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Fot. J. Nosal

Gminne uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się 
Mszą św. w kościele parafialnym w Brzostku, którą sprawo-

wał Ks. Proboszcz Jan Cebulak

Święto Niepodległości

W Domu Kultury odbyła się akademia poprzedzona wystąpieniem Ks. Artura Sitko z Przeczycy. Tym razem 
program artystyczny przygotowany został przez młodzież z Przeczycy i Siedlisk-Bogusz

Po Mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz ulicami Brzostku, a w miejscach pamięci narodowej kombatanci złożyli kwiaty

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy

Dopiero od 1989 roku, gdy komunistyczne kajdany na-
rzucone przez Związek Radziecki przestają krępować 

naszą Ojczyznę, wracają do oficjalnego kanonu polskich 
świąt narodowych tradycyjne rocznice. Są to: 3 Maja i 11 
Listopada. 
 Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momen-
tem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach 
Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych 
zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. 
Nadeszła upragniona wolność. Dlatego Święto Odzyskania 
Niepodległosci jest najistotniejsze w naszych dziejach i 
powinniśmy ten dzień czcić szczególną pamięcią i modli-
twą w intencji naszej Ojczyzny oraz tych co polegli w jej 
obronie.
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wYniKi wYBoRÓw pReZYdencKicH - ii tura

Wyniki wyborów

27 października br. Rada Gminy  
 Brzostek obradowała na XXX 

sesji. Podczas obrad podjęto uchwały:
– Nr XXX/240/05 w sprawie zmiany do 

uchwały budżetowej na 2005 rok, 
– Nr XXX/241/05 w sprawie rozpa-

trzenia skargi wniesionej przez panią 
Marię Czapla i pana Kazimierza 
Kolbusz na działalność Wójta Gmi-
ny Brzostek,

– Nr XXX/242/05 w sprawie rozpatrze-
nia skargi wniesionej przez Kółko 
Rolnicze w Kleciach na działalność 
Wójta Gminy Brzostek,

– Nr XXX/243/05 w sprawie wyrażenia 
zgody na zrzeczenie się prawa wy-

konywania służebności przejazdu i 
przechodu przez działkę oznaczoną 
numerem ewidencyjnym 830 poło-
żoną w Brzostku,

– Nr XXX/244/05 w sprawie zasad 
i trybu umarzania wierzytelności 
jednostek organizacyjnych Gminy 
z tytułu należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się przepisów 
ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz 
udzielania innych ulg w spłacaniu 
tych należności,

– Nr XXX/245/05 w sprawie uzu-
pełnienia składu Rady Społecznej 
Samodzielnego Gminnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Brzostku,
– Nr XXX/246/05 w sprawie określenia 

banku kredytodawcy,
– Nr XXX/247/05 w sprawie wyrażenia 

zgody  na odpłatne ustanowienie 
służebności gruntowej na nierucho-
mości oznaczonej jako działka 306  
położonej w Brzostku.

Tematem obrad była również sprawa 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiącej 
część akwenu wodnego oraz przyle-
głych działek położonych w Kleciach 
stanowiących własność gminy Brzo-
stek. Rada Gminy wstrzymała się od 
podjęcia uchwały w tej sprawie, pozo-
stawiając temat do rozstrzygnięcia w 
terminie późniejszym.

Ewa Szukała

Z prac Rady gminy
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Taki tytuł nosił projekt realizowany od czerwca do listo- 
pada bieżącego roku przez grupę teatralno-recytatorską 

"Maranta", działającą przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Gorzejowej. Projekt udało się zrealizować dzięki fun-
duszom otrzymanym z Akademii Rozwoju Filantropii w 
Polsce w ramach programu grantowego "Działaj Lokalnie 
IV", którego celem jest wspieranie i wzmacnianie inicjatyw 
obywatelskich, wyrównywanie dysproporcji powstających 
między obszarami bogatymi, ak-
tywnymi oraz miejscami biedy, z 
brakiem perspektyw i ograniczonymi 
możliwościami rozwoju. Warunkiem 
otrzymania grantu była aktywizacja 
społeczności lokalnej na rzecz środo-
wiska. 75% całości kosztów poniosła 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wol-
ności reprezentowana przez Lokalną 
Organizację Grantową w Sielcu, 15% 
to wkład pracy nauczycieli i rodziców 
Szkoły Podstawowej w Gorzejowej, 
10% - środki przekazane przez lo-
kalnych sponsorów: firmę "Marbet" 
Pani Marii Grzesiakowskiej, Urząd 
Gminy w Brzostku, Radę Sołecką 
wsi Gorzejowa oraz Pana Jacka Wala 
i Panią Annę Zdziarską.
 Głównym założeniem  projek-
tu było stworzenie minimalnego 
zaplecza teatralnego, umożliwiającego przygotowywanie 
amatorskich spektakli teatralnych oraz towarzyszących im 
imprez kulturalnych nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale 
również dla lokalnej społeczności.
 Uroczyste podsumowanie i promocja projektu miały 
miejsce 18 października bieżącego roku w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gorzejowej. Impreza, podczas której przed-
stawiono rezultaty projektu oraz plany jego dalszej konty-
nuacji zgromadziła około 150 osób: uczniów, nauczycieli, 
rodziców, przedstawicieli władz samorządowych, GZO-
SiP-u, CKiCz w Brzostku, partnerów naszych działań oraz 
zaproszonych gości. Spotkanie rozpoczęło się spektaklem 
"Brzydkie kaczątko" w reżyserii i scenografii pani Lucyny 
Dubas, przygotowanym przez grupę teatralno-recytatorską 
"Maranta". Wystawie dziecięcych prac plastycznych przy-
gotowanych z okazji Roku Andersenowskiego towarzyszyła 
parada postaci baśniowych połączona z mini-konkursem 
ph. "Jaka to baśń?". W wyniku aukcji najlepszych prac 
plastycznych wyłonionych w drodze konkursu zebrano 290 

teatr na wsi?

Spotkanie rozpoczęło się spektaklem "Brzydkie ka-
czątko"

W wyniku aukcji najlepszych prac plastycznych wyło-
nionych w drodze konkursu zebrano 290 zł

Konkursowi pod hasłem "Jaka to baśń" towarzyszyła 
parada postaci baśniowych

zł. Dochód z aukcji przeznaczono na zakup materiałów i 
wykonanie strojów do nowego przedstawienia.
 Działania związane z realizacją projektu dowiodły, że wo-
kół szkoły udało się skupić szereg podmiotów, bez których 
hojności niemożliwa byłaby działalność na rzecz lokalnego 
środowiska. Patronat medialny nad imprezą objęły: Radio 
Rzeszów, "Obserwator Lokalny" i "Wiadomości Brzoste-
ckie".

Impreza, podczas której przedstawiono rezultaty projektu oraz plany jego 
dalszej kontynuacji zgromadziła około 150 osób

/al/
Fot. J. Nosal
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Grupa nauczycieli w składzie:  
Krzysztof Dziedzic, Maria Nowak, 

Franciszek Ogrodnik, Halina Wąsik, 
Barbara Wojdyła, Ewa Ziaja przy 
współudziale i pomocy pana dyrektora 
Stanisława Wójtowicza opracowała 
projekt grantowy Szkoła Marzeń. 
 Szkoła Marzeń to program pomocy 
uczniom ze szkół wiejskich. Chcemy, 
aby mogli oni realizować swoje plany 
i marzenia edukacyjne i życiowe. W 
ramach programu szkoły wiejskie otrzy-
mują wsparcie merytoryczne, ofertę 
szkoleń dla nauczycieli oraz dotację na 
prowadzenie działań wspomagających 
uczniów. Program finansowany jest z 
budżetu państwa oraz przez Europejski 
Fundusz Społeczny. Głównymi organi-
zatorami są: Fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Polska Fundacja Dzieci 
i Młodzieży oraz Centrum Metodyczne 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicz-
nej.
 Program Szkoła Marzeń to pomysł 
na zwiększenie szans edukacyjnych i 
życiowych uczniów ze szkół wiejskich 
dzięki wspólnej pracy nauczycieli, 
zaangażowaniu lokalnej społeczności i 
stworzeniu lokalnych programów roz-
woju oświaty. Program został przyjęty 
do finansowania przez Biuro Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
i Sportu. Budżet tego projektu wynosi 
43 500 000 złotych. Program finanso-
wany jest z krajowych i wspólnotowych 
środków publicznych. Środki krajowe 
pochodzą z budżetu państwa, środki 
wspólnotowe - z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.
 Do programu zgłosiło się 1491 szkół. 
443 projekty zostały wybrane do realiza-
cji w ramach programu Szkoła Marzeń. 
Wśród nich znalazły się dwa z terenu 
naszej gminy: ze Szkoły Podstawowej 
w Nawsiu Brzosteckim oraz nasz - z 

Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz - co 
bardzo dobrze świadczy o naszej gmi-
nie.
 Celem naszego projektu jest wszech-
stronne rozwijanie ambicji, talentów 
i pasji, a także wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów zdolnych w 
integracji z młodzieżą niepełnospraw-
ną. Działaniem swoim obejmiemy 
jednocześnie uczniów mających prob-
lemy z przystosowaniem społecznym i 
pochodzących z rodzin patologicznych. 
Ponieważ wielu uczniów nie ma możli-
wości rozwijania swoich zainteresowań, 
naszym zamiarem jest zorganizowanie 
zajęć oraz utworzenie kół, które po-
mogą im je realizować. Będzie to koło 
medialno-informatyczne, artystyczne i 
krajoznawcze. Naszym zamiarem jest 
równocześnie wszechstronna pomoc 
rodzicom, uczniom i nauczycielom 
pracującym z tymi uczniami poprzez 
utworzenie Szkolnego Zespołu Wspie-
rania Ucznia, Rodzica i Nauczyciela. 

Szkoła Marzeń - gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

88 tYSięcY ZłotYcH 
dlA giMnAZJUM 
w SiedliSKAcH-BogUSZ

Koordynatorzy projektu grantowego Szkoła Marzeń
Od lewej: Maria Nowak, Halina Wąsik, Barbara Wojdyła, Krzysztof Dziedzic, 
Franciszek Ogrodnik, Ewa Ziaja

Działania te aktywizować będą nie 
tylko uczniów, ale środowisko lokalne 
i władze samorządowe, dzięki czemu 
będziemy podnosili efektywność pracy 
szkoły. 
 W ramach naszych działań młodzież 
zostanie zaangażowana do promocji 
szkoły i gminy poprzez poznanie wa-
lorów turystycznych i kulturowych 
miejscowości, z których uczniowie 
uczęszczają do gimnazjum. W czasie 
różnorodnych zajęć (wycieczka, rajd, 
warsztaty, spotkania z interesującymi 
ludźmi, seminaria, ćwiczenia praktycz-
ne oraz uczestnictwo w różnorodnych 
formach artystycznych) zdobędą przy-
datną wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 Działania te będą realizowane me-
todą projektów oraz innych metod 
aktywizujących, w owiązaniu z planami 
rozwoju szkoły.
 Efektami naszych działań będą mię-
dzy innymi: opracowanie i wydanie 
przewodnika turystycznego, folderu re-
klamującego walory turystyczne naszej 
miejscowości, wytyczenie szlaków tury-
stycznych, albumy, filmy, które posłużą 
jako pomoce dydaktyczne, a przede 
wszystkim zdobycie umiejętności i 
wiedzy, które pozwolą w przyszłości na 
kreatywny rozwój osobowości młodego 
człowieka.

Krzysztof Dziedzic

W Szkole Podstawowej w Grudnej Górnej, w październi- 
ku bieżącego roku wykonany został remont centralnego 

ogrzewania. 
 Instalacja, która funkcjonowała do tej pory liczyła sobie już 
27 lat i zupełnie nie spełniała swojego zadania: przeciekające 
kaloryfery i przestarzałe piece nie nadawały się już zupełnie 
do użytku. Kiedy na zewnątrz temperatura spadała poniżej 
minus 10oC w salach lekcyjnych wynosiła zaledwie 13oC 
- 15oC. W takich warunkach ciężko było uczniom skupić się 
na zajęciach. Również rodzice w trosce o zdrowie swoich po-
ciech, często wyrażali niezadowolenie z istniejącej sytuacji. 
 Remont przebiegał bardzo szybko i sprawnie. Firma 

Pana Stanisława Garstki uporała się z nim błyskawicznie, 
bo zaledwie w ciągu tygodnia. Po wykonanej modernizacji 
w szkole zrobiło się ciepło i przyjemnie, z czego wszyscy 
jesteśmy bardzo zadowoleni, lecz nie jest to jedyny plus. Stare 
niefunkcjonalne piece zostały zastąpione nowymi, małymi, 
energooszczędnymi. Pomieszczenie dawnej kotłowni po 
wyremontowaniu będziemy mogli wykorzystać na biblio-
tekę, która obecnie znajduje się poza głównym budynkiem 
szkoły.   
 Cała ta inwestycja doszła do skutku dzięki wyrozumia-
łości, pomocy finansowej Wójta Gminy Brzostek Pana 
Leszka Bieńka i Jego trosce o dobro dzieci, za co w imieniu 
uczniów, nauczycieli i rodziców serdecznie dziękuję.

Dyrektor szkoły  
Małgorzata Wójtowicz

teraz zimy się nie boimy
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Brzostek prawa miejskie otrzymał 18  
VI 1367 roku od opata tynieckie-

go Jana. W roku 2007 będziemy więc 
obchodzić 640-lecie nadania praw 
miejskich. Warto pamiętać, że niemal 
przez sześćset lat Brzostek był miastem 
- działał tu: m.in. Sąd Grodzki, Urząd 
Notarialny, Podatkowy, Hipoteczny oraz 
Towarzystwo Zaliczkowe. Dopiero w 
1934 roku w wyniku zmian podziału ad-
ministracyjno-samorządowego Brzostek 
utracił prawa miejskie, ale zachował 
prawo do używania historycznej na-
zwy miasta. Chociaż 
obecnie Brzostek jest 
wsią, to jednak za-
chował urbanistycz-
ny charakter miast, 
co podkreślają osoby 
przejeżdżające przez 
naszą miejscowość.
 Celem tego cyklu 
artykułów jest przy-
bliżenie miejskiej 
przeszłości Brzostku. 
W poniższym artyku-
le przedstawiamy ter-
minologię przybliża-
jącą pojęcia związane 
z tematem "miasto".

terminologia
 MIASTO, urba-
nistycznie ukształtowany typ osiedla 
powstały w wyniku skupienia się ludzi 
w celu wykonywania zawodów nierol-
niczych,; pierwsze m. powstały zapewne 
w VI w. p.n.e.; w Polsce większe miasta 
mogą być dzielone na dzielnice (gminy) 
i osiedla; władzę w nich sprawuje bur-
mistrz lub prezydent (w m. powyżej 100 
tyś mieszk.).
 RYNEK, główny, wielofunkcyjny 
plac miasta historycznie przeznaczony 
na miejsce handlu i siedziby komunal-
nych; jednocześnie węzeł komunikacyj-
ny; w większych miastach powstawały 
często rynki pomocnicze odciążające r. 
gł. Od części jego funkcji (najczęściej 
handlowej). Budowle związane z r. to: 
ratusz (w pierzei lub pośrodku placu), 
budynki handlowe (kramy), sukiennice 
(zwykle pośrodku placu), budynki ob-
sługujące handel: wagi, magazyny; w 
miastach średniowiecznych tworzyły 
one tzw. blok śródrynkowy. Rynek 
bywał otoczony podcieniami wykorzy-
stywanymi m.in. jako miejsce handlu.
 ULICA, pas terenu miejskiego 
wydzielony do komunikacji kołowej i 
pieszej, najczęściej ważniejszy czynnik 
porządkujący zabudowę i określający 
układ przestrzenny miasta. Z u. związa-
ny jest zwykle układ podziemnych prze-
wodów, tzw. infrastruktury. Zależnie od 
znaczenia komunikacyjnego rozróżnia 
się klasy techniczne ulicy i izoluje od 

ruchu kołowego ciągi piesze, spacerowe 
itp.
 PLAC, wolna przestrzeń w mieście, 
związana najczęściej z ważnymi ulica-
mi i ujęta w budowę architektoniczną, 
rzadziej ograniczona ścianą zieleni 
lub otwarta na krajobraz. Formy placu 
zależą od ich funkcji, wielkości miast i 
czasu ich kształtowania oraz przyjętej 
konwencji kompozycyjnej. Najczęstsze 
funkcje p.: publiczne (agora, forum), 
sakralne (p. katedralne, p. przed koś-
ciołami i klasztorami), handlowe (p. 

targowe, rynki miast średniowiecznych), 
reprezentacyjne (p. przed pałacami, 
przed rezydencjami król., p. broni). 
P. kształtowane w epoce staroż. i w 
średniowieczu miały najczęściej zarys 
prostokąta, niekiedy bardzo wydłużo-
nego: p. osad targowych (nieregularne, 
były p. nieplanowane lub adoptowane), 
p. nowożytne przyjmowały niekiedy 
formę geometryczną figur bardziej 
wyszukanych: trójkąta, trapezu, koła, 
owalu, sześcioboku, lub ośmioboku; ich 
obudowa była często ujednolicona, a bu-
dowla dominująca ustawiona na osi. P. 
takie były zwykle komponowane wraz z 
otoczeniem urbanist. (ulicami, i innymi 
placami) lub otwartym krajobrazem.
 PLANTY, publiczne założenia 
ogrodowe, urządzane na miejscu daw-
nych fortyfikacji miejskich; 
stanowią zazwyczaj ciągi 
spacerowe z miejscami do 
wypoczynku, nieraz ob-
szerne, tworzące w planie 
miasta charakterystyczny 
układ pierścieniowy; roz-
powszechnione od końca 
XVIII w.
 SKWER, najczęściej 
prostokątny, o wnętrzu wy-
pełnionym zielenią i funkcji 
mieszkalno-rekreacyjnej. 
Zrealizowany po raz pierw-
szy w 2 ćwierci XVII w., 

rozpowszechnił się w XVII i XVIII w. w 
zach. części Londynu jako ośrodek pla-
nowanych tam licznych osiedli miesz-
kaniowych dla burżuazji, opuszczającej 
londyński city. Mały park, wypełniający 
plac, opasywano ogrodzeniem, do które-
go bram klucze mieli tylko uprzywilejo-
wani mieszkańcy segmentów regularnej 
obudowy skweru.
 PARK, założenie ogrodowe o charak-
terze krajobrazowym odznaczające się 
przestrzenno-kompozycyjnym powią-
zaniem z okolicznym krajobrazem; w 

ogrodach barok. XVII 
i XVIII w. dotyczyło 
często przyległych 
terenów zwierzyńców 
lub naturalnie ukształ-
towanych obszarów 
objętych ogólną kom-
pozycją przestrzenną 
i w miejscach tylko 
gł. osi widokowych; 
w ogrodach krajo-
brazowych łączność z 
otoczeniem, bez ogra-
niczeń, uwydatniały 
szeroko stosowane 
- aha; od poł. XIX w. 
termin p. oznaczał, 
często w uproszcze-
niu, także różne za-
łożenia ogrodowe o 

dużych rozmiarach, niezależnie od ich 
formy przestrzennej oraz właściwości 
powiązań z otaczającym krajobrazem; 
z biegiem czasu, ze względu specyfi-
kę użytkową wytworzyły się różnego 
rodzaju p.: spacerowe, dydaktyczne, 
wystawowe, kultury i wypoczynku, 
sportowe, rozrywkowe itp.; do terenów 
rezerwatów przyrody stosuje się nazwę 
"park narodowy".

	Słownik terminologiczny Sztuk Pięk-
nych wyd. trzecie. Wydawnictwo 
Naukowe PWN Warszawa 2002.

	A-Z Mała Encyklopedia. Wydaw-
nictwo Naukowe PWN Warszawa 
1995.

Towarzystwo Miłośników 

Brzostek - nasza chlubna tradycja miejska (1)

podZięKowAnie
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Publicznej Szko-

ły Podstawowej w Gorzejowej
 składają serdeczne podziękowanie

Firmie "Marbet",
Urzędowi Gminy w Brzostku, 

Radzie Sołeckiej wsi Gorzejowa,
Panu Jackowi Walowi

oraz Pani Annie Zdziarskiej 
za dofinansowanie projektu "Teatr na wsi?" 
realizowanego w ramach programu "Działaj 

Lokalnie IV", współfinansowanego ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
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Informacje radosne, smutne i żałosne
- dla nowożeńców
Rekord świata w płodności należy do pani 
Johannah Duggar z Little Rock w stanie 
Arkansas (USA), która urodziła właśnie 16 
dziecko. Jej mąż czuje się bardzo dobrze.
- dla emerytów
Są wolne miejsca w Domach Opieki 
Społecznej. Miesięczna opłata 1600 zł od 
osoby, z tego ok. 500 zł pokrywa samorząd 
gminy, resztę emeryt i jego rodzina. Lekar-
stwa kupuje emeryt za swoje pieniądze.
- dla bezrobotnych
Największe szanse na znalezienie pracy 
w pow. dębickim mają: robotnik gospo-
darczy, na 93 oferty pracy zgłosiło się 61 
osób, sprzedawca 67 ofert - 406 chętnych, 
ślusarz 18 ofert - 366 chętnych. Nikt nie 
potrzebuje kelnerów, elektromonterów i 
mechaników pojazdów samochodowych - 
0 ofert. (Dane Powiatowego Urzędu Pracy 
za I półrocze 2005 r.)
- dla "narąbanych" kierowców
Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
orzekł, iż pijany kierowca jest zawsze 
ubezpieczony. Oznacza to, że w razie 
wypadku, jadący tym samochodem lu-
dzie, mają prawo do odszkodowania z 
ubezpieczalni. O ile oczywiście przeżyją 
czołowe spotkanie z tirem. Trybunał 
Sprawiedliwości nie wspomina o tym, że 
w Paryżu jest cmentarz dla kierowców, 
którzy zginęli na drodze mimo tego, że 
posiadali pierwszeństwo przejazdu. Także 
z winy "narąbanych" kierowców.

Jaki kraj, taki zwyczaj.
Dzień 11 listopada (św. Marcina), jak 
podaje Encyklopedia tradycji polskich 
Renaty Hryń-Kuśmierek i Zuzanny Śliwy, 
wiązał się w dawnej Polsce ze zwyczajem 
pieczenia gęsi ("Na świętego Marcina do-
bra gęsina"). W tym dniu przepowiadano 
też pogodę. Mało kto wie, że św. Marcin 
czczony jest od wieków w wielu krajach 
Europy. Uważany jest za patrona żołnierzy, 
ubogich, a także oberżystów i pijaków.
Sprawuje również pieczę nad końmi i 
bydłem. (Encyklopedia str. 90). Prowadził 
życie pustelnika w Poiters we Francji, 
gdzie ufundował pierwszy klasztor w 
tym kraju. Syn rzymskiego legionisty, 
zanim został biskupem prowadził bardzo 
skromne życie. Jak głosi legenda ukrywał 
się przed wysłannikami papieża, gdyż nie 
chciał przyjąć ofiarowanej mu godności 
biskupa. Kryjówkę świętego wskazała 
dopiero gęgająca gęś. Dlatego nie mówcie 
dziewczętom: "głupia gęś". Akurat w tym 
przypadku gęś była mądra.
Ale co prawda, to prawda - gęganie gęsi jest 
dla ucha nieprawdopodobnie natrętne.

Kiedy przyjdą zająć ci dom
ten w którym mieszkasz.
kiedy przyjdą i nocą
kluczami w drzwi załomocą...

- taki mniej więcej sens 
będzie miał wiersz zna-
nego poety po wprowa-
dzeniu w Polsce podatku 
katastralnego. Celem 
tego podatku mają być 
masowe bankructwa 
właścicieli nieruchomo-
ści. A tak zwani inwe-
storzy zachodni, czyli 
Niemcy już ostrzą sobie 
pazury na łatwą zdobycz. 
Pomagać im będzie armia 
bezdusznych i pazernych 
na pieniądze komorni-
ków. Zdarzyło się otóż 
pewnego razu, że komornik dokonujący 
eksmisji napotkał na opór ze strony dwojga 
staruszków, którzy kurczowo uczepili się 
kołdry. Wszystko na nic. Starcy zostali 
wyrzuceni na bruk razem z pościelą.

Liceum Ogólnokształcące dla dzieci z 
wyższych sfer ma powstać w Dębicy.
Hałastra i plebs nie będą tam miały wstępu. 
Mają tam pracować najlepsi (czyli swoi) 
nauczyciele. Jeszcze szkoła nie powstała, 
a już są kłótnie kto będzie dyrektorem 
(dyrektorką). Do tej "szkoły elit" będą 
przyjmowane dzieci wyłącznie z najbogat-
szych rodzin, biegle władający jednym lub 
najlepiej dwoma językami obcymi. Szkoła 
ma być utrzymywana z budżetu państwa - z 
uszczupleniem pieniędzy na inne szkoły 
średnie w pow. dębickim. Językiem wy-
kładowym nie będzie język polski, tylko 
inny, obcy język.
Tak więc na powitanie: - hau du ju du
dzieci mają odpowiadać: - ju du hau, 
hau!

Łatwo w Dębicy wziąć rozwód. Naj-
częściej fikcyjny. Jak podaje "Przegląd 
dębicki" jest to efekt likwidacji funduszu 
alimentacyjnego i wprowadzenia dodatku z 
tytułu samotnego wychowywania dziecka. 
Warunkiem otrzymania 170 zł na każde 
dziecko jest dochód w wysokości 504 zł na 
jednego członka rodziny. Liczba rozwodów 
w tym roku wzrosła w zastraszającym 
tempie. Do połowy lipca zanotowano 60 
rozwodów, to jest drugie tyle co w latach 
ubiegłych. Fikcyjny rozwód stwarza szansę 
pozyskania kasy i z tej luki korzysta coraz 
więcej osób.

Mroźną zimę zapowiedzieli górale. Tym-
czasem w Siedliskach-Bogusz w ruinach 
dawnej szkoły podstawowej koczuje dwoje 
schorowanych ludzi. Nie chcą stamtąd 
odejść do innego lokalu - choć taki ofero-
wały im władze gminy.
Nie ruszą się stąd i koniec. Istna paranoja. 
Drewniany budynek, w którym kiedyś 
mieściła się szkoła posiada doskonałą 
wręcz lokalizację. W centrum wsi, blisko 
kościoła i nowej szkoły, przy skrzyżowaniu 
drogi w kierunku Brzostku. Na równej jak 

Brzostecki Alfabet Społeczny Rok iii cz. ii

stół działce budowlanej.
Ktoś utwierdza mieszkańców tych ruin 
w przekonaniu, że warto tam mieszkać i 
narażać zdrowie, bo wcześniej czy później 
zostaną właścicielami tej działki. Ktoś inny 
jednak powinien tym skołatanym ludziom 
wytłumaczyć, że nigdy właścicielami tej 
posesji nie zostaną.

Najlepiej byłoby, gdyby tam ludzie sami 
się porozumieli - takie stanowisko prezen-
tuje wójt Bieniek w sprawie konfliktu o 5 
arów ziemi w centrum Brzostku. W spór 
zaangażowanych jest kilka rodzin oraz 
samorząd gminy co przesądza o tym, że 
jest to konflikt społeczny - a nie prywatny, 
jak by to chcieli widzieć niektórzy.
Ale jak na powiatowe standardy to i tak nie-
wiele. Cóż to jest jeden konflikt społeczny 
- to prawie należy do dobrego tonu.
Nigdzie nie ma tak, żeby wszystko było 
cacy: w Czarnej wójt ma konflikt ze stra-
żakami, bo im odbiera administrowanie 
remizami, w Jodłowej chodzi o SKR i 
sortownię odpadów! W Dębicy burmistrz 
zaczął i nie skończył budować ratusz. W 
Pilźnie burmistrz Chmura ma potężnego 
(tak wygląda) rywala w postaci ex burmi-
strza z poprzedniej kadencji.
Czy w Brzostku wójt Bieniek zdoła pogo-
dzić zwaśnione strony?

Opieka społeczna niejedno ma imię.
Na ten przykład w gminie Czarna 50 rodzin 
otrzyma po tonie węgla. Zamiast paczek 
żywnościowych przyznawane będą zasiłki 
celowe. W gminie Brzostek oprócz węgla 
rozdano 20 t ryżu, mąki, serów, mleka 
i odżywek dla dzieci. W gminie Dębica 
rozdano 82 t węgla. Zdarzyło się otóż 
pewnego razu, że obdarowany sprzedał 
węgiel na wódkę. Widać grzanie od środka 
ma swoich zwolenników.
W Pilźnie nie rozdają węgla, żywności i 
innych rzeczy. Każdy z potrzebujących 
otrzymuje pieniądze - średnio 300 zł na 
rodzinę. I o to chodzi. Węglem ani pacz-
ką żywnościową czynszu za mieszkanie 
nie zapłacisz. A komornik czai się już za 
płotem.

Bugno Ferdynand

Budynek dawnej podstawówki w Siedliskach-Bogusz
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"... Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
W całej przeszłości i w całej przyszłości
Jedna już tylko jest kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka,
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie..."
A Mickiewicz "Pan Tadeusz"

Listopadowy wiatr podnosi opadające liście, które ukła- 
dają kolorowy kobierzec, jak arras królewski. Pusto 

się robi dokoła, drzewa zaczynają głośniej jakoś, smutniej 
szumieć. Słońce nieśmiało przedziera się przez firany mgieł. 
Ptaki schowały się gdzieś w szuwary, a ludzie chodzą jakby 
wolniej i ciszej. Nostalgia za ciepłym latem, melancholijna 
jesień, zaduma i refleksja nad własnym życiem.

 Rynek brzostecki 
zawsze żywy i gwar-
ny, jakby chwilami 
usypiał. Grupki mło-
dzieży roześmianej 
ożywiają ten krajo-
braz. Na brzosteckim 
rynku handel warzy-
wami i owocami oraz 
odgłos drzwi otwie-
ranych i zamykanych 
sklepów. Przy samej 
szosie duży dom, ka-
mieniczka mieszczań-
ska, w której dziś ulo-
kowane są Delikatesy 
Centrum. To właśnie 
posesja dawnego - a 
jakże zacnego - rodu 
mieszczan brzoste-
ckich Heleny i Mie-
czysława Szczepan-
ków. Ową posiadłość 

odziedziczyli Szczepankowie od swoich rodziców Anny i 
Ignacego Szczepanków. Anna Szczepanek z Kühnerów przy-
była do Brzostku z Wiednia, zaś Ignacy pochodził z Lubli z 
rodziny organistowskiej. Mieli oni 7 dorodnych i zdrowych, 
wykształconych dzieci - muzycy, rzeźbiarze, wojskowi, 
nauczyciele; wykształcić dzieci w owych czasach, to było 
wielkie wyzwanie dla rodziców, jednak spełnili go.
 Syn Zygmunt był zawodowym wojskowym w stopniu 
kapitana, pracował w wydziale Wojska Polskiego w Gdyni. 

W czasie drugiej wojny światowej był uczestnikiem walk w 
Powstaniu Warszawskim, potem wywieziony do obozu w 
Dachau, stamtąd przetransportowany do Francji, ciężko chory 
i po trepanacji czaszki wywieziony do Anglii. Tam działał w 
Instytucie Historycznym gen. Sikorskiego. Jako legionista, 
uczestnik kampanii wrześniowej, zawodowy wojskowy 
odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari. Syn August 
był nauczycielem, po studiach był wizytatorem Kuratorium 
Oświaty w Katowicach
 Alfred Szczepanek studiował teologię w latach 1922 
- 19261 w Przemyślu, po zdanej maturze w 1921 r. w Jaśle. 
Pełnił obowiązki wikariusza w Hyżnem, Dylągowej, Tuligło-
wach, a następnie w Tyczynie. Swój majątek, dom z ogrodem 
w Tyczynie, zapisał na kościół w Brzostku. Za sprzedaną 
posesję z domem została odremontowana wieża kościelna 
w Brzostku, która została spalona podczas II wojny świato-
wej.
 Syn Roman studiował prawo, po śmierci rodziców praco-
wał jako urzędnik w 
Ubezpieczalni Zdro-
wia w Krakowie, po-
tem osiadł w Brzostku 
i pracował w gminie.
 C ó r k a  M a r i a 
Szczepanek Krasow-
ska, była nauczy-
cielką gimnazjum w 
Katowicach, zaś syn 
Mieczysław ukończył 
szkołę handlową w 
Tarnowie.
 I tak opowiadać 
o życiu tych ludzi 
można by było długo; 
spełniali swoje życie 
w posłudze rodzinie, 
ojczyźnie i Bogu.
 Anna z Kühne-
rów Szczepankowa z 
mężem Ignacym po-
siadali przed I wojną 
światową dwa domy i 
duży areał ziemi na Przedmieściu w Brzostku. Ignacy Szcze-
panek pełnił funkcję żandarma na terenie gminy. W 1913 r. 
zakupili dom w rynku (dzisiejsze Centrum), gdzie prowadzili 
dwa sklepy korzenny i karczmę. Podczas I wojny światowej 
budynek spalił się, spadło na niego 6 zapalnych pocisków. Po 
I wojnie światowej rodzina odremontowała dom, ale już nie 
tak kapitalnie, zlikwidowano sklep, a otworzono karczmę, w 
której odbywały się wesela, zabawy, nawet te karnawałowe z 

Gwardia obywatelska miasta Brzostku, do której należał również Mieczysław Szczepanek (Fot. 11 listopada 1927r.)

Mieczysław Szczepanek 
z wnuczkiem

Anna i Ignacy Szczepankowie
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kotylionem i kwiatami, a wielką atrakcją była szafa grająca. 
Anna Szczepankowa zmarła w młodym wieku 47 lat, a gro-
madka dzieci musiała sobie radzić.
 Na ojcowiźnie zasiadł syn Mieczysław Szczepanek, który 
ożenił się z Heleną z Majhrowiczów, z tego małżeństwa wy-
wodzą się dwie córki, Anna Salachowa, na-
uczycielka i Maria Wolniewiczowa, lekar-
ka stomatolog. Na schedzie po ojcu została 
pani Anna. W międzywojniu ojciec Anny, 
Mieczysław, spłacał pożyczkę zaciągniętą 
przez własnego ojca na remont spalonego 
domu podczas I wojny światowej. Prowa-
dził w domu jadłodajnię, w której stołowali 
się urzędnicy, nauczyciele, leśnicy - czas 
płynął, życie toczyło się coraz pośpiesz-
niej, nadciągała od Niemiec wielka "za-
wierucha" - wrzesień 1939 i znowu wojna. 
Zaledwie dwadzieścia lat niepodległego 
bytu narodowego, nadziei na wolność i 
demokrację, stabilizacji ekonomicznej i 
od nowa strach, ból, cierpienie, śmierć 
i zniszczenie wszystkiego co niedawno 
zaczęło dopiero kiełkować. Dom rodziny 
Szczepanków zniszczyło sześć pocisków 
- tyle samo co w I wojnie światowej tyle 
tylko, że nie zapalne. Rozpoczęła się tułaczka i cierpienie. 
Córka Anna podczas okupacji brała lekcje z historii od Janiny 
Szybist, a z geografii od Zbigniewa Brzozowskiego, nade 
wszystko sama w domu pochłaniała wiedzę, czytała książki 
polskie, ukochanej literatury polskiej Mickiewicza, Słowa-
ckiego, Norwida, Sienkiewicza, Prusa czy Żeromskiego nie 
zdradziła nigdy. Wspomina szkołę podstawową w Brzostku 
z wielkim rozrzewnieniem. Pamięta Kacpra Świtkowskiego 
matematyka, który był bardzo wymagającym pedagogiem, ale 
też i wspaniałym Polakiem, uczył matematyki w korelacji z 
historią Polski.
 Wysiedlenie rodzina Szczepanków spędziła w Dębowej, 
po powrocie w styczniu 1945 r. zastała dom zniszczony, 

zamieszkali w jednej izbie bez szyb, drzwi, w nieogrzewa-
nym pomieszczeniu, a mróz styczniowy szczypał w ręce i 
nogi. Pomimo to radość rozpierała serca rodzinie, że koniec 
koszmaru wojennego, że wszyscy żyją i są razem, że znowu 
na swoim. Pieczołowicie ojciec Mieczysław z matką Heleną 
zabrali się do odbudowy domu. W piwnicy domu, w szufladzie 
szafy znalazł Mieczysław złoty kielich z wygrawerowanym 
napisem "Ofiara księdzu Szymkiewiczowi" z podpisem od 
rodziny Pawłowskich z Kleci. Nie zastanawiając się zaniósł 
na plebanię w Brzostku i oddał ówczesnemu proboszczowi 
ks. Wilhelmowi Żywickiemu. Na pewno był to łup schowany 
przez jakiegoś żołnierza niemieckiego, a może przez innego 
szabrownika - jednak Mieczysław Szczepanek, pomimo biedy 
jaka wtedy w domu panowała, oddał znaleziony kielich do 

kościoła - piękny i szlachetny gest zapisany jakby w genach 
tej rodziny. Brat Mieczysława ks. Alfred oddał swój majątek 
na Kościół brzostecki, zaś Mieczysław przyniósł skarb też do 
kościoła - czyny godne naśladowania i podziwu; uczmy się od 
tej szlachetnej rodziny uczciwości, poświęcenia i umiejętności 

dzielenia się dobrem z innymi, uczmy się 
ofiarności.
 Czasy powojenne dla rodziny Szczepan-
ków były trudne i bardzo biedne. Córki 
Anna i Maria rozpoczęły naukę w gim-
nazjum w Kołaczycach. Piesze wędrówki 
codziennie do szkoły i powrót do domu po-
chłaniały sporo czasu i były wysiłkiem nie 
lada. Któż dzisiaj z młodych pokonywałby 
taki trud dla zdobycia wiedzy, a jeszcze do 
tego trzeba było z Lubli od babci przynieść 
mleko, chleb, serek i coś jeszcze do jedze-
nia. Dzisiaj pani Anna wspomina tamte 
lata z głęboką miłością, mówi o przyjaźni 
jaka tkwiła u młodych, o harcie ducha, o 
pobycie na stancji i głodówce w szósty 
dzień, bo brakowało chleba. Opowiada o 
wędrówkach na Liwocz, pływaniu łódką 
po Wisłoce, pielgrzymkach na odpust w 
Przeczycy i długich wieczorach wypełnio-

nych czytaniem polskiej książki. Dni pełne trudu, pracy nad 
własnym charakterem i intelektem. Nic też dziwnego, że po 
skończonej nauce pani Anna została nauczycielką polonistką. 
Wyszła za mąż za wojskowego, też nauczyciela Jana Salachę; 
za człowieka, który brał udział w kampanii wrześniowej, 
walczył pod Pszczyną, wzięty do niewoli niemieckiej skąd 
uciekł. Po wojnie ukończył studia wojskowe i w stopniu 
oficerskim pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Ko-
łaczycach. Był człowiekiem wielkiej postury o litościwym 
sercu o czym dobrze wiedzą jego uczniowie - zawsze niósł 
pomoc tam gdzie była potrzeba, był długoletnim prezesem 
ZBoWiD odznaczony wieloma krzyżami za zasługi.
 Anna z Szczepanków Salchowa dziś mieszka w Dębicy 

razem z córką Marią lekarzem ginekologiem i położnikiem 
z II stopniem specjalizacji zawodowej. Sama zaś wspomina 
lata pracy dydaktycznej, działalność społeczną jako prezes 
ZNP, swoje odznaczenia państwowe i związkowe, wielolet-
nią rodzinę i jakby ze smutkiem stwierdza, że po siedmiorgu 
dzieciach Anny i Ignacego Szczepanków pozostało tylko troje 
wnuków.
 Wspomnienia, opowieści, tęsknota do Brzostku, kraju lat 
dziecinnych, który pozostanie "...czysty i piękny jak pierwsze 
kochanie...".

Zuzanna Rogala

Jan Salacha (pierwszy z lewej)Anna Salachowa i Maria Wolniewiczowa

ks. Alfred Szczepanek

1 Rocznik Brzostecki, t. 1., Brzostek 1993, s. 58.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE

Kącik  
zdrowia  
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wpłYw AlKoHolU  
nA ZdRowie
Alkohol jest środkiem odurzającym  

o właściwościach narkotyku. Nad-
mierne picie napojów alkoholowych 
powoduje różnego rodzaju uszkodzenia 
tkanek oraz doprowadzenie do alko-
holizmu, tj. nałogowego zatrucia się i 
całkowitego uzależnienia od alkoholu. 
W organiźmie człowieka pijącego do-
chodzi do poważnych uszkodzeń i zwy-
rodnień w różnych narządach (serce, 
wątroba, nerki, układ moczowy).
Regularna konsumpcja alkoholu szko-
dzi:
1. Gospodarce witaminowej i potasem 

w organiźmie.
2. Narządom trawiennym i przemianie 

materii, a przede wszystkim wątro-
bie. Może spowodować marskość 
wątroby (często bez odczuwalnych i 
widocznych objawów). 

Alkoholicy mogą odczuwać takie do-
legliwości jak: 
- drętwienie stóp i palców rąk, na skó-

rze pojawiają się drobniutkie naczynia 
krwionośne (pajączki)

- zanika apetyt
- tracą masę ciała
- u mężczyzn powiększają się sutki, ją-

dra kurczą się, maleje popęd płciowy 
i potencja.

 Alkohol może powodować również 
zapalenie trzustki. Sygnałem alarmo-
wym jest:
- ból w środkowym nadbrzuszu, pro-

mieniujący w obie strony do pleców
- wymioty treścią żołądkową
- stolec jest tłusty i obfity. Ostre za-

palenie trzustki stanowi zagrożenie 
życia.

3. Szkodzi sercu i naczyniom krwio-
nośnym w konsekwencji powoduje 
niewydolność lewokomorową z 
zastojem krwi w płucach.

4. Uszkadza błony śluzowe działając 
na nie drażniąco i zapalnie.

5. Działa ujemnie na skórę poprzez roz-
szerzenie naczyń krwionośnych.

6. Zwiększa ryzyko zachorowania na 
nowotwory w obrębie ust i gardła, 
krtani, przełyku i trzustki.

Alkoholizm prowadzi do zmian psy-
chicznych i intelektualnych, na skutek 
narkotycznego oddziaływania na ośrod-
kowy układ nerwowy. Uszkadza nerwy 
obwodowe i komórki mózgu.
Występuje:
- zmniejszona zdolność pojmowania
- ograniczona koncentracja
- obniżona zdolność zapamiętywania
- zaburzona zdolność oceny i wydawa-

nia samodzielnego sądu
- łatwa pobudliwość i nadwrażliwe 

reakcje
- euforia na przemian z depresją.
 Alkoholizm doprowadza do ciężkich 
chorób psychicznych i nerwowych. 
Należą do nich zwyrodnienia wielo-
nerwowe, objawiające się: uczuciem 

znieczulenia rąk i stóp, mrowienia w 
podudziach, osłabienia mięśni, bólu 
łydek, niepewnością chodu; otępienie 
alkoholowe; padaczka. W zaawan-
sowanym alkoholiźmie dochodzi do 
majaczenia (lęk, zaburzenia snu, orien-
tacji). Alkohol szczególnie szkodliwie 
działa na młody organizm, a w tym 
przede wszystkim na tkankę nerwo-
wą. Stosunkowo szybko dochodzi do 
obniżenia sprawności intelektualnej, 
co przejawia się zaburzeniem kon-
centracji, uwagi, pamięci, zwiększoną 
pobudliwością i drażliwością. Młodzi 
demonstrują często swój egocentryzm 
(prymitywne zachowanie), stwarzają 
wiele problemów wychowawczych.
 Alkoholizm u kobiet o wiele częś-
ciej niż u mężczyzn doprowadza do 
psychodegradacji alkoholowej, co 
przejawia się zanikiem uczuć wyższych 
i poczucia moralnego, brakiem kryty-
cyzmu. Stosunkowo szybko następuje 
zobojętnienie do własnej rodziny i 
dzieci. W okresie ciąży kobiety powin-
ny zrezygnować zupełnie z alkoholu, 
gdyż przechodzi przez łożysko. Dzieci 
rodzą się z niedowagą, zaburzeniami 
wzrostu oraz fizycznym i duchowym 
zaburzeniem rozwoju. Dzieci te są 
często psychicznie niedorozwinięte i 
mają trudności dostosowawcze. 
 Alkohol jest główną przyczyną 
wielu poważnych wypadków drogo-
wych i w miejscu pracy. U wszystkich 
alkoholików proces starzenia przebiega 
o wiele szybciej. Zaburzenia i choroby 
psychiczne występują częściej i mają 
ciężki i długotrwały przebieg. Trzeba 
pamiętać, że alkohol wzmacnia dzia-

Stowarzyszenie na rzecz osób potrze- 
bujących "Nieść nadzieję" zorga-

nizowało cykl wykładów z zakresu 
profilaktyki alkoholowej. Wykłady 
prowadził psycholog Kazimierz Braun 
z Tarnowskiego Towarzystwa Zapobie-
gania Patologiom.
 Kontynuacją wykładów były 20-
godzinne Warsztaty Dobrej Zabawy nt. 
sposobów organizowania i animowania 
imprez bezalkoholowych, organizo-
wanych we współpracy z Ośrodkiem 
Profilaktyczno - Szkoleniowym im. Ks. 
Franciszka Blachnickiego w Katowi-
cach.
 W spotkaniach aktywny udział 
brali nauczyciele Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Brzostku, opiekuno-
wie Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Brzostku oraz młodzież z Zespołu Szkół 
Rolniczych w Kleciach.
 Podczas szkolenia instruktorzy 
przygotowali szereg zabaw i tańców 

integracyjnych, które zapewne wzboga-
ca warsztat pracy nauczycieli. Pomysły 
przekazywane na zajęciach z pewnością 
będą wykorzystywane w organizowaniu 
imprez szkolnych i nie tylko. 
 W czasie trwania Warsztatów Do-
brej Zabawy Stowarzyszenie na rzecz 
osób potrzebujących "Nieść nadzieję", 
opiekunowie warsztatów oraz nauczy-

ciele szkoły podstawowej przygotowali 
poczęstunek dla uczestników szkolenia. 
Wyśmienitych potraw z "Brzosteckich 
przepisów kulinarnych" mogli spróbo-
wać również zaproszeni goście.
 Wspólne tańce i degustacje są do-
wodem tego, że udana zabawa może 
odbywać się bez alkoholu.

Uczestnicy

Warsztaty 
dobrej zabawy
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Działki nie są objęte planem zagospodarowania gminy Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym Dz.U.Nr 15 z 1999 r, poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz.592), poza wyjąt-
kami określonymi w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych 
nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złoże-
nia następujących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: dowód potwierdzający osobiste prowadzenie 
gospodarstwa rolnego - oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy Brzostek.
W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 05 grudnia  
2005r. do Kasy Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Śląski S.A Oddział w Jaśle Nr 201050 1458 1000 0022 
1849 7325
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako 
nabywca uchyliła się od zawarcia umowy kupna -sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii Notarial-
nej. 
 Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
 W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.

łanie leków uspokajających, nasennych 
oraz silnych środków przeciwbólo-
wych. Zmniejsza działanie leków prze-
ciwpadaczkowych, cukrzycowych oraz 
przeciwgruźliczych. Zwiększa działa-
nie uboczne niektórych antybiotyków 
oraz leków stosowanych w chorobach 
naczyń wieńcowych.
A oto kilka rad dla ludzi lubiących 
alkohol:
- Nie pij alkoholu dla ugaszenia prag-

nienia

- Nie pij alkoholu dla przezwyciężenia 
fizycznych i psychicznych niemiłych 
odczuć i problemów życiowych.

- Nie pij bezmyślnie lub z nudy. Świa-
domie decyduj się na każdy kieliszek 
i delektuj się każdym łykiem.

- Nie pij go regularnie lecz za każdym 
razem pijąc go podejmuj świadomą 
decyzję.

- Nie pij na pusty żołądek i mieszaj z 
wodą mineralną.

- Pij zawsze mniej, niż Ci się wydaje 

że możesz, rozłóż tę ilość na więcej 
godzin.

- Nie zachęcaj nikogo do picia. Propo-
nuj soki i napoje bezalkoholowe.

- Gdy nie chcesz pić nie bój się powie-
dzieć "nie".

 Pamiętajcie, alkoholicy żyją o 10 do 
22 lat krócej. Tracą często partnerów i 
przyjaciół, popadają w długi, schodzą 
na drogę przestępczą, dopuszczają się 
przemocy.

K. Godawska

Wójt Gminy Brzostek ogłasza 
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY

(LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości  położonej w Kamienicy Górnej 

stanowiącej własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje 
do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działka oznaczona nr ewid. 357 o pow. 0,28 ha i  działka oznaczona 
nr ewid. 422/3 o pow. 0,31 ha, położone w Kamienicy Górnej, sta-
nowiące na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38 567 własność Gminy 
Brzostek. 
Działki ozn. nr ewid. 357 i 422/3 położone w Kamienicy Górnej, znajdują 
się w obrębie pól użytkowanych rolniczo. Dojazd drogą nieutwardzoną. 
W pobliżu zabudowa zagrodowa.
Działka ewid. 422/3 jest użytkowana rolniczo. Użytki stanowią RIVa 
- 3100 m2

Jest to teren płaski w kształcie wydłużonego trójkąta, położony na stoku, 
natomiast działka ozn.nr ewid. 357 o pow. 2800m2 jest porośnięta samo-
siejkami olszyny, jest teren w kształcie prostokąta, położony na stoku. 
Użytki stanowią PsV - 1700 m2, RIVb-1100m2.

Cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi:
1. dla działki nr 357 wynosi: 1 259,00 zł (tysiąc dwieście pięćdziesiąt 
dziewięć złotych)
2. dla działki nr 422/3 wynosi: 1 266,00 zł (tysiąc dwieście sześćdzie-
siąt sześć złotych)

Wadium dla poszczególnych działek wynosi:
1. dla działki nr 357 wynosi  126,00 zł (sto dwadzieścia sześć zł.)
2. dla działki nr 422/3 wynosi 127,00 zł (sto dwadzieścia siedem zł.)

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 8 GRUDNIA 2005r. O 

GODZ. 10:30 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza 
I PUBLICZNY PRZETARG 

USTNY (LICYTACJA) 
na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Woli Brzosteckiej stanowiącej włas-

ność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunal-
nego przeznaczona zostaje do sprzedaży 
w drodze przetargu następująca nieru-
chomość: 
działka oznaczona nr ewid. 80/2 o pow. 0,26 
ha, położona w Woli Brzosteckiej, stano-
wiąca na podstawie Księgi Wieczystej Nr 
48 274 własność Gminy Brzostek. 
Jest to teren niezabudowany, nie użytkowany 
rolniczo. Przylega bezpośrednio do drogi 
gminnej o nawierzchni nieutwardzonej. W 
pobliżu zabudowa zagrodowa.
Użytki stanowią RV-1800m2, RVI - 500m2, 
LzVI-300m2. 
Teren płaski w kształcie równoległoboku.

Cena wywoławcza działki nr 80/2 wynosi: 
3 367,00 zł (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt 
siedem złotych) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 
337,00zł (trzysta trzydzieści siedem zło-
tych).

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY 
ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY 

W BRZOSTKU W DNIU 8 GRUDNIA 
2005r. O GODZ. 10:00 W BIURZE WÓJ-

TA GMINY
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OFERUJEMY
	ubezpieczenia komunikacyjne OC 

Pojemność
Silnika
Do 900

901-1300
1301-1600
1601-2000
Pow. 2000

Zniżka za bezszk.
60,00%

157
180
212
270
350

Składka
Podst.
393
450
531
675
874

	ubezpieczenia komunikacyjne A C, N N W,
	ubezpieczenia mienia (mieszkania, domy, firmy),
	ubezpieczenia życia i „dożycia”,
	kredyty, lokaty, konta osobiste oraz firmowe
    Banku Pocztowego

 Stale poszerzamy naszą ofertę, a nasi konsultanci są 
do Państwa dyspozycji:
	Urząd Pocztowy Dębica l, ul. Jana III Sobieskiego 11, 
Pon.-Pt. 9:00-17:00 tel. (14) 670 41 32, 0-502 205 499
	Urząd Pocztowy w Brzostku,
Pon.-Pt. 8:00-16:00 tel. (14) 683 04 76, 0-607 931 410

Z A P R A S Z A M Y

Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny

KlASA oKRęgowA 
JUnioRÓw StARSZYcH

8.10.2005
Sawa Sonina - LKS Brzostowianka 2:1 (1:0)

Skład drużyny: Machura Kamil, Ogórek Piotr (60. Rut-
kowski Marek), Zyguła Mateusz, Staniszewski Filip, Zięba 
Sebastian, Szybowicz Piotr (46. Krajewski Damian), Weresz-
czyński Bartosz, Sokół Krzysztof, Ryndak Łukasz, Piątek 
Jarosław (75. Winiarski Piotr), Staniszewski Tomasz.
Bramka: Staniszewski Tomasz (80)

15.10.2005
LKS Brzostowianka  - Strzelec Frysztak 1:0 (1:0)

Skład drużyny: Grzesiakowski Paweł, Rutkowski Marek, 
Zyguła Mateusz, Wojdyła Karol, Florek Piotr, Wereszczyński 
Bartosz, Czekaj Rafał (Szybowicz Piotr), Ryndak Łukasz, 
Sokół Krzysztof, Piątek Jarosław (60. Krajewski Damian), 
Wojnarowski Radosław (60. Staniszewski Tomasz).
Bramka: Piątek Jarosław (42)

22.10.2005
Crasnovia Krasne - LKS Brzostowianka 3:0 (1:0)

Skład drużyny: Machura Kamil (70. Grzesiakowski Pa-
weł), Ogórek Piotr, Zyguła Mateusz, Wojdyła Karol, Zięba 
Sebastian (60. Rutkowski Marek), Wereszczyński Bartosz, 
Czekaj Rafał, Sokół Krzysztof, Ryndak Łukasz (65. Szukała 
Mirosław), Piątek Jarosław (67. Winiarski Piotr), Szybowicz 
Piotr (65. Krajewski Damian).
29.10.2005

LKS Brzostowianka - Strug Tyczyn 0:1 (0:1)
Skład drużyny: Machura Kamil, Ogórek Piotr (60. Wojdyła 
Karol), Zyguła Mateusz, Staniszewski Filip, Zięba Sebastian, 
Piatek Jarosław (65. Szybowicz Piotr), Ryndak Łukasz (73. 
Rutkowski Marek), Sokół Krzysztof, Wereszczyński Bartosz, 
Staniszewski Tomasz (70. Krajewski Damian), Wojnarowski 
Radosław.

Trener Stanisław Urbański

 Praca - tkanie ręczne serwetek. 
Praca u siebie w mieszkaniu. Wy-
rób odkupuję za dobrą cenę. Ma-
teriał oraz wzór gotowego wyrobu 
wysyłam po przysłaniu znacz-
ków na przesyłkę wartościową  
/5,30 zł/. Ze zdecydowanymi 
zawierane są umowy jeżeli tego 
sobie życzą:

Firma H-U, ul. Moniuszki 1
box 1009 ser

35-017 Rzeszów I
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Złoty jubileusz; 5) Idą jedna za drugą; 
6) Mierzony w omach; 7) Oddaje krew; 
13) Pieśń solowa z akompaniamentem; 
15) Krzewiciel; 16) Styl ubierania się; 
18) Na wyposażeniu cieśli; 21) Poli-
cjant udający cywila; 25) Abisyńczyk;  
28) Krzyżówkowa papuga; 29) Np. 
kaszalot;  30) Drżenie z zimna; 31) Znie-
czulenie przed operacją; 32) Słone jezio-
ro w Rosji; 33) Marka polskiego aparatu 
fotograficznego; 34) Duży, silny pies;  
35) Angielski rozrabiacz; 36) Waćpani;  
37) Urząd do spraw wywiadu USA;  
38) Werset z Koranu; 39) Student katoli-
ckiego seminarium duchownego.

Pionowo:
1) Numer strony; 2) Buraczki z chrza-
nem; 3) Cecha sobka; 4) Spis błędów; 
8) Najjaśniejsza gwiazda w gwiaz-
dozbiorze Lutni; 9) Produkowana w 
Dębicy; 10) Jon ujemny; 11) Wyspa 
należąca do Kostaryki; 12) Typ zamka 
do drzwi; 14) Halicka lub Kijowska; 
17) Spód naczynia; 18) Bombka na 
choince; 19) Golizna; 20) Miecz 
samuraja; 21) Walc lub tango; 22) 
Kąpielisko morskie koło Pucka; 23) 
W parze z Tristanem; 24) Faza Księ-
życa; 25) Żałobny utwór liryczny;  
26) Hetycki bóg złości; 27) Dmucha-
na łódź gumowa.

Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą roz-
wiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 
dnia 10 grudnia 2005 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: WYBORY PREZY-
DENCKIE
Nagrodę książkową wylosowała IWO-
NA CHAJEC z BĄCZAŁKI
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku. J. Nosal

Szef wchodzi do pomieszczenia i 
przedzierając się przez kłęby dymu, 
wrzeszczy:
- Ile razy mówiłem, żeby nie palić w 
pracy?!
Na co jeden z pracowników, plując 
na podłogę:
- A kto tu pracuje?

		

Dziewczyna spowiada się księdzu z 
grzechu próżności.
- A cóż ty takiego zrobiłaś? - pyta 
ksiądz.
- Ile razy przeglądam się w lustrze, to 
zawsze myślę jaka jestem piękna...
Ksiądz wychyla się za ściankę kon-
fesjonału.
- Nie martw się, moje dziecko - po-
ciesza dziewczynę. - To nie grzech. 
To pomyłka.

		
Rachela zgłasza się do rabina z prośbą 
o rozwód. 
- Bój się pani Boga!! - powiada rabin 

- przecież ma pani takiego porząd-
nego męża! Czy ma pani coś mu do 
zarzucenia?! 
- Rebe, ja podejrzewam mojego męża, 
że to ostatnie dziecko, które mamy, że 
to nie jest jego...

		
W sklepie mięsnym za ladą powieszo-
no ogromne lustro. Ekspedient pyta 
kierownika:
- Po co to lustro?
- Żeby klientki nie patrzyły na wagę.
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12.10.2005
LKS Brzostowianka - Victoria Przecław 4:1 (2:0)

Skład drużyny: Wójcik Wiktor, Pisarek Grzegorz (63. 
Siwek Damian), Florek Piotr, Wojdyła Karol, Rutkowski Ma-
rek, Samborski Kamil (63. Wójcik Kamil), Ryndak Łukasz 
(75. Wójcik Dawid), Winiarski Piotr (41. Szybowicz Piotr), 
Szukała Mirosław (73. Surdel Seweryn), Krajewski Damian, 
Staniszewski Tomasz (75. Wereszczyński Karol)
Bramki: Krajewski Damian (42, 54,73), Staniszewski 
Tomasz (19)
26.10.2005

LKS Brzostowianka - MULKS Pustynia 1:0 (1:0)
Skład drużyny: Grzesiakowski Paweł, Pisarek Grzegorz, 
Florek Piotr, Wojdyła Karol, Rutkowski Marek, Szybowicz 
Piotr, Czekaj Rafał, Ryndak Łukasz, Szukała Mirosław 
(41. Piekarczyk Piotr), Krajewski Damian (41. Samborski 
Kamil), Staniszewski Tomasz
Bramka: Czekaj Rafał (17)
2.11.2005

Strzelcy bramek: Krajewski Damian - 3, Ryndak Łukasz - 2, 
Staniszewski Tomasz - 1, Czekaj Rafał -1, samobójcze - 2

Wykaz zawodników, którzy grali w juniorach młodszych

LKS Łęki Górne - LKS Brzostowianka 0:0
Skład drużyny: Grzesiakowski Paweł, Pisarek Grzegorz, 
Florek Piotr, Wojdyła Karol, Rutkowski Marek, Surdel Se-
weryn (50. Wójcik Dawid), Ryndak Łukasz, Wójcik Kamil 
(50. Siwek Damian), Szukała Mirosław, Krajewski Damian, 
Staniszewski Tomasz 

KlASA „A” 
JUnioRÓw MłodSZYcH 
- podoKRęg dęBicA

Trener Stanisław Urbański

Od dłuższego już czasu bardzo po- 
myślnie i owocnie układa się 

współpraca Stowarzyszenia Promocji 
Gminy Brzostek z Publiczną Szkołą 
Podstawową w Brzostku. Głównym 
zamierzeniem tej współpracy jest przy-
pomnienie, a przede wszystkim wypro-
mowanie wyśmienitych, smacznych 
a trochę zapomnianych produktów, 
potraw i dań.
 Pierwszymi autorami i degustatorami 
tych produktów byli członkowie stowa-
rzyszenia i społeczność szkolna. Oni to 
poszukiwali zapomnianych przepisów, 
rozmawiali z babciami, próbowali so-
bie przypomnieć smaki z dzieciństwa. 
Najpierw w szkole nastąpiła wspólna 
degustacja i ocena, a z biegiem czasu 
również goście z zewnątrz mogli po-
smakować i zakosztować tych dań. 
 W ostatnim tygodniu wakacji Szkoła 
Podstawowa, a raczej jej boisko stało 
się miejscem, gdzie rozrywała się "III 

Runda Mistrzostw Polski Dziennika-
rzy". Sportowcy po przebyciu wcześniej 
wytyczonej trasy rajdu, pokonaniu 
wszystkich trudności zostali zaproszeni 
na poczęstunek do budynku szkoły. Po-
częstunek ten w dużej mierze składał się 
z dań i pojedynczych produktów, które 
stały się już specjalnością brzosteckich 
gospodyń. Uczestnicy rajdu nie kryli 
swojego zaskoczenia i wzruszenia. Oto 
bowiem mogli zjeść coś, co kojarzyło 
się im z czasami odległymi lub cał-
kiem zapomnianymi. W wielu słowach 
uznania dziękowali za bardzo orygi-
nalne przyjęcie. Sami przyznawali, że 
takie dania jak: kulebiaki z barszczem, 
prouzioki z masłem, gomółki, pierogi z 
kapustą, zimne nóżki czy chleb swojski 
ze smalcem zadziwiają swoją niepowta-
rzalnością i smakiem.
Drugim miejscem, gdzie nasze pro-
dukty zostały zaprezentowane były 
Dożynki Powiatowe, które w tym roku 

odbywały się w Brzostku. Tutaj zostało 
zorganizowane specjalne stoisko, gdzie 
każdy mógł przyjść i popróbować, 
ocenić. Dania zostały tak podzielone, 
by jak najwięcej chętnych mogło ich 
zakosztować. Wspólnie przyjęto, że 
sukcesem będzie to, jeśli dania będą się 
cieszyć popularnością. I na pełny sukces 
nie trzeba było długo czekać, stoisko 
zostało bardzo szybko oblężone i to 
równocześnie przez przedstawicieli po-
szczególnych gmin powiatu dębickiego, 
członków zespołów występujących, jak 
i również licznie przybyłych mieszkań-
ców gminy Brzostek i nie tylko. Panie, 
które powadziły degustację  długo nie 
musiały pracować, ludzie chętnie się 
częstowali, potrawy szybko znikały z 
talerzy. Jak się później okazało wielu 
ludzi z sentymentem i "łezką w oku" 
wspomina te czasy, kiedy gościły na 
ich stołach: kluski smażone, smalec 
ze skwarkami, kiełbasa upieczona w 
przydomowej wędzarni, gołdy, chleb 
swojski bez konserwantów i ulepszaczy, 
prouzioki prosto z blachy i ser biały 

nASZe KUlinARne dZiedZictwo

Tabela sezonu 2005/2006 runda jesienna
M-ce Zespół 1 2 3 4 5 6 7 Pkt-yBramki

I Brzostowian-
ka Brzostek 1:0 0:0 1:0 2:1 4:1 1:1 14 9:3

II MULKS
Pustynia 0:1 2:3 4:1 2:1 12:0 3:0

vo 12 23:6

III LKS
Łęki Górne 0:0 3:2 4:4 2:3 2:0 5:4 11 16:13

IV LKS
Jodłowa 0:1 1:4 4:4 2:0 1:0 3:1 10 11:10

V Borowiec
Straszęcin 1:2 1:2 3:2 0:2 3:0 5:2 9 13:10

VI Victoria
Przecław 1:4 0:12 0:2 0:1 0:3 2:0 3 3:22

VII Wisłoka
Podole 1:1 0:3

vo 4:5 1:3 2:5 0:2 1 8:19

Lp Nazwisko i imię Punkty Ilość meczy Minuty gry Lp Nazwisko i imię Punkty Ilość meczy Minuty gry
1. Florek Piotr 36 6 480 12. Samborski Kamil 13 5 217
2. Ryndak Łukasz 36 6 475 13. Winiarski Piotr 12 3 160
3. Wojdyła Karol 31 6 480 14. Szukała Mirosław 12 3 192
4. Rutkowski Marek 25 6 440 15. Grzesiakowski Paweł 10 3 160
5. Krajewski Damian 24 6 420 16. Machura Kamil 6 1 40
6. Pisarek Grzegorz 22 6 462 17. Wójcik Kamil 6 3 118
7. Wójcik Wiktor 20 4 280 18. Wójcik Dawid 5 3 80
8. Szybowicz Piotr 20 5 320 19. Surdel Seweryn 5 4 178
9. Staniszewski Tomasz 19 4 311 20. Siwek Damian 5 5 97
10. Piekarczyk Piotr 14 3 170 21. Górka Wiktor 4 2 55
11. Czekaj Rafał 13 2 160 22. Wereszczyński Karol N 1 5
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oraz żółty. 
 Kolejnym, również niezapomnianym 
przeżyciem było zgłoszenie wielu tych 
regionalnych specjałów do pierwszej 
edycji wojewódzkiego konkursu pod 
nazwą: "Tradycyjny Produkt Podkarpa-
cki". Konkurs ten odbył się 5 listopada 
i został zorganizowany przez Samorząd 
Województwa Podkarpackiego i Zwią-
zek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle. 
Jak zachęcało zaproszenie konkurs  miał 
na celu zidentyfikowanie, wyłonienie i 
docenienie regionalnych produktów i 
wyrobów.
 Dużą uwagę przywiązywano także 
do ocalenia od zapomnienia tych po-
traw i utrwalenia regionalnych dzie-
dzictw kulinarnych jako ważnej części 
polskiego dziedzictwa kulturowego. 
Jego założenia były bardzo surowe, a 
produkty podlegały ocenie specjalistów 
od tradycyjnej żywności, naukowców, 
etnografów, żywieniowców, przedsta-
wicieli mediów.
 Jako brzosteckie dziedzictwo kuli-
narne zostały do konkursu zgłoszone 
następujące produkty: kulebiaki z 
barszczem, pasztet z kaczek i królika, 
prouzioki z masłem, kluski smażone. 
Stół zdobiły również: gołdy, chleb swoj-
ski pieczony ze smalcem, ser żółty po 
przeczycku, gomółki, chleb z otrębami, 
pierogi z kapustą, wyroby wędliniar-
skie, różnego rodzaju ciasta, owocowe 
przetwory i ekologiczne sałatki. Dania 
z brzosteckiej podstawówki zdobyły 
uznanie komisji, ich autorki zostały 
uhonorowane dyplomami. Łączna na-
groda dla szkoły w konkursie Tradycyj-
ny Produkt Podkarpacia wyniosła 1000 
zł. Warto wspomnieć, że do konkursu 
przystąpiły również Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, które pokazały swoją dumę 
- "Ciasteczka Babuni". Warsztaty poka-
zały także swoje wyroby artystyczne, 
które zadziwiały oglądających pięk-
nym, artystycznym wyglądem. Nie bez 
echa przeszło także uczestnictwo w tym 
przedsięwzięciu gospodyń z Januszko-
wic, które zaprezentowały tradycyjnie 
produkowaną zalewajkę ogórkową i 
bigos staropolski. Pani G. Pieniądz i H. 
Samborska otrzymały nagrody.
Ale nie o nagrody przecież chodzi, 

ważne jest to byśmy zdawali sobie 
sprawę z tego, że ocalamy kawałek 
naszej historii, naszych tradycji i naszej 
narodowej przynależności. Pokarmy 
te nie są tylko smaczne, są również 
pewnym naszym symbolem polskości 
i niepowtarzalności. 
 Do odpowiedniej prezentacji potraw i 
promocji gminy w województwie przy-
czynili się także: Wójt Gminy Brzostek 
i Przewodnicząca Rady Gminy, którzy 

zorganizowali środek lokomocji i opra-
wę techniczną konkursu. - Cieszę się, 
że społeczność lokalna współdziała i 
współpracuje. Rodzice, gospodynie do-
mowe, nauczyciele, pracownicy obsługi 
szkoły, instruktorzy WTZ pokazali dobrą 
pracę zaprezentowali ją na zewnątrz 
i odnieśli sukces - powiedział Leszek 
Bieniek.

Agata Gonet
Fot.  Marcin Skórski
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