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DNI ZIEMI BRZOSTECKIEJ – 16-17 LIPCA 2011r.
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Dni Ziemi Brzosteckiej
 Po ubiegłorocznej przerwie w organi-
zacji wszelkich imprez rozrywkowych, 
spowodowanej klęskami powodzi jakie 
nawiedziły naszą gminę, w tym roku 
udało się zorganizować Dni Ziemi 
Brzosteckiej, jak zwykle w trzeci week-
end lipca i jak zwykle przy doskonałej 
pogodzie. Dwudniowa impreza odbyła 
się tradycyjnie na stadionie GOSiR 
w Brzostku.
 W sobotę impreza rozpoczęła się 
pokazami konnymi przygotowanymi 
przez Podkarpackie Towarzystwo Konne 
z Brzostku na czele z prezesem Wojcie-
chem Staniszewskim. Nadmienić należy, 
że Pan Wojciech, rodowity Brzostowia-
nin, miłośnik jeździectwa i koni, wraz 
z żoną Bernadetą i synem Piotrem, rów-
nież wielkim pasjonatem koni, zdobywcą 
wielu prestiżowych nagród w krajowym 
jeździectwie konnym, założył i prowadzi 
„Stajnię Ułańską” w Brzostku. Wszyscy 
zainteresowani mogli zobaczyć pięknego 
kadryla w wykonaniu koni i jeźdźców 
z tejże stajni. 
Zaprezentowały 
się również ko-
nie huculskie ze 
„Świerkowego 
Rancha” pań-
s t w a  A l i n y 
i  K r z ysz t ofa 
Świerków z Ka-
mienicy Dolnej 
dosiadane przez 
amazonki „na 
oklep”, co jest 
dod a t kow y m 
utrudnieniem.
 Później roz-
p o c z ę ł y  s i ę 
Towa r z ysk ie 
Zawody Kon-
ne w Skokach 
p r z e z  P r z e -
szkody „Mar-
bet Cup” spon-
sorowane przez 
firmę „Marbet” 
z Brzostku. Tor przeszkód przygotował 
oraz sędziował zawody Robert Kukuł-
ka – były dwukrotny wicemistrz Polski 
juniorów w skokach przez przeszkody. 
W zawodach wzięło udział 13 jeźdź-
ców z Brzostku, Dębicy i Jasła. Mieli 
do pokonania 3 stacjonaty i 2 oksery. 
Pięcioro z nich bezbłędnie pokonało 
pierwszy nawrót i zakwalifikowało się do 
rozgrywki. W rezultacie pierwszą edycję 
zawodów wygrała Magdalena Wrona na 
koniu Artyzm reprezentująca „Ranczo 
Hucułek” w Dębicy, drugą była Barbara 
Brzostowska na Maćku z tego samego 
rancza, zaś trzecie miejsce wywalczył 
Grzegorz Wojtaczka  na  Zamencie ze 
„Stajni Ułańskiej” w Brzostku. Puchar 
oraz nagrodę pieniężną dla zwyciężczyni 
wręczyła Maria Grzesiakowska właści-
cielka firmy „Marbet”. 
 Na koniec jeźdźcy zaprezentowali 
pokaz władania lancą i szablą ułańską 
oraz pokazy kaskaderskie.
 Amazonki, ułani, piękne rącze konie 
i odpowiednia muzyka oraz znakomi-

te prowadzenie pokazów i zawodów 
przez Jana Urbana sprawiły, że było to 
naprawdę wspaniałe widowisko, które 
na pewno bardzo uatrakcyjniło święto 
Ziemi Brzosteckiej. (Fot. na str. 35)
 Kolejnym punktem pierwszego dnia 
świętowania był występ młodzieżowego 
zespołu muzycznego „Riff”, w skład 
którego wchodzą młodzi chłopcy, mię-
dzy innymi z naszej gminy.
 Jednak prawdziwą atrakcją tego dnia 
był występ gwiazdy wieczoru zespołu 
„Pudelsi”. Artyści zjawili się już we 
wczesnych godzinach popołudniowych 
i czekając na swój występ nie szczędzili 
czasu swym fanom, składając autografy 
oraz pozując do wspólnych zdjęć. A ich 
popis na scenie wzbudził wiele emocji 
i zagrzał publiczność do zabawy. Pod-
czas występu wykonali stare, znane 
przeboje jak „Wolność słowa” oraz 
nowe ze swojej ostatniej płyty. „Pudelsi” 
swymi brawurowo zagranymi utworami 
bawili zarówno młodzież, jak i starszych, 

a nawet dzieci.
 W przerwach między koncertami 
zespołów prowadzący przeprowadzali 
wiele konkursów i zabaw, do których  
włączały się całe rodziny. Niezwykle 
ciekawy i widowiskowy był konkurs na 
układnie łańcucha z ubrań i przedmio-
tów osobistych zawodników. Wywołał 
wiele radości i znakomicie zintegrował 
zebraną publiczność. 
 Jak zawsze podczas takiego święta 
nie mogło zabraknąć widowiskowego 
pokazu sztucznych ogni w wykonaniu 
firmy „Progress” z Rzeszowa. Warto 
nadmienić, że firma ta od wielu lat 
prezentuje się w Brzostku i to nie tylko 
podczas obchodów Dni Ziemi Brzostec-
kiej. W tym roku spektakl sztucznych 
ogni był wyjątkowo barwny, atrakcyjny 
i, oczywiście, niepowtarzalny. Pierwszy 
dzień zakończył się zabawą taneczną 
przy muzyce zespołu „Jupiter”.
 Program dla dzieci „Kosmiczna 
podróż” w wykonaniu Studia Teatralno-
-Muzycznego „Fama” z Latoszyna, które  

również od lat bawi najmłodszych miesz-
kańców naszej gminy rozpoczął imprezę 
niedzielną. Tym razem było to barwne 
widowisko fantastyczne, w którym, 
jak zwykle, nie zabrakło konkursów 
i wspólnych zabaw integrujących nie 
tylko dzieci, ale całe rodziny. W trakcie 
tego programu niezwykle widowiskowy 
pokaz układów tanecznych dały dzieci 
uczestniczące przez cały ubiegły rok 
szkolny w zajęciach tanecznych w brzo-
steckim Domu Kultury prowadzonych 
przez Szkołę Tańca „Rytm” z Nowego 
Sącza.
 Po programie dla dzieci, który trwał 
prawie 2 godziny, na scenie zaprezento-
wały się dwa zespoły muzyczne dzia-
łające przy Domu Kultury w Brzostku 
„Classic Band” i „Oris”. Oba zespoły 
skupiają młodzież z naszej gminy, 
a prowadzi je instruktor muzyki Andrzej 
Lesiak. Należy tu wspomnieć, iż zespoły 
zaprezentowały się znakomicie i zdobyły 
uznanie nie tylko publiczności, ale i pro-
fesjonalistów z tej dziedziny – muzyków 
z zespołu „Tabu” i „Rockodyl”.
 Śląska grupa reggae „Tabu” z Wodzi-

sławia Śląskie-
go znakomicie 
b a w i ł a  p u -
bliczność wy-
konując m.in. 
„Słoneczne reg-
gae” i „Sarny”. 
W rytm tej mu-
zyki bawili się 
młodzi i starsi.
 W s p a n i a l e 
zaprezentował 
się również ze-
spół „Rocko -
dyl”, goszczący 
u nas również 
na zabawie syl-
westrowej. Wy-
konali oni bra-
wurowo wiele 
znanych prze-
bojów, niekiedy 
w nowych aran-
żacjach, co wy-
wołało wśród 

publiczności szampańską zabawę do 
późnych godzin wieczornych. O tym, że 
się podobali świadczyły oklaski i liczne 
bisy.
 Drugi dzień brzosteckiego święta 
również zakończyła zabawa taneczna, 
do której przygrywał zespół „Jupiter”.
 W trakcie trwania tej dwudniowej 
imprezy nie zabrakło wielu atrakcji dla 
dzieci: malowanie twarzy, zjeżdżalnie, 
dmuchańce, suchy basen, tor samochodo-
wy, trampolina, przejażdżki kucykami, 
stragany z kolorowymi balonami i inny-
mi gadżetami, wata cukrowa, popcorn, 
lody i inne.
 W niedzielę miejscowe Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej wraz z Środowiskowym 
Domem Samopomocy prowadziły swoje 
stoiska, na których można było zakupić 
wyroby artystyczne produkowane przez 
podopiecznych.  
 Patronat medialny nad tegorocznym 
świętem gminy sprawowały  „Wiadomo-
ści Brzosteckie”. 

E.M. 
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„Kiedy wydaje się, 
że wszystko się skończyło, 
wtedy dopiero wszystko się zaczyna…”

Jan Twardowski

 Za kończen ie  rok u  sz kol nego 
2010/2011 w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku odbyło się w atmos-
ferze pożegnania odchodzącej na emery-
turę Pani Dyrektor Haliny Nowak. Wraz 
z panią dyrektor na zasłużoną emeryturę 
odchodzą: pani Janina Słupek – kierow-
nik szkolenia praktycznego, pani Danuta 
Wójcik – nauczyciel bibliotekarz, pani 
Krystyna Zawiślak – nauczyciel języka 

Pani Anna Fundakowska od września przejmie 
obowiązki dyrektora szkoły

niemieckiego oraz pani Bar-
bara Synowiecka – nauczy-
ciel biologii.
 W ponad 50–letniej histo-
rii szkoły Pani Halina Nowak 
zapisała się 36–letnim stażem 
pracy, w którym funkcję dy-
rektora pełniła przez 19 lat. 
Uroczystość pożegnania, to 
chwile wielkich wzruszeń, 
podziękowań, życzeń, które 
na ręce pani dyrektor złożyli: 
Starosta powiatu dębickiego 
– pan Władysław Bielawa, 
v-ce dyrektor szkoły – pani 

A n n a  F u n d a -
kowska, która od 
września przej-
mie obowiązki 
dyrektora szkoły, 
kierownik szko-
lenia praktyczne-
go – pani Janina 
Słupek, przewod-
niczący NSZZ – 
Solidarność w ZS 
im. Jana Pawła 
II – pan Grzegorz 
Grzesiakowski, 
przewodnicząca 
Rady Rodziców 
– pani Bernadetta Przebięda 
oraz Przedstawiciel Samo-
rządu Uczniowskiego – Ka-
mil Trojan.
 Jan Paweł II Patron naszej 
szkoły powiedział: „Czło-
wiek 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.” Pani Dyrek-
tor – Halina Nowak takim 
właśnie jest Człowiekiem. 
Przez wiele lat swojej pracy 
, pokazywała nam z jaką 
odpowiedzialnością i zaanga-

żowaniem należy ją wykonywać, mając 
na względzie przede wszystkim dobro 
uczniów i nauczycieli, służyła drugiemu 
człowiekowi.
 Droga Pani Dyrektor! Życzymy 
wspaniałych dni w życiu osobistym, nie-
zawodnego zdrowia i czasu na realizację 
własnych pasji i marzeń, by czas ocalił 
od zapomnienia wspólnie spędzone 
chwile, przedeptane ścieżki”, wspólne 
radości, a czasem i smutki. Dziękujemy 
za wzór owocnej, sumiennej i pełnej 
oddania pracy, z prośbą o zachowanie 
nas w sercu i pamięci.

Koleżanki i koledzy Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku

Podziękowanie pani Halinie Nowak za 36 lat 
pracy złożył m.in. Starosta powiatu  

dębickiego – Władysław Bielawa

wieloletni dyrektor Zespołu Szkół im. J.P. II w Brzostku Halina Nowak odchodzi na emeryturę

Regulamin konkursu 
„Najładniejsza kamienica 

brzosteckiego rynku”
Cele konkursu: 

1. Poprawa estetyki miasta, dbałość o własne posesje.
2. Współzawodnictwo wśród mieszkańców Brzostku.

Organizator:
Urząd Miejski w Brzostku, 39-230 Brzostek ul. Rynek1.

Termin konkursu:
1. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 1 września 2011 r.
2. Zamknięcie konkursu nastąpi 20 września 2011 r.
3. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 

nastąpi w październiku na sesji Rady Miejskiej.

Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu są właściciele kamienic położonych 
w obrębie brzosteckiego rynku.

Nagrody:
Nagrodami będą kupony na zakupy świątecznych materia-

łów dekoracyjnych do wykorzystania w grudniu 2011 roku. 
Wysokość nagród to:
 – 2000 zł za zajęcie I miejsca,
 – 1500 zł za zajęcie II miejsca,
 – 1000 zł za zajęcie III miejsca.

Głosowanie:
1. Głosowanie będzie się odbywało za pomocą internetu 

– www.brzostek.alpha.pl – gdzie będą zamieszczone 
ponumerowane aktualne fotografie kamienic i formularz 
przeznaczony do głosowania.

2. Przed oddaniem głosu na daną kamienicę będzie możli-
wość oglądnięcia jej zdjęcia w powiększeniu.

3. Głosowanie będzie polegało na kliknięciu w kółeczku 
umieszczonym z lewej strony numeru zdjęcia danej ka-
mienicy, a następnie na przycisk „GŁOSUJ”. Po oddaniu 
głosu wyświetlą się nam aktualne wyniki. 

4. Jednorazowo będzie można głosować tylko na jedną 
kamienicę.

5. Głosować będzie można nie częściej niż raz na 24 go-
dziny.

Pytania i sugestie:
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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 Celem briefingu prasowego zorgani-
zowanego przez Stowarzyszenie Dębicki 
Klub Biznesu w dniu 21 lipca 2011 
roku było zaprezentowanie aktualnych 
projektów jakie mają i będą miały miej-
sce w powiecie dębickim w 2011 roku. 
Jednym z planowanych wydarzeń jest 
realizacja II edycji programu „Działaj 
Lokalnie”, Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności realizowanej we współ-
pracy z Akademią Rozwoju Filantropii 
w Polsce. Program „Działaj Lokalnie 
VII” – edycja 2011 skierowany jest do 
organizacji pozarządowych i grup nie-
formalnych powiatu dębickiego.
 W spotkaniu udział wzięli: Posłowie 
na Sejm RP Kazimierz Moskal i Jan 
Warzecha, Wicewojewoda Andrzej 
Reguła, Wójt Gminy Dębica Stanisław 
Rokosz, Burmistrz Pilzna Ewa Gołę-
biowska, Burmistrz Brzostku Leszek 
Bieniek, Wójt Gminy Żyraków Marek 
Rączka, przedstawiciel Cechu Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości Piotr Szul, Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub 
Biznesu Zbigniew Nosal, Członkowie 
Stowarzyszenia Wiesław Grzyb i Józef 
Darłak oraz przedstawiciele lokalnych 
mediów, wśród których znalazły się 
także „Wiadomości Brzosteckie”.
 Briefing prasowy rozpoczął Prezes 
Zbigniew Nosal słowami: „Dzisiejsze 
spotkanie ma za zadanie pokazać, że my 
jako organizacja przedsiębiorców, która 
pełni rolę Ośrodka Działaj Lokalnie na 
terenie powiatu dębickiego, jesteśmy 
otwarci na każdego rodzaju współpracę. 
Stąd między innymi obecność przedsta-
wicieli samorządu terytorialnego, którzy 
w takiej współpracy widzą również 
sens”.
 Spotkanie było także okazją do wrę-
czenia certyfikatów potwierdzających 
otrzymanie statusu Lokalnego Partnera. 
Otrzymały je Gminy: Brzostek, Dębica, 
Pilzno i Żyraków.
 Program „Działaj Lokalnie” adreso-
wany jest do organizacji pozarządowych 
i grup nieformalnych działających na 

Briefing prasowy zorganizowany przez Dębicki Klub Biznesu

Briefing prasowy rozpoczął Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu Zbigniew Nosal

Burmistrz Leszek Bieniek otrzymuje certyfikat

terenie powia-
tu dębickiego. 
W  m i n i o n e j 
edycji w 2010 
roku przyzna-
no 11 dotacji na 
kwotę 55 000 zł. 
Każda z orga-
nizacji/instytu-
cji może do 22 
sier pn ia 2011 
roku na specjal-
nym formularzu 
złożyć wniosek 
na  rea l i zac ję 
działań, które 
bez pośred n io 
adresowane są 
do  loka l nych 
społeczności na 
terenie gmin po-
wiatu dębickie-
go. Do pozyska-
nia na dany pomysł jest kwota 6 000 zł. 
Szczegółowe informacje znaleźć można 
na stronie internetowej Stowarzyszenia 
Dębicki Klub Biznesu – www.karie-

rawdebicy.pl lub www.dkb.info.pl – 
w zakładce: Ośrodek Działaj Lokalnie 
– Działaj Lokalnie VII – edycja 2011.

J. Nosal

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnymi Partnerami
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 Wtedy, dnia 14 VIII 1925 roku późnym popołudniem, 
niebo było zasnute ciężkimi, szarymi chmurami. Prowadzona 
przez Mamę za rączkę, szłam razem z rozśpiewanym tłumem 
ludzi w kierunku rzeki na rozległe błonia. Przed nami, młodzi 
chłopcy w białych sukmanach nieśli na ramionach naturalnej 
wielkości łaskami słynącą figurę Matki Boskiej. Na środku 
błoń, specjalnie w tym celu wzniesiona przez mojego Ojca, 
czekała na nią koronacyjna kaplica. Nakryta lekkim dachem, 

była tak zbudowana, że mająca się odbyć w niej koronacja, 
mogła być z każdej strony widoczna. Wszyscy z lękiem patrzyli 
na kłębiące się chmury, a Mama szeptała: „Boże, na pewno 
będzie jutro lało”. Tymczasem ranek 15-go sierpnia powitał nas 
nieskalanym błękitem nieba. Wczesną godziną stałam z Mamą 
w oknie sypialni, wychodzącym na taras i na widoczną drogę 
biegnącą w kierunku kościoła. Jak okiem sięgnąć droga była 
zatłoczona furmankami. „Co tak szumi i huczy” – pytałam. „To 
stukot jadących w takiej ilości wozów i szum ludzkich głosów” 
brzmiała odpowiedź. Mama objęła mnie. „Popatrz na taras” po-
wiedziała. A na tarasie, w promieniach nisko jeszcze stojącego 
słońca przechadzał się ksiądz biskup Nowak, czytając brewiarz. 
Byłam jeszcze mała, i dużo ważnych momentów umknęło mej 
pamięci, ale dziecko często rejestruje takie właśnie drobne 
wydarzenia.
 Z opowiadań rodziców wiem, że uroczystości koronacyjne 
trwały cały tydzień. Brało w nich udział 5 biskupów i wielka 
ilość księży, a samej koronacji dokonał staruszek biskup Fi-
scher z Przemyśla. Wszystkie obowiąz-
ki związane z urządzeniem koronacji 
ksiądz proboszcz Machnik i mój Ojciec 
podzielili między siebie. Część biskupów 
nocowała we dworze, obiady odbywały 
się na plebanii, kolacje we dworze. Z do-
kładnych obliczeń wynika, że w samym 
dniu koronacji uczestniczyło w uroczy-
stości ponad 40 000 ludzi. Uprawnego 
pola strzegła przed naporem tłumu konna 
„banderia” złożona z młodych chłopców 
w krakowskich strojach – a dowodził 
nimi 19 letni syn hr. Łubieńskiego z Za-
sowa – Konstanty (późniejszy polityk).
 Mnóstwo ludzi przybyło nawet 
z bardzo odległych wsi i miasteczek, 
zjechało się też całe okoliczne ziemiań-
stwo. Podczas uroczystej kolacji w dniu 
15 VIII została odczytana i wręczona 
Ojcu przez biskupa Nowaka, nominacja 
na szambelana Ojca Świętego Piusa XI, 
a także przekazane piękne insygnia: łań-
cuch z tiarą papieską i śliczna odznaka 
do butonierki. Łańcuch ten nosił Ojciec 
tylko w ważnych dniach w życiu – na 
ślubie mojej siostry, na raucie na Wawe-

lu, na który moi rodzice zostali zaproszeni przez prezydenta 
RP p. Ignacego Mościckiego i w momencie żegnania Ojca 
w trumnie. Do stanowiska szambelana należał także przywilej 
zamieszkania w razie potrzeby przy Watykanie. Po bezpraw-
nym wyrzuceniu rodziców z majątku w 1945 roku, byliby z tego 
przywileju skorzystali – niestety, na przeszkodzie stanęła „że-
lazna kurtyna”. Ale w ten uroczysty koronacyjny wieczór świat 
był piękny i radosny. Księża i biskupi w „gali” – na sutannach 
piękne cyklamenowe szarfy, panowie we frakach, a paru (pan 
Rylski z Szalowej, pan Bzowski ze Zwiernika, hr. Łubieński 
z Zasowa) w pięknych staropolskich kontuszach, nawet z ka-
rabelami. Można powiedzieć, że na niezbyt wielką parafię 
koronacja urządzona była niezwykle uroczyście i z wielkim 
staraniem. Ależ czyż nie był to hołd i jakby akt miłości dla bar-
dzo czczonej i jakże pięknej Madonny. Rzeźbiona w lipowym 
drzewie, o bardzo delikatnych rysach twarzyczki i ślicznych 
ogromnych oczach, miała poza tym wszystkie cechy madonn 
szkoły Wita Stwosza.
 Chyba 8 lat później zdarzył się bardzo przykry wypadek, 
który dobrze pamiętam. Właśnie siedzieliśmy przy obiedzie, 
gdy wbiegł do pokoju wystraszony służący z krzykiem „Matkę 
Boską okradli!” Dzwony biły na alarm, Ojciec natychmiast 
zorganizował kilku pracowników, którzy na koniach rozjechali 
się po okolicy, szukać złodzieja. To samo zrobili chłopi. Wieś 
huczała. Nie upłynęła godzina, jak w przyległej wsi złapano 
nieznanego osobnika, który nie chciał się tłumaczyć, skąd i po 
co się tu znalazł. Rozwścieczeni chłopi zagrozili mu samo-
sądem, od czego na szczęście powstrzymali ich ks. Machnik 
i Ojciec. Niemniej został aresztowany, chociaż do winy abso-
lutnie się nie przyznał. Dużą rolę odegrał tu ksiądz Jałowy, 
który pojechał do więzienia, gdzie odbył z oskarżonym długą 
rozmowę (która stanowiła ich tajemnicę) – ten wprawdzie nie 
przyznawał się do winy, niemniej zapewniał, że do 15 września 
(był sierpień), korona powinna się znaleźć. Nikt w to bardzo 
nie wierzył, ale rankiem 15 września rozdzwoniły się dzwony, 
korona się znalazła! Jak to się stało? Kobieta, która codziennie 
nosiła mleko na posterunek policji w Brzostku, zauważyła na 
schodach prowadzących na ganek brudne zawiniątko. Gdy je 
zaczęła odwijać, przed jej zdumionymi oczami ukazała się 
korona! Nawet kilka „wydłubanych” z niej szlachetnych ka-
mieni leżało obok, zawinięte w osobny papierek. Na brudnych 
szmatach były wyraźne smugi sadzy, co wskazywało, że korona 
ukryta była… w kominie na posterunku policji. Później zresztą 
okazało się, że złodziej był kominiarzem!1 

1 Danuta Lejowa, Właściwie to już historia..., Rocznik Brzostecki 
tom III, Brzostek 1997, s. 111-113.

Danuta Lejowa 

wSPOMNIENIA Z KORONACJI fIgURy MATKI BOŻEJ PRZECZyCKIEJ

Fragment ołtarza głównego z Cudowną Figurą Matki Bożej Przeczyckiej

Kaplica koronacyjna na przeczyckich błoniach



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 7



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE8

Zabawa w Indian i piratów
 Brzosteckie Siostry ze Zgromadzenia Córek Św. Francisz-
ka Salezego przez trzy kolejne lata organizowały oratoria wa-
kacyjne, a szczególnie ciekawe w tym roku i w poprzednim.
 W 2010 roku brzosteckie dzieci bawiły się z siostrami 
w Indian. Poznawały ich życie, obyczaje, kulturę, język. 
Uczyły się zabaw indiańskich, piosenek, przygotowywały 
stroje, a wszystko to było egzotyczne i bardzo oryginalne. 
Wycieczki, budowa namiotów, poruszanie się, zwyczaje 
zatopione było w zasady życia wspólnoty indiańskiej.
 W 2011 roku wakacyjne oratorium przeprowadziły siostry 
tuż przed odjazdem z Brzostku. Tym razem opowiadały 
o kontynentach i morzach, po których „buszowali” piraci. 
Uczyły piosenek, zabaw i pląsów, robiły stroje, a dzieci zjed-
noczone zabawą tworzyły ciekawą wspólną grupę i uczyły się 
zasad życia w grupie. Liczne wycieczki prowadzone przez 
siostry uczyły dzieci odkrywać i rozumieć piękno przyrody, 
a tym samym lepiej poznawać dzieło Stwórcy. Na zajęciach 
dzieci wykonywały drobne przedmioty rękodzielnicze, 
różnymi technikami, które potem sprzedawały. Zdobyte zaś 
fundusze dzieci wysyłały na rzecz misyjną – budowę szkoły 
w Brazylii.
 Misterne serwetki i inne wyroby wykonywane z surow-
ców wtórnych, z drewnianych spinaczy, z łupin orzechów, 

z szyszek, z kory sosny, z suchych owoców do dziś zdobią 
niektóre domy – można je było kupić na festynie organizo-
wanym przez WTZ.
 Pieśni śpiewane w obcych językach, z pląsami, w zabawie 
cieszyły się wielkim powodzeniem wśród dzieci. Wszystkie 
materiały potrzebne do pracy – kartony, bibuła, kleje, farby, 
kredki, wstążki, artykuły spożywcze siostry zawsze kupo-
wały z własnych środków. Nic też dziwnego, że ta forma 
wypoczynku wakacyjnego gromadziła sporą ilość dzieci 
i młodzieży – 90 osób.

Zuzanna Rogala

Zabawa w Indian. Od lewej: s. Shiny, wódz Białe Pióro 
czyli s. Marinella oraz s. Andresa Zabawa w piratów

Podziękowanie 
za 5 lat posługi
 8 lipca brzostecka wspólnota parafial-
na pożegnała Siostry ze Zgromadzenia 
Córek Św. Franciszka Salezego. Siostry 
Marinella, Shiny i Andresa pochodzące 
z różnych krańców świata przez pięć 
lat pokornie pełniły posługę w parafii 
Brzostek oraz ukazywały czym jest 
misyjność i powszechność Kościoła ka-
tolickiego. Mimo trudności w poznaniu 
języka polskiego i przyzwyczajeniu się 
do chłodnego klimatu, Siostry zawsze 
obdarowywały brzosteckich parafian 
uśmiechem, pogodą ducha i troszczyły 
się o potrzebujących. Największą radość 
przeżywały dzieci, które podziwiały Sio-
stry z dalekich krajów za Ich świadectwo 
żywej wiary i Bożą radość. Parafianie 
dziękowali Siostrom za wszelkie dobro 
oraz życzyli opieki Matki Najświętszej 
w pełnieniu zakonnej posługi na nowej 
placówce. aa

Od lewej: S. Marinella Gentilini, S. Andresa Mira Aaron,  
S. Shiny Alex Puthenpurayil

Fot. M. Samborska

Fot. J. Nosal
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„Póki pracujesz, nie ma czasu 
spojrzeć życiu w oczy.”

Carlos Ruiz Zafón

 Pracę w Zespole Szkół Rolniczych 
podjęłam na mocy porozumienia zakła-
dów od 1 lipca 1989 roku, czyli 22 lata 
temu. Do 1 września 1995r. pracowa-
łam jako Kierownik Gospodarczy – zaj-
mowałam się zapewnieniem dozorów 
w szkole, sprzątania, administrowania, 
sprawnością techniczną obiektów 
szkolnych, transportem, sprawami 
bhp oraz pośrednio inwestycjami. W 
tym czasie została oddana do użytku 
szkolna oczyszczalnia ścieków, która 
też mi podlegała, oraz sala gimnastycz-
na. W międzyczasie skończyłam Kurs 
Pedagogiczny i uczyłam przedmiotu 
„Bezpieczeństwo i higiena pracy” 
oraz pełniłam funkcję wychowawcy 
w internacie szkolnym.
 Przed 1  września 1995r. otrzymałam 
wypowiedzenie zmieniające warunki 
pracy i podjęłam pracę w charakterze 
nauczyciela, pełniąc jednocześnie 
przez 6 lat funkcję wychowawcy 
w ZSZ mechanik-operator i przez 2 lata 
wychowawcy w 3-letnimTechnikum 
Rolniczym. Uczyłam takich przedmio-
tów, jak produkcja roślinna, produkcja 
zwierzęca, bhp, zblokowany przed-
miot: podstawy rolnictwa, obejmujący 
f izykę, ekonomię i mechanizację, 
uczyłam pojazdów, maszyn rolniczych, 
podstaw techniki oraz prowadziłam 
zajęcia praktyczne. Był to okres bar-
dzo wytężonej pracy, gdyż rozmaitość 
nauczanych przedmiotów zmuszała do 
sukcesywnego odświeżania wiedzy 
i czerpania jej z nowych źródeł. Ale 
jednocześnie był to okres dający sa-
tysfakcję – prowadziłam urozmaicone 
lekcje wychowawcze, w każdym roku 
organizowałam po kilka wycieczek 
klasowych, zorganizowałam biwak 
pod namiotami, ogniska klasowe. 
Pełniliśmy zadanie „Klasa gospoda-
rzem szkoły”, prowadziliśmy apele 
okolicznościowe. Za szczyt osiągnięć 
uważam udział klasy I ZSZ mechanik-
-operator w „Turnieju Klas” i to we 
wszystkich konkurencjach. Niestety 
Pan Sieńkowski jako juror zauważył, 
że śpiew chłopców wcale nie pokrywa 
się z muzyką w piosence „Lato, lato” 
i zajęliśmy ostatnie miejsce, czym 
chłopcy byli mocno rozczarowani. Ale 
od tamtej pory zaczęli doceniać pracę 
innych.
 Przez 9 lat byłam członkiem Komisji 
Socjalnej – organizowałam wycieczki 
na Dzień Dziecka dla dzieci pracowni-
ków, m.in. przelot samolotem nad Kra-
kowem, wyjazdy do Parku Rozrywki 
w Chorzowie, do Zakopanego, do ZOO 
w Krakowie. Organizowałam również 
wyjazdy dla nauczycieli w Bieszczady 
z zakwaterowaniem w domkach kem-
pingowych – z konferencją, muzyką 

i śpiewem. Byłam przewodniczącą Ko-
misji Rewizyjnej Pracowniczej Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowej i aktyw-
nym członkiem Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego – delegatem na zjazdy. 
Należałam również przez długi czas do 
Związku Zawodowego „Solidarność”, 
ale bezczynność przewodniczącej skło-
niła mnie do rezygnacji.
 Niespodziewanie dla mnie od 
1 września 2003 roku Pani Dyrektor 
Halina Nowak powierzyła mi funkcję 
Kierownika Szkolenia Praktyczne-
go. W roku 2002/03 powstały nowe 
kierunki kształcenia – Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa i Technikum 
Żywienia i Gospodarstwa Domowego. 
Po moim poprzedniku Panu Marianie 
Szarku odziedziczyłam kontakty na 
organizowanie praktyk w Szwajcarii 
i w Niemczech. Zaczęłam szukać atrak-
cyjnej praktyki dla uczniów TŻiGD 
i od 2004/2005 uczniowie odbywali 
nadmorskie praktyki zawodowe w Do-
mach Wczasowych w Jastrzębiej Górze 
i Krynicy Morskiej, łącząc „przyjemne 
z pożytecznym”, czyli pracę z moż-
liwością korzystania z plaż, słońca 
i jodu. W 2009 roku firma zmieniła 
właściciela i obecnie z trudem wywal-
czyłam uczniom 3 zł/godz brutto, 
motywując tym, że uczniowie muszą 
„czuć” powiązanie pracy z płacą, po-
mimo, że praktyki zawodowe nie są 
ustawowo płatne.
 Dla uczniów z TM i TR w 2008 roku 
zorganizowałam spotkanie z przedsta-
wicielami międzynarodowego progra-
mu „Concordia” z Anglii i wyprawiłam 
tam12 uczniów na praktykę. Jednak 
połowa z nich nie była zadowolona 
z warunków pobytu, pracy i płacy 
i na tym współpracę zakończyłam. Od 
2008 roku uczniowie wyjeżdżają na 
praktykę do Holandii, dzięki współ-
pracy z firmą „Kontakt-International” 
z Rzeszowa. Podczas mojej 8-letniej 
kadencji wyprawiłam 41 uczniów 
do Niemiec, 46 do Szwajcarii, 12 do 
Anglii, 66 do Holandii i około 160 na 
nadmorską praktykę. Współpracowa-
łam z Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Dębicy, Centrum Kształcenia 
w Radymnie, Zakładem Doskonalenia 
Zawodowego w Tarnowie, AKPIL-em, 
MET-CHEM-em i „TAURUS”-em 
w Pilźnie oraz EKIW-em i Zakładem 
Ślusarskim w Brzostku.
 Serdecznie dziękuję Właścicielom, 
Prezesom i Dyrektorom tych zakła-
dów za miłą i owocną współpracę, bo 
przecież doświadczenie zawodowe 
w kształceniu zawodowym jest najważ-
niejsze. To dzięki nim było możliwe 
przybliżenie uczniom w formie praktyk 
i wycieczek zawodowych zagadnień 
związanych bezpośrednio z produk-
cją, zdobycie dodatkowych uprawnień 
i umiejętności zawodowych oraz nie-
odpłatne pozyskanie materiałów do 

prowadzenia zajęć praktycznych.
 W 2005 roku zostały oddane do 
użytku nowe Warsztaty Szkolne – mia-
łam bardzo dużo pracy przy zorgani-
zowaniu przewożenia wyposażenia ze 
starych warsztatów, ustawianiu obra-
biarek po remoncie, zakupie nowych 
urządzeń technicznych. Nauczyciele 
zawodu i pracownicy techniczni praco-
wali nie szczędząc wysiłku i wdrażając 
własne pomysły usprawniające pracę. 
Ale od kilku lat warunki nauki zawodu 
uczniów i pracy nauczycieli są bardzo 
dobre.
 Przez 8 lat mojej kadencji prowa-
dziłam stronę internetową szkoły 
dotyczącą szkolenia praktycznego, 
umieszczałam artykuły w „Plotce” oraz 
w „Wiadomościach Brzosteckich”.
 Współpracowałam z Okręgową 
Komisją Egzaminacyjną w Krakowie 
– byłam autorem dwóch zadań egza-
minacyjnych z mechanizacji rolnictwa 
oraz jako egzaminator uczestniczyłam 
w sprawdzaniu prac egzaminacyjnych 
z tego zawodu w charakterze członka 
lub weryfikatora.
 W czasie mojego „kierowniko-
wania” sprzedałam około 100 ton 
zboża i około 800 ton buraków cukro-
wych, płody te uzyskano dzięki pracy 
uczniów i nauczycieli zawodu, ale też 
dzięki mojej pracy, gdyż od 8 lat nie 
mam wolnych wakacji. Satysfakcjo-
nujące jest to, że co roku zgłaszają się 
uczniowie z klas mechanizacyjnych, 
aby podczas wakacji pomagać przy 
zbiorze zbóż i wykonywać konieczne 
uprawki pożniwne, ponieważ prace 
rolnicze nie mogą czekać do września.
 Kończąc serdecznie dziękuję przede 
wszystkim nauczycielom zawodu 
za owocną współpracę, wspaniałą 
atmosferę, wzajemne zrozumienie 
i szacunek, a pozostałym nauczycielom 
za przyjacielskie kontakty, tolerancję 
zakłócania prowadzonych lekcji w pil-
nych sprawach oraz reagowanie na sy-
gnały dotyczące postaw uczniowskich 
i zachowania.
 Szczególne podziękowania należą 
się Pani Dyrektor za współpracę, po-
moc w rozwiązywaniu spraw trudnych 
i nietypowych oraz pozostawienie 
dużej dozy samodzielności w pracy.

„Wiek emerytalny
 po to jest nam dany,
By zrealizować niespełnione plany.
Więc nie ma co patrzeć 
na swą kartę zdrowia,
Tylko łykać życie i się delektować.
Brać wszystko co jeszcze 
do wzięcia zostało
Póki posłuszeństwa nie odmówi ciało.”

mgr inż. Janina Słupek
Kierownik Szkolenia Prak-
tycznego w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku

Moje pożegnanie z pracą zawodową
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 Często w mediach, przy dyskusjach 
o lustracji, pojawiają się opinie, że 
funkcjonariusze bezpieki celowo „ko-
loryzowali” informacje zdobywane od 
agentury lub spisywali donosy zwykle 
o charakterze obyczajowym. Są to 
całkowicie mylne opinie, świadczące 
o nieznajomości metod pracy bezpieki. 
Pamiętać trzeba, że urzędy bezpie-
czeństwa (UB) były bardzo sprawnie 
zorganizowanym aparatem terroru na 
wzór radziecki. Werbunek kandydata na 
tajnego informatora odbywał się według 
ścisłych instrukcji i dokonywany był 
przez oficera prowadzącego z powiato-
wego lub wojewódzkiego UB. Następnie 
po dokonaniu werbunku kandydata, 
zlecano mu zadania, a dostarczane 
informacje sprawdzano przez innego 
sprawdzonego informatora lub agenta, 
była to tzw. agentura równoległa. Tak 
kontrolowano również własnych funk-
cjonariuszy. W ten oto sposób spraw-
dzano i weryfikowano informacje oraz 
prowadzoną dokumentację. Bezpieka 
posiadała więc własny, scentralizowany 
aparat wewnętrznej kontroli na różnych 
szczeblach. To skutecznie eliminowało 
funkcjonariuszy opisujących fikcyjne 
zdarzenia lub „za mało czujnych w wy-
krywaniu wrogów klasowych”. Ponadto 
w urzędach, jako doradcy, działali też 
„towarzysze radzieccy z NKWD”, a oni 
niestety mieli doświadczenie...
 Od 1960r. „tajni współpracownicy 
(TW)” są podstawową kategorią oso-
bowych źródeł informacji i zastępują 
dawnych informatorów i agentów. Wg 
instrukcji SB z 1989r. tajni współpra-
cownicy to „osoby celowo pozyskane 
do pracy ze Służbą Bezpieczeństwa 
w celu uzyskania w sposób tajny waż-
nych informacji dla tej służby oraz 
realizacji innych zadań”. Pozyskanie 
kandydata na tajnego współpracowni-

ka przebiegało według ministerialnej 
instrukcji i podzielone było na etapy: 1) 
wybór kandydata na TW; 2) opracowanie 
kandydata; 3) werbunek. Działania te 
przeprowadzali oficerowie operacyjni 
Służby Bezpieczeństwa w każdym 
powiecie. Zgody na przechodzenie do 
kolejnych etapów uzyskiwali od swych 
bezpośrednich przełożonych oraz wo-
jewódzkich urzędów. Istotną rolę peł-
niło tzw. opracowanie kandydata, czyli 
zebranie na jego temat jak największej 
ilości informacji. Na tej podstawie 
funkcjonariusz dokonywał metody wer-
bunku. Pierwsza to była tzw. „postawa 
przymusu” opierająca się na wykorzy-
staniu materiałów kompromitujących 
kandydata (np. sprawy kryminalne lub 
obyczajowe). Druga to tzw. „postawa 
dobrowolności”, do której zaliczano 
materialne zainteresowania kandydata, 
czyli współpraca za wynagrodzeniem. 
W tym mieściło się również: załatwianie 
deficytowych towarów, przyśpieszenie 
awansu zawodowego, wcześniejszy 
przydział mieszkania, okolicznościowe 
prezenty. Istniała też tzw. „postawa 
odpowiedzialności obywatelskiej”, 
tylko że w czasach komunistycznych 
opierała się ona na wykorzystywaniu 
ludzkiej zawiści, którą funkcjonariusze 
bezpieki umiejętnie podsycali. Dlatego 
zwyczajne donosicielstwo i draństwo 
nazywano dumnie „postawą obywatel-
ską”. Efektem werbunku było podpisanie 
zobowiązania do współpracy przez 
pozyskanego tajnego współpracownika. 
W przypadku odmowy współpracy kan-
dydata czekały konsekwencje. Do 1956r. 
odmowa groziła aresztowaniem i wie-
loletnim więzieniem. Później represje 
miały znacznie łagodniejszy charakter, 
np. gorsze stanowisko w pracy, odmo-
wa w uzyskaniu paszportu, trudności 
w przydziale mieszkania. W kolejnych 

dekadach, ten kto nie chciał współpra-
cować z SB, raczej nie mógł być do tego 
zmuszony, chyba że chciał zatuszować 
swoje przestępstwa kryminalne lub 
uzyskać korzyści ekonomiczne.
 Tajni współpracownicy, prowadze-
ni przez oficerów SB, działali w tzw. 
„sprawach operacyjnych”, wśród któ-
rych najgorszą była „sprawa opera-
cyjnego rozpracowania”. Dotyczyła 
ona wszelkich działań mających na 
celu aresztowanie jakiejś grupy osób 
podejrzanych o niezależną działalność 
polityczną społeczną religijną i wszelką 
inną. Kolejna kategoria to tzw. „sprawa 
obserwacji operacyjnej”, która dotyczy-
ła ciągłej obserwacji osób za pomocą 
wszelkich możliwych środków technicz-
nych i osobowych. Następnie były tzw. 
„sprawy ewidencyjnego sprawdzenia” 
dotyczące wewnętrznej weryfikacji in-
formacji uzyskanych przez SB. Kolejną 
kategorią były tzw. „sprawy obiekto-
we” zakładane na instytucje, a przede 
wszystkim na struktury organizacyjne 
Kościoła katolickiego takie jak: parafie, 
dekanaty, kurie diecezjalne. Co ciekawe, 
liczba tajnych współpracowników rosła 
gwałtownie w latach osiemdziesiątych, 
zwiększając się od 35 tys. do 100 tys. 
w 1988r. Największa dynamika wzrostu 
agentury nastąpiła po zniesieniu stanu 
wojennego i była dużo większa niż na 
początku lat pięćdziesiątych, gdy szalał 
stalinowski terror. Jaki cel przyświecał 
tym dziesiątkom tysięcy nowych tajnych 
współpracowników w obliczu rozpada-
jącego się systemu komunistycznego...?! 

(cdn.)
Opracował Zespół z wykorzysta-
niem publikacji: T. Rudzikowski 
(opracć.)„Instrukcje pracy ope-
racyjnej aparatu bezpieczeństwa 
(1945-1989)”, Warszawa 2004.

Ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. 4 – tajni współpracownicy i sprawy operacyjne)
 Komunizm podsycał w ludziach najniższe instynkty, które nie przeszkadzały kolaborować z aparatem terroru. Zapo-
trzebowanie na świństwo tkwiło w niektórych, tylko jedni mieli hamulce, a drudzy nie, dlatego sięgali po bolszewickie 
metody przekraczające granice człowieczeństwa.  W każdej gminie współpracowało z bezpieką kilkunastu tajnych 
informatorów lub współpracowników. Natomiast rolę tzw. „kontaktów obywatelskich” pełnili zwykle członkowie PPR, 
a później PZPR. Kontrolowano też na poczcie korespondencję prywatną i rozmowy telefoniczne. W ten sposób w czasach 
PRL-u społeczeństwo polskie zostało oplecione siecią agenturalną. Donosicielstwo niszczyło poczucie wspólnoty i wzajemne 
zaufanie. Natomiast dezinformacja i manipulacja stały się kluczową metodą bezpieki w niszczeniu osób i całych środo-
wisk. Niestety, dziś też zauważamy sięganie do tych bolszewickich form... . Ludzie, którzy powracają do komunistycznych 
metod działania szkodzą nie tylko sobie, ale również byłym czerwonym mocodawcom i ich rodzinom, ponieważ oni już 
w większości nie chcą rozgłosu, bo wiedzą, że tamta epoka bezpowrotnie minęła. Pokrzywdzone czują się również osoby 
uczciwe, które były członkami partii ze względu na brak świadomości i wskutek propagandy. Jaki więc cel przyświeca 
tym, którzy obecnie powracają do bolszewickich metod?! Dlaczego nie działają z otwartą przyłbicą, tylko ukrywają się 
za anonimami, donosami? Czy nie dociera do nich fakt, że współcześni społecznicy, ludzie aktywni, przedsiębiorczy są 
odważni, uczciwi i posiadają twardy kręgosłup moralny. Bolszewickie metody zawodzą, a więc po co…?!

 Od kilku dni w obrębie brzosteckiego rynku dostępny jest 
darmowy Internet HotSpot. Niestety, chętni do korzystania z 
niego będą musieli pogodzić się z pewnymi ograniczeniami 
czasowymi. Limit czasowy nie może przekroczyć dwóch 
godzin w ciągu doby.
Aby korzystać z bezpłatnego Internetu należy:
a) posiadać w swoim komputerze lub telefonie bezprzewodo-

wą kartę pracującą w standardzie 802.11b/g);
b) znajdować się w zasięgu działania HotSpota (antena znaj-

duje się na Przedszkolu w Brzostku);

c) połączyć się z wykrytym HotSpotem o nazwie (SSID): 
BRZOSTEK_HOTSPOT;

d) otworzyć przeglądarkę internetową, pojawi się domyślna 
strona HotSpota;

e) aby korzystać z darmowego Internetu należy kliknąć link 
„KLIKNIJ TUTAJ”. 

 Darmowy Internet w Brzostku powstał dzięki współpracy 
Urzędu Miejskiego w Brzostku z FHU Pascal z Jasła i jak na 
razie działa wyśmienicie.

Józef Nosal

Z laptopem na brzostecki rynek
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 Koło Gospodyń w Brzostku zorgani-
zowało początkiem lipca b.r. wycieczkę 
- pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej. 
Wzięło w niej udział 52 uczestników 
w różnym wieku. Najstarszą uczestnicz-
ką była pani Jadwiga Grygiel (lat 84), 
zaś najmłodszą – sześcioletnia Małgosia 
Dunajska, która wraz ze swymi dziadka-
mi, bez najmniejszych oznak zmęczenia, 
z uśmiechem na twarzy, pokonywała pie-
szo dalekie trasy, zawsze na czele grupy. 
To samo można powiedzieć o sędziwych 
gospodyniach, spośród których, oprócz 
wyżej wspomnianej, na wymienienie 
zasługują: Janina Grzesiakowska, Maria 
Żydek i Maria Juszkiewicz, ponieważ 
tak dobrej kondycji mogła im pozazdro-
ścić niejedna młoda osoba. Wycieczkę 
pilotował ks. Marek Jaworski, a pomagał 
mu kleryk Paweł Płaziak. Miała ona 
charakter pielgrzymki, bowiem celem 
było uczestnictwo we Mszy Świętej 
w Sanktuarium Maryjnym p.w. Krzyża 
Świętego w Kalwarii Pacławskiej oraz 
udział w drodze krzyżowej do 14 stacji 
męki pańskiej, liczącej 1,6 km. 
 Oprócz tego wyjazd miał też cel 
turystyczny. Po drodze zwiedzono rów-
nież miasto Przemyśl, a w nim Katedrę 
Greko-Katolicką Św. Jana Chrzciciela 
oraz Bazylikę Archikatedralną pod we-
zwaniem N.M.P. i Św. Jana Chrzciciela. 
Ponadto brzosteckie gospodynie miały 
okazję podziwiać roślinność w słynnym 
ogrodzie „Zielony raj” w Bolestraszy-
cach. Natomiast odważni i wytrwali 
mogli zasmakować dreszczyku emocji 
przechodząc tunelem XIII Fortu „San 
Rideau” czyli „Osłona Sanu”, a takich 
śmiałków było 12, pod przywództwem 
ks. Marka Jaworskiego i kleryka Pawła 
Płaziaka.
 Wycieczka była bardzo przyjemna, 
ponieważ przez cały dzień dopisywała 
piękna, słoneczna pogoda. Autobus był 
z klimatyzacją, więc wszyscy uczestnicy 
nie odczuwali zmęczenia i wrócili z wy-
cieczki pełni fascynujących wrażeń.

Kazimiera Gotfryd

Pielgrzymka brzosteckich gospodyń do Kalwarii Pacławskiej

Przed katedrą Greko-Katolicką. Od prawej najstarsza i najmłodsza uczestniczka

Na Dróżkach Kalwaryjskich w Kalwarii Pacławskiej

 Na prośbę Wicemarszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego Burmistrz 
Brzostku Pan Leszka Bieniek włą-
czył się w inicjatywę Muzeum Lalek 
w Pilźnie pod nazwą „Dzieci, dzieciom. 
Pomost przyjaźni Podkarpacie-Fukushi-
ma”.
 Najważniejszym celem przedsięwzię-
cia jest okazanie solidarności i jedności 
mieszkańcom zniszczonych terenów 
w prefekturze Fukushima, dotkniętych 
niewyobrażalnym kataklizmem trzę-
sienia ziemi i tsunami. Aby udzielić 
wsparcia japońskim dzieciom gmina 
Brzostek w ramach solidarności prześle 
do Japonii lalkę wykonaną w Muzeum 
Lalek w Pilźnie. Do niej dołączy „Le-
gendę o Brzostynce” opracowaną przez 
uczniów brzosteckiej podstawówki pod 
kierunkiem nauczycieli oraz mapkę 

Podkarpacia z zaznaczoną miejscowo-
ścią fundatora. 
 Obdarowując japońskie dzieci polską 
lalką chociaż na moment możemy wy-
wołać na ich buziach uśmiech. Jest to 
jednocześnie bardzo skuteczny sposób 
promowania kultury regionu i naszych 
„Małych Ojczyzn” w tak odległym za-
kątku świata. 

lEgENDa O bRZOstyNcE
 Przed wiekami kupcy handlujący zło-
tem i bogatymi materiałami wędrowali 
przez Polskę, ze wschodu na północ, 
w kierunku Morza Bałtyckiego. Wymie-
niali tam swoje towary na bursztyn i sól. 
Droga, którą przemierzali nazywała się 
„Bursztynowy Szlak”.
 Pewnego dnia, gdy ciężkie wozy 

z solą przejeżdżały przez drewniany 
most na rzece, most się załamał i sól 
wysypała się do rzeki. Kupcy stracili 
wszystko, ale znaleźli schronienie i po-
moc u ubogiego wdowca, mieszkającego 
ze swoją córeczką Brzostynką nad rze-
ką. Biedak zaopiekował się podróżnymi 
i pomógł im wrócić do swojego kraju.
 W czasie następnej wyprawy kupcy 
odwdzięczyli się za pomoc wdowcowi. 
Obdarowali go bogatymi upominkami, 
a córce podarowali piękną lalkę. Od tego 
czasu opiekowali się wdowcem i jego 
sąsiadami, którzy już nigdy nie zaznali 
biedy. 
 Na pamiątkę tego wydarzenia miesz-
kańcy nazwali swoją osadę nad rzeką 
„Brzostek” – od imienia dziewczynki, 
a rzekę – „Słony Potok”.

atsz

DZIECI DZIECIOM. POMOST PRZyJAŹNI PODKARPACIE-fUKUSHIMA
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 Któż z nas, mieszkańców Brzostku, 
nie interesuje się naszymi bocianami? 
Wiosną wszyscy z utęsknieniem czeka-
my na ich przylot, później z ciekawością 
zaglądamy do gniazda i liczymy wy-
chylające się z niego główki młodych, 
a kiedy przygotowują się do odlotu, 
wiemy, że nieuchronnie zbliża się jesień.
 Odkąd moja pamięć sięga, w Brzostku 
zawsze było gniazdo bocianie. Najpierw 
w rynku na domu lekarza Majewskiego, 
później na starym drzewie przy kościele, 
a następnie na budynku starej szkoły, 
które przetrwało do dzisiaj. Pamiętam, 
jak w latach siedemdziesiątych czekano 
z remontem dachu na szkole do odlotu 
bocianów. W latach dziewięćdziesiątych 
gniazdo przybrało takie rozmiary, że 
ze względu na bezpieczeństwo trzeba 
było je rozebrać, oczywiście po odlocie 
bocianów. Niektórzy mocno wtedy bili 
na alarm. Jednak na wiosnę para bocia-
nów przyleciała, szybko w tym samym 
miejscu wybudowała nowe gniazdo 
i wychowała aż pięć piskląt, co należy 
do rzadkości. I tak dach na szkole ocalał, 
a ptaki zamieszkały w nowym obszer-
niejszym gnieździe.
 Czasem wydaje się nam, że o bocia-
nach wiemy wszystko, ale czy na pewno? 
Ostatnio znalazłem w Internecie bardzo 
ciekawy portal na temat bocianów – 

Brzosteckie 
bociany

bocianopedia.pl, gdzie można pogłębić 
swoją wiedzę na temat tych ptaków. 
Możemy się tam np. dowiedzieć, że mło-
de bociany spędzają w Afryce cały na-
stępny rok i do nas powracają ponownie 
dopiero w trzecim roku swojego życia 
kiedy już są zdolne do rozrodu. Inną cie-
kawostką, choć dla nas przykrą, jest fakt, 
że na zimowiskach afrykańskich czekają 
na nasze bociany myśliwi, którzy na nie 
polują. Dawniej, kiedy nie było broni 

palnej, zdarzały się przypadki, że ptaki 
powracały z tkwiącymi w ciele strzała-
mi. Na wymienionym wcześniej portalu 
możemy też przeczytać, że każdego roku 
w Polsce pojedyncze bociany pozostają 
na zimę. Potrafią przetrwać nawet silne 
mrozy, natomiast poważnym dla nich 
problemem jest zdobycie o tej porze roku 
pokarmu. Są tam także bardzo ciekawe 
zdjęcia, które warto oglądnąć.

J. Nosal

W tym roku nasze bociany wychowują trójkę młodych

Odbudowa 
kapliczki
 Zabytkowa kapliczka z I połowy XIX 
wieku w Przeczycy przy starym trakcie 
do Jodłowej doczekała się wreszcie 
odbudowy. Obok starej, mocno znisz-
czonej i grożącej zawaleniem, powstaje 
nowa, która będzie wierną kopią tej 
poprzedniej. Inicjatorami odbudowy są 
mieszkańcy Przeczycy na czele z Soł-
tysem Stanisławem Walem oraz Urząd 
Miejski w Brzostku, który pokryje 
koszty związane z zakupem materiałów. 
Wszystkie prace wykonywane są przez 
mieszkańców nieodpłatnie.
 W naszej gminie znajduje się kilka-
dziesiąt zabytkowych kapliczek. Są to 
nieocenione skarby religijnego kultu 
mocno zakorzenionego w naszej trady-
cji.

J. Nosal

        MGOPS w Brzostku przypomina, że 
od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka, ponownie uzależ-
nione będzie od przedstawienia przez oso-
bę ubiegającą się zaświadczenia, że matka 
dziecka pozostawała pod opieką medyczną 

nie później niż od 10 tygodnia ciąży do 
porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 
2011 r. o ograniczaniu barier administra-
cyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 
nie przewidują możliwości zastąpienia ww. 
zaświadczenia oświadczeniem).
 Wzór powyższego zaświadczenia 
określony jest we wchodzącym w życie 

1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w spra-
wie formy opieki medycznej nad kobietą w 
ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadcze-
nia potwierdzającego pozostawanie pod tą 
opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). 

aa

Od 1 stycznia 2012 r. nowe zaświadczenie do „becikowego”
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 W przeddzień świętego Krzysztofa, 
patrona kierowców i podróżujących, 
w parafii Brzostek po każdej Mszy św. 
święcone były pojazdy na przylegają-
cych do kościoła parkingach. Wszyscy 
kierowcy otrzymali pamiątkowe obrazki 
z podobizną św. Krzysztofa i modlitwą 
kierowcy.
 Przed święceniem kapłan odmawiał 

modlitwę: „Boże, który mocą swojego 
słowa stworzyłeś cały wszechświat 
i dałeś człowiekowi władzę nad całym 
stworzeniem oraz moc doskonalenia 
świata według zamysłów Twojej woli; 
spraw, aby pojazdy, dzieło Twoje i pracy 
ludzkiej, dzięki Twemu błogosławień-
stwu służyły dla dobra człowieka, jego 
pracy i wypoczynku.

 Za wstawiennictwem Matki Niepo-
kalanej i św. Krzysztofa, patrona kie-
rowców i podróżujących, ustrzeż Panie 
wszystkich, którzy będą korzystali z tych 
pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy 
i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać 
do wyznaczonego celu. Niech zebrani 
tu kierowcy i ich pojazdy będą pobło-
gosławione dla Twojej chwały i pożytku 

ludzkiego w imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego. Amen”.
 Pamiętajmy, że za modlitwą 
o bezpieczną podróż powinna 
iść rozważna jazda i umiejętne 
korzystanie z pojazdów w ruchu 
drogowym, dostosowywanie się 
do przepisów i warunków na 
drodze.
 Św. Krzysztof jest jednym 
z najbardziej popularnych świę-
tych czczonych w Kościele. Po-
chodził prawdopodobnie z Azji 
Mniejszej, gdzie w około 250 r. 
poniósł śmierć męczeńską pod-
czas prześladowania chrześcijan. 
Od samego początku uważany 
był za patrona wszelkich zawo-
dów związanych z transportem 
i podróżami: pielgrzymów, fli-
saków, marynarzy, tragarzy, 
przewoźników i przewodników. 
W czasach współczesnych jest 
powszechnie czczony jako pa-
tron kierowców i podróżujących.

J. Nosal

Święcenie pojazdów z okazji wspomnienia świętego Krzysztofa

 X Sesja Rady Miejskiej w Brzostku odbyła się w dniu 27 
lipca 2011 roku. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Zofia Skórska.
 W wyniku przeprowadzonej debaty Rada podjęła nastę-
pujące Uchwały:
– w sprawie zmian w budżecie gminy Brzostek na 2011 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
– określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 

w Gminie Brzostek,
– powołania zespołu opiniujące-

go kandydatów na ławników,
– zasięgnięcia od komendanta 

wojewódzkiego Policji in-
formacji o kandydatach na 
ławników,

– ustalenia opłat za niektó-
re świadczenia publicznych 
przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Brzostek,

– udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Dębickiemu na 
realizację zadania własnego 
Powiatu,

– upoważnienia Burmistrza 
Brzostku do zaciągnięcia 
zobowiązania finansowego 
na poczet budżetu gminy 
w 2012 roki i 2013 roku, na 
zadanie pod nazwą „Budowa 
sieci wodociągowej z dwoma 
budynkami pompowni wody 
w miejscowościach Januszko-
wie i Opacionka wraz z prze-

budową stacji uzdatniania wody w Brzostku,
– wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka 755/1, 
położonej w Kamienicy Dolnej.

 Pełna treść podjętych uchwał prezentowana jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 
Gminy Brzostek.
 Głosy w dyskusji, informacja Burmistrza z działalności 
w okresie między sesjami odnotowane zostały w protokole 
z sesji, który jest wyłożony do wglądu w biurze Rady Miej-
skiej pok. Nr 6 w budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku.

E. Szukała

Z prac Rady Miejskiej
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Co najbardziej niszczy 
zdrowie człowieka?
Na podstawie moich wielolet-
nich doświadczeń mogę po-
wiedzieć, że jest wiele przy-
czyn, które niszczą zdrowie 
człowieka, podam niektóre: 
brak pozytywnego nastawie-
nia do życia, uleganie złym 
emocjom: zazdrość, agresja 
i niszczenie słowem, niepra-
widłowe żywienie i brak zro-
zumienia potrzeb własnego 
organizmu.
Człowiek wciąż ma jakieś 
problemy i rozterki, które nie-
ustannie niszczą jego życie. 
Seneka – rzymski f ilozof 
powiedział: „Ludzie nie umierają, oni zabijają siebie”. Na 
przykład jeżeli chce Pan czy Pani palić z minimalną szkodą 
dla zdrowia, to po każdym wypalonym papierosie powinno 
się wypić sok z jednej pomarańczy lub cytryny.
Czy Pani osobiście czuje się człowiekiem szczęśliwym?
Każdy szczęście rozumie po swojemu. Według mnie szczęście 
zapewnia nam zdrowie  i miłość do drugiego człowieka. Ja to 
mam i dlatego czuję się szczęśliwa.
Jakich rad udzieliłaby Pani naszym czytelnikom, aby żyli 
zdrowo i długo?
Powinni powrócić do prostego naturalnego pożywienia, zaży-
wać dużo ruchu hartując ciało słońcem, wodą i powietrzem. 
Należy również unikać ludzi toksycznych (tych, którzy mówią 
o innych złe rzeczy). Żyjąc zgodnie z naturą oraz naszym 
organizmem człowiek leczy się i odmładza sam. Najważ-
niejszym, co powinni wiedzieć wszyscy, a szczególnie Ci, co 
chcą odzyskać utracone zdrowie, to fakt, iż nasz organizm jest 
jednolitym systemem, na który należy zawsze oddziaływać 
kompleksowo – na duszę i ciało. Tylko ten może być zdrów, 
kto troszczy się o swoją duchową i fizyczną doskonałość.
A więc istnieje recepta na młodość?
Tak, oczywiście! Akceptuj  siebie takim, jakim jesteś. Jeżeli 
się sobie nie podobasz, zmień się! Staraj się unikać zazdrości. 
Inne, najbardziej szkodliwe emocje dla zdrowie, to złość, ob-
raza, krytyka siebie i innych. Pomagaj potrzebującym, czyń 
to z radością. Najlepszym lekarstwem na choroby i starość 
jest miłość do drugiego człowieka. Największym grzechem 
jest strach i podłość. Najlepszym dniem – dzień dzisiejszy. 

Największy prezent, który możesz podarować lub otrzymać, 
to miłość, a wtedy dusza nie będzie bolała i świat wyda się 
piękniejszy.
Mówią, że życie to ruch…
Tak, bez żadnych wątpliwości mogę stwierdzić, że spacer, to 
najlepsze lekarstwo na serce. W czasie marszu pracuje najwięk-
sza ilość mięśni naszego ciała. Moja rada brzmi: „Szybkim 
krokiem od zawału”. Chory organizm wymaga większego 
wysiłku, a więc spacerujmy pozytywnie myśląc. Starożytni 
Spartanie mówili: „Jeśli chcesz być silny biegaj, chcesz być 
zdrowy biegaj, chcesz być mądry biegaj!”
Czy widzi Pani związek między psychiką, a fizjologią 
człowieka?
Jeśli coś nas martwi lub denerwuje nasz system immunolo-
giczny przestaje wydzielać specjalne hormony, które w nor-
malnych warunkach chronią nas przed wszelkimi infekcjami 
oraz nowotworem. Kiedy jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni, 
cieszymy się życiem, tym samym wzrasta nasza odporność, 
poprawia się zdrowie. Ludzie muszą nauczyć się odprężać, 
odpoczywać, relaksować, chociaż jest to trudne. 
Dzisiejsze życie to ciąg nieprzyjemności i stresów. Unikanie 
ich jest niemożliwe, ale nie wolno ich kumulować. Trzeba 
odnajdywać czas na relaks. Robić wtedy to, co się podoba 
i sprawia największą przyjemność. Może to być spacer po lesie, 
pływanie, jazda na rowerze, bieganie, a nawet wylegiwanie 
się na słońcu. Codziennie trzeba pobyć trochę w samotności, 
rozluźnić się i nie myśleć o nieprzyjemnościach.
Czy zgadza się Pani ze stwierdzeniem, że śmiech to zdro-
wie?
Zapewne śmiech jest bardzo ważny. Nie zdajemy sobie spra-
wy z tego, iż w czasie wykonywania tej czynności pracuje 
najwięcej mięśni twarzy, jest to również wspaniały masaż 
dla naszych organów wewnętrznych i bodziec stymulujący. 
Śmiech działa przeciwbólowo  i przeciwzapalnie. Podczas 
tej czynności oddychamy głęboko, uwalniając zalegające za-
pasy tlenu w płucach. Również nasz mózg w czasie śmiechu 
wytwarza serotoninę – hormon szczęścia.  Trzeba uważnie 
słuchać głosu własnego ciała, gdyż ono reaguje na troskę jaką 
mu okazujemy. Musimy zacząć o siebie dbać zanim zachoru-
jemy, wtedy zawsze będziemy zdrowi. Doskonale rozumiem, 
że zdobyć się na to wcale nie jest łatwo. Przecież aby zerwać 
z nałogami trzeba zmienić styl życia i sposób myślenia. Jed-
nak jeśli czujemy, iż naszego życia zaczyna ubywać, musimy 
działać, zabrać się za siebie! 
Bardzo dziękujemy za rozmowę!

atsz

wywIAD Z PANIĄ LUCyNĄ SAMBORSKĄ – DOKTOREM 
fARMACJI, wŁAŚCICIELKĄ APTEKI „MELISA” w DęBICy

 Od 2 listopada 2010 roku do 20 czerwca 2011 roku ucznio-
wie klasy I podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, 
realizowali trzeci i zarazem ostatni etap projektu opartego 
na koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, 
zakładającej, że każde dziecko jest zdolne, a dorośli powinni 
te zdolności dostrzegać, rozwijać i wspierać. Jego głównym 
celem było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dosto-
sowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 
oraz wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emo-
cjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci 
rozpoczynających naukę szkolną poprzez kształtowanie kom-
petencji kluczowych.
 Podczas realizacji projektu uczniowie rozwijali posiadane 
inteligencje, rozbudzali ciekawość poznawczą, a przy pomo-
cy swoich umiejętności odkrywali i wzmacniali inteligencje 

słabiej rozwinięte. Zajęcia zorganizowane były w taki sposób, 
aby każde dziecko miało szansę rozwijać własny potencjał 
intelektualny, zainteresowania i zdolności. Udział w projek-
cie przyczynił się do pobudzania wewnętrznej motywacji 
uczniów, chęci zdobywania wiedzy, stworzył także możliwość 
lepszego startu szkolnego. Dzięki różnorodnym pomocom 
dydaktycznym otrzymanym z funduszy Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wzrosła 
atrakcyjność zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. Rodzice 
uczniów uczestniczących w projekcie, mieli szansę poznać 
potrzeby rozwojowe swoich dzieci, zdobyć informacje na temat 
różnych rodzajów inteligencji oraz odkryć ich zdolności.
 Projekt zakończył się pokazem efektów pracy uczniów, 
który został poprzedzony prezentacją multimedialną uka-
zującą istotę projektu oraz poczynania uczniów w czasie 

Zakończenie realizacji Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy” w Szkole Podstawowej w gorzejowej
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jego realizacji utrwalone za pomocą zdjęć. Po powitaniu 
przybyłych na uroczystość gości: V-ce Burmistrza Brzostku 
Piotra Szczepkowicza, reprezentanta lokalnych mediów Józefa 
Nosala, radnego Gustawa Hołowickiego, sołtysa wsi Edyty 
Krzywińskiej, higienistki Marii Wójcik, rodziców, uczniów, 
przedszkolaków oraz grona pedagogicznego pierwszoklasiści 
przedstawili swoje umiejętności, które nabyli bądź rozwinęli 
podczas zajęć. Wykorzystując otrzymane w ramach projektu 
pomoce popisali się swoją sprawnością ruchową, zaśpiewali 
piosenkę z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych, 
przedstawili inscenizację ruchową na tle angielskiej piosenki 
„Hokey Tokey” oraz zaprezentowali wybrane gry dydaktycz-
ne. Następnie rozwiązywali zagadki o tematyce zdrowotnej, 
wykonywali ćwiczenia komputerowe związane z ruchem 
drogowym oraz robieniem zdrowych zakupów. Ostatnim 
punktem pokazu efektów były scenki prezentujące recepty 
na zachowanie zdrowia, co było ściśle związane z tematem 
przewodnim zajęć projektowych „W zdrowym ciele zdrowy 
duch”. Na zakończenie pierwszoklasiści wręczyli przybyłym 
na spotkanie gościom wykonane przez siebie upominki. Pani 
dyrektor uczestnikom trzeciej edycji projektu przekazała 
pamiątkowe dyplomy, „Palcynki” – myszki oraz zestawy do 
zabawy „Ruch uliczny”. Po pokazie efektów pracy uczniów 
nastąpiło spotkanie w klasie, gdzie można było podziwiać 
zbiory przyrodnicze, hodowlę roślin, wystawę prac plastycz-
no-konstrukcyjnych dzieci oraz poczęstować się zdrową 

wylał 
Słony Potok
 27 lipca br. ta mała 
rzeczka przepływająca 
przez Wolę Brzostecką 
i Nawsie Brzosteckie, po 
krótkiej ulewie, wystąpiła  
z brzegów i zamieniła 
się w groźną, niszczącą 
rzekę. Największe szko-
dy poczyniła w górnym 
swoim biegu, gdzie znisz-
czyła kilka mostków i 
przepustów, zalała zabyt-
kową kapliczkę, wylała 
się w kilku miejscach na 
drogę powiatową, czy-
niąc ją przez pewien czas 
nieprzejezdną. Zniszczy-
ła też przylegające do niej 
uprawy oraz podtopiła 
kilka gospodarstw.
 Sytuację kontrolowa-
li strażacy z Brzostku, 
Nawsia Brzosteckiego 
i Siedlisk-Bogusz.

J. Nosal

żywnością. 
 Udział uczniów w projekcie był dla nich wielkim prze-
życiem, nową formą uczenia się, fascynującą zabawą oraz 
sposobem na kształtowanie  sukcesu i pozytywnej samooceny. 
Pokaz efektów ich pracy dał obraz rozwoju każdego dziecka 
oraz dostarczył wielu pozytywnych wzruszeń.

Krystyna Traciłowska
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 Na internetowej stronie 
www.batyckipawel.eu w za-
kładce „Obiekty” można 
oglądać fotograficzną doku-
mentację budowy sali przy 
Gimnazjum w Brzostku. Pra-
ce budowlane prowadzi firma 
REM-BUD-I Bronisław Drąg 
Spółka Jawna ze Stalowej 
Woli. Termin zakończenia  
pierwszego etapu (stan suro-
wy otwarty) planowany jest na 
30 czerwca 2012 roku, a koszt  
to prawie cztery miliony zło-
tych. Poniżej przedstawiamy 
niektóre parametry powstają-
cego obiektu.  

 Sala gimnastyczna o wy-
miarach 45,61 x 23,90 mb 
wraz z zapleczem, projekto-
wana jest jako uzupełnienie 
funkcjonującego Gimnazjum 
w Brzostku, zlokalizowana na 
działce o numerze ewidencyj-
nym 770/2 i 770/4.
 Celem budowy jest umożli-
wienie gimnazjalnej młodzieży szkolnej odbywania obowiąz-
kowych zajęć z kultury fizycznej w zakresie przewidzianym 
programem nauczania oraz organizowania zajęć szkolnych, 
międzyszkolnych i pozaszkolnych organizacji sportowych.
Sala gimnastyczna będzie spełniać funkcję:

- dydaktyczną - zawody sportowe, treningi,
- sportową - zajęcia i zawody sportowe, treningi,
- widowiskową.

 Wielkość projektowanej sali gimnastycznej będzie 
umożliwiać odbywanie ćwiczeń gimnastycznych, gry 
w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną oraz organizowanie 
międzyszkolnych zawodów sportowych.
 Przewidywana jest także możliwość wykorzystywania sali 
dla organizowania uroczystości szkolnych oraz prowadzenia 
zajęć organizacji sportowych, rekreacyjnych i widowisko-
wych.
Parametry projektowanej sali gimnastycznej:
- Powierzchnia zabudowy:  2 697,50 m2

- Powierzchnia użytkowa:  2 271,86 m2

- Kubatura:  24 776,00 m3

- Powierzchnia wewnętrzna: 2 446,00 m2

- Powierzchnia całkowita:  2 566,80 m2 
- Wysokość budynku:  14,43 mb

 Sala będzie pełnić również funkcję sali widowiskowej 
z widownią i zapleczem sanitarno–szatniowym, siłownią, 
a także 2 klasopracowniami z zapleczem i bibliotekę z czy-
telnią.
 Zasadnicza bryła sali gimnastycznej z widownią usytu-
owana będzie równolegle dłuższym bokiem do wschodniej 
granicy działki w odległości 4 m od niej. Od strony połu-
dniowej do sali gimnastycznej będzie przylegać parterowa 
część mieszcząca pomieszczenie magazynu na sprzęt spor-
towy. Wzdłuż dłuższego zachodniego boku budynku sali 
zaprojektowano piętrową widownię. Pomiędzy budynkiem 
sali gimnastycznej a istniejącym budynkiem gimnazjum za-
projektowano łącznik. W części południowej łącznik będzie 
parterowy i będzie mieścił hall wejściowy, pomieszczenie 
dla pielęgniarki, dyżurkę oraz toaletę dla niepełnosprawnych 
a także pomieszczenie socjalne dla personelu i pomieszczenie 
porządkowe. W części północnej budynek projektowany jest 
jako piętrowy. Na parterze zlokalizowane będzie zaplecze 
sali gimnastycznej z szatniami i umywalniami dla 2 grup 
uczniów a także pokój trenerów. W północnej części sali 
gimnastycznej zaprojektowano scenę oddzieloną od głównej 
przestrzeni sali ścianką mobilną rozsuwaną na czas imprez 
widowiskowych. Obok sceny zaprojektowano magazyn, oraz  

Powstaje nowa sala gimnastyczna

garderobę dla artystów: damską i męską. Zaprojektowano 
również na parterze budynku siłownię. Na piętrze zapro-
jektowano 2 klasopracownie z zapleczem oraz bibliotekę 
z czytelnią. Będzie tu także przeniesione z części istniejącej 
budynku pomieszczenie pedagoga oraz toalety: oddzielne dla 
dziewcząt, chłopców oraz dla niepełnosprawnych.
 Projektowana sala gimnastyczna będzie posiadać plac 
do gry w piłkę ręczną o wymiarach 20 x 40 m. Sala będzie 
wyposażona w kosze do gry w piłkę koszykową, opuszczane, 
podwieszane do konstrukcji dachu oraz słupki do mocowania 
siatki do gry w siatkówkę (3 boiska). Ponadto sala wypo-
sażona zostanie w drabinki gimnastyczne w ilości 44 pól 
ćwiczebnych.
 Parter i piętro projektowanej rozbudowy budynku połą-
czone będą 2 klatkami schodowymi: jedna prowadzić będzie 
z holu wejściowego na piętro widowni, druga zlokalizowana 
będzie centralnie w łączniku między budynkiem istniejącym 
szkoły a projektowaną salą gimnastyczną.
 Budynek będzie miał oddzielne wejście główne, ponadto 
z pomieszczenia magazynu sprzętu sportowego oraz po-
dobnie z zaplecza sceny zaprojektowane będą wyjścia ewa-
kuacyjne na zewnątrz budynku. Z holu wejściowego będzie 
również wyjście na teren wewnętrznego patio – zamkniętego 
dziedzińca, uzyskanego w wyniku połączenia brył budynku 
istniejącego i projektowanego.
 Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo dzięki zastosowaniu platformy do komunikacji 
pionowej łączącej poziom terenu z poziomem parteru i piętra. 
W wejściach projektowane są progi o maksymalnej wysoko-
ści 2 cm.
 Z myślą o osobach niepełnosprawnych zaprojektowano 
miejsce parkingowe specjalnie oznakowane dla niepełno-
sprawnych ruchowo o wymiarach 3,5 x 5 m w pobliżu dzie-
dzińca przed wejściem do budynku oraz obniżenie lokalne 
krawężnika do wysokości 2 cm ponad poziom nawierzchni 
parkingu, aby umożliwić niepełnosprawnej osobie przedo-
stanie się z parkingu na poziom chodnika prowadzącego do 
szkoły.
 Dostęp do sali gimnastycznej nie będzie ograniczony tylko 
dla młodzieży gimnazjalnej, ale wykorzystany  będzie rów-
nież przez  społeczność lokalną, kluby sportowe, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, Towarzystwo Walki z Kalectwem co 
zapewne przyczyni się do popularyzacji idei zdrowego stylu 
życia i uatrakcyjni ofertę edukacyjną Gminy, umożliwi  także 
organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych. 

S.K.

Na razie sala gimnastyczna to wielki plac budowy Fot. P. Batycki
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b a N K  s P R Z E D a
 Nieruchomość (działkę nr 730) wraz z budynkiem (STARA KASA) o powierzchni  242,73 m2 obec-
nie wykorzystywanym do prowadzenia działalności handlowej, położoną w miejscowości Brzostek, 
przy trasie krajowej nr 73 relacji Pilzno – Jasło o powierzchni całkowitej 0,2686 ha. 
 Działka wraz z budynkiem 
znajduje się w zabytkowym ukła-
dzie architektonicznym i jest ujęta 
w rejestrze zabytków pod nume-
rem A – 150.
 Oczekiwana przez Bank mi-
nimalna cena zakupu to kwota 
350 000,00 zł.
 Zainteresowanych zakupem 
nieruchomości prosimy o składanie 
ofert pisemnych z podaniem ceny 
zakupu, w kopertach zamkniętych, 
w siedzibie Oddziału  Banku Spół-
dzielczego Rzemiosła w Brzostku, 
ul. Szkolna 7 do dnia 12 sierp-
nia 2011r.
 Informacje dotyczące nieruchomo-
ści można uzyskać pod w/ wym. adre-
sem lub nr tel. 14 683 04 03 w. 21 
lub 22 od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:30 -16:0 0.

 Z okazji 100. urodzin NIVEA Polska 
postanowiła spełnić marzenia wielu 
polskich rodzin, a w szczególności ich 
najmłodszych członków. W odpowiedzi 
na potrzeby lokalnych społeczności po-
wstał projekt ufundowania i budowy 100 
placów zabaw na terenie całej Polski. Do 
akcji przystąpiło wielu chętnych, w tym 
z naszej gminy Zespół Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim.
 NIVEA Polska Sp. z o.o. w ramach 
urodzin wybuduje dwa wzorcowe place 
zabaw w lokalizacjach przez siebie wy-
branych w Gliwicach i Poznaniu oraz 
ufunduje budowę 98 placów zabaw dla 
gmin lub spółdzielni mieszkaniowych 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
których lokalizacje zdobędą w ramach 
głosowania największą liczbę głosów.
 Głosowanie prowadzone jest na 
terenie całej Polski za pośrednictwem 
Internetu na stronie internetowej www.
NIVEA.pl, a wykaz lokalizacji zgłoszo-
nych do Konkursu „100 placów zabaw 
na 100 lat NIVEA”, na które można 
głosować znajduje się na wspomnianej 
wcześniej stronie internetowej.
 Głosowanie rozpoczęło się 6 czerwca 
2011 i zakończy się z dniem 31 paździer-
nika 2011 roku o godzinie 23.59.59. Gło-
sowanie odbywać się będzie w czterech 
etapach. W ramach każdego z etapów 
głosujący będą mogli oddawać swoje 
głosy na lokalizacje, które ich zdaniem 
zasługują na wybudowanie na ich terenie 
placu zabaw. Po każdym etapie wybra-
nych zostanie 25 lokalizacji (w ostatnim 
czwartym etapie wybrane zostaną 23 
lokalizacje), które zdobyły największą 
liczbę głosów. Głosowanie zostanie 
przeprowadzone w następujących czte-
rech etapach: 

–  Etap I głosowania od 6 czerwca 2011 r. 
do 31 lipca 2011 r.;

–  Etap II głosowania od 1 sierpnia 
2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.;

–  Etap III głosowania od 1 września 
2011 r. do 30 września 2011 r.;

–  Etap IV głosowania od 1 października 
2011 r. do 31 października 2011 r.

W głosowaniu mogą uczestniczyć oso-
by fizyczne zarejestrowane w serwisie 
głosowania, do którego link znajduje 
się w boxie umieszczonym pod adre-
sem internetowym www.NIVEA.pl. 
Przy rejestracji wymagane jest podanie 
imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, 
na który zostanie przesłany link do ak-
tywacji konta. Trzeba też ustalić sobie 
login i hasło, które będą potrzebne do 
późniejszego głosowania. Głosować 
można tylko raz na 24 godziny.
 Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim 
przystąpił do akcji dopiero 6 lipca i jak 

dotychczas nie osiągnął jakiegoś rewela-
cyjnego wyniku. Niektórzy twierdzą, że 
szkoda głosować, bo szanse są niewiel-
kie, inni natomiast boją się rejestracji. 
Szanse w tej chwili są rzeczywiście 
niewielkie, ale jakby się wszyscy zmo-
bilizowali, to kto wie? Przecież do końca 
października jest jeszcze trochę czasu, 
a głosować można codziennie.
 Plac zabaw w Nawsiu byłby usytu-
owany obok budynków Zespołu Szkół, 
w miejscu otoczonym zielenią i oddalo-
nym od drogi. Byłby jedynym miejscem 
zabaw dla dzieci z Nawsia i Woli Brzo-
steckiej.
 Bezpośredni link do głosowania:  
http://100latnivea.pl/glosowanie/plac/2171
Można też wejść na stronę Gminy Brzo-
stek: www.brzostek.alpha.pl, gdzie są 
w skrócie podane informacje na temat 
głosowania oraz potrzebne linki.

Józef Nosal

Zagłosuj na plac zabaw w Nawsiu Brzosteckim

Liczba głosów w poszczególnych dniach głosowania w miesiącu lipcu 
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Z Brzostku w świat
„Miłość jest siostrą mądrości.
To właśnie mądrość wprowadza porządek
W świat miłości.
Dzięki mądrości miłość wie, co i kiedy
Jest minutą.”

Ks. Józef Tischner: 
„Pomoc w rachunku sumienia.”

 Upalne, skwarne lato leży pokotem 
słomy powalonej rzędami na ścierni-
skach. W słońcu złoci się pszenicą, żytem 
i jęczmieniem. Tu i ówdzie stadka gołębi 
grzebią w nich w poszukiwaniu ziarna. 
To znowu małe gromadki kuropatw 
przysiadły jakby przylepione do ziemi – 
szukają ziarna. W dali ciężka prasa trak-
torowa pracuje – zbiera, formuje bryły 
zbitej słomy i wiąże je, a potem wyrzuca 
brykiety, które stoją jak gotowe klocki 
do układania. Wszędzie tylko ścierniska 
puste pozostają i unosi się zapach słomy. 
Nigdzie nie widać kopic składanych ze 
snopów zbóż, nigdzie kobiet grabiących 
słomy, nigdzie dzieci zbierających kłó-
ska. Ot, wszędzie nowoczesność postęp 
techniczny wtargnął do gospodarstw 
rolnych. Widnieją duże łany pól 
zamienionych na odłogi. Wysokie trawy 
kołyszą się na wietrze, a wśród nich 
kwitnące zioła złocą się, żółcą i kolorują 
zagony. Nigdzie nie słychać piosenki, bo 
też i dzieci nie pasą krówek. Tylko gdzie-
niegdzie stadko mlecznego bydła pasie 
się na wygonie. Na łące słychać cykanie 
świerszczy i brzęczenie owadów, wśród 
których unoszą się kolorowe motyle. 
Nawet bielinek kapustnik też wyfrunął na 
żer do zagonów kapusty. Cała przyroda 
ciężko dyszy, bo też i anomalie klima-
tyczne dają się we znaki. To nawałnica 
burz z piorunami, błyskawicami, grzmo-
tami i gradem. To znów upał do 32 stopni 
Celsjusza, to noce zimne i wietrzne. Jak 
tu żyć w takim klimacie, jak pracować 
na poletkach, ogrodach i warzywnikach. 
Ulewne deszcze napełniają rzeki do gra-
nic możliwych pomieszczeń wody, a w 
sercach ludzi coraz to większy niepokój.
 Na działkach przy dawnych zakładach 
cukierniczych „Liwocz” panuje spokój. 
Domki jednorodzinne jaśnieją barwami, 

ogródki pełne kwiatów i warzyw, alejki 
wybrukowane.
 Dom Anny i Alojzego Bacharów stoi 
dostojny, pełen powagi i zadumy. Jeszcze 
niedawno tętnił radością i spokojem. 
Śmierć – nagła śmierć – ojca rodziny 
Alojzego wszystko zrujnowała i przemie-
szała, pozostawiając ból i cierpienie żonie 
i pięciu synom wraz z rodzinami. Jedno 
jednak pozostało wśród nich niezmienne. 
To miłość, wielka, prawdziwa, oddana, 

rodzinna miłość i współodpowiedzial-
ność za losy wszystkich. To mądra miłość 
pozwala im dalej trwać.
 Matka Anna Bachara jest typową 
Matką Polką i już nie raz pokazała, że 
potrafi dla rodziny poświęcić się, a nawet 
wyjechać w świat, w poszukiwaniu na 
obczyźnie pracy i grosza na lepsze życie.
 Synowie – niezwykli chłopcy – 
a właściwie to dorośli mężczyźni nieraz 
pokazali jak pieczołowicie potrafią dbać 
o własne rodziny – żony, dzieci. Poka-
zali jak nawzajem trzeba sobie pomagać 
w różnych sytuacjach życia i jak wspierać 
matkę – trochę zagubioną po śmierci 
męża. Znajdują też czas na odwiedziny 
złożonej chorobą 90–letniej babci Zofii 
Kubickiej.
 Skąd biorą siłę do takiej miłości pełnej 
poświęceń, skąd znajdują determinację 
i umiejętność poradzenia sobie w trud-
nych chwilach, dlaczego dla nich Rodzina 
– Bóg – praca to najważniejsze wyzwania 
w życiu?... Przecież rośli i dorastali 
w rodzinie, w której ojciec w czasach 
komunistycznych był milicjantem, 
a potem komendantem posterunku. A 
wtedy wychowanie gromadki dzieci 

– pięciu chłopców – w duchu wiary 
katolickiej – praktykujących katolików 
– nie było łatwe. A to właśnie w tej ro-
dzinie chłopcy byli chrzczeni w kościele, 
uczęszczali na lekcje religii do punktów 
katechetycznych, byli ministrantami, 
lektorami i kantorami. Nasuwa się 
pytanie – jak to było możliwe – a jednak 
było. Większość osób pełniących funk-
cje kierownicze, czy też pracujących 
w Milicji Obywatelskiej kamuflowała 
przynależność do kościoła katolickiego, 
a większość ich dzieci przyjmowała sa-
kramenty święte na drugim końcu Polski 
i to jeszcze w wielkiej tajemnicy.
 W rodzinie Anny i Alojzego Bacharów 
było normalnie, tak po Bożemu. Otwarta 
przynależność do kościoła katolickiego, 
udział we Mszy świętej i przyjmowanie 
sakramentów świętych – wszystko to było 
z uczestnictwem ojca. Rodzi się pytanie 
– czy były represje, upomnienia, nagany 
i inne restrykcje wydane milicjantowi 
a potem komendantowi posterunku? Już 
dzisiaj się nie dowiemy, gdyż ojciec 
rodziny odszedł nagle… A może serce 
przeciążone nadmiernymi przeżyciami 
dlatego przestało bić…
 Alojzy Bachara pochodził z wie-
lodzietnej rodziny – dziewięcioro ro-
dzeństwa – z Łukanowic. Od dziecka 
nauczony był rzetelnej pracy i odpowie-
dzialności za własne losy. Wiedział, że 
musi się uczyć, aby żyć trochę lepiej niż 
jego rodzice. Po ukończeniu IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Tarnowie – a wła-
ściwie w Tarnowie–Mościcach – podjął 
pracę w Zakładach Azotowych, następnie 
został powołany do wojska, do mary-
narki. Z wojska wrócił wysportowany 
i elegancki mężczyzna i podjął pracę. 
Tam też spotkał żonę Annę, z którą ożenił 
się. Razem tworzyli bardzo zgraną rodzi-
nę, zapatrzoną w siebie, wspierającą się 
i umiejącą sobie radzić w każdej sytuacji 
życiowej.
 Anna – żona Alojzego Bachary – też 
pochodziła z wielodzietnej rodziny – sze-
ścioro dzieci – z Czarnej Tarnowskiej. Ta 
rodzina też żyła w ubóstwie, a dzieci od 
najmłodszych lat nauczone były pracy. 
Tak opowiada o sobie, że już jako mała 
dziewczynka zarabiała pieniążki – zbie-

Anna i Alojzy Bacharowie

Od lewej: Mirosław, Przemysław, mama Anna, Paweł z żoną Karoliną, 
Radosław i Bogusław

Bł. Jan Paweł II – obraz olejny 
namalowany przez Pawła Bacharę



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 19
rając borówki, jagody, grzyby, które 
sprzedawała w punkcie skupu. Zna też 
smak chleba zmoczonego wodą i posy-
panego cukrem, słodycz buraka cukro-
wego opiekanego, talarków ziemniaków 
pieczonych na płycie kuchennej; to tak 
jak współczesne chipsy tylko, że bez 
konserwantów, czy też smak placków pro-
uziaków. Wiele jeszcze innych trudnych 
spraw związanych było z dzieciństwem 
Anny – zresztą jak też i wielu osób tego 
pokolenia – pasionka krów, praca w go-
spodarstwie domowym. Jednak z tego 
domu rodzinnego wyniosła gorącą miłość 
do rodziny. Szybko stawała się dorosłą, 
a po ukończeniu szkoły chemicznej roz-
poczęła pracę w Azotach Tarnowskich, 
gdzie poznała męża.
 Alojzy Bachara podejmuje naukę 
w szkole podchorążych i rozpoczyna 
pracę w charakterze milicjanta w Pilźnie, 
Jodłowej, a potem w Brzostku. Różne 
koleje życia i uwarunkowania rodzinne 
przenoszą młode małżeństwo z miejsca 
na miejsce. Prowadzeniem domu, wy-
chowaniem chłopców zajmuje się przede 
wszystkim matka. I chociaż przychodzą 
na świat chłopcy Ona pracuje zawodowo 
w Azotach, potem w fabryce prefabry-
katów płyt zbrojeniowych w charakterze 
brakarki. Kończy trzyletnie studium spo-
łeczno-prawne w Tarnowie oraz kontrole-
ra jakości pracy. Po przeniesieniu się do 
Brzostku pracuje w Zakładach Cukier-
niczych „Liwocz”, a potem w Animeksie 
w Dębicy. W latach osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia Anna i Alojzy Bachara 
osiedlili się na stałe w Brzostku. Najpierw 
komendant komisariatu brzosteckiego – 
na takim stanowisku pracował Alojzy 
Bachara – otrzymał mieszkanie służbo-
we. Zaraz jednak kupił działkę przy ulicy 
Jana Winiarza i rozpoczął budowę wła-
snego domu. Anna – jakby mało jej było 
pięcioro własnych synów – adoptowała 
jeszcze Krzysztofa Sedlaka po zmarłej 
siostrze, a potem wzięła do siebie leciwą 
matkę. Wychowaniem dzieci była bardzo 
przejęta. Zawsze czujna, odpowiedzialna, 
życzliwa, pełna miłości, ale też bardzo 
wymagająca. Wiedziała od zawsze, że 
to na niej ciąży odpowiedzialność za 
wychowanie religijne dzieci. Chociaż oj-
ciec był zawsze wzorem, to jednak matka 
organizowała i kontrolowała wszystkie 
młodzieńcze zachowania synów i bogo-
bojnie uczestniczyła z nimi we wszyst-
kich trudach życia. Bracia nauczyli się 

pomagać sobie nawzajem oraz ofiarnie 
kochać i żyć w przyjaźni a Bogiem. 
Jakby za św. Pawłem powtarzają: „Panie 
naucz mnie być dobrym…” To dobro 
pojmują nie subiektywnie tylko bardzo 
uniwersalnie. Nie zawsze dobro własne 
jest najważniejsze, ale żyć tak aby ze 
mną było dobrze drugiemu jest ich myślą. 
I chyba umieją trwać w dobrym, bo ich 
rodziny są szczęśliwe.
 Najstarszy syn Bogdan – zawsze 

pracowity, ułożony i zapatrzony w żonę 
i dzieci mieszka już na swoim w nowym 
domu przy ulicy ks. Kazimierza Osta-
fińskiego. Pracuje na poczcie pełniąc 
funkcję naczelnika urzędu. W pracy jest 
zawsze otwarty na drugiego człowieka, 
zdyscyplinowany i wyrozumiały, a po 
pracy, w domu jest tzw. „złotą rączką”, 
która wszystko potrafi zrobić. Często 
też odwiedza matkę i babcię i aż podziw 
ogarnia człowieka patrząc na tak zgraną 
i życzliwą sobie rodzinę.
 Drugi syn Mirosław po ukończeniu 
Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie 
ożenił się z Edytą Wójcik z Brzostku i ra-
zem wychowują trójkę dzieci – Sebastia-
na, Adama i Martynkę. Obecnie pracuje 
na poczcie w Dębicy. I tam też otrzymał 
służbowe mieszkanie, które sam wyre-
montował – oczywiście z pomocą braci 

i ojca. Można podziwiać patrząc kiedy 
cała piątka – ojciec, matka i dzieci – 
trzymając się za ręce idą w niedzielę na 
Mszę świętą. Dzieci są zdyscyplinowane, 
radosne i pełne pogody ducha. Rodzice 
bardzo młodo założyli rodzinę a jednak 
wychowują wzorowo dzieci.
 Trzeci syn Anny i Alojzego Bacharów 
Paweł urodził się w 1980 r. Od najmłod-
szych lat interesował się sztuką – malo-
wał, wycinał, rzeźbił. Nic też dziwnego, 
że podjął naukę w technikum ceramicz-
nym w Łysej Górze o kierunku zdobnik 
szkła dekoracyjno-użytkowego. Wybrał 
ten kierunek nauki zgodnie z zaintereso-
waniem oraz przezornie, gdyż na terenie 
jasielsko-krośnieńsko-tarnowskim są huty 
szkła i wierzył, że łatwo będzie o pracę. 
Jednak jego oczekiwania rozminęły się 
z rzeczywistością. W czasach po trans-
formacji społecznej większość zakładów 
pracy upadło lub zostało reorganizowane 
i o pracę jest bardzo trudno. Chociaż 
przeszedł działy zdobienia kryształów 
na szlifierkach stołowych, formowanie 
i malowanie ozdób choinkowych, odbył 
dwumiesięczną praktykę w zakładach 
ozdób choinkowych w Łysej Górze 
w firmie „North Star”, pracę dyplomową 
wykonywał z witraży w formie abażuru, 
to jednak pracy nigdzie nie dostał. Rozpo-
czął malowanie obrazów olejnych takich, 
jak: Serce Jezusa, Św. Hubert na łowach, 
portret Jana Pawła II. Został zatrudnio-
ny w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
w charakterze instruktora w pracowni 
stolarskiej. Wykonują meble, oprawę do 
obrazów, podstawy do stroików, koszy, 
tacek, elementy dekoracyjne z drewna 
i sklejki. Razem z podopiecznymi pra-
cuje na maszynach wieloczynnościowych 
z przystawkami, piłami tarczowymi, 
frezarkami, szlifierkami, urządzeniami 
wiertarskimi oraz sprzętem elektronarzę-
dziowym. Ukończył studia magisterskie 
na Uniwersytecie Rzeszowskim wydział 
artystyczny. Obecnie ożenił się w Krośnie 
z Karoliną Biran z Wałbrzycha. Często 
odwiedza matkę i z wielkim sentymentem 
wspomina ojca. Jest wdzięczny rodzicom 
za wychowanie i wpajanie pracowitości, 
uczciwości, prawdomówności, odpowie-
dzialności za losy rodziny oraz żywą 
wiarę katolicką.
 Przemysław jest czwartym synem 
Anny i Alojzego Bacharów. Od najmłod-

Przemek Bachara wraz z chrzestnymi: Józefem Michał-
kiem i Urszulą Puskarczyk oraz rodzicami

Ślub cywilny Bogdana Bachary z Marzeną Ogrodnik. 
Świadkowie: Franciszek Ogrodnik i Beata Czeczot (Sobuś)

Paweł Bachara z chrzestnym Kazimie-
rzem Kubickim i rodzicami

Dokończenie na str. 20
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szych lat zdradzał zdolności do przedmio-
tów ścisłych. Zafascynowany był fizyką 
i matematyką. Nic też dziwnego, że po 
ukończeniu technikum rolniczego w Kle-
ciach podjął studia matematyczno-fi-
zyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Po obronie pracy magisterskiej jednak 
nigdzie nie otrzymał stałej pracy w żad-
nej ze szkół naszej gminy. Jedynie tylko 
kilka miesięcy pracował na zastępstwach. 
Aż dziw bierze, że władze oświatowe nie 
potrafią wykorzystać potencjału ludz-

kiego z własne-
go środowiska. 
Z konieczności 
mgr Przemysław 
prowadzi wła-
sną działalność 
g o s p o d a r c z ą 
i udziela kore-
petycji z fizyki 
i  mat emat yk i 
potrzebującym 
uczniom z róż-
nego typu szkół.

 Najmłodszy syn Radek ukończył 
Liceum Wojskowe w Wojniczu podjął 
studia zaoczne z języka angielskiego 
i pracuje w Animeksie w Dębicy na 
produkcji pasztetów. On to właśnie od 
matki poczuł bakcyla poszukującego 
pracy poza granicami kraju i postanowił 
wyjechać do pracy w Holandii, a że umie 
język angielski będzie mu pewnie w pra-
cy lżej.
 Matka rodziny Anna wyjeżdżała kil-
kakrotnie w poszukiwaniu pracy. Była 
w Niemczech do zbierania truskawek 
oraz trzykrotnie w Hiszpanii do pro-
wadzenia domu i opieki nad dziećmi, 
a wtedy chorą i leżącą własną matkę zo-
stawiała pod opiekę mężowi. Po śmierci 
męża sama opiekuje się matką, prowadzi 
dom, uprawia warzywa oraz organizuje 
wspólne święta dla całej rodziny. I cho-
ciaż bardzo boleje po śmierci ukocha-
nego męża – był zawsze wzorowym do 
naśladowania, cierpliwym, opanowanym 
i dobrym człowiekiem – to ciągle ma 
nadzieję, że rodzina trwać będzie w do-
brym, jakby chciała powtórzyć za ks. 
Józefem Tischnerem: „Losem człowieka 

jest dać pokonać się nadziei. Ginie ten 
kto przestaje jej ulegać.”
 Ta rodzina ma nadzieję na dobre życie 
w rodzinie, bo umie dzielić się miłością.

Zuzanna Rogala

Radosław Bachara Mirosław Bachara z córką Martynką

Dokończenie ze str. 19

Marian 
Nosal

Na Dąbrówce
Zapamiętany zapach sosnowych szpilek
Mówiące szelestem moich stóp igliwie
A zapachu sosny w powietrzu aż tyle
I ja wciąż tam jestem gdzie byłem i idę
Wśród szmeru pszczół spadzi i motylich skrzydeł
Idę po Dąbrówce w lat dziecięcych pyle
Jeszcze słyszę odgłos pękającej ziemi
Kapelusze grzybów rodzącej wśród suszy
I patrzę ukryty wśród gałęzi cieni
Na jaszczurkę zwinkę kiedy się poruszy
Zsunie lawinę łupka co go czas pokruszył
Na skarpie pod daszkiem z korzeni grabiny
Jaka wielka szkoda że wszystko to było
Jakby wczoraj znikło Dąbrówka zmalała
Czy to była prawda czy też mi się śniło
Ta wysepka lasu wśród pól się ostała
I sosna znów pachnie i brzezina mała
Czerwonym kozakiem w trawie obrodziło

Pozdrowienie
Pozdrawiam was porzucone
Chwile co za mną zostały
Przestraszone zapomniane
W świecie dzieciństwa małym
Pozdrawiam was drogi żywe
Bosymi stopami deptane
Nierówne wyboiste krzywe
Asfaltem niezalane
Pozdrawiam wodę w potoku
Przejrzystą nie zmąconą
Lśniącą jak źrenica w oku
Potokiem Słonym słoną
I jeszcze chciałbym pozdrowić
Was dobrych moich znajomych
Serdecznych życzliwych prostych
Brzemieniem czasu zgarbionych

Franciszek
Wojnarowski

Zostawilim
Zostawilim swoje pługi
bezczynne
na czas długi…
Odbiegły nas nasze sługi
i zimne
serca nasze lodowacieją,
i nie wielu z nas żyje nadzieją…

Nie patrzymy wzwyż
ni w dal,
jeno ku ziemi
i przygniótł nam barki krzyż,
i żal,
i losy swoje przeklinamy,
i nie o to jak żyć, lecz by żyć
się staramy…

I spodlał w nas wielki duch
największym równy,
i stracilim wzrok i słuch,
zamilkły surmy…

I wolimy żywi gnić,
wrzodem okryci,
i żyć, byle tylko być
żołądkiem syci…

Gotowiśmy duszę dać
w służbę szatana,
ofiar więcej nie chcem znać,
ni czekać rana…

I jeżeli Bóg nie tchnie
w nas nowej siły –
krótkie nasze przyszłe dnie,
bliskie mogiły…

Bo dziś wilkiem bratu brat
i zdrada,
i upada kraj i świat
upada…

Jadwiga 
Kudłacz

Bajki, bajeczki
W dużym świecie
Małych dzieci
Czas beztrosko
Zwykle leci
Marzeń mają
sto tysięcy
I swój także
Świat dziecięcy
A w nim same
Baśnie, dziwy
Kotek w butach
Dziadek siwy
Calineczka
I Kopciuszek
Czarownica
Dobry duszek
Król, królowa
I księżniczka
Dom z piernika
Czy wieżyczka
Takie dziwy
Takie baśnie
Słyszy dziecko
Zanim zaśnie
A gdy zmruży
Już oczka swe
To znów we śnie
Bajeczka mknie
Płynie po świecie
W złotej karecie
Bez końca…
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 Bóle kręgosłupa, a zwłaszcza odcinka lędźwiowo-krzyżo-
wego, są ogromnym problemem medycznym oraz społecz-
nym nie tylko ludzi starszych, ale także bardzo młodych. 
Dolegliwości te stanowią najczęstszą przyczynę absencji 
w pracy, a ich powtarzalny charakter pociąga za sobą znaczne 
koszty leczenia i rehabilitacji. Schorze-
nia odcinka lędźwiowo-krzyżowego 
kręgosłupa są często określane zbyt 
ogólną nazwą „bólów krzyża”, głębo-
ko zakorzenioną w języku potocznym 
oraz medycznym. 
Do najważniejszych czynników wy-
wołujących ból dolnego odcinka krę-
gosłupa zaliczyć można:
• ból wywołany złą postawą ciała 

dodatkowo potęgowany długo trwa-
jącym siedzeniem lub staniem, 

• nadmierne napięcie mięśni powo-
dowane stresem lub pracą fizyczną,

• sumujące się urazy i mikrourazy 
krążków międzykręgowych (tzw. 
dysków) mogące prowadzić do ich 
zwyrodnienia, czyli dyskopatii,

• zwyrodnienia stawów kręgosłupa 
powodowane starzeniem się orga-
nizmu,

• choroby: RZS (reumatoidalne zapa-
lenie stawów), osteoporoza, ZZSK 
(zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa), nowotwory i inne, 

• bóle rzutowane z narządów we-
wnętrznych np. w czasie ciąży, menstruacji i innych, 

• stany zapalne stawów kręgosłupa i otaczających go tkanek,
• nadmierna masa ciała.
Lumbago czy rwa kulszowa?
 Lumbago to bóle przeciążeniowe odcinka lędźwiowo-
-krzyżowego kręgosłupa. Najczęściej objawia się on po dłużej 
trwającym wysiłku fizycznym lub dłuższym unieruchomieniu 
w pozycji siedzącej np. praca biurowa, jazda samochodem. 
Kręgosłup i otaczające go tkanki są stworzone do ruchu, ale 
odpowiednio dawkowanego. To pozwala na uniknięcie lub 
złagodzenie dolegliwości związanych z przeciążeniem kręgo-
słupa, krążków międzykręgowych, więzadeł i innych struktur 
miękkich, których podrażnienie daje dolegliwości określane 
mianem bólów przeciążeniowych odcinka lędźwiowo-

-krzyżowego. Ze względu na podobieństwo do dolegliwości 
korzeniowych (ucisk na korzenie nerwowe) dolegliwości te są 
często błędnie diagnozowane, a w konsekwencji ich leczenie 
jest nieskuteczne. Należy jednak pamiętać, że na tym etapie 

choroby, odpowiednio dobrane zabiegi fizykoterapeutyczne, 
masaż, ćwiczenia i motywacja pacjenta pozwala na odwró-
cenie zmian bólowych. 
 Rwa kulszowa (bóle korzeniowe) jest najczęściej spowodo-
wana uciskiem korzeni rdzeniowych przez uszkodzony krążek 

międzykręgowy. Rodzaj dolegliwości 
oraz ich nasilenie zależą od stopnia 
jego uszkodzenia oraz przemieszczenia 
jądra miażdżystego (element centralny 
dysku) wywierającego ucisk na inne 
tkanki.  Wyróżnia się tutaj: nadmierne 
uwypuklenie pierścienia włóknistego 
krążka (tzw. protruzja), przepuklinę 
jądra miażdżystego z pęknięciem 
pierścienia (tzw. ekstruzja) oraz wy-
padnięcie jądra do kanału kręgowego 
(tzw. prolaps). W odcinku lędźwiowym 
kręgosłupa uciśnięciu najczęściej pod-
legają korzenie nerwu kulszowego, 
który daje dolegliwości bólowe (zabu-
rzenia czucia, drętwienia, mrowienia) 
na całym swoim przebiegu tzn. od 
kręgosłupa aż do samej stopy. Leczenie 
w przypadku tej dolegliwości można 
zacząć już w okresie ostrych bólów. Po-
lega ono na odciążeniu kręgosłupa, wy-
kluczeniu zgięć nasilających ból oraz 
właściwej terapii ruchem.  Dodatkowo 
zabiegi fizykoterapeutyczne pozwalają 
na szybsze zmniejszenie dolegliwości 
bólowych. Należy jednak pamiętać, że 

terapeuta jest tylko narzędziem a najwięcej zależy od samego 
pacjenta, jego motywacji oraz wytrwałości. 

Agnieszka Kaput
fizjoterapeuta

Lumbago czy rwa kulszowa? Czyli co w kręgosłupie piszczy

lędźwiowy

guziczny

lędźwiowy

guziczny

krzyżowykrzyżowy

piersiowypiersiowy

szyjny szyjny

Kręgosłup

Rdzeń kręgowy

Trzon
kręgu

Wyrośla
kostne

Wypuklina dysku
uciskająca na nerw

Korzeń nerwowy

Uciśnięty i podraż- 
niony korzeń 
nerwowy

Stawy między- 
wyrostkowe

Wyrostek  
kolczysty

Fragment kręgosłupa
 Zapraszam na zabiegi:
 masaże :klasyczny (leczniczy), relaksacyjny, bańką chiń-

ska, drenaż limfatyczny, twarzy, stóp, szklanymi kulami, 
gorącymi kamieniami i inne

 kinezyterapia (ćwiczenia)
 fizykoterapia:

• laseroterapia – PROMOCJA!
• elektroterapia
• lampa Sollux

 zajęcia ruchowe z przyborami
 zajęcia Nordic Walking
 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU DO PACJENTA
BONY UPOMINKOWE NA PREZENT

DLA BLISKIEJ OSOBY NA DOWOLNY ZABIEG
WYKUP SERIĘ 10 MASAŻY A 11 MASAŻ ORAZ  

LAMPĘ SOLLUX DO WSZYTSKICH DOSTANIESZ 
GRATIS! Oferta ograniczona!

Brzostek, ul. Słoneczna 40; pon-pt 15:30-21:30
tel. 505422105    agnieszkakaput@interia.pl
Szerszą ofertę znajdą Państwo na stronie:

www.rehakaput.republika.pl

 REHABILITACJA
gABINET MASAŻU

Agnieszka Kaput
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Powody kampanii
 W połowie maja br. w Niem-
czech (przede wszystkim 
w landach północnych – Ham-
burg, Szlezwik-Holsz tyn, 
Dolna Saksonia, Nadrenia-
-Północna Westfalia, Meklem-
burgia-Pomorze) zanotowano 
pierwsze przypadki zachoro-
wań wywołanych werotok-
sycznym szczepem E. coli 
O104 STEC. Występowały 
one głównie u osób mieszka-
jących lub w ostatnim czasie 
przebywających w północnych 
Niemczech. Zachorowania 
w innych krajach Unii Euro-
pejskiej dotyczyły tylko tych 
osób, które w ostatnim czasie 
podróżowały do Niemiec lub 
u których wystąpiło zakażenie 
wtórne w środowisku domowym po 
pobycie w Niemczech.
 W wyniku dochodzenia epidemiolo-
gicznego prowadzonego w Niemczech 
ustalono, że możliwym źródłem zaka-
żenia są suche nasiona wykorzystywa-
ne do kiełkowania i podjęto działania 
mające na celu wycofanie produktów 
żywnościowych podejrzanych o skaże-
nie. Zakaz obrotu objął m.in. produkcję 
pochodzącą ze zidentyf ikowanego 
gospodarstwa rolnego w północnych 
Niemczech oraz partie nasion kozierad-
ki, której krajem pochodzenia był Egipt.
 Władze niemieckie zaleciły po-
wstrzymanie się od jedzenia surowych 
kiełków fasoli, a gospodarstwa domo-
we i przedsiębiorstwa gastronomiczne 
zobowiązane zostały do utylizacji 
kiełków, które są składowane aktualnie 
w magazynach, jak również wszelkich 
produktów żywnościowych, które mogły 
mieć z nimi kontakt. 
 Jednocześnie władze niemieckie od-
wołały wcześniejsze zalecenia dotyczące 
powstrzymania się od jedzenia ogórków, 
pomidorów i sałaty z północnych części 
Niemiec.

Sytuacja w Polsce
 Na terenie Polski, do 21 lipca 2011 r., 
zarejestrowano pojedyncze przypadki 
zachorowań w wyniku choroby spro-
wadzonej z Niemiec. Zanotowano dwa 
przypadki zakażenia wtórnego w śro-
dowisku domowym – u dziecka mają-
cego kontakt z chorym, który powrócił 
z Niemiec, oraz u opiekunki jego brata.
 W Polsce nie stwierdzono żadnych 
przypadków zakażenia werotoksycznym 
szczepem E. coli O104 STEC w wyniku 
spożycia polskich produktów.

BEZPIECZNEwARZywA.PL – INAUgURACJA KAMPANII SPOŁECZNO-EDUKACyJNEJ
 Polskie warzywa i owoce są bezpieczne i smaczne – to hasło przyświecające kampanii społeczno-edukacyjnej Bez-
pieczneWarzywa.pl, zainaugurowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego. Inicjatywa ma na 
celu odbudowanie zaufania do polskich warzyw i owoców po epidemii wywołanej werotoksycznym szczepem Escherichia 
coli w Niemczech.

Inauguracja kampanii przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego

Nadzór nad bezpieczeństwem
 Urzędową kontrolę warzyw i owoców 
w dziedzinie bezpieczeństwa (czyli 
ochrony zdrowia i życia konsumentów) 
sprawuje w naszym kraju Państwowa 
Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
żywności i sprawnej kontroli oraz nad-
zoru powstała Strategia Bezpieczeństwa 
Żywności – jako krajowy dokument 
koordynujący działania wszystkich or-
ganów urzędowej kontroli żywności. 
 Zadania związane z kontrolą jakości 
handlowej świeżych owoców i warzyw, 
wynikające z przepisów Unii Europej-
skiej, wykonywane są w Polsce przez 
Główny Inspektorat Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 W związku z informacjami wpły-
wającymi do Głównego Inspektoratu 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
-Spożywczych oraz licznymi komuni-
katami prasowymi dotyczącymi bakterii 
wywołującej zatrucia pokarmowe po 
spożyciu warzyw, Główny Inspektor 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
-Spożywczych podjął decyzję o przepro-
wadzeniu kontroli doraźnej w zakresie 
jakości handlowej świeżych warzyw.  
W pierwszym tygodniu czerwca br. 
Wojewódzkie Inspektoraty JHARS 
w całym kraju przeprowadziły kontrolę 
jakości handlowej świeżych warzyw. 
Głównym celem kontroli było sprawdze-
nie prawidłowości znakowania krajem 
pochodzenia oraz możliwości identyfi-
kacji partii na podstawie dokumentów 
towarzyszących.
 Kontrolą objęto przede wszystkim 
pomidory, sałatę, ogórki, paprykę 
oraz w mniejszym zakresie inne gatunki 

świeżych warzyw i owoców. Kontrolę 
przeprowadzono w 61 podmiotach 
gospodarczych, w tym w marketach 
(51% ogółu), hurtowniach i centrach 
dystrybucyjnych (41%) oraz w sklepach 
detalicznych na targowiskach (8%). Kon-
trolą objęto ogółem 451 partii o łącznej 
masie 191,8 t, w tym:
• 396 partii świeżych warzyw o ma-

sie 170,7 t, 
• 55 partii świeżych owoców o masie 

21,1 t.
 Nieprawidłowości w zakresie zna-
kowania oferowanych do sprzedaży 
świeżych owoców i warzyw stwierdzo-
no w przypadku tylko 6% wszystkich 
skontrolowanych partii. Polegały one na 
braku informacji o kraju pochodzenia 
danej partii świeżych warzyw lub owo-
ców oraz podaniu błędnej informacji 
na temat kraju pochodzenia (na wy-
wieszkach przy produkcie podawano 
więcej niż jeden kraj pochodzenia lub 
kraj pochodzenia inny niż na opakowa-
niu).

Cele kampanii
 Epidemia Escherichia coli negatyw-
nie wpłynęła na postrzeganie i opi-
nię o warzywach i owocach w całej 
Europie, także w Polsce. Kampania 
BezpieczneWarzywa.pl stawia sobie za 
cel odbudowanie zaufania do polskich 
warzyw i owoców oraz przekonanie 
Polaków, że są one nie tylko bezpieczne, 
ale i wyjątkowo smaczne.

Spożycie warzyw i owoców*
 W 2010 r. statystyczny Polak spożył 
średnio niewiele ponad 41 kg owo-
ców i ich przetworów. W porównaniu 
z 2002 r., kiedy to na jednego miesz-
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Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
„Zabójcze” kilogramy
 O otyłości mówi się gdy przez dłuż-
szy czas ilość pozyskiwanej energii 
przewyższa tę wydatkowaną, a jej 
nadmiar jest gromadzony w ciele w po-
staci tkanki tłuszczowej. Przyczyną 
tego procesu jest zaburzenie równowagi 
pomiędzy zapotrzebowaniem, a podażą 
pokarmu (zwłaszcza o wysokiej zawar-
tości tłuszczu, cukru i soli, a ubogiego 
w witaminy, minerały i mikroelementy).
W skali światowej jeśli porównać z ro-
kiem 1980 liczba osób otyłych wzrosła 
ponad dwukrotnie (według danych 
WHO), a w 2010 roku prawie 43 miliony 
małych dzieci poniżej 5 roku życia miało 
nadwagę.
 I chociaż Polacy należą do jednych 
z najszczuplejszych narodów w Europie 
(według raportu Komisji Europejskiej 
i OECD znajduje się na jedenastym 
miejscu, na pierwszym niechlubnym 
wśród państw UE znalazła się Wielka 
Brytania) to i tak prawie 60 procent na-
szych rodaków ma nadwagę, a z każdym 
rokiem zaburzenie to staje się jednym 
z głównych zagrożeń zdrowotnych.
 Nadmierna ilość tłuszczu wpływa 
niekorzystnie na zdrowie. Otyłość sama 
w sobie jest poważną chorobą, może 
też być głównym czynnikiem ryzyka 
wystąpienia groźnych chorób przewle-
kłych (często zagrażających życiu). Do 

najgroźniejszych chorób wywoływa-
nych nadwagą należą choroby układu 
krążenia i cukrzyca. Nadciśnienie tęt-
nicze jest spowodowane cięższą pracą 
serca, które dostarcza krew do dużej 
masy ciała (zwiększona objętość krwi 
prowadzi również do przerostu lewej 
komory serca). U osób otyłych wystę-
puje również podwyższony pozom cho-
lesterolu LDL („złego”) i trójglicerydów 
oraz zmniejszenie poziomu „dobrego” 
cholesterolu HDL, a te zaburzenia w go-
spodarce lipidowej organizmu prowadzą 
do miażdżycy. Jednym z najczęstszych 
i najpoważniejszych powikłań nad-
ciśnienia tętniczego są udary mózgu 
i choroba wieńcowa. W wyniku zwięk-
szonego tworzenia kwasów żółciowych 
z cholesterolu występuje też zwiększone 
ryzyko powstania raka jelita grubego 
u mężczyzn, a także raka pęcherzyka 
żółciowego u kobiet.
 Bardzo często u osób z nadwagą 
stwierdza się mniejszą liczbę receptorów 
dla insuliny w błonach komórkowych, 
a to prowadzi do rozwoju cukrzycy 
typu 2 (tkanki są oporne na insulinę, 
występuje też upośledzona tolerancja 
glukozy).
 Zaburzenia hormonów płciowych 
i glikokortykosteroidów często spoty-
kane u osób otyłych mogą zwiększać 
ryzyko wystąpienia nowotworów hor-
monozależnych (rak szyjki macicy, 
jajnika, błony śluzowej i prostaty).
 Otyłość może być też przyczyną 
wielu pogarszających jakość życia 
komplikacji zdrowotnych m. in. zapaleń 
kostno stawowych (nadmierna masa cia-
ła wywiera nacisk na kości i stawy), dny 
moczanowej, problemów mięśniowo-
-szkieletowych, chorób skóry, zaburzeń 
oddychania (upośledzenie mechaniki 

oddychania, zespół bezdechu sennego), 
a nawet niepłodności u mężczyzn i ko-
biet.
 Najpopularniejszym miernikiem 
stosowanym do klasyfikacji wagi ciała 
jest wskaźnik BMI (waga w kilogramach 
podzielona przez wzrost w metrach do 
kwadratu). 
 Waga prawidłowa to BMI 20 – 24,9, 
nadwaga umiarkowana (stopień pierw-
szy otyłości) BMI 25 – 29,9, nadwaga 
znaczna (otyłość stopnia II-go) BMI 
30 – 40, nadwaga ekstremalna (III-ci 
najwyższy stopień otyłości) BMI powy-
żej 40.
 Jednak BMI nie daje pełnej infor-
macji na temat stopnia rozbudowania 
tkanki tłuszczowej, ani jej rozłożenia 
w ciele. Czasem może być tak, że przy 
mocnej budowie ciała waga może być 
do ok. 10 procent wyższa niż wynika to 
z obliczeń BMI.
 Wiadomo również, że otyłość typu 
„jabłko” (nadmierne nagromadzenie 
tkanki tłuszczowej wewnątrz jamy 
brzusznej) jest groźniejsza dla zdrowia 
niż otyłość typu „gruszka” (tkanka 
tłuszczowa umiejscowiona na udach 
i pośladkach).
Otyłość typu brzusznego najłatwiej 
rozpoznać na podstawie współczynni-
ka WHR (Waist to Hip Ratio), który 
określany jest stosunkiem obwodu talii 
(w centymetrach) do obwodu bioder 
(również w centymetrach). U kobiet 
otyłość brzuszna występuje, gdy współ-
czynnik ten jest równy lub większy 
od 0,8, a u mężczyzn równy lub więk-
szy 0,9.
 Dalszy ciąg tematyki związanej 
z otyłością już za miesiąc
 Dużo zdrowia!

mgr farm. Monika Miałkowska

kańca naszego kraju przypadało blisko 
49 kg owoców, to spadek o niemal 8 kg.
 Nie lepiej przedstawia się konsump-
cja warzyw i ich przetworów. W ze-
szłym roku jedna osoba spożyła ich ok. 
59 kg, podczas gdy w 2002 r. – ponad 
64 kg.
 Wciąż jemy mniej owoców i warzyw, 
niż mieszkańcy innych krajów Unii 
Europejskiej. Daleko nam do Luksem-
burga, Grecji i Włoch, przodujących 
w konsumpcji owoców świeżych i prze-
tworzonych – w ich przypadku zajmu-
jemy niechlubne przedostatnie miejsce. 
Za nami plasuje się jedynie Bułgaria.
Pod względem spożycia świeżych 
i przetworzonych warzyw znajdujemy 
się na 10 pozycji. Na początku zestawie-
nia widnieją Grecja, Malta i Rumunia.
 Z owoców najbardziej lubimy jabłka 
(15%) i owoce południowe (12,5%), 
w tym cytrusy i banany. Wśród warzyw 
prym wiodą pomidory (9%), ogórki 
(7,5%), kapusta (7%) i marchew (6%).
_
* Dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospo-

darki Żywnościowej

Przebieg kampanii
 Na potrzeby kampanii powstała 
strona internetowa www.bezpieczne-
warzywa.pl, która zawiera m.in.: 

• informacje na temat bezpieczeństwa 
i jakości handlowej warzyw i owoców, 

• zasady postępowania i spożywania 
świeżych produktów, 

• aktualne informacje dotyczące bezpie-
czeństwa i jakości warzyw i owoców, 

• formularz kontaktowy „Zapytaj eks-
perta”, za pomocą którego można 
uzyskać odpowiedź na nurtujące 
internautów pytania.

 Częścią kampanii BezpieczneWa-
rzywa.pl jest akcja promocyjna „Pora 
na pomidora, czyli jak tu nie kochać 
polskich warzyw i owoców”. Kampanię 
zainaugurował happening, który miał 
miejsce 22 lipca w Warszawie przed 
budynkiem Centralnej Biblioteki Rol-
niczej. W trakcie wydarzenia wypuszc-
zonych zostało tysiąc czerwonych balo-
nów symbolizujących pomidory – znak 
rozpoznawczy kampanii.
 Kolejne happeningi promujące pol-
skie warzywa i owoce odbędą się pod-
czas imprez plenerowych Lata z Radiem 
w:
• Krynicy Zdrój – 30 lipca
• Gnieźnie – 6 sierpnia 
• Mielnie – 13 sierpnia 
• Szczytnie – 27 sierpnia 
• Koninie – 3 września 
Ostatni happening zaplanowano w Spale 
– 25 września, podczas Dożynek Prezy-

denckich.
 Happeningom towarzyszyć będą 
rozd ają cy  pom idor y  M i łośn icy 
i Miłośniczki Pomidorów.
 Więcej informacji na temat kam-
panii BezpieczneWarzywa.pl oraz 
kwestii związanych z bezpieczeństwem 
warzyw i owoców – na stronie inter-
netowej www.bezpiecznewarzywa.pl. 
Szczegóły akcji „Pora na Pomidora, 
czyli jak tu nie kochać polskich warzyw 
i owoców” – na www.facebook.com/
poranapomidora. 
 Inicjatorem kampanii, sfinansowa-
nej ze środków Funduszu Promocji 
Owoców i Warzyw, jest Federacja 
Branżowych Związków Producentów 
Rolnych. W kampanię zaangażowane 
są: Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Inspekcja Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa.
Źródło:

Federacja Branżowych Związków 
Producentów Rolnych
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Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

Pierwsze dni i tygodnie 
grozy wojennej cd.
 Wydarzenia kolejnych dni i tygodni, 
wrześniowej wojny obronnej oraz lat 
okupacji hitlerowskiej nie oszczędzały 
nam tego przed czym tato starał się nas 
chronić w rozmowie z wujkiem Papie-
rem. W latach powojennych czytałem 
wiele o zbrodniach hitlerowskich w Polsce 
i daleko poza jej granicami. To co wujek 
Papier opowiadał okazało się faktami, a nie 
plotką.
 Następnego dnia we wtorek 5-go 
września tato i ja oraliśmy końmi pole 
we wsi pod zasiew żyta. Robota szła nam 
marnie, bo co chwila ktoś przychodził do 
taty z pytaniami o aktualne wiadomości 
radiowe albo o radę co robić, uciekać czy 
pozostać i zdać się na łaskę losu? Tato 
starał się informować krótko o przebiegu 
wojny. Zamiast rady co robić uciekać lub 
nie tato wyjaśniał, że każdy musi sam de-
cydować o tym co ma robić. W odniesieniu 
do siebie stwierdzał, że on ze swoją rodziną 
nie zamierza nigdzie uciekać. Wskazywał 
przy tym na ludzi wędrujących drogą 
i pytał. Jak długo można wytrzymać taką 
ucieczkę? Mamy zginąć gdzieś z głodu 
i wyczerpania albo od pocisków i bomb 
niemieckich, to lepiej zginąć tu na własnej 
ziemi. Niemcom chyba zależy siać panikę 
wśród ludności cywilnej i tarasować drogi 
uciekinierami, aby utrudniać sprawne 
poruszanie się po nich polskich wojsk. 
Przecież masowy ruch ludności cywilnej 
i wojska na drogach, łatwo jest niszczyć 
z samolotów.
 Jakby na potwierdzenie tego co mó-
wił tato dał się słyszeć falujący warkot 
nadlatujących samolotów bombowych 
z zachodu. Szybko zjechaliśmy z pola pod 
pobliskie drzewa by nie stanowić łatwego 
celu dla samolotów myśliwskich. Z dro-
gi prowadzącej przez wieś zniknęli też 
uciekinierzy chroniąc się gdzie kto mógł, 
by nie prowokować załóg samolotów do 
ataku lotniczego. Gdy eskadra samolotów 
przeleciała wróciliśmy na pole do dalszej 
orki. Uciekinierzy też wychodzili na drogę 
do dalszej wędrówki. Samoloty niemieckie 
latały na niskich pułapach, zupełnie bez-
karnie zapewniając sobie dogodne warunki 
do skutecznego ataku wszystkiego co ich 
załogi uznawały za celowe albo godne 
zabawy. Tego dnia jeszcze kilka razy prze-
latywały samoloty niemieckie na wschód 
i z powrotem, a pod ich skrzydłami i na 
kadłubach wyraźnie było widać malowane 
krzyże niemieckie. Po raz pierwszy słysze-
liśmy też wyraźnie wybuchy bombowe na 
wschodzie i na północy.
 Do zaorania pozostał jeszcze spory 
kawałek ziemi na po południe. Zjeżdżając 
z pola na obiad tato powiedział mi bym 
wracał do domu z końmi i dał im jeść, 
a on wstąpi na chwilę do wujka Papiera. 
Jeśli u wujka zatrzyma się dłużej, to nie 
czekać na niego z obiadem. Jednak wkrót-

ce za mną przyszedł, bo nie zastał wujka 
w domu. Przed naszym powrotem z pola 
przyszła do nas siostra Marysia z mężem. 
Chcieli porozmawiać z rodzicami, co robić 
wobec masowych ucieczek ludności przed 
barbarzyńskimi okrucieństwami wojsk hi-
tlerowskich. W rozmowie przy wspólnym 
obiedzie ustalono, że nie opuścimy naszych 
zagród i będziemy ich bronić przed znisz-
czeniem. Każdy z domowników powinien 
dokładnie wiedzieć co należy do jego 
obowiązków w przypadku zagrożenia. 
Trzeba koniecznie zgromadzić w łatwo 
dostępnym miejscu sprzęt do gaszenia 
pożaru, jak: wiadra, łopaty, osęki i zawsze 
je tam zostawiać po zabraniu do bieżących 
potrzeb ich użytkowania. Wszyscy muszą 
bacznie uważać na niebezpieczeństwo 
pożarowe od pocisków zapalających, albo 
od zaprószenia ognia przez uciekinierów 
i żołnierzy zatrzymujących się na odpo-
czynek lub na nocleg. Trzeba mieć przy-
gotowane bandaże i środki dezynfekcyjne 
do opatrunków rannych. Wszyscy musimy 
zachować spokój, niczego się nie bać i nie 
ulegać panice wojennej, jaka opanowała 
uciekinierów. Nie wolno nam zaniedbywać 
robót w polu bo od terminowego i rzetelne-
go ich wykonywania zależeć będzie jakość 
i obfitość plonów oraz naszego wyżywie-
nia i bytowania.
 Prowadzona rozmowa i przyjęte ustale-
nia wzmocniły moje przekonanie, że tato 
ma rzeczywiście całkowitą rację. Dzięki 
jego rozwadze i doświadczeniu naprawdę 
można czuć się bezpiecznie w tych okrut-
nych czasach. Chyba każdy z uczestników 
obiadu odnosił podobne wrażenie, bo roz-
mowa z tematów grozy wojennej zeszła na 
sprawy siewu zbóż ozimych, kopania ziem-
niaków, zbioru buraków, kapusty i innych 
warzyw oraz robienia zapasów na zimę. 
Do pilnych prac gospodarskich zaliczono 
też omłoty zbóż konsumpcyjnych i paszo-
wych. Nagle szwagier Andrzej Wierzbicki 
jakby przypomniał sobie o obowiązkach 
w jego gospodarstwie, wstał i zwrócił się 
do Marysi by podziękować rodzicom za 
gościnę i mądre rady, bo czas wracać do 
pracy w domu.
 W środę 6-go września coraz trudniej 
było odbierać audycje radiowe. W słu-
chawkach były trzaski jak w czasie burzy. 
Słyszalność była bardzo słaba i pojawiały 
się przerwy w odbiorze. Tato wielokrot-
nie manipulował przy ustawieniu igły 
na kryształku by odnaleźć lub poprawić 
słyszalność. Wśród niewyraźnych audycji 
tato wyłowił wiadomość o zajęciu Kra-
kowa przez wojska niemieckie. Wkrótce 
wiadomość tę potwierdził pan Stanisław 
Gaj, który przyszedł do nas pogadać z tatą 
o sytuacji wojennej. Obydwaj byli zgodni 
w przewidywaniu, że za kilka dni działania 
wojenne będą się przetaczać przez naszą 
okolicę.
 Intensywne roboty w polu i w zagrodzie 
tworzyły atmosferę normalności i skła-
niały do myślenia o tym co się robi, a tym 
samym pozwalały zapominać o zbliżają-
cym się niebezpieczeństwie bezpośrednich 
działań wojennych w naszych stronach. 
Mimo to jakby podświadomie narastał 
niepokój każdego z nas w rodzinie. Coraz 
trudniej było myśleć o tym co będziemy 
robić jutro, bo każdego dręczyły uczucia 
obawy, co jutro stanie się z nami? Czy już 
Niemcy przyjdą i będą nas maltretować?
 Kolejny dzień 7-go września zamykał 

pierwszy tydzień trwania wojny obronnej 
prowadzonej samotnie przez Polskę z nie-
mieckim najeźdźcą. Mocarstwa zachodnie 
Francja i Wielka Brytania poza dziw-
nym wypowiedzeniem wojny Niemcom, 
dziwnym bo bez przystąpienia nawet do 
zaczepnych działań wojennych z niemiec-
ką potęgą militarną. Nie wykazały też 
zainteresowań w udzieleniu Polsce pomo-
cy w uzbrojeniu armii polskich. Dlatego 
Hitler mógł sobie pozwalać na realizację 
planów totalnej i błyskawicznej wojny 
(Blitzkrick) z Polską.
 W istocie błyskawicznie zbliżały się 
do nas działania wojenne. Tego dnia 
w czwartek 7-go września drogą koło nas 
w kierunku północnym pędził galopem 
nieduży oddział kawalerii. Tato oceniał 
ten oddział jako zwiad terenowy, ale lu-
dzie mówili, że były to resztki z rozbitego 
pułku przez niemiecką jednostkę pancer-
ną. Przyszło do nas też dwóch żołnierzy 
piechoty z pełnym uzbrojeniem. Prosili 
o wypoczynek bo stopy mieli otarte do 
krwi przez źle zawinięte na nich onuce. 
Zdjęli z nóg owijacze i buty, tato założył 
im opatrunki, pokazał w jaki sposób 
trzeba prawidłowo zawinąć stopę onucą 
i włożyć do buta. Mama poczęstowała ich 
chlebem z masłem i mlekiem. Żołnierze 
mówili, że zgubili swój pułk wycofując się 
z nad Dunajca w kierunku do Rzeszowa, 
ale nie wiedzieli dokładnie gdzie to było, 
w pobliżu jakiej miejscowości. Twierdzili, 
że w czasie postoju ich kompani w lesie, 
przemęczeni zasnęli w zaroślach, a jak się 
obudzili kompanii już nie było. Tato radził 
im by szli razem w kierunku wschodnim 
i szukali kontaktu z jakąkolwiek jednostką 
wojska polskiego, która udzieli im infor-
macji gdzie może być ich pułk, albo włączy 
ich do swego składu. Trochę pokrzepieni 
posiłkiem i chwilowym odpoczynkiem 
ruszyli w dalszą tułaczkę żołnierską.
 Coraz częściej zachodzili do nas ucieki-
nierzy cywilni prosząc o jedzenie i picie bo 
w przydrożnych gospodarstwach nie mają 
już żywności. Niedawny wypiek chleba 
był na ukończeniu i mama z Gienią przy-
gotowały świeży wypiek, by wspomagać 
głodnych ludzi.
 Chyba nikt z rodziny tego dnia nie 
myślał o jutrzejszym święcie parafialnym 
Matki Boskiej Siewnej i o uroczysto-
ściach odpustowych, jakie odbywały się 
corocznie w dniu 8-go września w na-
szym kościele w Siedliskach. Wszyscy 
byliśmy pochłonięci dodatkowymi zaję-
ciami dawania posiłków dla uciekinierów 
i pilnowania zagrody przed kradzieżą 
dobytku, albo zaprószeniem ognia przez 
obcych ludzi. Mimo pozornie spokojnego 
zachowywania się wszystkich w naszej 
rodzinie, ja i moje siostry byliśmy u kresu 
wytrzymałości ogromnego niepokoju, 
graniczącego z paniką. Nawet ciocia 
Anna, która przeżyła okropności I wojny 
światowej robiła na nas wrażenie przejętej 
strachem. Jedynie rodzice, a zwłaszcza tato 
swoim zachowaniem i rozmowami z nami 
tworzyli atmosferę bezpiecznego samo-
poczucia w naszym domu rodzinnym. 
Na opowiadania uciekinierów o różnych 
okrucieństwach jakich dopuszczają się 
hitlerowcy na polskiej ludności cywilnej, 
tato reagował bardzo spokojnie, rzeczowo 
i logicznie. Mama też wspierała tatę przy-
kładami z lat I wojny światowej, w których 
dowodziła, że Kozacy byli gorsi od Niem-
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 Lwów – miasto usytuowane podobnie jak Rzym, na siedmiu 
wzgórzach. Położenie to sprawia, że pod względem klimatu, 
flory i fauny łączy elementy wschodu i zachodu. To miejsce na 
styku cywilizacji, świata łacińskiego i prawosławia. W wielu 
miejscach pachnie tu mitem Rzeczpospolitej wielu narodów 
– Ukraińców, Polaków, Ormian i Żydów. Posiada mnóstwo 
zabytków reprezentujących najrozmaitsze epoki i style oraz nie-
bywały urok – atmosferę, 
ludzi, polskie sentymenty. 
To jest podróż ku przeszło-
ści, – brukowane ulice ze 
starymi szynami tramwa-
jowymi i witryny sklepów 
z poprzedniej epoki. 
 Jak co roku, korzystając 
z usług sprawdzonego już 
przez nas biura podróży 
nauczyciele i pracownicy 
szkół w Siedliskach-Bo-
gusz i Grudnej Górnej 
postanowili odwiedzić 
Lwów, Olesko, Podhorce 
i Poczajów. 
 Lwów to miasto wielu 
zabytków. W ciągu dwóch 
dni nie sposób ze wszyst-
kimi się zapoznać. Dlatego 
też pani Natalia – nasz 
przewodnik i pani Urszula 
– pilot wycieczki, stara-
ły się jak mogły by nam 
jak najwięcej pokazać. 
Te najważniejsze, które 
obejrzeliśmy to: 
 Katedra Łacińska to 
jeden z najstarszych ko-
ściołów we Lwowie. Jest to 
budowla w stylu gotyckim, 
zbudowana na przełomie 
XIV-XV wieku. Wewnątrz 
Katedry widnieje unikalny 
Obraz Matki Bożej Łaska-
wej zwany także Śliczną 
Gwiazdą miasta Lwowa. 
 Archikatedralny so-
bór św. Jura we Lwowie 
to cerkiew archidiecezji 

lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Wewnątrz 
usytuowana jest niezwykle piękna siedemnastowieczna ikona 
Matki Boskiej Trembowelskiej. Historia mówi, że została ona 
uratowana przed Turkami przez biskupa Józefa Szumańskiego. 
Możemy tu odnaleźć niesamowite krypty, w których spoczy-
wają księciowie oraz metropolici greckokatoliccy. Warto dodać, 
że w XIX wieku działało tam ukraińskie stronnictwo zwane 

Świętojurcami, w tym cza-
sie prowadzona była tam 
działalność polityczna. 
 Katedra ormiańska pw. 
Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny – jeden 
z najstarszych i najcen-
niejszych zabytkowych 
kościołów Lwowa, do 
1945 katedra katolicka ob-
rządku ormiańskiego pw. 
Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny. Charak-
terystycznym elementem 
architektury wnętrza ka-
tedry są arkady o łukach 
ostrych, perskich i w ośli 
grzbiet, płaskorzeźbione 
kamienne ornamenty oraz 
liczne ormiańskie krzyży-
ki wotywne, tzw. chacz-
kary. W najstarszej części 
katedry zachowały się 
fragmenty fresków z XV 
i XVI w. Reszta ścian we 
wschodniej i środkowej 
części świątyni pokryta 
jest malowidłami ścien-
nymi Jana Henryka Ro-
sena z lat 1928-1929 z or-
namentyką o motywach 
ormiańskich.25 czerwca 
2001 roku, podczas swej 
oficjalnej wizyty na Ukra-
inę, w świątyni tej modlił 
się papież Jan Paweł II.
 Kaplica Boimów – gro-
bowa kaplica lwowskiej 

„…taKIE RZEcZy, tO tylKO WE lWOWIE…”

ców i dodawała, kto z woli Pana Boga ma 
przeżyć to na pewno przeżyje.
 Noc mieliśmy bardzo niespokojną. Na 
zmianę pilnowaliśmy bezpieczeństwa na-
szej zagrody. Nasz „Wiernek”, tak nazywał 
się pies łańcuchowy prawie bez przerwy 
szczekał, jakby wtórował innym psom w 
okolicznych zagrodach. Od czasu do czasu 
jego ujadanie stawało się gwałtowne jak na 
obcego przechodnia. Wtedy sprawdzałem 
czy nie kręci się ktoś obcy w obejściu. Cza-
sem tylko jacyś ludzie przechodzili drogą 
lecz nikt nie skręcał na nasze podwórze. 
Słyszałem też jakieś nawoływania, turkot 
wozów jadących przez wieś i odgłosy 
dalekiego huku jakby wybuchów. Moje 
spostrzeżenia przekazałem tacie, który 
wyszedł na podwórze mnie zmienić. Głos 
chyba mi drżał, bo tato spytał. Boisz się? 
Tak trochę się boję. Mówiłem ci już, że 
niedobrze jest się bać, bo strach odbiera 
człowiekowi rozum. Idź już spać i staraj 
się zasnąć zaraz, bo do świtu niewiele 
zostało czasu. Po cichu by koni nie budzić 
wgramoliłem się na pryczę w stajni. Der-
ką nakryłem się z głową i rzeczywiście 
natychmiast zasnąłem kamiennym snem. 

Rano obudził mnie tato. Konie były już 
napasione dlatego nie słyszałem gniadej 
by mnie budziła jak zwykle.
 Dziwny nastrój panował w mieszka-
niu, niby świąteczny bo pachniało kawą, 
chociaż nikt nie wybierał się do kościoła, 
a wszyscy byli smutni i zmęczeni. Wyją-
tek stanowiła ciocia Anna, która mimo 
zagrożeń wojennych poszła do kościoła 
na poranne nabożeństwo. Wnet wróciła i 
z przerażeniem opowiadała, że ścieżkami 
doszła do drogi koło Bizonia i dalej nie 
mogła iść bo droga jest zawalona wojskiem 
i cywilami uciekającymi przed Niemcami, 
którzy są już w Tarnowie.
Tato cierpliwie manipulował przy odbior-
niku radiowym, ale nie trafiał igłą w taki 
punkt kryształka gdzie jest wystarczająca 
słyszalność. Radiostacja w Krakowie 
przestała nadawać już 4-go września, a 
Warszawa – Raszyn najsilniejszy nadajnik 
Polskiego Radia przestał nadawać w dniu 
wczorajszym, czyli 7-go września. Ta ra-
diostacja była cały czas najlepiej słyszalna 
u nas. Jedynie radiostacja we Lwowie była 
przez jakiś czas dość dobrze słyszalna, ale 
ostatnio trudno było trafić na selektywny 

odbiór. Tato założył zapasowy kryształek 
ale i to nie pomogło.
 Praktycznie w piątek 8-go września 
zostaliśmy pozbawieni aktualnych wiado-
mości radiowych o rozwoju działań wojen-
nych. Krążyły jednak wśród mieszkańców 
wsi wiadomości przekazywane przez ucie-
kinierów, często sprzeczne w szczegółach 
ale stwierdzające jednoznacznie że wojska 
niemieckie pojawią się lada chwila. Po 
południu ruch uciekinierów wyraźnie za-
nikał co potwierdzało zbliżanie się wojsk 
najeźdźcy. Wszyscy w rodzinie byliśmy 
odrętwieni przemęczeniem i poczuciem 
zagrożenia, które może nastąpić w najbliż-
szych godzinach. Tymczasem nadeszła noc 
znacznie spokojniejsza od poprzednich. 
Podobnie sobota i niedziela 9 i 10 września 
były zaskakująco spokojne. Gdyby nie krą-
żące we wsi wiadomości, że nasze tereny 
są już zajęte przez Niemców bo ich wojska 
są w Dębicy, Jaśle i Krośnie, to można by 
pomyśleć, że rozpoczęta wojna była tylko 
koszmarnym snem. Jedynie przelatujące 
eskadry samolotów niemieckich przywra-
cały świadomość złej rzeczywistości.

cdn.
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WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE26

rodziny kupieckiej pochodząca z 1617 roku. Zarówno ściana 
zewnętrzna jak i wnętrze kaplicy pokryte są przepięknymi 
płaskorzeźbami kamiennymi. Cała kaplica zbudowana jest na 
planie prostokąta, przykryta jest kopułą z latarnią zakończoną 
rzeźbą siedzącego Chrystusa. 
 Apteka Muzeum działająca we Lwowie w jednym miejscu 
nieprzerwanie od 1775 roku. Znajdują się w niej ciekawe ekspo-
naty, prezentujące rozwój sztuki aptekarskiej, tj. stare naczynia 
aptekarskie, wagi, recepty i opakowania leków. 
 Opera Lwowska – Lwowski Narodowy Akademicki Teatr 
Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. To unikalny budy-
nek będący nie tylko dziełem sztuki architektonicznej, ale także 
malarstwa i rzeźby. Pełno w nim pięknych rzeźb i fascynujących 
obrazów nawiązujących do sztuki teatralnej. Widownia teatru 
mieści 1200 miejsc. Każdy kto jest zwolennikiem i wielbicielem 
sztuki, znajdzie w tym miejscu coś co go z pewnością wprawi 
w zdumienie i w zachwyt.
 Każdy kto odwiedza Lwów musi przejść się jedną z głównych 
promenad Lwowa, zwaną Aleja Wolności (Prospekt Swobody) 
utworzoną w końcu XIX wieku, gdy zasklepiono koryto rzeki 
Pełtew i pierwotnie nosiła nazwę Wałów Hetmańskich.
 Kolumna Adama Mickiewicza jest bardzo ważnym po-
mnikiem. Mieści się ona na Placu Mickiewicza, na Starym 
Mieście. Pomnik uroczyście odsłonięto 30 października 1904 
roku w obecności syna poety – Władysława. Adam Mickiewicz 
to poeta, który umiłował sobie Lwów i zawsze bardzo chętnie 
powracał sercem i myślami do tego miasta. Właśnie dlatego, 
że to miasto było mu tak bliskie, 
postanowiono zbudować pomnik na 
jego cześć.
 Kopiec Unii Lubelskiej – Wy-
soki Zamek we Lwowie – jest to 
kopiec usytuowany na wzgórzu, 
zwanym również Wysoki Zamek 
Lwów. Został usypany z okazji 
trzechsetnej rocznicy Unii Lubel-
skiej. Wzniesiony dzięki inicjatywie 
i wkładowi finansowemu Francisz-
ka Smolki. W dniu poświęcenia 
kamienia węgielnego – 11 sierpnia 
1869 wśród uroczystego, manife-
stacyjnego nastroju sypano tam 
ziemię ze wszystkich stron Polski, 
a nawet z grobów: Mickiewicza, 
Słowackiego i gen. Kniaziewicza. 
Ziemię pod kopiec brano ze splanto-
wanego szczytu wzgórza, a kamienie 
w pewnej części z zabytkowych ruin 
zamku obronnego. Ze szczytu (413 m 
n.p.m) roztacza się wspaniały widok na miasto i okolicę.
 Zwiedzając Lwów nie sposób ominąć tutejszej starówki, 
czyli głównego rynku średniowiecznego miasta. Ów czworo-
boczny plac liczy 142 m długości i 129 m szerokości. Z każdego 
narożnika rynku wychodzą dwie ulice. Centralną część stanowi 
ratusz, dookoła placu znajdują się 44 kamienice (m.in. Czarna, 
Biskupia, Korniakta), prezentujące wszystkie style od renesansu 
po modernizm. W czterech narożnikach rynku znajdują się fon-
tanny z początku XIX w., przedstawiające postacie mitologiczne 
– Neptuna, Diany, Amfitryty i Adonisa. 
 W 1998 Stare Miasto razem z Wysokim Zamkiem, Pod-
zamczem i archikatedralnym soborem św. Jura zostało 
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
 Na szczególną uwagę zasługuje Cmentarz Łyczakowski, 
jedna z najstarszych istniejących do dziś w Europie nekropolii. 
Położony na malowniczych wzgórzach wśród zieleni, zajmuje 
ponad 42 ha. Na 86 polach sytuuje się około 300 tys. mogił. Zbu-
dowano tutaj ponad 2 tysiące grobowców, na mogiłach znajduje 
się około 500 rzeźb i reliefów. Wiele zabytkowych nagrobków 
ma wartość artystyczną. Cmentarz Łyczakowski to miejsce 
pochówku wielu Polaków. Należy w tym miejscu wspomnieć 
przynajmniej kilkoro ze spoczywających tam rodaków: Gabrielę 
Zapolską, Marię Konopnicką, Juliana Ordona, Władysława 
Bełzę, Artura Grottgera, Franciszka Smolkę, Wincentego Pola, 
Karola Szajnochę. Obok poetów, malarzy, pisarzy, historyków, 
aktorów spotykamy groby kościuszkowskich i napoleońskich 
żołnierzy oraz uczestników powstania z roku 1863/64.

 Częścią Cmentarza Łyczakowskiego jest Cmentarz Obrońców 
Lwowa popularnie nazywany Cmentarzem Orląt Lwowskich. 
Na cmentarzu tym spoczywa 2859 żołnierzy i cywilnych uczest-
ników wojny w latach 1918-1920. Stąd w 1925 roku prochy 
jednego z „Orląt” przeniesione zostały do Warszawy i złożone 
w Grobie Nieznanego Żołnierza. Przez długie lata (za PRL-u) 
nie wspominało się z jakiego miejsca naprawdę pochodzą prochy 
Nieznanego Żołnierza spoczywającego w Warszawie.
 W 1934 roku wzniesiono monumentalny Pomnik Chwały – łuk 
triumfalny i 12 doryckich kolumn. Nad bramą środkową wyryto 
łaciński napis: „Mortui sunt ut liberi vivamus” (Polegli, abyśmy 
żyli wolni). 
 Atmosferę tego szczególnego dla nas miejsca najlepiej oddaje 
wiersz Macieja Szukiewicza „PAMIĘCI JURKA BITSCHANA”
„W granatowym mundurku, wątlejszy od chabin,
Nie pacholę, lecz dziecko, pomykał zaułkiem.
„Gdzież ty wleczesz ten większy od ciebie karabin?
Dokąd chłopcze?”
– Z studenckim połączyć się pułkiem.
Brat poszedł, tato poszedł i ja chcę tak samo,
Tylkom się dłużej od nich żegnał z moją mamą.
Płakała gdym odchodził ...
„Wróć, wojna nie żarty”
– Ja wrócę, proszę pana, ale jak do Sparty,
Z nią albo ...
„Cicho, zamilcz, mrok się czarny wlecze,
Posłyszy cię nie w porę i jeszcze urzecze”.
– Powrócę! ...
I powrócił, lecz nie z nią, a ... na niej!

„Bardzo cierpisz? „
– Troszeczkę. Karabin nie włócznia,
Hektor ryczał, a kula bezboleśnie 
rani.
A gdybym nawet... co tam o jednego 
ucznia. 
Dobrze mi, tylko słabo i w oczach 
mi ciemno,
A tam mama się trapi... Póki wiem 
przytomnie,
Przepraszam cię, mamusiu, a pamię-
tasz o mnie...
Świetlani wy i piękni, wy obrońcy 
Lwowa!
Polska pośród relikwij krew waszą 
przechowa
I siemię braterstwa, co tkwi w niej 
na wieki,
Z łzą wielką, większą dumą zsypie 
w swe sąsieki.”
 Ten piątoklasista poległ w walkach 
przy Cmentarzu Łyczakowskim. Był 

jednym z wielu... Nie był zresztą najmłodszą osobą, która wów-
czas poległa. Na Cmentarzu Orląt spoczywają doczesne szczątki 
sześcioletniego Oswalda Anissimo, który jest pochowany we 
wspólnej mogile z trzydziestotrzyletnim ojcem – Michałem. 
Obrońców Lwowa do lat siedemnastu było razem 1421.
 Miasta nie da się poznać w ciągu jednego, czy dwóch dni, 
ale można zwiedzić w tym czasie jego najważniejsze zabytki 
nierozerwalnie związane z polską kulturą i to się nam udało. Nie 
można też opisać wszystkiego, niestety Wiadomości Brzosteckie 
mają określoną ilość stron. Szkoda!
 Zwiedzając ziemię lwowską koniecznie trzeba odwiedzić 
oleski zamek. Stoi on wśród stawów i bagien na wierzchołku 
stromego wzgórza górując nad rozciągającą się wokół rów-
niną. Zbudowany został przez książąt halicko-wołyńskich na 
przełomie XIII i XIV w. W roku 1432 zdobył go Władysław 
Jagiełło i wkrótce przekazał w ręce rodziny Sienińskich. Później 
zamek należał do Kamienieckich, Herburtów i Daniłowiczów. 
Wielokrotnie niszczony przez Tatarów, za każdym razem był 
odbudowany. W oleskim zamku, w malutkiej miejscowości nad 
Liberią, urodzili się królowie Jan III Sobieski (1629 r.) i Michał 
Korybut Wiśniowiecki (1639 r.). 
 Jan III Sobieski nie szczędził wysiłków, aby stać się właści-
cielem miejsca swoich narodzin. Po śmierci króla zamieszkała 
tu wdowa po nim, Maria Kazimiera, która wspaniale odnowiła 
rezydencję. W 1882 r. obiekt jako pamiątka narodowa został ku-
piony przez Komitet Opieki nad Zamkiem w Olesku i ofiarowany 
krajowi. Prace konserwatorskie trwały do II wojny światowej. Po 

Ignacy Łukasiewicz
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wojnie budowla uległa zniszczeniu, potem ponownie ją odbudo-
wano w latach 1961–1965, a obecnie urządzono w niej muzeum 
będące filią Lwowskiej Galerii Obrazów. Na ekspozycję, ukazu-
jącą sztukę dworską z XVII i XVIII w. składa się wyposażenie 
rezydencji magnackich i kościołów z zachodniej Ukrainy. 
 Miejsce to kryje również i inne historie. W 1615 r. Adam 
Żółkiewski popełnił tu głośne w Polsce samobójstwo z powodu 
nieszczęśliwej miłości do Marii Daniłowiczówny. Ciekawostką 
jest też fakt, iż zamek w Olesku odegrał Taurogi w ekranizacji 
„Potopu”. 
 U podnóża zamku można obejrzeć pozostałości po ogrodzie. 
Kiedyś były tam bagna broniące dostępu do twierdzy. Obecnie 
pozostało trochę roślinności, alejek i kamienne lwy. 
 Podhorce – kiedyś polskie dziś ukraińskie – położone są na 
stoku gór Woroniaków (409 m) 80 km na wschód od Lwowa. 
Przebiega tędy europejski dział wodny, część wsi należy do do-
rzecza Wisły, część do Dniepru. Nazwa Podhorce wywodzi się 
z położenia miejscowości „pod górą”, gdzie mieszkali głównie 
Rusini.
 Król Władysław Warneńczyk nadał dobra podhoreckie 
i zahoreckie Januszowi Podhoreckiemu. Miejsce to docenione 
przez hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego 
Stanisława Koniecpolskiego, który zakupił Podhorce i przystąpił 
do budowy swojej rezydencji. Ta świetna siedziba magnacka 
zbudowana została „dla uciech smacznego wypoczynku po woj-
skowych trudach”. Trzy pokolenia Koniecpolskich pracowały nad 
nadaniem pałacowi w Podhorcach charakteru pomnika chwały 
rodowej. Stanisław Koniecpolski młodszy zapisał Podhorce kró-
lewiczowi Jakubo-
wi Sobieskiemu, ale 
ostatecznie trafiły 
one do Konstantego 
Sobieskiego – młod-
szego syna Jana III. 
W 1720 roku pałac 
z dobrami nabyli 
Rzewuscy. Wśród 
dzierżących obiekt 
Rzewuskich był Wa-
cław Rzewuski zna-
ny jako Emir Tadż 
ul-Fahr, bohater ro-
mantycznych opo-
wieści i poematów. 
Ostatnimi właści-
cielami Podhorców 
do II wojny świa-
towej była rodzina 
Sanguszków. Książę 
Roman Sanguszko 
pomny doświadczeń 
I wojny światowej 
ewakuował najcen-
niejsze zbiory. Konwój w ostatniej chwili zdołał się przedostać 
do Rumunii, a zbiory poprzez podróż przez Europę dostały 
się aż do dalekiej Brazylii. Z części zbiorów podhoreckich po-
wstała fundacja kulturalna, która do dziś istnieje w Sao Paulo. 
Najcięższe czasy dla Podhorców to okres II wojny światowej. 
Rządy sowieckie oznaczały rabunek i dewastację obiektu. Po 
wojnie w murach pałacu był szpital chorych na płuca. W latach 
pięćdziesiątych miał miejsce pożar pałacu. Pomimo tego obiekt 
nadał pozostał atrakcyjny a w jego murach kręcono wielokrotnie 
filmy, w tym „Potop” (wnętrze uchodziło za filmowe radziwił-
łowskie Kiejdany). W 1997 roku pałac został przejęty przez 
Lwowską Galerię Sztuki i rozpoczęły się prace restauracyjne. W 
Lwowskiej Galerii znajduje się znaczna część dawnych zbiorów 
Rzewuskich, które może kiedyś powrócą na dawne miejsce. Inna 
część kolekcji podhoreckiej znajduje się obecnie w zbiorach 
Muzeum w Tarnowie, zaś archiwum Rzewuskich i Sanguszków 
przechowuje się na Wawelu w Krakowie. Będąc w Podhorcach 
mieliśmy przyjemność spotkać „Białą Damę” – nikt się jednak 
nie przestraszył tej ślicznej laleczki, chociaż atmosfera ciemnej 
piwnicy i alchemicznych akcesoriów była temu sprzyjająca. 
Szkoda, że zamek ten nie wygląda tak jak niegdyś, teraz zostały 
tylko zdjęcia sławiące jego przeszłość. Byłby prawdziwą „perłą” 
dla wszystkich, na pewno turystów by nie brakowało. Mam 
nadzieję, że rozpoczęte prace remontowe, jak na razie dosyć 
skromne, doprowadzą zamek do dawnej świetności.

 Kilkanaście kilometrów od Krzemieńca na wyniosłym 
wzgórzu wznosi się klasztor. Z daleka widać złote kopuły cer-
kwi. To ośrodek kultu maryjnego, święte miejsce prawosławia 
na zachodniej Ukrainie, monastyr w Poczajowie. Tutejszą 
Madonnę przywoływał wychowany w pobliżu Słowacki, tutaj 
zauroczony sztuką pisania ikon Jerzy Nowosielski chciał zostać 
mnichem. Ogromna Ławra Poczajowska jest interesującym, 
wysokiej klasy zabytkiem. Wg legendy na szczycie góry objawiła 
się Najświętsza Bogurodzica w słupie ognia, pozostawiająca na 
skale swój ślad. W miejscu tym mieli się osiedlić w niewielkich 
pieczarach mnisi prawosławni już w XIII wieku. Stopniowo rosła 
sława miejsca. Przełom w rozwoju klasztoru nastąpił w 1597 
roku, kiedy sędzina Łucka Anna z Konińskich Hojska, podaro-
wała mu ikonę Matki Boskiej otrzymaną od patriarchy Neofita. 
Ławra Poczajowska to święte miejsce i dla prawosławnych i dla 
grekokatolików. Pątnicy przychodzą pokłonić się słynącej z łask 
Matce Boskiej Poczajowskiej i szczątkom błogosławionego Hio-
ba, spoczywającym w sarkofagu w cerkwi Pieczarnej. Obok gro-
bu przez maleńki otwór można wcisnąć się do pieczary, w której 
święty spędzał dni na medytacjach i modlitwie. Istnieje podanie, 
że jeśli człowiek zatai na spowiedzi jakiś grzech, to potem nie da 
rady wyjść z groty i pozostaje tam uwięziony dopóki nie wyzna 
spowiednikowi wszystkich swych przewinień. 
 Do Ławry pielgrzymi wchodzą przez XIX-wieczną bramę. 
Do bramy monastyru dochodzi obsadzona drzewami aleją, 
przy której siedzi kilku żebraków wyciągających ręce po datek. 
Turystów czeka tu dodatkowa atrakcja, otóż na terenie klasztoru 
kobiety powinny nosić spódnice (spodnie są niedopuszczalne), 

oraz mieć przykrytą 
głowę (jeśli któraś 
z pań zapomni się 
w nie zaopatrzyć, 
nie ma problemu, 
przy wejściu jest wy-
pożyczalnia chustek 
i wiązanych w pasie 
czarnych spódnic). 
 Cerkiew Uspień-
ska stoi na piecza-
rach. Jedna, bardzo 
niewielka, znajduje 
się pod nawą głów-
ną, tam, gdzie widać 
relikwiarz z odbi-
ciem stopy Matki 
Bosk iej.  W pro -
wadzącym do niej 
korytarzu można 
podziwiać ścienne 
malowidła ze świę-
tymi ruskiego pra-
wosławia. Cerkiew 
jest przepiękna – po-

złacane kopuły i dachy, biel ścian, zaskakująco jasne wnętrze 
olśniewa błękitem ścian i złotem ołtarzy, schludne alejki i chod-
niczki. Mnóstwo ludzi – czarno odziani mnisi, grupki młodych 
ludzi, starsze kobiety w chustkach i my turyści. 
 Warto zaznaczyć, że chociaż Ławra jest obiektem kultu pra-
wosławnego, modlą się tu zarówno grekokatolicy jak i katolicy 
obrządku łacińskiego.
 Podczas pobytu w Poczajowie niektórzy z nas przypomnieli 
sobie język rosyjski – oprowadzał nas po Ławrze przewodnik 
ukraiński, tłumaczyła nasza pani przewodnik, a ci co uczyli się 
rosyjskiego w szkole, mieli okazję sprawdzić co jeszcze pamię-
tają. Jak się okazało nauka w las nie poszła.
 Kończąc nasze spotkanie z Ukrainą nie można oprzeć się 
wrażeniu, że to jeden z tych zakątków na ziemi, do którego gdy 
raz się pojedzie, co jakiś czas będzie się wracało. Obecnie częściej 
jeździmy na zachód, który imponuje nam swoim rozmachem 
i nowoczesnością, ale jak się okazuje wcale tak być nie musi. 
Co prawda nie znajdziemy tu supernowoczesnych budowli, ale 
znajdziemy niepowtarzalny klimat, klimat naszej historii. Bardzo 
miło wspominamy nasz wyjazd na Ukrainę. Otuchą napawa fakt, 
że te piękne miejsca, które widzieliśmy są odnawiane i można je 
podziwiać. Kiedy za kilka lub kilkanaście lat pojedziemy w te 
i inne miejsca, na pewno zobaczymy je jeszcze piękniejsze. 

R.W.
Fot. Jakub Wadas

Cmentarz Orląt Lwowskich
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GRUPA „A”

I KOLEJKA
EKIPA REMONTOWO–BUDOWLANA – FIGO FAGOT 

12:0 (5:0)
Bramki dla Ekipy remontowo-budowlanej: M. Juszkiewicz 3, 
W. Szukała 2, Ł. Czernik 2, B. Wiśniowski 2, P. Dziedzic 1, P. 
Mroczek 1, K. Zegarowski (samobójcza)

TATRA KAMIENICA – WALKOWER 7:8 (2:3)
Bramki dla Tatry Kamienica: D. Czekaj 4, A. Sobczyk 1, D. Belcik 
1, F. Belcik 1.
Bramki dla Walkowera: K. Dzik 3 , S. Labak 3, P. Potas 1, Ł. Kor-
del 1.
 

II KOLEJKA 
SZYBCY JAK OGIEŃ - FIGO FAGOT 9:3(5:0)

Bramki dla Szybkich Jak Ogień: T. Hals 4, K. Hals 2, M. Wójcik 
2, T. Śliwa 1.
Bramki dla Figo Fagot: D. Czech 2, P. Stasiowski 1.
EKIPA REMONTOWO-BUDOWLANA - TATRA KAMIE-

NICA 9:1(0:5)
Bramki dla Ekipy remontowo-budowlanej: P. Mroczek 3, M. Jusz-
kiewicz 2, Ł. Czernik 1, W. Szukała 1, B. Wiśniowski 1, M. Białas 1.
Bramki dla Tatry Kamienica: F. Belcik 1.

III KOLEJKA
SZYBCY JAK OGIEŃ - WALKOWER 1:4 (0:0)

Bramki dla Szybkich Jak Ogień: M. Wójcik 1.
Bramki dla Walkowera: Labak Sławomir 2, Gawron Tomasz 1, 
Kordel Łukasz 1.

TATRA KAMIENICA - FIGO FAGOT 5:4 (2:3)
Bramki dla Figo Fagot: K. Zegarowski 2, P. Kowalski 1,D. Czech 1.
Bramki dla Tatry Kamienica: F. Belcik 2, D. Belcik 1, K. Nykiel 1, 
K. Zegarowski (samobójcza)

 M Z R P Bramki Pkt.
1. EKIPA REMONTOWO-BUDOWLANA 2 2 0 0 21:1 6
2. WALKOWER 2 2 0 0 12:8 6
3. SZYBCY JAK OGIEŃ 2 1 0 1 10:7 3
4. TATRA KAMIENICA 3 1 0 2 6:21 3
5.  FIGO FAGOT 3 0 0 3 3:21 0

 M Z R P Bramki Pkt.
1. BŁYSKAWICA SIEDLISKA- B. 2 2 0 0 15:9 6
2. LUDZIE CHUDEGO 3 2 0 1 20:14 6
3. BEZ NAZWY 2 1 0 1 19:9 3
4. KS TĘCZA 1 0 0 1 6:4 0
5. GRUDNA 2 0 0 2 4:23 0

GRUPA „B”
I KOLEJKA 

LUDZIE CHUDEGO - BŁYSKAWICA SIEDLISKA- B. 5:9 (2:2)
Bramki dla Ludzi Chudego: K. Gąsior 2, A. Rusztowicz 2, Ł. An-
dreasik 1.
Bramki dla Błyskawicy Siedliska-Bogusz: W. Dziadek 4, S. Haptaś 
3, T. Czuba 1, S. Czuba 1.
Żółte kartki: A. Rusztowicz (Ludzie Chudego)
BEZ NAZWY – GRUDNA 16:1(9:0)
Bramki dla Bez Nazwy: Ł. Ryndak 4, R. Kurcz 4, K. Porębski 3, 
P. Piekarczyk 2, P. Florek 1, K. Wojdyła 1, P. Winiarski 1.
Bramki dla Grudnej: M. Sobczyk 1.
Żółte kartki: S. Gliwa (Grudna)

II KOLEJKA
BEZ NAZWY – LUDZIE CHUDEGO 3:8(1:4)

Bramki dla Bez Nazwy: Ł. Ryndak 2, P. Florek 1.
Bramki dla Ludzi Chudego: S. Pisarek 5, K. Gąsior 2, K. Stani-
szewski 1. 
Żółte kartki: S. Pisarek (Ludzie Chudego)
Czerwone kartki: P. Florek (Bez Nazwy)

KS TĘCZA - GRUDNA
Ze względu na złe warunki atmosferyczne mecz zostanie rozegrany 
w innym terminie.

III KOLEJKA
KS TĘCZA - BŁYSKAWICA SIEDLISKA- B. 4:6 (2:3)

Bramki dla KS Tęcza: M. Kawalec 1, S. Berrahal 1, M. Furman 1, 
K. Bielecki 1.
Bramki dla Błyskawica Siedliska-Bogusz: Ł. Traciłowski 3, S. Hap-
taś 2, S. Czuba 1.

LUDZIE CHUDEGO - GRUDNA 7:3 (5:1)
Bramki dla Ludzi Chudego: S. Pisarek 5, A. Rusztowicz 1, Ł. An-
dreasik (samobójcza).
Bramki dla Grudnej: R. Wstawski 1, S. Gliwa 1.

GRUPA „A”
POTRZEBA SZYMON - RAMUT MICHAŁ 0:2 (1:6,4:6)
NOWICKI SZCZEPAN - SKÓRSKI KRZYSZTOF 2:0 (6:3,6:0). 
Przy stanie 3:1 w pierwszym secie Krzysztof Skórski poddał mecz 
z powodu kontuzji.
NOWICKI SZCZEPAN - POTRZEBA SZYMON 2:0 (6:0,6:3)
RAMUT MICHAŁ - NOWICKI SZCZEPAN 1:2 (2:6,6:3, 3:6)

GRUPA „B”
KOWALSKI PAWEŁ - PIĄTKIEWICZ JANUSZ 0:2 (2:6,1:6)
HALS KRZYSZTOF - NOSAL MATEUSZ 2:0 (6:3,6:3)
HALS KRZYSZTOF - KOWALSKI PAWEŁ2:0 (6:3,6:3) 
NOSAL MATEUSZ - PIĄTKIEWICZ JANUSZ 2:0 (6:2,6:4)
PIĄTKIEWICZ JANUSZ - HALS KRZYSZTOF 0:2 (1:6,2:6)
NOSAL MATEUSZ - KOWALSKI PAWEŁ 2:0 (6:2,6:1)

GRUPA „C”
CZECH JACEK - ĆWIK PIOTR 2:0 (6:2,6:3)
KAWALEC MAGDALENA - RYNDAK ŁUKASZ 2:1 (3:6,6:4,6:4)
RYNDAK ŁUKASZ - ĆWIK PIOTR 2:0 (6:1,6:1)
KAWALEC MAGDALENA - CZECH JACEK 2:1 (3:6,6:3,6:1)

GRUPA „D”
RAMS SŁAWOMIR - FRYC PIOTR 2:0(6:3,6:3)
RAMS SŁAWOMIR - BERRAHAL SOFIAN 2:0 (6:3,6:1)
BERRAHAL SOFIAN - FRYC PIOTR 2:0 (6:2,6:4)

wyniki Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej gminy Brzostek na dzień 27 lipca 2011r.

wyniki Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego gminy Brzostek na dzień 27 lipca 2011r.
GRUPA „A”

MECZE SETY GEMY PUNKTY
1. NOWICKI SZCZEPAN 3 6:1 39:17 6
2. RAMUT MICHAŁ 2 3:2 23:23 3
3. POTRZEBA SZYMON 2 0:2 5:12 2
4. SKÓRSKI KRZYSZTOF 1 0:2 3:12 1

GRUPA „B”
MECZE SETY GEMY PUNKTY

1. HALS KRZYSZTOF 3 6:0 36:15 6
2. NOSAL MATEUSZ 3 4:2 30:21 5
3. PIĄTKIEWICZ JANUSZ 3 2:4 21:27 4
4. KOWALSKI PAWEŁ 3 0:6 12:36 3

GRUPA „C”
MECZE SETY GEMY PUNKTY

1. KAWALEC MAGDALENA 2 4:2 30:24 4
2. RYNDAK ŁUKASZ 2 3:2 26:17 3
3. CZECH JACEK 2 3:2 22:23 3
4. ĆWIK PIOTR 2 0:4 7:24 2

GRUPA „D”
MECZE SETY GEMY PUNKTY

1. RAMS SŁAWOMIR 2 4:0 24:10 4
2. BERRAHAL SOFIAN 2 2:2 16:12 3
3. FRYC PIOTR 2 0:4 12:24 2

Magdalena Kawalec
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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 WOJNAR 
– 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 – Brzostek
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. SALON FRYZJERSKI „ANETA” A. Czajka – Brzostek, 

ul. Rynek 18
28. FHU „BRIAN SOFT” – SPRZEDAŻ I NAPRAWA KOM-

PUTERÓW, Jacek Berrahal – Brzostek, ul. Rynek 38 
29. SKLEP WIELOBRANŻOWY, Artur Potrzeba – Brzostek
30. PHUP MOTOR-PORT, Marek Smoła – Brzostek, ul 11-go 

Listopada 14
31. WOD-GAZ, Paweł Bielecki – Brzostek
32. FIRMA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I RZEMIOSŁA, 

Dariusz Kalina – Brzostek
33. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Barbara Szy-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Rynek 24
46. SKLEP MEBLOWY, Danuta Pruchnik – Brzostek, ul. Ry-

nek
47. FHU AUTOSERWIS, Stanisław Jędrzejczyk – Brzostek, 

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

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

GO, Mariusz Grygiel
51. 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

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 lipca 2011 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38 571 - poło-
żony w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności handlowo-usługowej.
Lokal położony jest w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej - cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote) + 23% VAT-u miesięcznie. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 46,88 m2 (sala sprzedażna i magazyn). Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, 
bieżącą wodę i gaz.
Wadium dla lokalu wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
podatek od nieruchomości. 
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2011 rok).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
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Chcesz szybko i tanio zapłacić rachunki, raty, 
  przelać gotówkę na konto?

Po prostu przyjdź do oddziału ...

SKOK im. Królowej Jadwigi 
oddział w Brzostku 
przy ul. Rynek 13
(budynek GS obok sklepu ogólnospożywczego)

od pn. - pt. w godzinach od 8:00 do 16:00
telefon do oddziału : (14) 683 55 44

... i skorzystaj z oferty

TANICH PRZELEWÓW

►	za zlecenie do 500 zł zapłacisz nie więcej, niż 
2 zł, a nawet 0 zł

►	środki trafiają do odbiorcy zwykle w ten sam dzień
►	brak kolejek w oddziałach dzięki sprawnej 

i fachowej obsłudze... to nasze jedyne braki!

Siedziba, Al. Jana Pawła II 196 Kraków (przy Rondzie 
Czyżyńskim)
Nr tel. do siedziby: 12 680 29 50,  12 680 29 51  
Fax: 12 680 29 55 

 W związku z licznymi przypadkami łamania obowiązu-
jącego regulaminu placu zabaw, bardzo prosimy o przestrze-
ganie zamieszczonych poniżej zasad:

1. Wyposażenie placu zabaw przeznaczone jest dla dzieci 
od 6 d0 10 lat.

2. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem 
oraz regulaminem.

3. Zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych.
4. W czasie zabawy należy unikać biegania po urządzeniach 

i popychania.
5. Nie wolno wbiegać na ślizgi zjeżdżalni oraz huśtać się na 

stojąco lub we dwie osoby.
6. Nie wolno wchodzić na barierki, daszki i inne elementy 

urządzeń nieprzeznaczone do chodzenia.
7.  Na placu zabaw nie wolno śmiecić.
8. Nie należy korzystać z urządzeń podczas deszczu i ob-

lodzenia.
9. Na terenie placu zabaw zabrania się jazdy na rowerze oraz 

pojazdach mechanicznych.
10. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.

11. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebez-
piecznych zdarzeniach mających miejsce na placu zabaw 
poinformować należy administratora placu zabaw, lub 
zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych 997, 998, 
999, 112.

 Regulamin korzystania z placu zabaw zamieszczony jest 
na tablicy informacyjnej przy obiekcie.

REgUlaMIN KORZystaNIa Z PlacU ZabaW PRZy sP W bRZOstKU

Żywy Pomnik Jana 
Pawła II w Brzostku
zaprasza na swoją
stronę internetową:

www.brzostek.eu/sds



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 31



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE32

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

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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KRZyŻÓwKA 
Z NAgRODĄ
Poziomo:
1) Błotnista kałuża; 4) Zmierzch; 
7) Operacja; 10) Człowiek wrażliwy 
o żywym i porywczym usposobieniu; 
11) Przełęcz w Tatrach Wysokich; 
12) Zniewaga, potwarz; 13) Tam kończy 
się rajd z Paryża; 16) Magister wśród le-
ków; 19) Metafora, przenośnia; 22) Pro-
dukt; 23) Komplet liter; 26) 15 minut; 
30) Znaczek na pięciolinii; 33) Włókno 
z oprzędu jedwabnika; 34) Treść filmu 
lub książki; 35) Zajmuje się nowotwo-
rami; 36) Poklask; 37) Rzeczy podróż-

nego; 38) Zespół komórek o podobnej 
budowie.
Pionowo:
1) Wieża w murze obronnym; 2) Robo-
cza część noża; 3) Kabury przy siodle; 
5) Sztuka czarnoksięska; 6) Ma drżą-
ce liście; 8) Krótki żakiecik kobiecy; 
9) Elektryczna lub hawajska; 13) Bije 
na trwogę; 14) Jednostka masy w ju-
bilerstwie; 15) Uzdrowisko dla dzieci; 
17) Bar w stylu angielskim; 18) Lód 
na rzece; 20) Np. żółw, jaszczurka lub 
wąż; 21) Rzeka w Szwajcarii, Austrii 
i Niemczech, prawy dopływ Dunaju; 
23) Mieszka za Uralem; 24) „Sława i ...” 
Iwaszkiewicza 25) Członek orkiestry 
wojskowej grający na bębnie; 27) Po-

krywa każdą lepszą drogę; 28) Grząd-
ka kwiatowa; 29) Dzieli tenisistów; 
31) Podpisana między stronami; 32) Ry-
czy w oborze.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 31 sierpnia 2011 r. do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: KSIĄŻĘ MIECZYSŁAW 
WORONIECKI.
Nagrodę książkową wylosowała KLAU-
DIA TRYCHTA z Bukowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal

Do rodzącej kobiety w szpitalu przycho-
dzi czarnoskóry lekarz:
– Bóle były?
Kobieta sapiąc: – Eee... miło mi... Ko-
walska Pelagia!

		
Rozmawia dwóch kumpli:
– Aby zadowolić żonę, rzuciłem picie, 
palenie i karty.
– No to na pewno jest szczęśliwa?

– A tam. Wściekła chodzi. Nie ma się 
czego przyczepić.

		
Dlaczego blondynki nie potrafią podwo-
ić proporcji w przepisie kuchennym?
– Bo nie mogą rozgrzać pieca do 500 
stopni...

		
Doktor do pacjenta:
– Jak zadziałało lekarstwo?
– O wspaniale, mojemu synowi prze-
szedł kaszel, mnie zniknął ból pleców, 
a tym co zostało żona odetkała zlew.

		
Przychodzi baba do lekarza z córką 
i mówi do niej:

– Stań Aniu prosto, żeby pan doktor 
zobaczył jaka jesteś krzywa.

		
Jedną z niewyjaśnionych tajemnic tego 
świata jest to, w jaki sposób 6 czekola-
dek może zmienić się w 6 kilogramów 
nadwagi u kobiety.

		
Dyrygent niezadowolony z gry bębnów:
– Jak widać, że jest kiepskim materiałem 
na muzyka, to mu się daje dwie pałeczki 
i sadza za bębnem.
Na to ktoś zza bębnów odpowiada:
– A jak i do tego się nie nadaje, to mu 
się jedną pałeczkę odbiera i szykuje na 
dyrygenta.
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Poradnik obsługi edytora WORD

Pisać każdy może... (6)
Nie bójmy się tabel
 Pamiętam, jak kiedyś pisząc na maszynie robiłem tabelę. 
Poziome linie rysowałem myślnikiem, pionowe wykrzykni-
kiem, zaś poziome podwójne znakiem równości, a pionowe 
podwójne cudzysłowem. Wszystko to wymagało precyzyj-
nego przesuwu wałka i nie wolno się było pomylić ani o je-
den znak – istny koszmar. Dzisiaj, kiedy robimy to w edy-
torze tekstu, jest to niezmiernie proste. Wystarczy kilka 
kliknięć myszką i tabela, nawet ta bardzo skomplikowana, 
jest gotowa. Mało tego, później możemy dokładać wiersze, 
kolumny, łączyć ze sobą komórki itd. 
 Zanim poznamy sposoby wstawiania tabel i jej formato-
wania musimy zapoznać się z jej elementami. Na rysunku 
poniżej przedstawiam tabelę o trzech kolumnach, czterech 
wierszach i dwunastu komórkach.

 Tabelę najlepiej wstawiać wybierając z menu rozwijalne-
go TABELA polecenie WSTAW i następnie TABELA. Za-
nim jednak klikniemy przycisk OK określmy rozmiar tabeli, 
czyli liczbę kolumn i wierszy. Tabelę można też narysować 
wybierając z menu górnego TABELA polecenie RYSUJ TA-
BELĘ. Wskaźnik myszy przekształci się nam w ołówek. Na-
stępnie przytrzymując lewy przycisk myszy będziemy mogli 
narysować prostokąt, później linie wierszy i kolumn.
 Aby dołożyć wiersz do istniejącej tabeli należy najpierw 
zaznaczyć wiersz poniżej. W tym celu przesuwamy wskaź-
nik myszy na lewo od wiersza w obszar, w którym przybiera 
on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie klika-
my lewym przyciskiem. Z kolei wchodzimy na zaznaczo-
ny wiersz i klikamy prawym przyciskiem. Ukaże się nam 
tzw. menu kontekstowe, z którego będziemy mogli wybrać 
WSTAW WIERSZE. 

 Podobnie postępujemy przy dokładaniu kolumny. Zazna-
czanie kolumny polega na takim ustawieniu nad nią wskaź-

←
Znacznik przesuwania tabeli

←

Znacznik
końca
komórki

Uchwyt zmiany 
rozmiaru tabeli

←

Znacznik koń-
ca wiersza

←

nika myszy aż zmieni się jego kształt na grubą czarną strzał-
kę skierowaną do dołu. Następnie należy kliknąć lewym 
przyciskiem. Reszta podobnie jak w przypadku dokładania 
wiersza. 
 Czasami zachodzi potrzeba scalenia (połączenia) kilku 
komórek. Aby to zrobić, należy najpierw zaznaczyć komórki 
przeznaczone do scalenia. Robimy to poprzez przeciągnięcie 
myszy przez komórki trzymając lewy jej przycisk. Następnie 
klikamy prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wy-
bieramy SCAL KOMÓRKI.
 W komórce tabeli możemy też zmienić kierunek tekstu 
– z normalnego na: od góry do dołu lub z dołu do góry. Po 
zaznaczeniu komórki, które polega na tym, że ustawiamy 
wskaźnik myszy wewnątrz komórki przy lewej krawędzi 
i klikamy, z menu kontekstowego wybieramy polecenie 
KIERUNEK TEKSTU.
 Aby zmienić obramowanie lub kolor tła całej tabeli czy 
też tylko jednego wiersza, kolumny lub komórki wybieramy 
z menu FORMAT polecenie OBRAMOWANIE I CIENIO-
WANIE. Tam możemy poeksperymentować. Jest naprawdę 
wiele możliwości.
 Ciekawym rozwiązaniem jest też autoformatowanie ta-
beli, tzn.: wybranie szablonu tabeli udostępnionego przez 
program Word, umożliwiającego dostosowanie jej wyglądu 
do naszych potrzeb. Możemy to zrobić poprzez zaznaczenie 
tabeli i wyboru z menu kontekstowego polecenia AUTO-
FORMATOWANIE.
 Szerokość kolumny w tabeli możemy szybko ustawić 
przeciągając jej krawędź (←║→ – wskaźnik myszy). Podob-
nie można ustawić wysokość wiersza (      – wskaźnik my-
szy).
 Ważnym poleceniem przy formatowaniu tabeli jest pole-
cenie WŁAŚCIWOŚCI TABELI. Wybieramy go, po zazna-
czeniu tabeli, z menu kontekstowego. Możemy tam ustawić 
m.in.: położenie tabeli, szerokość kolumn, wysokość wier-
szy, wyrównanie komórek, marginesy komórek itp.
 Tekst w tabeli może też być sortowany, czyli ustawiany 
alfabetycznie. Aby to zrobić umieszczamy wskaźnik myszy 
w tabeli, a następnie z menu TABELA wybieramy polecenie 
SORTUJ. Pamiętajmy, aby przed kliknięciem na OK usta-
wić, według której kolumny ma się odbyć sortowanie i czy 
ma być to sortowanie malejące, czy rosnące. 
 Do tabeli można też dołączyć proste obliczenia. W tym 
celu umieszczamy kursor w miejscu gdzie ma być wstawio-
na formuła i z menu górnego TABELA wybieramy polece-
nie FORMUŁA. Standardowo wybrana funkcja, to funkcja 
sumująca komórki znajdujące się powyżej: SUM(above). 
W podobny sposób można obliczyć średnią za pomocą funk-
cji AVERAGE(above). Do policzenia pozycji w kolumnie 
stosujemy formułę COUNT(above). Aby zsumować liczby 
w wierszu tabeli używamy funkcji SUM(left). Podobnie 
będzie ze średnią - AVERAGE(left) i z liczeniem pozycji 
w wierszu COUNT(left).
 Na koniec warto jeszcze wiedzieć, że w tabeli klawisz 
TAB nie służy do wstawiania tabulatora tylko do przemiesz-
czania się po komórkach. Natomiast jeśli chcemy wstawić 
w tabeli tabulator musimy przytrzymać klawisz CRTL i na-
cisnąć klawisz TAB.

cdn.
J. Nosal

←
Zaznaczanie wiersza

Zaznaczanie komórki

←

Zaznaczanie kolumny

Wskaźnik myszy przy zaznaczaniu komórki,  
kolumny i wiersza

←║
→
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TOwARZySKIE ZAwODy w SKOKACH PRZEZ PRZESZKODy
Fot. A. Szybist, J. Nosal
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Kącik
fotograficzny

Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiadomości 
Brzosteckich” prześlij je na adres: wiadomosci@konto.pl lub 

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

/fl/

Fot. Michał Andreasik z Bączałki

Fot. Mariola Pruchnik z Brzostku

Fot. Marta Wojnar z Zawadki Brzosteckiej

Fot. Justyna Drechny z Brzostku Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Magdalena Zatorska z Brzostku Fot. Kamil Wnęk ze Skurowej

Fot. Sabina Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej


