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Wszystkim Mieszkańcom Gminy Brzostek 
życzę spokojnych, pełnych radości 
Świąt Bożego Narodzenia a także dużo 
szczęścia, zadowolenia i sukcesów  
w nadchodzącym Nowym Roku

Wójt Gminy
Leszek Bieniek

W sali kinowej Domu Kultury w  
Brzostku odbyły się 13 listopa-

da b.r. eliminacje gminne Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Religijnej. W 
konkursie mogli startować uczniowie 
klas V i VI szkół podstawowych oraz 
uczniowie gimnazjów. 
Eliminacje spotkały się z 
dużym zainteresowaniem 
młodzieży i nauczycieli 
o czym świadczy liczba 
uczestników. Trzydzie-
stu dwóch wykonawców 
przygotowało do recytacji 
po dwa utwory o tematy-
ce religijnej. Największą 
popularnością cieszyły 
się utwory księdza Jana 
Twardowskiego, które 
były najczęściej prezen-
towane. Wykonawców 
oceniała komisja w skła-
dzie: Jadwiga Serwińska, 
Maria Kawalec i ks. Ma-
riusz Mucha. Jury brało 

pod uwagę dobór repertuaru, interpre-
tację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Po burzliwych obradach 
postanowiono nie przyznawać pierw-
szego miejsca, natomiast przyznać dwa 
drugie, które zajęli Katarzyna Wójcik i 

Karol Wójtowicz (obydwoje z Gimna-
zjum w Siedliskach Bogusz) oraz trze-
cie dla Agnieszki Kaczki z Gimnazjum 
w Brzostku. Ponadto komisja posta-
nowiła wyróżnić Wiolettę Szybowicz 
(Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim), 

Sebastiana Wierzbickiego 
(Gimnazjum w Siedli-
skach Bogusz) i Piotra 
Dziedzica (Gimnazjum 
w Brzostku). 
 Wszystkie nagro-
dzone i wyróżnione oso-
by reprezentowały naszą 
gminę w finale Powia-
towego Konkursu, który 
odbył się 19 listopada w 
Domu Kultury „Śnieżka” 
w Dębicy. Na konkusie 
tym Karol Wójtowicz 
otrzymał wyróżnienie I 
stopnia, a Piotr Dziedzic 
i Sebastian Wierzbicki 
wyróżnienia II stopnia.

E. M. 

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

                                     Laureaci konkursu               Fot. M. Król

W Brzostku odnowiono kolejny zabytkowy budynek. Tym razem jest 
to magistrat z XIX w. - obecnie mieszczący Urząd Gminy

Prace uczestnikówWTZ zdobią brzo-
steckie Delikatesy „Centerum”
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Przy gimnazjum w Nawsiu Brzoste-
ckim z dniem 1 stycznia 2004 r. roz-
pocznie pracę Gminny Międzygim-
nazjalny Ośrodek Kariery. Szkoła, 
jako jedyna w powiecie dębickim i 
jedna z 15 (5 gimnazjów i 10 szkół po-
nadgimnazjalnych) w województwie 
podkarpackim, wywalczyła grant z 
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i 
Polityki Socjalnej.

Dotacja w kwocie 7 tys. zł została  
przeznaczona na zakup dobrego 

komputera, drukarko-kopiarki, wypo-
sażenia dodatkowego, wydawnictw 
tematycznych oraz na szkolenie do-
radcy zawodowego. Dzięki poparciu 
samorządu Gminy Brzostek, a w szcze-
gólności Panów Wójtów, do pracy w 
GMOK będzie zatrudniony bezrobotny 
nauczyciel. 
 Tworzenie Szkolnych Ośrodków 
kariery odbywa się w ramach Programu 
Aktywizacji Zawodowej Absolwentów 
„Pierwsza praca”. Pierwsze Biuro Ka-

rier założono w Polsce w roku 1993 
na Uniwersytecie Toruńskim. Studen-
ckie Biura Karier wraz z podobnymi 
placówkami zakładanymi w szkołach 
ponadgimnazjalnych oraz w gimna-
zjach mają za zadanie stworzyć system 
doradztwa zawodowego, który pozwoli 
uczniom zaplanować swoją karierę za-
wodową zgodnie z zainteresowaniami 
i zapotrzebowaniem na rynku pracy już 
od wczesnych lat nauki szkolnej. 
 Gównym celem projektu Między-
gimnazjalnego Ośrodka Kariery jest 
umożliwienie młodzieży gimnazjalnej 
z terenu gminy Brzostek dostępu do 
różnego rodzaju informacji zawodowej, 
która pozwoli im na planowanie włas-
nego rozwoju zawodowego oraz rozbu-
dzenie aspiracji edukacyjnych. Projekt 
ma jednocześnie służyć wyrównywaniu 
szans edukacyjnych młodzieży z tere-
nów objętych wysokim bezrobociem.
 Zadaniem doradcy zawodowego 
będzie prowadzenie doradztwa za-
wodowego dla wszystkich uczniów 

gimnazjów, organizacja i udostępnie-
nie zbiorów informacji zawodowej, 
prowadzenie i aktualizacja serwisu 
informatycznego dla szkół na stronie 
www gdzie znajdą się m.in. wszelkiego 
rodzaju testy osobowości oraz scenariu-
sze lekcji wychowawczych poświęco-
nych tej tematyce. Każdy dyrektor lub 
wychowawcy będzie mógł nawiązać 
współpracę z doradcą i skorzystać 
z jego pracy bezpośrednio w swojej 
szkole.
 Dodatkową korzyścią dla uczniów 
gimnazjum w Nawsiu będzie możliwość 
uczestniczenia w zajęciach pozalekcyj-
nych pod okiem doradcy zawodowego 
w pracowni informatycznej.
 Warto również wspomnieć, że w 
niespełna trzyletnim okresie istnienia 
gimnazjum, jest to już drugi grant ogól-
nopolski zdobyty przez szkołę. W sumie 
jest to 14,5 tys. zł na dofinansowanie 
działalności gimnazjum uzyskane spoza 
budżetu gminy.

Urszula Wojnarowska

Grant na przyszłą karierę

Od kwietnia do listopada br. Urząd  
Gminy w Brzostku uczestni-

czył w Programie Szkoleniowym dla 
Samorządów (dotyczącym komponentu 
B-3 Programu Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich), realizowanym przez Fun-
dację Rozwoju Demokracji Lokalnej 
na zlecenie Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Byliśmy 
jedną z 35 wybranych do 
programu jednostek samo-
rządowych z województwa 
podkarpackiego. Zespół 
reprezentujący naszą gmi-
ną stanowili urzędnicy z 
Urzędu Gminy w Brzostku, 
Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej 
w Brzostku oraz przedsta-
wicielka Rady Gminy w 
Brzostku - łącznie 7 osób.
 Celem szkolenia było 
zdobycie umiejętności w 
zakresie przygotowywania 
projektów dla pozyskiwania 
funduszy pomocowych Unii 
Europejskiej oraz funduszy 
krajowych dostępnych dla 
samorządów i ich jednostek 
organizacyjnych. Zdobyta 
przez nas wiedza i infor-
macje pozwolą na lepsze 
rozwiązywanie zadań, które 

stawia przed samorządami lokalnymi 
integracja z Unią Europejską.
 20 listopada na wojewódzkiej konfe-
rencji kończącej Program Szkoleniowy 
odebraliśmy certyfikat ukończenia 
sygnowany przez Bank Światowy oraz 
MSWiA. W uroczystości uczestniczyli 
Marszałek Województwa Podkar-
packiego, Wojewoda Podkarpacki, 

przedstawiciele Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokal-
nej. Spotkanie było doskonałą okazją 
do promocji naszej gminy, do czego w 
znacznym stopniu przyczynił się wy-
stęp kapeli ludowej „Brzostowianie”. 

(AZ)

Urzędnik też musi się szkolić
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Punktem kulminacyjnym przeżyć ad- 
wentowych, a zarazem wprowa-

dzającym w misterium Bożego Naro-
dzenia w rodzinach chrześcijańskich, 
jest Wigilia Uroczystości Narodzenia 
Pańskiego. Chrystus Pan, przyjmując 
ludzkie ciało, stał się jednym z nas, 
naszym Bratem, a Boga polecił nam 
nazywać Ojcem. Całą ludzkość uczynił 
jedną człowieczą rodziną. Stąd Wigilia 
i w ogóle święta Bożego Narodzenia 
mają charakter rodzinny, zbliżają ludzi 
ku sobie, niwelują podziały i wyzwalają 
postawę braterstwa i służby.
 Przeżywanie Wigilii połączone jest z 
bardzo bogatą obrzędowością, która, w 
połączeniu ze Słowem Bożym i modli-
twą, tworzy, swego rodzaju, przepiękną 
liturgię domowego Kościoła. Geneza 
tej liturgii sięga pierwszych wieków 
chrześcijaństwa. Ma ona bardzo starą 
tradycję i w treści wiąże się bardzo 
ściśle z liturgią parafialną.

Siano wigilijne
 Powszechnie zachowywany jest 
zwyczaj wkładania siana pod obrus na 
stół, przy którym będzie spożywana 
uroczysta wieczerza wigilijna.
 Zwyczaj ten jest wcześniejszy od 
świąt Bożego Narodzenia. Pochodzi 
jeszcze z czasów pogańskich i nawiązu-
je do starego kultu agrarnego. Nikomu 
nie przyszło na myśl, aby zwalczać ten 
obyczaj, który do dziś dnia się utrzymał 
(J. S. Bystroń), lecz otrzymał tylko 
chrześcijańską interpretację. Przypomi-
na on nam ubóstwo groty betlejemskiej 
i Maryi, która złożyła narodzonego 
Chrystusa na sianie w żłobie.

Wolne miejsce przy stole
 Znany i powszechny jest obecnie w 
Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego 
miejsca przy stole wigilijnym. Trudno 
jest w tej chwili ustalić jego genezę. 
Ks. J. Śliwański stwierdza krótko, że 
przy wigilijnym stole zostawia się jedno 
miejsce wolne. Zapewne jest to zwyczaj 
nowy, gdyż nie wspomina o nim żaden 
z historyków obyczajów polskich.
 Wolne miejsce przy stole w czasie 

wieczerzy wigilijnej jest przeznaczone 
dla przygodnego gościa, którego w 
ten sposób traktuje się rodzinnie (ks. 
J. Śliwański). Z. Kossak pisze, że kto-
kolwiek zajdzie w dom polski w święty 
wigilijny wieczór, zajmie to miejsce i 
będzie przyjęty jak brat. Raz do roku, 
w ciągu paru godzin, społeczeństwo 
uświadamia sobie przez ten zwyczaj, 
jakim rajem byłby świat, gdyby prawa 
wigilijnej wieczerzy rządziły nim sta-
le.
 Pozostawiając wolne miejsce przy 
stole, wyrażamy serdeczną pamięć o 
naszych bliskich i drogich, którzy nie 
mogą świąt spędzić razem z nami. Wol-
ne miejsce przy stole oznaczać może 
również członka rodziny, który zmarł 
lub też, w ogóle, pamięć o wszystkich 
zmarłych z rodziny.

Opłatek wigilijny
 Najważniejszym i kulminacyjnym 
momentem wieczerzy wigilijnej w Pol-
sce jest obrzęd łamania się opłatkiem.
 Następuje on po modlitwie i zło-
żeniu sobie życzeń, a więc na samym 
początku wieczerzy wigilijnej, gdy 
ukaże się pierwsza gwiazda na niebie.
 Dzielenie się nawzajem opłatkiem 
oznacza wzajemne poświęcenie się 
jednych dla drugich i uczy, że ostatni 
nawet kawałek chleba należy podzielić 
z bliźnim, zbliża oddalonych, łączy 
umarłych z żywymi i jedna skłóconych. 
Wyciągnięta dłoń z okruchem chleba 
sięga poza rzeczywistość (Z. Kossak). 
Ten tak bardzo rozpowszechniony i 
głęboko, od wieków, zakorzeniony w 
kulturze polskiej, obrzęd jest otwarciem 
serc na sięgającą krańców świata mi-
łość (J. Komorowska).

Wilia - wieczerza wigilijna
 Według starodawnego, polskiego 
zwyczaju: po zachodzie słońca, zgod-
nie z praktyką dawnych chrześcijan, 
spożywa się obiad postny, złożony z 
tradycyjnych potraw. Jest to uroczysta 
uczta wigilijna.
 Uczta ta ma charakter religijny. 
Świadczy o tym stary zwyczaj czytania 
fragmentu Ewangelii świętego Łukasza 
o narodzeniu Chrystusa i wspólna mod-
litwa rodziny. Ceremoniom wieczerzy 
wigilijnej przewodniczy, z zasady, 
ojciec rodziny. Charakteru religijnego 
nadaje jej również zwyczaj łamania się 
opłatkiem, który przypomina uczestni-
kom zupełnie inną wieczerzę - tę, którą 
spożywał Chrystus z Apostołami. Ma 

Wigilia w chrześcijańskiej rodzinie
ona charakter ściśle rodzinny. Zaprasza 
się na nią, oprócz rodziny i krewnych, 
tych, co domu nie prowadzą lub miesz-
kają samotnie.

Obrzędy wieczerzy wigilijnej
 Wieczerza wigilijna ma charakter 
wybitnie religijny. Przeżywanie w ro-
dzinach naszych wieczerzy wigilijnej 
w duchu jedności, wspólnoty i miłości 
głęboko zapada w dusze naszych dzieci 
i przybliża im klimat nocy betlejem-
skiej. Głębokie przeżycie tego wieczoru 
zjednoczy naszą rodzinę i pozostawi 
najpiękniejsze wspomnienia na dalsze 
życie naszych dzieci. Przeżywajmy 
więc ten wieczór bardziej duchowo.
 Na centralnym miejscu w mieszka-
niu ustawmy żłóbek z Dzieciątkiem 
Jezus. Stół nakryjmy białym obrusem. 
Pod obrusem umieśćmy siano. Przy-
ozdóbmy stół zielonym igliwiem i 
świeczkami. Na centralnym miejscu 
połóżmy opłatek i otwartą księgę 
Ewangelii.
 Na stół podajmy jedynie potrawy 
bezmięsne i napoje bezalkoholowe. 
Gdy ukaże się pierwsza gwiazda na 
niebie, na znak gwiazdy betlejemskiej, 
niech rodzina zgromadzi się wokół sto-
łu wigilijnego. Jedno miejsce przy stole 
zostawmy wolne, jako znak pamięci 
o bliskich zmarłych i o podróżnych, 
którzy niespodziewanie mogą zapukać 
do drzwi.

Dzieci rady mej słuchajcie,
Ojcowskie rządy zachowajcie: 
Święto niechaj świętem będzie,
Tak bywało przedtym wszędzie.
 Święta przedtym ludzie czcili
 A przedsię wszystko zrobili,
 A ziemia hojnie rodziła,
Bo pobożność Bogu miła.
Dziś bez przestanku pracujem,
I dniom świętym nie folgujem:
Więc też tylko zarabiamy, 
Ale przedsię nic nie mamy.

Jan Kochanowski 
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Do najpiękniejszych zwyczajów bo- 
żonarodzeniowych należy śpie-

wanie kolęd. Przez wieki Polska była 
zróżnicowana pod względem politycz-
nym, oświaty i rozwoju intelektualnego. 
Ale jedno na pewno było wspólne dla 
wszystkich Polaków, bez względu na 
pochodzenie społeczne i wykształcenie 
- kolęda, pieśń pełna radości, wesela i 
szczęścia. (Wyraz „kolęda” pochodzi 
od starorzymskiej nazwy pierwszego 
dnia każdego miesiąca calendae. Po-
nieważ w wiekach średnich Nowy Rok 
rozpoczynał się 25 grudnia, tradycje 
klasycznego Rzymu wniosły do języ-
ków europejskich ten przekształcony 
wyraz łaciński i związały go z obcho-
dami świąt Bożego Narodzenia i nazwą 
noworocznych darów.)
 Polskie kolędy były nie tylko modli-
twą czy pieśnią. Były opowiadaniami, a 
świecki pierwiastek w kolędzie sprawił, 
że przybrała ona narodowy charakter. 
Od wieków średnich kolędy zawierały 
wiele charakterystycznych elementów 
duszy narodowej. Są w nich i dostojność 
i skupienie duchowe, bujny tempera-
ment sarmacki. Są humor i wesołość, 
zamaszystość kontuszowego szlachcica 
i krakowskiego chłopa. Nigdzie też chy-
ba na świecie pieśń na Boże Narodze-
nie, pieśń kościelna i świecka zarazem, 
nie stała się tak ogólnie przyjętą, tak 
ukochaną pieśnią, jak w Polsce.
Jeśli już raz, w czasach dzieciństwa, 
kolęda zapadła w duszę Polaka, towa-
rzyszy mu wszędzie i zawsze, odrywa 
go od nędzy i codziennej szarości, 
przenosi w inne światy, na obczyźnie 
daje wrażenie ojczyzny. Przez wieki 
szła z Polakami na Sybir i do obozów 
koncentracyjnych, była świadkiem 

Kolęda a wydarzenia z historii Polski
walki i radości. Znana jest historia z 
czasów I wojny światowej, z frontu 
francusko-niemieckiego, która niezwy-
kle wymownie ilustruje intensywność 
oddziaływania polskiej kolędy. Otóż w 
Wigilię 1915 r., wieczorem, z okopów 
francuskich odezwały się tony kolędy 
polskiej. Śpiewali ją polscy ochotnicy 
służący w wojsku francuskim. Po pew-
nym czasie ta sama kolęda rozległa się 
z okopów niemieckich , śpiewana przez 
polskich żołnierzy wcielonych do armii 
niemieckiej.
 Na każdym niemalże etapie polskiej 
historii pisano do starych kolęd nowe 
słowa o treści patriotycznej, np. po 
powstaniu styczniowym śpiewano tak: 
Bóg się rodzi, moc truchleje
Hymn żalu wznoszą narody 
Piosnkę zemsty lud już pieje
Piosnkę zemsty i swobody.
Ach to Maria w bólach rodzi,
Bóg się rodzi, Bóg się rodzi...
We krwi ludu tyran brodzi
Opiekuńcze widzisz duchy?
Już piękniejsze słońce wschodzi
Wnet opadną z nóg łańcuchy...
Ach to Maria w bólach rodzi,
Bóg się rodzi, Bóg się rodzi...
A Kajetan Sawczuk przerobił „Lulajże 
Jezuniu”:
 Lulajże Jezuniu, moja perełeko,
 Niech Ci lud polski śpiewa pieśń wielką.
 Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
 A naród nasz polski w nędzy otulaj.
 Zawitaj nam Zbawco dziś narodzony
 I popraw nam biednym, los utrudzony.
 Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
 Od nędzy, ciemnoty lud nasz otulaj.
 Zbudź ze snu lud polski, skarć naszych 
 wrogów,
 Daj byśmy się zbyli wszech naszych 

Dniami świątecznymi nakazanymi od Adwentu 2003 są  
następujące uroczystości (dla terytorium Polski):
	Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 I) 
	Objawienie Pańskie (6 I) 
	Wniebowstąpienie Pańskie - w VII Niedzielę Wielka-

nocy (nie czwartek!) 
	Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało 

(czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej) 
	Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki 

Boskiej Zielnej (15 VIII)
	Wszystkich Świętych (1 XI) 
	Boże Narodzenie (25 XII) 

1. W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są 
zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymy-
wać się od wykonywania tych prac i zajęć, które: 
a) utrudniają oddawanie Bogu czci, 

b) przeżywanie radości właściwej dniowi świąteczne-
mu, 

c) utrudniają korzystanie z należytego odpoczynku du-
chowego i fizycznego (kan. 1247 KPK). 

 Nakazowi uczestniczenia we Mszy św. czyni zadość ten, 
kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w 
obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień 
świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 
1248 KPK). 
2. Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie 

można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, 
ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona 
odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym 
miejscu według przepisów wydanych przez biskupa die-
cezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę 
indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (tamże, §2).

Nowa lista świąt nakazanych

 nałogów,
 Zapal w nas poczucie lepszej 
 przyszłości,
 Daj byśmy Cię mogli chwalić 
 w szczerości.
 Daj Panie poczucie celów jaśniejszych,
 W oświacie bez granic, a w grzechach 
 mniejszych.
 Użycz nam dni szczęścia, Ojczyźnie 
 chwały,
 Daj dzieciom, by lepszych chwil 
 doczekały.
 Niech, Panie, niesnaski wśród nas 
 zaginą
 A dobre w nas chęci niech się rozwiną...
 Od napisania tych słów minął ponad 
wiek. Ze smutkiem trzeba stwierdzić, 
że dziś tak niewiele można zmienić w 
życzeniach dla Polski i Polaków. Choć 
niestety „naszych wrogów” dziś mamy 
we własnych granicach, „złych nało-
gów” więcej niż w dawnych czasach, 
to życzmy sobie w Nowym Roku „po-
czucia lepszej przyszłości”, „Ojczyźnie 
chwały”, „dzieciom, by lepszych chwil 
doczekały” i niech „niesnaski wśród nas 
zaginą” a „dobre w nas chęci niech się 
rozwiną”.

U. W.
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Stawki podatków i opłat lokalnych 
w Gminie Brzostek na 2004 rok

Rodzaj Podatku
Górne stawki 

Ministra 
Finansów na 

2004 rok

Stawki 
obowiązu- 

jące w 
2003 r.

Uchwalone
stawki na 
2004 rok

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

0,63 zł 0,40 zł 0,40 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 ha powierzchni 3,41 zł 2,50 zł 2,50 zł

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,31 zł 0,10 zł 0,15 zł
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,52 zł 0,25 zł 0,25 zł

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

17,42 zł 12,00 zł 12,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,11 zł 5,00 zł 5,00 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,49 zł 2,00 zł 2,00 zł

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,82 zł 2,85 zł 2,85 zł
3. Od budowli – do 2% ich wartości 2% 2% 2%
Podatek rolny od 1 ha powierzchni 86,43 zł 67,50 zł 70,00 zł
Podatek od posiadania psów 50,30 zł 29,00 zł 29,00 zł
Opłata stała w przedszkolach
a) za jeden posiłek dziennie 16,00 zł 17,00 zł
b) za dwa lub więcej posiłków dziennie 27,00 zł 28,00 zł
Opłata administracyjna
a) za wydanie wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego 193,31 zł 25,00 zł 26,00 zł
b) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 25,00 zł 26,00 zł
Dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach 

a) przy sprzedaży towarów z samochodów ciężarowych (platformy, 
ciągnika lub przyczepy)

do 579,32 zł

22,00 zł 23,00 zł

b) przy sprzedaży towarów z samochodów osobowych 15,00 zł 16,00 zł
c) przy sprzedaży towarów z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych i 

innych 8,00 zł 9,00 zł

W dniu 13 listopada bieżącego roku jedena- 
stu uczniów Gimnazjum w Siedliskach 

Bogusz wzięło udział w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim Poezji Religijnej.
 Trójka z nich: Karol Wójtowicz, Katarzyna 
Wójcik, i Sebastian Wierzbicki zakwalifikowała 
się do Konkursu Powiatowego. Konkurs ten od-
bywał się już 19 XI w Dębicy w Domu Kultury 
„Śnieżka”.
 Uczniowie naszej szkoły znakomicie zapre-
zentowali się wśród 35 uczestników w kategorii 
gimnazjum - a to przecież spora grupa. Karol 
Wójtowicz otrzymał wyróżnienie pierwszej 
kategorii, Sebastian Wierzbicki wyróżnienie 
drugiej kategorii. Uczniowie włożyli w swój 
sukces wiele pracy, ale mogą być z siebie dum-
ni. (aa)

Konkurs Poezji Religijnej

Od lewej: Sebastian Wierzbicki, Katarzyna Wójcik,  
Karol Wójtowicz
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W domu spędzamy niemal trzy  
czwarte naszego życia. Warunki 

w nim stworzone decydują o wygodzie 
i w dużej mierze o naszym zdrowiu. 
Wprowadzenie do budownictwa wielu 
nowych materiałów budowlanych i 
wykończeniowych, jak beton i sztuczne 
tworzywa spowodowało ujemny wpływ 
na zdrowie mieszkańców.
 Wiele materiałów i technologii 
stosowanych w budownictwie jest 
źródłem emisji toksycznych związków 
chemicznych, promieniowania jonizu-
jącego i szkodliwych pól elektromag-
netycznych.
 Badania wykazały, że wynikiem 
działania złych warunków mieszkanio-
wych mogą być liczne choroby skóry, 
oczu, choroby alergiczne, zaburzenia 
nerwowe, choroby reumatyczne i cho-
roby serca.
 Materiały budowlane rozprowadza-
ne przez handel powinny posiadać atest 
higieniczny. Kupując winniśmy zwra-
cać uwagę na atest szczególnie przy 
wyrobach z betonu, cegle silikatowej, 
żużlobetonach, fosfogipsach. Mogą 
posiadać zanieczyszczenia radioaktyw-
ne.
 Starannie winniśmy dobierać też ma-
teriały izolacyjne i impregnaty. Mogą 
zawierać niebezpieczne dla zdrowia 
związki chemiczne wydzielające się 
przez długi czas. Powietrze w budyn-
ku mogą zanieczyszczać papy, lepiki 
smołowe, sznury nasączone krezotolem 
i izolacje z wełny mineralnej.

 Szczególna rola mieszkańców w 
zakresie prawidłowego doboru mate-
riałów wykończeniowych przypada 
przy odnawianiu mieszkania. Farby 
syntetyczne stosowane do malowania 
ścian, okien i drzwi są zawsze toksycz-
ne. Ściany pomalowane farbami syn-
tetycznymi nie oddychają. Skrapla się 
na nich para wodna i powoduje rozwój 
grzybów. Tapety zmywalne i kleje do 
tapet tworzą na ścianach nieprzepusz-
czalną warstwę. Są szkodliwe ponieważ 
produkowane są na bazie formaldehy-
du. (bezbarwny gaz duszący).
 Konserwacja podłóg za pomocą 
lakieru jest przydatna w utrzymaniu 
czystości ale pamiętajmy, że używanie 
takiego pomieszczenia może nastąpić 
dopiero po okresie karencji dla danego 
rodzaju lakieru, może to być nawet 
po kilkunastu tygodniach. Sztuczne 
wykładziny także wydzielają odstra-
szający i groźny dla zdrowia zapach, 
który może spowodować bóle i zawroty 
głowy, bezsenność a nawet wymioty.
 Bezpieczne jest zawsze malowanie 
farbami wodnymi lub stosowanie na-
turalnego drewna, bez nasączania go 
syntetykami. Najzdrowsze są podłogi z 
desek pokryte wełnianym dywanem.
 Mikroklimat domu zależny jest 
od temperatury, wilgotności, ruchu i 
wymiany powietrza, nasłonecznienia 
i orientacji budynku. Nawet nieduża 
ilość zanieczyszczenia powietrza może 
stać się niebezpieczna dla zdrowia, a 
nieraz życia. Powstający w procesie 
spalania gazu tlenek węgla może do-
prowadzić do zaczadzenia człowieka 
podczas kąpieli w nie wentylowanej 

łazience. Wentylacja pomieszczeń 
gdzie spalamy gaz to sprawa życia i 
śmierci.
 Przedmioty z tworzyw sztucznych 
mogą mieć szkodliwy wpływ na zdro-
wie mieszkańców. Dużo przedmiotów 
wielokrotnego użytku może być sto-
sowana wyłącznie do produktów nie 
zawierających tłuszczu. Wiadra miski, 
pojemniki, wykonane z polietylenu, 
polipropylenu i polistyrenu nie powin-
ny być używane do przechowywania 
produktów mleczarskich, mięsnych i 
tłuszczów spożywczych. Ważny jest 
sposób mycia tych naczyń. Nie należy 
stosować ostrych druciaków i prosz-
ków. Wyroby bezpieczne ekologicznie 
posiadają specjalne oznakowanie na 
opakowaniach.
 Człowiek od najdawniejszych cza-
sów żyje wśród roślin. W domach ludzi 
pogodnych rosną zawsze i kwitną kwia-
ty. Zmęczony człowiek kiedy wchodzi 
do wnętrza pełnego zieleni uspakaja 
się. Rośliny we wnętrzu mieszkalnym 
pozytywnie oddziaływują też na nasze 
zdrowie fizyczne. Pochłaniają dwutle-
nek węgla wydychany przez człowieka, 
a oddają mu życiodajny tlen. Parowanie 
liści nawilża powietrze w pomiesz-
czeniach zamkniętych, a ulokowane 
rośliny na balkonach czy werandach 
chronią wnętrze mieszkania przed ku-
rzem, bakteriami i wirusami. Tworzą 
więc swoisty mikroklimat, w którym 
człowiek znajduje lepsze warunki eg-
zystencji.

H. L.
(na podstawie publikacji  

ekologicznych)

Podziękowanie
Uczniowie Gimnazjum w Nawsiu  

Brzosteckim składają serdeczne 
podziękowania wszystkim osobom, 
które zakupiły wykonane przez nich 
kartki świąteczne i tym samym przy-
czyniły się do dofinansowania wyjazdu 
na spektakl teatralny. 

Samorząd

Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,
z barszczem, z grzybami, z karpiem,
z gościem co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.

 Wesołych Świąt!
 A w święta, 
 niech się snuje kolęda.
 I gałązki świerkowe
 niech Wam pachną 
 na zdrowie.

Policja informuje
W listopadzie 2003 roku na terenie  

działania Komisariatu Policji w 
Brzost ku zanotowano łącznie 29 zda-
rzeń, które są przedmiotem postępowań 
przygotowawczych w sprawach o po-
pełnienie przestępstwa, a w tym m.in.:
 1. kradzież z włamaniem - 2
 2. usiłowanie dokonania napadu 

rabunkowego - 1
 3. kradzież samochodu  -1
 4. kradzież motoroweru - 1
 5. kradzież innego mienia - 2
 6. kierowanie pojazdem w stanie 

nietrzeźwym - 8
 7. wypadek drogowy - 5
 8. groźby karalne - 2
 W powyższych sprawach prowadzo-
ne są dochodzenia w celu wyjaśnienia 
okoliczności ich popełnienia oraz ze-
brania dowodów przeciwko sprawcom 
wymienionych przestępstw.
 Ponadto w listopadzie 2003 roku po-
licjanci Komisariatu Policji w Brzostku 
sporządzili 16 wniosków o ukaranie, 
gdzie o winie sprawców zdecyduje 

Wydział Grodzki Sądu Rejonowego w 
Dębicy, nałożyli też 19 mandatów kar-
nych, głównie za wykroczenia drogowe, 
zatrzymali 15 dowodów rejestracyjnych 
a pouczyli i upomnieli 237 osób.

Policja ostrzega
W związku z zarejestrowanymi w  

ostatnim okresie przypadkami 
nabywania przedmiotów z przestępstwa 
(głównie z kradzieży i włamań) infor-
muję, że nabywanie, przechowywanie, 
zbywanie lub ukrywanie przedmiotów 
pochodzących z przestępstwa podlega 
karze pozbawienia wolności.
 Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia życzę wszystkim 
Czytelnikom Wiadomości Brzosteckich 
dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej 
pomyślności oraz jak najlepszego i 
bezpiecznego Nowego 2004 roku.

Komendant Komisariatu Policji 
w Brzostku 

nadkom. inż. Marek Boroń

Zdrowy dom
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (13) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Urządzenie wnętrza cel
Wyposażenie cel więziennych było  

bardzo skromne. Jedno łóżko 
żelazne, które na noc zapinało się do 
ściany, aby zrobić miejsce do rozło-
żenia sienników i spania. Na dzień 
łóżko odpinało się od ściany, składało 
się na nim sienniki, koce, ręczniki w 
równiutką kostkę. Za to przestrzeń 
(powierzchnia) celi do swobodnego 
poruszania się w niej zmniejszała się o 
ponad jedną trzecią.
 W celach przebywało często po 7 
do 10 osób. Dopiero po roku 1953 za-
gęszczenie zmalało ale i tak przeciętnie 
wynosiło po 5 do 7 osób. Stwarzało to 
konieczność uzgodnienia kto z lokato-
rów celi i w jakiej porze i kolejności 
korzystać będzie z dobrodziejstw kibel-
ka. Na ogół się to udawało. Organizm 
szybko przyzwyczajał się do narzuco-
nych mu warunków i rzadko zdarzały 
się większe z tym kłopoty. Oprócz 
kibla w każdej celi była aluminiowa 
miednica, gliniany dzbanuszek na 
czystą wodę o pojemności około trzech 
litrów, szmata do zmywania podłogi. 
Na ścianie wisiała drewniana szafka 
o wymiarach około 40 x 30 x 50 cm 
podzielona półkami na cztery części, w 
której trzymaliśmy chleb i inne suche 
produkty. Nad drzwiami celi lub u jej 
sufitu znajdowała się zabezpieczona 
drucianym kloszem żarówka elektrycz-
na, do której kontakt umieszczony był 
po zewnętrznej stronie do dyspozycji 
oddziałowego. W ścianie przeciwległej 
do drzwi, pod sufitem znajdowało się 
okienko o ruchomej ramie okiennej 
otwierającej się do wewnątrz celi. U tej 
ramy zaczepiony był zwisający drążek 
służący do zamykania i otwierania okna 
Okno należało obowiązkowo zamykać, 
gdy otwierały się drzwi celi, aby uchro-
nić funkcjonariuszy służby więziennej 
od mogącego zaistnieć przeciągu i jego 
skutków. Okna były zakratowane. Zwy-
kle było pięć sienników zawierających 
w swym wnętrzu cienką warstewkę 

startej na drobną sieczkę i proch sło-
my. Za mojej kadencji we Wronkach 
pamiętam tylko jedyną wymianę słomy 
w siennikach. Jeżeli w celi było więcej 
więźniów, to spanie można było „usku-
tecznić” tylko na jednym boku. W razie 
chęci i potrzeby przekręcenia się na 
drugi bok musieli w tym uczestniczyć 
pozostali koledzy. Inaczej nie było to 
możliwe bo miejsca dla wszystkich by 
nie starczyło.

Wyżywienie we Wronkach
Wyżywienie we Wronkach było o  

wiele gorsze niż w poprzednio 
poznanych przeze mnie więzieniach. 
W pewnym jednak zakresie to skromne 
menu więzienne uzupełniały otrzymy-
wane od rodzin paczki żywnościowe. 
Jeszcze w roku 1950 więzień miał 
regulaminowe prawo otrzymywać 
jedną paczkę w miesiącu. Najbardziej 
praktycznymi produktami w paczkach 
od rodzin były suchary sporządzone z 
chleba nasączone tłuszczem - smalcem 
z topionej słoniny z cebulą i czosn-
kiem, surowa cebula i czosnek oraz 
papierosy. O taką też zawartość paczek 
prosili więźniowie w listach do swoich 
bliskich. Wyżej wymienione artykuły 
dawały się dłużej przetrzymywać i 
można je było racjonalnie i z korzyścią 
dla organizmu wykorzystać.
 Od 1 stycznia 1951 roku zniesiono 
we Wronkach przywilej otrzymywania 
paczek. W zamian za to rodziny mogły 
przysyłać na adres więźnia pieniądze 
na tak zwaną wypiskę. Pieniądze te 
przechowywano w depozycie więzien-
nym, rozliczenia z wypisek (przychody 
i rozchody) prowadziła administracja 
więzienna i zatrudnieni przy tych czyn-
nościach pod jej kontrolą więźniowie. 
Wypiskę można było zrobić jeden raz 
w miesiącu. Więzień tą drogą mógł 
zakupić sto sztuk papierosów, szczotkę 
i pastę do zębów, zapałki, koperty i 
papier listowy, ołówek.
 Materiałów piśmiennych nie dawano 

do cel lecz na dyżurkę oddziałowego, 
gdzie służył do pisania listów więźniom 
całego oddziału. Artykułów żywnościo-
wych raczej na wypiski (chyba celowo) 
nie było. Dopiero po śmierci Stalina 
na wypiski można było nabyć nawet 
luksusowe i bardzo drogie konserwy 
i inne specjały. Niektórzy połakomili 
się i szybko ich radość prysła. W 
chwili bowiem otrzymywania wypiski 
przez więźnia, zawartość blaszanej 
puszki czy kartonowego opakowania 
opróżniana była do podstawionej mis-
ki czy miednicy, a tym samym trzeba 
ją było szybko konsumować, co nie 
wychodziło na zdrowie więźnia i było 
marnotrawstwem tak produktów jak i 
pieniędzy.
 Podstawę wyżywienia dziennego 
stanowiła otrzymywana rano przy śnia-
daniu porcja czarnego, więziennego 
chleba (około pół kg) dla jednego więź-
nia i pół litra czarnej kawy zbożowej 
słabo lub wcale nie słodzonej. Na obiad 
była zwykle kasza jęczmienna pół litra 
z rozgotowanym w niej dorszem z 
ościami i skórą. Na kolację znów pół 
litra wodnistej zupy ziemniaczanej, lub 
z brukwi czy buraków albo wodnisty 
kapuśniak omaszczony rozgotowanym 
dorszem. W latach 1950-1953 starymi, 
zeszłorocznymi kartoflami, brukwią i 
pastewnymi burakami karmiono nas aż 
do Nowego Roku. Oczywiście ziemnia-
ki te i buraki śmierdziały już solidnie 
i nie nadawały się do spożycia. Wypi-
jało się wodę z tej zupy a śmierdzące 
„niezjadliwe” kawałki wędrowały do 
kibelka, za co często otrzymywało 
się dodatkową karę. Takie „jadło” nie 
nadawało się dla świń, bo pewno by po 
nim wyzdychały ale my przeżyliśmy.
 Zgodnie nawet uznaliśmy, że tym, 
którzy potrafili przetrzymać stare ziem-
niaki i inne okopowe zakopcowane we 
wrześniu czy październiku ubiegłego 
roku aż do końca roku następnego i 
orzekli, że można nimi karmić ludzi, 
należy się specjalne miejsce i zapis w 
„Księdze Rekordów Guinnesa”.
 Od wiosny 1953 roku w zupach 
zaczęły się pojawiać ślady omasty i 
nowalijki jak cebulka, marchewka, 
rzodkiewka, koperek, pietruszka, a 
nowe ziemniaki wchodziły do naszego 
menu już od początku września. W 
okresie zimowo-wiosennym (zwykle 
w niedziele) dawano nam około pół 
kilograma surowej kiszonej kapusty 
na każdą celę, co było wielkim rary-
tasem uzupełniającym braki witaminy 
C w naszych organizmach i hamowało 
szerzący się szkorbut. Kasza na obiad 
była bardziej gęsta i w zupach niekiedy 
znajdowały się kawałeczki mięsa czy 
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kości. Co pewien okres dostawaliśmy 
nawet solone śledzie z beczki, po 
jednym śledziku na dwóch więźniów 
i dwa ziemniaki w mundurkach. Naj-
częstszym daniem obiadowym pozo-
stała nadal tradycyjna kasza, czasem 
kapuśniak i bardzo rzadko ziemniaki 
z tak zwanym pseudo-gulaszem, lub 
pseudo-sosem.

Opieka lekarska
Opieka lekarska była marna. Tylko  

bardzo widoczne i ciężkie przy-
padki choroby kwalifikowały chorego 
do przeniesienia z celi do Pawilonu 
III, gdzie mieścił się szpital więzienny. 
Zębów nie leczono. Najwyżej bolący 
ząb można było wyrwać w gabinecie 
dentysty więziennego. Wymagało to 
uprzedniego zgłoszenia się u oddziało-
wego i zapisania na listę podobnie jak 
do lekarza. Raz na kilka miesięcy od-
bywała się wizyta lekarska całego od-
działu od celi do celi. Było to formalne 
odfajkowanie sprawdzenia warunków 
higieniczno-sanitarnych w celi oraz 
stanu zdrowia więźniów. Pamiętam 
kilka takich wizyt lekarza w celi.
 Starszy pan, w narzuconym białym 
kitlu na oficerski mundur wojskowy, 
z nieodłącznym stetoskopem na szyi, 
w asyście lekarza-więźnia i wyższego 
funkcjonariusza służby więziennej, 
zwykle „speca”, wchodził do celi i py-
tał każdego z nas: „Co wam dolega? A 
wiaterki macie? No, wiecie czy pier...? 
- Tak, pier... odpowiadał więzień. - No, 
jak pier..., to dobrze, to bardzo dobrze, 
to wam nic nie będzie”. Najczęściej 
towarzyszył mu lekarz - więzień, dr 
Fijałkowski. Dr Fijałkowski nie badał 
chorego lecz stawiał diagnozę patrząc 
w oczy pacjenta i ku jego zdumieniu 
określał co mu dolega a nawet jakie 
przechodził w swoim życiu choroby, 
dawne operacje czy złamanie kości.
 Czasem dr Fijałkowskiemu udawało 
się przekonać swego przełożonego, że 
danego więźnia należy zabrać z celi na 
izbę szpitalną do Pawilonu III, gdzie 
mieścił się szpital więzienny. Dr Fijał-
kowski był homeopatą, leczył ziołami. 
Pozwolono mu nawet na zbieranie ziół 
w obrębie zabudowań więziennych. 
Przyczynił się on do uratowania zdro-
wia i życia wielu więźniom. Krążyła 
fama, że przed wojną dr Fijałkowski 
był osobistym lekarzem pana pre-
zydenta Ignacego Mościckiego. W 
Polsce Ludowej został aresztowany 
za rzekomą współpracę z Niemcami i 
przywłaszczenie sobie jakichś skarbów 
i dzieł sztuki z Zamku Królewskiego w 
Warszawie. On sam miał twierdzić, że 
w okresie kiedy Niemcy rabowali i wy-

wozili z Zamku Królewskiego zabytki 
i dzieła sztuki, chciał uratować to, co 
mógł dla Polski. Czekał z oddaniem 
tych przechowywanych u siebie skar-
bów do czasu aż Polska będzie wolna 
a Zamek Królewski odbudowany. 
Wcześniej jednak trafił do więzienia z 
kilkuletnim wyrokiem a jego majątek 
i zgromadzone skarby i dzieła sztuki 
zostały skonfiskowane na rzecz Skarbu 
Państwa.

Wronki
Swoją odsiadkę we Wronkach roz- 

począłem w jednej z cel Wydziału 
B-1. Wydział ten był w pewnym okresie 
swego rodzaju wydziałem specjalnym, 
o zaostrzonym rygorze, przeznaczonym 
dla tak zwanych „panów z Londynu”, 
czyli elity polskiego podziemia. Rzad-
ko spotykało się tu więźniów z wyro-
kami niższymi niż 10 lat. Przeważnie 
byli tu ludzie wykształceni, z wyższym 
lub co najmniej średnim wykształce-
niem: księża, profesorowie, prawnicy, 
inżynierowie, technicy, oficerowie i 
podoficerowie, urzędnicy państwowi, 
nauczyciele itp. Dziwnym zrządzeniem 
losu ja również zaliczony zostałem 
do grona tych panów, pomimo braku 
kwalifikacji w tym względzie.
 W celach Wydziału B-1 spędziłem 
prawie 2 lata. Dzięki temu spotkałem i 
poznałem wielu zacnych ludzi. Nieste-
ty, ciągłe przerzutki z celi do celi unie-
możliwiały bliższe wzajemne poznanie 
się i bardziej owocne wykorzystanie 
czasu spędzonego w towarzystwie tych 
mądrych i światłych ludzi, przykład-
nych obywateli i patriotów.
 Po przybyciu do Wronek, okres tak 
zwanej kwarantanny (nazywany też 
dowcipnie przez więźniów wronkow-
skim nowicjatem), trwający ponad mie-
siąc spędziłem w jednej z cel Wydziału 
B-1 razem z kolegami z naszego prze-
myskiego transportu. Było nas ośmiu 
w celi. Starszym celi był wspomniany 

już w poprzednim odcinku Jan Żuczek, 
bosman.
 Z biegiem czasu przerzucany byłem 
do coraz to innej celi na oddziałach A. 
B i C. Nie siedziałem tylko w skrzydle 
D pawilonu pierwszego oraz w pawi-
lonach drugim i trzecim, a także w celi 
pojedynczej, izolatce zwanej szafą.
 Jeden tylko raz zostałem ukarany 
karcerem i to na krótko, bo tylko na 24 
godziny. Inni mieli mniej szczęścia pod 
tym względem.
 Karcery, czyli specjalne cele karne 
z wyciszonymi drzwiami od wewnątrz, 
na zewnątrz nie bardzo różniły się od 
innych cel. Natomiast wewnątrz były 
zupełnie inaczej urządzone. Właściwy 
karcer znajdował się w środku celi. Był 
to rodzaj klatki ograniczonej prętami 
żelaznymi, w środku której znajdowało 
się cementowe podwyższenie spełnia-
jące funkcję pryczy. Jedynym sprzętem 
w karcerze był kibelek. W karcerze 
zwykle przebywało się nago, bez ubra-
nia i odzienia oraz pościeli. Do tego 
więźnia oblewano często zimną wodą. 
Za najbardziej jednak dokuczliwą karę 
uchodził nie karcer, ale dłuższy pobyt w 
izolatce, czyli małej pojedynczej celce 
zwanej szafą. Dłuższa bowiem samot-
ność to rzecz straszna dla człowieka.
 Kary regulaminowe wyrokował 
na podstawie raportu oddziałowego 
sam naczelnik więzienia. Więzień 
bywał wtedy wzywany przed oblicze 
naczelnika i do rzadkości należało, by 
nie został ukarany, bądź to pozbawie-
niem na pewien okres czasu prawa do 
korzystania z wypiski, widzeń, kore-
spondencji, spaceru, bądź też ukarany 
karcerem lub izolatką. Zakosztowałem 
ich wszystkich, oprócz siedzenia w 
izolatce.

c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21

Tradycyjnie w ostatnim tygodniu li- 
stopada starsi i młodsi spotkali 

się w Domu Kultury na dorocznych 
„Andrzejkach”.
Najpierw tzw. „Katarzynki” świętowały 
panie z brzosteckiego Koła Gospodyń 
Wiejskich. Około 30 osób spotkało się 
na wieczornym spotkaniu towarzyskim, 
degustując przygotowane przez siebie 
potrawy i przypominając sobie dawne 
obyczaje związane ze Świętą Katarzyną 
oraz Świętym Andrzejem. Do późnych 
godzin wieczornych rozbrzmiewały 
słowa znanych pieśni biesiadnych 

wspólnie śpiewanych przez zebrane 
towarzystwo.
W kilka dni później, w wigilię Świętego 
Andrzeja miały swą „zabawę” dzieci 
uczestniczące w zajęciach Teatrzyku 
„Biedronki”. Oprócz tradycyjnych 
wróżb andrzejkowych dzieci brały 
udział w różnych grach i zabawach 
oraz tańczyły przy muzyce magneto-
fonowej.
Takie spotkania umacniają więzi w 
grupie i pozwalają na lepsze wzajemne 
poznanie.

E. M.

„Andrzejki” w GOK
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Katarzyna Grochola  
„Upoważnienie do szczęścia”

Uprzątnij koło siebie. Zobacz, co jest  
ważne. Czego naprawdę chcesz 

- mówi jedna z bohaterek z tomu opo-
wiadań „Upoważnienie do szczęścia”. 
I choć myśli o reklamowym sloganie, 
nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to jej 
- nasza, moja - podświadomość woła z 
otchłani zagubienia: „przypomnij sobie, 
co jest najważniejsze! Przecież wiedzia-
łaś, wiesz! Nie potrzebujesz niczyjego 
upoważnienia do szczęścia!. Ale nawet 
kiedy to szczęście staje na progu na-
szego domu, nie zawsze potrafimy je 
dostrzec. Bo akurat zajmuje nas coś 
innego ogromnie ważnego - jakaś karie-
ra, jakieś ambicje, miraże jakieś, walka 
o coś, czemu przykleiliśmy plakietkę 
„miłość”, a co wcale miłością nie jest. 
Czasem zapominamy, co w życiu jest 
naprawdę ważne. Katarzyna Grochola 

nam o tym przypomina.


Marta Fox „Czerwień raz 
jeszcze daje czerwień”

Bohaterka mogłaby nazywać się  
Bridget Jones, Świętą Wyuzdaną 

Anais Nin, spotykającą swoje setne 
erotyczne spełnienie. Treść tej książki 
balansuje między życiem a literaturą. 
Jest tu intymny dziennik, przechodzący 
w wyrafinowany esej, liryka, opowiada-
nie, wreszcie e-mail i telefon komórko-
wy, który pełni funkcję współczesnego 
konfesjonału. Forma tutaj nie jest 
określona raz na zawsze. Nieustannie 
przyjmuje różne kształty. To po prostu 
niemożliwe, że taka książka istnieje.


Maria Kruger  
„Gorzkie wino”

Adelajda marzy o wielkiej miłości,  
o tłumie wielbicieli z wyższych 

sfer. Kiedy umiera Antoni, dziewczyna 
traci kontrolę nad swymi urojeniami, 
staje się postacią coraz bardziej nie-

szczęśliwą, samotną, groźną i śmiesz-
ną.


Stanisław Kowalewski  
„Czary i oczarowania”

Opowiadania o sprawach rozgrywa 
jących się między kobietą a męż-

czyzną: od pierwszych olśnień aż 
po porzucenie. Cała gama wzlotów 
i upadków rozegrana jest wolną od 
pruderii odwagą, a zarazem z taktem i 
psychologiczna wnikliwością.


(wykorzystano materiał z ofert książ-

kowych dla bibliotek)

 Gminna Biblioteka Publiczna w 
Brzostku serdecznie dziękuje darczyń-
com: Dorocie Dziedzic wraz z ucz-
niami kl. III Szkoły Podstawowej w 
Brzostku, Annie Jamróz, Katarzynie 
Kawalec, Annie Kosowskiej, Joannie 
Kurcz, Irenie Maziarka oraz Janinie 
Wysockiej, którzy swoją hojnością 
zasilili zbiory  biblioteki.

Warto przeczytać

Stali w milczeniu koło swojej świą- 
tyni. Ten kościół zbudowali swoimi 

rękami, jak wszystko na wsi. Kiedy 
zakładano prąd kopali doły pod słupy, 
później zbudowali szkołę, pomagali 
w gazyfikacji i telefonizacji. I zawsze 
tylko pieniądze, pieniądze, pieniądze.
 Teraz stali w oczekiwaniu na przy-
jazd komisji z powiatu. Bez entuzjazmu 
i bez wielkiej nadziei. Ale przyszli bo 
taka jest filozofia wiejskiego życia - 
wszystko trzeba „wychodzić” własnymi 
nogami. I czekać, bo od siewu do żniw 
musi upłynąć czas.

Kamienica Górna 25 listopada - w 
samo południe.
 Powiatowa droga nr 268. Od krzy-

Polemika i polityka
Ja tę drogę na kolanach układałem

żówki do granicy wsi w kierunku Huty 
Gogołowskiej. Dokładnie 1950 m. 
Okno na świat zabite deskami. Stąd do 
Rzeszowa jest niespełna 60 km. Naj-
krótsza droga do Brzozowa, Krosna i 
Przemyśla. Do niedawna łączyła dwa 
województwa, dziś łączy dwa powiaty: 
dębicki i strzyżowski.
 Po tej drodze jeżdżą nie tylko chłop-
skie ciągniki, także ciężkie samochody 
z Nadleśnictwa. Jakie spustoszenie na 
drodze potrafi zrobić jeden przejazd 30-
tonowego pojazdu - wiedzą dokładnie w 
Zarządzie Dróg Powiatowych w Dębi-
cy. „Nadleśnictwo na swoich drogach w 
lasach potrafi pozakładać szlabany, ale 
dać parę złotych na naprawę drogi którą 
niszczy, nie potrafi” - mówią rozżaleni 

mieszkańcy.
 „Ja tę drogę w latach sześćdziesią-
tych na kolanach układałem. Kamień 
przy kamieniu. Żeby się mogły dwie 
furmanki minąć” - powiedział Włady-
sław Winiarski, emerytowany drogo-
mistrz z Kamienicy Górnej.
 Kiedy w powiecie dębickim zgła-
szano drogi do współfinansowania z 
SAPARD - tej w Kamienicy Górnej 
nie wzięto pod uwagę. SAPARD „po-
wędrował” w okolice Dębicy bo tam 
mieszkają wyborcy większości radnych. 
Demokracja jest prosta jak konstrukcja 
cepów.
 Powiatowa komisja ds. infrastruktury 
nadjechała w umówionym czasie. Bez 
spóźnienia. I na razie jest to jedyny op-
tymistyczny sygnał. A oni będą czekać. 
Aż rozsądek zwycięży głupotę.

Ferdynand Bugno

Podziękowanie
Radzie Gminy w Brzostku oraz Panu Wójtowi Gminy  

Brzostek składam serdeczne podziękowania za wygo-
spodarowanie i przeznaczenie środków finansowych w roku 
2003 na rzecz Komisariatu Policji w Brzostku.
 Z otrzymanych środków udało się sfinansować zakwa-
terowanie i utrzymanie policjantów ze stanu Oddziałów 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 
skierowanych do pełnienia służby na terenie gminy Brzostek 
w lipcu i sierpniu 2003 roku. Zakupiono również kseroko-
piarkę, a także w istotnym stopniu zwiększono ilość paliwa 
do radiowozów.
 Wsparcie to pozwoliło na lepsze i bardziej skuteczne 
realizowanie obowiązków zmierzających do jak najlep-
szego zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 

Brzostek.
 Za okazywane wsparcie i pomoc (nie tylko w zakresie 
materialnym) raz jeszcze serdecznie dziękuję i życzę sa-
mych sukcesów w Nowym 2004 roku.
z poważaniem:

Komendant Komisariatu Policji w Brzostku 
nadkom. inż. Marek Boroń

Ogłoszenie
Sprzedam 2 hektary młodego lasu. 
Telefon: (014) 683 00 12
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Poproszono mnie o małą wzmiankę  
na temat turnieju szachowego 

organizowanego przez Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie. 29. XI 
2003 r. wraz z panami Zbigniewem 
Rączką i Kazimierzem Winiarczykiem 
braliśmy w nim udział jako reprezen-
tanci GOK-u Brzostek. Z pozoru nic 
prostszego niż skreślić kilka zdań. 
Ale jak uniknąć sztampowego opisu, 
który staje się powoli normą w Wia-
domościach Brzosteckich. A jak oddać 
istotę i głębię szachów oraz atmosferę i 
klimat turnieju szachowego, a zarazem 
uniknąć patosu. Tyle już było w W.B. 
rutynowych opisów, relacji, sprawo-
zdań z rajdów, wycieczek, pielgrzymek, 
kursów, turniejów i zawodów, że można 
odnieść wrażenie iż taka jest formuła tej 
gazety. Jeśli proszą - no to ja - proszę 
bardzo, piszę, ale nieco szerzej i więcej 
o szachach. Grafomani ponoć piszą, bo 
myślą, że umieją (klasyk). 
 Szachy - to genialna zagadka ano-
nimowego autora, zadanie bez odpo-
wiedzi, wieczne poszukiwanie istoty 
rzeczy. Jest to najpopularniejsza gra na 
świecie, a jej miłośników wciąż przy-
bywa. W szachy grają ludzie w każdym 
wieku i na każdym kontynencie. Grano 
już nawet w kosmosie. Ludzie grają w 
parkach, pubach, na plaży i w więzie-
niach. Grają w szkołach, slumsach, pa-
łacach i przez internet. Ta fascynująca 
gra, pasjonuje tak samo naukowca, jak 
i robotnika, polityka, lekarza, duchow-
nego, czy rolnika. Grają zawodowcy 
i amatorzy. Są jednak tacy, których 
szachy onieśmielają - myślą, że to 
zbyt trudna gra i opanowanie jej reguł 
wymaga dużego wysiłku intelektual-
nego. Szachy nie są dla geniuszy - są 
dla każdego, kto lubi dobrą rozrywkę. 
Są dla zwyczajnych ludzi, takich jak 
ty, czy ja. Kwintesencją szachów są 
właśnie takie turnieje, gdzie przewija 
się cały przekrój społeczno-zawodowo-
wiekowy. 
 Tak też było w Rzeszowie. Na 60-
ciu zgłoszonych z całego woj. podkar-
packiego w szranki stanęło 42-ch, w 
tym dwie dziewczynki w wieku 11 i 
13 lat. Notabene z 11-letnią Karoliną 
z Mielca w pierwszej turze przegrał 
Kazio Winiarczyk. I to jest właśnie 
całe piękno i urok szachów. Graliśmy 
systemem szwajcarskim na dystansie 
6-ciu rund, po 20 min. dla każdego 
zawodnika, czyli 40 min. na partię. 
Kojarzenie par odbywało się kompu-
terowo, dzięki najnowszemu progra-
mowi szachowemu SWISS PERFEKT 

98 (też go już mam). Wszystko więc 
przebiegało szybko i sprawnie, łącznie 
z błyskawicznym wydrukiem wyników 
i tabel. Koordynatorem całości był sę-
dzia główny, mistrz międzynarodowy, 
autor książki i publikacji szachowych 
pan Szumiłło. Starszy, jowialny pan, 
aczkolwiek bardzo rygorystyczny. W 
założeniu miał to być turniej dla zawod-
ników wywodzących się z kół i klubów 
szachowych działających przy Domach 
Kultury, bez ograniczeń rankingowych 
(jest to siła gry zawodnika). A prak-
tycznie grał kto chciał. Około 70% 
uczestników posiadało ranking 1600 
- 1800 pkt. Przypomnę, że najlepszy 
szachista świata, Kasparow, ma w tej 
chwili około 2800 pkt. My szare „pion-
ki” KRÓLOWEJ MARTY niestety nie 
posiadamy żadnego rankingu, ani też 
żadnej kategorii szachowej. A gradacja 
w szachach jest następująca: V, IV, III, 
II, I kategoria, następnie kandydat na 
mistrza, mistrz, mistrz międzynarodo-
wy i arcymistrz. Na świecie, w chwili 
obecnej, jest około 350 arcymistrzów, 
w Polsce mamy bodajże 10 lub 12, w 
tym 3 lub 4 naturalizowanych Polaków 
zza wschodniej granicy. 
 Mimo, że nie posiadamy kategorii i 
rankingu, nie mamy z tego powodu żad-
nych kompleksów, a wręcz przeciwnie, 
gramy brawurowo, bezkompromisowo 
i z fantazją. Niestety brak nam trochę 
wyrachowania i zimnej krwi. I tak też 
było w Rzeszowie, gdzie K. Winiarczyk 
wygrał 4 z 6-ciu partii, a mógł wygrać 
wszystkie (miał przewagę pozycyjną), 
chociaż wówczas trafiłby na innych, 
silniejszych przeciwników. Natomiast 
pan Rączka rozgrywał bardzo ładne 
partie pod względem taktycznym (tak 
jak książka pisze), grał poprawnie 
technicznie i z wielkim znawstwem 
sztuki. Jednak kilka gaf i przeoczeń w 

konsekwencji doprowadziło do straty 
figur (podeszły wiek?). Wygrał 2 partie 
i jedną zremisował. Ja natomiast wy-
grałem tylko 3 z 6-ciu, co i tak daje 50% 
normy. Teoretycznie mogłem wygrać 
wszystkie, a przynajmniej nie prze-
grać. Prawie w każdej partii miałem 
lepszą strukturę figur, ale też w każdej 
przekombinowałem i w rezultacie 
zostałem skutecznie wypunktowany 
(bez konsekwencji). Wszyscy graliśmy 
zbyt szybko. Przy kończącym się czasie 
przeciwników my mieliśmy, z reguły, 
po 10 min. przewagi. Jest to brak rutyny 
i obycia turniejowego. 
 Reasumując, turniej był zorganizo-
wany średnio - zielone szachownice, 
radzieckie zegary, mała sala, a tym 
samym duszno i tłoczno, brak danych 
o uczestnikach, kto skąd i kto zacz. 
Nagrody takie sobie - szachy i książki 
plus dyplomy (drukowano godzinę!). 
Natomiast sam przebieg turnieju bardzo 
sprawny, ale to dzięki ludziom spoza 
WDK. Tak, że nasze gminne turnieje 
i pula nagród zdecydowanie przewyż-
sza WDK. No i u nas zawsze nagrody 
wręcza WÓJT, a w Rzeszowie tylko 
dyrektor WDK (sympatyczny).
 Ostateczna klasyfikacja turnieju:
 1 miejsce Wojciech Brzyski (I kat.) 
5,5 pkt. Krosno
 2 miejsce Jacek Mroczek (kandydat) 
5,0 pkt. Rzeszów
 3 miejsce Piotr Ziemniak (II kat.) 5,0 
pkt. Rzeszów
 11 miejsce Kazimierz Winiarczyk 
(b.k.) 4,0 pkt. Brzostek
 19 miejsce Władysław Jop (b.k.) 
3,0 pkt. Brzostek
 25 miejsce Aldona Babiarz 13 lat (III 
kat.) 3,0 pkt. Albigowa
 26 miejsce Karolina Szynal 11 lat 
(III kat.) 2,5 pkt. Mielec
 28 miejsce Zbigniew Rączka (b.k.) 
2,5 pkt. Brzostek

Władysław Jop

Szachy nie są dla geniuszy

Praca za granicą (Francja, Niemcy, USA, Ho-
landia, Belgia, Wielka Brytania, Skandynawia) w 2004 
roku. Dokumenty do wypełnienia wysyłam już teraz.
 Tylko panie w wieku 18-25 lat jako pomoc domowa 
i opiekunka, warunki bardzo dobre z ubezpieczeniem 
zapłaconym przez zatrudniającego. Przysłać znaczki na 
przesyłkę poleconą ciężką za 4,50 złotych

Agencja Projektów
„Przedsiębiorczość”

Adama Asnyka 9 - ZAGR
skr. 476

35-959 Rzeszów 2
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7 listopada 2003 w sali posiedzeń Rady Powiatu odbyło  
się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa 

sportowego szkół powiatu dębickiego w kategorii szkół 
podstawowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej), gimnazjów 
(Gimnazjada) oraz  liceów (Licealiada) za rok szkolny 
2002/2003. Poznaliśmy także tegorocznych laureatów Sty-
pendium Premiera, którzy w komplecie odebrali nominacje 
z rąk starosty dębickiego. 
 Inicjatorem tego przedsięwzięcia pozostaje Powiatowy 
Organizator Imprez Sportowych - mgr Adolf Moździoch, 
a organizatorem - Starostwo Powiatowe w Dębicy, które 
ostatnimi laty „zbiera bogate żniwo” podczas podsumowań 
wojewódzkich... Od momentu utworzenia województwa 
podkarpackiego jeszcze nigdy powiat dębicki nie znalazł 
się w żadnej kategorii poza miejscem medalowym, a jeżeli 
przegrywał pierwsze miejsce - to nieznacznie do rywali.
 Corocznie powiat wyróżnia 10 szkół podstawowych, 6 
szkół gimnazjalnych, oraz 6 szkół średnich. By wyrównać 
szanse liceom i technikom - w zawodach sportowych szkół 
średnich nie wolno startować młodzieży klas piątych. Wśród 
laureatów sportowych za rok ubiegły znalazła się Szkoła 
Podstawowa z Kamienicy Górnej sklasyfikowana na 7 
miejscu z dorobkiem 89 punktów, Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim - 5 miejsce ze 197 punktami, oraz Zespół Szkół 
w Brzostku - Kleciach - 2 miejsce z dorobkiem 343 punk-
tów. Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim i Zespół Szkół w 
Brzostku - Kleciach znalazły się wśród najlepszych po raz 
drugi z rzędu.
 Ciekawie przedstawia się klasyfikacja gmin pod wzglę-
dem dorobku sportowego tak w skali powiatu, jak i woje-
wództwa. W kategorii szkoły podstawowe gmina Brzostek 
uplasowała się na 5 miejscu w powiecie, wyprzedzając tylko 
Pilzno i Jodłową. W skali województwa gmina zajęła 70 

Trzy szkoły w czołówce powiatu
miejsce na 150 sklasyfikowanych. W kategorii gimnazjada 
było to odpowiednio 5 miejsce w powiecie i 22 w wojewódz-
twie na 152 sklasyfikowane gminy. Wśród szkół średnich 
prowadzi się tylko klasyfikację powiatów, gdzie dębicki 
wygrał ją zdecydowanie. Dla niewtajemniczonych podaję 
- szkoły średnie nie leżą w gestii gminy. Dla nich organem 
prowadzącym jest starostwo powiatowe.
 W łącznej punktacji szkół podstawowych i gimnazjalnych 
gmina Brzostek znalazła się na podobnie jak przed rokiem 
na 4 miejscu w skali powiatu.
 Warto przyjrzeć się skali przewagi poszczególnych gmin 
w tej rywalizacji.

Gmina
Punkty 

gimnazjów

Punkty  
szkół  
podst.

Razem Miejsce

Dębica miasto 940 1125 2065 I
Żyraków 395 447 842 II
Dębica gmina 361 294 655 III
Brzostek 337 119 456 IV
Czarna 103 156 259 V
Pilzno 75 118 193 VI
Jodłowa 128 47 175 VII

 A tak przedstawia się wkład szkół gminy Brzostek w 
ogólnym bilansie punktowym:

1. Gimnazjum Nawsie Brzosteckie  - 197 pkt.
2. Gimnazjum Brzostek    - 96 pkt.
3. Szkoła Podstawowa Kamienica G. - 89 pkt.
4. Gimnazjum Siedliska-Bogusz   - 44 pkt.
5. Szkoła Podstawowa Brzostek   - 30 pkt.

Zofia Rogowska

Głównym celem działania Gminne- 
go Centrum Informacji w Brzost-

ku jest zapewnienie mieszkańcom 
gminy dostępu do wszechstronnej 
informacji i wiedzy dotyczącej zagad-
nień rynku pracy, szkoleń, możliwości 
prowadzenia działalności gospodarczej 
na własny rachunek, poprzez wykorzy-
stanie nowoczesnego sprzętu informa-
tycznego. Już po miesiącu działalności 
GCI w Brzostku okazało się, że cieszy 

Brzosteckie GCI zaprasza!
się ono ogromną popularnością, szcze-
gólnie wśród młodzieży szkolnej oraz 
osób poszukujących pracy. Obecnie z 
jego usług korzysta ok. 40 osób dzien-
nie. Można tutaj znaleźć przydatne 
informacje dotyczące m.in. ofert pracy 
oraz możliwości kształcenia się. Można 
skorzystać bezpłatnie z internetu oraz 
innego sprzętu biurowego. W przy-
szłości będzie można wziąć udział w 
szkoleniach i kursach, których tema-

tyka będzie dostosowana do bieżących 
potrzeb mieszkańców. GCI czynne jest 
codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 21.00 oraz w 
soboty i niedziele w godzinach od 10.00 
do 18.00. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do skorzystania z oferty GCI.

(AZ)

XII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy od-

będzie się w niedzielę 11 stycznia 
2004 r. W tym dniu możecie państwo 
spotkać na brzosteckich ulicach wo-
lontariuszy z oznaczonymi puszkami 
oraz z identyfikatorami ze zdjęciem i 
hologramem.
 Szczegółowe informacje o prze-
biegu XII finału będzie można zna-
leźć na afiszach.
 Nr konta, na które również można 
wpłacać pieniądze z przeznaczeniem 
na zasilenie konta WOŚP: BPH O/
Dębica 10601653-330000158688 z 
dopiskiem: WOŚP - XII FINAŁ.

Orkiestra zagra 
także w Brzostku
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Poziomo:
2) Pistolet akowca; 4) Dynia; 7) Sztuczna 
szczęka; 11) Stopień w judo; 12) Tucznik; 14) 
Imadło; 17) Ptak z dużym dziobem; 19) Ręczne 
narzędzie do omłotu zboża; 21) Dowcip, kawał; 
22) Okres w dziejach; 24) 100m2; 26) 
Film Spielberga z 1982 roku; 27) Osoba 
zlecająca; 33) August, malarz niemiecki 
(1887-1914); 34) Utwór dramatyczny o 
pogodnej tematyce; 37) Powieść Juliana 
Gałaja; 41) Rzeka jak Wisła sze-
roka; 42) Lilak; 44) Przedrostek 
oznaczający: były, dawny; 45) 
Bezpartyjny Blok Wspierania Re-
form; 47) Wyspa indonezyjska przy 
płn. wybrzeżu Sumatry; 49) 
Jednostka oporu elektr.; 50) 
Stan w zach. części USA; 
53) Zarządzanie; 58) Mocna 
karta; 60) Apopleksja; 61) 
Tajne w archiwum; 62) 
Umiar w zachowaniu; 
65) Sąsiad Tajlandii; 
66) Talerzyk barowy 
z tektury; 68) Najstar-
sza epoka jury; 
69) Chorobli-
we swędzenie 
skóry.

Pionowo:
1) Uniwersalny rozpuszczalnik; 2) Na plecach św. Mi-
kołaja; 3) Wielki w filmie Chęcińskiego; 4) 4840 jardów 
kwadratowych; 5) Arogancja; 6) Nieprawidłowe ustawie-
nie jednej lub obu gałek ocznych; 7) Duchowny prawo-
sławny; 8) Odsunięcie; 9) Pierwsza maszyna licząca; 
10) Krzyżówkowa papuga; 12) Szwedzki grosz; 13) 

Symbol chemiczny astatu; 15) Symbol chemiczny 
manganu; 16) Oznaka żałoby; 18) Fan sportu; 
19) Uświęca środki; 20) Wart pałaca; 22) Siódma 
litera alfabetu greckiego; 23) Nowela Orzesz-
kowej; 25) Rodzaj gry w karty; 26) Biblijny raj;  

27) Toczy odwieczną walkę z dobrem; 28) 
Edward dla znajomych; 29) Rzeka w Niem-
czech, lewy dopływ Dunaju; 30) Eksponat; 
31) Pułapka w lesie; 32) Warszawska 
uczelnia katolicka (skrót); 34) Radziecka 

tajna policja; 35) Zabójstwo; 36) 
Pokonał Goliata; 38) Np. lekcji albo 
zadania; 39) Dewastator, wandal; 
40) Cyganka z „Chaty za wsią”; 43) 
Bogini rozpoczynającego się dnia; 

45) Batog; 46) Cukrowa lub 
opatrunkowa; 48) Krewny po 
matce; 49) Odwracanie ziemi; 
51) Ojciec; 52) Zakrzywiony 
pręt; 54) Przecier owoco-

wy; 55) Polski zespół 
rockowy; 56) Sakra-
mentalne słowo; 57) 
Ok 25 mm; 58) Armia 
Krajowa; 59) Niejeden 

w pasiece; 63) 
Pies z elementa-
rza; 64) Jezioro 
w płn. Szwecji; 

Litery z kratek ponumerowanych w pra-
wym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego niżej dostarczone do dnia 10 stycz-
nia 2004 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.
Nagrodę książkową wylosował ROBERT 
SYPIEŃ z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 

GOK w Brzostku.
J. Nosal

KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
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W dniu 11.08.2003 przeprowadzo- 
no nabór do drużyny trampka-

rzy starszych LKS „Brzostowianka” 
Brzostek (zgodnie z ogłoszeniem 
- rocznik 1989 i młodsi). Wszyscy 
chętni otrzymali karty zdrowia, które 
należało podbić u lekarza (zgoda na 
uprawianie piłki nożnej) oraz karty 
zgody opiekuna. W sumie zgodę rodzi-
ców otrzymało 75 zawodników (w tym 
3 zawodniczki) w rocznikach 1989 
- 1995 oraz 10 z rocznika 1988.
 W sierpniu trampkarze mieli zajęcia 
2 razy w tygodniu, zaś od września 3 
razy w tygodniu plus mecze mistrzow-
skie. Zajęcia prowadzone są w dwóch 
grupach:
I - 1988-90 oraz 1988 jako grupa uzu-
pełniająca dla juniorów starszych
II - 1991 i młodsi.
 Drużyna trampkarzy starszych 
uczestniczy w rozgrywkach klasy 
okręgowej podokręgu Dębica.

1 2 3 4 5 6
Pun- 
kty

Bram- 
ki

Miej- 
sce

1 UKS Czekaj Ropczyce 4:1 6:3 6:2 1:1 6:0 13 23:7 I
2 MULKS Pustynia 1:4 1:4 8:2 2:0 3:1 9 15:11 III
3 UKS Górka Ropczyce 3:6 4:1 1:3 6:0 5:1 9 19:11 II
4 Rzemieślnik Pilzno 2:6 2:8 3:1 1:4 3:0 6 11:19 IV
5 MKS Dębica 1:1 0:2 0:6 4:1 0:3 vo 4 5:13 V
6 LKS Brzostowianka 0:6 1:3 1:5 0:3 3:0 vo 3 5:17 VI

Zawodnicy, którzy wystąpili w me-
czach LKS „Brzostowianka” - oraz 
punktacja według trenera w skali 1 
- 10 za rozegrane mecze.
 1. Grzesiakowski Paweł  - 17/4
 2. Pisarek Grzegorz      - 11/4
 3. Florek Piotr        - 18/4
 4. Samborski Arkadiusz  - 12/4
 5. Szybowicz Piotr      - 7/2
 6. Rutkowski Marek     - 12/4
 7. Czekaj Rafał         - 16/4
 8. Halz Damian        - 19/4
 9. Ryndak Łukasz       - 16/4
 10. Samborski Kamil    - 13/4
 11. Krajewski Damian    - 10/4
 12. Sarna Gabriel       - 5/3
 13. Surdel Seweryn      - 2/3
 14. Siwek Damian      - N/1
 15. Siwek Dawid       - N/3
 16. Wójcik Wiktor      - N/3
 17. Wójcik Kamil       - N/1
 18. Dziedzic Jakub      - N/3
 19. Wojdyła Karol      - N/1
 

 Zajęcia do końca października od-
bywały się na boisku, a od listopada 
(3 razy w tygodniu - poniedziałek, 
czwartek, sobota) na sali gimnastycz-
nej w SP w Brzostku.
  W dniu 3. 11. 2003 w GOK-u 
odbyło się I spotkanie prezesa klubu 
Edwarda Betleja i trenera Stanisława 
Urbańskiego z rodzicami. Na prośbę 
prezesa, rodzice zadeklarowali się 
wpłacić po 20 zł na zakup piłek (jed-
na piłka na dwóch zawodników). 11 
listopada zakupiono 15 piłek w KROS 
- SPORT w Krośnie po 40,54 zł za 
sztukę.
 Obecnie zajęcia prowadzone są na 
sali SP w Brzostku, w których uczest-
niczą zawodnicy z Brzostku, Kleci, 
Zawadki Brzosteckiej, Nawsia Brzo-
steckiego, Bukowej, Siedlisk-Bogusz, 
Smarżowej, Kamienicy Dolnej i Bą-
czałki. Wszystkich chętnych prosimy o 
zgłaszanie się do trenera. Obowiązuje 
zgoda rodziców oraz karta zdrowia 
podpisana przez lekarza.
 Prowadzimy też nabór do szkółki 
bramkarskiej z roczników 1989-1993 
chętnych chłopców o dobrych warun-
kach fizycznych (wzrost).
 W dniach 22 - 23 listopada odbyła 
się konsultacja trampkarzy młodszych. 
W wyniku tej konsultacji do reprezen-
tacji Podkarpackiego Związku Pił-
karskiego zakwalifikował się Damian 
Halz. Dalsze konsultacje na wiosnę.

Stanisław Urbański
trener piłki nożnej I klasy

Młodzi piłkarze trenują

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze pre-
zenty! 
- To super prezent! Dzięki niej zara-
biam codziennie 10 złotych! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

		

Małgosia pyta mamę: 
- Czy w tym roku Święty Mikołaj przy-
niesie mi nową lalkę? 
- Przecież lalka, którą masz jest prawie 
nowa! 
- Co z tego? W zeszłym roku ja też by-
łam prawie nowa, ale pomimo to bocian 
przyniósł mi nową siostrzyczkę!

		
Jasio pisze list do Świętego Mikołaja: 
- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę 
na zakończenie ferii świątecznych!

		
Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do 
drzwi mieszkania. 

- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy 
głos zza drzwi. 
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!

		
Na Biegunie Północnym spotykają się 
dwaj Święci Mikołajowie. 
- Dlaczego jesteś taki smutny? 
- Bo w tym roku znów wypadło na 
mnie, że mam roznosić prezenty w 
Polsce. 
- Przecież Polacy to wspaniali lu-
dzie! 
- Możliwe, ale jak wrócę od nich, to 
znów przez cały rok będę miał kaca!
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KALENDARZ
Wiadomości Brzosteckich
KALENDARZ
Wiadomości Brzosteckich 20042004

Kwiecień
1    C   Teodory, Grażyny, Ireny
2    P   Władysława, Franciszka, Teodozji
3    S   Ryszarda, Pankracego, Ingi
4    N   Izydora, Wacława
5    P   Ireny, Wincentego
6    W  Izoldy, Celestyna, Wilhelma
7    Ś   Rufina, Celestyna, Jana
8    C   Wielki Czwartek, Waltera, Julii
9    P   Wielki Piątek, Dymitra, Heliora
10   S   Wielka Sobota, Michała,  
         Makarego
11   N   Wielkanoc, Filipa, Leona
12   P   Juliusza, Lubosława, Zenona
13   W  Marcina, Przemysława
14   Ś   Bereniki, Waleriana, Justyny
15   C   Ludwiny, Wacławy, Anastazji
16   P   Kseni, Cecylii, Bernardety
17   S   Rudolfa, Roberta
18   N   Odpust w Januszkowicach 
         i Grudnej Górnej, Bogusławy, 
         Apoloniusza
19   P   Adolfa, Tymona, Leona
20   W  Czesława, Agnieszki, Mariana
21   Ś   Anzelma, Bartosza, Feliksa
22   C   Kai, Leona, Leonii, Łukasza
23   P   Jerzego, Wojciecha
24   S   Horacego, Feliksa, Grzegorza
25   N   Marka, Jarosława, Wasyla
26   P   Marzeny, Klaudiusza, Marii
27   W  Zyty, Teofila, Felicji
28   Ś   Piotra, Walerii, Witalisa
29   C   Rity, Katarzyny, Bogusława
30   P   Mariana, Donaty, Tamary

Maj
1    S   Józefa Robotnika, Święto Pracy
2    N   Zygmunta, Atanazego, Anatola
3    P   Święto NMP Królowej Polski, 
         Antoniny, Aleksandra, Marioli
4    W  Moniki, Floriana, Władysława
5    Ś   Ireny, Waldemara
6    C   Judyty, Jakuba, Filipa
7    P   Gizeli, Ludmiły, Benedykta
8    S   Stanisława, Lizy, Wiktora
9    N   Bożydara, Grzegorza, Karoliny
10   P   Izydora, Antoniny, Symeona
11   W  Igi, Miry, Władysławy
12   Ś   Pankracego, Dominika, Achillesa
13   C   Serwacego, Roberta, Glorii
14   P   Bonifacego, Dobiesława, Macieja
15   S   Zofii, Nadziei, Izydora
16   N   Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
17   P   Paschalisa, Sławomira, Weroniki
18   W  Eryka, Feliksa, Jana
19   Ś   Iwa, Piotra, Celestyna
20   C   Bazylego, Bernarda, Teodora
21   P   Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
22   S   Heleny, Wiesławy, Ryty
23   N   Wniebowstąpienie Pańskie 
         Iwony, Dezyderego, Kryspina
24   P   Joanny, Zuzanny
25   W  Grzegorza, Urbana, Magdaleny
26   Ś   Filipa, Pauliny
27   C   Augustyna, Juliana, Magdaleny
28   P   Jaromira, Justa, Justyny
29   S   Magdaleny, Bogumiły, Urszuli
30   N   Ferdynanda, Karola, Jana
31   P   Anieli, Petroneli

Czerwiec
1    W  Justyna, Anieli, Konrada
2    Ś   Marianny, Marcelina, Piotra
3    C   Leszka, Tamary, Karola
4    P   Kwiryny, Franciszka
5    S   Waltera, Bonifacego, Walerii
6    N   Norberta, Laurentego, Bogumiła
7    P   Roberta, Wiesława
8    W  Medarda, Maksyma, Seweryna
9    Ś   Pelagii, Dominika, Efrema
10   C   Boże Ciało, Bogumiła,  
         Małgorzaty, Diany
11   P   Barnaby, Radomiła, Feliksa
12   S   Janiny, Onufrego, Leona
13   N   Lucjana, Antoniego
14   P   Bazylego, Elwiry, Michała
15   W  Wita, Jolanty
16   Ś   Aliny, Benona, Anety
17   C   Laury, Marcjana, Alberta
18   P   Marka, Elżbiety
19   S   Gerwazego, Protazego
20   N   Diny, Bogny, Florentyny
21   P   Alicji, Alojzego
22   W  Pauliny, Tomasza, Jana
23   Ś   Wandy, Zenona
24   C   Jana, Danuty
25   P   Łucji, Wilhelma, Doroty
26   S   Jana, Pawła
27   N   Maryli, Władysława, Cyryla
28   P   Leona, Ireneusza
29   W  Uroczystość Św. Apostołów 
         Piotra i Pawła
30   Ś   Emilii, Lucyny

Styczeń
1    C   Nowy Rok, Św. Bożej Rodzicielki, 
         Mieczysława
2    P   Izydora, Bazylego, Grzegorza
3    S   Arlety, Genowefy, Danuty
4    N   Tytusa, Anieli, Eugeniusza
5    P   Hanny, Szymona, Edwarda
6    W  Objawienie Pańskie,  
         Kacpra, Melchiora, Baltazara
7    Ś   Juliana, Lucjana, Rajmunda
8    C   Seweryna, Mścisława, Juliusza
9    P   Marceliny, Marianny, Juliana
10   S   Wilhelma, Dobrosława, Danuty
11   N   Honoraty, Teodozjusza, Matyldy
12   P   Grety, Arkadiusza, Rajmunda
13   W  Bogumiły, Weroniki, Hilarego
14   Ś   Feliksa, Domosława, Niny
15   C   Pawła, Arnolda, Izydora
16   P   Marcelego, Włodzimierza
17   S   Antoniego, Rościsława, Jana
18   N   Piotra, Małgorzaty
19   P   Henryka, Mariusza, Marty
20   W  Fabiana, Sebastiana
21   Ś   Agnieszki, Jarosława
22   C   Anastazego, Wincentego
23   P   Ildefonsa, Rajmunda
24   S   Felicji, Franciszka, Rafała
25   N   Pawła, Miłosza, Elwiry
26   P   Tymoteusza, Michała, Tytusa
27   W  Przybysława, Anieli, Jerzego
28   Ś   Walerego, Radomira, Tomasza
29   C   Zdzisława, Franciszka, Józefa
30   P   Macieja, Martyny, Teofila
31   S   Marceli, Ludwiki, Jana

Luty
1    N   Brygidy, Ignacego, Seweryna
2    P   Święto Ofiarowania Pańskiego 
         Marii, Mirosława
3    W  Błażeja, Oskara
4    Ś   Andrzeja, Weroniki, Joanny
5    C   Agaty, Adelajdy
6    P   Doroty, Bogdana, Pawła
7    S   Ryszarda, Teodora, Romana
8    N   Hieronima, Sebastiana, Ireny
9    P   Apolonii, Eryki, Cyryla
10   W  Elwiry, Jacka, Scholastyki
11   Ś   Lucjana, Olgierda
12   C   Eulalii, Radosława, Modesta
13   P   Grzegorza, Katarzyny
14   S   Cyryla, Metodego, Walentego
15   N   Jowity, Faustyna, Zygfryda
16   P   Danuty, Julianny, Daniela
17   W  Aleksego, Zbigniewa, Łukasza
18   Ś   Szymona, Konstancji, Flawiana
19   C   Arnolda, Konrada, Marcelego
20   P   Leona, Ludomira, Zenobiusza
21   S   Eleonory, Fortunata, Roberta
22   N   Marty, Małgorzaty, Piotra
23   P   Romany, Damiana, Polikarpa
24   W  Macieja, Bogusza, Sergiusza
25   Ś   Środa Popielcowa, 
         Wiktora, Cezarego
26   C   Mirosława, Aleksandra
27   P   Gabriela, Anastazji
28   S   Romana, Ludomira, Lecha
29   N   Lecha, Lutosława

Marzec
1    P   Antoniny, Radosława, Dawida
2    W  Heleny, Halszki, Pawła
3    Ś   Maryny, Kunegundy, Tycjana
4    C   Łucji, Kazimierza, Eugeniusza
5    P   Adriana, Fryderyka, Teofila
6    S   Róży, Jordana, Agnieszki
7    N   Tomasza, Perpetuy, Felicyty
8    P   Beaty, Wincentego, Jana
9    W  Franciszki, Brunona
10   Ś   Cypriana, Marcela, Aleksandra
11   C   Konstantego, Ludosława
12   P   Odpust w Gorzejowej 
         Grzegorza, Justyna, Alojzego
13   S   Bożeny, Krystyny
14   N   Leona, Matyldy, Łazarza
15   P   Longina, Klemensa, Ludwiki
16   W  Izabeli, Oktawii, Hilarego
17   Ś   Patryka, Zbigniewa, Gertrudy
18   C   Cyryla, Edwarda, Boguchwała
19   P   Józefa, Bogdana
20   S   Klaudii, Eufemii, Maurycego
21   N   Lubomira, Benedykta
22   P   Katarzyny, Bogusława
23   W  Pelagii, Oktawiana, Feliksa
24   Ś   Marka, Gabriela, Katarzyny
25   C   Odpust w Januszkowicach, 
         Marii, Wieczysława, Ireneusza
26   P   Larysy, Emanuela, Teodora
27   S   Lidii, Ernesta
28   N   Anieli, Sykstusa, Jana
29   P   Wiktoryna, Helmuta, Eustachego
30   W  Anieli, Kwiryna, Leonarda
31   Ś   Beniamina, Balbiny, Gwidona
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Lipiec
1    C   Haliny, Mariana, Marcina
2    P   Jagody, Urbana, Marii
3    S   Jacka, Anatola, Tomasza
4    N   Odona, Malwiny, Elżbiety
5    P   Marii, Antoniego
6    W  Gotarda, Dominiki, Łucji
7    Ś   Cyryla, Estery, Metodego
8    C   Edgara, Elżbiety, Eugeniusza
9    P   Lukrecji, Weroniki, Zenona
10   S   Sylwany, Witalisa, Antoniego
11   N   Olgi, Kaliny, Benedykta
12   P   Jana, Brunona, Bonifacego
13   W  Henryka, Kingi, Andrzeja
14   Ś   Ulryka, Bonawentury, Kamila
15   C   Henryka, Włodzimierza, Dawida
16   P   Mariki, Benity, Eustachego
17   S   Dni Ziemi Brzosteckiej 
         Anety, Bogdana, Jadwigi
18   N   Dni Ziemi Brzosteckiej 
         Erwina, Kamila, Szymona
19   P   Wincentego, Wodzisława, Marcina
20   W  Czesława, Hieronima, Małgorzaty
21   Ś   Daniela, Dalidy, Wawrzyńca
22   C   Marii, Magdaleny
23   P   Stwosza, Bogny, Brygidy
24   S   Kingi, Krystyny
25   N   Walentyny, Krzysztofa, Jakuba
26   P   Anny, Mirosławy, Grażyny
27   W  Lilii, Julii, Natalii
28   Ś   Aidy, Aurelii, Wiktora
29   C   Olafa, Marty, Ludmiły
30   P   Julity, Piotra, Aldony
31   S   Ignacego, Lubomira, Heleny

Sierpień
1    N   Nadii, Justyna, Juliana
2    P   Kariny, Gustawa, Euzebiusza
3    W  Lidii, Augusta, Nikodema
4    Ś   Dominika, Protazego, Jana
5    C   Oswalda, Marii, Mariana
6    P   Przemienienie Pańskie 
         Odpust w Bukowej,  Sławy
7    S   Kajetana, Doroty, Sykstusa
8    N   Cypriana, Emiliana, Dominika
9    P   Romana, Ryszarda, Edyty
10   W  Borysa, Filomeny, Wawrzyńca
11   Ś   Klary, Zuzanny, Lecha
12   C   Innocentego, Lecha, Euzebii
13   P   Diany, Hipolita, Poncjana
14   S   Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
15   N   Odpust w Przeczycy, Marii
16   P   Rocha, Stefana, Joachima
17   W  Żanny, Mirona, Jacka
18   Ś   Ilony, Bronisława, Heleny
19   C   Bolesława, Juliana
20   P   Bernarda, Samuela, Sobiesława
21   S   Joanny, Kazimiery, Piusa
22   N   Cezarego, Tymoteusza
23   P   Apolinarego, Filipa
24   W  Jerzego, Bartosza, Haliny
25   Ś   Luizy, Ludwika, Józefa
26   C   Marii, Aleksandra
27   P   Cezarego, Józefa, Moniki
28   S   Patrycji, Wyszomira, Augustyna
29   N   Odpust w Kamienicy Górnej 
         Beaty, Jana, Sabiny, Racibora
30   P   Róży, Szczęsnego, Feliksa
31   W  Bogdana, Ramony, Rajmunda

Wrzesień
1    Ś   Idziego, Bronisława
2    C   Juliana, Stefana, Wilhelma
3    P   Grzegorza, Izabeli, Szymona
4    S   Idy, Julianny, Rozalii, Róży
5    N   Doroty, Teodora, Wawrzyńca
6    P   Beaty, Eugeniusza
7    W  Domosławy, Melchiora, Reginy
8    Ś   Marii, Adrianny, Serafiny
9    C   Ścibora, Sergiusza, Piotra
10   P   Łukasza, Aldony, Mścisława
11   S   Jacka, Prota, Dagny, Hiacynta
12   N   Odpust w Siedliskach-Bogusz 
         Gwidona, Radzimira, Marii
13   P   Eugenii, Aureliusza, Jana
14   W  Odpust w Brzostku 
         Roksany, Bernarda, Cypriana
15   Ś   Albina, Nikodema, Marii
16   C   Edyty, Korneliusza, Cypriana
17   P   Franciszka, Roberta, Justyna
18   S   Irmy, Stanisława, Ireny
19   N   Odpust w Gębiczynie 
         Januarego, Konstancji, Teodora
20   P   Filipiny, Eustachego, Euzebii
21   W  Jonasza, Mateusza, Hipolita
22   Ś   Tomasza, Maurycego, Joachima
23   C   Tekli, Bogusława, Linusa
24   P   Gerarda, Ruperta, Tomiry
25   S   Aurelii, Władysława, Kleofasa
26   N   Wawrzyńca, Kosmy, Damiana
27   P   Wincentego, Mirabeli, Justyny
28   W  Wacława, Tymona, Marka
29   Ś   Michała, Gabriela, Rafała
30   C   Wery, Honoriusza, Hieronima

Październik
1    P   Danuty, Remigiusza, Teresy
2    S   Teofila, Dionizego, Sławomira
3    N   Odpust w Przeczycy 
         Teresy, Heliodora, Jana
4    P   Rozalii, Edwina, Franciszka
5    W  Placyda, Apolinarego
6    Ś   Artura, Brunona
7    C   Marii, Marka, Mirelli
8    P   Pelagii, Brygidy, Walerii
9    S   Arnolda, Dionizego, Wincentego
10   N   Pauliny, Danieli, Leona
11   P   Aldony, Aleksandra, Dobromiry
12   W  Eustachego, Maksymiliana, Edwina
13   Ś   Gerarda, Edwarda, Honorata
14   C   Liwii, Kaliksta, Bernarda
15   P   Jadwigi, Teresy, Florentyny
16   S   Gawła, Ambrożego
17   N   Wiktora, Marity, Ignacego
18   P   Juliana, Łukasza
19   W  Ziemowita, Jana, Pawła
20   Ś   Ireny, Kleopatry, Jana
21   C   Urszuli, Hilarego, Jakuba
22   P   Donata, Filipa, Salomei
23   S   Marleny, Seweryna, Igi
24   N   Rafała, Marcina, Antoniego
25   P   Darii, Wilhelminy, Bonifacego
26   W  Lucjana, Ewarysta, Damiana
27   Ś   Iwony, Sabiny
28   C   Szymona, Tadeusza
29   P   Euzebii, Wioletty, Felicjana
30   S   Zenobii, Przemysława, Edmunda
31   N   Urbana, Saturnina, Krzysztofa

Listopad
1    P   Wszystkich Świętych
2    W  Dzień Zaduszny,  Ambrożego,      
      Rajmunda
3    Ś   Sylwii, Marcina, Huberta
4    C   Karola, Olgierda
5    P   Elżbiety, Sławomira, Dominika
6    S   Feliksa, Leonarda, Ziemowita
7    N   Antoniego, Żytomira, Ernesta
8    P   Seweryna, Bogdana, Klaudiusza
9    W  Aleksandra, Ludwika, Teodora
10   Ś   Leny, Ludomira, Leona
11   C   Święto Niepodległości 
         Marcina, Bartłomieja, Teodora
12   P   Renaty, Witolda, Jozafata
13   S   Mateusza, Izaaka, Stanisława
14   N   Rogera, Serafina, Wawrzyńca
15   P   Alberta, Leopolda
16   W  Gertrudy, Edmunda, Marii
17   Ś   Salomei, Grzegorza, Elżbiety
18   C   Romana, Klaudyny, Karoliny
19   P   Elżbiety, Maksyma, Salomei
20   S   Anatola, Sędzimira, Rafała
21   N   Alberta, Janusza, Konrada
22   P   Cecylii, Filomeny, Stefana
23   W  Adeli, Klemensa, Felicyty
24   Ś   Flory, Emmy, Chryzogona
25   C   Erazma, Katarzyny
26   P   Delfiny, Sylwestra, Konrada
27   S   Waleriana, Wirgiliusza, Maksyma
28   N   Lesława, Zdzisława, Stefana
29   P   Błażeja, Saturnina
30   W  Andrzeja, Maury, Konstantego

Grudzień
1    Ś   Natalii, Eligiusza, Edmunda
2    C   Balbiny, Bibiany, Pauliny
3    P   Franciszka, Ksawerego, Kasjana
4    S   Barbary, Krystiana, Jana
5    N   Sabiny, Krystyny, Edyty
6    P   Mikołaja, Jaremy, Emiliana
7    W  Marcina, Ambrożego, Teodora
8    Ś   Marii, Światosława, Makarego
9    C   Wiesława Leokadii Joanny
10   P   Julii, Danieli, Bogdana
11   S   Damazego, Waldemara, Daniela
12   N   Dagmary, Aleksandra, Ady
13   P   Łucji, Otylii
14   W  Alfreda, Izydora, Jana
15   Ś   Niny, Celiny, Waleriana
16   C   Albiny, Zdzisławy, Alicji
17   P   Olimpii, Łazarza, Floriana
18   S   Gracjana, Bogusława, Laurencji
19   N   Gabrieli, Dariusza, Eleonory
20   P   Bogumiły, Dominika
21   W  Tomisława, Seweryna, Piotra
22   Ś   Zenona, Honoraty, Franciszki
23   C   Wiktorii, Sławomiry, Jana
24   P   Wigilia Bożego Narodzenia 
         Adama, Ewy, Eweliny
25   S   Boże Narodzenie
26   N   Szczepana Męczennika
27   P   Jana, Żanety, Maksyma
28   W  Teofili, Godzisława, Cezarego
29   Ś   Dawida, Tomasza, Dominika
30   C   Eugeniusza, Irminy, Sabiny
31   P   Sylwestra, Melanii, Mariusza


