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Fot. J. Nosal

Wydarzenia w obiektywie

Spotkanie z pisarzem Andrzejem Grabowskim – str. 3

Ogólnopolska akcja „POLSKA BIEGA” – str. 3

I-ligowa drużyna brzosteckich tenisistek. Od lewej: trener Stanisław Król, Aleksandra Falarz, Magdalena Kawalec,  
Magdalena Brzezowska, Katarzyna Kubas, Magdalena Śliwa – str. 3
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 Po ubiegłorocznej nieudanej próbie awansu do I ligi, pod-
opieczne trenera Stanisława Króla wreszcie dopięły swego. 
Pierwszy mecz barażowy z drużyną KS Legion Skierniewice, 
rozegrany na własnym terenie, zakończył się zwycięstwem 
LKS Brzostowianki Brzostek 6:4, natomiast w meczu rewan-
żowym padł remis 5:5, dając drużynie awans do I ligi.
Przebieg pierwszego spotkania od początku zapowiadał 
końcowy sukces Brzostowianek. Po pierwszej rundzie gier 
singlowych był wynik 3:1 dla LKS Brzostowianki Brzostek. 
Gry deblowe zakończyły się remisem 1:1, co ustaliło stan me-
czu na 4:2 dla Brzostowianki. Ostatnia runda gier singlowych 
również zakończyła się remisem, co w rezultacie dało jednak 
zwycięstwo zawodniczkom z Brzostku 6:4. 
 W meczu rewanżowym rozgrywanym w Skierniewicach 
dziewczynom wystarczył remis. Sam mecz był dość wyrów-
nany, co pokazywał wynik po pierwszych partiach meczu 2:2. 
Wówczas do gry przystąpiły pary deblowe. Dziewczyny po raz 
kolejny udowodniły, jakie znaczenie ma ten moment meczu 
i wygrały w obu grach obejmując prowadzenie 4:2. Zaznaczyć 
należy, że brzosteckie pary deblowe to tegoroczne mistrzynie 
województwa podkarpackiego Aleksandra Falarz i Magdalena 
Brzezowska oraz wicemistrzynie Magdalena Kawalec i Ka-
tarzyna Kubas. Kropkę nad i postawiła Magdalena Kawalec, 
która w swoim pojedynku nie dała szans Ewie Maj wygrywając 
3:0 (11:7, 11:7, 11:8). Po ostatniej piłce tej gry wynik meczu 
brzmiał 5:2 dla Brzostowianki i tym samym dziewczyny 
mogły cieszyć sie z awansu do zaplecza ekstraklasy. Kolejne 
partie, to już gra na pełnym luzie.
 Awans do rozgrywek I ligi grupy południowej tenisa 
stołowego, jest konsekwencją dobrej atmosfery w zespole, 
który cechuje przede wszystkim wyrównany skład i podobne 
umiejętności. Przyszły sezon jest dla Brzostowianki na pewno 
wielką niewiadomą. Jednak zespół ma ambicje na odnoszenie 
kolejnych sukcesów. Takim na pewno byłoby w pierwszym 
sezonie gry w I lidze utrzymanie się w środku tabeli. Jak 
będzie – zobaczymy w przyszłym sezonie.
 Cała drużyna pragnie podziękować WSZYSTKIM oso-
bom, których praca i wsparcie pozwoliły na odniesienie tego 
historycznego sukcesu.

Komplet wyników: 
Pierwszy mecz barażowy rozegrany 09.05.2011r.:

LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK – KS LEGION 
SKIERNIEWICE

I stół:
Falarz Aleksandra – Mamcarz Justyna 3:2 (11:3, 8:11, 11:9, 
7:11, 11:2)
Kubas Katarzyna – Kołakowska Olga 2:3 (11:4, 9:11, 9:11, 11:0, 
9:11)
Falarz Aleksandra – Kołakowska Olga 3:1 (7:11, 11:9, 11:1, 11:9)
Kubas Katarzyna – Mamcarz Justyna 1:3 (9:11, 11:6, 10:12)
Falarz A./Brzezowska M. – Mamcarz J./Gaś M. 2:3 (11:8, 12:14, 
14:12, 9:11, 11:13)
II stół: 
Kawalec Magdalena – Gaś Marta 3:1 (6:11, 11:7, 11:8, 11:8)
Brzezowska Magdalena – Maj Ewa 3:1 (11:7, 15:17, 11:4, 11:8)
Kawalec Magdalena – Maj Ewa 3:1 (7:11, 11:6, 11:8, 11:6)
Brzezowska Magdalena – Gaś Marta 2:3 (5:11 ,11:6, 11:8, 11:6)
Kawalec M./Kubas K. – Kołakowska O./Maj E. 3:1 (11:8, 12:10, 
6:11, 12:10)

Drugi mecz barażowy rozegrany 16.05.2011r.:
KS LEGION SKIERNIEWICE – LKS BRZOSTOWIAN-

KA BRZOSTEK 
I stół: 
Maj Ewa – Falarz Aleksandra 1:3 (8:11, 11:5, 8:11, 4:11)
Mamcarz Justyna – Kawalec Magdalena 3:2 (11:7, 8:11, 9:11, 
11:6, 11:7)
Mamcarz J./Kołakowska O. – Falarz A./Brzezowska M. 2:3 
(12:10, 7:11, 12:14, 11:8, 4:11)
Maj Ewa – Kawalec Magdalena 0:3 (7:11, 7:11, 8:11)
Mamcarz Justyna – Falarz Aleksandra 3:1 (11:3, 4:11, 11:9, 11:5)
II stół: 
Kołakowska Olga – Brzezowska Magdalena 3:0 (11:8, 11:8, 11:8)
Gaś Marta – Kubas Katarzyna 2:3 (15:17, 11:9, 11:4, 7:11, 7:11)
Maj E./Gaś M. – Kubas K./Kawalec M. 1:3 (7:11, 10:12, 11:8, 
9:11)
Kołakowska Olga – Kubas Katarzyna 3:1 (17:15, 3:11, 11:8, 14:12)
Gaś Marta – Brzezowska Magdalena 3:1 (13:11, 10:12, 11:8, 11:5)

Sekretarz Klubu
Magdalena Kawalec

awans BrzosteckicH tenisistek do i LiGi

poLska BieGa 2011 podróż do piękniejszej 
strony świata
 W dniu 24 maja w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Brzostku gościł pisarz An-
drzej Grabowski, znany autor licznych 
książek dla dzieci i młodzieży, między 
innymi: „Przygoda skrzata Wiercipiętka”, 
„Niezwyciężony zajączek Edzio”, „Wakacje 
z literatem”, „Funia, Kicia i cała reszta”, 
„Powrót smoka”, „I tam i tu z babcią Fiu-
-Fiu”, „Jak mistrz Twardowski uratował 
Kraków”. Poeta, prozaik, publicysta, laureat 
„Orderu Uśmiechu”. Jest twórcą widowisk 
i autorem scenariuszy.
 W spotkaniu pod hasłem „Podróże do 
Piękniejszej Strony Świata” uczestniczy-
ły pięciolatki i sześciolatki z Przedszkola 
w Brzostku. Literat opowiadał o sobie, 
o swoich pasjach i zainteresowaniach. 
Podkreślał wielką rolę książki w życiu 
człowieka. Przedstawiał bohaterów swoich 
książek, uczył, bawił i rozśmieszał. Dzieci 
tryskały szczerością, dzieląc się z autorem 
swoimi spostrzeżeniami. Sprawiał, że nie 
czuły nudy i zmęczenia. Szeroko otwarte 
oczy, uśmiech malujący się na twarzy, to 
wszystko świadczyło, że przedszkolaki 
naprawdę powędrowały do „Piękniejszej 
Strony Świata”. M. Kawalec 

 13 maja 2011r. o godz.10.00 
w Brzostku, tak jak w całej Polsce, 
odbyła się kolejna już edycja akcji 
POLSKA BIEGA. Akcja ta miała 
charakter masowy i rekreacyjny i za-
chęcała w swoim założeniu wszystkich 
mieszkańców gminy Brzostek do 
uprawiania sportu poprzez bieganie. 
 Podobnie jak w roku ubiegłym 
trasa biegu przebiegała ulicami na-
szego miasta: start przy Gimnazjum w 
Brzostku, następnie ul. Przedmieście, 
ul. Szkotnia, ul. Okrągła i meta na 
stadionie w Brzostku. Ogółem trasa 
liczyła ok. 3 km.
 Organizatorem tegorocznej edycji 
było Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Brzostku oraz Gimnazjum 
w Brzostku. Przed startem na scenie 
przy gimnazjum miał miejsce krótki 
pokaz tańca w wykonaniu uczennic 
ze Szkoły Podstawowej w Brzostku 
i Gimnazjum w Brzostku. Na mecie 
każdy z uczestników biegu otrzymał 
mały poczęstunek. 
 Wśród wszystkich biegaczy rozlo-
sowano upominki ufundowane przez 
Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku. Wręczał je zastępca bur-
mistrza Pan Piotr Szczepkowicz.

  Tegoroczna edycja zgromadziła 
na starcie 450 biegaczy z wszystkich 
szkół z terenu naszej gminy. Był to, 
jak do tej pory, najliczniej obsadzony 
bieg w ramach tej akcji. Dla porów-
nania dodam, że w roku ubiegłym na 
starcie stanęło 320 uczestników. Byli 
to uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i uczniowie Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Kleciach. 
 Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków biegu czuwali strażacy z OSP 
w Brzostku, OSP w Nawsiu Brzostec-
kim oraz Policja z Brzostku i Dębicy. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji i prze-
prowadzeniu tej akcji.

Gminny koordynator akcji
Jacek Berek
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 Waldemar Wójcik, uczeń Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, 
niedawny laureat konkursu „Ośmiu 
wspaniałych”, 18 maja 2011 roku otrzy-
mał stypendium Fundacji Rodziny 
Webberów dla wybitnych uczniów 
brzosteckiego gimnazjum. To już trze-
cie takie stypendium, a jego wręczenia 
w Urzędzie Miejskim w Brzostku, 
dokonał Profesor Jonathan Webber. 
Kwota 5000 zł przeznaczona jest na 
pobyt naukowo-turystyczny za granicą. 
Waldek zamierza zwiedzić antyczną 
Grecję, a my życzmy mu jak najlep-
szych wrażeń. L. Pruchnik

stypendium Fundacji 
rodziny webberów  
dla waldemara wójcika

Od lewej: Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek, Profesor Jonathan Webber, 
Dyrektor Gimnazjum Urszula Kobak, Waldemar Wójcik

z prac rady miejskiej
 VIII Sesja Rady Miejskiej w Brzostku 
odbyła się w dniu 11 maja 2011 roku. 
W trakcie obrad radni podjęli uchwały 
w sprawie:
• przystąpienia do realizacji Projektu 

Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. „Instalacje 
systemów energii odnawialnej w bu-
dynkach użyteczności publicznej oraz 
domach prywatnych na terenie gmin 
należących do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki”,

• udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Dębickiemu na realizację zadania 

własnego Powiatu,
• zmiany budżetu gminy Brzostek na 

2011 rok,
• upoważnienia Burmistrza Brzostku do 

zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
na poczet środków budżetu gminy w 
2012 roku, na zadanie inwestycyjne pod 
nazwą – „Budowa sali gimnastycznej 
przy Gimnazjum w Brzostku”,

• upoważnienia Burmistrza Brzostku do 
zaciągnięcia zobowiązania finansowe-
go na poczet środków budżetu gminy 
w 2012 roku, na „wykonanie projektu 
zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brzostek”,

• zaciągnięcia kredytu długoterminowe-
go na spłatę wcześniej zaciągniętych 
pożyczek i kredytów.

• przyjęcia działki położonej w Brzostku, 
na rzecz Gminy Brzostek z przeznacze-
niem, na utworzenie drogi wewnętrznej 
na Osiedlu Gryglewskiego,

• nabycia działki położonej w Grudnej 
Górnej na rzecz Gminy Brzostek, 
przeznaczonej pod drogę dojazdową 
do stadionu.

E. Szukała

miła niespodzianka
 W Publicznej Szkole Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej podjęto działania 
wynikające z realizacji projektu w ra-
mach Programu Grantowego DANONE 
„Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem” 
opracowanego przez Radę Rodziców. 
Nasz projekt nosi tytuł „Stoliczku 
nakryj się”. Jego celem jest wyelimino-
wanie problemu niedożywienia dzieci, 
edukacja prozdrowotna i ekologiczna 
oraz propagowanie aktywności fizycznej.
 Nasi uczniowie otrzymali niespo-
dziankę od DANONE – 25 piłek. Piłki 
te przyczynią się na pewno do realizacji 
jednego z zadań naszego projektu – pro-
pagowania zdrowego stylu życia poprzez 
zwiększenie aktywności fizycznej.
 Dziękujemy Firmie DANONE za miłą 
niespodziankę.

Społeczność Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Kamienicy Dolnej
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Proszę powiedzieć 
kilka słów o wsi, 
w której jest Pan 
sołtysem?
Kamienica Dolna to 
mała, licząca oko-
ło 500 mieszkańców 
wioska  po łożona 
wzdłuż drogi Pilzno 
– Jasło na długości 
ok. 3 km oraz wzdłuż 
drogi do Grudnej 
Górnej.
Miejscowość wy-
mieniona jest po raz 
pierwszy w doku-
mencie Kazimierza 
Wielkiego z 1345 r. 
Król ulokował ją na 
porębach leśnych nad 
rzeką Kamienicą. 
Przypuszczalnie stąd wzięła się jej nazwa.
W XV w. Kamienica była własnością opactwa tynieckiego 
i należała do parafii Brzostek. W latach czterdziestych XVI 
wieku wioska leżała już w granicach parafii Przeczyca i tak 
jest do dziś.
Kamienica Dolna nie posiada właściwie zabytków. Naj-
starszym świadectwem czasu, bo z początku XX wieku są: 
drewniany budynek starej szkoły, dwie murowane kapliczki 
i przydrożne krzyże.
Główną atrakcją Kamienicy Dolnej jest malownicze jej po-
łożenie w dolinie Wisłoki, rzeki płynącej w pobliżu lasu. 
Z szosy podziwiać można piękny widok, zwłaszcza na odcinku 
od centrum wsi do granicy z Jaworzem Górnym. Wisłoka 
tworzy przełom, co sprawia wrażenie, jakby ginęła w zieleni 
leśnych drzew.
Jak długo pełni Pan funkcję sołtysa w Kamienicy Dolnej?
Jestem na tym stanowisku już cztery kadencje z rzędu. Znam 
problemy mieszkańców i jestem zżyty ze środowiskiem, po-
nieważ tu się urodziłem, i wychowałem.
Proszę powiedzieć coś o sobie i swojej rodzinie.
Mam 40 lat, posiadam wyższe wykształcenie, jestem żonaty 
i mam dwoje dzieci. Pracuję zawodowo w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku na stanowisku nauczyciela. Prowa-
dzę również gospodarstwo rolne, które przejąłem od swojego 
ojca. Wolne chwile poświęcam na rozwijanie pasji. Szczególnie 
interesują mnie tematy związane z budownictwem, dlatego 
wciąż dokształcam się w tym kierunku.
Jakie inwestycje we wsi Kamienica Dolna zostały wykonane 
w ostatnim czasie, a jakie plany ma Pan na przyszłość?
 W ostatnim czasie największą inwestycją w Kamienicy 
Dolnej była budowa wodociągu. Podjęto również prace przy 
utrzymaniu i asfaltowaniu dróg oraz przeprowadzono remont 
w szkole.
W planach na przyszłość jest m.in. rozbudowa oświetlenia, 
poprawa nawierzchni dróg, dokończenie budowy chodników 
od strony Zawadki Brzost., Jaworza Górnego oraz Gorzejowej. 
Ponadto, zamierzamy w dalszym ciągu dbać o wizerunek 
szkoły. Warto wspomnieć, że starania Rady Rodziców i po-
zyskiwane przez nią dotacje doprowadziły już do wyremonto-
wania łazienek, a w planie jest również odnowienie stołówki. 
W sferze marzeń pozostaje budowa kanalizacji.
W jaki sposób przebiegała budowa wodociągu?
Budowa wodociągu rozpoczęła się po przeprowadzeniu postę-
powania przetargowego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych w trzeciej dekadzie maja 2008 roku. Obejmowała 
swym zasięgiem budowę wodociągu bez przyłączy. Główną 
sieć zakończono w lutym 2009 roku.

Na zebraniu wiejskim 18 lutego 2009 roku w obecności pra-
cowników Urzędu Gminy, inspektora nadzoru inwestorskiego, 
właściciela, pracowników firmy, kierownika budowy oraz 
licznej grupy mieszkańców szczegółowo omówiłem warianty 
przyłączy wraz z wypisaniem na tablicy cen hurtowych ma-
teriałów użytych do ich budowy. Za ich zakup otrzymałem 
fakturę zbiorczą. Każdy mieszkaniec miał prawo wyboru 
i mógł samodzielnie zlecić wykonanie przyłącza innej firmie. 
Firmy wykonujące całościowo przyłącza deklarowały wyko-
nanie ich za kwotę od 2500 zł do 2700 zł. Na cenę składały 
się: projekt przyłącza, mapka do celów projektowych, opłata 
przyłączeniowa, koszty materiałów, robocizna i inwentaryza-
cja powykonawcza terenu. Alternatywnym rozwiązaniem była 
budowa przyłączy wypracowana wspólnie i zaakceptowana na 
zebraniu wiejskim, gdzie koszt budowy przyłącza wahał się 
w granicach od 800 zł do 1500 zł. 
Wszystkie materiały do budowy posiadają gwarancję, są 
zgodne z normą zharmonizowaną bądź europejską aprobatą 
techniczną, wodomierze posiadają ważne zatwierdzenia 
typu, atest higieniczny, spełniają wymogi normy EN 4061. 
Każdy, nawet najmniejszy detal ma potwierdzenie na fakturze 
zbiorczej. Zakup hurtowy powodował znaczne zmniejszenie 
kosztu kupna materiału, bez żadnych narzutów i marż, co przy 
zakupie detalicznym byłoby nieuniknione.
W czasie trwania prac nikt z mieszkańców wsi nie zgłaszał 
zastrzeżeń, co do sposobu rozliczenia kosztów budowy wodo-
ciągu i przyłączy. Wszystkie faktury pozostawały do wglądu 
i do odbioru na każdym zebraniu wiejskim, co zainteresowani 
uczynili w maju 2009 r. bezpośrednio od pracowników firmy.
Przyłącza do głównego wodociągu nie były przedmiotem 
przetargu, zatem każdy z mieszkańców całkowicie dobro-
wolnie dokonał zakupu materiałów za własne pieniądze na 
wykonanie przyłączy do własnego domu, oszczędzając w ten 
sposób min. 1000 zł 
Proszę odnieść się do artykułu dotyczącego budowy wo-
dociągu w Kamienicy Dolnej, który ukazał się ostatnio 
w prasie.
Początkowe zadowolenie z zakończonej budowy wodocią-
gu zostało zburzone przez niewielką grupkę osób, która 
postanowiła skłócić wieś niedorzecznymi oskarżeniami 
i nieprawdziwymi zarzutami. Na bezpodstawne pomówienia 
odpowiedziałem już artykułem w gazecie, który zawiera 
szczegółowe wyjaśnienia wszystkich kwestii finansowych 
i organizacyjnych związanych z budową wodociągu. Grupa 
niezadowolonych, których zawiść i złość nie zna granic, jest 
naprawdę niewielka. Pozostali Kamienicznie są wdzięczni 
Radzie Miasta i Burmistrzowi za inwestycję, a zarazem 
oburzeni postawą tych, którzy podziękowali „prokuratorem”.
Osobiście uważam, że ten, kto ukrywa swoją tożsamość za 
anonimem czy donosem, nie może poradzić sobie z emocja-
mi i wpływa destruktywnie na otoczenie. Wbrew pozorom, 
nie postaje ta osoba anonimową, gdyż jej spojrzenie zawsze 
pozostaje bezwzględne i zimne. Poza tym współczesna kry-
minalistyka (konwencjonalna i niekonwencjonalna) oraz biura 
detektywistyczne dysponują narzędziami, technikami pozwa-
lającymi stworzyć m.in. portret psychologiczny autora donosu.
Na koniec mogę jednak powiedzieć, że wodociąg w Kamie-
nicy Dolnej istnieje, służy wszystkim mieszkańcom. Mimo 
kontrowersji wokół tej sprawy nie czuję się zniechęcony, dalej 
będę dbał o sprawy wsi i zabiegał o pozyskanie środków na 
kolejne inwestycje.
Mówił Pan o planach związanych z przyszłością wsi. Pro-
szę teraz powiedzieć coś o swoich osobistych pragnieniach 
i marzeniach. 
Mam wiele marzeń, które chcę realizować. Może nie dziś, nie 
jutro ale kiedyś na pewno. Chciałbym, żeby nam wszystkim 
żyło się coraz lepiej. Byśmy się rozumieli, wzajemnie wspierali 
i dbali o oblicze naszej Małej Ojczyzny. 
Dziękujemy za rozmowę, życzymy powodzenia we wszyst-
kich podejmowanych działaniach!

atsz

wywiad z pawłem machajem – sołtysem kamienicy dolnej
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 Wyniesienie konkretnej osoby do chwały ołtarzy jest po-
twierdzeniem przez Autorytet Kościoła, że jest ona zbawiona, 
czyli że jest w komunii z Bogiem. Beatyfikacja Jana Pawła II 
była okazją do osobistej refleksji nad budowaniem więzi z Panem 
Bogiem.
Uczniowie Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim, w ramach 
przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II, przy-
stąpili do konkursu wiedzy religijnej „W KOMUNII 
Z BOGIEM” 
Organizatorem konkursu był Wydział Katechetyczny 
Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie we współpracy z Pod-
karpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 
Konkurs miał na celu:
• pogłębienie wiedzy religijnej w zakresie Sakramentu 

Eucharystii,
• przygotowanie duchowe do beatyfikacji Jana Pawła II,
• rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy 

w praktycznym działaniu,
• rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień 

uczniów, 
• wdrażanie uczniów do samokształcenia i twórczego 

myślenia. 
 Uczniowie biorący udział w konkursie samodzielne 
przygotowali prace pisemne w formie rozprawki na 
temat: „Jakimi argumentami posłużyli się autorzy 
Dekretu Św. Kongregacji Soboru „Sacra Tridentina 
Synodus” o Komunii Świętej, w których uzasadniali 
i zalecali praktykę częstej Komunii Świętej. Do pracy 
pisemnej należało dołączyć zdjęcie grupowe przedstawiające 
kapłana w gronie dzieci pierwszokomunijnych sprzed 1978 roku.
 Do etapu szkolnego, który odbył się 11 kwietnia 2011r. 
przystąpiło 166 uczniów z 31 gimnazjów naszej Diecezji. Prace 
konkursowe sprawdzała Komisja Konkursowa w Podkarpackim 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Do finału diece-
zjalnego komisja zakwalifikowała 61 uczniów, w tym 5 uczniów 
z naszego gimnazjum.
Tym razem test pisemny, który odbył się w Rzeszowie w Instytu-
cie Jana Pawła II, obejmował wiedzę z zakresu treści zawartych 
w: Katechizmie Kościoła Katolickiego, Ewangelii wg św. Jana, 
Encyklikice Piusa XII Mediator Dei i Encyklice Jana Pawła II 
Ecclesia de Eucharistia.
Finał konkursu odbył się w Rzeszowie dnia 4 maja 2011r. w In-
stytucie Jana Pawła II. Nasze uczennice zajęły tam bardzo wy-
sokie miejsca: III miejsce – Karolina Grygiel i Natalia Kalina, 

IV miejsce Ola Grygiel a Magda Przewoźnik i Patrycja Zięba 
zostały wyróżnione. Między I a III miejscem były zaledwie 0,5 
punktowe różnice. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w 
Kurii Rzeszowskiej podczas otwarcia Diecezjalnej Wystawy 
Papieskiej w dniu 12 maja 2011r., a dokonali tego: J. E. Ks. Bp. 
Edward Białogłowski, dyrektor rzeszowskiego Kuratorium 
Oświaty, dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczy-
cieli w Rzeszowie.
 Jest to wielki sukces naszych uczennic, poradziły sobie 
z trudną wiedzą w sposób wzorowy, „pokonały” 59 osób, god-
nie reprezentując naszą szkołę w całej Diecezji Rzeszowskiej. 

Bardzo serdecznie gratulujemy dużej wiedzy, dziękujemy za 
wzorową postawę i życzymy jeszcze wielu takich sukcesów.
 Drugim etapem przygotowania do beatyfikacji był udziału 
w Projekcie Edukacyjno-Formacyjnym „W KOMUNII Z BO-
GIEM”. Młodzież z naszej szkoły zorganizowała w okresie 
rekolekcji Wielkopostnych wystawę obrazków – pamiątek z I Ko-
munii świętej oraz pierwszokomunijnych fotografii grupowych 
i indywidualnych. Zbieranie ich miało pobudzić do świadomej 
refleksji nad religijnym wydarzeniem osobistym i wspólnoto-
wym, jakim jest I Komunia Święta. Na wystawę trafiły obrazki 
i fotografie z różnych miejscowości naszej i sąsiednich parafii. 
Była ona dostępna do oglądania nie tylko uczniom i pracow-
nikom naszej szkoły, ale również rodzicom podczas spotkania 
rodzicielskiego. Spośród zebranych eksponatów wybrano naj-
starsze i najciekawsze, które zostały przekazane na Diecezjalną 
Wystawę Papieską. Miała ona miejsce w dniach 13-15 V 2011r. 

w Rzeszowie, a została zorganizowana dla uczczenia 91 
rocznicy urodzin Jana Pawła II, podczas Europejskiej Nocy 
Muzeów. Na wystawę wybrano: 2 obrazki komunijne z 1910 
r. i 1945, 2 zdjęcia grupowe z 1939 r. i 1950 r., oraz 2 zdjęcia 
indywidualne z 1957 r. i 1962 r. Najstarszym eksponatem 
był obrazek z 1910 roku. Jest to pamiątka I Komunii świętej 
p. Jana Nosala – mieszkańca Nawsia Brzosteckiego. Ob-
razek ten został wyróżniony w sposób szczególny – zajął 
drugie miejsce wśród najstarszych obrazków zebranych 
z całej Diecezji Rzeszowskiej. Nasza szkoła natomiast 
została uhonorowana pamiątkowym dyplomem i nagrodą 
książkową jako jedna z 5 szkół wyróżnionych za aktywny 
udział w wyżej wymienionym projekcie.
 Trzeci etap to dziękczynienie za wyniesienie na ołtarze 
św. Józefa Sebastiana Pelczara i bł. Jana Pawła II. Członko-
wie „Ogniska Misyjnego” z naszej szkoły oraz ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku 2 czerwca 2011 wzięli udział 
w Kongresie Misyjnym. W programie zaplanowanej na 
ten dzień pielgrzymki znalazł się miedzy innymi: program 
słowno-muzyczny „Rzeszów dziękuje” w XX rocznicę po-
bytu Jana Pawła II w Rzeszowie, Msza św. pod przewodnic-
twem kardynała Stanisława Dziwisza, oraz dziękczynienie 
– czuwanie papieskie, które zakończyło się apelem. 
Wszystkie te działania i w ich efekcie osiągnięcia naszych 
uczennic nie byłyby możliwe bez oddanej pracy p. Marzeny 
Grygiel – katechetki.

Urszula Wojnarowska – dyrektor 
Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim

Echa beatyfikacji Jana Pawła II 
my o toBie nie zapomnimy
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ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. 2 – komunistyczni funkcjonariusze)
 Miesiąc temu ukazała się wstępna część tego cyklu, traktująca o przyczynach gwałtownej brutalizacji życia społecznego 
na szczeblu lokalnym. Minie wkrótce 22 rocznica pamiętnych wyborów z 4 czerwca 1989 r., w których to Polacy odrzucili 
komunizm. Czy jednak 45 lat totalitarnej władzy nie zostawiło żadnych śladów w ludzkiej mentalności? Czy wśród ponad 
100 tys. byłych „tajnych współpracowników” bezpieki i setek tysięcy „kontaktów poufnych” wszyscy są już nieskazitelni? 
Niestety, polityka „grubej kreski” sprawiła, że komunistyczni aparatczycy różnych szczebli upozorowali tylko swoją prze-
mianę. Byli i tacy w Brzostku, którzy zaatakowali w 2006 r. haniebnym słowem i piórem własne środowisko … i … . Wyzuci 
z wszelkich uczuć ludzkich kłamią i szkalują dalej… . Motyw: odzyskanie władzy i zapewnienie swoim dzieciom posadek… . 
Oni nie rezygnują z aktywności i są nadal żądni władzy zdobywanej w sowieckim stylu. Dlatego nie śpią „czerwone upiory 
manipulacji”.
 Kiedy w styczniu 1945r. wojska ra-
dzieckie wkraczały do Brzostku i na 
ziemię jasielską, wśród wysiedlonej lud-
ności panował strach i niepewność jutra. 
Oto kończyła się ludobójcza okupacja 
hitlerowska, ale też nie ufano „wyzwo-
licielom”. Polacy pamiętali agresję z 17 
września 1939r. i dwuletnią współ-
pracę niemiecko–sowiecką. Niektórzy 
mieszkańcy ziemi jasielskiej przebywali 
wtedy na polskich kresach wschodnich 
i osobiście doświadczyli okrucieństw 
radzieckiej okupacji. Powszechnie wie-
dziano też o zbrodni katyńskiej. Wielki 
strach o przyszłość potęgowały również 
codzienne troski. Brakowało żywności, 
lekarstw, ubrań, dosłownie wszystkiego, 
a domy były zwykle zniszczone. Słowem, 
panowała niewyobrażalna bieda, groził 
powszechny głód i epidemie. Ratunkiem 
były amerykańskie dostawy z UNNRA, 
niestety często grabione przez żołnierzy 
sowieckich, do których teraz należała 
największa władza skupiona w komen-
danturach wojennych. Oni to „instalowali” 
w miastach swoich przedstawicieli, czyli 
komunistyczną władzę ludową oraz jej 
„tarczę i miecz”…, czyli urzędy bezpie-
czeństwa. W województwie rzeszowskim 
taki urząd istniał już od września 1944r., 
którym kierowali wyszkoleni w ZSRR 
„kujbyszewiacy”. Natomiast, w Jaśle 
utworzono w styczniu 1945r. Powiatowy 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, 
a jego pierwszym szefem mianowano 
Józefa Kucharskiego (s. Jana, ur. 19 III 
1901r. w Czeluśnicy); kolejnymi szefami 
potem zostawali: Mastej Tadeusz s. Józefa, 
Żyłka Stanisław s. Franciszka, Pawiak 
Władysław s. Walentego, Bek Grzegorz 
s. Borysława, Cebula Antoni s. Mikołaja, 
Chmiel Józef s. Franciszka, Owsiejczuk 
Włodzimierz s. Włodzimierza, Mietko 

Wacław s. Mikołaja, Kulij Piotr s. Jana. 
Wówczas gmina Brzostek I (miasto) oraz 
gmina Brzostek II (18 wiosek) należały do 
powiatu jasielskiego i dlatego podlegały 
pod PUBP Jasło. Jaki był cel powoływa-
nia takiej instytucji, czyżby zapewnienie 
obywatelom większego bezpieczeństwa? 
Nic bardziej mylnego! Zasadniczym za-
daniem „bezpieczniaków” było całkowite 
zniszczenie kadr i struktur przedwojen-
nego polskiego państwa oraz zniewo-
lenie społeczeństwa na wzór radziecki. 
Oczywiście do tej „bezpieczniackiej 
pracy” potrzebowano funkcjonariuszy. 
Kim oni byli? Niestety: „…aby zachować 
klasowo-rewolucyjny charakter przemian 
oraz nakręcić spiralę terroru i ucisku 
sięgnięto do elementów o najniższym 
poziomie moralnym i świadomości naro-
dowej oraz społecznej”. Ponadto raporty 
rzeszowskiego Okręgu Armii Krajowej 
alarmowały: „…Straż więzienna UB [na 
zamku w Rzeszowie] rekrutuje się z ludzi, 
którzy wyglądem i postępowaniem robią 
wrażenie typowych bandytów, wyzutych 
z wszelkich uczuć ludzkich, specjalnie 
wrogo ustosunkowanych do wszystkie-
go, co polskie…”; „…Członkowie tejże 
„policji” PPR to przeważnie osobnicy 
w 80% o kryminalnej przeszłości, a 19% 
to ochotniczy zaciąg, celem ukrycia się 
przed służbą wojskową. Przy dokonywa-
niu rewizji, jedni świadomie i oficjalnie 
zabierają własność prywatną, inni zaś 
kradną wyrafinowanym sposobem zło-
dziejskim”; „Ci, którzy podjęli tę pracę 
kierowali się przeważnie chęcią szybkie-
go awansu społecznego (…). Dla innych 
wstąpienie do UB dawało poczucie siły, 
związanej z posiadaniem broni i nieskrę-
powanym prawem możliwości jej użycia”. 
Podobnie było z kwalifikacjami. Więk-
szość funkcjonariuszy nie posiadała nawet 

pełnego podstawowego wykształcenia. 
Jednym słowem o pracy w bezpiece nie 
decydowały pozytywne cechy takie jak: 
uczciwość, zasługi w walce z hitlerow-
cami, wykształcenie, dorobek zawodowy 
itp. Wręcz przeciwnie, to co pozytywne 
było przeszkodą! Przyjmowano do UB 
ludzi zdemoralizowanych i z bandyckiego 
półświatka, bez wykształcenia i zawodu, 
ubogich…, ale takich którzy bezwzględnie 
chcieli zrobić szybką karierę lub zemścić 
się i zaszkodzić innym. Tym samym bez-
pieka chciała swoją władzę budować na ta-
kich osobnikach i wykorzystać ich w wal-
ce z wiekowym porządkiem moralnym 
i społecznym. Podobnie było z naborem 
do komunistycznej Polskiej Partii Robot-
niczej. Jeśli w partyjne szeregi wstępowali 
ludzie uczciwi, to tylko ze względu na brak 
świadomości i wskutek propagandy. Nic 
więc dziwnego, że wielu ubeckich i par-
tyjnych funkcjonariuszy dopuszczało się 
kryminalnych przestępstw. Szczególnie 
nagminne było: pijaństwo i używanie bro-
ni palnej w stanie nietrzeźwym, kradzieże 
i rewizje z przywłaszczeniem mienia, 
pobicia i znęcanie się nad aresztowanymi 
oraz „amoralne zachowania się”. Z czasem 
bezpieka oraz PPR usuwały ze swych 
szeregów najgroźniejszych przestępców, 
ale nigdy nie spotykały ich dotkliwsze 
kary. Tymczasem rosły represje wobec 
społeczeństwa w powiecie jasielskim. Do 
końca 1945 r. PUBP w Jaśle aresztował 
aż 434 osoby. A to było dopiero początek 
komunistycznego terroru…

(cdn.)
Opracował zespół z wykorzystaniem 
publikacji: „Twarze bezpieki w Polsce 
południowo-wschodniej”, Rzeszów 
2007. Z. Nawrocki „Zamiast Wolności. 
UB na Rzeszowszczyźnie 1944-1947, 
Rzeszów 1998.

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamienicy Dol-
nej przyłączyła się do akcji charytatywnej zbierania 
plastikowych zakrętek w zamian za wózek inwalidz-
ki. Uczniowie, nad którymi opiekę sprawowała pani 
Renata, gromadzili zakrętki od października 2010 
roku do połowy maja 2011 roku.
 Zbiórka zakrętek zorganizowana została, by po-
móc 10 - letniemu Kubie, uczniowi III klasy integra-
cyjnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku-Kamiennej, 
który cierpi na dystrofię mięśniową.
 Nasza szkoła włączy się także w akcję pomocy dla 
ucznia naszej gminy, który jest na drugim miejscu 
listy oczekujących pomocy krakowskiej Fundacji 
Nauka i Kultura.                                                    /aa/

akcja charytatywna 
„zakrętka za wózek inwaLidzki”
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o pogodzie słów kilka...
 Maj ubiegłego roku na długo zapisze się w pamięci 
wielu Polaków ze względu na pogodę w tamtym okresie. 
Chyba wszyscy pamiętają pozrywane mosty i wylewa-
jącą Wisłokę, jednak zapewne mało kto obserwował 
wówczas pogodę (maj – czerwiec) poprzez satelity. 
Poniżej krótki opis tego, co działo się w pogodzie ponad 
rok temu.

pogoda w maju 2010
 Sytuację pod względem opadów opisuje poniższa 
tabela. Jak widać, dla miast z południa kraju opady 
przekraczały miesięczne normy, a w samym Krakowie 
spadło 353% – procent średniej wieloletniej z lat 1961-
1990. Skutkiem takich opadów była pierwsza powódź 
w połowie maja.

MIEJSCE

OPAD
mm

suma % wiel. najwyższy 
dobowy

BIELSKO-BIAŁA 500,4 - 162,7
KASPROWY W. 409,0 236% 98,3
KIELCE 123,3 206% 19,7
KŁODZKO 120,4 163% 17,0
KRAKÓW 293,3 353% 53,5
KROSNO 282,3 - 102,9
LESKO 193,9 - 50,0
NOWY SĄCZ 259,1 - 70,3
OPOLE 232,8 328% 40,7
RZESZÓW 174,8 246% 30,2
SANDOMIERZ 164,1 269% 24,6
TARNÓW 277,6 - 81,0

Źródło http://pogpol.chilan.com/2010.05.html (dane 
pobrane w roku 2010, obecnie niedostępne – strona 
w przebudowie)

opady w ostatnich dniach maja i 1 czerwca 
 Pod koniec maja nad naszym regionem wystąpiła 
kolejna fala opadów. I tak w dniu 25 maja na naszym 
terenie spadło (według różnych źródeł) ponad 30 mm 
deszczu, a w górnym dorzeczu Wisłoki ponad 50 mm. 
W dniach 31 maja i 1 czerwca miały miejsce kolejne 
deszcze o podobnym nasileniu. Sytuacja ta sprawiła, że 
ziemia była maksymalnie nasiąknięta wodą (a wręcz jej 
nie przyjmowała) – jak wszyscy pamiętamy, kilka dni 
przed feralnym 3 czerwca Wisłoka wystąpiła z brzegów. 
 Przypomnę (trochę matematyki), że 1 mm opadu to 
10 litrów wody wylane na 1 m2 powierzchni. W przy-
padku 50 mm opadu mamy już pięć 10-cio litrowych 
wiaderek wylanych na metr kwadratowy, a takie opady 
występowały co kilka dni w górnym dorzeczu rzeki 
Wisłoki. 

dzień 3 czerwca 2010 
 Wszystkie krajowe jak i zagraniczne portale zaj-
mujące się pogodą informowały, że w dniu 3 czerwca 
mogą (a raczej na pewno) nad południem kraju przejść 
groźne burze. Nad nasz region napływało wilgotne 
i ciepłe powietrze znad Morza Czarnego. Ten dzień był 
ostatnim dniem, w którym kończył się okres deszczowej 
pogody i kilka dni później nastąpiło przebudowanie 
pola barycznego nad Europą. Poniżej screen ze strony 
Esteofex-u pokazujący możliwość wystąpienia burz – 
ostrzeżenie stopnia pierwszego, co sugeruje zjawiska 

o dużej sile oddziaływania (nadmienię, że stopień drugi nad na-
szym krajem jest bardzo rzadko wydawany).

Źródło: http://www.estofex.org/

 Już w godzinach południowych nad Ukrainą powstały pierwsze 
komórki burzowe, które przemieszczały się dosyć wolno w na-
szym kierunku. W ciągu dwóch godzin (patrz zdjęcia satelitarne 
z godziny 16 i 18) burza przesunęła się zaledwie o kilkadziesiąt 
kilometrów. Chmura burzowa przez ten okres jeszcze dodatkowo 
się wypiętrzyła i przybrała na swojej sile (głównie zasobności 
w wodę).
 Przybór wody w rzekach był znaczny i tak w Januszkowicach 
pomiędzy 17:51 a 19:51 woda podniosła się o 117 cm (burza 
rozpoczęła się przed 19-stą nad naszą gminą). Na wodowskazie 
w Krajowicach o godzinie 23:00 (3 czerwca) było 390 cm wody, 
natomiast 12 godzin później już 716 cm (wzrost o 326 cm). Mak-
symalny poziom, czyli 771 cm, został osiągnięty kilka godzin 
później. Normalny poziom Wisłoki w tym miejscu to około 150 
cm.

Zdjęcie satelitarne z godziny 18:00. Widać wykształcone 
chmury burzowe
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Zdjęcie satelitarne z godziny 20:00. Chmura, z której padał 
ulewny deszcz, przesunięta delikatnie na zachód

depesze metar 
 Depesze Metar to zapis danych pogodowych dla danego lotniska 
o określonej porze. Obserwacja ich przez dłuższy czas pozwala na 
wyrobienie sobie opinii na temat zmiany aury. Poniżej przedsta-
wiam depesze dla lotniska w Rzeszowie (EPRZ) z dnia 3 czerwca 
z godzin 15:30 do 20:30 (031530Z – 032030Z) 

1. METAR EPRZ 031530Z 32007KT 9999 SCT023CB 22/18 Q1005 
2. METAR EPRZ 031600Z 32004KT 9999 SCT026CB 21/17 Q1005 
3. METAR EPRZ 031630Z 14012KT 8000 TSRA BKN023CB 

18/16 
4. METAR EPRZ 031700Z 25004KT 2500 TSRA BKN023CB 

16/16 Q1005 
5. METAR EPRZ 031730Z 18008KT 1500 +TSRA BKN023CB 

16/16 Q1005 
6. METAR EPRZ 031800Z 16006KT 1000 +TSRA BKN015CB 

16/16 Q1005 
7. METAR EPRZ 031830Z 31005KT 2500 TSRA SCT001 

BKN015CB 16/16 Q1005 RESHRA 
8. METAR EPRZ 031900Z 30006KT 3000 TSRA FEW002 

BKN020CB 16/16 Q1005 
9. METAR EPRZ 031930Z 29005KT 9999 – TSRA BKN023CB 

16/16 Q1005 RESHRA 
10. METAR EPRZ 032000Z 28006KT 9999 – TSRA SCT023CB 

16/16 Q1005 
11. METAR EPRZ 032030Z 27008KT 9999 – SHRA SCT026CB 

16/16 Q1004 RETS

 Z powyższych danych możemy odczytać, że siła wiatru była 
stała (brak porywów) i wynosiła około 10 km/h (29005KT – pierw-
sze trzy liczby kierunek wiatru, dwie kolejne prędkość w węzłach 
– tutaj 5 węzłów, 1 węzeł to około 1,8 km/h). To niestety była 
w tym przypadku niekorzystna sytuacja, ponieważ opady były 
stacjonarne a tym samym groźniejsze przy takim nasyceniu ziemi 
wodą. 

Źródło danych: http://www.wunderground.com/history/

Gdzie szukać informacji o pogodzie
 Skoro Internet zagościł pod strzechy wielu domów, to można 
go również wykorzystać do obserwacji pogody i mieć możliwość 
przygotowania się na różne sytuacje pogodowe. Poniżej prezentuję 
kilka stron, z których można skorzystać w tym celu.

www.pogodynka.pl strona Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej na której znajdziemy:
• aktualne ostrzeżenia wydawane są przez IMiGW, 

zdarza się, że nawet kilkanaście godzin przed nie-
którymi zjawiskami pogodowymi (w dniu 3 czerwca 
2010 takie ostrzeżenie zostało wydane o 7:50 i było 
najwyższym, czyli trzeciego stopnia),

• można również przeglądać zdjęcia radarowe, na 
których widać opady, szczególnie pomoce przy bu-
rzach lub długotrwałych deszczach; niestety zdjęcia 
w okresach 10-cio minutowych nie są aktywne cały 
czas, a jedynie w wybranych okresach, niemniej 
warto zaglądać na stronę (zakładka radar),

• można również obserwować stany wód na rzekach, 
m.in. na wodowskazach w Krajowicach i Jaśle (za-
kładka rzeki),

• na stronie można również odszukać inne informacje 
o stanie pogodny w naszym kraju.

www.sat24.com strona, na której pokazywane są 
w odstępach 15-sto minutowych aktualne zdjęcia sate-
litarne, na których możemy zobaczyć sytuację nad cały 
kontynentem czy też naszym krajem. Bardzo przydatne 
do obserwacji poruszających się komórek burzowych. 
Polecam obserwacje radaru oraz pogody za oknem.
 Obecnie istnieje co najmniej kilka serwisów (blo-
gów), które zajmują się pogodą. 
Polecam stronę http://gfspl.rootnode.net/. Odwie-
dzając forum (a dokładniej podforum: Pogoda i kli-
mat) możemy przeczytać o tym, co będzie się działo 
w najbliższym czasie. Informacje przedstawiane są 
w ciekawy sposób, choć czasem laikowi mogą sprawić 
trochę problemu. Na stronie znajdują się również mo-
dele pogodowe, dzięki którym możemy zapoznać się 
z prognozami na kilka najbliższych dni – choć należy 
dodać, że wymagają trochę wiedzy i umiejętności ich 
interpretacji...

Inne strony to:
• http://lowcyburz.pl/forum/ – zbiór wiedzy meteoro-

logicznej, dyskusje o pogodzie, prognozy
• http://synoptyka.blog.onet.pl/ – ciekawy opis zda-

rzeń w pogodzie 
• http://new.meteo.pl/komentarze/ – prognoza pogo-

dy wydawana przez meteorologów Uniwersytetu 
Warszawskiego 

• http://www.estofex.org/ – ostrzeżenia wydawane 
przez European Storm Forecast Experiment, 

• http://wetter3.de/ – prognoza pogody dla całego 
kontynentu (wymaga znajomości zagadnień) 

• http://www.meteogroup.pl/pl/home/pogoda/pogoda.
html – portal pogodowy, zbiór wiedzy o pogodzie, 
przejrzyście pokazane modele numeryczne

zakończenie
 Przedstawiłem tylko kilka wybranych danych 
z ubiegłego roku, więcej informacji można odleźć na 
stronach podanych powyżej. Mam nadzieję, że w/w 
strony będą aktywne przez dłuższy okres czasu – stan 
na koniec maja 2011. 
 Proszę przy zapoznawaniu się z prognozami dłuż-
szymi niż kilka dni uwzględnić fakt, że pogoda to 
stan wielu czynników i zmiana jednego powoduje, że 
pogoda może się zmienić diametralnie. Dotyczy to 
również zjawisk burzowych. Ukształtowanie terenu, 
ciśnienie czy nawet zachmurzenie może mieć znaczny 
wpływ na przebieg wybranych zjawisk.

Piotr Kawalec
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 Pamiętam jak w szkole podstawowej 
nauczycielka opowiadała nam o dębie 
w Januszkowicach. Mówiła, że ma 600 
lat i że dawno temu odpoczywała w jego 
cieniu królowa Jadwiga udając się na 
Węgry. Od tego czasu upłynęło sporo 
lat, a dąb, w przeciwieństwie do mnie, 
wcale się nie zestarzał. Dalej mówi się o 
nim, że ma sześćset lat. Mało tego, czy 
ktoś pomyślał o tym, że za życia królowej 
Jadwigi dąb był małym drzewkiem i nie 
można było w jego cieniu odpocząć? Ale 
przecież nie jest to najważniejsze. Osta-
tecznie dzięki tej legendzie w Brzostku 
jest ulica Królowej Jadwigi, a i brzo-
steckie gimnazjum ma godną, świętą 
patronkę.
 Innym ciekawym przypadkiem jest 
postać malarza Aleksandra Konstante-
go Gryglewskiego urodzonego 4 marca 
1833 r. w Brzostku. Dotychczas wszyst-
kie źródła podawały, że zmarł on śmier-
cią tragiczną 28 lipca 1879 roku, lub 29 
sierpnia 1879 roku. W ostatnim czasie 
znaleziono zapiski, z których wynika, 
że Konstanty Aleksander Gryglewski, 
urodzony w 1833 roku w Brzostku wal-
czył w Powstaniu Styczniowym i żył 
jeszcze w 1909 r., gdyż ubiegał się wtedy 
o miejsce w Przytulisku Weteranów 
z 1863 roku. Ciekawe, czy to ten sam 
Gryglewski ze zmienionym nazwiskiem 
(inna kolejność imion) czy to może ktoś 
całkiem inny. Pewne jest tylko to, że 
w 1833 roku w Brzostku urodzony był 
jeden Gryglewski – Aleksander Konstan-
ty. Temat ten poruszył zaprzyjaźniony 
z „Wiadomościami Brzosteckimi” dzien-

nikarz Pan Waldemar Bałda w artykule 
pt. „Zagadki Gryglewskiego”, który uka-
zał się w naszym piśmie w sierpniu 2009 
roku. Tak czy owak Aleksander Gryglew-
ski był wielkim człowiekiem i zasługuje 
na to, aby jedna z ulic w Brzostku była 
nazwana jego imieniem.
 Ostatnio doszło do kolejnej sensa-
cji historycznej. Dotyczy ona księcia 
Mieczysława Woronieckiego, którego 
pamięć została utrwalona w Brzostku 
również nazwą ulicy. Tym razem data 
śmierci nie budzi wątpliwości, za to data 
urodzenia stanęła pod znakiem zapyta-
nia. Do tego czasu wszystkie dostępne 
źródła podawały zgodnie informację, że 
książę Mieczysław Woroniecki urodził 
się w 1805 roku w Skurowej i że był 
uczestnikiem Powstania Listopadowego, 
a w czasie Wiosny Ludów organiza-
torem i dowódcą legionu polskiego na 
Węgrzech (posiadał wówczas stopień 
pułkownika). 2 września 1849 r. w bitwie 
pod Segedynem osobiście prowadził swój 
oddział do ataku. Dostał się wówczas do 
niewoli. Sąd wojskowy skazał go na karę 
śmierci przez powieszenie, którą wyko-
nano 20 października 1849 r. Wszystkie 
te informacje układały się w logiczną 
całość aż do czasu wydania przez Istvana 
Kovacsa książki pt. „Nieznani polscy bo-
haterowie powstania węgierskiego 1848-
1849”, z której wynika, że nasz bohater 
urodził się w 1825 roku. Potwierdza to 
również Księga Chrztów znajdująca się 
w kancelarii parafialnej w Przeczycy. 
Zapisano w niej, że Mieczysław Stefan 
Woroniecki urodził się 7 marca 1925 roku 
w Skurowej nr d. 1 jako syn Franciszka 
Woronieckiego – najjaśniejszego Pana na 
Skurowej i Apolonii Aleksandry Jordan – 

szlachetnie urodzonej. Chrztu udzielił 21 
marca 1825 roku ks. Franciszek Grzego-
rzewicz, a rodzicami chrzestnymi byli ja-
śnie oświeceni Michał Jordan i Marianna 
Jordan. Zapis ten bez cienia wątpliwości 
potwierdza nam, że książę Woroniecki 
był o 20 lat młodszy i nie mógł walczyć 
w Powstaniu Listopadowym, bo miał 
wtedy 5 lat. A jak wytłumaczyć jego 
wysoki stopień wojskowy w tak młodym 
wieku? Chyba tylko tym, że był księciem, 
chociaż wywodził się z zubożałej szlach-
ty. Pamiątką po księciu Woronieckim na 
Węgrzech jest pomnik oraz tablica, z któ-
rej możemy się dowiedzieć, że zginął 20 
października 1849 roku w wieku 23 lat, 
co też nie jest prawdą, bo jeśli urodził się 
7 marca 1825 roku, to w chwili śmierci 
powinien być o półtora roku starszy. 
Okazuje się, że i tablicom pamiątkowym 
nie można do końca wierzyć. 
 Na zakończenie jeszcze jedna zagad-
ka. Na brzosteckim cmentarzu znajduje 
się grobowiec z taką inskrypcją:

 Niepodległość odzyskaliśmy w 1918 
roku. Wtedy pan Zapalski, właściciel 
dworu w Januszkowicach, miał 63 lata. 
Czy możliwe jest aby w tym wieku był 
rotmistrzem w Wojsku Polskim?

J. Nosal

 Od ponad dwóch lat w każdą śro-
dę w godz. 16-18 w Domu Kultury 
w Brzostku odbywają się zajęcia nauki 
gry w szachy dla młodzieży szkolnej. 
W chwili obecnej jest 11 szachistów (po-
daję w kolejności alfabetycznej): Bachara 
Jakub, Krzyszczuk Michał, Kumiega 
Sebastian, Matyasik Damian, Matyasik 
Łukasz, Pieniądz Dominik, Przewoźnik 
Kamil, Stanisz Dawid, Szczepanik Szy-
mon, Szukała Rafał, Wójcik Karol.
 Najaktywniejszym szachistą jest 
Rafał Szukała. Nie tylko jest na każ-
dych zajęciach, ale i zachęca kolegów 
do gry w szachy – z jego „poręki” 
kilku młodych szachistów regularnie 
przychodzi do Domu Kultury. Za to 
najbardziej zdeterminowanym sza-
chistą jest Łukasz Matyasik. Będą 
z niego ludzie szachowe. Klasą dla 
siebie są Dominik Pieniądz i Michał 
Krzyszczuk – na ostatnim turnieju 
w bezpośrednim pojedynku był remis. 
Karol Wójcik już niedługo dołączy do 
Michała i Dominika – w turnieju mi-
kołajkowym może być niespodzianka.
W dniu 11.05.2011r. odbyły się gmin-
ne mistrzostwa w szachach w kate-
gorii juniorów o puchar Burmistrza 
Brzostku. Oddzielny puchar dla 
Rafała Szukały ufundował niżej 
podpisany.

A oto wyniki mistrzostw juniorów:
1. Mistrz gminy Brzostek na 2011r. – Pie-

niądz Dominik
2. Wicemistrz – Krzyszczuk Michał
3. III miejsce (podium) – Matyasik Da-

mian
 Miejsca 4-7: Bachara Jakub, Przewoź-
nik Kamil, Szukała Rafał, Wójcik Karol.
 Miejsca 8-10: Kumiega Sebastian,  
Szczepanik Szymon, Stanisz Dawid.

 Nagrody i dyplomy wręczał Burmistrz 
Leszek Bieniek.
 W sali szachowej ustawione są dwa 
stoły, do gry w piłkarzy i w cymbergaja. 
Chłopcy chętnie doskakują do tych urzą-
dzeń, traktując to jako relaks po godzin-
nym siedzeniu przy szachownicy. Otóż 
to. Jeżeli nie będzie przeciwwskazań, to 
poszukam sponsorów i spośród młodych 
szachistów wyłonimy najlepszego „piłka-
rza” i „cymbergaistę”. 
 Ale to już jest opowieść z innej bajki.

Ferdynand Bugno

szkółka szachowa w Brzostku

Historyczne sensacje



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 11

 Po raz drugi w maju mieszkańcy Brzostku mieli 
okazję zapoznać się z fascynującą biografią Wielkiego 
Polaka błogosławionego Jana Pawła II, który „był chlubą 
i nadzieją naszych czasów”.
 W niedzielę 22 maja b.r. w naszym Kościele Parafial-
nym odbył się spektakl pt. „Ja jestem Słowianin Świadek 
Nadziei” w wykonaniu artystów z Impresariatu Premiera 
ARS z Krakowa. Zawodowi artyści uprawiający różne 
gatunki sztuki (muzycy i aktorzy) w trzydziestą roczni-
cę pontyfikatu wielkiego Papieża Polaka przygotowali 
montaż muzyczno poetycki, w którym wykorzystano 
fragmenty wypowiedzi, utworów oraz fabularyzowane 
epizody z życia księdza Karola Wojtyły i później Papieża 
Jana Pawła II. Całość spojona była pełną zadumy poezją 
i znanymi utworami muzycznymi w nowoczesnej aran-
żacji. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tym spektaklu 
mogli przeżyć piękne chwile wzruszeń artystycznych 
i jeszcze lepiej poznać wiele faktów z życia oraz bogac-
two myśli tego Największego Człowieka naszych czasów.

E.M.

„świadek nadziei” – spektakl o karolu wojtyle – wielkim papieżu

 Znowu mogliśmy gościć na naszej brzosteckiej scenie 
zawodowych aktorów z Krakowa Marka Pysia i Macieja 
Ferlaka, którzy w marcu wraz z Marzeną Kipiel-Sztuką 
występowali u nas w dwóch jednoaktówkach Czechowa. 
Tym razem mistrzowie dowcipu zaprezentowali spek-
takl wg tekstu Bogusława Schaeffera w reżyserii Piotra 
Warszawskiego pt. „Scenariusz dla trzech aktorów”, 
który w największym skrócie można nazwać kabaretem 
teatralnym. Spektakl bowiem cały przepełniony był 
nieprawdopodobnie aktualnym dowcipem językowym 
i sytuacyjnym, że aż trudno uwierzyć, że został napisany 
pod koniec lat sześćdziesiątych. W wykonaniu trzech 
zawodowych komików dawał mieszankę wybuchową 
dowcipu największego formatu. Szkoda, że z przyczyn 
obiektywnych nie udało się zorganizować spektaklu dla 
dorosłych. 
 Dobrze, że chociaż obejrzeli go uczniowie z gim-
nazjów z Brzostku i Siedlisk-Bogusz oraz szóste klasy 
brzosteckiej szkoły podstawowej. O tym, że spektakl 
ten żywo ich zainteresował świadczyły salwy śmiechu 
i owacje, a także podziękowania ze strony pedagogów.

E.M.

spektakl teatralny w konwencji kabaretu

 Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej powołanej w celu 
przyznawania Nagród Burmistrza Brzostku za szczególne 
osiągnięcia dla uczniów szkół średnich zamieszkałych na 
terenie Gminy Brzostek informuję, że można  zgłaszać kan-
dydatów do Nagrody Burmistrza Brzostku. 
 Nagroda stanowi formę wyróżnienia  dla uczniów uzy-
skujących nieprzeciętne wyniki w nauce, wykazujących się 
szczególną aktywnością artystyczną i sportową. 
 Nagrodę rzeczową przyznaje się uczniom szkół średnich 
kończących się maturą, posiadających stałe zameldowanie w 
Gminie Brzostek.  
 Uczeń kandydujący do Nagrody Burmistrza Brzostku 
powinien spełnić co najmniej dwa z podanych warunków:

a) uzyskuje celujące i bardzo dobre wyniki w nauce (śred-
nia ocen powyżej 4,5),

b) jest finalistą konkursu przedmiotowego przynajmniej 
na szczeblu międzyszkolnym,

c) wykazuje szczególne zdolności w co najmniej jednej 
dziedzinie, uzyskuje z niej stopnie celujące, a z pozo-
stałych przedmiotów oceny co najmniej dobre,

d) uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej 
(indywidualne osiągnięcia na szczeblu co najmniej re-
jonowym),

 Uprawnieni do składania wniosków:
a) rodzice,
b) stowarzyszenia  z terenu gminy Brzostek,
c) rady sołeckie,
d) inne instytucje.

 Zgłoszenia kandydatów przedstawia się w formie pisemnej. 
Wniosek o przyznanie Nagrody  Burmistrza Brzostku powi-
nien zawierać następujące informacje:

• nazwisko, imię i adres zamieszkania ucznia,
• nazwę szkoły,
• imię i nazwisko / nazwa instytucji, adres zgłaszającego

 Wzór wniosku dostępny jest na stronie: www.bipbrzostek.
mserwer.pl
 Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające 
wybitne osiągnięcia osoby zgłaszanej do Nagrody Burmistrza 
Brzostku, mogą to być np.: dyplomy, listy gratulacyjne, świa-
dectwa szkolne itp. 
 Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 
30 czerwca br. w Urzędzie  Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 
1, 39-230 Brzostek - sekretariat.
 Komisja zwróciła się również do szkół średnich o wytypo-
wanie uczniów do Nagrody Burmistrza Brzostku.

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej
mgr inż. Piotr Szczepkowicz

ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do nagrody Burmistrza Brzostku

Fot. J. Nosal

Fot. J. Nosal
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 15. brzosteckie dyktando i jednocze-
śnie 10. powiatowe okazało się nadzwy-
czaj trudne. Z roku na rok młodzież pisze 
coraz lepiej i nie tak prosto czymkolwiek 
ją zaskoczyć. Tym razem dr Ewa Orono-
wicz-Kida z Uniwersytetu Rzeszowskie-
go szczególnie się postarała i zredagowała 
tekst z pozoru łatwy, jednak zawierający 
kilka sformułowań, z którymi zdecy-
dowana większość uczestników miała 
problem. Nieźle dały w kość Różowe Cha-
łaty, koparkospycharka, horda hasających 
chyżych huncwotów i inne wyrazy. 
 Janusz Grajcar z „Obserwatora Lokal-
nego”, ubiegłoroczny mistrz w kategorii 
dorosłych, z wielką cierpliwością dykto-
wał (czasem nawet podpowiadając) histo-
ryjkę pt. „Ona”. Do zmagań z ortografią 
stanęła młodzież z szesnastu gimnazjów 
z powiatu dębickiego i jasielskiego. Nie-
stety, tylko troje dorosłych poświęciło się 
sprawie i przyszło wspierać gimnazjali-
stów, tj. Irena Nosal – Kierownik GZOSiP, 
Marek Boroń – Komendant Komisariatu 
Policji w Brzostku, który mimo ważnych 
zadań zaplanowanych na ten dzień po-
jawił się na dyktandzie, oraz Ks. Marek 
Jaworski jako jedyny przedstawiciel du-
chowieństwa. Józef Nosal reprezentujący 
„Wiadomości Brzosteckie” obiecał, że 
w przyszłym roku porzuci na chwilę apa-
rat fotograficzny, aby spróbować swoich 
sił w pisaniu. 
 Ostatecznie 26 maja 2011 r. mistrzem 
ortografii w kategorii dorosłych po raz 
kolejny została Irena Nosal. Wśród gim-
nazjalistów najlepsza okazała się Joanna 
Kiczek z Jasła. Pozostałe miejsca zajęli: 
Anna Galus z Parkosza (II miejsce), Ka-
tarzyna Kukułka z Pustyni (III), Patrycja 
Łączak z Pustyni (IV), Sylwia Jarosz 
z Pilzna (V), Monika Bik z Brzostku (VI), 
Olga Szczerba z Kołaczyc (VII), Małgo-
rzata Kaczka ze Strzegocic (VIII), Ewa 
Maziarka z Jodłowej (IX) i Agnieszka 
Orkisz z Żyrakowa (X). Pierwsza dziesiąt-
ka otrzymała nagrody ufundowane przez 
Starostę Powiatu Dębickiego. Burmistrz 
Brzostku zgodnie z tradycją zasponsoro-
wał poczęstunek i zestawy do ćwiczenia 
ortografii dla wszystkich uczniów uczest-
niczących w konkursie zorganizowanym 
jak zwykle przez Gimnazjum w Brzostku.

U. Kobak

 Na zakończenie zamieszczamy tekst 
dyktanda na wypadek, gdyby ktoś pokusił 
się o sprawdzenie własnych umiejętności 
ortograficznych.

Ona
 Była naprawdę przecudna. Przy-
strzyżona w pazurki grzywka filuternie 
spadała na żółtopomarańczowe oko sub-
telnie zasuwające się przezroczystobiałą 
powieką. Rdzawa szata obrzeżona ciem-
nozielonymi, połyskującymi końcówkami 
przypominała ognistą kulę. Kształtne uda 
podkreślały wypukłości zgrabniutkiego 
ciała, a drobne nóżki o łuskowatej 
skórze poruszały się z gracją. Żadna 
nie dorównywała jej urodą. To o niej 
mówiono w mass mediach. Kura rasy 
polskiej – czubatka dworska. Chluba 
hodowli należącej do dzierżawcy 
popegeerowskich hektarów, jeżdżą-
cego wysłużonym volkswagenem po 
prapraszczurze Antonim. To superz-
wyciężczyni wystaw w Kórniku, 
skąd notabene pochodzi Szymborska 
– laureatka Nagrody Nobla.
 Niejeden rzezimieszek snuł 
mrzonki o kradzieży cud-ptaka. 
Jednakże uprowadzenie tak orygi-
nalnego okazu to nie lada sztuka. 
Nie pomogły żadne abrakadabry, 
figle-migle, kontrplany ani kuszenie 
surówką z jarmużu, bakłażanów, 
cukinii, ciecierzycy i świeżych 
pędraków. Na domiar złego horda 
hasających wokół farmy rozjuszo-
nych belgów, pudli i cocker-spanieli 
skutecznie zniechęcała hardych hul-
tajów, chyżych huncwotów i innych 
dwunożnych antybohaterów. Nic nie 
wskórały Różowe Chałaty, Wolne 
Chrząszcze tudzież nieznane orga-
nizacje terrorystów z Przylądka Do-
brej Nadziei. Sam szejk Ali Baba za-
niechał dżihadu i pół prywatnie, pół 
urzędowo przyleciał obskurnym dla 
niepoznaki dżambo dżetem (jumbo 
jetem), by przyjrzeć się oblężeniu 
kurnika. Nawet unurzany w smole 
i pierzu, spryskany insektobójczym 
sprejem (sprayem) lokalny złodzieja-
szek, podbechtany przez wiejskiego 
matuzalema z alzheimerem i blizną 
po tracheotomii, nie zdołał oszukać 
futrzastych ochroniarzy czyhających 
w perukowcach. A Józek z Mrzygło-
da, zwany Burżujem, potajemnie 

drążył z użyciem koparkospycharki tunel 
na wpół przysłonięty trzęślicą trzcino-
watą, dopóki żona nie zażyczyła sobie 
niehodowania drobiu. Żądna wrażeń ku-
charka z pobliskiej plebanii zamierzała na 
odmianę po dobroci zakupić za półdarmo 
ową kurę na smakowity rosół z rzeżuchą 
i lubczykiem. Farmer jednakże nie uległ 
pokusie spieniężenia ulubienicy. Bo czyż 
można by sprzedać tak oryginalny okaz? 
Znużony opędzaniem się od rabusiów 
nielegalnie nabył procę i odtąd osobiście 
przepędzał nieproszonych gości. 

powiatowe dyktando

Najlepsza dziesiątka spośród młodzieży
Mistrzem ortografii w kategorii dorosłych 

po raz kolejny została Irena Nosal

Dyktował Janusz Grajcar z „Obserwatora 
Lokalnego”, ubiegłoroczny mistrz

Swoich sił próbował także Ks. Marek 
Jaworski
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Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 maja 2011 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych 

w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawieart.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz.2603 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku, w sprawie ustalania 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania 
i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i Zarządzeniem Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010 roku w sprawie określenia 
minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do wydzierżawienia na okres do 10 lat w trybie przetargo-
wym następujące nieruchomości: 

Lp Nr działki
Tytuł prawny

Powierzchnia 
(ha)

Opis nierucho-
mości (położenie)

Przeznaczenie 
w planie zag.

przestrzennego
Forma zbycia

Cena wywoławcza rocz-
nego czynszu dzierżaw-

nego netto ( zł )
Wadium

(zł)

1 112/1, 112/2
KW Nr 79 204

0,7431
RIVa – 0,7431

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa – przetarg 120,- 12,-

2 691/1, 691/2
KW Nr 20 353

0,2298
RIIIa – 0,2298

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa – przetarg 55,- 6,-

3 535
KW Nr 15601

0,0606
RIIIa – 0,0606

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa – przetarg 30,- 3,-

4 537
KW Nr 15601

0,0599
RIIIa – 0,0599

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa – przetarg 30,- 3,-

5 575
KW Nr 15601

0,0355
RIIIb – 0,0355

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa – przetarg 30,- 3,-

6 581
KW Nr 15601

0,1131
RIIIb – 0,1181

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa – przetarg 30,- 3,-

7
619
KW Nr 15601

0,3261
RIVa – 0,3119
PsV – 0,0142

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa – przetarg 75,- 8,-

8
621/1
KW Nr 15601

0,4007
ŁVI – 0,3068
RIIIb – 0,0939

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa – przetarg 75,- 8,-

Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat.
Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
prezesa GUS-u (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2011 rok)
Zamieszczenie ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 7 tel.(14) 6803005

osp w Brzostku górą
 Tegoroczne Gminne Zawody Drużyn Pożarni-
czych należały do reprezentantów OSP w Brzost-
ku, którzy wiedli prym zarówno w sztafecie 
jak i w ćwiczeniach bojowych. Nieźle też sobie 
poradzili strażacy z Nawsia Brzosteckiego zaj-
mując II miejsce. Wprawdzie sztafetę przegrali 
z Brzostkiem, ale w ćwiczeniach bojowych osią-
gnęli rekordowy czas 43,76 sek. Niestety otrzymali 
5 punktów karnych i musieli ustąpić pierwszego 
miejsca Brzostkowi. III miejsce tym razem należa-
ło do Skurowej, która z każdym rokiem jest coraz 
lepsza.

Klasyfikacja końcowa
Miej-
sce

Nazwa jednostki 
OSP

Szta-
feta

Ćw. 
bojowe

Punkty 
razem

1 Brzostek 67,63 46,30 113,93
2 Nawsie Brzosteckie 68,22 48,76 116,98
3 Skurowa 71,00 52,26 123,26
4 Siedliska-Bogusz 71,22 52,00 123,72
5 Grudna Górna 67,96 56,95 124,91
6 Januszkowice – Wieś 70,88 54,49 125,37
7 Kamienica Górna 73,29 52,14 125,43
8 Opacionka 71,21 57,53 128,74
9 Grudna Dolna 69,33 63,52 132,85
10 Zawadka Brzostecka 74,52 65,95 140,47
11 Bukowa 80,99 96,84 177,83

 Nagrody i puchary najlepszym drużynom 
wręczali Zastępca Burmistrza Piotr Szczepkowicz 
i Komendant Gminny OSP Krzysztof Zegarowski.
 5 czerwca na brzosteckim stadionie aż 11 dru-
żyn OSP pokazało swoje umiejętności i sprawność 
bojową. Zabrakło tylko drużyny OSP z Januszko-
wic – Działów.

J. Nosal Zawodom przyglądali się zaprzyjaźnieni strażacy z Puurs

Brzostecka drużyna wraz z sędziami i zaproszonymi gośćmi
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z Brzostku w świat
„…Ten, który wszystkim serce swe otwiera
 ten, jest z ojczyzny mojej, ten jest człowiekiem…”
  Antoni Słonimski: „Ten jest z ojczyzny mojej”
 Czerwcowa aura 2011 roku jest przyjazna człowiekowi, ciepła 
i miła. Pod kopułą błękitnego nieba, tu i ówdzie, suną nikłe ob-
łoczki przeganiane lekkim wiatrem. Słońce spuszcza na ziemię 
obfite swe promienie. Połacie traw leżą pokotem, a z nich unosi 
się niezwykle miły zapach suszonych traw. Tu i ówdzie gospoda-
rze przewracają rzędy siana i suszą je grabiami, widłami, a po-
tem wałują i stawiają małe kopki. Na 
większych poletkach pracują traktory 
– grabią, przewracają, wałują, zgnia-
tają w brykiety i prasują siano gotowe 
już do zwózki. Jeszcze chwilę zostaną 
w rzędach na polach a potem zostaną 
przewiezione i schowane do stodół, szop 
i obór. Jeszcze tylko gdzieniegdzie na 
obrzeżach pagórków, wąwozów stoją 
kępki kwiatów polnych – niezapomi-
najki, stokrotki, bratki, karmelki i żółte 
jaskry. Tu i ówdzie widnieją obsypane 
białym kwieciem krzaki dzikiego bzu 
wokół których uwijają się stadka owa-
dów. W dali na łanach zbóż kołyszą 
się na wietrze kłosy, a wśród nich tu 
i ówdzie nieśmiało wychyla się główka 
bławatka, maku polnego, kąkolu czy 
białej rozłożystej tarczy rumianka. Na 
krzakach róży jadalnej bogato rozchy-
liły swoje pąki kwiaty, które zawsze są 
zbierane przez gospodynie i przetwa-
rzane na konfitury do ciast i pączków. 
Na łąkach tylko gdzieniegdzie pasą się 
krowy – oj zmienia się bardzo polski 
krajobraz. Pomimo wszystko czerwco-
wa pogoda urzeka swoim zapachem i niezwykłymi barwami.
 Przedmieście brzosteckie tętni życiem i zmienia się z dnia na 
dzień nie do poznania. Wyrastają nowoczesne domy jak grzyby 
po deszczu. Cała przestrzeń koło dawnych zakładów cukier-
niczych „Liwocz” została zabudowana, wyrosło duże osiedle 
mieszkaniowe i rozrasta się aż pod wzgórze Okrągłej. A tam na 
szczycie wyrosły zabudowania niczym dawne domy ziemiańskie, 
wokół których ciągną się nowoczesne parkany, ogrody, skalniaki, 
oczka wodne, rabaty kwiatowe, iglaki i kępy krzaków. Wśród tych 
piękności wiodą wybrukowane drożyny oprowadzające człowieka 
po tych wspaniałościach. Tutaj na Przedmieściu jeszcze nie tak 
dawno koło domów rozciągały się duże pola truskawkowe, bura-
czane, tytoniowe, ziemniaczane i łany zbóż. Dziś jednak młodzi 
w większości wybyli w świat w poszukiwaniu pracy. Zaś przyszli 
inni, którzy tutaj, na brzosteckiej ziemi zakładają własne rodziny, 
budują domy, poszukują pracy i własnego miejsca na ziemi. I tak 
ciągle wkoło kręci się karuzela pokoleniowa.
 Jestem na posesji Zofii i Józefa Nowaków a właściwie to już 
ich wnuka Rafała Nowaka. W tym małym domku żyła niezwykła 
rodzina z gromadką dzieci. Żyli jak wszyscy w czasach PRL-u. 
Zabiegani, zatopieni w pracy 
i obowiązkach wychowywania 
dzieci, uczenia miłości rodzin-
nej, wzajemnego szacunku, 
patriotyzmu i trwałej głębokiej 
wiary która zawsze potrafi 
przetrwać zawieruchy życio-
we. To właśnie w tym domu 
rodzinnym szczególnie mocno 
zwracano uwagę na wychowy-
wanie dzieci przez pracę oraz 
uczenie wrażliwości na losy 
i potrzeby drugiego człowieka. 
Pomimo trudu dnia i ciężkiej 
pracy na gospodarstwie matka 
Zofia zawsze znajdywała czas 
na żywy kontakt ze szkołą do 
której uczęszczały dzieci. Za-
wsze wieczorem rozmawiała 
na wszystkie tematy, wysłu-
chiwała problemów, szukała 

rad i pociech, ale też znajdowała czas aby wysłać dzieci w majowe 
popołudnie na majówkę. I tak w pracy, w miłości rodzinnej i w sza-
cunku do drugiego człowieka rozrastała się rodzina. Wpajała też 
dzieciom umiejętności wielkiego szacunku do ojca, który pracował 
zawodowo w Gamracie oraz pomagał w zajęciach gospodarskich. 
A że, każde z dzieci – Stanisław, Rozalia, Maria, Władysława, 
Janina, Tadeusz – obdarzone było potęgą umysłu, toteż rozwijali 
swoje zdolności coraz to szerzej i szerzej. Rozwijali swój intelekt, 
swoją osobowość i zainteresowania, a przez to stawali się coraz 
to dorośli, mądrzejsi i lepsi.
 Kim dzisiaj są dzieci Zofii i Józefa Nowaków, jakie miejsce 
w Polsce i w świecie zajmują, czym rozsławiają ziemię brzostec-

ką, jak wychowują młode pokolenie?... 
na te i inne problemy rodzin spojrzymy 
przyglądając się ich losowi.
 Najstarszy syn Stanisław Nowak 
był chłopcem pracowitym, zdolnym, 
ułożonym i żywym. Od najmłodszych 
lat zdradzał zdolności techniczne. Już 
jako młody chłopiec sam złożył sobie 
rower – z dwóch starych rowerów – na 
którym dojeżdżał do technikum mecha-
nicznego w Dębicy. Po zdaniu matury 
został powołany do wojska – pobór 
wojskowy w PRL-u był obowiązkowy 
dla wszystkich chłopców – i został 
przydzielony do wojsk desantowych 
w Krakowie. Na urlop przyjeżdżał do 
domu – galowy mundur i beret na głowie 
– krok sprawny, postawa godna podzi-
wu – a że jeszcze do tego był godziwym 
mężczyzną większość dziewcząt spo-
glądała na niego z zazdrością. On jed-
nak zapatrzony był w tą jedną, jedyną 
przedszkolankę Irenę i z nią też ożenił 
się oraz miał troje dzieci: Zbigniewa, 
Beatę i Monikę. Po odbyciu służby 
wojskowej pracował w „Azotach” tar-

nowskich, a potem w Jedliczu w Naftobudowie. Tam też osiadł 
się z rodziną najpierw mieszkając w Iwoniczu Zdroju, a potem 
w Jedliczu, gdzie po latach wybudował duży dom. Doskonalił 
się też zawodowo i szybko awansował. Był prezesem Mononaftu 
przekształconego z Naftobudowy a że był człowiekiem zdolnym, 
dobrym fachowcem i organizatorem dużo pracował poza granica-
mi kraju – w Düsseldorfie dawna RFN, Mauretanii w Afryce i w 
Libii. Wszędzie tam kierował pracami budowlanymi. Po powrocie 
do kraju wrócił do swojego zakładu pracy w Jedliczu. Znowu był 
prezesem zakładu pracy, znowu był razem z całą rodziną. Jednak 
los czyhał na niego z tragedią. Jadąc służbowym samochodem na 
naradę do Krakowa samochód wpadł w poślizg, a Stanisław zmarł 
na miejscu. Dziwne zrządzenie losu – człowiek, który objechał 
cały świat zginął na polskiej drodze. Odszedł w sile wieku i po-
został po nim płacz, łzy i cierpienie. Jego życie jest świadectwem 
wielkiej pracy i umiejętności poszanowania drugiego człowieka.
 Drugim dzieckiem Zofii i Józefa Nowaków jest Rozalia z domu 
Nowak Błaszczyk. Rozalia była ładną drobną urodziwą dziew-
czynką. Imię zaś odziedziczyła po babci Rozalii Oprządek z Za-
wadki Brzosteckiej. Obdarzona była zdolnościami matematycz-

nymi, a ponadto rozkoszowała 
się w czytaniu. Jednak czasu 
na czytanie w czasach powo-
jennych było niewiele chyba, 
że przy pasieniu krów. Tak 
też robiła Różyczka. W jednej 
ręce trzymała na powrozie 
uwiązane krowy, a w drugiej 
mocno trzymała pożyczoną 
z biblioteki książkę i czytała, 
a właściwie to pochłaniała 
ją całym swoim jestestwem. 
Z bardzo dobrymi wynikami 
ukończyła brzostecką pod-
stawówkę i zdała egzamin 
do tarnowskiego technikum 
ekonomicznego. Było to wiel-
kie wydarzenie w życiu No-
waków, bo ich drugie dziecko 
uczęszczało do szkoły średniej 
i jeszcze do tego mieszkało 

Zofia i Józef Nowakowie z dziećmi

Zofia Nowak z rodzinami syna Tadeusza i córki Rozalii (1999r.)
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w internacie. A że była uczennicą bardzo zdolną i bardzo pracowi-
tą maturę zdała z wyróżnieniem. Potem rozpoczęła poszukiwanie 
pracy, której było bardzo dużo tylko daleko od domu rodzinnego.
 W styczniu 1962 roku razem z ciotką Stanisławą – bardzo 
schorowaną kobietą – wyjechała na „dziki zachód” jak wtedy 
nazywano Ziemie Odzyskane w poszukiwaniu pracy. Już w czasie 
podróży przeżyła horror. Ciotka zasłabła, musiała się nią zaopie-
kować oraz odesłać ją do szpitala. Nieśmiała drobna dziewczyna 
trochę zagubiona, sama rozpoczęła poszukiwanie pracy, gdyż 
nadzieję że ciotka pomoże spaliły się jak na panewce. Przybyła 
Rozalia do Radzikowa, a stamtąd pojechała do Dzierżoniowa. 
W dużej grupie mężczyzn w kłębach dymu tytoniowego siedziała 
dziewczyna na korytarzu Powiatowego Wydziału Zatrudnienia. 
Serce biło jej bardzo mocno, ale ciągle 
powtarzała sobie w pamięci, ja muszę tutaj 
dostać pracę. Skromnie ubrana dziewczyna 
w uczniowski granatowy płaszczyk i nie-
bieską czapkę zrobioną na drutach przez 
matkę, czuła się jak ptaszę wyrzucone 
z gniazda. Urzędniczka z niedowierzaniem 
spojrzała na nią i zapytała – czy ty na pewno 
dziecko masz maturę? dopiero po okazaniu 
dokumentów – świadectwa maturalnego na 
którym były same oceny bardzo dobre – zo-
stała zatrudniona jako stażystka w Wydziale 
Budownictwa i Architektury w Dzierżonio-
wie. Dzisiaj może wydawać się to normalne 
– ten wyjazd i poszukiwanie pracy – bo 
młodzież po maturze podróżuje po całym 
świecie. Jednak w latach 60 minionego wie-
ku z Brzostku jechało się czasem autobusem 
do miasta powiatowego, a już koleją może 
raz podczas całej edukacji szkolnej jadąc na 
wycieczkę – oczywiście jak rodzice mieli 
pieniądze. Ten wyjazd Rozalii do Dzier-
żoniowa był wyjazdem w daleki świat, do 
nowych ludzi i nowych obyczajów. Dobrze, 
że większość pracowników na ziemiach za-
chodnich rekrutowała się z naszego Podkarpacia. Dlatego ludzie 
szybko integrowali się, pomagali sobie i przyjaźnili się. Przez trzy 
lata dojeżdżała Rozalia „ogórkiem” do Dzierżoniowa. Najgorzej 
wspomina zimę stulecia w 1963 roku, kiedy to autobus dojeżdżał 
tylko do „dębowej górki” czyli jedenaście km przed Dzierżonio-
wem podróż autobusem kończyła się i wszyscy podróżni dalej 
pokonywali pieszo trasę. Przychodzili do pracy przemarznięci, 
ośnieżeni i spóźnieni. Dopiero po wypiciu gorącej herbaty zabiera-
li się do wykonywania zadań pracowniczych. Po tym okresie tzw. 
„syzyfowej pracy” wielką radością było otrzymane mieszkanie 
w Dzierżoniowie. Dzisiaj w dobie anten satelitarnych, internetu, 
telefonów komórkowych kontakt ze światem jest w zasięgu „ręki”, 
ale w drugiej połowie XX wieku bez tych udogodnień kontakt 
z rodzinami oddalonymi o kilkaset kilometrów był sporadyczny 
i ograniczony. Dla Rozalii ten świat na Ziemiach Odzyskanych 
był na początku jakby światem wyimaginowanym. Tam jechała 
na kilka lat, a okazało się jednak że została na całe życie. Tam też 
w Urzędzie Powiatowym w Dzierżoniowie przeszła różne szczeble 
awansu od stażystki do kierownika wydziału. We Wrocławiu na 
akademii ekonomicznej uzyskała tytuł magistra ekonomii, a po 
likwidacji powiatu pracowała 
w Przedsiębiorstwie Budow-
lanym, a potem w Przedsię-
biorstwie Wodociągów i łącz-
nie przepracowała 40 lat – jak 
to dobrze być pracowitym, 
rozwijać zdolności a nade 
wszystko skończyć dobre 
studia. Wielką ostoją rodziny 
Rozalii jest jej mąż Marian 
Błaszczyk, który jest dobrym 
człowiekiem, kochającym 
mężem, ojcem i dziadkiem, 
odpowiedzialnym i uczyn-
nym. Z tego też małżeństwa 
wyrosły dwie córki Marzena 
dzisiaj pani dr psychiatra, 
która wraz z mężem Macie-
jem Kuśnierkiewiczem – le-
karzem ortopedą – pracuje 
w Wojewódzkim Szpitalu 

w Opolu. Razem wychowują dwóch synów. Kuba kończy dwuję-
zyczne gimnazjum, a Szymon jest w przedszkolu i przygotowuję 
się do pierwszej klasy. Chłopcy są zdolni, pracowici i radośni. 
Najbardziej lubią spędzać czas razem z dziadkami dla których 
są największym szczęściem i radością. Druga córka Rozalii 
i Mariana Błaszczyk Edyta ukończyła prawo na Uniwersytecie we 
Wrocławiu, zrobiła aplikację i jest radcą prawnym. We Wrocławiu 
mieszka i tam też prowadzi prywatną kancelarię prawną.
 Często Nasza Rodaczka Rozalia myślą jest wśród nas, rozmy-
śla o swojej trudnej drodze w dorosłość, przypomina sobie dni 
samotne wśród obcych, łzy, cierpienia i tęsknoty za brzostecką 
rodziną. Jednak dzięki dobremu wychowaniu i dobremu wykształ-
ceniu, dzięki umiejętności pokonywaniu trudności umiała się 

zrealizować na coraz to bardziej odpowie-
dzialnych stanowiskach. Ideały wszczepione 
w dzieciństwie stały się przyczynkiem do 
dobrze spełnionego obowiązku i składnego 
ułożenia sobie życia.
 Za księdzem profesorem Józefem Tisch-
nerem powtórzę: „Praca to wzajemność. Ale 
nie chodzi tylko o wzajemność z ludźmi. 
Chodzi także o wzajemność z Bogiem, któ-
ry – pracując łaską – uświęca świat” (ESHS 
110)
 Tak też przez przykład dobrej pracy 
i wielkiej wiary spełniała posłannictwo za-
wodowe, wychowywała swoje córki, a teraz 
pomaga w wychowaniu wnuków.
 Maria z domu Nowak Nowakowska była 
trzecim dzieckiem. Od najmłodszych lat 
była pogodną, ciekawą świata, kochającą 
rodziców dziewczyną. Już w szkole wyka-
zywała się wszechstronnymi uzdolnieniami 
i od dziecka chciała być nauczycielką. 
Uczęszczała do Liceum Pedagogicznego 
w Gorlicach gdzie rozwijała wszech-
stronne zdolności. Żywo interesowała się 
chemią i bardzo żywo pracowała w kółku 

chemicznym. Z wyróżnieniem zdała maturę i podjęła studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale matematyczno – fizycz-
no – chemicznym. Była studentką wzorową. W 1971 roku kończy 
studia magisterskie i pozostaje na uczelni. Już za 6 lat pisze pracę 
doktorską, potem rozprawę habilitacyją i obejmuję stanowisko 
docenta. W 1992 roku otrzymuje tytuł profesora nadzwyczajnego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i tytuł profesora naukowego chemii. 
Przez dwie kadencje pełniła funkcję prorektora uniwersytetu do 
spraw Badań i Współpracy Międzynarodowej. Kieruje zespołem 
Fotochemii i Spektroskopii Wydziału Chemii. Jej zainteresowania 
badawcze koncentrują się wokół zagadnień z zakresu fizykoche-
mii, fotochemii, fotofizyki i spektroskopii polimerów, fotokatalizy 
i chemii supramolekularnej. Dorobek naukowy prof. Marii Nowa-
kowskiej obejmuje 100 oryginalnych prac naukowych publikowa-
nych w prestiżowych specjalistycznych czasopismach naukowych. 
Jest także współautorką monografii i skryptów studenckich. 
Stworzyła nowoczesną pracownię naukową umożliwiającą pro-
wadzenie badań naukowych i dydaktyki z zakresu fotochemii 
i fotofizyki polimerów. Wykłada chemię fizyczną dla studentów 
chemii. Prowadziła wszystkie typy zajęć dydaktycznych z zakresu 

chemii fizycznej dla studen-
tów chemii, biologii, geologii 
oraz dla doktorantów. Była 
promotorem licznych prac 
magisterskich, podyplomo-
wych oraz dziesięciu prac 
doktorskich.
 W latach 1987 – 1890 odbyła 
staż naukowy w laboratorium 
kierowanym przez wybitnego 
specjalistę z zakresu fotoche-
mii polimerów, prof. Jamesa 
E. Guilleta, w Departament 
of Chemistry, University To-
ronto – Kanada. Wielokrot-
nie wyjeżdżała do kanadyj-
skiego ośrodka naukowego 
jako visiting profesor. Za 
całokształt pracy otrzymała 

Prof. dr hab. Maria Nowakowska

Od lewej: Janina Szczygieł, Marian Nowakowski, Zofia Nowak, 
Maria Nowakowska, Wojciech Szczygieł Dokończenie na str. 16
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szereg nagród i wyróżnień a między innymi Nagrodę Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki badań naukowych „Laur 
Jagielloński” – Nagrodę Rektora UJ w dziedzinie nauk ścisłych 
i przyrodniczych. Została także odznaczona Medalem Komisji 
Nauk Międzynarodowych. 
 Razem z mężem dr. Marianem Nowakowskim wychowywała 
córkę Alicję absolwentkę Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
oraz wydziału prawa. Doktor Alicja Nowakowska wyszła za mąż 
za Mariusza Cembrucha absolwenta AGH wydziału ceramiki 
a obecnie doktoranta. Razem wychowują dwoje dzieci Maję i Ada-
ma oraz pracują naukowo. Wnuki są oczkiem w głowie dziadków 
prof. Marii Nowakowskiej i dr. Mariana 
Nowakowskiego. Prof. Maria Nowakowska 
pomimo ogromu wiedzy którą posiada, po-
mimo tytułów naukowych, pomimo tego że 
znana jest w świecie nauki nie zapomniała 
o ziemi brzosteckiej i rodzinie. Podczas 
choroby matki Zofii przyjeżdżała, poma-
gała, a nade wszystko cierpiała razem z Nią 
– matka była dla niej zawsze najukochańszą 
osobą. Dziś możemy Ją czasem spotkać 
pochyloną nad mogiłą rodziców, skupioną 
i zatopioną w modlitwie. Jest dobrym czło-
wiekiem, jest wielkim „obywatelem świata” 
i Naszą Rodaczką. Jest żywym wzorem 
naśladowania.
 Władysława jest czwartym dzieckiem 
Zofii i Józefa Nowaków. Ukończyła techni-
kum budowlana w Rzeszowie i pojęła pracę 
we Wodzisławiu Śląskim jako kierownik do 
spraw budowlanych w szpitalu miejskim. 
Wyszła za mąż za Kazimierza Nowickiego 
z Zawadki Brzosteckiej i razem wychowują 
córkę Dominikę i syna Kamila. Tam też 
we Wodzisławiu Śląskim osiedlili się na 
stałe, tam żyją, pracują a obecnie pomagają 
w wychowaniu wnuczki.
 Janina z domu Nowak Szczygieł była piątym dzieckiem Zofii 
i Józefa Nowaków. Od młodości wykazywała się pogodą ducha, 
pracowitością i dokładnością. Oprócz nauki w szkole zwykle 
można ją było spotkać razem z matką przy pracach gospodarskich, 
przy pieleniu, żniwach, wykopkach i sprzątaniu domu i ogrodu. 
Już w podstawówce wykazywała się dużymi zdolnościami arty-
stycznymi, śpiewała w chórze szkolnym, w zespole folklorystycz-
nym „Brzostowiacy” oraz występowała w sztukach teatralnych. 
Uczestniczyła w przeglądach artystycznych powiatowych i woje-
wódzkich, a w liceum ogólnokształcącym w Kołaczycach twórczo 
pracowała w starszej drużynie harcerskiej. Brała liczny udział 
w obozach i rajdach harcerskich. Po uzyskaniu matury podjęła 
naukę w zawodowym studium medycznym w Jaśle. Już tam dała 
się poznać jako dziewczyna o wielkim sercu, która niosła bezinte-
resowną pomoc cierpiącym. Niewiele miała czasu na wypoczynek, 
gdyż żywo pomagała też rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa, 
to permanentna praca, nauka w szkołach i praktyka w szpitalu wy-
pełniały jej treści życia. W 1977 roku po ukończeniu studium me-
dycznego z wynikiem bardzo dobrym otrzymała skierowanie do 
wybranego przez siebie szpitala w Krakowie. Została zatrudniona 
na oddziale intensywnej terapii III Kliniki Chirurgicznej – jak na 
pierwszy kontakt zawodowy 
ze szpitalem została „rzucona 
na głęboką wodę”. Była to 
bardzo ciężka praca wyma-
gająca perfekcyjnej wiedzy, 
podejmowania błyskawicznej 
decyzji i umiejętności podsta-
wowych działań medycznych. 
Nasza Rodaczka wykazała się, 
że jest zdolną i odpowiedzial-
ną pielęgniarką – pracowała 
wzorowo. Po 5 latach została 
zatrudniona w charakterze 
instrumentariuszki a potem 
oddziałowej na bloku opera-
cyjnym III Kliniki Chirurgicz-
nej. Tutaj uczestniczyła przy 
bardzo trudnych zabiegach 
– przeszczepie nerki, chirurgii 
naczyniowej, chirurgii rekon-

strukcyjnej, plastycznej. Chociaż musiała czasem „pokonać samą 
siebie” to jednak zawsze praca ta dawała Jej satysfakcję z dobrze 
spełnionego obowiązku zawodowego. Była bowiem zawsze wraż-
liwa na cierpienie ludzkie, umiała nieść pomoc potrzebującym. 
Bardzo troskliwie pomagała w opiece nad ciężko chorą matką. 
 Wyszła za mąż za doktora Wojciecha Szczygła adiunkta 
akademii medycznej oraz chirurga. Owocem ich miłości jest syn 
Bartłomiej obecnie student Politechniki Krakowskiej wydziału 
mechanicznego. Bartłomiej jest znakomitym młodym mężczyzną, 
dobrze wychowanym człowiekiem, zawsze otoczony jest grupą 
rówieśników. Od dziecka rozwija zainteresowania sportowe – 
w czym zawsze pomagali mu rodzice i akceptowali jego wybory 

– należy od dziecka do klubu sportowego 
„Bronowianka” i wspaniale gra w piłkę 
nożną. Obecnie Nasza Rodaczka Janina 
Szczygieł podpisała kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia w Krakowie i pracuje 
jako pielęgniarka szkolna. Ukończyła spe-
cjalistyczne studia medyczne pielęgniar-
stwa na Wyższej Akademii Krakowskiej 
im. Frycza Modrzewskiego. Jako jedyna 
w swoim zawodzie na określonej umowie 
NFZ pracuje w Krakowie. Razem z synem 
i mężem mieszka w nowo wybudowanym 
nowoczesnym domu wokół którego ma 
piękny ogród. I tak jak w dzieciństwie 
pomagała matce w pracach w ogrodzie 
dziś sama dba i upiększa swoją posiadłość. 
Jest wzorową matką, żoną i pracownikiem 
służby zdrowia. Zawsze przyświeca jej 
motto: „życie jest tylko wtedy warte jeżeli 
jest służbą”. Jej życiem jest posługa dla 
potrzebujących i cierpiących.
 Najmłodszy syn Zofii i Józefa Nowaków 
Tadeusz pozostał na posiadłościach rodzin-
nych. To właśnie przy nim i przy jego żonie 
Ewie – bardzo ciepłej i uczynnej kobiecie 
– lata starości i choroby przeżyła matka. 

Tadeusz od dziecka był bardzo żywym, pogodnym, pracowitym, 
koleżeńskim chłopcem. Już w szkole podstawowej wykazał się 
niezwykłymi zdolnościami nie tylko technicznymi ale także hu-
manistycznymi i artystycznymi. Pięknym głosem wyśpiewywał 
oberki i polki rzeszowskie oraz rytmicznym krokiem tańczył suitę 
krakowską i rzeszowską. Był też ministrantem, kantorem i lekto-
rem. Wszędzie było go pełno. Po ukończeniu szkoły średniej podjął 
studia na Politechnice Krakowskiej na wydziale budownictwa. 
Odbywał praktyki studenckie w Austrii. Obecnie wraz z żoną 
Ewą – nauczycielką – wychowują trzech synów: Rafała absolwenta 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Grzegorza studenta Aka-
demii Górniczej w Krakowie oraz Mateusza ucznia gimnazjum. 
Tadeusz Nowak jest współwłaścicielem firmy logistycznej Emar, 
która obecnie zatrudnia 30 osób z terenu gminy Brzostek. Wybu-
dował dom mieszkalny na działce rodzinnej, a w domu rodzinnym 
mieszka jego syn Rafał wraz z żoną Ewą i synkiem Filipem.
 Dziś na podwórzu Zofii i Józefa Nowaków są wielkie zmiany. 
Stary dom rodzinny jest odnowiony i wyremontowany. Budynki 
gospodarcze odświeżone, a duży ogród wyplantowany i powstaje 
na nim nowy dom mieszkalny budowany przez Rafała. Wokół 
tych budynków biega mały Filipek i z radością wyciąga rączki 

do babci Ewy i dziadzia Ta-
deusza. Dzisiaj to właśnie on 
jest największym skarbem tej 
rodziny. 
 I tak o rodzinie Zofii i Jó-
zefa Nowaków – a właściwie 
to o ich dzieciach, wnukach 
i prawnukach można by było 
pisać całe tomy. Jest to jedna 
z tych rodzin Ziemi Brzostec-
kiej, o której warto pamiętać. 
Bowiem „ten który wszystkim 
serce swe otwiera… ten jest 
człowiekiem”. To właśnie losy 
tej rodziny uczą nas trwałych 
wartości w życiu, rzetelnej 
pracy, uczciwości, miłości 
oraz głębokiej wiary.

Zuzanna RogalaRozalia Błaszczyk z rodziną (2007r.)

Zdobywcy I miejsca w Biegu o Szablę 
kpt. Stawarza. Wśród nich Bartłomiej 

Szczygieł. Poniżej Prezydent Lech 
Kaczyński i Prezydent Krakowa 

Jacek Majchrowski

Dokończenie ze str. 15
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 W dniu 16 kwietnia 2011 roku 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej podjęto działania 
wynikające z realizacji projektu w ra-
mach Programu Grantowego Danone 
„Masz Pomysł? Podziel się Posiłkiem” 
opracowanego przez Radę Rodziców. 
Projekt nosi tytuł „Stoliczku nakryj 
się” – kultywujemy tradycję naszych 
babć w przygotowaniu potraw.
 Celem wyżej wymienionego projektu 
jest edukacja prozdrowotna i ekolo-
giczna oraz propagowanie aktywności 
fizycznej. Odbiorcami projektu jest 40 
uczniów z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Kamienicy Dolnej.
 Pierwszym działaniem w ramach 
programu było przygotowanie potraw 
wielkanocnych. Pieczenie bab, babek, 
babeczek, mufinek… to największa 
atrakcja dla jego uczestników. Goto-
wanie wielkanocnego żuru na zakwasie 

z przepisu babci, robienie kanapek 
z ekologicznych produktów, pasty 
z jaj, sera białego i wspólne spoży-
wanie stało się ważnym elementem 
integrującym społeczność szkolną 
i środowisko.
 Wyjątkowości tym wydarzeniom 
dodała piękna okolicznościowa 
dekoracja i montaż słowno-mu-
zyczny przygotowany przez dru-
goklasistów, którzy przekonywali 
wszystkich uczestników projektu 
do sięgania po zdrowe, ekologicz-
ne produkty i ruchu na świeżym 
powietrzu.
 Innym przedsięwzięciem był wy-
jazd 40 uczniów wraz z opiekunami 
i rodzicami na basen do Dębicy. Ta 
forma spędzania wolnego czasu 
okazała się dla uczniów ogromną 
atrakcją. Prawie dwugodzinny 
pobyt i korzystnie z atrakcji i ba-
senowych pozostanie na długo 
w pamięci uczestników.

Rada Rodziców

stoliczku nakryj się

 Znakomicie dla podkarpac-
kich pingpongistów potoczyły 
się losy rozgrywanej w Gra-
jewie XVII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży Ka-
detów. Rewelacją imprezy 
okazała się zawodniczka LKS 
Brzostowianka Brzostek, 
Aleksandra Falarz, sięga-
jąc po medale we wszystkich 
możliwych kategoriach. Ponad-
to bardzo miłą niespodzian-
kę sprawił Grzegorz Tomoń 
z KTS GOSiR Krościenko Wy-
żne, stając na najniższym stop-
niu podium w grze podwójnej.  
 Mająca 15 lat tenisistka 
stołowa najpierw wywalczyła 
brązowy krążek w turnieju 
indywidualnym, a następnie 
dołożyła złoto w grze podwój-
nej (w parze z Joanną Kie-
drowską) oraz brąz w grze 
mieszanej (w parze z Pawłem 
Piotrowskim) - pechowo, bo 
przegrywając w półfinale 2:3, 
ostatniego seta na przewagi. 
 Grzegorz Tomoń z kolei po 

swój pierwszy medal indywi-
dualnych mistrzostw Polski 
sięgnął w parze z Arkadiuszem 
Kuklą. Warto podkreślić, że do 
turnieju duet ten przystępował 
z przedostatnim, piętnastym 
numerem i już w pierwszym 
pojedynku wyeliminował gra-
jących z „dwójką”, Adriana 
Dugiela i Mateusza Giełażyna. 
 Indywidualnie zawodnik 
z Krościenka Wyżnego skla-
syfikowany został na miej-
scach 17 - 24, podobnie jak 
pingpongistka UKS GIM-TIM 
5 Stalowa Wola, Dominika 
Drelich. Jej klubowa koleżanka 
Andżelika Maciąg tymczasem 
zajęła pozycje 25 - 32. Mło-
dym pingpongistkom zabrało 
szczęścia w losowaniu turnieju 
deblowego - grając w parze już 
w pierwszej rundzie natrafiły 
na „złoty” debel Falarz/Kie-
drowska.

Źródło:
Podkarpacki Okręgowy  
Związek Tenisa Stołowego 

medale dla Falarz i tomonia!
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 „Witajcie Mamy, dziś święto Wasze. 
Zostańcie z nami, dla Was śpiewamy. 
Jak miło, że się tu zebrałyście…” – tymi 
słowami piosenki dzieci z Akademii 
Malucha przy Szkole Podstawowej 
w Brzostku powitały najukochańsze 
Mamy zebrane z okazji Ich święta. Na 
tę wyjątkową uroczystość przybyły 
również Pani Maria Przebięda – dyrektor 
szkoły, Pani Aneta Krajewska – zastępca 
dyrektora oraz Pani Lidia Zając – peda-
gog. 
 Dzieci w barwnych kostiumach i na 
tle przepięknej kolorowej scenografii 
przedstawiającej łąkę wystąpiły w in-
scenizacji „Miód i kwiatki na Dzień 
Matki”. Kolejno na scenie pojawiały się: 
koniki polne – Tomuś, Maciuś, Kubuś, 

mrówka – Patrycja, biedronka – Ange-
lika, pszczoły – Madzia, Julia, motylki 
– Ania, Wiktoria, Oliwia, Ala, Julitka, 
Monika, stokrotka – Madzia, trawka – 
Madzia , przebiśnieg – Igor, kaczeniec 
– Ola, mlecz – Wiktoria, żonkil – Ania. 
Pozostali pięknie śpiewali piosenki i de-
klamowali wiersze: Ola, Bruno, Franiu, 
Grześ, Filipek, Damianek, Wiktoria, 
Gabrysia, Kubuś, Dawidek, Konradek, 
Wojtuś, Ola. Na ich czele stanęła Pani 
Wiosna – Gabrysia. Przedszkolaki 
przygotowały również oryginalny układ 
taneczny do piosenki Majki Jeżowskiej 
„Biedronko” oraz koncert na skrzyp-
cach „Dylu, dylu…”. Przedstawienie 
zakończono piosenką „Kocham Cię”, 
która wywołała wzruszenie na twarzach 

zaproszonych gości.
 Po części artystycznej maluszki 
wręczyły Mamom upominki – miód 
i kwiatki w wiklinowych koszyczkach, 
a następnie w miłej atmosferze wszyscy 
udali się na poczęstunek. 
 Montaż słowno-muzyczny profe-
sjonalnie przygotowany przez p. Elę, 
p. Agatę, p. Basię, p. Edytę zasługuje 
na szczególne uznanie. Misternie przy-
gotowane rekwizyty, piękne kostiumy 
i słodkie upominki, a także scenariusz, 
który do końca był niespodzianką dla 
wszystkich Gości sprawił, że „serce 
rosło”!
 Mamom zapewne na długo pozostaną 
wspomnienia po przedstawieniu. Dla 
dzieci było to przeżycie, dzięki któremu 
poczuły się ważne, zdolne i mogły być 
z siebie dumne.

atsz

dzień mamy w akademii malucha

 Minął już prawie rok od 
czasu, gdy każdy z kierow-
ców musiał się dobrze za-
stanowić zanim wyruszył 
w drogę po naszej gminie. 
Po majowej i czerwcowej 
powodzi wiele dróg i mostów 
istniało tylko na mapach. 
Ruch tranzytowy na wiele 
tygodni omijał, cichy wtedy 
Brzostek, co dla niektórych 
może i miało jakiś urok, ale 
nasi przedsiębiorcy ponosili 
ogromne straty, o których 
do dziś pewnie pamiętają. 
Lokalne drogi były nieprze-
jezdne, a jeśli udało się do-
konać choć prowizorycznych 
napraw, jakby automatycznie 
kierował się tam cały ruch 
i poprawa była tylko chwilo-
wa. Do zimy jednak sytuacja 
została opanowana, a wiosną 
tego roku prowadzone były 
ostatnie z większych napraw 
popowodziowych. Jedynie 
na drodze krajowej budowa 
mostu w Kamienicy Dolnej 
potrwa jeszcze do późnej 
jesieni, lecz nie ma się co 
dziwić, bo jest to duża i skom-
plikowana inwestycja, a prace 
budowlane rozpoczęto w bie-
żącym roku. Trochę wcze-

śniej, bo na przełomie lata 
i jesieni, może być zakończo-
ny remont drogi powiatowej 
z Kamienicy Dolnej do Sie-
dlisk, a w czerwcu powinien 
rozpocząć się remont części 
drogi powiatowej z Brzostku 
do Opacionki. Remont drogi 
Kamienica Dolna – Siedliska 
jest mocno zaawansowa-
ny i od strony Kamienicy 
rozpoczęto już rozkładanie 
pierwszej warstwy asfaltu. 
Na naszych gminnych dro-
gach, choć zniszczenia po-
powodziowe zostały w więk-
szości naprawione i powoli 
o nich zapominamy, to zima 
też „zrobiła swoje” i wiele 
odcinków jest, albo będzie 
naprawianych. Przykładem 
może tu być droga Zawadka 
Brzostecka – Gorzejowa, 
gdzie postęp w robotach jest 
widoczny, a firma Drogbud 
ze Strzyżowa ma na cały 
remont czas do końca czerw-
ca. Przygotowywane są też 
wnioski o dofinansowanie 
przebudowy, wzmocnienia 
i asfaltowania kolejnych od-
cinków, których na naszym 
terenie jest jeszcze wiele.

P.S.

po roku powoli zapominamy

Remontowana droga gminna Zawadka B. – Gorzejowa

Nowy most w Gorzejowej

Remont drogi Kamienica Dolna – Siedliska-Bogusz Budowa nowego mostu w Kamienicy Dolnej
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miód i kwiatki na dzień matki

Święto Mamy w Akademii Malucha przy Szkole Podstawowej w Brzostku – str 18

Dzień Mamy w SP w Kamienicy Górnej

Dzień Mamy w oddziale „0” w SP w Brzostku Dzień Mamy w SP w Kamienicy Dolnej

Dzień Mamy w SP w Gorzejowej



sieć dróG w Gminie Brzostek
skala 1: 50 000

1312

1317

Gorzejowa

kamienica 
doLna

zawadka
Brzostecka

przeczyca

skurowa
Laskowiec

Podlesie

Doły
Góry

Marchot

W
isłoka

Brzostek

Okrągła

Równie

73

1319

1321

1318

1322

Przedmieście

W
isłoka

Słony Potok

Gogołówka

Dębrna

adresy instytucji odpowiedzialnych za drogi i rzeki
droga krajowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon Krosno,
38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38, tel. 13 432 34 84

drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica,  
tel. sekretariat – 14 680 31 55, dyrektor – 14 680 31 54
obwód drogowo-mostowy w Brzostku, tel. 14 683 02 91

drogi gminne
Urząd Miejski w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, tel. 14 680 30 26

drogi wewnętrzne Lasów państwowych
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie – Nadleśnictwo Dębica, 
ul. Rzeszowska 142, 39-200 Dębica, tel. 14 670 48 28, 14 670 33 29

rzeki: słony potok, Gogołówka, dębrna
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,  
ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, tel. 17 853 74 00

rzeki: wisłoka, kamienica
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22,  
Kraków, tel. 12 628 41 30

Sporządził: Józef Nosal



73

1317

1317

1316

1319

1319
1320

1318

1321

1322

1323

1323

1296

kamienica Górna

Bączałka

Grudna Górna

Grudna 
doLna

smarżowa

GłoBikówka

siedLiska-BoGusz

Gorzejowa

zawadka
Brzostecka

nawsie 
Brzosteckie

woLa
Brzostecka

skurowa

kLecie

Brzostek

januszkowice

opacionka

Bukowa

Zawodzie

Góry
Budy

Działy

Poręby

Stawiska

Markosie

Równie

Pola

Okrągła

Dąbie

Nagórze

Doły
Góry

Kopaliny Budy

Podlesie Granice

Podkonie

KopalinyKmiecie

Kamionki

Huta

Gawronie

Kopalnia
Kujawy

Granice

W
isłoka

Słony Potok

Gogołówka

Kamienica

droga krajowa
drogi powiatowe
drogi gminne
drogi pozostałe
drogi wewn. Lasów Państwowych
rzeki

LeGenda



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE22

program artystyczny pt. „tacy sami”
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 Mijają lata, wieki. Zmieniają się 
nasze upodobania, styl ubierania 
się, przekonania polityczne, ale 
w gruncie rzeczy wciąż jesteśmy 
tacy sami. Popełniamy te same błę-
dy, ulegamy tym samym pokusom, 
podobnie rozwiązujemy napotkane 
problemy. Na pewno nie dotyczy to 
wszystkich, jednak większość z nas 
swoim zachowaniem przypomina 
o charakterystycznych dla rodzaju 
ludzkiego cechach: żądzy sławy, 
władzy i majątku, skłonności do 
kłamstwa, plotkowania, lenistwa, 
lekceważenia obowiązków, próżno-
ści, samouwielbienia, chwiejności 
poglądów, naginania prawa do 
własnych potrzeb, bezpodstawnej 
wojowniczości, fałszywej przyjaź-
ni i miłości. Mimo że trudno nam 
pozbyć się tych wad, trzeba zawsze 
przypominać, że powinniśmy postę-
pować inaczej.
 Te spostrzeżenia stały się myślą 
przewodnią programu artystycznego 
pt. „Tacy sami” zaprezentowane-
go 29 maja 2011 r. przez uczniów 
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku. Scenariusz opierał 
się głównie na utworach z klasyki 
literatury – m.in. bajkach Hertza 
i Brzechwy, dramatach Wyspiań-
skiego i Moliera. Całość urozma-
icono scenkami kabaretowymi oraz 
piosenkami sięgającymi czasów od 
średniowiecza po współczesność, 
a także prezentacją multimedialną 
stanowiącą ilustrację do prawie 
dwugodzinnej inscenizacji.
 W programie wzięło udział 
osiemdziesięciu młodych aktorów. 
Wszyscy starali się grać jak najle-
piej, bardzo poważnie potraktowali 
przydzielone zadania. Na szczególne 
wyróżnienie zasłużyli Waldemar 
Wójcik i Rafał Grygiel, którzy 
wzbudzali największe emocje wśród  
widzów. 
 Gwarancją sukcesu jest dobre 
współdziałanie uczniów oraz na-
uczycieli. Tak było i tym razem. 
Najwięcej pracy w przygotowanie 
przedstawienia włożyli: Aleksandra 
Hunia (większość scenek, czuwanie 
nad całością), Józef Parat (oprawa 
muzyczna, prezentacje multime-
dialne), Krystyna Zdziarska i Ali-
cja Czapla (scenki teatralne, układ 
taneczny), Katarzyna Machowska, 
Ewa Raś i Renata Rams (stroje), 
Janina Wojdyła (rekwizyty), Paweł 
Batycki (prezentacje multimedialne), 
Magdalena Machaj (aerobic).
 Ścisk w sali kinowej oraz sponta-
niczna reakcja publiczności na wy-
stępy młodzieży stanowiła najlepszą 
nagrodę za wysiłek wszystkich osób 
zaangażowanych przy tworzeniu 
programu pt. „Tacy sami”.

U. Kobak

tacy sami
 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Krośnie podejmując dzia-
łania zmierzające do popularyzowa-
nia idei bezpiecznego uczestnictwa 
w ruchu drogowym oraz krzewienia 
kultury komunikacyjnej ogłosił III 
Konkurs Plastyczny „Bezpieczni 
w ruchu drogowym”. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kamienicy 
Dolnej przystąpili do w/w konkursu. 
Patryk Machaj, uczeń kl. V znalazł 
się w gronie zwycięzców. Zdobył 
I miejsce w swojej kategorii wieko-
wej. W swojej pracy zatytułowanej 
„Odblaski ratują życie” zwrócił uwagę 
na znaki odblaskowe, odgrywające 
niebagatelną rolę w bezpieczeństwie 
pieszych i rowerzystów. Patryk wraz 
z nauczycielem plastyki wziął udział 
w spotkaniu w dniu 19.05.2011r. w sie-
dzibie WORD w Krośnie, podczas któ-
rego zostały ogłoszone wyniki i wrę-
czone nagrody zwycięzcom konkursu. 
Patryk stał się posiadaczem roweru, 
kasku i kamizelki odblaskowej.
 Gratulujemy serdecznie Patrykowi 
i zachęcamy innych uczniów do brania 
udziału w konkursach.

L.B.

Bezpieczni w ruchu drogowym
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 Celem konkursu ogłoszonego przez Burmistrza 
Brzostku, na który wpłynęły prace z dziewięciu szkół 
podstawowych naszej gminy, było przedstawienie ne-
gatywnych skutków spalania śmieci i tworzenia dzi-
kich wysypisk. 
 Spośród wszystkich zgłoszonych prac, Komisja 
Konkursowa wyłoniła trzy najbardziej wyróżniające 
się innowacyjnością ujęcia tematu. I tak:
 Pierwsze miejsce zajęła praca Aleksandry Synowiec-
kiej i Klaudii Pietruchy 
zatytułowana „Ziemia 
w Twoich rękach” ze 
Szkoły Podstawowej 
w Grudnej Górnej.
 Drugie miejsce komi-
sja przyznała pracy zaty-
tułowanej „Miej rozum 
człowieku” wykonanej 
przez uczniów klasy II 
z Zespołu Szkół w Sie-
dliskach-Bogusz.
 Natomiast na trze-
cim miejscu znalazł się 
plakat zatytułowany 
„Szczyt głupoty”. Wy-
konał go Jaromir Hunia 
ze Szkoły Podstawowej 
w Brzostku.
 Organizatorzy ser-
decznie dziękują wszyst-
kim uczestnikom za wy-
konanie pięknych prac 
i udział  w konkursie.
 Wszystkie prace moż-
na zobaczyć na wysta-
wie w Domu Kultury.

aa

rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego 
na plakat o tematyce 
ekologicznej

I miejsce III miejsce

II miejsce

kolejny sukces 
magdaleny wąsik
 Na XXII Mistrzostwach Polski Juniorów (16-17 lat) 
Kyokushin Karate rozegranych w ramach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Łomży 3 maja 2011 roku z udzia-
łem 141 zawodników z 45 ośrodków Kyokushin Karate za-
wodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karate Ky-
okushin” z Brzostku Magdalena Wąsik zdobyła II miejsce 
w kategorii kumite semi kontakt.
 Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate w Brzost-
ku został powołany w dniu 6 lutego 2006 r. przez Tomasza 
Mendonia II DAN z Dębicy i Roberta Kolbusza z Brzostku. 
Od tego czasu można zaobserwować dynamiczny rozwój 
klubu. Na zajęcia uczęszcza coraz więcej dzieci i młodzieży 
oraz coraz częściej pojawiają się wyniki sportowe z rywa-
lizacji na turniejach organizowanych przez Polski Związek 
Karate oraz Podkarpacki Okręgowy Związek Karate. Uko-
ronowaniem działalności klubu była organizacja w dniu 
12.12.2009 r. I Mikołajkowego Turnieju Karate o Puchar 
Burmistrza Miasta Brzostek. Brzosteccy zawodnicy zajęli 
wtedy II miejsce drużynowo.

aa
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 Dnia 1 czerwca 2011 roku strażacy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedli-
skach-Bogusz przygotowali w remizie 
spotkanie z okazji Dnia Dziecka dla 
dzieci przedszkolnych i uczniów klas 
I-III Zespołu Szkół w Siedliskach-Bo-
gusz.
 Najpierw odbył się pokaz udzielania 
pierwszej pomocy, następnie demonstra-
cja sprzętu strażackiego i postępowania 
w przypadku otrzymania zgłoszenia do 
akcji. Strażacy zademonstrowali między 
innymi błyskawiczny sposób ubierania 
się w mundur bojowy oraz rozwijanie 
węży i podjęcie akcji gaśniczej.
 Po pokazie dzieci zadawały straża-
kom mnóstwo różnych pytań.
Punktem kulminacyjnym spotkania była 
przejażdżka 80-cio osobowej gromady 
samochodami strażackimi. 
 Następnie uczniowie złożyli stra-
żakom życzenia i podziękowania za 
zorganizowanie spotkania, wręczyli 
bukiet kwiatów i album z własnymi 
pracami pod tytułem: „Strażak w akcji”, 
odśpiewały też gromkie „Sto lat”.
 Z okazji Dnia Dziecka strażacy 

również przekazali dzieciom życzenia, 
wręczyli im prezent ze słodką zawarto-
ścią i zaprosili je na przyszły rok.

 Było to miłe, kształcące i niezapo-
mniane dla wszystkich spotkanie. Po 
raz kolejny strażacy swą inicjatywą 
udowodnili, że można na nich liczyć 
w każdej dobrej i złej chwili.

A.Ż.

 W kwietniu bieżącego roku odbył się II Powiatowy Kon-
kurs Historia – Historia Sztuki „Polska pierwszych Piastów” 
współorganizowany przez ZS nr 1 w Dębicy oraz Starostwo 
Powiatowe.
 Dnia 13 IV w Szkole Podstawowej nr 5 w Dębicy 50 uczest-
ników zmagało się z bardzo trudnym sprawdzianem wiedzy o 
sztuce romańskiej i Piastach. Pośród nich nie zabrakło przed-
stawicieli Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, którzy 
przygotowywali się pod kierunkiem pani Dyrektor Urszuli 
Wojnarowskiej. Ich współpraca zaowocowała osiągnięciem 
wysokich miejsc na liście finałowej, choć tytuł laureata otrzy-
mał tylko jeden z nich – Bartłomiej Tyburowski, uczeń kl. VI.

 Nagrodą konkursową była wycieczka do Krakowa, która 
miała miejsce 25 V 2011r., ufundowana przez Władysława 
Bielawę – Starostę Powiatu Dębickiego. Laureaci podążali 
trasą turystyczną „Śladami europejskiej tożsamości Krakowa”. 
Zwiedzili m.in. Rynek, Kościół Mariacki, Sukiennice, dzie-
dziniec Zamku Królewskiego oraz krypty na Wawelu. Razem 
z przewodnikiem obejrzeli podziemia pod Rynkiem Głównym, 
gdzie znajduje się nowoczesne muzeum – park archeologiczny 
– prezentujące pozostałości wczesnośredniowiecznej osady 

i cmentarzyska oraz elementy zabudowy Rynku z czasów 
Bolesława Wstydliwego i Kazimierza Wielkiego. Większość 
eksponatów posiada animowane odwzorowania w technologii 
3D, toteż wystawa zrobiła na uczestnikach duże wrażenie.
 Wszyscy uczniowie wrócili bardzo zadowoleni i z pogłę-
bioną wiedzą na temat historycznego miasta Krakowa.

Bartłomiej Tyburowski

młodzi historycy zwiedzają swój kraj

Uczestnicy konkursu historycznego: Martyna Radel-
czuk, Bartek Tyburowski i Martyna Pietruszewska

dzień dziecka ze strażakami
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 W pierwszej fazie turnieju drużyny 
zostały podzielone na 3 grupy. W grupie 
„A” walczyły 4 zespoły, zaś w grupie 
„B” i „C” po 3 zespoły. Do dalszej fazy 
turnieju awansowały najlepsze drużyny 
z poszczególnych grup oraz jako czwarty 
półfinalista drużyna z najlepszym bilan-
sem wśród zespołów z drugiego miejsca. 
 Pierwsze miejsce w grupach zajęły 
zespoły: „Drużyna Actimela”, „Czerwo-
ne Diabły” i „Złotopolscy”. Ze względu 
na to, że dwie drużyny („Mecz Odwo-
łany” i „Biało-Czerwoni”) z drugiego 
miejsca miały ten sam bilans, potrzebne 
było dodatkowe spotkanie między tymi 
drużynami. Mecz zakończył się remisem 
1:1, a o zwycięstwie zdecydować musiały 
rzuty karne, w których lepsi okazali się 
zawodnicy z drużyny „Mecz Odwołany” 
i tym samym zostali czwartym półfina-
listą. 
 Pierwszy półfinał rozegrany zo-
stał pomiędzy „Drużyną Actimela”, 
a „Złotopolskimi”, w którym w pełni 
zasłużenie wygrała „Drużyna Actimela” 
3:0. Drugi półfinał to gra „Meczu Od-
wołanego” z „Czerwonymi Diabłami”, 
w którym całkowitą dominację miała 
drużyna „Mecz Odwołany” (5:0).
 W finale spotkały się „Drużyna 
Actimela” i „Mecz Odwołany”. Spo-
tkanie było bardzo wyrównane i żadnej 
z drużyn nie udało się wyjść na wyż-
sze niż jednobramkowe prowadzenie. 
„Drużyna Actimela” przez dłuższy czas 
prowadziła 2:1, ale kilka minut przed 
końcem meczu Damianowi Rakowi 
(„Mecz Odwołany”) udało się pokonać 
Mateusza Podlaska i tym samym wy-
równać stan meczu na 2:2. Dwie minuty 
przed końcem Dawid Czekaj („Drużyna 
Actimela”) dostał podanie, po którym 
minął Ireneusza Borowieckiego („Mecz 
Odwołany”), ale ten w ostatniej chwili 
sfaulował Dawida, który wychodził na 

pozycję sam na sam z bramkarzem. 
Sędzia zagwizdał faul i nie miał innego 
wyjścia, jak pokazać czerwoną kartkę 
Borowieckiemu. Do końca regulami-
nowego czasu żadnej drużynie już nie 
udało się pokonać bramkarza rywala i 
o zwycięstwie zdecydować musiały rzu-
ty karne. Zwycięzcę w rzutach karnych 
wyłoniono dopiero po dziesięciu kolej-
kach. Zawodnicy z „Meczu Odwołane-

go” zachowali więcej zimnej krwi przy 
wykonywaniu rzutów karnych i wygrali 
9:8. W zwycięskiej drużynie wystąpili: 
Sylwester Szarek, Artur Machnik, Ire-
neusz Borowiecki, Filip Daniel, Damian 
Rak, Krystian Bartosz, Damian Kulig, 
Grzegorz Czerkowicz. 
 Królem strzelców turnieju został 
Kamil Porębski („Korona Brzostek”), 
który 9 razy pokonywał bramkarza 
drużyny przeciwnej. Także wybierano 

najlepszego bramkarza. Według jury 
najlepszym golkiperem turnieju został 
Mariusz Samborski z „Czerwonych 
Diabłów”. Po finale odbyła się ceremonia 
wręczania nagród, której dokonał prezes 
LKS Brzostowianka Brzostek Pan An-
drzej Szybist. Nagrody dla zwycięskich 
zespołów zostały ufundowane przez 
Urząd Miejski w Brzostku. 
 Organizatorzy dziękują WTZ Brzo-

stek za wypożyczenie sprzętu nagłaśnia-
jącego jak również: Jarkowi Klichowi 
i Jackowi Kaczce za opiekę medyczną, 
Karolowi Kutynie i Piotrowi Ćwikowi 
za obsługę muzyczną i Waldkowi Wój-
cikowi za obsługę techniczną.
 Gratulujemy zwycięzcom i zaprasza-
my do udziału w turnieju w przyszłym 
roku. 

Magdalena Kawalec

turniej piłkarski z okazji święta konstytucji
Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, animatorzy „Moje boisko - Orlik 2012” 
wraz z Urzędem Miejskim w Brzostku zorganizowali turniej piłkarski, do 
którego zgłosiło się 10 zespołów. Zwycięzcą turnieju została drużyna „Mecz 
Odwołany”, która okazała się lepszą w rzutach karnych od „Drużyny Actimela”. 
Trzecie miejsce przypadło zespołowi „Złotopolskich”.

Sędzią turnieju był Krzysztof HalsNagrody wręczał prezes Brzostowianki Andrzej Szybist

Fot. Adrianna Wajda
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

pierwsze dni i tygodnie 
grozy wojennej cd.
 Następnego dnia w sobotę i u nas po-
wiało prawdziwą grozą wojenną. Po raz 
pierwszy zobaczyliśmy z bliska eskadrę 
niemieckich samolotów bombowych 
w towarzystwie kilku małych samolotów 
myśliwskich. Eskadra leciała w szy-
ku trójkowym na niewysokim pułapie 
w kierunku wschodnim w niewielkiej 
odległości na południe od naszej zagrody. 
Przelatujące samoloty zrobiły na mnie 
duże wrażenie. Na tle bezchmurnego nieba 
wyglądały bardzo groźnie. Siedem trójek 
czarnych samolotów przelatywało dość 
wolno z falującym hukiem silników. My-
śliwskie samoloty wyglądały przy nich jak 
jaskółki przy krukach. Niepodobne były 
do polskich samolotów, które przed wojną 
widziałem kilka razy w pojedynczych 
lotach. Nagle jeden z myśliwców oderwał 
się od eskadry, zatoczył łuk w kierunku 
zachodnim, zszedł z charakterystycznym 
wyciem silnika na niski pułap i oddał serię 
strzałów z pokładowej broni maszynowej 
na drogę we wsi, po czym dołączył do 
eskadry. Na szczęście pociski nikogo nie 
trafiły.
 Przed obiadem przyszedł do nas stryj 
Stanisław Łukasik ze Siedlisk. Bardzo 
ucieszyłem się jego przybyciem, ale on 

zamiast jak zwykle wesołych dowcipów, 
opowiadał z przerażeniem o zbombardo-
waniu Jasła w dniu wczorajszym przez 
lotnictwo niemieckie. Omalże i jego nie 
dosięgły odłamki bombowe, ponieważ był 
w Jaśle na piątkowym jarmarku. Dzięki 
alarmowi przeciwlotniczemu, który 
ogłoszono wyciem syren, stryj z innymi 
ludźmi schronił się w jakiejś piwnicy. 
Po ustaniu bombardowania i odwołaniu 
alarmu, stryj natychmiast ruszył w drogę 
powrotną do Siedlisk. Nie chciał oglądać 
zniszczeń spowodowanych bombardo-
waniem. Opowiedział też o spotkaniu 
w drodze do nas kilku rowerzystów ucie-
kających na wschód przed działaniami 
wojennymi.  Relacje stryja i widziany 
w tym dniu przelot eskadry niemieckich 
samolotów oraz bieżące wiadomości ra-
diowe były tematem dyskusji moich rodzi-
ców i stryja, który zawsze był miłym go-
ściem w naszym domu. Na tle wspomnień 
z I wojny światowej mówiono z trwogą 
o aktualnych wydarzeniach wojennych 
i ich konsekwencjach na przyszłość. Za-
stanawiano się też jak należy zachowywać 
się wobec działań wojennych, które toczą 
się nie tylko jako starcia zbrojne między 
wrogimi wojskami w rejonach frontu, lecz 
także na terenie całego kraju, powodo-
wane bombardowaniem i ostrzeliwaniem 
z broni pokładowej samolotów przez 
niemieckie lotnictwo, cywilnych domów 
mieszkalnych w miastach i wsiach. Do 
dyskusji przyłączały się kolejno osoby 
przychodzące do nas. Prowadzonym roz-
mowom z ciekawością i niepokojem przy-
słuchiwałem się i ja z rodzeństwem. Nasz 
tato był niezmiennie zdania, że bez wzglę-
du na zaistniałe zdarzenia i okoliczności, 
należy zachować spokój i rozwagę, unikać 
niebezpieczeństw i nie ulegać panice. Ra-

dził wszystkim by 
w przypadku usły-
szenia, a zwłaszcza 
zobaczenia nadla-
tujących samolo-
tów nie uciekać do 
zabudowań, które 
mogą ulec zapale-
niu od pocisków 
zapalających, lecz 
chronić się za naj-
bliższym drzewem, 
albo kłaść się na 
ziemi nieruchomo, 
najlepiej w jakim-
kolwiek zagłębie-
niu.
 Zaangażowany 
udział w dyskusji 
jej  uczestn ików 
i słuchaczy powo-
dował nie zwraca-
nie uwagi na upływ 
czasu. Dopiero nad-
chodzące ze stajni 
rżenie i grzebanie 
kopy t ami g n ia -
dej przypomniało 
o zaniedbywaniu 
południowego opo-
rządzenia naszych 
zwierząt gospo -
darsk ich. Zaraz 
udałem się do staj-
ni, by dać koniom 
południową porcję 

paszy, a mama z Gienią poszły do obory 
doić krowy. Kiedy wróciłem do mieszka-
nia mama już szykowała obiad. Z przy-
byłych do nas osób pozostał tylko stryj, 
którego tato zaprosił na obiad. Obydwaj 
jeszcze dyskutowali o przewidywanym 
przez nich rozwoju wydarzeń wojennych. 
Podczas obiadu rozmowy zeszły na temat 
aktualnych prac polowych w naszym go-
spodarstwie. W chwilę po obiedzie stryj 
pożegnał nas i udał się w drogę powrotną 
do Siedlisk. Każdy z nas domowników 
zabrał się do zdwojonej krzątaniny, by 
w niedzielę ograniczyć do minimum 
prace wykonywane w dni powszednie. 
Chodziło głównie o przygotowanie pasz 
dla zwierząt gospodarskich, zrobienie 
przedświątecznego porządku w pomiesz-
czeniach gospodarskich, na podwórzu i w 
mieszkaniu.
 Tradycyjnie miłą atmosferę niedziel-
nego poranka nie mąciło pozornie nic. 
Niepokoiła nas tylko myśl, że na terenie 
naszej Ojczyzny toczy się straszna wojna 
z niemieckim najeźdźcą, która może do-
sięgnąć też naszą wieś i rodzinną zagrodę. 
Pocieszaliśmy się jednak ich położeniem 
z dala od szlaków komunikacyjnych oraz 
miast i ośrodków przemysłowych. Ist-
niejąca w naszej wsi kopalnia węgla nie 
miała cech ośrodka przemysłowego. Cio-
cia Anna jak zwykle wyszła do kościoła 
w Siedliskach na mszę poranną i zapowie-
działa, że wróci wieczorem po nieszpo-
rach, bo po sumie mają zebranie tercjanek. 
Młodsze siostry Cela i Hela od wczesnego 
rana pasły bydło, by odpowiednio szybciej 
przyprowadzić je do obory i szykować 
się do kościoła wraz z mamą. Gienia i ja 
chodziliśmy do kościoła już samodzielnie, 
ponieważ Gienię zaliczano już do panien 
a mnie do dorastającej młodzieży. W tę 
niedzielę po wykonaniu koniecznych prac 
porannych poszliśmy do kościoła na sumę. 
W domu pozostał tylko tato, ponieważ był 
zdania, że nie można zostawiać zagrody 
na łasce losu. Zresztą tato nie zaliczał się 
do gorliwych praktyków religijnych.
 W drodze do kościoła mijaliśmy ludzi 
wracających z porannej mszy. Wśród nich 
szły też jakieś osoby nieznajome z dziw-
nymi bagażami. Wracającego z kościoła 
kolegę szkolnego Józka Pietrzyckiego za-
pytałem co to są za ludzie? On mi wyjaśnił, 
że są to uciekinierzy przed wojskiem i po-
licją niemiecką, którzy mordują Polaków 
za to, że wojsko polskie stawia im zbrojny 
opór. Z przykrością i żalem patrzyłem na 
mijanych piechurów zmęczonych dźwi-
ganiem bagaży. W miarę zbliżania się 
do Siedlisk na drodze przybywało ludzi 
idących do kościoła na sumę. Wychodzili 
oni z bocznych dróg i ścieżek, które pro-
wadziły z wiosek i zagród położonych we 
wschodniej części parafii. Przed kościołem 
stały liczne grupy mężczyzn oczekujących 
na rozpoczęcie nabożeństwa. W każdej 
z grup toczyła się głośna dyskusja na te-
mat różnych wiadomości wojennych. Na 
dźwięk sygnaturki z wieżyczki kościelnej 
oznajmiający, że za chwilę rozpocznie się 
kazanie, wszyscy zgodnie ruszyli do ko-
ścioła. Kościół wnet zapełnił się większą 
niż zwykle ilością wiernych, chociaż tym 
razem chyba wszyscy przyszli pieszo, bo 
przy kościele nie widziałem furmanek na 
zwykłych postojach.

cdn.

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

STOLARCZYK

Piotr Czapla
  ZAWADKA BRZ. 54
  39-230 Brzostek
  Tel.: 514 294  869

Oferuje USŁUGI STOLARSKIE

Meble typowe i na wymiar: schody, szafy pod zabudowę, 
meble ogrodowe (altany, huśtawki, ławki, stoły, donice, 

pergole), rzeźby, renowacja mebli.
Ostrzenie łańcuchów
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Zofia 
Jarmusz

Modlitwa
Czy Ty nie widzisz, o mój Boże
Jak mi jest ciężko i jak źle?
I nikt mi inny nie pomoże 
Tylko Ty Jezu – proszę Cię
 Pieniędzy rzucić, wiem, nie możesz
 I manna też nie spadnie z nieba
 Lecz daj nadzieję, siły daj
 Nieszczęścia by nas ominęły
 By wszyscy mieli dosyć chleba
Mam ja, mój Boże chatkę małą
Stoi pośrodku przepięknych domów
Stara już ona i przygarbiona 
Niczym zmoknięty ptaszek skulona
 Nie żądam sławy ani bogactwa
 Zdrowia ja tylko jestem spragniona 
 Daj mi go, proszę – będę Ci wdzięczna
 I zawsze będę w niebo wpatrzona

oswoiłam sobie
Oswoiłam sobie ziemię
Jesteśmy już dawno na „Ty”
Układa się ona spokojnie i lekko pod mymi stopami
Leniwie sobie ziewa i z rozkoszą drzemie 
Oddychając moimi płucami
A ja chylę nad nią swoje skronie zmęczone
I tak rozmawiamy sobie z ojcowizny mojej zagonem
I tak rozgaduje ze mną zagon stary:
„Za godziwą pracę pozwalam ci zebrać hojne ziemi dary
To pszenicy łan złoty na bochenek chleba
To owoce soczyste z drzewa wysokiego
Co sięga do nieba”

Oswoiłam sobie wiatr
Przybiega z szelestem do mych dłoni
Osusza tak ciepło moją twarz
Na dzień dobry w okno moje dzwoni

Oswoiłam sobie niebo
Pozwala mi patrzeć na swoje błękitne dziwactwa
Ustawiając chmurek przeróżne cudaki
Które albo słońce zasłaniają,
Lub też księżyc ubiera takie śmieszne chodaki

I chociaż to wszystko jest takie moje
Wciąż nadziwić się nie mogę,
Że tak bardzo jestem sama

Marian 
Nosal

pomocy
Opętały mnie więzy bólu
Zawiązały mi usta milczeniem
Spętały me nogi i ręce
Spaliły mój język pragnieniem
Czy potrafię unieść jeszcze więcej
Czy upadnę krzykiem na ziemię

Pomocy wołam za późno
Czy jeszcze mnie ktoś usłyszy
Czy to już wołam na próżno
Pośród głuchoniemej ciszy

Nadziei nic nie zagłuszy
Nadzieja ciszą krzyczy

Boso
Jestem gotowy o świcie
Kiedy wyjdzie słońce
By wysuszyć z nim rosę
Boso po łące

Powiem chmurce w południe
Jak zakryje słońce
Niech porosi po drodze
Bo stopy gorące

Pójdę ze słońcem z góry
Na rozgrzane drogi
Zejdziemy do strumienia
Zamoczymy nogi

Chcę słyszeć płynące soki
Po żyłach korzeni
Poczuć jak bije tętno
Moich stóp na ziemi

przepis na szczęście
Na pożółkłym papierze smutek
Z wypłowiałych liter patrzy
Na pożółkłym papierze czas
Puste miejsca znaczy

Na pożółkłym papierze ktoś
Nie dopisał ważnej sprawy
Komu los da pełny trzos
A kogo szczęścia pozbawi

Na pożółkłym papierze szyfr
Zamazały się zwrotki i wersy
Na pożółkłym papierze znikł
Mój przepis na szczęście

Na pożółkłym papierze miejsce
Kartka stara lecz wciąż gotowa
Dopisz na niej przepis na szczęście
Zacznij wszystko od nowa

Przepisz 

Jadwiga 
Kudłacz

wakacje
Zapach poziomek
I letni domek
Wyprawa w góry
I lot ponad chmury
Zapach siana
Zabawa do rana
Uśmiech żeglarzy
I spacer po plaży
Zapach malin
Daleko od spalin
Świętojańska noc
Namiot i koc
I mapa w ręce
Nie trzeba nic więcej
Te dwa miesiące
Nad morzem, na łące
Niech beztrosko płyną
I szybko nie miną

rozwinąć skrzydła
Znów osiadłam
na suchym oceanie
w mickiewiczowskim 
dziele
chcąc jak ptak
rozwinąć swe skrzydła
ale jak zwykle
o coś się potykam
niepojęte słowa
choć wydają się proste
chcą pozostać 
niezrozumiałe
wszystko wspak
aż blednie mina
ciągle mur spotykam
chcę rozwinąć skrzydła
lecz nie mogę
co robię źle?

zapatrzeni
Za oknem pada deszcz
i ja płaczę też
wspólną melodię
gramy dziś
Po szybie płynie deszcz
Po policzku łza
Nikt nie widzi mych łez
bo każdy patrzy…
 na siebie

otwórz się
Otwórz się
Nie mów –NIE–
Na ludzkie nieszczęście
Dziś to on
potrzebuje
Twoich
rąk
Jednak może
właśnie jutro
Ty będziesz go potrzebował
Otwórz serca
drzwi
i nie pozwól czekać
i długo kołatać
komuś kto
potrzebuje
Twojej pomocy
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesiakowska – 
Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKCyJNO-HAN-
DLOWO - US ŁUG OW E „ EK I W ”  –  Br zos t ek ,  
ul. Szkotnia 16

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

Brzostek, ul. Rynek 39
5. ZAK ŁAD ROBÓT MELIOR ACyJNO -K ANA-

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 „TECHNO-
-MAS”, Kazimierz Sarna – Brzostek, ul. Mickiewicza 19

9. „PMS INTERNATIONAL” SP. Z O.O. – MAREK WOJ-
NAR – ZAWADKA BRZOSTECKA 50

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

11. FHUP ANEx, Aneta Augustyn – Brzostek, ul. Przed-
mieście 36

12. APTEKA, mgr farm. Ryszard Nalepa – ul. 11-go Li-
stopada

13. WINTER-SPORT, Dorota i Grzegorz Betlej – Brzostek, 
ul. Szkolna 3

14. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GEODEZyJNO-
-BUDOWLANA, inż. Adam Sieńkowski – Zawadka 
Brzostecka

15. FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA „EFEKT”, 
Piotr Wójcik – Klecie 123

16. Z A K Ł A D  ŚLUSA R SK I ,  E d wa r d  K m i e c i k  
– Brzostek, ul. Mickiewicza 16

17. FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA, Jan Dzie-
dzic – Bukowa 42

18. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIKROKOSM, 
Grzegorz Kłęk – Brzostek, ul. Mickiewicza

19. FHU Marek Zięba – Brzostek
20. LASZKŁO, Adam Latoszek – Klecie
21. ZAKŁAD KAMIENIARSKO-MEBLOWy, Janusz 

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

-BUD”, Stanisław Zyguła – Brzostek, ul. Łukasiewicza 32
23. USŁUGI  WOD. KAN. CO. GAZ, Józef Kawalec – 

Brzostek
24. FIRMA „WAFELEK”, Zbigniew Szczuciński – Ja-

nuszkowice
25. FIRMA WOJT-BUD, Wojciech Miśkowicz – Brzostek, 

ul 11-go Listopada 2

26. SZKOŁA JAZDy „MILA”, Anna Nawracaj Rozwa-
dowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 1

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

28. SKLEP WIELOBRANżOWy, Artur Potrzeba – 
Brzostek

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

30. WOD-GAZ, Paweł Bielecki – Brzostek
31. FIRMA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I RZEMIO-

SŁA, Dariusz Kalina – Brzostek
32. SKLEP SPOżyWCZO-PRZEMySŁOWy, Barbara 

Szybist – Kołaczyce
33. SKLEP ZIELARSKO-MEDyCZNy „MELISA”, Ma-

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

Brzostek, ul. Rynek 18
35. FIRMA HANDLOWA SANIT, Tadeusz Wójcik – Brzo-

stek, Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
36. AGENT UBEZPIECZENIOWy, Jerzy Potrzeba – 

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

Łazowski – Brzostek, ul. Szkotnia 18
38. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW, Lesław 

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

– Mieczysław Dziedzic Spółka Jawna – Zawadka Brzo-
stecka 2

40. PH AGD, Zbigniew Ramut
41. SKLEP MOTORyZACyJNy AGRO-MOTOR, Joan-

na Sury – Brzostek, Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
42. SKLEP SPOżyWCZO-PRZEMySŁOWy, Maria 

Szczygieł, Józef Czekaj
43. FIRMA EDO, Edward Giergowski – Brzostek
44. SKLEP TARA, Dorota Wołowiec-Prokop – Brzostek, 

ul. Rynek 24
45. SKLEP MEBLOWy, Danuta Pruchnik – Brzostek, 

ul. Rynek
46. FHU AUTOSERWIS, Stanisław Jędrzejczyk  

– Brzostek, ul. Słoneczna
47. APTEKA VITA, Godawska i Wspólnicy Spółka Jawna 

– Brzostek, ul. Szkolna
48. KWIACIARNIA, Piotr Michalski, – Brzostek, ul. Rynek
49. FIRMA HANDLOWA I DORADZTWA FINANSO-

WEGO, Mariusz Grygiel
50. 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

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Oddział w Brzostku informuje, że
od dnia 06-06-2011r. wydłuża godziny 
obsługi Klientów do godziny 1630

Serdecznie Zapraszamy!
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wstęp
 To już trzecia część streszczenia książki, w której pod po-
staciami zwierząt kryją się ludzie. Spasiony knur przewodzi 
niejednej lokalnej społeczności. Tymczasem jednak powstała 
kolejna fraszka powyborcza:

Na radnego
Do władzy szedłby nawet po swym trupie
A gdy władzę zdobędzie, ma wyborców w d…

 To jest oczywiście bolszewizm zmodyfikowany, dostoso-
wany do warunków demokracji (jeżeli to, co w Polsce mamy 
jest demokracją).
 Zwalnianie ludzi z pracy jest rzeczą bolesną dla poszko-
dowanych, dlatego w niektórych krajach (np. w Irlandii) jest 
zasada, że z pracy wylatuje pracownik najkrócej pracujący 
w tej firmie. U nas w podobnej sytuacji najpierw chroni się 
familiantów, później ludzi z koneksjami politycznymi. Z pracy 
wylatuje zaś człowiek cichy i pokornego serca – no bo ktoś 
musi! Bolszewizm XXI wieku.

aktualności powiatowe
 Godło powiatu dębickiego 
jest do poprawki. Nie dość, że 
wstęga symbolizująca Wisłokę 
ma odchyły, to jeszcze w godle 
nie ma herbu Brzostku!
 Jest za to herb Dębicy i Pil-
zna. No cóż, oni są chołpowi 
– my przywleceni (z powiatu 
jasielskiego).

rozdział 5–7
 Dwa przewodnie knury Snowball i Napoleon nie mogły 
razem współrządzić. Pierwszy był oczytany i miał pomysły 
na wydźwignięcie folwarku z zacofania, drugi był miernym, 

wręcz głupim wieprzkiem ale znał się na demagogii i miał 
tajną broń – w ukryciu czaiło się 9 ogromnych psów.
 Podczas pewnej niedzieli miano głosować nad przyjęciem 
lub odrzuceniem planów Snowballa. Gdy zwierzęta zebrały 
się w stodole, doszło do decydującego starcia. Snowball zdołał 
przekonać do swoich planów większość zwierząt i wydawało 
się, że głosowanie będzie tylko formalnością. Ale nie doszło 
do głosowania. W pewnym momencie knur Napoleon wydał 
przenikliwy kwik i na ten sygnał do stodoły wdarło się jego 
9 psów – wprost na Snowballa. Ten w mgnieniu oka znalazł się 
za wrotami, ale 9 rozwartych paszcz było tuż, tuż. Ostatkiem 
sił dopadł dziury w żywopłocie i wszelki słuch po nim zaginął. 
Odtąd zabroniono organizowania zebrań w stodole, a władzę 
przejął knur Napoleon. Zapewniał on, że wszystkie zwierzęta 
są równe. Gwiazda Napoleona błyszczała coraz jaśniej. Przy-
stąpiono do budowy wiatraka. I choć pierwotnie był to pomysł 
wygnanego Snowballa, nie przeszkodziło to naczelnemu knu-
rowi uznać projekt budowy za swój własny. Świńskie rządy 
w folwarku nie mogły obejść się bez kontaktu z sąsiadami. 
Zwierzęta poczuły się jakoś niewyraźnie. Miało być zero kon-
taktu z ludźmi i zero handlu – a tu taki obciach. Sporo czasu 
poświęcono na propagandę prowadzoną w stajniach – zwierzęta 
w końcu zaakceptowały widok małego kurdupla o nazwisku 
Whymper. Człowiek wałęsa się po gospodarstwie – to nie tak 
miało być! Ale najgorsze miało dopiero nastąpić. Jakoś tak w 
listopadzie pogoda popsuła się i zaczęło coraz mocniej wiać. 
Wreszcie nadeszła noc, gdy wichura przybrała moc tajfunu i do-
piero co zbudowany wiatrak runął jak domek z kart. Ponieważ 
nie mogło być tak, że za katastrofę nikt nie jest odpowiedzialny 
– knur Napoleon winą za to obarczył wypędzonego wcześniej 
Snowballa. 
 Dyktatorskie rządy naczelnego knura spotkały się z oporem 
części zwierząt, ale herszt bandy miał sposób na buntowników. 
Psy chwyciły za uszy cztery świnie i powlokły je na środek 
placu. Były to te same świnie, które protestowały, gdy zniesiono 
niedzielne wiece. Wszystkie przyznały się do spisku. Skoczyły 
psy i natychmiast przegryzły im gardła. Potem ubito trzy kury, 
jedną gęś, dwie owce i inne zwierzęta. Egzekucja ciągnęła 
się dotąd, aż przed naczelnym knurem wyrósł stos trupów, 
a powietrze przesiąkło zapachem krwi, nieznanym od czasu 
wygnania Jonesa, właściciela folwarku.

Cdn.
Ferydnand Bugno

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

George orwell – Folwark zwierzęcy

 25 maja 2011 roku zorganizowano drugą edycję dnia futbolu 
amatorskiego – UEFA Grassroots Day. Głównym celem imprez 
organizowanych 25 maja w całej Europie jest rozszerzanie 
inicjatyw popularyzujących piłkę nożną wśród dzieci. Tego 

dnia w całej Polsce zorganizowane zostały turnieje, konkursy 
i pikniki piłkarskie połączone z akcjami promocyjnymi oraz 
różnego rodzaju atrakcjami. Nie inaczej było w Brzostku, 
gdzie animatorzy „Moje boisko – Orlik 2012” przy współpracy 
z Urzędem Miejskim zorganizowali turniej, konkursy i próbę 
bicia rekordu świata w jednoczesnym podbijaniu piłki. 
 „Turniej na szóstkę” przeznaczony był dla dzieci w wie-

ku 7–9 lat. Po zakończeniu turnieju 
zostały przeprowadzone konkursy na: 
mistrza jedenastek, mistrza dryblingu 
oraz mistrza celnych podań, a o godz. 
18.00 przeprowadzono próbę bicia 
rekordu świata. W zawodach brały 
udział 4 zespoły: SP Brzostek, ZS Na-
wsie Brzosteckie, SP Gorzejowa i SP 
Grudna Górna. Turniej został rozegrany 
systemem „każdy z każdym”. Zmagania 
zakończyły się zwycięstwem drużyny 
z SP Brzostek w składzie: Kacper Woj-
dyła, Konrad Szarek, Szymon Szcze-
panik, Szymon Golec, Jakub Kalita, 
Dominik Sobczyk, Kamil Pytlak, Jakub 
Nowicki, Sebastian Kobak, Marcin Kol-
busz. Opiekunką zwycięskiej drużyny 
była Grażyna Maziarz. SP Brzostek nie 
przegrała żadnego spotkania zdobywa-
jąc aż 16 bramek, nie tracąc przy tym 
ani jednej. Na drugim miejscu w turniej 
znalazła się drużyna z SP Grudna Górna 
wygrywając dwa spotkania. Brązowe 

druga edycja Grassroots day

Zwycięzcą „Turnieju na szóstkę” została drużyna z SP w Brzostku Dokończenie na str. 32
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medale zdobył zespół z SP Gorzejowa pokonując ZS Nawsie 
Brzosteckie.
 Oto wyniki poszczególnych spotkań:
SP Gorzejowa – SP Grudna Górna 0:4 (0:1) (Świstak P. 1, 
Sobczyk K. 3)
ZS Nawsie Brzosteckie – SP Brzostek 0:6 (0:3) (Wojdyła K. 
1, Szarek K. 1, Kalita J. 1, Nowicki J. 3)
SP Gorzejowa – SP Brzostek 0:4 (0:3) (Nowicki J. 3, Kobak 
S. 1)
SP Grudna Górna – ZS Nawsie Brzosteckie 1:0 (0:0) (Sob-
czyk K. 1)
ZS Nawsie Brzosteckie – SP Gorzejowa 1:3 (0:2) (Trychta 
G. 1) (Synowiecki P. 3)

SP Grudna Górna – SP Brzostek 0:6 (0:3) (Szarek K. 1, 
Kalita J. 2, Sobczyk D. 2, Nowicki J. 1)
 „Królem strzelców” turnieju został Jakub Nowicki z SP 
Brzostek strzelając rywalom 7 bramek. Najlepszym golkiperem 
turnieju został Krzysztof Bielański z ZS w Nawsiu Brzostec-
kim. 
 Po turnieju zostały przeprowadzone konkursy na: mistrza 
jedenastek, mistrza dryblingu oraz mistrza celnych podań. 
Bezkonkurencyjnym mistrzem dryblingu oraz mistrzem 
celnych podań został Patryk Synowiecki z SP Gorzejowa. 
W konkurencji na mistrza jedenastek Grzegorz Trychta z ZS 
Nawsie Brzosteckie wykonywał bezbłędnie rzuty karne i to 
jemu przypadł tytuł mistrza. 
 Po zakończeniu konkursów wszystkim uczestnikom zostały 
wręczone certyfikaty udziału w turnieju oraz nagrody dla 

najlepszych drużyn. Nagrody wręczał 
Burmistrz Brzostku Pan Leszek Bie-
niek oraz dyrektor SP Brzostek Pani 
Maria Przebięda. Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwała pielęgniarka Jani-
na Wójcik. 
 Natomiast punktualnie o godz. 18.00 
na kompleksie boisk „Moje Boisko – 
Orlik 2012” 36 osób próbowało pobić re-
kord świata w jednoczesnym podbijaniu 
piłki. Po próbie bicia rekordu uczestnicy 
otrzymali certyfikaty Grassroots Day 
upamiętniające udział w imprezie, jak 
również zostały rozlosowane nagrody 
rzeczowe. Fundatorem nagród był Urząd 
Miejski w Brzostku. 
 Animatorzy dziękują wszystkim oso-
bom, dzięki którym UEFA Grassroots 
Day 2011 mógł się odbyć na brzosteckim 
„Orliku”.
Animator „Moje Boisko – Orlik 2012”

Magdalena Kawalec

Dokończenie ze str. 31

Próba bicia rekordu świata w jednoczesnym podbijaniu piłki

dobroczynne właściwości 
korzenia żeń-szenia
 Żeń-szeń to gatunek reliktowej by-
liny występującej w Chinach, Japonii, 
na Półwyspie Koreańskim oraz we 
wschodniej części Rosji. Nazwa rośliny 
na Zachodzie pochodzi od chińskiej 
nazwy „rénshēn” (人蔘) oznaczającej 
„człowieka-korzeń”, co nawiązuje do 
kształtu kłącza. Europa poznała suche 
korzenie żeń-szenia w roku 1610, kiedy 
zostały przywiezione przez holender-
skich kupców z Japonii. Sto lat później 
nalewkę z żeń-szenia, pod nazwą „pen-
tao” stosowano na dworze Ludwika XIV 
by wyleczyć go z niemocy płciowej.
 Najważniejsze substancje czynne 
w jego korzeniach to ginsenozydy, któ-
rych działanie polega na zwiększeniu 
zdolności hemoglobiny do przyłączania 
tlenu, a tym samym lepszego zaopatry-
wania narządów w tlen. W konsekwen-
cji wzrasta ilość energii i zdolność orga-
nizmu do wysiłku zarówno fizycznego, 
jak i umysłowego. Ginsenozydy dzięki 
pobudzaniu układu immunologicznego 
powodują także wzrost odporności na 
infekcje bakteryjne i wirusowe oraz 

przyspieszają okres rekonwalescencji.
 Żeń-szeń korzystnie wpływa na pra-
cę narządów wewnętrznych, pobudza 
pracę serca, działa przeciwzakrzepo-
wo, reguluje poziom cukru we krwi 
i obniża poziom cholesterolu. Polecany 
jest w stanach zmęczenia i osłabienia 
koncentracji, poprawia sprawność in-
telektualną. Z najnowszych badań wy-
nika, że ekstrakt z korzenia żeń-szenia 
ułatwia zużycie tlenu w komórkach or-
ganizmu, zmniejszając jednocześnie we 
krwi poziom kwasu mlekowego. Kwas 
mlekowy pojawia się we krwi podczas 
intensywnego wysiłku, kiedy to dostęp-
na ilość tlenu jest za mała do potrzeb 
i odpowiada za pojawienie się bólów 
mięśniowych. Przebadano sportowców, 
którzy przyjmowali regularnie żeń-szeń 
i okazało się, że kwas mlekowy osiągał 
u nich dwukrotnie niższy poziom.
 Żeń-szeń jest polecany osobom 
w starszym wieku. Regularne jego 
stosowanie wpływa na zachowanie 
sprawności fizycznej i umysłowej, opóź-
nia procesy starzenia się organizmu, ła-
godzi objawy menopauzy i andropauzy, 
przez co pozwala utrzymać aktywność 
życiową do późnych lat. Żeń-szeń po-
maga także w redukcji nadwagi, posiada 
właściwości antyoksydacyjne, powstały 
także pierwsze badania dowodzące, że 
wykazuje działanie przeciwnowotworo-
we.
 Wyciąg z korzenia żeń-szenia sto-
sowany jest również w kosmetyce jako 
preparat odmładzający skórę i zapobie-
gający łysieniu i wypadaniu włosów.

 Żeń-szeń wykazuje dobroczynny 
wpływ, gdy jest zażywany regularnie. 
Jednak nadużywanie preparatów żeń-
-szeniowych może prowadzić do tzw. 
zespołu żeń-szeniowego, objawiające-
go się sennością, bólami głowy, złym 
samopoczuciem, nadciśnieniem, bie-
gunką, a nawet zmianami skórnymi. 
Kuracja jednorazowa nie powinna trwać 
dłużej niż 2 miesiące. Według medy-
cyny chińskiej osoby młode i zdrowe 
mogą stosować kurację dwa razy w roku 
– wiosną i jesienią. Żeń-szeń najlepiej 
jest zażywać po posiłku.
 Osoby z nadciśnieniem i chorujące 
na serce, które chciałyby przyjmować 
preparaty zawierające żeń-szeń, powin-
ny wcześniej skonsultować się z leka-
rzem. Żeń-szeń zażywany w zależności 
od dawki zwiększa bowiem lub obniża 
ciśnienie tętnicze krwi.
 Żeń-szeń może wywoływać także 
arytmię serca, bezsenność, alergię lub 
bolesność piersi. Dlatego osoby podat-
ne lub cierpiące na te schorzenia nie 
powinny stosować kuracji. Ponieważ 
żeń-szeń wykazuje działanie prze-
ciwzakrzepowe nie mogą go stosować 
osoby chore na hemofilię oraz inne 
zaburzenia krzepnięcia krwi. Działanie 
żeń-szenia, obniżające poziom cukru, 
stanowi z kolei przeciwwskazanie dla 
osób ze skłonnościami do hipoglikemii. 
Nie należy go także podawać dzieciom 
i kobietom w ciąży.
 Dużo zdrowia!

mgr farm. Monika Miałkowska

Fot. J. Nosal
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514 090 666
firma.kris@interia.pl

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

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

SKOK 
im. Królowej Jadwigi
oddział w Brzostku 
przy ul. Rynek 13
(budynek GS obok sklepu 
ogólnospożywczego)
Od pn. – pt. w godzinach 
od 8:00 do 16:00

Szczególnie polecamy:

Rachunek osobisty (konto) prawdziwie 
bezpłatne, czyli opłata za prowadzenie konta = 0 zł
ponadto:

– tylko i wyłącznie na życzenie klienta linia 
pożyczkowa w ramach konta,

– tylko i wyłącznie na życzenie klienta karta 
elektroniczna VISA,

– brak obowiązku wykupienia ubezpieczenia,
– dla posiadaczy konta zlecenia płatnicze (prze-

lewy) 1 zł.

telefon do oddziału: (14) 683 55 44

podkarpackie 
towarzystwo konne 
zaprasza na swoją
stronę internetową:

www.brzostek.alpha.pl/ptk

Sprzedam działkę o powierzchni 0,5 ha położoną w Kleciach, w tym 0,25 ha pod zabudowę.  
Kontakt telefoniczny: 14 6930502.
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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

Przyjmujemy 
zamówienia 

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

ZAPRASZAMY

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

tel.:  787 002 776
NAPRAWY BIEŻĄCE

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

WYMIANA
• olejów
• filtrów
• płynów
• opon

Wulkanizowanie dętek i opon na 
gorąco do samochodów cięża-
rowych i pojazdów rolniczych

Z A P R A S Z A M Y

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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krzyżówka 
z naGrodą
Poziomo:
1) Partyjny odprysk; 4) Grabież; 8) Trup 
w bandażach; 11) Jednostka strumienia 
świetlnego; 12) Broń róży; 13) Strach; 
14) Drogowe lub szczególne; 15) Suknia 
popa; 17) Wizerunek postaci; 19) Uży-
wany dawniej strug ciesielski, 22) Mun-
durowa zieleń; 24) Spektakl; 25) Sędzia 
bez togi; 28) Świadectwo wyrobu; 
30) Pas ziemi uprawnej między bruzda-
mi; 32) Trzeci – to kraje słabo rozwinięte; 
34) Psie zawodzenie; 35) Żona króla 
zwierząt; 36) Turystyczny lub ogór-

kowy; 38) Ostre marynaty warzywne; 
39) Czym bogata, tym rada; 40) Starzy 
znajomi, przyjaciele; 41) Kwiat jesienny.
Pionowo:
1) Cudzoziemiec; 2) Krzywa linia z od-
cinków; 3) Artysta zajmujący się ma-
lowaniem obrazów; 4) Można w nią 
kogoś oprawić; 5) „... Hur”, amerykański 
film W. Wylera; 6) Kontrolująca izba; 
7) Między oryginałem a kopią; 8) Drob-
niutkie pismo; 9) Zielona na stadionie; 
10) Zarządza budynkiem; 16) Zalewane 
za skórę; 18) Pasmo górskie; 20) Opłata 
graniczna; 21) Ból nerwu kulszowego; 
23) Szlagier, przebój; 26) Krowie kopy-
to; 27) Wielka liczba ludzi; 28) Bardzo 
silny sportowiec; 29) Arabskie pań-

stwo; 31) Kawałek gazy opatrunkowej; 
33) Lecą spod kopyt rumaka; 37) Życio-
dajny dla Egiptu; 38) Najdłuższa rzeka 
Włoch.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 30 czerwca 2011 r. do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: WARSZTATy TERAPII ZA-
JęCIOWEJ W BRZOSTKU.
Nagrodę książkową wylosowała MONI-
KA URBAN z Bukowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal

Dziesięć przykazań ma 279 słów. 
Deklaracja Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych 300 słów.
Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie 
przewozu cukierków karmelkowych 
25 911 słów.

		
Zajączek wchodzi do baru i pyta:
– Kto mi pomalował rower na zielono?!
Cisza. Po chwili wstaje niedźwiedź 

i mówi:
– Ja, bo co?!
A zajączek drżącym głosem:
– Chciałem się tylko zapytać jak długo 
schnie farba!

		
Mąż do żony:
– Słyszałaś? Wynaleziono kosmetyk, 
który niezawodnie upiększa wszystkie 
kobiety. 
–  Nie tylko słyszałam, ale i używam go. 
– No tak, od razu wiedziałem, że to 
oszustwo.

		
Żona przechodziła z pokoju do pokoju 
i nagle ŁUP. 
Tuż za nią spada duży zabytkowy zegar, 

który wisiał nad drzwiami. Roztrzaskał 
się w drzazgi.
Mąż podniósł głowę znad gazety 
i z przekąsem mówi: 
– Zawsze się spóźniał.

		
Pewien parafianin tłumaczył księdzu: 
– Wie ksiądz, ja to jestem wierzący, ale 
nie praktykujący. 
Na to ksiądz: 
– A ja jestem nudystą, ale też nie prak-
tykuję.
– Przecież to bez sensu – zdziwił się 
parafianin. 
– No właśnie – odparł ksiądz.
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prawidłowe cudzysłowy
 Cudzysłów składa się z dwóch znaków – otwierającego i za-
mykającego. Stosowany jest przede wszystkim do wydzielania 
słów cytowanych i oznaczania specyficznych użyć wyrazów 
i wyrażeń.
 W druku wskazane jest używanie cudzysłowu o postaci: „ ” 
(tzw. cudzysłów apostrofowy). Cudzysłów o ostrzach skierowa-
nych do środka » « używamy wtedy, gdy występuje cudzysłów 
w cudzysłowie. Przykład: „Cudzysłów w cudzysłowie oznacza 
się »tak«”. Należy pamiętać że po otwierającym cudzysłowie 
jak i przed zamykającym nigdy nie robimy spacji. Ważną 
rzeczą jest też aby używać właściwego znaku cudzysłowu 
(SHIFT + klawisz obok klawisza ENTER), a nie przecinków 
czy apostrofów. Pamiętajmy również, że symbol " oznacza cal 
lub sekundę w jednostkach geograficznych, a nie cudzysłów.

wdowy i bękarty należy eliminować
 Podczas pisania tekstu należy dążyć do eliminowania wdów 
i bękartów. Wdową nazywany jest ostatni wiersz akapitu dru-
kowany u góry następnej strony, natomiast bękartem pierwszy 
wiersz akapitu drukowany u dołu strony.
Aby je wyeliminować należy:
1. Zaznaczyć akapity, w których wdowy i bękarty nie mają być 

oddzielone.
2. W menu Format kliknij polecenie Akapit, a następnie kliknij 

kartę Podziały wiersza i strony.
3. Zaznacz pole wyboru Kontrola bękartów i wdów.
 Uwaga: W większości edytorów tekstu opcja ta jest włączona 
domyślnie.

coś o szeryfach
 Szeryfy to krótkie kreski stosowane w wielu krojach pisma 
do zwiększenia dekoracyjności danej czcionki. Pismo szeryfo-
we jest bardziej czytelne i powinno być stosowane do pisania 
tekstów głównych. Do najczęściej stosowanych czcionek sze-
ryfowych należy Times New Roman.
 Pismo bezszeryfowe, jako bardziej wyraziste powinno być 
stosowane w nagłówkach i tytułach. Poniżej przedstawiam 
przykłady pisma szeryfowego i bezszeryfowego.

Times New Roman jest czcionką szeryfową
Arial jest czcionką bezszeryfową

wypunktowanie i numerowanie
 Aby zachować jednakowy format w obrębie wszystkich 
wypunktowanych, czy numerowanych akapitach nie róbmy 
tego ręcznie. Szczególnie nierozsądne jest odsuwanie od lewej 
drugiego i kolejnych wierszy za pomocą spacji. Aby zrobić to 
prawidłowo, należy przeznaczone do wypunktowania, czy też 
numerowania akapity zaznaczyć i kliknąć jedną z dostępnych 
opcji na pasku narzędzi - rys. poniżej.

Można też, po zaznaczeniu akapitów przeznaczonych do 
wypunktowania, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać 
z menu kontekstowego „Wypunktowanie i numerowanie”.

równo w kolumnach
 Do rozmieszczenia tekstu w kolumnach służą tabulatory.  
Stosujemy je najczęściej przy różnych zestawieniach i spi-
sach. Przykład: Piszemy wyraz „Słownik” naciskamy kla-
wisz „TAB” i wpisujemy cenę słownika. Naciskamy klawisz 
„ENTER” piszemy wyraz „Encyklopedia” naciskamy klawisz 
„TAB” i wpisujemy jej cenę. Liczby przedstawiające ceny 
zostały napisane jedna pod drugą i wyrównane do lewej, gdyż 
domyślny tabulator, to tabulator lewy. Jeśli chcemy zwiększyć 
lub zmniejszyć tabulatory zaznaczamy tekst, klikamy u góry 
na linijce i po ukazaniu się symbolu tabulatora przesuwamy 
go za pomocą myszki w prawo lub w lewo.
 Tabulatory mogą być lewe, środkowe, prawe i dziesiętne. 
Poniżej przedstawiam ich symbole na linijce. 

 Aby ustawić odpowiedni tabulator klikamy dwukrotnie na 
jego symbol na linijce i w oknie (rys. poniżej) dokonujemy 
odpowiednich zmian. Możemy też zrobić to klikając na FOR-
MAT i TABULATORY.

Przykłady tabulatorów:

cdn.
J. Nosal

Poradnik obsługi edytora WORD

pisać każdy może... (4)

Tabulator lewy
Słownik 23,80 zł
Encyklopedia 120 zł
Krzyżówki 6,60 zł

Tabulator środkowy
Słownik 23,80 zł
Encyklopedia 120 zł
Krzyżówki 6,60 zł

Tabulator prawy
Słownik 23,80 zł
Encyklopedia 120 zł
Krzyżówki 6,60 zł

Tabulator dziesiętny
Słownik 23,80 zł
Encyklopedia 120 zł
Krzyżówki 6,60 zł

Tabulator 
lewy

Tabulator 
środkowy

Tabulator 
prawy

Tabulator 
dziesiętny
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 Tegoroczne eliminacje gminne do 
olimpiady tenisowej odbyły się 17 maja 
br. na sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku. W eliminacjach tych 
wzięło udział 42 osoby – amatorzy nie 
biorących udziału w rozgrywkach III lub 
wyższej ligi tenisa stołowego. Rozgrywki 
prowadzone były w podziale na płeć i gru-
py wiekowe. Wyjątkiem były zmagania 
osób niepełnosprawnych, które toczyły 
się w dwóch grupach – osób 
niepełnosprawnych intelek-
tualnie i osób niepełnospraw-
nych ruchowo mogących grać 
stojąc, bez podziału na wiek 
i płeć. 
Wyniki rozgrywek przedsta-
wiają się następująco:
Dziewczęta do lat 13

1. Martyna Kalina – Ka-
mienica Górna

2. Izabela Kalina – Kamie-
nica Górna

3. Wioletta Sokołowska – 
Opacionka

Dziewczęta 14 – 16
1. Monika Wojnar – Kamie-

nica Dolna
2. Paulina Baran – Janusz-

kowice
Dziewczęta 17 – 19

1. Joanna Pieczonka – Strzegocice
2. Beata Kurek – Strzegocice
3. Paulina Zegarowska – Brzostek

Chłopcy do lat 13
1. Konrad Kalina – Kamienica Górna
2. Paweł Stanek – Siedliska-Bogusz
3. Łukasz Stanek – Siedliska-Bogusz

Chłopcy 14 – 16
1. Krystian Zegarowski – Brzostek
2. Mateusz Hendzelewski – Skurowa

Chłopcy 17 – 19
1. Daniel Chmielowski – Jaworze D.
2. Arkadiusz Pieczonka – Jaworze D.

Mężczyźni 20 – 39
1. Mariusz Dachowski – Kamienica G.
2. Mirosław Raś – Kamienica Górna 
3. Hals Krzysztof – Bączałka

Mężczyźni 40 – 55
1. Andrzej Szybist – Brzostek

Mężczyźni 56 i powyżej
1. Stanisław Król – Brzostek

Niepełnosprawni ruchowo
1. Robert Łukasik – Skurowa
2. Łukasz Zachara – Pilzno
3. Adam Chajec – Opacionka

Niepełnosprawni intelektualnie

1. Iwona Białas – Gołęczyna
2. Leszek Łukasik – Bączałka
3. Marzena Skrzynecka – Wola Brz.

Wszyscy, którzy zajęli miejsca od I do III 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy ufundowane przez Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku.
 Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc, 
będący mieszkańcami gminy Brzostek, 
awansowali do eliminacji powiatowych 

olimpiady, które w tym roku 
odbyły się 21 maja na hali 
spor towej Zespołu Szkół 
Publicznych w Korzeniowie. 
W rozgrywkach powiatowych 
zawodnicy walczyli o awans 
do f inału wojewódzkiego 
olimpiady, który, tak jak w 
roku ubiegłym, odbędzie się 
na hali MOSIR w Łańcucie 
12 czerwca br. Naszą gminę 
reprezentować tam będą: 
Andrzej Szybist, Stanisław 
Król, Robert Łukasik, Adam 
Chajec, Leszek Łukasik i Ma-
rzena Skrzynecka.
 Cieszy fakt, że nie słabnie 
zainteresowanie tenisem sto-
łowym, przede wszystkim 

wśród młodzieży szkolnej. Organiza-
torzy Podkarpackiej Olimpiady Tenisa 
Stołowego postawili sobie za cel upo-
wszechnianie tego sportu wśród dzieci, 
młodzieży i całych rodzin, integrację osób 
niepełnosprawnych z całym środowiskiem 
sportowym oraz likwidację sportowych 
dysproporcji międzyśrodowiskowych.

M. Król

Xii podkarpacka olimpiada tenisa stołowego – 2011

 Imprezę zorganizowało Stowarzy-
szenie Wspierania Edukacji w Zespole 
Szkół w Siedliskach-Bogusz oraz sie-
dliska OSP. W niedzielę od samego rana 
zaproponowano mnóstwo zabaw dla 
dzieci, a tory zjazdowe czy trampolina do 
skoków sprawiały im nieopisaną radość. 
Dużo emocji przyniosły rzuty do celu 
lotką, strzały z łuku i inne sprawdzające 
celność i dobre oko zadania. Za wszystkie 
konkurencje można było otrzymać cen-
ne nagrody. Po fizycznym wysiłku siły 
regenerowano przy grillu i stoiskach ze 
słodyczami. 
 Punktem kulminacyjnym dnia były 
zawody młodzieżowych drużyn stra-
żackich oraz cieszący się ogromnym 
zainteresowaniem Przegląd artystyczny 
zespołów regionalnych z terenu działa-
nia Stowarzyszenia Gmin „Liwocz”. 
 W zawodach strażackich zręczność 
sprawdzało pięć drużyn męskich i dwie 
kobiece. Rywalizację dziewcząt wygrała 
drużyna z Brzostku, na drugim miejscu 
znalazła się ekipa ze Skurowej. Natomiast 
wśród rywalizujących zespołów męskich 

najlepsi okazali się chłopcy z Siedlisk-
-Bogusz, dobry czas uzyskały też dru-
żyny z Brzostku i Grudnej Górnej, a tuż 
za nimi uplasowali się druhowie z Ka-
mienicy Górnej i Skurowej. Zawodnicy 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami 
oraz nagrodami rzeczowymi. 
 Uczestnicy Przeglądu również odje-
chali z nagrodami i niezapomnianymi 
wrażeniami. Udział w nim wzięli: solista 
Damian Podgórski ze Szkoły Podsta-
wowej w Kamienicy Górnej (nagroda 
specjalna), zespół „Igraszki” ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku (II miejsce 
w kategorii szkół podstawowych), „Sie-
dliskie Fasolki” (III miejsce w kategorii 
szkół podstawowych), zespół „Oj, da 
dana” ze Szkoły Podstawowej w Sie-
dliskach-Bogusz, „Baciorki” z gimna-
zjum w Siedliskach-Bogusz (II miejsce 
w kategorii gimnazjów), zespoły „Duet” 
i „Trio” ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Jodłowej, uczniowie Zespołu Szkół 
w Januszkowicach (I miejsce w kate-
gorii gimnazjów), „Gąski” ze Szkoły 
Podstawowej w Gorzejowej (I miejsce 

w kategorii szkół podstawowych), zespół 
„Cantabile” ze Szkoły Podstawowej 
w Grudnej Górnej oraz kapela ludowa 
„Brzostowianie” (I miejsce w kategorii: 
dorośli) i chór „Błażkowskie Słowiki” 
(II miejsce w kategorii dorosłych). 
 Wspaniałe stroje, dziecięca trema, 
skoczne przyśpiewki, przednia zabawa 
i profesjonalne jury to oczywiście atuty 
Przeglądu.
 22 maja był niewątpliwie wyjątkowym 
dniem. Goście dopisali, a roześmiane 
i opalone majowym słońcem twarze bez 
wątpienia świadczą o tym, że tego typu 
imprezy są niezwykle potrzebne w na-
szym środowisku. Wszystkim, którzy 
bawili się wspólnie z nami, organizatorzy 
dziękują i już zapraszają na następny 
piknik za rok.

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji
w Zespole Szkół oraz OSP

w Siedliskach –Bogusz

pięknie nam zagrali
 21 maja na murawie stadionu w Siedli-
skach-Bogusz miała miejsce prezentacja 
zespołów muzycznych naszego regionu. 
Zagrały zespoły AKORD, MAxIM, 
MILLENIUM, SAMI SWOI i JA-
NUSZKI, które prezentując się zebranej 
publiczności, równocześnie przygrywały 
chętnym do tańca. Zabawa trwała do 
późnego wieczora, a organizatorzy dzię-
kują grupom muzycznym za ich występ 
i wkład w organizację majowego pikniku.

jak majówka to tylko w siedliskach…
Ciepło, w powietrzu pachnie bzem i konwalią. To znak, że nastał czas majó-
wek. Ta organizowana co roku w Siedliskach-Bogusz ma już swoją tradycję 
i zapewnione miejsce w wiosennym kalendarzu władz i mieszkańców gminy 
Brzostek, którzy nigdy nie zawodzą organizatorów i licznie przybywają na 
majowy festyn. Dużo atrakcji i ciekawych form spędzania wolnego dnia oraz 
spotkań w miłym gronie przyjaciół i znajomych zaoferowano wszystkim, którzy 
22 maja postanowili odpoczywać w Siedliskach-Bogusz.
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Wydarzenia w obiektywie

Uczestnicy eliminacji gminnych xII Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego - str 38

Majówka w Siedliskach-Bogusz - str 38 Fot. J. Nosal
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kącik
fotograficzny

Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiadomości 
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. Lidka Strączek z Woli Brzosteckiej Fot. Katarzyna Kumiega z Bączałki

Fot. Piotr Nosal z Ustrzyk Dolnych Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-Bogusz

Fot. Karol Zastawny z Brzostku Fot. Adaś Gągała z Woli Brzosteckiej

Fot. Robert Sypień z Brzostku Fot. Monika Kolbusz z Januszkowic


