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Ksiądz dr Jan Cebulak jest w brzo-
steckiej parafii od 2002r. Od po-

czątku zauważył, że zabytkowy kościół 
wraz z wyposażeniem i stara plebania 
wymagają kapitalnego remontu oraz 
specjalistycznej renowacji. Realizacja 
tego zamierzenia wymagała olbrzymich 
nakładów finansowych, bo fachowe 
prace konserwatorskie są niezwykle 
kosztowne. Dlatego Ks. Proboszcz 
skutecznie wystarał się o pieniądze ze 
środków Unii Europejskiej na reali-
zację projektu „Leonardus”. Efektem 
trudu jest kompleksowo odrestaurowa-
ny i zabezpieczony 
kościół parafialny 
oraz jego otoczenie. 
Warto przypomnieć 
najważniejsze etapy 
tamtych prac, zanim 
przedstawione zo-
stanie dzieło „Ży-
wego Pomnika”.

kościół
zacząć od wieży
 Parafialna świą-
tynia liczy sobie 
p r aw ie  2 0 0  l a t 
i zwieńczona jest 
o k a z a ł ą  w ie ż ą . 
Niestety, obie woj-
ny światowe spo-
wodowały liczne 
uszkodzenia. Zrobiono wiele na miarę 
tamtych czasów, ale teraz już bieżące 
naprawy były niewystarczające. Dopie-
ro w latach 2004/5r. z inicjatywy Ks. Dr. 
Jana Cebulaka podjęta została kapitalna 
inwestycja remontowo-konserwatorska, 
na którą złożyło się: wykonanie potężne-
go rusztowania, wymiana całej więźby 
dachowej, pokrycie dachu blachą mie-
dzianą i obróbka blacharska. Ponadto, 
dokonano rewaloryzacji i trwałego 
zabezpieczenia gzymsów, montażu mie-
dzianych żaluzji, wymiany konstrukcji 
mocowania dzwonów i naprawy zegara. 
Na podkreślenie zasługuje misterne 
odnowienie stylowych gzymsów w wy-
sokościowych warunkach. Można teraz 
podziwiać piękną wieżę kościoła, której 
historyczny kształt jest wizytówką 
Brzostku i parafii.
 
potem miedziane pokrycie dachowe
 Pokrycia dachowe, to najczęściej 
wymieniany element świątyni. W XIX 
stuleciu były gonty, potem ocynkowana 
blacha. Po zniszczeniach wojennych 

prowadzono ciągłe naprawy i konser-
wacje. Wiele razy malowano dach, ale 
korozja, przecieki powodowały psucie 
drewnianej więźby, a nowe uszkodzenia 
wyrządziła wichura. Dlatego Ks. Jan 
Cebulak zainicjował już w 2003r. am-
bitną ideę remontu dachu i wieży oraz 
pokrycia całości blachą miedzianą. Na 
inwestycję złożyły się prace: przygoto-
wanie drzewa, wykonanie rusztowania, 
wymiana więźby dachowej, trwałe ocie-
plenie nawy głównej, pokrycie blachą 
miedzianą całego dachu kościoła, wy-
konanie rynien i obróbki blacharskiej. 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 
już jesienią 2005r. Kościół w Brzost-
ku ma dach miedziany i jest pod tym 
względem zabezpieczony na pokolenia.

odnowienie całej elewacji świątyni
 Warto przypomnieć, że 200 lat temu 
stosowano inne materiały i technikę 
budowlaną. Dlatego podejmowane 
wcześniej odnowienia elewacji nie były 
trwałe. Dopiero specjalistyczne badania 
pozwoliły na zastosowanie właściwych 
materiałów przy rewaloryzacji całej ze-
wnętrznej elewacji. Dotyczy to również 
gzymsów, które były w wielu miejscach 
znacznie uszkodzone. Natomiast dolne 
partie murów gustownie obłożono pły-
tami z piaskowca. Dzięki nowoczesnej 
iluminacji neoklasycystyczną architek-
turę odrestaurowanej świątyni można 
podziwiać też nocą.

a na koniec fundamenty
 Masywne mury zabytkowego kościo-
ła mają ponad metr grubości i pozbawio-
ne były jakiejkolwiek izolacji poziomej. 

W zimie mróz przenikał przez mury 
tworząc lodową powłokę. Wilgoć powo-
duje niszczenie. Dlatego jesienią 2005r., 
po wcześniejszym odwodnieniu kościo-
ła oraz zrobieniu nowej pionowej izolacji 
zewnętrznej, rozpoczęto wykonanie izo-
lacji poziomej, według najnowocześniej-
szej metody. Pracę tę wykonywano od 
wewnątrz, dokonując odwiertów setek 
otworów w murze, nisko nad posadzką. 
W te otwory wtłoczono pod ciśnieniem 
specjalny preparat krzemowy, który 
rozpływając się i zastygając wewnątrz 
muru, odciął przenikanie wody z ziemi. 

Teraz wilgoć nie za-
graża już świątyni. 

prace wewnątrz 
kościoła – prezbi-
terium, centralne 
ogrzewanie
 Przenikliwy chłód 
w zimie towarzy-
szył wiernym pod-
czas nabożeństw. 
Odczuwalna tem-
peratura była niższa 
niż w rzeczywisto-
ści, co wynikało 
z dużego zawilgo-
cenia. Powszech-
ny m marzen iem 
była instalacja cen-
tralnego ogrzewa-
nia. Ks. Prałat Jan 
Cebulak urzeczy-

wistnił to i na przełomie 2005 i 2006 r. 
zainstalowano w kościele nowoczesną 
instalację centralnego ogrzewania, 
z wysokowydajnym piecem z pełną 
automatykę. Jest ciepło, nikt nie mar-
znie, można się skupić na modlitwie. 
Ponadto nowoczesne nagłośnienie już 
nie wydaje rozpraszających dźwięków. 
Przy powyższych pracach odnowiono 
też zakrystię.
 Na uwagę zasługuje fakt, że najpierw 
w 2003r. wyremontowano i stylowo 
oświetlono prezbiterium, ze stałym 
kamiennym ołtarzem – zgodnie z na-
uczaniem soborowym. Dlaczego taki 
początek? Od czasów wczesnochrze-
ścijańskich uważa się, że prezbiterium 
to mieszkanie Boga, ponieważ w tym 
miejscu jest Najświętszy Sakrament. 

inwestycje wokół świątyni – odrestauro-
wanie muru, granitowa kostka 
 W połowie XIX wieku plac wokół 
kościoła otoczono stylowym kamien-

„żywy pomnik” jana pawła ii w Brzostku
Kto pragnie dobra dla drugiego człowieka 
- zawsze znajdzie sposób, aby coś dla niego uczynić
 Zbliża się uroczysty dzień Beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Indywidualnie i we wspólnocie przygoto-
wujemy się do tego wielkiego wydarzenia. W parafii Brzostek od kilku lat budowany jest monumentalny „Żywy 
Pomnik” Papieża Polaka. Jest to Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla ludzi chorych, niepełnospraw-
nych i starszych. Inicjatorem i twórcą tego oryginalnego dzieła jest Ks. Dr Jan Cebulak, ale to nie jedyne dokonanie 
Ks. Proboszcza – imponujący bilans osiągnięć przedstawiony jest poniżej. Natomiast obecnie trwają ostatnie prace, 
aby otwarciem „Żywego Pomnika” uczcić Beatyfikację Ojca Świętego. 

Pracownia plastyczna w Środowiskowym Domu Samopomocy

Dokończenie na str. 4
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nym murem z trzema bramami i cztere-
ma kapliczkowymi niszami. Mur ulegał 
licznym uszkodzeniom. Podejmowane 
doraźne próby jego odnowienia nie 
dawały już efektów. Potrzebna była 
generalna renowacja tego zabytkowego 
obiektu. Prace zainicjował Ks. Prałat 
J. Cebulak w 2005r. Najpierw usunięto 
stare tynki i okazało się, że stan muru 
w wielu miejscach jest katastrofalny 
i prace potrwają dłużej niż planowano. 
Przede wszystkim było dużo wmuro-
wanej w wyniku remontów cegły, która 
nie licowała z pierwotnym kamieniem. 
Ponadto część pochylonego muru 
wymagała przebudowania od pod-
staw, dodawano też dla wzmocnienia 
podpory żelbetonowe oraz wykonano 
poziomą izolację. Całość zwieńczono 
płytami z naturalnego piaskowca. Po-
tem zakonserwowano mur i misternie 
spoinowano. Dwa lata trwały prace, aby 
ten zabytek odzyskał dawną świetność. 
W murze umieszczono też artystyczne 
stacje Drogi Krzyżowej, cztery ka-
pliczki i kute stylowe 
bramy. 
 Na przestrzeni wie-
ków stosowano róż-
nego rodzaju utwar-
dzenia placu wokół 
świątyni. Nigdy na-
tomiast nie było tak 
trwałego i mocnego 
materiału – granitu. 
Teraz dziedziniec ko-
ścioła w Brzostku stał 
się twardy jak skała. 

renowacje zabytkowe-
go wyposażenia
 Parafia Brzostek 
istnieje już sześć wie-
ków, najstarsze zabyt-
kowe wyposażenia 
liczą blisko 500 lat. 
W ostatnich latach 
gruntownej renowacji poddane były: 
stalle, konfesjonały, chrzcielnica, ołtarz 
NSPJ oraz ambona rokokowa z XVIII 
wieku, ozdobiona pięknym, złoconym 
ornamentem. Obecnie trwają prace 
końcowe przy renowacji ołtarza Matki 
Bożej, ufundowanego w pierwszej poło-
wie XIX wieku. Nad bezpieczeństwem 
kościoła „czuwa” zamontowana insta-
lacja przeciwpożarowa i alarmowa.

dzieło „żyweGo
pomnika”
 Ojciec Święty Jan Paweł II w ostat-
nich latach pontyfikatu pokazał swą 
postawą, że ludziom starszym, cho-
rym i niepełnosprawnym winniśmy 
szacunek. Nakazał otaczać troską 
cierpiących, aby mogli godnie żyć 
i wypraszać Łaski u Boga Najwyższe-
go dla wszystkich młodych, zdrowych 
i silnych. Papież wielokrotnie mówił, że 
woli „pomniki żywe”, czyli takie insty-
tucje, które pomagają potrzebującym 

ludziom w codziennym życiu. W tym 
duchu Ks. Dr Jan Cebulak podjął się 
budowy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy przeznaczonego dla ludzi 
wymagających opieki. To imponujący 
rozmiarami i supernowoczesny obiekt 
na miarę XXI wieku! Ale zacznijmy 
od początku…

troska o warsztaty terapii zajęciowej
 Już od dziesięciu lat działają w pa-
rafii Brzostek Warsztaty Terapii Za-
jęciowej. Ta niezwykle potrzebna dla 
środowiska instytucja mieści się w wie-
kowym budynku starej plebani, który 
wymaga ciągłych remontów i unowo-
cześnień. To przedsięwzięcie realizuje 
Ks. Proboszcz. Z licznych inwestycji 
przypomnieć trzeba o naprawie więźby 
i nowym pokryciu dachowym wraz 
z pracami blacharskimi oraz wymianie 
wszystkich okien. Z innych prac to 
m.in. adaptacja poddasza na obszerną 
świetlicę i potrzebne pomieszczenia, 
co łączyło się z dostosowaniem wy-
trzymałościowym konstrukcji nośnej 
budynku. Potem były roboty wykoń-

czeniowe ścian, sufitów i ułożenie 
podłóg. Następnie założono instalację 
elektryczną i centralne ogrzewanie. 
Natomiast w otoczeniu gospodarczym 
powiększono pracownie, a także dobu-
dowane zostały m.in. garaże na ciągnik 
i samochody, nowe pomieszczenia na 
pracownie, nowa elewacja, nowa stolar-
ka drzwiowa oraz to, co potrzebne dla 
koni. Cały czas upiększane i utwardza-
ne jest otoczenie WTZ.
 
zaczęło się od fundamentów
 Ks. Dr Jan Cebulak, mając do-
świadczenie w prowadzeniu WTZ oraz 
widząc coraz większe potrzeby osób 
niepełnosprawnych i chorych, postano-
wił razem ze wspólnotą parafialną wy-
budować wielki obiekt – Żywy Pomnik 
Jana Pawła II. Prace przy fundamentach 
zaczęto w 2005r. W następnym roku 
postawiono mury tego gmachu i wy-
budowano drogę dojazdową. Wkrótce 
potem była wylana płyta, wymurowano 
kominy, wykonano potężną więźbę 
i pokryto blachą cały dach. Następnie 

zamontowano rynny i okna dachowe. 
Tak oto zamknięty został pierwszy etap 
wielkiej budowy. Trwały też prace wo-
kół obiektu, wtedy wykonano: izolację 
fundamentów, kanalizację burzową 
i sanitarną, przyłącz wody i prądu. 
Aby zadbać o środki na realizację tego 
wielkiego przedsięwzięcia, parafia 
w Brzostku złożyła kolejny projekt 
unijny pod nazwą: „Żywy Pomnik Jana 
Pawła II – doposażenie i rozbudowa in-
frastruktury pomocy społecznej przez 
parafię Brzostek”. Jednak uzyskanie 
akceptacji dla projektu, przebrnięcie 
przez biurokrację i oczekiwanie na 
finanse… to prawdziwa droga przez 
mękę. Potrzeby są ogromne, aby reali-
zować niecodzienne rozwiązania.

ciepło z ziemi?!
 Sukcesem Ks. Proboszcza Jana 
Cebulaka jest realizacja niezwykłego 
projektu pozyskania ciepła z ziemi. 
Od końca 2008r. w pobliżu obiektu 
zaczęto wiercenie 50 otworów na głę-
bokość około 150 metrów pod węże 
z płynem glikol dla pomp ciepła, 

które dziś dostarczają 
energii cieplnej do 
ogrzewania komplek-
su budynków i wody. 
Energia wymagana do 
napędu pomp ciepła 
jest aż czterokrotnie 
mniejsza, niż ener-
gia z niej uzyskiwa-
na. To czyni pompy 
rzeczywiście najefek-
t y w niejsze wśród 
różnych systemów 
grzewczych. Pompa 
ciepła wykorzystuje 
niskotemperaturową 
energię geotermal-
ną zakumulowaną 
w gruncie (dolne źró-
dło ciepła), a następ-
nie jest przetworzona 
przez urządzenie i da-

lej przekazywana glikolowi w systemie 
grzewczym (górne źródło ciepła) do 
instalacji centralnego ogrzewania oraz 
wody użytkowej. Koszt tak uzyskanej 
energii jest czterokrotnie niższy od tra-
dycyjnych metod grzewczych. Ponadto 
nie zanieczyszcza się środowiska, bo 
nie ma emisji spalin. Jest to więc eko-
logiczna kotłownia.

prace wykończeniowe
 Od wiosny 2009r. rozpoczęły się 
wzmożone prace wykończeniowe przy 
„Żywym Pomniku”. Najpierw wsta-
wiono kilkadziesiąt okien. Następnie 
wylano tzw. „chudy beton”, przygo-
towano też fundament pod windę. 
Wymurowano również liczne ścianki 
działowe. Natomiast latem wykona-
na została skomplikowana instalacja 
oświetleniowo-elektryczna oraz wodna. 
Potem było tynkowanie ścian i sufitów 
oraz wstawienie wielu drzwi. Jesienią 
zaczęły się mozolne prace związane 
z ociepleniem tego ogromnego budynku 
i izolacją poziomą podłóg oraz wylew-

Sala gimnastyczno-rehabilitacyjna w Środowiskowym Domu Samopomocy

Dokończenie ze str. 3
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kami. Ponadto wykonane zostały konstrukcje 
sufitów poddasza. Cały czas trwają też prace 
porządkowe wokół całego obiektu. 

aby zdążyć na Beatyfikację
 Wreszcie długo oczekiwana wiadomość 
– Papież Benedykt XVI ogłasza dzień Beaty-
fikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Chociaż 
problemów nie brakuje, to termin finalizacji in-
westycji „Żywego Pomnika” jest coraz bliższy. 
Na początek oddany do użytku został parter. 
Przybywają pierwsi pensjonariusze i już jest 
35 osób, a chętnych ponad 60. Teraz sprawo-
wana jest opieka dzienna, a docelowo będzie 
całodobowa. W nowocześnie wyposażonym 
budynku – Pomniku znajdują się podjazdy, 
winda oraz węzły sanitarne dostosowane do 
potrzeb niepełnosprawnych. Ponadto gabinety 
lekarskie, pracownie, pomieszczenia admi-
nistracyjne i świetnie wyposażone dwie sale 
gimnastyczno-rehabilitacyjne z salą masażu i urządzeniami 
typu: bioprądy, laser, lampy, ultradźwięki, wanna do hydro-
masażu. Całość wnętrza robi ogromne wrażenie, ale to kosz-
towna inwestycja i wymaga jeszcze nakładów finansowych. 

30 marca 2011 roku, Rada Miejska w Brzostku, obrado-
wała po raz siódmy w bieżącej kadencji. Na początku 

obrad Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek złożył informację 
z wykonania uchwał Rady. W okresie sprawozdawczym Za-
rządzeniem Nr 16/2011 Burmistrza Brzostku z dnia 24 lutego 
br. wprowadzono zmiany do zestawienia zbiorczego planów 
finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok, zgodnie 
z uchwałą Nr VI/16/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 
24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2011 rok. Na podstawie Uchwały Nr VI/18/11 z dnia 24 lutego 
br. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji 
zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych 
z terenu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, 
podpisano porozumienie dotyczące przekazania tego zadania. 
Następnie Burmistrz przedstawił informację z realizacji Pro-
gramu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarzą-
dowymi za 2010 rok.
 W dalszej części obrad Rada Miejska w Brzostku podjęła 
uchwały w sprawie:
• zmiany budżetu gminy Brzostek na 2011 rok,

• upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowią-
zania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2012 
roku, na zadanie inwestycyjne – „Budowa sali gimnastycznej 
przy Gimnazjum w Brzostku”,

• wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2012 roku,

• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przy-
jęcia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej 
realizowanego przez gminę w zakresie prowadzenia i rozwoju 
infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi

• udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytuły trwałego 
zarządu za przekazane nieruchomości stanowiące własność 
Gminy Brzostek, Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
w Brzostku, 

• trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku,

• przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
dla Gminy Brzostek na lata 2011 – 2015.

 Na zakończenie Burmistrz Brzostku złożył sprawozdanie 
z wykonania planu gospodarki odpadami oraz programu 
ochrony środowiska dla Gminy Brzostek za lata 2009-2010.

E. Szukała

z prac rady miejskiej

Gorący apel do wszystkich Ludzi wielkiego serca!
„Żywy Pomnik” Jana Pawła II, jako Środowiskowy Dom Samopomocy, to wotum wdzięczności za wspaniały pon-
tyfikat Papieża Polaka. Pełna realizacja tego szczytnego przedsięwzięcia związana jest z kosztami. Dlatego gorący 
apel o ofiarność wszystkich Ludzi Wielkiego Serca. 

BóG zapłać!
Oprócz zakupu „CEGIEŁEK” ofiary można kierować również na konto Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Brzostku BSR Kraków/o w Brzostku nr 97 8589 0006 0080 0210 4789 0008 z dopiskiem „Budowa Domu Jana Pawła II”.

Teraz wykonywane są niezbędne prace, aby „Żywy Pomnik” 
w Brzostku był gotowy na Beatyfikację Jana Pawła II. 

Zredagował zespół na podstawie artykułów
z pisma parafialnego „Światło” i gazety „Nowiny”
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Od kiedy są siostry misjonarkami?
s. Marinella Gentilini: Każdy chrze-
ścijanin już od chrztu świętego staje się 
misjonarzem, głosicielem dobrej nowiny, 
poprzez swoją modlitwę i postępowanie 
zgodne z Dekalogiem. Drugie znaczenie 
słowa misjonarz odnosi się do ludzi, 
którzy swoje życie poświęcili niesieniu 
pomocy innym, głoszeniu Ewangelii we 
wszystkich zakątkach świata. Misjonar-
ką w tym drugim znaczeniu jestem od 
pięciu lat.
s. Shiny Alex Puthenpurayil: Ja jako 
misjonarka na początku pracowałam 
na północy Indii, gdzie jest bardzo nie-
wielu katolików. Później miałam okazję 
przebywać na misjach we Włoszech, 
kolejnym krajem jest Polska.
Czy praca na misjach jest trudna?
s. Marinella Gentilini: Wszystko, co 
robimy, robimy z myślą o Panu Bogu 
i to dodaje nam siły w przezwyciężaniu 
trudności. W nowym miejscu pracy 
największym problemem jest bariera 
językowa, która utrudnia nam kontakt 
z ludźmi. Nie rozumiemy niektórych 
zachowań charakterystycznych dla danej 
społeczności. Kiedy nauczymy się już 
posługiwać językiem kraju, w którym 
przebywamy, dużo radości daje nam po-
znawanie kultury, osobliwości, sposobu 
życia mieszkańców.
s. Shiny Alex Puthenpurayil: Ponadto 
dużą rolę odgrywają również ludzie 
z którymi pracujemy. O powodzeniu 
naszej służby misyjnej decyduje życz-
liwość i wsparcie innych. W Brzostku 
czujemy się bardzo dobrze, otacza nas 
atmosfera serdeczności i akceptacji. 
Wiemy, że we wszystkich poczynaniach 
możemy liczyć na wsparcie i pomoc.
Dlaczego siostry postanowiły wstąpić 
do zakonu?
s. Marinella Gentilini: Bóg mnie wy-
brał, abym mu służyła. Wiedziałam, że 
obierając taką drogę życia będę szczęśli-
wa i spokojna. Rodzice na początku nie 
akceptowali mojego wyboru, tym bar-
dziej, że jestem jedynaczką. Wsparciem 
dla mnie była najbliższa przyjaciółka 
i mój Ojciec Duchowny. Po latach rodzi-
ce uznali słuszność decyzji, którą podję-
łam i teraz pomagają mi w jej realizacji.
s. Shiny Alex Puthenpurayil: Dla mnie 
wstąpienie do zakonu było równoznacz-
ne z podjęciem służby bliźniemu. Moi 
rodzice ze spokojem przyjęli tę decyzję. 
Myślę, że są nawet dumni z córki, która 
poświeciła się pracy misyjnej.
Na czym polega codzienne życie sióstr?
s. Marinella Gentilini: Dzień rozpo-
czynamy o 5.00 rano wspólną modlitwą. 
Później jedna z nas udaje się do kościoła 
i tam wykonuje prace związane z przy-
gotowaniem Mszy Świętej. O godzinie 
8.15 rozpoczynam lekcje w szkole, 
siostra Shiny zajmuje się pracami domo-
wymi. Czas popołudniowy wypełniają 

wywiad z siostrami zakonnymi ze zGromadzenia 
córek święteGo Franciszka saLezeGo

nam: spotkania 
z dziećmi, nauka, 
przygotowanie do 
lekcji i modlitwa. 
Wieczorem mamy 
również czas na 
relaks, obejrzenie 
ciekawego filmu 
w telewizji, prze-
czytanie dobrej 
książki. Rytm ca-
łego dnia wyzna-
cza nam dźwięk 
dzwonka, który 
dla nas jest gło-
sem Pana Boga 
wzywającym do 
codziennych obo-
wiązków. 
Jakie języki obce siostry znają?
s. Marinella Gentilini: W mojej pracy 
misyjnej ważną rolę odgrywa znajomość 
języków. Porozumiewam się już języ-
kiem polskim, znam również język fran-
cuski i oczywiście mój ojczysty włoski.
s. Shiny Alex Puthenpurayil: Poprzez 
znajomość języka zbliżam się do ludzi. 
Władam angielskim, włoskim, polskim 
oraz językiem regionalnym – Malayalam 
i urzędowym – Hindi. 
Jak obchodzone są Święta Wielkanoc-
ne w Indiach i we Włoszech?
s. Shiny Alex Puthenpurayil: W moim 
kraju w Niedzielę Palmową święcimy 
palmy z drzewa kokosowego. Są one 
w różnych odcieniach zieleni, w za-
leżności od wieku drzewa, z którego 
zostały zerwane. W Wielki Czwartek po 
wieczornej Mszy Świętej rodziny odwie-
dzają się wzajemnie. Najstarsza osoba 
przygotowuje chleb bez użycia drożdży, 
pijemy mleko kokosowe, śpiewamy 
Gorzkie Żale. W Wielki Piątek odpra-
wiamy Drogę Krzyżową, celebrujemy 
Mękę Pańską. W ten dzień zamknięte 
są sklepy, na drogach sporadycznie 
pojawiają się samochody, autobusy, 
codzienne życie zwalnia tempo, ludzie 
wyciszają się. Wielka Sobota jest dniem 
przygotowania do Wielkanocy przez mo-
dlitwę i uczestnictwo w nabożeństwach. 
Wielka Niedziela to dzień rodzinnego 
świętowania. 
s. Marinella Gentilini: We Włoszech 
Wielkanoc obchodzi się podobnie jak 
w Polsce. Różnica jedynie polega na 
tym, iż w Wielką Sobotę po Mszy Świę-
tej parafianie odwiedzają proboszcza 
i wspólnie przeżywają radość Zmar-
twychwstania. 
Jak się siostry czują w brzosteckiej 
parafii?
s. Marinella Gentilini: Praca w parafii 
daje mi wiele satysfakcji. Szczególnie 
lubię przebywać z dziećmi i młodzieżą 
w szkole oraz w oratorium, które pro-
wadzimy z siostrą Shiny. Od trzech lat 
prowadzę lekcję religii. Nigdy wcześniej 
nie pracowałam w szkole, a o swoich 

pierwszych doświadczeniach z brzo-
steckiej podstawówki mogę opowiedzieć 
samymi dobrymi słowami. Przekonałam 
się, że pani dyrektor wraz ze swoją radą 
pedagogiczną to ludzie z pasją, mają 
pozytywne i przyjazne podejście do 
swoich podopiecznych. Wydobywają 
z nich drzemiące pokłady dobra. W każ-
dym dziecku umieją dostrzec ukryty 
talent, wyszlifować jak cenny diament. 
Z zamiłowaniem podchodzą do swoich 
obowiązków. Smuci mnie fakt, że nie-
którzy nie doceniają ich ciężkiej pracy 
i rozpowszechniają nieprawdziwe sądy, 
nie wiedząc, że tym samym o sobie wy-
dają świadectwo. Uważam, że źródłem 
takiego postępowania jest zawiść, która 
powstaje wtedy, gdy dana jednostka ob-
serwuje u innych cechy, których jakość 
nie dorównuje poziomowi, które sama 
posiada. W zawiści człowiek chce mieć 
to, co ma inny, albo życzy drugiemu, 
aby był tego pozbawiony. To bardzo 
destruktywne uczucie, które zabija czło-
wieczeństwo. Z punktu widzenia wiary 
katolickiej każdy ponosi odpowiedzial-
ność za wypowiedziane i napisane słowa, 
szczególnie te, które ranią bliźnich. Od-
kupieniem win jest nie tylko sakrament 
pokuty, słowo „przepraszam” ale przede 
wszystkim zadośćuczynienie. Niech 
wskazówką dla każdego będą słowa:
Silniejszy jest zawsze ten, kto się uśmie-
cha, a nie ten, kto unosi się gniewem. 
s. Shiny Alex Puthenpurayil: W zupeł-
ności zgadzam się ze słowami siostry 
Marinellii. Pobyt u was pozostanie na 
długo w mojej pamięci, szczególnie nie-
zwykła gościnność, dobre serca i troska 
o wspólnotę. Wszystkich wspominać 
będę ciepło i wierzę, że Pan Bóg ponow-
nie kiedyś skrzyżuje nasze drogi.
s. Marinella Gentilini: Przy tej okazji 
pragniemy z siostrą Shiny podziękować 
księdzu Dr Janowi Cebulakowi – Pro-
boszczowi brzosteckiej parafii, pani 
Marii Przebędzie – Dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Brzostku 
i wszystkim ludziom dobrej woli.
Bóg zapłać!
Bardzo dziękujemy za rozmowę. 
Szczęść Boże! 

atsz
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To wspaniałe: być człowiekiem, żyć.
Po prostu być człowiekiem, patrzeć w powietrze, słońce

Kwiaty, a nocą w gwiazdy.
Po prostu żyć, być dobrym, nie chcieć wszystkiego, 

nie być zazdrosnym, nie narzekać i nie skarżyć się, pomagać,
współdziałać, pocieszać, odwiedzać chorego,

być, gdy ktoś cię potrzebuje, troszczyć się o niego,
a wszystko to nie dlatego, że musisz,

lecz dlatego, że ci się to podoba, 
że jesteś człowiekiem, bliźnim, dlatego że żyjesz. 

Jedną z  wielu form nauki poprzez zabawę są organizowane 
corocznie w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostku 

zajęcia otwarte z udziałem uczniów, rodziców oraz nauczy-
cieli. 
 Tegoroczne spotkanie odbyło się 30 marca o godzinie 
15.00. Licznie zgromadzeni na sali Goście mieli okazję 
obejrzeć przedstawienie pt.: ”Nie czyń drugiemu, co tobie 
niemiłe”.  Dzieci wcielając się w postaci znanej bajki o Czer-
wonym Kapturku starały się przekazać widzom i uświadomić 
im z jakimi problemami borykamy się we współczesnym 
świecie. Zwracały uwagę na to, iż jesteśmy cząstką ziemi, 
a mimo to zanieczyszczamy wodę i powietrze, zbyt często 
używamy pestycydów do ochrony roślin, niezgodnie z pra-
wem wycinamy lasy i wypalamy trawy. 
 Te jakże poważne problemy łatwiej trafiają do odbiorców, 
kiedy przekazywane są w formie krótkich scenek rodzajo-

wych przeplatanych 
tańcem i piosenką. 
Dzieci pod kierun-
kiem pani Ewy, pani 
Eli i pana Wiesława 
oraz przy współpracy 
innych nauczycieli 
i zespołów stanęły na 
wysokości zadania.
 Widzom  podobała 
się tak przygotowa-
na lekcja zachowań 
proekologicznych, 
szczególnie piękna 
scenograf ia, tańce 
i zaangażowanie ma-
łych aktorów.
 Zajęcia otwarte stały się również okazją do wysłuchania 
prelekcji księdza Artura Michalskiego na temat odpowie-
dzialności za słowa i czyny oraz prawidłowych relacji 
pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Najważniejsze przesłania 
wynikające z wystąpienia to:
„Kształtowanie charakteru dziecka w 99 procentach zależy 
od rodziców. Szkoła tylko pomaga w wychowaniu, daje 
wskazówki”
„W wychowaniu rodzic powinien kierować  się miłością do 
dziecka, a nie własnym egoizmem”
„Należy poświęcać dzieciom czas, rozmawiać o ich proble-
mach”

„Dzieci potrzebują jasno okre-
ślonych zasad, przejrzystego 
systemu nagradzania i kara-
nia”
„Od najmłodszych lat należy 
wyrabiać u dzieci poczucie 
odpowiedzialności za to, co 
się mówi.  Raz wypowiedziane 
słowa, jest tak trudno cofnąć, 
jak pozbierać pióra rozsypane 
z poduszki z kościelnej wieży”
„W życiu, zgodnie z nauką 
Chrystusa należy kierować się 
szacunkiem i miłością do przy-
rody oraz drugiego człowieka”

 Na zakończenie spotkania ze-
brani mieli również możliwość 
do indywidualnych rozmów 
z wychowawcami. atsz

na cHwiLę wytcHnienia…

2 kwietnia minęła szósta rocznica śmier-
ci Sługi Bożego Jana Pawła II, Papieża, 

który zmienił oblicze polskiej ziemi. 
Wybrany 16 października 1978 roku Jan 
Paweł II był 264. następcą św. Piotra. 
Stał się pierwszym od 455 lat papieżem 
nie-Włochem oraz pierwszym papieżem  
Słowianinem.
 Brzostowianie nie zapomnieli o tej 
rocznicy również i w tym roku. Uroczy-
stość rozpoczęła się na dziedzińcu Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Kleciach 
o godz. 19:30, skąd nastąpiło przejście do 
kościoła. O godz. 20:30 została odprawio-
na Msza św., po której młodzież z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II przedstawiła 
program artystyczny. Na koniec licznie 
zebrani parafianie odśpiewali „Barkę”, 
ulubioną pieśń Ojca Świętego.

J. Nosal

szósta rocznica śmierci sługi Bożego jana pawła ii
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Środa Popielcowa otwierała okres 
Wielkiego Postu. Kościelny obrzęd 

posypywania głów popiołem i wypo-
wiadania przy tym słów: Pamiętaj, żeś 
z prochu powstał i w proch się obrócisz! 
– skłaniały do refleksji nad życiem, po-
wołaniem i przeznaczeniem człowieka.
 Okres Wielkiego Postu był okresem 
pokuty, przygotowujący do godnego 
przeżycia Świąt Wielkanocnych, do 
otwarcia się i zrozumienia tajemnicy 
cierpienia, odkupienia i zmartwych-
wstania, do zwrócenia się ku wska-
zującego nam Drogę, Prawdę i Życie 
Chrystusowi, naszemu Odkupicielowi 
i Zbawcy. Sprzyjały temu nabożeństwa 
wielkopostne, takie jak Droga Krzyżowa 
i Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi 
oraz spowiedź i komunia święta wielka-
nocna, a także cała liturgia tego okresu.
 W długie wieczory zimowe oprócz 
zbiorowego przę-
dzenia lnianych ką-
dzieli odbywało się 
również gromadne 
darcie (skubanie) 
gęsiego pierza. Na-
sza mama przez 
kilka kolejnych lat 
hodowała stadko 
gęsi, bo za punkt 
honoru postawi-
ła sobie za cel, by 
każdemu z dzieci 
przygotować wy-
prawkę w posta-
ci sutej pierzyny 
i poduszki pucho-
wej. Toteż z roku 
na rok przybywało 
na łóżkach pierzyn, 
poduszek, jaśków 
i jasieczków, wzno-
szących się coraz 
wyżej „ku powale”, 
czyli sufitów mieszkania.
 W pogodne zimowe dnie, oprócz 
wykonywania zleconych nam przez 
rodziców prac, umieliśmy znaleźć czas 
na korzystanie z uroków zimy. Sprzyja-
ła temu pagórkowata dookoła okolica. 
Zjeżdżaliśmy, więc z górek na sankach 
i nartach wykonanych prostym, domo-
wym sposobem. W lecie jeździliśmy na 
wykonanym przez starszych braci drew-
nianym rowerze i hulajnodze. Bawiliśmy 
się razem z rówieśnikami z sąsiedztwa 
grając w piłkę, palanta, pliszkę, chowa-
nego, ślepą babką oraz wiele innych gier 
i zabaw ruchowych. W razie naszych 
konfliktów i sporów wkraczała mama 
obdzielając nas klapsami według zasady, 
w myśl której: „Starszy powinien ustąpić 
młodszemu a mądrzejszy głupszemu”.
 Na początku Wielkiego Postu chodził 
po domach organista razem z kościelnym 
wypisując kartki do spowiedzi wielka-
nocnej. Połączone to było ze zbieraniem 
datków dla kościelnego i organisty. Na 
podstawie tych kartek, które należało od-

dać przy spowiedzi, proboszcz prowadził 
ścisłą ewidencję i po okresie spowiedzi 
wielkanocnej odczytywał publicznie 
z ambony imiona i nazwiska tych pa-
rafian, którzy nie dopełnili obowiązku 
dorocznej spowiedzi świętej. Młodzież 
szkolna miała spowiedź obowiązkową 
trzy razy w roku: na rozpoczęcie roku 
szkolnego, przed Wielkanocą i na zakoń-
czenie roku szkolnego.
 Przed Wielkanocą obchodzili domo-
stwa członkowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej zbierając datki (pieniążki 
i jajka) na proch do będących pod ich 
pieczą, starych, zabytkowych moździe-
rzy, z których w Wielką Niedzielę już 
od północy i później, w czasie procesji 
rezurekcyjnej strzelano na wiwat, by 
dodatkowo uświetnić uroczystość Zmar-
twychwstania Chrystusa.
 Wielki tydzień pełen był nastroju 

związanego ze zbliżającymi się świę-
tami, upamiętniającymi mękę, śmierć 
i chwalebne Zmartwychwstanie Chry-
stusa Pana. W niedzielę Palmową szło się 
do kościoła z palmami, gdzie odbywało 
się ich poświęcenie i uroczysta procesja 
wokół kościoła, przypominająca wjazd 
Chrystusa do Jerozolimy. W tygodniu 
przedświątecznym miało miejsce malo-
wanie jajek, czyli wykonywanie „pisa-
nek – kraszanek”. Chłopcy wykonywali 
reperację starych i wykańczanie nowych 
kołatek drewnianych, używanych póź-
niej w czasie widowiska paschalnego, 
przedstawiającego w oparciu o Ewange-
lię wydarzenia z pojmania, sądu, męki 
i śmierci Chrystusa. Udział czynny 
w tym dramatycznym widowisku, 
granym przy kościele w Wielki Piątek 
i Sobotę brała miejscowa Ochotnicza 
Straż Pożarna oraz liczni przedstawiciele 
młodzieży i starszych.
 W Wielki Czwartek rano była Msza 
święta zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej 
i Pamiątką Ustanowienia Najświętszego 

Sakramentu. Wierni licznie przystępo-
wali do Stołu Pańskiego. Po „Gloria” 
milkły organy, dzwony i dzwonki, by 
odezwać się znowu radośnie na „Gloria” 
w Wielką Sobotę. Dzwonki przy ołtarzu 
w te głuche, smutne i pełne zadumy 
i refleksji dni, zastępował suchy głos 
drewnianych kołatek. Po odprawieniu 
Mszy świętej, będącej przypomnieniem 
Ostatniej Wieczerzy i komunii wiernych 
następowało przeniesienie Pana Jezusa 
ukrytego w Najświętszym Sakramencie 
do ciemnicy i Jego adoracja. Następnie 
odbywało się tak zwane burzenie ołtarzy, 
polegające na przewróceniu lichtarzy 
i świec oraz nieładzie, co miało przy-
pominać zburzenie Jerozolimy i starego 
porządku oraz zapowiedź nowego ładu.
 W Wielki Piątek, dzień ukrzyżowa-
nia i śmierci Chrystusa, rano ksiądz 
w kościele odprawiał nabożeństwo 

zwane Mszą świętą 
„uprzednio poświę-
conych darów”, bo 
w czasie tej Mszy 
świętej nie było 
podniesienia ani 
konsekracji hostii 
i komunikantów, 
ani komunii świętej 
wiernych. Po tej 
Mszy następowało 
przeniesienie Pana 
Jezusa z ciemnicy 
do, uprzednio przy-
gotowanego Gro-
bu Pańskiego. Nad 
Grobem Pańskim 
kapłan umieszczał 
Monstrancję z białą 
Hostią. Monstran-
cja ok r y ta była 
przeźroczystym, 
białym welonem 
i od tyłu oświetlona 

specjalnym światłem. Straż honorową 
przy Pańskim Grobie pełnili na zmianę 
w paradnych mundurach, z hełmami na 
głowach, z włóczniami w ręku, człon-
kowie Ochotniczej Straży Pożarnej aż 
do chwili radosnej i uroczystej procesji 
rezurekcyjnej, w której też cała ich grupa 
brała udział. Cały Wielki Piątek i Wielką 
Sobotę odbywało się nawiedzenie Grobu 
Pańskiego i adoracja krzyża. Każdy 
z wiernych starał się odwiedzić złożo-
nego w Grobie Chrystusa Pana. Szły 
do kościoła matki z małymi dziećmi, 
młodzież i starsi. Śpiewano pieśni pa-
syjne, Gorzkie Żale i odprawiano Drogę 
Krzyżową. Grób Pański przystrojony 
był zawsze świeżymi, żywymi kwiatami 
i mnóstwem płonących świec, lampek 
i zniczów nagrobnych. W tych dniach 
kościół otwarty był również w nocy i pa-
rafianie licznie przychodzili na czuwanie 
modlitewne i adoracje. 
 W Wielką Sobotę rano odbywało się 
poświęcenie ognia, wody i pokarmów, 
przeznaczonych na świąteczne stoły. 

Franciszek Wojnarowski
dawne zwyczaje wielkopostne i wielkanocne z okolic Brzostku

Straż Grobowa w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku (1955 r.)
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Poświęcenie potraw i pokarmów od-
bywało się po Mszy świętej. W czasie 
Mszy świętej na „Gloria” włączały się 
radośnie i głośno wszystkie dzwony 
kościelne, sygnaturki, organy i dzwonki 
ministrantów, zapowiadając zbliżającą 
się chwilę Zmartwychwstania Chrystusa 
i Jego zwycięstwa nad śmiercią, piekłem 
i szatanem. Od nas z domu do święce-
nia pokarmów chodziło się zwykle we 
dwóch. Jeden z nas dźwigał duży kosz 
naładowany gotowanymi jajkami, pisan-
kami, wędliną i innymi przysmakami. 
Drugi z nas taszczył bochen chleba 
i butelkę na wodę świeconą. Do kosza 
z przygotowanymi produktami do świę-
cenia wkładało się również cukrowego 
baranka wielkanocnego, ustawionego 

na specjalnej podstawce pokrytej zieloną 
runią odpowiednio wcześniej wysianego 
owsa. Po powrocie „ze święconym” do 
domu, baranek i pisanki wędrowały na 
wyznaczone im miejsce przy świątecz-
nym stole. Wodą święconą kropiono 
dom, domowników, zwierzęta domowe, 
pola i zasiewy a pozostałością uzupeł-
niano ubytki wody w wiszącej u futryny 
drzwi kropielniczce.
 W Wielką Niedzielę już od północy 
odzywały się pojedyncze wystrzały 
z moździerzy oznajmujące o zmartwych-
wstaniu Chrystusa. Punkt kulminacyjny 
kanonada ta osiągała w czasie procesji 
rezurekcyjnej. Po procesji i radosnej 
Wielkanocnej Mszy świętej wracało się 
do domu, gdzie czekał zastawiony świę-

conymi pokarmami stół i śniadanie wiel-
kanocne. Poprzedzała je krótka wspólna 
modlitwa i dzielenie się święconym jaj-
kiem, symbolem odradzającego się życia, 
połączone ze wzajemnym składaniem 
sobie życzeń wszelkiej pomyślności. 
 Poniedziałek Wielkanocny, czyli 
drugi dzień świąt zdominowany był 
tak zwanym „Śmigusem-dyngusem”. 
Śmigus-dyngus polegał na oblewaniu 
się wzajemnie czystą wodą. Nasilanie 
tego oblewania zależało od stanu pogody 
i temperatury na dworze. Uczestniczyła 
w tym zwyczaju głównie dorastająca 
młodzież i dzieciarnia. Starszych zwykle 
oszczędzano, by nie narażać ich na prze-
ziębienie a siebie na narzekanie i gniew 
z ich strony.

Dzisiejsze oświadczenie poselskie pragnę poświęcić pro-
fesorowi Aleksandrowi Gryglewskiemu, znakomitemu 

malarzowi-perspektywiście. Urodził się on 4 marca 1833 r. 
w Brzostku w powiecie dębickim. Był synem zubożałego 
szlachcica, dzierżawcy majątków ziemskich Kajetana i Kata-
rzyny z Soleckich. Studiował od 1852 do 1857 r. na Oddziale 
Sztuk Pięknych Instytutu Technicznego, poprzednika obecnej 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po studiach, jako 
współpracownik Jana Matejki, wyjechał do Monachium. Dzię-
ki prywatnemu stypendium otrzymanemu od Zofii Potockiej 
z Krzeszowic kontynuował studia w pracowni prof. Gustava 
Seebergera.
 Gdy powrócił do Krakowa, zajmował się malarskim do-
kumentowaniem zabytków. Malował krajobrazy, ale głównie 
wnętrza krakowskich kościołów. Jego drzeworytowe reproduk-
cje licznych prac publikowane były w ˝Kłosach˝ i ˝Tygodniku 
Ilustrowanym .̋ W celach malarskich wyjeżdżał do Bardejova, 
Pragi i Wiednia. W 1869 r. malował wnętrza kopalni w Wie-
liczce. Pracował również we Lwowie, w Podkamieniu, Olesku 
i Podhorcach. Po 1870 r. uwieczniał wnętrza Pałacu Łazienkow-
skiego w Warszawie, Pałacu w Wilanowie, a w 1875 r. malował 
Zamek Królewski i Pałac Prymasowski w Warszawie. W 1877 r. 
przejął katedrę perspektywy na macierzystej uczelni, w Szkole 
Sztuk Pięknych. Stanowisko to zajmował do śmierci. Przyjacie-
lem i współpracownikiem artysty był Jan Matejko, od którego 
uczył się rozwiązywania problemów z perspektywą w swoich 
monumentalnych pracach. Nauki nie poszły na marne. Obrazy 
Gryglewskiego cechuje specyficzny klimat, charakteryzują się 
nienaganną fotograficzną perspektywą. Jego ulubionym mo-
tywem twórczości była architektura, a bez opanowania zasad 
perspektywy niemożliwe byłoby malowanie jej obiektów. Ob-
razy autorstwa Gryglewskiego: ̋ Katedra na Wawelu ,̋ ̋ Wnętrze 
Kaplicy Świętokrzyskiej w Katedrze na Wawelu˝ czy ̋ Wnętrze 
kościoła Świętego Krzyża ,̋ do dziś są podziwiane z powodu 
doskonale zastosowanej perspektywy oraz fotograficznej wręcz 
wierności w przedstawianiu detali. Mistrz za swoje uznał we-
zwanie środowiska zwanego ˝krakowską szkołą historyczną˝ 
do wskrzeszenia dumnej przeszłości ojczystej poprzez do-
kumentowanie jej pomników. Obrazy pędzla Gryglewskiego 
wystawiane były w wielu miastach będących ośrodkami sztuki: 
w Krakowie, we Lwowie, w Pradze, w Wiedniu i w Warszawie, 
a nawet znajdowały nabywców w Paryżu.
 Artysta uzyskiwał za obrazy godziwe honoraria, ponieważ 
był wysoko ceniony przez krytykę. W czasie pobytu w Krako-
wie otaczała go grupa bliskich ludzi. Razem z Matejką i Kot-
sisem, rzeźbiarzem Parysem Filippim, malarzami: Andrzejem 
Grabowskim, Florianem Cynkiem, Feliksem Szynalewskim, 
Franciszkiem Wyspiańskim, kompozytorem Władysławem 
Żeleńskim, historykami: Józef Szujskim i Ludwikiem Kuba-
lą, pisarzami: Michałem Bałuckim i Edwardem Lubowskim, 
tworzył grupę, która nazywana była ˝patriotyczną młodzieżą .̋ 

Ideą tej grupy było rozbudzenie społecznego, intelektualnego 
i kulturalnego życia Krakowa. Zrujnowany kosztami długotrwa-
łej choroby małżonki, córki ziemian spod Limanowej, Marii 
z Miczyńskich - mieli dwoje dzieci: Aleksandra, późniejszego 
malarza, i Zofię - osamotniony, popadł w depresję. Za radą 
Matejki spróbował zmienić otoczenie, wyjechał do Gdańska 
i zamieszkał na Podwalu u polskiej patriotki. Tu kontynuował 
swoje prace, dokumentował Ratusz Głównomiejski, malował 
też w oleju obraz ˝Wnętrze czerwonej sali ratuszowej .̋
 Aleksander Gryglewski zmarł w 1879 r. Akt zgonu stwierdza, 
że śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego i tragicznego 
w skutkach wypadku udręczonego czarną melancholią. Na 
temat jego śmierci krąży kilka hipotez. Zwolennicy wpływu 
czynników nadnaturalnych twierdzili, że winne jego śmierci 
były stare drzwi, które przez wieki stanowiły wejście do domu 
znanego dziś jako kamienica Ferberów, a w XIX w. nazywa-
nego w Gdańsku kamienicą Adam i Ewa. Owe drzwi miały 
być nośnikiem przekleństwa, jakie ciążyło, zdaniem legendy, 
na dawnej siedzibie rodu Ferberów. Przedstawiały one scenę 
wygnania z raju, przez co tym bardziej dawały pożywkę dla 
powstawania opowieści o grzechu, karze i przekleństwie. Wiara 
w obecność sił nieczystych przy ul. Długiej 28 była tak mocna, 
że przed niezamieszkanym domem zatrzymywano kondukty 
pogrzebowe prowadzące skazańców na stracenie, aby właśnie 
tam nad głową prowadzonego na śmierć łamać drewniany pręt 
na znak winy. W połowie XIX w. drzwi usunięto z kamienicy, 
a jako cenny zabytek i arcydzieło dawnego kunsztu snycerskie-
go przeniesiono je do Ratusza Głównego Miasta i zamontowano 
w kamlarii, która była wówczas pomieszczeniem konferencyj-
nym burmistrza. Z okna tego właśnie pomieszczenia wypadł 
Gryglewski.
 Inna hipoteza, przedstawiana przez jego przyjaciół, mówi, 
że Gryglewski miał problemy związane z chęcią przysłużenia 
się przyjacielowi, jakim był Jan Matejko, który był pasjonatem 
pięknych, ozdobnych mebli gdańskich. Matejko miał rzekomo 
skupować szczególnie wartościowe meble, a zaliczki w jego 
imieniu wpłacał Gryglewski, który przekroczył w ten sposób 
swoje możliwości finansowe i zadłużył się. Matejko przez całe 
życie borykał się z problemami finansowymi i nie spieszył się 
ze zwrotem pieniędzy. Naciski wierzycieli, którzy nie dawali 
Gryglewskiemu spokoju, miały być decydującym powodem 
desperackiego czynu - samobójstwa - upadku z drugiego piętra 
na kamienny bruk. Do dziś nie ma pewności, gdzie artysta spo-
czywa. Są przypuszczenia, że został pochowany na cmentarzu 
św. Mikołaja, który znajdował się na stoku wzgórza za obecną 
ul. 3 Maja.
 Obrazy Aleksandra Gryglewskiego można podziwiać w mu-
zeach narodowych w Krakowie, w Warszawie i we Wrocławiu 
oraz we Lwowskiej Galerii Obrazów, a także w Muzeum 
Okręgowym w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackim w Krośnie, 
Muzeum Okręgowym w Tarnowie oraz na Wawelu. Dziękuję.

6 kadencja, 86 posiedzenie, 1 dzień (02-03-2011)

oświadczenie poselskie posła na sejm rp jana warzechy
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Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce 
należą do najstarszych, a zarazem do 

najbardziej zasłużonych dla społeczeń-
stwa organizacji. Straże Pożarne nie tylko 
skutecznie walczyły z niszczycielską 
plagą pożarów, ale również, powstając 
i rozwijając się w okresie zaborów, 
spełniały wielorakie funkcje w życiu 
społeczeństwa. Będąc jedyną organizacją 
społeczną w danym mieście, miasteczku 

czy wsi odgrywały rolę czynnika inspi-
rującego i organizacyjnego środowiska 
w zakresie działalności społecznej i kul-
turalno-oświatowej, a nierzadko nawet 
i gospodarczej. Walka z żywiołami ognia 
prowadzona była przez ludzi już w za-
mierzchłych czasach, ale miała charakter 
raczej dorywczej i niezorganizowanej. 
Doraźny wysiłek ludzi w walce z tak 
potężnym i niszczycielskim żywiołem, 
jakim jest ogień, mimo wielkiej ofiarno-
ści nie przynosił pożądanych rezultatów. 
 Z zapisów kronik wynika, że w latach 
1474, 1522 i 1657 miały miejsce groźne 
pożary Brzostku. Na skutek tego ostatnie-
go ocalało tylko sześć domów. Wówczas 
zaczęto sobie coraz bardziej uświada-
miać konieczność tworzenia organizacji 
do gaszenia pożarów, odpowiedniego 
szkolenia ludzi w tym zakresie oraz gro-
madzenia narzędzi ratowniczych.
 Tak było i w Brzostku. Już w 1870r. 
w czasie zaborów Rada Miejska zaopa-
trzyła Brzostek w sprzęt gaśniczy, mię-
dzy innymi w trzy sikawki, lecz nie było 
jeszcze zorganizowanej straży ogniowej. 
W 1888r. Brzostek został nawiedzony 
przez kolejny dotkliwy w skutkach pożar. 
W akcji gaśniczej oprócz 
straży brzosteckiej brały 
udział straże z pobliskich 
miast. Po tym pożarze zor-
ganizowano Ochotniczą 
Straż Pożarną w Brzostku, 
a rok 1888 przyjęto jako 
rok jej założenia. Wówczas 
do oddziału wpisało się 
kilkunastu ochotników, któ-
rzy dla pogłębienia wiedzy 
uczęszczali na kursy do 
Pilzna, Jasła i Tarnowa. 
 W latach 1906-1911 straż 
brzostecka została zaopa-
trzona w jednolite umun-
durowanie. Utworzono też 
orkiestrę dętą, która wystę-

powała jeszcze w latach pięćdziesiątych 
po II wojnie światowej. 
 W 1938 roku wyposażenie OSP Brzo-
stek stanowiły cztery sikawki, w tym 
jedna motorowa.
 W okresie międzywojennym straż 
w znacznym stopniu była wspierana 
przez władze miasteczka. Fundusze na 
potrzeby bieżące zdobywano z różnego 
rodzaju imprez – festynów, przedstawień, 
których organizato-
rami byli nie tylko 
strażacy, lecz także 
grono nauczycielskie 
szkoły powszechnej. 
Z takich dochodów 
wybudowano obok 
budynku ówczesnego 
magistratu pierwszą 
remizę drewnianą, 
w której umieszczo-
no posiadany sprzęt 
gaśniczy. 
 W czasie ok u-
pacji Straż Pożarna 
w Brzostku nie za-
przestała działalno-
ści. Strażacy walczyli 
o wolność ojczyzny, 
a po zakończeniu II wojny światowej 
czynnie włączyli się w usuwanie znisz-
czeń wojennych i odbudowę kraju. 
W 1955 roku przystąpili do gromadzenia 
materiałów i środków finansowych na 
budowę murowanej remizy strażackiej-
-garaży. W dowód uznania i za wyniki 
osiągnięte w pożarnictwie Ochotnicza 
Straż Pożarna otrzymała swój pierwszy 
samochód Star 21 oraz motopompę. 
Strażacy podjęli dalsze działania – wybu-
dowali i oddali do użytku Dom Strażaka 
tj. biuro, świetlicę i salę narad. W tym 
okresie OSP Brzostek otrzymała drugi 
samochód – „Żuk”. Jednostka stała się 
wiodącą na terenie gminy Brzostek. Po-
siadany sprzęt, zaangażowanie w akcjach 
ratowniczych, zawodach pożarniczych 
i ćwiczeniach sprawiły że straż stała się 
jedną z najlepszych jednostek na terenie 
powiatu jasielskiego. W 1981 roku nowy 
samochód Star 244 zajął miejsce samo-
chodu Star 21. W 1991 roku Rada Sołecka 
wsi Brzostek zakupiła nowy samochód 
„Żuk” i przekazała go do użytkowania. 
Posiadany wówczas sprzęt ratowniczy to: 
samochód Star 244 z autopompą, samo-
chód Żuk, trzy motopompy, radiotelefon, 

aparat tlenowy, umundurowanie bojowe 
strażaków.

 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku 
działa od 1888 roku – czyli już 123 rok – 
niosąc pomoc i ratunek nie tylko naszym 
mieszkańcom, ale wszystkim potrzebu-
jącym w najbliższej okolicy. W ostatnich 
latach (2006 – 2010) wyniki działalności 
i osiągnięcia są najbardziej widoczne. 
Poprawiła się baza lokalowa – w 2008 
roku oddano do użytku nową strażnicę 
zwaną popularnie remizą, 

zakupiono nowy sprzęt, podniesiono 
jakość wyszkolenia strażaków. 
 W 2006 roku stan jednostki wyglądał 
następująco:
• 28 przeszkolonych strażaków w tym: 

3 naczelników, 5 dowódców drużyn, 
4 operatorów sprzętu silnikowego, 
4 łącznościowców, 2 operatorów piły 
spalinowej, 4 sanitariuszy (w tym 
1 pracujący zawodowo jako sanitariusz);

• Samochód bojowy Star 244 – GBA, 
samochód bojowy „Żuk” – GLM, 
2 motopompy – M 800, agregat prą-
dotwórczy, piła motorowa do cięcia 
drewna, zestaw znaków drogowych do 
wypadków i kolizji drogowych, hydrau-
liczne rozpieraki;

• Sprzęt łącznościowy;
•  Sprzęt i umundurowanie do prowadze-

nia różnego rodzaju akcji ratowniczych 
i zabezpieczających, w tym aparaty 
tlenowe.

 Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna 
w Brzostku jest Jednostką Operacyjno-
-Techniczną kategorii JOT – II (zdolną 
do podjęcia w czasie dysponowania do 
5 min. następujących działań: działania 
ratownicze w czasie pożarów, działania 

ratownicze w czasie kata-
strof, wypadków i awarii 
technicznych, szczególnie 
komunikacyjnych, udziela-
nie zgodnie z obowiązują-
cymi procedurami pierw-
szej pomocy medycznej, 
działania zabezpieczające 
w czasie innych działań 
ratowniczych, w sile plu-
tonu z własnym obszarem 
chronionym obejmującym 
teren powiatu), typu S-3 
(wyposażona w 3 samocho-
dy), zostaliśmy włączeni do 
KRSG w 1995 roku. Nasza 
jednostka liczy obecnie 
28 druhów, w tym: wszyscy 

osp Brzostek wczoraj i dziś
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posiadają przeszkolenie podstawowe, 
kurs ratownictwa technicznego, prze-
szkolenie podstawowe w zakresie udzie-
lania I pomocy przedlekarskiej, a ponadto 
4 ratowników medycznych, 6 kierowców 
operatorów, 6 dowódców, 6 ratowników 
kwalifikowanej I pomocy,3 ratowników 
BLS-AED (mających uprawnienia do 
używania urządzeń defibrylacyjnych do 
przywracania akcji serca).
 W 2010 roku jednostka ma świetny 
sprzęt co jeszcze nie tak dawno było 
w sferze marzeń: 

• Dwa ratownicze samochody ciężkie – 
jeden marki IVECO (GCBA) i nowy 
nowoczesny MAN (GBA) z pełnym 
wyposażeniem w sprzęt i narzędzia 
hydrauliczne do ratownictwa dro-
gowego, pompy szlamowe, osprzęt 
gaśniczy, sprzęt i armatura wodno – 
pianowa, sprzęt do pierwszej pomocy 
PSP R1, aparaty ODO MSA Auer, 
pompa pływająca POSEJDON, sprzęt 
do zabezpieczania miejsca zdarzenia, 
piły do drewna oraz do stali i betonu, 
drabiny, sprzęt burzący, agregaty prą-
dotwórcze, sprzęt oraz maszt 
oświetleniowy;

• Samochód ratownictwa tech-
nicznego (SRT) Peugeot Bo-
xer wyposażony w narzędzia 
hydrauliczne Lukas, sprzęt 
do pierwszej pomocy PSP 
R1, kamizelkę KED, sprzęt 
do zabezpieczania miejsca 
zdarzenia, piła do drewna, 
sprzęt burzący, agregat prądo-
twórczy, maszt oświetleniowy, 
sprzęt łączności;

• Wysokiej jakości łączność, 
umundurowanie.

 Nie zrobiło się to samo – ale 
zaangażowanie druhów OSP, 
dobra współpraca i zaangażo-
wanie władz gminnych – obec-
nie miejskich, a zwłaszcza Pana 
Burmistrza Leszka Bieńka, 
komendy Powiatowej i Woje-
wódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej, sponsorów, ludzi do-
brej woli – to doprowadziło do 
realizacji zamierzeń. Wyszko-
lenie i operatywność jednostki 
jest wykorzystywana na bieżąco 
w akcjach ratowniczych oraz 
w zawodach sportowo – pożar-
niczych.

Strażacy nieśli pomoc i ratunek na tere-
nie naszej gminy, sąsiednich gmin, oraz 
powiatu i województwa. 
Rok 2010 – 402 wyjazdy do akcji: 
• Akcja powodziowa na terenie Gminy 

Brzostek, Gminy Jodłowa. Działania: 
ewakuacja ludzi, zwierząt, mienia, 
zabezpieczenie mienia workami z pia-
skiem, udrażnianie przepustów, pom-
powania wody z budynków, piwnic, 
pompowanie rozlewisk, zabezpieczanie 
osuwisk, pomoc w uprzątnięciu po 
powodzi itp.

• Działania powodziowe w powiecie 
tarnobrzeskim, Gorzyce, okolice San-
domierza;

• Działania powodziowe w powiecie 
mieleckim (gmina Borowa);

• Pożary budynków mieszkalnych i go-
spodarczych na terenie gminy;

• Wypadki samochodowe na terenie 
gminy;

• Pożary traw i nieużytków;
• Usuwanie owadów (szerszenie, osy, 

pszczoły). 
Rok 2009 – 120 wyjazdów do akcji:
• Pożary budynków mieszkalnych i go-

spodarczych na terenie gminy;
• Wypadki drogowe na terenie gminy;
• Pożary traw i nieużytków.
Rok 2008 – 65 wyjazdów do akcji:
• Pożary budynków mieszkalnych i go-

spodarczych na terenie gminy;
• Wypadki drogowe na terenie gminy;
• Pożary traw i nieużytków.
Rok 2007 – 45 wyjazdów do akcji:
• Pożar hali Dębica ul. Drogowców (w ak-

cji gaszenia pożaru uczestniczyła OSP 
Brzostek);

• Pożary budynków mieszkalnych i go-
spodarczych na terenie gminy;

• Wypadki drogowe;
• Pożary nieużytków, traw.
 Druhowie prezentowali swoje umie-
jętności w zawodach gminnych, powia-
towych i wojewódzkich wielokrotnie 
odnosząc sukcesy.

Jednostka bierze również czynny udział 
w życiu codziennym naszej gminy, tu 
należy wymienić udział strażaków w:
1. Świętach państwowych, resortowych, 

uroczystościach środowiskowych: 
• 11 Listopada, 
• 3 Maja, 
• Dzień Strażaka, 
• jubileusze jednostek (naszej i w są-

siednich miejscowościach),
• Dni Brzostku i Ziemi Brzosteckiej,
• Dożynki wojewódzkie, powiatowe, 

gminne;

2. Świętach i uroczystościach kościel-
nych:

• Uroczysta Msza dla służb mundu-
rowych – 16 sierpnia w Przeczycy,

• Pielgrzymka służb mundurowych 
do Kalwarii Pacławskiej,

• Boże Ciało,
• Święta Wielkanocne,
• Spotkanie opłatkowe w Tarnowie,
• Dzień Św. Floriana – święto stra-

żaków;
3. We współpracy ze szkołami i insty-

tucjami:
• Co roku dzień otwarty w re-

mizie OSP Brzostek dla dzieci 
z przedszkola i szkoły pod-
stawowej,

• Co roku turnieje wiedzy po-
żarniczej w Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi,

• Organizowanie eliminacji 
gminnych konkursu „Mło-
dzież zapobiega pożarom”, 
finansowanie nagród,

• Udział w imprezach towarzy-
szących finałowi Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

 Każdego roku jednostka OSP 
Brzostek wydaje kalendarz, 
a następnie druhowie odwie-
dzają mieszkańców Brzostku 
i okolic, składając życzenia 
świąteczne i noworoczne, a przy 
okazji rozprowadzając kalenda-
rze strażackie. Uzyskany w ten 
sposób dochód, pochodzący 
z wolnych datków mieszkań-
ców, przeznaczany jest na do-
posażenie strażaków, szkolenia, 
działalność kulturalną, nagrody 
dla dzieci i młodzieży biorącej 
udział w turniejach pożarni-
czych.
 Dokończenie na str. 12
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Dokończenie ze strony 11
Społeczność gminy pozytywnie ocenia 
strażaków za odwiedzanie strażaków – 
seniorów, za pamięć o tych, którzy już nie 
biorą czynnego udziału w akcjach ratun-
kowych, ale nadal wspierają młodszych 
druhów radą, dzielą się z nimi swoim 
strażackim doświadczeniem. 
 OSP w Brzostku to jednostka, która 
ciągle się rozwija i doskonali, aktywnie 
włącza się w życie lokalnej społeczno-
ści, a przede wszystkim niesie pomoc 
i ratunek poszkodowanym w pożarach, 
wypadkach, powodziach.

W imieniu Zarządu  OSP w Brzostku
Krzysztof Kawalec

Informacje na temat OSP Brzostek można 
znaleźć na stronie internetowej: www.
straz-brzostek.pl

Zdjęcia zamieszczone w artykule pochodzą 
ze stron internetowych: www.straz-brzostek.
pl oraz www.batyckipawel.eu

Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” 
uczestniczy w Regionalnym Konkur-

sie Grantowym „Równać Szanse 2010”. 
Pod patronatem Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży realizuje projekt „A 
brzosteckie zegary wciąż biją…”, którego 

misją jest wyrównywanie szans na dobry 
start w dorosłe życie młodzieży z tere-
nów wiejskich i małych miast. W jego 
realizacji uczestniczy młodzież w wieku 
od 14 do 16 lat. 
 W marcu zorganizowaliśmy jed-
nodniową wycieczkę edukacyjną do 

Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli, 
które mieści się w centralnym punkcie 
naszego miasta wojewódzkiego, na 
rzeszowskim Rynku. Obejrzeliśmy tam 
wystawę „Babskie sprawy – rzecz o ko-
biecie wiejskiej”. Wprowadziła nas ona 
w świat wiejskiej kobiety i jego przemia-
ny od połowy XIX do połowy XX w. Wy-
stawa pokazała nam złożoność kobiecego 
świata. Pierwsza, to świat wewnętrzny, 
pełen uczuć, potrzeb estetycznych, wy-
rażony w dbałości o atrakcyjny wygląd 
i urodę, a także zadbany dom i ogródek 
kwiatowy jako swoistą „wizytówkę” 
panien na wydaniu. Druga, to codzien-
ność wypełniona pracą – najpierw we 
własnym gospodarstwie, później także 
pracą społeczną. Wystawa bowiem 
przywoływała czasy międzywojenne, 
w których kobiety angażowały się w sze-
rzenie oświaty ludowej, uczestniczyły 
w kursach dla gospodyń, kształciły się 

w zakresie gospodarstwa 
wiejskiego. Wreszcie rze-
czywistość wyrażana przez 
ludowe wierzenia, obrzędy 
religijne. Na wystawie zgro-
madzono eksponaty symbo-
lizujące poszczególne etapy 
życia kobiety i związane 
z nim różnorodne sprawy. 
Były to sprzęty służące ko-
biecie do pracy, elementy wy-
posażenia i dekoracji wnętrza 
chałupy, akcesoria obrzędo-
we, elementy ubioru. 
 Przewodnik zaprezentował 
nam również charaktery-
styczne przykłady rzeźby 
ludowej, pełniącej ważną 
funkcję sakralną i stanowią-
cej niegdyś wyposażenie 
kapliczek wiejskich. Dobór 
eksponatów na wystawie 
pozwolił nam poznać najbar-
dziej popularnych świętych 
– patronów chroniących od 
ognia, powodzi i epidemii 
oraz innych przypadków 
losowych. 

a brzosteckie zegary wciąż biją...
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 Jednak głównym punktem progra-
mu naszej wycieczki było obejrzenie 
wystawy zatytułowanej „Na co dzień 
i od święta”. Wystawę skierowano do 
wszystkich, którzy chcą poznać historię 
i funkcje dawnych ubiorów chłopskich, 
a które stanowią drobny wycinek kultury 
ludowej. Dowiedzieliśmy się, że koloro-
we stroje ludowe nie były typową odzieżą 
szerokich mas ludności wiejskiej. Zakła-
dali je tylko najbogatsi chłopi w okresie 
po uwłaszczeniu. Codzienny ubiór 
chłopów nie był tak barwny i szykowny. 
Przede wszystkim był prostszy w kroju, 
dostosowany do pracy fizycznej w polu 
czy przy inwentarzu, wygodny, nie ha-
mujący ruchów. Wykonane z lnianego 
czy konopnego płótna koszula i portki, 
a w przypadku kobiet fartuch, stanowi-
ły cały letni ubiór większości chłopów 
polskich. Strój odświętny spełniał inne 

funkcje. Informował o pozycji społecz-
nej i miejscu w gromadzie, podkreślał 
przynależność do określonego regionu. 
Istotną rolę odgrywał także w dorocz-
nej i rodzinnej obrzędowości ludowej. 
Rozwój gospodarki towarowej i napływ 
na wieś gotowych wyrobów produkcji 
fabrycznej przyniósł kres dawnym 
ubiorom ludowym. Tym bardziej więc 
ich piękno, dekoracyjność a zarazem 
prostota cieszy się ciągłym zaintereso-
waniem.
 Ekspozycja przedstawiająca najbar-
dziej charakterystyczne elementy chłop-
skiego odzienia noszonego w Rzeszow-
skiem zainteresowała nas szczególnie, 
bowiem jednym z elementów naszego 
projektu jest zaprojektowanie oraz 
uszycie strojów ludowych stylizowanych 
folklorem ziemi rzeszowskiej. Stroje 
wiejskie, które obejrzeliśmy, z pewno-

ścią zainspirują nas do stworzenia niepo-
wtarzalnych projektów, podkreślających 
dziedzictwo regionu i jego tradycje kul-
turowe. Zwiedzanie muzeum zakończyła 
prezentacja multimedialna zawierająca 
archiwalne fotografie, staropolskie drze-
woryty oraz ilustracje z XVIII i XIX w.
 Pobyt w Rzeszowie zakończył się 
seansem filmowym w kinie Helios, 
gdzie obejrzeliśmy humorystyczny film 
pt. „Rango” oraz wspólnym posiłkiem 
w dębickim McDonald`s. Nie zabrakło 
także akcentów muzycznych, które spra-
wiły, iż wycieczka przebiegła w bardzo 
sympatycznej i radosnej atmosferze. 
Wyjazd do Rzeszowa okazał się dla 
nas niewątpliwie niezapomnianą lekcją 
historii kultury ludowej ziemi rzeszow-
skiej.

Uczestnicy projektu 
„A brzosteckie zegary wciąż biją…”

W 2001 roku zostały wydane pierw-
sze plastikowe dowody osobiste, 

których ważność kończy się po 10 la-
tach. Oznacza to, że w tym roku trzeba 
je wymienić na nowe. Data ważności 
naszego dowodu znajduje się 
na pierwszej stronie w prawym 
dolnym rogu. 
 Również Urząd Miejsk i 
w Brzostku będzie pisemnie 
informował zainteresowanych 
o konieczności wymiany. 
 Złożenia wniosku o ponowne 
wydanie dowodu osobistego mu-
simy dokonać osobiście w Urzę-
dzie Miejskim, pokój nr 2, tel.: 
14 68 03 008. Druk wniosku, 
który należy wypełnić czarnym 
długopisem, możemy otrzymać 
w Urzędzie Miejskim lub pobrać 
na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego: www.brzostek.alpha.pl
 Przy składaniu wniosku należy 
dołączyć dwie wyraźne i jednakowe 

fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, 
odzwierciedlające aktualny wizerunek 
osoby, której wniosek dotyczy, przed-
stawiające tę osobę bez nakrycia głowy 
i okularów z ciemnymi szkłami w taki 

sposób, aby ukazywały głowę w pozycji 
lewego półprofilu i z widocznym lewym 
uchem, z zachowaniem równomiernego 

oświetlenia twarzy.
 Nowy dowód osobisty będzie ważny 
przez następne 10 lat, chyba że ukończy-
liśmy 65 lat, wtedy zostanie nam wydany 
dowód bezterminowo.
 Należy również pamiętać, że osoba 
która otrzyma nowy dowód osobisty jest 
obowiązana powiadomić właściwy urząd 

skarbowy o serii i numerze 
dowodu osobistego poprzez wy-
pełnienie i przekazanie formu-
larza NIP-3 (w przypadku osób 
fizycznych nie prowadzących 
działalności gospodarczej), NIP-
1 w przypadku osób fizycznych 
prowadzących działalność go-
spodarczą.
 Osoby nie prowadzące 
działalności gospodarczej, mogą 
dokonać zgłoszenia aktualiza-
cyjnego za pośrednictwem orga-
nu wydającego dowód osobisty, 
a emeryci lub renciści także za 
pośrednictwem płatnika podat-

ku dochodowego (np. ZUS).
Wymiana dowodu jest bezpłatna.

J. Nosal

wymiana dowodów osobistych

22 marca 2011r. w Starostwie Powiatowym w Dębicy 
odbyło się uroczyste podsumowanie XI Powiato-

wego Etapu XVIII Ogólnopolskiej Edycji Samorządo-
wego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”.
 Głównymi bohaterami uroczystości było 8 Wspa-
niałych, wśród których znalazła się uczennica klasy I 
Gimnazjum w Brzostku, Karolina Ryba. Zwycięzcy 
oraz ich rodzice z rąk Władysława Bielawy – Starosty 
Powiatu Dębickiego oraz Lucyny Samborskiej – Wi-
ceprzewodniczącej Rady Powiatu oraz Renaty Butryn 
– Posłanki na Sejm RP odebrali listy gratulacyjne oraz 
nagrody. Na uroczystość przybył Piotr Szczepkowicz 
zastępca Burmistrza Brzostku, który gratulował mło-
dzieży sukcesów. Uhonorowano również uczestników 
zgłoszonych do konkursu, między innymi uczennicę 
klasy I Gimnazjum w Brzostku, Monikę Lemek.
 Laureaci „8 Wspaniałych” zostaną wyróżnieni za 
działalność wolontariatu wyjazdem do Gdyni na finało-
wą uroczystość Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków. 
 Podsumowanie konkursu uświetnili występem arty-
stycznym uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w 
Dębicy.

Uczestnicy 

„żeby człowiek był człowiekiem”
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Azbest to nazwa handlowa grupy 
minerałów włóknistych, które pod 

względem chemicznym są uwodnio-
nymi krzemianami magnezu, żelaza, 
wapnia i sodu. Z powodu właściwości 
fizycznych – odporności na mróz, ogień 
i korozję, trwałości, w latach 60-tych, 
70-tych i na początku lat 80-tych azbest 
był powszechnie produkowany i sto-
sowany. Popularny eternit falisty i ten 
układany „w karo” do dzisiaj pokrywa 
wiele domów i budynków gospodar-
czych. Kiedy pojawiły się informacje 
o szkodliwości azbestu dla zdrowia 
ludzkiego, stopniowo zaczęto wycofy-
wać go z produkcji, ale zanim zniknie 
z wszystkich budynków minie zapew-
ne jeszcze wiele lat. Chorobotwórcze 
działanie azbestu powstaje w wyniku 
wdychania włókien, zawieszonych 
w powietrzu. Dopóki włókna nie są 
uwalniane do powietrza i nie występu-
je ich wdychanie, wyroby z udziałem 
azbestu nie stanowią zagrożenia dla 
zdrowia. Dużym zagrożeniem była 
sama produkcja wyrobów z azbestu – 
stąd dzisiaj mieszkańcy okolic m. in. 
Szczucina, gdzie ten materiał był prze-
twarzany, częściej zapadają na choroby 
nowotworowe układu oddechowego. 
Także w czasie montażu eternitu na 
dachu, podczas wiercenia i przycinania 
dochodziło do pylenia i wdychania tej 
niebezpiecznej substancji. 
 Po kilku dziesięcioleciach ten proces 

jest teraz odwracany, ale przy demonta-
żu również trzeba chronić ludzi przed 
kontaktem z tą niebezpieczną substancją 
– ekipy demontujące zabezpieczone są 
specjalnymi szczelnymi kombinezona-
mi i maskami, a materiał azbestowy jest 
zwilżany wodą i pakowany do worków 
foliowych. Sami, gdy musimy zrobić coś 
z eternitem, też możemy brać przykład 
z fachowców i choć nie zawsze jest pod 
ręką maska i kombinezon, to zwilżenie 
eternitu wodą, lub zaplanowanie pracy 
w deszczowy dzień, pozwoli choć czę-
ściowo uniknąć wdychania niebezpiecz-
nych włókien azbestowych.
 Zaplanowano również działania 
w skali ogólnopolskiej – w lipcu 2009 
roku Rada Ministrów podjęła uchwałę 
w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu pod nazwą „Program Oczysz-
czania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032”, w którym w najbliższych latach 
przewidziana jest inwentaryzacja wyro-
bów zawierających azbest. w związku 
z tym, w najbliższym czasie, trzeba 
się liczyć z koniecznością spisania 
wszystkich pokryć azbestowych na 
terenie naszej gminy. Pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Brzostku prześlą 
dalej takie zestawienia w celu wylicze-
nia i zaplanowania wsparcia finansowe-
go brzosteckiej gminy w tym zakresie. 
w niektórych powiatach były już prowa-
dzone pilotażowe programy usuwania 
wyrobów azbestowych i dofinansowane 

tam były demontaż i transport pokryć 
azbestowych, natomiast nowe pokrycie 
musiał sfinansować sobie właściciel 
budynku. We wspomnianym programie 
również nie doszukamy się konkretnych 
pieniędzy na sfinansowanie samej wy-
miany pokryć dachowych – potrzeby są 
wielokrotnie większe niż zaplanowane 
środki. Powiaty i gminy mogą otrzymać 
jedynie wsparcie na zinwentaryzowanie 
materiałów azbestowych, opracowanie 
programów lokalnych i przeprowadze-
nie szkoleń. Dobrze będzie jeśli uda 
się jeszcze uzyskać dofinansowanie na 
usuwanie azbestu, choć w ministerial-
nej uchwale jest to wymienione jako 
zadanie własne gmin. Zakup nowego 
pokrycia dachu będzie w dalszym ciągu 
kosztem obciążającym kieszeń właści-
ciela budynku.
 Pomimo ciągłych niedoborów w do-
mowych budżetach, biorąc jednak pod 
uwagę duże zagrożenie chorobami 
nowotworowymi, warto starać się 
sukcesywnie pozbywać się tego nie-
bezpiecznego materiału, bo o konkretne 
wsparcie finansowe z zewnątrz będzie 
chyba dosyć trudno. Planuje się też 
utworzenie dodatkowych składowisk 
wyrobów azbestowych, bo nie wolno ich 
wyrzucać na zwykłe wysypiska śmieci, 
lub wysypywać do lasów czy przydroż-
nych rowów (co niestety zdarzało się też 
i na naszym terenie).

P.S.

Lepszy wróbel w garści niż ... eternit na dachu

Dnia 8 marca 2011 roku w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Brzostku 

odbył się konkurs zorganizowany przez 
Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” 
w ramach projektu 
„Zasiądźmy przy 
wspólnym stole”. 
 Zebran i z tej 
okazji, zarówno 
uczestnicy projek-
tu jak i zaprosze-
ni Goście, wzięli 
udział w podsumo-
waniu konkursu 
pod hasłem „Naj-
smaczniejsze danie 
babci”. Głównym 
celem i zamierze-
niem było przede 
wszystkim propa-
gowanie brzostec-
k ich specja łów, 
a także łączenie 
t radycji kulinar-
nych ze współcze-
sną kuchnią.
 Da n ia ,  k t ó r e 
znalaz ł y się  na 
pięknie zastawionym stole, przygotowa-
ne zostały przez babcie z naturalnych, 
świeżych produktów według starych 
przepisów i receptur. Komisja konkur-
sowa po długich i żmudnych naradach 
postanowiła jednogłośnie wszystkich 

biorących udział w zmaganiach nagro-
dzić i ogłosić zwycięzcami. 
 Różnorodność zaprezentowanych 
podczas konkursu potraw odzwiercie-

dlała bogactwo spożywanych posiłków 
przez mieszkańców naszej gminy. Ich 
największymi walorami są: wyko-
rzystanie produktów pochodzących 
z własnych gospodarstw, niski stopień 
ich przetworzenia, prostota i natural-

ność. Gama brzosteckich smakołyków 
dawnych i współczesnych gospodyń jest 
pewnym spójnikiem domowego ogniska 
łączącego ludzi przy jednym stole.
 Konkurs był tylko jednym z licznych 
działań, które do tej pory przeprowa-
dziło stowarzyszenie. Podczas cyklu 

warsztatów kuli-
narnych, artystycz-
nych i regionalnych 
uczestnicy projektu 
pogłębiali wiedzę 
na temat odkrywa-
nia walorów swojej 
Małej Ojczyzny. 
Wypracowane na 
zajęciach umiejęt-
ności pięknie za-
prezentowane zo-
stały podczas wy-
stępu z udziałem 
babć.
 Nie byłoby jed-
nak tego przedsię-
wzięcia, gdyby nie 
wsparcie dębickie-
go Klubu Biznesu, 
który przyznał do-
tację na realizację 
projektu „Zasiądź-
my przy wspólnym 

stole”. 
 Wszystkim biorącym udział w kon-
kursie serdecznie dziękujemy i zachę-
camy do dalszego odkrywania sfer 
dobrego smaku!

atsz

konkurs na najsmaczniejsze danie BaBci
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Być może nie wszyscy wiedzą, że stowarzyszenie 
to powstało na bazie Koła Gospodyń w Brzostku. 

Bieżący rok rozpoczęto dość aktywną działalnością. Jak 
pisaliśmy w lutowym numerze „W.B.” w styczniu odbyło 
się spotkanie opłatkowe.
 Natomiast już początkiem marca, z okazji Dnia Ko-
biet, który przypadał dokładnie w zapusty, czyli w tzw. 
„kusy wtorek” zorganizowano spotkanie towarzyskie, 
na którym nie zabrakło władz samorządowych, jak Prze-
wodniczącej Rady  Miejskiej Zofii Skórskiej, Burmistrza 
Leszka Bieńka oraz Przewodniczącego Zarządu Miasta 
Jerzego Potrzeby. Tradycyjnie był również kwiatek dla 
wszystkich zebranych kobiet. Jak przystało na zapusty 
nie mogło zabraknąć pączka i chrustu usmażonego przez 
członkinie. 
 Upłynęło zaledwie dwa tygodnie i znowu zorgani-
zowano zebranie, tym razem było to Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia „Nasz los w Naszych rę-
kach” w Brzostku. Obecnych było 36 członkiń, a więc 
zdecydowana większość, toteż mogły być zatwierdzone tak 
ważne uchwały jak przyjęcie sprawozdania merytorycznego 
i finansowego Zarządu za rok 2010 oraz sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej, która po przeprowadzonej kontroli po rocznym 
okresie działalności wnioskowała o udzielenie Zarządowi 
absolutorium. Walne Zebranie Członków jednogłośnie za-

aktualności w stowarzyszeniu „nasz Los w naszych rękach”

twierdziło ten wniosek i uchwałę. 
 Podjęto też szereg innych uchwał, m.in. w sprawie pod-
niesienia składki członkowskiej, w sprawie przyjęcia na 
honorowych członków stowarzyszenia Burmistrza Leszka 
Bieńka i Radnej Powiatu Marii Przebiędy.
 Padło też wiele nowych propozycji w zakresie działal-

ności w roku bieżącym. 
Realizując te zamierze-
nia w najbliższym czasie 
stowarzyszenie weźmie 
udział w Konkursie Wiel-
kanocnym organizowa-
nym przez Starostwo Po-
wiatowe w Dębicy wzo-
rem lat ubiegłych. Należy 
tu przypomnieć, że w ze-
szłym roku brzosteckie 
gospodynie zajęły w tym 
konkursie I miejsce.
Kończąc, życzymy sobie, 
aby ten rok był dla stowa-
rzyszenia równie pomyśl-
ny jak ubiegły.

E.M.

Komputery są wszędzie – spotyka-
my je w domu, szkole, sklepach 

i setkach innych miejsc. Zapewniają 
nam dostęp do informacji, rozrywkę 
i narzędzia pomocne w nauce i pracy. 
Umiejętność obsługi komputera jest 
przydatna już dziś, a w przyszłości 
będzie wręcz niezbędna. Dzięki kom-
puterowi rozwiążesz zadanie domowe 
z matematyki, przygotujesz interesują-
ce materiały na lekcje przyrody, historii 
i języka polskiego, a jeśli jakieś zagad-
nienie poruszone na lekcji zainteresuje 
Cię bardziej, w internecie na pewno 
znajdziesz na jego temat mnóstwo 
ciekawych informacji. Musisz jednak 
zrobić pierwszy krok – poznać możli-
wości komputera i dowiedzieć się, jak je 
wykorzystać. W naszej szkole od 2007 
roku funkcjonuje pracownia kompute-
rowa która posiada 10 stacji roboczych 
oraz serwer SBS 2003. Nowa pracownia 
przekazana została do szkoły w ramach 
programu Ministerstwa Edukacji 

Narodowej „Pracownie komputerowe 
dla szkół” współfinansowanego przez 
Europejski Fundusz Społeczny.
 Uczniowie naszej szkoły mają teraz 
do dyspozycji pracownię z dostępem 
do Internetu poprzez szybkie łącze. 
Wraz z pracownią szkoła otrzymała 
także drukarkę laserową, skaner oraz 
laptopa z projektorem multimedialnym, 
który służy jako mobilne stanowisko 
dydaktyczne. Sprzęt i oprogramowanie, 
z którego teraz możemy korzystać daje 
większe możliwości w zdobywaniu 
wiedzy i rozwijaniu umiejętności wy-
korzystania nowoczesnych technologii 
komputerowych. Uczniowie uczą się 
używać programów do  tworzenia gra-
fiki, tekstu oraz prezentacji multime-
dialnych. Zajęcia prowadzone w nowej 
pracowni dotyczą technologii informa-
cyjnej i multimedialnej, wyszukiwania 
informacji oraz poznawania systemu 
operacyjnego i środowiska Windows.

H.L.

michał dobosz laureatem 
interdyscyplinarnego 
konkursu z języka polskiego
Uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej 

w Przeczycy – Michał Dobosz został 
laureatem konkursu z języka polskie-
go dla uczniów szkół podstawowych 
w województwie podkarpackim w roku 
szkolnym 2010/2011. 
 Warto przypomnieć, że Michał zajął 
I miejsce w eliminacjach II etapu tego 
konkursu. Wiadomości, którymi wyka-
zał się nasz uczeń znacznie wykraczają 
poza program szkoły podstawowej. 
Sukces swój osiągnął dzięki pracowi-
tości, systematyczności jak również 
zdolnościom, które są dowodem talentu 
, który posiada. Sukces naszego ucznia 
jest również wielką satysfakcją całej  
społeczności szkolnej. 
 Życzymy Michałowi dalszych sukce-
sów i osiągnięć w następnych etapach 
nauki. R.W.

pracownia komputerowa
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W dniu 30.03.2011 r. podziękowaniem Burmistrza 
Brzostku Leszka Bieńka na forum VII Sesji Rady 

Miejskiej doceniona została praca młodej sportsmenki 
i osiągnięcia dzięki niej uzyskane.
 W obecności Radnych Rady Miejskiej w Brzostku 
Burmistrz złożył wyrazy uznania Aleksandrze Falarz, 
zawodniczce II-ligowej drużyny tenisa stołowego Lu-
dowego Klubu Sportowego Brzostowianka Brzostek 
za osiągnięte wyniki sportowe i promowanie Gminy 
Brzostek poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych 
w kraju i za granicą.
 14 letnia Ola, mimo młodego wieku, stała się czoło-
wą zawodniczką tenisowej drużyny Ludowego Klubu 
Sportowego Brzostowianka Brzostek, która z bardzo 
dobrym skutkiem uczestniczy w rozgrywkach II ligi 
państwowej, obejmującej swym zasięgiem wojewódz-
twa podkarpackie i małopolskie. Wspólnie z Magdaleną 
Kawalec, Katarzyną Kubas, Jadwigą Szynal, Mag-
daleną Brzezowską oraz Magdaleną Śliwą i Pauliną 
Zegarowską stworzyły zespół, który na trzy spotkania 
przed zakończeniem rozgrywek przewodzi w tabeli 
o mistrzostwo II ligi, wyprzedzając drużynę MKS Tarnovia 
Tarnów, KS Start Park M-Nowy Sącz, ZMCh YMCA Kraków 
i KS Bronowianka Kraków III. Przy dużej pracy na trenin-
gach popartej odrobiną szczęścia, dziewczyny będą się starać 
wygrać ligę, a tym samym uzyskać prawo walki w barażach 
o awans do I ligi.
 Bardzo dobre wyniki uzyskiwali tenisiści stołowi w roz-
grywkach indywidualnych. Większość z nich jest udziałem 
żeńskiej części sekcji tenisa stołowego Ludowego Klubu 
Sportowego Brzostowianka Brzostek, przy znaczącym udziale 
Aleksandry Falarz. Dzięki niej głośno o Gminie Brzostek 
było w wielu miastach Polski, a także poza granicami Polski. 
Ukoronowaniem systematycznej i ciężkiej pracy na treningach 
i zawodach sportowych było powołanie jej do Kadry Polski 
juniorów na okres I półrocza 2011 r, a także do 12 osobowej 
Reprezentacji Polski na wyjazd do węgierskiej miejscowości 
Tata na ITTF Pro Tour Hungarian Open.
 Na turnieju tym tenisistka LKS Brzostowianki wraz z ko-
leżankami z Reprezentacji Polski kadetek wywalczyła srebrny 
medal w drużynie, 9 miejsce indywidualnie, a w grze deblowej 
dotarła do ćwierćfinału.

 R o d z y n -
kiem męskim 
j e s t  m ł o d y 
13 - le t n i  z a -
wodnik Michał 
A n d r e a s i k , 
który coraz le-
piej radzi sobie 
w swojej kate-
gorii wiekowej 
– młodzik. Na 
Mistrzostwach 
Województwa 
M ł o d z i k ó w 
w  K r o ś c ie n -
k u  Wy ż ny m 
uplasował się 
na 10 miejscu, 
a w deblu z Mi-
chałem Urba-
nem z Jodłowej 

na 5 miejscu. Dobre wyniki zostały zauważone i Michał został 
powołany do Kadry Województwa Podkarpackiego grup mło-
dzieżowych.
 Poniżej przedstawiamy ważniejsze osiągnięcia naszych 
zawodników:
• 2 miejsce Katarzyny Kubas i 5 miejsce Magdaleny Kawalec 

w III Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Seniorek 
w Rzeszowie 24.01.2010 r.

osiągnięciami sportowymi promujemy Gminę Brzostek

• 32 miejsce Aleksandry Falarz w III Ogólnopolskim Turnieju 
Kwalifikacyjnym Seniorek w Krakowie 6-7.02.2010 r.

• 23 miejsce Aleksandry Falarz w III Ogólnopolskim Turnieju 
Kwalifikacyjnym Kadetek w Czarnkowie 27-28.02.2010 r.

• 17-32 miejsce Aleksandry Falarz w Mistrzostwach Polski 
Seniorów w Sosnowcu 5-7.03.2010 r.

• 3 miejsce drużynowo Aleksandry Falarz w Czech Junior 
Open-Hluk 12-14.03.2010 r.

• 20 miejsce Aleksandry Falarz w III Ogólnopolskim Tur-
nieju Kwalifikacyjnym Juniorek w Brzegu Dolnym 27-
28.03.2010 r.

• 3 miejsce Aleksandry Falarz w Austrian Youth Champion-
ships Linz-Austria 1-3.04.2010 r.

• 12 miejsce Aleksandry Falarz w I Ogólnopolskim Turnieju 
Kwalifikacyjnym Kadetek w Radomsku 2-3.10.2010 r.

• 3 miejsce Aleksandry Falarz w I Wojewódzkim Turnieju 
Kwalifikacyjnym Juniorek w Krościenku Wyżnym

• 6 miejsce Michała Andreasika w I Wojewódzkim Turnieju 
Kwalifikacyjnym Młodzików w Krościenku Wyżnym

• Udział Michała Andreasika 19.września 2010 r. w półfinale 
I ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego w Łodzi

• 2 miejsce Aleksandry Falarz i 3 miejsce Magdaleny Kawalec 
w I Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Seniorów we 
Frysztaku

• 11 miejsce Michała Andreasika w II Wojewódzkim Tur-
nieju Kwalifikacyjnym Młodzików w Nowej Sarzynie 
13.11.2010 r.

• 1 miejsce Aleksandry Falarz w II Wojewódzkim Turnieju 
Kwalifikacyjnym Juniorek w Nowej Sarzynie 14.11.2010 r.

• 1 miejsce Katarzyny Kubas, 2 miejsce Aleksandry Falarz 
i 4 miejsce Magdaleny Brzezowskiej w II Wojewódzkim Tur-
nieju Kwalifikacyjnym Seniorek w Rzeszowie 21.11.2010 r.

• 21 miejsce Aleksandry Falarz w II Ogólnopolskim Turnieju 
Kwalifikacyjnym Juniorek w Brzegu Dolnym 4-5.12.2010 r.

• Aleksandra Falarz – 1 miejsce w II Ogólnopolskim Tur-
nieju Kwalifikacyjnym Kadetek w Radzyniu Podlaskim 
18-19.12.2010 r.

• 2 miejsce drużynowo, 9 miejsce indywidualnie i w gra 
w ćwierćfinale gry deblowej Aleksandry Falarz w miejsco-
wości Tata (Węgry) na ITTF Pro Tour Hungarian Open 21 
– 23 stycznia 2011 roku

• 3 miejsce Katarzyny Kubas w Mistrzostwach Województwa 
Młodzieżowców we Frysztaku 05.03.2011 r.

• 10 miejsce Michała Andreasika indywidualnie i 5 w deblu 
w Mistrzostwach Województwa Młodzików w Krościenku 
Wyżnym 27.03.2011 r.

• 25 miejsce Katarzyny Kubas w grze pojedynczej, 9 w grze 
podwójnej i 17 miejsce w grze mieszanej w Mistrzostwach 
Polski Młodzieżowców w Brzegu Dolnym 25-27.03.2011 r.

S. Król

Aleksandra Falarz przyjmuje gratulacje od Burmistrza Leszka 
Bieńka i Przewodniczącej Rady Miejskiej Zofii Skórskiej

Oprócz pamiątkowego dyplomu Ola 
otrzymała również nagrodę
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W szufladzie, na strychu, 
w piwnicy… to nie ko-

niecznie dobre miejsce dla 
komórki, która służyła nam 
przez wiele lat, a wyrzucić 
szkoda, bo „może się przyda”. 
Teraz nasze stare telefony fak-
tycznie mogą komuś posłużyć, 
nawet jeśli nie są sprawne. 
Dzięki akcji Księży Werbi-
stów mogą zostać odnowione 
i… pojechać na misje.
 W odpowiedzi na prośbę 
Księży Werbistów Pani Jola 
– opiekun Koła Misyjnego 
w brzosteckiej podstawówce 
ogłosiła zbiórkę używanych 
telefonów komórkowych. Ze-
brane aparaty zostaną na-
prawione i trafią do jednego 
z krajów rozwijających się. 
W ten sposób ułatwimy komu-
nikację osobom tam zamiesz-
kałym. Komórki nienadające 
się już do użycia poddane zo-

staną recyklingowi a uzyskane 
środki przeznaczone będą na 
wsparcie dla misji.
 Warto wspomnieć, że to nie 
jedyna pomoc dla misjonarzy 
zorganizowana przez naszych 
uczniów. Oprócz wsparcia 
modlitewnego uczniowie 
chętnie co roku biorą udział 
w ogólnopolskiej akcji ,,Ko-
lędnicy misyjni”, zbiórce do 
puszek „Ad Gentes” w Nie-
dzielę i w tygodniu misyjnym. 
Wykonują ozdoby świąteczne, 
kartki i palmy wielkanocne, 
z których dochód przeznacza-
ją na sfinansowanie projektów 
w placówkach polskich misjo-
narzy. 
 Aktywny udział naszych 
wychowanków uświadamia 
nam wszystkim, że każdy 
z nas może bezinteresownie 
pomagać tym, którzy są w po-
trzebie.                        atsz

akcja „komórka na misje”

L  ŻUCZEK
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

mgr Szymon Pruchnik
(instruktor z uprawnieniami egzaminatora)

BRZOSTEK, RYNEK 28

 ZAPRASZA NA:
 – kursy prawa jazdy kat. B
 – jazdy dodatkowe

tel. 660 029 014

W pierwszą niedzielę kwietnia br. 
dzieci uczestniczące w zajęciach 

teatru „Biedronki” przeżywały wiele 
emocji. Wreszcie po długich przygoto-
waniach udało się zrealizować przedsta-
wienie pt. „Na chińskim dworze”.
 Przedstawienie okazało się dość 
trudnym przedsięwzięciem. Od począt-
ku zaplanowano, że bę-
dzie to satyra piętnująca 
ogólnokrajowy problem 
masowego importu wy-
robów chińskich na nasz 
rynek. Dzieci zamierzały 
to pokazać na przykła-
dzie importu zabawek, 
twierdząc że polskie pro-
dukty są lepsze i wcale 
nie musimy tak masowo 
importować obcych. Na-
leżało to zaprezentować 
w komiczny, przerysowa-
ny sposób, a więc za po-
mocą satyry. A nie jest to 
łatwy gatunek sceniczny, 
zwłaszcza dla amatorów.
 Ponadto chciano po-
kazać chińskie normy za-
chowania w zestawieniu z polską kulturą 
ludową. Najwięcej trudności sprawiał 
chiński teatr cieni, który koniecznie mu-
siał zaistnieć jako nierozłączny element 
chińskiej kultury. Bowiem teatr cieni 
swe korzenie ma właśnie w Chinach.
 Scenariusz, który powstawał na 

próbach, kilkakrotnie był przerabiany. 
Oparto go na motywach baśni Ander-
sena „Nowe szaty cesarza”. I to cesarz, 
główny bohater tego przedstawienia, 
miał być tą przerysowaną komiczną 
postacią. Zagrał go Kacper Klich, który 
świetnie poradził sobie z tą rolą. Warto 
nadmienić, że to jedyny chłopak w tej 

grupie. Między innymi, dlatego też 
został jej przewodniczącym.
 Wszystkie dzieci uczestniczyły 
w powstawaniu tego przedstawienia, 
o którym można powiedzieć, że jest to 
spektakl autorski. Jednak prawdą jest, 
że właśnie Kacper wniósł do niego naj-

więcej. Bowiem wspólnie z instruktorem 
plastyki Rafałem Szczygłem opracował 
oraz przygotował scenografię, niektóre 
rekwizyty i stroje. Wykazywał też zna-
komite zdolności reżyserskie w trakcie 
prób.
 W ogóle o całej grupie można po-
wiedzieć, że jest bardzo zaangażowana, 
dojrzała i żywo interesująca się teatrem. 
Niektóre z występujących dzieci działają 
w zespole już kilka lat, toteż obecnie są 

już w klasach gimnazjal-
nych. Większość jednak 
to uczniowie V i VI klas 
szkoły podstawowej.
 Ogólnie w przedsta-
wieniu wzięło udział 
12 dzieci: Kinga Byś, 
Kacper Klich, Dorota 
i Ewa Juszkiewicz, Mo-
nika Grygiel, Zosia Ka-
walec, Mariola Pruchnik, 
Julka Wojdyła, Daria 
Sieńkowska, Marcela 
Wójcik, Weronika Rola 
i Małgosia Fijołek.
 Na kon iec prag nę 
podziękować rodzicom 
i dziadkom występują-
cych dzieci i wszystkim 
którzy w jakiś sposób 

pomogli teatrzykowi w realizacji tego 
przedstawienia. Także wszystkim, 
którzy wzięli udział w premierowym 
przedstawieniu, jakże niezmiernie waż-
nym i emocjonującym dla tych młodych 
amatorów sztuki teatralnej. 

E.M.

kolejna premiera teatru „Biedronki”

czy musiały się odbyć?
W niedzielę 3 kwietnia odbyły się wybory do Rady Powia-

towej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Dębicy. W naszej 
gminie wybierano dwóch członków. Do wyborów zgłosiło się 
tylko dwóch kandydatów: Elżbieta Cisoń z Brzostku i Jan Kurcz 
ze Smarżowej, którzy automatycznie zostali wybrani. W takich 
przypadkach, kiedy liczba mandatów jest równa liczbie kandyda-
tów wybory nie mają sensu ale odbyć się  muszą.                    J. Nosal
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z Brzostku w świat
„Śpiewa Ci obcy wiatr
Zachwyca piękny świat
A serce tęskni
Bo gdzieś daleko stąd
Został rodzinny dom
Tam jest najpiękniej
 Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty
 Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki
 Pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły
 Ojczyste kwiaty. W ich zapachu, urodzie jest Polska”

Piosenka ludowa

Kwietniowa aura jest radosna 
i tchnie jasnością błękitu, 

ostrymi promykami słońca 
i wielością kolorów i barw. Idąc 
drogą obok cmentarza Brzo-
steckiego można się nasycić 
urokiem pejzażu południowej 
i zachodniej strony naszej mie-
ściny. Na stokach gór januszko-
wickich i bukowskich kołyszą 
się gałęzie drzew, na których 
widnieją małe pąki liści. Zieleń 
nieśmiało wychyla się zza brą-
zowych, fioletowych, żółtych 
i szarych pączków. Niżej za 
zasłanymi trawami żółto-zielo-
nymi widnieją zbocza pagórków 
coraz to bardziej ukwieconych 
polnymi polskimi kwiatkami: 
kępy stokrotek rozłożyły biało-różowe korony, to znowu kupki 
podbiału żółcą się jaskrawo, w dali śnieżyczki i przebiśniegi 
rozchylają kielichy kwiatów, ówdzie zawilce bielą swych gwiaz-
dek kwiatowych wabią i kuszą przechodnia, gdzieś w dali kacze 
stopki pierwiosnki i kaczeńce rozchylają swoje dzwoneczki, 
wabią bielą, różem, żółcią i fioletem barw kwiatowych. Nad tym 
kobiercem wyłaniającym się z zieleni traw fruwają pszczoły, osy, 
trzmiele, zasiadają penetrują kielichy kwiatowe, przenoszą pyłki, 
zbierają nektar. A „uwijają się” szybko, coraz szybciej. Motyle 
fruwają nisko i zatrzymują wzrok przechodnia na misternych 
żółtych, białych, pasiastych jak łowickie chusty, czy barwnych 
jak krakowskie stroje skrzydełka. Między drzewami, nad łą-
kami, nad drogami i polami szybko przefruwają stada ptaków, 
które spieszą się do swoich gniazd. Z wszystkich stron słychać 
partie solowe koncertu ptasiego – a to ćwierkanie wróbli, a to 
„cycycybe sikorki”, a to przeciągłe piski sójki leśnej, szczebiot 
drobnego ptactwa, stukanie dzięcioła, czy też głośne wołanie – 
kra-kra – wrony. Wszystkiemu ptactwu też się spieszy do gniazd, 
wymieniają się przy siedzeniu na jajkach, to znowu dokarmiają 
się – a wszędzie wielka robota – i trwanie do powitania nowego 

pokolenia i nowej 
wiosny. Czas wio-
senny odmierza 
przyjście na świat 
nowego życia i no-
wych sił przyrody. 
Domy, zabudowa-
nia gospodarcze 
u sy t uowa ne  na 
stokach pagórków 
i wśród pól wyglą-
dają jak kolorowe 
klocki. W ogrodach 
wre praca. Gospo-
dynie z grabkami, 
motyczkami, radła-
mi kopią, grabią, 
odkrywają krzewy, 
robią rzędy i sie-
ją w nich nasiona 
warzyw i kwiatów. 
Pachnie ziemia, 
swojsko pachnie 
życiem i nadzieją 
na lepszy niż ubie-

gły rok czas. Oby oczekiwania na szczęśliwy i płodny rok 
spełniły się.
 Idę na Ćwierci – kiedyś Nawsie Brzosteckie – dziś do po-
siadłości należących do Brzostku. Wszędzie tutaj prowadzą 
drogi dobrze zadbane, asfaltowe, po których swobodnie może 
przejechać nie tylko furka z koniem, ale także traktor, czy też 
samochód osobowy, a nawet też i ciężarówka. Pewnie, że jeszcze 
nie wszędzie dojedziesz, jeszcze gdzie niegdzie trzeba przejść, 
czy rowerkiem dojechać, ale wszędzie jest widoczny postęp 
i osiągnięcia techniczne i cywilizacyjne.
 Jestem w ogrodzie mojej dzisiejszej bohaterki opowieści, 
a jest nią Józefa z domu Grygiel – Błoniarzowa. To właśnie 
w tym domu wyrastała rodzina Marii i Szczepana Grygiel wraz 
z dziećmi Władysławem, Józefem, Bolesławem, Bronisławem, 
Genowefą, Czesławą i Józefą. Była to jedna z wielu rodzin Naszej 
Brzosteckiej Ziemi, której koleje życia wyznaczała emigracja 
i chęć wyzwolenia się z biedy galicyjskiej oraz chęć zdobycia 
grosza na chleb i lepsze życie. Za piosenką powtórzę: „gdy 
drogi twe pomyli los i oczy mgła zasnuje. Gdy gniew i bunt ci 
cały świat załamie i zadra jak chaos zakiełkuje. Miej w sobie 
ufność, że jest gdzieś Ktoś, kto drogą Twą kieruje i ty nie lękaj 
się…” Oni właśnie całą rodziną szukali swego szczęścia, bo-
rykali się z trudnościami i przeciwnościami losu, oni właśnie 
– Maria i Szczepan Gryglowie – są doskonałym przykładem, że 
umiejętność pokonywania trudności, nadzieja na lepsze życie, 
ufność w Bogu daje efekt życia, na który się czeka. A zwrot „nie 
lękajcie się” tak często wypowiadany przez naszego, świętego, 
polskiego Papieża był, jest i będzie zawsze wyznacznikiem życia 
wierzącego człowieka.
 Maria i Szczepan Grygiel – rodzice Józefy Błoniarz – wy-
emigrowali do USA w pierwszych latach XX wieku. Z zacofanej 
rolniczo Galicji osiedlili się w Stanie New Jersey, w nowym 
cywilizowanym świecie. Ciężko było się im odnaleźć w innym 
świecie, w innej kulturze i w innym życiu. Jednak nauczeni byli 
ciężkiej pracy na roli – co prawda w Polsce pracowali koniem, 
motyką i sierpem – ale praco-
wali od świtu do nocy. Tam 
rozpoczęli żywot polskiego 
emigranta w trochę już zmecha-
nizowanym świecie. Rodzina 
rozrastała się i przyszło na świat 
siedmioro dzieci. Matka bory-
kała się z wychowaniem dzieci 
i prowadzeniem domu, a ojciec 
Szczepan imał się każdej nawet 
najcięższej pracy aby zarobić 
centy na zakup ziemi i budo-
wę domu w kraju ojczystym. 
Węzełek z roku na rok stawał 
się coraz to bardziej pęczny. 
Tęsknota do kraju ojczystego 
gnała ich ciągle. Oczyma tęsk-
noty widzieli że, najpiękniejsze 
są stokrotki, fiołki, kaczeńce 
i maki oraz kurhany rozsianych mogił przodków już dawno nie 
odwiedzanych w Polsce.
 W 1919 roku matka Józefy Maria Grygiel wróciła z szóstką 
dzieci na Ziemię Brzostecką, a ojciec Szczepan z najstarszym 
synem zostali jeszcze dorabiać grosza. Miał on wyobraźnię, 
że tak liczną rodzinę aby utrzymać trzeba nagromadzić sporo 
pieniędzy. Mat-
ka wraz z dzieć-
mi zamieszkała 
na Ćwierciach 
w nowo wybu-
dowanym domu, 
przy którym było 
8 morgów ziemi 
zakupionej od 
Żyda na Ćwier-
ciach. W dużym 
d r e w n i a n y m 
domu k r y tym 
słomianą strze-
chą mieściła się 
du ża k uch n ia 
z izbami przy-
ległymi do niej. 

Józefa Błoniarz (1980 rok)

Bronisław Grygiel

Bronisław Grygiel ze swoją matką 
w Krakowie Józefa i Józef Błoniarz (1936 rok)
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Podłogi były drewniane oraz masywne meble wykonane przez 
miejscowego stolarza. Wokół domu był duży ogród kwiatowy 
i warzywny. W zabudowaniach gospodarczych matka hodowała 
drób – kury, kaczki, indyki – bydło i trzodę chlewną. Synowie 
zaś uprawiali ziemię. Dzieci codziennie pokonywały 4 km drogi 
aby dojść do Szkoły Podstawowej w Januszkowicach. Codziennie 
pieszo tam i z powrotem. Pomimo tych niedogodności Józefa 
uczyła się bardzo dobrze, a ponadto pomagała matce w gospo-
darowaniu. Rodzina żyła dostatnio ale bardzo bogobojnie. Nic 
też dziwnego, że córki wychodziły za mąż i tak Czesia wyszła 
za Kolbusza i zamieszkała w Janusz-
kowicach. Z tego małżeństwa był syn 
Stanisław i córka Krystyna. Oni też 
po latach wyemigrowali do Ameryki 
i tam osadzili swoje dzieci, które dobrze 
prosperują po dziś dzień. Córka Gienia 
wyszła za mąż za Stanisława Boronia 
i to właśnie ona osiadła na stałe w domu 
rodzinnym na Ćwierciach. Synowie 
wkrótce pożenili się i wyjechali z Ziemi 
Brzosteckiej, a najmłodsza córka Józefa 
wyszła za mąż za Józefa Błoniarza i za-
mieszkała w Kleciach. Józef Błoniarz 
przed wojną pracował jako polowy we 
dworze klecieckim u Pawłowskich. W 
czasie okupacji prowadził gorzelnię 
we dworze, a wysiedlenie przeżył po 
drugiej stronie Wisłoki razem z żoną 
i malutką córką Halinką.
 Brat Józefy Błoniarz Bronisław Gry-
giel całą wojnę należał do partyzantki, 
był działaczem AK i miał wyobrażenie, 
że walczy o wolną, niepodległą i su-
werenną Polskę. Działał razem z oddziałem w lasach Skurowej, 
Błażkowej, Dębowej, Brzyskach, a właściwie gdzie bywał i gdzie 
działał nie wiedział nikt. Dzisiaj możemy utożsamić jego losy ze 
słowami wiersza: „…idą, idą leśni, drogę leśnym daj, tam gdzie 
oni idą, tam jest wolny kraj…”. Jedną z akcji, o której opowiadają 
jeszcze żyjący starsi brzostowianie było ukrycie zabytkowego 
dzwonu z wieży kościelnej. W dziesięciu mężczyzn przeciągali 
ciężki dzwon z wieży kościelnej do wykopanego rowu na cmen-
tarzu brzosteckim. Ciągnęli go na linach, tak, że mieli rany na 
ramionach i rękach, ale dzięki temu wysiłkowi dzwon został 
uratowany i do dziś swoim radosnym brzmieniem wzywa nas do 
południowej modlitwy na Anioł Pański, ogłasza też czas wyjścia 
na Mszę świętą, uroczyste procesję, czy też odprowadza w ostat-
nią drogę zmarłych parafian na cmentarz. Bronisław Grygiel 
w ostatnim dniu wojny ginie – o jego śmierci opowiadają starsi 
ludzi różne wersje, a to, że zginął od kuli nieprzyjaciela, a to 
,że zginął od kuli komunistów, a to, że zrobił się rozłam w jego 
oddziale i zginął z bratniej ręki… Jak było naprawdę, tego nie 
wie nikt. Leży pochowany na brzosteckim cmentarzu, a jego 

zwłoki przywie-
zione zostały na 
furmance ze Swo-
szowej. Tak to już 
jest, że w chwi-
lach transformacji 
społecznej dzieją 
się tajemnicze nie 
zawsze łatwe do 
zrozumienia rze-
czy – tak to i tym 
razem było.
 Drugi brat Jó-
zefy Błoniarz któ-
ry został z ojcem 
w Ameryce, pod-
czas wojny znalazł 
się w Normandii 
Północnej, gdzie 
został zrzucony 
z desantem spa-
do ch r onow y m . 
Nieszczęśliwy traf 
sprawił, że skok 
był nieudany i za-
kończył się poła-

maniem nóg i długim pobytem w szpitalu, ale wojnę przeżył. 
 Józefa i Józef Błoniarzowie po wojnie otrzymali z reformy 
rolnej 2,5 ha ziemi w Kleciach na których wybudowali dom, 
zabudowania gospodarcze i zaczęli wieść spokojne życie. Józef 
Błoniarz podjął pracę jako magazynier opału i nawozów sztucz-
nych w Gminnej Spółdzielni w Brzostku a Józefa prowadziła 
gospodarstwo rolne, które rozrastało się i kwitło coraz bardziej. 
Szwagier Stanisław Boroń z Ćwierci pomagał Józefie w pracach 
polowych – miał zgrabną parę koni i narzędzia rolnicze oraz 
sprawne i mocne ręce. W gospodarstwie rolnym Józefa Błoniarz, 

rozpoczęła hodowlę bydła mlecznego. 
Codziennie doiła ręcznie cztery krowy 
i odwoziła mleko do zlewni w Kleciach, 
pieniądze zaś służyły do dalszego roz-
woju gospodarstwa. Była to niezwykle 
pracowita i oddana rodzinie kobieta. Z 
wielką miłością wychowywała jedyną 
córkę Halinę ucząc ją szacunku do dru-
giego człowieka. Uczyła ją też smacz-
nie gotować, wypiekać chleb i ciasto, 
a wieczorami wyszywać, robić na 
drutach i haftować. Pilnowała postępów 
w szkole brzosteckiej, a potem w li-
ceum ogólnokształcącym w Kleciach 
córki Haliny. Tam Halinka zabłysnęła 
talentem artystycznym, gdyż nie tylko 
wykonywała piękne dzieła rękodziel-
nicze, ale także śpiewała. Halina miała 
też „duże” serce, w którym mieściła się 
niedola ludzka i chęć niesienia pomocy. 
Zrobiła kurs pielęgniarski, a że była 
bardzo urodziwa szybko wyszła za mąż 
za lekarza weterynarii Zbigniewa Gry-

gla. Józefa Błoniarz pomimo ciężkiej pracy na roli uczestniczyła 
w życiu społecznym wsi. Uczęszczała na kursy organizowane 
przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich, na 
których uczyła się 
nowoczesnych me-
tod gospodarowa-
nia, prowadzenia 
hodowli, uprawy 
warzyw i kwiatów 
oraz gotowania 
i pieczenia. 
 M ł o d e  m a ł -
żeństwo Haliny 
i Zbigniewa Gry-
glów zamieszkało 
w domu rodzin-
nym w Kleciach. 
Tam też odbywały 
się pierwsze spo-
tkania koleżeńskie 
i brydżowe orga-
nizowane przez 
zięcia Józefy Bło-
niarz. Najczęst-
szymi gośćmi byli 
ówcześni pracow-
nicy weterynarii 
w Brzostku, lekarz 
Wiesław Zygmunt, technik weterynaryjny Drechny, aptekarz 
brzostecki mgr Paweł Matuszewski oraz kierownik spółdzielni 
„Przebój” mgr Stanisław Woźniak. To właśnie w tym domu 
smakowano wyroby z jagnięciny, grillowane kiełbasy i kaszanki 
wieprzowe, przepijano smakowitym winem francuskim i pach-
nącą kawą. To właśnie podczas tych spotkań toczono wielkie 
dyskusje polityczne i społeczne, a czas przynosił coraz to inne 
nowe wyzwania.
 W 1974 roku umiera Józef Błoniarz i na jego pogrzeb przy-
chodzi wiele ludzi z całej gminy, gdyż był człowiekiem lubianym 
i chciał pomagać każdemu potrzebującemu człowiekowi. Po jego 
śmierci Józefa dalej prowadzi gospodarstwo rolne przy pomocy 
córki Haliny. Tutaj też przychodzi na świat pierwsza wnuczka 
Jolanta i właśnie z tego domu jeździła do szkoły w Brzostku, 
a później do liceum ogólnokształcącego w Kołaczycach. Dzisiaj 
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Józefa Błoniarz z wnuczkami i prawnucz-
kiem (1989 rok)

Od lewej: Halina i Zbigniew Gryglo-
wie oraz ich kuzyn Mieczysław Ka-
walec z Woli Brzosteckiej (1987 rok)

Halina Grygiel przed swoim domem 
(1989 rok)
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na tej posiadłości gospodarzą Danuta i Jan Sarneccy i bardzo 
ciepło wspominają Józefę Błoniarz oraz Halinę i Zbigniewa 
Gryglów.
 Córka Halina wraz ze Zbigniewem wybudowali dużą rezy-
dencję na brzosteckiej górce przy ul. Łukasiewicza – obecnie 
posesja Piękosiów – i tam właśnie zamieszkała Józefa Błoniarz. 
Coraz częściej była przekonywana o konieczności wyjazdu na 
stałe do Francji. Ona „obywatelka świata” urodzona w Filadelfii 
a ochrzczona w Elizabeth, przybyła na Ziemię Brzostecką, na 
ziemię przodków, miała się jeszcze raz zmierzyć się z losem 
i wyjechać na stałe do Francji.
 W 1981 roku najstarsza wnuczka Jolanta wychodzi za mąż 
za obywatela francuskiego i wyjeżdża do Francji. Tam jest 
właścicielką wielkiej fermy bydła, a jej mąż właścicielem dużej 
restauracji a syn Thiery kończy studia ekonomiczne i konser-
watorium muzyczne, jest kierownikiem orkiestry w Angulem 
koło Bordo. Rodzina ta żyje w dobrobycie ale też codziennie 
pokonuje ciężką, żmudną pracę, w której pomaga syn kuzyna 
Mieczysława Kawalca z Nawsia Brzosteckiego Tomasz, który 
jest tam zatrudniony na stałe.

 Druga wnuczka Józefy Błoniarz Arletta jest dyrektorem 
międzynarodowego przedsiębiorstwa, a jej mąż pracuje jako 
główny księgowy. Razem też wychowują dwójkę dzieci Clarisse 
i Charles. Mieszkają wygodnie i nowocześnie, jeżdżą nowocze-
snymi, własnymi samochodami, zwiedzili prawie cały świat, 
a wszystkie te przywileje idą drogą dobrze spełnionych emi-
grantów polskich i zaczynają się od rodziny Antoniego Grygla 
ze strony ojca Zbigniewa oraz Józefy Błoniarz z domu Grygiel 
ze strony matki Haliny.
 I tak całe życie tej rodziny toczy się szczęśliwie i składnie. 
Praca i troski, radości i niepokoje przeplatają się jak w każdym 
życiu. Przychodzą jednak wieczory, uroczystości rodzinne, 
święta i wracają te najboleśniejsze wspomnienia, wraca Ziemia 
Brzostecka. I wtedy w tym wielkim świecie francuskim słuchają 
polskiej muzyki, która przenosi ich do kraju lat dziecinnych, 
do pól i łąk: „…bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, żeby tak 
ujrzeć je jeszcze raz…” kiedy duszą targa nostalgia wtedy nad-
chodzi nadzieja, że może jeszcze chociaż na chwilę powrócą do 
kraju młodości. I chociaż Józefa Błoniarz w 2003 roku została 
pochowana we Francji to jednak jej córka Halina wraz z mężem 
Zbigniewem i córkami Jolantą i Arlettą marzą o Polsce. 

Zuzanna Rogala
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wstęp
 Co by nie powiedzieć, Szanowny Czytelniku, coś pisać trzeba. 
Były już farfocle, fraszki, alfabet brzostecki i takie tam. Teraz 
jest streszczenie książki jak najbardziej aktualnej dzisiaj – bol-
szewizm w naszych czasach rozkwita.
 Weźmy niektóre instytucje: po wyborach z pracy usuwa się 
nawet niezłych fachowców, a zatrudnia swoje miernoty. Za wy-
cięcie drzewa grozi wysoka grzywna, a za kopnięcie psa nawet 
tiurma – tymczasem prezydenci ułaskawiają bandziorów, złodziei 
i malwersantów /naczelna zasada bolszewizmu: ludzie są równi 
i równiejsi/.
 Radny lub poseł zmienia punkt widzenia bo akurat dobrze mu 
opłacili punkt siedzenia, czyli stołek. Warto więc prześledzić, 
jakby to powiedział poeta, gdzie bolszewizm „wchodzi i kędy 
zapada”. Bolszewizm genetycznie modyfikowany.

część ii
 Spasiony knur, stary Major zdechł był trzeciej nocy licząc od 
pamiętnego zebrania w stodole. Świniom odtąd przewodziły dwa 
młode samce: Napoleon i Snowball – chwilowo w zgodzie. Na 
folwarku robota konspiracyjna nie ustawała, wszyscy sposobili 
się do rebelii.
 Aż nadszedł czerwiec i wigilia świętego Jana. Właściciel 
folwarku schlał się jak bydlę i wrócił dopiero nazajutrz. Całą 
niedzielę zwierząt nikt nie karmił a zbliżała się noc. W końcu 
zwierzęta nie wytrzymały i wdarły się do spichlerza, gdzie były 
pojemniki z paszą. Po chwili właściciel folwarku z czterema 
parobkami byli już na miejscu i okładali zwierzęta batogami. 
To przechyliło szalę. Zwierzęta w paroksyzmie szału użyły 
rogów i kopyt – oprawcy wzięli nogi za pas. Uciekli z folwarku. 
Zwycięstwo choć nieoczekiwane, było całkowite.
W wolnym gospodarstwie władzę od razu przejęły świnie. Dwa 
przewodnie wieprzki ogłosiły, że wprowadzają Konstytucję 
Zwierzęcą, która brzmi:

1. Wszystko, co chodzi na dwóch nogach, jest wrogiem.
2. Wszystko, co chodzi na czterech nogach lub ma skrzydła, 

jest przyjacielem.
3. Żadne zwierzę nie będzie nosić ubrania.
4. Żadne zwierzę nie będzie spać w łóżku.
5. Żadne zwierzę nie będzie pić alkoholu.
6. Żadne zwierzę nie zabije innego.
7. Wszystkie zwierzęta są równe.

Po czym zwierzęta poszły do sianokosów zerkając na pięć wiader 
ze świeżym mlekiem, przy których usadowił się Napoleon. Gdy 
wróciły wieczorem, mleka już nie było.

część iii
 Początkowo każde zwierze pracowało na miarę swoich zdol-
ności. Nikt nie kradł, nie utyskiwał na skąpe racje. Stary osioł 

zapytany, czy jest szczęśliwy, odpowiadał: „osły żyją długo, 
żadne z was nie widziało martwego osła”. Na maszt wciągnięto 
flagę. Na zielonym obrusie widniały białe kopyto i róg. Zwierzęta 
zostały zorganizowane w ciała zwane komitetami zwierzęcymi. 
I tak: kury należały do komitetu produkcji jaj, krowy do ligi 
czystych ogonów, owce do ruchu walki o bielszą wełnę itd.
 Kot wstąpił do komitetu reedukacji i przekonywał wróble, 
że spokojnie mogą przysiąść na jego łapce – przecież są towa-
rzyszami. Ptaki jednak trzymały się z daleka. Pracowitością 
wyróżniał się koń Bokser. Od rana do wieczora pchał, ciągnął, 
zawsze na posterunku przy najtrudniejszych zadaniach. Jego 
dewiza brzmiała: „będę pracować więcej, jeszcze więcej!”.
Zorganizowano kurs czytania i pisania. Świnie tę sztukę opa-
nowały do perfekcji. Inne zwierzęta słabiej. Z tego powodu 
konstytucję zwierzęcą skrócono do jednego hasła „cztery nogi 
dobrze, dwie nogi źle”.
 Świnie zawłaszczyły sobie wszystko mleko udojone w gospo-
darstwie, a także jabłka z sadu. Dały się słyszeć sarkania innych 
zwierząt, ale szybko uspokojono wszystkich:
 – To dla waszego dobra pijemy mleko i zjadamy jabłka. My, 
świnie pracujemy bowiem umysłami. Czy wiecie, co by było, 
gdybyśmy zaniedbali obowiązków? Wróciłby pan Jones, po-
przedni właściciel folwarku.
 Tego akurat nikt nie chciał. Wspólny wróg trzymał wszystkie 
zwierzęta w kupie.

część iV
 Zwierzęta spodziewały się kontrataku ze strony poprzedniego 
właściciela folwarku i zawczasu wszystko zostało przygotowane. 
Pan Jones, jego wszyscy parobkowie i szóstka osiłków z pobli-
skiego miasteczka wdarli się pewnego październikowego dnia 
na teren gospodarstwa, by odbić folwark. Zaczęła się bitwa. 
Najpierw gołębie, w liczbie trzech tuzinów, przeleciały nad gło-
wami napastników, oddając na nich kał. Poszkodowani zaczęli się 
wycierać, a w tym czasie ruszyły na nich gęsi i zaczęły zajadle 
szczypać ich w łydki. Wróg jednak sprawnie operował kijami 
i gęsi musiały ustąpić. Wówczas Snowball zastosował manewr 
taktyczny, polegający na wciągnięciu przeciwnika w pułapkę.
 Osioł, stara klacz i wszystkie owce natarły na wroga, po czym 
wycofały się przez bramę na podwórko. Plan się powiódł – ludzie 
zapuścili się w głąb podwórza. Wtedy to trzy krowy, trzy konie 
i pozostałe świnie znalazły się na tyłach wroga. Krowy bodły, 
konie stanęły dęba i rozdawały ciosy podkutymi kopytami, knury 
w zwartym ordynku gnały wprost na napastników. Huknęła sal-
wa z dubeltówki – jedna owca padła trupem, śruciny przeorały 
krwawymi pręgami świńskie grzbiety, ale nikogo nie zabiły. 
 Knury z całej siły uderzyły w nogi napastników – pan Jones 
upadł na kupę gnoju, wypuściwszy z rąk fuzję. Koń Bokser 
dosięgnął kopytem chłopca stajennego, który upadł w błoto bez 
życia. Widząc to, kilkunastu parobków porzuciło kije i zaczęło 
uciekać w kierunku szosy. Zwycięstwo było całkowite. Później 
to wydarzenie nazwano Bitwą pod Oborami.
Cdn.

Ferdynand Bugno

Ściąga, czyli streszczenie lektury szkolnej dla umarłej klasy (IV LO)

George orwell – Folwark zwierzęcy
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Marian 
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szukałem was…
Szukałem was szeptał
Słabym głosem milknącym
A potem szybko zamilkł 
Jak głaz ciągle milczący
Oczy zamknięte, usta zsiniałe 
Ręce złączone w znajomy gest
Cierpienie wielkie 
I cisza, spokój, cisza wciąż 
Wiele dni smutku i tragedii 
I trudne myśli ciągle są 
A wszystko jednak się skończyło 
Razem z tym życiem danym nam.
A potem głośne dzwonów bicie 
Tych to niezwykłych, historycznych jęk
A w nas wierzących pozostało
Zamyślenie wielkie – spełniło się
Szukałem was ciągle słyszę
I trwam z tą chwilą, każdego dnia
I razem w smutku wchodzę w ciszę 
I razem wespół z innymi trwam
A wy przyszliście do mnie 
Tak powiedział
Przyszliśmy i iść ciągle chcemy
Po umocnienie wiary swej 
I zanosimy swe wołania 
Pozwól nam trwać przy Tobie 
Błogosławiony, święty 
Papieżu Polski Janie Pawle Nasz 
Szukałem was… mówiłeś 
To my szukamy wciąż Twoich rad 
I tak do Ciebie zanosimy prośby 
I myśli i serca wraz.

pierwsza rocznica
Znowu dziesiąty kwiecień się zbliża
I zmusza myśli i serca też
Do tej pamięci o tragedii, która była
Na rosyjskiej ziemi złej 
Smutek, tragedia i myśli nie pojęte
Goszczą w Polakach i w sercach 
I ciągle kuszą, i ciągle płaczą
Nad mogiłami rozsianymi gdzieś
Wrak Tupolewa ciągle stoi 
Tam, gdzie już nigdy nie powinien być
Monumentalny i obdarty 
Jakby zraniony i jakby zły 
Czy on się smuci, czy on się boi 
Bo coś ukrywa we wnętrzu swym 
Czy on żałośnie tylko zawodzi,
Że z wieży dostał wymiary złe 
Żałoba nasza krótko trwała 
Krótko i płytko, zapewnienia władz,
Że wszystkie dowody tu zostaną
Dobrze odebrane przez sędziów tych
Nam zwykłym ludziom ciągle chodzi
Po głowie myśli przeróżnych splot
I łączą się z prastarym powiedzeniem
Że Polak przed szkodą zawsze głupi jest
I pointa sama tu przychodzi, że głupi 
Jest i po szkodzie też!

wiosna
Jak ona leciutko stąpa po ziemi
Jak dumnie unosi głowę
Okrytą pachnącymi kwiatami łąki
 Na sukni jedwabne gałązki zielone
 Kolorowe gąsienice przeróżnych odcieni
 Motyle w kółeczka i kropki – lecą, lecą do jej rąk!
Wiosna – uśmiechem radości 
Delikatnym dmuchaniem wiatru
Otwiera kwiatów pąk!
 Ona to – o różowym wschodzie słońca
 Idzie na spotkanie z nami
 Uśmiecha się z poranną rosą
To znowu sypie białymi łzami
Tkanymi z mgły, przez którą nie widać
Od końca – do końca Panny Wiosny
 Nie śpiesz się tak radosna Wiosno kochana!
 Nie wymykaj się wśród parków zieleni
 Zostań jeszcze długo, długo z nami!
Do białego rana
Do lata gorejącego słońcem
I ciepłą rosą przy ziemi… 1994 r.

już wiosna
W kolorowej sukience
Z kwiatami na ręce
Z pięknym ptasim śpiewem
I kwitnącym drzewem
Przyszła wiosna

Słoneczna i radosna
Pierwiosnki i krokusy
I słońce dla pokusy
Ile tylko uniesie
Co jeszcze nam przyniesie?
Troszkę deszcze
Chmurkę jeszcze
Przelotne burze
I małe kałuże
Byś stojąc na ganku
Kiedyś o poranku
Uśmiechnięta i radosna
Powiedziała „Już wiosna”

znak zwycięstwa
Dwie belki
Pod kątem prostym
Skrzyżowane
W jedno złączone
Proste
Z prostym przesłaniem
W tym znaku zwyciężę
    *
Niebo z ziemią złączę
Tak ziemię przygniotę
Aż twarde serce rozmięknie
I miłosierdzie pęknie
I  Ja   z w y c i ę ż ę
Powiedz Panie światu
Co mieści się w tym znaku
Co więcej dla Ciebie znaczy
Czy wielość krzyży
Która by świat zalała
Czy to aby wiara przetrwała
    **
Wietrze Duchem graj
Na krzyża ramionach
Wiarę wietrze daj
Wątpiących przekonaj
I pociągnij wzwyż
A krzyż niech znaczy krzyż
Nie pomnik

zadzwonią kwiaty magnolii 
Jeszcze szaro-zielono
Ranki zimowo-wiosenne
Już podbiały płoną
Rośnie nadzieja we mnie
Nabrzmiałe pąki magnolii
Liliowo-żółte krokusy
Rozsadza ziemię życie
We mnie rosną pokusy
Kwietniem się świat ukwieci
Fiolet się w biel zamieni
Aż opadnie całun śmierci
Zmartwychwstanie na ziemi
Biało-liliowe dzwony
Wyrosną na magnolii
Powstanie Zwyciężony
Uwolni mnie z grzechu niewoli
Zadzwonią kwiaty magnolii
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„Talenty mają dla nas ogromne zna-
czenie. Nie możemy sobie w czasie go-
nienia Europy, nadrabiania zaległości, 
pozwolić na to, by talenty nam umykały, 
byśmy ich nie zauważali, byśmy je 
zmarnowali”. 

Bogdan Zdrojewski

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
od kilku zwraca uwagę na kwe-

stie, które w danym roku powinny być 
priorytetem. Rok szkolny 2010/2011 
został ogłoszony „Rokiem odkrywania 
talentów”. 
W związku z tym pani minister Kata-
rzyna Hall kilka dni przed nadejściem 
wiosny ogłosiła, by 21 marca szkoły 
zrezygnowały z tradycyjnych lekcji 
na rzecz organizowania aktywności 
rozwijających zdolności poznawcze, 
artystyczne i sportowe uczniów. W od-
powiedzi na apel MEN część uczniów 
Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza 
w Januszkowicach miała możliwość 
w tym dniu rozwinąć swoje zdolności 
i zainteresowania przyrodnicze oraz 
historyczne.
Klasy IV – VI szkoły podstawowej wy-
brały się na wycieczkę do Magurskiego 
Parku Narodowego, gdzie zwiedziły 
Ośrodek Edukacyjny w Krempnej. 
Uczniowie obejrzeli multimedialny 
spektakl przyrodniczy przedstawiający 
historię kształtowania się obecnego 
krajobrazu i przyrody Beskidu Niskiego 
na przestrzeni ostatnich 90 mln lat. Naj-
większą atrakcją całego kompleksu była 
główna sala muzealna. Na powierzchni 
ponad 400 metrów kwadratowych 
uczniowie zobaczyli w czterech porach 
roku jeden rok z życia przyrody tego 
terenu. Uczestnicy wycieczki bardzo 
chętnie zadawali pani przewodnik pyta-
nia dotyczące tajników przyrody, fauny 
i flory Magurskiego Parku Narodowego. 
Widać było ciekawość i fascynację na-
szych młodych przyrodników. 
 Oto fragmenty sprawozdań z wy-

cieczki szkolnej Kingi Węgrzyn i To-
masza Długosza, uczniów z klasy V:
(…)O godz. 8:00 zebraliśmy się koło 
szkoły i pojechaliśmy autobusem do 
Krempnej. Tam zachwyciła nas pano-
rama Beskidu Niskiego. Przed wejściem 
do muzeum zrobiliśmy sobie wspólne 
zdjęcie. W środku budynku podziwiali-
śmy wypchanego niedźwiedzia brunat-
nego i kupiliśmy pamiątki. Następnie 
pani przewodnik włączyła krótki film 
opowiadający o Magurskim PN i o jego 
powstaniu. W międzyczasie podała cie-
kawe informacje na temat wypchanego 
niedźwiedzia oraz odpowiadała na zada-
ne przez nas pytania. Później weszliśmy 
do pomieszczenia, gdzie na dużym ekra-
nie oglądnęliśmy film o ukształtowaniu 
tego terenu. W głównej sali muzealnej 
zobaczyliśmy jeden rok z życia zwierząt 
i roślin w Beskidzie Niskim. Na początku 
pani przewodnik przypomniała nam, jak 
wygląda przedwiośnie. Wtedy to przy-
roda budzi się do życia. Zobaczyliśmy 
stado wilków, rysia na drzewie, borsuka 
w norze i kruki szukające jedzenia.
Następna część wystawy przedstawiała 
wiosnę i wczesne lato. Z uwagą przy-
glądaliśmy się pięknej łące, gdzie rosły 
storczyki, mieczyki dachówkowate i inne 
gatunki roślin. Zwróciliśmy też uwagę 
na zwierzęta: dziki, pracujące bobry, 
bociana czarnego szukającego pokarmu. 
Kolejny okres w przyrodzie to późne lato 
i jesień. Ich charakterystyczne elementy, 
które mogliśmy obserwować to suche 
łąki i wrzosowiska oraz las. Widzieliśmy 
tam parę pięknych saren i sprytnego lisa.
Ostania część ekspozycji to przyroda 
późną jesienią, czyli przygotowania do 
zimy. Charakterystycznymi elementami 
były opadłe liście oraz piękne grzyby: 
borowiki, rydze oraz muchomory. Zwie-
rzęta leśne gromadziły zapasy. Jelenie 
odbywają wtedy gody, więc mogliśmy 
usłyszeć ich prawdziwe ryki.
Po zakończeniu zwiedzania sprawdza-
liśmy i poszerzaliśmy naszą znajomość 

przyrody, korzystając z przygotowanych 
stoisk z komputerami. Następnie przeszli-
śmy na korytarz, gdzie stały prawdziwe 
pnie drzew różnych gatunków, mogliśmy 
się przyjrzeć ich korze i ułożeniu słojów 
. Z tabliczek można było odczytać nazwę 
gatunkową danego drzewa w języku 
polskim i łacińskim, dowiedzieć się z ry-
sunków wielu ciekawostek oraz obejrzeć 
dokładnie cechy charakterystyczne liści. 
A na koniec w ogromnym pomieszczeniu 
podziwialiśmy wystawę prac plastycz-
nych i fotograficznych o lesie wykona-
nych przez dzieci z okolicznych szkół. 
 Z Krempnej uczniowie pojechali 
do Muzeum Historycznego w Dukli. 
Siedzibą muzeum jest XVIII-wieczna 
rezydencja magnacka, pałac i park rodu 
Mniszchów. Największym zainteresowa-
niem wśród uczniów cieszyła się wysta-
wa plenerowa: pojazdy, czołgi, armaty, 
haubice z okresu II wojny światowej. 
Uczniowie zobaczyli również kolekcje 
militariów, zbiory związane z dawnymi 
właścicielami Dukli oraz szeroko pojęte 
regionalia.
 Ze sprawozdań Kingi Węgrzyn i To-
masza Długosza, uczniów klasy V:
(…) Około południa pojechaliśmy do 
Dukli. Na dziedzińcu stały czołgi, wozy 
pancerne, działa oraz samoloty wojsko-
we. Kiedy weszliśmy do środka, kazano 
nam założyć specjalne pantofle. Pieter 
było aż trzy, na pierwszym oglądaliśmy 
dawne meble i wystrój pokoi. Na drugim 
i trzecim zobaczyliśmy pociski, hełmy, 
broń i wiele granatów z II wojny świa-
towej. Moim zdaniem najciekawiej było 
w muzeum przyrodniczym. Ta wycieczka 
bardzo nam się przydała, ponieważ do-
wiedzieliśmy się ciekawych rzeczy. War-
to było zobaczyć te niezwykłe miejsca.
 W tym dniu nasi uczniowie mieli 
możliwość odkryć swoje zainteresowa-
nia i pasje, a poszukiwanie i wspieranie 
zdolnych młodych ludzi będzie zadaniem 
nauczycieli przez cały rok.

 Iwona Szczucińska

odkrywamy talenty i zainteresowania przyrodnicze i historyczne

Pamiątkowe zdjęcie z czołgiem przed Muzeum Historycznym w Dukli
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W październiku 2010 roku uczennice 
i uczniowie Zespołu Szkół im. 

Adama Mickiewicza w Januszkowicach 
rozpoczęli pozalekcyjne zajęcia z języ-
ka angielskiego w ramach projektu pt. 
„Wiejska szkoła w środku Europy bez 
różnic”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Zajęcia te od 
początku cieszyły się największym za-
interesowaniem wśród uczniów, od naj-
młodszych dzieci do tych najstarszych. 
W naszej szkole językiem dominującym 
od wielu lat był język niemiecki, a język 
angielski niestety spychano na dalszy 
plan. Dopiero dzięki projektowi mamy 

możliwość poszerzenia wiedzy z tego 
języka. Dlatego też tak wiele osób 
zapisało się na zajęcia angielskiego. 
Utworzono dziewięć grup.
 Grupa, do której należę, prowadzona 
jest przez Panią Martę Skałkowską, 
lektorkę j. angielskiego Szkoły Jezy-
ków i Zarzadzania PROMAR – In-
ternational z siedziba w Rzeszowie. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 
w sobotę i trwają 90 minut. Wiedzę 
z tego języka zdobywamy poprzez 
bardzo ciekawe techniki i formy pracy 
z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
informacyjnych, a nawet zabawę. Często 
tłumaczymy oraz śpiewamy piosenki 

artystów „na topie”, które przygotowuje 
nasza Pani trener. Nauka słówek w ten 
sposób przynosi o wiele lepsze rezulta-
ty, a przy tym świetnie się bawimy. Na 
zajęciach wcielamy się także w różne 
role i odtwarzamy sytuacje z życia 
codziennego. Mamy za zadanie np. 
znaleźć odpowiednią dla siebie pracę, 
zrobić zakupy, posługując się tylko 
językiem angielskim. Dzięki takim 
formom pracy z wielkim entuzjazmem 
bierzemy udział w zajęciach. Nie zrażają 
nas przy tym skomplikowane struktury 
gramatyczne. Poznaliśmy już do tej pory 
cztery czasy, a dzięki Pani Skałkowskiej 
są to również przyjemne zajęcia. Ona 
pobudza naszą ciekawość i sprawia, że 
chcemy dowiedzieć się czegoś więcej. 
W nauce jakiegokolwiek języka bardzo 
ważne jest słuchanie i rozmowa, dla-
tego też na naszych zajęciach tego nie 
brakuje. Na samym początku edukacji 
musieliśmy „oswoić” się z językiem. 
Obecnie widać, że coraz łatwiej jest 
się nam wysławiać, więcej rozumiemy, 
a czytanie i wymowa trudnych słówek 
nie sprawia już problemu.
 Mamy nadzieję, że te zajęcia dobrze 
przygotują nas do dalszej edukacji i nie 
będziemy czuć się gorsi od naszych 
rówieśników. Jesteśmy wdzięczni 
wszystkim, którzy umożliwili nam 
uczestnictwo w tak ciekawych, intere-
sujących i pożytecznych zajęciach.

Uczestniczka zajęć w projekcie 
Magdalena Augustyn

Projekt pt. „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

anGieLski szansą na Lepszą przyszłość

„dobry” i „zły” cholesterol

Cholesterol pełni w organizmie rolę 
funkcjonalną i strukturalną. Jest 

składnikiem wszystkich błon komórko-
wych organizmu i pełni funkcję prekur-
sora hormonów płciowych, hormonów 
kory nadnerczy, witaminy D3 oraz kwa-
sów żółciowych. Ze względu na obec-
ność w błonach komórek nerwowych 
ma również znaczenie w przewodzeniu 
impulsów nerwowych.
 Formę transportową cholesterolu 
stanowią lipoproteiny osocza krwi. Zwy-
czajowo lipoproteiny o niskiej gęstości 
(tzw. LDL) nazywa się „złym cholestero-
lem”, a lipoproteiny o wysokiej gęstości 
(HDL) - „dobrym cholesterolem”. W or-
ganizmie występuje cholesterol pocho-

dzący z dwóch źródeł: pokarmowych 
(egzogennych) oraz endogennych czyli 
biosyntezy, która odbywa się w wątrobie, 
jelitach i skórze. Cholesterol pochodzą-
cy z pokarmu wchłania się w jelicie 
cienkim i z krwią wędruje do wątroby, 
gdzie jest częściowo wykorzystywany 
do włączenia do lipoprotein osocza. 
W organizmie występuje tzw. sprzężenie 
zwrotne gdy cholesterol pokarmowy ha-
muje wytwarzanie odpowiedniej ilości 
cholesterolu endogennego. Jednak jego 
nadmiar dostarczany regularnie powo-
duje hipercholesterolemię. Nadmierny 
wzrost poziomu cholesterolu we krwi 
może być powodem zaburzeń gospo-
darki lipidowej i wiązać się z ryzykiem 
chorób układu sercowo-naczyniowego 
(miażdżyca, udar mózgu, zawał serca). 
Jego nadmierna ilość gromadzi się rów-
nież w formie kamieni żółciowych.
 Na przemiany cholesterolu mają 
wpływ naturalne składniki diety m. in. 
rozpuszczalna frakcja błonnika pokar-
mowego, ryby (oleje rybne), antyoksy-
danty oraz szereg związków pochodze-
nia roślinnego. Im więcej błonnika w 

diecie tym więcej cholesterolu zużywa 
wątroba do produkcji neutralizowanych 
przez błonnik rozpuszczalny kwasów 
żółciowych. Czynnikiem zapobiega-
jącym chorobom wynikającym z pod-
wyższonego poziomu cholesterolu są 
tłuszcze zawierające wielonasycone 
kwasy tłuszczowe (słynne Omega). An-
tyoksydanty z kolei chronią cholesterol 
przed utlenianiem, a więc np. etapem 
inicjującym zmiany miażdżycowe. 
Surowce roślinne zawierają też  sub-
stancje wpływające na pracę wątroby 
(stymulują wytwarzanie i spływ żółci 
oraz działają ochronnie na wątrobę). 
Takie właściwości mają m. in. czosnek, 
karczoch, ostropest plamisty (źródło 
sylimaryny), herbata zielona, yerba mate 
czyli ostrokrzew paragwajski, szparagi, 
ostryż (zawiera kurkuminę) i cykoria 
(zawiera inulinę). Wszystkie te rośliny 
wykorzystywane są w profilaktyce hi-
percholesterolemii i w celu utrzymania 
prawidłowego poziomu cholesterolu we 
krwi.
 Dużo zdrowia

mgr farm. Monika Miałkowska

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
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23 marca 2011 r. wyłonieni zostali 
laureaci VII edycji Programu Gran-

towego Danone „Masz pomysł? Podziel 
się Posiłkiem!”. Do konkursu zgłoszono 
212 projektów obejmujących dożywianie 
i edukację żywieniową dzieci. Wniosko-
dawcy po raz pierwszy mogli ubiegać 
się o dofinansowanie w kwocie nawet do 
7 000 złotych. Dzięki projektom dzieci 
otrzymają posiłki oraz m.in. nauczą się jak 
właściwie się odżywiać i uprawiać ogró-
dek warzywny, a także poznają zwyczaje 
kulinarne różnych krajów.
 Celem programu grantowego jest 
wsparcie inicjatyw, które w społecz-
nościach lokalnych przeciwdziałają 

niedożywieniu oraz wykluczeniu dzieci 
i młodzieży. Zgłaszane aplikacje obejmo-
wały 2 części:  innowacyjny projekt walki 
z niedożywieniem dzieci oraz  działania 
edukacyjne w zakresie prawidłowego 
odżywiania. O przyznaniu grantu decydo-
wała kapituła składająca się z ekspertów 
w dziedzinie prawidłowego odżywiania, 
społecznej odpowiedzialności biznesu, 
działania organizacji pozarządowych, 
psychologii oraz mediów. Przy ocenie 
nadesłanych wniosków kapituła brała 
pod uwagę następujące elementy: inno-
wacyjność w danej społeczności, oparcie 
o rzetelną diagnozę potrzeb i możliwości 
lokalnego środowiska, aktywizacja dzie-
ci oraz rodziców, udział wolontariuszy, 
a także po raz pierwszy udział sponsorów.
Rada Rodziców z Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Kamienicy Dolnej opracowała 
wniosek, który spełniał wymagane kryte-
ria oraz  uzyskał maksymalną liczbę punk-
tów pozwalającą na otrzymanie dotacji.  

Rada Rodziców

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Kamienicy Dolnej postanowiła 

wykorzystać czas karnawału na zorganizowanie 
Zabawy Ostatkowej. 
 Z wielkim zapałem przystąpiono do przygo-
towań. Organizatorzy zadbali o smaczne dania, 
wystrój sali i muzykę do tańca. Wieczorem 
5 marca od godziny 18.00 rozpoczęła się wspól-
na zabawa. Wszystkim dopisywał dobry humor, 
smakowały wyśmienite dania.  Dodatkową 
atrakcją wieczoru były liczne konkursy: kara-
oke, wybory gospodarza imprezy, najbardziej 
wytrwałej pary tanecznej oraz króla i królowej 
balu. O udanej zabawie świadczy fakt, że ostatni 
goście opuścili parkiet tuż nad ranem.
 Rada Rodziców składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim Sponsorom i Rodzicom, któ-
rzy włączyli się w organizację zabawy. Dochód 
z balu przeznaczony zostanie na cele szkolne.  

Organizatorzy 

zaBawa karnawałowa w kamienicy doLnej

marcowe święto
7 marca 2011 r. w Kamienicy Dolnej odbyło 

się spotkanie z Paniami zorganizowane 
przez Radę Sołecką z okazji Dnia Kobiet.  
Zebranych powitała Pani Dyrektor,  pod-
kreślając niezwykłą rolę kobiety w każdej 
dziedzinie życia.  Następnie uczniowie klas 
I-VI zaprezentowali niezwykły  montaż 
słowno-muzyczny,  na który złożyły się: 
piosenki, wiersze, zabawne skecze i tańce.   
 Na koniec uroczystości przedstawiciele 
Rady Sołeckiej wręczając Paniom przepięk-
ne czerwone róże życzyli radości, pogody 
ducha, powodzenia i zdrowia. 
 Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. 
Szkoda, że ten dzień jest tylko raz w roku!

aa

23 marca 2011 roku odbyły się Halowe Mistrzo-
stwa Powiatu Dębickiego. Brzosteckie gimna-

zjum reprezentowały uczennice klas I i II. Najlepszą 
zawodniczką na dystansie 600 m okazała się Karolina 
Kmiecik, która tym samym zdobyła złoty medal. 
IV miejsce zajęła Agnieszka Gwiżdż, V miejsce 
Paulina Strojek, VI miejsce Aleksandra Boroń.
 Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

Magdalena Machaj

Na powiatowych sz tafeto -
wych biegach przełajowych 

w Dębicy na dystansie 10x800m 
brzosteckie gimnazjalistki okazały 
się najlepsze i tym samym awanso-
wały na zawody rejonowe do Miel-
ca. Skład zespołu: Iwona Kolbusz, 
Karolina Kmiecik, Aleksandra 
Boroń, Magdalena Stawarz, Moni-

ka Lemek, Karolina Przewoźnik, 
Karolina Piekarczyk, Paulina Fa-
larz, Paulina Strojek, Magdalena 
Śliwa, Agnieszka Gwiżdż.
W zawodach brało udział 7 zespo-
łów z całego powiatu. Za sukcesem 
grupy stoi nauczyciel wychowa-
nia-fizycznego Magdalena Machaj.

Zawodniczki 

Brzosteckie LekkoatLetki  
na najwyższym podium

HaLowe mistrzostwa  
powiatu dęBickieGo

podzieL się posiłkiem
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Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w domu strażaka w Januszkowicach – stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze budynku domu strażaka w Januszkowicach, z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności gospodarczej.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,55 zł + 23% VAT-u miesięcznie .
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 42 m2 (sala sklepowa i zaplecze).
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, bieżącą wodę i gaz.
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz podatek 
od nieruchomości i inne opłaty które obciążają najemcę.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 29 KWIETNIA 2011 r. O GODZ. 1100

Wadium dla lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 26.04.2011r. w Kasie 
Urzędu Miejskiego w Brzostu lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0006)
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2011 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.
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: 
BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0006).

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 marca 2011 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - stanowiących  

własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem sprzedaży  w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy jest lokal mieszkalny Nr 7 znajdujący się w budynku 
oznaczonym numerem 93 zlokalizowanym w Siedliskach-Bogusz na działce nr 1114/7, o powierzchni 2700 m2 – stanowiącej własność 
Gminy Brzostek objętej Księgą Wieczystą Nr 67 908.

Lp Numer 
lokalu

Pow. użytkowa lo-
kalu mieszkalnego

Pow. użytkowa pomiesz-
czeń przynależnych

Wartość rynkowa 
lokalu

Udział ułamkowy w częściach 
wspólnych budynku i w gruncie

Koszty wyceny doli-
czane do ceny lokalu

1. 7 58,86 m2 10,53 m2
68 790,00 zł, w tym 

wartość rynkowa 
gruntu 1 702,00 zł

6939/76797 553,50 zł

Opis działki nr 1114/7 na której posadowiony jest budynek nr 93 z lokalem nr 7 
Nieruchomość położona w Siedliskach-Bogusz w obrębie zabudowy obiektami użyteczności publicznej, teren płaski na stoku, uzbrojony 
w sieć elektryczną, kanalizacyjną, gazową i wodociągową. Dojazd z dróg o nawierzchni utwardzonej, wg studium zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzostek to teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Opis lokalu: lokal nr 7 położony  na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym jednopiętrowym, podpiwniczonym, z podda-
szem nieużytkowym. Lokal mieszkalny zużyty czasem prawidłowego użytkowania, składa się z 3 pokoi, przedpokoju, wc, łazienki 
i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 58,86 m2. W lokalu występuje słaba izolacyjność ścian, ściany zagrzybione. W łazience 
i kuchni ułożono płytki ceramiczne na ścianie i posadzce.
Stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. 
Nr 102, poz. 651 z późn. zm z 2010 r. Dz.U. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,Nr 197 poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) 
pierwszeństwo w nabyciu przysługuje najemcy opisanego wyżej lokalu mieszkalnego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww ustawy, winny złożyć 
wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 marca 2011 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - stanowiących 

własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy jest lokal mieszkalny Nr 6 znajdujący się w budynku ozna-
czonym numerem 5 zlokalizowanym w Brzostku, przy ulicy Gryglewskiego na działce nr 216/3, o powierzchni 4835 m2 – stanowiącej 
własność Gminy Brzostek objętej Księgą Wieczystą Nr 44 589 .

Lp Numer 
lokalu

Powierzchnia użytkowa 
lokalu mieszkalnego Wartość rynkowa lokalu Udział ułamkowy w częściach 

wspólnych budynku i w gruncie
Koszty wyceny doli-
czane do ceny lokalu

1. 6 58,50 m2 86 455,00 zł, w tym wartość ryn-
kowa gruntu 6 926,00 zł 5850/121263 553,50 zł

Opis działki nr 216/3 na której posadowiony jest budynek nr 5 z lokalem nr 6 
Nieruchomość położona w Brzostku przy ulicy Gryglewskiego w obrębie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Dojazd z dróg o na-
wierzchni asfaltowej. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, kanalizacyjną, gazową i wodociągową. Wg studium zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzostek to teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Opis lokalu: lokal nr 6 położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym jednopiętrowym, podpiwniczonym, z poddaszem 
nieużytkowym. Lokal mieszkalny zużyty czasem prawidłowego użytkowania, składa się z 3 pokoi, przedpokoju, wc, łazienki i kuchni 
o łącznej powierzchni użytkowej 58,50 m2. W łazience i kuchni ułożono płytki ceramiczne na ścianie i posadzce.
Stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. 
Nr 102, poz. 651 z późn. zm z 2010 r. Dz.U. Nr 106, poz.675, Nr143, poz.963, Nr 155, poz.1043,Nr 197 poz.1307, Nr 200, poz. 1323) 
pierwszeństwo w nabyciu przysługuje najemcy opisanego wyżej lokalu mieszkalnego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww ustawy, winny złożyć 
wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesiakowska 
– Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWO -USłUGOW E „EK I W”  – Brzos tek ,  
ul. Szkotnia 16

3. FIRMA „OLMAR”, Mariusz Krauze – Brzostek
4. DELIKATESY „CENTRUM”, Małgorzata Drozd – 

Brzostek, ul. Rynek 39
5. ZAKłAD ROBÓT MELIORACYJNO-KANA-

LIZACYJNYCH „HYDROBUD” SP.J., B. Pysz,  
U. Pysz – Latoszyn 31c 

6. BANK SPÓłDZIELCZY RZEMIOSłA w KRAKO-
WIE oddział w BRZOSTKU

7. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSłOWY, Renata 
i Zbigniew Golec – Brzostek, ul. Rynek 29

8. ZAKłAD RZEźNICZO-WĘDLINIARSKI „TECH-
NO-MAS”, Kazimierz Sarna – Brzostek, ul. Mickie-
wicza 19

9. „PMS INTERNATIONAL” SP. Z O.O. – MAREK 
WOJNAR – ZAWADKA BRZOSTECKA 50

10. FIRMA USłUGOWA ELSTOB, Paweł Wojnar  
– Zawadka Brzostecka 44

11. APTEKA, mgr farm. Ryszard Nalepa – ul. 11-go 
Listopada

12. WINTER-SPORT, Dorota i Grzegorz Betlej – Brzo-
stek, ul. Szkolna 3

13. FIRMA HANDLOWO-USłUGOWA GEODEZYJ-
NO-BUDOWLANA, inż. Adam Sieńkowski – Zawadka 
Brzostecka

14. FIRMA USłUGOWO-BUDOWLANA „EFEKT”, 
Piotr Wójcik – Klecie 123

15. Z A K ł A D ŚLUSA R SK I ,  Edward  K m ie c i k  
– Brzostek, ul. Mickiewicza 16

16. FIRMA TRANSPORTOWO-USłUGOWA, Jan Dzie-
dzic – Bukowa 42

17. FIRMA HANDLOWO-USłUGOWA MIKROKOSM, 
Grzegorz Kłęk – Brzostek, ul. Mickiewicza

18. LASZKłO, Adam Latoszek – Klecie
19. ZAKłAD KAMIENIARSKO-MEBLOWY, Janusz 

Czarnawski – Klecie
20. FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „STAN-

-BUD”, Stanisław Zyguła – Brzostek, ul. Łukasiewi-
cza 32

21. USłUGI  WOD. KAN. CO. GAZ, Józef Kawalec – 
Brzostek

22. FIRMA „WAFELEK”, Zbigniew Szczuciński – Ja-
nuszkowice

23. FIRMA WOJT-BUD, Wojciech Miśkowicz – Brzostek, 
ul 11-go Listopada 2

24. SZKOłA JAZDY „MILA”, Anna Nawracaj Rozwa-
dowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 1

25. FHU „BRIAN SOFT” – SPRZEDAŻ I NAPRAWA 
KOMPUTERÓW, Jacek Berrahal – Brzostek, ul. Ry-
nek 38 

26. SKLEP WIELOBRANŻOWY, Artur Potrzeba – 
Brzostek

27. PHUP MOTOR-PORT, Marek Smoła – Brzostek, 
ul 11-go Listopada 14

28. WOD-GAZ, Paweł Bielecki – Brzostek
29. FIRMA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I RZE-

MIOSłA, Dariusz Kalina – Brzostek
30. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSłOWY, Barbara 

Szybist – Kołaczyce
31. SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY „MELISA”, 

Maria Maczuga – Brzostek, ul. Rynek 2
32. KWIACIARNIA „ANIA”, Anna Trojan-Kopala – 

Brzostek, ul. Rynek 18
33. FIRMA HANDLOWA SANIT, Tadeusz Wójcik – 

Brzostek, Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
34. AGENT UBEZPIECZENIOWY, Jerzy Potrzeba – 

Brzostek, ul. Łukasiewicza 48
35. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, mgr Eugeniusz 

łazowski – Brzostek, ul. Szkotnia 18
36. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW, Lesław 

Kaput – Brzostek, ul. Słoneczna 40
37. FIRMA HANDLOWA BUDROL, Leszek Dziedzic 

– Mieczysław Dziedzic Spółka Jawna – Zawadka 
Brzostecka 2

38. PH AGD, Zbigniew Ramut
39. SKLEP MOTORYZACYJNY AGRO-MOTOR, Joan-

na Sury – Brzostek, Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
40. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSłOWY, Maria 

Szczygieł, Józef Czekaj
41. FIRMA EDO, Edward Giergowski – Brzostek
42. FHUP ANEx, Aneta Augustyn – Brzostek, ul. Przed-

mieście 36
43. SKLEP TARA, Dorota Wołowiec-Prokop – Brzostek, 

ul. Rynek 24
44. SKLEP MEBLOWY, Danuta Pruchnik – Brzostek, 

ul. Rynek
45. FHU AUTOSERWIS, Stanisław Jędrzejczyk  

– Brzostek, ul. Słoneczna
46. APTEKA vITA, Godawska i Wspólnicy Spółka Jawna 

– Brzostek, ul. Szkolna
47. KWIACIARNIA, Piotr Michalski, – Brzostek, ul. Ry-

nek
48. FIRMA HANDLOWA I DORADZTWA FINANSO-

WEGO, Mariusz Grygiel
49. FOTO GRT, G. Trzeciak – Brzostek, ul. Rynek 30

Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów i trenerów 
czuwa BIURO RACHUNKOWE, Jadwiga Olszewska 
– Brzostek, ul Łukasiewicza

Firmy wspierające sekcję piłki nożnej
Lks Brzostowianka Brzostek

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy
LKS Brzostowianka Brzostek

Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012” w Brzostku 
Rezerwacji boisk można dokonywać osobiście lub telefonicznie

Prosimy dzwonić tylko w godzinach otwarcia pod numer telefonu 504 665 776
Instruktorzy
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KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
„KONSULTANT”

Adam DACHOWSKI
SPECJALIZACJA KANCELARII:
•	 PRAWO BANKOWE, PRAWO CYWILNE
•	 ODSZKODOWANIA	Z	TYTUŁU	WYPADKÓW	 
KOMUNIKACYJNYCH	I	WYPADKÓW	PRZY	PRACY

ZAPRASZAM	W	KAżDą	śRODę
od 900 do 1400

39-230 Brzostek 
ul. Rynek 7

tel. + 48 508 250 412
www.adamdachowski.pl
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F.U. KRIS POLECA:
Profesjonalne pranie ekstrakcyjne:

- dywanów
- wykładzin
- tapicerek samochodowych
- tapicerek meblowych

Doczyszczanie posadzek:
- kostka brukowa (czyszczenie + impregnacja)
- lastrico, gres 
- posadzki przemysłowe

Dystrybucja profesjonalnej chemii sprzątającej:
- obiektowej, samochodowej

514 090 666

firma.kris@interia.pl

   podatku 
dLa 
damianka

Drodzy Czytelnicy Wiado-
mości Brzosteckich!
 Zwracam się z prośbą 
o przekazanie 1% podatku 
dla niesłyszącego Damianka. 
Damianek wymaga stałej 
i Fachowej rehabilitacji, aby 
mógł w przyszłości sam sobie 
radzić z przeciwnościami 
tego świata.

Dane potrzebne do PIT:
1. Nazwa OPP: Fundacja 

Dzieciom Zdążyć  z Po-
mocą

2. KRS: 0000037904
3. Imię i nazwisko podopiecz-

nego: Damian Raś – wpisu-
jemy w rubryce informacje 
uzupełniające 1%

Ważne! W PIT nie wpisujemy 
nigdzie nr. konta.

Za okazaną pomoc  
i życzliwość  

z góry serdecznie dziękuję
M. Kawalec–Raś

1%O F E R T A
MMS – Usługi BHP

Marcin Marian Skocz
38 -213 Kołaczyce ul. Wł. Jagiełły 8
telefon 13/4460020 lub 694 391 470

Informuję Szanownych Państwa, że od dnia 01 kwietnia 2011 roku 
rozpocząłem samodzielną działalność usługową w zakresie spraw 
związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy.

Posiadając uprawnienia specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 
wykonuję niżej wymienione usługi:
• Przeprowadzanie instruktażu ogólnego, a wraz z pracodawcą instrukta-

żu stanowiskowego w zakresie: oświaty, administracji i budownictwa.
• Przeprowadzanie szkoleń okresowych dla pracowników i pracodawców 

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) z późn. zm. w zakresie § 14. 2 pkt:
1 - osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracowni-

kami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści 
2 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
5 - pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni, których 

charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla 
zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Wykonywanie zadań służby bhp w zakładzie pracy
• Kierowanie Zespołem Powypadkowym
• Przeprowadzanie audytu wewnętrznego systemu zarządzania bezpie-

czeństwem i higieną pracy.

Zlecone prace realizuję na warunkach uzgodnionych z pracodawcą oraz 
na zasadach  określonych przepisami prawa pracy. 
       
  Zachęcam do współpracy  Specjalista ds. BHP
              mgr inż. Marcin Marian Skocz
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Przyjmujemy 
zamówienia 

na dekoracje ślubne 
w kościele i na sali
BRZOSTEK, ul. RYNEK 30

ZAPRASZAMY

Firma WOJT-BUD zaprasza do 
biura sprzedaży w Brzostku

Nasza oferta:
• Pokrycia dachowe (blacha na wymiar, da-

chówki ceramiczne i betonowe)
• Stolarka budowlana PCV, stalowa, drewniana 

(okna 6 komorowe, drzwi zewnętrzne i we-
wnętrzne, okna dachowe)

• Bramy garażowe, rolety, roletki tekstylne, 
moskitiery na wymiar

• Systemy ociepleń SEMPRE, CAPAROL, 
WEBER

• System suchej zabudowy RIGIPS
• Oraz inne materiały budowlane

Ul. 11 Listopada 2
Pon. - pt. 9.00 - 15.00
Sobota 9.00 - 13.00
Nr. Tel. 511 486 405
www.wojtbud.com

Zapraszam wszystkich 
zainteresowanych

F.H.U. Wojciech Wojdyła
JANUSZKOWICE k/szkoły

tel.:  787 002 776

OFERUJE
• opony nowe i używane
• części zamienne
• oleje, filtry

WYMIANA
• olejów
• filtrów
• płynów
• opon

PROMOCJA WIOSENNA 
NA WYMIANĘ OPON

Z A P R A S Z A M Y
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krzyżówka 
z naGrodą
Poziomo:
1) Jeden z Archaniołów; 4) Wśród ziół; 
8) Ptak na monecie; 11) Australijski nie-
lot; 12) Obawa; 13) Rewia; 14) Stanisław, 
malarz polski; 15) Szpieg; 16) Indianie 
Ameryki Północnej (Kanada); 17) Leni-
nowska ekonomika; 18) Ogół zasad i norm 
moralnych; 20) Flaga podnoszona na 
statku; 21) Miasto portowe w Zairze nad 
rzeką Kasai; 25) Imię Carusa, króla teno-
rów; 26) Japońska firma samochodowa; 
27) Metalowe wiórki; 28) Urzędowa, stała 
opłata; 31) Zuchwałość, pycha; 33) Ma-

szyna do wbijania pali; 35) Powieść Ka-
jetana Abgarowicza; 36) Dopływ Wisły, 
Czarna Woda; 37) Przytoczenie tekstu 
lub czyichś słów; 38) Nicienie pasożytu-
jące w korzeniach buraków; 39) Symbol 
władzy monarszej; 40) Utwór poetycki; 
41) Okres w dziejach; 42) Lasso Tatara; 
43) Ptak z rożna; 44) Wątek.
Pionowo:
1) Kadra; 2) Mówią same za siebie; 
3) Mała łza; 4) Demon przybierający 
postać kobiety; 5) Zarządca; 6) Uczest-
nik wycieczki; 7) Postać z „Balladyny”; 
8) Zwierzę podobne do żyrafy; 9) Zioło; 
10) Naiwność, ufność; 19) Zdobi ucho; 
22) Matka króla zwierząt; 23) Zwierze 
pociągowe; 24) Budynek; 29) Wlazł na 

płotek; 30) Imię Czechowa; 31) Do wypo-
czynku w krajach tropikalnych; 32) Wbity 
zmusza do myślenia; 33) Surdut; 34) Zi-
mowe wakacje.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 
30 kwietnia 2011 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: DESZCZE MARCOWE ZBO-
ŻU NIEZDROWE.
Nagrodę książkową wylosowała MAG-
DALENA ZIĘBA  z Woli Brzosteckiej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal

Przewodnik do turystów:
– Gdyby ta Pani w żółtym sweterku 
przestała mówić, usłyszelibyśmy huk 
tego pięknego wodospadu.

		
– Wasz Mareczek już dziesięć lat się 
uczy grać na trąbce. Odniósł już jakieś 
sukcesy?
– Tak, nawet międzynarodowe...
– A jakie?

– Przez niego już dwie rodziny uciekły 
do Niemiec...

		
Letniczka kupuje u rolnika mleko.
– A starczy wam litr – pyta z troską.
– Starczy.
– Bo jakby nie starczyło, to ja mogę 
jeszcze dolać wody...

		
Facet w knajpie pyta kelnera:
– Jest może kawior?
– Nie ma, ale możemy podać przyciem-
nione okulary do ryżu.

		
Blondynka spóźnia się do pracy.
Zdenerwowany szef dzwoni do niej 
i mówi:

– Gdzie Ty jesteś?
– Jadę do pracy, korek jest.
– A jak długi?
– Nie wiem, bo jadę pierwsza.

		
– Jak brzmi definicja wojskowa kałuży?
– Jest to niewielki zbiornik wodny 
o małym znaczeniu strategicznym.

		
Jaś rozmawia z ojcem:
– Tato, tak bardzo chciałbym być choć 
raz na Twoim miejscu...
– A co byś zrobił, gdyby Twoje marze-
nie się spełniło synku?!
– Dałbym mojemu ukochanemu syn-
kowi 20 zł na ciastka i lody!
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Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
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Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

o spacjach ciąg dalszy
 Spacji nie należy umieszczać także przed znakiem zapy-
tania, wykrzyknikiem, między liczbą a znakiem %. Również 
złym zwyczajem jest wstawianie w długich liczbach zwykłej 
spacji jako oddzielenie np. tysięcy od jedności, gdyż występu-
je ryzyko przeniesienia części liczby do następnego wiersza. 
W tym wypadku wstawiamy tzw. spację twardą, ale o tym 
trochę później.

denerwujące jednoliterówki
 Pozostawienie jednoliterowych słów na końcu wiersza 
nie jest błędem ortograficznym, ale jeśli nam to przeszkadza 
lub jeśli ktoś tego od nas wymaga (np. przy pisaniu pracy 
dyplomowej) możemy to zrobić używając twardej spacji. 
Twardą spację wstawiamy za pomocą kombinacji klawiszy: 
CTRL + SHIFT + SPACJA bezpośrednio po spójniku, a przed 
następującym po nim wyrazem (powoduje to „przyklejenie” 
spójnika do wyrazu). Nie wolno używać w tym celu wielu 
zwykłych spacji lub tzw. miękkiego entera (kombinacja kla-
wiszy: SHIFT + ENTER) bo przy dopisaniu czegokolwiek 
do akapitu, tekst nam się rozjedzie.
 Twardą spację możemy też stosować jako wspomniany 
już wcześniej separator w długich liczbach, przy pisaniu 
numerów telefonów, przy połączeniu liczb z jednostkami itp.
 Jeśli klikniemy na pasku narzędziowym przycisk „Pokaż 
wszystko” to spacja zwykła (miękka) będzie oznaczana 
kropką między wyrazami, zaś spacja twarda kółeczkiem 
przypominającym znak stopnia. Przykład: 22·kg, 22ºkg.

kasować też trzeba umieć
 Bardzo często w trakcie pisania tekstu, jak również pod-
czas jego poprawy, zachodzi potrzeba skasowania jednego 
lub kilku znaków. Aby to zrobić trzeba najpierw ustawić 
punkt wstawiania (pionowy migający odcinek w tekście, 
który możemy szybko ustawić przez kliknięcie myszką 
obok znaku, który chcemy skasować) a następnie klawiszem 
BACKSPACE lub DELETE dokonać usunięcia. Pamiętajmy, 
że klawisz DELETE kasuje nam znak z prawej strony punktu 
wstawiania a klawisz BACKSPACE z lewej strony. Kombi-
nacja klawiszy CTRL + BACKSPACE kasuje cały wyraz 
z lewej strony  punktu wstawiania, a CTRL + DELETE kasuje 
wyraz z prawej strony punktu wstawiania.
 Możemy również ustawiać punkt wstawiania za pomocą 
klawiatury. Robimy to w następujący sposób:

Przeniesienie punktu 
wstawiania Naciskamy

O jeden znak w lewo STRZAŁKA W LEWO
O jeden znak w prawo STRZAŁKA W PRAWO
O jeden wiersz w górę STRZAŁKA W GÓRĘ
O jeden wiersz w dół STRZAŁKA W DÓŁ
O jeden wyraz w lewo CTRL + STRZAŁKA W LEWO
O jeden wyraz w prawo CTRL + STRZAŁKA W PRAWO
Na koniec wiersza END
Na początek wiersza HOME
O jeden ekran w górę PAGE UP
O jeden ekran w dół PAGE DOWN
Na koniec dokumentu CTRL + END
Na początek dokumentu CTRL + HOME

cdn.
J. Nosal

Poradnik obsługi edytora WORD

pisać każdy może... (2)

 Wychodząc naprzeciw środo-
wiska lokalnego pragniemy nie 
tylko przedstawić zakres naszej 
działalności, zaprezentować 
techniki wytwarzania i zdobnic-
twa wyrobów rzemieślniczych, 
ale przyczynić się do propago-
wania i kultywowania tradycji 
związanej ze świętami wielka-
nocnymi.

Kierownik Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Brzostku 
dr Alicja Kawalec-Przetacznik

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku serdecznie zapraszają  
w dniach 09.04.2011 – 10.04.2011 r. na wystawę prac uczestników  

Warsztatów, połączoną z kiermaszem wielkanocnym,  
która odbędzie się w Domu Kultury w Brzostku  w godzinach 9.00 – 17.00
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Koncepcja konkursu jest właściwie 
niezmienna od początku jego ist-

nienia. Zaczyna się więc od zaproszenia 
szkół z województwa do udziału w tur-
nieju. Ich reprezentacje po rozwiązaniu 
testu ułożonego przez nauczycieli naszej 
szkoły kwalifikują się do finału, który 
składa się z dwóch etapów. Pierwszy to 
test z wiedzy matematyczno-przyrodni-
czej, pierwszej pomocy i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, a drugi to ścisły finał, 
do którego przechodzi zawsze sześć naj-
lepszych drużyn, w tym nasza kwalifi-
kuje się bez udziału w teście pisemnym. 
Tak więc w ścisłym finale rywalizowa-
ły w tym roku 
zespoły Gim-
nazjum nr 11 
w Rzeszowie, 
Gim naz ju m 
nr 1 w Kol-
b u s z o w e j , 
Gim naz ju m 
i m .  K r ólo -
wej Jadwigi 
w Brzostku, 
P u b l i c z n e 
Gim naz ju m 
nr 1 im. Kró-
lowej Jadwigi 
w Jarosławiu, 
Gim naz ju m 
im. Jana Paw-
ła II w Iwierzycach i Gimnazjum z Ze-
społu Szkół w Siedliskach-Bogusz, bo 
po pierwszej części odpadły Gimna-
zjum z Zespołu Szkół Miejskich nr 4 
w Jaśle, Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Jodłowej, Gimnazjum nr 4 w Mielcu, 
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy, 
Gimnazjum z Zespołu Szkół w Macho-
wej. Jednak wszystkie drużyny zostają 
zawsze do końca i dopingują swoich 
faworytów, zachęcając ich licznymi 
brawami do rywalizacji.
 Finałowe zmagania to siedem kon-
kurencji. Pierwsza z nich „Sprawdź, 
co wiesz” polega na odpowiedzi na 
wylosowane za różną liczbę punktów 
pytania z zakresu matematyki, fizyki, 
chemii, geografii, biologii i informatyki. 
Druga „Czy wiesz, jak udzielić pierwszej 
pomocy” to sprawdzenie praktycznych 
umiejętności zawodników w zakresie 
udzielania pomocy przedlekarskiej. 
Odbywa się to zawsze pod bacznym 
okiem p. Lucyny Szczepanik – lekarza 
medycyny. Polecone zadania uczniowie 
wykonali wyjątkowo sprawnie i cieszy 
fakt, że w razie potrzeby umieliby udzie-
lić fachowej pomocy potrzebującym. 

„Czy wiesz, jak to zrobić” to kolejna 
konkurencja polegająca również na wy-
konaniu praktycznych zadań z wyloso-
wanych przedmiotów; w tym roku było 
to np. ułożenie modelu kości dłoni czy 
rozpoznanie prawidłowo zbudowanego 
obwodu elektrycznego. Następny etap 
rywalizacji cieszy się popularnością 
i przysparza uczestnikom wiele emocji, 
gdyż zadanie „Powiedz, co to jest” ma 
w sobie elementy magiczne. Trzeba bo-
wiem włożyć ręce do magicznego pudła 
i dotykiem poznać przedmiot z wylo-
sowanej dziedziny. W tej edycji trzeba 
było rozpoznać np. kokos, elektroskop, 

procesor. Zadanie piąte „Czy znasz za-
sady ruchu drogowego” wykonywane 
było na tablicy interaktywnej i zaraz 
po udzieleniu odpowiedzi można było 
zobaczyć symulację bezpiecznego ruchu 
na drodze. To zadanie poszło wszyst-
kim uczestnikom nadzwyczaj dobrze, 
można więc stwierdzić, że rozsądnie 
i prawidłowo poruszają się na drodze. 
„Czy masz wiedzę, jesteś szybki” to 
już szósta konkurencja. W tym teście 
wiedzy odpowiadał zespół, który za 
pomocą przycisku pierwszy zgłosił 
się do odpowiedzi. Zarówno w tym 
zadaniu jak i ostatnim za udzielenie 
błędnej odpowiedzi można było punkty 
nie tylko zyskać, ale i stracić. Dodatko-
wym utrudnieniem w zadaniu siódmym 
„Wiedza i taktyka” było losowanie pytań 
dla danej drużyny przez przeciwników. 
Punktacja zmieniała się prawie po każ-
dym zadaniu, ale ostatecznie zwyciężyli 
gimnazjaliści z Iwierzyc, drugie miej-
sce zajęli uczniowie z Rzeszowa, trze-
cia była ekipa z Jarosławia, a kolejne 
lokaty przypadły Siedliskom-Bogusz, 
Brzostkowi i Kolbuszowej.
 Punktem kulminacyjnym dnia było 

wręczenie nagród przez głównych 
sponsorów czyli Burmistrza Brzostku 
p. Leszka Bieńka i przedstawiciela PZU 
Dębica p. Andrzeja Warchoła. Dyplomy 
i nagrody wręczała też radna powiatu 
dębickiego p. Maria Przebięda i dyr. 
Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz 
Stanisław Wójtowicz. Dziękujemy spon-
sorom za ich hojność, gdyż to dzięki nim 
zawodnicy otrzymali między innymi ro-
wery, aparaty fotograficzne, kaski rowe-
rowe, głośniki i mnóstwo innych nagród. 
Szczególne podziękowania kierujemy 
do Burmistrza Miasta Brzostek, PZU 
Dębica oraz firm: Betex, Nowy Ma-
xpol, Pierożek, Taurus, oraz Handel 
obwoźny pani Renaty Drwal. 
 Zwycięzcom gratulowali zaproszeni 
goście, a wśród nich kierownik Zespołu 
Obsługi Szkół p. Irena Nosal, zastępca 
burmistrza p. Piotr Szczepkowicz, radni 
gminy, sołtysi, dyrektorzy sąsiednich 
szkół, przewodnicząca Rady Rodzi-
ców i rodzice siedliskiej reprezentacji 
uczniów. Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy.
 Organizatorzy dziękują też członkom 
jury, którzy czujnie obserwowali zma-
gania gimnazjalistów i żywo reagowali 

na wszelkie 
uchybien ia . 
W tym roku 
pracą jury kie-
rował st. asp. 
Jerzy Wojnar, 
a współpra-
cowali z nim 
p. Małgorzata 
Batycka z ZS 
w Brzostku, 
p. Katarzyna 
Kisielewska 
z ZS w Ko -
ł a c z y c a c h , 
nadkomisarz 
W a l d e m a r 
Mytkoś oraz 

mł. asp. Grzegorz Szutkowski.
 Konkurs profesjonalnie prowadzili 
zastępca dyrektora ZS w Siedliskach-
-Bogusz Krzysztof Dziedzic i nauczy-
cielka Sylwia Baran, toteż publiczność 
bawiła się doskonale. Uroku zabawie 
dodawała piękna wiosenna pogoda i za-
glądające przez okna słońce. Jak zwykle 
uwagę zwracała oprawa plastyczna 
sali, w której rozgrywano zawody. 
Tradycyjnie towarzyszyły nam media. 
O konkursie można więc przeczytać 
w „Wiadomościach Brzosteckich”, 
„Gazecie Krakowskiej”, „Obserwatorze 
Lokalnym” oraz śledzić relację w Inter-
netowej Telewizji Południe (www.itvpo-
ludnie.pl). Zapraszamy też do obejrzenia 
zdjęć na stronie Gminy Brzostek (www.
brzostek.alpha.pl) oraz szkolnej stronie 
Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz 
(www.siedliskab.nazwa.pl). 
 Tradycyjnie impreza zakończyła 
się wspólnym zdjęciem i posiłkiem 
serwowanym w szkolnej stołówce, a or-
ganizatorzy dziękują za udział w niej 
i zapraszają za rok.

Zespół Szkół
w Siedliskach-Bogusz

powitanie wiosny „megamózgami”
„Rzec można, że odwieczną tajemnicą świata jest jego poznawalność”

Albert Einstein
 Z czym, Drogi Czytelniku, kojarzy Ci się wiosna? Z przebiśniegami nie-
śmiało wyglądającymi spod białej czapy, z przylotem bocianów, czy ciepłym 
powiewem wiatru? Bowiem dla uczniów i  pracowników Zespołu Szkół 
w Siedliskach-Bogusz firmowym znakiem tej pory roku są Megamózgi, czyli 
konkurs wiedzy matematyczno-przyrodniczej. 22 marca odbyła się kolejna 
jego edycja, w której udział wzięli przedstawiciele szkół z województwa 
podkarpackiego, jako że były to już po raz drugi zmagania na szczeblu wo-
jewódzkim. Patronat nad konkursem sprawuje KO w Rzeszowie.
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Fot. J. Nosal

Pracą jury kierował st. asp. Jerzy Wojnar, a współpraco-
wali z nim p. Małgorzata Batycka, p. Katarzyna Kisie-

lewska oraz mł. asp. Grzegorz Szutkowski

Konkurs profesjonalnie prowadzili zastępca dyrektora ZS w Siedliskach-Bogusz Krzysztof Dziedzic i nauczycielka 
Sylwia Baran przy pomocy nauczyciela Dariusza Dziedzica

Impreza tradycyjnie zakończyła się wspólnym zdjęciem

Drużyna z Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz Drużyna z Brzostku udziela pomocy przedlekarskiej

Nagrody wręczali m.in. Burmistrz Brzostku Leszek 
Bieniek i dyr. Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz Stani-

sław Wójtowicz
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kącik
fotograficzny

Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiado-
mości Brzosteckich” prześlij je na adres: wiadomosci@konto.

pl lub też dostarcz je do redakcji osobiście. Przesyłając zdjęcia 
prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

/fl/

Fot. Joanna Kasprzyk z Bukowej Fot. Anna Wodzień z Siedlisk-Bogusz

Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-Bogusz Fot. Kamil Przewoźnik z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Joanna Boroń z Kleci Fot. Justyna Drechny z Brzostku

„Wielkanoc, Wielkanoc 
świat z zimy się obudził.
Wielkanoc to pamiątka,
że Chrystus zbawił ludzi…”

Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i ra-
dość zastukają do Państwa drzwi, a Wiel-
kanoc przyniesie pomyślność, szczęście, 
optymizm w podchodzeniu do przeciwno-
ści losu i piękny uśmiech każdego dnia.
Niech w Waszych sercach zapanuje wio-
sna – odrodzenie nowego życia…

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku


