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juBiLeusz 60-Lecia szkoły w januszkowicacH

Msza Święta dziękczynna w 60-lecie Szkoły

Poświęcenie tablicy pamiątkowej przez ks. M. Cymbałę

Podziękowanie ks. T. Preisowi za 40 lat posługi kapłań-
skiej w januszkowickiej parafii

Starosta W. Bielawa wbija okolicznościowego „gwoździa” Program artystyczny

Podziękowanie i życzenia dla Szkoły z rąk Posła na Sejm 
RP Kazimierza Moskala

Zaproszeni goście na sali gimnastycznej

Przemarsz z kościoła do szkoły

Fot. R. Młyniec, A. Szot, G. Zięba, J. Nosal
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Dokończenie na str. 4

Są miejsca, czasy i ludzie, 
których się nie zapomina

 W życiu każdego człowieka, każdej 
zbiorowości są chwile, wobec których 
nie można przejść obojętnie, momenty 
wyjątkowe, skłaniające do ref leksji, 
wspomnień i przemyśleń. Mamy wów-
czas okazję do rozpamiętywania tego, 
co było, ale także do rozważań na temat 
teraźniejszości i snucia planów na przy-
szłość.
 Takie wyjątkowe chwile przeżywali 
18 czerwca 2011 roku nauczyciele, pra-
cownicy i uczniowie Zespołu Szkół im. 
Adama Mickiewicza w Januszkowicach, 
którzy świętowali jubileusz 60-lecia 
istnienia obecnego budynku szkoły. W 
uroczystości tej wzięli udział zaproszeni 
goście, absolwenci i przyjaciele szkoły. 
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Ks. dr Jan Kulig – delegat Biskupa Or-
dynariusza Kazimierza Górnego, Ks. 
Dziekan Emil Midura, V-ce Dziekan Ks. 
dr Jan Cebulak, Ks. Prałat Tadeusz Preis, 
Starosta Powiatu Dębickiego Władysław 
Bielawa, Poseł na Sejm RP Kazimierz 
Moskal, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, V-ce Burmistrz Brzostku Piotr 
Szczepkowicz, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Zofia Skórska, Komendant 
Policji Marek Boroń, pracownicy Urzędu 
Miasta w Brzostku, radni, dyrektorzy 
szkół z terenu naszej gminy, emeryto-
wani pracownicy szkoły.
 Jubileusz rozpoczął się Mszą Św. 
w Kościele Parafialnym pw. Zwiasto-
wania NMP w Januszkowicach pod 
przewodnictwem Ks. Prałata Tadeusza 
Preisa. Homilię wygłosił ks. Jan Kulig – 
delegat Biskupa Rzeszowskiego, który 
nawiązał do nauczania błogosławione-
go Jana Pawła II. Podkreślił, że dobre 
wychowanie dzieci i młodzieży musi 
opierać się na systemie wartości oraz wy-
maga współpracy rodziców, nauczycieli 
i katechetów.
 Po Mszy Św. wszyscy skierowali swe 
kroki w stronę odświętnie przybranego 
budynku szkoły, gdzie odbyły się dalsze 
uroczystości. Tu na pamiątkę jubileuszu 
Ks. Kanonik Mariusz Cymbała poświęcił 
ufundowaną przez Pana Ryszarda Młyń-
ca i Pana Jana Wesołowskiego tablicę 
pamiątkową, która znalazła miejsce na 
ścianie przy wejściu do szkoły. Umiesz-
czono na niej słowa bł. Jana Pawła II: W 
wychowaniu chodzi o to, aby człowiek 
stawał się coraz bardziej człowiekiem, bo 
to motto zawsze kierowało działaniami 
nauczycieli tej szkoły. Uroczystego od-
słonięcia tablicy dokonała emerytowana 
nauczycielka Pani Maria Szczucińska. 
 Następnie Dyrektor Szkoły Ewa Ziaja 
serdecznie powitała zgromadzonych 
w sali gimnastycznej gości, absolwen-
tów, rodziców uczniów, nauczycieli i całą 
społeczność ziemi januszkowickiej. W 
swym okolicznościowym przemówieniu 
zaznaczyła, że w ciągu 60 lat szkoła 
w Januszkowicach stała się nowoczesną 
placówką. Zawsze realizowano tu rzetel-
nie programy nauczania, rozwijano zain-
teresowania uczniów oraz kształtowano 

ich osobowości w oparciu o podstawowe 
kanony wychowawcze. Podkreśliła, że 
minione lata przyniosły dobre efekty 
pracy, bo szkoła w Januszkowicach 
wykształciła wielu mądrych, odpowie-
dzialnych i szlachetnych absolwentów.
Na zakończenie złożyła na ręce Księdza 
Prałata Tadeusza Preisa, obchodzącego 
jubileusz 40-lecia posługi kapłańskiej 
w parafii Januszkowice, serdeczne życze-
nia Bożego błogosławieństwa wraz z ko-
szem kwiatów w dowód wdzięczności za 
pracę na rzecz nauczania i wychowania 
wielu pokoleń młodzieży oraz wspiera-
nie rozwoju szkoły. Wzruszony jubilat 
podziękował za życzenia i przy tej okazji 
podzielił się swoimi wspomnieniami 
z szkolnych lat.
 Kolejnym punktem programu uroczy-
stości było przedstawienie historii szkoły 
przez absolwenta Pana mgr. Jerzego Sta-
siowskiego. Przybliżył on w interesujący 
sposób początki szkolnictwa w Janusz-
kowicach, które sięgają 1864 roku, a 
także przedstawił rozwój szkoły na tle 
przemian polityczno-społecznych naszej 
ojczyzny. Przypomniał dokładnie, jak 
doszło do budowy i oddania do użytku 
obecnego budynku w 1951 roku dzięki 
zaangażowaniu ówczesnego kierownika 
Adama Kowalskiego i mieszkańców 
Januszkowic i Opacionki.
 Historię szkoły i naszej miejscowości 
można poznać też dzięki książce wy-
danej z okazji jubileuszu. Jest to praca 
zbiorowa nauczycieli pod redakcją ks. 
Mariusza Cymbały. Monografia Wczoraj 
i dziś szkoły w Januszkowicach została 
wydana przy wsparciu finansowym 
Urzędu Miejskiego w Brzostku. Zapre-
zentował ją podczas uroczystości wszyst-
kim zebranym inicjator jej powstania, 
Ks. Proboszcz Mariusz Cymbała. Ta 
ciekawa pozycja, pierwsza z publikacji 
ukazująca również historię naszej miej-
scowości, spotkała się z wielkim zainte-
resowaniem. Wszyscy obecni na sali nie 
mogli oprzeć się pokusie i oderwać się od 
jej pobieżnej lektury. Czytali fragmenty, 
oglądali zdjęcia archiwalne, wymieniali 
pierwsze uwagi i oceny.
 Następnie głos zabrali dostojni go-
ście. W swoich okolicznościowych 
wystąpieniach mówili o roli szkoły jako 
centrum życia naukowego i kulturalnego 
w środowisku oraz składali gratulacje, 
słowa podziękowania dla Pani Dyrektor 
i Grona Pedagogicznego:
– Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny 

za pośrednictwem delegata Ks. dr. Jana 
Kuliga,

– Dziekan Dekanatu Brzosteckiego Ks. 
Prałat Emil Midura,

– Ks. Proboszcz Mariusz Cymbała,
– Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal,
– Poseł na Sejm RP Zbigniew Rynasie-

wicz poprzez przedstawiciela Biura 
Poselskiego Marię Nowak,

– Poseł na Sejm RP Jan Warzecha – 
w jego imieniu dyrektor Biura Posel-
skiego Kinga Lada-Krawczyk.

Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu 
60-lecia Szkoły w Januszkowicach prze-
słali również nieobecni na uroczystości: 

Wojewoda Podkarpacki Małgorzata 
Chomycz i Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Mirosław Karapyta.
 Przygotowanie jubileuszu szkoły było 
możliwe nie tylko dzięki pracy Pani Dy-
rektor, Ks. Mariusza Cymbały, nauczy-
cieli i rodziców, ale także zaangażowaniu 
i wsparciu wielu osób, którym serdecznie 
dziękujemy. Należą do nich:
Burmistrz Brzostku – Leszek Bieniek, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku – Maria Przebięda, Dyrektor Zespołu 
Szkół w Kleciach – Halina Nowak, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliskach 
Bogusz – Stanisław Wójtowicz, Sołtys 
wsi Januszkowice – Bolesław Pieniądz, 
Absolwenci: Jan Wesołowski, Ryszard 
Młyniec, Eugeniusz Stasiowski, Zbi-
gniew Szczuciński, Mariusz i Paweł 
Jędrusik, strażacy OSP Januszkowice 
i Opacionka, Firma Handlowa „Do-
micela” w Jaśle, Gminna Spółdzielnia 
Piekarnicza w Brzostku, Sklep Spożyw-
czo-Przemysłowy – Renata i Zbigniew 
Golec w Brzostku.
 Po części oficjalnej młodzież zapre-
zentowała okolicznościowy program 
artystyczny. Była to wzruszająca historia 
absolwentów, których los rzucił w różne 
strony świata. Mimo codziennych obo-
wiązków nie zapomnieli o przeszłości 
i wciąż myślami wracali do januszko-
wickiej szkoły. Sentymentalnej podróży 
w czasie towarzyszyły słowa z piosenki 
„Casablanca”: Tu jest twoje miejsce, tu 
masz swój ciasny, ale własny kąt. Tu jest 
twoje miejsce, tu jest twój dom.
Podczas piosenki „Nasza klasa”, wzbo-
gaconej komputerową prezentacją zdjęć 
uczniów różnych roczników, wzruszył 
się każdy absolwent i nauczyciel. Niejed-
na łezka zakręciła się też w oku w czasie 
niezapomnianej piosenki „Polskie kwia-
ty”, wykonanej przez małe dziewczynki 
w kwiecistych sukienkach z bukietami 
polnych kwiatów w dłoniach.
Wreszcie marzenia absolwentów na sce-
nie spełniają się i spotykają się po latach 
na jubileuszu 60-lecia kochanej szkoły 
w Januszkowicach.
 Po występach artystycznych wszyscy 
przybyli na uroczystość zostali zaprosze-
ni do upamiętnienia swojej obecności 
okolicznościowym „gwoździem” na 
tablicy i wpisem w księdze pamiąt-
kowej. Potem goście w towarzystwie 
nauczycieli udali się na piętro szkoły, 
aby skosztować jubileuszowego tortu, 
który zasponsorowali Państwo Renata 
i Zbigniew Golcowie z Brzostku. 
Przy kawie i wspaniałym cieście wspo-
minali lata spędzone w szkolnych ła-
wach, dzielili się uwagami na temat 
obecnej szkoły. Niektórzy z przybyłych 
absolwentów po raz pierwszy od wielu 
lat mieli możliwość goszczenia w mu-
rach naszej szkoły. Z tym większą 
ciekawością zwiedzali poszczególne 
sale, podziwiali dekoracje i ekspozycje 
przygotowane przez nauczycieli na tę 
okoliczność. Wiele wzruszeń dostarczy-
ła wszystkim wystawa zdjęć z różnych 
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okresów działalności placówki. Prawie 
każdy mógł odnaleźć siebie i swoich 
kolegów z „tamtych lat” i z łezką w oku 
wspominać minione czasy. Można było 
również obejrzeć kronikę szkolną, która 
cieszyła się dużym zainteresowaniem 
i budziła sentymenty.
Czas upływał w tak sympatycznej 
atmosferze, że żal było się rozstawać. 

Niektórzy absolwenci mogli dłużej cie-
szyć się spotkaniem po latach ze swoimi 
kolegami i koleżankami, uczestnicząc 
w balu, który odbył się w lokalu „Nad 
Stawami” w Kleciach. Wszyscy bawili 
się wspaniale do białego rana i wyrazili 
chęć uczestnictwa w kolejnych jubile-
uszach.
 Rocznica 60-lecia szkoły w Janusz-
kowicach była nostalgicznym powrotem 
do czasów beztroskiego dzieciństwa, 

okazją do spotkań dawno niewidzianych 
nauczycieli i kolegów, wielkim świętem 
wspomnień. Naszym obecnym uczniom 
jubileusz pokazał, że szkoła, w której 
się uczą, to placówka z tradycjami, sza-
nująca i kultywująca swoją historię. To 
miejsce wiele znaczyło i znaczy dla tych 
mieszkańców Januszkowic i Opacionki, 
którzy właśnie w tej szkole rozpoczynali 
swą edukację.

C. Węgrzyn

 Na początku czerwcowej sesji Rady 
Miejskiej w Brzostku, po odczytaniu 
porządku obrad odbyła się miła uroczy-
stość – wręczono nagrody zwycięzcom 
konkursu plastycznego na plakat o te-
matyce ekologicznej, którego celem było 
przedstawienie negatywnych skutków 
spalania śmieci i tworzenia dzikich wy-
sypisk. Nagrodzona została Aleksandra 
Synowiecka i Klaudia 
Pietrucha za pracę za-
tytułowaną „Ziemia 
w Twoich rękach” ze 
Szkoły Podstawowej 
w Gr udnej Gór nej 
(I miejsce), klasa II 
z Zespołu Szkół w Sie-
dliskach-Bogusz za 
pracę „Miej rozum 
człowieku” (II miej-
sce) i Jaromir Hunia ze 
Szkoły Podstawowej 
w Brzostku za pracę 
zatytułowaną „Szczyt 
głupoty” (III miejsce).
 Później sesja miała 
już zwykły przebieg 
i radni wysłuchal i 
sprawozdania Bur-
mistrza o realizacji 
poprzednich uchwał. 
Następnie podejmowano różne uchwały, 
między innymi przyjęto sprawozdanie 
Burmistrza z wykonania budżetu za 
2010 rok. Wcześniej Regionalna Izba 
Obrachunkowa – organ czuwający, by 
działalność finansowa samorządów 
była zgodna z prawem – pozytywnie 
zaopiniowała to sprawozdanie, a komisja 
rewizyjna Rady Miejskiej, po również 
pozytywnym zaopiniowaniu tego spra-
wozdania, wnioskowała w związku 
z tym o udzielenie Burmistrzowi ab-
solutorium. Sprawozdanie Burmistrza 
o realizacji budżetu za 2010 rok, to 
tabelaryczne i opisowe przedstawienie 
działań gminy z wyszczególnionymi 
wydatkami i dochodami. Pełna wersja 
tego dokumentu jest dostępna na inter-
netowych stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej, jednak jest on dość obszerny, 
dlatego dla mniej cierpliwych przedsta-
wiamy tutaj jego skrót z najważniejszy-
mi danymi.
 Budżet ogółem wyniósł 52 226 060 zł, 
w tym dochody 43 625 069 zł, a wydatki 
47 606 757 zł. Dochody własne gminy 
w wysokości 6 milionów złotych stano-
wią prawie 14% wszystkich dochodów, 
reszta to subwencje (ogólna, oświatowa) 
i dotacje celowe.
 Dochody własne są pomniejszane 

o obniżenia podatków (niższe stawki 
podatkowe uchwalane przez radnych), 
umorzenia podatkowe (m.in. związane 
ze szkodami powodziowymi i innymi 
zdarzeniami losowymi) udzielane przez 
Burmistrza na wniosek zainteresowa-
nych, oraz zaległości podatkowe od osób 
fizycznych i prawnych.
 Zaległości podatkowe od osób praw-
nych w 2010 roku bez odsetek wynoszą 
252 449 zł, w tym z roku bieżącego 
46 070 zł, a z lat poprzednich 206 379 zł.

 Zaległości w podatku od osób fizycz-
nych w podatku rolnym wynoszą ogółem 
55 365 zł w tym z lat ubiegłych 29 264 zł, 
a z roku bieżącego 26 101 zł. Zaległości 
w podatku leśnym ogółem wynoszą 
5 422 zł z tego z lat ubiegłych 3 012 zł, 
a z roku bieżącego 2 410 zł. 
 W podatku od nieruchomości ogółem 
zaległości od osób fizycznych wyno-
szą 175 707 zł, w tym z ubiegłych lat 
148 037 zł, a z roku bieżącego 27 670 zł. 
 W podatku od środków transpor-
towych zaległości ogółem wynoszą 
1 277 zł, i są to zaległości z roku 2010.
 Niepełne jest również wykona-
nie planowanych dochodów z tytułu 
udziałów w podatku dochodowym 
od osób f izycznych, gdzie na plan 
1 843 976,00 zł, wykonanie za 2010 
rok wynosi 1 804 668,00 zł, co stanowi 
tylko 97,86%. Dochody te realizowane 
są przez Ministra Finansów i nie mamy 
wpływu na ich realizację.
 Wydatki inwestycyjne wyniosły 
9 759 918 zł czyli 20,5% ogółu wy-
datków, na pomoc społeczną wydano 
12 597 083 zł – 26,5%, drogi i usu-
wanie skutków powodzi kosztowały 
8 606 349 zł – 18%, a wydatki oświato-
we wyniosły 17 298 895 zł czyli 36,3% 
wszystkich wydatków. Poniżej zestawie-

nie niektórych ważniejszych wydatków:
• Na zadanie „budowa i modernizacja 

dróg gminnych” wydatkowano środki 
w kwocie 1 217 353 zł

• W ramach wydatków inwestycyjnych 
wykonano „Przebudowę dróg gmin-
nych w miejscowości Bukowa i Ja-
nuszkowice – Gmina Brzostek” zada-
nie realizowane przy udziale środków 
dotacyjnych z budżetu państwa przy-
znanych w ramach WN PPDL na lata 
2008-2011 w kwocie 718 800 zł oraz 

środków własnych bu-
dżetu gminy w kwocie 
950 675 zł. Łączy koszt 
tego zadania wyniósł 
1 669 475 zł, wykona-
no ponad 7 km drogi 
o nawierzchni bitu-
micznej.
• Na zadanie pod na-
zwą „budowa chod-
ników”  w ykonano 
chodnik przy drodze 
gminnej w Gorzejowej 
obok domu ludowego 
na kwotę 18 735 zł.
• W rozdziale – usu-
wanie skutków klęsk 
żywiołowych plano-
wano ogółem po zmia-
nach w cią gu roku 
kwotę 3  877  578  zł, 
z przeznaczeniem na 

przebudowę i remont dróg gminnych 
zniszczonych podczas powodzi oraz 
udzielenie pomocy Powiatowi Dębic-
kiemu na zadania związane z usuwa-
niem skutków powodzi na drogach 
powiatowych.

• W ramach wydatków bieżących prze-
znaczono 309 363 zł na zakup mate-
riałów do remontów i napraw dróg 
mostów, przepustów uszkodzonych 
w wyniku powodzi, zakupiono mię-
dzy innymi: kręgi betonowe 13 496 zł, 
pospółka i kruszywo 205 284 zł, złom 
użytkowy (wagony) 25 571 zł, be-
ton towarowy do naprawy mostów 
18 163 zł, dwuteownika 21 399 zł, oraz 
innych materiałów (ceownik, rury) do 
remontu mostów 25 449 zł.

• W rozdziale – ochotnicze straże po-
żarne zaplanowano kwotę 2 223 835 zł, 
z czego wydatkowano 2 080 064 zł. 
W tym w ramach wydatków majątko-
wych zaplanowano kwotę 1 841 962 zł, 
a w 2010 roku poniesiono wydatki 
w wysokości 1 778 953 zł. W ramach 
tych wydatków finansowano zakup 
wozu bojowego (używanego) dla OSP 
Grudna Górna na kwotę 24 730 zł, 
zakup trzech motopomp szlamowych 
14 603 zł, zakup samochodu dla OSP 
Skurowa 7 000 zł, zakup nadbudo-

z prac rady miejskiej

Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek przedstawił sprawozdanie z wy-
konania budżetu za 2010 rok
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 1 czerwca 2011 r., czyli tradycyjny 
Dzień Dziecka w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Kamienicy Dolnej ob-
chodzony był wyjątkowo uroczyście za 
sprawą firmy Danone i programu „Masz 
pomysł? Podziel się Posiłkiem”. Rada 
Rodziców napisała projekt „Stoliczku, 
nakryj się” i otrzymała wsparcie finan-
sowe.
 Jednym z zadań w/w projektu było 
zorganizowanie gier i zabaw sporto-
wych, co w naszej szkole połączyliśmy 
z Dniem Dziecka.
 Wszyscy uczniowie zostali podzieleni 
na dwie grupy wiekowe: klasy starsze 
i klasy młodsze. W tych grupach były 
rozgrywane różnorodne konkurencje, 
oczywiście z podziałem na chłopców i 
dziewczynki. Rozegrano bieg terenowy, 
wyścig piłkarski, przeplot z szarfą, wy-
ścig w workach, slalom rowerowy i skok 
w dal. Najwięcej radości i niespodzianek 
przyniosło jednak chyba przeciąganie 
liny, które ku zaskoczeniu wszystkich 
wygrała klasa II. Rozegrano również 
mecz piłkarski – klasa VI na resztę 
szkoły. Po zaciętym i wyrównanym po-
jedynku o wyniku zadecydowały rzuty 
karne, w których lepsi okazali się młodsi 

chłopcy.
 Miłą niespodzianką okazały się 
nagrody za pierwsze trzy miejsca we 
wszystkich rozegranych konkurencjach. 
Dziękujemy sponsorom sprzętu spor-
towego: firmie Danone za piłki nożne 
(15), państwu Golcom z Brzostku za 
zestawy do badmintona i hula-hop, pani 
Agnieszce Materowskiej za skakanki i 
kredki, pani Monice Machaj za albumy 
i długopisy, panu Marianowi Ptaszkowi, 
radnemu z Kamie-
nicy Dolnej za ob-
ręcz do kosza oraz 
Radzie Rodziców, 
również za obręcz 
do kosza. Dzięki 
hojnym darczyń-
com prawie każde 
dziecko wyszło w 
tym dniu ze szkoły 
obdarowane.
 Aby wzmocnić 
siły uczestników 
akcji „Z Danonem 
zdrowo i sporto-
wo” sponsorz y 
zadbali również 
o poczęstunek. 

Firma Danone zafundowała dzieciom 
zapiekanki, kiełbaski pieczone na ogni-
sku (co stanowiło dodatkową atrakcję), 
lody, napoje i owoce. Natomiast pani 
Lucyna Zięba z Brzostku obdarowała 
je wafelkami i soczkami. Również pani 
Mariola Grzesiakowska ofiarowała na 
rzecz dzieci pieniądze.
 Bardzo dziękujemy wszystkim ofia-
rodawcom, bo dzięki nim mogliśmy 
widzieć uśmiech i radość dzieci oraz 
usłyszeć, że był to najlepszy i najfajniej-
szy dzień w szkole.

aa

z danonem zdrowo i sportowo

wy do samochodu terenowego OSP 
Nawsie Brzosteckie 12 500 zł oraz 
koszty opracowania studium wyko-
nalności do wniosku na zakup dwóch 
samochodów strażackich w ramach 
programu RPOWP oraz zakup samo-
chodów bojowych dla OSP Brzostek 
i OSP Nawsie Brzosteckie na kwotę 

1 635 227 zł.
• W rozdziale – usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych na plan 2 826 560 zł 
wojewoda przekazał kwotę dotacji 
2 796 428 zł, oraz Powiat Otwocki 
kwotę dotacji w wysokości 30 000 zł, 
które zostały wykorzystane w cało-
ści, na wypłatę zasiłków dla rodzin 

dotkniętych powodzią. Z tej formy 
pomocy skorzystało 374 rodziny 
w liczbie 480 świadczeń

 Po wysłuchaniu sprawozdania wszy-
scy radni Rady Miejskiej w Brzostku za-
głosowali za udzieleniem Burmistrzowi 
absolutorium za 2010 rok.

P.S.

Na sesji wręczono też nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego na plakat o tematyce ekologicznej
Fot. J. Nosal
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 Gminna Biblioteka Publiczna w Brzost-
ku dnia 9 czerwca br. miała przyjemność 
gościć najpopularniejszą współczesną au-
torkę wielu książek dla dzieci, dziennikar-
kę i scenarzystkę Wandę Chotomską. Jest 
ona laureatką wielu konkursów literackich 
oraz „Damą Orderu Uśmiechu”. W 2003 
roku otrzymała Nagrodę Prezydenta RP za 
twórczość dla dzieci i młodzieży „Sztuka 
Młodym”. To Wanda Chotomska stworzy-
ła jedną z najpopularniejszych dobranocek 
– cykl dialogów „Jacek i Agatka”. Opu-
blikowała: „Różowy balonik”, „Dziesięć 
bałwanków”, „Bocianek”, „Dzieci Pana 
Astronoma”, „Kram z literami”, „Legendy 
polskie”, „Mój piękny złoty koń”, „Nasze 
ptaki” – to tylko nieliczne pozycje z dłu-
giej listy bajek, opowiadań i wierszyków.

 Pisarka spotkała się z uczniami klasy 
drugiej Szkoły Podstawowej w Brzostku. 
Z niezwykłą swobodą pani Wanda prze-
kroczyła progi biblioteki. Spontanicz-
ność, profesjonalność, energia i radość 
emanowała już przy powitaniu. Grą ak-
torską wzbogacała każde słowo, tańczyła 
i śpiewała. Bardzo ciekawie opowiadała 
o swoim pisarstwie, recytowała i czytała 
swoje utwory. Młodzi czytelnicy zadawali 
mnóstwo pytań i za sprawą ich dociekli-
wości dowiedzieliśmy się, że pisanie dla 
autorki to wszystko co ją otacza – cały 
świat, a tematem mogą być codzienne 

proste rzeczy: pogoda, kwiatek, szpinak, 
kropka czy przecinek. Jej teksty trafiają 
nie tylko do dzieci, jak sama podkreśliła, 
ale również do dorosłych czytelników. 
Przytoczyła zabawną anegdotę o wójtach 
którzy dziękują jej za wiersz „Dziura 
w moście”, bo tym wierszem rozpoczy-
nają spotkania z radnymi. Recytując 
wiersz „Jajecznica” pobudziła dzieci do 
świetnej zabawy i dobrego humoru. W 
podziękowaniu uczniowie zaśpiewali pio-
senkę z własnym podkładem muzycznym 
i słowami Wandy Chotomskiej pt. „Kun-
del bury” oraz obdarowali panią Wandę 
własnoręcznie wykonanymi laurkami. 
Atmosfera była bardzo luźna i radosna. 
Młodzi czytelnicy bliżej zapoznali się 
z twórczością i postacią autorki, a potem 
w długiej kolejce czekali po autografy, bo 
okazało się, że każde dziecko chciało mieć 
na pamiątkę podpis z dedykacją. Ciekawe 
i bardzo wesołe spotkanie głęboko pozo-
stanie w pamięci uczestników.

Maria Kawalec
Wanda Chotomska

Dziura w moście
W Klepkowicach awantura.
Co się stało?
W moście dziura!
Jaka dziura?
Taka dziura, że w tę dziurę wpadła kura!
Sołtys zwołał na obrady wszystkich rad-
nych gminnej rady.
Denerwują się eksperci:
Kto tę dziurę nam wywiercił?
Myśli sołtys, myślą radni, 
debatują dzień i dwa dni. 
Rozmyślali miesiąc z górą:
Co należy zrobić z dziurą?
Aż się znalazł rzeczoznawca 
i na pomoc wezwał krawca. 
Krawiec mruknął:
Co za bzdura! Igła tutaj nic nie wskóra.
Most nie gałgan, most nie szmata,
więc go krawiec nie załata.
W Klepkowicach awantura.
Coraz większa w moście dziura!

Taka dziura, że tą dziurą poszło prosię 
w ślad za kurą!
Krawiec dziury nie załatał,
więc od nowa trwa debata.
Denerwują się eksperci:
Kto tę dziurę nam wywiercił?
Może kornik dziurę wygryzł?
Może koza?
Może tygrys?
Może to jest wola nieba?
Może szewca wezwać trzeba?
Szewc powiedział:
Most nie bucik!
I na pięcie się obrócił.
Most nie bucik, most nie skóra, 
więc szewc tutaj nic nie wskóra.

W Klepkowicach awantura.
Jeszcze większa w moście dziura!
Taka dziura, że w tę dziurę 
wleciał koń ciągnący furę!
Szewc jej nie mógł podzelować,
więc debata trwa od nowa.
Denerwują się eksperci:
Kto tę dziurę nam wywiercił?
Może trzeba stworzyć biuro
do specjalnej walki z dziurą?
Już rok cały albo dłużej 
rozmawiają o tej dziurze,
aż się znalazł specjalista.
Tu potrzebny jest dentysta,
więc dentystę prędko proście 
niech plombuje dziurę w moście!
To jest bzdura oczywista!
Rzekł z niesmakiem pan dentysta.
Choć jest dziura – most nie ząbek,
jakże w moście wstawię plombę?

Wreszcie ludziom zbrzydła dziura,
w którą kiedyś wpadła kura,
potem prosię w ślad za kurą,
a na końcu ten koń z furą.
Zbrzydł im sołtys oraz radni,
co radzili rok i dwa dni,
powiedzieli:
Dosyć debat!
Taką radę spławić trzeba!
Dosyć mamy dziury w moście,
więc tą dziurą się wynoście!
I spławili ich po prostu.
Przez tę dziurę prosto z mostu.

spotkanie z wandą chotomską

Wspólna fotografia na zakończenie spotkania Fot. J. Nosal
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 Od lipca 1944 roku, na sowieckich 
bagnetach, instaluje się w Polsce komuni-
styczna władza, w której polskojęzyczni 
komuniści byli tylko wykonawcami 
poleceń Stalina. Jego agentami i sługu-
sami na najwyższych szczeblach zostali 
wtedy: B. Bierut, M. Rola-Żymierski, 
E. Osóbka-Morawski, S. Radkiewicz, 
W. Gomułka, K. Świerczewski, M. Mo-
czar, P. Jaroszewicz i inni. Radkiewicz 
staje na czele Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Publicznego kierującego aparatem 
terroru komunistycznego w Polsce. 
Równocześnie sowiecka policja poli-
tyczna (NKWD) zaczęła tworzyć urzędy 
bezpieczeństwa w miastach wojewódz-
kich oraz powiatowych i obsadzać 
je funkcjonariuszami wyszkolonymi 
w ZSRR, a potem miejscową ludnością. 
Ci, którzy podjęli tę pracę, kierowali się 
najczęściej: chęcią szybkiego awansu, 
możliwością rabunku, poczuciem siły 
związanym z posiadaniem broni, chęcią 
zemsty. Większość funkcjonariuszy nie 
posiadała nawet pełnego podstawowego 
wykształcenia. Przyjmowano zwykle 
do UB ludzi zdemoralizowanych i z 
bandyckiego półświatka, chociaż też 
zgłaszali się młodzi obywatele otuma-
nieni komunistyczną propagandą. Od 
samego początku powiatowe urzędy 
bezpieczeństwa przystąpiły do tworzenia 
sieci agenturalnej. Wzorowano się tu na 
sowieckich doświadczeniach i metodach 
werbunku. Tym sposobem dążono do 
takiego opanowania polskiego społeczeń-
stwa, aby każdy obywatel znajdował się 
pod ciągłą inwigilacją, tak w domu, jak 
i w sąsiedztwie, w pracy i na ulicy. Jed-
nocześnie werbując tysiące ludzi, uzależ-
niano ich od bezpieki oraz szantażowano 

ujawnieniem, tym samym kompromitacją 
we własnym środowisku. Najważniejszy-
mi metodami stosowanymi przez ubecję 
w celu pozyskania do współpracy były: 
szantaż, groźba więzienia oraz tortur, 
obawa utraty życia, wzniecanie strachu 
o najbliższych, przedstawienie tzw. „ma-
teriałów kompromitujących” czyli po-
dejrzeń o szkodzenie „władzy ludowej”. 
Zachęcano też korzyściami materialnymi 
związanymi z możliwością otrzymania 
lepszej pracy w nowej administracji. 
Funkcjonariusze przy werbowaniu 
skwapliwe wykorzystywali także ludzkie 
słabości: zawiść, przesadne ambicje, oso-
biste spory i urazy. Na dodatek zakończo-
na wojna, oprócz wielkiego narodowego 
wysiłku i patriotyzmu, wyzwoliła także 
najniższe instynkty, które nie przeszka-
dzały kolaborować z komunistami w bez-
względnym niszczeniu niewinnych ludzi. 
W ten oto sposób włączano donosicieli 
w aparat zależności, który dokumentowa-
ny był własnoręcznym podpisem tajnego 
informatora i agenta o zobowiązaniu 
do współpracy. Całość dokumentacji 
o współpracy gromadzono w oddzielnych 
teczkach, które obecnie przechowywane 
są w Instytutach Pamięci Narodowej. 
Od 1945 roku rozróżniano 3 kategorie 
współpracowników: 1) informatorzy – 
dostarczali ogólnych informacji; 2) agenci 
– to szkoleni informatorzy, którzy „tkwili 
we wrogich środowiskach”; 3) rezydenci – 
kierowali pracą kilku agentów. Natomiast 
od lat sześćdziesiątych przyjęto określe-
nie „tajni współpracownicy”(TW). Były 
to „osoby celowo pozyskane do pracy ze 
Służbą Bezpieczeństwa w celu uzyskania 
w sposób tajny ważnych informacji dla tej 
służby oraz realizacji innych zadań”. Poza 

tajnymi współpracownikami było szereg 
nieoficjalnych form współpracy z Służbą 
Bezpieczeństwa. Do nich zaliczano kon-
takty służbowe (KS) z pracownikami na 
kierowniczych stanowiskach, pracow-
nikami wydziałów kadr i organizacji 
partyjnych w zakładach pracy. SB chętnie 
korzystała z wiedzy tych osób i szczegól-
nie zalecała utrzymywanie kontaktów. 
Ponadto przykładem niesformalizowanej 
współpracy z SB były tzw. kontakty oby-
watelskie (KO). Zaliczano do tej grupy 
osoby, które dobrowolnie składały różne 
informacje potrzebne bezpiece. Potem od 
1970r. zwracano baczną uwagę na tę for-
mę współpracy i nazwano to kontaktem 
operacyjnym. Było to cenne dla bezpieki, 
gdyż nie wymagało angażowania tajnych 
współpracowników i nie groziło ich de-
konspiracją. 
 Kontakt operacyjny był powszechną 
formą zdobywania informacji od człon-
ków komunistycznej PZPR, których 
oficjalnie nie można było werbować na 
tajnych współpracowników. Niezobowią-
zujący charakter kontaktów operacyjnych 
powodował, że bezpieka korzystała 
w nieograniczony sposób z informacji 
od „czynników partyjnych”. Dlatego 
dziesiątki tysięcy byłych etatowych 
działaczy PZPR to kontakty operacyjne 
Służby Bezpieczeństwa, których nie 
rejestrowano. Dziś… 

(cdn.)
Opracował Zespół z wykorzystaniem 
publikacji: Z. Nawrocki „Zamiast 
Wolności. UB na Rzeszowszczyźnie 
1944-1947, Rzeszów 1998. T. Rudzi-
kowski (oprac.)„Instrukcje pracy 
operacyjnej aparatu bezpieczeństwa 
(1945-1989)”,Warszawa 2004 . 

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz.3 – tajni informatorzy i agenci)
 Komunizm, jak każdy totalitaryzm, podsycał w ludziach najniższe instynkty, które nie przeszkadzały kolaborować 
z aparatem terroru w celu niszczenia niewinnych osób. Tajni Współpracownicy (TW) – były to „osoby celowo pozyskane do 
pracy ze Służbą Bezpieczeństwa w celu uzyskania w sposób tajny ważnych informacji dla tej służby oraz realizacji innych 
zadań”. Natomiast do nieoficjalnych form współpracy z Służbą Bezpieczeństwa zaliczano tzw. Kontakty Służbowe (KS) 
z pracownikami na kierowniczych stanowiskach oraz pracownikami wydziałów kadr i organizacji partyjnych w zakładach 
pracy. Tak bezpieka działała do końca swego formalnego istnienia i pozostawiła setki tysięcy „swoich ludzi”… W dalszym 
ciągu ich działalność jest widoczna i wpływa destrukcyjnie również na brzosteckie środowisko. Swoimi podstępnymi 
metodami i manipulacją potrafią zaszkodzić każdemu, kto ciężką, uczciwą i rzetelną pracą oraz szacunkiem do drugiego 
człowieka potrafił wiele w życiu osiągnąć. Ich postępowaniem kieruje zazdrość i pospolite chamstwo, dlatego ofiarami są 
ludzie, którzy piastują ważne stanowiska i biznesmeni, a pośrednio bezrobotni i najbiedniejsi (każdy inwestor szerokim 
łukiem omija społeczność, w której królują anonimy i donosy). Najtragiczniejsze w tym wszystkim jest to, iż przekazują 
swoim dzieciom niewłaściwy sposób patrzenia na świat i podłe wzorce postępowania. A co na to pracodawcy ich dzieci?
 Dawni ludzie bezpieki nie akceptują faktu, że można w życiu osiągnąć sukces opierając się na uczciwych zasadach.

 W dniu 27 czerwca 2011 roku w Urzę-
dzie Miejskim w Brzostku odbyło się 
pierwsze posiedzenie Gminnego Zespo-
łu Interdyscyplinarnego w Brzostku. 
Zespół został powołany Zarządzeniami 
Burmistrza Brzostku Nr 31/11 z dnia 14 
kwietnia 2011 roku oraz Nr 47/11 z dnia 
13 czerwca 2011 roku. W skład Zespołu 
wchodzą przedstawiciele Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony 
Zdrowia oraz ksiądz Parafii Rzymskoka-
tolickiej.
 Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta 
Brzostek – Leszek Bieniek, w trakcie 

posiedzenia wybrano Przewodniczącego 
Zespołu, którym został asp. sztab. Jerzy 
Wojnar. Wybrano również Zastępcę Prze-
wodniczącego oraz Sekretarza Zespołu.
 Zadaniem powołanego Zespołu jest 
integrowanie i koordynowanie działań 
podmiotów i specjalistów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
a w szczególności:
• diagnozowanie problemu przemocy 

w rodzinie,
• podejmowanie działań w środowisku 

zagrożonym przemocą w rodzinie ma-
jących na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku,

• inicjowanie interwencji w środowisku 

dotkniętym przemocą w rodzinie,
• rozpowszechnianie informacji o insty-

tucjach, osobach i możliwościach udzie-
lenia pomocy w środowisku lokalnym,

• inicjowanie działań w stosunku do osób 
stosujących przemoc w rodzinie.

 Siedzibą Gminnego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego jest Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku, 
który również zapewnia obsługę organi-
zacyjno-techniczną zespołu.
 W związku z rozpoczęciem prac przez 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny pro-
simy wszelkie zaobserwowane zjawiska 
przemocy w rodzinie zgłaszać do w/wym. 
Zespołu w jego siedzibie.        aa

pierwsze posiedzenie Gminnego zespołu interdyscyplinarnego



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE8

Szczęść Boże. Mieszkańcy Brzostku znają Księdza dzięki 
roli Papieża Jana Pawła II, która zapadła wszystkim głęboko 
w pamięć. Skąd taki talent aktorski?
Przyznam szczerze, że odegranie roli Papieża Jana Pawła II było 
dla mnie dużym wyzwaniem. Starałem się bardzo, by słowem, 
mimiką, gestem, ruchem scenicznym przywołać postać naszego 
Wielkiego Rodaka. Chyba mi się to udało, skoro padło pytanie 
o talent aktorski. Nigdy wcześniej nie przyszło mi na myśl, że 
będę występował na scenie, przed liczną publicznością i w tak 
ważnej roli. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie. Dziękuję 
Ks. Proboszczowi i Panu Burmistrzowi za serdeczne przyjęcie.
Z racji tego, że uczestniczył Ksiądz w przedsięwzięciu „Dro-
ga do Świętości”, był Ksiądz częstym gościem w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Brzostku. Prosimy opowiedzieć 
o swoich odczuciach i wrażeniach wynikających z pobytu 
w tej placówce.
Bardzo się cieszę, że społeczność Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku podjęła się trudu wystawienia spektaklu 
poświęconego życiu Jana Pawła II. Samo zaproszenie do wzięcia 
udziału w tak ogromnym przedsięwzięciu było dla mnie za-
szczytem i powodem do zadowolenia. Początkowo obawiałem 
się, czy podołam odtworzeniu roli Papieża, bo to przecież Postać 
niepowtarzalna i wyjątkowa, ale pozostawiłem Panu Bogu moje 
wszelkie wątpliwości. Zarówno dyrekcja szkoły jak i nauczy-
ciele przekonywali mnie, że poradzę sobie z tekstem i ruchem 
na scenie. Gdy przeczytałem scenariusz, wiedziałem, że będzie 
to wielka rzecz. Już po pierwszym spotkaniu, przekonałem się, 
że w takim gronie, w miłej, serdecznej i przyjaznej atmosferze 
można zdziałać wiele dobrego. W brzosteckiej szkole podstawo-
wej bardzo dba się o każdego ucznia, nauczyciela i pracownika. 
Tutaj zarówno mały jak i duży człowiek jest najważniejszy.
Termin realizacji spektaklu „Droga do Świętości” kolidował 
z moimi obowiązkami w parafii, mimo to nie mogłem odmówić 
prośbie pani dyrektor, gdyż cenię ją bardzo za sposób w jaki 
kieruje tą placówką.
Tak pięknie ukazał Ksiądz postać naszego Wielkiego Ro-
daka i Jego drogę do świętości. Wybór drogi życiowej nie 
jest łatwą decyzją, w jaki sposób Ksiądz odkrył w sobie 
powołanie?
Moja mama dużo czasu poświęciła na modlitwę w intencji 
powołań kapłańskich. Pewnego dnia ofiarowała mi medalik 
z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Antonim 
na rewersie. Dlaczego? Chciała powierzyć moje całe życie 
opiece Matki Bożej. Medalik, którym obdarowała mnie mama 
nosiłem blisko serca przez cały czas, aż do momentu, kiedy 
przetarło się zapięcie. Do dziś go posiadam i patrząc na niego 

polecam Bogu wszystkie moje prośby.
Pierwsze myśli związane z kapłaństwem pojawiły się, kiedy 
byłem uczniem szóstej klasy szkoły podstawowej. Uczestni-
cząc systematycznie we Mszy Świętej bacznie obserwowałem 
zachowanie księdza i bardzo cieszyłem się, kiedy zostałem 
ministrantem. W szkole średniej dużo rozmawiałem na tematy 
religijne z księdzem katechetą. On utwierdził mnie w przeko-
naniu o wyborze drogi życiowej. Po zdaniu matury wstąpiłem 
do Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1983 roku 
przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Ignacego 
Tokarczuka.
W jakich parafiach pełnił Ksiądz posługę duszpasterską?
Pierwszą placówką, którą objąłem po otrzymaniu święceń 
kapłańskich była Parafia Świętej Zofii w Dylągowej koło 
Dynowa. Po trzech latach zostałem skierowany do Jarosławia, 
gdzie sprawowałem posługę w parafii Matki Bożej Królowej 
Polski. Kolejne moje placówki duszpasterskie to: Rzeszowski 
Kościół Garnizonowy i Parafia Bożego Ciała. Następną parafię 
w Foluszu objąłem już jako proboszcz i pracowałem tam przez 
sześć lat. Obecnie piastuję stanowisko proboszcza w Sanktu-
arium Błogosławionego Kapłana i Męczennika Władysława 
Findysza w Nowym Żmigrodzie.
Jakie wydarzenie religijne uważa Ksiądz za najważniejsze 
w ostatnim czasie?
Zapewne, bardzo ważnym wydarzeniem religijnym dla mnie 
i wszystkich katolików była beatyfikacja Sługi Bożego Jana 
Pawła II. Czekaliśmy na ten moment przez sześć lat. Ogromne 
emocje wzbudził we mnie również spektakl „Droga do Świę-
tości”, w którym odgrywałem rolę Papieża. Był to dla mnie 
i wszystkich osób zaangażowanych w to wspaniałe przedsię-
wzięcie rodzaj hołdu oddanego Ojcu Świętemu.
Czy był Ksiądz na spotkaniu z Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II?
Jeśli tak, w jaki sposób je Ksiądz zapamiętał?
Byłem 21 grudnia 2004 roku. Ojciec Święty podpisywał do-
kumenty przed beatyfikacją księdza Władysława Findysza. 
Przyjął wówczas na audiencji delegację z naszej parafii, której 
przewodniczył ksiądz Biskup Edward Białogłowski. Atmosfera 
w Sali Klementyńskiej była niezwykle uroczysta, a momentami 
podniosła. Podchodząc do Osoby Jana Pawła II odczułem ota-
czającą Go aurę świętości. W spojrzeniu Papieża dostrzegłem 
żywe zainteresowanie, doznałem przeświadczenia, że w tym 
momencie jestem dla niego najważniejszy. Podobne odczucia 
mieli pozostali członkowie delegacji. Pamiątką tego wydarze-
nia są wspomnienia, które na zawsze pozostaną w moim sercu 
i fotografie wiszące na honorowym miejscu.
Proszę powiedzieć kilka słów o swojej parafii i planach na 
najbliższą przyszłość.
Parafia w Nowym Żmigrodzie, choć niewielka ma swoją bogatą 
historię. Dzięki podjętym przeze mnie staraniom i zaangażowa-
niu parafian udało nam się wspólnymi silami odnowić kościół 
i wybudować Kaplicę ks. Władysława Findysza. 
W sferze moich marzeń pozostaje muzeum naszego Błogosła-
wionego. Pokładam nadzieję w Bogu, iż w najbliższej przy-
szłości uda mi się to marzenie zrealizować. 
Czym interesuje się Ksiądz poza pracą w parafii?
Poza pracą w parafii najbardziej interesuję się tematyką piel-
grzymek duszpasterskich. Zorganizowałem 37 wyjazdów 
z moimi parafianami. Odwiedziliśmy wiele miejsc związanych 
z kultem Najświętszej Maryi Panny i nie tylko. Każdy wyjazd 
duchowo nas ubogaca, wzmacnia więzi i daje siły do życia. 
Dziękujemy za rozmowę i życzymy siły do dalszej pracy 
duszpasterskiej.

atsz

wywiad z ks. Henrykiem magudą proboszczem parafii 
pw. świętego piotra i pawła w nowym żmigrodzie
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 W tym roku nasi wychowawcy 
klas IV-VI wraz z panią dyrektor 
Urszulą Wojnarowską zorga-
nizowali nam wspaniały Dzień 
Dziecka.
 O godzinie 8:15 zebraliśmy 
się wszyscy przy szkole. Kiedy 
podjechał autobus, zapakowa-
liśmy kiełbasę, napoje, chleb 
i po odczytaniu listy obecności 
i krótkim przypomnieniu zasad 
bhp podczas wycieczki wyru-
szyliśmy na wspaniałą przygodę. 
Celem naszej wyprawy była 
miejscowość Kąty koło Nowe-
go Żmigrodu. Po przybyciu na 
miejsce wysiedliśmy z autokaru 
i udaliśmy się wszyscy na szczyt 
Góry Grzywackiej. Trasa pod 
górę dla każdego uczestnika 
miała różny stopień trudności. 
Pierwsi na szczycie zameldowali 
się chłopcy z panem Piotrem. 
Część z nas towarzyszyło w spo-
kojnym podejściu naszym pa-
niom wychowawczyniom i pani 
dyrektor. Nie spieszyliśmy się, by 
jak najdłużej sycić się widokami 
i podziwiać stacje drogi krzy-
żowej wzdłuż całej trasy bądź 
zrywać poziomki na stokach. 
Na szczycie wzgórza z platformy 
widokowej mogliśmy zachwycać 
się przepięknym krajobrazem 

górskim. Zainteresowały nas 
też widoczne w oddali wiatraki, 
które przetwarzają energię wiatru 
na energię elektryczną. Swoją 
obecność tam uwieczniliśmy na 
wielu fotkach grupowych, klaso-
wych i indywidualnych.
 Drogę powrotną – zejście ze 
szczytu – pokonaliśmy w nieco 
szybszym tempie. Przyczyną 
było nasze podniecenie tym, 
że czekał nas mecz towarzyski 
z uczniami tamtejszej szkoły. 
Rozgrywki były bardzo emo-
cjonujące, wszyscy nam dopin-
gowali. W tym samym czasie 
pan Piotr z panią Elą i Marzeną 
przygotowywali nam smaczne 
kiełbaski z grilla. Było wspania-
le, bardzo sympatycznie i swoj-
sko. Niektórzy z nas kupili sobie 
pamiątki w postaci ciekawych 
książek edukacyjnych. Bardzo 
zainteresował nas tam również 
pokaz umiejętności tresowanego 
psa-ratownika, który odnajdywał 
zagubione (schowane) osoby.
 Wszyscy wróciliśmy w ra-
dosnych nastrojach, zadowoleni 
z udanej wycieczki i imprez jej 
towarzyszących. Dziękujemy 
bardzo za to pani dyrektor i na-
szym wychowawczyniom.

Uczestnicy wycieczki

dzień dziecka w zespole szkół w nawsiu Brzosteckim

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Przeczycy była jedną z wielu 
szkół biorących udział w Projekcie „Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wiedzy”, który zakończył się 9 czerwca 
2011 roku. Realizacja III etapu Projektu przebiegła pod hasłem 
teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera i w myśl zasady „ba-
wiąc – uczyć”. Dzieci uczestniczyły w cyklu 50 – godzinnych za-
jęć pozalekcyjnych miały szereg okazji do rozbudzenia talentów 
literackich, teatralnych, muzycznych, sportowych, tanecznych, 
a także zainteresowań przyrodniczych i naukowych. Pomagały 
w ich realizacji pomoce dydaktyczne, które często wykorzy-
stywane w Ośrodkach Zainteresowań okazały się wyjątkowym 
narzędziem edukacyjnym. Podejmowane działania miały na celu 
zaszczepić w nich ciekawość i otwartość na wiedzę, uspraw-
nić logiczne i twórcze myślenie, samodzielność, umiejętność 
współpracy z rówieśnikami. Podsumowaniem realizacji III etapu 
Projektu była prezentacja efektów pracy uczniów (09.06.2011r.) 
w obecności dyrekcji, rodziców, gości, nauczycieli i społeczności 
uczniowskiej. Uczniowie podczas występów grupowych i indy-
widualnych ukazali wszystkie rodzaje inteligencji. Mali aktorzy 

podsumowanie projektu „pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w sp w przeczycy

wykorzystując pacynki wcielali się w role zwierząt w teatrzyku 
pt. „Leśne spotkanie”, oraz recytowali wierszyki J. Brzechwy 
ze zbioru „ZOO”. Zaprezentowali również piosenki o tematyce 
przyrodniczej wraz z pląsami, przygrywając na instrumentach 

perkusyjnych. Największe brawa otrzyma-
ła „Kaczka dziwaczka”, która wywołała 
burzę śmiechu wśród zebranych gości. 
Uczniowie zaprosili swoich rodziców do 
obejrzenia zebranych okazów przyrodni-
czych, wykonanych albumów ze zdjęciami, 
oraz do wspólnej zabawy z wykorzysta-
niem chust animacyjnych, szarf i piłeczek. 
Goście otrzymali tulipany wykonane przez 
dzieci na zajęciach pozalekcyjnych.
 Udział w projekcie był dla wszystkich 
etapów wspaniałą zabawą i edukacyjną 
przygodą. Pozwolił na nowe doświadcze-
nia, które zaowocują w kolejnych latach 
szkolnych naszych pociech.

Wanda Wojdyła 
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oświatowych parę liczb
 Do końca maja 2011 roku był czas na ostateczne zaplano-
wanie w naszej gminie organizacji szkół w następnym roku 
szkolnym 2011/2012. Oczywiście będą mogły następować 
jeszcze drobne zmiany, ale podstawowe założenia, jak liczba 
oddziałów (klas), liczba godzin lekcyjnych, liczba i rodzaj 
etatów nauczycielskich są już znane. W porównaniu z wie-
loma gminami, w tym również ościennymi, gdzie już w tym 
roku zaplanowano radykalne zmiany w sieciach szkół, nas też 
będzie to najprawdopodobniej czekało, ale jeszcze nie dziś. 
Zmian w oświatowym systemie było w naszym kraju dużo, ale 
nie wszystkie były dobrze przygotowane, a te wprowadzane 
w pośpiechu dawały nierzadko odwrotny skutek. Jeśli więc coś 
zmieniać, to po dobrym zastanowieniu, żeby zmiana służyła 
poprawie, a nie samej sobie. A warto troszczyć się o nasze 
szkoły, bo w nich uczniowie z pomocą swoich nauczycieli 
podejmują wiele wspaniałych działań i oprócz zdobywania 
wiedzy uczą się jak zostać Dobrym Człowiekiem.
 A teraz trochę szkolnych liczb: 

Szkoła podst.
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Brzostek 326 16 20,37 320 16 20,00 321 16 20,06
Gorzejowa 51 6 8,50 44 6 7,33 44 6 7,33
Grudna Górna 64 6 10,66 61 6 10,16 60 6 10,00
Januszkowice 93 6 15,50 97 6 16,16 101 6 16,83
Kamienica Dolna 58 6 9,66 56 6 9,33 51 6 8,50
Kamienica Górna 74 6 12,33 70 6 11,66 70 6 11,66
Nawsie Brzost. 74 6 12,33 74 6 12,33 74 6 12,33
Przeczyca 77 6 12,83 86 6 14,33 85 6 14,16
Siedliska-Bogusz 104 6 17,33 100 6 16,66 101 6 16,83
Smarżowa 47 6 7,83 47 6 7,83 49 6 8,16
RAZEM 968 70 13,82 955 70 13,64 956 70 13,65

Gimnazjum
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Brzostek 269 12 24,42 267 12 22,25 238 11 21,63
Januszkowice 49 3 16,33 45 3 15,00 45 3 15,00
Nawsie Brzost. 64 3 21,33 58 3 19,33 60 3 20,00
Siedliska-Bogusz 185 8 23,13 164 8 20,50 154 7 22,00
RAZEM 567 26 21,81 534 26 20,54 497 24 20,70

Wydatki na oświatę w latach 2007 – 2010 (bez inwestycji)

 Gdyby na niektórych z tych liczb przeprowadzić następują-
ce działanie: liczba wszystkich oddziałów (czyli klas) x prze-
ciętnie 28 godzin tygodniowo na oddział / liczbę 18 godzin 
tygodniowo na nauczyciela + etaty pedagoga, w bibliotece, 
na świetlicy, nauczycieli na urlopach na poratowanie zdro-
wia, zniżki godzin dla dyrektorów, itp. to otrzymamy wynik 
ponad 180 etatów i tylu właśnie nauczycieli mamy w naszej 
gminie. Przeciętny koszt jednego nauczycielskiego etatu to 
ponad 60 tysięcy złotych rocznie (pamiętajmy, że pracownik 
„do kieszeni” otrzymuje połowę z tej sumy – reszta to podatek, 
ZUS, i inne pochodne). Jeśli teraz ponad 180 etatów pomno-
żymy przez ponad 60 tys. zł rocznie, to otrzymamy wynik 
kosztów osobowych przewyższający 11 milionów zł rocznie. 
Do tego dodajemy ponad 2 miliony wydatków rzeczowych 
(utrzymanie budynków, pracowników obsługi), oraz 1,8 milio-
na na przedszkola, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów, 
udział własny (20%) w stypendiach i pozostałe koszty. Razem 
wydatki oświatowe (oprócz inwestycji) wyniosły w 2010 roku 
kwotę 15,7 miliona złotych.
 Wróćmy teraz do liczby uczniów: 955 w szkołach podstawo-
wych i 534 w gimnazjach w bieżącym roku szkolnym „daje” 
do gminnego budżetu 11,2 miliona złotych subwencji (1489 
dzieci x około 7,5 tys. zł rocznie na ucznia). Z porównania 
wydatków i subwencji mamy wynik minus 4,5  miliona złotych 
i tyle zostało dołożone z budżetu gminy w 2010 roku.
 Matematyka ma swoje prawa i choćby się to komuś nie 
podobało 2 + 2 = 4 (zawsze). W naszym równaniu po jednej 
stronie, na plus mamy liczbę uczniów pomnożoną przez 
subwencję na jednego ucznia i kwotę dołożoną z gminnego 
budżetu, a po drugiej stronie, na minus wydatki na oświatę 
wynikające z liczby oddziałów, liczby pracowników oświaty, 
ich zarobków oraz kosztów utrzymania budynków. Z roku na 
rok coraz trudniejsze staje się postawienie w tych obliczeniach 
znaku równości. Bieżący rok może być ostatnim, w którym 
się nam to uda.

P.S.

 Publ iczna Szkoła Podstawowa 
w Brzostku należy do placówek, które 
brały udział w projekcie „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do 
wiedzy”. Głównym celem tego przed-
sięwzięcia było wdrażanie elastycznego 
modelu edukacji dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb i możliwości 
uczniów, z wykorzystaniem nowator-
skich metod i treści kształcenia.
 Od 2 listopada 2010 r. do 20 czerwca 
2011 r. realizowany był III etap (ostatni) 
tego projektu, który przebiegał pod ha-
słem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 
Uczniowie klasy I b brali udział w 50-go-
dzinnym cyklu zajęć pozalekcyjnych, 
poprzez które rozwijali swoje zdolności 
i umiejętności zgodnie z założeniami 

projekt „pierwsze uczniowskie doświadczenia droGą do wiedzy”
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oddali hołd 
woronieckiemu
 W dniach 17-19 czerwca br. pracow-
nicy gminnych jednostek organizacyj-
nych przebywali turystycznie w Buda-
peszcie.
 Mimo, że pobyt miał charakter tury-
styczny, stał się okazją do oddania hołdu 
spoczywającemu na cmentarzu Kerepesi 

księciu Mieczysławowi Woronieckiemu. 
Zbudowany w 1977r. z inicjatywy buda-
peszteńskiej młodzieży pomnik znajdu-
je się obok mauzoleum Kossutha. Przy 
obelisku zostały złożone biało-czerwone 
kwiaty oraz zapalono symboliczny 
znicz. Obelisk nie jest jedynym miej-
scem upamiętniającym Mieczysława 
Woronieckiego. Na budynku Minister-
stwa Rolnictwa naprzeciw węgierskiego 
Parlamentu znajduje się ufundowana 
w 1932 roku tablica pamiątkowa. 
 Informacja o pobycie została za-
mieszczona na stronach internetowych 
Polonii węgierskiej, a radio węgierskie 
nadało wywiad z Burmistrzem Brzost-
ku. 
 Mamy nadzieję, że nasz pobyt na 
węgierskiej ziemi zaowocuje współpra-
cą partnerską z Węgrami, którzy nadal 
pamiętają o walecznym księciu z Gminy 
Brzostek, który oddał życie „za wolność 
naszą i waszą”.

az

teorii Howarda Gardnera. Dzieci miały 
mnóstwo okazji do rozbudzenia talentów: 
muzycznych, plastycznych, tanecznych, 
teatralnych, literackich, sportowych oraz 
rozwijania zainteresowań przyrodni-
czych i naukowych. 
 Bardzo przydatne były otrzymane 
przez szkołę pomoce, które często wy-
korzystywane w Dziecięcych Ośrodkach 
Zainteresowań okazały się skutecznym 
narzędziem edukacyjnym. Podejmowane 
działania w ramach projektu obudziły 
w dzieciach ciekawość poznawczą 
i otwartość na wiedzę. Rozwinęły także 
twórcze i logiczne myślenie, kreatyw-
ność, samodzielność, umiejętność współ-

pracy w zespole klasowym. W dużym 
stopniu wpłynęły na zacieśnienie więzi 
koleżeńskich.
 Dnia 9 czerwca 2011r. w brzosteckiej 
podstawówce odbył się finał efektów pra-
cy uczniów. W obecności dyrekcji szkoły, 
licznie zaproszonych gości, rodziców, 
nauczycieli oraz młodszej społeczności 
szkolnej i przedszkolnej pierwszaki pod-
czas występów indywidualnych i grupo-

wych prezentowały zdobyte umiejętności 
i wiadomości.
Jedną z form pokazu była inscenizacja 
„Bajki o czarownicy, która nie dbała 
o zdrowie”. Bohaterowie przedstawie-
nia promowali najważniejszą wartość 
w życiu człowieka, jaką jest zdrowie. W 
teatrzyku dziecięcym uczniowie prezen-
towali swoje umiejętności recytatorskie. 
Wykazali się również dobrą sprawnością 
fizyczną i ruchową, wykorzystując akce-
soria sportowe.
 Projekt pozwolił uczniom rozwinąć 
posiadane już przez nich zdolności, od-
krył nieznane dotąd talenty i zaintereso-
wania, wzmocnił wiarę we własne moż-

liwości. Pozwolił ćwiczyć inteligencje 
słabiej rozwinięte poprzez wykorzystanie 
tych mocniejszych. Udział w projekcie 
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy” był dla dzieci wspa-
niałą zabawą i edukacyjną przygodą, 
niosącą wiele radości i pozytywnych 
emocji, które na pewno wydadzą owoce 
w kolejnych latach nauki.

atsz

piękny rynek w Brzostku
 Burmistrz Brzostku informuje o zamiarze ogłoszenia  konkursu z nagrodami na najpiękniejszą kamienicę brzostec-
kiego rynku. Termin rozstrzygnięcia konkursu, regulamin i informacje o nagrodach zostaną podane do końca lipca. 
Oceniana będzie estetyka  kamienic widocznych z brzosteckiego rynku. Sfotografowane i ponumerowane kamienice, 
zamieszczone we wrześniu na stronie internetowej gminy, będą mogły, za pomocą internetu, oceniać również osoby nie 
mieszkające w naszej miejscowości.
 Pytania i sugestie związane z konkursem prosimy kierować drogą mailową na adres: wiceburmistrz.brzostek@op.pl, 
lub telefonicznie na numer 14/6803028.
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nowy krzyż w Gorzejowej
 W dniu 29 maja 2011 r. w Gorzejowej na Górach od 
strony Zawadki Brzosteckiej i Siedlisk-Bogusz został po-
święcony nowy Krzyż, trzeci już z kolei w tym miejscu. 
Poświęcenia dokonał ks. Stanisław Oleksyk, proboszcz 
z Gorzejowej.
 Legenda mówi, że po tym, jak w czasie I wojny świa-
towej poległo na tym terenie dużo żołnierzy, zaczęły się 
tutaj dziać dziwne rzeczy, a nawet ludzie tracili świado-
mość. Aby zapobiec tym nieszczęściom, postanowiono 
w tym miejscu postawić Krzyż, który stał ponad 40 lat. 
Drugi krzyż został postawiony przez Jana Mielę i prze-
trwał do czasów obecnych. Z uwagi na to, że Krzyż był 
już mocno zniszczony mieszkańcy Gorzejowskich Gór 
postanowili ufundować w tym miejscu kolejny, trzeci już 
Krzyż. Okazją była również beatyfikacja Ojca Świętego 
Jana Pawła II.
Za wykonane prace serdeczne podziękowania należą się:
• Marii Grzesiakowskiej, właścicielce firmy „Marbet”, 

która ofiarowała materiały brukowe,
• Edwardowi Kmiecikowi, właścicielowi firmy ślusar-

skiej z Brzostku, który ofiarował materiały stalowe,
• Józefowi Wadasowi, który ofiarował drewno na Krzyż,
• Jackowi Walowi i Romanowi Rakowskiemu za wy-

konanie Krzyża,
• Ryszardowi Synowieckiemu, Stanisławowi Wadasowi, 

Sylwestrowi, Sławomirowi i Pawłowi Kolbuszom za 
prace na placu przy Krzyżu,

• Wojciechowi Samborskiemu, pracownikowi firmy 
„Marbet”, koordynatorowi wszystkich prac zmierza-
jących do wykonania nowego Krzyża, a także obejścia 
wokół niego.

aa

teatralny sukces 
kacpra klicha
 Kacper już trzeci rok uczestniczy 
w zajęciach Teatru „Biedronki”. Jest 
jego liderem, a ściślej mówiąc przewod-
niczącym grupy. 
 W tym roku, początkiem czerwca 
zespół zakwalifikował się na Podkar-
packi Przegląd Teatrów Dziecięcych do 
Strzyżowa. Zaprezentował tam swoje 
aktualne przedstawienie p.t. „Na chiń-
skim dworze” – satyrę na obce 
wyroby w Polsce. Kacper zagrał 
w nim rolę chińskiego cesarza, 
za co zdobył Nagrodę Indywi-
dualną. Biorąc pod uwagę fakt, 
że w przeglądzie uczestniczyło 
13 zespołów o wysokim poziomie 
artystycznym, które oceniało jury 
składające się z zawodowych ak-
torów, nagroda ta jest dla niego 
niemałym sukcesem. Zwłaszcza, 
że w ten sposób jury wyróżniło 
na tym przeglądzie tylko trzech 
wykonawców.
 Cały zespół cieszy się z tak 
dużego osiągnięcia scenicznego 
Kacpra i szczerze mu gratuluje. 
Wszyscy uważają bowiem, że 
zasłużył sobie na to wyróżnie-
nie, gdyż to właśnie on wniósł 
w to przedstawienie największy 
wkład, a przy tym znakomicie 
potrafił odtworzyć rolę nieco 
zwariowanego cesarza.
 Sam fakt, że inscenizacja za-
kwalifikowała się do tak prestiżo-
wego przeglądu wojewódzkiego, 

gdzie odrzucono wiele zespołów, jest dla 
teatru „Biedronki” niemałym osiągnię-
ciem. 
 Należy wspomnieć, że był to prze-
gląd jubileuszowy, bo aż czterdziesty 
i w związku z tym obfitował w liczne 
atrakcje. Jak przystało na tak okrągły 
jubileusz nie zabrakło urodzinowego 
tortu z płonącymi świeczkami, którego 
każdy uczestnik miał okazję skosztować. 
Było też szereg innych atrakcji jak: 
kąpiele w basenie, przejażdżka słynną 
strzyżowską kolejką po mieście, udział 
w krainie zabaw prowadzonych przez 
mistrzynię świata w tańcu współcze-

snym Joannę Chorzępę. Dzieci miały 
też okazję udzielić wywiadu do Radia 
VIA, w którym znakomicie potrafiły 
opowiedzieć o charakterze swego przed-
stawienia.
 Na koniec wszyscy uczestnicy otrzy-
mali za udział nagrody rzeczowe – ple-
caki oraz drobny sprzęt do rekreacji.
 Wyjazd ten bardziej zintegrował 
grupę, dał uczestnikom wiele nieza-
pomnianych wrażeń, a także zachęcił 
do dalszej pracy w teatrzyku i zrodził 
wiele ciekawych pomysłów do nowego 
przedstawienia.

E.M.

Fot. J. Nosal

Aktorzy z teatru „Biedronki”. W górnym rzedzie od lewej: Małgorzata Fijołek, Kinga 
Byś, Zofia Kawalec, Kacper Klich, Marcela Wójcik, Monika Grygiel. W dolnym rzędzie 
od lewej: Weronika Rola, Mariola Pruchnik, Julianna Wojdyła, Daria Sieńkowska. 
Na zdjęciu nie ma Doroty i Ewy Juszkiewicz. Fot. J. Nosal
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 Odpady komunalne w naszej gminie zbierane są w syste-
mie workowym, a zbiórką i ich wywozem zajmuje się Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Brzostku.
 Selektywna zbiórka odpadów (makulatura, szkło, metal, 
tworzywa sztuczne) prowadzona jest na terenie całej gminy. 
Jest to najskuteczniejsza forma zbiórki odpadów, gdyż odby-
wa się na każdej posesji. Jej zaletą jest również otrzymanie 
czystych, jednorodnych odpadów, natomiast wadą duża liczba 
worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja 
„u źródła” umożliwia też stopniowe dochodzenie do coraz 
bardziej precyzyjnego selekcjonowania.

Zestawienie zbiórki odpadów komunalnych na terenie 
gminy Brzostek w latach 2008-2010 (w tonach)

Rok Balast Plastik Maku-
latura Szkło Metal

Wiel-
koga-
bary-
towe

Sprzęt 
AGD, 
RTV

Razem

2008 144,05 45,50 23,50 53,7 13,10 3,40 2,20 285,45 
2009 235,85 93,23 28,34 173,1 17,78 2,80 17,66 568,76 
2010 223,76 124,51 23,55 185,4 17,56 1,20 2,09 578,07 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania planu gospodarki odpa-
dami oraz programu ochrony środowiska dla Gminy 
Brzostek za lata 2009-2010.

 Z powyższej tabeli możemy obliczyć, że statystyczny 
mieszkaniec gminy w 2010 roku wyprodukował 43,32 kg śmie-
ci. Wprawdzie nie jest to dużo, ale pamiętajmy, że w tabeli są 
tylko te odpady, które zebrał ZGK w Brzostku. Wiele śmieci 
wyrzucanych jest do przydrożnych rowów, rzek, strumyków, 
lasów, czyli na tzw. dzikie wysypiska. Spora ich ilość jest 
spalana w piecach, domowych kotłowniach, jak również na 
wolnym powietrzu. Jest to coraz częściej stosowana metoda 
oszczędzania węgla i innych paliw. Najczęściej spalane są 
odpady typu: tworzywa sztuczne, papier, kartony, mieszane 
materiały z opakowań, stare meble. Spalanie to odbywa się 
w zbyt niskich temperaturach i towarzyszy mu emisja do at-
mosfery bardzo szkodliwych zanieczyszczeń. Są to: związki 
organiczne oznaczone jako węgiel całkowity, tlenek węgla 
(CO), nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki 
fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie (kadm, 
rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom). Niestety, 
pomimo wielu napomnień, proceder ten nadal jest uprawiany 
i to nie tylko na wsi, ale i w mieście Brzostku. Na szczęście, 

jak wynika z poniższego wykresu, coraz więcej tworzyw 
sztucznych jest zbieranych przez ZGK a więc istnieje szansa, 
że mniej będzie spalanych.

Zestawienie zebranych tworzyw sztucznych w poszcze-
gólnych latach

Źródło: Sprawozdanie z wykonania planu gospodarki odpa-
dami oraz programu ochrony środowiska dla Gminy 
Brzostek za lata 2009-2010.

 A teraz powtórka z segregacji, czyli co i do jakiego worka 
dajemy:
•  do zielonych worków z napisem SZKŁO wrzucamy szklane 

butelki bez kapsli i nakrętek, słoiki bez nakrętek, stłuczkę 
szklaną bez części metalowych,

•  do żółtych worków z napisem PLASTIK dajemy plasti-
kowe butelki po napojach, woreczki foliowe, kubki, tacki 
po produktach spożywczych, plastikowe pojemniki, folie 
opakowaniowe,

•  do niebieskich worków z napisem PAPIER dajemy gazety, 
kolorowe czasopisma, katalogi, prospekty, opakowania 
papierowe, torby i pudełka, kartony, tekturę,

•  do czerwonych worków z napisem METAL dajemy puszki 
aluminiowe po napojach, folię aluminiową, puszki po kon-
serwach, kapsle z butelek i metalowe zakrętki,

•  resztę odpadów dajemy do specjalnych worków z napisem 
BALAST. Za taki worek musimy zapłacić 4 złote.

Harmonogran odbioru nieczystości stałych z terenu 
Gminy Brzostek

Miejscowość Termin odbioru
Zawadka Brzostecka, 
Kamienica Dolna III poniedziałek każdego miesiąca
Klecie, Bukowa III wtorek każdego miesiąca
Januszkowice, Opa-
cionka III środa każdego miesiąca
Przeczyca, Skurowa IV poniedziałek każdego miesiąca
Gorzejowa, Siedliska 
Bogusz IV wtorek każdego miesiąca
Smarżowa, Głobi-
kówka IV środa każdego miesiąca
Grudna Dolna, 
Grudna Górna IV czwartek każdego miesiąca
Kamienica Górna, 
Bączałka IV piątek każdego miesiąca 
Nawsie Brzosteckie, 
Wola Brzostecka I środa każdego miesiąca

Brzostek - I rejon

I i III czwartek każdego miesiąca - 
ulice: Stara Droga, 11-go Listopada, 
Schedy, Rynek, Węgierska, Połu-
dniowa, Słoneczna, Równie, Poła-
czówka, 20–go Czerwca, Mickiewi-
cza, Targowa, Szkolna

Brzostek - II rejon

I i III piątek każdego miesiąca - ulice: 
Okrągła, Przedmieście, Polna, Os. 
Gryglewskiego, Królowej Jadwigi, 
Zielona, Łukasiewicza, Mysłowskie-
go, Wąska

Józef Nosal

palić czy segregować

Jedno z dzikich wysypisk śmieci na terenie naszej gminy
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Przystanek: Brzostek 
kierunek przez Godziny odjazdu

Bączałka 12:43Fn, 15:03L, 16:28Fn6, 19:08Fn, 22:58D 
Bukowa 6:43S

dęBica PILZNO 4:52L, 5:47Fn, 7:05Fn6, 8:20S, 8:46Fn, 9:10F, 11:10D, 
12:42L, 13:25Fn, 15:05S, 20:52D

frysztak uG 9:39FG, 14:49S, 16:34Fm

GLinik Górny 14:49FHm,15:34S

GLiwice TARNÓW 8:22PNn

GoGołów OPACIONKA 13:446x, 14:15S

iwonicz zdrój 13:05P

jasło GORZEJOWA 6:30S

jasło

4:55Fm, 5:48F6x, 6:08Fm, 6:51Fm, 7:12S, 7:156h, 7:28Fm, 
7:43Fm, 8:58Ax, 10:18F, 10:46F, 11:21FG, 12:11DQ, 
12:23Fm, 12:46D, 13:37VAn, 14:17S, 15:08S, 15:17S, 
15:27VDQ, 15:31S, 16:31S, 17:37VLhQ, 18:03Fm, 
18:37PL1, 20:24PDQ, 20:51DQ , 21:12VD, 23:22VD7

jasło BĄCZAŁKA 14:49S, 15:49S

jasło GORZEJOWA 6:30S

kamienica G. 6:30S, 14:49S, 15:49S

katowice KRAKÓW 11:27PL, 16:00P

kraków 8:00DEP5, 13:30DP5, 15:05PEt7

kraków TARNÓW 6:38VAn, 7:28VDQ, 10:43VLhQ, 14:33VD, 16:34N, 17:23VD7

krosno JASŁO 4:44Bfgk, 16:35BDEz, 17:39PLo, 18:53PLo, 20:10DP5

krynica JASŁO 13:25Nn

Lesko JASŁO, KROSNO 9:22N

LuBLin RZESZÓW 10:15L

łódŹ TARNÓW, KATOWICE 6:49PD

opacionka 22:49Fm

przeczyca 7:10Fm, 11:50Fm, 17:40Fm

przemyśL RZESZÓW 14:35PMQ

rzeszów DĘBICA 15:30V7De, 17:22PW

sanok 16:15PNn

skurowa 6:40S, 13:49S, 13:49S, 14:45S, 15:59Fm

smarżowa BĄCZAŁKA 6:58L, 10,28Fn

strzyżów 7:50F, 10:39Fm, 12:54F

tarnów PILZNO 18:40DQ

ustrzyki doLne IWONICZ ZDRÓJ 17:05PUn

ustrzyki Górne JASŁO 4:44PI, 4:45PIw

warszawa MIELEC 6:47PD

warszawa TARNÓW, KIELCE 5:56PDQ, 15:31P7Nm, 22:50Pdw 
woLa Brzost. ii 8:00+, 9:30+, 11:10+

wrocław KATOWICE 21:21frsc, 21:21PI 
zakopane JASŁO, KROŚCIENKO 7:38PR

zakopane JASŁO, LIMANOWA 14:41PNQh

Legenda:
+ - kursuje w niedziele i święta
1 - kursuje w poniedziałki
5 - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
a - nie kursuje w niedziele i święta
B - kursuje w poniedziałki i piątki
D - nie kursuje 24-26, 31 XII, 1 I, sobotę, 

niedz. pon. wielkanocny
E - nie kursuje w okresie letnich wakacji 

szkolnych
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do 

piątku
G - nie kursuje w okresie wakacji i ferii szk.
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
I  - kursuje 1. IX
L - nie kursuje 25-26 XII, 1 I i w dwa dni 

świąt wielkanocnych
M - nie kursuje 25-26 XII i 2 dni świąt wielka-

nocnych
N - nie kursuje 25 XII i niedzielę wielkanocną
p - kurs pośpieszny
Q - nie kursuje w Boże Ciało
R - kursuje od 30 VI do 30 VIII
s - kursuje w dni nauki szkolnej
U - nie kursuje 25 XII, 1 I i w pierwszy dzień 

świąt wielkanocnych
V - kurs przyśpieszony
W - kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia
c  - kursuje w czwartki i niedziele
d - kursuje w dzień przed rozpoczęciem roku 

szkolnego
e - nie kursuje od 1 czerwca do 21 września
f  - nie kursuje w lipcu i sierpniu
g -kursuje 10 IV, 6V
h - nie kursuje 24 XII, w wielką sobotę
k  - nie kursuje 24 VI,2011, 7 i 11 XI, 30 XII, 

9 IV, 4 i 8 IV
l  - kursuje od 1 VII do 31 VIII
m - nie kursuje 24 i 31 grudnia
n - nie kursuje 24, 31 XII, w wielką sobotę
o - nie kursuje 27XII, 2I, oraz w wtorek po 

świętach wielkanocnych
r  - nie kursuje 23 i 30 VI 2011, 10 XI, 29 XII, 

7 VI
s  - kursuje 9 IV
t  - nie kursuje 25 XII, 1 I, niedziela wielka-

nocna, 29 IV
w -  kursuje codziennie w okresie letnich 

wakacji
x  - nie kursuje w sobotę wielkanocną
y  - nie kursuje 3 1X, 26XII, w niedzielę wiel-

kanocną, 1 V
z  -kursuje od 02 X do 30 IV

rozkład jazdy autobusów – pks jasło, dębica, tarnów (aktualny na dzień 1 lipca 2011)

Przystanek: Brzostek
kierunek przez Godziny odjazdu

Bączałka 6:56D, 7:43FK, 10:15F, 10:43F6, 12:18FK, 13:18FK, 14:20S, 15:01D, 
15:20S, 16:03Fn6, 17:28F, 19:23Dn, 22:56Dn

dęBica pkp
4:4667DJŁ, 4:51D, 5:51F6, 6:20F, 6:46F, 7:36F, 8:01F6, 8:11F, 8:46S, 
9:01F, 10:11F, 11:01S, 12:30F, 12:4667DJŁ, 12:46Dn, 13:24S, 14:15S, 

14:24SJ, 15:15F, 16:16F, 16:56Dn, 20:46DnJŁ, 20:51Dn

dęBica iGLoopoL 5:01FQ, 13:01FQ

dęBica Błonia 6:15F

Grudna Górna 14:20S, 15:30S

januszkowice 6:55D, 7:35S, 9:40F, 14:55D, 18:59F, 22:53Dn

kLecie 7:38S, 7:40S, 7:43S, 13:00S, 13:38S, 14:07S, 14:45S, 15:07S, 15:17S

piLzno SKUROWA 15:09S

skurowa 7:45S, 9:24S, 10:30S, 11:44F, 14:24S

Legenda:
6  - kursuje w soboty
7  - kursuje w niedziele
D  - nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia 

i w święta wielkanocne
F  - kursuje w dni robocze od poniedziałku 

do piątku
J  - przez Jaworze
K  - w dni nauki szkolnej kurs przez Klecie
ł  - przejazd przez Łabuzie - bez wjazdu 

do Pilzna
s  - kursuje w dni nauki szkolnej
Q  - Debica Igloopol przez TC
n  - nie kursuje 24 XII, 31 XII i w Wielką 

Sobotę

Informacja tel.: 14 670-27-10

rozkład jazdy autobusów linii prywatnej „monis” (aktualny na dzień 1 lipca 2011) 

informacje zaczerpnięto z tabliczek przystankowych w Brzostku
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Więcej zdjęć na str. 18

 Konkurs został zorganizowany 
przez Starostwo Powiatowe w Dę-
bicy oraz Zakłady Mięsne „TAU-
RUS”, który ogłosił konkurs dla 
uczniów szkół średnich powiatu 
dębickiego pod hasłem: „Trady-
cyjne potrawy Podkarpacia”. Wa-
runkiem uczestnictwa w konkursie 
było nadesłanie pracy konkursowej 
pt. Tradycyjny przepis Podkarpa-
cia. Praca miała zawierać przepis 
na unikatową i właściwą tylko dla 
Podkarpacia potrawę wyszukaną 
w starodawnych zapiskach ku-
linarnych. Po pierwszym etapie 
nastąpiła weryfikacja spośród 
wszystkich złożonych prac szkół 
średnich powiatu dębickiego. Wy-
brano dwanaście najlepszych prac, 
które zakwalifikowano do drugie-
go etapu. Wszystkie trzy prace 
wysłane przez uczniów naszej 
szkoły Sylwii Wójcik, Agnieszki 
Reguły, Pawła Nylca zakwalifiko-
wały się do drugiego etapu. W dniu 
3 czerwca 2011 r. w Starostwie 

Powiatowym w Dębicy przepro-
wadzono drugi etap konkursu, 
polegający na wypełnieniu testu 
z zakresu wiedzy o tradycyjnych 
potrawach regionalnych i pro-
duktach Podkarpacia. Ogłoszenie 
wyników drugiego etapu nastąpiło 
4 czerwca 2011 r. podczas „Święta 
Golonki” w Pilźnie. Laureatami 
konkursu zostali uczniowie którzy 
uzyskali największą liczbę punk-
tów z testu. Uczniowie z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzost-
ku zajęli: Paweł Nylec II miejsce, 
Agnieszka Reguła III miejsce.
 W nagrodę uczniowie pojadą 
na wycieczkę ufundowaną przez 
Pana Europosła Tomasza Porębę 
do Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli. Celem tej wycieczki 
jest zwiedzanie siedziby Europar-
lamentu. Wycieczka odbędzie się 
w pierwszym półroczu 2012 roku. 
Laureatom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Danuta Wesołowska 

uczniowie z zespołu szkół im. jana 
pawła ii w Brzostku laureatami konkursu 
„tradycyjne potrawy podkarpacia”

 W niedzielę 12 czerwca 2011 roku 
przy Domu Ludowym w Nawsiu Brzo-
steckim odbył się „Piknik Rodzinny”, 
w którym wzięło udział wielu miesz-
kańców – i tych dużych i tych małych. 
Przychodziły całe rodziny, aby wspólnie 
spędzić niedzielne popołudnie.
 Organizatorzy zapewnili wiele atrak-
cji. W programie imprezy był występ 
dzieci z Zespołu Szkół w Na-
wsiu Brzosteckim oraz pokaz 
tańca nowoczesnego Zespołu 
R-Revolution z Jasielskiego 
Domu Kultury. Niewątpliwą 
atrakcją Pikniku były zaba-
wy i konkursy z nagrodami 
dla dzieci prowadzone przez 
Studio Teatralno-Muzyczne 
FAMA. Wystąpił również 
Śląski Kabaret Biesiadny 
„Ferajna Makuli”. Dodatkową 
atrakcją była duża zjeżdżal-
nia, z której dzieci mogły 
korzystać przez cały czas 
trwania pikniku.
 Wieczór był czasem dla 
dorosłych. Zespół SYMONI-
DES porwał mieszkańców do 
tańca i zabawa trwała do białego rana.
 Organizatorem Pikniku Rodzinnego 
była Rada Sołecka przy współpracy 
z Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochot-
niczą Strażą Pożarną w Nawsiu Brzo-
steckim.
 Rada Sołecka serdecznie dziękuje 
za okazaną pomoc Firmie Budowlanej 
„Remont” Bogdana Szukały, Betoniar-
ni „Marbet” Marii Grzesiakowskiej 
i Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Han-
dlowo – Usługowemu EKiW w Brzostku.

 Podziękowania kierujemy również 
do wszystkich, którzy pomogli w zor-
ganizowaniu imprezy rodzinnej. Byli to: 
Burmistrz Brzostku – Leszek Bieniek, 
zastępca Burmistrza – Piotr Szczepko-
wicz, Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, Good Year Dębica – Renata 
Leśniak, GS „SCh” – Brzostek, Bank 
Spółdzielczy Rzemiosła oddział Brzo-

stek, Firma Handlowa Marek Szybist 
– Brzostek, Firma Handlowa „Sanit” 
Tadeusz Wójcik – Brzostek, Sklep Wie-
lobranżowy i Księgarnia Alicja i Artur 
Potrzeba – Brzostek, Firma Handlowo 
Usługowa „EWAN” Krzysztof Roz-
wadowski – Brzostek, „Winter Sport” 
Dorota Betlej – Brzostek, Firma Han-
dlowo Usługowa „Euro-Bau” Janusz 
Szczygieł i Rafał Pawłowski – Brzostek, 
„Auto-Finish” Mechanika, Blacharstwo 
i Lakiernictwo Krzysztof Kawalec – Na-

wsie Brzosteckie, Artykuły Spożywcze 
i Przemysłowe Mariusz Skalski – Wola 
Brzostecka, „TARA” Dorota Wołowiec-
-Prokop – Brzostek, Ośrodek Szkolenia 
Kierowców i Usług Lesław Kaput – 
Brzostek, „MIKROKOSM” Grzegorz 
Kłęk – Brzostek, Zakład Fryzjerski 
Celina Maczuga – Brzostek, Kwiaciar-
nia „ANIA” Marcin Zięba – Brzostek, 
Delikatesy Centrum Małgorzata Drozd 
– Brzostek, Sklep „NIKO” – Brzostek, 
Sklep Spożywczo-Warzywny Lucy-

na Zięba – Brzostek, Sklep 
Wielobranżowy Katarzyna 
Siedlecka – Nawsie Brzo-
steckie, Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe An-
drzej Szybist – Brzostek, Fir-
ma Zaopatrzenia Rolnictwa, 
Ogrodnictwa i Rzemiosła 
Dariusz Kalina – Brzostek, 
„Moto-Tech” Wanda Kapała 
– Nawsie Brzosteckie, Sklep 
Nasienno-Zaopatrzeniowy 
Henryka Kolbusz – Brzostek, 
Szkółka Krzewów Ozdobnych 
Wiesława i Andrzej Solscy 
– Jasło, Firma Handlowo 
Usługowa „Kwiaty i Deko-
racje” Wiesława Berrahal 
– Brzostek, Firma Handlowo 

Usługowa „Brian Soft” Jacek Berrahal – 
Brzostek, Zakład Usługowo-Handlowy 
„WOD-GAZ” Paweł Bielecki – Brzostek, 
Sklep Wielobranżowy Alicja Lechwar 
– Brzostek, FEM Poland – Brzostek, 
Zakład Betoniarski Maria Kapała – 
Nawsie Brzosteckie, Zakład Przemysłu 
Cukierniczego „Astra” – Jasło, „Mrów-
ka” – Jasło.

Anna Zięba

piknik rodzinny w nawsiu Brzosteckim
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Historia ołtarza matki Bożej w brzosteckim kościele

Pierwszy ołtarz z początku XIX w. (fot. Stefan Tomaszewski)

Drugi ołtarz z 1984 r. (fot. Paweł Batycki) Trzeci ołtarz wybudowany w 2011 r. (fot. Józef Nosal)

 Pierwszy ołtarz Matki Bożej w brzosteckim kościele został 
wybudowany prawdopodobnie na początku XIX w. Świadczy 
o tym zapis o przeprowadzonym remoncie w 1864 r. Drugi 
remont przeprowadzono w latach 1919-19201. Trzeciego nie-
stety nie doczekał, gdyż ze względu na duże zniszczenie został 
w 1968 r. rozebrany. Miało to miejsce podczas pierwszego 
malowania kościoła. Pozostawiono tylko mensę, tabernakulum, 
obraz Matki Bożej pochodzący z XVIII w. i gabloty z wotami.
 Drugi ołtarz został wykonany w 1984 r. Był znacznie mniej-
szy od poprzedniego i zupełnie inny. Oprócz zabytkowego 
obrazu Matki Bożej wszystkie jego elementy były nowe, także 
figury św. Kazimierza królewicza i św. Stanisława Kostki. Oł-
tarz nie przetrwał długo, gdyż kilka lat temu podczas remontu 
kościoła musiał zostać rozebrany ze względu na zły stan tech-
niczny.
 Budowa trzeciego ołtarza, za którą należą się wielkie słowa 
uznania Ks. Proboszczowi dr. Janowi Cebulakowi, trwała 
blisko dwa lata i zakończyła się w czerwcu 2011 r. Do jego 
budowy wykorzystano rzeźby oraz ornamenty z pierwszego 
i drugiego ołtarza. W zwieńczeniu umieszczono obraz przed-
stawiający grupę św. Anny Samotrzeć. Warto tutaj wspomnieć, 
że obraz ten pochodzi z ołtarza Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, który kiedyś stał w tym miejscu, gdzie obecnie jest 
ołtarz św. Leonarda. Po bokach  znajdują się okazałe anioły 
z pierwszego ołtarza. Spostrzegawczy obserwator zauważy, 
że są one zamienione miejscami. Centralne miejsce zajmuje 
osiemnastowieczny obraz Matki Bożej, a pod nim napis „POD 
TWOJĄ OBRONĘ”. Obok umieszczono rzeźby św. Kazimierza 
królewicza i św. Stanisława Kostki z poprzedniego ołtarza. Na 
szczególną uwagę zasługuje także znaleziony i odnowiony 
zabytkowy tron do wystawienia Najświętszego Sakramentu. 
Obecny ołtarz przypomina rozmiarami ten pierwszy, gdyż sięga 
do połowy okna. Pomalowany jest na kolor niebieski, podobnie 
jak naprzeciw niego zabytkowy ołtarz świętego Leonarda.

Józef Nosal
1 Ks. Bogdan Stanaszek, Parafia Brzostek w latach 1918-1939, 

Brzostek 1998, s. 147.
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uroczystość BożeGo ciała w Brzostku

Drugi ołtarz był przy cmentarzu wojskowym na Równiach 
obok domu Państwa Juszkiewiczów

Pierwszy ołtarz, przy którym została odprawiona Msza św. 
znajdował się przy domu Państwa Borowieckich

Procesja podąża do trzeciego ołtarza...

Bez małych dzieci, które sypały kwiatki i dzwoniły, procesja nie miałaby takiego uroku

Trzeci ołtarz na posesji Państwa Rączków Czwarty ołtarz przy kaplicy na Rynku

Fot. J. Nosal
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piknik rodzinny w nawsiu Brzosteckim
Fot. J. Nosal
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X oGóLnopoLski spływ kajakowy „wisłoka 2011”
Fot. J. Nosal
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16-17 lipca 2011r.
Stadion GOSiR w Brzostku

Burmistrz Brzostku oraz Centrum Kultury 
i Czytelnictwa zapraszają na 

DNI ZIEMI BRZOSTECKIEJ 

Sobota 16 lipca
początek o godz. 15.00
	pokazy konne w wykonaniu 

Podkarpackiego Towarzystwa 
Konnego i zawody w skokach przez 
przeszkody
	koncert zespołu Riff (ok. 17.00)
	koncert zespołu Pudelsi (ok. 19.00)
	zabawa taneczna – gra zespół 

„Jupiter” (ok. 20.30)
	pokaz sztucznych ogni (21.50)

Niedziela 17 lipca
początek o godz. 15.00
	„Kosmiczna podróż” – program 

dla dzieci (zabawy, konkursy, 
malowanie twarzy)
	występ zespołów ORIS i CLASIC 

BAND działających przy Domu 
Kultury w Brzostku (ok. 16.30)
	koncert zespołu TABU (ok. 18.00)
	koncert zespołu Rockodyl (ok. 20.00)
	zabawa taneczna – gra zespół 

„Jupiter” (ok. 21.30)

DODATKOWE ATRAKCJE:
	prezentacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku   	plac zabaw dla dzieci
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BURMISTRZ BRZOSTKU ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity: Dz. U z 2010 Nr 102 poz. 651 ze zm.), na podstawie § 6 ust.1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. 
w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich 
wydzierżawiania na okres do 10 lata, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010r. w sprawie 
określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek 
ogłaszam do dzierżawy niżej podane działki:

L.p.
Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 

nieruchomo-
ści (ha)

Opis nieru-
chomości
(użytki)

Przeznaczenie nieru-
chomości i sposób jej 

zagospodarowania

Cena wywoławcza 
rocznego czynszu dzier-

żawnego netto (w zł)
Zasady nabycia 
nieruchomości

Wadium 
(zł)Nr KW Nr 

działki Położenie

1. 79 204 112/1
112/2 Brzostek 0,7431 Użytki

RIVa - 0,7431 rolna 120,- Dzierżawa 12,-

2. 20 353 691/1,
691/2 Brzostek 0,2298 Użytki

RIIIa - 0,2298 rolna 55,- Dzierżawa 6,-

3. 15 601 535 Brzostek 0,0606 Użytki
RIIIa - 0,0606 rolna 30,- Dzierżawa 3,-

4. 15 601 537 Brzostek 0,0599 Użytki
RIIIa - 0,0599 rolna 30,- Dzierżawa 3,-

5. 15 601 575 Brzostek 0,0355 Użytki
RIIIb - 0,0355 rolna 30,- Dzierżawa 3,-

6. 15 601 581 Brzostek 0,1131 Użytki
RIIIb - 0,1181 rolna 30,- Dzierżawa 3,-

7. 15 601 619 Brzostek 0,3261
Użytki
RIVa - 0,3119
PsV - 0,0142

rolna 75,- Dzierżawa 8,-

8. 15 601 621/1 Brzostek 0,4007
Użytki
ŁVI - 0,3068
RIIIb - 0,0939

rolna 75,- Dzierżawa 8,-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 29 LIPCA 2011 r. O GODZ. 10.30

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 26 lipca 
2011 r. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu pu-
blicznego – zgodnie z  § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu 
Miejskiego lub na konto: BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006).
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, 
w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, 
co łącznie stanowić będzie kwotę rocznego czynszu dzierżawnego działki.
Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
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 Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2011 rok.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

 Spływ rzeką Wisłoką jest tu-
rystyczną promocją regionu. Ma-
lownicze dorzecze Wisłoki, czyste 
powietrze, różnorodność rzeźby 
terenu, zachęcają do uczestnictwa 
w kajakowym szaleństwie. W X Ju-
bileuszowym Ogólnopolskim Spły-
wie Kajakowym rzeką Wisłoką 
wystartowało ponad 120 amatorów 
sportowej rywalizacji i wodnej roz-
rywki. Impreza trwała trzy dni od 
30 czerwca do 2 lipca br. i oprócz 
kajakowej przygody na rzece Wi-
słoce obejmowała m.in. zawody 
sprawnościowe, wspólny posiłek 
turystyczny, konkurs „pływanie na 
byle czym” i wiele innych atrakcji.
 W tegorocznym spływie Gminę 
Brzostek reprezentowało dziesięć 
osób: Marzena i Janusz Bielańscy, 
Stanisław Gajda i Jurek Kawalec – 

X juBLiLeuszowy oGóLnopoLski spływ kajakowy „wisłoka 2011”

Zdjęcia na str. 19
ci kajakarze z powodzeniem pokonali pierwszy 
etap spływu na trasie Kłodawa–Pilzno. Nato-

miast pozostali Piotr Sieńkowski, 
Sebastian Zięba, Radosław Zięba, 
Marcin Kocół, Wojciech Zięba i Ka-
mil Gąsior mimo niesprzyjającej 
aury pokonali również drugi etap 
spływu Pilzno–Kozłów. K a ż d y 
z uczestników spływu otrzymał 
pamiątki (foldery, koszulki i torby 
z logiem spływu), a zwycięzcy wy-
ścigów organizowanych w Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym 
„Jałowce” w Kozłowie puchary 
i upominki. 
 Spływ kajakowy to jedna z naj-
ciekawszych form aktywnej tu-
rystyki, to świetna odskocznia od 
codziennej rutyny, a wysiłek przy 
wiosłowaniu i pokonane kilometry 
są źródłem ogromnej satysfakcji. 

M.Cz.
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z Brzostku w świat
„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”
        Jan Paweł II
 Lipiec tego roku nadszedł – a był dłu-
go oczekiwany nie tylko przez młodzież 
szkolną z racji wakacji, ale też przez zwy-
kłego znudzonego długą zimą człowieka – 
ciepły wiatr muska po twarzach i przynosi 
woń i zapach kwitnącej lipy. Ta zaś rozło-
żysta, dostojna, okryta kwieciem, wolno 
porusza liśćmi jakby wiedziała, że tam roje 
owadów zbierają nektar. Delikatny szum, 
chłód, spokój i ukojenie spływają z tego 
polskiego drzewa. Sama dostojna – lipa 
– jakby chciała zachęcić do odpoczynku 
strudzonego pracą i życiem człowieka. 
Od lat szepcze: „gościu, siądź pod mym 
liściem, a odpocznij sobie, nie dojdzie 
cię tu słońce, przyrzekam ja tobie…”, a 
dalej słyszymy zalety drzewa nie tylko 
wizualne, ale także słuchowe „…tu sło-
wicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają…”, 
doznajemy także wrażeń smakowych bo: 
„…pracowite pszczoły biorą miód, który 
zdobi pańskie stoły”. Wczuwamy się też 
w myśli ponadczasowe i filozoficzne: „…
jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mnie 
człek tak kładzie jako szczep najpłodniej-
szy w hesperyjskim sadzie…”. Słuchając 
szumu lipy można się rozmarzyć, powspo-
minać, przybliżyć sobie młodość, można 
na nowo odkryć pokłady własnej wrażli-
wości estetycznej, jak również poddać się 
zadumie i refleksji nad własnym życiem. 
Polskie drzewa właśnie w lipcu zachęcają 
nas swoją barwą, zapachem, kształtem do 
spokojnego odpoczynku, do zastanowie-
nia się nad własnym życiem ,nad pracą, 
nad posługą dla drugiego człowieka, nad 
swoim miejscem w środowisku… Pisał 
Leopold Staff: „cóż jest piękniejszego nad 
wysokie drzewa, w brązie zachodu kute 
wieczornym promieniem…” nic więcej nie 
można dodać do owych refleksji.
 Miłością do przyrody – nie tylko do 
drzew – zawsze obdarzeni byli niezwykli 
ludzie i właśnie takich Rodaków z Ziemi 
Brzosteckiej chcę przybliżyć współczesne-
mu czytelnikowi.
 Mały domek mieszkalny usytuowany 

jest na rogu ul. Żydowskiej i ul. 11-tego 
Listopada – tuż za okazałym budynkiem 
Urzędu Miejskiego w Brzostku. Ten do-
mek był miejscem, z którego wyrosły córki 
Wandy i Michała Krzyżaków: Bogumiła, 
Halina i Krystyna. W tym domku wyrasta-
ły, biegały, bawiły się, chodziły do szkoły, 
czytały różne książki, chodziły do kościoła 
parafialnego – tutaj właśnie spędziły swoje 
wczesne dzieciństwo. To właśnie z tego 
domu „wyruszyły” w świat po naukę, a po-
tem po sposób na własne życie. To właśnie 

w tym małym domu rodzinnym poznawa-
ły tajniki życia dorosłego, „stawały się” co-
raz to mądrzejsze, doroślejsze i silniejsze. 
To właśnie stąd wyruszyły na „podbój” 
wielkiej nauki i pracy – jak się potem 
okazało – na odpowiedzialnych i trudnych 
stanowiskach. To właśnie z Brzosteckiego 
domu poszły w świat… a dzisiaj, są naszą 
dumą i przykładem jak dzięki rzetelnej 
pracy, wytrwałości i determinacji można 
się doskonale realizować i osiągać własne 
marzenia. Spróbujmy podpatrzeć jak Na-
sze Rodaczki Bogusia, Halinka i Krysia 
z domu Krzyżak stawały się pracownika-

mi naukowymi, jak bu-
dowały własne rodziny, 
jak realizowały własne 
marzenia i jak dzisiaj 
żyją… na te i inne pro-
blemy spojrzymy wspo-
minając kolejne etapy 
ich życia.
 Bogumiła z domu 
Krzyżak Małkowa była 
dzieckiem czasu wojny. 
Dzieciństwo jej niczym 
nie różniło się od innych 
dzieci. Żyła w bardzo 
skromnych warunkach 
domowych i material-
nych. W szkole zaś była 
zawsze prymusem, a 
po lekcjach pomagała 
w pracach domowych, 
pasała krowy, przy któ-
rych rozczytywała się 
w książkach pożyczo-

nych z biblioteki szkolnej. Zatopiona była 
od dziecka w literaturze. W szkole brała 
udział w przedstawieniach, teatrzykach, 
inscenizacjach. Marzyła, aby zostać 
nauczycielem – w tamtych powojennych 
czasach ten zawód postrzegany był bardzo 
pozytywnie, a młodzież uboższa wierzyła, 
że nauczycielstwo wyprowadzi ją z ubó-
stwa i da lepszy status społeczny. Nasza 
Rodaczka Bogusia zdała egzamin wstęp-
ny do liceum pedagogicznego w Bochni 
i tam też zamieszkała w bursie. Z dnia 
na dzień, z roku na rok, stawała się coraz 
to bardziej dorosła i mądrzejsza. Maturę 
zdała z wyróżnieniem i podjęła studia na 
Wyższej Szkole Pedagogicznej Wydział 
Filologii Polskiej w Krakowie – dzisiaj 
Uniwersytet Pedagogiczny. Jej przewod-
nikiem i wzorowym nauczycielem stała 
się prof. Anna Dyduchowa. Na tej uczelni 
zdobyła szlify pedagogiczne i tutaj też, 
jako magister filologii polskiej rozpoczę-
ła prace ze studentami tego wydziału. 
Bardzo szybko została polubiona przez 
studentów, a najbardziej cenili Ją studenci 
zaoczni. Była zawsze dostępnym, otwar-
tym i komunikatywnym pracownikiem 
naukowym. Szybko nawiązywała kontakt 
z bardzo dobrym jak również z bardzo 
słabym studentem, a że miała na imię 
Bogumiła mówili studenci, że jest „miła” 
nie tylko Bogu, ale ludziom też. U prof. 
Stanisława Burkota pisała doktorat z „Je-
ziora Bodeńskiego” Stanisława Dygata, a 
po obronie pracowała w Katedrze Litera-
tury Współczesnej w charakterze doktora 
adiunkta. Dostać się do Jej grupy magi-
sterskiej było wielką sztuką, gdyż zawsze 
miała studentów ponad limit uczelniany. 
Wykłady jej to była wielka uczta duchowa 
– kompetentna, perfekcyjnie przygotowa-
na, język wyszlifowany, ogrom cytatów 
wielojęzycznych i ten ciepły stosunek do 
studentów – wszystko to sprawiało, że na 
wykładach miała zapełnione studentami 
sale wykładowe. Jej magistranci otrzy-
mywali wyczerpujące wskazówki i uwagi 
do prac proseminaryjnych, seminaryjnych 
i magisterskich. Przez 7 lat na przełomie 
1980-1990 ubiegłego stulecia pracowała na 
Uniwersytecie w Strasburgu wykładając 
język obcy. Przez całe życie dużo podró-
żowała – zawsze była ciekawa świata, ludzi 
i zabytków kultury, jak również upajała 
się niezwykłością przyrody. Kilkakrotnie 

Wanda i Michał Krzyżakowie z córka-
mi Bogumiłą i Haliną

Halina i Stanisław Mrazkowie z synem Micha-
łem i siostrą Bogumiłą Małek

Wanda Krzyżak z córką Bogumiłą i wnukami 
Michałem i Katarzyną
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była w Rosji – tam doktoryzował się Jej 
mąż Albert Małek, pracownik naukowy 
Akademii Górniczo Hutniczej w Kra-
kowie. Uwielbiała też kulturę francuską 
– znała biegle język francuski – dlatego 
kilkakrotnie zwiedzała Francję, Włochy, 
Portugalię. Upajała się kulturą antyczną 
zwiedzając Egipt, Grecję i Ziemię Świętą. 
Odwiedzała też dwukrotnie swoją siostrę 
Krystynę – absolwentkę filologii rosyjskiej 
– w Chicago.
 Dużo prowadziła zajęć magisterskich, 
podyplomowych oraz kursów z języka 
polskiego dla obcokrajowców. Z małżeń-
stwa Bogumiły i Alberta Małków wyrosła 
córka Katarzyna, która studiowała romani-
stykę, a obecnie jest nauczycielem języka 
francuskiego. Pani mgr Katarzyna Małek 
mieszka w Krakowie i pracuje w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr XVII.
 Dr Bogumiła Małek żyła bardzo 
szybko, bardzo dużo pracowała i ciągle 
brakowało Jej czasu dla siebie. Nic wiel-
kiego materialnego nie dorobiła się, ale też 
umiała się dzielić z każdym człowiekiem 
mocą swojego umysłu, umiała pochylić się 
nad każda ludzką niedolą, umiała kochać 
każdego bez względu na status społecz-
ny. Była wzorową córką, matką, siostrą 
i żoną, była doskonałym pedagogiem, 
naukowcem, była po prostu „wielkim 
człowiekiem”. Złożona śmiertelną choro-
bą – w sile wieku w 2002 roku odeszła do 
domu Ojca, a Jej szczątki złożone zostały 
na krakowskim cmentarzu na Bielanach. 
Dzisiaj we wszystkie weekendy świecą 
się znicze, stoją świeże kwiaty i można 
spotkać pochylonych w cierpieniu siostrę 
Halinę, ukochanego męża Alberta i naj-
większe szczęście życia Bogusi – córkę 
Katarzynę. Życie jest niepojęte i za księ-
dzem Janem Twardowskim zdało by się 
powiedzieć: „uczmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą…”
 Drugą córką Wandy i Michała Krzy-
żaków jest Halina Mrazek. Halina, a 
właściwie Ala – bo tak od dziecka była 
zwana – należała do grupy bardzo zdol-
nych, wrażliwych, ułożonych i pracowi-
tych uczniów. Już w szkole podstawowej 
należała do grona prymusów, a po zdaniu 
egzaminu wstępnego do szkoły średniej 
rozpoczęła naukę w liceum pedagogicz-
nym w Bochni, gdzie uczyła się Jej starsza 
siostra Bogumiła. W domu była zawsze 
blisko matki, razem z nią wypiekała kru-

che ciasteczka, pieliła warzywnik oraz 
próbowała robótek ręcznych na drutach 
i szydełku. W szkole średniej w Bochni 
żywo uczestniczyła w zajęciach teatral-
nych, a że była bardzo urodziwą dziewczy-
ną i miała dobrą pamięć, często występo-
wała na deskach estrady bocheńskiej. Po 
wzorowym zdaniu matury poszła w ślady 
siostry i pojęła studia humanistyczne 
na filologii polskiej w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej – dziś Uniwersytet Pedago-
giczny – w Krakowie. Była urodzoną hu-

manistką, oczytaną, zakochaną w kulturze 
antycznej i miłośniczką perfekcyjnego 
języka ojczystego. Nic też dziwnego, że 
zaliczała wszystkie egzaminy, semestry 
i lata na studiach w terminach zerowych. 
Po obronie pracy magisterskiej została 
zatrudniona w swojej uczelni w charak-
terze nauczyciela akademickiego. Potem 
napisała i obroniła rozprawę doktorską u 
prof. Marii Schabowskiej ze „Starej Baśni” 
J. I. Kraszewskiego. Prowadziła zajęcia ze 
studentami stacjonarnymi i zaocznymi. 
Należała tez do grupy młodych pracowni-
ków naukowych, którym na sercu leżały 
efekty pracy oświatowej w szkołach oraz 
metody pracy nauczycieli języka polskiego 

w różnych typach szkół. Prowadziła liczne 
kursy wakacyjne dla obcokrajowców z ję-
zyka polskiego, jak również odbyła trzy 
wyjazdy do Sztokholmu w celu badania 
szwedzkiego szkolnictwa oraz nauczania 
języka polskiego jako obcego w Szwecji. 
Te obserwacje jak również liczne hospita-
cje studentów WSP w Krakowie, analiza 
programów nauczania języka polskiego 
w różnych typach szkół w Polsce oraz 
układu podręczników do nauczania tego 
przedmiotu – wszystko to stało się przy-
czynkiem do pracy twórczej.
 W latach 1990–2001 dr Halina Mrazek 
z domu Krzyżak razem z grupą pracow-
ników naukowych WSP w Krakowie, dr 
Agnieszką Kłakówną – dziś profesor – dr 
Barbarą Dyduchową i innymi pracowała 
nad weryfikacją programu nauczania 
języka polskiego w różnych typach szkół 
oraz przygotowywała nowe podręczniki 
szkolne z serii „To lubię” sukcesywnie 
wydawanych przez Wydawnictwo Edu-
kacyjne w Krakowie. W związku z no-
wum w programach nauczania języka 
polskiego i wprowadzeniu nowej serii 
podręczników Nasza Rodaczka dr Halina 
Mrazek uczestniczy w konferencjach 
nauczycielskich, zespołach samokształ-
ceniowych oraz organizuje warsztaty 
dydaktyczne dla polonistów w różnych 
miejscowościach w całej Polsce. Prowadzi 
wykłady specjalistyczne na konferencjach 
pedagogicznych organizowanych przez 
Wojewódzkie Ośrodki Metodyczne w całej 
Polsce. Był to niezwykle pracowity okres 
w życiu Naszej Rodaczki. Szczególnie pra-
cochłonne były weekendy, gdyż pracujący 
nauczyciele języka polskiego doskonalili 
własny warsztat pracy, tylko w wolnych 
dniach od pracy. Szczególnie dużo zajęć 
w różnych typach szkół prowadziła Nasza 
Rodaczka, w szkołach krakowskich. Tam 
też przeprowadzała badania poziomu na-
uczania języka polskiego według nowego 
programu nauczania z nowymi podręcz-
nikami z serii „To lubię”. Kierowała też 
zajęciami dydaktycznymi studentów 
podczas praktyk pedagogicznych. Po-
chłonięta była pracą bez reszty tak jakby 
kierowała się myślą ks. Józefa Tischnera: 
„praca to rozmowa w służbie życia.” To 
właśnie dr Halina Mrazek jest klasycz-
nym przykładem, że realizować się bez 

Bogumiła i Albert Małkowie

Dr Halina Mrazek z pracownikami naukowymi Uniwersytetu PedagogicznegoKrystyna i Bogumiła z domu Krzyżak

Dokończenie na str. 24
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Zofia 
Jarmusz

żniwiarz
Bladą czerwienią słońce dziś wstało
Leniwy uśmiech śle żniwiarzowi,
Co idzie z kosą
Jeszcze mu w oczach snu pozostało,
Lecz śpiewa sobie
Najlepiej z rana, najlepiej z rosą
I kosi sobie piękny łan zboża
A skroń mu grzeje słońce spod nieba
Ciężka, słoneczko jest moja praca!
Zroszony potem każdy kęs chleba
Podchodzi dziewczę dźwigając dzbanek,
Bo Jaś jej dalej tam w polu orze
Odpocznie chwilę, poprawi chustkę
I do żniwiarza powie: „Szczęść Boże”
„Daj Panie Boże” – odpowie kosiarz –
„Niechaj i wam się szczęście unosi”
Obetrze dłonią spocone czoło 
Poostrzy kosę i dalej kosi

1975 rok

wrócę
Otworzyła się brama lasu
Strudzonego wpuściła pielgrzyma
Wrócił syn marnotrawny czasu
Straconego na szukanie cienia

Nie ma cienia tylko pod jodłami
Zmarnowałeś kwiecień maj i czerwiec
Wróć do lasu tam będziemy sami
Nad potokiem wyleczymy serce

Poczekajcie rozpędzone wiatry
Stańcie chmury dajcie więcej cienia
Wrócę do was buki brzozy graby
Przyjaciół tak często nie zmieniam

Rzeszów – Ustrzyki D. 
11 czerwca 2011

Marian 
Nosal

w drogę 
W podziemiach myśli
Oswojony strach
Odczarowany pieśnią
Malowany w snach
Rzeźbiony smyczkiem
I ścieżką leśną
Kamienistą bolesną
Z sękami na plecach

Głębie poznania
Nieznające trwogi
Czyściec czekania
Poranione nogi
Stawiane po śladach
Bólem odciśniętych
Zdradzonych zapomnianych
Spod czasu wyjętych

To tylko strach
Nie pozwala iść
Przyczajony w snach
Na jawie śpi
Niedokończony obraz
Pomaluj krzykiem
Odwagi zapnij pas
Wyrusz przed świtem

reszty można prze rzetelną pracę, która 
służy rozwojowi człowieka. To właśnie 
ona była współtwórcą nowych myśli pe-
dagogicznych w polskiej szkole – szkoda 
tylko, że w naszym kraju nie korzysta się 
z dobrych projektów opracowywanych 
przez polską naukę. Szkoda, bo program 
nauczania języka polskiego realizowany 
przy pomocy serii podręczników był bar-
dzo dobrze pomyślany i przynosił trwałe 
efekty dydaktyczne. 
 Dr Halina Mrazek wyszła za mąż 
za dr. Stanisława Mrazka, pracownika 
naukowego Katedry Literatury Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Z 
tego małżeństwa przyszedł na świat syn 
Michał, obecnie mgr geografii, który nie 
jest pracą związany ze szkołą i wykonuje 
wolny zawód.
 W życie Naszej Rodaczki wkompo-

nowane były nie tylko sukcesy, ale też 
przeżywała cierpienia i ból. To Ona współ-
opiekowała się wraz z mężem Albertem 
i córką Katarzyną „gasnącą” z dnia na 
dzień, powaloną ciężką chorobą siostrą 
Bogumiłą. To ona próbowała umierają-
cej siostrze nieść ulgę i służyć całą sobą 
w trudnych ostatnich dniach życia. A 
potem, po śmierci Siostry czuwała nad 
oszalałą z bólu matką i ciężko chorym mę-
żem Stanisławem Mrazkiem. Bóg dał jej 
krzyż do dźwigania, ale też dał Jej siły aby 
udźwignąć go. Po kolei pochowała matkę, 
a potem męża. Trzy mogiły odwiedza dziś 
na krakowskim cmentarzu na Bielanach, 
a życie idzie jednak dalej. Obolała nie 
poddała się.
 Obecnie pracuje jako starszy wykła-
dowca w Katedrze Nauczania Literatury 
i Języka Polskiego na Uniwersytecie Pe-
dagogicznym w Krakowie. Jest pogodną 
i bardzo komunikatywną panią doktor, 

z której wiedzy czerpią studenci tej uczel-
ni. Organizuje też święta rodzinne, na 
które przybywają: syn Michał, siostrzenica 
Katarzyna, szwagier Albert i razem jest 
im jakoś raźniej trwać. Czas leczy rany 
i Nasza Rodaczka dr Halina Mrazek coraz 
częściej jest uśmiechnięta. W Brzostku też 
możemy ją czasem spotkać – już coraz rza-
dziej – pochyloną nad mogiłą ojca Michała.
 Przyglądając się życiu i pracy dr Bogu-
miły Małek i dr Haliny Mrazek możemy 
stwierdzić, iż są one żywym przykładem 
na to, że „człowiek jest wielki, przez 
to czym dzieli się z innymi”, a Nasze 
Rodaczki swoją wiedzą i talentem peda-
gogicznym dzieliły się z adeptami sztuki 
pedagogicznej. Obserwując ich życie 
można stwierdzić, że chociaż czas prze-
mija miłość rodzinna pozostaje i trwa prze 
pokolenie. To właśnie miłość rodzinna jest 
nie do pokonania.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 23

Franciszek
Wojnarowski

sprawozdanie
Dziesięć lat byłem mały,
Ale szczęśliwy;
Potem się w życiu układały
Przeróżne dziwy…
 Lat sześć następnych przemarzyłem
 W przyszłość wpatrzony;
 Potem sam wiekiem przywaliłem
 Mój świat wyśniony…
Bo przyszły lata klęski,
Śmierć grasowała,
Lecz duch nasz był zwycięski
I Ziemia cała…

 Naród się mój zespolił
 W jedną rodzinę
 I mężnie zniósł niewoli
 Czarną godzinę…
Lecz nim jeszcze ochłonął
Po tym, co było –
Świat znów we mgle zatonął,
Znów się ściemniło…
 Przyszła noc druga, zła, okrutna
 I ciemność świata,
 I rzeczywistość smutna
 Do dziś przygniata.
I pozrywał wróg sieci,
Co nas łączyły,
I słońce nam nie świeci;
Rosną mogiły…
 I krzyżuje brat brata
 Niby z miłości…
 By lepsze jutro świata
 I dnie jasności…

Spadł ze zrębu świat rzeczy…
Świat zabił Boga…
Noc dniowi światła przeczy…
Przed prawdą trwoga…
 Nastały czasy burzy,
 Piorunów, gromów!...
 I dłuży się czas, dłuży
 Mocą demonów…
Takie to los okrutny
Dał mi strawy dla ducha…
I smutny duch mój, smutny,
I wokół zawierucha…
 I nie wiem, nie wiem kiedy
 Nadejdzie koniec biedy…
 Lecz tylko wtedy, tuszę –
 Gdy oczyścim swe dusze…
Gdy Bóg w duszach zagości,
Gdy sercem będziem prości,
Gdy świat, co Boskie odda,
Woli Bożej się podda…
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

pierwsze dni i tygodnie 
grozy wojennej cd.
 Za balustradą w prezbiter ium na 
fotelikach i krzesłach zasiadły rodziny 
właścicieli dworów z Siedlisk rodzina 
Adamkiewiczów i ze Smarżowej rodzina 
Pawłowskich. Przywilej ten miał też pan 
Gawroński, kierownik szkoły w Sie-
dliskach z rodziną. Na ambonę wszedł 
ksiądz i po bieżących informacjach oraz 
przedślubnych zapowiedziach przyszłych 
par małżeńskich, odczytywał ewangelię 
przeznaczoną na tę niedzielę i rozpoczął 
kazanie. Wygłaszając kazanie gromkim 
głosem nawiązywał do Apokalipsy św. 
Jana apostoła. Wzywał wiernych do po-
kuty za grzechy i modłów błagalnych do 
Pana Boga, by uchronił parafian od głodu, 
ognia i śmierci w rozpoczętej wojnie. Gor-
liwą modlitwą i rzetelną pokutą możemy 
przebłagać Pana Boga za grzechy i uprosić 
by cofnął karzącą nas rękę.
 W ciszę po zakończeniu kazania 
wlał się trzykrotny dźwięk dzwonków 
umieszczonych przy drzwiach zakrystii, 
oznajmiając rozpoczęcie uroczystej sumy. 
Kościół natychmiast wypełniła melodia 
utworu granego na organach. Ksiądz 
proboszcz, za czterema ministrantami, 
podążał z zakrystii do głównego ołtarza, 
niosąc nakryty kielich mszalny i mon-
strancję. Niezwykła uroczystość sumy 
polegała na adoracji konsekrowanej hostii 
wystawionej podczas sumy w monstrancji 
nad tabernakulum. W czasie nabożeństwa 
ludzie modlili się rzeczywiście bardzo 
żarliwie. Słyszałem płacz wśród kobiet, 
prawdopodobnie były to matki synów 
i żony mężów powołanych na wojnę w po-
wszechnej mobilizacji. Co chwila kościół 
rozbrzmiewał nabożnymi pieśniami, 
w tym błagalnymi, jak „Pod Twą obronę 
Ojcze na niebie” oraz „Boże coś Polskę”,  
a organista Lech grał całą mocą organów, 
jakby głosił trwogę wojenną. Głos księdza 
proboszcza był donośny i drżący podczas 
śpiewu liturgicznego mszy po łacinie, a 
w ogóle nastrój w kościele był pełen przej-
mującego podniecenia. Po zakończeniu 
nabożeństwa ludzie nie wychodzili zaraz 
z kościoła jak zwykle lecz nadal jeszcze 
długo śpiewali i wspólnie modlili się do 
Pana Boga o zmiłowanie nad żyjącymi 
i nad duszami poległych w walkach na 
wojnie i w czasie bombardowań Polski.
 Wychodząc z kościoła zauważyłem 
wśród parafian, znanych mi z nazwiska 
albo z widzenia, wielu ludzi obcych, 
ubranych po miejsku. Na gościńcu przy 
kościele podszedł do mnie Antek Pro-
kuszki z Kujaw, mój serdeczny przyjaciel 
z propozycją wspólnego powrotu z ko-
ścioła do domu. Zawsze mieliśmy dużo 
interesujących nas tematów do rozmów. 
Tym razem najważniejszym tematem 
była tocząca się wojna i wydarzenia 
z nią związane. Wspólnie też doszliśmy 

do wniosku, że duża ilość obcych osób 
w kościele to uciekinierzy z miast przed 
bombardowaniem, którzy zatrzymują się 
na wsiach u swoich krewnych i znajomych. 
W drodze dołączyli do nas inni koledzy: 
Tadziu Cielec, Mieciu Cieślik, Franek 
Hals, Mieciu Kieca i Czesiu Wójcik. Idąc 
rozmawialiśmy na tematy słyszanych 
wydarzeń wojennych oraz zamierzeń 
naszych rodziców w przypadku zbliżania 
się działań wojennych w nasze strony. Z 
wypowiedzi poszczególnych rozmówców 
wynikało, że żadna z rodzin nie myśli 
opuszczać swoich zagród i uciekać na 
wschód. Na wypadek strzelaniny wojen-
nej albo nalotów niemieckich samolotów 
bojowych, jedni będą kryć się w piwnicach 
inni w skarpach porośniętych zaroślami 
z możliwością obserwowania domu i za-
budowań gospodarskich. Grozy naszym 
rozważaniom dodał przelot eskadry 
niemieckich samolotów bombowych, jak 
zwykle w szyku trójkowym. Tym razem 
leciały w kierunku zachodnim już po 
zrzuceniu bomb na jakieś cele na wscho-
dzie. Poznaliśmy to nie tylko z kierunku 
lotu lecz przede wszystkim z odgłosu sil-
ników samolotowych. Lecąc bez ładunku 
bombowego samoloty nie tworzyły cięż-
kiego warkotu, który zlewał się w falujący 
huk.
 Z kościoła do domu powróciła cała 
rodzina w niewielkich odstępach czasu, 
z wyjątkiem cioci Anny, która zapowie-
działa swój powrót dopiero po nieszpo-
rach. W czasie obiadu dzieliliśmy się 
wrażeniami przeżywanymi w kościele 
oraz przebiegiem rozmów ze znajomymi. 
Mama mówiła z wielkim współczuciem 
o uciekinierach z zachodnich rejonów 
Polski. Tato zaś z niepokojem mówił 
o wydarzeniach wojennych, jakie słyszał 
w radio. Przerażały go nieszczęścia, któ-
re niesie ludziom tocząca się wojna oraz 
miażdżące pokonywanie przez niemieckie 
wojska pancerne bohatersko broniących 
się armii polskich. Armia „Kraków”, która 
broniła Śląska i Małopolski Zachodniej po 
złamaniu obrony na jej skrzydłach przez 
niemieckie dywizje pancerne i lotnictwo, 
już wczoraj wieczorem zaczęła odwrót, 
czyli 2-go września. Usiłuje jednak 
z armią „Karpaty” tworzyć nowe linie 
obrony. Rozmowę o niepomyślnych i dra-
matycznych wydarzeniach, przeplatanych 
słabymi wątkami nadziei tato zakończył 
spokojnym zaleceniem. Koniecznie 
musimy opanowywać przeżywanie pa-
nicznego strachu w każdym przypadku 
nawet najbardziej przerażających wy-
darzeń wojennych. Dzięki opanowaniu 
nerwowych odruchów możemy przeżyć 
wszystkie niebezpieczne sytuacje. Mama 
zaś dodawała, by w chwilach strachu ufnie 
prosić Pana Boga w modlitwie o ocalenie 
nas przed kalectwem i śmiercią.
 Poniedziałek, czwarty dzień wojny, 
wypełniały nowiny skrajnie różne. Od 
wiadomości dobrych nadziei, pełnych 
ufności do relacji o wydarzeniach skrajnie 
złych i okrutnych z bestialskimi zbrodnia-
mi włącznie. W porannej audycji radiowej 
podano krzepiące wiadomości, które na-
pełniały nas otuchą. Jedna z nich donosiła, 
że w dniu wczorajszym 3-go września 
Wielka Brytania i Francja wypowiedzia-
ły wojnę Niemcom. Dzięki temu Polska 
przestała być osamotniona w wojnie 

z hitlerowskim najeźdźcą. Na pewno nie 
tylko my lecz każdy odetchnął z ulgą, kto 
dowiedział się o tym, że dwa mocarstwa 
zachodnie przystąpiły do wojny z Niem-
cami. Pocieszającym też było doniesienie, 
że kiedy dotarła do Waszyngtonu wiado-
mość o zbombardowaniu przez lotnictwo 
niemieckie w dniu 1-go września wielu 
polskich miast i miasteczek nie będą-
cych twierdzami, natychmiast prezydent 
Roosvelt ogłosił apel, w którym wezwał 
do zaprzestania bombardowań otwartych 
miast i ludności cywilnej. Inne doniesienia 
radiowe, które dodawały nam otuchy do-
tyczyły bohaterskiej obrony Westerplatte 
oraz Gdyni, gdzie skutecznie odpierane 
są ataki wszystkich rodzajów wojsk nie-
mieckich z morza, lądu i powietrza. Po 
tych radosnych doniesieniach tato z prze-
konaniem powiedział, Polska nie zginie 
póki żyją dzielni Polacy.
 Pokrzepieni pomyślnymi wiadomościa-
mi radiowymi z werwą wykonywaliśmy 
pracę w zagrodzie naszego gospodarstwa. 
W odniesieniu do prac polowych tato 
zdecydował, że dziś zasiejemy jęczmień 
ozimy. Zaprzęgnąłem więc konie i wy-
jechałem zawlec orkę pod zasiew. Kiedy 
kończyłem bronowanie tato rozpoczął siew 
jęczmienia ręką z koszyka. Zasiane zagony 
ponownie bronowałem w skos i wzdłuż, 
by dobrze przykryć zasiane ziarno. Z pola 
zjechałem po zakończeniu roboty. Konie 
wprowadziłem do stajni, zadałem im paszę 
i poszedłem do mieszkania na obiad. Przy 
stole była już cała rodzina i mama zaczęła 
nalewać na talerze gorący kapuśniak.
 Kończyliśmy już obiad kiedy do nas 
przyszedł wujek Papier. Nie pytając o ak-
tualne wiadomości radiowe, zaczął opo-
wiadać co dzieje się we wsi. Drogą przez 
wieś podąża bardzo dużo uciekinierów 
z zachodu na wschód. Część z nich jedzie 
furmankami, a ci co idą pieszo swoje 
bagaże ciągną na wózkach albo dźwigają 
na plecach. Niektórzy wstępują do pobli-
skich domów z prośbą o picie i jedzenie. 
Opowiadają przy tym, jak żołnierze nie-
mieccy bestialsko znęcają się nad polską 
ludnością cywilną i jeńcami wojennymi. 
Są przypadki, że wycinają języki, wy-
dłubują oczy, odcinają uszy i nosy. Małe 
grupki i pojedynczych żołnierzy nie biorą 
do niewoli tylko zaraz ich rozstrzeliwują. 
Niektórych jeńców wiążą po kilku, kładą 
na ziemię i żywcem miażdżą ich gąsie-
nicami czołgów. Do ludności cywilnej, 
idącej drogą strzelają z broni maszynowej 
samolotów jak do kaczek.
 Tato przerwał wujkowi to przerażające 
opowiadanie. Szwagier nie powinniście 
mówić takich rzeczy przy dzieciach. 
Ja tam w żadne plotki nie wierzę i nie 
powtarzam ich nikomu. Wujka speszyło 
to stwierdzenie taty i zupełnie zamilkł. 
Z zakłopotania wyprowadził wujka tato 
pytaniem. Jak daleko jesteście z siewa-
mi? Dalsza rozmowa zeszła na przebieg 
aktualnych robót w polu i w zagrodzie, 
ale jakoś nie kleiła się. Chyba dlatego tato 
zaprosił wujka do drugiej izby mówiąc, 
tam pogadamy sobie spokojnie jak starzy 
wojacy. Zrozumiałem, że tato nie chce 
byśmy słuchali rozmowy o sprawach, 
które wujek zaczął opowiadać, aby to nie 
wpłynęło źle na mnie i moje siostry oraz 
ciocię Annę.

cdn.
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wstęp
 Co by nie powiedzieć, Szanowny Czytelniku, świnie nie 
nadają się do rządzenia. Żadnym folwarkiem, ani małym ani 
dużym. Ani w Anglii ani nigdzie. Nie wiem czy w Polsce jest 
totalitaryzm, w przeszłości pewnie był, wiem natomiast, że jest 
bolszewizm zmodyfikowany. W mikroskali. W tzw. zakładach 
pracy, w modnych dziś małych ojczyznach i wszędzie tam 
gdzie rządzi spasiony knur. Bywa, że miernota, desygnowana 
przez swoich partyjnych kolesiów na wysokie stanowisko, 
stosuje stalinowskie metody, zaczynając rządy od wydawania 
dyrektyw, zarządzeń, nakazów i innych pism, w których są 
tylko takie słowa: kategorycznie zabraniam, bezwzględnie 
nakazuję, surowo uczulam, będzie ponosił odpowiedzialność 
karną, zwolnienie dyscyplinarne z pracy itp. groźby pod ad-
resem podległych pracowników.
Ów tchórzliwy człowieczek, chce swoje dyletanctwo ukryć za 

fasadą słów rodem z totalitaryzmu (w tym jednym zgadzam 
się ze znanym zakonnikiem). Głupcze, jeszcze tej nocy napiszę 
przeciwko tobie pozew do sądu o mobing – westchnął znerwi-
cowany podwładny, mierząc sobie wysokie ciśnienie tętnicze.

rozdział 8–10
 Knur Napoleon przybrał oficjalny ton i zwierzęta nadawały 
mu następujące tytuły: Ojciec Wszystkich Zwierząt, Postrach 
Ludzkości, Przyjaciel Kacząt itd. Jedna kura chwali się do 
drugiej: – dzięki naszemu Przywódcy, towarzyszowi Napo-
leonowi, zniosłam pięć jaj w ciągu sześciu dni.
Tymczasem Naczelny knur wdał się w biznes z ludźmi i został 
w haniebny sposób oszukany. Za pokaźny stos drewna otrzy-
mał fałszywe pięciofuntowe banknoty. Świnie nie znały się 
na pieniądzach, knur Napoleon też nie, ale udawał, że się zna.
Tak to głupi dyletant został wystrychnięty na dudka. Zwierzęta 
w swojej masie były zbyt głupie, żeby cokolwiek podejrzewać. 
Niebawem doszło do kolejnej potyczki z ludźmi. Frederick na 
czele piętnastu zbrojnych wdarł się na folwark. Celem ataku 
był nowo odbudowany wiatrak. Groźba jego zniszczenia pa-
raliżowała zwierzęta. Mury wiatraka były okazałe ale ludzie 
Fredericka mieli dynamit. Potężny huk wstrząsnął powietrzem 

a gdy dym opadł z wiatraka 
pozostał tylko proch i kurz. 
Kiedy groźba napastników 
została spełniona, zwierzętom 
wróciła odwaga. Z potęż-
nym okrzykiem zemsty, nie 
czekając na dalsze rozkazy, 
zwierzęta gromadą runęły na 
wroga. Rozgorzała zażarta 
bitwa. Szalę zwycięstwa prze-
chyliły ogromne psy z gwardii 
przybocznej Naczelnego knu-
ra, które wykonały manewr 
oskrzydlający wzdłuż żywo-
płotu. Zwierzęta zwyciężyły, 
lecz były u kresu sił i ociekały 
krwią.
Mijały lata. Zmieniały się 
pory roku, upływały krótkie 
żywoty zwierząt. Zdechła koza 
Muriel, zdechły psy: Bluebell, 
Jessie i Pincher. Koń Boxer 
został zawieziony do Bacu-
tilu, gdzie zrobiono z niego 
mączkę kostną. Z konstytucji 
zostało tylko jedno zdanie: 
WSZYSTKIE ZWIERZĘ-
TA SĄ RÓWNE, ALE NIE-
KTÓRE ZWIERZĘTA SĄ 
RÓWNIEJSZE OD INNYCH. 
Jest to naczelne hasło bolsze-
wizmu, które obowiązuje do 
dnia dzisiejszego. W budynku 
dawnego właściciela świnie 
z ludźmi urządziły libację.
Po pewnym czasie wewnątrz 
wybuchła zajadła kłótnia. 
Poszło o to, że w czasie gry 
w karty knur Napoleon i pan 
Pilkington równocześnie za-
grali asem pik. Słychać było 
dwanaście wściekłych głosów, 
a wszystkie brzmiały jedna-
kowo. Nie było już żadnych 
wątpliwości co się zmieni-
ło w ryjach świń. Zwierzęta 
w ogrodzie patrzyły to na 
świnię, to na człowieka, potem 
znów na świnię i na człowieka, 
ale nikt już nie mógł się poła-
pać, kto jest kim.

K o n i e c  k s i ą ż k i
Ferdynand Bugno

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

George orwell – folwark zwierzęcy
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 Burmistrz Brzostku informuje, iż 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania 
pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników (Dz. U. Nr 111 poz. 652) 
– o dofinansowanie zakupu podręcz-
ników będą mogli ubiegać się rodzice 
uczniów rozpoczynających w roku 
szkolnym 2011/2012 naukę w:
– klasach I – III szkoły podstawowej
– klasie III gimnazjum
 Ponadto rodzice mogą wnioskować 
o dofinansowanie zakupu podręczników 
do kształcenia ogólnego, w tym specjal-
nego dla uczniów posiadających orzecze-
nie o potrzebie kształcenia specjalnego 
realizujących w roku szkolnym 2011/2012 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: 
słabo widzących, niesłyszących, z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
w przypadku, gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest niepełnosprawność wymienio-
na wyżej.

Dofinansowanie do zakupu podręczni-
ków wynosi:
1) do 180 zł – dla uczniów klas I– III 

szkoły podstawowej o kryter ium 
dochodowym poniżej 351 zł netto na 
osobę w rodzinie 
oraz bez względu na dochód:
• dla uczniów słabo widzących, 
• niesłyszących, 
• z upośledzeniem umysłowym w stop-

niu lekkim 
• uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w przypadku, gdy 
jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona 
powyżej posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
realizujących kształcenie na pozio-
mie klas I– III szkoły podstawowej,

2) do 325 zł – dla uczniów klas III gimna-
zjum o kryterium dochodowym poniżej 
351 zł netto na osobę w rodzinie 
oraz bez względu na dochód rodziny 
• dla uczniów słabo widzących, 
• niesłyszących,
• z upośledzeniem umysłowym w stop-

niu lekkim 
• uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w przypadku, gdy 
jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona 
powyżej posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
realizujących kształcenie na pozio-
mie klas I– III gimnazjum,

3) do 210 zł – bez względu na dochód 
rodziny
• dla uczniów słabo widzących, 
• niesłyszących, 
• z upośledzeniem umysłowym w stop-

niu lekkim 
• uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w przypadku, gdy jed-
ną z niepełnosprawności jest niepeł-
nosprawność wymieniona powyżej 
posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego realizują-
cych kształcenie na poziomie klas 
IV– VI szkoły podstawowej.

 Pomoc jest udzielana na wniosek ro-
dziców ucznia (prawnych opiekunów, ro-
dziców zastępczych), a także nauczyciela, 
pracownika socjalnego lub innych osób, 
za zgodą przedstawiciela ustawowego lub 
rodziców zastępczych.
 Wnioski należy składać w szkołach, 
do której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2011/2012 (wnioski można po-
brać w szkołach lub w Gminnym Zespole 
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku).
 Pomoc w formie dofinansowania zaku-
pu podręczników uczeń może otrzymać 
tylko ze względu na jedno z trzech wy-
mienionych kryteriów, tj. ze względu na: 

1) kryterium dochodowe, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. 
zm.), które wynosi 351 zł netto na osobę 
w rodzinie w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku;

2) przypadki określone w art. 7 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej, poza kryterium dochodowym, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej (w tym zdarzenia losowe, 
sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe 
lub ekologiczne), na podstawie decyzji 
dyrektora szkoły, do której uczęszcza 
uczeń; 

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, o którym mowa w art. 71b 
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, dla uczniów słabo 
widzących, niesłyszących, z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
oraz uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w przypadku, gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona wyżej, reali-
zujących w roku szkolnym 2010/2011 
obowiązek szkolny lub obowiązek na-
uki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

 W przypadku, kiedy uczeń spełnia 
więcej niż jedno z powyższych kryteriów 
do objęcia pomocą w formie dofinanso-
wania zakupu podręczników – decyzję 
w sprawie jego wyboru pozostawia się 
rodzicowi (prawnemu opiekunowi, ro-
dzicowi zastępczemu) ucznia.
 Do wniosku należy dołączyć zaświad-
czenia o wysokości dochodów z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku.
 Warunkiem wypłaty przyznanego do-
finansowania jest przedłożenie imiennych 
rachunków lub faktur VAT za zakupione 
podręczniki wystawionych na ucznia, 
rodzica (prawnego opiekuna, rodzica 
zastępczego).
 Ostateczny termin złożenia wniosku 
upływa dnia 31 sierpnia 2011 r. 

dofinansowanie zakupu podręczników

 Kapela Ludowa „Brzostowianie” ma 
opinię jednej z lepszych kapel w okoli-
cy. Potwierdził to, chociażby jej ostatni 
sukces na XII Ogólnopolskich Konfron-
tacjach Kapel Ludowych w Dębicy, orga-
nizowanych początkiem 
czerwca, gdzie kapela za-
jęła III miejsce. Stawia ją 
to w szeregu najlepszych 
zespołów w naszym re-
jonie obok słynnej kapeli 
„Trzcinicoki”, którzy są 
liderami na przeglądach 
w kraju i za granicą.
 O tym, że „Brzosto-
wianie” są równie głośni 
świadczy fakt, że jeszcze 
w tym samym miesią-
cu zostali zaproszeni do 
Pilzna na Wielki Festyn 
o charakterze ludowym 
organizowany w ramach 
projektu „By żyło to, co 
stworzył lud” i występo-
wali w porze największej 

oglądalności, tj. w godz. wieczornych. A 
ich występ bardzo podobał się tamtej-
szej publiczności, bo owacjom nie było 
końca. Mówiono: „najmniejsza kapela, 
a najlepsza”, bowiem zespół występuje 

w pięcioosobowym składzie, a dla po-
równania Kapela „Trzcinicoki” składa się 
z kilkunastu osób. 
 Brzosteckiej kapeli nie zabrakło też 
w Siedliskach-Bogusz na Przeglądzie 
Piosenki Ludowej, gdzie również została 
wyróżniona za pieśń „W ogrodzie róża”. 
 Znawcy i miłośnicy folkloru podzi-

wiają naszą kapelę nie 
tylko za jej rytmiczną, 
tradycyjną muzykę, która 
sprawia, że „nogi same 
rwą się do tańca”, ale 
także za rzadko spoty-
kany tekst przyśpiewek 
ludowych, a to już zasłu-
ga lidera zespołu, pana 
Tadeusza Chudego, który 
często sam te słowa ukła-
da.
 Wszędzie tam, gdzie 
pojawia się kapela ze 
swym występem, ma 
wielu fanów, którzy przy-
czyniają się do tego, że 
„Brzostowianie” słyną 
na całą okolicę. 

E.M.

kapela „Brzostowianie” wciąż w czołówce
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kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
przyjazne bakterie 
 W wyniku chorób i różnych ich po-
wikłań oraz metod leczenia prawidłowa 
flora bakteryjna jelit może ulec zmianie, 
co powoduje zaburzenia w układzie 
trawiennym i odpornościowym organi-
zmu. Aby przywrócić równowagę flory 
należy dostarczyć odpowiednie probio-
tyki (żywe drobnoustroje o korzystnym 
efekcie zdrowotnym) lub prebiotyki czyli 
składniki pokarmowe, a najle-
piej synbiotyk (czyli połączenie 
pre – i probiotyków). 
 Jako prebiotyki najczęściej 
stosowane są inulina, frukto-
oligosacharydy, galaktooligo-
sacharydy.
Bakterie probiotyczne to głów-
nie bakterie z rodzaju Lactoba-
cillus i Bifidobacterium, które 
przywracają fizjologiczny stan 
kolonizacji jelit. Wytwarzają 
one także substancje bakterio-
statyczne i bakteriobójcze i kon-
kurują z patogenami o składniki 
odżywcze, witaminy, obniżają 
także pH poprzez produkcję 
kwasów m.in. mrówkowego, 
mlekowego. Bakterie probio-
tyczne wpływają także na stan 
pamięci immunologicznej ukła-
du pokarmowego.
 Najlepiej poznanym szcze-
pem probiotycznym jest Lacto-
bacillus casei ssp. rhamnosus 
(Lactobacillus GG). Skraca on 
czas przebiegu ostrych biegunek 
rotawirusowych u dzieci, sto-
sowany jest w biegunkach po-
antybiotykowych, biegunkach 
podróżnych i biegunkach wy-
wołanych zakażeniem Clostri-
dium difficile. Do probiotyków 
doustnych należą także drożdże 
(m. in. gatunek Saccharomyces 
boulardii), który nie jest wraż-
liwy na kwas solny ani procesy 
trawienne, a po podaniu wystę-
puje w całym przewodzie po-
karmowym. Hamuje on wzrost 
wielu patogennych drobnoustro-
jów, przez co zmniejsza nasile-
nie infekcji, ma także wpływ na 
wiązanie toksyn bakteryjnych 
z receptorami jelitowymi. Sto-
sowanie probiotyków podczas 
antybiotykoterapii o nieomal 
60 procent zmniejsza ryzyko 
wystąpienia biegunki.
 Fermentowane produkty 
mleczne dzięki zawartości pro-
biotyków wzmacniają i pobu-
dzają układ odpornościowy 
człowieka, rozkładają związki 
rakotwórcze i stanowią jeden 
z czynników zapobiegających 
osteoporozie. Bakterie zawarte 

w produktach mlecznych posiadają zdol-
ność osiedlania się w przewodzie pokar-
mowym, hamowania rozwoju bakterii 
gnilnych i chorobotwórczych, obniżają 
ryzyko zachorowania na nowotwory je-
lit, przynoszą ulgę w dolegliwościach 
przewodu pokarmowego, obniżają reak-
cje alergiczne na mleko, regulują pracę 
całego przewodu pokarmowego u ludzi 
w podeszłym wieku. 
 Obecnie realne nadzieje wiąże się 
z wykorzystaniem dobroczynnych bak-
terii w leczeniu immunomodulującym 
w onkologii. Probiotyki wykorzysty-
wane są również do utrzymywania 
właściwej mikroflory układu moczo-
wo-płciowego kobiety (pod postacią 
zarówno preparatów doustnych jak 
i dopochwowych). Podanie tych prepa-
ratów ogranicza wzrost drobnoustrojów 

odpowiedzialnych za zapalenie pochwy 
czy układu moczowego.
 Aby dany szczep mógł być uznany 
za probiotyczny musi spełniać szereg 
kryteriów (m. in. posiadać dokładnie 
zidentyfikowane pochodzenie, gatunek, 
posiadać badania in vitro potwierdzające 
bezpieczeństwo stosowania, wykazywać 
odporność na niskie pH i sole żółci). Aby 
produkt mleczny można było uznać za 
probiotyczny musi w jednym gramie 
zawierać co najmniej 10 mln jednostek 
Bifidobacterium lub 100 mln jednostek 
Lactobacillus. Dlatego zwykły jogurt 
podczas antybiotykoterapii często nie 
wystarczy, najlepiej zaopatrzyć się w ap-
tece w odpowiednio dobrany suplement 
diety.
 Dużo zdrowia

mgr farm. Monika Miałkowska
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UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

Poradnik obsługi edytora WORD

pisać każdy może... (5)
zanim zaczniemy formatować
 W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w doku-
mencie należy najpierw zaznaczyć fragment, który ma być 
zmieniony. Czynność ta nazywana jest zaznaczaniem i może 
być wykonana na wiele sposobów. W tabeli poniżej przedsta-
wione są sposoby zaznaczania za pomocą myszki:
Dowolny 
fragment 
tekstu

Przytrzymując lewy przycisk przeciągnij wskaź-
nik myszy nad tekstem.

Wyraz Dwukrotnie kliknij wyraz.
Wiersz 
tekstu

Przesuń wskaźnik na lewo od wiersza w obszar, 
w którym przybiera on kształt strzałki wskazują-
cej w prawo, a następnie kliknij.

Więcej 
niż jeden 
wiersz 
tekstu

Przesuń wskaźnik na lewy margines w obszar, 
w którym przybiera on kształt strzałki wskazują-
cej w prawo, a następnie przytrzymaj lewy przy-
cisk i przeciągnij w górę lub w dół.

Zdanie Wciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij gdzie-
kolwiek w zdaniu.

Akapit

Przesuń wskaźnik na lewy margines w obszar, 
w którym przybiera on kształt strzałki wskazu-
jącej w prawo, a następnie kliknij dwukrotnie. 
Innym sposobem jest trzykrotne kliknięcie gdzie-
kolwiek w akapicie.

Duży 
fragment 
tekstu

Kliknij początek fragmentu, przewiń dokument 
do końca tego fragmentu, a następnie wciśnij kla-
wisz SHIFT i kliknij.

Cały 
dokument

Przesuń wskaźnik na lewy margines w obszar, 
w którym przybiera on kształt strzałki wskazują-
cej w prawo, a następnie kliknij trzykrotnie.

nie przesadzajmy z formatowaniem
 W ramach formatowania znaków możemy określić krój 
czcionki, czyli styl znaków, atrybuty znaków czyli wielkość 
czcionki, pogrubienie, kursywę lub podkreślenie i inne efek-
ty oraz kolor czcionki. Aby sformatować tekst należy go 
najpierw zaznaczyć, a następnie uruchomić opcję Czcionka 
w menu Format.
 Najprostsze formatowanie tekstu może być wykonane przy 
pomocy paska narzędzi do formatowania, poprzez zaznacze-
nie fragmentu, a następnie wybranie jednej z opcji na pasku 
formatowania.

Najpopularniejsze narzędzia do formatowania

– Styl

– Czcionka

– Rozmiar czcionki – Pogrubienie

– Kursywa – Podkreślenie

– Wyrównaj do lewej – Wyśrodkuj

– Wyrównaj do prawej – Wyjustuj

 Pisząc tekst w edytorze najlepiej jest go najpierw napisać, 
a dopiero później przystąpić do formatowania.
 Bogaty wybór czcionek w połączeniu z zestawem stylów, 
a także możliwość manipulowania rozmiarem czcionki, jej ko-
lorem oraz atrybutem powoduje, że czasami podczas formato-
wania nas ponosi. Efektem może być śmiesznie wyglądający 
tekst, w którym treść została przysłonięta zbytnim jego upięk-
szeniem. A teraz kilka uwag na temat formatowania:
• Używaj powszechnie znanych czcionek: Times New Ro-

man, Arial, Courier.
• Unikaj dziwactw typu: spacjowanie (s p a c j o w a n i e), 

pisanie dużych partii tekstu wielką literą, kursywą itp. 
• Nie używaj w jednym tekście wielu krojów czcionek. Najle-

piej zastosuj do tytułów i śródtytułów czcionkę bezszeryfo-
wą (np. Arial), a do tekstu głównego szeryfową (np. Times 
New Roman).

• Nie stosuj w tekście zbyt wielu ozdobników, wyróżników. 
Wystarczy jeśli wyodrębnisz tytuł i śródtytuły. 

• Nie kombinuj też z kolorami – czarny tekst na białym tle 
wygląda najlepiej. Innowacją wykaż się raczej w treści niż 
w doborze kolorów czcionki, czy tła.

• Unikaj wyróżniania tekstów podkreśleniem.
• Nie wyróżniaj pogrubieniem całych akapitów.
• Nie używaj justowania tekstu, gdy szerokość kolumny jest 

mała, a wielkość czcionki dość duża.
 Jeśli mocno nakombinujemy z formatowaniem możemy go 
szybko usunąć za pomocą kombinacji klawiszy:
CTRL+ SPACJA – usuwa formatowanie znaków,
CTRL+ Q – usuwa formatowanie akapitu.
 Pisząc tekst, nie da się uniknąć popełniania błędów, dlatego 
zawsze powinno się go przeczytać kilka razy. Bardzo ważną 
umiejętnością jest nie tylko zauważenie złego formatowania 
tekstu, ale również błędów redakcyjnych. Przekazywanie ko-
muś dokumentu zawierającego tego typu błędy nie świadczy 
o nas najlepiej.

ostrożnie ze słownikiem
 Edytory tekstu wyposażone są w słowniki, które domyślnie 
sprawdzają pisownię i gramatykę podczas wpisywania tekstu. 
Ewentualne błędy pisowni są oznaczane czerwoną linią falistą, 
natomiast błędy gramatyczne zieloną linią. Słowniki takie są 
bardzo pomocne podczas pisania, ale nie wolno im do końca 
wierzyć. Język polski jest bardzo skomplikowany i jeśli np. 
napiszemy błędnie Może Bałtyckie przez „ż” z kropką słow-
nik nam tego wyrazu nie podkreśli, bo przecież jest też wyraz 
„może” pisany przez „ż”. Podobnie będzie z wyrazem „bule” 
(ktoś marzył o chrupiącej, wielkiej bule, ale ktoś inny cierpli-
wie znosił bóle). Taki to jest ten nasz język.
 Czasami słownik podkreśli też wyraz prawidłowo napisa-
ny, bo go w swojej bazie nie ma. Należy wtedy sprawdzić, czy 
nie zrobiliśmy jakiejś „literówki” i się nie przejmować. W żad-
nym wypadku nie wolno traktować słownika jako wyrocznię 
językową. Nie jest też dobrą metodą dodawanie do słownika 
nowych wyrazów, a szczególnie takich, których pisowni nie je-
steśmy pewni. Pamiętajmy, że jeżeli dodamy do słownika nie-
prawidłową formę wyrazu, słownik zacznie ignorować błąd.
 Oprócz sprawdzania pisowni i gramatyki podczas pisania 
tekstu, można uruchomić moduł sprawdzania pisowni i gra-
matyki w celu sprawdzenia całego dokumentu. Aby uruchomić 
moduł sprawdzania pisowni i gramatyki, klikamy polecenie 
Pisownia i gramatyka w menu Narzędzia.

cdn.
J. Nosal
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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

KASA KREDYTOWA
SKOK im. Królowej Jadwigi

Oddział w Brzostku 
ul. Rynek 13

(budynek GS obok sklepu ogólnospożywczego)
Od pn. – pt. w godzinach od 8:00 do 16:00

tel. (14) 683 55 44

„Lokata Dynamiczna”
to:

– elastyczny sposób wpłat na konto 
nie mniej niż 20 zł, nie rzadziej niż raz w miesiącu

– wysokie oprocentowanie 
nawet do 8% od dnia pierwszej wpłaty

– bezpieczeństwo finansowe 
zapewnienie sobie i bliskim rezerw finansowych

– czysty zysk 
nie pobieramy opłat ani prowizji

Siedziba SKOK im. Królowej Jadwigi
Kraków, al. Jana Pawła II 196 (przy Rondzie Czyżyńskim)
od pn. - pt. w godzinach od 8:00 do 16:00, tel. (12) 680 29 50

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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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) Śpiew kościelny; 4) Sielanka; 
7) Cierpienie; 8) Pierwsza maszyna 
licząca; 9) Jednostka monetarna La-
osu; 10) Balkon wnękowy; 12) Miasto 
w północnej Polsce; 15) Powstrzymy-
wanie się od czegoś; 17) Żelazo z wę-
glem; 19) Ilość egzemplarzy wydanej 
książki; 21) Kanciarz; 23) Kunszt; 
26) Reklama własnej osoby; 29) Bu-
sola; 32) Różanecznik; 34) Srebrzy-
stobiały metal; 35) Imię Górniak; 
36) Skrucha; 37) Krzywa z odcinków; 
38) Wybryk, eksces.
Pionowo:
1) Wyciska łzy z oczu; 2) Jeniecki 
obóz dla oficerów; 3) Pani jeleniowa; 
4) Wizerunek postaci; 5) Pomieszcze-
nie; 6) Lśniąca tkanina bawełniana; 
11) Nie kurki, ale też jadalne; 13) Na 
nóżce dziecka; 14) Niżej już nie moż-
na upaść; 15) Bardzo duża niechęć; 
16) Chustka na szyję; 18) Sypie się 
pod nosem; 20) 4840 jardów kwadra-
towychł 22) Ubikacja; 24) Murawa na 
boisku; 25) Leniuch; 27) Największy 
morski koralowiec; 28) Śliski grzyb; 
30) Łączy komputer ze światem; 31) Na 
twarzy kominiarza; 32) Czołowi dzia-
łacze partii; 33) Fotel plażowy.
Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego na dole strony dostar-
czone do 31 lipca 2011 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: ŚRODOWISKOWY DOM 
SAMOPOMOCY W BRZOSTKU.
Nagrodę książkową wylosowała ZO-
FIA KOLBUSZ z Bukowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal

Rozmowa kolegów aktorów:
– Podobno na występie obrzucono cię 
pomidorami?
– Niestety.
– Ale słyszałem, że były też oklaski?
– Tak, przy trafieniach.

		
Polak spotyka w Afryce Murzyna i pyta:
– Jesteś Murzynem, prawda?
– Tak, a po czym poznałeś?

– Po kolorze skóry.
– A ty jesteś Polakiem?
– Tak, a po czym poznałeś?
– Po amerykańskiej fladze na twojej 
koszulce.

		
Na dworcu kolejowym smętny Kowal-
ski bez entuzjazmu wita powracającą 
z urlopu żonę oraz dzieci:
– Dlaczego nas nie przytulisz i nie uca-
łujesz? Spójrz, tamten facet to potrafi 
powitać rodzinę!
Na to Kowalski:
– On ich nie wita, on ich żegna!

		
Turysta chwilę szuka czegoś na mapie, 
po czym pyta przechodzącego miesz-

kańca wsi:
– Według mapy gdzieś tutaj powinno 
być jezioro.
– A było, było! Ale wiosną wpadł do 
niego tir z pampersami.

		
Sąsiadka pyta sąsiadkę:
– Gdzie spędziliście tegoroczny urlop?
– We Francji, w miejscowości Saint 
Tropez.
– A jak nazywał się hotel w którym 
mieszkaliście?
– Nie pamiętam... Jasiek! Przeczytaj, co 
jest napisane na tym nowym ręczniku 
w łazience!
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesiakowska – 
Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-
-USŁUGOWE „EKIW” – Brzostek, ul. Szkotnia 16

3. SKLEP „OLEŃKA” (odzież z Włoch) – Brzostek-Pilzno
4. DELIKATESY „CENTRUM”, Małgorzata Drozd – Brzo-

stek, ul. Rynek 39
5. ZAKŁAD ROBÓT MELIORACYJNO-KANALIZACYJ-

NYCH „HYDROBUD” SP.J., B. Pysz, U. Pysz – Lato-
szyn 31c 

6. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA w KRAKOWIE 
oddział w BRZOSTKU

7. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Renata i Zbi-
gniew 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 Listopada
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. ZAKŁAD ŚLUSARSKI, Edward Kmiecik – Brzostek, 
ul. Mickiewicza 16

17. FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA, Jan Dziedzic 
– 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 Czar-

nawski – Klecie
22. FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „STAN-BUD”, 

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

stek
24. FIRMA „WAFELEK”, Zbigniew Szczuciński – Janusz-

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

ul 11-go Listopada 2

26. SZKOŁA JAZDY „MILA”, Anna Nawracaj Rozwadowska 
– Brzostek, ul. A. Mickiewicza 1

27. FHU „BRIAN SOFT” – SPRZEDAŻ I NAPRAWA KOM-
PUTERÓW, Jacek Berrahal – Brzostek, ul. Rynek 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 Szy-

bist – Kołaczyce
33. SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY „MELISA”, Maria 

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

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

stek, Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
36. AGENT UBEZPIECZENIOWY, Jerzy Potrzeba – Brzo-

stek, ul. Łukasiewicza 48
37. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, mgr Eugeniusz Ła-

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

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

czysław Dziedzic Spółka Jawna – Zawadka Brzostecka 2
40. PH AGD, Zbigniew Ramut
41. SKLEP MOTORYZACYJNY AGRO-MOTOR, Joanna 

Sury – Brzostek, Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
42. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Maria Szczy-

gieł, 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 FINANSOWE-

GO, 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

podkarpackie 
towarzystwo 

konne 
zaprasza na swoją
stronę internetową:

www.brzostek.alpha.pl/ptk
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seniorzy
W górnym rzędzie od le-
wej: mateusz potrzeba, 
mateusz juszkiewicz, 
łukasz wereszczyński, 
piotr winiarski, mateusz 
krajewski, Prezes LKS 
Brzostowianka andrzej 
szybist. 

W dolnym rzędzie od le-
wej: kazimierz tarnopol-
ski, sławomir stawarz, 
seweryn krajewski, ka-
rol staniszewski, kamil 
porębski, rafał kurcz.

juniorzy
W górnym rzędzie od le-
wej: Prezes LKS Brzosto-
wianka zbigniew czekaj, 
przemysław andreasik, 
mar ius z sambor sk i, 
Grzegorz Błoniarz, woj-
ciech nowak, wojciech 
kawalec, łukasz andre-
asik, marcin wójcik, da-
wid kuczek, marcin sob-
czyk, Grzegorz strączek, 
trener andrzej Garlej.
W dolnym r zędz ie od 
lewej: mateusz Golec, 
piotr machaj, krystian 
zegarowski, marcin soł-
tys, jarosław Gąsior, 
mariusz wójcik, karol 
furman, kamil Gąsior.

trampkarze 
starsi
W górnym rzędzie od 
lewej: przemysław an-
dreasik, marcin sołtys, 
krystian zegarowski, 
norbert Leśniak, szymon 
wajda, radosław kania, 
kamil szybist, wojciech 
nowak, Grzegorz jawo-
rek, adrian kociuba.
W dolnym r zędz ie od 
lewej: mateusz Golec, 
albert stasiak, piotr na-
wracaj, mateusz sowa, 
piotr machaj, szczepan 
nowicki, kacper szy-
mański.

młodziki 
starsi
W górnym rzędzie od le-
wej: karol pyzia, Grze-
gorz nowak, wojciech 
zastawny, dawid no-
wak, piotr składanowski, 
kacper kalina, paweł 
Gwiżdż, patryk czajka, 
Bartosz kalina, wiktor 
janiga, albert rams.
W dolnym rzędzie od le-
wej: michał andreasik, 
kamil dziadura, szymon 
Betlej, konrad kalina, 
szymon Golec, szymon 
cisoń, kamil kalina.

drużuny piłkarskie Lks Brzostowianka Brzostek

Fot. J. Nosal

Fot. J. Nosal

Fot. P. Batycki

Fot. P. Batycki
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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. Marcin Zięba z Brzostku Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku Fot. Piotr Nosal z Ustrzyk Dolnych

Fot. Maria Skowronek z Krakowa

Fot. Monika Staniszewska z Brzostku

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Tomasz Lipka z Brzostku


