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Tegoroczne uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Brzostku,  
którą sprawował Ks. Proboszcz Jan Cebulak
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Po Mszy św. kombatanci złożyli kwiaty w miejscach pamięci narodowej

Program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzostku

Na uroczystość przybyło wielu mieszkańców Brzostku i okolic Fot. J. Nosal
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Po upadku w 1989 r. systemu komu-
nistycznego w Polsce wracają do 

oficjalnego kanonu świąt narodowych 
tradycyjne rocznice. Są to: 3 maja 1791 
r. – uchwalenie Konstytucji Trzeciego 
Maja, która miała zreformować Polskę 
i uchronić ją przed zaborcami oraz  11 
listopada 1918 r. – Odzyskanie Niepod-
ległości po 123 latach niewoli. Te dwie 
daty wyznaczają polską tożsamość, któ-
rej chciały nas pozbawić komunistyczne 
władze poprzez narzucanie sfałszowanej 
historii. Zbliża się dzień 88 rocznicy 
odzyskania niepodległości przez nasz 
kraj. Przedstawmy w kilku zdaniach 
tamte czasy i znaczenie tego doniosłego 
wydarzenia w życiu Polski i Narodu.  
 W 1918 roku Rosja, za sprawą bol-
szewickiego przewrotu, pochłonięta 
była w odmętach wojny domo-
wej, a państwa centralne, Niem-
cy i Austro-Węgry, dostawały 
„wojennej zadyszki”. Trwający 
ponad cztery lata światowy kon-
flikt wyczerpywał ich zasoby 
materiałowe i ludzką cierpliwość. 
Przybycie wojsk amerykańskich 
do Europy zmieniło wyraźnie 
układ sił na korzyść aliantów 
z Francją i Wielką Brytanią na 
czele. Zbliżał się czas decydu-
jących rozstrzygnięć. Tak też się 
stało – w październiku rozpadła 
się wielonarodowa monarchia 
austro-węgierska; 11 listopada 
na froncie zachodnim Niemcy 
podpisały zawieszenie broni, 
które przekształciło się w ich 
kapitulację. Dla Polaków, którzy 
w tej wojnie widzieli szansę na 
niepodległość, rzeczywistość 
przerosła najśmielsze oczekiwa-
nia. Oto zaborcy Polski ponieśli 
ogromną klęskę, czy wręcz ich 
państwa przestały istnieć. Nie 
ma cara i cesarzy, zniewalająca narody 
mocarstwowa Europa zmienia swe 
oblicze. Teraz potrzebna była niepod-
ległościowa wola i nadzieja narodu 
polskiego, że odrodzenie suwerennego 
państwa jest możliwe – a takiej woli 
nie brakowało. Dlatego wypadki toczą 
się błyskawicznie. Początkiem listopa-
da tworzą się lokalne polskie ośrodki 
władzy, rozbrajane są oddziały wojsk 
zaborczych, przejmowana jest admini-
stracja, pojawiają się biało-czerwone 
flagi, białe orły, organizuje się polska 
siła zbrojna. 10 listopada z więzienia w 
Magdeburgu do Warszawy przybywa 
Józef Piłsudski. Jemu Rada Regencyjna 
podporządkowuje się i 11 listopada 1918 
r. oddaje naczelne dowództwo nad woj-
skiem polskim. W tym przełomowym 
dniu Polacy uświadomili sobie w całej 
pełni fakt odzyskania niepodległości. 
Piąte pokolenie wychowane w okresie 
zaborów doczekało się wreszcie odro-

dzenia swojej państwowości. Polaków 
opanował nastrój entuzjazmu i ogromnej 
radości. Na ulicach i rynkach miast gro-
madzą się wiwatujące rzesze rodaków, 
cieszą ich polskie symbole narodowe, 
można bez ograniczeń zaborców ma-
nifestować narodową suwerenność. Po 
123 latach niewoli okazało się, że Polacy 
nie zatracili swej tożsamości narodowej 
– zachowany został polski język, kultura 
i tradycja, religia katolicka oraz pamięć 
o tysiącletniej historii i dawnej pań-
stwowej potędze. Zrywy powstańcze, 
choć okupione wielką daniną krwi, 
świadczyły o tym, że Polacy nigdy nie 
pogodzili się z utratą niepodległości. 
Kultywowana pamięć o powstaniach 
i walce o wolność przyczyniła się do 
wychowywania kolejnych pokoleń 

patriotów. 11 listopada 1918 r. ziścił się 
nareszcie sen o wolnej Ojczyźnie. Był 
to dopiero początek długiego procesu 
tworzenia się Drugiej Rzeczypospolitej. 
W ogniu Powstań Śląskich i Wielkopol-
skiego oraz plebiscytów kształtowały się 
granice. Natomiast „Cud nad Wisłą”, 
czyli bitwa  pod Warszawą w sierpniu 
1920 r. uratowała Polskę przed bolsze-
wickim panowaniem. Tylko wysiłkiem 
całego społeczeństwa polskiego mo-
gło powstać i obronić się niepodległe 
państwo, którego Naczelnikiem w tym 
najtrudniejszym czasie był marszałek 
Józef Piłsudski. 
 Dlatego w burzliwej historii naszej 
Ojczyzny Święto Odzyskania Niepod-
ległości, obchodzone 11 listopada, zaj-
muje najważniejsze miejsce. Wtedy to 
w 1918 r. Polska po 123 latach niewoli 
odzyskuje niepodległość. Oczywiście 
tworzenie się wolnego państwa wtedy 
dopiero się zaczęło się na dobre. Ge-

neralnie aby Polacy mogli wybić się na 
niepodległość musiały równocześnie 
wystąpić dwa najważniejsze czynniki: 
I - sprzyjająca sytuacja międzynaro-
dowa pod koniec pierwszej wojny 
światowej, czyli klęska zaborców; II 
- wola i dążenie Narodu do budowania 
suwerennego państwa. Historię czasu 
wybicia się Polski na niepodległość 
tworzyło całe społeczeństwo, które zro-
zumiało nadejście epokowej chwili. W 
patriotyczną działalność zaangażowane 
były od dziesięcioleci również wybit-
ne jednostki: Józef Piłsudski, Roman 
Dmowski, Ignacy Paderewski, Ignacy 
Daszyński, Edward Rydz – Śmigły, Wła-
dysław Sikorski, Kazimierz Sosnkowski 
i wielu innych. Główny ciężar odpowie-
dzialności za odradzającą się Ojczyznę 

przyjął Naczelnik Państwa – Jó-
zef Piłsudski. Polacy zachowali 
swą tożsamość narodową mimo 
długiej niewoli, rusyfikacji i 
germanizacji. Po raz pierwszy 
w swych dziejach nie była to 
szlachecka Rzeczpospolita, lecz 
narodowa. Chociaż większości 
obywatelom ciężko było żyć i 
pracować w odradzającym się 
państwie, pełnym wojennych 
zniszczeń i pozaborczego zacofa-
nia. Tę historię odzyskiwania nie-
podległości tworzył suwerennie 
Naród polski z własnej woli, bez 
niczyjej pomocy, pokazując swą 
wielkość na oczach zdumionej 
Europy tej zachodniej i wschod-
niej.
 Święto Odzyskania Niepod-
ległości jest najdonioślejsze w 
dziejach Polaków i powinniśmy 
ten dzień uczcić szczególną 
pamięcią i modlitwą w intencji 
naszej Ojczyzny oraz tych co 
polegli w jej obronie. To również 

może być doskonała lekcja patriotyzmu 
dla najmłodszego pokolenia. Dajmy 
wspólnie temu wyraz uczestnicząc w 
rocznicowych uroczystościach! Dziś 
po 88 latach od tamtych wydarzeń, 
jaka płynie dla nas nauka, czy to tylko 
zamierzchła historia? Czy nasza nowa 
niepodległość, którą zaczęliśmy od-
zyskiwać od 1989 r. została nam dana 
już raz na zawsze i nie ma żadnych 
zagrożeń? Ojciec Święty Jan Paweł II 
w Warszawie w 1983 r. powiedział: 
„Naród nade wszystko musi żyć o wła-
snych siłach i rozwijać się o własnych 
siłach. Sam musi odnosić to zwycięstwo, 
które Opatrzność Boża zadaje mu na 
tym etapie dziejów (...) Nie chodzi o 
zwycięstwo militarne – ale o zwycięstwo 
natury moralnej. To ono właśnie stano-
wi istotę wielokrotnie proklamowanej 
odnowy. Chodzi tu o dojrzały ład życia 
narodowego i państwowego...”.

W. Tyburowski

11 Listopada - Święto Niepodległości
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Ostatnia 41 sesja czwartej kadencji 
odbyła się 26 października br. Ob-

rady prowadziła Przewodnicząca Rady 
Gminy Zofia Skórska. Podczas obrad 
Wójt Gminy Leszek Bieniek złożył in-
formację z realizacji uchwał w okresie 
międzysesyjnym, która przedstawiała 
się następująco: zgodnie z uchwałą 
XL/315/06 Rady Gminy Brzostek z 
dnia 28 września 2006 r. przyjęto układ 
wykonawczy do zmian w budżecie na 
2006 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 
73/06. Uchwałę Nr XL/307/06 z dnia 
28 września br. w sprawie procedury 
uchwalania budżetu gminy oraz szcze-
gółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu 
przekazano kierownikom jednostek 
organizacyjnych do wykorzystania 
przy opracowaniu projektu budżetu na 
2007 rok. Aktem notarialnym z dnia 
25 października br. dokonano korekty 
udziałów w działce oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym 216/3 położonej w 
Brzostku zabudowanej blokami wielo-
rodzinnymi. Sporządzono akt 
notarialny sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym lokalu Nr 
2 w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul Gry-
glewskiego, na rzecz najemcy 
oraz akt notarialny przyjęcia 
darowizny działki Nr 291/1 
/droga/ położonej w Brzostku 
od SKR.
 W dalszej części obrad 
podjęto uchwały w sprawie:
-  z m i a n y  u c h w a ł y  N r 

XL/347/2002 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 13 września 
2002 r. w sprawie przyjęcia 
wieloletniego planu gospo-
darczego,

- zmiany uchwały budżetowej na 2006 
rok Nr XXXII/259/05 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 29 grudnia 2005 r.

- zasad i trybu umarzania wierzytelno-
ści jednostek organizacyjnych Gminy 
z tytułu należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się przepisów 
ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz 
udzielania innych ulg w spłacaniu tych 
należności,

- przyjęcia darowizny działek położo-
nych w Nawsiu Brzosteckim oznaczo-
nych numerami 772/4 i 728/1 na rzecz 
Gminy Brzostek, przeznaczonych pod 
rozbudowę drogi gminnej,

- zmiany regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Brzostek,

- przyjęcia darowizny działek oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi 153/4, 
155/2, 192/1 i 197/1 położonych w 
Woli Brzosteckiej na rzecz Gminy 
Brzostek, przeznaczonych pod rozbu-
dowę drogi gminnej.

 Na zakończenie Przewodnicząca 
Rady Gminy Zofia Skórska złożyła 

sprawozdanie z działalności Rady za 
okres kadencji 2002-2006. W okresie 
tym Rada Gminy Brzostek odbyła 41 
sesji. Zakres spraw i problemów, nad 
którymi pracowała Rada obejmował:
- uchwalenie Planu Rozwoju Lokalne-

go,
- uchwalenie statutów sołectw, zmian w 

statutach jednostek organizacyjnych,
- utworzenie Samodzielnego Gminnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej, powołania Rady Społecznej 
SGP ZOZ i zatwierdzenia Statutu SGP 
ZOZ,

- uchwalenie budżetu gminy, 
- przyjęcie sprawozdań z wykonania 

budżetu i udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy, oraz zatwierdzenie 
sprawozdań finansowych instytucji 
kultury – Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Brzostku i Samodzielnego 
Gminnego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Brzostku.

- określenie wysokości stawek podatku 
od nieruchomości,

- zatwierdzenie taryf na zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzenie ścieków,

- wybór banku do obsługi bankowej 
budżetu Gminy Brzostek,

- przyjęcie rocznego programu współ-
pracy Gminy Brzostek z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego,

- przyjęcie Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,

- uchwalenie regulaminu określające-
go wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego dla na-
uczycieli.

- uchwalenie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Brzostek,

- programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem gminy oraz zasad 
wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gmi-
ny.

- ustalenia zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości wchodzą-
cych w skład zasobu Gminy Brzo-

stek,
- zbycia w drodze przetargu działek sta-

nowiących własność gminy, oddanie w 
dzierżawę mienia komunalnego, przy-
jęcie darowizn działek przeznaczonych 
pod rozbudowę dróg gminnych,

- przystąpienie do realizacji projektu 
grupowego pn. „Program poprawy 
czystości zlewni rzeki Wisłoki – upo-
rządkowanie gospodarki wodno – ście-
kowej w gminach Związku”,

- szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy, 
uchwalenie górnych stawek opłat za 
usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżnianie zbior-
ników bezodpływowych.

- wyboru ławników sądów powszech-
nych na kadencję 2004-2007,

 Na sesjach podjęto 323 uchwały 
problemowe w tym:
- 84 uchwały dotyczące budżetu, zmian 

w budżecie, zaciągnięcia kredytów, 
pożyczek i zobowiązań finansowych,

- 78 uchwał dotyczących mienia komu-
nalnego, sprzedaży i dzierżawy nieru-
chomości, przyjęcia darowizny działek 
pod modernizację dróg gminnych,

- 25 uchwał w sprawie stawek 
podatku, opłat lokalnych, 
zwolnień w podatkach,
- 133 uchwały organizacyjne, 
pozostające w zakresie dzia-
łania gminy.
 W ciągu kadencji odbyło się 
88 posiedzeń Komisji działa-
jących przy Radzie Gminy. 
Tematami wiodącymi obrad 
Komisji były sprawy doty-
czące opinii budżetu, opinii 
stawek podatków i opłat, opi-
nii w sprawie przedłożonego 
sprawozdania z wykonania 
budżetu, kontroli stanu dróg 
gminnych i realizacji zaleceń 
pokontrolnych.

 Komisja Rewizyjna w poszczegól-
nych latach prowadziła kontrole zgodnie 
z przyjętym rocznym planem kontroli. 
W biurze Rady Gminy pełnione były 
stałe dyżury przez Przewodniczącą 
Rady, podczas których mieszkańcy 
przychodzili z problemami dotyczący-
mi działalności samorządu. Corocznie 
przeprowadzano analizę danych zawar-
tych w oświadczeniach majątkowych 
złożonych przez radnych a następnie 
informowano Radę Gminy o ewentual-
nych nieprawidłowościach i podjętych 
działaniach. Przewodnicząca Rady oraz 
Radni brali udział w uroczystościach 
organizowanych na terenie Gminy oraz 
Powiatu.
 Przewodnicząca Rady Gminy złożyła 
podziękowanie wszystkim Radnym 
za pracę w mijającej kadencji oraz za 
współpracę Panu Wójtowi, Zastępcy 
Wójta, pracownikom Urzędu Gminy, 
dyrektorom i kierownikom jednostek 
oraz zakładów budżetowych i sołtysom, 
życząc dalszej owocnej pracy dla dobra 
wspólnoty lokalnej.

Ewa Szukała

Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28 lipca 2006 r.

Z prac Rady Gminy
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Okręgi Liczba 
uprawnionych

Głosy 
oddane

Głosy 
ważne

Głosy 
nieważne Frekwencja

Okręg nr 1 - Brzostek, Zawadka Brzostecka 2233 1080 1009 71 48,37%
Okręg nr 2 - Klecie, Bukowa 871 371 346 25 42,59%
Okręg nr 3 - Januszkowice, Opacionka 978 463 406 57 47,34%
Okręg nr 4 - Nawsie Brzosteckie 630 359 347 12 56,98%
Okręg nr 5 - Wola Brzostecka 390 146 143 3 37,44%
Okręg nr 6 - Kamienica Górna, Bączałka 811 433 398 35 53,39%
Okręg nr 7 - Grudna Górna, Grudna Dolna 706 281 242 39 39,80%
Okręg nr 8 - Smarżowa, Głobikówka 663 283 276 7 42,68%
Okręg nr 9 - Siedliska-Bogusz 778 362 347 15 46,53%
Okręg nr 10 - Gorzejowa 557 224 189 35 40,22%
Okręg nr 11 - Kamienica Dolna 382 218 203 15 57,07%
Okręg nr 12 - Przeczyca, Skurowa 862 378 305 73 43,85%

Ogółem w gminie: 9861 4598 4211 387 46,63%

Obwód głosowania
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Liczba głosów
Brzostek, Zawadka Brzostecka 739 319 1058
Bukowa 154 23 177
Januszkowice, Opacionka 332 95 427
Nawsie Brz., Wola Brz. 359 133 492
Kamienica Górna, Bączałka 385 38 423
Grudna Górna, Grudna Dolna 220 46 266
Klecie 153 41 194
Smarżowa, Głobikówka, Siedliska-Bogusz 519 89 608
Gorzejowa 141 72 213
Kamienica Dolna 172 45 217
Przeczyca, Skurowa 304 68 372

Razem: 3478 969 4447
Procent: 78,21% 21,79%
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WYNIKI WYBORÓW 
dO RAdY GmINY  
W POSZCZEGÓLNYCH 
OKRĘGACH
Okręg nr 1 - Brzostek, Zawadka Brzostecka

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

SAMBORSKA Ewa 436 62,08%
SKÓRSKA Zofia 423 60,23%
WARCHAŁ Marian 333 47,41%
RAŚ Zbigniew Józef 295 42,00%
KRZYSZCZUK Józef 231 32,89%
POTRZEBA Artur 127 18,08%
BOROWIECKI Piotr 103 14,67%
KOBAK Irena 83 11,82%
KURCZ Wiesława 76 10,82%

Razem: 2107

Okręg nr 2 - Klecie, Bukowa

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

JAMRÓZ Feliks 140 38,67%
GRYGIEL Mariusz 121 33,43%
KOWALSKI Wiesław 101 27,90%

Razem: 362

Okręg nr 3 - Januszkowice, Opacionka

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

WESOŁOWSKI Jan 197 61,56%
CHAJEC Ryszard 163 50,94%
MOKRZYCKI Andrzej 129 40,31%
MOKRZYCKI Bronisław 110 34,38%
BOROŃ Tadeusz 41 12,81%

Razem: 640

Okręg nr 4 - Nawsie Brzosteckie

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

KOBAK Józef 188 54,18%
GRYGIEL Jan 109 31,41%
DACHOWSKA Krystyna 50 14,41%

Razem: 347

Okręg nr 5 - Wola Brzostecka

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

PRZYWARA Małgorzata 92 64,34%
GÓRKA Zbigniew 41 28,67%
GÓRKA Wiesław 10 6,99%

Razem: 143

Okręg nr 6 - Kamienica Górna, Bączałka

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

DZIADURA Józef 275 64,55%
PACANA Edward 98 23,00%
HALS Irena 48 11,27%
GÓRZAN Marek 5 1,17%

Razem: 426

Okręg nr 7 - Grudna Górna, Grudna Dolna

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

SMAGACZ Zbigniew 113 43,46%
PIETRZYCKI Władysław 89 34,23%
PIETRUCHA Stanisław 58 22,31%

Razem: 260

Okręg nr 8 - Smarżowa Głobikówka

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

KMIECIK Jerzy 141 51,09%
WÓJCIK Jan Kazimierz 101 36,59%
ZIMA Józef 22 7,97%
WRONA Grzegorz Jan 12 4,35%

Razem: 276

Okręg nr 9 - Siedliska-Bogusz

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

GĄSIOR Elżbieta 176 50,72%
MARKIEWICZ Roman 76 21,90%
NIEZGODA Andrzej 63 18,16%
KORDELA Barbara 32 9,22%

Razem: 347

Okręg nr 10 - Gorzejowa

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

HOŁOWICKI Gustaw 101 47,20%
KRZYWIŃSKI Mariusz 78 36,45%
ZDZIARSKI Władysław 26 12,15%
STANEK Andrzej 9 4,21%

Razem: 214

Okręg nr 11 - Kamienica Dolna

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

PTASZEK Marian 115 53,74%
DOBOSZ Wojciech 99 46,26%

Razem: 214

Okręg nr 12 - Przeczyca, Skurowa

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

NAWRACAJ Alfred 132 36,46%
RAMUT Włodzimierz 107 29,56%
KOLBUSZ Małgorzata 81 22,38%
KACZKA Stanisław 42 11,60%

Razem: 362
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 Składam serdeczne podziękowania wszyst-
kim tym Wyborcom, którzy w wyborach sa-
morządowych 2006 swoje głosy oddali na Ko-
mitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość”. 

Weronika Baran

Lp. Nazwisko i imię kandydata, miejsce 
zamieszkania

GMINA BRZOSTEK - obwód głosowania
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Komitet Wyborczy PSL
1. Chmura Jan - Grudna Górna 33 8 10 32 106 124 6 71 10 2 28 14 444

846
2. Krajewski Jan - Brzostek 49 18 13 4 10 1 25 9 2 2 7 7 147
3. Maziarka Stefan - Dęborzyn 1 0 0 2 2 0 0 2 6 0 5 98 116
4. Składanowski Marek - Wola Brzostecka 17 0 3 32 5 0 2 0 1 0 4 9 73
5. Pasternak Stanisław - Jodłowa 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 60 66

KW Liga Polskich Rodzin
1. Kmiecik Edward - Brzostek 38 2 12 3 14 4 5 2 0 5 6 8 99

314
2. Błazień Józef - Przeczyca 4 1 7 3 4 1 0 2 1 3 43 11 80
3. Majewska Jadwiga - Grudna Górna 0 0 6 1 1 33 1 2 0 1 2 11 58
4. Samborski Józef - Januszkowice 1 0 33 1 4 0 1 2 2 0 0 3 47
5. Świętoń Jolanta - Gorzejowa 1 1 2 1 1 3 0 2 5 1 0 13 30

KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Baran Weronika - Brzostek 97 11 9 69 12 1 20 14 4 1 25 7 270

7972. Kobak Andrzej - Brzostek 50 7 29 39 38 5 7 20 4 7 6 23 235
3. Kita Grzegorz - Jodłowa 11 1 13 2 2 8 0 4 1 2 7 177 228
4. Sękowska Marta - Brzostek 30 2 5 9 5 0 0 1 1 0 4 7 64

KW Samoobrona RP
1. Bugno Ferdynand - Brzostek 67 6 22 26 42 8 5 32 46 6 7 195 462

819
2. Łącki Janusz - Brzostek 51 1 10 18 12 0 6 3 5 0 22 14 142
3. Wal Józef - Jodłowa 4 1 8 2 3 2 0 4 8 0 3 42 77
4. Szot Wojciech - Jodłowa 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 3 65 72
5. Borowiecki Sylwester - Siedliska-B. 2 0 8 0 1 4 1 34 2 0 5 9 66

KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
1. Przebięda Maria - Brzostek 308 78 123 73 31 10 36 83 16 77 42 11 888

1992

2. Serwatka Jan - Jodłowa 5 0 1 0 2 0 0 4 1 0 6 373 392
3. Szczepanik Jan - Brzostek 38 2 15 18 27 18 13 97 27 2 6 8 271
4. Grzesiakowski Grzegorz - Kamienica 58 4 14 17 20 0 8 20 12 49 34 29 265
5. Papiernik Lucyna - Dzwonowa 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 115 123
6. Górka Zofia - Bączałka 5 1 2 2 19 1 0 13 1 1 1 7 53

KWW RAZEM DLA ZIEMI DĘBICKIEJ
1. Warzecha Stanisław - Jodłowa 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 380 383

7422. Wojnarowska Urszula - Brzostek 88 11 34 83 23 6 13 24 8 7 8 4 309
3. Mikrut Anna - Dzwonowa 3 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 42 50

KWW „ROZWÓJ DĘBICY”
1. Nykiel Jolanta - Jodłowa 4 1 0 0 0 0 1 0 0 4 2 92 104

245

2. Juszkiewicz Marcin - Klecie 10 5 2 0 2 1 26 1 0 0 0 3 50
3. Serafin Joanna - Kamienica Dolna 1 0 0 0 0 3 0 1 1 25 2 2 35
4. Oprządek Edward - Zawadka Brz. 14 0 12 1 2 0 1 0 0 0 0 1 31
5. Hendzelewska Marta - Skurowa 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 0 13
6. Bałucki Kazimierz - Dębowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 12

KWW „Nasz Samorząd 2006”
1. Janiga Jan - Jodłowa 3 0 0 0 1 2 0 5 4 0 15 181 211

4182. Kurcz Jan - Smarżowa 8 1 8 0 7 5 5 98 19 3 3 3 160
3. Nowak Stanisław - Jodłowa 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 42 47

Razem: 6173

WYNIKI WYBORÓW dO RAdY POWIATU 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzostek!
 Serdecznie dziękujemy za każdy głos oddany na 
kandydatów do Rady Powiatu, Rady Gminy, wójta 
z listy KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej.

Maria Przebięda, Leszek Bieniek
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Ryglice to atrakcyjnie położone 
miasto w pobliżu północnego stoku 

Pasma Brzanki nad potokiem Szwedka, 
oddalone o 25 km w kierunku południo-
wo-wschodnim od Tarnowa. Ryglice 
mają bogatą przeszłość historyczną, 
istnieją prawdopodobnie od XII w., lecz 
pierwsza wzmianka pochodzi z 1301r., 
kiedy to król Władysław Łokietek nadał 
tę osadę nowym właścicielom. Przy-
puszcza się, że za panowania Kazimie-
rza Wielkiego Ryglice otrzymały prawa 
miejskie i rozwój tej miejscowości trwał 
od XIV do końca XVI stulecia. Potem 
następuje upadek miasta, szczególnie 
podczas potopu szwedzkiego (1655-
1660) i utrata praw miejskich. Ponownie 
Ryglice stają się miastem w 1824r., co 
było efektem napływu osadników, roz-
woju rzemiosła i handlu. Kolejne znisz-
czenia przyniosła I wojna światowa. W 
1934 r. w wyniku państwowej reformy 
administracyjnej Ryglice utraciły prawa 
miejskie. Jednak świadomość dawnej 
tradycji przetrwała wśród mieszkańców. 
W efekcie podjętych starań od stycznia 
2001 r. Ryglice ponownie stały miastem, 
które zamieszkuje ok. 3000 osób. Cała 
Gmina Ryglice liczy 8 sołectw o łącznej 
pow. 110 km² i 11,6 tys. mieszkańców. 
Pod względem obszarowym i ludnoś-
ciowym jest nieco mniejsza od Gminy 
Brzostek, która liczy 122 km² i 13,3 tys. 
mieszkańców, a sam Brzostek 2550.   
Wśród małopolskich miejscowości 
Brzostek także może się poszczycić wie-
lowiekową miejską tradycją od 1367r. 
do 1934r. Dlatego chociażby w tym 
kontekście starania o odzyskanie praw 
miejskich wydają się być uzasadnione. 
Również w historii proces stawania się 
miastem zawsze był wyznacznikiem 
gospodarczego i kulturalnego rozwoju. 
Naturalnie zmiana statusu miejscowości 
może budzić obawy wśród części spo-
łeczności lokalnej. W celu wyjaśnienia 
tych wątpliwości, z inicjatywy Zarządu 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzo-
steckiej, przeprowadzono wywiady z 
władzami dwóch miejscowości, które 
odzyskały prawa miejskie. W poprzed-
nim numerze Wiadomości Brzosteckich 
publikowany był wywiad ze Stanisła-
wem Harafem - Zastępcą Burmistrza 
Ciężkowic. Obecnie prezentujemy 
wywiad z Burmistrzem Gminy i Miasta 
Ryglice panem inż. Bernardem Karasie-
wiczem. Rozmawiał W. Tyburowski.
 Ryglice od 5 lat ponownie są mia-
stem. Co skłoniło władze samorządowe 
i mieszkańców do podjęcia starań o od-
zyskanie praw miejskich? Jak w debacie 
społecznej mieszkańcy Gminy Ryglice 
wypowiadali się w tej sprawie?
 Na początku lat 90-tych, podczas 

spotkań z mieszkańcami Ryglic i miej-
scowości należących do Gminy, odżył 
projekt powrotu do praw miejskich. W 
związku z tym przeprowadziliśmy bada-
nia społeczne, które było quasi referen-
dum. Przy okazji wyboru sołtysów (po-
nieważ mamy ordynację bezpośrednich 
wyborów sołtysów, tak jak na prezyden-
ta), była tam też kartka z pytaniem „czy 
jesteś za powrotem praw miejskich?”. 
Z tych wypowiedzi wynikało, że ok. 
80% społeczności Gminy jest „za”, a w 
Ryglicach ok. 70%. Natomiast od wielu 
pokoleń ta historia Ryglic była taka, że 
każdy w okolicy i tak mówił, że „jedzie 
do miasta”, chociaż praw miejskich nie 
posiadano. Potem w 1999r. odbyło się 
jeszcze raz spotkanie z mieszkańcami i 
w głosowaniu uznano, że mamy dalej 
starać się o powrót praw miejskich. 
Ustaliliśmy z Radą Gminy, że to będzie 
w 2001r., bo Ryglice wtedy obchodzą 
700-lecie powstania miejscowości. 
Realizując starania powołałem Komitet 
Powrotu Praw Miejskich, który repre-
zentował całą społeczność Gminy. W 
związku z tym każdy kto chciał, mógł w 
Komitecie zaistnieć i wypowiedzieć się 
w tej sprawie. Była to więc wspólnotowa 
debata i działanie. Mieliśmy na początku 
problem natury finansowej, ponieważ w 
tamtych latach prawa miejskie powodo-
wały zmniejszenie subwencji oświato-
wej. W naszym przypadku była to utrata 
dochodu Gminy z tytułu subwencji o 
ok. 90-100 tys. zł. Mieszkańców o tym 
poinformowano, lecz mimo to byli za 
odzyskaniem praw miejskich. Mniej-
szą dotację Gmina otrzymywała tylko 
przez rok. Po zmianie państwowych 
przepisów od 2003r. mamy taka samą 
subwencję jak przedtem.

W Brzostku pojawia się często argu-
ment, że gdy miejscowość odzyska 
prawa miejskie, to bardzo na tym 
straci szkolnictwo, np. zmniejszy się 
subwencja oświatowa, a nauczyciele 
utracą dodatki wiejskie. Czy są to 
uzasadnione obawy?

Nieprawdą jest, że szkolnictwo na tym 
traci. Powiem tak, że jeśli chodzi o 
szkolnictwo ponadgimnazjalne to mamy 
rozbudowany Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych z: liceum, studium policeal-
nym w dziedzinie farmacji,  technikum 
weterynaryjnym. To właśnie z tego 
względu, że jesteśmy miastem, bardzo 
dużo zyskało szkolnictwo. W Ryglicach 
tworzy się na wschodnich rubieżach 
woj. małopolskiego takie troszkę cen-
trum naukowe. Otwarliśmy wspólnie 
z powiatem w tym roku internat dla 
uczniów. Młodzież przyjeżdża do nas 

z odległych stron, aby z bogatej oferty 
szkół ponadgimnazjalnych skorzystać. 
Wręcz powiedziałbym, że przywróce-
nie praw miejskich służy rozwojowi 
szkolnictwa. Inaczej postrzegane jest 
miasto, a inaczej wieś. Miasto ma jednak 
wyższy stopień organizacji.

Czy prawdą jest to, że dana wioska 
po uzyskaniu praw miejskich, już nie 
otrzymuje dotacji przysługujących na 
tereny wiejskie?

Nie. Tu przepisy mówią jednoznacznie, 
że miejscowości do 7 tys. mieszkańców 
korzystają z takich samych praw jak 
wsie. W niektórych sytuacjach ta granica 
wynosi do 5 tys. w przypadku dotacji z 
funduszy z europejskich. Ryglice mają 
ok. 3 tys. mieszkańców, w związku z 
tym żadnych szkód w subwencjonowa-
niu nie zanotowano.

W jaki sposób zmiana statusu miej-
scowości wpłynęła na zwiększenie 
obciążeń podatkowych ponoszonych 
przez mieszkańców?

Obciążenia podatkowe jeżeli chodzi 
o miasto są takie same jak na wsi,  
ponieważ podatek od nieruchomości 
obowiązuje jednakowy na terenie całej 
Gminy. Nie ma tu różnicy, czy prowadzi 
ktoś działalność gospodarczą w mieście 
Ryglice, czy na wsi. Podatki są takie 
same. 
O tym mówi „Ustawa o podatkach i 
dochodach lokalnych”.

Szansą na przyszłość dla malow-
niczych podgórskich wiosek jest 
agroturystyka. Czy w związku z tym, 
miasto ma mniejsze perspektywy 
rozwoju ruchu agroturystycznego 
niż wioska?

Tutaj jest jeden problem jeżeli chodzi 
o agroturystykę. W mieście, w samym 
centrum nie można korzystać z tego 
przywileju, bo tu nie mogą istnieć 
gospodarstwa agroturystyczne, tylko 
motele. Powiem szczerze, że ta sprawa 
nie stała się jednak przeszkodą w roz-
woju tej formy działalności. Od czasu 
odzyskania praw miejskich przybyło 
nam dość dużo nowych miejsc noclego-
wych. Czekamy na budowę autostrady 
do Tarnowa, bo wtedy staniemy się 
dostępniejszą turystycznie gminą na 
Pogórzu.

Jakie pojawiły się negatywne skutki 
odzyskania praw miejskich?

Jednym z tych negatywnych skutków to 
właśnie są problemy z prowadzeniem 
gospodarstw agroturystycznych w cen-
trum Ryglic - dotyczy rynku i najbliż-
szego otoczenia. Miałem do czynienia 
tylko z groturystyką w centrum miasta, 

Wywiad z Bernardem Karasiewiczem 
- Burmistrzem Gminy i miasta Ryglice
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wiem, że zainteresowani mieszkańcy 
mieli z tym pewne kłopoty. W innych 
miejscowościach nie było takich przy-
padków, dlatego nie umiem powiedzieć 
dokładnie jak to jest. Natomiast staramy 
się o pieniądze z unijnych środków na 
urządzenie naszego miasta. Dlatego, że 
mamy prawa miejskie jest to łatwiejsze. 
Miasto ma tu większe możliwości w 
sprawie uzyskania unijnych dotacji.

Natomiast, czy wzrosło zaintereso-
wanie inwestorów po zmianie statusu 
miejscowości?

Tak. Jeżeli chodzi o inwestorów, to 
ludzie bardziej się dopytują o tereny, 
gdzie mogą powstawać nowe miejsca 
pracy. Jest większe zainteresowanie 
miejscowością. Czy to tylko w związku 
z powrotem praw miejskich? Nie umiem 
powiedzieć, bo musiałbym mieć skalę 
porównawczą, co by było, jakbyśmy 
praw miejskich nie mieli. Obecnie 
można stwierdzić, że bycie miastem 
pozytywnie rzutuje na wzrost zaintere-

sowania ze strony inwestorów.

Jak postrzegane są w powiecie i wo-
jewództwie historyczne miejscowości, 
które odzyskują prawa miejskie? Jest 
odczuwalny wzrost prestiżu?

Tak. Jest odczuwalny wzrost prestiżu w 
województwie, w odległym Krakowie. 
Kilkakrotnie miałem możliwość odczu-
cia, że miasto otrzymuje nieco większe 
fundusze np. powodziowe czy inne. Tu 
chodzi o te środki uzyskiwane od Mar-
szałka Sejmiku. Powiem szczerze, że 
w naszym dużym województwie mało-
polskim, miasto jest inaczej traktowane 
przez urzędników krakowskich. Daje to 
ten splendor miejski i uznaje się miasto 
za jednostkę większą niż wieś.

Proszę ogólnie powiedzieć, czy z 
perspektywy tych kilku lat decyzja 
o odzyskaniu praw miejskich była 
słuszna? 

Czy była to decyzja słuszna? Myślę, że 

tak! Po pierwsze to sami mieszkańcy 
zaczęli przy swoich posesjach pretendo-
wać do nazwy miasta. Wysoka poprzecz-
ka jaką myślmy sobie postawili sprawia, 
że jest u nas coraz ładniej. Zresztą to się 
widzi, bo jak się przejeżdża, to jest tu 
rynek, są miejskie uliczki, mamy też co-
raz lepsze rozwiązania infrastrukturalne. 
To ma swój pozytywny skutek. Podam 
bliższy przykład. Kiedyś tu na wsi nie 
było ani jednej apteki, ale gdy powróciły 
prawa miejskie, to zaczęły się przetargi 
na apteki i teraz działają dwie. Myślę, 
że warto podnosić poprzeczkę, nawet 
jeżeli miejscowość jakby jeszcze nie 
dorosła, bo w pewnym momencie to się 
wyrównuje. Jest to nasz charakter, taki 
trend byłych miast galicyjskich: Ryglic 
Brzostku, Zakliczyna i wielu innych. 
Praktycznie wszystkie dawne miastecz-
ka małopolski odzyskują prawa miejskie 
utracone w latach 30-tych XX w. Miasto 
ma jednak wyższy stopień organizacji i 
jest inaczej postrzegane niż wieś.

 Dziękuję bardzo za rozmowę.

Porządkowanie grobów żołnierskich i 
zmarłych nauczycieli to jedna z tra-

dycji kultywowanych od wielu lat przez 
uczniów Szkoły Podstawowej w Nawsiu 
Brzosteckim. Każdego roku przed Dniem 
Wszystkich Świętych oraz późną wiosną 
porządkujemy groby siedmiu żołnierzy 
z 19 Samodzielnego Batalionu Saperów 
poległych w 1945 r. przy rozminowywa-
niu terenów przyfrontowych oraz mogiły 
zmarłych nauczycieli, którzy pracowali w 
naszej szkole. Do ubiegłego roku ucznio-
wie sprawowali opiekę nad wspomnianymi 
grobowcami pod okiem pani Janiny Nowi-
ckiej, która w czerwcu odeszła na emerytu-
rę. Powinność tę nadal kontynuujemy. Dnia 
6 października kwatery saperów i mogiły 
nauczycieli porządkowali uczniowie kl. V 
wraz z wychowawczynią p. E. Tyburow-
ską. Niektórzy z nas wyrywali chwasty, 
inni czyścili i polerowali nagrobki, a jesz-
cze inni uprzątali liście, a także układali 
wiązanki z bukszpanu, zielonych gałązek 
i kwiatów. W efekcie zebraliśmy ponad 
dwa wory chwastów oraz pozostałości po 
starych zniczach. Na uprzątniętych grobach 
położyliśmy wykonane przez nas wiązanki 
i zapaliliśmy znicze. W modlitewnej zadu-
mie zatrzymaliśmy się m.in. na grobach: 
Stanisławy Skoczkowej – kierowniczki 
naszej szkoły w latach 1915-1922 oraz 
1923-1940; Heleny Kopczyńskiej, Zofii 
Wojdyły. Wspólnie odmówiliśmy modlitwę 
za zmarłych.

Uczestnicy warsztatów 
dziennikarskich w SP 

w Nawsiu Brzosteckim

Porządkowanie 
grobów żołnierskich

Przy grobie pani Stanisławy Skoczek

Porządkowanie mogił saperów
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Z Brzostku rodem...
„…Znów noc. Jak ludzie wysocy
stoją świerki. Śnieg się sypie.
Gwiazdy świecą w głębi nocy
jakby w głębi wielkich skrzypiec.
 A za oknem migotliwie
 Venus gałąź opromienia.
 Chciałbym i ten błysk na szybie 
 ocalić od zapomnienia…”

K. I. Gałczyński

Listopadowa aura tego roku zatęskni-
ła do zimy. Śnieg z deszczem zacina, 

a szaleńczy wiatr potęguje zimno. Na 
drogach pusto, żadnych zwierząt, ludzie 
szybko przebiegają między opłotkami. 
Tylko drzewa jeszcze kolorowe szaro-
burymi kolorami ścielą ciężkie chodniki 
pod nogami, które z pierwszym tego 
roku śniegiem tworzą mozaiki przytła-
czające swoimi kształtami i barwami.
 Zawadzka równina od górek po Wi-
słokę wyciszona, spokojna, utopiona w 
szybkim, rwącym, zziębniętym wietrze. 
Domostwa jakby uśpione, na polach tu 
i ówdzie resztki zżółkniętej trawy, to 
znowu stożki ułożonej kukurydzianki i 
zieleniejące pólka oziminy. Nigdzie nie 
widać pasącego się bydła domowego. 
Kwiaty w ogródkach zwarzone pierw-
szym przymrozkiem. Tylko szosą pędzą 
samochody od Tarnowa do Jasła i dalej 
w świat. Przy szosie domy jakby usta-
wione w szeregi, rządki przeplecione 
pólkami, ugorami, ogródkami. Wśród 
tej ciekawej scenerii już z dala widać 
duży plac – market Budrol – rodzinny 
biznes Leszka Dziedzica.
 Jak żyło się w tej rodzinie, przez 
jakie progi życia przechodzili, co było 
przyczynkiem scementowania rodziny i 
otworzenia biznesu rodzinnego i dla nas 
potencjalnych nabywców dobrego mar-
ketu, w którym można kupić wszystko 
co potrzebne do prowadzenia budowy, 
ogrzewania domów oraz nawożenia 
pól, a obsługa tutaj jest miła, rzetelna i 
bardzo życzliwa klientowi. Jak toczyły 
się losy przodków, skąd przybyli, co 
przeżywali?...
 Dziadek rodu Dziedziców, Jakub, 
pochodził z Kamienicy Dolnej z czte-
rodzietnej rodziny. Parali się uprawą 
roli, prowadzeniem gospodarstwa, a 

jego ojciec Józef reperował buty, przy 
szewskim zydlu dorabiał grosze do pro-
wadzenia gospodarstwa. W galicyjskiej 
wsi przed I wojną światową naznaczone 
było biedą, z której zrodziła się recepta 
na lepsze życie, a mianowicie emigracja 
za wielką wodę do Ameryki. Tam ciężka 
praca, borykanie się z troskami dnia 

codziennego, tęsknota za rodziną, za 
polską wioską, w której zostali najbliżsi. 
Przed I wojną powrót do kraju, służba 
w wojsku Hallera – jakby potwierdzenie 
słów z wiersza Broniewskiego „…bo 
tam gdzie wal-
czą inni o chleb i 
warsztat pracy, tam 
krwawymi drogami 
wojny maszerują z 
innymi Polacy…”. 
Tak maszerował 
Jakub Dziedzic po 
Europie, powrócił 
i ożenił się z Ma-
rią z Madejczyków 
z Ujazdu, której 
matka pochodziła 
ze Skrzyneckich 
z Zawady. Maria 
wyrastała w domu 
rolników, którzy 
parali się uprawą 
warzyw, które sprzedawali na straga-
nach warzywnych w Dębicy. Sprawne 
ręce Marii i Jakuba Dziedziców wybu-
dowały drewniany dom. Jakub dorabiał 

jako cieśla, budo-
wał domy z drzewa 
razem z Ogórkiem 
Ignacem i Oprząd-
kiem Wojciechem. 
Do dziś ostały się 
jeszcze dwa domy 
w Brzostku posta-
wione ich rękami, 
budynki Drzyzgów 
i Zastawnych.
 Bieda galicyjska 
dawała się we zna-
ki, mimo umiejęt-
ności ciesielskich 
trudno było utrzy-
mać rodzinę. Jakub 

ponownie emigruje z kraju, tym razem 
do Francji i po dziewięciu latach wraca 
do Zawadki Brzosteckiej.
 Brat Jakuba – Stanisław – obdarzo-
ny był dobrym słuchem muzycznym, 
nauczył się grać na skrzypcach i razem 
z Wojciechem Bieleckim z Przeczycy i 
Władysławem Oprządkiem założył ka-

pelę – grywali na chrzcinach, weselach 
w karczmie u Żyda Ślamy. Wielorakimi 
talentami obdarzeni byli Dziedzicowie, 
a poszukiwanie i wyzwalanie ich było 
receptą na przetrwanie, było sposobem 

na lepsze życie rodziny, codzienny 
dojazd rowerem do Gamratu w Kra-
jowicach też był metodą na życie w 
czterodzietnej rodzinie. Międzywojnie 
na naszych terenach zapisało się wiel-
ką emigracją w poszukiwaniu pracy i 
chleba. Najstarszy syn Władysław we 
Francji zostaje powołany do polskiej 
armii. Po wojnie powrót do kraju, 
wyjazd na ziemie odzyskane i praca w 
Państwowym Gospodarstwie Rolnym.
 Mieczysław Dziedzic już od naj-
młodszych lat pomagał matce w pro-
wadzeniu gospodarstwa rolnego. Wojna 
poczyniła spustoszenie we wsi, rodzina 
udała się na wysiedlenie do Przeczycy. 
U Wadasów egzystencja wysiedlonych 
była niezła, ale w obcym domu, na 
garnuszku obcych. W zawadzkim domu 
Dziedziców były mieszkania dla wojska 
niemieckiego, a Jakub – ojciec przymu-

Maria Dziedzic Władysław Dziedzic (1941 r.)

Jakub Dziedzic i Helena Dobosz (Francja)

Władysław Dziedzic z żoną i dziećmi
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sowo pracował przy budowie bunkrów. 
Powrót do domu w 1945 roku zimą był 
wielką radością, koniec wojny, ucichły 
strzały, koniec szwargotu niemieckiego 

i ruskiej mowy. Polska wolna, zniszczo-
na, cierpiąca, utopiona w kurhanach i 
mogiłach rozsianych po lasach i polach 
i w Zawadzkim lesie też. Pola zami-
nowane, budynki spalone, zniszczone 
zabudowania, domy ze sterczącymi 
kominami, bez dachów, okien, drzwi, ale 
powrót do własnych domów, pomimo 
tych zniszczeń, był wielką radością.
 Mieczysław Dziedzic ożenił się z He-
leną Cisoń, kobietą pracowitą, umiejącą 
pracować na roli, dobrą matką i żądną 
wiedzy – nowej wiedzy rolniczej o 
uprawie i kontraktacji roślin, o dobrym, 
zdrowym żywieniu dzieci, dlatego też 
uczestniczyła w szkoleniach prowadzo-
nych przez Koło Gospodyń Wiejskich. 
Czynnie uczestniczyła w życiu wsi 
towarzysząc Mieczysławowi – mężowi 
– we wszystkich jego społecznych dzia-
łaniach. Mieczysław przez długie lata 
sprawuje funkcję sołtysa wiejskiego, a 
pracy było dużo. Drogi, a właściwie to 
ścieżki i wąwozy, trzeba było przebudo-
wać i dostosować do wymogów życia 
współczesnego. Praca na roli, zme-
chanizowana praca, a więc i dojazd do 
pól trzeba było dostosować, poszerzyć, 
wyrównać, nawieźć żwiru, asfaltować. 
W tych wszystkich pracach uczestniczył 
sołtys Mieczysław, zawsze cierpliwie 

wysłuchiwał, doradzał mieszkańcom 
Zawadki, ulepszał ich życie w miarę 
możliwości wynikających z uprawnień 
sołtysa.

 Budowa Domu 
Ludowego w Za-
wadce Brzostec-
kiej, pozyskanie 
funduszy ze sprze-
daży mienia wiej-
skiego oraz pro-
wadzenie budowy 
siłami społecznymi 
mieszkańców, do-
bra współpraca z 
Urzędem Gminy. 
Następny problem 
to budowa wodo-
ciągu wiejskiego 
oraz gazyfikacja 
całej miejscowo-
ści. Tylko te dzia-
łania wybrałam z 

wielu innych, którymi parał się sołtys 
Mieczysław Dziedzic. Cieszy się dzisiaj 
ze swojego bardzo aktywnego życia, 
wspomina ludzi z którymi współpraco-
wał, opowiada o pierwszych zebraniach 
w wybudowanym Domu Ludowym, 
wesela, zabawy, 
kursy, szkolenia, a 
wszystko w wiej-
skim domu ładnie 
wykończonym, 
ciepłym i schludnie 
urządzonym. W le-
cie rozbrzmiewały 
głosy dziecięce w 
organizowanych 
w tym obiekcie 
dziecińcach dla 
dzieci rolników. 
Miło było wracać 
ze żniwnego pola 
i słuchać dźwięcz-
nych piosenek i 
gwaru dzieci bez-
piecznie bawiących 
się pod opieką nauczycieli, w chwilach 
ciężkich prac ich rodziców.
 Nadto Helena i Mieczysław wycho-
wywali pięcioro własnych dzieci, praco-
wali na roli głównie kontraktując buraka 
cukrowego, truskawki, uprawiając zbo-

ża, hodując bydło, 
trzodę chlewną i 
drób. Wielość prac 
na roli przyniosło 
efekt w postaci 
nowo wybudo -
wanego domu, w 
którym wychowy-
wała się gromada 
dzieci, które od 
najmłodszych lat 
uczone były rze-
telnej pracy, odpo-
wiedzialności za 
powierzone obo-
wiązki i miłości 
rodzinnej. Dzisiaj 
rodzina rozpierz-

chła się, ale łączą ich silne więzy rodzin-
ne – spotkania podczas świąt, zjazdy 
imieninowe, kontakty na co dzień są 
dowodem na ciągle żywe rodzinne re-
lacje. Córka Krystyna mieszka i pracuje 
w Rodakach koło Olkusza. Halina pra-
cuje i mieszka we Wrocławiu, jej córka 
wyjechała do Szkocji w poszukiwaniu 
pracy. Jurek ożeniony jest z Krystyną 
Cielecką z Przeczycy, ma troje dzieci. 
Po ukończeniu technikum w Rzeszowie 
podjął pracę w Policji, ukończył szkołę 
policyjną, jest w stopniu aspiranta szta-
bowego. Mieczysław i Leszek prowadzą 
firmę rodzinną Budrol. Współpracują 
z Cementownią Małogoszcz, z firmą 
Atlas, z hutą stali w Ostrowie Świę-
tokrzyskim, Dosche, z kopalnią węgla 
Ziemowit, cegielnią w Bieździadce, 
zatrudniają 3 pracowników. Najstarszy 
syn Mieczysław mieszka z rodziną w 
Brzostku. Zaś na ojcowiźnie pozostał 
syn Leszek wraz z żoną Janiną Szpak 
z Woli Brzosteckiej, z trzema córkami 
i dziadkiem Mieczysławem prowadzą 
gospodarstwo rolne. Dziewczynki uczą 
się dobrze i myślą o pracy po ukończe-
niu szkół. W domu panuje atmosfera 
spokoju, życzliwości i wielkiej współod-

powiedzialności. W chwilach wolnych 
siedzą na podwórku przy stoliku i przy 
herbatce słuchają opowieści Mieczy-
sława o dziadkach, życiu w dawnych 
czasach i wspólnych działaniach na 
rzecz rodziny. Bieda przedwojenna, 
lęki i cierpienia wojenne, powojenny 
dorobek, wychowywanie dzieci, prace 
społeczne w Komitecie Rodzicielskim w 
szkole podstawowej w Brzostku, prace 
w Radzie Nadzorczej SUW w Brzostku, 
sołtysowanie i odpowiedzialność za 
gromadkę własnych dzieci. Dobre ich 
wychowanie przez pracę wspomagane 
mocną wiarą Katolika. Niby zwyczajne 
życie jak tysięcy innych rodzin, a jed-
nak dające dobre rezultaty sprawdzone 
przez życie. Chciałoby się powiedzieć za 
Gałczyńskim „…chciałbym i ten blask 
lampy ocalić od zapomnienia”, aby stał 
się przyczynkiem do naśladowania w 
codziennym życiu.

Zuzanna Rogala 

Helena i Mieczysław Dziedzic z Komitetem Budowy 
Gazociągu w Zawadce Brzosteckiej (1987 r.)

Rodzina Dziedziców na I Komunii najmłodszej  
wnuczki Małgorzaty

Przedstawiciele OSP z Zawadki Brzosteckiej (2002 r.)
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Tak brzmi tytuł projektu grantowego, który Szkoła Pod-
stawowa w Nawsiu Brzosteckim pozyskała do realizacji 

w bieżącym roku szkolnym w ramach „Ogólnopolskiego 
konkursu na programy wyrównywania szans eduka-
cyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży ze środowisk 
wiejskich”, dawny „Janko Muzykant”. Konkurs realizowało 
Ministerstwo Edukacji Narodowej-Departament do Spraw 
Młodzieży i Edukacji oraz Centrum Metodyczne Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej - Pracownia Promocji 
Zdrowia w ramach „Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 
2003–2012”.
 Realizacja projektu obejmuje prowadzenie tematycznych 
zajęć z języka angielskiego, informatyki, warsztatów dzien-
nikarskich oraz praktyczne zajęcia gotowania i przyrządzania 
posiłków według przepisów zebranych przez uczniów od swo-
ich babć i innych starszych mieszkańców wsi, kultywujących 
kulinarne tradycje naszego regionu.
 Do tej pory uczniowie odbyli m.in. wycieczkę do skansenu 
w Sanoku, która zainspirowała uczestników do zorganizowa-
nia w naszej szkole właśnie takiej „babcinej kuchni”. Pomysł 
wcielono w życie staraniem całej społeczności szkolnej i 
możemy pochwalić się piękną wystawą. Jest ona wynikiem 

zainteresowań nie tylko samych uczniów, ale i ich rodzin 
a także nauczycieli i służy celom edukacyjnym. „Kuchnię 
babci” odwiedzają m.in. uczniowie objęci nauczaniem 
indywidualnym, przedszkolaki i młodsi uczniowie, którzy 
poznają wygląd i nazwy dawnych sprzętów oraz 
ich przeznaczenie.
 Nasz udział w tym projekcie nie ogranicza się 
tylko do biernego poznawania życia naszych dziad-
ków „od kuchni”. O tym, jak dawniej pieczono 
chleb, młodzi poznają w większości tylko z książek 
i opowiadań, ale uczniowie kl. V mieli także okazję 
do zdobycia praktycznych umiejętności robienia 
masła i pieczenia chleba. Na takie właśnie zajęcia 
zaprosiła nas do swego gospodarstwa pani Zofia 
Grodzka z Woli Brzosteckiej, u której gościliśmy 
w sobotę 7. października. Nasza pani Gospodyni 
przywitała nas na swoim podwórku i zaprosiła „na 
zajęcia”. Najpierw opowiedziała nam o tym, jak 
się piecze chleb. Następnie do przygotowanego w 
dzieży zakwasu dziewczynki dosypywały mąki, 
a potem miesiły ciasto i wyrabiały tak długo, aby 
odchodziło od ręki. W czasie, kiedy ciasto zosta-
wiono do wyrośnięcia, uczennice robiły masło 
w maśniczce, które potem ładnie uformowały i 
zrobiły na nim wzorki drewnianą łyżką. W mię-
dzyczasie, gdy chleb sobie wyrastał w dzieży, 

pan Grodzki wyprowadził ze stajni konia, którego odważni 
uczniowie po kolei dosiadali. Wiele uciechy dostarczyły im 
figle źrebaka, niektórym udało się złapać go za uzdę. Kiedy 

ciasto chlebowe wyrosło, uczestnicy zajęć  nakładali je na 
pięć dużych dek. Następnie dziewczynki posmarowały je po 
wierzchu roztrzepanym jajkiem, przyniesionym prosto z kur-
nika, i deki powędrowały do pieca, w którym Ola odpowiednio 
wcześniej rozpaliła ogień. W tym czasie, kiedy chleb się piekł, 
wszyscy uczniowie ze swoją panią wychowawczynią poszli do 
lasu. Tam nazbierali roślin do zielnika i kilka grzybów, które 
na pożegnanie zostawili naszej Gospodyni. Kiedy wróciliśmy 
z lasu, czekały na nas ziemniaki upieczone w żarze, który był 
wyciągnięty z pieca przed włożeniem chleba. Gdy już zjedli-
śmy ziemniaki, p. Grodzka wyjęła upieczony chleb z pieca i 
kładła bochny na stole. Dziewczynki skrapiały je wodą, aby 
zmiękła skórka i wszyscy zachwycaliśmy się jego pięknym 
zapachem. Pani Grodzka obiecała, że poda go nam do szkoły 
w poniedziałek. Słowa dotrzymała i w poniedziałek jedliśmy 
upieczony przez naszą klasę chleb, którym podzieliliśmy się 
z wszystkimi nauczycielami. Był bardzo smaczny. 
 Od pani Grodzkiej otrzymaliśmy też przepis na ten chleb 
oraz na kilka innych tradycyjnych dań. Między innymi na 
półkruchy placek z jabłkami, którym nas poczęstowała.
 Tą drogą składamy państwu Grodzkim serdeczne podzięko-
wania za gościnność, życzliwe przyjęcie i wspaniałą atmosferę 
podczas zajęć, które były dla nas niezwykłą atrakcją i na długo 
pozostaną w pamięci. 

Koordynator grantu: Elżbieta Tyburowska

W kuchni mojej babci

Wyrabianie ciasta chlebowego w dzieży

Wyrabianie masła

Efekt pracy całej grupy
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Rak piersi – nie musisz być 
kolejną ofiarą

Kobiety dokładają coraz więcej sta-
rań, by ich biust wyglądał młodo i 

zdrowo. Niestety, same zabiegi pielęg-
nacyjne to zbyt mało, w pewnym wieku 
kobieta musi pamiętać o badaniu piersi, 
które może uchronić ją przed zagroże-
niem w postaci raka piersi.
 Rak piersi jest jednym z najgroź-
niejszych i najczęstszych nowotworów 
u kobiet. Większość kobiet zdaje sobie 
sprawę z możliwości zachorowania ale 
niewiele z nich zna objawy, możliwości i 
skuteczności leczenia. Większość guzów 
piersi ma charakter nienowotworowy a 
samo leczenie nie zawsze wiąże się z 
odjęciem piersi.
Czynnikami ryzyka raka piersi są:
- płeć – kobiety mają 100 razy częściej 

ten rodzaj raka niż mężczyźni
- wiek – ryzyko zwiększa się po 35 

roku życia
- czynniki dziedziczne – duża część 

przypadków ma charakter dziedzicz-
ny

- czynniki hormonalne -  ryzyko zwięk-
sza się u osób, które miały pierwszą 
miesiączkę przed 11 rokiem życia, 
miały nieregularne miesiączki, późno 
rozpoczęły menopauzę po 55 roku ży-

cia, nie mają dzieci, urodziły dziecko 
po 30 roku życia, stosowały długo-
trwałą terapię hormonalną

- czynniki dietetyczne – otyłość, cuk-
rzyca, nadciśnienie, dieta uboga w 
witaminy.

W stadium początkowym rak piersi 
przebiega bezobjawowo. Zwykle bywa 
rozpoznany przypadkowo a jego obja-
wem może być:
- twardy, zwykle bezbolesny guzek na 

piersi wyczuwalny w dotyku
- zmiany w obrębie brodawki – kształt, 

kolor, wydzielina, owrzodzenie bro-
dawki,

- powiększenie węzłów chłonnych,
- cechy zapalenia – obrzęk, zaczerwie-

nienie skóry, podwyższona temperatu-
ra ciała (zapalny rak piersi).

 Wszystkie wymienione objawy nie 
muszą być objawami raka. Często guzy 
mają charakter łagodny, nie wolno 
więc popadać w panikę, ale nie należy 
również zwlekać z wizytą u lekarza. 
Każda zaobserwowana zmiana w obrę-
bie piersi powinna być jak najszybciej 
skonsultowana z lekarzem. Niezbędnym 
badaniem jest mammografia – pozwala 
ocenić charakter zmian w piersi. W 
diagnostyce stosuje się biopsję i badanie 
histologiczne guza. Mniej czułą metodą 
jest ultrasonografia ale ze względu na 
brak szkodliwości można ją stosować 
u kobiet w ciąży i młodych dziewcząt. 
U starszych kobiet stosowana jest jako 
uzupełnienie mammografii. Najistot-
niejsza jest regularna samokontrola 
piersi – guz wcześnie wykryty zmniejsza 
ryzyko przerzutów. Rak piersi to nowo-
twór, który można leczyć, w zależności 

od okresu rozwoju choroby stosuje się 
leczenie chirurgiczne, radioterapię i 
chemioterapię. Pierwszym etapem jest 
zabieg chirurgiczny w celu pobrania ma-
teriału do badania histopatologicznego. 
Po stwierdzeniu nowotworu dokonuje 
się jego chirurgicznego usunięcia wraz 
węzłami chłonnymi pachy. Niejed-
nokrotnie trzeba amputować jednak 
całą  pierś wraz z węzłami chłonnymi 
pachy. Chemioterapia – zależy od stanu 
zaawansowania nowotworu i wystę-
powania ewentualnych przerzutów w 
węzłach. Radioterapia – stosowana jako 
uzupełnienie leczenia operacyjnego. Na 
zakończenie warto podkreślić, że rak 
piersi to nie wyrok, można go pokonać 
i żyć normalnie. Pamiętajmy jednak, 
aby regularnie badać piersi i nie wahać 
się iść do lekarza nawet gdy nasze 
podejrzenia okażą się nieuzasadnione. 
Czas wykrycia zmian jest bowiem naj-
ważniejszym czynnikiem, który może 
decydować o twoim życiu.

K. Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

Sprostowanie  dotyczące 
artykułu zamieszczonego w Kąciku 
zdrowia apteki „VITA” w nr 10/2006 
pt. „Zawał serca – objawy i przy-
czyny”.
Było: Bóle zawałowe ustępują po 
zażyciu nitrogliceryny i po kilkumi-
nutowym odpoczynku.
Powinno być: Bóle zawałowe nie 
ustępują po zażyciu nitrogliceryny i 
po kilkuminutowym odpoczynku.
 Za zaistniały błąd redakcja przepra-
sza.

W dniu 25 października b.r. w Domu 
Kultury w Brzostku odbyły się 

kolejne gminne eliminacje Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Religijnej. Do 
udziału w konkursie zgłosiło się 17 
uczestników ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu gminy 
Brzostek: (SP Grudna Górna, Zespół 
Szkół w Januszkowicach, Zespół 
Szkół w Siedliskach-Bogusz, Ze-
spół Szkół w Nawsiu Brzosteckim, 
Gimnazjum w Brzostku). Komisja 
w składzie: Grzegorz Tomaszewski 
– przewodniczący, Jolanta Lenkie-
wicz – członek, Katarzyna Sikora 
– członek, postanowiła przyznać 
osiem nominacji do eliminacji po-
wiatowych, które odbędą się w 
Domu Kultury „Śnieżka” w Dębi-
cy. Nominacje otrzymali: Barbara 
Wierzbicka z SP w Grudnej Górnej, 
Paulina Mordel, Anna Jaskółka, Ag-
nieszka Wal z Gimnazjum w Brzost-
ku, Marta Czyż, Agnieszka Wodzień, 
Angelika Niezgoda z Gimnazjum w 
Siedliskach-Bogusz oraz Magdale-
na Balasa z Gimnazjum w Nawsiu 

Brzosteckim. Zarówno laureaci jak i 
pozostali uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe ufundowane przez Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

 Wszystkim wyróżnionym życzymy 
dalszych sukcesów w finale konkursu, 
który odbędzie się w dniu 16 listopada 
b.r.

E.M.

Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

Uczestnicy konkursu
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Wojciech Wojtaszek, dębicki absol-
went warszawskiej Szkoły Lide-

rów, był koordynatorem wizyty studyjnej 
12 działaczy samorządowych z Ukrainy 
w naszym powiecie. 
 Temat wizyty stanowiło „zarządzanie 
oświatą” w kontekście samorządów 
różnego szczebla, jako że była ona 
częścią projektu „V Ukraińska Szko-
ła Samorządowa”, 
który zaadresowany 
został do przedstawi-
cieli ukraińskiego sa-
morządu lokalnego, 
działaczy organizacji 
pozarządowych zaj-
mujących się rozwo-
jem samorządności 
oraz dziennikarzy 
mediów lokalnych. 
70% uczestników 
pochodziło z terenu 
Ukrainy Południowej 
i Wschodniej, 30% 
zaś z Ukrainy Zachod-
niej i Centralnej. 
 Grupa przebywająca w Dębicy od 
6.11 zaczęła swój pobyt od wizyty w 
Ratuszu, gdzie odbyło się spotkanie z 
burmistrzem oraz dyrektorem Miejskie-
go Zarządu Oświaty. Następnie goście 
obejrzeli z olbrzymim zainteresowaniem 

wybrane placówki szkolne: integracyjną 
SP nr 11 i Szkołę Muzyczną im. K. Pen-
dereckiego. Poniedziałkowe popołudnie 
poświęcono na zwiedzanie Świetlicy 
Profilaktycznej „Promyki Nadziei”, cały 
wtorek zaś przeznaczono na  wizytę w 
Gminie Brzostek. Oprócz rozmów z 
przedstawicielami Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli, działacze 

zza wschodniej granicy obejrzeli dwa 
Zespoły Szkół: w Kleciach im. Jana 
Pawła II oraz w Siedliskach Bogusz 
– słynną z filmu o Jakubie Szeli „Szkołę 
Marzeń”. 
 W środę miało miejsce spotkanie z 
pracownikami Wydziału Edukacji Sta-

rostwa Powiatowego na terenie Centrum 
Kształcenia Praktycznego, jak również 
odwiedziny w LO nr 1, ZSE im. J. 
Korczaka oraz Centrum Edukacyjnym 
WSIiZ. Cały czwartek spędzono na 
terenie Pilzna, gdzie samorządowcy 
ukraińscy gościli zarówno w LO im. 
S. Petrycego, Publicznym Gimnazjum 
i Szkole Podstawowej – niedawnej ju-

bileuszowej „stulat-
ce”, jak i w Muzeum 
Lalek. Po drodze na 
obiad „U wiedźmy” 
w Lipinach obejrze-
li również Zespół 
Szkół w Machowej. 
Akcentem kończą-
cym wizytę stała się 
wizyta w ZS w Strze-
gocicach, który od 
kilku lat intensyw-
nie współpracuje ze 
szkołami z terenu 

Ukrainy.
 Projekt dofinan-

sowany jest przez rządy Polski i Kanady, 
poprzez program Polsko-Kanadyjskiej 
Współpracy Rozwojowej, zarządzany 
przez Fundację Edukacja dla Demokra-
cji, oraz dofinansowany przez Fundację 
im. Friedricha Eberta -Przedstawiciel-
stwo w Polsce.

ZARZĄdZANIE OŚWIATĄ – GOŚCIE Z UKRAINY POdPATRUJĄ POLSKIE ROZWIĄZANIA

Wizyta w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz

„Jeśli pragniesz dobra dla drugiego człowieka 
zawsze znajdziesz sposób aby to uczynić”. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących „Nieść 
Nadzieję” w Brzostku  realizowało w okresie od 1-09-

2006 do 15-11-2006 zadanie publiczne – „prowadzenie 
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”. Zadanie 
zostało zrealizowane ze środków z Urzędu Gminy (kwota 
5 000 zł) wykonanie zada-
nia przebiegało zgodnie z 
umową i harmonogramem 
przy współpracy WTZ w 
Brzostku. W ramach zało-
żonych w programie działań 
przeprowadzono warsztaty 
szkoleniowe dla nauczycieli 
rodziców i instruktorów 
WTZ - Szkoła Rodziców i 
Wychowawców wg. pro-
gramu A. Faber i E Mazlish 
„Jak mówić do dzieci, żeby 
nas słuchały” 
 Warsztaty przeprowa-
dzono we współpracy ze 
Specjalistyczną Poradnią 
w Tarnowie filia w Dębicy 
„ARKA”. Wszystkie osoby które wzięły udział w szkoleniu 
prowadzonym przez panie psycholog mgr Małgorzatę Kulę i 
panią mgr Martę Szewczyk stwierdziły, że zajęcia były intere-
sujące, bogate w różnorodne przykłady (sytuacje wychowaw-
cze). Można było poznać różnorodne metody postępowania 
z dziećmi i dorosłymi. Zdobyta wiedza i umiejętności są 
potrzebne w życiu rodzinnym i w szkole. Ważna jest postawa 
współpracy i współodpowiedzialności. 
 Druga część programu objęła organizację i przeprowadze-

nie konkursu plastycznego „ Życie bez uzależnień – zdrowe i 
przyjemne”.  Celem konkursu było: uświadamianie, wycho-
wywanie w duchu szacunku dla zdrowia, rozwijanie twórczej 
wyobraźni, radość z rysowania i malowania, prezentacja twór-
czości dzieci i młodzieży. Tematyka: Alkohol zagrożeniem 
każdego, ludzkie tragedie uzależnienia. Technika: Dowolna. 
Konkurs skierowany był do Szkoły podstawowej i Gimnazjum 
w Brzostku oraz Zespołu Szkół w Kleciach. 
 W konkursie udział wzięło 70 uczestników z tychże placó-
wek pod opieką nauczycieli plastyki pani Ewy Samborskiej 
oraz Ewy Raś. Prace były bardzo ciekawe, wykonane róż-

nymi technikami. Ucznio-
wie wykazali się talentem 
i oryginalnymi pomysłami. 
Jury przyznało nagrody w 
III kategoriach. 
 I SP Brzostek nagrodzeni: 
Jędrzejczyk Joanna, Jusz-
kiewicz Ewa, Maziarz Ka-
rolina, Wodzisz Karolina.
 II Gimnazjum nagrodzeni: 
Magdalena Kolbusz,Pawlus 
Karolina, Magdalena i Ma-
ria Bulsa.
 III WTZ Brzostek: Winiar-
ska Lidia, Oprządek Urszu-
la, Mroczkowska Jolanta.
 Została wykonana przez 
WTZ piękna wystawa prac 

w świetlicy. Po udokumentowaniu została ona przeniesiona 
do Szkoły Podstawowej w Brzostku a w najbliższym czasie 
można będzie zobaczyć ją w GOK-u w Brzostku. 
 Zarząd stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania za 
współpracę Wójtowi Gminy panu mgr inż. Leszkowi Bieńko-
wi, dyrekcjom szkół, pani kierownik WTZ mgr Aleksandrze 
Kamińskiej – Paluch, instruktorom WTZ, opiekunom i wszyst-
kim osobom, które włączyły się w realizację programu.  

Zarząd Stowarzyszenia

Konkurs plastczny w WTZ
B. Wojtaszek
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Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek  
z dnia  6 listopada 2006 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości  
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVII/245/2001 Rady 
Gminy Brzostek z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu  mienia komunalnego przeznaczony zostaje do 
sprzedaży  w drodze bezprzetargowej:
lokal mieszkalny Nr 8 o powierzchni użytkowej 58,60m2  

wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częścią ułam-
kową gruntu, znajdujący się w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym Nr 5A przy ulicy 
Gryglewskiego w Brzostku, posadowiony na działce ozn. 
nr ewid. 216/3 o pow. 0,50 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr 
44 589, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy.
Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy miesz-
kaniowej i usługowej. Teren uzbrojony w sieć wodociągo-
wą, kanalizacyjną, gazową i elektryczną. Dojazd z dróg o 
nawierzchni asfaltowej. Lokal położony jest na parterze w 
budynku dwukondygnacyjnym podpiwniczonym. Budynek 
wzniesiony w technologii tradycyjnej, w odległości około 1000 
m od centrum wsi. W pobliżu znajdują się obiekty oświatowe 
i przemysłowe. 
Stan techniczny lokalu zużyty czasem prawidłowego użytko-
wania. Lokal został kapitalnie wyremontowany przez najemcę 
i nakłady poniesione przez najemcę nie podlegają wycenie 
(nowe instalacje sanitarne: wod - kan, co, posadzki, wymie-
niono stolarkę, ułożono boazerię i płytki ceramiczne). Wycenę 
wykonano dla lokalu bez nakładów.
Udział w częściach wspólnych i gruncie wynosi 5860/121263 
częściach.

Wartość rynkowa nieruchomości 
lokalowej Nr 8 (piętro) wynosi   40 434, 00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji  +   366, 00 zł
Wartość ogółem        40 800, 00 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych)

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek  
z dnia 6 listopada 2006 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości  
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XL/308/2006 Rady 
Gminy w Brzostku z dnia 28 września 2006 roku w 
sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 361 po-
łożonych w Kamienicy Górnej, stanowiących własność 
Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego prze-
znaczone zostają do sprzedaży w drodze przetargu  
następujące nieruchomość:
działka  oznaczona nr ewid. 361 o pow. 0.24 ha, 
położona w Kamienicy Górnej, stanowiąca na pod-
stawie Księgi Wieczystej Nr 38 567 własność Gminy 
Brzostek. 
Działka ozn. nr ewid. 361 położona w Kamienicy Górnej, 
znajduje się na stoku w obrębie pól użytkowanych rol-
niczo. Dojazd z drogi gruntowej. Użytki stanowią RIVa 
- 2000 m2, LsV - 400 m2, Teren o bardzo zróżnicowanej 
konfiguracji, porośnięty chwastami i samosiejkami.
Działka nr 361 nie jest objęta planem zagospodarowania 
gminy Brzostek .
Wg studium uwarunkowań i zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Brzostek położona jest w terenie 
upraw  rolnych.

Działka ozn. nr ewid. 361
Wartość rynkowa nieruchomości  1 420,00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji  + 244,00 zł
Wartość ogółem       1 664,00 zł
(słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt cztery złote)

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż w/w 
nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od daty niniej-
szego ogłoszenia.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa 
kupujący.

Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny

Klub Seniora
 Z dniem 15 listopada b.r.  przy Domu Kultury w Brzostku 
rozpoczyna swą działalność Klub Seniora. Wszystkich zainte-
resowanych wspólnym spędzaniem wolnego czasu zapraszamy 
w każdą środę tygodnia od godziny 15:00.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za-
prasza na wystawę prac olejnych Agnieszki Woj-
nar z Zawadki Brzosteckiej, uczennicy Liceum 
Plastycznego w Krośnie. Wystawę można  oglą-
dać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 
20:00 w galerii Domu Kultury w Brzostku.

Helen Fielding 
„Rozbuchana wyobraźnia Olivii Joules” 

Helen Fielding urodziła się w Yorkshire. Przez wiele lat praco-
wała w Londynie jako dziennikarka prasowa i telewizyjna, 

przy każdej nadarzającej się okazji podróżując do Afryki, Indii 
i Ameryki Środkowej. Obecnie pracuje wyłącznie jako dzienni-
karka i scenarzystka. Zadebiutowała powieścią „Potęga sławy”, 
ale rozgłos przyniosły je kolejne powieści: „Dziennik Bridget 
Jones” i „W pogoni za rozumem”. Postać Bridget Jones stała 
się symbolem współczesnej młodej kobiety. Nie dość że wiele 
czytelniczek utożsamia się z tytułową bohaterką, to jej historia 
spowodowała prawdziwą lawinę opowiadań, wspomnień, po-
wieści o podobnej tematyce.
 Rozbudowana wyobraźnia Olivii Joules to kolejny sukces 
Helen Fielding, której udało się stworzyć nową bohaterkę – na 
miarę XXI wieku. Ta powieść Helen Fielding to ujmująca, dow-
cipna historia obyczajowo – szpiegowska, zwodnicza w swej 
lekkości, bo traktująca o sprawach poważnych. Tak bardzo serio 
są to sprawy, że nawet przebojowa Olivia Joules może się ich 
wystraszyć. Na szczęście tylko na chwilę, bo ktoś terrorystów 
musi pokonać.

Wykorzystano materiał z ofert książkowych dla bibliotek

Warto przeczytać
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Wycieczka 
do teatru
W wolną od zajęć szkol-

nych, październikową 
sobotę, dzieci z teatrzyku 
„Biedronki” działającego 
przy Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku miały 
możliwość wyjazdu do Teatru 
„Maska” w Rzeszowie. Wy-
jazd był nagrodą za ubiegło-
roczną działalność w teatrzy-
ku. Mogli wziąć w nim udział 
również ci, którzy obecnie 
uczęszczają na zajęcia teatral-
ne w Domu Kultury. 
 W sumie w wyjeździe 
wzięło udział 20 osób (dzieci 
wraz z opiekunami). Najpierw 
młodzi amatorzy teatru mo-
gli obejrzeć sztukę p.t. „Kot 
w butach”, która jeszcze w 
październiku miała swoją pre-
mierę. Nowocześnie zreali-
zowane przedstawienie przez 
profesjonalną obsadę aktorską 
Teatru „Maska”, bardzo im 

się spodobało. Jednak naj-
większym zainteresowaniem 
cieszyła się lekcja w muzeum 
lalek teatralnych. Zgromadzo-
ne w nim od pięćdziesięciu 
lat lalki (w tym roku teatr 
obchodził jubileusz 50-lecia 
istnienia) wzbudziły w tych 
młodych istotach niemały za-
chwyt. Dzieci mogły nie tylko 
zobaczyć lalki teatralne, po-
znać ich rodzaje, mechanizm 
działania, ale i dotknąć je, a 
nawet bawić się nimi. Powsta-
wały improwizowane scenki 
odgrywane przez dzieci, oczy-
wiście z użyciem lalek. Dzięki 
życzliwości i przychylności 
aktora – przewodnika, który 
widział dużą aktywność oraz 
niezwykłe zainteresowanie 
tych, jakże młodych jeszcze, 
miłośników sztuki teatralnej, 
lekcja została przedłużona do 
1,5 godziny.
 Sądzę, że korzyści eduka-
cyjne i wychowawcze tego 
wyjazdu były spore.

E.M.

15 września 2006 roku Gimnazjum w Brzostku przystą-
piło do ogólnopolskiego programu Orange dla Ziemi, 

prowadzonego przez Fundację Grupy TP, Stowarzyszenie 
Ekspedycja w Głąb Kultury oraz Orange. 
Główne cele programu to:
- Kształtowanie u młodzieży potrzeby odpowiedzialności za 

otoczenie i świat,
- Wzmacnianie postaw obywatelskich przyjaznych środo-

wisku,
- Rozwijanie umiejętności uczciwego działania publiczne-

go,
- Zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych 

do życia we współczesnym, dynamicznie rozwija-
jącym się świecie.

Uczniowie realizując program dowiedzą się, jak:
- badać w sposób naukowy świat,
- uczyć o nim innych,
- realizować działania na rzecz otoczenia,
- projektować i prowadzić kampanie medialne.
 Gimnazjaliści brzosteccy już zdobyli pozytywne 
doświadczenie, realizując pierwszy etap programu. 
Zgodnie z postawionymi wymaganiami wykazali 
duże zaangażowanie w akcji Sprzątanie Świata w 
dniach 15-17 września, nauczyli się dokumentować 
i analizować własne działania, umiejętnie dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami na tematy ekologiczno-spo-
łeczne w czasie dwóch debat on-line. Dzięki temu 
nasze gimnazjum zakwalifikowało się do drugiego 
etapu programu i znalazło się w gronie 100 najbardziej 
aktywnych szkół w Polsce.
 W dniach 6-7 października w Krakowie odbyły się war-
sztaty dla nauczycieli szkół, które dostały się do drugiego 
etapu. Podczas tych warsztatów przedstawiono nam kolejne 
etapy programu i zaplanowane w nim działania, wspólnie 
wypracowaliśmy sposoby współpracy i komunikacji oraz roz-
mawialiśmy o specyfice pracy metodą projektu. Przydzielono 
nam moderatora, z którym zawarliśmy kontrakt o wzajemnej 
współpracy. Współpraca ta będzie przebiegać drogą interne-

tową. Nie zapomniano przede wszystkim o uczniach, którzy 
dostali od sponsora książki pomocne przy pracy metodą 
projektu.
 Przed nami poważna praca. Mamy do zrealizowania ko-
lejno, w odpowiednich terminach przez kilka miesięcy cztery 
projekty związane ze szkołą, regionem, w którym mieszkamy, 
naszym krajem i Europą.
 Różne tematy, różne metody i ekscytujące zakończenie 
drugiego etapu – ogólnopolska publiczna debata w Warszawie. 
Uczniowie będą tu prezentowali swoje przemyślenia na temat 
„Ja i świat”.
 A jeśli znów wygramy, będziemy uczestniczyć w trzecim 

etapie – a to już sprawa poważna. Czterech uczniów i na-
uczyciel wezmą udział w prawdziwej ekspedycji badawczej 
w wybranym regionie Polski.
 Trzymajcie za nas kciuki, bo zamierzamy wygrać i nauko-
wo, metodologicznie zbadać nasz świat.
 Wszystkich zainteresowanych naszymi projektami zapra-
szamy na stronę internetową www.orangedlaziemi.pl lub na 
stronę naszego gimnazjum.

Małgorzata Piekarczyk

Orange dla Ziemi

Akcja Sprzątanie Świata Fot. Paweł Batycki
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KRZYŻÓwKa Z NagRodĄ

Poziomo:
1) Pukają w lesie; 5) Pracuje przy wykopaliskach; 11) Przecier 
owocowy używany do wyrobu ciast; 12) Nowela Marii Rodzie-
wiczówny; 13) Urządzenie do diagnozowania metodą ultraso-
nografii; 15) Aureola; 16) Na nim pieczone placki; 17) Dział 
meteorologii; 27) Uporządkowany zbiór akt; 29) Niepokój, 
walka wewnętrzna; 31) Kończy ćwiczenie na drążku; 32) No-
wicjusz w zawodzie; 34) Niejedna w zeszycie do matematyki; 
35) Panorama; 36) Staroż. państwo w Mezopotamii.
Pionowo:
1) Gra z klockami w kropki; 2) Litera jak krzyżyk; 3) Rzeka 
w azjatyckiej części Rosji; 4) Miejsce wypasu krów; 6) Złote 
lub leśne; 7) Jednostka indukcyjności; 8) Jałowy bieg silnika;  
9) Państwo z Kretą; 10) Nie płacą go przemytnicy; 13) Ubo-
wiec; 14) Śpiewał „Jesienne róże”; 18) Nowela Orzeszkowej; 
19) Powieść Jana Pawła Krasnodębskiego; 20) Miasto w 
Kamerunie; 21) Pod nosem nastolatka; 22) Przodek krasuli; 

23) Słodycz na patyku; 24) Ciemnoszary metal; 25) Na końcu 
wędki; 26) Fronton; 28) Gra na lodzie z czarnym krążkiem;  
30) Muza poezji miłosnej; 32) Krzyżówkowa papuga;  
33) Herbata po angielsku.

Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu 
utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego niżej do-
starczone do dnia 5 grudnia 2006 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: WYBORY 
SAMORZĄDOWE.
Nagrodę książkową wylosowała KAROLINA LISEK  
z Opola.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Pewna para w średnim wieku z pół-
nocnej części USA zatęskniła w środku 
mroźnej zimy do ciepła i zdecydowała 
się pojechać na Florydę i zamieszkać w 
hotelu, w którym spędziła noc poślubną 
20 lat wcześniej. Mąż miał dłuższy 
urlop i pojechał o dzień wcześniej. Po 
zameldowaniu się w recepcji odkrył, 

że w pokoju jest komputer i postanowił 
wysłać maila do żony. Niestety omylił 
się o jedną literę. Mail znalazł się w 
ten sposób w Houston u wdowy po pa-
storze, która wróciła właśnie do domu 
z pogrzebu męża i chciała sprawdzić, 
czy w poczcie elektronicznej są jakieś 
kondolencje od rodziny i przyjaciół. Jej 
syn znalazł ją zemdloną przed kompu-
terem i przeczytał na ekranie:
Do: Moja ukochana żona
Temat: Jestem już na miejscu
 Wiem, że jesteś zdziwiona otrzyma-
niem wiadomości ode mnie. Teraz mają 
tu komputery i wolno wysłać maila do 

najbliższych. Właśnie zameldowałem 
się. Wszystko jest przygotowane na 
twoje przybycie jutro. Cieszę się na 
spotkanie. Mam nadzieję, że twoja 
podróż będzie równie bezproblemowa, 
tak jak moja.
PS: Tu na dole jest naprawdę gorąco!

		
Podobno na początku wszyscy ludzie 
byli jednej barwy. Ale kiedy Pan zapytał 
się Kaina, co zrobił ze swoim bratem, to 
ten zbladł i tak mu już zostało.

		

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia
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Internet zrewolucjonizował wiele dzie-
dzin ludzkiego życia. Jako narzędzie 

pracy i rozrywki stał się niezbędny w 
większości firm, instytucji, organizacji 
i w coraz większej liczbie gospodarstw 
domowych. Umożliwia on wszech-
stronną komunikację i ułatwia kontakty 
niwelując ograniczenia przestrzenne 
i zapewniając porozumiewanie się w 
czasie rzeczywistym. Jednak z używa-
niem Internetu wiążą się potencjalne 
niebezpieczeństwa, zagrażające w 
szczególny sposób najmłodszym jego 
użytkownikom. „Nigdy nie wiadomo, 
kto jest po drugiej stronie” – to hasło 
jest kluczem do większości problemów  
i zagrożeń występujących 
w Sieci. Sam w sobie 
Internet nie jest ani zły, 
ani dobry – jest po prostu 
narzędziem…
 Europejska akcja Dzień 
Bezpiecznego Internetu 
2006 już drugi raz została 
zorganizowana w Polsce 
przez Fundację Dzieci 
Niczyje. Nasza szkoła w 
ramach tej akcji podjęła 
się kilku zadań:
-  wykonania gazetki 

ściennej;
- spotkania z wybraną 

grupą uczniów;
- spotkania z wybraną 

grupą rodziców;
- wykonania strony in-

ternetowej o przebiegu 
akcji w naszej szkole.

 Zajęcia realizowane 
w ramach kampanii „Dziecko w sieci” 
mają na celu:
- profilaktykę – udział dzieci i mło-

dzieży w zajęciach dotyczących bez-
pieczeństwa w Sieci ma uświadomić 
im zagrożenia czyhające w świecie 

wirtualnym;
- promocję bezpiecznego, kulturalnego i 

efektywnego korzystania z Internetu.
 Po wykonaniu gazetki ściennej z 
pomocą uczennic Moniki i Żanety w 
pracowni informatycznej zorganizowa-
łem spotkanie z grupą zainteresowanych 
uczniów.
 Akcja wśród uczniów sprowadzała 
się do spotkania, na którym zostały 
omówione cele akcji oraz nastąpiło pod-
pisanie deklaracji przystąpienia do akcji 
przez chętnych. Zachęcałem uczniów do 
wzięcia udziału w konkursie Sieciaki, w 
którym wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody ufundowane przez organizato-

rów ogólnopolskiej akcji, a uczniowie: 
Dawid Wójcik, Mateusz Młyniec oraz 
Mateusz Baran zdobywając największą 
liczbę punktów zajęli odpowiednio: I, II 
i III miejsce.
 Kolejnym etapem tej akcji w naszej 

szkole było spotkanie z rodzicami, 
podczas którego wygłosiłem pogadankę 
nt Internetu (plusy i minusy). Przedsta-
wiłem prezentację multimedialną na 
temat Dnia Bezpiecznego Internetu, 
przeprowadziłem ankietę, rozdałem 
ulotki „10 porad dla rodziców”, a także 
wzory umów „Nasza umowa o Interne-
cie”, które miały być podpisane przez 
rodziców i ich dzieci.
 Wykonana przeze mnie i ucznia 
Mateusza strona internetowa www.brzo-
stekdbi.kom.pl informująca o przebiegu 
akcji w naszej szkole wzbudziła zain-
teresowanie organizatorów akcji i była 
prezentowana na Konferencji w Dniu 
Bezpiecznego Internetu w Warszawie.
 W związku z przeprowadzeniem 
akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 

skorzystałem z zapro-
szenia i w dniu 2 marca 
2006r. wziąłem udział w 
konferencji „Bezpiecz-
ny Internet” w Wyższej 
Szkole Informatyki i Za-
rządzania w Rzeszowie. 
Spotkanie to okazało się 
bardzo przydatne w orga-
nizacji całej akcji.
 Dzięki niej uczniowie 
i rodzice poznali dobre 
i złe strony Internetu. 
Gimnazjum brzosteckie 
efektywnie zaistniało na 
ogólnopolskim forum 
szkół. 
 Serdecznie dziękuję 
wszystkim rodzicom i 
uczniom, którzy wykazali 
duże zainteresowanie ak-
cją.
 W obecnym roku szkol-

nym 2006/2007 nasze gimnazjum, też 
zgłosiło swój udział w akcji „Dzień 
Bezpiecznego Internetu”.

Paweł Batycki

dzień bezpiecznego internetu

Wyniki spotkań:
Brzostowianka Brzostek  3-0  Chemik Pustków
Sokół Kolbuszowa Dolna  0-3  Brzostowianka Brzostek 
Brzostowianka Brzostek  4-1  Start Wola Mielecka 
Smoczanka Mielec  1-0  Brzostowianka Brzostek 
Brzostowianka Brzostek  2-1 KP Ropczyce 
Wisłok Wiśniowa  4-4  Brzostowianka Brzostek 
Brzostowianka Brzostek  3-3  Dromader Chrząstów
Sokół Malinie  2-1  Brzostowianka Brzostek 
Brzostowianka Brzostek  3-0  Jutrzenka Ławnica 
Brzostowianka Brzostek  0-0  Czarnovia Czarna 
LKS Żyraków  1-2 Brzostowianka Brzostek 
Brzostowianka Brzostek  2-2  Strzelec Frysztak 
Ikarus Tuszów Narodowy  5-2  Brzostowianka Brzostek
Brzostowianka Brzostek  1-2  Raniżovia Raniżów 
Zryw Dzikowiec  4-1  Brzostowianka Brzostek 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Strzelcy bramek: Damian Samborski - 8, Sebastian 
Pisarek - 8, Mateusz Juszkiewicz - 4, Krzysztof Kra-
jewski - 3, Piotr Bochniewicz - 2, Sławomir Stawarz 
- 2, Andrzej Wójcik - 1, Mateusz Potrzeba - 1, Rafał 
Czekaj - 1, Rafał Kurcz - 1.

1. Zryw Dzikowiec 15 38 39-12
2. Ikarus Tuszów Narodowy 15 33 40-14
3. Sokół Malinie 15 26 22-20
4. Wisłok Wiśniowa 15 24 35-26
5. Brzostowianka Brzostek 15 22 31-26
6. Raniżovia Raniżów 15 22 20-24
7. Sokół Kolbuszowa Dolna 15 22 17-15
8. KP Ropczyce 15 22 25-20
9. Strzelec Frysztak 15 21 27-27
10. Start Wola Mielecka 15 21 22-22
11. Dromader Chrząstów 15 16 22-36
12. Jutrzenka Ławnica 15 15 18-29
13. Smoczanka Mielec 15 14 18-24
14. Czarnovia Czarna 15 12 14-20
15. Chemik Pustków 15 12 12-31
16. LKS Żyraków 15 12 15-31

Tabela po zakończeniu rundy jesiennej:

4 listopada Brzostowianka Brzostek zakończyła rozgrywki w V lidze 
dębickiej w rundzie jesiennej na miejscu 5 z dorobkiem 22 punktów. 

Brzostowianka wygrała 6 spotkań, 4 zremisowała a 5 przegrała.

Piłka nożna

/fl/
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3 listopada 2006 r. w Bączałce odbyła 
się wyjątkowa uroczystość – 100 

urodziny Pani Zofii Chajec.
 O godz. 10:00 Ks. Proboszcz Józef 
Rosiek odprawił Mszę św. w kościele 
parafialnym w Kamienicy Górnej w 
intencji Jubilatki, w której uczestniczyli 
członkowie rodziny, sąsiedzi, zaproszeni 
goście, parafianie. Dalsza część uroczy-
stości miała miejsce w domu ludowym 
w Bączałce.
 Dostojna Jubilatka otrzymała wiele 
życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności 
na kolejne lata życia, m. in. od dzieci 
szkolnych, Wójta Gminy Brzostek Lesz-
ka Bieńka, Ks. Proboszcza Józefa Rośka, 

sołtysa Bączałki Józefa Dziadury, sołty-
sa Kamienicy Górnej Edwarda Pacany, 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Wandy Lisowskiej, przedstawiciela 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 
Dębicy, przedstawicieli Rady Parafialnej 
w Kamienicy Górnej. 
 Zofia Chajec, z domu również Chajec, 
córka Wojciecha i Marii Sury urodziła 
się 3 listopada 1906 roku w Kamienicy 
Górnej. W wieku 22 lat wyszła za mąż 
za trzy lata starszego od siebie Włady-
sława Chajca, który zmarł 14 lat temu. 
Urodziła cztery córki. Doczekała się 10 
wnuków, 14 prawnuków i 2 praprawnu-
ków. Przeżyła dwie wojny światowe, 
widziała wiele krzywd i zła, jednak 
do dzisiaj zachowała pogodę ducha i 
humor.

Setne urodziny

/fl/

Mszę św. w intencji Jubilatki odprawił Ks. Józef Rosiek Jubilatka w otoczeniu córek

Życzenia od Wójta Gminy i kierownika USCŻyczenia od przedstawicieli Rady Parafialnej

Na koniec wnuczek zaprosił Babcię do walcaWszyscy życzyli Jubilatce kolejnych 100 lat
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