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Gminne Obchody Święta 3 maja

Fot. J. Nosal
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Rada Miejska w Brzostku na sesji w dniu 28 kwietnia br. 
rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Brzostku z wykonania 

budżetu Gminy Brzostek za 2008 rok. Uchwalony przez Radę 
budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał reali-
zację dochodów w kwocie 34.920.877,00 zł. Dochody wykonano 
w kwocie 34.206.165,10 zł, co stanowiło 97,95% planu, w tym 
planowane dochody własne na kwotę 6.459.555,00 zł, wykona-
nie w kwocie 6.579.052,44 zł, co stanowi 101,85% planu. Plan 
wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku 
przewidywał kwotę 38.667.877,00 zł. Wydatki zrealizowano w 
kwocie 35.891.818,21 zł, co stanowi 92,82% ogółu planu. Na 
realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy Brzostek 
kwotę 9.309.018,00 zł, co stanowiło 24,07% ogółu wydatków. Wy-
datkowano kwotę 7.891.937,63 zł, co stanowi 84,78% planowanych 
wydatków na inwestycje i 21,99% ogółu wykonanych wydatków. 
Wydatki bieżące budżetu zaplanowano na kwotę 29.358.859,00 
zł, zrealizowano wydatki w kwocie 27.999.880,58 zł, co stanowi 
95,37% ogółu planu. Z powyższej kwoty 82,01% stanowiły wydatki 
na zadania własne, a 17,99% wydatki na zadania zlecone. Deficyt 
budżetu Gminy na koniec 2008 roku wyniósł kwotę 3.747.000,00 
zł. Źródło sfinansowania deficytu budżetu stanowiły przychody z 
pożyczki i kredytu w kwocie 2.320.000,00 zł i z wolnych środków 
w kwocie 1.427.000,00 zł. Budżet Gminy zamknął się za 2008 rok 
wynikiem w wysokości 39.916.477,00 zł. Ze środków budżetu 
Gminy Brzostek w 2008 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek 
w kwocie 1.248.600,00 zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2008 roku 
z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło kwotę 5.229.683,89 zł z 
terminem spłaty w 2009 roku i latach następnych. Gmina Brzostek 
na 31 grudnia 2008 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań 
z terminem płatności do 31 grudnia 2008 roku z tytułu dostaw 
towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 

Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych 
poręczeń i gwarancji. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 
za 2008 rok wyniosły 911.113,01 zł. Skutki udzielonych przez Radę 
Gminy ulg, zwolnień z podatków za rok 2008 wyniosły 99.271,52 
zł. Skutki decyzji podatkowych w sprawie umorzenia zaległości 
wyniosły 58.369,32 zł a skutki decyzji rozłożenia na raty bądź 
odroczenia terminu płatności wyniosły 90,00 zł. Łącznie stanowi 
to kwotę 1.068.843,85 zł.
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Uchwałą Nr 
I/10/2009 z dnia 25 marca 2009 r. wydała pozytywną opinię o 
przedłożonych przez Burmistrza Brzostku sprawozdaniach z wy-
konania budżetu za 2008 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Brzostku zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Burmistrza 
Brzostku z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i wystąpiła do 
Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Brzostku absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu. Rada Miejska w Brzostku podjęła jed-
nogłośnie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia 
absolutorium za rok 2008 dla Burmistrza Brzostku.
 Przedmiotem dalszej części obrad było podjecie uchwał w spra-
wie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok,
- zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży,

- wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności grunto-
wej na nieruchomości oznaczonej jako działka 306, położonej w 
Brzostku,

- przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej, na rzecz 
Gminy Brzostek, przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej,

- przyjęcia darowizny działki położonej w Brzostku, na rzecz 
Gminy Brzostek, przeznaczonej pod budowę przepompowni 
ścieków sanitarnych.

E. Szukała

z prac rady miejskiej

Obchody Święta Narodowego 3 Maja 
rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele 

parafialnym w Brzostku w intencji Ojczy-
zny oraz strażaków z okazji ich święta 
przypadającego 4. maja, którą koncelebro-
wali proboszcz brzosteckiej parafii ks. dr 
Jan Cebulak oraz kapelan strażaków ks. 
Paweł Samborski. Ks. Proboszcz wygłosił 
homilię nawiązującą do Święta Matki Bożej 

Królowej Polski oraz rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach 
uczestniczyły delegacje z pocztami sztan-
darowymi: Rady Gminy, Związku Koba-
tantów i Byłych Więźniów Politycznych, 
Rolników Indywidualnych, jednostek OSP 
i szkół oraz władze Gminy z Burmistrzem i 
Przewodniczącą Rady Miejskiej na czele. 
 Po zakończonej Eucharystii wszyscy 

udali się do miejsc pamięci narodowej, 
gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze, a następnie do Domu Kultury, gdzie 
młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II przedstawiła montaż słowno-muzyczny 
nawiązujący do uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Młodzież przygotowała program 
pod fachowym okiem profesorów Anny 
Rycharskiej i Józefa  Nawracaja. Uroczy-
stości uświetniła również Kapela Ludowa 
„Brzostowianie”.

/al/

Gminne Obchody Święta 3 maja

Jak co roku Kapela Ludowa „Brzostowia-
nie” działająca przy Domu Kultury w 

Brzostku wzięła udział w Jubileuszowych 
X Ogólnopolskich Konfrontacjach Kapel 
Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dę-
bicy. Celem przeglądu było kultywowanie 
tradycji ludowej pieśni i muzyki z uwzględ-
nieniem autentycznego repertuaru i gwary 
oraz popularyzacja dorobku zespołów.
 Prezentacje organizowane przez Miejski 
Ośrodek Kultury i Urząd Miejski w Dębicy 
pod patronatem Podkarpackiego Urzędu 
Marszałkowskiego odbywały się na dębic-
kim rynku.
 Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę 
właściwy dobór repertuaru, prezentacje 
instrumentów muzycznych pochodzących 
z rodzimej tradycji, ich brzmienie i sposób 
wykonania utworów , przyznała Kapeli 
„Brzostowianie” III miejsce.
 Kapela wystąpiła w składzie: Tadeusz 
Chudy, Adam Chudy, Eugeniusz Gierut, 
Zbigniew Gierut, Józef Śliwa i Bronisław 
Nowak. Ponieważ bierze udział w tych 
przeglądach niemal od samego początku, 
bo już 9 lat, zyskała sobie w Dębicy dużą 

popularność. Jej występy cieszą się uzna-
niem, nie tylko jurorów, ale i  publiczności 
o czym  świadczą zawsze duże owacje.
 Lider i senior zespołu Tadeusz Chudy, 
który mimo sędziwego wieku wyróżnia 

się dużym poczuciem humoru i niebywa-
łym temperamentem, jest osobą znaną i 
popularną. Dotyczy to również pozostałych 
członków kapeli, która jest w środowisku 
powszechnie ceniona za autentyzm i kulty-
wowanie rodzimej tradycji.

E.M.

Kolejny sukces kapeli „brzostowianie”
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Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim 
przystąpił do programu edukacyj-

nego: „Katyń- ocalić od zapomnienia”, 
którego organizatorem jest Stowa-
rzyszenie Parafiada im. św. Józefa 
Kalasancjusza w Warszawie. Patronat 
honorowy nad akcją objął prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Ka-
czyński, natomiast patronat medialny 
dziennik Rzeczpospolita.
 Akcja polega na posadzeniu 21 678 
dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej, 
czyli do 2010 roku. Jeden dąb to jedno 
nazwisko z listy katyńskiej. Mottem 
programu są słowa Jana Pawła II: 
„Człowiek nie może pozwolić, żeby 
prawda została wydarta pod pozorem 
niczym nieograniczonej wolności, nie 
można zgubić w sobie krzyku sumienia, 
jako głosu Prawdy, która go przerasta, 
ale jednocześnie czyni go człowiekiem i 
stanowi o jego człowieczeństwie”.
 Stowarzyszenie Parafiada przyznało 
naszej szkole postać majora Felicjana 
Grabińskiego urodzonego 9 czerwca 
1896 roku w Częstochowie, zamordowa-
nego strzałem w tył głowy przez NKWD 
w Katyniu w roku 1940.
 Z tej okazji, 27 kwietnia w naszej szkole odbyła się 
uroczystość rozpoczynająca program „Katyń - ocalić od za-

pomnienia”. Na początku uczniowie wraz z panią dyrektor, 
nauczycielami i zaproszonymi gośćmi obejrzeli krótki występ 
przygotowany przez uczniów, następnie film dokumentalny 
„Katyń”, po czym nastąpiło posadzenie dębu, który upamięt-
niał będzie postać wyżej wymienionego oficera. Obok dębu 
znalazła się tabliczka mówiąca o tym, komu jest on poświę-
cony.
 Dąb, który posadzimy, będzie upamiętniał jego osobę. Nie 
możemy dopuścić żeby zatarła się prawda o tym, że tam, na 
nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość. Jednym 
strzałem w tył głowy.
 Wierzymy, że działania wynikające z realizacji projektu 
kształtować będą poczucie przynależności do narodu i pań-
stwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw 
wszelkim przejawom totalitaryzmu. Bez wątpienia utrwalanie 
pamięci o ofiarach - bohaterach, wydatnie przyczyni się do 
kształtowania postaw patriotycznych wśród uczniów. 

Krzysztof Skórski

Posadzenie dębu Katyńskiego w nawsiu brzosteckim

Przy sadzeniu dębu asystują zastępca burmistrza Piotr Szczepkowicz, ks. 
dr Jan Cebulak, nauczyciel historii Krzysztof Skórski i uczniowie Zespołu 

Szkół w Nawsiu Brzosteckim

lekkoatletki z gimnazjum najlepsze w powiecie
Dziewczęca drużyna sportowa 

z brzosteckiego gimnazjum 
odnosi kolejne sukcesy! Grupa 
lekkoatletek w składzie: Ka-
rolina Dachowska, Kornelia 
Przewoźnik, Edyta Gil, Sylwia 
Gil, Marta Przebięda, Paulina 
Zając, Iwona Kolbusz, Domi-
nika Wadas, Katarzyna Golec, 
Aneta Sokołowska, Aneta Woj-
nar, których trenerem i opieku-
nem jest pani Magdalena Machaj 
tryumfuje na bieżniach.
 Po wygranych zawodach 
powiatowych w sztafetowych 
biegach przełajowych na dystan-
sie 10 x 800m, które odbyły się 
w Dębicy nasza drużyna awan-
sowała na zawody rejonowe do 
Mielca.
 Utalentowane dziewczyny 
dnia 17.04.2009r. podczas rejo-

nowego turnieju w biegach uzy-
skały tytuł v-ce mistrza. Warto 
wspomnieć, że w zawodach brało 
udział 8 najlepszych drużyn z 
całego regionu.
 Wysoka II lokata w Mielcu 
pozwoliła zdobyć awans i była 
przepustką na zawody woje-
wódzkie do Kolbuszowej. Po 
zaciętej rywalizacji 12 drużyn, 
naszym gimnazjalistkom udało 
się wywalczyć V miejsce w 
województwie.
 Młodzi sportowcy z Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w 
Brzostku potwierdzili tej wio-
sny, że są świetnie wyszkoleni 
i w dalszym ciągu dominują na 
podkarpackich bieżniach. Gra-
tulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

zz
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Bruksela dla mieszkańców Podkarpacia 
stała się popularna i znana wówczas, 

gdy Polska weszła w skład Unii Europej-
skiej. Jednak wyjazd do Brukseli nie jest 
taki prosty i łatwy dla przeciętnego obywa-
tela, a szczególnie ucznia gimnazjum czy 
szkoły podstawowej. Trzeba mieć trochę 
szczęścia, ale marzenia się spełniają. Tak 
stało się w przypadku uczniów Szkoły 
Podstawowej w Brzostku i Gimnazjum 
w Januszkowicach. Podczas wizyty posła 
do Parlamentu Europejskiego dr. Mieczy-
sława Janowskiego na ziemi brzosteckiej 
z okazji nadania miejscowości Brzostek 
praw miejskich,  w rozmowie poruszono 
temat, że warto by było, aby młodzież 
mogła na własne oczy zobaczyć, jak pra-
cuje Parlament Europejski i poznać uroki 
stolicy Belgii. 
 Z zaproszenia posła skorzystało trzech 
uczniów Szkoły Podstawowej w Brzostku 
i dwóch z Gimnazjum w Januszkowi-
cach. Opiekę nad nimi sprawowały: pani 
Elżbieta Bednarczyk i pani Ewa Ziaja. 
Nauczycielka z SP w Brzostku umoż-
liwiała sprawne porozumiewanie się, 
władając biegle językiem angielskim. 
Natomiast  Dyrektor ZSO w Januszko-
wicach, nauczyciel geografii, poszerzała 
wiedzę merytoryczną o Europie. W 
wycieczce uczestniczył także wikariusz 
parafii Brzostek ks. Józef Buczyński, który 
udzielał duchowego wsparcia uczestnikom 
wycieczki. Wyjazd (60 uczestników z 
całego Podkarpacia) został sfinansowany  
w całości przez Pana Mieczysława E. Ja-
nowskiego, a zorganizowany  przez Biuro 
Poselskie.

A oto relacja uczestników wycieczki, 
Angeliki Nawracaj i Pawła Nylca: 

 Dnia 27.04.2009r. o godzinie 19.30 
zebraliśmy się przy Urzędzie Wojewódzkim 
w Rzeszowie i z niecierpliwością czekali-
śmy na przyjazd autokaru, który miał nas 
zawieźć do Brukseli. O godzinie 20.00 wy-
ruszyliśmy na tak długo oczekiwaną przez 
wszystkich wycieczkę. W czasie długiej i 
męczącej drogi zdążyliśmy się zapoznać z 

naszymi koleżankami, uczennicami Szkoły 
Podstawowej w Brzostku: Karoliną i Ewe-
liną Ryba oraz Pauliną Maziarz.

 W czasie jazdy bawiliśmy się świetnie, 
słuchając dowcipów opowiadanych przez 
starszych uczestników wycieczki. Zatrzy-
mywaliśmy się kilkakrotnie na stacjach, 
aby się odświeżyć i zaczerpnąć świeżego 
powietrza.
 28 kwietnia przekroczyliśmy granicę 
Brukseli. Tam dołączyła do nas pani 
Mariola Czuchra, asystentka posła dr. 
Mieczysława Janowskiego. Z pomocą 
pani Marioli nasi kierowcy dowieźli nas 

do miejsca zakwaterowania na ulicę Fran-
ciszkańską. Każdy z nas udał się do swego 
pokoju, by tam rozpakować swoje bagaże, 
odświeżyć się i przygotować do kolacji. 
Później z pełnym żołądkiem poszliśmy na 
spotkanie organizacyjne dotyczące nasze-
go pobytu w Parlamencie Europejskim. 
Po dniu pełnym wrażeń wszyscy od razu 
zasnęli.
 Około 7.30 następnego dnia zjedliśmy 
smaczne śniadanie. Po posiłku udaliśmy 
się do autokaru i ruszyliśmy do Euro-

parlamentu. Wszyscy uwiecznili ten fakt 
pamiątkowym zdjęciem. Potem asystent-
ka posła rozdała nam identyfikatory. Po 
wejściu do Europarlamentu przeszliśmy 
kontrolę, a po niej rozpoczęliśmy zwie-
dzanie tego obiektu. Podziwialiśmy m.in. 

przepiękną salę plenarną, a także gabinet 
europosła. Mieliśmy także okazję zobaczyć 
film, który ukazywał działanie Parlamentu 
Europejskiego. Po obiedzie zwiedzaliśmy 
Brukselę. Zachwyciły nas przepiękne za-
bytki starego miasta. Wieczorem zjedliśmy 
smaczną kolację w towarzystwie pana 
posła, a później podziwialiśmy piękną 
Brukselę nocą. Niesamowite wrażenie 
wywarło na nas przepięknie oświetlone 
Atomium. Nasza przygoda zakończyła się 
dopiero około godziny 24.00, kiedy zmę-
czeni i szczęśliwi wróciliśmy na nocleg.
 29 kwietnia udaliśmy się do Antwerpii. 
Tam mieliśmy okazję podziwiać przepiękne 
zabytki tegoż miasta. Podczas wędrówek 
po starym mieście poznaliśmy kuzynkę 
pani dyrektor - Lidię, która była naszym 
przewodnikiem w dalszym zwiedzaniu. 
Później dołączył do nas jej przyjaciel 
William, z którym udaliśmy się na obiad 
do pizzerii ”Da Giovannii”.
 Czas wolny wykorzystaliśmy na dalsze 
zwiedzanie Antwerpii w towarzystwie zna-
jomych pani dyrektor. Nasze młodsze kole-
żanki z Brzostku wraz z panią Bednarczyk 
udały się na zakupy. O 19.00 pożegnaliśmy 
się z Antwerpią i wyruszyliśmy do Polski. 
Droga powrotna mijała jeszcze szybciej, 
ponieważ wszyscy się już znali … a humory 
dopisywały.
 Dzięki tej wycieczce mogliśmy na 
własne oczy zobaczyć, jak cudowna jest 
Belgia, poznaliśmy jej kulturę, budowle 
i ciekawych ludzi. Ta niezapomniana 
wyprawa pozostanie na zawsze w naszych 
wspomnieniach.
 Wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego wyjazdu, a szczególnie Panu dr. 
Mieczysławowi E. Janowskiemu bardzo 
serdecznie dziękują uczestnicy wycieczki 
z gminy Brzostek. To dla nas niezapomnia-
ne wrażenia, to wspaniała lekcja geografii, 
historii, wiedzy o społeczeństwie. Dzięki 
takim ludziom jak Pan poseł, marzenia się 
spełniają.

Uczestnicy

z wizytą w europarlamencie…

Delegacja z Gminy Brzostek przed wejściem do Parlamentu Europejskiego

W gabinecie dra Mieczysława E. Janowskiego w Europarlamencie
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NIEDZIELA 10.05.2009
„Bóg jest Miłością” (J 3,16)

Msze św.: 7.00 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 - Na każdej Mszy 
świętej uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych 
Po Mszy św. o godz. 11.30 konferencja stanowa dla męż-
czyzn (około g. 12.30) 
Po Mszy św. o godz. 17.00 konferencja stanowa dla kobiet 
(około g. l8.00) 
Bukowa: 9.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym 

PONIEDZIAŁEK 11.05.2009
Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie

7.00  - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych
9.00  - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
10.30 - Spotkanie misyjne dla dzieci 
12.00 - Spotkanie misyjne dla gimnazjum 
18.30 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
20.00 - Spotkanie misyjne dla młodzieży szkół średnich i 

pracującej 
Bukowa: 17.30 - Msza św. z kazaniem misyjnym 
21.00 - Apel Jasnogórski

WTOREK 12.05.2009
Wiara i nawrócenie

7.00  - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
     /Pojednanie w parafii i w domu/
9.00  - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
     /Pojednanie w parafii i w domu/ 
10.30 - Spotkanie misyjne dla dzieci 
12.00 - Spotkanie misyjne dla gimnazjum 
18.30 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
     /Pojednanie w parafii i w domu/ 
20.00 - Spotkanie misyjne dla młodzieży szkół średnich i 

pracującej 
Bukowa: 17.30 - Msza św. z kazaniem misyjnym 
21.00 - Apel Jasnogórski

ŚRODA 13.05.2009
„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 
przyjdzie” (Mt 24, 42) 

7.00  - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
9.00  - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
10.30 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci 
12.00 - Msza św. z kazaniem dla misyjnym gimnazjum
18.30 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
20.00 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodzieży szkół 

średnich i pracującej 
Bukowa: 17.30 - Msza św. z kazaniem misyjnym 

Spowiedź: 8.30-12.00; 15.00-20.00

CZWARTEK 14.05.2009
Jezus Chrystus jest moim Panem

7.00  - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych
9.00  - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
18.30 - Mszaśw. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
Bukowa: 17.30 - Msza św. z kazaniem misyjnym dla doro-

słych 
21.00 - Apel Jasnogórski

PIĄTEK 15.05.2009
„Trwajcie we Mnie, a Ja w was” (J 15,4)

7.00  - Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny z odno-
wieniem ślubów małżeńskich 

9.00  - Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny z odno-
wieniem ślubów małżeńskich 

10.30 - Msza św. dla chorych, cierpiących, starszych z Sakra-
mentem Namaszczenia Chorych. 

18.30 - Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny z odno-
wieniem ślubów małżeńskich 

Bukowa 17.30 - Misyjna uroczystość chrześcijańskiej ro-
dziny z odnowieniem ślubów małżeńskich 

SOBOTA 16.05.2009
„Oto Matka twoja” (J 19,26) 
Dzień ofiarowania parafii Matce Bożej 

7.00  - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych
9.00  - Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych 
10.30 - Spotkanie misyjne i błogosławieństwo dla Rodzi-

ców oczekujących potomstwa, niemowlaków, dzieci 
przedszkolnych 

18.30 - Msza św. z kazaniem dla dorosłych 
Bukowa: 17.30 - Msza św. z kazaniem dla dorosłych 
21.00 - Apel Jasnogórski

NIEDZIELA 17.05.2009
„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” 
 (Łk 24,48) 

Msze św. z kazaniami misyjnymi: 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 

Bukowa: 9.00

17.00 -  Uroczyste zakończenie Misji Świętych 
      Poświęcenie Krzyża Misyjnego oraz udzielenie 

błogosławieństwa papieskiego z odpustem zu-
pełnym 

Program 
misji Świętych

w parafii 
znalezienia Krzyża Świętego 

w brzostku
10-17.05.2009r.
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z ostatnim 
pożegnaniem

Odeszła od nas Zofia Jarmusz - ludowa 
poetka z naszej gminy. Zapewne nie 

wszyscy wiedzieli o tym, że ta skrom-
na prosta kobieta, mieszkanka Nawsia 
Brzosteckiego pisała wiersze pełne ciepła 
i serdeczności. Poezja ta dokładnie od-
zwierciedlała jej sposób bycia. Zawsze 
była życzliwa, uśmiechnięta, pełna dobro-
ci i przyjaźni dla drugiego człowieka. Jak 
pisał pewien dziennikarz „kto choć raz 
rozmawiał z panią Zofią będzie ją długo 
pamiętał.” Wiersze pisała od dziecka, 
to była potrzeba jej duszy. Udzielając 
wywiadu do pewnej gazety mówiła: „To 
swoje pisanie traktuję jak rozmowę z wła-
snym sercem i duszą. Jeśli tylko pozwala 
mi na to zdrowie i czas biorę do ręki dłu-
gopis i przelewam na kartkę papieru swe 
myśli. Jestem świadoma niedoskonałości 

tego co robię. To pisanie jest jednak dla 
mnie dumą, radością, satysfakcją ale też 
groźnym wyrokiem dla siebie, bo przede 
wszystkim samokrytyką myśli. Dobrze, 
że w ludziach świeci taka Boża iskra, 
która czyni duszę człowieka poetycką. 
Cieszę się, że chociaż mała cząsteczka 
tej iskry tkwi we mnie.”
 I niestety... „cząsteczka Bożej iskry..” 
już się nie podzieli z nami swoimi 
myślami, bo zgasła...
  Ale pozostała jej poezja, niejed-
nokrotnie publikowana na łamach 
nie tylko naszej gazety ale również 
Gazety Dębickiej, w czasopiśmie 
Exodus i innych.
 Ś.p. Zofia wysyłała swoje wier-
sze na ogólnopolskie konkursy po-
etyckie do Bielska Białej, Tarnowa, 
gdzie była zauważana i doceniana. 
Udział w konkursie w Bielsku 
Białej zaowocował długoletnią 
znajomością z tamtejszym jurorem, 
dziennikarzem i poetą Janem Piche-
tą, a do Tarnowa została zaproszona 
na biesiadę literacką.
 Odwiedzali ją dziennikarze z 
różnych czasopism oczarowani jej 
prostą ale niezwykle uczuciową po-
ezją. Myślę, że w pełni zasługiwała 
na miano poetki ludowej.
 Odeszła od nas osoba aktywna, 
zawsze pełna życia choć ono nie 
szczędziło jej kłopotów i zmar-
twień: jako sześcioletnie dziecko 
przeżyła okupację w wyniku której 
została ciężko ranna; pracowała w 
Stomilu na trudnych stanowiskach 
pracy m.in. walcowni w syste-
mie trzyzmianowym dojeżdżając 
codziennie do pracy z odległego 
Nawsia Brzosteckiego; wychowała 
kilkoro dzieci; sama przeszła kilka 
operacji a musiała się opiekować 
chorym mężem. Jednak mimo tego 
wszystkiego zachowała pogodę 
ducha i miała wspaniałe poczucie 
humoru. Pamiętam dożynki gminne 

na których bawiła publiczność opowia-
dając wymyślone przez siebie skecze i 
żartobliwe wiersze.
 Kochała przyrodę, kwiaty, ogrody a 
nade wszystko dzieci dla których napisała 
wiersz „Dla wszystkich maluchów”.
 Jej ciepła i dobroduszności będzie nam 
bardzo brakować!

E.M.

szczęście
Szczęście nie fruwa samo w obłokach,
jak motyl między kwiatami.
Długo tak na nie trzeba czekać,
a jak go znajdziesz – zrosisz łzami.
 Mówimy – szczęście, czy jest gdzieś takie
 bogato w dobro ubrane?
 Żeby przez smutek albo cierpienie
 zostało nie odepchane?
Nie masz takiego miejsca na świecie,
nie znajdziesz w ręku ze świecą!
Bo gdzie jest ono tęczową barwą
tam wnet i łezki polecą.

Zofia Jarmusz

zamyślenie listopadowe
Znów ktoś odchodzi na zawsze!
Tęskno i smutno - żal myśli zwodzi,
że może przyjdzie?
Jakże to „nie przyjdzie” nie wróci?
Śmierć - bezlitosne rozstanie -
tym co zostają, serca zasmuci
i tak już ono zostanie.
Jaki ten „ktoś” był?
Czy go kochałem?
Szepczą Ci w ucho wspomnienia
i tak rozmyślasz, jaki sam jesteś
robiąc rachunek sumienia.
Żal cię ogarnia, bo i cóż znaczysz
gdy światło życia zagaśnie,
patrzysz przed siebie, w swym zamyśleniu
czekając chwili, kiedy i Twoja
powieka zaśnie!

Zofia Jarmusz

Od listopada 2008 roku Zespół Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim uczestniczy w ósmej edycji pro-

gramu „Ślady Przeszłości- Uczniowie Adoptują Za-
bytki”. Uczniowie prowadzący projekt, w ciągu kilku 
miesięcy podczas zajęć na kółku historycznym i poza 
nim próbowali zostać dobrymi badaczami historii. W 
dużej mierze im się to udało. Odszukali wiele ciekawych 
informacji dotyczących zaadoptowanego przez nich 
zabytku, czyli cmentarza wojskowego z okresu I wojny 
światowej w Zawadce Brzosteckiej. Stworzyli własną 
kartę zabytku, czyli jego fachowy opis. Podczas swojej 
pracy korzystali także z materiałów przysłanych przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest organiza-
torem „Śladów”.  Dowiedzieli się m.in. jakie kryteria 
musi spełnić dany obiekt, aby można go było uznać za 
zabytkowy, w jaki sposób młodzież może dbać o ochro-
nę zabytków. Sporządzili także Uroczysty Akt Adopcji 
Zabytku w którym zobowiązali się swoimi podpisami 
do opieki nad cmentarzem wojskowym w Zawadce 
Brzosteckiej. Akt ten został podpisany także przez ks. 
dra Jana Cebulaka i przez zastępcę burmistrza Piotra 
Szczepkowicza, którzy zostali świadkami przyrzeczenia 
złożonego przez naszych „tropicieli przeszłości”. 

Krzysztof Skórski

„Ślady Przeszłości” w zespole szkół w nawsiu brzosteckim

Ks. dr Jan Cebulak i zastępca burmistrza 
Piotr Szczepkowicz podczas podpisywania 

Aktu Adopcji Zabytku
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zaproszenie nr 1 
„usługi dla dzieci i młodzieży”
Prowadzenie ogólnodostępnej Świetlicy 
Środowiskowej w Brzostku dla dzieci i 
młodzieży „Aktywnie i twórczo”- usłu-
godawca Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku. 
Świetlica prowadzona będzie w terminach 
od 3 maja 2009r.- do 30 listopada 2009r. 
Zajęcia prowadzone będą dla dzieci i 
młodzieży przez pięć 
dni w tygodniu (od wtor-
ku do soboty) w godz. 
od 15:00 do 18:00. Od 
18:00 na świetlicy będzie 
można aktywnie spędzić 
wolny czas korzystając 
z gier świetlicowych, 
prowadzone będą kluby 
dyskusyjne, gry i za-
bawy ruchowe, będzie 
można także skorzystać 
z pomocy w nauce. Orga-
nizowane będą również 
wycieczki tematyczne 
nawiązujące do prowa-
dzonych zajęć. W ra-
mach zajęć tematycznych 
przygotowano: zajęcia 
muzyczne, teatralne, pla-
styczne, taneczne, kurs fotografii, naukę 
gry w szachy i aerobik. 
„Warsztaty kultury żydowskiej” - usługo-
dawca Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku.
Celem warsztatów jest przybliżenie 
elementów kultury żydowskiej poprzez 
różnorodne formy zdobywania wiedzy o 
judaizmie, a zwłaszcza przez warsztaty 
wycinanki żydowskiej, warsztaty mu-
zyczne, wykłady i prezentacje przeprowa-
dzone przez specjalistów z tej dziedziny, 
wycieczki do muzeum w Tarnowie i 
synagogi w Krakowie. Podsumowaniem 
projektu będzie konkurs wiedzy o kulturze 
żydowskiej i przygotowanie folderu „Ży-

dzi w Gminie Brzostek”. Projekt obejmuje 
czas realizacji od 1 do 30 kwietnia br.
„Przegląd dorobku artystycznego szkół z 
terenu Gminy Brzostek – Wszystkie dzieci 
nasze są” - usługodawca Stowarzyszenie 
Wspierania Edukacji przy Zespole Szkół 
w Siedliskach-Bogusz.
Do udziału w zaprezentowaniu dorobku 
artystycznego szkół zostaną zaproszone 
wszystkie szkoły z terenu Gminy Brzo-
stek, które wezmą udział w różnych 

konkurencjach, zabawach i przeglądzie 
artystycznym. Wszyscy obecni na tej im-
prezie integracyjnej skorzystają również z 
licznych darmowych atrakcji. Impreza za-
planowana jest na 17 maja 2009r. Przegląd 
dorobku artystycznego szkół odbędzie się 
na terenie GOSiR-u w Brzostku. 
„Zapewnienia dzieciom i młodzieży szer-
szego dostępu do alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu m.in. poprzez 
zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych” 
 1. „Słowem, tańcem i pędzlem jak 
kluczem otwieramy pałace dziedzictwa 
kulturowego Gminy”- usługodawca Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Brzostku.

Okres realizacji usługi od 1 kwietnia do 
30 listopada br. Uczniowie tej szkoły 
w zależności od zainteresowań mogą 
uczestniczyć w zajęciach tematycznych 
m.in. warsztatach tanecznych, teatralnych, 
plastycznych, promujących dziedzictwo 
kulinarne w regionie oraz sportowych. 
Uczestnicy warsztatów będą mogli rozwi-
jać swoje zainteresowania i pasje.
 2. „Poznaje świat jak tylko się da 
- czyli jak rozpalać umysły i rozwijać 

pasje”- usługodawca 
Zespół Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim.
Real izacja  projektu 
przypada na okres od 1 
kwietnia do 15 listopada 
2009 r. Beneficjentami 
projektu są uczniowie 
Zespołu Szkół, którzy 
mogą uczestniczyć w 
zajęciach: rytmiki, spor-
towo-rekreacyjnych, 
warsztatach fizycznych 
oraz zajęciach z zakresu 
edukacji i wychowania.
 3. „Szansa dla talen-
tów - kuźnia wiedzy, 
oryginalności, inspi-
racja twórczej aktyw-
ności” - usługodawca 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Smar-
żowej. 
Realizacja projektu obejmuje okres od 
1 kwietnia do 5 czerwca br. i ma na celu 
wspieranie rozwoju talentów, zaintere-
sowań, inspirowanie do samodzielnych 
poszukiwań i działań, wyzwalanie nowej 
twórczości, upowszechnianie wzorów 
aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Powyższe założenia realizowane będą 
podczas warsztatów literackich, histo-
ryczno-kulturowych. Zaplanowano rów-
nież wycieczki piesze i rowerowe, oraz 
gry zespołowe. 
 4. „Żyj teraźniejszością, pamiętaj 
o przeszłości” - usługodawca Publiczna 

znudzone tygrysy c.d.
„Co słychać Panie Tygrysie?
A nic. Nudzi mi się.
Czy chciałby Pan wyjść zza tych krat?
Pewnie. Przynajmniej bym Pana zjadł.”

Zapowiadana świetlica w Domu Kul-
tury w Brzostku „ruszyła” i powoli 

się rozkręca, ale swoim działaniem nie 
obejmie przecież całej gminy. W każdej 
wsi są młodzi ludzie, którym przydałoby 
się zaproponować różne sposoby zago-
spodarowania ich aktywności. Szkoły, 
Ochotnicze Straże Pożarne, stowarzy-
szenia i niektórzy Sołtysi takie działania 
podejmują, wykorzystując nadarzające 
się okazje do pozyskania środków na 
te cele. Najlepszy przecież pomysł bez 
zastrzyku finansowego ma niewielkie 
szanse powodzenia. Wiele jest teraz 
instytucji, gdzie można swoje pomy-
sły, w formie składanych wniosków, 

przedstawiać, choć to wcale nie oznacza 
pewności otrzymania pieniędzy - nie 
leżą one wbrew pozorom „na ulicy” i 
wiele wniosków nie uzyskuje akceptacji 
i dofinansowania. Przyczyn jest wiele – 
czasem drobne uchybienie we wniosku, 
czasem dziwne i niezrozumiałe proce-
dury oceniających, albo niedostosowane 
do naszych realiów wymagania. Mimo 
tego pewnej części wniosków udaje się 
przejść przez selekcyjne sito, a te które 
zostały odrzucone po drobnych popraw-
kach (a czasem identyczne) są składane 
w nowym naborze.
 Z funkcjonującego już od ubiegłego 
roku Programu Integracji Społecznej 
będzie sfinansowanych wiele działań 
mających na celu rozbudzenie aktyw-
ności naszych lokalnych społeczności, 
wsparcie liderów i zintegrowanie ludzi 
przy wspólnych celach. Jeżeli tego nie 
będziemy robić, to niedługo każdy za-
mknie się w swoim pokoju i z innymi 
będzie kontaktował się tylko wirtualnie 

przez łącza telefoniczne albo interneto-
we, a znane starszym ludziom odwiedzi-
ny, rozmowy, biesiady i zabawy staną 
się tylko wspomnieniem. Już od dawna, 
wygodny przecież telefon, zwalnia nas z 
potrzeby odwiedzenia sąsiada, podania 
mu ręki, porozmawiania, jeżeli możemy 
potrzebne informacje przekazać w kilku 
krótkich zdaniach bez bezpośredniego 
kontaktu. Wspomniany Program Inte-
gracji Społecznej trochę przeciwdziała 
takim zjawiskom i pomaga zachować 
kontakty międzyludzkie, pobudzając 
społeczną aktywność. Szczególnie to 
ważne dla młodych ludzi, żeby nie byli 
jak ten tytułowy znudzony tygrys – jeśli 
ich naturalne pobudzenie skieruje się 
ku tworzeniu pozytywnych działań, to 
agresji będzie mniej, a korzyści wiele 
(dla nas wszystkich).
 Poniżej lista, z krótkimi opisami, 
zaplanowanych działań finansowanych 
z Programu Integracji Społecznej.

P.S.
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Szkoła w Kamienicy Dolnej.
Odbiorcami projektu będą dzieci w 
wieku 7 do 12 lat. Realizację działań 
zaplanowano po przerwie wakacyjnej tj. 
od 1 września do 30 listopada br. Dzieci 
uczestniczyć będą w warsztatach plastycz-
no-technicznych, tanecznych, teatralnych, 
języka angielskiego, rekreacyjno-sporto-
wych i promujących zdrową żywność.
 5. „Nauka i zabawa w jednej parze 
idą”- usługodawca Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Przeczycy.
Dzieci będą miały możliwość od wrze-
śnia do 15 listopada br. uczestniczyć w 
zajęciach z matematyki, w warsztatach 
informatyczczno-technicznych. Dla naj-
młodszych uczniów przewidziane są zaję-
cia pn. Baśniowe podróże po świecie. 
 6. „Śladami Kultury Lokalnej” - 
usługodawca Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku.
Odbiorcami usługi jest młodzież brzostec-
kiego gimnazjum, która poprzez udział 
w projekcie, rozwija swoje zdolności i 
zainteresowania. Młodzi ludzie współ-
działają w 5 warsztatach tematycznych: 
dziennikarskim, fotoreporterskim, teatral-
nym, krawieckim i choreograficznym. 
Czas realizacji projektu od 1 kwietnia do 
8 czerwca 2009r. 
 7. „Zdrowo, kulturalnie i pożytecznie 
spędzam wolny czas” - usługodawca 
Publiczna Szkoła w Kamienicy Górnej.
Odbiorami projektu będą uczniowie Szko-
ły w wieku 6-13 lat. Od 15 kwietnia do 
30 czerwca br. dzieci będą uczestniczyć 
w zajęciach teatralnych, plastycznych, 
ruchowo-sportowych, które od czasu do 
czasu będą urozmaicone wycieczkami 
tematycznymi. 
 8. „Warszawa z bliska i z daleka” 
- usługodawca Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Gorzejowej.
Odbiorcami będą uczniowie od III do VI 
klas, uczestniczyć będą m. in. w zajęciach 
plastycznych, humanistycznych, informa-
tycznych podsumowaniem których będzie 
wyjazd do stolicy. Realizacje usługi zapla-
nowano od 4 maja do 3 czerwca br. 
 9. „Klub miłośników filmu” - warsz-
taty filmowe - usługodawca Gimnazjum 
w Siedliskach-Bogusz.
Realizacja usługi przewidziana jest na 
czas wakacji tj. od 15 czerwca do 15 lipca 
br. Do udziału zaproszeni zostaną ucznio-
wie zainteresowani kursem filmowym i 
aktywnym spędzeniem wolnego czasu. 
Warsztaty praktyczne z zakresu sztuki 
pisania scenariuszy, reżyserii, łączenia 
dźwięku, montażu zostaną urozmaicone 
wyjazdem do kina w Rzeszowie i spotka-
niami z pasjonatami filmowania. 

zaproszenie nr 2 
„usługi dla rodzin”

„Na rowerze po Gminie Brzostek” – ro-
dzinne, aktywne poznawanie zabytków i 
walorów krajobrazowych gminy – usłu-
godawca Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku.

Realizacje usługi zaplanowano na 22 i 
23 sierpnia br. Rajd umożliwi rodzinnie 
i aktywnie spędzić wolny czas, poznać 
zabytki i piękno krajobrazu Gminy 
Brzostek. 
„Wsparcie inicjatyw mieszkańców – skie-
rowane na rzecz dobra wspólnego” na 
realizacje tej usługi wpłynęło 7 ofert. 
 1. „Bez korzeni nie ma skrzydeł” 
usługodawca Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Brzostku.
Czas realizacji od 1 kwietnia. do 31 paź-
dziernika br.
Promocja aktywnego spędzania wolne-
go czasu poprzez międzypokoleniową 
integrację społeczności lokalnej gminy. 
Przewidziano m.in. warsztaty literac-
kie, muzyczne, plastyczne, taneczne i 
teatralne. 
 2. „Rodzina zawsze razem” - Sto-
warzyszenie „Razem w Przyszłość” w 
Brzostku.
Działania skierowane będą w okresie od 
1 kwietnia do 17 czerwca br. do dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. Benefi-
cjenci mogą uczestniczyć w zajęciach 
tanecznych, teatralnych, plastycznych, 
muzycznych.
 3. „Akademia czasu wolnego” wspól-
nie zdobywamy nowe umiejętności, 
pracujemy, odpoczywamy” - usługo-
dawca Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom 
w Nawsiu Brzosteckim.
Czas realizacji usługi zaplanowano od 1 
lipca do 15 listopada. Zaplanowano m. 
in. warsztaty z florystyki, żywieniowe, 
zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe oraz 
wycieczki tematyczne. 
 4. „Rodzinny piknik integracyjny” 
- usługodawca Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Potrzebujących „Nieść nadzieję”.
Impreza integracyjna dla rodzin - czas 
realizacji zaplanowano na 21 czerwca br. 
na terenie WTZ w Brzostku. Zaplanowa-
no szereg atrakcji m.in. występ zespołu 
muzycznego, kabaretu, przedstawienie 
teatralne oraz dla najmłodszych uczest-
ników plac zabaw.
 5. „Wsparcie inicjatyw mieszkańców 
skierowane na rzecz dobra wspólnego” 
– usługodawca Parafia Rzymsko Katolic-
ka w Siedliskach-Bogusz.
Realizacja usługi potrwa od 5 maja do 8 
czerwca br. Adresatami usługi są dzieci, 
młodzież i dorośli mieszkańcy Siedlisk-
Bogusz. Na przełomie miesiąca organi-
zowane będą próby chóru oraz spotkania 
integracyjne. 
 6. „Ogród Św. Grzegorza” usługo-
dawca Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich w Gorzejowej. 
Beneficjentami projektu będą rodziny z 
Gorzejowej. Projekt zostanie zrealizowa-
ny od 1 do 19 września br. Mieszkańcy 
będą zakładać ogród oraz pogłębiać swoją 
wiedzę na zajęciach teoretycznych jak i 
praktycznych z zakresu ogrodnictwa. 
 7. „Nasza szkoła wizytówką wsi” 
- usługodawca Publiczna Szkoła w Ka-
mienicy Górnej.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 
1 września do 31 października. W pro-
jekt będą zaangażowani wszyscy chętni 
mieszkańcy, którzy chcą działać na rzecz 
dobra swojego sołectwa. Przewidziany 
jest również wyjazd tematyczny. 
„Święto plonów”- promocja potraw 
regionalnych i wyrobów rękodzieła ar-
tystycznego (aktywizacja Kół Gospodyń 
Wiejskich i artystów ludowych poprzez 
prezentacje, wystawy) – usługodawca 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku.
Święto Plonów zaplanowano na 6 wrze-
śnia br. podczas którego sołectwa Gminy 
Brzostek będą oprócz wieńców żniwnych 
prezentować swój dorobek. 

zaproszenie nr 3 
„usługi dla osób starszych”

„Aktywne spędzanie wolnego czasu. 
Promocja zdrowego stylu życia” 
„Aktywny Senior”- rozwijanie zain-
teresowań kulinarnych, rękodzielni-
czych oraz promocja zdrowego stylu 
życia – usługodawca Stowarzyszenia 
na rzecz Osób Potrzebujących „Nieść 
Nadzieję”. Zaplanowany jest cykl zajęć 
dla osób starszych warsztaty kulinarne, 
rękodzielnicze, a także spotkanie z leka-
rzem i technologiem żywienia od 5 do 16 
października. 
„Organizacja spotkań okolicznościo-
wych”
„Dzień Seniora-spotkanie integracyj-
ne” - usługodawca Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku. 
Odbędą się dwa spotkania integracyjne - 
17 listopada w Siedliskach-Bogusz i 18 
listopada br. w Brzostku. 

zaproszenie nr 4 
„usługi na szkolenia oraz 

wizyty studyjne”
Szkolenia, kursy oraz inne formy do-
skonalenia umiejętności i kompetencji 
dla mieszkańców Gminy Brzostek.
„Aktywizacja lokalnych liderów w 
Gminie Brzostek” – usługodawca Stowa-
rzyszenia „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” 
w Brzostku.
Kursy z zakresu księgowości i biznesu. 
Szkolenia odbędą się w dnia od 4 do 20 
maja br. 
Wizyty studyjne i wyjazdy szkoleniowe 
dla przedstawicieli stowarzyszeń, lide-
rów i osób aktywnych społecznie 
„Integracja społeczna drogą do do-
skonalenia umiejętności i korzystania 
z dobrych wzorców” - usługodawca 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrze-
bujących „Nieść Nadzieję” w Brzostku. 
2 dniowa wizyta studyjna dla lokalnych 
liderów w dniach 17 i 18 lipca br. w celu 
zaobserwowania dobrych praktyk. 
Łącznie 25 projektów będzie realizowa-
nych z PIS w tym 2 szkoleniowe. 

M.Cz.
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„…Surrexit Christus Alleluja!...”

To już szósty raz nasz parafialny chór 
„Melodia” wielbił Chrystusa Zmar-

twychwstałego na przeglądzie chórów 
kościelnych w Gogołowie. Na przegląd 
zjechały się grupy śpiewacze z trzech 
powiatów: dębickiego, jasielskiego i 
strzyżowskiego z przedstawicielami władz 
samorządowych i administracyjnych. 
Dziekan gogołowski ks. Emil Midura jak 
zwykle odświętnie 
przygotował stary 
kościół pod wezwa-
niem św. Katarzyny 
oraz nowy obiekt 
sakralny.
 Głównym punk-
tem tegorocznego 
p r z e g l ą d u  b y ł o 
uczestnictwo chó-
rów w uroczystej 
Mszy świętej, którą 
sprawował ks. pra-
łat z Januszkowic 
Tadeusz Preiss w 
celebrze księdza ka-
techety brzosteckie-
go Józefa Buczyń-
skiego opiekuna 
chóru parafialnego. 
Nad wyrazem arty-
stycznym zespołów 
sprawował pieczę 
– zresztą jak co roku – Andrzej Szypuła 
dyrektor artystyczny przedsięwzięcia. W 
uroczystości wzięli udział starosta strzy-
żowski, wójtowie Frysztaka, Kołaczyc 
i Brzysk – niestety z Brzostku nie było 
nikogo.
 Radosnym „Zmartwychwstał Pan” 
wyśpiewanym przez 180-cio osobowy chór 
w układzie czterogłosowym rozpoczęła się 
uroczysta suma. Mocne, czyste, dźwięczne 
i radosne głosy śpiewających kobiet i męż-
czyzn niosły się hen daleko poza kościół 
jakby chciały obudzić wszystkie uśpione 
serca wiernych i głosiły światu o wielkim, 
radosnym Alleluja. Homilię wygłosił dzie-
kan gogołowski, przypominając o mocy 
modlitwy śpiewanej, mówiąc, że „kto śpie-

wa to się dwa razy modli” i porównywał 
tę sumę do uroczystości odbywających się 
równolegle w Gnieźnie ku czci św. Woj-
ciecha. Serdecznie dziękował wszystkim 
uczestnikom chórów i dyrygentom za 
zaangażowanie, wielogodzinne próby przy 
opracowywaniu pieśni kościelnych. Mó-
wił, że zaangażowanie śpiewacze wyrosło 
z polskiej tradycji i jest przekazywane z 
pokolenia na pokolenie Polaków – tyle 
tylko, że chóry coraz bardziej starzeją 

się, a młodzież nie garnie się do śpiewów 
kościelnych. 
 Po uroczystej Mszy świętej były słowa 
gratulacji wypowiedziane nie tylko przez 
dziekana ks. Emila Midurę, ale także przez 
dyrektora artystycznego Andrzeja Szypułę 
oraz przedstawicieli władz terytorialnych. 
Starosta i wójtowie zapewniali o opiece 
nad grupami śpiewaczymi. Potem były 
zbiorowe zdjęcia i wręczanie nagród w 
postaci dyplomów i obrazów. Po części 
zasadniczej odbyło się spotkanie wszyst-
kich uczestników w podziemiach nowego 
kościoła i tam wszyscy zostaliśmy pod-
jęci bigosem, herbatą, kawą i domowym 
ciastem. Rozmowom, wymianie zdań nie 
było końca. Bardzo ciepło i radośnie było 

ponownie spotkać się w kościele gogołow-
skim. 
 Nasz brzostecki chór parafialny „Melo-
dia” żywo uczestniczy we wszystkich – nie 
tylko przeglądach chórów – ale także świę-
tach kościelnych. Wielogodzinne uczenie 
się i doskonalenie głosów pozwoliło nam 
wyśpiewać mękę Jezusa Chrystusa w/g 
św. Mateusza w Wielki Piątek a pieśniami 
wielkopostnymi „Odszedł Pasterz” i „Opa-
dła święta głowa” odprowadziliśmy Je-

zusa z ciemnicy do 
grobu. Radosnym 
Alleluja witaliśmy 
rezurekcyjny świt 
Wielkiej Niedzieli, 
zaś pieśnią „Mój 
Jezu ufam Tobie” 
wyśpiewywaliśmy 
hymn Jezusowi 
Miłosiernemu w 
pierwszą Niedzielę 
po Wielkiej Nocy.
 Już od czwartku 
ćwiczymy pieśni 
Maryjne, aby Pol-
skiej Madonnie wy-
śpiewywać hymny 
uwielbienia i dzięk-
czynienia podczas 
majówek. Potem 
ćwiczyć będziemy 
pieśni do Ciała i 
Krwi Chrystusa i 

tak przez cały rok czynnie towarzyszymy 
wszystkim świętom kościelnym. Marzymy 
o odśpiewaniu Mszy świętej przed Jezusem 
Miłosiernym w Łagiewnikach, ale to tego 
przedsięwzięcia potrzebne jest większe 
zaangażowanie parafian a i opiekun byłby 
konieczny. Wydaje się, że śpiewać  każdy 
potrafi, a tak mało chce w zespolonej gru-
pie wielbić Pana. Wszystkim moim chó-
rzystom i tym którzy ze względu na wiek, 
choroby i wyjazdy z kraju nie mogli być z 
nami, jak również czynnym uczestnikom 
chóru serdecznie dziękuję i życzę dalszej 
wytrwałości w kontynuowaniu pracy na 
rzecz parafii. 

Dyrygent chóru parafialnego  
Zuzanna Rogala

szósty przegląd pieśni wielkanocnych

„jajko wielkanocne”
Nowy Zarząd Koła Gospodyń 

Wiejskich w Brzostku zorga-
nizował „Jajko wielkanocne”. Na 
spotkanie przybyło około 30 kobiet. 
Przewodnicząca KG Kazimiera 
Gotfryd powitała wszystkie panie 
należące do KG jak również nowo 
przybyłe. Częstowano się potrawami, 
wielkanocnymi, śpiewano piosenki, 
wspominano dawne tradycje zwią-
zane ze świętami wielkanocnymi. 
Impreza trwała w miłej atmosferze do 
późnych godzin wieczornych.
 Spotkanie odbyło się 21 kwietnia 
w Domu Kultury w Brzostku.

K. Szarek-Ryndak  
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Miałem dziewięciu wujków. Czte-
rech po kądzieli: Bursa Jan, Bursa 

Leonard, Kretz Arpad i Żmudziński Ka-
zimierz. Pięciu po mieczu: Bach Alfred, 
Szeler Bernard, Szeler Dezydery, Scheller 
Oskar i Westemberger Richard. Dwaj 
wymienieni na końcu – to niemiecka gałąź 
naszego drzewa genealogicznego.
Wujek Arpad miał węgierskie pocho-
dzenie.
Opowiem o dwóch, którzy w dniu 1 wrze-
śnia 1939 roku posiadali rangę majora w 
polskim wojsku. Są to: Leonard Bursa i 
Kazimierz Żmudziński.

Major Leonard Bursa
 Urodził się w Brzostku, w 1897 roku. 
W 1914 roku wstąpił do legionów. Przed 
wojną stacjonował w Brześciu n/Bu-
giem. Służył w pułku artylerii lekkiej w 
Twierdzy Brześć n. Bugiem. Przeszedł 
szlak bojowy od Wielunia do Twierdzy 
Modlin, której bronił aż do kapitulacji. 
Jednym z jego kolegów szkolnych był 
Dobrzański, późniejszy legendarny major 
„Hubal”. Z wiadomości otrzymywanych 
w październiku 1939 r. od żołnierzy pol-
skich, zwolnionych z niewoli sowieckiej 
(były to kartki z notesu), żona i syn Jerzy 
się dowiadywali: „wpadłem w niewolę i 
jedziemy na wschód w nieznane”, „do-
jechałem do Szepietówki”, „nasz los już 
jest znany – podobno dalej na wschód, 
by żyć w tym nieznanym dla nas świecie, 
pozbawionym duszy serca i kultury…”.
 Ostatnia wiadomość, jaka nadeszła, 
pochodziła z marca 1940 r. z obozu w 
Starobielsku. W czerwcu 1940 roku syn 
otrzymał korespondencję ze stemplem 
poczty moskiewskiej oraz podłużną pie-
częcią „Retour parti”. Zawierała ona zwrot 
kartki wysłanej przez syna do ojca.
 Wszelkie nadzieje powrotu majora 
Leonarda Bursy zostały zniweczone po 
odkryciu w 1943 r. grobów w Katyniu i 
dalszym rozwoju sytuacji. Jego nazwisko 
figuruje na liście interno-
wanych w Starobielsku (nr 
132, 232) przekazanej przez 
Gorbaczowa Polsce. Miej-
scem kaźni oficerów polskich 
więzionych w Starobielsku 
był Charków.
 Major Bursa podzielił 
los tysięcy Polaków, którzy 
z rozkazu Stalina zginęli na 
tej nieludzkiej ziemi. Los nie 
dał szansy wujkowi, by mógł 
walczyć o Ojczyznę ani w 
armii Andersa, ani w armii 
Berlinga.
 Babcia Helena do ostatniej 
chwili wierzyła, że jej syn 
wróci. Gdzieś na przełomie 
lat 1939/1940, było to w 
domu dziadków w Brzostku, 
babcia zorganizowała seans 

spirytystyczny. Wzięli w nim udział: bab-
cia, jej dwie córki, Michalina i Ludmiła 
(moja mama), wujek Janek, moja siostra 
Basia i ja. Na dużym arkuszu pakowego 
papieru wypisałem według wskazówek 
babci: półkoliście, dużymi literami pełne 
abecadło, poniżej cyfry od 0 do 9 i po obu 
bokach słowa „TAK” i „NIE”. Na brzegu 
białego talerzyka narysowałem czarną 
kreskę. Babcia pouczyła uczestników 
seansu o tym, jak mamy się zachowywać 
podczas seansu. Do tych pouczeń nale-
żało polecenia, abyśmy siedząc wokół 
stołu spletli dłonie i oparli je na krawędzi 
stołu, bez ich odrywania i bez poruszania. 
Światło lampy naftowej (Brzostek nie po-
siadał elektryczności) zostało przyćmione 
na tyle, by były widoczne oznaczenia na 
papierze. Nie będę podawał wszystkich 
szczegółów, lecz jedynie to co istotne. 
Na pytanie babci „Gdzie jest Lenek?” po 
małej chwili talerzyk rozpoczął wędrów-

kę, wskazując po kolei litery. Złożyły się 
one na „GÓRY MAGNITNAJA”. Po tym 
wskazaniu, na dalsze pytania talerzyk nie 
reagował. Gdy zszokowani odstąpiliśmy 
od działań spirytystycznych, rzuciliśmy 
się w poszukiwaniu mapy bądź atlasu, 
chcąc się dowiedzieć gdzie te gry leżą. 
Nazwa była rosyjsko brzmiąca. Na 
wszelkich mapach i atlasach, jakie mie-

liśmy do dyspozycji nikt nic nie znalazł 
do czasu aż… PWN wydał w 1962 roku 
Atlas Świata, w którym na mapie nr 201, 
w kwadracie I-9 widnieje Góra Magnitnaja 
obok Magnitogorska. Później Wielka En-
cyklopedia Powszechna z 1965 roku pod 
hasłem Magnitogorsk podaje, że „Magni-
togorsk leży na stokach Uralu, u podnóża 
góry Magnitna”. Wiązaliśmy uprzednio 
nazwę góry z tym miastem, ale zagadka 
była nie do rozwiązania. Czy w czasie, 
gdy braliśmy udział w seansie, wujek był 
w Górach Magnitnaja? Nigdy się już tego 
nie dowiemy.
 Wujek Janek, brat Lenka (Leonarda) 
od chwili ogłoszenia przez Niemców 
informacji o grobach katyńskich, nie miał 
cienia wątpliwości – kto był naprawdę 
odpowiedzialny za tę zbrodnię. Nikogo 
z rodziny nie omamiła komunistyczna 
propaganda, jakoby uczynili to Niemcy. 
Moja matka, jego siostra, napisała taki oto 
wiersz:

Pamięci pomordowanych oficerów 
polskich w Katyniu
Hołd pamięci Waszej składa naród cały
Wiedząc o katyńskiej zbrodni krwawej.
Hołd poległym ojcom, synom i braciom.
Ojczyzny naszej – bolejącą stratą.
 Garść ziemi wrogiej w darze Wam złożonej
 Świadectwem prawdy będzie dla pokoleń,
 By inne myśli, kłamstwa i namowy
 Słabym umysłom nie mąciły głowy.
Ja, boleść serca składam Ci w ofierze
Bracie Kochany! Polski Oficerze.
Broniąc honoru żołnierza polskiego,
Padłeś ofiarą kata radzieckiego.

 Nie długo po tym, nie mogąc się po-
godzić z pewnymi sprawami, napisała 
kolejny wiersz (bez tytułu):

Wspomnieniem jesteś Ukochana Polsko.
Wspomnieniem chwały, potęgi i męstwa.
Z trudem zdobytą narodu wolnością –
Ojczyzny naszej – nad wrogiem zwycięstwa
 Kraj Twój niegodnej doczekał się chwili,
 Dzieło rąk ojców naszych jest teraz 
 w opałach.
 Winę ponoszą za to ci – co to uczynili.
 Niezbyt drogą im chyba nasza polska stała.

 W roku 1937 mieszkaliśmy w Łodzi. La-
tem przyjechał wujek Lenek wraz ze swoją 

piękną żoną Janiną. Zabrali 
nas, siostrę i mnie, do eksklu-
zywnej cukierni Ziemiańska 
na ulicy Piotrkowskiej. Wujek 
był niezwykle przystojnym 
wysokim mężczyzną. Nie 
dziwota, że oczy wszystkich 
osób siedzących przy stoli-
kach co chwilę spoczywały 
(nie zawsze dyskretnie) na tej 
uroczej parze. Czy możecie 
sobie wyobrazić, jaka niebo-
tyczna duma rozpierała nasze 
młodzieńcze piersi. to, jakże 
miłe wspomnienie pozostanie 
także w mojej pamięci.

Przedruk z książki „Powiesiłem 
Hitlera i inne opowiadania” 
znajdującej się w bibliotece  
w Brzostku

Zbigniew Szeler

Moi 
wujkowie

Brzostek 1915 r. Rodzeństwo Bursów otacza swą ciotkę Adol-
finę Stojan (ciocia Dola). Od lewej: Leonard, Irena, Ludmiła 

(moja mama), Michalina, Janek (przed stolikiem)

mjr Leonard Bursa (1938 rok)
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z brzostku w świat
 „…nie ma takiego wielkiego czynu, 
   który by nie powstał
   z jakiegoś wielkiego marzenia…”
             Georges Duhamel

Majowa aura w tym – zresztą jak w każdym roku – jest 
niezwykła i urocza. Wielość zieleni przytkana bielą i 

różą kwiatów drzew owocowych czyli masywy drzew niezwy-
kle strojne i baśniowe. Długie ścieżki wiodące wzgórzami, 
to znów opadające w dół obrośnięte 
kwitnącą tarniną zasypane są spa-
dającą bielą płatków kwiatowych, 
które w zielonych bujnych trawach 
poprzeplatanych żółcią mleczy czynią 
ziemię jak kobierzec najpiękniejszych 
kwiatów. To znowu korony sadów w 
blasku mocnego, majowego słońca 
stają się jeszcze bielsze, bardziej ró-
żowe i perłowe. Wśród tych wielości 
kolorów uwijają się roje pszczół, 
os, trzmieli jakby wiedziały, że to 
najlepsza pora na przenoszenie pył-
ków kwiatowych i zbieranie nektaru. 
Wsłuchując się w odgłosy przyrody 
rozpoznajemy ich brzęk oraz po-
śpiech. Kolorowe motyle fruwające 
to tu to tam upiększają tę niezwykłą 
przyrodę. Zaś z traw i ciemnych 
koniczyn dolatuje szczebiot i cykot 
świerszczy. Górą zaś lecące bociany i niosące w dziobach 
żaby dopełniają obrazu. Ptaków jest niewiele bo wysiadują już 
młode w gniazdach. Wiatr tylko zrywa się coraz to silniejszy 
jakby chciał przygonić chmury z deszczem, bo przysłowie 
mówi „suchy kwiecień, mokry maj, będzie żytko niby gaj” 
potrzebuje spełnienia, a o deszczu majowym decyduje póź-
niejszy urodzaj. Ludzie zabiegani w swoich gospodarstwach 
doglądają wysianych plonów, pielą, siekają, okopują. Konie 
ciągną za sobą brony, plewniki i inne narzędzia spulchniające 
ziemię, aby była coraz to bardziej wydajna. 
 Właśnie w takiej scenerii, w oazie spokoju i ukojenia, w 
pięknej ziemi Woli Brzosteckiej w miłości rodzinnej, w miłości 
do człowieka i przyrody wyrosła Alicja Kawalec-Przetacznik, 
która jest żywym przykładem, że dla chcącego nie ma nic trud-
nego, że wszystko do czego człowiek dąży staje się osiągalne. 
Jest ona przykładem, że nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba 
tylko chcieć, umiejętnie stawać się, aż stanie się człowiek 
takim jakim naprawdę chciałby być. A marzenia – realne ma-
rzenia – pogłębione systematyczną, żmudną pracą prowadzą 
do celu. Wiara w Opatrzność jest pomocnym elementem 
w osiąganiu wymarzonych celów. Ważnym też jest okres 
dzieciństwa, ukła-
dów i zależności w 
domu rodzinnym. 
Bowiem środo-
wisko rodzinne, 
wzajemna miłość, 
roztropność, pra-
cowitość, prawo-
rządność, życie 
według dekalogu, 
to najogólniej mó-
wiąc wszystkie te 
cechy, w których 
wyrastała mała 
Ala w domu ro-
dzinnym. 
 Matka I rena 
Kawalec z domu 
Ciombor córka 
Heleny i Michała 
pochodzi z Woli 
Brzosteckiej. W 

jej domu rodzinnym wyznacznikami była praca we własnym 
gospodarstwie, miłość do Boga i bliźniego oraz ukochanie 
własnej ziemi. 
 Ojciec Jan Kawalec syn Elżbiety i Jana pochodzi z Nawsia 
Brzosteckiego i od dziecka wychowywany był poprzez pracę 
w poczuciu odpowiedzialności za rodzinę.
 Irena i Jan Kawalcowie tworzą zgraną i życzliwą sobie ro-
dzinę – wielodzietną rodzinę – mającą pięcioro dzieci. Trzech 
synów: Jerzy, Wacław i Sławomir oraz dwie córki Teresę i 
Alicję łączą ze sobą silne więzy rodzinne. Siostra Teresa jest 
magistrem ekonomii i pracuje w Zespole Szkół im. Jana Pawła 

II w charakterze nauczyciela. 
 A Alicja… jakim dzieckiem była, 
jakich ludzi po drodze życiowej spo-
tykała i jak oni wpływali na rozwój 
osobowości i zainteresowań, jak 
stawała się i stała człowiekiem nauki, 
jak z Brzostku poszła w świat – jakby 
śladami profesora Pigonia, który też 
z Komborni szedł w świat – kim jest 
Alicja? Na te i inne pytania spróbuję 
poszukać odpowiedzi śledząc biogra-
fię naszej Rodaczki z Ziemi Brzostec-
kiej.
 Alicja Kawalec-Przetacznik rosła 
pod czujnym okiem rodziców, była 
pogodną dziewczynką i dobrą uczen-
nicą. Zawsze punktualnie przychodzi-
ła do szkoły podstawowej w Nawsiu 
Brzosteckim, a nauczyciele wspo-
minają ją jako wzorową uczennicę, 

zawsze gruntownie przygotowaną do lekcji, biorącą czynny 
udział w życiu szkoły, uczestniczącą czynnie w kółku polo-
nistycznym, dziennikarskim oraz w zbiórkach harcerskich, 
na których poznawała życie ludzi różnych kultur, przyrodę i 
historię naszej ojczyzny oraz uczyła się nieść pomoc potrze-
bującym. Z tego okresu ona sama najcieplej wspomina polo-
nistkę Janinę Nowicką, która nauczyła ją miłości do książki 
i umiejętności korzystania z niej. Drugą nauczycielką, która 
wywarła piętno na dalsze zainteresowania była nauczycielka 
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleciach Maria Śnieżek-
Strzępek, gdzie kończyła szkołę średnią. W latach 1996-1998 
była słuchaczką Niepublicznej Szkoły Biznesu w Jaśle, gdzie 
zdobywała tajniki rachunkowości i finansów; jak ta dziedzina 
życia jest współczesnemu człowiekowi potrzebna wszyscy o 
tym doskonale wiemy. 
 Jednak dominantą Jej zainteresowań był człowiek, jego 
osobowość, charakter, życie i zainteresowania, potrzeby 
miejscowe w środowisku społecznym, a nade wszystko 
człowiek „inny” często potrzebujący pomocy. Owiana myślą 
Arystotelesa: „człowiek jest istotą społeczną” stara się wnikać 
w istotę życia społecznego człowieka, docierać do środowi-

ska od rodzinnego 
przez szkolne do 
lokalnego i szukać 
związków zacho-
dzących między 
nimi. Człowiek 
współczesny owia-
ny jest dążeniami 
do wolności, po-
trzebuje nowych 
doświadczeń  i 
otwarty jest na 
zmiany i innowa-
cje nie tylko spo-
łeczne ale także 
kulturalne. Tymi i 
innymi wyzwania-
mi dotyczącymi 
istoty człowieka 
współczesnego 
zajmuje się nasza 
Rodaczka.

Alicja ze swoim starszym bratem

I Komunia - rodzina Alicji i ksiądz katecheta Zdzisław Janiec
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Społecznych w Warszawie pod kierunkiem ks. prof. Jarosława 
Korala. W pracy doktorskiej czytamy: „Turystyka uprawiana 
przez osoby niepełnosprawne pozwala chociaż w części kom-
pensować braki, usuwać przykre uczucia mniejszej wartości, 
pozwala utrzymywać kontakty społeczne, integrować ludzi 
ze środowiskiem. Aktywność osób niepełnosprawnych w 
zakresie krajoznawczo-turystycznym powoduje, iż niepeł-
nosprawny człowiek społeczeństwa może poznać i przeżyć 
to, czego nie doznał by pozostając w miejscu zamieszkania. 
Uprawianie turystyki umożliwia osobom niepełnosprawnym 
nawiązanie wartościowych kontaktów interpersonalnych 
zarówno w obrębie grupy i zbiorowości inwalidów jak i osób 
sprawnych…” 
 Doktor Alicja Kawalec-Przetacznik przedłuża w swojej 
rozprawie doktorskiej myśl Jana Pawła II zapisaną w orędziu 
„Turystyka ulepsza relacje międzyludzkie, dzięki nim stosunki 
między ludźmi stają się serdeczne, pełne poszanowania i opar-
te na solidarności. Turystyka otwiera drzwi do pokojowego i 
harmonijnego współżycia…” 
 Dla dopełnienia własnego szczęścia i spełnienia się wyszła 
za mąż za magistra filologii romańskiej Pawła Przetacznika 
i razem z nim zamieszkała w Ziemi Krośnieńskiej. Razem 
tworzą szczę-
śliwą i zgraną 
parę owianą 
ideałami hu-
m a n i z m u . 
Marzą o trójce 
dzieci, gdyż 
Alicja wie, 
że  rodz ina 
wielodzietna 
zapewnia ra-
dość i szczę-
ście rodzin-
n e .  K o c h a 
też  własną 
z i emię  ro -
dzinną i dom 
z którego wy-
rosła, często 
p r zy j eżdża 
do swojej rodziny. Tam właśnie spędziła najpiękniejsze dni 
radości dziecięcej, pełnego szczęścia w miłości do ludzi, 
w poszanowaniu przyrody i pracy oraz godności każdego 
człowieka. Jest żywym przykładem bezinteresownej miłości 
do każdego, nawet „bardzo innego” człowieka – uczmy się 
kochać ludzi!...

Zuzanna Rogala

 W latach 1998-2003 studiowała 
socjologię na wydziale filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Po uzyskaniu dyplomu magistra 
socjologii i ukończeniu kursu komu-
nikacji społecznej i interpersonalnej 
podjęła pracę w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Brzostku na stanowisku 
instruktora terapii zajęciowej. Tutaj 
dała się poznać jako człowiek otwarty 
na potrzeby innych cierpiących ludzi 
i poszukujący drogi dotarcia do nich. 
Prowadziła terapię twórczą, wnikającą 
w istotę ich osobowości oraz zajęcia 
rozwijające zainteresowania i wyrów-
nujące podstawową wiedzę potrzebną 
do życia tych ludzi. Ponadto odbyła 
praktykę w Ośrodku Interwencji Kry-
zysowej w krakowskim zakładzie 
karnym, w Policyjnej Izbie Dziecka, w 
MOPS i Saltrom. W tych instytucjach 
poznała nie tylko od strony teoretycznej 
ale także praktycznej wielorakość psy-
chiki ludzkiej oraz szukała sposobów 
docierania do nich. Jej zaangażowanie 
w pracy na rzecz człowieka niepełnosprawnego i sposobów 
docierania do niego zostało zauważone przez proboszcza 
parafii brzosteckiej ks. doktora Jana Cebulaka, kierownika 
WTZ. To właśnie On odkrył w Alicji Kawalec-Przetacznik 
pełnego, twórczego pedagoga, poszukującego dróg dotarcia do 
osób niepełnosprawnych. Udzielał Jej wiele wskazówek i rad 
podczas pisania pracy magisterskiej oraz podsuwał potrzebną 

literaturę. 
 Rok 2004 był 
nowym wyzwa-
niem dla magi-
ster socjologii 
Alicji Kawalec-
Prze taczn ik . 
Została przyję-
ta jako pracow-
nik naukowy w 
Podkarpackiej 
Szkole Wyższej 
w Jaśle, gdzie 
po dziś dzień 
prowadzi wy-
kłady z socjo-
logii i turystyki 
osób niepełno-
sprawnych. Już 
w 2005 roku 
uczestniczyła w 
Międzynarodo-
wej Konferen-
cji Naukowej 
w Bydgoszczy, 
gdzie wygłosiła 

referat, „idea, formy oraz wyzwania turystyki XXI wieku” 
oraz „Turystyka osób niepełnosprawnych wyzwaniem XXI 
wieku”. Obydwa referaty zostały opublikowane w Zeszytach 
Naukowych WSHiT oraz PSW w Jaśle. 
 Alicja Kawalec-Przetacznik szybko awansuje w uczelni 
WSHiT, od kwietnia 2007 roku pełniła funkcję pełnomocnika 
rektora do spraw Zarządzania Jakością Kształcenia. Do jej 
obowiązków ponadto należało pośrednictwo między Komisją 
Akredytacyjną a Radą Wydziału, Radą Biblioteczną, Rektor-
ską Radą Dydaktyczną i Biurem Karier oraz uczestnictwo w 
konferencjach problemowych.
 W latach 2004-2007 podjęła studia doktoranckie, czego 
uwiecznieniem była rozprawa doktorska pt: „Turystyka osób 
niepełnosprawnych. Studium na przykładzie województwa 
podkarpackiego”. Doktorat wyrastał na Uniwersytecie Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Nauk Historycznych i 

Karta tytułowa rozprawy doktorskiej

Alicja i Paweł Przetacznikowie

Doktor Alicja Kawalec-Przetacznik po 
obronie pracy
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PrOjeKty 2009
Nauka jest jak niezmierne morze.
Im więcej jej pijesz tym bardziej jesteś 
spragniony

Stefan Żeromski

Społeczność Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku w październiku 

2008 roku po raz pierwszy przystąpiła do 
projektu w ramach Programu Integracji 
Społecznej. Uczestnictwo w licznych 
warsztatowych zajęciach, na przestrzeni 
trzech miesięcy, przyniosło wymierne 
korzyści - nauczyliśmy się twórczej 
pracy zespołowej, wydaliśmy książkę 
kucharską Brzosteckie lato w słoiku, 
uwrażliwiliśmy się na potrzeby innych.
 Efekty naszych wspólnych działań 
spowodowały, że i w tym roku podjęli-
śmy starania, aby ponownie uczestniczyć 
w Programie Integracji Społecznej. I 
udało się! Drogą konkursu ogłoszonego 
przez Urząd Miasta Brzostek uzyskali-
śmy zgodę na przeprowadzenie kolej-
nych projektów.
 Realizowana w bieżącym roku usługa 
skierowana jest nie tylko do uczniów 
szkoły podstawowej, ale również ich 
rodzin. Uczestnictwo w takim przed-
sięwzięciu zapewnia atrakcyjną formę 
spędzania wolnego czasu, kształtuje pra-
widłowe postawy i nawyki prozdrowotne 
i prorodzinne.
 Naszym zamierzeniem jest prowadze-
nie dodatkowych zajęć dostosowanych 
do wieku i możliwości uczestników. W 
założeniu projekty obejmują następujące 
dziedziny twórczej aktywności: zajęcia 
sportowe, warsztaty kulinarne, warsztaty 
taneczne, warsztaty literackie, warsztaty 
teatralne, warsztaty plastyczne i warszta-
ty muzyczne. Zajęcia o podobnej tematy-
ce cieszyły się niezwykłą popularnością 
w minionym roku. Dlatego postanowili-
śmy wznowić spotkania, które pod okiem 
instruktorów umożliwiają rozwijanie 
praktycznych umiejętności w zależno-
ści od indywidualnych zainteresowań i 
predyspozycji. 
 Na szczególną uwagę zasługują 
spotkania poświęcone pielęgnowaniu 
Dziedzictwa Kulinarnego w Regionie. W 
czasie spotkań uczestnicy zapoznają się 

nie tylko z fachową tematyką kulinarną, 
ale również w praktyce wykorzystują 
własne siły i zdolności, wykonując naj-
rozmaitsze specjały.
 W ramach projektu wystawiona zosta-
nie również sztuka, będąca kontynuacja 
ubiegłorocznego widowiska upamięt-
niającego rocznicę śmierci Papieża Jana 
Pawła II.

Motywem przewodnim tegorocznego 
spektaklu będą pielgrzymki papieskie. 
Wśród wielu występujących postaci na 
scenie brzosteckiej podstawówki spotkać 
będzie można: kardynała Stanisława 
Dziwisza, Matkę Teresę, Wandę Półtaw-
ską, Księżną Dianę, Fidela Castro oraz 
przedstawicieli ludności meksykańskiej, 
afrykańskiej, indyjskiej. Nie zabraknie 
również spotkań Ojca Świętego z roda-
kami. Ponadto w spektaklu udział we-
zmą: szkolny chór oraz grupy taneczne. 
Główną rolę - Papieża Jana Pawła II 
zagra ks. Henryk Maguda proboszcz 
parafii św. Piotra i Pawła w Nowym 
Żmigrodzie, który zyskał ogromny 
podziw grając w poprzednim spektaklu 
Jesteś Pielgrzymem na tej ziemi. 
 Realizując projekty nie zapomniano 
również o niepełnosprawnych uczniach 
naszej szkoły. Mają  oni okazję uczestni-
czyć w cotygodniowych spotkaniach, nad 
którymi patronat sprawuje Stowarzysze-
nie „Razem w Przyszłość”. Na zajęciach 
z muzykoterapii, plastyki, logopedii oraz 

rehabilitacji dzieci specjalnej troski mogą 
pod bacznym okiem opiekunów rozwi-
nąć swoje umiejętności, poprawić rozwój 
psychoruchowy, wzbudzić wiarę we wła-
sne siły i możliwości oraz zintegrować 
się w grupie. Zajęcia okazują się również 
ogromnym wsparciem dla rodziców, któ-
rzy uczestnicząc w spotkaniach podnoszą 
swoją świadomość w zakresie prostych 

czynności w rehabilitowaniu dziecka 
niepełnosprawnego. Mogą uzyskać 
również fachowe porady specjalistów, a 
także przełamać bariery strachu.
 Dbając o uśmiech najmłodszych Go-
spodarz naszej gminy Pan Leszek Bie-
niek - Burmistrz Brzostku w ramach Pro-
gramu Integracji Społecznej umożliwił 
od 1 września 2009 roku zorganizowanie 
zajęć dla dzieci w wieku 3, 4, 5 - lat, które 
nie uczęszczają do przedszkola. Spo-
tkania odbywać się będą w brzosteckiej 
podstawówce od poniedziałku do piątku. 
Dzieci będą mogły pod okiem opiekunów 
rozwijać swoje zdolności oraz pasje 
uczestnicząc w warsztatach teatralnych, 
tanecznych, plastycznych, muzycznych, 
języka angielskiego, gier i zabaw.
 Przygotowanie i realizacja takich 
przedsięwzięć wiąże się z niemałym wy-
siłkiem, jednakże pomoc i zaangażowa-
nie wielu osób decyduje o ostatecznym 
sukcesie, którym jest przede wszystkim 
uśmiech i radość dzieci! 

atsz

Realizując projekty nie zapomniano również o niepełno-
sprawnych uczniach naszej szkoły

Aktualnie w szkole trwają ostatnie próby do spektaklu 
„Jesteś Pielgrzymem na tej ziemi”

W spektaklu weźmie również udział szkolny chór
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tradycje 
wielkanocne
Trzeci Powiatowy Kiermasz i Kon-

kurs Wielkanocnej Plastyki Ob-
rzędowej staje się w Dębicy tradycją 
Palmowej Niedzieli. Organizatorem 
imprezy jest Starostwo Powiatowe 
w Dębicy. Władze powiatu zapra-
szają do udziału w kiermaszu przede 
wszystkim Koła Gospodyń Wiejskich, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy 
Pomocy Społecznej, osoby prywatne, 
organizacje i stowarzyszenia progra-
mowo zajmujące się pomocą rodzinie 
w sferze socjalnej, psychologicznej i 
kulturalnej.
 W tak szacownym gronie uczestni-
ków od początku istnienia Kiermaszu 
gości Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku. Udział w tej imprezie jest 
dla uczniów i nauczycieli dużym wy-
różnieniem, tym bardziej, że wyzwala 
w nas poczucie twórców i krzewicieli 
kultury oraz pięknych tradycji regionu. 

Z roku na rok nasza ekspozycja jest co-
raz bogatsza, a uczniowie przejawiają 
większe zainteresowanie technikami 

plastycznymi, odkrywają zapomniane 
zwyczaje i emanują nowymi pomysła-
mi.
 Dość powiedzieć, że w tegorocznej 
edycji konkursu byliśmy jedyną szkołą, 
która zdobyła wyróżnienie. Sam Pan 
Starosta powiatu skierował w naszą 
stronę słowa pochwały i serdecznych 
podziękowań. 
 Prezentacja naszej szkoły wyróżnia-
ła się wśród pozostałych uczestników 
pięknymi strojami ludowymi i wią-
zanką pieśni „papieskich”. Ten występ 
miał podkreślić charakter i misję wy-
chowawczą naszej szkoły działającej 
pod patronatem Wielkiego Papieża 
Jana Pawła II oraz uczcić ustanowiony 
przez Niego Międzynarodowy Dzień 
Młodzieży przypadający rokrocznie w 
Niedzielę Palmową. 
 Tym pięknym uczestnictwem w 
konkursie weszliśmy w niepowtarzal-
ną atmosferę Świąt Wielkanocnych i 
składamy wszystkim najserdeczniejsze 
życzenia pełnego wiosennej radości i 
nadziei Alleluja!

Ewa CzyrniaPrezentacja naszej szkoły wyróżniała się wśród pozostałych uczestników 
pięknymi strojami ludowymi

Z roku na rok nasza ekspozycja jest coraz bogatsza

Podziękowanie
Caritas przy parafii 

w Brzostku bardzo 
serdecznie dziękuje Pani 
Prezes Zarządu Gminnej 
Spółdzielni „S Ch” Zofii 
Nylec oraz pracownikom 
piekarni za bezpłatne przy-
gotowanie chlebków na 
Wielki Czwartek. 
 Uzyskany dochód z do-
browolnych ofiar w kwocie 
920 zł będzie przeznaczo-
ny dla rodzin potrzebują-
cych.

Przewodnicząca  
Krystyna Szarek-Ryndak
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Szkoła dzierżawi 9 ha gruntów ornych, z czego na 3 ha 
uprawia buraki cukrowe. Jest to produkcja niemal cał-

kowicie zmechanizowana. W 2008 roku zebraliśmy 128 ton 
netto buraków o polaryzacji 15,96%. Uczniowie uczestniczą 
w procesie produkcyjnym oraz na przedmiotach ekonomicz-
nych prowadzą kalkulację kosztów i obliczają opłacalność 
produkcji buraków i zbóż. Praca przy zbiorze buraków i zbóż 
odbywa się w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodo-
wych. Technologię produkcji najlepiej poznaje się w praktyce, 
co obrazują załączone zdjęcia.

szkolenie praktyczne w zespole 
szkół im. jana Pawła ii w brzostku-
Kleciach dział: mechanizacja rolnictwa - c.d.

O sprawność kombajnu do zbioru buraków dbają głównie ucznio-
wie z zawodówki. Na zdjęciu – przygotowanie do malowania

Klasa III Technikum Mechanizacji Rolnictwa podczas praktyki

Odbiór buraków przebiegał sprawnie i szybko – ładowarka o dużej wydajności w ciągu godziny przeładowała pryzmę na samochody

 Nasi uczniowie mają możliwość 
poznać nowoczesne ciągniki i ma-
szyny rolnicze na  „Agro-Show” 
lub wystawie maszyn rolniczych w 
Kielcach – każda klasa może zorgani-
zować wycieczkę z wykorzystaniem 
szkolnego autobusu.

 Serdecznie zapraszamy absol-
wentów gimnazjów do nauki w 
naszej szkole i zapewniamy, że na 
pewno nie będzie smutno i nudno.  

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Janina Słupek

Rozwój techniki jest niezwykle szybki, co obrazują zdjęcia z „Agro-Show”, w którym uczestniczyli  
uczniowie klas IV, III, II TMR.
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bruKsela bez tajemnic!
W odpowiedzi na zaproszenie Pana Mieczysława Janow-

skiego – posła do Parlamentu Europejskiego, którego 
gościliśmy podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, trzech 
uczniów brzosteckiej podstawówki wraz z opiekunem udało 
się na wycieczkę do Brukseli. Wyjazd możemy zawdzięczać 
przygotowanej specjalnie na okazję odzyskania praw miejskich 
przez Brzostek części artystycznej, która szczególnie przypadła 
do gustu Panu posłowi.
 W programie trzydniowej wizyty było między innymi: 
udział w sesji w Parlamencie Europejskim, zwiedzanie Bruk-
seli i Antwerpii oraz uroczysta kolacja z udziałem Pana posła 
Mieczysława Janowskiego.
 Jesteśmy dumni, że to właśnie naszym uczniom: Karolinie, 
Paulinie i Ewelinie oraz ich opiekunowi Pani Elżbiecie udało 
się obejrzeć stolicę Belgii. atsz

Pana Mieczysława Janowskiego – posła do Parlamentu 
Europejskiego gościliśmy w Brzostku podczas uroczystej 

sesji Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE
W dniach od 04.05.2009r. do 

20.05.2009r. w ramach Programu Inte-
gracji Społecznej rozpocznie się reali-

zacja projektu „Aktywizacja Lokalnych 
Liderów w Gminie Brzostek”. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
NA BEZPŁATNY KURS MŁODYCH 

PRZEDSIĘBIORCÓW 
I KSIĘGOWOŚCI.

Zgłoszenia przyjmuje Stowarzyszenie 
„Razem w Przyszłość”

tel. 0-696-345-129
e-mail: stowrazem@wp.pl

Organizatorzy

   STOWARZYSZENIE 
„   RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
   39-230 Brzostek, ul. Szkolna 13 
   tel. 0-14 6830-313 
   e-mail: stowrazem@wp.pl
    NIP 872-234-24-64 
    REGON 180407006 
konto: BSR Nr 26858900060080029193330001

PRZEPRASZAMY
 Pana Józefa Parata - nauczyciela Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku za nieprawdziwe 
informacje, naruszające Jego godność i dobre imię.

Uczeń klasy III wraz z rodzicami

„Wieviel Sprachen du sprichst, sooftmal 
bist du Mensch” 

(Johann Wolfgang Goethe)
„Iloma językami władasz, tylekroć jesteś 
człowiekiem.”

Powyższy cytat tego wielkiego 
niemieckiego poety ma szcze-

gólne znaczenie i w zupełności 
odnosi się do obecnych realiów w 
życiu społeczno-gospodarczym. 
Języki obce otwierają nam okno 
na świat, umożliwiają poznawanie 
innych kultur, wzbogacając nasze 
życie. Nauka języka niemieckiego 
jest szczególnie ważna dla naszego 
regionu Europy, w którym Polacy i 
Niemcy sąsiadują ze sobą. Sąsiedz-
two to owocuje coraz częściej udaną 
współpracą na polu gospodarczym, 
kulturalnym i naukowym, skutkując 
wspólnym przełamywaniem uprze-
dzeń i barier.
 W dzisiejszych czasach nie trzeba 
nikogo przekonywać, jak ważna jest 
znajomość języków obcych i jak ko-
nieczne jest rzetelne przygotowanie 
młodego człowieka do funkcjonowa-
nia w zjednoczonej Europie.
 16-go kwietnia 2009 roku w 
Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumo-
wanie konkursów interdyscyplinarnych i 

przedmiotowych, zorganizowanych przez 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W sali 
widowiskowej, Wojewódzkiego Domu 
Kultury zebrali się laureaci tegorocznych 
konkursów ze szkół podstawowych i gim-
nazjów województwa podkarpackiego oraz 

dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i 
inni zaproszeni goście.

 Ogromnym zaszczytem dla Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Januszkowi-
cach był fakt uczestnictwa w uroczystości 
naszej uczennicy Dominiki Karmelita, 
która uzyskała tytuł laureata w Konkursie 
języka niemieckiego na etapie wojewódz-
kim w roku szkolnym 2008/2009.
 Całą uroczystość prowadziła Pani Da-
nuta Moskwa, wizytator Podkarpackiego 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Pan 
Marek Kądziołka, Dyrektor Wydziału Mo-

nitorowania i Wspierania Edukacji 
w Rzeszowie przedstawił zebranym 
gościom analizę wyników przepro-
wadzonych konkursów, kierując do 
wszystkich obecnych wyrazy sza-
cunku i podziękowania za odniesione 
sukcesy.
 W końcowej fazie odbyło się wrę-
czanie laureatom i ich opiekunom 
listów gratulacyjnych. Dominika 
odebrała gratulacje wraz z opieku-
nem, nauczycielem j. niemieckiego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Januszkowicach, panem 
Stefanem Kokoczka. Pan Dyrektor 
Marek Kądziołka przekazał szcze-
gólne wyrazy uznania dla naszej 
uczennicy ze względu na to, iż tytuł 
laureata otrzymała ona już w klasie 
piątej. Życząc dalszych sukcesów, 
zachęcał do wzięcia udziału w kolej-
nych konkursach, które odbędą się w 
przyszłym roku szkolnym.

Nauczyciel języka niemieckiego w ZSO  
w Januszkowicach mgr Stefan Kokoczka

sukces dominiki Karmelity, uczennicy klasy V 
w zespole szkół Ogólnokształcących w januszkowicach

Od lewej Marek Kądziołka, Dominika Karmelita, 
Stefan Kokoczka, Danuta Moskwa
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Kiedy 28 marca dało się odczuć prawdziwie piękną, wiosen-
ną pogodę wpadliśmy na pomysł, aby posprzątać zaśmie-

cone rowy przy drodze powiatowej w naszej miejscowości. Pod 
opieką p. Sołtys Zofii Grodzkiej zbieraliśmy i segregowaliśmy 
śmieci, pochodzące z rowów przy odcinku drogi od Leśniczów-
ki do Domu Ludowego na Woli Brzosteckiej. 
 W szkole wielokrotnie uczestniczyliśmy w akcji „Sprzątania 
świata”, potrafimy więc prawidłowo i bezpiecznie segregować 
śmieci. W zakłopotanie wprowadziło nas jednak znalezione 
opakowanie po środku chemicznym do zwalczania chwastów. 
Zadziwia nas, że dorośli wyrzucają takie groźne odpady do 
przydrożnych rowów. Łącznie uzbieraliśmy aż 10 wor-
ków!
 Apelujemy do wszystkich o to, aby nie zaśmiecać naszych 
miejscowości! Przecież to świadczy o kulturze osobistej miesz-
kańców. Dbajmy wszyscy o naszą małą ojczyznę.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim mieszkający na Woli Brzosteckiej: Krystian Tyluś kl. I.,  
Alicja Grodzka kl. IV, Magdalena Wąsik kl. IV, Rafał Grodzki VI, Monika Wal kl. IV i Dominik Szpara kl. V

nauka nie idzie w las, a śmieci dokąd?

Kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
słoneczne lato coraz bliżej

Gdyby nie słońce, życie na ziemi byłoby 
niemożliwe. Jego światło poprawia 

nastrój, wpływa bowiem na wydzielanie 
endorfin oddziałujących pozytywnie na 
nasze samopoczucie, a to pozwala bar-
dziej życzliwie reagować na otoczenie. 
Promieniowanie ultrafioletowe zwiększa 
w naszym organizmie produkcję witaminy 
D3, niezbędnej do prawidłowego rozwoju 
kości, zębów oraz profilaktyki osteoporozy. 
Prawdopodobnie odgrywa też ona istotną 
rolę w walce z rakiem piersi, prostaty i 
okrężnicy. Promienie słoneczne pomagają 
obniżyć nadciśnienie tętnicze krwi oraz 
ułatwiają eliminację toksyn, wspomagając 
przemianę materii. 
 Pomimo tych zalet od lat nie ustaje dys-
kusja pomiędzy zwolennikami i przeciwni-
kami kąpieli słonecznych. Bo nawet jeśli w 
pewnych sytuacjach słońce jest lekarstwem, 
to tak jak każde przedawkowanie medy-
kamentu, nadmierne opalanie może być 
przyczyną groźnych, a nawet śmiertelnych 
następstw.
 Siła promieniowania ultrafioletowego 
zależy od długości jego fali. Im jest ona 
krótsza, tym więcej niesie w sobie energii. 
Najbardziej niebezpieczne jest dla człowie-
ka UVC (długość fali 200-190 nm), całko-
wicie pochłaniane przez warstwę ozonową 
i niedocierające do ziemi.
 Najwięcej doraźnych kłopotów spra-
wiają promienie UVB o średniej długości 
fali (290-320 nm). Stanowią one tylko 
4-5% docierającego do nas ultrafioletu, 
są prawie całkowicie pochłaniane przez 
naskórek, powodując opaleniznę, ale także 
zaczerwienienia i oparzenia skóry (bolesne 
pęcherze, a nawet rany). Natężenie UVB 
zmienia się w zależności od pory roku i 
dnia. Latem pomiędzy 10 a 14 ociera 70% 
jego dawki. dlatego w tych godzinach najle-
piej przechowywać w cieniu. Jednak nawet 
całkowicie zachmurzone niebo nie chroni 
przed pewną dawką UVB, ale zmniejsza ją 
o 50%. Promieniowanie UVB ma zdolność 

przechodzenia przez wodę. Oznacza to, że 
kąpiąc się w morzu, jeziorze lub basenie też 
możemy oparzyć skórę.
 Promienie UVA, o długości fal świetl-
nych 320-400 nm, stanowią prawie 96% 
całego docierającego ultrafioletu i wnikają 
do najgłębszej, właściwej warstwy skóry. 
Niszczą one włókna kolagenu oraz elastyny, 
są więc w 80% sprawcami fotostarzenia 
skóry i powstawania zmarszczek. Odpo-
wiadają też za powstawanie przebarwień, 
poszerzania i pękania naczyń włosowatych, 
rogowacenia, zgrubienia oraz przesuszenie 
naskórka. Promienie UVA (w przeciwień-
stwie do UVB) przenikają nawet przez 
szyby okienne.
 Najpoważniejszym niekorzystnym 
następstwem niekontrolowanego opalania 
są nowotwory skóry. Najgroźniejszym 
z nich jest czerniak złośliwy. Powstaje 
on głównie pod wpływem UVA. Jednak 
wszystkie poparzenia skóry wywołane 
przedawkowaniem UVB także zwiększają 
prawdopodobieństwo jego wystąpienia. 
 Bardzo groźne są poparzenia skóry w 
dzieciństwie, kiedy to układ immunolo-
giczny jest jeszcze nie dojrzały. Prawdo-
podobieństwo zachorowania na czerniaka 
jest większe u osób mających: 
- jasną karnację;
- skłonność o tworzenia piegów;
- liczne znamiona barwnikowe oraz tych, 

które doświadczyły trzech lub więcej 
oparzeń słonecznych II-go stopnia (z 
tworzeniem się pęcherzy) przed 20 rokiem 
życia.

 Najbardziej zagrożone są osoby, mające 
na skórze liczne znamiona nazywane popu-
larnie pieprzykami. Niegroźne zwykle są 
brązowe plamki wyraźnie odgraniczone od 
powierzchni skóry, które ma 90% ludzi. U 
kilku procent występują zmiany atopowe, 
które trzeba pokazać dermatologowi. Ich 
granice są niewyraźne, kontury oddziela-
jące je od zdrowej skóry rozmyte. Mają 
nierównomierne zabarwienia z różnymi 
odcieniami brązu, pola jasne, ciemne, różo-
we. Szczególnie powinno nas zaniepokoić, 
gdy:
- powiększają się lub zmniejszają;
- zmieniają kolor na jaśniejszy lub ciem-

niejszy;
- są wrażliwe, swędzą. łuszczą się i krwa-

wią.
Oglądajmy więc uważnie znamiona i po-
kazujmy (nawet dwa razy do roku) derma-

tologowi. Ich ocena dotyczy bowiem danej 
chwili. Nie wiadomo co będzie z nimi za 
kilka miesięcy. 
 Aby uniknąć przykrych skutków 
przedawkowania słońca trzeba poznać 
przede wszystkim swój fototyp i zgodnie z 
nim stosować ochronę. O naszym fototypie 
decyduje melanina, pigment odpowie-
dzialny za jej barwę w skórze właściwej, 
naskórku oraz tęczówce oka. Melanina  
zabezpiecza skórę przed szkodliwym ul-
trafioletem.
 W naszej szerokości geograficznej wy-
stępują cztery fototypy:
1. Włosy blond lub rude, oczy i skóra jasne, 

liczne piegi, szybkie zaczerwienienie 
skóry na słońcu

2. Włosy ciemny blond, oczy i skóra jasna, 
nieliczne piegi.

3. Włosy brązowe, lekko śniada cera, oczy 
jasne lub ciemne.

4. Włosy ciemnobrązowe lub czarne, śniada 
cera, ciemne oczy.

 Osoby z fototypem 1 i 2 powinny 
koniecznie chronić twarz i ciało kosmety-
kiem z wysokim filtrem np. SPF 50, który 
zabezpiecza przed 98% ultrafioletu. Derma-
tolodzy są zdania, że filtr nie powinien być 
niższy niż SPF 30. 
Dobre rady przed urlopem:
- jeśli do urlopu zostało 2 tygodnie należy 

zacząć łykać kapsułki beta-karotenu, ta 
substancja sprawi, że skóra stanie się 
mniej skłonna do podrażnień i oparzeń 
słonecznych;

- opalając się należy zawsze chronić skórę 
stosując kremy z filtrem ochronnym;

- smarować się 30 minut przed wyjściem 
na słońce, tyle potrzeba by filtr dotarł do 
głębokich warstw skóry;

- po opalaniu należy stosować balsamy 
z linii słonecznej, które nawilżą i ukoją 
skórę;

- po wyjściu z kąpieli w wodzie morskiej 
należy zawsze wziąć prysznic aby uniknąć 
nadmiernego przyciągania UVB, zanim 
położymy się na leżaku;

- zawsze na słońce zabierać okulary prze-
ciwsłoneczne i nakrycie głowy i nigdy nie 
spać na słońcu;

- pić dużo wody i soków z zawartością 
potasu (pomidorowy, pomarańczowy), 
aby zapobiec odwodnieniu organizmu.

Z życzeniami zdrowia
mgr farmacji Krystyna Godawska
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Burmistrz Brzostku ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY  

(LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Głobi-

kówce – stanowiącego własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest budynek sklepu położony w Głobikówce 
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 120/1 o powierzch-
ni 0,03 ha - z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej 
działalności - stanowiący własność Gminy Brzostek. 
Lokal użytkowy (sklep) o powierzchni użytkowej 75 m2 położony jest 
w Głobikówce; cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej wynosi 3,80 zł + 22 % VAT-u miesięcznie. 
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, bieżącą wodę i gaz.

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  

W DNIU 14 MAJA 2009 r. O GODZ. 1000

Wadium dla lokalu wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, je-
śli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 
11.05.2009 r. 
 Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu 
Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu 
publicznego – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108). Wadium w pieniądzu 
należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto: BSR o/
Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0006).
 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 UM.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi 
w oparciu o wskaźnik za 2009 rok.)
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych 
powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek

Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY  

(LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Siedli-

skach-Bogusz –stanowiącego własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy z przeznaczeniem na 
prowadzenie nieuciążliwych usług - stanowiący własność Gminy 
Brzostek, położony:
- na parterze budynku domu ludowego w Siedliskach-Bogusz, cena 
wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 
6,50 zł + 22% VAT-u miesięcznie. Powierzchnia użytkowa lokalu 
wynosi łącznie 35,34 m2 (korytarz o pow. 9,02 m2 i sala sprzedaży o 
pow.26,32 m2)
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, bieżącą wodę i gaz.
Wadium dla lokalu wynosi 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych).

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  

W DNIU 28 maja 2009 r. O GODZ. 1100

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą 
wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 25.05.2009 r.
 Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu 
Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu 
publicznego – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz.2108).Wadium 
w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto: 
BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0006).
 Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i 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 UM.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w 
oparciu o wskaźnik za 2009 rok.)
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych 
powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

 Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek
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Kapral instruuje nowych żołnierzy:
- Na wszystkie moje pytania macie odpo-
wiadać „tak jest”! Zrozumiano?
- Tak jest!
- Szeregowy Brzuś, czy wy nie pochodzi-
cie przypadkiem z Łomży?
- Tak jest, z Radomia!

		
Przychodzi pacjent do dentysty:
- Ależ od pana czuć alkohol! - mówi obu-
rzony stomatolog.

- To dlatego, że przykładałem go sobie na 
bolący ząb!
- A od dawna boli?
- No, już jakieś cztery lata...

		
Po wysłuchaniu awantury młody człowiek 
zwraca się do szefa: -
 Pracuję tylko na pół etatu. Czy mógłby 
pan być tak uprzejmy i krzyczeć na mnie 
o połowę ciszej?

		
- Słuchaj stary, skradziono mi samo-
chód!
- Dzwoniłeś na policję?
- Dzwoniłem, ale to nie oni!

		
Przed wakacjami ksiądz pyta dzieci:

- Które przykazanie jest najważniejsze?
- Ósme - mówi Jasio - Nie wystawiaj złego 
świadectwa bliźniemu swemu.

		
Jaka kobieta może zawsze powiedzieć, 
gdzie jest jej mąż? Wdowa.

		
Okulista mówi do blondynki:
- Te kropelki do oczu proszę wpuszczać 
trzy razy dziennie.
- Dobrze, panie doktorze. Ale po jedzeniu 
czy przed?

		
Przychodzi kobieta do apteki: 
- Macie jakiś naprawdę skuteczny środek 
na odchudzanie? - Tak. Plastry. - A gdzie 
się je przykleja? - Na usta.
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Przyrząd do mierzenia kątów; 5) Haft 
o ażurowym wzorze wycinanym z tła 
tkaniny; 9) Słynne uzdrowisko w Bel-
gii; 10) Obchodzi imieniny 12 marca; 
11) Poręczyciel, awalista; 12) Nici uży-
wane do haftu; 14) Samica tygrysa 
16) Miasto nad Działdówką; 18) Lubi 
się objadać; 22) Odpalenie ładunku,ek-
splozja; 25) Fascynacja; 26) Kapitalista, 

bogacz; 27) Kołek w beczce; 28) Japoń-
ska moneta równa 100 senom; 29) Pijak; 
30) Zawód Janusza Gajosa.

Pionowo:
1) Lęk przed ciasnymi pomieszczeniami; 
2) Studiuje nauki o Bogu; 3) Region w 
Polsce pełen jezior; 4) Wygnanie na Sybir; 
5) Utwór opiewający bohatera; 6) Nisza w 
wewnętrznej ścianie budynku; 7) Przyrząd 
do mocowania przedmiotów w czasie ob-
róbki; 8) Całokształt aktów prawnych w 
państwie; 12) Zapał; 13) Piątka na scenie; 
15) Ból nerwu kulszowego; 17) Artretyzm; 
19) Utrzymuje się z jałmużny; 20) Placek 
z ciasta drożdżowego; 21) Umocowany do 

żyłki wędki; 22) Ironia; 23) Piecza, stała 
kontrola; 24) Faworki.

Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 
31 maja 2009 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: ALEKSANDER KONSTAN-
TY GRYGLEWSKI.
Nagrodę książkową wylosował MATE-
USZ ZATORSKI z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. J. Nosal
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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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Kącik 
fotograficzny

Cebulica dwulistna
Fot. Katarzyna Zięba

Żywiec gruczołowaty 
Fot. Katarzyna Zięba

Zaskroniec zrzucający wylinkę
Fot. Marcin Słupek

Zaskroniec połykający rybę
Fot. Marcin Słupek

Tym razem otrzymaliśmy do kącika sporo pięknych zdjęć. 
Szkoda, że z uwagi na brak miejsca nie możemy ich 

wszystkich wydrukować. 
 Są wśród nich zdjęcia rzadkich, chronionych kwiatów 
rosnących na naszym terenie wykonanych przez Katarzynę 
Ziębę z Brzostku. Bardzo ciekawe zdjęcia zaskrońców prze-
słał nam Marcin Słupek, które wykonał nad jeziorem Kursko 
koło Międzyrzecza. Już po raz drugi piękne zdjęcia kwiatów 
przysłał nam Adrian Wójcik.
 Redakcja dziękuje i gratuluje wszystkim autorom za nadesłane 
fotografie. Czekamy na kolejne zdjęcia, które należy przesyłać 
na adres: wiadomosci@konto.pl lub dostarczyć do redakcji oso-
biście. 

/fl/ Wiosenny kwiatek
Fot. Adrian Wójcik
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materiałów.

	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

ego - w
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.briansoft.com

.pl


