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O godz. 14-tej w Domu Kultury rozpoczęły się występy przygotowane przez:

Szkołę Podstawową w PrzeczycySzkołę Podstawową w Kamienicy Dolnej

Szkołę Podstawową w GorzejowejZespół Szkół w Siedliskach-Bogusz

Szkołę Podstawową w Grudnej GórnejZespół Szkół Ogólnokształcących w Januszkowicach

Szkołę Podstawową w BrzostkuPrzedszkole w Brzostku

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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Fot. J. Nosal

W niedzielę 11 stycznia kolejny 
raz zagrała Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy w Brzostku. Jest 
to jedna z największych akcji charyta-
tywnych w Polsce. Pieniądze podczas 
XVII Finału zbierane były na zakup 
sprzętu i aparatury medycznej poma-
gającej we wczesnym wykrywaniu 

nowotworów u dzieci. Z uzyskanych 
pieniędzy w czasie zbiórki publicznej 
fundacja finansuje także program „Ra-
tujemy i uczymy ratować”.
 Od samego rana wolontariusze 
kwestowali na terenie Miasta i Gmi-
ny Brzostek, a od godziny 14-tej w 
Domu Kultury rozpoczęły się występy 
przygotowane przez uczniów ze szkół: 
SP w Brzostku, SP w Gorzejowej, SP 

w Grudnej Górnej, SP w Kamienicy 
Dolnej, SP w Przeczycy, Gimnazjum 
w Brzostku, ZS w Januszkowicach, ZS 
w Siedliskach-Bogusz oraz zespół DE-
SERT działający przy DK w Brzostku, 
w skład którego wchodzi,między inny-
mi, czterech uczniów z ZS w Nawsiu 
Brzosteckim. Oczywiście nie zabrakło 

najmłodszych uczestników-przedszko-
laków z Brzostku, którzy z ogromnym 
zapałem wspierają WOŚP. W czasie 
trwania imprezy przeprowadzono 
licytację przedmiotów otrzymanych 
od partnerów XVII Finału. Najwyższą 
kwotę jaką udało się uzyskać z licytacji 
to 100 zł. Za tak dużą kwotę wyli-
cytowano kubek i kalendarz WOŚP. 
Łączna suma jaką uzyskano z licytacji 

to 724 zł. W czasie zbiórki pieniędzy, 
dużą rolę odgrywają wolontariusze, 
którzy w tym roku uzbierali 3.829,44 
zł. Tegoroczna zbiórka zakończyła się 
łączną kwotą 4.553,44 zł. Zarówno 
dorośli jak i najmłodsi bawili się w 
tym dniu wspierając XVII Finał WOŚP. 
Strażacy z OSP w Brzostku także 

włączyli się w tę akcję i o godz. 19.30 
na rynku brzosteckim przeprowadzili 
pokaz udzielania pierwszej pomocy. 
Punktualnie o godzinie 20-tej rozbłysło 
„światełko do nieba”. 
 WOŚP to akcja, która otwiera serca 
ludzi na drugiego człowieka a każdy 
kto przyłączy się do niej ma swój wkład 
w tak ogromne dzieło.

j.z.

Wystąpił także zespół „DESERT” oraz uczennice Gimnazjum w Brzostku Anna Miszczak i Justyna Paściak

Strażacy z OSP w Brzostku przeprowadzili pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy

O godzinie 20-tej rozbłysło „światełko do nieba”

Tegoroczni wolontariusze Licznie zgromadzona publiczność
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17 stycznia 2009 r. w Domu Kultury 
w Brzostku odbyło się spotkanie 

opłatkowe zorganizowane przez Komitet 
Gminny PiS w Brzostku. Wzięli w nim 
udział zaproszeni goście - przedstawicie-
le władzy, księża, działacze samorządo-
wi oraz członkowie PiS. 
 Gości powitał przewodniczący Ko-
mitetu PiS, radny Marian Warchał. 
Proboszcz parafii Brzostek ks. prałat dr 
Jan Cebulak poprowadził wspólną mo-
dlitwę, po której łamano się opłatkiem i 
składano sobie życzenia. Wspólny śpiew 
kolęd stworzył miłą i ciepłą atmosferę. 
Pani Renata Kafel z WTZ w Brzostku 
przygotowała oryginalny i piękny stół 
szwedzki.
 Spotkanie było okazją do wspólnych 

rozmów. Głos zabierali panowie: sena-
tor Stanisław Zając, poseł Kazimierz 
Moskal, wiceprzewodniczący Sejmiku 
Podkarpackiego Czesław Łączak, sta-
rosta powiatu dębickiego Władysław 
Bielawa oraz burmistrz Brzostku Leszek 
Bieniek. Senator pan Zdzisław Pupa 
oraz wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego Bogdan Rzońca przesłali 
życzenia noworoczne, gdyż ze wzglę-
dów służbowych nie mogli osobiście 
uczestniczyć w spotkaniu.
 Naszymi gośćmi byli także: ks. prałat 
Tadeusz Preis, kustosz Sanktuarium Naj-
świętszej Maryi Panny Wniebowziętej w 
Przeczycy ks. proboszcz Marek Marcić-
kiewicz, proboszcz parafii w Błażkowej 
ks. Gerard Stanula, wiceprzewodnicząca 

Rady Powiatu Maria Przebięda, bur-
mistrz Dębicy Paweł Wolicki, przewod-
niczący Zarządu PiS w powiecie Jan Wa-
rzecha, przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Brzostku Zofia Skórska, wieloletni 
więzień stalinowski za działalność w 
organizacji WiN porucznik Wojciech 
Grzesiakowski, pan Andrzej Witek, pan 
Jerzy Potrzeba oraz członkowie zarządu 
PiS w Jodłowej. Spotkanie odbyło się w 
miłej atmosferze.

Weronika Baran
Fot. P. Batycki

noworoczne spotkanie opłatkowe Pis w brzostku

z prac rady miejskiej
27 stycznia br. na XXVI sesji Radni Rady Miejskiej jed-

nogłośnie przyjęli budżet Gminy Brzostek na 2009 
rok. Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości 
32.772.000 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 
691.000 zł i dochody bieżące w wysokości 32.081.000 zł. 
Wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości 35.125.000 zł, 
w tym wydatki bieżące 28.274.000 zł, wydatki majątkowe w 
wysokości 6.851.000 zł, na realizację zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych.
 W związku ze zmianą statusu, radni Rady Miejskiej 
uchwalili statut Gminy Brzostek oraz statut jednostki po-
mocniczej Gminy Brzostek – Miasta Brzostek. Ponadto Rada 
Miejska uchwaliła program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy na lata 2009 – 2013 oraz zasady wynajmo-

wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy.
Tematem dalszej części obrad było podjęcie uchwał w 
sprawie:
- określenia inkasentów podatków gminnych i ustalenia 

wynagrodzenia za inkaso,
- ustalenia wysokości środków finansowych na realizację pro-

jektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki,

- przyjęcia darowizny działek położonych w Kamienicy 
Górnej oraz Grudnej Dolnej i Smarżowej, na rzecz Gminy 
Brzostek przeznaczonych pod rozbudowę dróg gminnych,

- zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brzostku, polegającej na zmianie nazwy na „Miejsko - 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku” 

E. Szukała
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Na pierwszej sesji Rady Miejskiej 
w Brzostku 27 stycznia 2009 

uchwalony został budżet gminy na 
2009 rok. Dochody i wydatki, to kwoty 
przekraczające 30 milionów zł. Znacz-
ną część budżetu stanowią wydatki na 
zadania i zakupy inwestycyjne – jest to 
kwota prawie 7 milionów zł czyli 20% 
wszystkich wydatków. Dzięki temu 
systematycznie poprawia się standard 
życia mieszkańców naszej gminy, bo 
każda inwestycja to pozytywny efekt 
zaraz po oddaniu do użytku, ale też 
przez wiele następnych lat.
 Duże wydatki poniesiono w ostat-
nich latach na kanalizację i wodociągi, 
ale do osiągnięcia zadawalających 
efektów na całej naszej gminie wiele 
brakuje i prace muszą być prowadzone 
jeszcze przez długi czas. W 2009 roku 
planowane jest zakończenie budowy 
wodociągu w Kamienicy Dolnej za 850 
tys. zł, sfinansowanie w Opacionce i 
Januszkowicach projektu wodociągu za 
150 tys. zł i projektu kanalizacji za160 
tys. zł oraz stworzenie dokumentu kon-
cepcji budowy kanalizacji pozostałych 
części gminy za 50 tys. zł.
 Na poprawę stanu dróg gminnych 
(budowę, przebudowę i modernizację) 
planowana jest kwota 880 tys. zł. Na 
przebudowę ulicy Południowej w 
Brzostku planuje się kwotę 400 tys. zł 
(w tym 200 tys. zł dofinansowania od 
wicepremiera Schetyny). Na dalszą bu-
dowę chodników przy drodze krajowej 

nr 73 planowane jest 200 tys. zł.
 Pomimo ciągłych starań o popra-
wę stanu naszych szkół w tym roku 
czekają nas kolejne wydatki: 400 tys. 
zł na budowę kompleksu sportowego 
Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej 
w Brzostku (plus pozyskane 660 tys. 
zł środków zewnętrznych), 720 tys. 
zł na budowę boiska o nawierzchni z 
trawy syntetycznej przy Zespole Szkół 
w Siedliskach-Bogusz (w tym 300 tys. 
zł pozyskanych środków), oraz 300 tys. 
zł na termomodernizację Zespołu Szkół 
w Januszkowicach.
 Zaplanowano w budżecie środki 
na adaptację budynków na potrzeby 
urzędu miejskiego i budowę szaletów 
500 tys. zł, zakup i dostosowanie 
samochodu strażackiego na potrzeby 
OSP w Skurowej 40 tys. zł Zastaną wy-
remontowane i rozbudowane budynki 
na stadionie GOSiR w Brzostku za 200 
tys. zł, oraz dokończona budowa boiska 
w Siedliskach-Bogusz za 66 tys. zł. Z 
budżetu gminy kwotą 90 tys. zł zostaną 
dofinansowane remonty zabytkowych 
kościołów w Brzostku, Siedliskach-
Bogusz i Przeczycy.
 To tylko niektóre z planowanych 
inwestycji, co do których jest pewność 
finansowania. Złożono też wiele wnio-
sków o dofinansowanie z źródeł i, o ile 
choć część z nich zostanie zaakcepto-
wana, to lista gminnych inwestycji w 
2009 roku jeszcze się powiększy.

P.S.

Inwestycje w budżecie gminy w 2009 r.

Babcia i Dziadek to osoby bardzo ważne 
dla każdego dziecka. Dziadkowie po-

dejmują wiele obowiązków przypisanych 
zwykle rodzicom, pokazują dzieciom pięk-
no świata, są ich pierwszymi przewodni-
kami i nauczycielami. Staramy się zatem, 
aby ich święto – Dzień Babci i Dziadka 
było zawsze obchodzone w przedszkolu 
bardzo uroczyście i dostarczało wielu 
miłych przeżyć. 
 W tym roku spotkanie odbyło się 21 
stycznia o godz. 9.30 w Domu Kultury 
w Brzostku. Dziadkowie skorzystali z 

zaproszenia i licznie przybyli, wypełniając 
całą salę widowiskową. 
Po powitaniu gości przez dyrektora przed-
szkola p. Dorotę Nawracaj, przedszkolaki 
przedstawiły „jasełka bożonarodzeniowe”, 
do których przygotowywały się długo i 
starannie pod kierunkiem p. Małgorzaty 
Śliż i przy współudziale pozostałych 
nauczycieli. Dzieci wykazały się wielką 
odwagą i dużymi umiejętnościami aktor-
skimi, za co były nagradzane licznymi 
brawami. 
Na zakończenie występów dzieci wręczyły 

babciom i dziadkom upominki wraz z ser-
decznymi życzeniami, a następnie wszyscy 
udali się do sali konferencyjnej na „słodki 
poczęstunek”, który przygotowali rodzice, 
piekąc na tę okazję pyszne ciasta.
 Całej uroczystości, w której udział 
wzięły trzy pokolenia: dziadkowie, rodzice 
i dzieci, towarzyszyła rodzinna atmosfe-
ra. 
 Wszystkim, którzy przyczynili się do 
uświetnienia tej uroczystości, dziękuje-
my. 

M. Śliż

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku
z dnia 29 stycznia 2009 r.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do najmu - stanowiących 

własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony 
w domu ludowym w Siedliskach-Bogusz oraz 
budynek sklepu położony w Głobikówce – z 
przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej 
działalności.
1. Lokal położony na parterze budynku domu 

ludowego w Siedl iskach-Bogusz,  cena 
wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej wynosi 4,70 zł + 22% VAT-u 
miesięcznie. Powierzchnia użytkowa lokalu 
wynosi łącznie 55,15 m2 

2. Lokal użytkowy (sklep) o powierzchni użytkowej 
75 m2 położony w Głobikówce, cena wywoławcza 
czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 3,80 zł + 22% VAT-u miesięcznie. 

Wadium dla lokali wynosi 50,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt złotych).
Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną, 
gaz, wywóz nieczystości stałych oraz podatek od 
nieruchomości.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na 
konto UG.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie 
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi 
w oparciu o wskaźnik za 2009 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem 
w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od 
dnia niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek

Przedszkolaki z brzostku uczciły święto babci i dziadka

Fot. P. Batycki
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W dniu 2 grudnia 2006 roku odbyło 
się, na Wydziale Matematyki 

Stosowanej AGH, uroczyste spotkanie 
z okazji Jubileuszu 70–lecia urodzin i 
45-lecia pracy zawodowej Profesora Sta-
nisława Białasa. Uroczystość otworzył, 
witając licznie przybyłych gości, Dzie-
kan Wydziału Matematyki Stosowanej 
AGH, Profesor Stanisław Brzychczy. 
W imieniu Władz Uczelni przemawiał 
Prorektor AGH, Profesor Antoni Cie-
śla. Wśród zgromadzonych osób była 
Rodzina Jubilata, przyjaciele, najbliżsi 
współpracownicy, pracownicy i studenci 
Wydziału Matematyki Stosowanej.
 Zebrani wysłu-
chali  wystąpień 
Profesora Henryka 
Góreckiego z Wy-
działu Elektrotech-
niki, Automatyki, 
Informatyki i Elek-
troniki AGH, Pro-
fesora Wojciecha 
Mitkowskiego z 
Wydziału Elektro-
techniki, Automa-
tyki, Informatyki i 
Elektroniki AGH 
o raz  P ro fe so ra 
Bogdana Choczew-
skiego z Wydziału 
Matematyki Sto-
sowanej AGH. W 
tych wyjątkowych, 
osobistych wspo-
mnieniach, pełnych 
uznania dla ogrom-
nego dorobku na-
ukowego Jubilata, 
nie zabrakło hu-
moru, anegdot i ciepłych słów. Przedsta-
wiona, przez występujących Profesorów, 
sylwetka Profesora Białasa to nie tylko 
portret matematyka i wybitnego naukow-
ca, ale także, a może przede wszystkim, 
obraz doskonałego współpracownika, 
serdecznego przyjaciela i wyjątkowego 
człowieka.
 Stanisław Białas urodził się w Grudnej 
Dolnej. Studia, na kierunku matematyka 
w Uniwersytecie Jagiellońskim, ukoń-
czył w 1962 roku.
 W latach 1962–1964 pracował w 
Zakładach Azotowych w Tarnowie, 
a następnie w Instytucie Technologii 
Nafty w Krakowie. Odbywając, jako 
matematyk – programista, swój staż w 
przemyśle chemicznym, Stanisław Białas 
miał możliwość zapoznania się z aspek-
tem praktycznym zastosowań maszyn 
cyfrowych i analogowych w obliczeniach 
technicznych.
 Od 1.09.1964 roku Stanisław Białas 

jest pracownikiem Akademii Górniczo-
Hutniczej. W roku 1973 uzyskał, na 
Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki AGH, sto-
pień doktora nauk technicznych, a w 
roku 1988, na tym samym Wydziale, 
za rozprawę o tytule „Systemy dyna-
miczne przedziałowe”, stopień doktora 
habilitowanego w zakresie automatyki i 
robotyki. Tytuł naukowy profesora nadał 
mu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
w 2002 r.
 W roku 1991 Stanisław Białas zostaje 
zatrudniony na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego AGH, a w 2003 roku, 

powołany został na stanowisko profesora 
zwyczajnego. Zainteresowania naukowe 
Profesora są ściśle związane z automa-
tyką i robotyką i dotyczą algorytmizacji 
obliczeń. Wyniki Profesora Białasa, uzy-
skiwane w zakresie liniowych systemów 
dynamicznych o niezdeterminowanych 
parametrach (odporna stabilność), zo-
stały opublikowane w renomowanych 
czasopismach krajowych i międzynaro-
dowych. Wymienić tu należy: Bulletin of 
the Polish Academy of Sciences, Comput-
ing, IEEE Transactions on Automatic of 
Control, International Journal of Con-
trol, Journal of Franklin Institute, Linear 
Algebra and its Applications.
 Profesor Białas jest autorem mono-
grafii Odporna stabilność wielomianów i 
macierzy, Macierze – wybrane problemy 
oraz współautorem książek Algorytmy i 
programy sterowania oraz Algorytmy i 
programy wentylacji i klimatyzacji ko-
palń, a także autorem lub współautorem 

skryptów: Programowanie w języku 
FORTRAN, FORTRAN 66, FORTRAN 
77, Różnicowe metody rozwiązywania 
równań różniczkowych, Matematyka dla 
studiów inżynierskich.
 Profesor Białas brał czynny udział, 
jako przewodniczący lub członek komi-
tetu programowego, w organizacji kon-
ferencji poświęconych zastosowaniom 
matematyki w naukach technicznych i 
przyrodniczych.
 Nie do przecenienia jest także wkład 
Profesora Białasa w powstanie i organi-
zację Wydziału Matematyki Stosowanej 
AGH. Będąc, przez wiele lat, dyrektorem 

Instytutu Matema-
tyki, objął Profe-
sor, po przekształ-
ceniu Instytutu w 
Wydział, funkcję 
Dziekana Wydziału 
Matematyki Stoso-
wanej, gdzie dodat-
kowo pełnił funkcję 
Kierownika Zakła-
du  Zas tosowań 
Matematyki i kie-
rownika Studium 
Podyplomowego z 
informatyki.
 W latach 1993–
2002 Profesor Bia-
łas był członkiem 
Senatu AGH oraz 
członkiem Komisji 
Senackiej ds. Nauki 
i Kształcenia.
 Zajęcia dydak-
tyczne z matema-
tyki i informatyki 
prowadził Profesor 

Białas na studiach dziennych, zaocznych, 
podyplomowych i doktoranckich na 
różnych Wydziałach AGH. Z zakresu 
dydaktyki posiada Profesor Białas doro-
bek publikacyjny w postaci artykułów i 
książki Matury i egzaminy wstępne. Za 
działalność dydaktyczną, oprócz licz-
nych nagród Rektora AGH, otrzymał 
prestiżową nagrodę I-go stopnia im. 
Profesora W. Taklińskiego.
 Nie sposób pominąć wkładu pracy 
Profesora Białasa jako przedstawiciela 
Rektorów Szkół Technicznych w Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz 
przedstawiciela AGH w Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
 Profesor Białas posiada następujące 
odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
Medal Georgia Agricoly (Czechy).
 Szerokie spektrum działalności zawo-
dowej sprawiło, że w uroczystościach 

Strzegom 20.01.2009Droga Redakcjo!
 W grudniu 2008r. w „Wiadomościach Brzosteckich” ukazał się ostatni odcinek dłuższego artykułu „Śladami domowego 
chleba”. Autorem tego artykułu jest Stanisław Białas.
 W grudniu 2006r. w AGH w Krakowie na Wydziale Matematyki Stosowanej odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 70-
lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej Profesora Stanisława Białasa. Notatka o tej uroczystości ukazała się w Biuletynie 
Informacyjnym Pracowników AGH w marcu 2007r.
 Przesyłam w załączeniu odpis tej notatki, aby przybliżyć Wam osobę Stanisława Białasa.

Z poważaniem Zofia Bigosińska

jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej Profesora stanisława białasa

Na fotografii po prawej stronie Jubilat prof. Stanisław Białas, po lewej stro-
nie prof. H. Górecki
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jubileuszowych Profesora Białasa udział 
wzięli, oprócz pracowników AGH, na-
uczyciele akademiccy z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Politechniki Krakow-
skiej, Wyższej Szkoły Zarządzania i Ban-
kowości oraz Akademii Pedagogicznej w 
Krakowie.
 Listy gratulacyjne przesłali: Jego Ma-
gnificencja Rektor AGH Profesor Antoni 
Tajduś, były Rektor AGH Profesor Ry-
szard Tadeusiewicz, Jego Magnificencja 
Rektor WSZB w Krakowie Profesor 
Włodzimierz Roszczynialski, Profesor 
Tadeusz Kaczorek z Politechniki War-
szawskiej, Profesor Jan Gocał – Dziekan 
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii 

Środowiska AGH oraz Oddział Krakow-
ski Polskiego Towarzystwa Matematycz-
nego.
 Wyrazy wzajemnej sympatii i wdzięcz-
ność za wieloletnią przyjaźń i współpracę 
przypieczętowały, wręczone dostojnemu 
Jubilatowi, książki-prezenty: Optymali-
zacja i sterowanie systemów dynamicz-
nych H. Górecki, Równania macierzowe 
i ich zastosowania W. Mitkowski.
 Oficjalną część spotkania zakończyło 
wystąpienie Profesora Białasa. Jubilat 
dziękował za życzenia i wieloletnią 
współpracę. Podkreślił, że przez wszyst-
kie lata pracy zawodowej starał się 
posiadaną wiedzę i możliwości umysłu 

wykorzystać do szukania wspólnych, dla 
matematyki i techniki, celów. Wnosząc 
swój wkład, pozostawał zawsze otwarty 
na uczenie się od innych. Koncentracja 
na tym co wspólne, przy jednocze-
snej otwartości i szacunku dla różnic, 
zaowocowała wybitnym dorobkiem 
naukowym, serdeczną wdzięcznością i 
głębokim szacunkiem osób, które miały 
zaszczyt poznać Profesora Białasa i ra-
zem z Nim pracować.
   Joanna Kowynia – Wydział 

Matematyki Stosowanej AGH

Przedruk z Biuletynu Informacyjnego Pra-
cowników AGH, nr 163, marzec 2007r.

Dzieje ludzi zawsze wyrastają z 
historii miejsc, w których żyli. „Z 

Brzostku rodem…” to historia miesz-
kańców tej ziemi, ich losów i pracy dla 
naszej społeczności lokalnej. Śledząc ich 
losy wracamy do swojej własnej historii, 
do wspomnień związanych z naszym 
życiem, do miejsc naszego urodzenia i 
trwania na tej ziemi” – te ciepłe słowa 
otwierają karty nowej publikacji wyda-
nej przez Urząd Miejski w Brzostku 
pt. „Z Brzostku rodem…” autorstwa 
pani Zuzanny Rogali. Po kilku latach 
wnikliwej pracy, w oparciu o wywiady, 
relacje ustne, stare kroniki rodzinne i 
nie tylko, powstała biografia ludzi z na-
szej brzosteckiej ziemi. Zachęca swoją 
formą, jest bogato ilustrowana - ponad 
370 zdjęć dobrze wyeksponowanych na 
kredowym papierze.
 Czytając przenosimy się w prze-
szłość, odkrywamy prawdy o życiu 
naszych dziadów. Ta książka to wspo-
mnienia ludzi reprezentujących kilka 
pokoleń, ludzi o różnym starcie życio-
wym, o różnych poziomach wykształce-
nia i rozległych doświadczeniach. Oprócz 
osiągnięć przedstawia różne trudności, 
bolączki, a nawet dramaty mieszkańców 
ziemi brzosteckiej. Co było dla nich 
najważniejsze? Może siła charakteru? A 
może poczucie odpowiedzialności? Warto 
sprawdzić!
 Można powiedzieć, iż zbiór opowieści 

o naszych ojcach, powiększył pozycje 
wartościowe i godne dobrej tradycji. 
Mamy nadzieję, że jej ciepło przyciągnie 
czytelnika, ponieważ nie ma w niej miej-
sca na rzeczy budzące złe wspomnienia, 
a wręcz przeciwnie, zmusza do refleksji. 
Na koniec przytoczę słowa pani Zuzanny 
Rogali autorki niniejszego tomu „Niech ta 
książka będzie podziękowaniem za to, że 

urodziłam się tu na tej ziemi, tu jestem 
wraz z rodziną, chodzę tymi samymi 
drogami, przeżywam te same radości i 
smutki – po prostu żyję z Wami na Ziemi 
Brzosteckiej”.
 KSIĄŻKĘ MOŻNA NABYĆ W BI-
BLIOTECE LUB W DOMU KULTURY 
W BRZOSTKU.

Maria Kawalec

to warto przeczytać! – „Z Brzostku rodem…”
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Na część kwiatową, starannie utrzy-
maną (podobnie jak całość ogro-

du), składały się klomby otoczone 
niskim przycinanym bukszpanem, 
klombiki, wysepki z bujnymi kiściami 
bordowych georginii i grządki usytu-
owane pod murem budynku. Pomiędzy 
tymi klombami i wysepkami prowadziły 
głębokie ścieżki, których najważniej-
szy i najszerszy trakt tworzył kształt 
trójkąta.
 Wszystko to potężnie oddziaływało 
na oko i węch. Zapach pachnącej inten-
sywnie wieczorami maciejki („Matioli” 
- jak mawiała babcia) pomieszany z aro-
matem rezedy i innego kwiecia wdzierał 
się do wszystkich pomieszczeń. To uro-
kliwe miejsce szczególnie odczuwały 
dzieci takie jak ja i siostra przyjeżdża-
jące z cuchnącej Łodzi 
czy zadymionego Bytomia 
(kuzynka Ina).
 W narożniku ogrodu 
kwiatowego rozrósł się 
wspaniały, wieloletni 
modrzew, którego pnia 
żadne z nas nie mogło ob-
jąć. Na granicy kwietnika 
i warzywnika, przy par-
kanie, rosły krzewy bzu i 
jaśminu, tworząc jakby al-
tankę, której podłogą była 
trawa w wielu miejscach 
uszlachetniona dziko ro-
snącymi konwaliami. Stał 
tam stół z intarsjowaną na 
blacie szachownicą oraz 
foteliki wiklinowe, mocno 
nadwyrężone zębem czasu 
i wpływami atmosferycz-
nymi.
 Ogród warzywny - to 
dopiero był raj. Jakże 
wspaniałą sałatkę można było sobie 
przyrządzić, jedząc na przemian so-
czystą kalarepkę, marcheweczkę lub 
słodki groszek wyłuskany ze strąka, na 
deser zaś owoce z różnych krzewów; to 
była taka „melba” jarzynowo-owocowa. 
Część trawiasta ogrodu rozciągała się 
wzdłuż dwóch boków budynku. Na jej 
terenie, przy szosie, osłonięta cieniem 
olbrzymiej gruszy i budynku, stała 
zadaszona, głęboka studnia. Ciężkie, 
okute drewniane wiadro opuszczało się 
na łańcuchu za pomocą zgrzytającego 
kołowrotu z korbą. Dalej stał kurnik na 
kształt małego domeczku. Był on jednak 
nazywany chlewikiem, którym był ponoć 
w czasie pierwszej wojny światowej. 
Eksponowane miejsce za chlewikiem 
zajmowała dwu kabinowa „sławojka” z 
wyciętymi w drzwiach serduszkami, któ-
rą co pewien czas malowano wapnem.
 Rok 1931 był wyjątkowy. Ta wyjąt-
kowość polegała na tym, że co najmniej 

jedno z rodziców naszej gromadki było 
razem z nami. Pewnego dnia po jakimś 
podwieczorku wybraliśmy się na tak 
zwany rodzinny spacer, oczywiście w 
asyście starszych. Trasa spaceru wiodła 
wzdłuż szosy, ku dolinie, w kierunku 
Jasła. Starsi trzymali się pobocza szosy, 
rozmawiali i przystawali od czasu do cza-
su. „Męska” część młodzieży uganiała 
się wokół nich, przeskakując fosę to z 
jednej to z drugiej strony. Biegając tak, 
spostrzegłem leżącą na skraju szosy pod-
kowę... Była to prawie nowa podkowa, 
jeszcze z kawałkiem hacela w jednym 
z otworów. Miałem wówczas osiem lat. 
Byłem przekonany, że owo znalezisko 
musi mi przynieść szczęście. Moją wiarę 
w czekające mnie szczęście potwierdzili 
dorośli, oglądając dokładnie podkowę. 
Od tego momentu, nie wypuszczając 
podkowy z ręki z każdym krokiem na-
bierałem przekonania o szczególnym 
darze opatrzności. Oczekiwałem 
rychłego spełnienia owego dobra. 
Bujna młodzieńcza fantazja zaczynała 
wyczarowywać w moim umyśle wizje 
zapowiadające osiągnięcie szczęścia. 
Był w nich i rower na dwóch kółkach, 

prawdziwy straszak i dalekie podróże.
 Nie uszliśmy chyba dalej niż ćwierć 
kilometra od miejsca znalezienia pod-
kowy, gdy jakiś wieczorny uskrzydlo-
ny owad wpadł do mojego szeroko 
otwartego oka. Zapiekło. Zatrzymałem 
się, zamrugałem, ale to nic nie pomogło. 
Pomoc dorosłych była szybka i sku-
teczna. Koniec zagiętej i poślinionej 
chusteczki, odwinięcie powieki i roba-
czek znalazł się na rożku chusteczki. 
On tego nie przeżył. Oko po kilku 
łezkach przestało szczypać. Wzrok stał 
się normalny. Mogłem znów szeroko 
spoglądać w szczęśliwą przyszłość... 
Ten drobny incydent ani na moment nie 
zachwiał we mnie wiary w podkowę. O 
jakiż byłem naiwny! Dorośli także nie 
próbowali osłabić mojej wiary. Było to 
bowiem nic nie znaczące zdarzenie. A 
jednak... był to sygnał mającej nastąpić 
serii zdarzeń. Tego jednak nie mogłem 
przewidzieć.

 Niedługo po tym, przebiegając 
wzdłuż płotu za rowem przydrożnym, 
zawadziłem o wystający z jakiejś szta-
chety gwóźdź i... rozdarłem spodenki 
wraz z kieszenią. Oceniając sytuację, 
dorośli orzekli, że jednak miałem 
szczęście, bo się nie skaleczyłem. Na no-
dze została jedynie słaba, lecz widoczna 
szrama. Stawała się w miarę upływu 
czasu coraz wyraźniejsza i bardziej 
obrzękła, lecz nie było to nic groźnego. 
Ja natomiast nie byłem już tak spokojny 
i stawiałem sobie pytania:
 Jeżeli znalazłem podkowę JA - to 
dlaczego muszka wpadła w moje oko, 
miała przecież do wyboru tyle innych 
oczu? Dlaczego gwóźdź, jak się okazało 
jedyny wystający na dość sporej długo-
ści płotu (co badali później uczestnicy 
wycieczki), trafił na moje spodenki? 
Przecież powinienem go ominąć, mając 
podkowę w garści... mógł on wreszcie 
być przyzwoicie zagięty jak pozostałe. 
Zaszczepiona we mnie wiara w tego 
rodzaju talizmany była silna i jeszcze 
na razie się utrzymywała. Nie wyrzu-
ciłem podkowy... bo mogłaby przecież 
„uszczęśliwić” kogoś innego. O nie-

szczęsny!
 Kontynuowaliśmy spacer, 
lecz po pewnym czasie 
dorośli zdecydowali za-
wrócić. W drodze po-
wrotnej nastąpiło kolejne 
zdarzenie. W pewnym 
momencie idąc obok ku-
zynki Kasi, potknąłem 
się. Skutek był taki, że 
oba kolana i łokieć naszpi-
kowane zostały piachem, 
który powoli obmywa-
ła krew wyciekająca ze 
zdartego naskórka. Znów 
obudziło się pytanie. Co 
mnie właściwie przewró-
ciło, przecież droga była 
względnie równa?
 Nie będę opisywał za-
biegów czynionych na 
wyścigi przez dorosłych. 
Były one mało przyjem-
ne, i co gorsza mało sku-

teczne, bowiem apteka była jeszcze zbyt 
daleko. Nim doszliśmy do domu rzepka 
lewego kolana zaczęła przypominać 
dorodne i dojrzałe jabłko. Wysuwało 
się ono stale spod prowizorycznego 
opatrunku wykonanego z chusteczki. 
Poświęcone na ten cel kolejne chusteczki 
były zbroczone krwią. Wiadomo - AP-
TEKI nie bierze się ze sobą na spacer.
 Nie zaoszczędzono mi przy tym tortur 
duchowych. Dorośli przypominali sobie 
bowiem jak to któryś z naszych krewnych 
spadł z gruszy (tej koło studni) i skaleczył 
się podobnie jak ja. Skutkiem tego zmarł 
w strasznych męczarniach. Powodem 
tego był jakiś tajemniczy tężec.
 Po dotarciu do domu dokonano nie-
zbędnych zabiegów wstępnych i wujek 
zaprowadził mnie do doktora Lacha 
(jedynego lekarza w okolicy), który 
zaaplikował mi zastrzyk mający zapobiec 
groźbie tężca. Po powrocie do domu 
i zdjęciu podartych portek doznałem 

Zbigniew Szeler

talizman 
czy fatum

c.d.

Na tylnym planie od lewej: Ciocia Irena, ciocia Zosia i mama 
autora Ludmiła. Na wózku od lewej: kuzynka Wandzia, autor, 

kuzynka Ina moja siostra Basia. „Zwierzę pociągowe”, czyli au-
tor, chwilowo pozuje do zdjęcia
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kolejnego wstrząsu. Stwierdziłem brak 
ulubionego i tak bardzo przydatnego 
kozika.  Zgubiłem go 
widocznie, przeżywając 
owe pechowe potknięcie.
 Analizując doznane 
przypadki, wbrew suge-
stiom dorosłych, zwątpi-
łem w cudowne działanie 
talizmanów... Większe 
miałem podstawy ku 
temu, by uwierzyć w 
działanie odwrotne. W 
jakieś fatum. W efekcie 
postanowiłem pozbyć się 
przytaszczonej do domu 
podkowy. Wyniknął jed-
nak problem. Jakim sposo-
bem to uczynić, aby sku-
tecznie przerwać pasmo 
nieszczęść. Rozważałem 
na przykład taką możli-
wość: odrzucić podkowę 
poza siebie o północy, ale 
w jakim kierunku, chyba 
lewą ręką... Jakie przy tym wypowie-
dzieć zaklęcie, aby było skuteczne?
 Nie zdradzę jednak, jak rozstałem się 
z podkową. Każdy bowiem musi znaleźć 
swój własny sposób na rozwiązanie 
problemu, w myśl aktualnego w tym 
przypadku powiedzenia „każdy jest 
kowalem własnego losu”. Kowal - to 
przecież ten co między innymi robi pod-

kowy i podkuwa nimi końskie kopyta. 
Kowal od tej znalezionej podkowy mu-

siał chyba być po jednym głębszym... 
skoro taka zdrowa podkowa spadła z 
kopyta.
 Od czasu opisanych zdarzeń zmieniło 
się dużo. Coraz mniej kowali, coraz 
rzadziej można znaleźć podkowę. 
Opisany dom-apteka obecnie nie 
istnieje. Gruszy przy studni, samej 
studni, starego modrzewia i tego ogrodu 

także już nie ma. Na skutek działań 
wojennych (1944 rok) budynek uległ 

znacznemu zniszczeniu. 
Apteka spłonęła z nie-
wiadomych przyczyn 18 
stycznia 1945r. Urato-
wany został  sprzęt  i 
narzędzia aptekarskie, 
które zostały przekazane 
przez mgr Matuszewskie-
go do muzeum w Bieczu. 
Po zakończeniu wojny bu-
dynek uległ rozbiórce. W 
farmaceutyce, podobnie 
jak w medycynie, używa 
się sporo nazw w języku 
łacińskim. Zakończę więc 
tak:
Nec locus ubi taberna 
medicamentaria sub 
providentiam fuit1.
 Szczęście - słowo od-
mieniane we wszystkich 
przypadkach liczby poje-
dynczej i mnogiej - nadal 

egzystuje. Jest ono zmienne i nieodgad-
nione.
Czy kierują nim talizmany czy fa-
tum...?

Przedruk z książki „Powiesiłem Hi-
tlera i inne opowiadania” znajdu-
jącej się w bibliotece w Brzostku

1 Nie ma miejsca gdzie była apteka pod opatrz-
nością.

Część trawiasta ogrodu w Brzostku. Budujemy własny dom.  
Od prawej: kuzynka Kasia, Basia, kuzyn Jurek i autor

Szkoła Podstawowa w Gorzejowej 
w dniach 17.XI-23 XI.2008r. wzię-

ła udział w ogólnopolskim projekcie 
CODN „Regionalne partnerstwo szkół w 
promocji Tygodnia Edukacji Globalnej”, 
realizowanym i finansowym ze środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 
ramach konkursu POLSKA POMOC. 
Celem projektu było rozpowszechnienie i 
promocja edukacji globalnej i rozwojowej 
w środowisku oświatowym, 
w tym również promocja Ty-
godnia Edukacji Globalnej. 
 TEG to coroczna między-
narodowa akcja edukacyjna, 
która zwraca uwagę społe-
czeństw w Europie na po-
trzebę prowadzenia edukacji 
o sprawach globalnych. Ideą 
Tygodnia jest zapoznanie 
dzieci i młodzieży (ale nie 
tylko) z wyzwaniami i pro-
blemami współczesnego 
świata, uwrażliwienie na 
krzywdę i problemy ludzi 
oraz angażowanie ich do 
poszukiwania potencjalnych 
rozwiązań. Nasza szkoła już 
po raz drugi przystąpiła do 
projektu z zakresu edukacji 
rozwojowej. W ubiegłym 
roku w ramach projektu „Edukacja rozwo-
jowa - pomagamy innym” prowadziliśmy 
edukację uczniów w zakresie Milenijnych 
Celów Rozwoju, które zobowiązują bo-
gate i biedne kraje do wspólnej pracy na 
rzecz wyeliminowania skrajnego ubóstwa 

i głodu, zapewnianie dostępu do edukacji 
na poziomie podstawowym, promowania 
równości kobiet i mężczyzn, poprawy 
stanu zdrowia, walki z AIDS, ochrony śro-
dowiska naturalnego a także zbudowania 
globalnego partnerstwa między narodami 
na rzecz rozwoju. Ponadto kupując krople 
Polskiej Akcji Humanitarnej włączyliśmy 
się w akcję „Zbieram Wodę”, której celem 
było zebranie funduszy na budowę studni 

w Południowym Sudanie i Afganistanie. 
 Realizację zadań tegorocznego projek-
tu rozpoczęliśmy 17.XI.2008r. uroczy-
stym apelem, podczas którego uczniowie 
zapoznali się z sytuacją ubóstwa na 
świecie, skalą oraz rozmiarem. Podkre-

ślając nasze zaangażowanie w walkę o 
eliminacje ubóstwa, przedstawiciele klas 
założyli na ręce Białe Opaski – międzyna-
rodowy symbol potwierdzający udział w 
akcji. W TEG włączyli się także rodzice, 
wypiekając różnego rodzaju ciasta, które 
sprzedawano w szkole podczas przerw 
międzylekcyjnych. Zebrane pieniądze 
przeznaczaliśmy na pomoc krajom 
rozwijającym się. Na lekcjach plastyki 
dzieci wykonywały plakaty o tematyce 
globalnej. 19.XI.2008r. uczniowie naszej 
szkoły spotkali się z przedstawicielami 

Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Zarządu Okręgo-
wego w Krośnie. Naszymi 
gośćmi byli: pani Joanna 
Drozd - Wietecha - wice-
prezes w/w organizacji oraz 
pan Marian Duda – prezes 
Towarzystwa. W czasie spo-
tkania uczniowie poszerzyli 
swoje wiadomości z zakresu 
praw człowieka, aktywnie 
uczestniczyli w dyskusji i 
konkursach. 
 Udział w akcji TEG dał 
uczniom naszej szkoły szan-
sę, aby choć przez chwilę 
pomyślały o swoich rówie-
śnikach w krajach biednych. 
Wszyscy bowiem musimy 
pamiętać, że mimo proble-
mów większość ludzi na 

świecie ma podobne do naszych marzenia, 
pragnienia i aspiracje i stara się wyko-
rzystywać własne możliwości, aby żyć 
godnie i korzystać ze swoich praw.

Agnieszka Kawalec
Koordynator Akcji TEG

edukacja rozwojowa - pomagamy innym

Spotkanie uczniów z Rzecznikami Praw Dziecka
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W miesiącu październiku i listopadzie 
2008 roku w Szkole Podstawowej w 

Gorzejowej odbyły się warsztaty plastycz-
ne zatytułowane „Mały artysta”, w których 
wzięło udział 15-tu uczniów z klas: III, V 
i VI. Projekt ten był realizowany ze środ-
ków Poakcesyjnego Programu Wspierania 
Obszarów Wiejskich w ramach programu 
Integracji Społecznej. Jesienne spotkania 
ze sztuką prowadziła pani Dorota Dzie-
dzic, koordynatorem projektu była pani 
Krystyna Traciłowska.
 Warsztaty stanowiły uzupełnienie 
szkolnych zajęć i dostarczyły nie tylko 
wiedzy teoretycznej, ale także pomogły 
zdobyć praktyczne umiejętności tworze-
nia prac z wykorzystaniem różnych, także 
nieznanych dotąd technik, takich jak:

- malowanie farbami plakatowymi i 
temperą na podkładzie z gazy,

- zdobienie drewna z zastosowaniem kleju 
na gorąco,

- rysowanie suchymi pastelami,
- malowanie na szkle,
- odlewy gipsowe,
- prasowanka z pasteli.
 Ponadto uczniowie podczas warszta-
tów osiągnęli umiejętność bezpiecznego 
posługiwania się narzędziami, dobierania 
odpowiedniego zestawu kolorystyczne-
go, tworzenia oryginalnych wytworów 
plastycznych, uruchamiania twórczej 
wyobraźni.
 Prace wykonane podczas warsztatów 
są ozdobą naszej szkoły i budząc podziw 
dla zdolności artystycznych ich wyko-
nawców.

Krystyna Traciłowska

mali artyści

Opłatek  
w bukowej
„[…] Niechaj Jezus i Maryja
naszej wiosce zawsze sprzyja […]”

Z takimi życzeniami do mieszkań-
ców Bukowej na tradycyjny już 

wiejski opłatek przyszli kolędnicy.
 Uroczyste spotkanie odbyło się 
17 stycznia w Wiejskim Domu Lu-
dowym, a zorganizowała je: Rada 
Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Ka-
plicy.
 Pani Sołtys Zofia Trychta powitała 
przybyłego ks. Andrzeja Turonia, 
mieszkańców wsi i oddała głos dzie-
ciom.
Nie dały się długo prosić. Ich wspa-
niałe przebranie, humor, kolędy, 
gwara przypomniały mieszkańcom 
wsi jak to dawniej po kolędzie cho-
dzili…
 Natomiast tradycyjne łamanie się 
opłatkiem było okazją do składania 
sobie serdecznych życzeń.
„[…] Niechaj Pan Bóg was nie 
głodzi

Niech się zboże w polu rodzi
Niechaj trzos wasz pełen będzie
I dostatku w domu, wszędzie […]” - wtó-
rowali z życzeniami kolędnicy.
 Później przy suto zastawionych sto-
łach, wspaniałej orkiestrze, kolędach, 
tradycyjnych wiejskich przyśpiewkach 

bawili się starzy i młodzi do „bardzo 
późnych godzin wieczornych”.
 Do siego roku mieszkańcy wsi Buko-
wa! Gratulujemy pomysłu na wspaniałe 
spędzanie czasu, kultywowanie tradycji, 
obyczajów

M. S.

Fot. ks. A. Turoń
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„Człowiek jest wielki
nie przez to, co ma
nie przez to kim jest
lecz przez to
czym dzieli się z innymi”

Caritas parafialna im. ks. Józefa Jało-
wego w Brzostku składa serdeczne 

podziękowanie wszystkim sponsorom za 
finansowe i materialne wsparcie „Miko-
łajek 2008” dla dzieci potrzebujących z 
naszej parafii. Dziękujemy za zrozumienie 
i miłą atmosferę przy zbieraniu darów. 
 Na listę dobrych serc wpisali się: Urząd 
Gminy – Brzostek, Małgorzata Drozd 
– Delikatesy „Centrum”, Maria Grzesia-
kowska – firma „MARBET”, Maria Prze-
bięda – Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Brzostku, Bank Spółdzielczy – Brzostek, 
Samodzielny Gminny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej – Brzostek, lek. med. 
Mieczysław Pietrzycki, mgr Krystyna 
Godawska – apteka „VITA”, Wanda i 
Kazimierz Wołowiec – wyrób nagrobków, 
Zofia Skórska – Przewodnicząca Rady 
Gminy, Alfred Nawracaj – Radny Gminy, 
Ewa Samborska – Radna Gminy, Małgo-

rzata Przywara – Radna Gminy, Bogdan 
Szukała – firma budowlana, Jacek Ber-
rahal – firma komputerowa „BrianSoft”, 
Jadwiga Olszewska – biuro rachunkowe, 
Leszek i Mieczysław Dziedzic – hurtow-
nia „Budrol” w Zawadce Brzosteckiej, 
Edward Kmiecik – zakład ślusarski, Piotr 
Michalski – zakład pogrzebowy, Kazi-
mierz Sarna – masarnia, Paweł Moskal – 
sklep komputerowy, Rada Pedagogiczna 
i Szkolne Koło Caritas – SP Brzostek, 
Akcja Katolicka – Parafia Brzostek, 
Tadeusz Grygiel – Hurtownia Wod. Kan. 
w Kleciach, Szczygieł, Czekaj – sklep w 
Kleciach, Maria Maczuga – sklep zie-
larski, Andrzej Szybist – sklep, Marek 
Szybist – sklep, Grzegorz Betlej – sklep 
sportowy, Tadeusz Gotfryd – sklep, Aneta 
Augustyn – sklep spożywczy, Agnieszka 
Skorupa – kwiaciarnia, Artur Potrzeba 
– sklep, Zbigniew Golec – sklep, Lucyna 
Zięba – sklep spożywczy, Maria Kmiecik 
– kiosk Ruchu, Krzysztof Rozwadowski – 
sklep, Paweł Kruszyna – handel obwoźny, 
Anna Jamróz – handel obwoźny, Dorota 
Prokop – sklep, Halina Nawracaj – sklep, 
Henryka Kolbusz – sklep, Lidia Płaziak 

– zakład krawiecki, Jolanta Nowak – 
zakład fryzjerski, Aneta Czaja – zakład 
fryzjerski, Roman Trzeciak – zakład 
fotograficzny, Agnieszka Czarnecka – 
pracownik socjalny GOPS–u, Marta Fo-
ryś – pracownik socjalny GOPS–u, Rafał 
Pawłowski – sklep Janpol w Brzostku.
 Łączna wartość zebranych podarun-
ków wyniosła 7910 zł, w tym 1630 zł to 
różne artykuły spożywcze i przemysłowe. 
Sporządzono 92 paczki, które przekazano 
dzieciom z rodzin wielodzietnych w dniu 
6 grudnia 2008 roku w kościele parafial-
nym w Brzostku i kościele filialnym w 
Bukowej. Udzielono również zapomogi 
na kwotę 650zł.
 Serdeczne podziękowania składamy 
również młodzieży gimnazjalnej i nauczy-
cielom za przygotowanie oprawy arty-
stycznej, pracownikom Ośrodka Pomocy 
Społecznej za pomoc w przygotowaniu 
paczek, Ks. Proboszczowi za wypożycze-
nie samochodu i sali do przygotowania 
paczek.
 Dzięki wszystkim ofiarodawcom 
sprawiliśmy dzieciom i rodzinom wiele 
radości, za co składamy im serdeczne 
Bóg zapłać! Kierujemy również braterskie 
zaproszenie do podjęcia czynu, jakim jest 
zaangażowanie się w pracę Zespołu Cari-
tas Przew. K. Szarek-Ryndak

Podziękowanie dla ofiarodawców

Grzegorz Betlej - jeden z ofiarodawców

W oczekiwaniu na św. Mikołaja

ciekawostki 
fotograficzne
W dobie internetu i telewizji wieloka-

nałowej lepienie bałwana wydaje 
się co najmniej niemodne. Jednak na 
szczęście nie wszyscy młodzi ludzie tak 
uważają i zdarzają się jeszcze przypadki 
zabaw na śniegu, które dawniej były 
takie popularne.
 Wykonany przez rodzeństwo Magdę 
i Wojtka Kawalców z Brzostku bałwan 
jest troszkę nietypowy bo składa się z 
czterech kul śniegowych - tradycyjny 
wykonywany był z trzech. Reszta zgod-
nie z tradycją: nos z marchewki, oczy i 
guziki z węgielków, na głowie garnek. 
Brak mu chyba tylko miotły.
 Redakcja dziękuje za nadesłaną foto-
grafię i oczekuje na kolejne.

/fl/
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Zima w pełni. Na termometrach kilka-
naście kresek poniżej zera. Wszędzie 

biało i cicho, tylko bajkowe klimaty 
czarują obserwatorów swoim pięknem. 
W ciągu dnia niewiele zjawisk zakłóca 
to zimowe misterium przyrody. Od czasu 
do czasu przez wieś przejedzie autobus, 
przemknie samochód albo pojawi się cią-
gnik z przyczepą drewna. Ktoś przejdzie 
do sklepu i można by powtórzyć za Mic-
kiewiczem „cicho wszędzie”. Ale są takie 
chwile, kiedy wieś niezwykle się ożywia. 
To ranek, kiedy młodzież głośną gromadą 
śpieszy do szkoły i wczesne popołudnie, 
kiedy rusza w drogę powrotną. Jednak nie 
miałby racji ten, kto sądziłby, że to jedyne 
oznaki gwaru i tętniącego życia. Bo oto 
w budynku szkoły, oprócz codziennych 
zajęć, dzieją się rzeczy niezwykłe, intry-
gujące i ciekawe, którymi chcemy się z 
Wami, Drodzy Czytelnicy, podzielić. 
 W szkole działa Stowarzyszenie 
Wspierania Edukacji, którego prezesem 
jest pani Krystyna Traciłowska, a człon-
kami tutejsi nauczyciele oraz mieszkańcy 
wsi Siedliska-Bogusz. Głównym celem 
tej organizacji jest wspieranie wszech-
stronnego i zrównoważonego rozwoju 
społecznego, oświatowego, kulturalnego 

i gospodarczego wsi Siedliska-Bogusz, 
Smarżowa, Gorzejowa, Kamienica Gór-
na, Grudna Górna i Dolna, Głobikówka. 
Dotychczasowa działalność Stowarzysze-
nia to między innymi współorganizacja 
festynów majowych w celu zdobywania 
środków na edukację. Dzięki staraniom 
członków oraz Zarządu - Stowarzyszenie 
stało się organizacją pożytku publicznego, 
daje to, oczywiście, większe możliwości w 
zdobywaniu środków finansowych. Można 
teraz nas wspomóc, przekazując na konto 
organizacji 1% podatku. 
 Do działań organizacji należy również 
pisanie projektów i zdobywanie dotacji. 
Takim projektem jest projekt „Nasze niebo”, 
na który udało się uzyskać dotację w wy-
sokości 7000zł od Polsko - Amerykańskiej 
Fundacji Wolności programu „Równać 
Szanse”. 
Celem dotowanego projektu jest popu-
laryzacja nauk ścisłych i przyrodniczych 
oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie 
wśród młodzieży gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej z naszego regionu, a także 
pobudzenie aktywności oraz rozwijanie 
pasji i zainteresowań wśród młodzieży. 
Projekt „Nasze niebo” to zajęcia prowa-
dzone metodami aktywnymi (głównie me-
todą projektów) z przedmiotów ścisłych: 
astronomii, geografii, informatyki i fizyki. 
Uczestnicy projektu będą zdobywać wia-

domości poprzez ćwiczenia praktyczne, 
pracę z komputerem, internetem, mapą 
i literaturą fachową. Powstanie mobilne 
centrum obserwacji nieba wyposażone w 
teleskop, sprzęt umożliwiający wykona-
nie fotografii ciał niebieskich. Centrum 
naszych działań będą pracownie szkolne 
(informatyczna, fizyczna) w gimnazjum 
w Siedliskach-Bogusz, w których to be-
neficjenci zdobędą wiedzę teoretyczną i 
praktyczną z poszczególnych dziedzin.
Dzięki projektowi „Nasze Niebo” rozpo-
czął się w styczniu cykl zajęć pozalekcyj-
nych z fizyki, geografii i informatyki pod 
kątem zagadnień z astronomii. Zajęcia te 
będą trwać minimum do końca czerwca 
2009 r.
 Nie „śpią” też młodzi artyści. To oni 
przygotowali szopki, które zakwalifiko-
wały się do etapu powiatowego. Prace 
Natalii Jędrzejczyk, Krzysztofa Świętonia 
z gimnazjum i Szymona Smołuchy ze 
szkoły podstawowej konkurowały z inny-
mi pracami z powiatu. Spośród 73 prezen-
towanych w Dębicy szopek - II miejsce w 
powiecie zajęła ta, którą wykonała Natalia. 
Wszystkie szopki są eksponowane w Ga-
lerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Dębicy i można je podziwiać do dnia 6 
lutego br.
 W ramach WOŚP nasi uczniowie pre-
zentowali się w domu Kultury w Brzost-

ku, a nauczyciele kształcenia 
zintegrowanego uczestniczyli w 
szkoleniu „Ratujemy i uczymy 
ratować”, gdzie przypomnieli 
sobie podstawy pierwszej po-
mocy. Zdobytą wiedzą dzielą się 
z uczniami, a do atrakcyjnego 
prowadzenia zajęć wykorzystują 
otrzymane materiały dydaktycz-
ne: zestawy fantomów, filmy, 
książki. Nie tylko uczą, jak wła-
ściwie reagować w razie potrze-
by udzielenia pierwszej pomocy, 
ale starają się uwrażliwić dzieci 
i dorosłych na nieszczęście dru-
giego człowieka.

Halina Wąsik
Zofia Cabaj

siedliskie impresje

Początek roku, to czas spotkań straża-
ków Ochotniczych Straży Pożarnych 

na zebraniach sprawozdawczych. W ciągu 
całego roku dzieje się w strażach wiele i 
na takich zebraniach, w 
obecności wszystkich 
druhów z jednostki, 
oraz zaproszonych go-
ści, omawia się sukcesy, 
porażki, podsumowuje 
akcje i planuje działania 
na kolejny rok.
 W sobotę wieczorem 
17 stycznia 2009 roku 
zebrali się na zebraniu 
sprawozdawczym dru-
howie z OSP w Nawsiu 
Brzosteckim. Przybyli 
prawie wszyscy człon-
kowie, oraz zaproszeni 
goście: Proboszcz brzo-
steckiej parafii Ks. dr Jan 
Cebulak, Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego 

PSP. w Dębicy Zbigniew Lasko, Burmistrz 
Brzostku Leszek Bieniek, Komendant Ko-
misariatu Policji w Brzostku Marek Boroń, 
Radny RM w Brzostku Józef Kobak, Dyrek-

tor Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim 
Urszula Wojnarowska, Sołtys Nawsia Brzo-
steckiego Kazimierz Fryc, Prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP. Piotr Szczepkowicz, 
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
Krystyna Kawalec oraz inne żony strażaków 

które wspólnie przygoto-
wały poczęstunek.
 Po dopełnieniu formal-
ności związanych z od-
czytaniem stosownych 
sprawozdań, dyskusją i 
udzieleniem Zarządowi 
OSP absolutorium, dru-
howie wraz z gośćmi 
udali się przed budynek 
Remizy OSP aby uczest-
niczyć w poświęceniu 
nowozakupionego samo-
chodu, którego dokonał 
Ks. Proboszcz. Po tej ce-
remonii wszyscy wrócili 
do środka, aby docenić, 
wspomnianą wcześniej, 
pracę pań.

P.S.

zebranie OsP w nawsiu brzosteckim
Występ uczniów z Siedlisk-Bogusz w ramach WOŚP

Poświęcenie nowozakupionego samochodu
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chroń oczy przed wolnymi rodnikami

Wolne rodniki są odpowiedzialne za 
procesy starzenia się organizmu. To 

one powodują między innymi degenerację 
plamki żółtej oka - schorzenie, które czę-
sto pojawia się w podeszłym wieku. Czy 
można mu zapobiec?
 Wolne rodniki, obecne w naszym orga-
nizmie i w środowisku, w którym żyjemy 
powodują szereg schorzeń, w tym m.in. 
chorobę zwyrodnieniową plamki żółtej 
(AMD) lub zaćmę. AMD jest główną 
przyczyną utraty wzroku u osób w wieku 
powyżej 60 lat!
 Badania wykazały, że przyczyną cho-
roby są procesy utleniające. PLAMKA 
ŻÓŁTA to obszar siatkówki oka o najwyż-
szej rozdzielczości widzenia. Swoją nazwę 
zawdzięcza ziarenkom żółtego barwnika. 

Siatkówka składa się z trzech warstw, a 
najbliższa środka składa się z czopków 
i pręcików - komórek światłoczułych. 
Plamka żółta to miejsce o największym 
stopniu skupienia czopków, dlatego jest 
najbardziej wrażliwa na barwy i światło.
Co to za choroba AMD?
 Z wiekiem dochodzi do degeneracji 
plamki żółtej. Jest to przyczyną uszko-
dzenia wzroku u osób starszych. Zwyrod-
nienie plamki żółtej prowadzi do AMD 
(skrót z języka angielskiego - Age-related 
Macular Degeneration). Nie ma sposobów 
na „wyleczenie” siatkówki i „odnowienie” 
zdegenerowanej plamki żółtej. Ale proces 
chorobowy można opóźnić i spowolnić, 
chroniąc pacjenta przed utratą ostrości 
widzenia. Ochrona polega głównie na neu-
tralizowaniu działania wolnych rodników 
czyli zażywaniu antyutleniaczy. Naszym 
orężem w ochronie wzroku są własne 
mechanizmy obronne organizmu (m.in. 
enzymy) oraz „zewnętrzne” antyoksydan-
ty (przeciwutleniacze). Do najsilniejszych 
przeciwutleniaczy należy witamina E. Z 
kolei witamina A (Beta Karoten) od dawna 
znana jest ze swoich właściwości wzmac-
niających wzrok. Ma wpływ na naszą 

zdolność widzenia w ciemności. Witamina 
C również „unieczynnia” wolne rodniki. 
Kompozycja tych witamin jest idealna by 
powstrzymać procesy degeneracyjne w 
oczach. Z minerałów, które należy zaży-
wać w celu ochrony wzroku wymienia się 
przede wszystkim cynk (regeneracja ko-
mórki, wzmocnienie odporności), mangan 
(poprawa funkcjonowania komórek) i se-
len (wzmocnienie odporności). Dla pełnej 
i prawidłowej ochrony oczu niezbędne jest 
zażywanie preparatów dostarczających 
naturalną luteinę i zeaksantynę. Są to 
karotenoidy niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania wzroku.
 Jeśli zatem jesteśmy w grupie zagro-
żonych (powyżej 50 lat) - powinniśmy 
stale zażywać wyżej wymienione anty-
oksydanty, które zapobiegają szybkiej 
degeneracji plamki żółtej. Jeśli natomiast 
zaobserwowaliśmy już u siebie utratę 
ostrości widzenia, zniekształcone widze-
nie albo zakłócenia w odbiorze kolorów 
powinniśmy szybko udać się do okulisty, 
który zdiagnozuje schorzenie i zapropo-
nuje odpowiednią terapię.

Dużo zdrowia
mgr farm. Krystyna Godawska

kącik  
zdrowia  
apteki „VIta”

W niedzielę, 25 stycznia 2009 r., w 
Domu Kultury w Brzostku rozegrano 

I Turniej szachowy o puchar Burmistrza 
Brzostku w kategorii seniorów i junio-
rów.
Lista uczestników w kolejności alfabetycz-
nej, w nawiasach wiek: 
Tomasz Gotfryd (19) – Brzostek, Stanisław 
Gołąb (52) – Pilzno, Władysław Jop (53) 
– Kamienica Dolna, Bernard Krajewski 
(51) – Brzostek, Marcin Krajewski (21) 
– Brzostek, Damian Matyasik (12) – Na-
wsie Brzosteckie, Dominik Pieniądz (12) 
– Klecie, Kamil Przewoźnik (13) – Nawsie 
Brzosteckie, Ryszard 
Rozwadowski (57) 
– Brzostek, Wiesław 
Wojnarowski (52) – 
Brzostek, Rafał Woło-
wiec (18) – Brzostek, 
Tomasz Wołowiec 
(17) – Brzostek, Józef 
Zieliński (15) Grudna 
Górna, Piotr Zieliński 
(18) Grudna Górna.
Sędziował Ferdynand 
Bugno.
Rozegrano 6 rund sys-
temem grupowym.
Wyniki:
I miejsce – Stanisław 
Gołąb – puchar Bur-
mistrza Brzostku dla 
najlepszego seniora,
II – III miejsce Wła-
dysław Jop i Wiesław 
Wojnarowski,
IV miejsce – Bernard Krajewski,
V miejsce Józef Zieliński – puchar Burmi-
strza Brzostku dla najlepszego juniora,
VI miejsce – Rafał Wołowiec,
VII miejsce – Tomasz Gotfryd,
VIII miejsce – Tomasz Wołowiec,
IX miejsce – Piotr Zieliński,

X miejsce – Dominik Pieniądz
 W zawodach uczestniczyli zawodnicy o 
różnej sile gry, stąd zaszła konieczność roz-
stawienia zawodników w fazie rozgrywek 
eliminacyjnych. Po rozegraniu turnieju w 
dniu 25 I 2009 r. zawodnikom przyznano 
tzw. punkty rankingowe (za I miejsce 10 
pkt., za II miejsce 9, za III miejsce 8 pkt. 
itd.) i w ten sposób powstał pierwszy 
ranking szachistów: Stanisław Gołąb – 10 
pkt., Władysław Jop i Wiesław Wojnarow-
ski po 8,5 pkt., Bernard Krajewski – 7 pkt., 
Józef Zieliński – 6 pkt., Rafał Wołowiec 
– 5 pkt., Tomasz Gotfryd – 4 pkt., Tomasz 

Wołowiec – 3 pkt., Piotr Zieliński – 2 pkt., 
Damian Pieniądz – 1 pkt.
 Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek 
dokonał otwarcia turnieju oraz wręczył 
okazałe puchary najlepszym szachistom. 
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody 
książkowe.
 Na Sali były bezprocentowe napoje 

(kawa, herbata) i ciasteczka, po spożyciu 
których cukier podskoczył co bardziej 
wiekowym zawodnikom.

Przy szachownicy
 W Brzostku może funkcjonować klub 
szachowy dla młodzieży. A dokładnie to 
dla dzieci i młodzieży. Klub prowadzony w 
sposób profesjonalny, przy zaangażowaniu 
władz naszego miasta. Pewien projekt na-
wet już powstał. Trzeba się spieszyć, bo jak 
podaje Łukasz Krajewski w Gazecie Kra-
kowskiej z 29 I 2009 r. w miasteczkach jest 
coraz więcej palenia, picia i narkotyków. 
Według najnowszych danych Centrum 
Badania Opinii Społecznych w miastach 
do 20 tys. mieszkańców 29% 18-19 latków 

nałogowo pali, 45% 
regularnie się upija, 
a 21% bierze narko-
tyki. Zdaniem Pau-
liny Nowosielskiej, 
dziennikarki Gazety 
Krakowskiej alkohol, 
papierosy i narkotyki 
ciągle są najlepszym 
sposobem na nudę. 
Tymczasem w małych 
miastach są fundusze 
na organizację czasu 
dla młodzieży i za-
jęcia profilaktyczne. 
Rządowa organizacja 
o nazwie Krajowy 
Komitet Wychowa-
nia Resocjalizującego 
rusza właśnie z kam-
panią skierowaną do 
samorządów. Zorga-

nizowanie zajęć dla jednej młodej osoby 
ma kosztować 80 zł miesięcznie. Grupa 
30 młodych szachistów kosztowałaby 
miasto 2400 zł. Jest to śmieszna kwota w 
porównaniu do zysku. Tym zyskiem była-
by normalna, niepatologiczna młodzież, a 
przynajmniej jej część.

Ferdynand Bugno

turniej o puchar burmistrza brzostku

Uczestnicy turnieju
Fot. J. Nosal
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„Ziemio moja, droższa od innych,
nie śpię, szukam wspomnień dziecinnych […]
[…] dom się pojawia, płoty, ganki, 
bzy pachnące w majowe ranki 
i wśród trawnika konwalie świeże […]
[…] ławka, gąszczem bzu opleciona, 
dąb, co od wieków nic się nie zmienił […]”

W. Broniewski „Rysunek”

Zimowe, długie wieczory sprzyjają naszym spotkaniom, dys-
kusjom, rozważaniom. Za oknami świat przyjął odzienie z 

baśni. Puchowe czapy zwisają z dachów, ubarwione kryształowymi 
soplami lodu, a w nich wielobarwne punkciki 
wyglądające jak brylanty i diamenty. Drzewa 
niezwykle i tajemniczo pochylają swoje gałęzie 
ośnieżone, ciężkie, stojące monumentalnie jak 
głazy. Tylko od czasu do czasu podmuchy wiatru 
niosą śniegowe płatki i osypują czapki, kurtki, 
szale, a niewielki mróz czyni na twarzy różowo-
czerwone zabarwienia. Pola jak okiem sięgnąć 
zasnęły w zimowym śnie. Cisza, spokój, tylko 
niekiedy z górki na pazurki zjeżdżają dzieci na 
saneczkach, albo narciarze próbują pokonywać 
zaspy, wzgórki i pędzą w dół.
 Najprzyjemniejszym miejscem o tej poprze 
roku jest kominek. Z paleniska trzaskają iskry 
z drewienek, jęzory ognia układają się w dziw-
ne kształty i postacie, które wyzwalają w nas 
wspomnienia i spojrzenie w przeszłość, bądź też 
marzenia na przyszłość.
 Brzostek nominowany ponownie do miasta, 
nowe marzenia, nowe nadzieje budzą się w 
sercach. Jakie zmiany przyniesie nowy rok, ile 
nowych wyznań wyzwoli u młodych Brzostowian, gdzie ich za-
prosi do szkół, uczelni, do zakładów pracy? Na pewno większość 
z nich skusi „wielki świat”, dalekie miasta polskie, europejskie , 
czy inne kontynenty. Co osiągną, czy będą szczęśliwi, czy będą 
wracać do swojego miejsca urodzenia? Te i inne pytania, na razie 
retoryczne nasuwają się.
 Kiedyś wiek w przeszłość z maleńkiej, galicyjskiej wsi wyszedł 
chłopski syn w świat. Szedł drogą trudną przez gimnazjum i liceum 
jasielskie i doszedł do Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie później 
stał się profesorem, znawcą literatury, edytorem i wychowawcą 
kilku pokoleń polonistów. Tym wielkim człowiekiem, który z 
Komborni poszedł w świat był profesor Stanisław Pigoń. To Jego 
życie i osiągnięcia stały się przyczynkiem, żeby szukać wśród 
mieszkańców Ziemi Brzosteckiej tych rodaków, którzy wyrośli 
wśród nas, a potem poprzez rzetelną, upartą pracę szli w świat i 
doszli do sukcesów, stali się Kimś w różnych dziedzinach życia: 
nauki, kultury, działalności społecznej, przemysłu, sportu czy też 
innych dziedzin życia. Kim są, jak żyją, co tworzą, jak stają się z 
dnia na dzień bardziej twórczy i odpowiedzialni, co przeżywają. 
Te i inne pytania spróbuję rozwiązywać przedstawiając postacie 
osób, którzy z Brzostku poszli w świat i stali się – no właśnie – 
kim?
 Stanisław Józef Kolbusz syn Emilii z Ogrodników i Jana Kol-

busza urodził się 27.02.1952 roku w Brzostku. Jest najstarszym 
synem z sześciodzietnej rodziny – pięciu chłopców i jednaj dziew-
czynki – rodziny Kolbuszów. To na Niego padł ciężar odpowie-
dzialności za poczynania, kształcenie się i współistnienie całego 
rodzeństwa. Dziś prezes Stowarzyszenia Ekosystemu – Dziedzic-
two Natury – współpracuje z organizacjami światowymi, jeździ na 
sympozja, wygłasza mowy, reprezentuje myśl polską wynikającą 
z dziedzictwa naszej kultury i jest jednym z nielicznych, którzy 
trzeźwo oceniają dobra naszej ziemi próbując je ratować od zagro-
żeń współczesności. Gdzie nauczył się miłości do ziemi ojczystej, 
kto wywarł w Jego młodości dominujący wpływ na późniejszą 
postawę, te i inne pytania nasuwają się patrząc na tę postać. 
 Już jako sześcioletni chłopiec rozpoczął naukę w siedmioletniej 
Szkole Podstawowej w Brzostku. Był uczniem pilnym i bardzo 
zdyscyplinowanym. Poprawne zachowanie było rygorystycznie 

egzekwowane prze ojca Jana, który miał niewiele 
czasu dla swoich dzieci – piastował funkcję prze-
wodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej, a 
nade wszystko był działaczem społecznym – ale 
wymagał posłuszeństwa. Czasami uciekał się do 
kar cielesnych jak na przykład klęczenie w kącie 
na bobie czy grochu. Wymagał też bezwzględne-
go szacunku dla starszych, a całowanie w rękę 
chrzestnego ojca było stałym rytuałem. Ten gest 
był źle przyjmowany przez chłopca co zostało 
Mu na długie, długie lata. Wspomnieć należy 
że jako student Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie wręczał kwiaty pani 
Zofii Solarzowej, kierownikowi zespołu Pieśni 
i Tańca „Promni” i nie pochylił się nad dłonią 
co było bardzo źle odebrane i powiało chłodem 
na długie, długie lata. Drobny gest a tak bardzo 
zaważył na późniejsze znajomości. 
 Młody chłopak chciał spędzać wolne chwile 
wśród grupy rówieśników: poganiać, pograć w 
piłkę, powspinać się po drzewach, połowić ryby, 

czy zimą pozjeżdżać z górki na pazurki na pokrywkach od bania-
ków – a tu w domu czekały Go zajęcia gospodarskie, pasionka i 
opieka nad młodszym rodzeństwem.
 Dom rodzinny Stanisława mieścił się na posesji przy ul. Królo-
wej Jadwigi, obecny ogród Fuglów. Mały domek, a koło niego stały 
klatki z królikami, którymi opiekował się chłopak. Wygwizdywał 
znane melodie, którymi przywoływał stada gołębi, rzucał im garść 
ziarna, przyglądał się, rozmawiał z nimi i był jakby zespolony z 
przyrodą. 
 Jako jedenastoletni chłopiec został oddany „na służbę” do babci 
Wiktorii Kolbuszowej, która wcześnie owdowiała i nie mogła sobie 
poradzić w prowadzeniu gospodarstwa. Razem z babcią pracował 
wnuk. To właśnie babcia nauczyła Go jak czuć przyrodę i jak być z 

z brzostku w świat

Stanisław Kolbusz

Babcia Wiktoria Kolbusz
Od prawej: dziadek Stanisław Ogrodnik, córka Emilia, 

wnukowie Janusz, Stanisław z Krzysztofem i Maria
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nią w zgodzie. Była ona niezwykłą kobietą, układała wiersze, skła-
dała ludowe przyśpiewki, a w południe przy dźwiękach dzwonów 
kościelnych wyśpiewywała Anioł Pański. Zgodnie z kalendarzem 
liturgicznym uczyła wnuka pieśni kościelnych, snuła opowiadania 
oparte na przypowieściach biblijnych i przepowiedniach królowej 
Sybilli. Znała się też na ziołach i ich właściwościach leczniczych, 
uczyła wnuka zasad racjonalnego odżywiania naturalnego bez 
używania cukru – ten zastępowała miodem lub suszem owoców 
i ziół – bez używania soli, którą zastępowała preparowanym 
instantem z popiołu zaprawianego ziołami. Niezwykły smak 
pierogów robionych przez babcię z tak cienkiego ciasta, że miało 
się wrażenie jakby sam farsz rozpuszczał się w ustach pozostał w 
wyobraźni wnuka do dziś. Znajomość zmian pogody wynikająca 
z zachowania ptactwa, te i inne zagadnienia nauczył się Stanisław 
od babci.
 Wielki wpływ na kształtowanie się znajomości młodego 
chłopca miał dziadek Stanisław Ogrodnik. Był on uosobieniem 
spokoju, rozwagi, odpowiedzialności za losy rodziny, przyjaźni 
z sąsiadami, znał receptę na dobre wychowanie dzieci i wnuków, 
umiał wsłuchiwać się w rozmowę z dzieckiem i zawsze dawał 
możliwości wyjścia nawet z najtrudniejszych problemów. Za 
Marią Dąbrowską powtórzę „[...] dotąd jest szczęśliwe dzieciń-
stwo, dokąd żyją dziadkowie […]” i takie właśnie dzieciństwo 
miał Stanisław. A postać babci i dziadka jest żywa do dziś – jest 
wzorem przy wychowywaniu własnych dzieci a ma ich Stanisław 
pięcioro oraz jednego wnuka.
 Trzy miejscowości, które wspomina i do których wraca Stani-
sław to Wola Brzostecka rodzinna wieś matki, w której odbywały 
się spotkania z dziadkiem „swoistym chłopskim mędrcem, ostoją 
wiary, tradycji, spokoju i rozwagi”.
 Brzostek miejsce urodzenia, dziecięcych zabaw, rozciętej nogi 
na szkle z butelki i zabiegu bez znieczulenia robionego przez dok-
tora Jana Majewskiego, pomocy krawieckiej matce, która szyciem 
dorabiała na utrzymanie rodziny, hodowli królików, gołębi i owiec. 
Pierwsza ukochana szkoła z dobrymi nauczycielami takimi, jak: 
polonistka Eugenia Grzesiakowska, Teresa Preisner matematyk, 
Teresa Reutt biolog, czy Zuzanna Rogala muzyk oraz cała grupa 
dobrych kolegów i koleżanek, kumpli do nauki i psikusów. Pierw-
szy zespół folklorystyczny „Brzostowiacy”.
 Trzecią miejscowością są Klecie rodzinna wieś ojca, gdzie pod 
doświadczonym okiem babci uczył się odwiecznych prawideł ży-
cia, tradycyjnego rolnictwa, umiejętności zespolenia się człowieka 
z przyrodą. Dziecięce zajęcia, późniejsza nauka w Technikum Ra-
chunkowości w Trzcinicy i praca w Związku Młodzieży Wiejskiej 
stały się podwaliną do podjęcia studiów w SGGW w Warszawie. 
Szczególną rolę odegrała praca w organizacji młodzieżowej, w 
której Stanisław był przewodniczącym. Już jako osiemnastolatek 
założył na uczelni klub „Pogórzanie” w celu podtrzymywania 
kultury ludowej, którą był zauroczony. Wielkie wsparcie miał 
na uczelni, gdyż rektorem SGGW był profesor  Zbigniew Mu-
szyński wywodzący się z okolic Gorlic, a docent Franciszek 
Mleczko z rejonu krakowskiego. To właśnie z tymi wielkimi już 
wtedy, utytułowanymi naukowcami współpracował młodziutki 
osiemnastolatek z Brzostku. Z tego koła studenckiego wyłonili 
się późniejsi członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Promni”, w 
którym tańczył Stanisław Kolbusz, a później był jego wieloletnim 
kierownikiem. 
 W 1991 roku Pogórzanie zorganizowali zlot nad Soliną, byli 
ankieterami badającymi osadnictwo w Bieszczadach. Długoletnia 
współpraca z kierownikiem artystycznym zespołu Zofią Solarzo-

wą zwaną przez studentów „Babulą” odegrała duży wpływ na 
postawę młodego adepta sztuki ludowej. Razem przygotowywali 
wieczornicę z okazji trzydziestolecia Batalionów Chłopskich. 
Występ został przyjęty bardzo gorąco, był też wielkim tryum-
fem pani Zofii Solarzowej, na który czekała od czasów pracy w 
Uniwersytecie Ludowym w Gaci Przeworskiej. W tym czasie 
Stanisław studiował na wydziale ekonomiczno-rolniczym uczelni. 
Był to jeden z najaktywniejszych społecznie wydziałów, w któ-
rym byli członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej i to właśnie z 
nich rekrutowali się uczestnicy zespołu „Promni”. Kierownikiem 
muzycznym zespołu był Tomasz Skoneczny, a do wybitnych 
współpracowników zaliczyć należy Jana Kołtuna późniejszego 
dyplomatę, czy Stanisława Leszczyńskiego kierownika Zespołu 
Pieśni i Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej w 
Lublinie. Już w 1976 roku „Promni” zajęli pierwsze miejsce na 
festiwalu w Sosnowcu. W tym też czasie Stanisław ukończył studia 
i jako stażysta podjął  pracę w Spółdzielni Kółek Rolniczych w 
Brzostku i tym samym musiał pożegnać się z zespołem. Na Jego 
miejsce kierownikiem organizacyjnym został profesor Jan Roz-
bicki. Jednak uczelnia odczuła brak dobrego organizatora życia 
studenckiego i ponownie Stanisław wrócił do pracy na uczelnię, 
gdzie dostał przydział na uczelniane mieszkanie M-3. Prowadził 
zajęcia dydaktyczne z socjologii oraz ponownie został kierow-
nikiem zespołu „Promni” im. Zofii Solarzowej. Współpracował 
z etnografami i etnomuzykologami, reżyserami, choreografami, 
muzykami przy opracowywaniu programów artystycznych z 
różnych regionów Polski oraz organizował tournee artystyczne 
prawie do wszystkich krajów europejskich oraz na kontynent afry-
kański, azjatycki i do USA. Zespół „Promni” pod kierownictwem 
Stanisława Kolbusza rozsławiał piękne imię Polski wyśpiewane, 
wygrane z polską werwą krakowiaków, kujawiaków, lasowiaków, 
wytańczone sprawnymi kroczkami, ubarwione kolorowymi stroja-
mi. Z wielkim wzruszeniem wspomina Stanisław Kolbusz występ, 
a potem prywatną audiencję w Castel Gandolfo u Papieża Rodaka 
w 1979 roku. Oprócz programu artystycznego zespół odśpiewał 
Ojcu Świętemu ulubioną „Barkę”. Na placu przed bazyliką św. 
Piotra w Rzymie cały zespół zaśpiewał „My chcemy Boga”. Ten 
występ został nagrany przez dziennikarzy z Wolnej Europy, a 
musimy pamiętać, że czasy komunistyczne mocno rozprawiały się 
za wszystko co nie było zgodne z linią partii. Nic też dziwnego, 
że po powrocie do kraju kierownik zespołu Stanisław Kolbusz 
był kilkakrotnie przesłuchiwany i Jego posada kierownika zawisła 
na włosku, a tym samym utrata uczelnianego mieszkania. Jednak 
szykany skończyły się po ogólnopolskich dożynkach przygoto-
wywanych przez „Promnych”, która to impreza była precyzyjnie 
przygotowana. Następne tournee do Francji, Norwegii, Szwecji, 
Ameryki i ponowny wyjazd do Włoch, gdzie zespół prezentował 
kulturę polską na festiwalu w Agrigento na Sycylii i ponowna 
wizyta u Jana Pawła II. Zespołem kierował nasz rodak do 1989 
roku. Ponadto pełnił ważne role w Zarządzie Krajowym Związku 
Młodzieży Wiejskiej, był prezesem Zarządu Fundacji Kultury Wsi, 
założył klub „Na Przyzbie”, organizował kursy instruktorskie, 
audiofotograficzne, a wszystkie te prace wynikały z fachowości 
wysokiego formatu oraz umiejętności współpracy przyjaciółmi 
poznanymi podczas studiów. 
 W latach 1992-1994 pracował jako przewodniczący Rady Nad-
zorczej Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, później był członkiem 
Rady Programowej Polskiego Radia, a w latach 1994-1998 w 

Stanisław Kolbusz z współtwórcą zespołu „Promni” Zofią 
Solarzową

Zespół „Promni” z wizytą u Ojca Świętego (1979 rok) Dokończenie na stronie 16
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Odeszła od nas do Domu Pana niezwykła postać, a była Nią 
Apolonia Bejska z domu Twarduś. Swoje dzieciństwo 

spędziła w domu matki Władysławy Twarduś wieloletniej 
nauczycielki i kierowniczki szkoły. Była niepo-
wtarzalną wielbicielką ziemi, z której wyrosła 
i do której wracała w dorosłym życiu, z którą 
utożsamiała się, o której pisała artykuły do 
publikacji lokalnych oraz była członkiem Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej.
 Otrzymała gruntowne wykształcenie humani-
styczne na studiach germanistyki i anglistyki na 
Uniwersytecie Lwowskim. Od 1953 roku praco-
wała w redakcji Wydawnictwa Literackiego, a 
w swoim dorobku miała tłumaczenia słynnych 
dramaturgów angielskich i dzieł niemieckich.
 Była doskonałym nauczycielem języka 
angielskiego, literatury polskiej i gry na piani-
nie.
 Była znakomitą matką dwójki dzieci oraz 
babcią. Umiała pomagać potrzebującym pomo-
cy oraz młodym adeptom pedagogiki.
 Odeszła od nas wielka kobieta, wspaniała 
córka, oddana matka, żona i babcia, profesor i 
tłumacz języka angielskiego, wielbicielka „kra-

ju lat dziecinnych” czyli Brzostku, patriotka i pozytywistka, 
człowiek o wielkim sercu. 
 Pozostaje nam na zawsze w sercu, a w cichych modlitwach 
prośmy o Jej wieczną szczęśliwość.

Zuzanna Rogala

z ostatnim pożegnaniem

Centrum Animacji Kultury – w agendzie Ministra Kultury 
i Sztuki był inicjatorem i organizatorem doskonalenia i 
kształcenia animatorów kultury, pełnił nadzór nad admi-
nistracją oraz opracował projekt pod tytułem „Centralny 
Bank Danych o Kulturze”. Z kolei zajął się działalnością 
polityczną, współpracował z Jarosławem Kalinowskim w 
Naczelnym Komitecie Wykonawczym PSL pełnił funkcję 
dyrektora Biura NKW PSL nadzorował kadrami i zarządzał 
majątkiem. Był szefem gabinetu Ministra Rolnictwa w latach 
1997 oraz 2002-2003, a obecnie jest prezesem Stowarzy-
szenia Ekosystem.
 Przez cały czas doskonali swoją wiedzę i podnosi kwa-
lifikacje zawodowe. W 1990 roku skończył podyplomowe 
studia International Business Service (SGH). W 1997 roku 
ukończył podyplomowe studia Menadżerów Kultury, a w 
1998 kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych 
Skarbu Państwa.
 Niezwykłe zdolności organizatorskie, bogata wiedza 
merytoryczna i umiejętność kierowania zespołem ludzkim 
pozwoliły Mu piąć się coraz to wyżej i podejmować coraz trudniej-
sze wyzwania. Obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Ekosystem 

– Dziedzictwo 
Natury, które-
go podstawo-
wym celem jest 
wdrożenie hasła, 
„zdrowa ziemia i 
jej mieszkańcy” 
a celem działa-
nia promocja, 
popularyzacja, 
wdrażanie oraz 
produkcja tech-
nologii przywra-
cających oraz 
utrwalających 
ład i harmonię 
środowiska na-
turalnego. Re-
a l izac ję  tego 
ce lu  umoż l i -
wiają produk-
ty SCD World 
z Kansas City, 
określane przez 
stowarzyszenie 
biotechnologia 
M-World Polska. 
Cała ta nazwa 

stowarzyszenia i zakres działania dla zwykłego śmiertelnika brzmi 
bardzo naukowo i tajemniczo. Można jednak ową tajemniczość 
sprowadzić do stwierdzenia, aby żyć zgodnie z naturą i razem z 
przyrodą, a nie przeciw jej żyć. Z całym szacunkiem za Hipokra-
tesem musimy powtarzać „Niech pożywienie będzie twoim lekar-
stwem i niech lekarstwo będzie twoim pokarmem”. Jak to zrobić? 
Prowadzić rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, gospodarkę 
wodną, gospodarkę komunalną, gospodarstwa domowe, kosme-
tykę antyalergiczną, medycynę holistyczną i ochronę środowiska 
poprzez znane już w świecie zasady i z pokorą wykorzystywać 
Prawa Natury.
 Takimi ważnymi sprawami zajmuje się nasz Rodak. Można 
by jeszcze wymieniać zakres działań wielorakich i umiejętności 
związane z tymi pracami, czynne uczestnictwo w sympozjach, 
konferencjach, negocjacjach na forum ogólnopolskim i ogólno-
światowym. Rozległe zainteresowania: rolnictwo naturalne-eko-
logia, kultura regionalna z etnografią, socjologia, funkcjonowanie 
mediów i wiele jeszcze innych, umiejscowiły naszego Rodaka w 
niezwykłych i odpowiedzialnych miejscach pracy, w Warszawie 
i na całym świecie. 
 Ma dwie kolebki: Brzostek bo tu jest Jego miejsce urodzenia, 
dom rodzinny, mogiły przodków, niepowtarzalne ścieżki życia.
 Drugą kolebką jest Warszawa - bo tam Stanisław Kolbusz stawał 
się poszukującym, działającym, twórczym człowiekiem i stał się 
tym, którym Ziemia Brzostecka może się chwalić. Jest dowodem 
na to, że nasza ziemia ma ludzi, którzy tu w domach rodzinnych, 
w środowisku brzosteckim, w szkole otrzymują trwałe podstawy, 
na których budują przyszłość. Godnie reprezentują mały zakątek 
Polski, a tym samym wyzwalają swoje zdolności, zainteresowania 
i pasje, stając się niezwykłymi ludźmi.

Zuzanna Rogala

Stanisław Kolbusz z rodzicami, żoną Dorotą, córką Olą i Jarosła-
wem Kalinowskim - Wicepremierem RP

Od lewej: Stanisław Kolbusz, córka Anna, 
żona Dorota, córka Ola

Dokończenie ze strony 15

Fot. R. Jedynak
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Związek Emerytów i Renci-
stów w Brzostku zorgani-

zował 14 stycznia 2009 roku 
spotkanie opłatkowe dla swoich 
członków z całej gminy. Udział 
wzięli także przedstawiciele Za-
rządu z Pilzna i Dębicy oraz Ks. 
Proboszcz dr Jan Cebulak. Po 
powitaniu przybyłych gości Ks. 
Proboszcz odmówił modlitwę, 
po czym wszyscy wzajemnie 
łamali się opłatkiem składając 
sobie życzenia. Przy zastawio-
nym stole śpiewano kolędy, 
wspominano dawne tradycje 
wigilijne i bożonarodzeniowe. 
Atmosfera była miła i serdeczna, 
za co wszystkim dziękujemy.

Zarząd Koła Emerytów  
i Rencistów w Brzostku

spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów

Fot. K. Szarek-Ryndak

,,Kto żyje dla dobra innych – ten żyje naprawdę.”  (przysłowie indyjskie)

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Januszko-
wicach pragnie wyrazić swoją wdzięczność oraz serdecznie podziękować Radzie Rodziców działającej przy Zespole 

Szkół w Januszkowicach za poniesienie trudu zorganizowania tegorocznej zabawy sylwestrowej, z której dochód został w 
całości przeznaczony na cele szkolne.
 Nasza wdzięczność oraz szczególne podziękowania należą się sołtysowi wsi Januszkowice – Panu Bolesławowi Pienią-
dzowi, który udostępnił na ten cel salę taneczną w Domu Strażaka, nie pobierając żadnej opłaty.
 Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy na rzecz społeczności lokalnej, a w 
szczególności na rzecz naszych uczniów, którzy są przyszłością tej miejscowości, bo jak wskazują słowa mądrości indyjskiej, 
tylko ten żyje naprawdę, kto potrafi bezinteresownie służyć innym.

„Kto ma wolę i silną chęć służe-
nia ludziom temu życie pięknem 
będzie słane”

Janusz Korczak

Od września do października 
2008 roku w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Brzostku 
przeprowadzone były zajęcia i 
warsztaty w ramach Programu 
Integracji Społecznej. Liczne, 
profesjonalnie przygotowane spo-
tkania cieszyły się dużym zain-
teresowaniem i umożliwiały nie 
tylko rozwijanie zainteresowań ale 
integrację w grupie. 
 Dzięki przyjaznej dłoni dy-
rekcji, władz samorządowych na 

czele z Panem Leszkiem Bieńkiem 
– burmistrzem Brzostku, koor-
dynatorów, instruktorów, obsługi 
medycznej, opiekunów i rodziców 
była możliwa realizacja naszych 
celów i zamierzeń.
 W imieniu wszystkich uczestni-
ków projektu wyrażamy wdzięcz-
ność za wielkie serce, zaangażo-
wanie i osobisty wkład w przepro-
wadzenie projektów integrujących 
lokalną społeczność. Liczymy na 
dalszą współpracę, która zapew-
ne posłuży budowaniu naszego 
wspólnego dobra.

Uczestnicy Władysław Bielawa – Starosta Powiatu Dębic-
kiego, jeden z gości uczestniczących w zakoń-

czeniu projektów

Projekty integrujące lokalną społeczność

Brzostek 
ul. Wąska 3

tel. (014) 68 30 461
 660 116 866

	malowanie
	gładzie gipsowe
	ściany-regipsy
	sufity podwieszane

	panele
	glazura
	oraz inne

REMONTY MIESZKAŃ:
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Dnia 14 czerwca 2008r wraz ze swoja 
grupą – Tomaszem Salamonem, Ka-

milem Gmiterkiem i Rafałem Świątkiem 
– wyjechaliśmy na praktykę zawodową do 
Domu Wczasowego „Jubilat” w Jastrzę-
biej Górze. W pierwszym dniu naszego 
pobytu moi koledzy mieli wolne, a ja 
rozpoczęłam pracę jako kelnerka. Na tym 
stanowisku pracowaliśmy po 13 godzin w 
cyklu 1 dzień pracy – 1 dzień wolny, chy-
ba że byliśmy przydzieleni do pomocy na 
pawilonach mieszkalnych i pracowaliśmy 
w charakterze pokojowych, wtedy prace 
kończyliśmy po ośmiu godzinach.
 Do obowiązków kelnera należało na-
krycie do śniadania, sprzątnięcie stołówki, 
nakrycie do obiadu, uprzątnięcie naczyń i 
nakrycie do kolacji. Dla ułatwienia pracy 
kolegom nakrywaliśmy również do śnia-
dania dnia następnego, gdyż przy dużej 
ilości wczasowiczów brakowało czasu. 
Kelner musiał zadbać również o czystość 
szklanek, które były myte ręcznie po każ-
dym posiłku.
 Oprócz kelnerstwa i pracy na pokojach 
pracowaliśmy w kuchni jako pomoc ku-

chenna. Praca polegała na przygotowaniu 
porcji żywieniowych, obsługiwaniu 
urządzeń myjących (zmywarka), obiera-
jących (obierak), krojących (krajalnica), 
w kuchni były tez kotły warzelne, wilk, 
piekarniki, kuchenki oraz podgrzewacze 
elektryczne.
 Wyjazd ten umożliwił nam zwiedze-
nie Jastrzębiej Góry oraz okolicznych 
miejscowości, a to: latarni morskiej w 
Rozewiu, mola w Sopocie, Półwyspu 
Helskiego oraz portu we Władysławowie, 
Pucku i Sopocie.
 Miła atmosfera sprzyjała nabywaniu 
zawodowej wiedzy i praktyki. Pobyt nad 
morzem pozwolił nam jednocześnie wy-
począć oraz nauczyć się wielu elementów 
gastronomicznego fachu. Z pewnością dla 
wielu osób była to szkoła życia świetnie 
przygotowująca do startu w dorosłe życie. 
Wiele niezapomnianych chwil na długo 
zostanie w naszej pamięci i będziemy je 
miło wspominać.

Natalia Baranowska – klasa IV
Technikum Żywienia i Gospodarstwa 

Domowego

Praktyka nadmorska organizowana przez zespół szkół im. jana Pawła II w brzostku

Autorka artykułu i zdjęć we własnej 
osobie

Pomoc w kuchni to jedno z zadań

Sezonowa kawiarnia czeka na gości

Praktykę zawodową w Szwajcarii w 
miejscowości Rothlachen odbywa-

łem przez cztery miesiące – od 1 maja 
do końca sierpnia. Gospodarstwo, do 
którego trafiłem, było bardzo duże – jego 
powierzchnia to 120 ha łąk i 130 ha lasu. 

W gospodarstwie, na którym pracowałem 
było 250 sztuk trzody chlewnej, 200 krów, 
3 konie i duża ilość młodych cieląt.
 Swoją pracę zaczynałem o godzinie 600 
a kończyłem o 1830 z godzinną przerwą na 
obiad. Wstawałem o 600 rano i szedłem 

do obory zadać krowom siano. Następ-
nie szedłem do domu na śniadanie. Po 
śniadaniu zaczynałem prace przy trzodzie 
chlewnej, która polegała na zasypywaniu 
paszy i usuwaniu obornika w sposób tra-
dycyjny oraz wywożeniu go na taczkach 
na gnojownię. Praca ta była bardzo ciężka. 
Przez resztę dnia pracowałem w lesie przy 

Wspomnienia z praktyki w szwajcarii c.d.
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ścinaniu i paleniu gałęzi.
 Często zdarzała mi się praca przy wy-
rywaniu chwastów z łąk ręcznie, gdyż go-
spodarstwo, w którym pracowałem było 
ekologiczne i nie można było stosować 
środków chwastobójczych. 
 Około godziny 1700 kończyłem prace 
polowe lub leśne i udawałem się do obory 
zadać krowom siano, a do chlewni zasy-
pać paszę świniom. Po czym kończyłem 
swoją całodzienną pracę i udawałem się 
na kolację.
 Miejscowość była bardzo oddalona od 
miasta, co powodowało trudny kontakt 
z rodziną. Co dwa tygodnie szefostwo 
(Hans i Jaklina Spahni) zabierali mnie do 
miasta, abym mógł zadzwonić do domu i 
zrobić potrzebne zakupy.
 Swoją praktykę w Szwajcarii wspomi-
nam dobrze pomimo tego, że było bardzo 
ciężko.

Grzegorz Łukasik – IV TM

Wyjechałem z innymi uczniami 1 
maja 2008 autobusem z Tarnowa 

na praktykę do Szwajcarii na 4 miesiące. 

Wysiedliśmy w Zurychu, skąd pojechałem 
sam pociągiem do Rubikonu. Ze stacji 
kolejowej odebrał mnie syn gospodyni i 
zawiózł na miejsce praktyki.
 Był to „hotel dla koni” – okoliczni wła-
ściciele przechowywali tam swoje rasowe 
konie, a w wolnym czasie przyjeżdżali w 
celu przejażdżek i doglądania. Gospodyni 
prowadziła też szkółkę jeździecką.
 Po przyjeździe zostałem oprowadzony 
po całym gospodarstwie – pokazano mi 
dom, stajnie i pomieszczenia gospodarcze 
oraz zostałem zakwaterowany w moim 
pokoju. Kolację zjadłem z pracującym 
tam robotnikiem.
 Wyżywienie było dobre – śniadania i 
obiady przygotowywała szefowa, a kola-
cje robiliśmy sami z gotowych produktów 
dostarczanych przez gospodynię.
 Do moich stałych obowiązków nale-
żało wyrzucanie z boksów dla koni mo-
krej słomy i obornika, zadawanie paszy, 
zamiatanie stajni rano i po południu. Po-
nadto dorywczo wyprowadzałem konie na 
pastwisko, kosiłem trawę dookoła stajni, 
sprzątałem pomieszczenia przeznaczone 
do przechowywania i mycia sprzętu do 

jazdy konnej, czyściłem fontannę znaj-
dującą się przed stajnią, pracowałem 
przy sianie, układałem bele ze słomy, 
naprawiałem różny sprzęt, przycinałem 
żywopłot, czyściłem poidła dla koni w 
boksach, myłem okna w stajni i omiatałem 
pajęczyny itp.
 Pracowałem przez 7 dni w tygodniu z 
tym, że miałem wolne w niedziele 4 go-
dziny – od 12-tej do wieczornych obrząd-
ków. Po pracy lub w niedziele jeździłem 
rowerem po okolicy oraz odwiedzałem 
kolegę z klasy Krzyśka Wnęka, do które-
go miałem 7 km.
 Z językiem obcym było różnie – na 
początku nic nie rozumiałem i największe 
zastosowanie miał „język migowy”, w 
połowie pobytu rozumiałem z grubsza co 
się do mnie mówi, a na koniec rozumia-
łem wszystko i częściowo używałem sam 
niemieckiego dialektu.
 Stwierdzam, że praktyka bardzo mi 
się podobała, jestem zadowolony z jej 
przebiegu, dużo się nauczyłem i podre-
perowałem własny budżet. 

Paweł Jędrzejczyk z IV TŻ i GD

W Szkole Podstawowej w Gorzejowej 
przeprowadzono konkurs z języka 

niemieckiego organizowany przez Kura-
torium Oświaty w Rzeszowie. Konkurs 
organizowany był w formie dwustop-
niowych zawodów. Poziom konkursu 

bazował na podstawie programowej 
MENiS. Był formą pisemną sprawdzenia 
umiejętności i wiadomości z zakresu czy-
tania ze zrozumieniem i pisania.
 Pierwszy był etap szkolny, który od-
był się 21 października 2008 r. Udział 
wzięło w nim pięć osób z klas V i VI. 
Jako jedyna zakwalifikowała się do eta-
pu wojewódzkiego uczennica klasy VI, 
Magdalena Wojciechowska. W etapie 
szkolnym uzyskała 66 punktów i znalazła 
się w rankingu szkół na 16 miejscu na 121 
osób z województwa podkarpackiego. 
 Dnia 22 listopada udała się wraz z 
opiekunami: nauczycielką języka nie-
mieckiego i rodzicem, do Rzeszowa na 
etap wojewódzki. Przez 90 minut zma-
gała się z bardzo trudnymi zadaniami. 
Tytuł laureata zdobyło 49 osób. Jedną z 
lepszych okazała się Magda, która wy-
walczyła 10 miejsce, z liczbą punktów 
69,5 na 86 możliwych do uzyskania.
 Warto nadmienić że uczniowie szkoły 
bardzo chętnie i często biorą udział w 
konkursach z języka niemieckiego np. 
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy 
„Pingwin”, „der die das Kenner”, Cen-
trum Edukacji Szkolnej „MIX”. 

 Gratuluję wysokich wyników! Życzę 
dalszych sukcesów i zajmowania jak 
najwyższych „szczebli” w nauce oraz 
konkursach. 

Nauczyciel języka niemieckiego
Wioleta Wilusz

gorzejowa znów najlepsza w języku niemieckim

Podziękowanie
W imieniu wszystkich mieszkańców 

Gorzejowej serdecznie dziękuję 
za wszystko co zostało zrobione w 
naszej wiosce, a w szczególności za re-
monty dróg i remont szkoły. Gorzejowa 
jest wioską górzystą z dużą ilością dróg, 
których utrzymanie w dobrym stanie jest 
niezmiernie ważne dla mieszkańców.
 Dziękuję Burmistrzowi Leszkowi 
Bieńkowi, Zastępcy Burmistrza Piotro-
wi Szczepkowiczowi, wszystkim pra-
cownikom Urzędu Miejskiego, Radzie 
Miejskiej oraz Firmie Poldim z Dębicy. 
 Wszystkim życzę dalszej owocnej 
pracy dla dobra naszej lokalnej wspól-
noty.

Radny 
Gustaw Hołowicki

Laureatka wojewódzkiego konkursu 
z języka niemieckiego Magdalena 

Wojciechowska
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostu 
rozpoczęła nowy 2009 rok z równie 

wielkim zapałem jak ubiegły, który wpisał 
się w jej historię wieloma osiągnięciami 
dydaktycznymi i społecznymi. Zaangażo-
wanie dyrekcji i nauczycieli w życie szkoły 
stanowiło kluczowy aspekt decydujący nie 
tylko o sukcesach placówki, ale także o 
atmosferze panującej wśród kadry pedago-
gicznej, uczniów, rodziców i pracowników 
obsługi. 
 W roku 2008 i 2009 podejmowano wiele 
inicjatyw na rzecz uczniów i środowiska 
lokalnego. W pierwszej kolejności należa-
łoby wymienić te przedsięwzięcia, które 
odbiły się niemałym echem wśród całej 
społeczności jeszcze gminy Brzostek. 
W kwietniu 2008 roku nasza szkoła podjęła 
się ogromnego wyzwania. By złożyć hołd 
największemu Polakowi- Janowi Pawłowi 
II przygotowano widowisko, na które zło-
żyły się najważniejsze wydarzenia z życia 
Karola Wojtyły, od narodzin do początków 
pontyfikatu oraz od objęcia Piętrowego 
Tronu, do zakończenia ziemskiego życia. 
Kilkakrotnie odgrywana sztuka wzbudziła 
wielkie emocje wśród niemal tysięcznej 
publiczności, którą stanowili zaproszeni 
goście: władze samorządowe, sąsiednie 
szkoły, rodzice i lokalna społeczność 
Brzostku. Należy wspomnieć, że i w tym 
roku zostanie wystawiona sztuka, będąca 
kontynuacją ubiegłorocznego montażu. 
Mamy nadzieję, że to największe szkolne 
przedsięwzięcie przyciągnie swoim roz-
miarem jeszcze większe rzesze publicz-
ności.
 Kolejnym znaczącym sukcesem inte-
grującym całą społeczność Brzostku była 
„Majówka 2008”. Uroczystość ta już na 
stałe wpisała się w tradycję naszej szkoły i 
łączy w sobie naukę, pracę oraz wyśmienitą 
wspólną zabawę.
 Brzostecka podstawówka czynnie 
uczestniczy także w licznych przedsię-
wzięciach gminnych, udzielając wsparcia 
w ich przygotowaniu i uatrakcyjnieniu. 
Wymienić należy: Dożynki Gminne, III 
Rundę Samochodowych Mistrzostw Polski 

Dziennikarzy, Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy.
 W roku szkolnym 2008/2009 udowodni-
liśmy, że jesteśmy aktywni, uczestnicząc w 
Programie Integracji Społecznej. W ramach 
tego projektu zorganizowaliśmy wiele pa-
sjonujących zajęć i warsztatów. Wielkim 
powodzeniem wśród uczniów cieszyły się 
zajęcia sportowe, taneczne oraz warsztaty 
teatralne i plastyczne. Pielęgnowanie Dzie-
dzictwa Kulinarnego w Regionie zainicjo-
wało powstanie warsztatów kulinarnych, 
na których uczniowie zapoznawali się nie 
tylko z fachową tematyką, ale i w praktyce 
wykorzystywali swoje siły. Te nowatorskie 
spotkania zaowocowały wydaniem II czę-
ści przepisów kucharskich zatytułowanych: 
„ Brzosteckie lato w słoiku”. Publikacja ta 
zawiera naturalne sposoby przechowywa-
nia letnich smaków i zapachów ze spiżarni 
miejscowych gospodyń. 
W ramach Programu Integracji Społecznej 
organizowanych było wiele wycieczek edu-
kacyjnych, stanowiących formę rekreacji, 
a jednocześnie kształcących uczniów w 

różnych dziedzinach. Zalicza się tu wy-
jazdy do Krakowa, Tarnowa, Rzeszowa, 
Pilzna i okolic. 
Dbając o wysoką jakość warsztatowych 
zajęć nasi nauczyciele, zgodnie z za-
łożeniami systemu wychowawczego, 
pobudzają uczniów do wielu nowych 
inicjatyw. O ich zaangażowaniu świadczy 
ilość konkursów oraz wysokie lokaty, 
które zajmują. W gminnych zawodach i 
konkursach brzosteccy wychowankowie 
zdobywają czołowe miejsca. Umiejętności 
swe potwierdzają również sukcesami na 
szczeblu powiatowym i wojewódzkim.  
Do najważniejszych osiągnięć zaliczamy:
- Nagrodę Wójta Gminy w wysokości 

2000zł za zajęcie I miejsca w Gminnej 
Rywalizacji Sportowej Szkół Podstawo-
wych,

- II miejsce w Pierwszym Powiatowym 
Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Ta-
necznych „Pantofelek Królowej Jadwigi 
2008”,

- II miejsce w programie estradowym Te-
lewizji Polsat „Śpiewaj z Hugo”,

- 

z życIa szkOły…

Widowisko z okazji rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II
Przepisy kucharskie: „Brzosteckie 

lato w słoiku”

Członkowie Szkolnego Koła Caritas podczas akcji „Podaruj dzieciom radość”
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II miejsce w Powiatowym Konkursie Pla-
stycznym „Palenie szkodzi zdrowiu”,

- II miejsce w Powiatowym Konkursie 
„Poeci i pisarze dzieciom” w kategorii 
piosenka i recytacja,

- XV miejsce w Wojewódzkich Zawodach- 
Indywidualne Biegi Przełajowe.

To tylko najważniejsze osiągnięcia uczniów, 
będące wynikiem systematycznej pracy i 
skuteczności działań szkoły.
 Nasi wychowankowie sprawdzili się 
nie tylko na „ polu naukowym”( konkur-
sy, olimpiady), ale także udowodnili, że 
są wrażliwi i odpowiedzialni działając w 
Szkolnym Kole Caritas. Na cotygodnio-
wych spotkaniach mali misjonarze uczą 
się jak pomagać i wspierać najbardziej 
potrzebujących. Do podejmowanych akcji 
należą m.in.: „Podziel się ciepłem przed 
zimą”, „Dzieci pomagają dzieciom”, 
„Podaruj dzieciom radość”. Działania 
te mają na celu zbiórkę odzieży, zakup 
brakujących artykułów szkolnych oraz 
sprawianie radości najmłodszym poprzez 

obdarowanie ich maskotkami.
  Szczególnie dbamy o estetykę szkoły, 
bazę dydaktyczną i nowoczesne wy-
posażenia. Dzięki staraniom dyrekcji i 
Rady Pedagogicznej oraz przy wsparciu 
finansowym Burmistrza Brzostku wraz z 
Radą Rodziców przeprowadzono kapitalny 
remont wszystkich łazienek, pomalowano 
również sale lekcyjne na parterze i pierw-
szym piętrze. Nieustanne zaangażowanie 
Rady Rodziców w życie szkoły, pomoc 
Burmistrza Brzostku sprzyja wysokiej 
jakości kształcenia i wychowania.
Wszystkie działania i inicjatywy podejmo-
wane na przełomie 2008 i 2009 roku miały 
na uwadze przede wszystkim wszechstron-
ny rozwój uczniów oraz zapewnienie im 
odpowiednich warunków do nauki. Cel 
został osiągnięty! Brzosteccy wychowan-
kowie postrzegają szkołę jako miejsce, 
gdzie nie tylko zdobywa się wiedzę, ale 
rozwija pasje, zdobywa osiągnięcia oraz 
miło i bezpiecznie spędza wolny czas. 

atsz Wyremontowane łazienki

Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

W Kościele Parafialnym w Kamienicy Górnej w dniu 11 
stycznia 2009 roku odbyła się niecodzienna uroczystość 

–  60. rocznica ślubu Kazimiery i Jana Stanków. Mszę św. w 
intencji Jubilatów odprawił ks. Proboszcz Jó-
zef Rosiek. Podziękował on również Janowi 
za wszystkie prace przy kościele oraz wyko-
nany krzyż na cmentarzu. Jan i Kazimiera 
wychowali sześcioro dzieci. Obecnie mają 
19 wnuków i 10 prawnuków. Stankowie żyją 
w zdrowym klimacie koło lasu „Kamera”. 
Utrzymywali się z pracy w gospodarstwie 
rolnym oraz dodatkowej pracy Jana jako 
stolarza. Obecnie są na emeryturze rolniczej 
i pod opieką dzieci. 
 Przez swoje długie życie Jan był społecz-
nikiem. Chociaż ukończył tylko czterokla-
sową szkołę powszechną, to czytał sąsiadom 
książki przy lampie naftowej w długie zimo-
we wieczory. Do dnia dzisiejszego pamiętam 
strach, gdy Kuba w „Chłopach” obcinał sobie 
nogę siekierą na klocku, albo jak chrześcija-
nie palili się na palach w „Quo vadis”. 
 Był też „pisarzem” próśb i podań o ulgi 
w podatku i obowiązkowych dostawach dla 

mieszkańców okolicznych wsi. Pomagał matce wychowywać 
młodsze siostry, gdy w czasie wojny (24.08.1944r.) zginął oj-
ciec. Małżonkowie całe życie pracowali ciężko fizycznie, ale 
nadal są pogodni i życzliwi dla ludzi mimo podeszłego wieku 
i licznych chorób.

E. Cz.

diamentowe gody

Kazimiera i Jan Stankowie z rodziną
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Zespół szkolny w Nawsiu Brzosteckim powstał z inicjatywy 
nauczyciela muzyki, pana Andrzeja Lesiaka. Wcześniej ist-

niał jedynie niewielki chórek szkolny. Nasz nauczyciel szybko 
wychwycił rozwijające się talenty i tak powstał zespół uświetnia-
jący szkolne uroczystości i akademie, braliśmy również udział w 
różnych konkursach. 
 Pierwsze efekty wspólnej pracy - naszego nauczyciela i naszej 
- to występ podczas WOŚP w 2007 i 2008 roku, kiedy to zespół 
wraz z nauczycielem i jego kolegą Mateuszem Pieniądzem za-
grał dla mieszkańców Brzostku. Nasz szkolny zespół muzyczny 
uświetnił także swoim występem uroczystości 100-lecia OSP w 
Nawsiu Brzosteckim.
 Dzięki staraniom Pani Dyrektor Urszuli 
Wojnarowskiej i pana Andrzeja nasza szkoła 
posiada nowy sprzęt muzyczny wysokiej klasy. 
Korzystaliśmy z niego również podczas akade-
mii, którą pod kierunkiem naszych nauczycieli 
przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy w dniu 
11 listopada 2008 r. w kościele parafialnym, 
jak również podczas koncertu kolęd, który 
zagraliśmy w niedzielę 28 grudnia 2008 r. Te-
raz bez żadnych problemów możemy ćwiczyć 
w szkole nie używając prywatnych sprzętów 
(poza instrumentami). To daje satysfakcję 
zarówno nam, panu muzykowi, pani Dyrektor, 
jak i całej społeczności szkolnej. 
 Wiedza przekazana nam przez naszego 
nauczyciela jest bardzo cenna, poszerzamy 
ją ucząc się dodatkowo w szkole muzycznej. 
Niektórzy uczniowie ze szkolnego zespołu 
tworzą własną kapelę (Krzysztof, Artur i Bartek 
Tyburowscy oraz Kamil Nowicki), która nie 
jest związana ze szkołą (część jej członków jest 
spoza). Oprócz wyżej wymienionych uczniów 
w skład szkolnego zespołu wchodzą wokalistki: 

Paulina Zięba i Ela Nowicka.
 Każdy z nas – uczniów Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim 
będzie pamiętał wiedzę przekazaną nam przez pana Andrzeja Le-
siaka, choć umiejętności nabywane w szkołach muzycznych będą 
dla każdego z nas wiodące, jak również wsparcie oraz życzliwość 
i szczere otwarcie na nasze inicjatywy Dyrektor Zespołu Szkół 
w Nawsiu Brzosteckim pani Urszuli Wojnarowskiej. Słowa po-
dziękowania należą się również Naszym Rodzicom za udzielane 
nam wsparcie oraz cierpliwość.

Członkowie zespołu szkolnego

szkolny zespół muzyczny z nawsia brzosteckiego

28 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koła-
czycach odbyła się już VI edycja Międzygimnazjalnego 

Konkursu „Kolęda Obcojęzyczna” organizowana przez Samo-
kształceniowy Zespół Języków Obcych. Impreza ta już na stałe 
wpisała się w harmonogram wydarzeń szkolnych. Celem konkursu 
jest przede wszystkim: rozbudzenie zainteresowania kulturą, 
zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia w innych krajach, dosko-
nalenie umiejętności językowych gimnazjalistów oraz rozwijanie 
kreatywności i wyobraźni twórczej uczniów. Uczestnikami kon-
kursu w tym roku byli uczniowie z następujących gimnazjów: 
z Gimnazjum nr 1 w Jaśle, z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
z Brzostku, z Januszkowic, Sowiny, Wróblowej, oraz Siedlisk-

Bogusz. Każdy zespół wykonywał po 2 kolędy w wybranych 
przez siebie językach obcych. W prezentowanych utworach 
dominowały głownie język angielski i język niemiecki, choć w 
tym roku pojawiło się nawet piękne chóralne wykonanie kolędy 
w tak rzadko słyszanym dzisiaj języku łacińskim. Jury oceniało 
prezentację wokalną uczestników, ich umiejętności językowe, 
a także pomysłowość i oryginalność wykonania. Laureatami 
tegorocznego konkursu zostali:
 I miejsce – Gimnazjum z Siedlisk-Bogusz 
 II miejsce – Gimnazjum im. Królowej Jadwigi z Brzostku
 III miejsce – Gimnazjum z Januszkowic
 Wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wokal-
nym i językowym oraz nowoczesnymi, bardzo interesującymi 
aranżacjami muzycznymi, w czym na pewno jest duża zasługa 
opiekunów przygotowujących zespoły do konkursu.

 Na konkursie nie zabrakło także gości ho-
norowych, którymi byli: Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych w Jaśle pan 
Wojciech Piękoś, jego zastępca pan Andrzej 
Papciak oraz pani Aldona Krajewska – podin-
spektor do spraw oświaty z Gminy Kołaczy-
ce.
 Sponsorami konkursu byli: Starosta Jasiel-
ski, Wójt Gminy Kołaczyce i Burmistrz Miasta 
Brzostek, którzy ufundowali dla wszystkich 
uczestników konkursu wspaniałe nagrody w 
postaci sprzętu RTV oraz słowników języ-
kowych, które na pewno przydadzą się do 
pogłębiania nauki języków obcych w szkolnych 
klasopracowniach. Konkurs uświetniła również 
swoim występem tanecznym szkolna formacja 
tańca towarzyskiego działająca przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach, 
prezentując jak na karnawał przystało gorące 
mambo. Cała impreza przebiegała w bardzo 
radosnej atmosferze i mamy nadzieję, że w 
równie miłym gronie spotkamy się za rok na 
kolejnej edycji konkursu. 

Agnieszka Wójcik

Obcojęzyczne kolędowanie

Podczas koncertu kolęd w kościele w Brzostku

Uczniowie z Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz zajęli I miejsce
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Wieś zamieszkała przez drobną szlachtę; 
5) Obchodzi imieniny 31 grudnia; 9) No-
wotwór; 10) Poemat epiczny przypisywany 
Homerowi; 11) Jezioro w Chinach; 12) Ko-
bieta unikająca uciech życiowych; 14) Fauna 
dla myśliwych; 17) Sala jadalna w klasztorze 
lub seminarium duchownym; 20) Nauka o 
rolnictwie; 24) Czekolady lub mnożenia;  
28) Państwo ze stolicą Erewan; 29) Tapicer-

ka; 30) Sojusznik; 31) Silny jak...; 32) Np. 
sfilmowanie książki; 33) Zespół aparatów.
Pionowo:
1) Gruby, to dzik; 2) W Brzostku są se-
gregowane; 3) Miasto w środk. Indiach;  
4) Gruba linia; 5) Odmiana motocykla;  
6) Głaz narzutowy; 7) Nasze ostatnie M1; 
8) Kozioł, samiec sarny; 12) Niemiarowość 
pracy serca. 13) Pojazd przystosowany 
do poruszania się na lądzie i w wodzie;  
15) Rzeka w Słowacji, wypływa z Tatr;  
16) Własne ja; 18) Teodor, historyk (zm. 
1927); 19) Głos lwa; 20) Kazalnica;  
21) krowie kopyto; 22) Płócienny domek;  
23) Działo; 24) „Sąsiadka” tajgi; 25) Sie-

lanka; 26) Miasto w Meksyku; 27) Znie-
chęcenie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego  niżej  dostarczone do  
5 lutego 2009 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: BRZOSTEK ZNOWU MIA-
STEM.
Nagrodę książkową wylosowała BARBARA 
STANASZEK z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku. J. Nosal

W domu handlowym do jednego ze 
stoisk podchodzi kobieta i zwraca się 
do sprzedawcy:
- Czy mógłby mi pan pomóc w wyborze 
prezentu dla początkującego literata?
- Owszem - odparł sprzedawca. - Uwa-
żam, iż nie ma to, jak ładny kosz na 
śmieci...

		
Żona do brydżysty: - Uprzedzam cię: 
jeśli nadal będziesz spędzał noce na 

grze w brydża, to znajdę sobie kochan-
ka! - Dobrze, dobrze... Tylko żeby to nie 
był jeden z moich kolegów, z którymi 
gram w brydża!

		
Przyjaciele między sobą: - W całym 
swoim życiu zakochałem się jeden je-
dyny raz. I nawet ta miłość okazała się 
nieszczęśliwa. - Dziewczyna wyszła za 
innego? - Nie, została moją żoną.

		
- Żyję z tobą jak Kopciuszek! - skarży 
się młoda żona mężowi. - No widzisz, 
obiecywałem, że będzie jak w bajce.

		
Egzaltowana turystka mówi do bacy:
- Ależ pan musi być szczęśliwy... patrzy 

pan na zaślubiny górskich szczytów 
z obłokami, widuje pan zachodzące 
słońce wypijające czar niknącego ta-
jemniczego dnia...
- Oj widywałem ja, widywałem - prze-
rywa baca - ale już teraz nie piję. 

		
Facet przychodzi do gazety zamówić 
ogłoszenie:
„Zaginął ukochany kotek mojej żony - 
czarny, białe skarpetki, wesołe ślepka, 
figlarne usposobienie. Dla znalazcy 
nagroda 5000 złotych!”
- Czy to aby nie za dużo? - zdziwił się 
redaktor.
- Nie ma obawy, sam skubańca uto-
piłem.
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•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

Dekoracje ślubne w kościele, 
wystrój sal weselnych, kolorysty-
ka podyktowana przez klien-
ta, kwiaty sztuczne i żywe na 

życzenie, bukiety ozdobne. 
Rozmowy niezobowiązujące. 

Zapraszamy 
Brzostek

tel. 511 723 030

Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1

RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION
Program Mikropożyczek na 2009 r. dla mieszkańców 

województwa podkarpackiego (program PL-480)
Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 20 000 PLN
 okres  spłaty do 48 miesięcy
 okres karencji w spłacie - 2 miesiące
 oprocentowanie 0% (pożyczka bezprocentowa)
 opłata prowizyjna 3% kwoty (jedyny koszt 

pożyczki)
 przyznawanie pożyczek i wypłaty co 14 dni

Kto może otrzymać pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące działalność 

gospodarczą
 osoby prowadzące gospodarstwo agroturystyczne
 osoby zajmujące się pszczelarstwem lub uprawą 

ziół
Wnioski pożyczkowe przygotowuje doradca tereno-
wy Mariusz Grygiel tel. 608-478-265 lub 014-6830-
319. Nasze pożyczki są korzystne i łatwe do uzy-
skania. 

Zapraszamy
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	Proponujemy zestawy komputerowe na każdą kieszeń. Służymy fachową pomocą 
przy wyborze zestawu komputerowego dostosowanego do potrzeb i wymagań klienta.

	routery z wbudowanym modemem adsl. Router z wbudowanym modemem ADSL, 
oparty na protokole Annex A lub Annex B, odpowiedni do Neostrady, Net 24, Dialnet DSL, 
to łatwe rozdzielenie internetu na kilka komputerów i stworzenie sieci domowej lub firmo-
wej. Routery ze switchem lub bez switcha Linksys, D-Link, Edimax, Pentagram, SMC.

	routery bezprzewodowe z wbudowanym modemem adsl. Bezprzewodowe 
routery z wbudowanym modemem ADSL, oparte o Annex A lub Annex B, odpowiednie do 
bezprzewodowego rozdziału internetu na kilka komputerów. Routery do Neostrady, Net24, 
Dialnet DSL, Multimo, najlepszych producentów jak D-Link, Linksys, Edimax, Pentagram.

	kursy komputerowe oraz szkolenia komputerowe. Oferujemy kursy komputerowe 
zarówno w systemie grupowym jak i indywidualnym.
	Podstawy obsługi komputera, szkolenia pakietowe Microsoft Office, tworzenie stron 

www, szkolenia grafika 2D – DTP, bezpieczeństwo, Windows SBS (pracownie komputero-
we dla szkół)
	Kursy dla nauczycieli
	Kursy ECDL, e-citizen
	Serwis programów finansowo-księgowych: „Płatnik”, „Subiekt”, itp.
	Serwis programów zarządzających oświatą: „SIO”, pakiet „Vulcan” itp.

	Oferujemy przegrywanie materiałów audio/video z kaset analogowych VHS oraz 
cyfrowych MiniDV na płyty DVD i inne nośniki cyfrowe.

zapraszam
y do sklepu internetow
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