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Wiadomości

Brzosteckie

W poniedziałek 16 października 2006 r. w 28 rocznicę wyboru Ks. Kardynała Karola Wojtyły na Papieża  
w parafii Brzostek odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Papieskiego oraz wmurowania aktu erekcyjnego  

pod „Żywy Pomnik Jana Pawła II”. Szczegóły na str 2-3 Fot. J. Nosal
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DĄB PAPIESKI W BRZOSTKU

Mszy św. przewodniczył Ks. Bp Ordynariusz Diecezji 
Rzeszowskiej Kazimierz Górny

Podpisanie aktu erekcyjnego przez Wójta Gminy  
Leszka Bieńka

Sadzenie Dęba Papieskiego

Wmurowanie aktu erekcyjnego

„Żywy Pomnik Jana Pawła II”

Występ młodzieży

Przejście na teren Warsztatów Terapii Zajęciowej

Fot. J. Nosal
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Z prac  
Rady Gminy
W dniu 28 września 2006 roku, Rada 

Gminy Brzostek obradowała 
na XL sesji. Jednym z tematów obrad 
było rozpatrzenie wniosku Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 
dotyczącego wszczęcia postępowania 
w sprawie przywrócenia Brzostkowi 
praw miejskich. Rada Gminy postano-
wiła oddalić termin przeprowadzenia 
konsultacji społecznych, przekazując 
temat do rozstrzygnięcia przez nowo 
wybraną Radę. W dalszej części obrad 
podjęto uchwały w sprawie:
•	procedury uchwalania budżetu gminy 

oraz rodzaju i szczegółowości mate-
riałów informacyjnych towarzyszą-
cych projektowi budżetu,

•	przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu działki oznaczonej nr 361 
położonej w Kamienicy Górnej,

•	przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu części działek oznaczonych 
Nr 71/3 i 71/4 położonych w Woli 
Brzosteckiej,

•	przyjęcia darowizny działki oznaczo-
nej nr  226/1 położonej w Bukowej na 
rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej 
pod rozbudowę drogi gminnej,

•	korekty udziałów nieruchomości za-
budowanej dwoma budynkami miesz-
kalnymi wielorodzinnymi, oznaczonej 
jako działka ewidencyjna nr 216/3 
położonej w Brzostku, 

•	oceny aktualności miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenu trasy linii elektroenergetycznej 
400 kV Tarnów – Krosno w Gminie 
Brzostek,

•	oceny aktualności miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru Kamienica Górna – cmentarz,

•	oceny aktualności studium uwarun-
kowań kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy,

•	 zmian do uchwały budżetowej na 
2006 rok Nr XXXII/259/05 Rady 
Gminy Brzostek z dnia 29 grudnia 
2005 roku,

•	 zmiany w programie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na 
lata 2004 – 2008 oraz zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy,

•	przyjęcia darowizny działki oznaczo-
nej numerem ewidencyjnym 291/1 
położonej w Brzostku na rzecz Gminy 
Brzostek, przeznaczonej pod drogę 
gminną.

Ewa Szukała

Uroczystość posadzenia Dębu Papie-
skiego w parafii Brzostek odbyła się 

w poniedziałek 16 października 2006 r. 
w 28 rocznicę wyboru Ks. Kardynała 
Karola Wojtyły na Papieża.
 Pomysł na Dęby Papieskie zrodził się 
przed trzema laty. Jesienią 2003 roku leś-
nicy z Dolnego Śląska zebrali żołędzie z 
najstarszego polskiego dębu - Chrobry. 
Żołędzie, te zostały poświęcone przez 
Jana Pawła II w dniu 28 kwietnia 2004 
roku, podczas pielgrzymki leśników 
polskich do Watykanu. W szkółce 
kontenerowej w Rudach Raciborskich 
(RDLP Katowice) wyhodowano z nich 
500 sadzonek, które obecnie mają już 
po 2 lata i mogą być użyte do sadzenia. 
Każda z nich posiada stosowny certyfi-
kat z nadanym kolejnym numerem.
 Jeden z tych dębów został uroczyście 
posadzony w pobliżu powstającego „Ży-
wego Pomnika Jana Pawła II”, który w 
przyszłości będzie służył ludziom star-
szym, samotnym i niepełnosprawnym 
potrzebującym opieki. Jednocześnie 
wmurowano akt erekcyjny pod budowę 
owego pomnika.

 Uroczystość zaszczycił swoją osobą 
Ks. Bp Ordynariusz Diecezji Rzeszow-
skiej Kazimierz Górny, który przewod-
niczył Mszy św. i wygłosił homilię.
 Uroczystość uświetnili także swoją 
obecnością leśnicy na czele z dyrek-
torem Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie oraz przedsta-
wiciele myśliwych.
 Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się posłowie, marszałek województwa, 
wojewoda, przedstawiciele władz po-
wiatowych i gminnych.
 Po Mszy św. Ks. Proboszcz Jan Ce-
bulak odczytał treść aktu erekcyjnego 
po czym nastąpiło jego uroczyste pod-
pisanie.
 Po przejściu na teren przy War-
sztatach Terapii Zajęciowej nastąpiło 
posadzenie dębu oraz wmurowanie 
aktu erekcyjnego przez Ks. Biskupa i 
zaproszonych gości
 Młodzież z Zespołu Szkół im Jana 
Pawła II w Brzostku przygotowała na tą 
okazję montaż słowno-muzyczny poświę-
cony osobie Papieża Jana Pawła II.

/fl/

Remonty dróg
Gmina Brzostek otrzymała promesę dotacyjną 

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w wysokości 400.000 zł. na usuwanie 
skutków powodzi. Remonty dróg wykonywano w 
Siedliskach–Bogusz przysiółek „Huta”, prace w tej 
miejscowości prowadzone były w dwóch etapach. 
Pierwszą część drogi – 500 mb wykonano w lipcu 
br. pozostały odcinek o długości 1160 mb został za-
kończony w październiku br. W Siedliskach-Bogusz 
łącznie wykonano drogę o długości 1660 mb. Szko-
dy usuwane były również w Gorzejowej przysiółek 
„Podlas” (916 mb), Przeczycy „Olszynki” (200 mb), 
Skurowej (400 mb), Januszkowicach (450 mb) i 
Bukowej przysiółek „Budy” (440 mb). 
 Prace na drogach przy usuwaniu szkód spowo-
dowanych czerwcową powodzią w gminie Brzostek 
trwały do 6 października 2006r., łącznie powstało 
4 km 66 m nowych nawierzchni asfaltowych.

/M. Cz/

AKT EREKCYJNY
 DNIA 16 PAŹDZIERNIKA ROKU 
PAŃSKIEGO 2006 GDY NA STOLICY 
PIOTROWEJ ZASIADAŁ BENEDYKT 
XVI, PRYMASEM POLSKI BYŁ KSIĄDZ 
KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP, A PASTE-
RZEM KOŚCIOŁA RZESZOWSKIEGO 
BYŁ KSIĄDZ BISKUP KAZIMIERZ 
GÓRNY.
 TENŻE PASTERZ DIECEZJI RZE-
SZOWSKIEJ DOKONA WMUROWANIA 
AKTU EREKCYJNEGO I KAMIENIA 
WĘGIELNEGO ORAZ POŚWIĘCI PLAC 
BUDOWY DOMU DLA OSÓB SAMOT-
NYCH, BEZDOMNYCH, NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH Z REHABILITACJĄ IMIE-
NIEM JANA PAWŁA II W BRZOSTKU. 
 PROBOSZCZEM PARAFII RZYMSKO-
KATOLICKIEJ PODWYŻSZENIA KRZY-
ŻA ŚWIĘTEGO W BRZOSTKU BYŁ 
KSIĄDZ JAN CEBULAK, A WÓJTEM 
GMINY BRZOSTEK LESZEK BIENIEK. 
 WIELKI TRUD CAŁEJ WSPÓLNOTY 
PARAFIALNEJ POŚWIĘCAMY NA WIĘK-
SZĄ CHWAŁĘ BOGU MIŁOSIERNEMU 
POD OPIEKĄ JEGO NAJŚWIĘTSZEJ 
MATKI I NA POŻYTEK POTOMNYM.

Wyremontowana droga w Siedliskach-Bogusz Fot. J. Nosal
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Dożynki to powód do świętowania 
dla rolników, którzy szczęśliwie 

zakończyli prace żniwne oraz dzięk-
czynienie za udane zbiory. Tegoroczne 
święto rolników odbyło się 17 września 
w Brzostku. Uroczystości rozpoczęły się 
Dziękczynną Mszą Św. o godz. 14.00 w 
Kościele Parafialnym, którą celebrował 
ks. proboszcz Jan Cebulak. 
 Po zakończeniu Mszy korowód z wień-
cami dożynkowymi i zaproszonymi goś-
ćmi przejechał na stadion, gdzie nastąpiło 
oficjalne otwarcie Dożynek. Starostowie 
Dożynek, pani Agnieszka Rogowska i pan 
Mariusz Cisoń, przekazali na ręce Wójta 
tradycyjny bochen chleba upieczony z 
mąki pochodzącej z tegorocznych zbio-
rów. Jak nakazuje staropolski obyczaj 
Wójt podzielił chleb pomiędzy zebranych 
i w krótkim wystąpieniu powitał wszyst-
kich przybyłych oraz zaproszonych gości. 
Przemówienia okolicznościowe wygłosili 
również: poseł Maria Zborowska, poseł 
Kazimierz Moskal i wicestarosta powiatu 
Stanisław Skawiński. 
 Dożynki były też okazją do wręczenia 
rolnikom odznaczeń  „zasłużony dla rol-
nictwa”. Ważnym punktem Dożynek była 
prezentacja wieńców z 13 wsi: Brzostek, 
Bukowa, Wola Brzostecka, Bączałka, 
Siedliska – Bogusz, Zawadka Brzostecka, 
Nawsie Brzosteckie, Skurowa, Przeczyca, 
Klecie, Kamienica Górna, Opacionka, 
Januszkowice. Po zakończeniu części ofi-
cjalnej rozpoczęły się występy artystycz-
ne. Gościnnie wystąpił zespół taneczny 
„RUBIKI” z Żyrakowa, zespół wokalny z 
Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz, mło-
dzież z Gimnazjum w Brzostku i Kapela 
Ludowa „Brzostowianie”. Wieczorem 
odbył się koncert zespołu „Cover Band” 
i zabawa taneczna. 
 Były również przygotowane dodatko-
we atrakcje: prezentacja wyrobów oraz 
loteria fantowa zorganizowana przez 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku, 
wystawa płodów rolnych przygotowana 
przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Brzostku, wystawa rękodzieła z haftami 
i robótkami szydełkowymi oraz mnóstwo 
atrakcji dla dzieci.

j.z. 

Dożynki Gminne

Starostowie Dożynek Agnieszka Rogowska  i Mariusz Cisoń 
wręczyli Gospodarzowi Gminy tradycyjny bochen chleba

Zaproszeni goście

W tegorocznych dożynkach wzięło udział 13 delegacji z wieńcami

Delegacja z wieńcem dożynkowym z Kleci
Fot. J. Nosal

Największą atrakcją były zaprzęgi konne
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Ciężkowice to atrakcyjnie położone 
miasto w dolinie rzeki Biała, przy 

drodze z Tarnowa do Krynicy. Bardzo 
bogata jest również przeszłość histo-
ryczna tej miejscowości istniejącej już 
w XII w., a będącej miastem od połowy 
XIV stulecia. W jej centrum znajduje się 
odrestaurowany rynek z kamienicami i ra-
tuszem, kościół i inne zabytki świadczące 
o bogatym dziedzictwie kulturowym. To 
również centrum ruchu turystycznego 
malowniczego Pogórza Ciężkowickiego, 
posiadające takie osobliwości przyrody 
jak „Skamieniałe Miasto”. Ciężkowice 
na przestrzeni dziejów przeżywały czas 
rozkwitu oraz lata upadku, ostatecznie w 
1934r. utraciły prawa miejskie. Pod koniec 
minionego wieku władze samorządowe 
Ciężkowic podjęły starania, aby z okazji 
650 – lecia lokacji miejskiej w 1348r. 
przez króla Kazimierza Wielkiego, od-
zyskać utracone prawa miejskie. Podjęte 
działania uwieńczone zostały sukcesem, 
w 1998 r. Ciężkowice stały się ponownie 
miastem! Gmina Ciężkowice liczy ponad 
11 tys. mieszkańców i 110 km2 powierzch-
ni, a samo miasto 2400 osób. To bardzo 
zbliżone dane obszarowe i ludnościowe 
do Gminy Brzostek, która liczy 122 km2 
pow. i 13,3 tys. mieszkańców, a sam 
Brzostek 2550. 
 W byłym województwie tarnowskim 
również Brzostek może się poszczycić 
wielowiekową miejską tradycją od 1367r. 
do 1934r. Dlatego chociażby w tym 
kontekście starania o odzyskanie praw 
miejskich wydają się być uzasadnione. 
Naturalnie zmiana statusu miejscowości 
może budzić obawy wśród części społecz-
ności lokalnej. Pojawia się pytanie – czy 
czasem „miejskość” nie przyniesie więcej 
strat niż korzyści. W celu wyjaśnienia tych 
wątpliwości, z inicjatywy Zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 
przeprowadzono wywiady z władzami 
dwóch miejscowości, które odzyskały 
prawa miejskie. Obecnie prezentujemy 
wywiad z Zastępcą Burmistrza Gminy i 
Miasta Ciężkowice panem Stanisławem 
Harafem. Rozmawiał W. Tyburowski.
Ciężkowice już od 8 lat ponownie są 
miastem. Co skłoniło mieszkańców i 
władze samorządowe do podjęcia starań 
o odzyskanie praw miejskich?
Pomysł na  zmianę statusu prawnego 
miał związek ze zbliżającym się w 1998 
r. jubileuszem 650-lecia nadania praw 
miejskich Ciężkowicom przez króla Ka-
zimierza Wielkiego. Ówczesne władze 
gminne i grupa mieszkańców podjęli takie 
starania, które zakończyły się sukcesem 
i prawnie Ciężkowice stały się od nowa 
miastem 28 lutego 1998r. Natomiast w 
potocznym rozumieniu mieszkańcy okolic 
zawsze mówili, że idą do miasta, czyli do 
Ciężkowic.
Debatę społeczną zwykle kończy re-
ferendum. Jak mieszkańcy samych 
Ciężkowic oraz Gminy wypowiedzieli 
się w tej sprawie? 
U nas nie było referendum w tej sprawie, 
dlatego nie można nic powiedzieć o 

konkretnych wynikach. Inicjatywa odzy-
skania praw miejskich miała społeczny 
charakter w związku ze wspomnianym 
jubileuszem.
Czy prawdą jest to, że miejscowość 
po uzyskaniu praw miejskich już nie 
otrzymuje dotacji przysługujących na 
tereny wiejskie?
Nie traci się żadnych dotychczasowych 
dotacji. Porównując dane obszarowe i 
ludnościowe dotyczące naszej gminy i 
brzosteckiej, zauważam, że są one podob-
ne pod tym względem. Tylko w przypadku 
gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkań-
ców mogą być mniejsze dotacje, ale to 
gmin Ciężkowice i Brzostek nie dotyczy. 
Podsumowując, jako gmina miejsko-wiej-
ska nic nie tracimy w kwestii dotacji.
Często mówi się o tym, że gdy miejsco-
wość uzyska prawa miejskie, to bardzo 
na tym straci szkolnictwo, np. zmniejszy 
się subwencja oświatowa, a nauczyciele 
utracą dodatki wiejskie. Czy są to uza-
sadnione obawy?
Nie ma obecnie powodów do takich obaw. 
Nauczyciele nie tracą dodatku wiejskiego 
w małych miastach do 5 tys. mieszkańców. 
A nasze miasto i Brzostek liczą nawet 
mniej niż 3 tys., więc ta sprawa nas 
nie dotyczy. Podobnie jest z subwencją 
oświatową, małe gminy miejsko-wiejskie 
otrzymują subwencję na tych samych 
zasadach jak gminy wiejskie. Osiem lat 
temu, gdy odzyskaliśmy prawa miejskie, 
były różnice na niekorzyść miasteczka, ale 
teraz wszystkie małe gminy traktowane są 
jednakowo. 
W jaki sposób zmiana statusu Cięż-
kowic wpłynęła na zmiany obciążeń 
podatkowych ponoszonych przez miesz-
kańców?
Uchwalanie wielkości stawek podatko-
wych należy do Rady Gminy. Mieszkańcy 
płacą podatki od nieruchomości i podatek 
rolny, jeśli posiadają gospodarstwo. Przyj-
muje się dla wszystkich mieszkańców na-
szej gminy jednakowe podatki, nie jest to 
zależnie od tego czy to miasto, czy wieś. 
Szansą dla malowniczych podgór-
skich wiosek jest agroturystyka. Czy 
w związku z tym, miasto ma mniejsze 
perspektywy dla rozwoju ruchu agro-
turystycznego niż wioska?
Nie ma żadnych różnic. Zauważam obec-
nie większe zainteresowanie agroturystyką 
w naszej gminie. Uważam, że turyści na-
wet z ciekawości szybciej zdecydują się na 
przyjazd do nowopowstałego miasteczka. 
Odzyskując prawa miejskie przecież nic 
nie straciliśmy ze swych walorów agro-
turystycznych.
Czy pojawiły się jakieś negatywne skut-
ki odzyskania praw miejskich?
Były pewne koszty chociażby natury tech-
nicznej np. naukowe uzasadnienie kolory-
styki herbu, zmiana urzędowych szyldów. 
Również, jak wcześniej wspomniałem, 
początkowo była mniejsza subwencja 
oświatowa, ale obecnie nic nie tracimy, 
ani nie zyskujemy w aspekcie ekonomicz-

nym. Uważam, że na dzień dzisiejszy nie 
należy się obawiać jakichkolwiek strat 
finansowych.
Pańskim zdaniem wzrosło zaintereso-
wanie inwestorów po zmianie statusu 
miejscowości?
Kwestia odzyskania praw miejskich nie 
miała tutaj istotnego znaczenia. O atrak-
cyjności miejsca decydują zabiegi władz 
gminy w celu przyciągnięcia inwestycji 
oraz ogólne uwarunkowania takie jak: 
położenie, drogi, kolej, dostęp do me-
diów itp. Jako miastu również nie jest 
nam łatwiej uzyskać większych środków 
przykładowo na modernizację dróg. Także 
musieliśmy zabiegać o pozostawienie u 
nas Komisariatu Policji. W sumie odzy-
skanie praw miejskich nie spowodowało 
żadnych gwałtownych zmian w sprawach 
inwestycyjnych, ale ogólnie Ciężkowice 
nieustannie się rozwijają.
Jak postrzegane są w powiecie i wo-
jewództwie historyczne miejscowości, 
które na nowo stają się miastami? Jest 
odczuwalny wzrost prestiżu?
Uważam, że bezpośrednio w powiecie 
czy województwie to nie ma konkretnego 
wpływu, ale w odczuciu mieszkańców 
wzrósł prestiż miasta i gminy. To był 
bodziec do dbania o lepszy własny wi-
zerunek.
Czy z perspektywy tych kilku lat decy-
zja o odzyskaniu praw miejskich była 
słuszna? Jaki jest ogólny bilans zysków 
i strat?
Zaraz po odzyskaniu praw miejskich 
odczucia społeczne były negatywne ze 
względu na niższą dotację, ale gdy to 
zostało wyrównane odbiór już jest zdecy-
dowanie pozytywny. Ogólnie mieszkańcy 
wiosek nie interesują się tym sprawami, 
są raczej obojętni, ale powiedziałbym, 
że ze wskazaniem na plus. Natomiast 
uważam, że ogólny odbiór społeczny 
zależy głównie od operatywności władz 
samorządowych i działania rady gminy. 
Sam status miejski jest przede wszystkim 
pozytywnym bodźcem do lepszego dbania 
o wizerunek swej miejscowości. Miasto 
musi być czyste i zadbane, nasz rynek jest 
teraz odnowiony i ma estetyczny wygląd. 
Tu jest ważna rola władz. Przykładowo 
sprawa jarmarków na rynku – handel 
przyciąga coraz więcej ludzi. Kwestia ta 
również dodatkowo mobilizuje mieszkań-
ców, aby coraz bardziej dbali o estetykę 
rynku, swoje domy i ogólny porządek. 
Podsumowując, to obecnie ogólny bilans 
jest taki, że ekonomicznie nic nie traci-
my, ani też nic nie zyskujemy. Natomiast 
w sensie niematerialnym to zyskujemy 
głównie prestiż. Jest również szansa na 
uzyskanie nieco większych środków od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na odnowę obiektów historycznych, lecz 
te kwoty nigdy nie były znaczące. Tak 
więc większa dbałość mieszkańców o swe 
miasto oraz wzrost prestiżu, to największe 
plusy odzyskania praw miejskich.
 Bardzo dziękuję za rozmowę.

Wywiad ze Stanisławem Harafem – Zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Ciężkowice
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Kandydaci na radnych do Rady Gminy w Brzostku
KW Liga Polskich Rodzin
 1. BOROWIECKI PIOTR KAZIMIERZ
 2. KURCZ WIESŁAWA STANISŁAWA
KW Samoobrona RP
 1. KRZYSZCZUK JÓZEF
KWW SAMORZĄDNA GMINA BRZOSTECKA
 1. KOBAK IRENA
 2. WARCHAŁ MARIAN
 3. POTRZEBA ARTUR
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
 1. RAŚ ZBIGNIEW JÓZEF
 2. SAMBORSKA EWA
 3. SKÓRSKA ZOFIA

Okręg nr 2 - Klecie, Bukowa

Okręg nr 1 - Brzostek, Zawadka Brzostecka

Komitet Wyborczy PSL
 1. JAMRÓZ FELIKS
KWW SAMORZĄDNA GMINA BRZOSTECKA
 1. KOWALSKI WIESŁAW
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
 1. GRYGIEL MARIUSZ ANDRZEJ

Okręg nr 3 - Januszkowice, Opacionka
KW Samoobrona RP
 1. BOROŃ TADEUSZ
KWW SAMORZĄDNA GMINA BRZOSTECKA
 1. CHAJEC RYSZARD
 2. WESOŁOWSKI JAN JÓZEF
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
 1. MOKRZYCKI ANDRZEJ
 2. MOKRZYCKI BRONISŁAW TADEUSZ

Okręg nr 4 - Nawsie Brzosteckie
KW Samoobrona RP
 1. KOBAK JÓZEF
KWW SAMORZĄDNA GMINA BRZOSTECKA
 1. DACHOWSKA KRYSTYNA
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
 1. GRYGIEL JAN SZYMON

Okręg nr 5 - Wola Brzostecka
KW Samoobrona RP
 1. GÓRKA WIESŁAW
KWW SAMORZĄDNA GMINA BRZOSTECKA
 1. PRZYWARA MAŁGORZATA
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
 1. GÓRKA ZBIGNIEW

Okręg nr 6 - Kamienica Górna, Bączałka
Komitet Wyborczy PSL
 1. GÓRZAN MAREK
KW Samoobrona RP
 1. DZIADURA JÓZEF
KWW SAMORZĄDNA GMINA BRZOSTECKA
 1. HALS IRENA
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
 1. PACANA EDWARD

Okręg nr 7 - Grudna Górna, Grudna Dolna
KW Liga Polskich Rodzin
 1. PIETRZYCKI WŁADYSŁAW
KWW SAMORZĄDNA GMINA BRZOSTECKA
 1. SMAGACZ ZBIGNIEW
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
 1. PIETRUCHA STANISŁAW

Okręg nr 9 - Siedliska-Bogusz
KW Samoobrona RP
 1. NIEZGODA ANDRZEJ
KWW „NIEZALEŻNI”
 1. GĄSIOR ELŻBIETA TERESA
KWW SAMORZĄDNA GMINA BRZOSTECKA
 1. KORDELA BARBARA
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
 1. MARKIEWICZ ROMAN

Okręg nr 10 - Gorzejowa
KW Samoobrona RP
 1. ZDZIARSKI WŁADYSŁAW
KW Liga Polskich Rodzin
 1. STANEK ANDRZEJ
KWW SAMORZĄDNA GMINA BRZOSTECKA
 1. KRZYWIŃSKI MARIUSZ
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
 1. HOŁOWICKI GUSTAW

Okręg nr 11 - Kamienica Dolna
KWW SAMORZĄDNA GMINA BRZOSTECKA
 1. DOBOSZ WOJCIECH JERZY
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
 1. PTASZEK MARIAN JÓZEF

Okręg nr 12 - Przeczyca, Skurowa
Komitet Wyborczy PSL
 1. RAMUT WŁODZIMIERZ
KW Liga Polskich Rodzin
 1. NAWRACAJ ALFRED
KWW SAMORZĄDNA GMINA BRZOSTECKA
 1. KACZKA STANISŁAW
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
 1. KOLBUSZ MAŁGORZATA STANISŁAWA

Okręg nr 8 - Smarżowa, Głobikówka
Komitet Wyborczy PSL
 1. WÓJCIK JAN KAZIMIERZ
KW Liga Polskich Rodzin
 1. WRONA GRZEGORZ JAN
KWW SAMORZĄDNA GMINA BRZOSTECKA
 1. ZIMA JÓZEF
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
 1. KMIECIK JERZY WOJCIECH

Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA ZIEMI DĘBICKIEJ
 1. WOJNAROWSKA URSZULA, gmina Brzostek
 2. WARZECHA STANISŁAW, gmina Jodłowa
 3. MIKRUT ANNA, gmina Jodłowa

Kandydaci na radnych do Rady Powiatu Dębickiego

KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
 1. PRZEBIĘDA MARIA, gmina Brzostek
 2. SERWATKA JAN, gmina Jodłowa
 3. GRZESIAKOWSKI GRZEGORZ, gmina Brzostek
 4. SZCZEPANIK JAN, gmina Brzostek
 5. PAPIERNIK LUCYNA, gmina Jodłowa
 6. GÓRKA ZOFIA, gmina Brzostek

KW Samoobrona RP
 1. BUGNO FERDYNAND, gmina Brzostek
 2. WAL JÓZEF, gmina Jodłowa
 3. BOROWIECKI SYLWESTER, gmina Brzostek
 4. ŁĄCKI JANUSZ, gmina Brzostek
 5. SZOT WOJCIECH, gmina Jodłowa

KW Liga Polskich Rodzin
 1. BŁAZIEŃ JÓZEF, gmina Brzostek
 2. KMIECIK EDWARD, gmina Brzostek
 3. MAJEWSKA JADWIGA, gmina Brzostek
 4. SAMBORSKI JÓZEF, gmina Brzostek
 5. ŚWIĘTOŃ JOLANTA, gmina Brzostek

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 1. KOBAK ANDRZEJ, gmina Brzostek
 2. SĘKOWSKA MARTA, gmina Brzostek
 3. BARAN WERONIKA, gmina Brzostek
 4. KITA GRZEGORZ, gmina Jodłowa
Komitet Wyborczy PSL
 1. CHMURA JAN, gmina Brzostek
 2. MAZIARKA STEFAN, gmina Jodłowa
 3. SKŁADANOWSKI MAREK, gmina Brzostek
 4. KRAJEWSKI JAN, gmina Brzostek
 5. PASTERNAK STANISŁAW, gmina Jodłowa
Komitet Wyborczy Wyborców „ROZWÓJ DĘBICY”
 1. NYKIEL JOLANTA, gmina Jodłowa
 2. JUSZKIEWICZ MARCIN, gmina Brzostek
 3. OPRZĄDEK EDWARD, gmina Brzostek
 4. SERAFIN JOANNA, gmina Brzostek
 5. HENDZELEWSKA MARTA, gmina Brzostek
 6. BAŁUCKI KAZIMIERZ, gmina Jodłowa
KWW „Nasz Samorząd 2006”
 1. JANIGA JAN, gmina Jodłowa
 2. KURCZ JAN, gmina Brzostek
 3. NOWAK STANISŁAW, gmina Jodłowa
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KRZYSZCZUK JÓZEF,
BRZOSTEK

BOROŃ TADEUSZ,
JANUSZKOWICE

KOBAK JÓZEF,
NAWSIE BRZOSTECKIE

GÓRKA WIESŁAW,
WOLA BRZOSTECKA

DZIADURA JÓZEF,
BĄCZAŁKA

NIEZGODA ANDRZEJ,
SIEDLISKA-BOGUSZ

ZDZIARSKI WŁADYSŁAW,
GORZEJOWA

KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BUGNO FERDYNAND
Mieszka w Brzostku, specjali-

sta doradztwa rolniczego. Rad-
ny Rady Powiatu 2002-2006

WAL JÓZEF
Mieszka w Jodłowej, rolnik. 

Wiceprezes Zarządu  
Gminnego OSP

ŁĄCKI JANUSZ
Mieszka w Brzostku, długolet-
ni nauczyciel, od VII 2006 na 

emeryturze

SZOT WOJCIECH
Mieszka w Jodłowej, ekonomi-
sta w Starostwie Powiatowym 

w Dębicy

BOROWIECKI SYLWESTER 
Mieszka w Siedliskach-Bogusz, 

rolnik. Delegat do  
Podkarpackiej Izby Rolniczej

KANDYDACI  DO  RADY  GMINY  W  BRZOSTKU

KANDYDACI  DO  RADY  POWIATU  DĘBICKIEGO 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  2
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Komitet 
Wyborczy 
Wyborców 
Wspólnota 
Ziemi Dębickiej 
powstał z inicjatywy mieszkańców, 
skupionych w środowisku centro-
prawicowym. 
 Naczelną ideą łącząca jej członków są sprawy społeczności lokalnej, a przede wszystkim troska o losy Gminy Brzostek 
i Powiatu Dębickiego. Program społeczno-gospodarczy, jaki proponujemy oparty jest na dwóch przesłankach: „Uczciwy i 
godny zaufania samorząd” oraz „Wszechstronny rozwój Powiatu Dębickiego”. 
 Oznacza to, że przedstawiciele KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej, których będziemy wystawiać są uczciwi i godni zaufania, 
potrafią wysłuchać innych, zgłębić ich problemy i potrzeby. Rozumieją, że praca w Samorządzie to służba i odpowiedzialność.

KANDYDACI  DO  RADY  POWIATU
Maria Przebięda - 46 lat, mężat-
ka, mama 2 dzieci, wykształcenie wyższe 
pedagogiczne. Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Brzostku. Radna Gminy 
Brzostek w latach 1994-1998. Radna Rady 
Powiatu I i II kadencji. W głosowaniu czy-
telników „Gazety Krakowskiej” uzyskała 
tytuł Człowieka Roku 2002 – za odwagę 
i konsekwencję w działaniu na rzecz 
szkoły i środowiska, za pomoc biednym 
i bezrobotnym. W środowisku lokalnym 
propaguje Dziedzictwo Kulturowe na-
szych przodków. Jest współwydawcą 

książki „Brzosteckie przepisy kucharskie”, przez co przyczynia się 
do promocji Gminy Brzostek. Obecnie Przewodnicząca Rady Powiatu 
w Dębicy. Jako radna powiatu chciałaby zajmować się racjonalnym 
wydatkowaniem publicznych pieniędzy (drogi i mosty), współpracą z 
Powiatowym Urzędem Pracy (staże, projekty) i sprawami oświaty.

Zofia Górka - 46 lat, 
mężatka, mama 3 dzieci. 
Wykształcenie średnie, 
pracownik ZOZ-u w Dę-
bicy. Konsekwentna w 
swoich zamierzeniach. 
Jako radna powiatowa 
chciałaby pracować w 
Komisji Zdrowia na rzecz 
wszystkich chorych i po-
trzebujących pomocy.

Jan Szczepanik - 55 lat, żonaty, 
ojciec 3 synów, zastępca Wójta Gminy 
Brzostek, były kierownik Zakładu Cukier-
niczego LIWOCZ. Tolerancyjny w swoich 
poglądach, otwarty na potrzeby drugiego 
człowieka. Jako radny powiatowy chciał-
by zajmować się sprawami dotyczącymi 
bezrobocia na terenie gminy Brzostek i 
powiatu dębickiego.

Grzegorz Grze-
siakowski - 41 lat, żo-
naty, 1 dziecko, zamiesz-
kały Kamienica Dolna. 
Wykształcenie wyższe pe-
dagogiczne, wychowawca 
młodzieży. Posiada własne 
10-ha gospodarstwo rolne. 
Radny Gminy Brzostek 
w latach 1990-1994 oraz 
radny powiatowy w latach 
1998-2002. Jako radny 
powiatowy chciałby zaj-

mować się sprawami oświaty i infrastruktury tech-
nicznej na wsi.

Leszek Bieniek - 49 lat, żonaty, 2 córki, wykształcenie wyższe techniczne. Wójt Gminy Brzo-
stek dwóch kadencji, radny Sejmiku Wojewódzkiego w Tarnowie. Radny Rady Powiatu pierwszej 
kadencji. Nie obce są mu problemy mieszkańców swojego otoczenia, szanuje ludzi i ich poglądy. 
Poprzez liczne inwestycje i  imprezy kulturalne dba o bardzo dobry wizerunek gminy w powiecie. 
Bezkonfliktowo ,aktywnie i twórczo współpracuje z sąsiednimi samorządami i władzami Powiatu 
Dębickiego. Jest przygotowany do pracy na stanowisku wójta poprzez długoletnie doświadczenie 
w pracy samorządowej. Komunikatywny, stanowczy, bardzo dobry negocjator.

KANDYDAT  NA  WÓJTA  GMINY  BRZOSTEK
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Zbigniew Raś -rolnik, za-
mieszkały Brzostek ul. 11-ego 
listopada 80. Jest jednym z na-
jaktywniejszych radnych gminy. 
Komunikatywny i skuteczny w 
działaniu na rzecz mieszkańców 
Brzostku i Zawadki. Wiele ścieżek 
wydeptał w trudnych sprawach 
ludzkich; oświata, drogi, chodniki, 
wodociągi, kanalizacje, przepu-
sty. Odznacza się otwartością, 
prawdomównością i szczerością. 
Nie obawia się stanąć twardo w 

słusznej sprawie, potrafi negocjować.

Ewa Samborska - nauczy-
cielka Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku, radna Rady 
Gminy minionej kadencji. Bardzo 
dobry organizator i wychowawca 
młodzieży. Społecznik, szanuje 
wszystkich ludzi i ich poglądy. 
Uczciwa, skromna, bezkonflikto-
wa, godna zaufania oraz wrażliwa 
na potrzeby innych. Poprzez swoje 
plastyczne uzdolnienia współ-
pracuje z wieloma instytucjami, 
przygotowując wiele imprez kul-

turowych i wystaw artystycznych.

Zofia Skórska - obecnie 
Przewodnicząca Rady Gminy 
w Brzostku. Pracownik ODR w 
Brzostku, służący pomocą i wspar-
ciem wszystkim rolnikom gminy. 
Autorka wielu wygranych projek-
tów z fundacji pozarządowych. 
Człowiek o niebywałej cierpliwo-
ści i z odpowiednim podejściem do 
każdego człowieka. Współwydaw-
ca książki „Brzosteckie przepisy 
kucharskie”. Skutecznie prowadzi 
promocję naszej gminy na skalę 

krajową działając w Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju 
Gminy Brzostek.

KANDYDACI  DO  RADY  GMINY

Okręg nr 1 Brzostek-Zawadka

Dokończenie na stronie 10

Bronisław Mokrzycki 
rolnik, zamieszkały w Januszko-
wicach, żonaty, 4 dzieci. Radny 
Rady Gminy byłej kadencji. Stra-
żak, zawsze gotowy do niesienia 
pomocy potrzebującym. Wzorowo 
prowadzi swoje gospodarstwo 
rolne, współpracując z rolnikami 
gminy Brzostek. Zdobyte do-
świadczenia płynące ze swojej 
działalności rolniczej przenosi na 
grunt rodzimej wsi.

Andrzej Mokrzycki - soł-
tys wsi Opacionka, żonaty, ojciec 3 
dzieci. Radny Rady Gminy drugiej 
kadencji. Aktywnie działa na rzecz 
wsi. Rozumie i stara się rozwiązy-
wać problemy, z którymi borykają 
się mieszkańcy jego miejscowości. 
Społecznik, gotowy stawić czoło 
wszelkim przeciwnościom losu 
działając jako strażak. Ważny dla 
niego jest byt każdego mieszkańca 
wsi.

Okręg nr 3 Januszkowice-Opacionka 

Okręg nr 4 Nawsie Brzosteckie
Jan Grygiel - pracownik  
firmy KRUSZGEO w Dębicy. 
Radny drugiej kadencji Rady Gmi-
ny w Brzostku. Umiejętnie potrafi 
zabiegać o dobro wspólne. Stały w 
swoich poglądach bez względu na 
układy polityczne. Docenia rolę 
szkół w kształtowaniu młodego 
pokolenia. Nieugięty w swoich 
działaniach, mających na celu 
poprawę warunków życia miesz-
kańców miejscowości Nawsie 
Brzosteckie.

Zbigniew Górka - sołtys 
wsi Wola Brzostecka. Radny 
Rady Gminy minionej kadencji. 
Aktywnie działa na rzecz miesz-
kańców wsi. Zabiega o rozwój 
infrastruktury technicznej na Woli 
Brzosteckiej. 
Prowadzi własne gospodarstwo 
rolne, zna więc potrzeby każdego 
rolnika i potrafi skutecznie dążyć 
do wytyczonego celu.

Okręg nr 5 Wola Brzostecka

Mariusz Grygiel - geodeta, 
zamieszkały Klecie 21, wykształ-
cenie wyższe techniczne. Radny 
Rady Gminy minionej kadencji. 
Sumiennie wywiązuje się z powie-
rzonych zadań, stara się o polep-
szenie bytu każdego mieszkańca 
miejscowości Klecie i Bukowa. 
Rozumie ,że praca w samorządzie 
to służba i odpowiedzialność.

Okręg nr 2 Bukowa-Klecie
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Okręg nr 6 Kamienica Górna-Bączałka
Edward Pacana -sołtys wsi 
Kamienica Górna, prowadzi włas-
ne gospodarstwo rolne. Aktywnie 
działa na rzecz mieszkańców wsi. 
Nie ulega naciskom, zawsze ma 
swoje zdanie. Dobro ogółu sta-
nowi dla niego naczelną wartość, 
której jest wierny bez względu na 
przekonania polityczne.

Okręg nr 7 Grudna Górna-Grudna Dolna
Stanisław Pietrucha -
sołtys wsi Grudna Górna, emeryt. 
Radny Rady Gminy w Brzostku 
w latach 1998-2002. Przez swoje 
zaangażowanie w sprawy wsi 
zdobył zaufanie jej mieszkańców. 
Chętnie dzieli się z wszystkimi 
swoimi doświadczeniami i zdo-
bytą wiedzą. Potrafi rozmawiać z 
każdym człowiekiem, cierpliwie 
wysłuchuje wszelkich problemów 
nurtujących ludzi.

Okręg nr 8 Smarżowa-Głobikówka
Jerzy Kmiecik - sołtys wsi 
Głobikówka. Radny Rady Gminy 
byłej kadencji. Komunikatywny 
i skuteczny w działaniach na 
rzecz mieszkańców Głobikówki 
i Smarżowej. Skutecznie zabiega 
o rozwój placówek oświatowych, 
budowę  dróg, chodników i infra-
struktury technicznej wsi. Uparcie 
dąży do wytyczonego celu bez 
względu na układy polityczne. 
Stara się zawsze wywiązywać z 
powierzonych mu zadań.

Okręg nr 9 Siedliska-Bogusz
Roman Markiewicz 
- radny minionej kadencji Rady 
Gminy. Strażak,  służba innym jest 
jego pasją i powołaniem. Odważny 
i konsekwentny w swoim postę-
powaniu na rzecz środowiska w 
którym mieszka. Niezmordowanie 
walczył w zespole radnych o inwe-
stycje oświatowe i drogowe. Potra-
fi skutecznie pracować w zespole. 
Wie, że będąc blisko problemów 
ludzkich w głosowaniu można 
zaprotestować przeciw krzywdzie, 
biedzie i niesprawiedliwości.

Okręg nr 10 Gorzejowa
Gustaw Hołowicki - rol-
nik, prowadzi działalność oko-
łorolniczą, ściśle współpracuje z 
rolnikami gminy Brzostek. Potrafi 
zjednać sobie przychylność innych 
ludzi. Do Rady Gminy startuje, 
ponieważ chciałby zajmować się 
racjonalnym wydatkowaniem 
środków finansowych w miej-
scowości Gorzejowa. Zauważa 
problemy, z którymi borykają się 
mieszkańcy jego miejscowości i w 
miarę swoich możliwości stara się 
je rozwiązywać.

Okręg nr 11 Kamienica Dolna
Marian Ptaszek - żonaty, 
2 córki, zamieszkały Kamienica 
Dolna 95. Radny Rady Gminy mi-
nionej kadencji. Komunikatywny 
i skuteczny w działaniu na rzecz 
mieszkańców Kamienicy Dolnej. 
Człowiek uczynny, godny zaufa-
nia. Skutecznie zabiega o remont 
szkoły, budowę chodników i dróg. 
Przyczynił się do powstania doku-
mentacji wodociągowej w Kamie-
nicy Dolnej. W swoich działaniach 
stara się rozwiązywać problemy 
społeczności wiejskiej.

KWW  
WSPÓLNOTA 
ZIEMI DĘBICKIEJ

Płatne ogłoszenie wyborcze 
na zlecenie KWW  

WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

Okręg nr 12 Przeczyca-Skurowa
Małgorzata Stanisława
Kolbusz - lat 42, mężatka, dwie 
córki, wykształcenie policealne 
rolnicze. W latach 1984-1990 
inspektor ds wiejskiego gospo-
darstwa domowego WOPR w 
Zgłobicach (teren gminy Jodłowa). 
Obecnie prowadzi gospodarstwo 
rolne o pow. 4,20 ha. 
Zainteresowania: ekologia, kulina-
ria, ogrodnictwo.
Komunikatywna, chętna do nie-
sienia pomocy innym. Skutecznie 

będzie zabiegać o infrastrukturę drogową w Przeczycy i 
Skurowej
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Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA ZIEMI DĘBICKIEJ
Lista kandydatów Komitetu do Rady Powiatu w Dębicy w okręgu wyborczym Nr 2
  Urszula Wojnarowska – Brzostek, dyrektor szkoły
  Stanisław Warzecha  – Jodłowa, dyrektor banku,
  Anna Mikrut     – Jodłowa, rolnik

KWW RAZEM DLA ZIEMI DĘBICKIEJ jest komitetem obywatelskim i bezpartyjnym. Jego członków łączy kompetencja, 
uczciwość i zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska lokalnego. 
 Naszym priorytetem jest przestrzeganie prawa oraz mądre i przejrzyste gospodarowanie środkami finansowymi. Między 
nami są specjaliści, którzy posiadając duże doświadczenie będą pozyskiwali środki pomocowe z Unii Europejskiej w celu 
dofinansowania inwestycji na terenie powiatu.
 Chcemy uruchomić wszystkie instrumenty jakimi dysponuje samorząd terytorialny dla rozwoju gospodarczego, tak by 
młodzi ludzie nie musieli emigrować za pracą. Ze szczegółowym programem Komitetu można się zapoznać się na stronie 
internetowej Komitetu.

Oddając głos na nas masz pewność, że przyszłość ZIEMI DĘBICKIEJ jest w dobrych rękach. 

Urszula Wojnarowska, lat 46, zamężna, 2 dzieci
Co mnie upoważnia do ubiegania się o Państwa głosy?
 Po pierwsze – wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej i społecznej – pełniłam 
funkcję: członka rady sołeckiej wsi Brzostek, Przewodniczącej Rady Gminy Brzostek, 
Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, byłam członkiem Komitetu Budowy 
Krzyża Milenijnego.
 Po drugie – kierunkowe wykształcenie: mgr administracji (UMCS Lublin), studia po-
dyplomowe z zakresu historii (Uniwersytet Warszawski), socjologii i zarządzania oświatą 
(WSS-G w Tyczynie).
 Po trzecie – długoletnia praca zawodowa na terenie gminy:  staż pracy 22 lata, nauczy-
ciel dyplomowany, od 2001 r. dyrektor Gimnazjum a od 2004 dyrektor Zespołu Szkół w 
Nawsiu Brzosteckim.
 Po czwarte – duże doświadczenie w zdobywaniu dodatkowych środków na działalność 
szkoły, w tym również środków unijnych – w latach 2002-2006 to ponad 150 tys. zł. 
Brałam czynny udział w projekcie powstania na terenie gminy 3 ośrodków przedszkol-
nych finansowanych przez Unię Europejską, w których powstały 3 nowe miejsca pracy i 
możliwość bezpłatnej edukacji dla dzieci .

Moje główne cele w pracy radnego powiatowego to:
- równomierny rozwój powiatu z położeniem nacisku na tworzenie dogodnych warunków do tworzenia nowych miejsc 

pracy,
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich poprzez rozwój i podnoszenie poziomu nauczania w 

lokalnych szkołach ponadgimnazjalnych (ZS Brzostek-Klecie, LO Jodłowa i inne)
- poprawa jakości dróg.

Moje zaangażowanie i dotychczasowa, efektywna praca daje gwarancję, że Państwa głos nie pójdzie na marne!

Kandydat do Rady Gminy w Brzostku z okręgu nr 9 
ELŻBIETA GĄSIOR - Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależni”

 Lat 62. Sołtys wsi Siedliska-Bogusz od 22 lat. Pełniła funkcję radnej 
Rady Gminy w Brzostku przez 3 kadencje. Wykształcenie średnie - Tech-
nik Rachunkowości Rolnej i Administracji Terenowej. Zamężna, mąż Jan, 
3 dzieci, 5 wnuków.
 Jej pasją jest praca społeczna z ludźmi, szczególnie z młodzieżą. Od lat 
ściśle współpracuje ze szkołami Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz.
 Za najważniejsze potrzeby wsi, które będzie poruszać w Radzie Gminy 
uważa:
 - zagospodarowanie centrum wsi
 - budowę stadionu sportowego przy Zespole Szkół
 - poprawę jakości dróg

Zgodnie z obietnicą, zaprezentowaliśmy na naszych łamach tych Kandydatów, którzy zechcieli skorzystać z naszej oferty 
i dostarczyli nam materiały w uzgodnionym terminie.
Uwaga! Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść prezentacji, która może być sprzeczna z naszymi poglądami, jak 

również jakość nadesłanych fotografii.
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Z Brzostku rodem...
„…Cząstka pracy wykonana
i znów cząstka, i znów cząstka,
i znów noc, i znów od rana
do cząstki dodana cząstka.
 Kształtami świat zaludniają
 do prac przyłożone dłonie.
 Tętnią prace. Tak powstają
 wiersze, domy i symfonie…”

K. I. Gałczyński

Październikowy, jesienny dzień zapisany 
barwami brązu, ciemnej zieleni, różno-

rakiej żółci, przetkany babim latem, które 
błyszczy jak srebrna przędza. Niebo przy-
kryte lekkimi chmurami, wiatr powiewa 
chłodem i przenosi kolorowe liście tworząc 
pod nogami przepiękny kobierzec jak 
utkany dywan. Gdzieniegdzie przelatują 
ptaki i chowają się w swoich zakamarkach 
leśnych, w szuwarach, krzakach.
 Wędruję drogą zwaną „starą drogą” 
wiodącą przez przedmieście, koło daw-
nego SKR-u, przechodzę koło dworu w 
Zawadce i wspinam się w góry zawadzkie. 
Idę dawnym wąwozem, dzisiaj jest to asfal-
towa droga, dobrze utrzymana, przy której 
wyrastają nowe, gustowne domy i wspi-
nam się ku górze. Dochodzę do kapliczki 
– jak zwykle dobrze utrzymanej, ukrytej 

w cieniu drzew. A stamtąd niezwykły 
widok, cała panorama Brzostku i okolic. 
Przepiękne miasteczko z dużymi i mniej-
szymi budynkami, monumentalny kościół 
na wzgórzu, arteria szosy, a w dolinie jak 
wąska, błękitna wstęga – Wisłoka. Wokół 
mnie niezwykłe kolory jesieni ukrytej w 
sadzie, lesie i ogrodzie. Kasztan sypie 
swoje dary na ziemię, lipa żółto-zieloną 
koroną pokazuje resztki liści, dęby, brzozy, 
buki, a wśród nich jodły, sosny i świerki 
urzekają swoim zapachem. Niżej zaś sad 
duży i bogaty w wielorakie drzewa owoco-
we, brzoskwinie, czereśnie, wiśnie, śliwy, 
grusze i jabłonie z kolorowymi jak buzie 
dziecięce jabłkami. Niżej duża pasieka, 
domki pszczół i ten specyficzny zapach 
miodu. Wśród tego niczym niezmąconego 
krajobrazu stoi duży dom, a w nim rodzina 
Wojnarów, która z tą ziemią związana jest 
od lat. Jak układały się losy poprzednich 
pokoleń, dlaczego zapisali swe losy w 
górach zawadzkich? Odpowiedź jest jed-
na, ukochali tę ziemię mocno, wiążą się 
z przeszłością rodu, zmieniają życie na 
lepsze i uczą młode pokolenia szacunku 
do przeszłości.
 Wojnarówka, tak nazwiemy tę ziemię, 

wyżywiła wiele pokoleń. Wśród sadu 
stoi jeszcze malutki, drewniany domek, 
w którym żyli dziadkowie rodu. Obok 
studnia, była też duża ziemianka – piw-
nica. Mężczyźni, jak 
Antoni Wojnar, póź-
niejszy właściciel 
„gór”, po pierwszej 
wojnie światowej był 
w wojsku w Stryju, 
gdzie pełnił funkcję 
kucharza. Powrócił 
w góry i razem z 
braćmi, Janem i Wła-
dysławem, pomagał 
w gospodarowaniu, 
a życie było trudne, 
pole mało urodzajne, 
duża odległość od 
miasta, brak dróg, 
wąskim wąwozem 
można było dojść do 
szosy – w domu bieda 
piszczała. Zarobek 
we dworze też był 
tylko okresowy. Zmusił Jana i Władysława 
do wyjazdu na emigrację do Francji. Młode 
małżeństwo Władysław Wojnar i Stefania 
Żelazo zostawiają jednorocznego syna 
Zdzisława bratu Antoniemu i wyjeżdżają 
do Francji. Zdzisława wychowuje stryjo-

stwo Antoni i Zofia z 
Surdelów Wojnaro-
wie.
 Wybucha II wojna 
światowa. Antoni zo-
staje powołany do 
wojska, przebywa 
całą kampanię wrześ-
niową, dostaje się do 
niewoli niemieckiej 
skąd ucieka i pieszo 
wraca do domu. Umę-
czony, głodny, obdar-
ty, chory, dziesiątki 
kilometrów przemie-
rza ze wschodu do 
Zawadki Brzoste-
ckiej. W górach jest 
bezpieczniej. W poto-

ku buduje bunkier – schowek przed oku-
pantem, blisko jest linia frontu – a on ma 
małego bratanka, któremu musi zapewnić 
bezpieczeństwo. Na wysiedlenie wychodzi 
Antoni razem z rodziną do Przeczycy. U 
Wadasów przemieszkał trudny okres wy-
siedleńczy. Po zakończeniu wojny wraca z 
żoną i bratankiem do domu „w góry” i roz-
poczyna trudne powojenne życie. Zdzisław 
chodzi do szkoły w Brzostku, codziennie 
przemierza pieszo 
drogę przez wąwóz 
na dół ku dworowi, 
do szosy i do szkoły w 
Brzostku. Na plecach 
dźwiga tornister i ra-
zem z nim wydeptuje 
ścieżkę życia. Bardzo 
kocha swoich drugich 
rodziców i razem z 
nimi pozostaje na za-
wsze.
 Zdzisław Wojnar 
po ukończeniu szkoły 
podstawowej wyka-
zywał duże zdolności 
stolarskie. Uczy się 
tego fachu u Zieliń-

skiego w Nawsiu Brzosteckim, gdzie był 
czeladnikiem, a papiery mistrzowskie zdo-
był na kursach organizowanych w Jaśle. 
Jeździł do Jasła na motorze, szczególnie 

zimy zapisały się w jego pamięci, ogromne 
śniegi, wąwóz od góry do dołu zasypany, 
oblodzony, a on jak snowboardzista smy-
kający się na motorze. Trzeba było mieć 
nie lada umiejętności i hart ducha, aby 
pokonywać takie trudności. A potem po 
skończeniu kursu otwiera własny warsztat 
stolarski – nie ma energii elektrycznej 
– toteż wszystkie prace związane z tym 
zawodem wykonuje ręcznie. Jego stolarka 
szybko znalazła uznanie społeczne, bo 
pracował rzetelnie, dokładnie i uczciwie. 
Od najwcześniejszych lat wykonuje usługi 
stolarskie dla kościoła parafialnego – robi 
ławki, drzwi, pomaga przy remoncie du-
żego ołtarza, wykonuje meble do zakrystii 
– i tak zostało do dzisiaj. W 1960 roku 
żeni się ze Zdzisławą Sokół i przychodzą 
im na świat trzej synowie – Jerzy, Janusz 
i Marek. Chłopcy silni, sprytni, zdolni 
i pracowici jak ich rodzice. Zdzisława i 
Zdzisław Wojnarowie doprowadzają prąd 
elektryczny do domu i wtedy życie wydaje 
im się znacznie łatwiejsze. Zdzisław dużo 
czyta pism fachowych pomału zakupuje 
maszyny stolarskie i niemalże całe dnie do 
późnego wieczoru wykonuje zamówienia, 
a jest duży popyt na usługi stolarskie, od-
budowa ze zniszczeń wojennych, remonty 
i budowa nowych domów, drzwi, okna, 
schody, meble są w cenie, a ponadto pomoc 
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego u 
stryjostwa Zofii i Antoniego. Zdzisław 
ma swoje hobby – pszczelarstwo i ogród. 
Z fachowych pism ogrodniczych uczy się 

Marcella i Marek Wojnar z córkami

Stoją od lewej: Marek i Marcella, Jerzy z dziećmi i Boże-
na, Janusz i Bogusława, Zdzisław. Siedzą od lewej: Zofia i 

Antoni z prawnuczką, Zdzisława z wnuczką 

Marcella i Marek oraz Jerzy i Bożena Wojnar 
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szczepić drzewa owocowe i z dziczków 
wyrastają szlachetne jabłka, gruszki, 
śliwki, czereśnie, brzoskwinie i morele. 
Zakłada kilka pni pszczelich, które roz-

rastają się do okazałej pasieki – a miód z 
gór zawadzkich jest czysty ekologicznie, 
zdrowy i nie oszukany. Pachnie świeżym 
lasem, jest niezwykły w smaku i bardzo 
zdrowy.
 W latach siedemdziesiątych A. Wojnar 
oddaje pas ziemi do poszerzenia wąwozu i 
zrobienie drogi bitej łączącej góry z szosą 
do Siedlisk i Brzostku. Sam Zdzisław dużo 
pracuje przy budowie drogi, bo przecież 
jego chłopcy będą mieli lepszą drogę do 
szkoły, bo wyjście po zakupy do Brzostku, 
czy do kościoła będzie mniej uciążliwe i 
bardziej wygodne.
 Żona Zdzisława pieczołowicie wy-
chowuje synów, a nadto jest nowoczesną 
gospodynią, chodzi na kursy prowadzone 
przez Koło Gospodyń Wiejskich. Upra-
wia nowoczesne warzywa, truskawki, 
kabaczki, dynie, cukinie, specjalizuje się 
w hodowli drobiu, okazałe indyki dodają 
uroku dużemu podwórzu, przez które 
wypędza bydło. Gospodarka kwitła siłą 
sprawnych i pracowitych rąk rodziny Woj-
narów. W niedzielę cała rodzina odbywa 
pieszą wędrówkę do kościoła parafialnego 
w Brzostku. Na święta Bożego Narodzenia 
zjeżdża się rodzina i znajomi – widoki 
zimą są tu niezapomniane, w krasie kopuł 
śniegowych przykryte drzewa zdają się 
opowiadać niezwykłe historie ludzi żyją-
cych w tych stronach. Ludzi skromnych, 
niezwykle pracowitych i oddanych rodzi-
nie, mających ciekawe hobby i sposoby 
spędzania wolnego czasu. Na górze Zdzi-
sław wybudował okazały, piętrowy dom, 

w którym obecnie mieszka wraz z rodziną 
najstarszego syna Jerzego. 
 Jerzy po ukończeniu podstawówki 
uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Kolejo-

wej, którą ukończył w 
1979 r. i tam pracuje 
po dziś dzień jako na-
stawiacz manewrowy. 
W latach 1982-83 był 
w wojsku w Przemy-
ślu w pułku Kolejowo 
Drogowym, potem 
uzupełnił wykształ-
cenie średnie, w 1986 
r. ożenił się z Bożeną 
Sepioł i mają pięcioro 
dzieci. Najstarszy syn 
Paweł ukończył Tech-
nikum Elektryczne 
w Jaśle i otworzył 
jednoosobową firmę 
elektryczną, pracuje 
we Francji w firmie 
stryjka Marka, za-

kłada sieć elektryczną na stoiskach targo-
wych. Bezrobocia się nie boi, bo ma dobre 
wykształcenie, a i w Polsce zapotrzebowa-
nie na usługi elektryczne jest bardzo duże 
– mówi, grunt to być pracowitym i uczci-
wym; dewizy etyczne wyniesione z domu 
rodzinnego na pewno będą go prowadzić 
przez całe życie. 
 Drugi syn Andrzej 
kończy Technikum 
Geodezyjne i chciał-
by pracować w kraju 
w swoim zawodzie, 
Marysia jest uczenni-
cą trzeciej klasy Tech-
nikum Technologii 
Żywienia, Katarzyna 
uczęszcza do Techni-
kum Odzieżowego, a 
Anna do szóstej klasy 
szkoły podstawowej. 
Córki wraz z matką 
wypiekają pyszne cia-
sta, prowadzą zdrową 
kuchnię. Dom tętni 
pracą i dobrymi po-
mysłami na zagospodarowanie wolnego 
czasu. Jerzy jest bramkarzem w drużynie 
piłki nożnej w Zakładach Przewozów 
Towarowych z Tarnowa – uczestniczy 
w turniejach, ostatnio 17 listopada brał 
udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Okręgowej Sekcji Kolejarzy w 
Krakowie zorganizowany z okazji 25-lecia 
NSZZ „Solidarność”. I chociaż w Zawadce 
Brzosteckiej nie ma boiska piłki noż-

nej jeździ z synami 
na boisko szkolne w 
Siedliskach-Bogusz 
i tam rozgrywają to-
warzyskie mecze. Zaś 
na zimowe sobotnio-
niedzielne dni wymy-
ślili skoki narciarskie. 
Na własnej posesji 
wiodącej od drogi do 
Siedlisk wzdłuż lasu 
własnym sumptem 
wybudowali skocznię 
narciarską gdzie już 
od trzech lat odby-
wają się każdej zimy 
zawody w skokach 
narciarskich, na które 

przychodzą chłopcy z okolicznych wsi: 
Gorzejowej, Siedlisk-Bogusz, a nawet 
Andrzej Ostalecki kolejarz z Gorajowic 
pracujący z Jerzym w Jaśle. To jest pasja 
– sami kupują medale, puchar, organizują 
olimpiady, a sąsiedzi i rodzice uczestników 
skoków mają niepowtarzalne przeżycia 
obserwując wyczyny na nartach młodych 
sportowców – tak się rodzą talenty, a może 
jakiś następca Adama Małysza wyrośnie? 
– a może ktoś z działaczy sportowych gmi-
ny, czy powiatu zainteresuje się tą grupą 
33 narciarzy z Zawadki – a może ktoś im 
pomoże???
 Janusz Wojnar po ukończeniu szkoły 
podstawowej uczęszczał do Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Dębicy. Zrobił prawo 
jazdy A B C E, ukończył kursy czeladnika 
i mistrzowski stolarstwa w Jaśle. Odbył 
służbę wojskową w 716 Technicznej Szko-
le Wojsk Lotniczych w Zamościu, gdzie 
został odznaczony Krzyżem Towarzystwa 
Trzeźwości Transportowców. Po wojsku 
w 1986 r. ożenił się z Bogusławą Święch 
z Nawsia Brzosteckiego i mają siedmioro 
dzieci. Po ożenku przez pięć lat dostawał 
odmowę w otrzymaniu paszportu – cała 
rodzina związana była w działaniach 
Solidarności. Wesele odbyło się bezalko-
holowe, na poczesnym miejscu widnieje 
błogosławieństwo papieża Jana Pawła II. 

Po ślubie mieszkali u rodziców w Zawad-
ce, potem na stancji. Janusz pracowity i 
zaradny mężczyzna wyjeżdżał z bratem 
Markiem do Paryża, gdzie w sposób spar-
tański żył, w dzielnicy Saint Denis pod 
polskim kościołem w Paryżu wynajmował 
się do pracy – brał każdą robotę, bo w Pol-
sce czekała na pieniądze żona z dzieckiem. 
Początkowo malował domy, sypiał w ho-
telu w Paryżu, na ławkach w parku, takie 
niedogodności życia przeżywają niemalże 
wszyscy emigranci poszukujący recepty 
na życie, pracy, pieniędzy. Januszowi i 
Bogumile Wojnarom szybko przychodziły 
na świat dzieci –  z trzecim dzieckiem wra-
cają do rodziców – którzy wyjeżdżają do 
syna Marka do Francji. Zdzisław pracuje, 
Zdzisława opiekuje się dziećmi. Rodzice 
pomagają Januszowi w budowie domu. 
Po pięciu latach staje dom i samodzielny 
warsztat stolarski, gdzie przeprowadza się 
rodzina Janusza z trójką dzieci Agnieszką, 
Jackiem i Mateuszem, tutaj przychodzą na 
świat: Aneta, Kuba, Angelika i Maciek. 
Żyją w skromnych warunkach w jednym 
pokoju i kuchni, dopiero później kończą 

Dokończenie na stronie 14Wystawa prac Agnieszki

Sołtys Zawadki wręcza medal Łukaszowi Markiewiczowi

Skoki narciarskie w Zawadce Brzosteckiej 
cieszą się dużym zainteresowaniem
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Zawał serca – objawy i przyczyny

Serce pracuje bez przerwy przez całe 
życie, zaopatrując organizm w niezbęd-

ny do życia tlen. Krążąca krew przejmuje 
tlen i odżywia wszystkie narządy. Serce 
jest centralnym narządem krążenia i musi 
być stale zaopatrywane w tlen i materiały 
energetyczne, czyli musi mieć dostateczny 
dopływ krwi. Służą do tego naczynia wień-
cowe, których funkcjonowanie dla serca 
jest bardzo ważne. Zawał powstaje wtedy, 
gdy takie naczynie ulegnie zamknięciu. 
Objawem ostrego zawału jest utrudniony 
oddech i głębokie, tępe bóle promieniujące 
z okolicy sercowej do szyi, szczęki dolnej, 
pleców i ramion, lęk przed śmiercią, zim-
ny pot, szybkie tętno. Czasem u chorych 
zawał „maskuje” się: nagłe omdlenie z 
wymiotami, czasem bez bólu, niejasne 
dolegliwości w nadbrzuszu, duszność, 
ból ramienia lub szczęki. Bóle zawałowe 
ustępują po zażyciu nitrogliceryny i po kil-
kuminutowym odpoczynku. Zawał może 
wystąpić podczas odpoczynku. Przyczyną 
zawału jest niewystarczające zaopatrzenie 
mięśnia sercowego w krew. Zdarza się 
to wówczas, gdy tętnice wieńcowe serca 
są silnie zwężone na skutek miażdżycy. 
Często ostatecznym czynnikiem wywołu-
jącym zawał jest zakrzep krwi w miejscu 
zwężenia naczynia. Nie ulega dziś żadnej 
wątpliwości, że wysoki poziom cholestero-
lu jest ważnym czynnikiem, prowadzącym 
do zawału serca. O wysokości poziomu 
cholesterolu decyduje tryb życia, sposób 

odżywiania się oraz wrodzone zaburzenia 
gospodarki lipidowej. Przytoczę tu prawid-
łowe wartości cholesterolu
cholesterol całkowity 150 – 200 mg/dL
cholesterol LDL 66 – 130 mg/dL
cholesterol HDL
 mężczyźni > 35 mg/dL
 kobiety > 40 mg/dL
trójglicerydy 35 – 150 mg/dL
 Tak więc aby uniknąć choroby serca 
należy zachowywać prawidłowe wartości 
frakcji cholesterolu. Czynnikiem ryzyka 
jest również palenie. Prawdopodobieństwo 
zawału dla palących jest ponad dwukrotnie 
większe niż dla niepalących. 
Nadciśnienie tętnicze nie leczone prowadzi 
do uszkodzenia ściany naczyń krwionoś-
nych. U pacjentów z wysokim ciśnieniem 
uszkodzone zostają nie tylko tętnice 
wieńcowe lecz także mózgowe (udar) 
oraz tętnice kończyn dolnych. Prawidłowe 
ciśnienie krwi powinno wynosić 130 mm 
Hg skurczowe i 80 mm Hg rozkurczowe 
niezależnie od wieku pacjenta. Następnym 
czynnikiem ryzyka zawału jest cukrzyca. 
Prawidłowe stężenie cukru we krwi na 
czczo wynosi 70 – 100 mg/dL, a 1 – 2 godz. 
po jedzeniu ≤ 130 mg/dL.
Jednak najbardziej wiarygodnym parame-
trem dobrej regulacji poziomu cukru jest 
proste badanie krwi, za pomocą którego 
oznacza się glikozylowaną hemoglobinę 
(HbA1C), o dobrym wyrównaniu cukrzy-
cy świadczą jej wartości < 6%. Dobra 
kontrola cukru we krwi pozwala wyraźnie 
zredukować ryzyko zawału u diabetyka. 
Bardzo dużym czynnikiem ryzyka jest tak-
że nadwaga i otyłość. Główną przyczyną 
otyłości jest duży udział tłuszczu w diecie. 
Nadwaga otwiera drogę wielu czynnikom 
ryzyka, takim jak: cukrzyca, nadciśnienie, 
ograniczenie aktywności fizycznej, pod-
wyższony poziom cholesterolu. Odchudza-
nie możliwe jest tylko przez zmianę diety 

– ruch odgrywa rolę podrzędną. Trzeba 
wiedzieć, że istnieje dziedziczna skłon-
ność do zawału. Przeważnie zależy ona 
od jednego lub kilku czynników ryzyka 
np. cukrzycy, nadciśnienia lub genetycznie 
„zaprogramowanego” zaburzenia przemia-
ny lipidowej, polegającego na braku w 
wątrobie pewnych enzymów regulujących 
przemianę cholesterolu. Następstwem tego 
jest bardzo wysoki poziom cholesterolu 
lub trójglicerydów we krwi. Nie znaczy to, 
że los osoby dotkniętej tym zaburzeniem 
jest z góry przesądzony. Przeciwnie, jeżeli 
zostanie ono wcześnie wykryte daje się 
dziś skorygować przez wyeliminowanie 
czynników ryzyka, które są możliwe do 
usunięcia. Można więc zahamować rozwój 
choroby, szczególnie ważna jest w tych 
przypadkach profilaktyka (odpowiednia 
dieta, aktywność fizyczna, prawidłowa 
waga, brak stresu).
 Czynnik ryzyka stres. Życie bez stresu 
trudno sobie wyobrazić i prawdopodobnie 
w ogóle nie jest możliwe. Bardzo ważne 
jest, aby po stresie nastąpiło odprężenie. 
Jeżeli obciążenie stresem przechodzi w 
stan trwały – powstaje stan stałego napię-
cia i obciążenia, pochłaniający wszystkie 
zapasy energii. Wówczas mamy objaw 
chorobowy, który jest wysokim czynni-
kiem ryzyka zawału. 
 U wielu pacjentów zawał bywa po-
przedzony objawami wskazującymi na 
zagrożenia. Prawidłowo rozpoznane mogą 
skłonić lekarza do niezwłocznego wyko-
nania odpowiednich badań i wdrożenia 
postępowania zapobiegającego zawałowi, 
które polega na podawaniu leków, zabiegu 
angioplastyki albo wszczepieniu bypas-
sów wieńcowych. Ważne jest aby lekarz 
i pacjent nie zlekceważyli tych objawów 
ostrzegawczych i prawidłowo je zinterpre-
towali. Dużo zdrowia! 

K. Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

dom z wyposażeniem w łazienkę. Do dziś 
jeszcze – chociaż Janusz prowadzi własny 
warsztat stolarski, jest dobrym fachowcem 
i współpracuje z bratem Markiem we Fran-
cji – żyją w skromnych warunkach, a życie 
ich jest naznaczone wielkim brzemieniem 
chorego syna Kubusia, który jest pod stałą 
opieką lekarską prowadzoną przez Proko-
cim i Krosno.
 Najstarsza córka Agnieszka jest nie-
zwykle utalentowaną artystką, rzeźbi w 
drewnie i maluje na płótnie. Jej prace 
uświetniają aptekę w Pilźnie i są dowodem 
na wielką miłość do drzewa lipowego. 
Maluje obrazy z natury farbą olejną na 
płótnie. W tym roku zdaje maturę w Lice-
um Plastycznym w Krośnie. Kto zajmie się 
i pomoże niezwykle utalentowanej malarce 
i rzeźbiarce z Zawadki Brzosteckiej? Dom 
Kultury organizuje wystawę twórczości 
Agnieszki Wojnar – warto zobaczyć, a 
może zakupić od artystki krajanki obrazy 
i rzeźby.
 Miłość do drzewa z pokolenia na poko-
lenie w tym rodzie jest oczywista. Praca i 
talent służą dobrem, są receptą na dobre 
życie.
 Trzeci syn Zdzisława Wojnara Marek 
również został „zatopiony” miłością do 
drewna. Po ukończeniu szkoły wyjechał 
do Francji, tam pracował bardzo ciężko 

przy budowie domów na rusztowaniach. 
Razem z żoną i córką mieszkał w hotelach, 
aż wreszcie znalazł pracę jako stolarz 
w firmie do której również przyjeżdżał 
pracować ojciec i brat Janusz. Po latach 
kupił mieszkanie, a od kilku lat prowadzi 
własną firmę w Polsce, która przygotowuje 
meble firmowe montując i demontując 
je w halach targowych w całej Europie. 
Organizuje pracę dla Polaków, przede 
wszystkim młodzi mężczyźni z Zawadki 
i okolic zagospodarowują swój potencjał 
techniczny w jego firmie. Dziś jest samo-
dzielnym przedsiębiorcą dającym pracę i 
zarobek innym. Córki 
jego uczą się w Pary-
żu, przyjeżdżają na 
wakacje i święta do 
swojego domu, który 
wybudował Marek 
na Wojnarówce w 
Zawadce. Z daleka 
widać nowoczesną 
rezydencję pięknie 
utrzymaną,  ogro-
dzoną, a obok duży 
warsztat stolarski. I 
tak można by snuć 
opowieść o pracy i 
życiu tej niezwykłej 
rodziny.
 Za Gałczyńskim 
powtórzę „…cząstka 

pracy wykonana, i znów cząstka…”. Dni, 
miesiące i lata umykają szybko. Pozostają 
potomni i znowu tworzą, dobrze jak mają 
przykład od pradziadów. W tej rodzinie 
przykład pracowitych i uczciwych ludzi 
jest oczywisty. Jest on świętym i powta-
rzanym przez pokolenia. Oby i naszym 
rodzinom dane było przekazać potomnym 
same szlachetne i dobre przykłady

Z. Rogala
Bibliografia
1. Wolna Droga nr 26.
2. Kolejarz Małopolski. Biuletyn Okręgo-
wej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

Dokończenie ze strony 13

Dom Marka Wojnara w Zawadce Brzosteckiej
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Przewodnicząca Rady Powiatu informuje

Nazwa zadania Wartość 
zadania

Środki 
powiatu Udział gmin Środki 

zewnętrzne
Źródło 
pocho- 
dzenia

2003 Modernizacja mostu na rzece 
Wisłoka w m. Przeczyca 128 790,00 zł 128 790,00 zł - zł - zł

Modernizacja dr powiatowej 
Brzostek-Opacionka 236 760,00 zł 118 380,00 zł Gmina Brzostek

118 380,00zł - zł

Budowa Warsztatów Szkolnych 
przy ZS w Brzostku 220 000,00 zł 140 000,00 zł - zł 80 000,00 zł Dotacja 

Wojewody
Likwidacja osuwiska korpusu 
drogi Brzostek-Smarżowa 7 927,00 zł 7 927,00 zł - zł - zł

Razem 593 477,00 zł 395 097,00 zł 118 380,00 zł
Gm Brzostek 118 380 zł 80 000,00 zł

2004 Budowa Warsztatów Szkolnych 
przy ZS w Brzostku 658 533,00 zł 658 533,00 zł - zł - zł

Razem 658 533,00 zł 658 533,00 zł - zł - zł

2005 Przebudowa dr powiatowej 
Brzostek-Skurowa 105 914,00 zł 48 143,00 zł Gmina Brzostek

57 771,00 zł - zł

Przebudowa mostu w ciągu 
drogi Brzostek-Siedliska 
Bogusz

58 490,00 zł 58 490,00 zł - zł - zł

Przebudowa dr powiatowej 
Brzostek-Opacionka 156 609,00 zł 97 881,00 zł Gmina Brzostek

58 728,00 zł - zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Głobikowa-Siedliska Bogusz 489 684,00 zł 329 684,00 zł Brzostek – 30 000 zł

160 000,00 zł - zł

Budowa Warsztatów Szkolnych 
przy ZS w Brzostku 289 041,00 zł 289 041,00 zł - zł - zł

O d b u d o w a  k o r p u s u  d r 
powia towej  Głobikowa-
Siedliska Bogusz

29 622,00 zł 9 622,00 zł - zł 20 000,00 zł RZGW 
Kraków

Zabezpieczenie przyczółka 
mostu w ciągu dr Brzostek-
Siedliska Bogusz

11 625,00 zł 11 625,00 zł - zł - zł

Razem 1 140 985,00 zł 844 486,00 zł 276 499 zł
Brzostek 146 499 zł 20 000,00 zł

2006 Przebudowa dr powiatowej 
Głobikowa-Siedliska Bogusz 370 000,00 zł 250 000,00 zł Gm Brzostek – 20 000 zł

120 000,00 zł - zł

Usuwanie szkód powodziowych 
w ciągu drogi Kamienica 
Dolna-Grudna Górna

158 330,00 zł 42 330,00 zł Gmina Brzostek
36 000,00 zł 80 000,00 zł RZGW 

Kraków

Usuwanie szkód powodziowych 
Przebudowa dr powiatowej 
Brzostek-Skurowa-Błażkowa

244 000,00 zł 200 000,00 zł Gmina Brzostek
44 000,00 zł - zł

Razem 772 330,00 zł 492 330,00 zł 200 000,00 zł
Gm Brzostek 100 000 zł 80 000,00 zł

Razem lata 2003 - 2006 3 165 325,00 zł 2 390 446,00 zł 594 879,00 zł
Gm Brzostek 364 879 zł 180 000,00 zł

Szanowni Państwo!

W latach 2003 – 2006 Rada Powiatu 
w Dębicy przyjęła 485 uchwał 

na 47 posiedzeniach, w tym głównie 
uchwały budżetowe.
 Wiele starań trzeba było czynić i 
szukać poparcia u innych radnych, aby 
zdobyć środki finansowe dla gminy 
Brzostek na inwestycje drogowe i 
oświatowe. Nasza gmina otrzymała z 
powiatu 2.390.446,00 zł na realizację 

zadań przedstawionych w tabeli.
 Ponadto informuję, że wspólnie udało 
się zdobyć dofinansowanie w wysoko-
ści 35.000,00 zł na zakup samochodu 
dla uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Brzostku, uruchomić 
punkt krawiecki „Szyjmy razem”, a 
także wynegocjować w PUP staże dla 
22 absolwentów szkół średnich.
 Zadania zostały zrealizowane przy 
współpracy z Przewodniczącą Rady 
Gminy Zofią Skórską, Wójtem Lesz-

kiem Bieńkiem, radnymi i przy Waszym 
Szanowni Mieszkańcy zaangażowa-
niu.
 Serdecznie dziękuję władzom gminy, 
księżom, sołtysom, rolnikom, kierow-
nikom wszystkich jednostek na terenie 
gminy, strażakom, przedsiębiorcom, 
lekarzom, pielęgniarkom, nauczycie-
lom, rodzicom i młodzieży za pomoc w 
realizacji przedsięwzięć.

Maria Przebięda

Inwestycje w Gminie Brzostek w latach 2003 - 2006
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Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS
Zapraszamy od 8:00 do 15:30

Atrakcyjne ceny

Podziękowanie
W imieniu mieszkańców wsi Głobikówka składam podzię-

kowanie Wójtowi Gminy Brzostek Leszkowi Bieńkowi, 
Przewodniczącej Rady Powiatu Marii Przebięda i Radzie 
Gminy Brzostek za pomoc w budowie drogi powiatowej Głobi-
kówka – Głobikowa. Dziękuję także sponsorom: Bolesławowi 
i Zbigniewowi Górzanom z Dębicy, Danucie Dziedzic właści-
cielce sklepu spożywczego w Głobikówce, Radzie Sołeckiej 
z Głobikówki oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
uroczystego otwarcia tej drogi.

Sołtys wsi Głobikówka, radny Rady Gminy
Jerzy Kmiecik

Redakcja 
„Wiadomości 
Brzosteckich” 

ogłasza 
konkurs 

fotograficzny pt. 
BRZOSTECKA JESIEŃ 

Do końca listopada czekamy na fotografie. Przysłane 
prace powinny zawierać tytuł i nazwisko autora.
 Początkiem grudnia jury powołane przez redakcję 
dokona oceny nadesłanych prac, a wyniki zostaną 
opublikowane w grudniowym numerze „Wiadomości 
Brzosteckich”. Najlepsza praca zostanie wydrukowana 
w naszej gazecie.
 Zdjęcia cyfrowe, które powinny być w stosunkowo 
dużej rozdzielczości, należy przesyłać na adres: wia-
domosci@konto.pl (temat - brzostecka jesień).
 Można przesyłać również tradycyjne zdjęcia (for-
mat co najmniej 10x15cm) na adres: „Wiadomości 
Brzosteckie”, ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek 
z dopiskiem „brzostecka jesień” lub też dostarczyć 
osobiście.
 Od każdego autora przyjmujemy maksymalnie dwa 
zdjęcia.

Podziękowanie
Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo mło-

dzieży, ale też zapobieganie kradzieżom oraz dewastacji 
sprzętu, w ubiegłym roku szkolnym podjęliśmy działania 
zmierzające do zainstalowania systemu monitorującego szkołę 
mając nadzieję, że nie tylko przyczyni się to do ograniczenia 
problemów, z którymi obecnie się borykamy, ale także nie 
dopuści do powstania nowych jak np.: handel narkotykami na 
terenie placówki.
 Niestety koszty inwestycji znacznie przerosły możliwości 
finansowe naszej Szkoły. Dlatego też zwróciliśmy się o wspar-
cie finansowe do różnych firm, instytucji, organizacji, rodziców 
naszych uczniów i nauczycieli. Nasz apel o pomoc znalazł 
zrozumienie i od września tego roku szkolnego uruchomiony 
został system monitorujący.
 Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy 
wymieniając w kolejności „hojności” wszystkich sponsorów:
• Rada Rodziców Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Brzost-

ku,
• PZU. S.A. w Lublinie,
• Firma „AKPIL” PPUH w Pilźnie - K. Anioł,
• „DELIKATESY CENTRUM” – M. Drozd,
• „BANK SPÓŁDZIELCZY i RZEMIOSŁA” w Brzost-

ku, 
• Stacja paliw płynnych „AMA” w Brzostku - A. A. Ma-

jewscy,
• „PIEKARNIA” Jaworze Dolne - S. Falarz
• „BRIAN SOFT” - Sklep komputerowy w Brzostku – J. 

Berrahal 
• „EKIW” PPHU w Brzostku,
• ,,ZAKŁAD ŚLUSARSKI” w Brzostku - E. Kmiecik,
• Rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Raz jeszcze składamy serdeczne podziękowania!
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 

Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Ogłoszenie Wójta Gminy
Wójt Gminy Brzostek informuje, że w Urzędzie Gminy 

w Brzostku w dniu 09 października 2006 roku zostały 
wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości prze-
znaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej.
 Są to nieruchomości położone na terenie  Gminy Brzostek tj. 
we wsiach: Brzostek, Głobikówka, Gorzejowa, Grudna Dolna, 
Grudna Górna, Januszkowice, Kamienica Górna, Nawsie Brzo-
steckie, Opacionka,  Siedliska-Bogusz, Smarżowa, Zawadka 
Brzostecka.
 Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości 
zostały zawarte w wywieszonych wykazach. 
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Brzostek, Rynek 1, biuro Nr 5- Referat Rozwoju Gospodarcze-
go i Mienia Komunalnego, tel.(014) 683 01 11 wew.105
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 "ROZWIĄZANIE: 
październik 2006

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Szachista zwraca się do rywala: - Dla-
czego tak długo zastanawia się pan 
nad swoim kolejnym ruchem? - Ja? 
Przecież teraz pana ruch! - Mój? To 
nie mógł mi pan tego powiedzieć trzy 
dni temu?

		
Dzień dobry sąsiadko, czy pani słyszała 
ostatnią wiadomość o Kowalskich?
- Nie, nie słyszałam...

Hmmm, a ja słyszałam, że pani już 
słyszała.

		
Łapie facet złotą rybkę. Ta mówi:
- Puść mnie, a spełnię twoje jedno 
życzenie!
- OK! Chcę najnowszego mercedesa!
- A jak wolisz: za gotówkę czy na 
raty?
- A ty jak wolisz: na olejku czy na 
masełku?

		
Pewna pani późnym wieczorem prze-
chodzi przez park. Nagle dostrzega 
mężczyznę, który zmierza w jej kierun-
ku z otwartymi szeroko ramionami. Ko-
bieta zapobiegawczo zaczyna okładać 

go z całej siły swoją torebką. - A niech 
to! - krzyczy mężczyzna. - Wiedziałem, 
że tej szyby nie doniosę do domu.

		
- To bardzo uprzejme z pana strony, że 
został pan do końca mojego wykładu, 
kiedy pozostali już wyszli.
- Dziękuję panu za te słowa. Ale widzi 
pan, ja jestem następnym mówcą.

		
Roztargniony mąż, wychodząc z kina: 
- No i kto tu jest roztargniony? Zostawi-
łaś parasolkę, a ja nie tylko pamiętałem 
o swojej, ale wziąłem i twoją!
Żona (nic nie rozumiejąc): - Przecież 
przyszliśmy bez parasolek.
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KRZYŻóWKA Z NAGRODĄ

Poziomo:
1) Lęk przed ciasnymi pomieszczeniami; 
3) Obok katolicyzmu i prawosławia; 
9) Pogardliwie o Angliku; 10) Oferuje 
noclegi; 11) Olimpiada studentów;  
14) Z licznikiem i mianownikiem;  
17) But na lato; 19) Była oddzielona mu-
rem od NRD; 21) Jednoczesne brzmienie 
kilku dźwięków; 23) Na jego skórce 
łatwo się poślizgnąć; 24) Ugrupowanie 
polityczne; 27) Mielone zboże; 29) Ga-
tunek antylopy; 30) Tajne w archiwum; 
34) Biegłość w pewnej dziedzinie.
Pionowo:
1) Deszczułka w beczce; 2) Sarmacki 
bal lub dawne zebranie towarzyskie;  
4) Narząd; 5) Plemię greckie zamiesz-
kujące Tesalię; 6) Duża moneta srebrna; 
7) Pleciony bicz z rękojeścią; 8) Port 
w Szwecji z promem do Świnoujścia;  
12) Ptak jak dźwig; 13) Bębenkowa w 
uchu; 15) Wytresowana umiejętność 
psa; 16) Symbol chemiczny kryptonu;  
17) Symbol chemiczny cyny; 18) Miasto 
nad Sanem; 20) Komik fr. (1903-71), 
„Don Camillo”, „Czerwona oberża”; 
22) Do uściśnięcia; 23) Podhalański 
gospodarz; 25) Krakowska zabawa 
wielkanocna; 26) Śnieżna wydma;  
28) Samobije z bajki; 31) Pień zrąbane-
go drzewa; 32) Miesiąc zakochanych;  
33) Hel lub argon.
Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą rozwią-
zanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
5 listopada 2006 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: NAWSIE BRZOSTECKIE.
Nagrodę książkową wylosowała BOŻE-
NA CHOLEWIAK z Brzostku
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal
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Od września 2006 roku 
w Zespole Szkół w 

Nawsiu Brzosteckim realizo-
wany jest projekt „Nowe umie-
jętności przepustką do kariery 
zawodowej” przygotowany 
przez dyrektorkę Zespołu Ur-
szulę Wojnarowską, W ramach 
projektu prowadzone są działa-
nia w trzech kierunkach:
- nauka podstaw języka angiel-
skiego
- warsztaty z zakresu doskona-
lenia umiejętności niezbędnych 
do planowania kariery zawo-
dowej
- nauka podstawowych umiejęt-

ności posługiwania się komputerem (internetem)
 Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w budynku 
Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckie i cieszą się dużym za-
interesowaniem wśród uczestników a właściwie uczestniczek, 
bowiem panowie nie garną się do wiedzy. Głównym moty-
wem udziału w zajęciach jest chęć 
pomagania swoim dzieciom w nauce 
j. angielskiego a dopiero później 
zwiększenie możliwości znalezienia 
pracy. W nauce obsługi komputerów 
kolejność motywacji jest odwrotna.
 Celem zajęć realizowanych w 
ramach projektu „Nowe umiejętności 
przepustką do kariery zawodowej” 
w zakresie języka angielskiego jest 
nauka podstaw języka, co ma ułatwić 
poszukiwanie nowej pracy zarówno 
w kraju, jak i za granicą.
 Kurs jest oparty na metodzie komu-
nikacyjnej. Pozwala na równomierne 
rozwijanie wszystkich sprawności 
językowych poprzez różnorodne 
ćwiczenia poświęcone mówieniu, 
słuchaniu, czytaniu i pisaniu, jak też 
integrujące poszczególne sprawności 
i pozwalające na sprawdzenie nabytej 
wiedzy i umiejętności w praktyce
 Celem zajęć komputerowych jest 
nabycie podstawowych umiejętności 

posługiwania się komputerem. Warsztaty komputerowe po-
dzielono na kilka działów. W pierwszym okresie uczestnicy 
poznawali ogólne zasady użytkowania komputera począwszy 
od logowania, uruchamiania programów, tworzenia folderów, 
poruszania się po katalogach, zapisywania danych, usuwania 
katalogów. Uczestnicy poznali również jak sprawnie poruszać 
się pomiędzy oknami programu. W ostatnim okresie uczestni-
cy podejmowali próby tworzenia własnych prac przy pomocy 
edytora tekstu MS Word.
 Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są w formie 
warsztatów. Celem tych zajęć jest pomoc w przygotowaniu 
uczestników do podjęcia roli zawodowej oraz świadomego 
kierowania swoją karierą. Na zajęciach poruszano takie tematy 
jak: osobowość człowieka – a środowisko pracy, moje silne 
- słabe strony, jacy jesteśmy – bilans osobowy. Przedstawione 
zostały metody aktywnego poszukiwania pracy (gdzie i jak 
szukać pracy) oraz jak napisać CV, list motywacyjny. 
 Zajęcia realizowane w szkole i przez nauczycieli stały się 
okazją do bliższych kontaktów z nauczycielami własnych 
dzieci co z kolei pomaga we współpracy na linii wychowawca 
– rodzic. 

Realizatorki: M. Dunajska, A. Mirus

Nowe umiejętności przepustką do kariery zawodowej

Uczestnicy projektu w czasie zajęć z języka angielskiego

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Januszko-
wice - wieś wzbogaciła się o samochód bojowy 

marki Star. W ten sposób kolejna jednostka z terenu 
gminy została wyposażona w samochód strażacki, 
którym będzie można wyjeżdżać na akcje. Skrom-
na ceremonia przekazania używanego auta z OSP 
w Brzostku, na którą przybył Komendant PSP w 
Dębicy Wojciech Buszek, odbyła się przed remizą 
w Januszkowicach 27 września 2006 r.
 Dotrzymał słowa Wójt Gminy Leszek Bieniek, 
który na poświeceniu sztandaru w maju ubiegłego 
roku obiecał januszkowickim strażakom samo-
chód.
 Aktualnie brzostecka OSP jest w posiadaniu 
dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych Iveco 
oraz jednego przeznaczonego do ratownictwa me-
dyczno-technicznego na bazie samochodu Peugeot 
Boxer. 

/fl/

Samochód dla Januszkowic

Wójt Leszek Bieniek przekazuje samochód januszkowickim strażakom
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Prezentacja efektów działań realizowanych w ramach 
Szkoły Marzeń w Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz 

Prezentacja efektów działań realizowanych w ramach Szko-
ły Marzeń w Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim 

Udowodniła te słowa prezentacja 
regionalna szkół biorących udział w 

realizacji programu Szkoła Marzeń. 28 
września b.r w Hali Sportowej „Podpro-
mie” w Rzeszowie odbyło się spotkanie 
27 szkół z województwa podkarpackie-
go biorących udział w projekcie. Naszą 
gminę reprezentowały dwie szkoły 
– Gimnazjum w Siedliskach Bogusz i 
Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzoste-
ckim. W związku z realizacją programu 
placówki te otrzymały łączną kwotę 
144 tys. zł., w tym Szkoła w Nawsiu 
Brzosteckim – 56 tys. zł. zaś Gimna-
zjum w Siedliskach Bogusz – 88 tys. 
zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na 
zakup pomocy naukowych, wyposaże-
nie bibliotek, prowadzenie zajęć dodat-

kowych, wyjazdy do teatru, wycieczki. 
W Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz 
częściowym uwieńczeniem działań było 
zorganizowanie dwóch trzydniowych 
wycieczek, dla grup integracyjnych, do 
Wrocławia oraz do Wiednia.
 Uroczystość prezentacji rozpoczął 
pan Stanisław Fundakowski – koordy-
nator regionalny Szkoły Marzeń, który 
na wstępie powitał wszystkich gości 
i podziękował za zaangażowanie w 
realizację projektu. Kolejnym punktem 
spotkania było wręczenie szkołom 
uczestniczącym w programie dyplomów 
za udział w regionalnej prezentacji oraz 
przyznanie tytułów „Przyjaciół Szkoły 
Marzeń”, którymi w naszej gminie 
zostali Wójt Pan Leszek Bieniek oraz 

Zastępca Wójta Pan Jan Szczepanik. 
 Następnie rozpoczęła się prezentacja 
efektów pracy poszczególnych szkół, 
na którą składały się wystawy prac 
wykonanych przez uczniów w ramach 
kół zainteresowań, warsztatów, zajęć 
wyrównawczych, wycieczek. Wszystkie 
działania zostały udokumentowane w 
postaci zdjęć, folderów, przewodnika 
oraz amatorskiego filmu o Jakubie Sze-
li.
 Prezentacja efektów realizacji progra-
mu udowodniła, że marzenia mogą się 
spełnić jeżeli… mocno tego chcemy.
 Budujący jest fakt, że działania roz-
poczęte w ramach projektu będą konty-
nuowane z ogromną korzyścią nie tylko 
dla uczniów, ale też szkół i środowiska 
lokalnego.

Uczestnicy prezentacji

Marzenia się spełniają…

Dyrektorzy, koordynatorzy i uczniowie Gimnazjum w Siedliskach Bogusz i Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim 
podczas wręczania certyfikatów udziału w programie Szkoła Marzeń w Rzeszowie 
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Taaaki grzyb!
W tym roku znalezienie praw-

dziwka w brzosteckich la-
sach to żaden problem. Rosną 
także  kozaki, rydze, gołąbki, 
kanie, maślaki. 
 Okaz na fotografii o średnicy 
kapelusza 30 cm, ważący 1,15 kg 
został znaleziony w lesie na Woli 
Brzosteckiej 21 września 2006 r. 
w godzinach przedpołudniowych
 Szczęśliwym znalazcą praw-
dziwka-giganta jest Pan Jan Mro-
czek z Nawsia Brzosteckiego, 
który wybrał się na grzyby do lasu 
ze swoim synkiem Patrykiem.

/fl/

Konkurs na ZDJĘCIE Z WAKACJI rozstrzygnięty

Fot. Marcin Nycz

W sierpniowym numerze „Wia-
domości Brzosteckich” ogło-

siliśmy konkurs na ZDJĘCIE Z 
WAKACJI. Nie spodziewaliśmy 
się zbyt wielu prac, bo konkurs był 
ogłoszony trochę późno - wakacje 
zaczynają się przecież miesiąc 
wcześniej. A jednak Czytelnicy nas 
nie zawiedli i przysłali 7 prac. Mar-
cin Nycz - dwie fotografie, Agata 
Zięba - dwie, Katarzyna Zięba - dwie 
i Ilona Kurcz jedną.
 Jury powołane przez redakcję 
nagrodziło pierwszym miejscem 
pracę Marcina Nycza z Brzostku pt. 
„Zachód słońca nad Jeziorem Bia-
łym”, którą zgodnie z regulaminem 
drukujemy.
 Nasz konkurs będzie trwał dalej. 
Szczegóły na str 16.

Zachód słońca nad Jeziorem Białym


