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UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU Z OKAZJI ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się 21 lutego o godz. 11.00 
Mszą św. w kościele parafialnym w Brzostku

Wojewoda Mirosław Karapyta wręczył insygnia miejskie Bur-
mistrzowi Leszkowi Bieńkowi i Przewodniczącej Zofii Skórskiej

Jednym z punktów uroczystego spotkania była część artystyczna 
w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej

Sesję prowadziła Zofia Skórska w towarzystwie Marszałka Zyg-
munta Cholewińskiego i Wojewody Mirosława Karapyty

Okolicznościowe przemówienia wygłosili między innymi: ks. prof. Bogdan Stanaszek - historyk i znawca naszej przeszłości, Maria 
Przebięda - dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostku oraz Krzysztof Kolbusz - prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej 

Zaproszeni goście
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Nowy Rok 2009 dla wielu mieszkań-
ców Brzostku oznacza powrót do 

historii, powrót do 1367 roku, kiedy to 
Brzostek otrzymuje prawa miejskie. 
 Bogate są dzieje naszej osady. Nazwa 
miejscowości pochodzi od drzew brzo-
stów, które dawniej tutaj rosły. Już w 
dokumencie legata Idziego z 1125 roku, 
wymieniony jest Brzostek, jako wieś 
należąca do Opactwa Benedyktynów z 
Tyńca. Gdy za panowania króla Kazi-
mierza Wielkiego powstają w okolicy 
nowe osiedla, to Brzostek 18 czerwca 
1367 roku otrzymuje prawa miejskie od 
Jana – opata tynieckiego. Wytyczono 
wówczas rynek, gdzie odbywały się 
targi i jarmarki, na których handlowali 
kupcy z węgierskiego szlaku. Tu liczne 
warsztaty mieli rzemieślnicy. Ufundo-
wano też kościół parafialny i szkołę. 
Miasto posiadało własną pieczęć, na 
której widniał miecz i klucz - symbole 
świętych apostołów Piotra i Pawła. U 
szczytu rozwoju w XVI wieku Brzostek 
był znaczniejszy od Jasła i Dębicy.
 Niestety, nic w historii nie trwa wiecz-
nie. Załamanie i całkowite zniszczenie 
nastąpiło w 1657 roku wskutek najazdu 
wojsk Rakoczego. Przez dwa wieki 
Brzostek nie mógł dźwignąć się z tego 
upadku. 
 Dopiero od połowy XIX stulecia mia-
sto zyskuje na znaczeniu. Brzostek został 
siedzibą powiatu, a potem urzędu gminy, 
sądu grodzkiego, urzędu podatkowego, 
hipotecznego i pocztowego oraz deka-
natu. Powstają tu organizacje takie jak: 
Gwardia Obywatelska, Ochotnicza Straż 
Pożarna, Towarzystwo Szkoły Ludowej. 
Rozpoczęto też budowę linii kolejowej, 
zamierzenie to zniweczyła jednak pierw-
sza wojna światowa. W czasie jej trwania 
w bitwie o Brzostek zginęło dwa tysiące 
żołnierzy, zniszczono ratusz i kamieni-
ce. 
 W 1918 roku odradza się wolna Pol-
ska. Nie było jednak możliwe odrobienie 
wiekowych zaniedbań z czasów zaboru 
austriackiego, dlatego Brzostek w 1934 
roku traci część praw miejskich.
 Krwawe piętno odcisnęła również 
druga wojna światowa. Wojska hitle-
rowskie zamordowały wielu mieszczan, 
w tym kilkuset Żydów. Od 1945 roku z 
trudem odradza się życie w zniszczonym 
miasteczku. Komunistyczna władza 
ogranicza samorządność i ostatecznie 
w 1954 roku Brzostek zdegradowany 
zostaje do roli wsi.
 Minęło od tego czasu 55 lat. Wyro-
sły trzy pokolenia mieszkańców. Nie 
zapomniano jednak o historii i dnia 1 
stycznia 2009 roku Brzostek odzyskuje 
prawa miejskie!
 Oficjalne uroczystości rozpoczęły się 
21 lutego o godzinie 11.00 Mszą Świętą 
, którą odprawił proboszcz brzosteckiej 
parafii ks. dr Jan Cebulak, w asyście księ-
ży rodaków i z okolicznych parafii. W 
homilii ksiądz proboszcz powiedział, że 
prawa miejskie zobowiązują do tego, by 
miejscowość szczycąca się nimi stawała 
się ważnym centrum życia społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego. Dodał, 
że radość i duma z odzyskania praw 
miejskich winna łączyć się z troską, aby 

miasto coraz lepiej służyło jego miesz-
kańcom i całemu regionowi, by stawało 
się przestrzenią postępu gospodarczego 
i rozwoju duchowego człowieka.
 Po zakończonej Eucharystii, w uro-
czystym orszaku, prowadzonym przez 
poczty sztandarowe, wszyscy zebrani 
przeszli do Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku, by uczestniczyć w 
uroczystej sesji. Motywem przewodnim 
gustownej dekoracji sali gimnastycznej, 
gdzie odbyło się spotkanie, było okazałe 
drzewo - brzost, które nawiązywało do 
genezy nazwy miasta. Uroczystą sesję 
Rady Miejskiej, której hasłem były sło-
wa: „ Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj 
Bogu Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu” przeprowadziła Pani Zofia Skór-
ska - przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Brzostku. W planie obrad przewidzia-
no: wystąpienie burmistrza Brzostku 
Pana Leszka Bieńka; przekazanie aktu 
nadania praw miejskich miejscowości 
Brzostek; przekazania insygniów władzy 

oraz wręczenie symbolicznego klucza do 
bram miasta; wystąpienia zaproszonych 
gości; referat na temat: „ Brzostek – po-
dwójne narodziny miasta”, wygłoszony 
przez profesora Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie ks. Bogdana 
Stanaszka oraz występ artystyczny 
uczniów brzosteckiej podstawówki. 
 Burmistrz miasta w swoim przemó-
wieniu wspomniał o drodze, jaką musiał 
pokonać Brzostek, by powrócić do należ-
nego sobie miejsca w historii. Powitał 
serdecznie i podziękował za przybycie 
wszystkim, którzy uświetnili swoją 
obecnością tak wielkie dla społeczności 
lokalnej święto. 
 Wśród gości znaleźli się: poseł do 
Parlamentu Europejskiego - Pan Mie-
czysław Janowski, posłowie Rzeczpo-
spolitej Polskiej - Pani Renata Butryn, 
Pani Krystyna Skowrońska, Pan Kazi-
mierz Moskal, senatorzy Rzeczpospoli-
tej Polskiej - Pan Władysław Ortyl, Pan 
Zdzisław Pupa, Wojewoda Podkarpacki 
- Pan Mirosław Karapyta, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego - Pan 
Zygmunt Cholewiński, przewodniczący 
sejmiku - Pan Andrzej Matusiewicz, 
wiceprzewodniczący sejmiku - Pan Cze-
sław Łączak, radni sejmiku - Pan An-
drzej Reguła, Pan Zbigniew Szafraniec 
oraz kapłani i rodacy z gminy Brzostek, 

wśród nich ks. dr Jana Cebulak - pro-
boszcz brzosteckiej parafii oraz ks. prof. 
Bogdan Stanaszk - rodak i historyk tych 
ziem. Następnie powitani zostali Starosta 
Powiatu Dębickiego - Pan Władysław 
Bielawa, przewodniczący Rady Powiatu 
w Dębicy - Pan Tadeusz Kamiński, 
wicestarosta Powiatu Dębickiego - Pan 
Czesław Kubek oraz wszyscy przybyli 
radni powiatu. 
 Burmistrz zwrócił się także do swo-
ich kolegów wójtów i burmistrzów. 
Witał burmistrza Pilzna - Pana Józefa 
Chmurę, wójta gminy Kołaczyce - Pa-
nią Małgorzatę Salachę, wójta gminy 
Brzyska - Pana Ryszarda Papciaka, 
wójta gminy Jodłowa - Pana Roberta 
Muchę, wójta gminy Dębica - Pana 
Stanisława Rokosza wraz z przyby-
łymi v - ce wójtami - Panem Janem 
Warzechą i Panem Krzysztofem Ma-
dejem, v - ce burmistrza Dębicy - Pana 
Krzysztofa Krawczyka, wójta gminy 
Wielopole Skrzyńskie - Pana Czesława 
Leję, wójta gminy Czarna - Pana Józefa 
Chudego, wójta gminy Żyraków - Pana 
Krzysztofa Moskala, przewodniczących 
ZGDW - Pana Zbigniewa Staniszew-
skiego - wójta gminy Dębowiec, prze-
wodniczącego zarządu ZGDW - Pana 
Stanisława Pankiewicza - wójta gminy 
Jasło, burmistrza miasta Jasło - Panią 
Marię Kurowską, wójta gminy Osiek 
Jasielski - Pana Mariusza Pykosza, 
wójta gminy Tarnowiec - Pana Krzysz-
tofa Szafnickiego, wójta gminy Skoły-
szyn - Pana Zenona Szurę, Komendanta 
Powiatowego Policji - Pana inspektora 
Andrzeja Świdra, prezesa firmy Suret 
- Pana Stefana Bieszczada, prezesa 
Dębickiego Klubu Biznesu - Pana Zbi-
gniewa Nosala, dyrektora WORD w 
Krośnie - Pana Jerzego Czecha, prezesa 
TMZB – Pana Krzysztofa Kolbusza. 
Burmistrz pokłonił się również wszyst-
kim radnym miasta, sołtysom, dyrek-
torom szkół, kierownikom jednostek 
organizacyjnych, przedsiębiorcom 
oraz mieszkańcom Brzostku i gminy. 
Odzyskanie praw miejskich to powód 
do dumy, ale jeszcze bardziej zachęta 
do ciężkiej pracy na rzecz miejscowo-
ści - mówił burmistrz. Zwrócił się do 
zebranych z apelem o wsparcie, doradę 
i dobre słowo dla nowego życia, jakim 
stał się Brzostek. Podziękował również 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
nadania statusu miasta.
 Akt nadania praw miejskich przeka-
zał w imieniu premiera Rzeczpospolitej 
Polskiej Wojewoda Podkarpacki - Pan 
Mirosław Karapyta. Uczennice pod-
stawówki, Ewelina i Paulina z klasy IVa 
w przepięknych ludowych, brzosteckich 
strojach podały wojewodzie insygnia 
miejskie. Symboliczny klucz do bram 
miasta wręczył również wojewoda. To, że 
Brzostek stał się miastem, jest nie tylko 
decyzją premiera, ale przede wszystkim 
zwieńczeniem procesu, któremu towa-
rzyszyli mieszkańcy, opowiadający się za 
odzyskaniem praw miejskich - mówił. W 
swym przemówieniu pogratulował całej 
społeczności odzyskania statusu miasta, 

Dokończenie na stronie 4

Medal okolicznościowy wykonany przez 
firmę „Grawerstwo” Jana Madejczyka
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życzył wielu sukcesów. 
 Kolejno okolicznościowe przemówie-
nia wygłosili dostojni, zaproszeni goście. 
Jako pierwszy głos zabrał poseł do Parla-
mentu Europejskiego - Pan Mieczysław 
Janowski. Miasto nie jest celem samym 
w sobie - mówił. Jego celem ma być 
człowiek, do którego miasto powinno 
dostosowywać swe struktury i kryteria, 
według których się rządzi. W wystąpie-
niu posła nie zabrakło życzeń podołania 
wymogom współczesności. Posłanka 
- Pani Renata Butryn wspomniała o 
fenomenie Małej Ojczyzny, o wartości 
ziemi, z której wyrastamy. Wyraziła ra-
dość z uczestnictwa w święcie, w którym 
celebruje się miłość do swojej ziemi. Po-
gratulowała mieszkańcom oraz władzom 
tej historycznej chwili. Pani poseł Kry-
styna Skowrońska w swym wystąpieniu 
odniosła się do symboli z herbu. Życzyła, 
by miecz bronił miasta, 
a klucz otwierał drzwi 
do dobrobytu i szczęścia 
mieszkańców. Zaprosze-
ni posłowie Kazimierz 
Moskal, Kazimierz Go-
łojuch, Stanisław Ożóg 
i Zbigniew Chmielowiec 
wręczyli burmistrzowi 
miecz - atrybut władzy 
świeckiej. Poseł Kazi-
mierz Moskal powiedział, 
że uczestnictwo w tak 
wielkim święcie jest dla 
niego wielkim zaszczy-
tem i honorem. Życzył 
mieszkańcom aby spro-
stali wyzwaniu, jakim jest 
odzyskanie praw miej-
skich.
 Senatorowie Włady-
sław Ortyl i Zdzisław 
Pupa przekazali burmistrzowi oraz prze-
wodniczącej rady pióra, by służyły przy 
podpisywaniu mądrych i sprawiedliwych 
decyzji w sprawach miasta. 
 Przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
kiego – Pan Andrzej Matusiewicz 
wyraził szczere gratulacje oraz życzył 
magistratowi zrealizowania wszelkich 
zamierzeń dla harmonijnego rozwoju 
miejscowości. Marszałek Województwa 
Podkarpackiego - Pan Zygmunt Cho-
lewiński wręczył burmistrzowi grawer 
z herbem Podkarpacia, jako symbol 
łączności nowego miasta i gminy z całym 
regionem. 
 Proboszcz Brzostku ks. dr Jan Ce-
bulak powierzył nowopowstałe miasto 
opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
i św. Leopardowi, życząc przetrwania 
współczesnych nawałnic.
 Starosta Powiatu Dębickiego Pan 
Władysław Bielawa na ręce burmistrza 
złożył gratulacje i słowa uznania z okazji 
nadania praw miejskich miejscowości 
Brzostek oraz życzenia wielu sukcesów 
w rozwoju miasta.
 Burmistrz miasta Jasła - Pani Ma-
ria Kurowska oraz wójtowie powiatu 
jasielskiego złożyli gratulacje i życzyli, 
by Brzostek stał się chlubą mieszkańców. 
Od konwentu władz samorządowych 

powiatu dębickiego burmistrz Brzostku 
otrzymał stojący zegar z życzeniami, 
by zawsze dobrze odmierzał czas. Wójt 
Żyrakowa - Pan Krzysztof Moskal 
z okazji ponownych narodzin miasta 
przekazał obraz przedstawiający centrum 
Brzostku. 
 Prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej - Pan Krzysztof 
Kolbusz w imieniu zarządu złożył na 
ręce burmistrza gratulacje i podziękowa-
nia wszystkim, którzy przyczynili się do 
odzyskania praw miejskich. Życzył, by 
status miasta przyniósł szerokie perspek-
tywy rozwoju. Podkreślił zaangażowanie 
towarzystwa w sprawy Brzostku.
 Okolicznościowy referat dotyczący 
dziejów Brzostku przedstawił ks. prof. 
Bogdan Stanaszek, historyk i znawca 
naszej przeszłości, autor wielu publikacji. 
Ksiądz profesor przywołał najważniejsze 
wydarzenia z życia miejscowości. Odwo-
łał się do pięknych okolic, sławnych i za-

służonych mieszkańców, którzy złotymi 
zgłoskami zapisali się w dzieje regionu. 
Wspomniał o legendzie związanej ze 
skarbem ukrytym w podziemiach mia-
sta. Życzył, by władzy i mieszkańcom 
Brzostku, udało się odkryć legendarne, 
srebrne minery, które zapewne posłużą 
budowaniu lepszej przyszłości. 
 Zwieńczeniem wszystkich życzeń 
było wystąpienie Pani Marii Prze-
biędy - dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Brzostku. Pani dyrektor 
zwróciła uwagę na nasze wspólne, brzo-
steckie plany i marzenia. Podkreśliła, że 
to ludzie codziennie budują naszą Małą 
Ojczyznę. Życzą jej rozwoju i promocji. 
Podziękowała za „ Orlik” i poprosiła 
parlamentarzystów oraz radnych woje-
wódzkich o poparcie wniosku złożonego 
przez burmistrza - Pana Leszka Bieńka 
na inwestycje sportowe. Od siebie zło-
żyła życzenia lepszej przyszłości, która 
zapewni radość wielkim skarbom naszej 
ziemi - dzieciom i młodzieży.
 Ostatnim punktem uroczystego spo-
tkania była część artystyczna przygoto-
wana przez uczniów szkoły podstawo-
wej. Występ rozpoczął się polonezem, 
po którym przedstawiono krótki zarys 
historii miasta. Regionalny dorobek zo-
stał zaakcentowany piosenką pt.: „ Ach 

brzosteckie, jakie cudne” oraz tańcem 
brzostowiakiem, który powstał specjal-
nie na okazję nadania praw miejskich .
 Taniec pochodzi z okolic Pogórza, 
tańczony jest w rytmie wolnej polki. Me-
lodia oparta jest na muzyce ludowej. Naj-
bardziej typowe kroki taneczne to cwał 
w przód, podskoki i przytupy ubarwione 
różnorodnymi figurami. Taniec cechuje 
żywiołowość i dynamika, a kolorowy, 
dostojny strój powoduje, że oglądany ob-
razek taneczny jest pełen życia i radości. 
Warto wspomnieć, że zaprojektowane i 
uszyte, bogato zdobione kreacje, na które 
złożyły się u dziewczynek: aksamitny 
gorset, spódnica, biała bluzka, korale i 
czarne trzewiki, a u chłopców: aksamit-
na kamizelka, spodnie, biała koszula i 
kapelusz podkreślały miejski charakter 
tańca. Występ uczniów oklaskiwany był 
dużymi brawami . Trzech uczniów wraz 
z opiekunem zostało oficjalnie zaproszo-
nych do Parlamentu Europejskiego.

 Kończąc historyczne 
spotkanie burmistrz - Pan 
Leszek Bieniek w imieniu 
swoim i przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Brzost-
ku przekazał dostojnym 
gościom okolicznościowy 
adres, który brzmiał: W 
Imię Pańskie Amen. Gdy 
pamięć wszystkich rzeczy 
jest raczej Boskim niż 
ludzkim przymiotem, prze-
to ułomność bytu ludzkie-
go poszukała sobie lekar-
stwa i aby wraz z upływem 
czasu czyny ludzkie, które 
przemijają z pamięci ludz-
kiej nie wyszły, słuszną 
jest rzeczą, by były one 
utrwalone wiernie wspar-
ciem godnych świadków 
na piśmie i poświadczone 

pieczęcią. Przeto my burmistrz Brzostku i 
przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzost-
ku zawiadamiamy i oświadczamy wszyst-
kim i każdemu z osobna, tak obecnym jak 
i przyszłym, którzy tę wiadomość będą 
czytać, że dnia 1 stycznia Roku Pańskiego 
2009 niesłusznie niegdyś utracone prawa 
miejskie miasto Brzostek odzyskało!
 Uroczystą sesję Rady Miejskiej w 
Brzostku zamknęła przewodnicząca - 
Pani Zofia Skórska, dziękując wszyst-
kim zaangażowanym w sprawy miasta, 
którzy swoimi osiągnięciami naukowymi, 
wydawniczymi, pracą dydaktyczną i 
wychowawczą działają dla dobra spo-
łeczności. Zwróciła się również z podzię-
kowaniami do przedsiębiorców, którzy 
wkładają wiele wysiłku w inwestowanie, 
tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój 
własnych firm a także gminy i regionu. 
Słowa wdzięczności skierowane zostały 
również w stronę ks. prałata dr. Jana 
Cebulaka za przewodniczenie uroczystej 
Mszy Świętej. 
 W imieniu całej Rady Miejskiej Pani 
przewodnicząca przekazała wszystkim 
mieszkańcom miasta i gminy życzenia 
wszelkiej pomyślności oraz dalszych 
wspólnych osiągnięć w pracy dla dobra 
Malej Ojczyzny. 

atsz

Dokończenie ze strony 3

Na zakończenie Burmistrz Leszek Bieniek przekazał dostojnym go-
ściom okolicznościowy adres
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Odszedł od nas do Domu Pana niezwykły człowiek, szla-
chetny Polak, dobry lekarz umiejący zawsze nieść pomoc 

potrzebującym – Aleksander Karol Szczepański trzynaste 
dziecko przedwojennego kierownika szkoły powszechnej w 
Brzostku. Tutaj w brzosteckiej szkole rozpoczął edukację a po 
przeniesieniu się rodziny do Wieliczki uczęszczał do gimna-
zjum im Jana Kantego w Krakowie, liceum im. Jana Matejki 

a po zdaniu matury studiował medycynę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Po odbyciu służby wojskowej 
dostał nakaz pracy w szpitalu w Miastku na oddziale gine-
kologiczno-położniczym.
 Potem pracował w krośnieńskim szpitalu, a że nie był 
spolegliwy władzy komunistycznej, był gorliwym praktyku-
jącym katolikiem, został przeniesiony do pracy w Pogotowiu 
Ratunkowym w Jaśle. Nigdy nie awansował ani też nie dostał 
pracy w Brzostku.
 Pieczołowicie walczył w obronie życia poczętego, wygła-

szał prelekcje w kościele brzosteckim oraz 
w Nowotańcu. Zbierał podpisy przeciwko 
aborcji. Pisał petycje w imieniu wiernych 
do kurii biskupiej w Przemyślu.
  Na emeryturze mieszkał z siostrą kate-
chetką Janiną, też emerytką, a po jej śmierci 
pozostał sam. Gorliwie uczestniczył w co-
dziennej Mszy Świętej posilając się Komunią 
Świętą. Należał do chóru parafialnego w 
którym aktywnie uczestniczył i prowadził 
kronikę. Ponadto pisał wiersze, malował- kil-
ka obrazów jest w domu parafialnym - szki-
cował, zbierał pieśni biesiadne i ludowe.
  Pielgrzymował do Włoch, Medjugorie, 
do Ziemi Świętej oraz do polskich sanktu-
ariów. Z tych pielgrzymek pisał do „Światła” 
i „Wiadomości Brzosteckich”
  Ostatnie miesiące życia spędził w Domu 
Opieki Społecznej w Parkoszu.
  Odszedł od nas człowiek wielkiego 
serca, głębokiej wiary, szlachetny i szczery 
przyjaciel. Pozostanie na zawsze w naszej 
pamięci.

Zuzanna Rogala

z ostatnim pożegnaniem

Jeśli ktoś będzie miał wątpliwość, czy 
mówić Sołtys, czy Przewodniczący 

Zarządu, to niech mi mówi Jurek – 
to słowa wypowiedziane przez Pana 
Jerzego Potrzebę przy dyskusji o tym 
jaką funkcję będzie pełnił po zmianie 
statusu Brzostku z wiejskiego na miej-
ski. Konsekwencją miejskości Brzostku 
jest konieczność zmiany niektórych 
dokumentów określających miejscowe 
prawo. Zmieniony został m.in. statut 
sołectwa Brzostek otrzymując nazwę 
Statut Miasta Brzostek, lecz nie o same 
nazwy tu chodzi. Istotną nowelizacją 
jest zmiana trybu wyborów Przewod-
niczącego Zarządu Miasta i członków 
tego Zarządu. Podobne zmiany sposo-
bu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej 
planowane są w statutach pozostałych 
sołectw. Najbliższe wybory do tych 
organów (II połowa 2010 lub początek 
2011 roku), odbędą się na podobnych 
zasadach, jak wybory do organów 
samorządowych i parlamentu. Będzie 
zgłaszanie kandydatów odpowiednio 
wcześniej, którzy zostaną umieszcze-
ni na listach i podani do publicznej 
wiadomości. Wybory zostaną prze-
prowadzone w przygotowanym lokalu 
wyborczym, przez powołaną komisję 
wyborczą i będą trwały cały dzień tak, 
aby każdy mógł w dogodnym momencie 
zagłosować na swoich kandydatów. Po 
zamknięciu lokalu wyborczego komisja 
podliczy głosy i poda do publicznej 

wiadomości. Należy tu podkreślić, że 
te rozwiązania funkcjonują z dobrym 
skutkiem w innych gminach.

 W naszej gminie do tej pory wybo-
ry sołtysa i rady sołeckiej odbywały 
się na zebraniach ogólnych, jednak 
obarczone były szeregiem istotnych 
wad. W przypadku dużej frekwencji 
na takim zebraniu były trudności ze 

zmieszczeniem wszystkich w pomiesz-
czeniu Domu Ludowego czy remizy i 
zrozumieniem wszystkich wypowiedzi 
(szczególnie jeśli dyskutant był na „do-
pingu”). Wyłaniani w trakcie zebrania 
kandydaci byli często przypadkowi, a 
decyzja o kandydowaniu i czasem też 
sam wybór były spontaniczne i trudne 
do przewidzenia i (co gorsze) do zro-
zumienia. Takie zebrania trwały kilka 
godzin, powodowały znaczne zamie-
szanie wśród mieszkańców i budziły nie 
zawsze zdrowe emocje. Tego typu uwagi 
zgłaszane były przez radnych, sołtysów 
oraz przegranych kandydatów.
 Teraz jest czas, by tę dziedzinę na-
szego życia społecznego usprawnić i z 
odpowiednim wyprzedzeniem podjąć 
stosowne regulacje. Prowadzone są 
konsultacje na wiejskich zebraniach 
i tam gdzie się już odbyły większość 
mieszkańców pozytywnie się do nich 
odnosi. Wszyscy mają nadzieję na wy-
eliminowanie chaosu i przypadkowości, 
bo przecież Sołtys to ważna i odpowie-
dzialna funkcja. Od jego aktywności, 
pomysłów i propozycji zależy rozwój 
wsi, a umiejętna współpraca ze środo-
wiskiem pozwala podejmować szereg 
pozytywnych działań na rzecz swojej 
miejscowości. Jeżeli zapewnimy wa-
runki do rozsądnego i dobrego wyboru 
Sołtysa, to będziemy mogli liczyć na 
dobre funkcjonowanie sołectwa.

P.S.

inaczej wybierzemy sołtysa i radę sołecką

Od 1 stycznia 2009r. Jerzy Potrzeba 
pełni funkcję Przewodniczącego 

Zarządu Miasta

Aleksander Szczepański na spotkaniu wigilijnym (15 grudnia 2009r.)
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Brzostek - jako niewielkie miasteczko - 
przed drugą Wojną Światową niczym 

szczególnym nie różniło się od jemu 
podobnych w Małopolsce. Zamieszki-
wali je, dość licznie, obywatele wyznania 
mojżeszowego. Zlokalizowani byli w 
rynku, gdzie prowadzili swoje różnorodne 
lokale handlowe i gastronomiczne. Poza 
rynkiem, naprzeciw apteki, Żydzi także 
mieli swoje domostwo.
 O aptece znajdziesz Czytelniku więcej 
w opowiadaniu TALIZMAN CZY FA-
TUM. Jest tam mowa o werandzie usytu-
owanej przed apteką. Na ławach werandy 
chętnie zasiadaliśmy, my - mieszkańcy 
domu. Zachęcał do tego chłód, który 
panował tam po południu oraz otoczenie 
werandy. Z jednej strony rozpościerał się 
widok na ogród kwiatowy, a z drugiej 
rosła olbrzymia sosna i nie mniejsza od 
niej stara grusza.
 Różne były miejsca spotkań brzostec-
kich Żydów dla omawiania niewątpliwie 
ważnych spraw, chyba najczęściej han-
dlowych. O ważności rozmów świadczyła 
zarówno głośność i szybkość wypowiada-
nych słów, jak i towarzysząca temu żywa 
gestykulacja. Jednym z ulubionych miejsc 
ich spotkań wieczornych była właśnie... 
weranda przed apteką dziadka. Sąsiedz-
two domu i apteki rozmówcom nie prze-
szkadzało. Styl rozmowy był identyczny 
z rozmowami prowadzonymi w innych 
miejscach. Może nawet, z racji malow-
niczego położenia werandy, zachęcał do 
większej swobody w zbiorowej dyskusji. 
My, mieszkańcy domu, odbieraliśmy 
odgłosy ich rozmowy jako jazgot.
 W roku 1931, w porze wakacji szkol-
nych zjechała się spora część rodziny. 
Między innymi mój kuzyn Jurek wraz z 
rodzicami, ciocia Misia z córką Kasią i ja 
z siostrą. Ojciec Jurka, Leonard, pięknie 
grał na skrzypcach, a ciocia (jego siostra), 
także pięknie, na fortepianie. Często kon-
certowali w duecie. Zdarzyło się kiedyś, 
że akurat w trakcie koncertu wdarły się 
nagle do pokoju (okna były otwarte i 
sąsiadowały z werandą) odgłosy rozdy-
skutowanych na werandzie osób. Podobne 
sytuacje miały już uprzednio miejsce. 
Było to akurat w momencie, gdy koncer-
tujący odtwarzali sentymentalny utwór 
pod nazwą Wizja Szyldwacha. Dziwne, 
ale zapamiętałem ten tytuł.
 Wraz, z kuzynem Jurkiem postanowi-
liśmy jakoś zapobiec takim zakłóceniom. 
Wszystkie propozycje jakie zapadały na 
tajnym posiedzeniu naszej hultajskiej 
dwójki kierowały nas w jedną stronę. W 
stronę apteki, bo tam był skarbiec różnych 
preparatów. Było to jednak miejsce, do 
którego mogliśmy wkraczać jedynie 
pod nadzorem osoby dorosłej. Wyjątek 
stanowiła sytuacja, gdy wykonywaliśmy 
jakieś czynności dla potrzeb apteki. A 
takie bywały.

 Dziadek sprowadzał z Węgier leczni-
cze pijawki. Popyt na ten towar był bardzo 
duży. Powód był prosty: bez potrzeby wy-
dawania pieniędzy na lekarza można było 
nabyty „lek” używać wielokrotnie. Ściśle 
biorąc - do czasu aż pijawka wyzionęła 
ducha. Pijawka, która się opiła do syta, 
była brana przez wieśniaków za łeb w dwa 
palce i palcami drugiej ręki wyciskano z 
niej krew ku jej naturalnemu „wylotowi”. 
Po takiej operacji pijawka znów łaknęła 
krwi.
 Jakie było nasze zadanie? Wbrew 
powszechnym mniemaniom pijawki 
lecznicze są stworzeniami ubarwionymi 
w różnokolorowe kropki. Zanim dostaną 
się w ręce ich nabywcy, muszą mieć co 
parę dni zmienianą wodę, w której są prze-
chowywane. Naszym zadaniem było ich 
„kąpanie”. Pijawki poruszają się wolno. 
Panowaliśmy więc nad ich próbą ucieczki 
ze słoja. Nie budziły w nas takiego wstrętu 
jak na przykład szybko poruszające się 

pająki. Na wszelki jednak wypadek nie 
dotykaliśmy pijawek rękami lecz ap-
tecznymi szpadelkami. Nie miały szans 
ucieczki. Po kąpieli wprowadzaliśmy je 
do słoja ze świeżą wodą, zakrywając go 
gazą i zaciskając recepturką.
 Innym sposobem dostąpienia łask 
wkroczenia na teren sanktuarium ap-
tecznego była produkcja proszków od 
bólu głowy. Dziadek w większości czasu 
nadzorował nasze czynności. Mieszaninę 
składników wykonywał samemu. Obok 
dokładnej wagi rozkładał celofanowe kar-
teczki. Na jednej szalce położył celofan, 
a na drugiej odpowiednie odważniki. Na-
szym zadaniem było dokładne odważenie 
porcji proszku i przesypanie go na jedną 
z rozłożonych karteczek. Praca odbywała 
się taśmowo. Jedno z nas ważyło i prze-
sypywało odważone porcje na karteczki, 
drugie wsypywało proszek do podłużnej 
kopertki z zagiętym jednym końcem, na 
trzecim stanowisku następowało zamy-
kanie kopertki (wsuwając jeden koniec w 
ten zagięty), a na końcowym, czwartym 
stanowisku, naklejało się na zaniknięciu 
kopertki etykietkę, mówiącą co to jest i z 
jakiej „wytwórni” pochodzi. Najwięcej 

miejsca na etykietce zajmował znak fir-
mowy, czyli Oko Opatrzności.
 Mimo zakazów udawało nam się 
jednak, stosując odpowiednią taktykę i 
strategię, wejść czasami na teren apteki 
bez nadzoru. Nie mogło to mieć miejsca w 
dni targowe. W inne dni, przy braku ruchu 
klientów, dziadek zazwyczaj zasypiał na 
kanapce obok pomieszczenia apteczne-
go.
 Pierwszym pomysłem wykorzystania 
zasobów aptecznych „aby coś zrobić”, 
by zniechęcić niepożądane osoby do 
zasiadania na werandzie, było wysmaro-
wanie ławek asafetydą, która to w języku 
ludowym przybiera nazwę „diabelskiego 
g...a”. Tę nazwę preparat zawdzięcza 
obrzydliwemu zapachowi i odpowied-
niemu wyglądowi oraz barwie. Muszę 
wyjaśnić, ze nazwa ta, zarówno poprawna 
jak i ludowa, takoż walory tej substancji, 
padły w jakiejś rozmowie dorosłych. 
Nie zdawali oni sobie sprawy, jak dalece 
młodzież z pozoru nie zainteresowana po-
ruszanym przez nich tematem, nadstawia 
uszy na każde ich słowo.
 Korzystając z nadarzającej się okazji, 
weszliśmy cichcem (Jurek i ja) na teren 
apteki w celu poszukiwania owej asafety-
dy. Na jednym z wielu porcelanowych sło-
ików napotkaliśmy nazwę „Asa foetida”. 
Próbując sprawdzić węchem nie wiele 
brakowało, a słoik spadłby na podłogę. 
Wiedzieliśmy, w której szufladzie dziadek 
trzymał różne pudełeczka. Dalsze postę-
powanie było już banalnie proste. Ławki 
zostały wysmarowane. Udana technicz-
nie akcja spaliła na panewce, ponieważ 
usiedli na niej jacyś strudzeni wędrowcy. 
Podobno bardzo pomstowali na „świeżo 
malowane” ławki, do tego „tak obrzydli-
wie cuchnącą farbą”. Incydent nie dotarł 
do dziadka, bowiem wykryła to służąca 
i na polecenie babci Heli wyszorowała 
ławki do czysta.
 Należało wymyślić coś innego, takie-
go, żeby trafiło na upatrzonych ludzi. W 
sukurs nadeszła myśl o corocznych impre-
zach, jakie odbywały się w Łodzi przed 
Świętami Wielkanocnymi. Kto zna Łódź 
z tych czasów, ten wie jak przygotowywa-
no się do tego święta. Szczególnie w tej 
dzielnicy, w której mieszkałem (Bałuty). 
Na pół miesiąca przed świętami ulice i 
podwórka rozbrzmiewały hukiem od rana 
do wieczora. Nazywało się to strzelaniem 
z kalichlorku. Były trzy techniki strzela-
nia.
 Metoda „pęczków” polegała na umiesz-
czeniu kalichlorku w kawałku cienkiej 
szmatki i ciasnym obwiązaniu takiej 
„bombki” nitką. Takie pęczki ułożone na 
przykład w rowku szyny tramwajowej da-
wały jadącym darmową atrakcję. Bombki 
wybuchały przy najeździe kół.
 Metoda „trzech kamieni” była naj-
prostszym sposobem. Przypominała 
trochę „naprawę” zegarka, któremu 
brak dwóch kamieni... jednego z dołu i 
drugiego z góry. W tej metodzie zamiast 
zegarka sypało się luźno kalichlorek i 
trzecim kamieniem rzucało się z góry. 
Skutek był wspaniały. Echo niosło się po 
okolicznych kamienicach, mieszając się z 
echem pochodzącym od innych detonacji. 
Rzucać kamieniem należało ostrożnie, 

Zbigniew Szeler

wsponienia 
o brzostku

Babcia autora Helena gra w szachy 
ze swoim synem Leonardem
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aby samemu nim lub jego odłamkiem nie 
oberwać.
 Do najbardziej wyrafinowanej należała 
metoda „na klucz”. Do tego sposobu 
nadawał się jednak ówczesny klucz. Taki, 
który od czoła posiada otwór. Do tego 
otworu należało dopasować suwliwie 
gwóźdź o stępionej na płasko końcówce. 
Klucz i gwóźdź należało powiązać ela-
stycznym drutem, najlepiej kablem. Po 
nasypaniu kalichlorku w otwór klucza 
i wprowadzeniu weń gwoździa, łączyło 
się drutem klucz z gwoździem tak, aby 
gwóźdź się nie wysunął. W ten sposób 
urządzenie było gotowe do odpalenia. 
Stojąc na przykład za rogiem budynku 
należało tak uderzyć gwoździem o ścia-
nę muru, by zadziałał jak iglica w broni 
palnej. Detonacja była tak silna, że przez 
moment głuchło się na jedno albo oboje 
uszu. Zdarzało się, że przewymiarowany 
klucz lub dawka wybuchowa rozrywała 
klucz albo urywała kanonierowi palec. 
Niezbędne było doświad-
czenie i wiedza, którą się 
zdobywało za darmo na 
podwórkowych uczelniach.
 Otóż pamięć o tych zwy-
czajach, czczącego Święta 
Wielkanocne ludu, pozwo-
liła wysunąć nową propozy-
cję. Jurek chwycił sprawę w 
lot i orzekł:
 - To jest TO!
Powstał jednak problem z 
czego wyprodukować tę 
substancję strzelniczą. Jako 
syn drogisty (ojciec posiadał 
skład, apteczny, czyli tak 
zwaną drogerię) widziałem 
i wiedziałem co nieco o 
tych sprawach. Wiedzia-
łem, że kalichlorek tworzy 
się z dwóch składników, z 
których jeden to z pewno-
ścią była siarka; w składzie 
ojca na szufladce był napis 
sulfur. Taki sam napis w 
aptece dziadka pozwolił 
nam zaopatrzyć się w od-
powiednią ilość tego składnika. Ale ten 
drugi składnik?
 - No! Przypomnij sobie! - pogonił mnie 
Jurek.
 Jak miałem sobie przypomnieć, jak nie 
wiedziałem? Zaczęliśmy główkować.
 - Składniki z pewnością były dwa... - W 
nazwie kalichlorek nie ma słowa sulfur ani 
siarka...
 - Szukajmy zatem czegoś, co nazywa 
się podobnie jak kalichlorek!
 W efekcie upatrzyliśmy dwa słoje 
o podobnie brzmiących nazwach. Ze 
względów prewencyjnych nie podam 
nazw, jakie były zamieszczone na tych 
słoikach. Wzięliśmy i z jednego i z dru-
giego odpowiednie porcje. Nie znaliśmy 
proporcji, w jakiej należy te składniki 
zmieszać. Rozpoczęły się więc próby 
„metodą trzech kamieni”. Na poligon 
najbardziej nadawało się kartoflisko w 
dolnej części ogrodu. Kolejne nieudane 
próby stępiły w nas poczucie tego, co 
miało nastąpić. Gdy więc wreszcie roz-
legł się upragniony huk, poraziło nas 
w pierwszej chwili strachem. Szybko 

jednak zastąpiła go radość. Radość - jaki 
odczuwają odkrywcy. Jeszcze szybciej 
powrócił strach, bowiem nad kartoflanym 
poligonem uniósł się dekonspirujący 
nas niebieskawy dymek. Wskazywał on 
jednoznacznie, skąd pochodził huk. Pod-
czołgaliśmy się bliżej miejsca odpalenia 
ładunku i rozpoczęliśmy gwałtownie 
dmuchać w kierunki błękitnej chmurki, ile 
tylko starczyło w płucach tchu, zerkając 
jednocześnie z obawą ku budynkowi. I 
doczekaliśmy się. Na balkon wyszedł 
dziadek, a za nim jego ulubione dwa psy. 
Założył cwikiery (zakładał takie, gdy 
patrzył w dal; w tym przypadku była to 
odległość około 150 metrów) i rozpoczął 
obserwację. Po ruchach głowy zoriento-
waliśmy się, że jeszcze nas nie namierzył. 
Sytuacja stawała się z każdą chwilą coraz 
pomyślniejsza. Lekki wiaterek plus dwie 
„dmuchawy” rozrzedziły sinawy dymek 
tak, że z tamtej odległości nie mógł już 
nas zdradzić. Po kilku minutach dziadek 

zakończył obserwację i opuścił balkon! a 
psy z nim.
 Długo jeszcze leżeliśmy w kartoflisku 
zadowoleni, że nam tak gładko poszło. 
Nie byliśmy jednak całkiem pewni, czy 
huk niewiadomego pochodzenia przestał 
dziadka interesować, czy był to jakiś 
manewr z jego strony, albo jakiś klient 
odwołał go do apteki. Nasza zbyt długa 
nieobecność i ten huk... także mogły 
wzbudzić podejrzenia. Opuściliśmy 
wreszcie nasze okopy i podczołgaliśmy 
się w kierunku zagonu z kukurydzą. 
Delektując się odniesionym sukcesem, 
odczuwaliśmy olbrzymią pokusę, by 
powtórzyć ten udany eksperyment. Cel, 
w jakim go dokonaliśmy nakazał nam 
wyczekiwać okazji dla właściwego wy-
korzystania kalichlorku. Aż wreszcie...
 Wieczerza przebiegała normalnie. 
Spożywaliśmy ją zebrani wokół dużego 
stołu, wszyscy oprócz dziadka. On jadł 
kolację - jak było to w jego zwyczaju - w 
swoim pokoju. W istocie było nieco ina-
czej. Przygotowaną przez siebie kolację 
konsumowały oba psy, o czym wszyscy 

wiedzieli. Po kolacji domownicy poroz-
chodzili się w różne miejsca. Wałęsając 
się po pokojach zorientowaliśmy się z 
Jurkiem, że od strony werandy wdziera 
się przez okno gwar rozmów. Był on 
tak dalece charakterystyczny, iż nie było 
wątpliwości, kto go wywołuje.
 Pędem udaliśmy się do skrytki po 
kalichlorek. Poczynania nasze były pre-
cyzyjne. Akcja była przecież dobrze i 
wielokrotnie przemyślana. Korzystając z 
zapadającego zmierzchu, podkradłem się 
cicho między krzewami w pobliże weran-
dy, nasypałem kalichlorku na upatrzone 
dwa kamienie i przyłożyłem  ostrożnie 
kamieniami. Podsypki nie żałowałem. 
Po wykonaniu zadania wycofałem się 
powoli i za załomem budynku puściłem 
się pędem do Jurka, przemierzając kolejno 
ogród, piwnicę, schody, kuchnię i poko-
je. Na razie nikt w naszych manewrach 
nie dopatrzył się czegoś szczególnego. 
Dopadłem wreszcie Jurka. Czekał na 

mnie na stanowisku przy 
oknie pokoju, nazywanego 
przez wszystkich „dużym”. 
Kamienie do odpalenia miał 
przygotowane. Napięcie 
rosło.
 Na werandzie panował 
wesoły nastrój i hałaśliwy 
gwar handryczących się 
brzosteckich, niczego nie 
podejrzewających, handlow-
ców. Jurkowi przypadło 
w udziale „odpalenie”, co 
nie było bez powodu. Jako 
syn wojskowego (wujek 
był wówczas kapitanem) 
miał więcej teoretycznego 
doświadczenia z odpalaniem 
środków bojowych aniżeli 
ja.
 Nadszedł decydujący mo-
ment. Pierwszy rzut był 
celny. Huk przeszedł nasze 
oczekiwania. Tam, w kar-
toflisku, przestrzeń była 
otwarta. Tu natomiast z jed-
nej strony była ściana domu, 

a naprzeciw trzymetrowy wał ziemny (od 
strony szosy), z trzeciej - podmurówka 
werandy. Fale głosowe odbiły się od pu-
łapu werandy a cztery kolumny i ściana 
budynku tworzyły rodzaj pudła rezonan-
sowego. Sroki i wrony rozskrzeczały się 
niesamowicie i uczynił się wielki gwałt. 
Okrzyki przerażenia z gardeł wszystkich 
zasiedziałych izraelitów, pośpieszna 
ucieczka, łopot chałatów, gubienie mycek 
i kto wie co jeszcze...
 Opuściliśmy i my stanowisko przy 
oknie. W nogi do sieni, po schodach 
poprzez piwnicę do ogrodu. Zaszyliśmy 
się w gęstych krzakach jaśminów, w 
bezpiecznej odległości od domu. Co się 
potem w domu działo, nie mogliśmy się 
dowiedzieć od kuzynek ani siostry. Nie-
wtajemniczone w sprawę, domyślając się 
sprawców owego wybuchu, były pełne 
podziwu dla nas lecz nie potrafiły udzielić 
nam rzeczowej relacji. Dowiedzieliśmy 
się później, już po jakimś czasie, że 
przyszła delegacja izraelitów do „pana 
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Brzostek 1927 r. Stoją od prawej: wujek Jan Bursa, wujek 
Kazimierz Żmudziński, dziadek Zdzisław Rakowiecki, wujek 

Arpad Kretz; siedzą od prawej: ciocia Irena Żmudzińska, 
babcia Helena, ciocia Michalina trzymająca 2-letniego Jurka 

i jego rodzice Janina i Leonard Bursowie
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aptekarza”, uskarżając się na swój los i 
poniesione straty moralne. Jak to dziadek 
załatwił z nimi - nie wiemy. Mogliśmy się 
jedynie domyślać, że zaaplikował jakiś 
skuteczny „balsam”, bo podobno odeszli 
usatysfakcjonowani.
 My dwaj zaś, sprawcy tego czynu, 
mieliśmy - nazwę to tak - spore przy-
krości. Ciężko przeżywaliśmy śledztwo 
dotyczące pochodzenia strzelniczego 
prochu, którego przecież ani w aptece, 
ani w domu, ani w żadnym ze sklepów 
w Brzostku nie można było zdobyć. Ale 
to mogłoby być tematem oddzielnego 
opowiadania.
 Musieliśmy jednak oddać zapasy 
wyprodukowanego kalichlorku. Chyba 
dużą ulgą dla nas w tym śledztwie było 
to, że dziadek posiadał poczucie humoru. 
Pokazywał nam niekiedy humorystyczne 
pamflety, jakie pisywał pseudonimem 
„ZETER” do „Pokrzyw”; przedwojenne-
go pisma satyrycznego.
 Już znacznie później opowiadano 

nam o pewnym zdarzeniu z przeszłości 
świadczącym o bogatym zasobie humoru 
u dziadka. Miało ono taki przebieg.
 W aptece znajdowało się sporo klien-
tek, bowiem był to dzień targowy Jedna 
z nich, prosta, wiejska kobieta, zwróciła 
się do dziadka:
 - Panie aptekazu, niech mi pon da cosi 
dla krowy...
 W małym miasteczku aptekarz jest 
czasami także lekarzem i weterynarzem, 
 - A co jej dolega? - zapytał dziadek 
traktując sprawę poważnie.
 - Nie kce iść do kawalira, no wie pan... 
do byka.
 - Przyjdźcie za godzinę, lekarstwo 
będzie gotowe.
 Wracające gromadnie z nieszporów ko-
biety przyszły do apteki. Zainteresowana 
krowim lekiem kobieta stanęła przed ladą. 
Dziadek pouczył ją jak ma stosować lek. 
Nieufna - jak to wiejska kobieta - supłając 
z zakamarków spódnicy pieniądze, zapy-
tała:
 - A cy ino na pewno to lekarstwo po-
może?

 W tym momencie do pomieszczenia 
apteki weszła siostra babci, stara panna. 
Dzieciarnia nazywała ją „ciocią Dolą”. 
Czasami pomagała dziadkowi w prostych 
czynnościach aptekarskich. Akurat usły-
szała ostatnie pytanie klientki Na zadane 
pytanie dziadek z absolutną powagą 
odpowiedział:
 - Pomoże na pewno. Spytajcie się jej 
- tu wskazał ręką na szwagierkę - jej to 
także pomogło. Czyż nie? - Szwagierka 
w poczuciu lojalności natychmiast odpo-
wiedziała:
 - Tak. Tak. Doskonałe lekarstwo. Mnie 
to wspaniale pomogło.
 Ta wypowiedź wywołała zrozumiałą 
salwę śmiechu wśród kobiecej klienteli. 
Nie śmiał się dziadek, który z własnych 
dowcipów nigdy się nie śmiał. Nie śmiała 
się także szwagierka, ponieważ nie mogła 
pojąć powodu żywiołowego śmiechu.

Przedruk z książki „Powiesiłem Hi-
tlera i inne opowiadania” znajdu-
jącej się w bibliotece w Brzostku
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łagodny przerost prostaty
Podstawową funkcją gruczołu krokowe-

go (zwanego też prostatą lub sterczem) 
jest produkcja specjalnego płynu, który 
wchodzi w skład nasienia. Prostata znajduje 
się tuż pod pęcherzem moczowym i otacza 
cewkę moczową. Gdy mężczyzna dojrzeje, 
gruczoł ma około 3-4 cm szerokości i waży 
od 15-20 g, zależnie od budowy ciała. Do 
prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowa-
nia prostata potrzebuje hormonu, który jest 
wytwarzany przez jądra czyli testosteronu. 
Gruczoł krokowy powiększa się w dwóch 
okresach życia mężczyzny. Po raz pierw-
szy w okresie dojrzewania - przyjmuje 
kształt i rozmiar kasztana. Przez kolejnych 
20 - 30 lat nie zmienia się. Dopiero po 40 
roku życia ponownie zaczyna rosnąć. To 
właśnie ten etap powiększania się stercza 
najczęściej nazywany jest przez lekarzy 
łagodnym przerostem prostaty (gruczołu 
krokowego).
 Stopniowe rozrastanie się prostaty nie 
boli i może mężczyźnie w żaden sposób 
nie dokuczać. Pierwszym zauważalnym 
objawem są kłopoty z oddawanie moczu. 
Dzieje się tak, ponieważ swobodny rozrost 
gruczołu jest powstrzymywany przez ota-
czającą go torebkę. Tym samym gruczoł 
coraz bardziej uciska na przechodzącą 
przez niego cewkę moczową i mocz nie 
może szybko wypływać. Bywa, że wycieka 
cienkim strumieniem, a po opuszczeniu ła-
zienki mężczyzna ma wrażenie niepełnego 
opróżnienia pęcherza. Kolejnym - niekiedy 
zaskakującym - przejawem przerostu 
prostaty mogą być również zaburzenia 
erekcji.
Główne niepokojące objawy:
- konieczność częstego korzystania z 

toalety, także w nocy (3-4 razy)
- uczucie ciągłego parcia na pęcherz
- dłuższy czas potrzebny do rozpoczęcia 

opróżniania pęcherza
- mała siła, z jaką wypływa strumień mo-

czu
- pojawienie się śladowych ilości krwi w 

moczu
- całkowite zatrzymanie moczu
 Powiększenie prostaty nie występuje 
u każdego mężczyzny z jednakowym 
nasileniem. Niektórzy panowie mimo 
upływu lat nie mają nawet najmniejszych 
dolegliwości. Nie wiadomo, co decyduje 
o rozrastaniu się gruczołu krokowego. Po 
wielu badaniach ustalono jednak, że czę-
ściej na to schorzenie cierpią mężczyźni 
z nadciśnieniem tętniczym, nadwagą oraz 
podwyższonym cholesterolem. Wśród 
innych przyczyn wymienia się naduży-
wanie alkoholu i tytoniu oraz celibat. 
Ustalono także, że dość często schorzenie 
to występuje rodzinnie. Każda niepra-
widłowość dotycząca oddawania moczu 
powinna skłonić mężczyznę do wizyty u 
urologa. Nie ma na co czekać, bo skutki 
zaniedbania mogą być bardzo nieprzyjem-
ne. Uciskany pęcherz moczowy staje się 
wrażliwy, a jego mięśnie słabną i nie są już 
w stanie wypchnąć moczu na zewnątrz. 
Mocz zalegający w pęcherzu może się 
cofać do moczowodów, miedniczek ner-
kowych, a nawet nerek i powodować ich 
trwałe uszkodzenie oraz przyczyniać się 
do powstawania kamieni w całym układzie 
moczowym.
Wskazówki dietetyczne:
 Na przerost prostaty duży wpływa ma 
dieta. A zatem mężczyźni powinni unikać 
tłuszczów zwierzęcych i zastąpić je tłusz-
czami bogatymi w kwasy omega3 (są m.in. 
w owocach morza i tłustych rybach), bo 
skutecznie chronią przed nowotworami. 
Na dobrą kondycję prostaty wpływa też 
likopen, który znajduje się w pomidorach 
i czerwonej papryce. W diecie powinien 
być też czosnek i rozmaryn oraz pestki 
dyni.
Ważne badania:

 Stan prostaty można oceniać na wie-
le sposobów, ale najpopularniejszym i 
bardzo przydatnym diagnostycznie jest 
badanie gruczołu palcem przez odbyt 
(per rectum). Nie należy ono do przy-
jemnych, ale tą drogą można dotrzeć 
najbliżej prostaty i sprawdzić, czy na jej 
płatach przylegających do odbytnicy nie 
ma zmian, czyli grudek lub stwardnień. 
Kolejny etap oceny prostaty dokonywany 
jest na podstawie analizy krwi i moczu. 
Istotne jest też oznaczenie z próbki krwi 
poziomu PSA, czyli specyficznego dla 
prostaty antygenu.
 Antygeny te to białka produkowane 
przez komórki nabłonkowe charakte-
rystyczne dla gruczołu krokowego. Na 
badanie krwi należy zgłosić się 48 godzin 
po badaniu per rectum. To bardzo ważne 
bo manipulacje w okolicy gruczołu (także 
stan zapalny) wpływają na podwyższenie 
wyniku PSA. Antygen ten wydzielany 
jest zarówno przez komórki prawidłowe, 
jak i nowotworowe. Prawidłowe stężenie 
PSA nie powinno przekraczać 4mg/ml 
krwi. Gdy jest wyższe zawsze oznacza, 
że w prostacie dzieje się coś niedobrego, 
chociaż nie zawsze oznacza to obecność 
komórek nowotworowych. PSA podnosi 
się także gdy postępuje rozrost prostaty lub 
toczy się tam proces zapalny. W przypadku 
podejrzenia choroby nowotworowej bada-
niem uzupełniającym jest oznaczenie we 
krwi enzymu PAP (kwaśnej fosfatazy ster-
czowej). Niekorzystny wynik tego badania 
może być także dowodem na wyjście raka 
poza obręb gruczołu krokowego, czyli 
świadczyć o przerzutach na inne narządy 
lub kości. Dlatego właśnie tak ważne jest 
najwcześniejsze zgłoszenie się do lekarza 
specjalisty. Rak prostaty jest nowotworem 
łatwym do opanowania. Lekarze mawiają 
nawet, że jest to nowotwór, z którym się 
umiera, a nie ten, który jest przyczyną 
śmierci.

Z życzeniami zdrowia,
mgr farm. Krystyna Godawska

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 9

W ostatnim tygodniu karnawału w 
środę przed tłustym czwartkiem 

w Domu Kultury w Brzostku odbyło 
się ważne zebranie Koła Gospodyń 
Wiejskich. Wydarzenie było doniosłe, 
bowiem na tym spotkaniu członki-
nie pożegnały dotychczasowy zarząd 
Koła, któremu przewodziła Helena 
Krajewska – przewodnicząca, Geno-
wefa Tomaszewska – skarbnik, Emilia 
Czechowska – sekretarz oraz Krystyna 
Szukała i Maria Smalara – członkinie 
Zarządu. Kobiety wchodzące w skład 
dotychczasowego Zarządu same złożyły 
rezygnacje ze względu na stan zdrowia i 
zaawansowany wiek.
 Warto przypomnieć krótką historię 
brzosteckiego KGW. Powstało ono w 
1948 r. i działało wspólnie z Kołem 
Samopomocy Chłopskiej. Pierwszą 
działaczką i organizatorką była śp. 
Wiktoria Traciłowska. W 1956 r. kie-
dy też reaktywowano Kółka Rolnicze 
przewodniczącą KGW została śp. Zofia 
Kaczka. Po niej funkcję pełniły kolejno 
śp. Anna Piękoś, Wanda Strączek, Zofia 
Staniszewska, Helena Gotfryd, a od 1976 
r. Helena Krajewska. Dotychczasowa 
szefowa koła pełniła swą funkcję ponad 
33 lata. Był to najdłuższy staż przewod-
nictwa w historii brzosteckiego KGW. 
Pani Helena w czasie swej długoletniej 
działalności była niezwykle aktywna, 
zaangażowana, uczynna i pracowita. 
To dzięki niej udało się zorganizować 
wiele atrakcyjnych wycieczek krajo-
znawczych, jak np.: w Góry Święto-
krzyskie, do Zakopanego, Krynicy, 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwarii 
Pacławskiej, Lichenia oraz zwiedzić 
niemal wszystkie pobliskie sanktuaria i 
zabytkowe kościoły (Jodłowa, Tuchów, 

Biecz, Dębowiec, Tarnowiec). Chętnie 
wspólnie z pozostałymi członkami za-
rządu włączała się w organizacje imprez 
okolicznościowych, jak: Dzień Babci, 
Dożynki, Andrzejki, wieczory wigilijne, 
zapusty i inne spotkania towarzyskie. 
Zawsze była i jest nadal bardzo lubiana 

i doceniana. Kobiety uczestniczące w 
zebraniu nie chciały, aby rezygnowała 
z funkcji przewodniczącej. Jednak jej 
decyzja była nieodwołalna. Jak mówiła 
nie czuje się już na siłach, aby nadal 
pełnić tę odpowiedzialną funkcję, ale 
w kole pozostanie dalej jako członkini 
służąc pomocą w miarę sił i zdrowia.
 Należy wspomnieć iż dotychczasowy 
skarbnik KGW - Genowefa Tomaszew-
ska również włożyła niemały wkład w 
jego działalność, nie tylko dbając o jego 
finanse, ale inspirując do aktywnej i kre-
atywnej pracy. Chętnie pomagała prze-

wodniczącej i wnosiła wiele ciekawych 
pomysłów. Ona również jak pozostałe 
członkinie zarządu odeszła na własną 
prośbę.
 Za tak długą i aktywną działalność na-
leżą im się szczególne podziękowania.
 Po uroczystym pożegnaniu dotych-
czasowego zarządu w głosowaniu 
jawnym został wybrany nowy Zarząd 
Koła Gospodyń w Brzostku (jak widać 
- nazwa również nieznacznie została 
zmieniona), w skład którego weszły: 
Kazimiera Gotfryd – przewodnicząca, 
Władysława Żyguła – skarbnik, Kry-
styna Szarek-Ryndak – sekretarz, Janina 
Spicha i Elżbieta Michalik – członkowie 
zarządu.
  Oprócz zebrania sprawozdawczo-
wyborczego na ten dzień zaplanowano 
tzw. „zapusty”. Co prawda ze względu 
na niesprzyjające warunki atmosfe-
ryczne i epidemię grypy nie udało się 
zorganizować, jak w ubiegłym roku, 
„tańców” przy kapeli, ale nie zabrakło 
smakowitych pączków pani Krajewskiej, 
wspólnego śpiewania starych ludowych 
pieśni, wspomnień i humorystycznych 
opowieści jak przystało na tradycyjne 
„zapusty”.
 Kobiety spędziły wieczór w miłej i 
wesołej atmosferze, co zapewne przy-
czyniło się do zacieśnienia więzi i inte-
gracji społecznej. Już na tym spotkaniu 
do Koła Gospodyń zapisały się nowe 
kobiety, a myślę iż z czasem przybędzie 
ich więcej. 
 Mimo zmian społeczno-ekono-
micznych w kraju ta stara organizacja 
społeczna przetrwała próbę czasu i 
wciąż jest potrzebna w naszej lokalnej 
rzeczywistości społecznej.

E.M.

nowy zarząd koła Gospodyń w brzostku

Członkinie Koła Gospodyń obecne na zebraniu Fot. J. Nosal

Pani Helena Krajewska (pierwsza 
z lewej) funkcję przewodniczącej 

pełniła przez ponad 33 lata
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Fani e-sportu po raz kolejny dali o 
sobie znać! Postanawiając przerwać 

zimową rutynę na feriach, zorganizowali 
komputerowy turniej w dyscyplinie, która 
jest bliska sercu całego narodu - miano-
wicie jest nią piłka 
nożna. Każdy z nas 
zna zasady więc z 
łatwością odnaleźli-
śmy się z piłką przy 
nodze w wirtualnym 
świecie. Gra nosi 
nazwę FIFA 09, jest 
to symulacja bo-
iskowych zmagań. 
W pierwszą środę 
ferii zimowych na 
sali w Domu Kul-
tury w Brzostku o 
godzinie 10.00 tur-
niej oficjalnie się 
rozpoczął.
 Pierwsza fa la 
chętnych nadeszła 
punktualnie, orga-
nizatorzy od razu 
wzięli się za za-
pisywanie graczy. 
Zaczęto pierwsze 
treningi celem roz-
grzania rąk, ponieważ grało się przy 
użyciu padów. Gdy wszyscy chętni byli 
już na miejscu, grupy zostały rozlosowa-
ne, powstało ich cztery, a w każdej z nich 
pięciu lub sześciu zawodników, którzy 
grali mecze każdy z każdym.. Na nasze 
szczęście były trzy komputery, więc 
mecze odbywały się bardzo szybko. Roz-

poczęły się pierwsze mecze, strzelone 
pierwsze bramki. Faza grupowa trwała! 
Każdy mecz trwał 8 minut, czasem nawet 
więcej, bowiem gdy mecz się zakończył 
remisem grano dogrywkę. Wydaje się 

to małym okresem czasu, lecz strzałów, 
podań, przechwyceń było bez liku. Nie-
spodziewanie, to najmłodsi gracze dawali 
popalić swoim starszym przeciwnikom 
wygrywając wieloma bramkami. Z każdej 
grupy do fazy play-off awansowały dwie 
osoby, które grały do dwóch przegranych 
meczy, a więc każdy mecz mógł zaważyć 

na dalszej grze w turnieju. Finał wyłonił 
zwycięzcę, został nim Karol „Wera” 
Wereszczyński, który po zaciętym meczu 
pokonał Marcina „Parmena” Parata, na 
trzecim miejscu uplasował się przyjezdny 
gość z Jasła, Krzysztof „Picio” Papciak. 
Około godziny 16.00 odbyło się wręcze-

nie nagród.  Zwy-
cięzcy otrzymali 
książki oraz dyplo-
my. Podsumowując, 
rozrywce towarzy-
szyły duże emocje 
oraz ostra rywali-
zacja, a panująca w 
sali atmosfera była 
wspaniała. Trudno 
zapomnieć chwile, 
kiedy grasz mecz, 
a za twoimi pleca-
mi stoi kilkadziesiąt 
osób, obserwując 
każdy twój ruch, 
bijąc brawo, gwiż-
dżąc i  krzycząc.  
Serdeczne podzię-
kowania dla Pani 
Marii Przebiędy za 
zakup niezbędnych 
padów i gier bez 
których ten turniej 
nie odbyłby się, a 

także dla głównych organizatorów, którzy 
wszystko zaplanowali, zorganizowali 
niezbędne komputery i trzymali nad 
turniejem pieczę czyli Grześka „NoQ” 
Nowaka i Arka „Rostein” Wyłonasa. 
Do zobaczenia na kolejnym turnieju. 
CYA!

Organizatorzy

W czasie ferii zimowych w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 

odbył się kurs kelnerski, w którym wzięło 
udział 38 uczniów z bloku technik żywie-
nia i gospodarstwa 
domowego oraz ku-
charz małej gastro-
nomii. W czasie 40 
godzin kursowych 
uczniowie zdobywa-
li wiedzę teoretycz-
ną oraz praktyczną 
w następujących za-
gadnieniach:
	system obsługi w 

barach i restaura-
cjach
	organizacja pracy 

kelnera
	przygotowanie 

sali konsumenc-
kiej do obsługi 
(sposoby organi-
zacji przestrzeni 
konsumenckiej, 
techniki rozkła-
dania obrusów, 
nakrywanie stołów zastawą stołową, 
sposoby składania serwetek, przygoto-
wanie stołów pomocniczych)
	technika noszenia naczyń (techniki 

noszenia zastawy stołowej, noszenie tac 

i półmisków, zasady zbierania brudnych 
naczyń ze stołu)
	sposoby serwowania dań (podawanie 

potraw na talerzach, serwowanie potraw 
z półmisków, serwowanie potraw meto-
dą angielską, francuską, rosyjską)

	zasady podawania przy stole (kolej-
ność podawania potraw, czynności wy-
konywane z prawej strony, czynności 
wykonywane z lewej strony, właściwy 
kierunek obsługi)

	obsługa konsumenta (powitanie gościa, 
wskazanie miejsca przy stole, poda-
wanie menu, przyjęcie zamówienia,  
podawanie dań i napojów do stolika, 
przyjęcie zamówienia na desery, przy-
jęcie zamówienia na kawę, herbatę, 

podanie rachunku, 
pożegnanie gościa)
	organizacja i ob-
sługa przyjęć oko-
licznościowych
	kultura i higiena 
osobista kelnera
	psychologia ob-
sługi klienta
  Kurs zorgani-
zowano w ramach 
doskonalenia zawo-
dowego jako aktuali-
zację i pogłębianie 
wiedzy oraz umie-
jętności związanych 
z wykonywanym 
zawodem. 
  Wiele osób za-
wód kelnera uważa 
za swego rodzaju 
sztukę, ponieważ to 
kelner jest odpowie-

dzialny za dobry wizerunek miejsca, w 
którym pracuje. Jego zadaniem jest ob-
sługa klientów w barach, restauracjach, 
kawiarniach, pubach i innych zakładach 
gastronomicznych oraz obsługa gości na 

kurs kelnerski

komputerowy turniej FiFa 09

Zwycięzcy i organizatorzy turnieju
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Dla licznej grupy brzosteckiej młodzieży tegoroczne ferie 
zimowe zakończyły się miłym akcentem. Ksiądz Stanisław 

Zagórski zorganizował dla nas trzydniową wyprawę w Beskid 
Niski, aby tam wspólnie odpoczywać, modlić się i wędrować 
po zaśnieżonych górskich szlakach. Wyru-
szyliśmy w czwartek 12 lutego wczesnym 
rankiem. Zanim zapadł zmrok zdążyliśmy 
zwiedzić Muzeum Magurskiego Parku Na-
rodowego w Krempnej, a potem przez lekko 
ośnieżony masyw góry Kamień, Przełęcz 
Hałbowską i doliną Hałbów w której widać 
ślady dawnej łemkowskiej wsi, wyludnio-
nej w 1945 roku. Po południu dotarliśmy 
do Ośrodka rekolekcyjnego na smaczny 
obiad i odpoczynek. Później Msza święta w 
kościele w Desznicy (dawnej cerkwi). 
 W Ośrodku spędzaliśmy w zasadzie tyl-
ko wieczory, ponieważ w ciągu dnia czekało 
na nas sporo atrakcji. Jedną z nich była 
piesza wędrówka do ukrytej w środku lasu 
kaplicy Matki Bożej w Mrukowej, gdzie 
znajduje się kopia cudownej figury Matki 
Bożej (obecnie czczonej w Sanktuarium w 
Tarnowcu). Kapliczka jest postawiona przy 
dawnym szlaku handlowym prowadzącym 
z Węgier i owiana ciekawą historią. Wy-
prawa ta stanowiła dla wszystkich niemałe 
wyzwanie ze względu na prawdziwie zimo-
we warunki atmosferyczne, w jakich trzeba było pokonać sporą 
odległość w nieznanym terenie: przeszywający wiatr, śnieżycę 
utrudniającą widoczność oraz zasypane śniegiem szlaki i bezdro-
ża. Odwiedziliśmy również miejsce, gdzie w lecie przed 45 laty 
nocował w prywatnym domu i odprawiał Mszę św. biskup Karol 
Wojtyła „Wujek”. Żyje syn właściciela tego domu, a rodzina 
jako relikwie do dziś przechowuje obrus, na którym odprawiona 
została Msza Święta. Niecodzienną natomiast frajdą dla każdego 
uczestnika był kilkugodzinny kulig po beskidzkich drogach i 
bezdrożach, w atmosferze żywiołowej radości i dziecinnej wręcz 
uciechy. Również wieczory stanowiły dla nas niepowtarzalną 
okazję do wesołej zabawy, wzajemnego poznawania się, a także 
do długo w noc ciągnących się rozmów o poważnych i mniej 

poważnych sprawach. Była to również pora wspólnotowego i 
osobistego dziękowania Panu Bogu za przeżycia minionego dnia. 
Pogłębieniu naszych relacji z Bogiem służyła przede wszystkim 
codzienna Msza święta, której oprawę staraliśmy się przygoto-
wać sami i która jednoczyła nas jako wspólnotę, a także poranna 
modlitwa brewiarzowa. 

 Naszemu pobytowi w Desznicy towarzyszyła piękna pogoda, 
która, mimo chłodu, pozwoliła nam w pełni korzystać z zimo-
wych uroków tej krainy. Zaznaczyć tu trzeba, że po powrocie 
z każdej wędrówki, w Ośrodku zawsze czekał na nas ciepły 
posiłek. Byliśmy bowiem pod „kulinarną pieczą” niezwykle 
sympatycznego pana Stanisława Bochni – ojca Ks. Grzegorza, 
który niedawno pracował w naszej parafii. Nic więc dziwnego, 
że ze smutkiem żegnaliśmy Desznicę, gdy w sobotę wieczorem 
trzeba było powrócić do szarej prozy życia w domu i w szkole.
 Warto podkreślić, że wypoczynek z Księdzem Stanisławem, 
zawsze przynosi dobre owoce. Z wędrówek wracamy zmęczeni 
fizycznie, ale wzmocnieni duchowo i przepełnieni radością, którą 
staramy się dzielić z innymi – głównie z naszymi rodzinami i 

znajomymi. Owocem wspólnych „wypadów” jest 
też niedawno powstała, młodzieżowa grupa teatralna 
Effatha, która zadebiutowała programem z okazji 30 
rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża, oraz w 
styczniu przedstawieniem bożonarodzeniowym pt. 
„Co się stało z pasterzami?”
 W tym miejscu pragniemy złożyć serdeczne po-
dziękowanie dla Urzędu Miasta w Brzostku na ręce 
Pana Burmistrza Leszka Bieńka, za znaczną pomoc 
finansową w zorganizowaniu naszego zimowego 
wypoczynku. Postaramy się odwdzięczyć za ten 
gest aktywnym uczestnictwem w życiu parafii i spo-
łeczności lokalnej. Natomiast Księdzu Stanisławowi 
dziękujemy za dostrzeganie naszych potrzeb ducho-
wych i cielesnych, bezinteresowne zaangażowanie i 
serdeczną opiekę nad każdym z nas. Odwdzięczymy 
się za to codziennym świadectwem wzrastania w 
wierze i swoją postawą wobec drugiego człowieka. 
 Dziękujemy i czekamy z niecierpliwością na kolejne 
wędrówki. 

Uczestnicy

zimowy wypoczynek w desznicy

przyjęciach, bankietach, koktajlach. To 
kelner odpowiada za jakość podanych dań 
i napojów i to on jako pierwszy odbierze 
od klienta pochwałę lub reklamację. Przez 
cały czas kelner powinien zwracać uwagę 
na obsługiwane osoby, uprzątnąć niepo-
trzebne naczynia, podać nowe, przyjąć 
zamówienie itp. Na samym końcu podaje 
rachunek i przyjmuje zapłatę. Często w 
krótki sposób musi scharakteryzować 
jakąś potrawę, którą chcą wybrać klien-

ci. W związku z tym powinien posiadać 
umiejętność budowania trafnych i zwię-
złych wypowiedzi. Ponadto musi posiadać 
podstawową wiedzę kulinarną, a także 
wyostrzone zmysły smaku i węchu. Nie-
zwykle istotna jest dbałość o czystość i hi-
gienę. Od kelnera wymaga się też dobrej 
kondycji fizycznej, zdolności manualnych 
oraz dbałości o prezencję.
 W czasie kursu uczniowie zdobywali 
wiedzę i umiejętności potrzebne w tym 

zawodzie, jednak nie można na tym eta-
pie edukacji poprzestać ponieważ tylko 
utrwalana i na bieżąco aktualizowana 
wiedza daje gwarancję sukcesu zawodo-
wego.
 Prowadzącym kurs był Zakład Do-
skonalenia Zawodowego w Tarnowie z  
którym szkoła współpracuje od kilku już 
lat.

Teresa Radelczuk 
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„...Takie będą Rzeczpospolite
jakie ich młodzieży chowanie”

Tej soboty 14 lutego 2009 r. cała Kamie-
nica Górna spowita była lodem i okryta 

gęstą czapą białego puchu. Zbocza Kamery 
ciężko zwisały nad drogą wiodącą do wsi. 
W obejściach domowych gospodarze  od-
śnieżali dróżki prowadzące do zabudowań 
gospodarskich i do drogi przechodzącej 
przez całą wieś.
 Koło kościoła ustawiały się samocho-
dy osobowe, z których wysiadali rodzice 
z dziećmi oraz goście zaproszeni na ten 
niezwykły dzień. A było to święto całej 
społeczności Kamieniczan – 35 lecie szko-
ły, w której wiedzę zdobywa  już drugie 
pokolenie ojców i synów. Wcześniej była 
malutka szkółka, a na początku lat siedem-
dziesiątych wybudowano ładną, przestronną 
szkołę z zapleczem kuchennym, z pionem 
sanitarnym, z przestronnym korytarzem, 
który spełnia rolę sali gimnastycznej, a 
wokół szkoły posadzono dorodne iglaki, 
które rosną razem z nią.
 Szkoła nosi imię wielkiego Polaka ks. 
Grzegorza Piramowicza jednego z naj-
światlejszych umysłów epoki Oświecenia 
– czasów Stanisławowskich. To właśnie 
ks. Grzegorz Piramowicz był sekretarzem 
Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego 
Ministerstwa Oświaty w Polsce. Minister-
stwa, które reformowało, a właściwie to 
tworzyło szkolnictwo podstawowe – para-
fialne – wydziałowe i główne, opierając na-
ukę na zasadach świeckich podobnych tym, 
które niegdyś usiłował Stanisław Konarski 
wprowadzić do szkolnictwa pijarskiego. 
Ks. Grzegorz Piramowicz był współtwórcą 
Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych oraz 
autorem „Powinności nauczycieli”. To wła-
śnie twórcy Komisji Edukacji Narodowej, a 
wśród nich ks. Grzegorz Piramowicz okre-
ślali nauczycielską pracę jako powinność, 
jako służebność na rzecz młodzieży i środo-
wiska, w którym pracują. I tak nauczyciele 
szkoły w Kamienicy Górnej wiedzieni tą 
myślą starają się razem z młodzieżą szkol-
ną i środowiskiem lokalnym tworzyć silną 
więź i mocną spójność.
 Świętowanie 35-lecia szkoły rozpoczęło 
się jak obyczaj każe Mszą świętą sprawo-
waną przez byłego proboszcza ks. Adama 
Wątrobę i obecnego ks. Józefa Rośka. 
Ksiądz Wątroba przypomniał historię 
szkoły kamienickiej i kościoła, przywołał 
dawnych kierowników szkoły oraz ks. Gó-
reckiego. We Mszy świętej uczestniczyła 
młodzież, rodzice oraz zaproszeni goście 
i służba liturgiczna – 30 ministrantów i 
schola wspomagała przeżycia uczestników 
tej liturgii.
 Po Mszy świętej wszyscy uczestnicy 
imprezy udali się do budynku szkolnego 
odświętnie przygotowanego przez grono 
pedagogiczne, młodzież i rodziców. Cały 
korytarz wystrojony był jak wielka aula: 
miejsce dla występującej młodzieży, krzesła 
dla gości, wystawa pucharów i dyplomów 
otrzymywanych na konkursach przedmioto-
wych, zagadnieniowych, sportowych, arty-

Jubileusz 35-lecia szkoły w kamienicy Górnej

Świętowanie rozpoczęło się jak obyczaj każe Mszą świętą sprawowaną 
przez byłego proboszcza ks. Adama Wątrobę i obecnego ks. Józefa Rośka

Właściwą historię szkoły przedstawiła młodzież w montażu  
„Jubileusz szkoły”

Zaproszonym gościom, przedstawicielom władz oświatowych i gminnych  
młodzież wręczyła kwiaty
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stycznych organizowanych przez instytucje 
oświatowe, samorządowe czy też kościelne. 
A osiągnięć ta szkoła ma sporo, że wspomnę 
z wiedzy religijnej E. Dziadura za zajęcie 
wysokiej lokaty uczestniczyła w zlocie mło-
dzieży w Budapeszcie i Paryżu. Wszystkie 
osiągnięcia uczniów udokumentowane są 
wpisem do kroniki szkoły, w której można 
znaleźć wpisy znamienitych gości odwie-
dzających tę placówkę oświatową.
 Ściany udekorowane były planszami z 
informacją o bohaterze szkoły i makietą 
budynku szkolnego. W sali obok czekała 
gorąca herbata na zziębniętych gości.
 Całą galę otworzyła dyrektor szkoły 
Józefa Nowicka, która krótko przypomniała 
dyrektorów Juliana Głaza, Ryszarda Pie-
truchę, Czesława Leję oraz nauczycieli 
pracujących, a obecnie emerytów. Właściwą 
historię szkoły przedstawiła młodzież w 
montażu „Jubileusz szkoły”. Z wielkim 
zaangażowaniem odśpiewano trzy zwrotki 
hymnu państwowego, a potem narratorzy 
opowiadali historię szkoły. Następnie odby-
ła się inscenizacja wierszy Jana Brzechwy. 
Wygłaszano i wyśpiewywano z ruchem sce-
nicznym godnym nie lada aktorów kwestie 
zapisane w utworach literackich. Ubawił 
zebranych „Leń, „Grześ”, „Kaczka Dzi-
waczka” i inne postacie wymyślone przez 
autora wierszy dla dzieci. Chociaż telewizor 
i komputer wypierają aktywność młodzieży 
w czynnym uczestnictwie społecznym, to 
jednak patrząc na zaangażowanie młodzie-
ży ze szkoły w Kamienicy Górnej można 
wierzyć, że ta wieś będzie się rozwijać 
dobrze i coraz lepiej. Autorami sukcesu 
młodych ludzi z tej wsi są nauczyciele, 
którzy znają miejsce w środowisku, którzy 
wiedzą jak „otwierać okno na świat” swo-
ich wychowanków, którzy przez całe lata 
uczestniczą ze swoimi grupami młodzieży 
w przeglądach teatralnych i artystycznych, 
a są wśród nich: Maria Nowicka, Maria Mę-
żyk, Józefa Nowicka. Na pewno wszyscy 
pedagodzy pracujący w tej szkole tworzą 
zgraną, twórczą grupę nauczycieli. 
 Potem wystąpili przedstawiciele władz 
oświatowych: wizytator Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie, wiceburmistrz Brzostku 
Piotr Szczepkowicz, były przewodniczący 
Gminnej Rady Narodowej Jan Kolbusz, 
były wizytator Kuratorium Oświaty i Wy-
chowania w Tarnowie Zuzanna Rogala, a 
wszyscy składali gratulacje i słowa uznania 
dla grona pedagogicznego i młodzieży 
szkolnej tej placówki Oświaty.
 Następnie były wpisy na makiecie tarczy 
szkolnej obecnych gości, wpisy do kroniki 
i prywatne rozmowy z młodzieżą i nauczy-
cielami.
 Ta impreza w szkole usytuowanej w 
przepięknym parku krajobrazowym, odle-
głym od Brzostku miejscu, jest dowodem na 
to, że wspólny trud pedagogiczny, rzetelna 
postawa nauczycieli, dobre zarządzanie – 
dyrektor Józefa Nowicka już 20 lat piastuje 
władzę – wszystko to daje dobre rezultaty. 
A młodzież kamienicka idzie dalej do szkół 
i na studia i zmienia wieś na coraz to bar-
dziej nowoczesną. Wielkie słowa uznania i 
gratulacje.

Zuzanna Rogala

Następnie odbyła się inscenizacja wierszy Jana Brzechwy, której nie po-
wstydziliby się zawodowi aktorzy

Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Hanna Stasicka złożyła gratu-
lacje na ręce dyrektora szkoły Józefy Nowickiej

Na koniec były wpisy na makiecie tarczy szkolnej obecnych gości, wpisy do 
kroniki i prywatne rozmowy z młodzieżą i nauczycielami

Fot. J. Nosal
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Podczas tegorocznych ferii Dom Kultury 
w Brzostku od rana do wieczora tętnił 

życiem. Młodzież starsza i młodsza mogła 
uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć 
zaplanowanych tak, aby każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. 
 W czynnym codziennie, od poniedziałku 
do niedzieli, klubie można było pograć w 
szachy, bilarda, darta i różne gry planszo-
we. 
 Internauci mieli do dyspozycji czynną 
codziennie kafejkę internetową, gdzie mogli 
dać upust swej wyobraźni w grach kompu-
terowych. Zainteresowani rywalizacją w tej 
dziedzinie mogli wziąć udział w Turnieju 
FIFA 09 - najnowszej grze komputerowej. 
Była to inicjatywa samej młodzieży, która 
nie tylko była pomysłodawcą, ale też ten 
turniej zorganizowała za co należy jej się 
duże uznanie.
 Młodzież pasjonująca się wyczynami 
sportowymi miała możliwość poćwiczyć 
swą tężyznę na siłowni. 
 Natomiast dzieci i młodzież mający 
zamiłowania artystyczne mieli sposobność 
je doskonalić i pogłębiać biorąc udział w 
zajęciach plastycznych, teatralnych oraz 
tanecznych.
Zajęcia taneczne były prowadzone przez 
profesjonalistę ze szkoły tańca w Jaśle. i cie-
szyły się szczególnym zainteresowaniem.
 W pierwszą niedzielę ferii Dom Kultury 
wystąpił z ofertą dla najmłodszych. Mogli 
oni przyjść ze swymi rodzicami i wziąć 
udział w znakomitej zabawie pod nazwą 
„Karnawałowe show rozrywkowe” prowa-
dzonej przez Studio Teatralno-Muzyczne 
FAMA z Dębicy. 
 Nieco inna propozycja skierowana była 
dla młodzieży gimnazjalnej i starszych w 
drugą niedzielę ferii. Z zaprzyjaźnionego 
GOK -u w Nowym Żmigrodzie zaproszono 
Grupę Teatralną „NON OMNIS”, która 
przedstawiła spektakl komediowy pt. „Mo-
cium Panie niech się stanie” na podstawie 
„Zemsty” Aleksandra Fredry. Była więc 
okazja nie tylko do godziwej kulturalnej 
rozrywki, ale też do ugruntowania swych 
wiadomości z obowiązkowej lektury.
 Z propozycji oferowanych przez Dom 
Kultury w czasie trwania ferii korzystały 
bezpłatnie dzieci w różnym wieku, młodzież 
ucząca się, a także całe rodziny.

E.M.    Fot. J. Nosal 

Ferie w domu kultury
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Zapraszamy 

do nowo otwartego 
SALONU FRYZJERSKIEGO 

Brzostek 
ul. Rynek 5

(wejście od strony optyka)

i STUDIA 
STYLIZACJI 
PAZNOKCI

BĄDŹ AKTYWNY
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZOSTKU INFORMUJE, ŻE

w 2009 roku jest kontynuowany projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Brzostek”, współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizację projektu podzielono na dwa etapy:

Wszyscy uczestnicy powyższych kursów wezmą udział w doradztwie zawodowym i zajęciach treningu interpersonalnego.
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Rekrutacja uczestników projektu do I etapu została przeprowadzona przez pracowników socjalnych, natomiast osoby 
zainteresowane uczestniczeniem w II etapie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi w MGOPS w Brzostku (lub 
telefonicznie 014 680 89 23).
Głównym warunkiem uczestniczenia w projekcie jest korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej.

Robert Kmiecik
/Kierownik Projektu/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Znaleziono złoty kolczyk.  
Wiadomość pod nr tel. 

509 638 718

XVI kolejka 15 marca (niedziela)
Brzostowianka Brzostek – LKS Żyraków godz. 14.00

XVII kolejka 22 marca (niedziela)
LKS Jodłowa - Brzostowianka Brzostek godz. 14.00

XVIII kolejka 29 marca (niedziela)
Brzostowianka Brzostek - Paszczyniak Paszczyna godz. 14.00

XIX kolejka 05 kwietnia (niedziela)
Czekaj Ropczyce - Brzostowianka Brzostek godz. 14.00

XX kolejka 11 kwietnia (sobota)
Brzostowianka Brzostek - LKS Łęki Górne godz. 14.00

XXI kolejka 19 kwietnia (niedziela)
Brzostowianka Brzostek - Inter Gnojnica godz. 15.00

XXII kolejka 26 kwietnia (niedziela)
Ostra Gumniska - Brzostowianka Brzostek godz. 13.30

XXIII kolejka 01 maja (piątek)
Brzostowianka Brzostek - Radomyślanka Radomyśl godz. 15.00

XXIV kolejka 03 maja (niedziela)
LKS Pustków - Brzostowianka Brzostek godz. 16.00

XXV kolejka 10 maja (niedziela)
Brzostowianka Brzostek - Borowiec Straszęcin godz. 16.00

XXVI kolejka 17 maja (niedziela)
Sokół Krzywa - Brzostowianka Brzostek godz. 14.00

XXVII kolejka 24 maja (niedziela)
Brzostowianka Brzostek - Orły Borowa godz. 17.00

XXVIII kolejka 31 maja (niedziela)
Victoria Ocieka - Brzostowianka Brzostek godz. 15.00

XXIX kolejka 07 czerwca (niedziela)
Brzostowianka Brzostek - Jamnica Dulcza Wielka godz. 17.00

XXX kolejka 14 czerwca (niedziela)
Chemik Pustków - Brzostowianka Brzostek godz. 17.00

klasa a Juniorów młodszych Grupa i dębica
ii runda - rewanżowa sezonu 2008/2009

2 etap - (drugie półrocze 2009 roku) będą organizowane
             następujące kursy:

- obsługi wózków widłowych,
- informatyczne,
- gospodarki magazynowej z obsługą kas fiskalnych.

1 etap - (pierwsze półrocze 2009 roku) będą 
             organizowane następujące kursy:

- obsługi wózków widłowych,
- spawania,
- operatorów koparko – ładowarek,
- obsługi kas fiskalnych.

VI kolejka 06 maja (środa)
Brzostowianka Brzostek - pauzuje -

VII kolejka 13 maja (środa)
Brzostowianka Brzostek - Dąbrówka Stara Jastrząbka godz. 16.30

VIII kolejka 20 maja (środa)
Radomyślanka Radomyśl W. - Brzostowianka Brzostek godz. 16.30

IX kolejka 27 maja (środa)
Brzostowianka Brzostek - MULKS Pustynia godz. 16.30

X kolejka 03 czerwca (środa)
Igloopol Dębica - Brzostowianka Brzostek godz. 16.30

terminarz rozgrywek
klasa a ii runda - rewanżowa sezonu 2008/2009
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Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Szkoła Zasadnicza 
o kierunku mechanik-operator pojazdów i maszyn rolni-

czych to szkoły szerokoprofilowe, umożliwiające zdobycie 
wiedzy i doświadczenia w różnych kierunkach, co z kolei 
umożliwia zatrudnienie w zakładach pracy o zróżnicowanych 
procesach produkcji lub usługach.
 Szkolenie praktyczne obejmuje zajęcia praktyczne oraz 
praktyki zawodowe.
 Uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie obróbki 
ręcznej, mechanicznej, kowalstwa, spawalnictwa, napraw 
pojazdów i maszyn rolniczych, elektrotechniki, eksploatacji 
maszyn i pojazdów.
 Zajęcia praktyczne obejmują również naukę jazdy samo-
chodem osobowym (kat. B), naukę jazdy i pracy kombajnem 
zbożowym, naukę pracy maszynami rolniczymi. 
 Niektóre zajęcia prowadzone są w formie wycieczek dydak-
tycznych: na pokazy pracy maszyn rolniczych, do zakładów 
produkcyjnych, na wystawy maszyn itp.
 Szkoła umożliwia ponadto zdobycie prawa jazdy ciągni-
kiem rolniczym (kat. T), uprawnień kombajnisty, zdobycie 
uprawnień spawalniczych (książka i certyfikat spawacza), 
kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 Praktyki zawodowe stanowią istotny łącznik między nauką 
a pracą – absolwent mający doświadczenie zawodowe oraz 
dodatkowe umiejętności tak potrzebne w pracy zawodowej 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami ze zdobytych 
kwalifikacji nie wchodzi na rynek pracy „z pustymi ręka-
mi”- potrafi zaoferować pracodawcy zarówno krajowemu 
jak i zagranicznemu swoją przydatność w różnych sferach 
produkcji i usług, niekoniecznie rolniczych.
 Absolwenci gimnazjum z technicznymi zainteresowania-
mi będą mogli w pełni wykorzystać swoje predyspozycje, 
a połączenie zainteresowań z możliwościami na pewno da 
satysfakcjonujące efekty szkolenia i będzie podstawą do 
studiowania tak obecnie modnych i potrzebnych  kierunków 
technicznych. Zapraszamy!
 Przedstawiam kilka zdjęć z wykonywanych prac polowych 
na dzierżawionych przez szkołę 9 ha gruntów ornych, w rze-
czywistych warunkach pracy.

Janina Słupek
Kierownik Szkolenia Praktycznego

szkolenie praktyczne  
w zespole szkół  
im. Jana pawła ii  
w brzostku-kleciach
dział: mechanizacja rolnictwa

Szkoła posiada 5 ciągników używanych w procesie pro-
dukcji, o których sprawność dbają sami uczniowie

Bronowanie przygotowuje rolę pod siew zbóż

Siewnik przed pracą musi być sprawny i odpowiednio 
wyregulowany

Orka, to ważna czynność agrotechniczna W celu uzyskania wyższych plonów stosuje się m.in. 
nawożenie mineralne
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Przyoranie zielonych nawozów organicznych również 
przyczyni się do zwiększenia plonów

Do regulacji odczynu gleby stosuje się wapno poproduk-
cyjne z Cukrowni Ropczyce

W bieżącym roku szkolnym naukę jazdy i pracy kom-
bajnem zbożowym pobierało 65 uczniów, a do egzaminu 

uprawniającego do pracy kombajnem przystąpiło 44

W szkole można zdobyć prawo jazdy kat. „B” (służą do 
tego celu 2 samochody, m.in. Peugeot 207) oraz kat. „T”

Na początku listopada 2008 roku 
zdecydowaliśmy się wziąć 

udział w ósmej edycji programu orga-
nizowanego przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej we współpracy z Na-
rodowym Centrum Kultury - „Ślady 
przeszłości - uczniowie adoptują 
zabytki”. Program finansowany jest 
w roku szkolnym 2008/09 przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
 Polega on na zaadoptowaniu 
przez uczniów wybranego zabytku, 
zebraniu o nim jak największej 
ilości ciekawych informacji i opieki 
nad obiektem. Zdecydowaliśmy się 
na adopcję cmentarza wojskowego 
z I wojny światowej w Zawadce 
Brzosteckiej, ponieważ jest on sto-
sunkowo mało znany wśród ludzi 
naszej gminy. Na początku listopada, 
pod opieką naszego pana od historii, 
Krzysztofa Skórskiego, odbyliśmy 

Ślady przeszłości

wycieczkę rowerową na cmentarz połączoną z jego porząd-
kowaniem. Pan Krzysztof opowiedział nam o bitwie, która 
miała miejsce 7 maja 1915 r, a która doprowadziła do śmierci 
wielu żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich. 
 Obecnie na kółku historycznym staramy się wyszukiwać 
ciekawe informacje dotyczące wybranego przez nas cmenta-
rza, robimy opis zabytku. Wyniki naszej pracy zostaną przez 
nas zaprezentowane uczniom, którzy nie biorą udziału w 
programie, a także zaproszonym gościom.

Tropiciele przeszłości z Zespołu Szkół  
w Nawsiu Brzosteckim
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 Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Burmistrz Brzostku
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
1) Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim
2) Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz

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

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

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

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

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

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

7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

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

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 
r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

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

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

formację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy 
dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

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

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

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

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

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

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 
97, poz. 674 z późn. zm.)  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscy-
plinarne;

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

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

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

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopi-
skiem „Konkurs”, w terminie do dnia 31 marca 2009 r., na adres: Gminny Zespół Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek.

 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Brzostku.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 

warto przeczytać
Franck Thilliez  
„Pokój umarłych”

W ciemnym pokoju obija się o ścia-
ny porwana, niewidoma dziew-

czynka. Policjanci znajdują kolejne 
zwłoki. Nocą, przez małe francuskie 
miasteczko idzie mężczyzna, niosąc 
walizkę z dwoma milionami euro. 
Dwóch młodych, bezrobotnych infor-
matyków bezskutecznie szuka pracy 
i odreagowuje stres dzięki szybkiej 
jeździe samochodem… Co połączy te 
wydawałoby się nie mające ze sobą nic 
wspólnego osoby i wydarzenia? Ich 
losy powoli splatają się, tworząc niesa-
mowitą historię trzymającą w napięciu 
i niepewności do ostatniej strony.
 Franck Thilliez – niezwykle po-
pularny we Francji autor kryminałów 
i thrillerów, nazywany francuskim 
Stephenem Kingiem, twórca m.in. 
„Pokoju umarłych”, za który otrzymał 
nagrodę czytelników Quais du Polar 
2006 oraz nagrodę SNCF 2007, czy 
„Lasu cieni”.


Wilbur Smith 
„Lot sokoła”

Barwna, pełna przygód saga hi-
storyczna, której akcja toczy się 

w Afryce na terenie dawnej Rodezji 
(późniejszego Zimbabwe) w okresie 
od II połowy XIX wieku do czasów 
współczesnych.
 Rok 1860. Rodzeństwo – Robyn i 
Zouga Ballantyne – powraca do kraju 
dzieciństwa, by odnaleźć ojca, słynne-
go podróżnika i badacza Afryki, rzecz-
nika zniesienia handlu niewolnikami, 
który przed ośmiu laty zaginął w głębi 
Czarnego Lądu. Robyn jest lekarką i 
misjonarką, pierwszą kobietą, która 
zdobyła prestiżowy dyplom lekarski 
Królewskiej Akademii Chirurgów. 
Zouga, były oficer armii brytyjskiej 
w Indiach, ma w rzeczywistości jeden 
cel – zdobyć wielką fortunę w złocie i 
kości słoniowej.


Barbara Wood 
„Ulica rajskich dziewic”

Gdy młodziutka Yasmina pada 
ofiarą gwałtu, okrywa hańbą nie 

tylko siebie, ale i całą rodzinę. Oby-
czaje islamu są dla niej bezwzględne. 
Wypędzona z Egiptu, przeklęta i ska-
zana na śmierć, zwraca się w stronę 
kultury Zachodu, gdzie będzie musiała 
na nowo zbudować swoją tożsamość. 
Jednak los zechce, by po latach wróciła 
w rodzinne strony i poznała skrywane 
przez pokolenia tajemnice obłędu, 
cudzołóstwa, morderstwa…
 „Ulica rajskich dziewic” to nie 
tylko dzieje arystokratycznego klanu 
Raszidów, to także barwna opowieść 
o obyczajowości i historii Egiptu.

Wykorzystano materiał z ofert  
książkowych dla bibliotek
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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:

8 lutego o godz. 15.00 w Domu Kul-
tury w Brzostku odbyło się zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze LKS „Brzo-
stowianka”, na którym zostało przedsta-
wione sprawozdanie merytoryczne i fi-
nansowe z działalności obydwu sekcji. 
 W ramach sekcji piłki nożnej na wio-
snę 2008 r. w rozgrywkach uczestniczyło 
3 drużyny: drużyna seniorów będąca 
w V lidze grupy dębicko-mieleckiej, 
drużyna juniorów starszych, drużyna 
juniorów młodszych. Zaś sekcja tenisa 
stołowego uczestniczyła w rozgrywkach: 
II ligi mężczyzn, II ligi kobiet, V ligi 
mężczyzn.
 Finansowanie obu sekcji to w więk-
szości dotacja z Gminy Brzostek oraz 
w niewielkiej części sponsoring, dobro-
czyńcy i składki członkowskie członków 
klubu.
 Sprawozdanie finansowe sekcji piłki 
nożnej: przychody - 70.406 zł, wydatki 
- 70.378 zł.
 Sprawozdanie finansowe sekcji tenisa 
stołowego: przychody 41.500 zł, wydatki 
41.100 zł.
 Na zebraniu został również wybrany 
nowy zarząd i komisja rewizyjna.
 Prezesem „Brzostowianki” po raz 
kolejny został wybrany - Edward Betlej, 
wiceprezesem d/s tenisa stołowego – 

Stanisław Król, wiceprezesem d/s piłki 
nożnej – Łukasz Krajewski, skarbnikiem 
– Jan Gajda, sekretarzem – Magdalena 
Kawalec, członkami – Michał Nowicki, 

Marek Składanowski, Józef Socha.
 W skład komisji rewizyjnej weszli: 
Bartosz Wereszczyński – przewodni-
czący, Karol Staniszewski i Mateusz 
Potrzeba – członkowie.

Magdalena Kawalec

nowe władze lks „brzostowianka”

Nowy zarząd i komisja rewizyjna. Od lewej: Edward Betlej, Karol Staniszew-
ski, Mateusz Potrzeba, Łukasz Krajewski, Józef Socha, Jan Gajda, Bartosz 

Wereszczyński, Michał Nowicki, Marek Składanowski, Magdalena Kawalec, 
Stanisław Król

1 marca 2009 w Rzeszowie rozegrano 
Mistrzostwa Województwa w tenisie 

stołowym w kategorii seniorskiej. Brzo-
stecki klub reprezentowany był przez 
trzy seniorki, każda z nich przywiozła 
po brązowym medalu w deblu kobiet: 
Magdalena Kawalec z Katarzyną Kubas 
oraz Monika Pieczonka z Magdaleną 
Brzezowską (LKS „ Jar” Kielnarowa). 
Drugi brązowy medal zdobyła także 
Katarzyna Kubas grając z Tomaszem 
Klagiem (PKS Kolping Jarosław) w 
grze mieszanej. W grze indywidualnej 
najlepiej spisała się Katarzyna Kubas 
która zakończyła rywalizację w prze-
dziale miejsc 5-8. Magdalena Kawalec 
wygrała „turniej pocieszenia” grając w 
finale z Moniką Pieczonką odpowiednio 
zajmując miejsce 9 i 10.

Magdalena Kawalec

brązowe medalistki w tenisie stołowym

Magdalena Kawalec i Katarzyna 
Kubas

Monika Pieczonka i Magdalena 
Brzezowska
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ROZWIĄZANIE: 
marzec 2009

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia
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KRZYŻÓWKA 
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Na kołowrotku wędki; 4) Środki 
przekazu informacji; 6) Głowa państwa;  
8) Kozacki oficer; 9) Duży statek mor-
ski; 10) Z malin dobry na przeziębienie;  
11) Słodycz na patyku; 13) Przyrząd do 
mierzenia średnicy drzewa; 16) Przepro-
wadza rozpoznanie; 17) Symbol chemicz-
ny argonu; 18) Symbol chemiczny platyny; 
19) Zawód Janusza Gajosa; 21) Zatyczka 
do butelek; 22) Reprezentacja; 23) Wą-
wóz; 25) Kolejowy wał; 27) Dla kąta 
prostego wynosi 1; 29) Przewóz towarów;  
30) Powieść Bolesława Prusa; 31) Jednost-
ka natężenia prądu elektrycznego.

Pionowo:
1) Ścinanie zboża; 2) Powierzchnia gruntu; 
3) Wyszło z worka; 4) Pokarm ssaków; 
5) Wielbiciel; 6) Wierzchnie okrycie;  
7) Katusze, męczarnia; 11) Samochodowy 
podnośnik; 12) Nie pasuje do kożucha;  
13) Silne krwawienie; 14) Ojczyzna 
Mozarta; 15) Zrzęda, nudziarz; 19) Od-
biorca przesyłki; 20) Michorowski z 
„Trędowatej”; 24) Największy stan w 
USA; 25) Autor tej krzyżówki; 26) Na 
pysku wściekłego psa; 27) Gromada psów;  
28) Wzdychał: „a to feler”.

Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do  
5 kwietnia 2009 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: MIASTO I GMINA BRZO-
STEK.
Nagrodę książkową wylosowała FAU-
STYNA KUKLA z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. J. Nosal

Do pubu wchodzi anemiczny, nieśmiały 
i niziutki facet. Rozgląda się niepewnym 
wzrokiem po obecnych, wreszcie podnosi 
nieco głos i grzecznie pyta: - Przepraszam 
panów, czyj to doberman jest uwiązany 
przed pubem? W odpowiedzi odwraca się 
znad baru zarośnięty osiłek. - To mój pies, 
o co chodzi? Widząc osiłka, facecik zmalał 
w oczach i długo nie mógł wykrztusić 
słowa, nogi ugięły się pod nim, wreszcie 
wyrzucił z siebie: - Zdaje się, że mój ratle-
rek właśnie zabił pana pieska... Kafar znad 
baru wybałuszył oczy z niedowierzaniem. 

- Facet, co ty mi chcesz powiedzieć..., że 
twój ratlerek załatwił mojego dobermana? 
A co on mógł mu takiego zrobić? - Stanął 
mu w gardle!

		
– Słyszałem, że nauczyłeś swoją żonę 
grać w pokera? – No, to był super pomysł! 
Wczoraj wygrałem od niej połowę swojej 
pensji.

		
Na ulicy spotyka się dwóch znajomych: 
- Wiesz, dzisiaj jestem wyjątkowo zmę-
czony pracą - mówi jeden - a zamiast 
odpocząć na kanapie, będę musiał wbić 
się w garnitur i iść do jakichś kretynów, 
bo żona oczywiście musiała przyjąć za-
proszenie na wieczór. - Wiem, to my was 
zaprosiliśmy...

		

- Ból w pana lewym kolanie to kwestia 
wieku – wyjaśnia pacjentowi lekarz. - 
Ciekawe – denerwuje się pacjent – drugie 
kolano tak samo stare, a nie boli... 

		
W sklepie z bielizną klientka ogląda ko-
ronkowe body. W końcu wybiera jedno i 
pyta ekspedientkę: - Jak pani myśli, czy 
mojemu mężowi to się spodoba? - No nie 
wiem. Mój to w życiu by czegoś takiego 
nie założył!

		
Przychodzi facet na badanie słuchu. Le-
karz zaczyna: – Proszę powtarzać za mną 
– i szepcze półgłosem: – Sześćdziesiąt 
sześć. – Trzydzieści trzy – mówi pacjent. 
– No tak – notuje lekarz – 50 procent 
utraty słuchu. 
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•okulary korekcyjne •okulary do pracy przy komputerze  •okulary dla kierowców •okulary przeciwsłoneczne •soczewki 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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UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

Śnieżny sfinks. Fot. Magda Kawalec z Brzostku

Mój kotek. Fot. Łukasz Lejkowski, uczeń kl. IIIa SP w Brzostku

Zimowy poranek nad Wisłoką w Kleciach. Fot. Piotr Wal z Kleci

Diamentowa wierzba. Fot Janina Słupek z Brzostku

kącik fotograficzny
Redakcja dziękuje i gratuluje wszystkim autorom za nadesłane 

zdjęcia. Wszystkie są piękne, ale najbardziej przypadł nam 
do gustu sfinks, którego wcześniej Magda wraz z bratem Wojt-
kiem oraz siostrami: Karoliną, Elą i Bogusią musieli wykonać. 
Ta sporych rozmiarów rzeźba, wykonana ze śniegu, mogła być 
podziwiana przez kilkanaście dni. Czekamy na kolejne zdjęcia, 
które należy przesyłać na adres: wiadomosci@konto.pl lub do-
starczyć do redakcji osobiście.           /fl/


