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Na I sesji Rady Gminy, która miała  
miejsce 14 listopada, w głoso-

waniu tajnym bezwzględną większością 
głosów wybrano Panią Zofię Skórską na 
Przewodniczącą Rady Gminy.
 Nowa przewodnicząca jest 
absolwentką Akademii Rolni-
czej w Krakowie. Pracowała 
jako nauczycielka w technikum 
rolniczym w Brzostku, później 
w Urzędzie Gminy, a obecnie 
w Wojewódzkim Ośrodku 
Doradztwa rolniczego w Bogu-
chwale jako specjalista produk-
cji ogrodniczej na powiat dębi-
cki i ropczycko-sędziszowski. 
Radna poprzedniej kadencji.
 Dzięki temu, że wyborcy 
ponownie obdarzyli mnie man-
datem zaufania, będę mogła 
pracować dla dobra miesz-
kańców gminy - mówi Zofia 
Skórska. W Radzie Gminy 
chciałabym wykorzystywać 
każdą możliwość pomocy lu-
dziom. Będę wspomagać wszel-
kie inicjatywy mieszkańców, instytucji 
i organizacji społecznych w zakresie: 
walki z bezrobociem, edukacji, ochrony 
zdrowia, ochrony środowiska, poprawy 
dochodowości gospodarstw oraz rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego.
Bardzo ważne jest również:
- inwestowanie w wiedzę i umiejętności 

młodzieży i osób dorosłych, rozwijanie 
ich zdolności,

- pozyskiwanie środków finansowych 
w ramach programu Sapard oraz 
innych programów pomocowych na 
inwestycje, wdrażanie projektów w 
zakresie wielofunkcyjnego rozwoju wsi, 

głównie: przedsiębiorczości, edukacji, 
uzyskiwania alternatywnych źródeł 
dochodu i rozwoju małych rodzimych 
firm,

- promowanie walorów krajobrazowo 
- turystycznych oraz lokalnego 
produktu pod kątem rozwoju 
agroturystyki oraz promocji 
inwestycyjnej gminy,
- pomoc organizacjom po-
zarządowym i społecznym 
w opracowaniu projektów, 
pozyskiwaniu funduszy oraz 
realizacji zadań.
     W mojej pracy wykorzystam 
doświadczenie zdobyte w pracy 
zawodowej i samorządowej 
oraz Stowarzyszeniu Promocji 
i Rozwoju Gminy Brzostek. 
Będę wsłuchiwać się w głos 
wyborców, korzystać z pomocy 
i pomysłów mieszkańców oraz 
ich doświadczenia i mądrości 
życiowej. Wiele można osiąg-
nąć dla dobra naszej Małej 
Ojczyzny dzięki harmonijnej 

współpracy Wójta, Rady Gminy, radnych 
powiatowych oraz mieszkańców.

f. l.
Fot. M. Król

nowa przewodnicząca rady Gminy

Jan Szczepanik
zastępcą wójta
Nowy Zastępca Wójta Jan Szczepanik   

urodził się w Gorzejowej. Jest ab-
solwentem technikum elektrycznego w 
Rzeszowie. Żona Lucyna pracuje jako 
lekarz w ośrodku zdrowia w Smarżowej, 
syn Wojciech jest oficerem straży pożarnej 
w Toruniu, Piotr studiuje na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, a Karol jest 
uczniem pierwszej klasy gimnazjum w 

Brzostku.
W latach 1983 - 2001 pracował w Zakła-
dzie Przemysłu Cukierniczego „Liwocz” w 
Jaśle pełniąc przez wiele lat funkcję kie-
rownika brzosteckiej filii tego zakładu.
W tegorocznych wyborach samorządo-
wych kandydował do Rady Powiatu z listy 
Wspólnoty Samorządowej.

f. l.

Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego  
Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów  
w Nowym 2003 Roku 
       życzy
          Wójt 
Gminy
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Stawki podatków i opłat lokalnych 
w Gminie Brzostek na 2003 rok

Rodzaj Podatku

Stawki 
Ministra 
Finansów 

na 2003 rok 
(górne)

Stawki 
obowiązują- 
ce w gminie  
w 2002 roku

Stawki 
na 2003 

rok

% 
wzrostu

Podatek od nieruchomości
1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0,62 zł 0,40 zł 0,40 zł 0

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,38 zł 2,50 zł 2,50 zł 0

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni * 0,30 zł 0,03 zł 0,10 zł 333,0
2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,51 zł 0,25 zł 0,25 zł 0

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 
powierzchni

17,31 zł 12,00 zł 12,00 zł 0

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 
1 m2 powierzchni użytkowej

8,06 zł 5,00 zł 5,00 zł 0

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 

powierzchni użytkowej
3,46 zł - 2,00 zł -

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,78 zł 2,81 zł 2,85 zł 1,42
3. Od budowli – 2% ich wartości

Podatek rolny od 1 ha powierzchni 83,63 zł 67,50 zł 67,50 zł 0

Podatek od posiadania psów 50,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 0

Opłata stała w przedszkolach
a) za jeden posiłek dziennie 16,00 zł 16,00 zł 0
a) za dwa lub więcej posiłków dziennie 27,00 zł 27,00 zł 0

Opłata administracyjna
a) za wydanie wypisy z planu zagospodarowania 

przestrzennego
192,15 zł

20,00 zł 25,00 zł 25,0

b) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania 
przestrzennego 20,00 zł 25,00 zł 25,0

Dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach
a) przy sprzedaży towarów z samochodów ciężarowych 

(platformy, ciągnika lub przyczepy)
do 557,86 zł

20,00 zł 22,00 zł 10,0

b) przy sprzedaży towarów z samochodów osobowych 14,00 zł 15,00 zł 7,14
c) przy sprzedaży towarów z ręki, koszów, stoisk, wozów 

konnych i innych 7,00 zł 8,00 zł 14,3

* Jeżeli grunty dotychczasowych nieruchomości są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, to zostaną 
objęte ustawą o podatku rolnym. Grunty niesklasyfikowane zostaną opodatkowane podatkiem od nieruchomości 
w kwocie 0,10 zł za 1m2.
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Wigilia Bożego Narodzenia na wsi  
zawsze była cudownym dniem, 

w którym spełniały się wróżby doty-
czące przyszłego życia. Widziano w 
niej dzień pełen szczególnych znaczeń, 
a od jej przebiegu miał zależeć tok 
nadchodzącego roku. Z tego powodu 
należało unikać wszelkich kłótni i gnie-
wu. Starano się więc przeżyć ten dzień 
jak najlepiej, w zgodzie, poszanowaniu 
i miłości. Istniało przekonanie, że „ja-
kim jest się w dzień Wigilii, takim jest 
się cały rok”. Dlatego też nie można 
było długo spać, aby nie być przez cały 
następny rok śpiochem i leniem. Każdy 
więc starał się wstać wcześniej, gdyż 
czekało na niego wiele pracy. W dzień 
wigilijny nie należało chorować. Jeśli 
ktoś źle się czuł, to starał się o tym nie 
mówić, gdyż cały rok byłby chory. 
 Szczególnie zwracano uwagę na to, 
kogo pierwszego spotka się w Wigilię, 
lub kto pierwszy przyjdzie do domu: 
kobieta czy mężczyzna? Przyjście ko-
biety wróżyło nieszczęśliwy rok, nato-
miast mężczyzny przynosiło szczęście 
i pomyślność na nadchodzący rok. 
Panował więc, w niektórych domach, 
zwyczaj wysyłania chłopców wczes-
nym rankiem do sąsiadów, aby im się 
„szczęściło”. 
 W dzień wigilijny na wsi obowią-
zywał post ścisły, który obecnie przed-
stawiciele starszego pokolenia nadal 
praktykują. Ograniczano się do jednego 
lekkiego posiłku w ciągu dnia. Najczęś-
ciej była to kromka suchego chleba i 
woda. Większość jednak dorosłych nie 
przyjmowała żadnych pokarmów aż do 
wieczerzy wigilijnej.
 Wszelkie prace w tym dniu rozpo-
czynano wcześnie rano i starano się 
ukończyć je przed południem. Każda 
czynność powinna się „darzyć”, czyli 
ma być udana. Dlatego wykonywano 
ją z pośpiechem, ale w wielkim sku-
pieniu. Mężczyźni wykonywali prace 
w gospodarstwie, kobiety zaś krzątały 
się w domach.
Choinkę, obowiązkowo żywą, wno-
szono do domów przed południem 
i umocowywano ją w specjalnym 
stojaku na najbardziej widocznym 
miejscu, przeważnie przy oknie, aby 

Dawne 
zwyczaje 
wigilijne  

była widoczna także z 
zewnątrz. W niektó-
rych domach, gdzie 
nie było zbyt dużo 
miejsca, wieszano ją 
u sufitu. Najbardziej z 
niej cieszyły się dzie-
ci, które przystrajały 
ją ozdobami, włas-

noręcznie wykonanymi w adwentowe 
wieczory. Głównymi ozdobami wie-
szanymi na choince były jabłka, które 
przypominały owoce rajskie, orzechy 
zawijane w złotko oraz łańcuchy ro-
bione ze słomki i papieru kolorowego, 
które symbolizowały „węża kusiciela”. 
Choinkę ubierano także ciasteczkami, 
cukierkami, koszyczkami wyplecio-
nymi z pasków kolorowego papieru 
oraz papierowymi aniołkami. W bo-
gatszych domach wieszano również 
nieco kolorowych baniek. Na czubku 
obowiązkowo musiała lśnić gwiazda, 
na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej. Na 
gałązkach choinki umieszczano rów-
nież kolorowe kręcone świeczki, które 
zapalano w czasie wieczerzy wigilijnej. 
Tak przystrojona choinka stała w domu 
najczęściej do 2 lutego.
 Przed samą wieczerzą, przynoszono 
ze stodoły siano, które rozkładano na 
stole i nakrywano obrusem. Na tak 
nakrytym stole umieszczano krzyż, 
dwie świeczki a obok na talerzu opłat-
ki. W tym czasie dzieci wypatrywały 
pierwszej gwiazdki jako sygnału do 
rozpoczęcia wieczerzy. Robiły to z 
niecierpliwością, gdyż o tej porze były 
już bardzo głodne.
 Po zapadnięciu zmroku, gdy na 
niebie pojawiła się już wypatrywana 
gwiazdka, nadchodził czas by zasiąść 
do wigilijnego stołu. Zapalano świeczki 
i odmawiano modlitwy, podczas któ-
rych pamiętano o bliskich nieobecnych, 
a także o zmarłych. Po modlitwie nastę-
pował moment dzielenia się opłatkiem i 
składania szczerych, z serca płynących 
życzeń: zdrowia, szczęścia i przeżycia 
w zgodzie następnego roku. 
 Po podzieleniu się opłatkiem, wszy-
scy uczestnicy wieczerzy przystępowali 
do spożywania wigilijnych potraw. 
Ich liczba była różna, czyniono jednak 
wszystko, aby tych potraw było jak 
najwięcej. Wierzono, że potrawy na 
wieczerzę wigilijną powinny składać 
się ze wszystkich płodów pola, sadu 
i ogrodu. Gdyby któreś opuszczono i 
nie postawiono na wigilijnym stole, nie 
obrodziłoby w roku przyszłym. Naj-
częściej przygotowywano 12 potraw, 
co łączono z liczbą 12 Apostołów lub 

też 12 miesięcy w roku.
 Na sam początek podawno biały 
żur z grzybami, a do niego ziemniaki 
lub chleb, później kapustę z grochem i 
grzybami. Dalej po kolei stawiano na 
stole wszystkie rodzaje kasz: gryczaną, 
jaglaną, jęczmienną; pierogi: z kapustą, 
z serem, z jabłkami lub śliwkami oraz 
gołąbki z kaszą. Bywało też na stole 
wigilijnym ciasto z makiem, z serem, 
no i obowiązkowo strucla - rodzaj 
plecionej bułki posypanej makiem. A 
wszystko to popijało się kompotem z 
suszonych owoców.
 Wieczerzy wigilijnej towarzyszyły 
różne zakazy i nakazy oraz wiele prak-
tyk wróżebnych. Pod talerz podkładano 
kawałek opłatka, jeśli przykleił się do 
dna, wierzono, że ma to zapewnić uro-
dzaj potrawy, która znajdowała się na 
nim. Obowiązkowo trzeba było skosz-
tować choć odrobinę każdej potrawy, 
co miało wróżyć urodzaj lub zdrowie 
w nadchodzącym roku. Zostawiano też 
wolne miejsce przy stole dla podróż-
nego, który mógł przybyć w czasie 
wieczerzy do domu.
 Wieczerzę kończono modlitwą lub 
kolędą, najczęściej „Wśród nocnej 
ciszy”. Poważny nastrój zmieniał się 
w radosny. W oczekiwaniu na pasterkę, 
spędzano mile czas na śpiewaniu kolęd 
i pastorałek, zabawach i wróżeniu, 
które dotyczyły przyszłości. 
 Obecnie obserwujemy zanikanie 
dawnych zwyczajów. Nie ma już na 
stole wigilijnym siana, żywe choinki 
zamieniono na sztuczne. Z choinek 
bezpowrotnie zniknęły papierowe 
aniołki, piernikowe ciasteczka, orzechy 
i łańcuchy słomkowe, a świeczki wy-
parło elektryczne oświetlenie. Rodzin-
ne kolędowanie zastąpiło oglądanie 
telewizji. Jedynie zwyczaje przyjęte 
przez Kościół praktykowane są do dziś 
i każda rodzina stara się je przekazać 
swoim dzieciom.

f. l.
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6 grudnia - mikołajki. W naszych do- 
mach kojarzą się one głównie ze 

słodyczami pod poduszką lub w wysta-
wionych przed drzwiami butach. Sprawcą 
owych prezentów jest oczywiście Święty 
Mikołaj, na którego dzieci czekają nie-
cierpliwie cały rok. Ale nie tylko one. 
Dorośli także, tylko się do tego głośno 
nie przyznają.
 Wiele dzieci podejrzewa, a wręcz jest 
pewne, że Mikołaj, taki z długą brodą i 
wąsami, w czerwonym stroju nie istnieje, 
ale wie też, że trzeba w niego wierzyć, bo 
inaczej marzenia się nie spełnią.
 Jednak nie w każdym kraju Święty 
wygląda tak samo. Rosyjski Dziadek 
Mróz jest znany jako staruszek z długą 
brodą i w niebieskim stroju. We Włoszech 
dzieci czekają na Befanę, która wyglądem 
przypomina wiedźmę i ma dość złośliwe 
usposobienie, bo niegrzecznym dzieciom 
zamiast podarków sypie do skarpet 
popiół. W Holandii natomiast jest Kriss 
Kringl, dziadek, który zostawia prezenty 
w rozwieszonych pończochach. W Austrii 
i Niemczech Święty Mikołaj przybywa 
odziany w szaty biskupie, mitrę i wypytuje 
dzieci, jak się sprawowały.
 Wszyscy oni zazwyczaj przybywają 
pod osłoną nocy, często w asyście anio-
łów, a podarki kładą do skarpetki lub pan-
tofla przy łóżku albo przy kominie. Dawniej 
były to nieduże zabawki, słodycze i owoce 
egzotyczne. Dzisiaj często nie mieszczą 
się już nawet w ogromnych skarpetach. 
Podarunki mają zachęcić dzieci do posłu-
szeństwa, dlatego w niektórych krajach 
wysłannik niebios zjawia się wraz z groź-
nym pomocnikiem z poczernioną twarzą. 
Wymierza on niegrzecznym symboliczną 
karę, a nawet może wsadzić do worka i 
zabrać ze sobą.
 Skąd się wzięła postać Świętego 
Mikołaja? Odpowiadając na to pytanie, 
dzieci najczęściej mówią, że z Finlandii, 
a i niektórzy dorośli tak twierdzą. Czy 
rzeczywiście tak jest? Jedno jest pewne. 
W latach 20. XX wieku jeden z dziennika-
rzy fińskich wymyślił tę historię podczas 
programu dla dzieci i tak zostało.
 Ze zwyczajem obdarowywania dzieci 
prezentami w dniu 6 grudnia związana 
jest przede wszystkim historyczna postać 
świętego Mikołaja, który chętnie wspierał 
biednych i potrzebujących, rozdając 
im swój majątek. Pomagał dyskretnie i 
niczego w zamian nie oczekiwał. Myślę, 
że szczególnie w dzisiejszych czasach 
warto i trzeba przypominać dzieciom 
historię o świętym Mikołaju - nauczycielu 
dobroczynności, wielkiej miłości i poświę-
cenia.
 Legenda o świętym Mikołaju mówi, że 
w IV w. n.e. był on biskupem w Azji Mniej-
szej i działał na terenie obecnej Turcji. 
Urodził się około 280 - 286r. w Patrze w 
Licji. Rodzice jego należeli do jednego z 
najznakomitszych rodów i słynęli z boga-
ctwa i pobożności. Za ich zgodą Mikołaj 

wybrał stan duchowny. Podanie głosi, że 
w czasie prześladowań, jakie spotykały 
chrześcijan za czasów cesarza Maksy-
mina trafił do więzienia i był torturowany. 
Ale jego sława już wtedy rozeszła się po 
całym świecie chrześcijańskim i sędzio-
wie nie mieli odwagi skazać go na śmierć 
za to, że był gorliwym chrześcijaninem 
- poprzestali na wygnaniu z miasta. Nic 
więcej właściwie o życiu i czynach Miko-
łaja nie wiadomo. Znana jest jeszcze tylko 
przybliżona data jego śmierci. Odszedł 
z tego świata 6 grudnia między 345 a 
351r.
 Kult Mikołaja rozszerzył się mniej wię-
cej dwa wieki po jego śmierci i objął cały 
Kościół grecki, a później również kraje 
słowiańskie. W Polsce natomiast rozwinął 
się w średniowieczu. Dwa miasta słyną 
dzisiaj z kultu Mikołaja: Demre w Turcji, 
dawna Myra, a więc miejsce śmierci 
biskupa oraz Bari w Apulli na południu 
Włoszech, gdzie w niezwykłej bazylice 
pod jego wezwaniem od 1087 r. są prze-
chowywane relikwie tego świętego.
 Do dziś biskup z Myry nie przestaje być 
jednym z najpopularniejszych świętych. 
Jego postać od ponad 1700 lat jest wciąż 
obecna w naszej rzeczywistości. Święty 
Mikołaj uosabia kogoś, za kim każdy z 
nas tęskni, jest cierpliwy, potrafi wiele 
wybaczyć, rozświetla nam świat, umacnia 
nadzieję i daje dobry przykład.
 Długa, biała broda, czerwone szaty, 
mitra i pastorał oraz worek z upominkami 
w ręku - to tylko niektóre z podstawowych 
atrybutów Mikołaja, który w tym roku 
odwiedził dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Gorzejowej. Wszystkie niecierpliwie 
oczekiwały jego wizyty, nie ukrywając 
wzruszenia. Kiedy gość pojawił się na 
drodze, salę szkolną wypełniły radosne 
okrzyki. Na spotkanie przybyli również 
rodzice ze swymi małymi pociechami 
- przyszłymi uczniami naszej szkoły. 
Mimo różnicy wiekowej wszystkie dzieci 
doskonale się bawiły, a wraz z nimi ich 
rodzice i nauczyciele. Wizyta dostarczyła 
wszystkim wiele niezapomnianych prze-
żyć. Dzieci mogły przytulić się do Święte-

go Mikołaja, a nawet pogłaskać jego siwą 
brodę. Aby go przekonać, że zasługują na 
prezenty, musiały zarecytować wierszyk, 
zaśpiewać piosenkę czy nawet pochwalić 
się swymi stopniami. A Mikołaja nie dało 
się oszukać! Wiarygodność wypowiedzi 
dzieci sprawdzał, zaglądając nawet do 
dzienników. Mimo chwilowych wahań 
przybysza z niebios, wszystkie dzieci 
otrzymały upominki.
 Worki z prezentami należące do 
Świętego Mikołaja pomogła wypełnić 
firma „MARBET” z Brzostku, a trzeba 
podkreślić, że najhojniejszy ze świętych 
pokazał bardzo szczodrą rękę.
 Wcześniej były jednak przygotowania. 
Na lekcjach dominowały tematy związane 
ze Świętym Mikołajem. Dzieci zapozna-
wały się z legendami, pisały listy do Świę-
tego Mikołaja, rysowały go, uczyły się 
wierszyków i piosenek, a wszystko po to, 
aby jak najlepiej wypaść przed gościem. 
Ważne jest bowiem, aby dzieci zachowały 
piękne wspomnienie i kiedyś spróbowały 
odtworzyć klimat tego szczególnego gru-
dniowego dnia w swoich domach.
 Dzieci nie ochłonęły jeszcze po tej 
wizycie, a już nie mogą doczekać się 
świąt Bożego Narodzenia. Każdego roku 
nauczyciele przygotowują dla swoich 
podopiecznych uroczystą wigilię z opłat-
kiem. Tak też będzie i w tym roku. Przed 
świętami jednak czeka uczniów trochę 
pracy przy przygotowywaniu ozdób, które 
później zawisną na szkolnej choince.
 Myślę, że warto pielęgnować zwy-
czaje i przekazy rodzinnych tradycji. W 
ten sposób bowiem poznajemy cząstkę 
naszej kultury, naszego zakorzenienia w 
przeszłości.
 Na koniec jeszcze jedna refleksja. Na 
dobre uczynki nigdy nie jest za późno. 
Przed nami bożonarodzeniowy zwyczaj 
obdarowywania się prezentami pod 
choinką. A może warto by było samemu 
wcielić się w postać Świętego Mikołaja? 
Wszak obdarowywanie innych to więk-
sza przyjemność niż otrzymywanie. Nie 
muszą to być tylko rzeczy materialne. 
Może... dobre słowo, uśmiech, pomoc... 
Pomyślmy o tym.

Maria Grzesiakowska

każdy może być Świętym mikołajem

Święty Mikołaj wśród dzieci w Gorzejowej
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z prac rady Gminy
 IIsesja Rady Gminy w Brzostku odbyła się 28 listopada 
br. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Zofia 
Skórska. Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
	zmian w Statucie Gminy Brzostek, 
	ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzostek,
	dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosun-

ku do Wójta Gminy Brzostek,
	zmiany uchwały budżetowej na 2002 r. Nr XXXV/318/2001 

Rady Gminy w Brzostku z dnia 28.12.2001r.
	wyboru banku do obsługi finansowej budżetu gminy 

Brzostek,
	przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zago-

spodarowania Przestrzennego,
	ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,

	ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowi-
skach w gminie Brzostek,

	zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzenie ścieków.

	obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa ob-
liczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 
2003 roku,

	wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji 
o gruntach,

	wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji 
o lasach,

	określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień od tego podatku,

	ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 
gminie Brzostek na 2003r.

E. Szukała

Od listopada br. na terenie powiatu  
dębickiego działa Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości z siedzi-
bą w Zawadzie. Celem jego działalności 
jest wspieranie przedsiębiorczości i 
tworzenie nowych miejsc pracy na 
obszarach wiejskich m.in. poprzez 
świadczenie usług szkoleniowych i 
doradczych dla osób podejmujących 
działalność gospodarczą na własny 
rachunek. 
 W grudniu br. pomiędzy CWP Zawa-
da a Wójtem Gminy Brzostek została 
zawarta umowa o współpracy i wza-
jemnym wspieraniu się przy realizacji 
projektów z zakresu aktywnego prze-
ciwdziałania bezrobociu oraz tworzenia 

„aBc małego biznesu”

Końcem listopada na terenie naszej  
gminy rozpoczęły się zebrania 

wiejskie, na których wybierani są Soł-
tysi i Rady Sołeckie.
W Brzostku takie zebranie odbyło się 
8 grudnia, na które przybyło tylko 94 
mieszkańców, co stanowi zaledwie 
5,3% wszystkich mieszkańców upraw-

nowych miejsc pracy na terenie gminy 
Brzostek. Podpisanie umowy zaowoco-
wało już realizacją nieodpłatnego, trzy-
dniowego szkolenia pn. „ABC małego 
biznesu”, które odbędzie się w drugiej 
połowie grudnia br. w Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku.
Szkolenie przeprowadzą eksperci z 
Agencji Rozwoju Regionalnego „KAR-
PATY” i obejmie ono następujący zakres 
tematyczny:
- źródła finansowania działalności go-

spodarczej
- analizę finansową przedsięwzięcia 

gospodarczego
- prawne podstawy tworzenia podmiotu 

gospodarczego

- etapy rozpoczęcia własnej działal-
ności

- zarządzanie własną firmą, formy or-
ganizacji

- wyjaśnienie aspektów prawa pracy i 
ubezpieczenia społecznego

- prowadzenia rachunkowości
- marketing, promocję i reklamę
- zasady współpracy z bankami
- biznes plan
 W szkoleniu, które zakończy się 
uzyskaniem zaświadczenia, mogą wziąć 
udział osoby w wieku do 37 lat, zarówno 
rozpoczynający jak i prowadzący dzia-
łalność gospodarczą nie dłużej niż rok.
 Zapisy przyjmowane są w Urzędzie 
Gminy w Brzostku - biuro nr 6, tel. 
6830111 w. 106 do dnia 13. 12. br.

(AZ)

nionych do głosowania. 
Cztery lata temu było trochę 
lepiej - w wyborach wzięło 
udział 7,2% mieszkańców.
W wyborach Sołtysa jedy-
nym kandydatem był Jerzy 
Potrzeba - dotychczasowy 
Sołtys, który w głosowaniu 
tajnym otrzymał 88 głosów 
na „TAK”, 1 głos na „NIE” 
i został wybrany na kolejną 
kadencję.
Mieszkańcy głosowali też 
nad składem Rady Sołe-
ckiej, do której zgłoszono 
ośmiu kandydatów. Spośród 
nich wybrano: Lesława Ka-
puta (62 głosy), Stanisława 
Garstkę (53 głosy), Marię Rozwa-
dowską (52 głosy), Jana Kolbusza 
(48 głosów), Bolesława Juszkiewicza 
(47 głosów) i Dariusza Kalinę (45 
głosów).

Pełne wyniki wyborów na Sołtysów 
i do Rad Sołeckich przedstawimy 
Państwu w następnym numerze „Wia-
domości”.

f. l.

wybory Sołtysa w Brzostku

Jerzy Potrzeba

Mieszkańcy Brzostku wybierają Sołtysa
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wójt Gminy Brzostek ogłasza
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek 

w drodze negocjacji

 przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr ewid. 306/2 
o pow. 0,28 ha położona w Smarżowej stanowiąca własność Gminy 
Brzostek, objęta KW Nr 48.272. Zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzostek działka 306/2 w części to teren upraw 
rolnych o pow. 1100m2, w pozostałej części to teren usług zdrowia, dwór 
z XIX w. z parkiem. Prace na przedmiotowej działce należy wykonywać 
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 opis działki: położona jest w sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia w Smar-
żowej, na całej powierzchni rosną samosiejki i pojedyncze drzewa. 
Obecny drzewostan wymaga dużych nakładów pracy na wykonanie 
prac pielęgnacyjnych i porządkowych (nie stanowi wartości użytkowych 
dla nabywcy, gdyż jest objęty ochroną konserwatorską). Użytki i klasa 
działki: RIVa- 0,27 ha Bi-0,01 ha
 cena do negocjacji działki nr 306/2 wynosi 4.000 zł. Zainteresowani 
zakupem mogą składać pisemne oferty w Urzędzie Gminy w Brzostku 
(biuro nr 5)
Zastrzega się prawo unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.
W przypadku wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.

wójt Gminy Brzostek ogłasza
sprzedaż nieruchomości stanowiących włas-

ność Gminy Brzostek  
w drodze negocjacji

przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona 
nr ewid. 88/6 o pow. 0,25 ha położona  w obrębie 
zabudowy zagrodowej i pól użytkowanych rol-
niczo we wsi w Grudnej Dolnej. Posiada KW nr 
45257prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy. 
W planie przestrzennego zagospodarowania Gmi-
ny Brzostek znajduje się w terenie upraw rolnych 
- adaptacja stała z możliwością zmiany przezna-
czenia na trwałe użytki zielone w enklawach przy-
legających bezpośrednio do łąk i pastwisk. Użytki 
działki: R IIIb-023 ha, LzVI-0,02 ha.
 cena wywoławcza działki z ii publicznego 
przetargu wynosi 1.173,00 zł. Zainteresowani 
zakupem mogą składać pisemne oferty w Urzędzie 
Gminy w Brzostku (biuro nr 5)
 W przypadku wyniesienia granic na gruncie 
koszty pokrywa kupujący.

8 grudnia 2002 r. odbyły się wybory  
do izb rolniczych. Do kandydowania 

i głosowania uprawnieni byli ci wszyscy, 
którzy płacą podatek rolny. Wybrano 
dwóch członków rady powiatowej izby 
rolniczej: Sylwestra Borowieckiego z 
Siedlisk-Bogusz (Samoobrona) i Jana 
Hołowickiego z Brzostku (także Sa-
moobrona)
 W skład rady powiatowej izby rol-
niczej w Dębicy wchodzi 13 członków 
tj. po 2 z każdej gminy oraz 1 z miasta 
Dębicy. Członkowie rady powiatowej, na 
swoim pierwszym posiedzeniu, wybiorą 
spośród siebie przewodniczącego i 
delegata. Te dwie osoby wejdą w skład 
nowego walnego zgromadzenia pod-
karpackiej izby rolniczej.

Polemika i polityka

kogo reprezentuje izba rolnicza?
Do kompetencji izby rolniczej należy:
- opiniowanie projektów aktów praw-

nych z zakresu produkcji rolniczej i 
rynku rolnego

- kształtowanie edukacji i doradztwa 
rolniczego, podnoszenie kwalifikacji 
osób pracujących w rolnictwie

- współpraca z polskimi i zagranicznymi 
organizacjami producentów rolnych

- poprawa stanu środowiska przyrodni-
czego i zdrowia rolników

- ochrona dziedzictwa kulturowego w 
regionie

- inne ważne sprawy dotyczące sytuacji 
ekonomicznej w rolnictwie

 Znowelizowana w czerwcu 2001 r. 
ustawa o samorządzie rolników daje 
izbom prawo występowania do wojewo-

dy i marszałka w zakresie m. in. opinio-
wania planów przekształcania gruntów 
rolnych na inne cele, uczestnictwa w 
komisjach scaleniowych, komisjach 
szacujących szkody łowieckie, ustalają-
cych obwody leśne i rybackie, w radzie 
ARR itp. Rolnicy powinni uczestniczyć 
w wyborach swego samorządu. Ale nie 
uczestniczą.
 Frekwencja wyborcza 8 grudnia 
była bardzo niska, żeby nie powiedzieć 
żenująca. Z organizacji rolniczych tylko 
Samoobrona była zainteresowana wy-
borami do izb rolniczych i tej sprawie 
było poświęcone zebranie Samoobrony 
1 grudnia br.
 Izby rolnicze są zasilane 2% odpi-
sem z podatku rolnego. Skoro rolnicy 
nie uczestniczą w wyborach do izb, to 
powstaje pytanie: Kogo reprezentuje 
izba rolnicza?

Ferdynand Bugno

repertuar kina „przyszłość” w Brzostku
4, 5. I 2003 r. (sobota, niedziela) godz. 18.00; dzieŃ Świra; prod. pol.; od l. 15
11, 12. I 2003 r. (sobota, niedziela) godz. 18.00; Bad company; prod. USA; od l. 15
18, 19. I 2003 r. (sobota, niedziela) - kino nieczynne
25, 26. I 2003 r. (sobota, niedziela) godz. 18.00; teren prywatny; prod. USA; od l. 15

Urząd Gminy w Brzostku informuje, że w dniu 
22 listopada br. został rozstrzygnięty przetarg 
na obsługę bankową budżetu gminy Brzostek 
i podległych jednostek organizacyjnych gminy. 
Oferty do przetargu złożył Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła w Krakowie-Oddział w Brzostku 
oraz ING Bank Śląski S.A. Oddział w Jaśle. W 
wyniku przeprowadzonego postępowania prze-
targowego w trybie przepisów o zamówieniach 
publicznych komisja przetargowa powołana 
przez Wójta Gminy Brzostek uznała za korzyst-
niejszą ofertę Banku Śląskiego a Rada Gminy 
Brzostek zatwierdziła to rozstrzygnięcie w dniu 
28 listopada 2002r. uchwałą nr II/9/2002.

Gminna Biblio-
teka publiczna 
informuje, że po-
siada w sprze-
daży pocztów-
ki z widokiem 
Brzostku i okolic, 
wydane przez 
Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi 
Brzosteckiej oraz 
Radę Gminy w 
Brzostku.

Życzenia z podziękowaniami
Uczniowie Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim 
serdecznie dziękują wszystkim tym, którzy kupu-
jąc zrobione przez nich kartki świąteczne powięk-
szyli fundusz wycieczkowy szkoły o 141 zł.

 Niech te święta i wieczór 
Wigilii upłyną Wam w pokoju i 
rodzinnej radości, przy serdecz-
nych życzeniach, zapachu gałązki 
świerkowej i starych kolędach 
polskich. A świąteczne obrzędy 
i tradycje niech odnowią Waszą 
nadzieję na nowy rok!
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parę słów o sobie  
i rodzinie
Urodziłem się 15 czerwca 1926 roku  

we wsi Brzeziny, gmina Wielopole 
Skrzyńskie, powiat Dębica, wojewódz-
two Kraków. Ojciec mój, Stanisław 
Wojnarowski, był szanowanym oby-
watelem, rolnikiem, średniorolnym 
chłopem, tak zwanym kmieciem, bo 
gospodarował na około 20 morgach 
gruntu. Moja matka, Katarzyna Wojna-
rowska z domu Zawilińska, była drugą 
żoną mego ojca.
 W 1933 roku ukończyłem 7 lat i od 
września tego roku rozpocząłem swoją 
edukację od uczęszczania do klasy 
pierwszej Siedmioklasowej Publicznej 
Szkoły Powszechnej w Brzezinach, 
a ukończyłem ją w roku szkolnym 
1940/1941. Wtedy też rozpocząłem 
naukę na tajnych kompletach konspi-
racyjnych, w ramach zorganizowanej 
przez ZWZ-AK tzw. „Kuźnicy”, która 
prowadziła nauczanie w zakresie szko-
ły średniej ogólnokształcącej.
 W trakcie tajnego nauczania, koń-
czący naukę w zakresie szkoły średniej 
uczniowie, często uczęszczali równo-
cześnie na kursy podchorążówki. Taki 
pierwszy kurs w Obwodzie Dębica 
zorganizowano jesienią 1942 roku, i 
trwał 6 miesięcy.
 W lipcu 1943 roku złożyłem przy-
sięgę i zostałem żołnierzem AK oraz 
byłem uczniem „Kuźnicy”. Oprócz 
obowiązków ucznia byłem doraźnie 
gońcem-łącznikiem. Otrzymałem 
pseudonim „Wojna”, a w roku 1944 
pseudonim „Cichy” Moi starsi bracia: 
Jan, Józef i Antoni również należeli 
do AK. Byli żołnierzami w Placówce 
„Bomba” - Brzeziny, należącej do 
Obwodu Dębica, Podokręg Rzeszów. 
 W roku 1941 ujawniło się u mnie 
lekkie skrzywienie kręgosłupa, które 
nie leczone, z biegiem czasu uwi-
daczniało się coraz bardziej w postaci 

zniekształcenia układu kostnego i 
widocznego garbu w okolicy prawej 
łopatki.
 Po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej, w roku szkolnym 1945/1946 
byłem uczniem Państwowego Koedu-
kacyjnego Liceum Ogólnokształcącego 
w Ropczycach, gdzie po złożeniu 
egzaminu otrzymałem świadectwo doj-
rzałości (tzw. dużą maturę). Od jesieni 
1946 roku do 26 czerwca 1949 roku 
pracowałem jako nauczyciel niewy-
kwalifikowany z cenzusem licealnym, 
w Publicznej Szkole Powszechnej w 
Kamienicy Górnej, gmina Brzostek II, 
powiat Jasło, woj. Rzeszów, pełniąc 
równocześnie obowiązki kierownika 
tej szkoły. 
 Pomagałem ściganym i ukrywa-
jącym się żołnierzom i oficerom AK 
i WiN, będąc również członkiem 
Zrzeszenia WiN. W dniu 26 czerwca 
1949 roku zostałem aresztowany. Czas 
śledztwa spędziłem w więzieniu Powia-
towego Urzędu Bezpieczeństwa Pub-
licznego w Jaśle. Stąd w pierwszych 
dniach października przewieziony zo-
stałem do Więzienia Karno-Śledczego 
w Rzeszowie (na Zamek). Rozprawa 
sądowa odbyła się w dniach od 10 do 12 
października przed Rejonowym Sądem 
Wojskowym w Rzeszowie i wyrokiem 
tego sądu skazany zostałem na karę 11 
lat więzienia oraz pozbawienia praw 
obywatelskich i honorowych na lat 5 
za przestępstwo z artykułu 14, par. l 
Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r (za 
udzielanie pomocy członkom przestęp-
czego związku). Tym przestępczym 
związkiem w moim przypadku była 
Armia Krajowa i Zrzeszenie WiN. Do 
przynależności do organizacji konspi-
racyjnej nie przyznałem się, ani nie 
zdołano mi tego udowodnić. Tak więc 
na rozprawie odpadły zasugerowane 
w akcie oskarżenia artykuły dotyczące 
tego przewinienia.
 Z więzienia w Rzeszowie pod koniec 

listopada zostałem przewieziony do 
więzienia Karno-Śledczego w Prze-
myślu. Tam przebywałem do czerwca 
1950 roku. Pod koniec czerwca razem 
z liczną grupą więźniów politycznych 
przewieziono nas pociągiem, w wa-
gonach-więźniarkach, do Więzienia 
Karnego we Wronkach koło Poznania. 
Na mocy amnestii z 1952 r zmniejszo-
no mi karę o jedną trzecią, to jest z 11 
lat do siedmiu i czterech miesięcy. 28 
czerwca 1954 roku po 5 latach odcier-
pianej kary udzielono mi zwolnienia 
warunkowego.
 Po wyjściu z więzienia wróciłem do 
rodziców, do rodzinnej mojej wsi Brze-
ziny. Byłem wyniszczony fizycznie. 
Ważyłem w butach i ubraniu 41 kg. Do 
żadnej pracy się nie nadawałem. Pod 
czułą opieką rodziców i braci powoli 
powracałem do sił i zdrowia.
 O powrocie do pracy w szkolnictwie 
nie mogło być mowy. Wybito mi to 
z głowy na samym początku. Byłem 
przecież więźniem politycznym i wro-
giem władzy ludowej. Nie mogłem 
więc być teraz wychowawcą młodzie-
ży. Z powodu mej karalności nigdzie 
nie chciano mnie zatrudnić.

placówka „Bomba” 
w Brzezinach
Organizacja zbrojna AK na naszym  

terenie była silna. Już pod koniec 
1939 roku powstała w Dębicy organi-
zacja SZP (Służba Zwycięstwa Polski), 
która później przemianowana została 
na ZWZ (Związek Walki Zbrojnej), 
a w dniu 14 lutego 1942 roku na AK 
(Armię Krajową).
 Pierwszym komendantem Obwodu 
Dębica „Deser” był ppor. Jan Artur 
Towarnicki „Tur”. Następnie funkcje te 
pełnili: kpt. Dąbrowski, Antoni Cwen 
„Maszynowski” mjr Adam Lazarowicz 
„Klamra” a od czerwca 1944 roku aż 
do rozwiązania AK kpt. Ludwik Mar-
szałek „Zbroja”.
 Ludwik Marszałek urodził się 9 
sierpnia 1912 r. w Brzezinach. Był 
oficerem zawodowym, kapitanem w 
AK, Komendantem Obwodu AK Dę-
bica, członkiem Komendy WiN. Został 
aresztowany we Wrocławiu w grudniu 
1947 r. Wyrokiem Rejonowego Sądu 
Wojskowego we Wrocławiu został ska-
zany na karę śmierci. Wyrok wykonano 
27 listopada 1948 r w więzieniu we 
Wrocławiu. Pochowany został razem 
z innymi kolegami zamordowanymi w 
tym czasie, na Cmentarzu Osobowi-
ckim we Wrocławiu.
 Placówka ZWZ-AK w Brzezinach 

moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (1) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”
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„Bomba” powstała w październiku 
1940 roku. Jej pierwszym komen-
dantem był wspomniany wyżej kpt. 
Ludwik Marszałek „Wilk”, „Zbroja”. 
Po jego przeniesieniu do dowództwa 
Obwodu, od maja 1941 roku komen-
dantem placówki AK Brzeziny został 
por. rezerwy, mgr Stanisław Lachman 
„Zan”. Zastępcą komendanta był Feliks 
Olech „Foks”, kapelanem placówki 
ksiądz Stanisław Wrona „Gałązka”, 
szefem służby sanitarnej dr Jerzy 
Hawranek „Ostoja” a jego zastępcą 
dr Tomasz Gąsior „Odys”. Dowódcą 
liczącego 35 ludzi plutonu dywersyj-
nego był Maksymilian Gąsior „Trotyl”. 
Narzeczona, a później żona komen-
danta Placówki, Stanisława Lachmana 
„Zana”. zaangażowana była w działal-
ność WSK - Wojskowej Służby Kobiet. 
Nazywała się Danuta Leśniowska, 
była nauczycielką i przez pewien czas 
pracowała w szkole w Brzezinach, stąd 
znałem ją dobrze. Konspiracyjny ślub 
Danuty Leśniowskiej ze Stanisławem 
Lachmanem odbył się w kościele pa-
rafialnym w Małej. Udzielał go ksiądz 
proboszcz Józef Kuczek „Bies” kapelan 
AK Dębica. Przed akcją „Burza” Pla-
cówka AK Brzeziny „Bomba” liczyła 
550 ludzi, zaprzysiężonych żołnierzy 
AK. 
 O wielu rzeczach, dotyczących Pla-
cówki w Brzezinach dowiedziałem się 
dopiero po wojnie. W okresie okupacji 
sprawy organizacyjne znane mi były w 
zakresie bardzo znikomym. Przecież to 
była konspiracja. Więcej się domyśla-
łem niż wiedziałem. Byłem zaledwie 
uczniem „Kuźnicy” i czasem gońcem-
łącznikiem, wykonującym polecenia 
swego komendanta.

akcja niemców  
w małej
W nocy z 2 na 3 kwietnia 1943 roku  

Niemcy (policja i wojsko) oto-
czyli dom i zabudowania państwa 
Wójcików w sąsiedniej wiosce Mała. 
Wyważywszy okna i drzwi domu, 
zakuli w kajdany gospodarzy: ojca i 
matkę, Józefa i Helenę Wójcik, dwóch 
ich synów, Władysława i Stanisława, 
oraz dwie córki: Wiktorię i Bronisła-
wę. Trzem synom Wójcików udało 
się zbiec przygotowanym wcześniej 
w tym celu podkopem, prowadzącym 
z domu do pobliskiego jaru-wąwozu. 
Zabudowania, dom i dobytek, Niemcy 
spalili. Aresztowanych wywieziono 
na Gestapo w Dębicy. Po kilku dniach 
okrutnych przesłuchań i śledztwa wszy-
scy zostali rozstrzelani na cmentarzu 
żydowskim w Dębicy.
W związku z tą sprawą aresztowany i 
rozstrzelany został również Bronisław 

Langosz z Brzezin, uczeń Szkoły 
Mechanicznej w Dębicy, kolega Wój-
cików. Pomimo katowania i okrutnego 
śledztwa aresztowani nikogo więcej nie 
wydali i nie zdradzili.
 Aresztowanie nastąpiło na skutek 
prowokacji i denuncjacji ich kolegi 
szkolnego, volksdeutscha, Mieczysła-
wa Bochniewicza, zamieszkałego w 
Dębicy. To on uczestniczył, razem z 
wydanymi później kolegami, w kra-
dzieży specjalnie w tym celu zostawio-
nej broni, i on przyprowadził Niemców 
pod dom Wójcików w Małej.
 Wieś Mała znajdowała się na terenie 
działania Placówki AK „Ładunek-Ław-
ka” - Łączki Kucharskie.
 Tragiczne to wydarzenie upamiętnił 
komendant Placówki AK-Łączki Ku-
charskie. por. Franciszek Szara „Pęk”, 
w napisanej przez siebie sztuce (drama-
cie) pod tytułem „Spalony dom”.

Sądownictwo podziemne  
w placówce „Bomba”
Z inicjatywy AK, jej specjalne or- 

gany stosowały kary, a nawet 
fizyczną likwidację wrogów Polski, 
konfidentów niemieckich, donosicieli 
i sługusów okupanta.
W naszej wsi z tej racji, na podstawie 
wyroku podziemnego sądu, śmierć 
poniosły trzy osoby. Stanisław Wojna-
rowski, zwany „Olejarzem” - konfident, 
oraz Ludwik Gąsior i jego córka Helena 
Gąsior za wydanie w ręce niemieckie 
ukrywających się u nich Żydów W 
przypadku mniejszych przewinień 
stosowano kary w postaci upomnienia, 
ostrzeżenia, kary chłosty w stosunku do 
tych, którzy skłonni byli do współpracy 
z okupantem.
Wszystko to miało na celu podtrzyma-
nie ducha narodu oraz przeświadczenia, 
że istnieją siły patriotyczne, a czas oku-
pacji jest tylko czasem przejściowym, 
że właściwe władze polskie istnieją 
i walczą oraz wierzą w zwycięstwo i 
odrodzenie się Państwa Polskiego na 
zasadach wolności i demokracji.
 Kierownictwo AK starało się, by 
wszelkie akcje przeciw okupantowi 
przeprowadzać w ten sposób, by po-
ciągały one za sobą jak najmniejsze 
represje odwetowe Niemców na ludno-
ści cywilnej. Dlatego unikano brawury, 
ograniczano się do akcji uznanych za 
bezwzględnie konieczne, dokładając 
starań do dobrego ich zorganizowania 
i sprawnego przebiegu wykonania.

c.d.n.
Przedruk z:

„Okruchy wspomnień z lat walki 
i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 20

Jan Paweł Krasnodębski 
Stokrotka

Przejmujące wyznanie dziewczyny- 
narkomanki, która stopniowo po-

grąża się w nałogu, walczy z nim, 
łudzi się, że potrafi się wyrwać i znów 
pogrąża się w otchłani.
 Książka porusza problemy nie-
zwykle ważne w dzisiejszym świecie: 
osuwania się w narkomanię i tkwienia 
w niebezpiecznym, a jak kuszącym dla 
nastolatków świecie protestu przeciw 
zastanym normom i dającej poczucie 
złudnej mocy walki z nimi. Wyraźnie 
ujawnia błędy wychowawcze pokole-
nia matek i ojców, niezrozumienie i 
brak autentycznego kontaktu młodych 
ludzi ze światem dorosłych a przede 
wszystkim ich samotność i ogromną 
potrzebę uczucia i akceptacji.
 Powieść nie jest jawnie edukacyjna 
czy potępiająca wprost tych, którzy 
popadli w nałóg, pokazuje to, co dzieje 
się w świadomości narkomana-pokazuje 
piekło, demony, które wyzwalają się w 
umyśle, pokazuje przemiany zachodzą-
ce w psychice.
 Jan Paweł Krasnodębski jest pisarzem 
obecnym w polskiej literaturze od ponad 
dwudziestu lat, pisarzem niezwykle 
wyczulonym na przemiany obyczajowe 
zachodzące w naszej rzeczywistości i 
rodzące się w niej konflikty.


Carina Rydberg 
Za krawędzią nocy

Ta książka wprost, a równocześnie  
subtelnie mówi o trudnych 

sprawach, z którymi stykamy się częś-
ciej, niżbyśmy chcieli i niż się do tego 
przyznajemy. Carina Rydberg obnaża 
w niej skrywaną stronę ludzkiej natury. 
Posługując się prostym w istocie za-
biegiem literackim, kreśli przejmująco 
prawdziwe wizerunki postaci, ukazuje 
wielowymiarowość i niejednoznacz-
ność stosunków w rodzinie.


Katarzyna Grochola
Podanie o miłość

Książka nostalgiczna, zabawna,  
wzruszająca. Przedstawia świat 

uczuć skomplikowanych, rozmija-
jących się, niespełnionych, zawsze 
jednak ożywionych wiarą i nadzieją. 
Trudno się oprzeć takiej dawce emocji. 
Przesłanie jest proste: ludzie są dobrzy, 
tylko czasem im się coś myli.

(wykorzystano materiał z ofert 
książkowych dla bibliotek)

warto przeczytać
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Po raz pierwszy w domu kultury w  
Brzostku odbyły się eliminacje 

gminne Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Religijnej. Do eliminacji zgłosi-
ło się ośmiu uczestników ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów z terenu gminy 
Brzostek. Każdy z wykonawców miał 
za zadanie przygotować interpretację 
dwóch utworów o tematyce religijnej. 
Po wysłuchaniu wszystkich recytacji 
komisja w składzie: Teresa Młyniec, 
Marta Król i Elżbieta Michalik wybrała 
spośród uczestników pięcioro najlep-
szych i przyznała: pierwsze miejsce Łu-
kaszowi Serwińskiemu z Gimnazjum 
w Brzostku, drugie miejsce Justynie 
Skórskiej z Zespołu Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim, trzecie miejsce Marcie 
Sury z Gimnazjum w Nawsiu Brzo-
steckim, czwarte miejsce Marzenie 
Krajewskiej z Zespołu Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim i piąte miejsce Beacie Ra-

mut z Gimnazjum w Brzostku. Osoby 
te reprezentowały gminę Brzostek w 
finale Konkursu Recytatorskiego Poe-
zji Religijnej w Dębicy, gdzie Łukasz 
Serwiński zdobył wyróżnienie I stop-
nia. Wszystkim uczestnikom serdecz-

nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów, natomiast nauczycielom i 
opiekunom składamy podziękowania 
za pracę, jaką włożyli w przygotowanie 
uczniów i dobór repertuaru.

Justyna Zegarowska

konkurs poezji 
religijnej

W wigilię św. Andrzeja dzieci i młodzież  
uczestniczący w zajęciach Teatrzyku Dzie-
cięcego oraz Młodzieżowej Grupy Teatralnej 
działających przy Domu Kultury w Brzostku 
spotkali się na wspólnej zabawie andrzejko-
wej. Organizowanie „andrzejek” dla „stałych 
bywalców” GOK-u stało się już tradycją. 
Zwykle uczestnicy sami ustalają program i 
regulamin zabawy. Dom Kultury przygotowuje 
poczęstunek oraz pomaga w przeprowadzeniu 
konkursów. Takie spotkania wyzwalają w 
uczestnikach aktywność oraz umacniają więzi 
emocjonalne grupy. Jak co roku tak i teraz nie 
zabrakło, oprócz konkursów i zabaw towarzy-
skich, tradycyjnych wróżb andrzejkowych. 
Wszyscy dobrze się bawili. 
 Następnego dnia w dzień św. Andrzeja, 
również tradycyjnie, odbyło się towarzyskie 
spotkanie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w 
Brzostku. Przybyło około 30 pań (niektóre wraz 
z mężami). Nie było, co prawda, tradycyjnego 
lania wosku, ale były wspomnienia dawnych 
zwyczajów, opowieści śmiesznych anegdotek 
i wspólne śpiewanie. Wszyscy uczestnicy 
spotkania mając przed sobą teksty dawnych, 
biesiadnych pieśni aktywnie uczestniczyli w 
śpiewaniu. Andrzejkowy wieczór upłynął w 
ciepłej, towarzyskiej atmosferze.

E. M.

andrzejkowe  
zabawy w Gok-u

Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

Członkowie Teatrzyku Dziecięcego i Młodzieżowej  
Grupy Teatralnej

Andrzejkowe spotkanie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich
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NOWINY(19. 11. 2002r.)
powiat dębicki nadal bez  
przewodniczącego 

paraliż na sesji
DĘBICA. Bez rozstrzygnięcia zakoń-
czyły się głosowania nad wyborem 
przewodniczącego. Radni postanowi-
li zrobić przerwę do piątku, aby lide-
rzy ugrupowań mogli się porozumieć 
i stworzyć mocniejsze koalicje.

W poniedziałek po odśpiewaniu  
hymnu 22 radnych powiatu dę-

bickiego złożyło ślubowanie. Jednak 
mimo tak uroczystego początku nowym 
radnym nie udało się zrealizować żad-
nego punktu obrad. Przeprowadzono 
dwukrotne glosowania nad wyborem 
przewodniczącego, ale oba obozy 
dysponowały 11 głosami i głosowania 
nie przyniosły żadnego rozwiązania. 
O fotel przewodniczącego walczyli 
Stefan Bieszczad ze „Wspólnoty Sa-
morządowej” i Ferdynand Bugno z 
„Samoobrony”, popierany przez „Nasz 
Dom”.
 - Czy ktoś z głosujących poprawnie 
zagłosował, bo jedna z kresek w iksie 
w kratce nie jest prosta? - zastanawiali 
się niektórzy radni podczas liczenia 
głosów. Komisja skrutacyjna też nie 
była jednomyślna w uznaniu tego głosu. 
Wtedy prowadzący obrady, radny senior 
Jan Chmura nie wytrzymał: - Tak to jest, 
jak się do komisji wybiera matołów.
 Radni przegłosowali wygaśnięcie 
mandatu Leszka Bieńka, wójta gminy 
Brzostek i Krzysztofa Moskala, wójta 
Żyrakowa. Większość radnych nie 
zgodziła się na wygaśnięcie mandatu 
Józefa Chudego, wójta gminy Czarna.
- Głosowanie nad wygaśnięciem man-
datów nie ma sensu, bo nie wybraliśmy 
przewodniczącego, a ten musi podpisać 
uchwały - argumentował radny Jacek 
Gil i to jego wniosek o przerwę w ob-
radach przegłosowali radni. W miejsce 
trzech radnych, którzy zostali wójtami, 
wejdą osoby ze słabszym wynikiem z 
ich listy wyborczej.
 Aby jednak mogli zasiąść w radzie 
powiatu, przyjąć ślubowanie i gloso-
wać, musi się dla nich zwolnić miejsce. 
Do tego jednak trzeba wygaśnięcia 
mandatów blokowanych przez trzech 
wójtów. Nie wiadomo, czy uda się tego 
dokonać w piątek.

max

OBSERWATOR
(30. 11. 2002 r.)

internet po dębicku
Mówi się, że Internet to obok radia  

najszybsze źródło informacji. To 
prawda, ale niekoniecznie w Dębicy.
Kto by chciał skorzystać z globalnej 
sieci dla zorientowania się, jaki jest 
skład personalny nowych władz sa-
morządowych w powiecie dębickim, 
srodze się zawiedzie. Właściwie tylko 
na stronie www. gminy Brzostek infor-
macje są pełne i aktualne. 
 Na www.debica.pl odnajdziemy 
wprawdzie skład nowej Rady Miasta, 
ale kto jest nowym burmistrzem i jego 
zastępcami, o tym serwis milczy. Na 
stronie Pilzna królują za to niepodzielne 
stare władze. Najgorzej jest natomiast w 
serwisie powiatu dębickiego. Nie dość, 
że władze powiatowe są tam sprzed 27 
października br., to jeszcze podstrony 
poszczególnych gmin powiatu grzeszą 
zdezaktualizowaniem. Na stronach 
powiatu nawet gmina Brzostek ma 
władze już nawet nie sprzed ostatnich 
wyborów, co jeszcze z 2001, kiedy 
to przewodniczącą Rady Gminy III 
kadencji była Urszula Wojnarowska.

(jad)

OBSERWATOR
(30. 11. 2002 r.)

Sport szkolny: zawody rejonowe 
w tenisie stołowym

Brzostek najlepszy
Drużyny dziewcząt i chłopców Ze- 

społu Szkół w Brzostku wygrały 
rejonowe zawody Licealiady i awan-
sowały do zawodów wojewódzkich. 
Wystąpią w nich też pingpongistki 
ZSE z Dębicy, które zajęły II miejsce 
w stawce 7 drużyn.
Oto wyniki turnieju, rozegranego w 
Brzostku.
Dziewczęta:
1. ZS w Brzostku: Anna Wilczek, 
Magda Kawalec, opiekun Wojciech 
Bonarek;
2. ZSE w Dębicy: Agnieszka Cho-
lewa, Katarzyna Rzuchowska, op. 
Dorota Ługowska.
3. ZS Ropczyce, 4.LO Kolbuszowa, 
5. ZSE Mielec, 6. ZSE Sędziszów, 7. 
LO Mielec.

Chłopcy:
1. ZS w Brzostku: Mateusz Potrze-
ba, Grzegorz Armata, op. Wojciech 
Bonarek;
2. ZS Ropczyce, 3. ZS nr 2 w Dębicy, 
4. LO Mielec, 5. ZST Kolbuszowa. 6. 
V LO Mielec, 7. LO Kolbuszowa.
 Powiatowa Gimnazjada w Tenisie 
Stołowym
Dziewczęta:
1 Bobrowa, 2. Jodłowa, 3. Jaworze 
Górne, 4.Siedliska-Bogusz, 5. Jaźwiny, 
6. MG nr 4 w Dębicy, 7. Latoszyn, 8. 
Zawada.
Chłopcy:
1 Jodłowa, 2. Jaworze Górne, 3. MG 
nr 2 Dębica, 4. Siedliska-Bogusz, 5. 
Latoszyn, 6. Róża, 7. Zawada.
 Dwie najlepsze drużyny wśród 
dziewcząt i chłopców awansowały do 
zawodów rejonowych.

(ad)

SUPER NOWOŚCI  
(05. 12. 2002 r.)

nowy szef  
jasielskiej policji
JASŁO. Nadkomisarz Jan Łazowski 
pełni od wczoraj obowiązki ko-
mendanta powiatowego policji w 
Jaśle. Zastąpił odwołanego z tego 
stanowiska podinspektora Krzysztofa 
Guzika.

O perypetiach odwołanego komen- 
danta pisaliśmy już kilkakrotnie. 

Przypomnijmy - jego przełożeni zarzu-
cają mu naruszenie dyscypliny finanso-
wej jednostki, a także wyrażanie zgody 
na wyjazdy jego podwładnych do pracy 
w USA w ramach zwolnień lekarskich i 
urlopów. Komendant wojewódzki poli-
cji w Rzeszowie odwołał podinspektora 
Guzika z zajmowanego stanowiska i 
wszczął wobec niego postępowanie 
dyscyplinarne.
 Jego miejsce zajmie (przynajmniej do 
czasu rozstrzygnięcia konkursu) nadko-
misarz Jan Łazowski, dotychczasowy 
zastępca komendanta powiatowego 
policji w Dębicy. Jan Łazowski jest 
doświadczonym funkcjonariuszem z 
ponaddwudziestoletnim stażem służby 
w policji. Wcześniej pracował jako szef 
kadr w Dębicy, był komendantem komi-
sariatu w Brzostku i Jodłowej, pełnił też 
funkcję szefa dębickiej policji.
 - Celowo powierzam te obowiązki 
oficerowi spoza jasielskiej policji, w 
której źle się dotąd działo - skomentował 
swoją decyzję inspektor Józef Jedynak, 
szef podkarpackiej policji.

pm

co piszą o nas inni
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Osobom, które w Brzostku tak licz- 
nie budują domy mieszkalne, oraz 

tym, którzy budowę domów planują, 
doradzamy posadzenie wokół kilku-
dziesięciu drzew leśnych. 
Jest to wydatek niewielki w kosztorysie 
zagospodarowania działki. Warto nawet 
nabyć w tym celu o parę arów większą 
działkę. Obecnie nie obowiązują już 
dawne ograniczenia wielkości działki 
budowlanej, a parcele w Brzostku są 
stosunkowo tanie.
 Mieszkaniec odległej wsi, który 
kupił działkę w Brzostku przy ulicy 
Łukasiewicza, bardzo sobie chwali 
nasadzenie przez poprzedniego właści-
ciela 1000 drzew na 25 arach, chociaż 
kilkaset sztuk musiał przesadzić na inne 
miejsce przed posadowieniem domu.
 Drzewa leśne produkują połowę 
tlenu, którym oddychamy. Jeden hek-
tar lasu produkuje 7 razy więcej tlenu 

Drzewa i my niż 1 hektar roślin uprawnych. Jedna 
sosna kilkudziesięcioletnia produkuje 
w ciągu doby tyle tlenu, ile wynosi 
dobowe zapotrzebowanie dla 3 osób 
(1800 litrów). Dorosłe sosny w liczbie 
100 sztuk pochłaniają rocznie 20 ton 
dwutlenku węgla (CO2).
 Drzewa liściaste w liczbie 100 sztuk 
zatrzymują i następnie oddają środowi-
sku 10 tysięcy litrów wody przez rok. Są 
naturalnym zbiornikiem i filtrem czystej 
i zdrowej wody.
 W 1m3 powietrza leśnego jest kilka-
dziesiąt razy mniej organizmów choro-
botwórczych niż w powietrzu miejskim. 
Drzewa wydzielają do atmosfery sub-
stancje bakteriobójcze (fitoncydy). Sos-
na, brzoza, lipa i jałowiec wytwarzają 
wokół siebie strefę 5 metrów wolną od 
bakterii. Fitoncydy sosny leczą gruźlicę 
i oczyszczają oddech. Dęby zabijają 
dezynterię, a jodły leczą dyfteryt. 
 Drzewa oczyszczają powietrze za-
trzymując dużą i1ość pyłów i spalin. 

Kilkurzędowy szpaler drzew obniża 
hałas i siłę dźwięków o 20 decybeli. Jest 
to szczególnie ważne dla domów poło-
żonych przy głównej trasie przelotowej, 
przebiegającej przez Brzostek.
 Przytoczone dane liczbowe dotyczą-
ce właściwości drzew, oparte o badania 
naukowe, zaczerpnięto z czasopism 
ekologicznych.
 Mając do sprzedaży parcelę warto 
wcześniej obsadzić ją drzewami. Zyska 
ona na wyglądzie i wartości. Szybciej 
znajdzie nabywcę.
 Jak widzimy to korzyści z drzew 
leśnych osiągniemy nie mniejsze 
niż z drzew owocowych. Wymagają 
one znacznie mniejszych nakładów 
pracy. Wystarczy jeśli je prawidłowo 
posadzimy bardzo wczesną jesienią 
i zapalikujemy. W pierwszych paru 
latach wystarczy tylko niszczyć wokół 
nich chwasty. W następnych latach nie 
wymagają żadnych zabiegów.

Henryk Latacz

czytelnicy
piszą

Brzostek, dnia 25. 11. 2002 r.

dot. likwidacji laboratorium anali-
tycznego w Gminnym Ośrod-
ku Zdrowia w Brzostku.

 Zarząd Koła nr 17 SLD w Brzostku sprzeciwia się zamia-
rom likwidacji przedmiotowego laboratorium i przeniesienia 
świadczenia tych usług zdrowotnych do ZOZ Dębica.
 W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji spo-
łeczność gminy Brzostek zostanie zmuszona do dojazdu w 
celu wykonania badań analitycznych krwi, moczu itp. do ZOZ 
Dębica. 
Wiąże się to z dodatkowym kosztem dla potencjalnego 
pacjenta, jak również opóźni otrzymanie wyniku badania, 
co niejednokrotnie w nagłych przypadkach, wymagających 
natychmiastowej analizy może mieć wpływ na stan zdrowia 
pacjenta, a nawet zagrożenia życia.
 W związku z powyższym prosimy o natychmiastowe 
podjęcie kroków mających na celu wstrzymanie likwidacji 
laboratorium dla dobra mieszkańców gminy Brzostek.
Według posiadanych przez nas informacji laboratorium 
analityczne GOZ w Brzostku obsługuje około 1.000 osób 
miesięcznie i wykonuje dużo więcej badań dostarczonego 
materiału.

Do wiadomości:
1. Rada Powiatu SLD w Dębicy
2. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
3. Redakcja Wiadomości Brzosteckich
4. Redakcja Obserwatora Lokalnego w Dębicy
5. a/a.

Przewodniczący
koła nr 17 SLD w Brzostku

Ryszard Rozwadowski

Wójt Gminy
Brzostek

„Najcenniejszym boga-
ctwem kraju są dzieci”

J. F. Kennedy

Zdrowie i życie każdego  
człowieka, a w szcze-

gólności dziecka jest najcen-
niejszym dobrem, które musi 
być chronione z należytą 
starannością. Na każdym 
etapie rozwoju dziecka oraz 
jego dojrzewania do bycia 
samodzielnym winniśmy 
współpracując ze sobą wy-
posażyć go w umiejętność 
przewidywania zagrożeń, 
unikania ich oraz radzenia 
sobie z trudną sytuacją za-
grażającą zdrowiu i życiu. 
Dostrzegając coraz większą 
liczbę zagrożeń, w oparciu 
o uwagi i sugestie osób bez-
pośrednio odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo dzieci 
został opracowany program 
„Bezpieczny 6-cio latek” dla 
dzieci powiatu dębickiego na 
rok szkolny 2002/2003. 
Autorem programu jest asp. 
Wenancjusz Matysek z Ko-
mendy Powiatowej Policji, 
podmiotem współuczestni-
czącym w realizacji progra-

Bezpieczny
sześciolatek

mu Starostwo Powiatowe w 
Dębicy. Dzięki jego realiza-
cji we wszystkich placów-
kach oświatowych Gminy 
Brzostek dzieci sześcioletnie 
uzyskają wiedzę i praktycz-
ne umiejętności unikania 
niebezpieczeństw i zagro-
żeń. Realizacja programu 
zakłada trzykrotne spotkania 
z grupami sześciolatków w 
przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych szkół pod-
stawowych, które pozwolą 
na wypracowanie u dzieci 
potrzeby poczucia odpowie-
dzialności i dbania o własne 
bezpieczeństwo. Spotkania z 
sześciolatkami prowadzone 
przez kom. Bożenę Lisak i 
asp. Wenancjusza Matyska 
odbywają się od 12 listopada 
do 23 grudnia 2002 r.
Mając na uwadze profi-
laktyczny i wychowawczy 
charakter programu Wójt 
gminy Brzostek zakupił dla 
wszystkich dzieci uczestni-
czących w programie bre-
loczki odblaskowe, które 
zostaną wręczone dzieciom 
na zakończenie programu.

I. N.
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ

Litery z kratek ponumerowanych w prawym dol-
nym rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczo-
nego pod diagramem dostarczone do dnia 10 
stycznia 2003 r. do Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przedmiotów 
i zwierząt, w pogrubionych kratkach otrzymasz 
hasło.

kĄcik dla naJmłodSzych

1

2

3

5

6

7

4

poziomo:
1) Obywatelka Australii; 7) Domowe z rogami;  
8) Owadożerny ptak z rzędu kozodojów;  
9) Wstrzemięźliwość; 15) Na szybie i pod drzwia-
mi; 19) Myśliwski pies gończy; 20) Troje przed 
mikrofonem; 21) Ukończyła szkołę; 27) Wojna na 
tyłach wroga; 33) Amerykański struś; 34) Miara w 
dłoni; 35) Przeciwnik.

Pionowo:
1) Wydzielina kaszalota; 2) Deska z muszlą;  
3) Ochraniają oczy; 4) Miasto i port rzeczny we 
Francji; 5) Ryba z rodziny karpiowatych zamiesz-
kująca czyste rzeki; 6) Klamra spinająca mury; 10) 
Chłopiec na posyłki; 11) Uniwersalny rozpuszczal-
nik; 12) Wielbłądzi mieszaniec; 13) Zupa z mleka z 
dodatkiem żółtka; 14) Typ radzieckich samolotów 
i śmigłowców; 15) Wierzeje; 16) Stan zamętu; 17) 
Obrót; 18) Centralny plac w greckich miastach; 
22) Szal; 23) 1/4 talara, dawna moneta srebrna; 
24) Czterokolowy drewniany pojazd ciągnięty 
przez konie; 25) Rzeka w północnej Tajlandii; 26) 
Kucharz okrętowy; 27) „Bambusowy” miś; 28) 
Wyspa amerykańska na Oceanie Spokojnym; 29) 
Angielski fizyk,badacz ciał sprężystych; 30) Gaz 
stosowany do napełniania żarówek dużej mocy; 
31) Odkryta, płaska część budynku otoczona 
balustradą; 32) Waćpani.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: teniS Stołowy. Nagrodę książkową wylosowała: marzena wal  
ze Smarżowej. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzostku. J. Nosal

Cyrkowy magik po swoim kolejnym popisie oznajmia widzom:
- Za chwilę sprawię, że zniknie jedna z obecnych tu kobiet.
Z ostatniego rzędu słychać męski głos:
- Kochanie, zgłoś się na ochotnika!

		
Hipnotyzer w cyrku wskazuje na jednego z widzów i mówi do 
publiczności:
- A teraz zahipnotyzuję tego pana i każę mu zapomnieć wszyst-
kie niemiłe sprawy.
- Nie! - krzyczy mężczyzna z trzeciego rzędu. - On jest mi 
winien 500 złotych.
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Gotuj
smacznie
i zdrowo
tatar śledziowy
Składniki:

30 dag filetów śledziowych
1 duża cebula
1 łyżka musztardy
1 łyżka koncentratu pomidorowego
1 łyżka oliwy z oliwek
2 łyżki natki pietruszki i szczypior-
ku
4 żółtka ugotowane na twardo

Sposób przyrządzania:
Śledzie pokroić w kostkę, cebulę po-
siekać, dodać musztardę, koncentrat 
pomidorowy, połączyć ze śledziami, 
wymieszać, dodać oliwę, doprawić do 
smaku. Żółtka posiekać.
Na krążkach z ciemnego pieczywa 
(wyciętych szklanką) lub na kromecz-
kach weka układać uformowane małe 
porcje tatara, udekorować posiekanym 
żółtkiem i zieleniną.

Barszcz czerwony 
Składniki:
1 marchew
1 pietruszka
1 cebula
4 - 5 buraków ćwikłowych
1 główka czosnku
1 łyżka kminku

1/2 łyżeczki kwasku cytrynowego
2 liście laurowe, 5 ziaren ziela angiel-
skiego, 5 ziaren pieprzu, sól
1 kwaśne jabłko

Sposób przyrządzania:
Oczyszczone warzywa, gotować łącz-
nie z przyprawami około 1 i 1/2 godzi-
ny, odcedzić, doprawić do smaku.

kulebiak  
(porcja na blaszkę keksową)
Składniki:

25 dag mąki
8 dag masła
2 dag drożdży
1 dag cukru pudru
2 żółtka
1/2 jaja
5 dag śmietany kwaśnej, sól

Sposób przyrządzania:
Masło zetrzeć do mąki, drożdże rozpuś-

cić z cukrem, dodać żółtka, śmietanę, 
sól, zarobić ciasto. Rozwałkować na 
prostokąt o grubości około 0,5 cm. Na 
środku wzdłuż ciasta ułożyć wcześniej 
przygotowany farsz z kapusty (lub z 
grzybów), zlepić u góry. Ułożyć w 
blaszce do wyrośnięcia. Posmarować 
połówką jaja. Piec 30 - 40 min.

piernik
Składniki:

1/2 kg mąki
25 dag masła
4 jaja
1 szklanka cukru kryształu
1 szklanka miodu
1 szklanka piwa
1 łyżeczka sody oczyszczonej
przyprawa do piernika

Sposób przyrządzania:
Masło utrzeć z żółtkami i cukrem, dodać 
miód, wlać piwo i mieszać wsypując 
mąkę wymieszaną z sodą oczyszczoną 
i przyprawą do piernika. Na końcu do-
dać pianę z białek, lekko wymieszać, 
wyłożyć do blaszki, piec około 45 min. 
Oblać polewą lub lukrem.

S M A C Z N E G O !
Janina Fryc

W naszej gminie tradycją stały się  
już organizowane na początku 

grudnia Mikołajkowe Turnieje w Ha-
lowej Piłce Nożnej. 7 grudnia w sali 
gimnastycznej Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim odbył się piąty taki tur-

mikołajkowy turniej 
po raz piąty

niej zorganizowany przez Przewodni-
czącą Rady Gminy w Brzostku Zofię 
Skórską przy współpracy z Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. 
Sędzią zawodów był Zastępca Wójta 
Jan Szczepanik, który bardzo spraw-

W listopadzie 2002 roku na terenie  
działania Komisariatu Policji w 

Brzostku zanotowano 29 zdarzeń, które 
są przedmiotem postępowań przygoto-
wawczych, a w tym m.in.:
1. kradzież cudzej rzeczy - 5
2. wypadek drogowy - 3 (w tym 1 ze 

skutkiem śmiertelnym)
3. kierowanie w stanie nietrzeźwym 

pojazdem mechanicznym - 7
4. zabór samochodu w celu krótkotrwa-

łego użycia - 1
5. kradzież z włamaniem - 4
6. uszkodzenia ciała - 2
7. wyrąb i kradzież drzewa z lasu - 1
8. pobicie - 1
Policjanci Komisariatu Policji w Brzost-
ku w listopadzie 2002 roku nałożyli 
35 mandatów karnych - głównie za 
wykroczenia drogowe, skierowano 13 
wniosków o ukaranie do Sądu Grodz-
kiego, zatrzymano 5 praw jazdy i 13 
dowodów rejestracyjnych a upomniano 
i pouczono 239 osób.
 Wszystkim Czytelnikom „Wiadomo-
ści Brzosteckich” życzę zdrowych, spo-
kojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego i lepszego roku 2002.

Komendant Komisariatu Policji 
w Brzostku 

nadkom. inż. Marek Boroń

policja informuje

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Skórska wręcza puchar  
kapitanowi brzosteckiej drużyny
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Tenis 
stołowy

1. MGKTS „TOP” Bolesławiec 9 16:2 64:26
2. KS ERJOT Oława 9 14:4 51:39
3. KU AZS AE Wrocław 9 12:6 53:37
4. MKSTS TRASKO Ostrzeszów 9 10:8 51:39
5. AZS WSP SEMEX Częstochowa 9 10:8 44:46
6. MLKS Odra Roeben Głoska Księginice II 9 10:8 40:50
7. KU AZS Polit. ZPE ZAPEL S.A. Rzeszów 9 7:11 43:47
8. LKS BRZOSTOWIANKA SEKO Brzostek 9 6:12 43:47
9. ŁTSR KASTOR Łask 9 4:14 35:55
10.LKS GROM PRESS-GLASS Poczesna 9 1:17 26:64

Meczem z KU AZS AE Wrocław  
pierwszoligowa drużyna LKS 

„Brzostowianki” zakończyła I rundę 
rozgrywek w tenisie stołowym plasując 
się na 8 miejscu.
 Dzięki długotrwałym staraniom kie-
rownictwa sekcji oraz przy wydatnej 
pomocy wójta gminy od nowego roku 
tenisowe drużyny pozyskają dodatkowo 
nowego sponsora. Będzie nim Firma 
Usług Remontowo - Transportowych 
„SURET” z Dębicy, której właścicielem 
jest pan Stefan Bieszczad. Po wspólnych 
uzgodnieniach wszystkich zainteresowa-
nych, czyli p. Stefana Bieszczada, p. Zbi-
gniewa Sitka właściciela firmy „SEKO” - 
dotychczasowego sponsora, Wójta Gminy 
Brzostek Leszka Bieńka oraz kierownika 
sekcji Stanisława Króla drużyny tenisowe 
występować będą pod nazwą „SEKO SU-
RET” LKS „Brzostowianka” Brzostek.
 Obok tabela I ligi tenisa stołowego 
mężczyzn grupy południowej po pierw-
szej rundzie rozgrywek.

S. Król

Pierwszoligowa drużyna po rozegraniu ostatniego meczu w rundzie.
Od lewej: Damian Mikrut, Zbigniew Sitek - dotychczasowy sponsor, Konstanty 
Puszkariow, Leszek Bieniek - wójt gminy, Stanisław Król - kier. sekcji.
Niżej: Dariusz Lasek, Mariusz Haduch i Rafał Błaś.

nie przeprowadził rozgrywki za co 
organizatorzy składają mu serdeczne 
podziękowania. 
 Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn ze 
szkół podstawowych i 6 z gimnazjów.
 Po bardzo zaciętych bojach I miejsce 
w kategorii szkół podstawowych zajęła 
drużyna z Kamienicy Górnej. Na kolej-
nych pozycjach uplasowały się Kamie-
nica Dolna, Brzostek, Grudna Górna i 
Januszkowice, Nawsie Brzosteckie i 

Smarżowa, Gorzejowa.
 Zwycięzcą w kategorii gimnazjów 
została II drużyna z Brzostku przed 
Januszkowicami i I drużyną z Brzost-
ku. Czwarte miejsce zajęli zawodnicy 
z I drużyny z Siedlisk-Bogusz przed 
swoimi kolegami z II drużyny, a szóste 
miejsce reprezentanci LKS „Brzosto-
wianka”.
 Wszystkie drużyny otrzymały w 
nagrodę piłki i pamiątkowe dyplomy. 

Drużyny, które zajęły pierwsze trzy 
miejsca w poszczególnych kategoriach 
otrzymały dodatkowo upominki ufun-
dowane prywatnie przez panią Zofię 
Skórską, a zwycięzcy puchary.
 Organizatorzy dziękują dyrektorowi 
Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim 
pani Urszuli Wojnarowskiej za udostęp-
nienie obiektu i pomoc w organizacji 
turnieju.

M. K.

Fot. J. Nosal

I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła dru-
żyna z Kamienicy Górnej

Zwycięzcą w kategorii gimnazjów została  
II drużyna z Gimnazjum w Brzostku
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Urząd Gminy w Brzostku informuje, że został wydany „Kalen- 
darz Gminy Brzostek na 2003 rok”. Ze względu na bogatą 

szatę graficzną, którą stanowią zdjęcia przedstawiające okolice 
naszej gminy, będzie piękną ozdobą każdego domu przez cały rok. 
Cena kalendarza wynosi 5 zł, a można go nabyć w Delikatesach 
„Centrum”, w sklepie Pana Andrzeja Szybista, w siedzibie Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa, w Bibliotece Publicznej oraz w kasie 
Urzędu Gminy w Brzostku.

kalendarz  
Gminy BrzoStek

(AZ)

Podkarpacki SZS ogłosił wyniki współzawodnictwa  
sportowego za realizację programu Igrzysk Mło-

dzieży Szkolnej za rok szkolny 2001/2002.
 W kategorii szkół podstawowych szkoły klasyfikacja 
szkół z naszej gminy przedstawia się następująco: 
203. SP Nawsie Brzosteckie (31 pkt.), 333. SP Ka-
mienica Górna (14 pkt.), 501. SP Brzostek (4 pkt.), 
594. SP Januszkowice (1 pkt.).
 Łącznie sklasyfikowano 628 szkół. Powiat dębicki 
w tej kategorii zajął miejsce 2, gmina Brzostek wśród 
150 sklasyfikowanych gmin miejsce 103.
 Spośród gimnazjów punktowało 352 szkoły. Powiat 
dębicki w tej kategorii zwyciężył zdecydowanie. Nasza 
gmina w zajęła 17 miejsce, natomiast poszczególne 
szkoły uplasowały się na następujących pozycjach: 
23. G. Nawsie Brzosteckie (272 pkt.), 90. G. Brzostek 
(92 pkt.), 127. G. Siedliska Bogusz (61 pkt.), 338. G. 
Januszkowice (1 pkt.)

Gimnazjum z Nawsia Brzosteckiego zajęło w powiecie 
dębickim 3 miejsce za dużymi gimnazjami miejskimi z 
Dębicy. Podczas uroczystego powiatowego podsumo-
wania rywalizacji sportowej dyrektor Gimnazjum ode-
brała Puchar Starosty za to osiągnięcie. Nauczycielka 
wychowania fizycznego Zofia Rogowska otrzymała 
dyplom z podziękowaniami za dotychczasową pracę 
oraz gratulacje z okazji otrzymania Nagrody Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej i sportowej.
 Największym ubiegłorocznym osiągnięciem spor-
towym szkoły było zajęcie I miejsca w Finale Woje-
wódzkim Konkursu „SPORT DLA KAŻDEGO”. Na-
grodę odbierali przedstawiciele szkoły 17. 11. 2002 r. 
podczas uroczystego wojewódzkiego podsumowania 
osiągnięć sportowych, które odbyło się w Sanoku.
 Wysoką, trzecią lokatę w powiecie  wywalczył rów-
nież Zespół Szkół im. Jana Pawła II z Kleci, który zajął 
w województwie 9 miejsce zdobywając 388 pkt.

pierwsze miejsce 
w województwie


