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Zofia i Józef Błoniarzowie
z Kamienicy Górnej

Maria i Józef Strojkowie
z Kamienicy Dolnej

Lucyna i Tadeusz Podrazowie
z Kamienicy Dolnej

Józefa i Jan Nylcowie
z Januszkowic

Maria i Augustyn Baranowie
z Brzostku

Zofia i Mieczysław Dziedzicowie
z Brzostku

Teresa i Józef Drechny
z Brzostku

Maria i Roman Smalarowie
z Brzostku

Natalia i Jan Przewiędowie
z Brzostku

Zofia i Józef Stasiakowie
z Brzostku

Adela i Antoni Szczur
z Bączałki

Zofia i Augustyn Kudłaczowie 
z Bączałki

Zofia i Kazimierz Piłatowie 
z Brzostku

Anna i Józef Samborscy
z Gorzejowej

Magdalena i Władysław Winiarscy
z Kamienicy Górnej

Złoty JubileusZ w Gminie brZostek

19 maja 2007 r. w piękną słoneczną sobotę 33 pary małżeńskie z 
terenu gminy Brzostek świętowały jubileusz 50–lecia pożycia 

małżeńskiego.
 Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Znalezienia 
Krzyża Świętego w Brzostku, którą sprawował ks. prałat Tadeusz 
Preis. Oprócz Jubilatów licznie udział wzięły ich rodziny oraz 
zaproszeni goście w osobach: Pani Marii Przebiędy – Radnej Rady 
Powiatu, Pana Mariana Ptaszka – Z-cy Przewodniczącej Rady Gminy 
w Brzostku, Przewodniczących Komisji Rady Gminy – Pani Elżbiety 

Gąsior, Pana Jerzego Kmiecika, Pana Józefa Kobaka oraz sołtysa 
sołectwa Brzostek – Pana Jerzego Potrzeby.
 Ks. Tadeusz Preis skierował do zaproszonych Jubilatów słowa 
pełne ciepła, szacunku i uznania polecając ich dalszej opiece Matce 
Najświętszej i udzielił błogosławieństwa na kolejne lata wspólnego 
życia. Po zakończonej Mszy św. na Dostojnych Gości oczekiwała 
kapela „Brzostowianie”, która cały orszak przy swojskich dźwię-
kach poprowadziła do Szkoły Podstawowej w Brzostku gdzie na 

Pozostałe zdjęcia na stronie 19
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odświętnie przystrojonej sali odbyła się dalsza część uroczystości.
 Wójt Gminy Leszek Bieniek skierował do Jubilatów wyrazy 
wdzięczności i podziwu za  trud, cierpliwość i przykład jaki dają 
młodszym pokoleniom przez swoje zgodne życie i dochowanie 
przysięgi małżeńskiej, złożył najszczersze życzenia długich lat życia 
w dobrym zdrowiu. 
 Z kolei w imieniu Prezydenta RP wręczył przyznane medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne oraz kwiaty, a 
ks. Tadeusz Preis w imieniu ks. Proboszcza Jana Cebulaka piękne 
pamiątki złotego jubileuszu małżeństwa z udzielonym błogosła-
wieństwem na dalszą drogę życia, by z pomocą Matki Najświętszej 
trwali w jedności i miłości.

 Uroczystość została uświetniona występami młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku, piosenki, piękne tańce: krakowiak i polo-
nez zachwyciły wszystkich.
 Podczas poczęstunku, na którym nie zabrakło toastu i tortu wesel-
nego wracano do wspomnień sprzed 50 laty, a skoczne melodie kapeli 
poderwały do tańca niejedną parę. Dało się odczuć zadowolenie i 
radość ze strony Jubilatów. W ich imieniu słowa podziękowania dla  
Wójta Gminy i pracowników Urzędu złożyła pani Michalina Szpak 
podkreślając, że takiej pięknej uroczystości nie spodziewała się i za 
te miłe chwile wzruszeń w imieniu wszystkich odznaczonych składa 
serdeczne podziękowania. 

Wanda Lisowska

Wójt Gminy Leszek Bieniek wręczył Jubilatom medale i listy 
gratulacyjne za długoletnie pożycie małżeńskie

Wspólne spotkanie Jubilatów w Szkole Podstawowej w Brzostku Fot. J. Nosal

Odnowienie przyrzeczeń ślubnych  
przez Marię i Romana Smalarów z Brzostku

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie oraz Koło Terenowe w Brzostku pragnie 
zaprosić dzieci i młodzież niepełnosprawną i pełnosprawną z województwa podkarpackiego na imprezę 

integracyjną pn.
BEZPIECZNE WAKACJE – BRZOSTEK 2007

Odbędzie się ona 24 czerwca (niedziela) 2007 r. w Brzostku na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
początek zabawy o godz. 15.00 

W programie przewidziano bezpłatne atrakcje:
- WYSTĘPY DZIECI I MŁODZIEŻY 
- GRY I ZABAWY PRZY MUZYCE 
- KONKURSY Z NAGRODAMI 
- DMUCHANY PLAC ZABAW DLA DZIECI 
- POKAZY RATOWNICTWA
- STOISKO ZE STYLIZACJĄ FRYZUR, MALOWANIE TWARZY, ZDOBIENIE PAZNOKCI
- PRZEJAŻDŻKI KOLEJKĄ I KUCYKIEM 
- PREZENTACJA  SPRZĘTU  STRAŻACKIEGO I POLICYJNEGO

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przygotowaliśmy poczęstunek i napoje. Dla zorganizowanych grup 
również zwrot kosztów przejazdu autokarem na miejsce imprezy.

Szczegółowe informacje: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem,  
Koło Terenowe w Brzostku, Tel./fax 014 6830-111 
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Lokacja miejska Małego Brzostku 
(1394 r.) miała zapewne służyć 

celom konkurencyjnym, choć nie wiado-
mo do końca, czym kierował się poboż-
ny król Władysław Jagiełło działając na 
szkodę opactwa benedyktynów w Tyń-
cu. Niewątpliwie bowiem następstwem 
lokacji miasta królewskiego miało być 
osłabienie pozycji sąsiedniego Brzostku, 
należącego do dóbr zakonnych. Za tym 
zaś szło zmniejszenie dochodów poseso-
rów w habitach. Trudno powiedzieć, czy 
lokacja Małego Brzostku zakończyła się 
sukcesem. Natomiast jej konsekwencją 
było powstanie drugiego dziedzicznego 
wójtostwa w Brzostku. 
 Jeśli nie dwa bliźniacze miasta, to 
już na pewno wójtowie rywalizowali ze 
sobą. Czasem dochodziło nawet między 
nimi do gwałtownych sporów. Ich roz-
strzyganiem zajmował się sąd leński w 
gródku golaskiem, któremu podlegali 
wójtowie i sołtysi z dóbr opactwa ty-
nieckiego zgrupowanych nad Wisłoką. 
Od jego wyroków mogli się odwołać do 
Sądu Wyższego Prawa Niemieckiego na 
zamku krakowskim. 
 W zbiorach rękopisów Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie zachowała 
się na szczęście dla badaczy księga 
sądu leńskiego w Goleszu. Obejmuje 
ona lata od początku XV w aż do po-
łowy XVI stulecia. Pod koniec XIX w. 
zainteresował się nią znany mediewista 
Franciszek Piekosiński, który księgę 
ogłosił drukiem. Wspomniany badacz 
opisał też jeden z burzliwych sporów 
między wójtem z Brzostku – Adamem 
Białowodzkim i wójtem podmiejskim 
z dawnego Małego Brzostku i Woli 
– Janem Uchaczem. Rzecz miała się 
następująco: 

	 W	 r.	 1545	Adam	Białowodzki,	wójt	
brzostecki	napadł	młyn	Jana	Uchacza,	
dworzanina	królewskiego	w	Woli	Brzo-
steckiej,	 zrujnował	 takowy,	 czyniąc	
w	 nim	wielkie	 szkody,	 zabrał	 zboże	 i	
sprzęty,	wreszcie	zabrał	młynarza	i	za-
groził	mu,	że,	jeśli	się	waży	mleć	nadal	w	
młynie	Uchaczowym,	to	on	go	zabije	lub	
utopi.	Przestraszony	tą	groźbą	młynarz	
uciekł	i	opuścił	ów	młyn.
	 Uchacz	zapozwał	Białowodzkiego	o	
ten	gwałt	i	szkody	przed	sądem	leńskim	
tynieckim	i	uzyskał	wyrok,	zasądzający	
Białowodzkiego	 na	 wynagrodzenie	
szkody	w	kwotach	800	grzywien	 i	400	
grzywien.	
	 Z	tym	wyrokiem	stanął	Uchacz	dn.	13	
lutego	1546	r.	przed	sądem	leńskim	go-
leskim	i	zażądał,	by	mu	dany	był	woźny	
do	przeprowadzenia	 grabieży	 przeciw	
Białowodzkiemu	w	owych	przezyskach.	
Sąd	 przydał	mu	woźnego	 ziemskiego	

wraz	z	landwójtem	i	starostą	goleskim	
do	przedsięwzięcia	grabieży,	a	względnie	
intromisyi.
	 Gdy	grabież	dla	braku	przedmiotów	
mogących	być	w	zastaw	wziętemi,	okaza-
ła	się	bezskuteczną,	dozwolił	sąd	leński	
goleski	 dn.	 22	maja	 t.r.	w	 przysądzo-
nych	przezyskach	objęcia	w	posiadanie	
realne	 połowy	wójtostwa	w	Brzostku,	
Białowodzkiego	 własnej,	 przydając	
Uchaczowi	 do	 przeprowadzenia	 tego	
kroku	egzekucyi	woźnego	ziemskiego.
	 Dnia	 7	 czerwca	 orzeczoną	 zostaje	
na	 żądanie	 Jana	Mazanka	 z	 Pilzna,	
rzecznika	Uchaczowego	ruminacyja	po-
łowy	wójtostwa	w	Brzostku	i	poleconem	
Adamowi	Białowodzkiemu,	by	wójtostwo	
to	w	dniach	piętnastu	opuścił.	Do	prze-
prowadzenia	tego	kroku	egzekucyi	przy-
dani	zostają:	starosta	goleski,	landwójt	
goleski	oraz	woźny	ziemski.
	 Delegowani	 starosta,	 landwójt	oraz	
woźny	ziemski	składają	sądowi	relacyję,	
iż	polecili	Białowodzkiemu,	by	w	dniach	
15	opuścił	połowę	wójtostwa	w	Brzost-
ku.
	 Dnia	 21	 czerwca	 t.r.	 przydaje	 sąd	
pełnomocnikowi	 Uchacza	 woźnego	
ziemskiego	do	sprawdzenia,	czy	Biało-
wodzki	opuścił	już	połowę	wójtostwa	w	
Brzostku.
	 Staje	woźny	 ziemski	wraz	 z	dwoma	
szlachty	i	objawia,	iż	zastał	dwór	Bia-
łowodzkiego	dotąd	nieopróżniony.
	 Sąd	orzeka	na	żądanie	pełnomocnika	
Uchaczowego,	 iż	 skoro	 Białowodzki	
nie	 dopełnił	 ruminacyi,	ma	 nastąpić	
eksfumigacyja	czyli	wykurzenia	onegoż.	
Zarazem	przydaje	 sąd	woźnego	 ziem-
skiego	do	zapozwania	Białowodzkiego	
na	ostateczny	postępek,	jaki	nastąpić	ma	
po	wykurzeniu.
	 Dnia	5	lipca	t.r.	staje	woźny	ziemski	
wraz	 z	 dwoma	 szlachty	 i	 zeznaje,	 iż	
dokonał	eksfumigacyi	czyli	wykurzenia	
Białowodzkiego	 z	połowy	wójtostwa	w	
Brzostku	tudzież	z	młyna	i	innych	dzia-
łów,	oraz	wyjawił	Białowodzkiemu,	by	
się	stawił	przy	ostatnim	postępku	sądo
wym	 to	 jest	wyrzuceniu	go	 z	 dworu,	 i	
przywiódł,	 co	by	miał	 sobie	ku	pomo-
cy.
	 Przed	tymże	sądem	staje	pełnomocnik	
Jana	Uchacza	 i	 zapytuje	 sądu,	 co	ma	
dalej	 nastąpić,	 gdy	 Białowodzki	 nie	
stawił	się	przed	sądem	ani	dóbr	swych	
w	przezyskach	Uchaczowi	przyznanych	
nie	opróżnił	i	został	już	wykurzon.	Sąd	
orzeka,	 iż	 winien	 zostać	 wymiecion	
(1798).
	 Dn.	13	sierpnia	t.r.	stają	przed	sądem	
burgrabia	 grodu	goleskiego,	 landwójt	
sądu	leńskiego	goleskiego	wraz	z	dwo-
ma	przysiężnikami	oraz	woźny	ziemski	i	
zeznają,	iż	w	piątek	przed	Wniebowzię-

ciem	Najświętszej	Panny	Maryi	nastąpiło	
wyrzucenie	 i	wykurzenie	Adama	Biało-
wodzkiego	 i	wwiązanie	 Jana	Uchacza	
w	połowę	wójtostwa	brzosteckiego	a	to	
w	przezyskach	grzywien	800	i	grzywien	
400.
	 Tak	się	skończyła	egzekucyja	przeciw	
Białowodzkiemu.

słowniczek
Burgrabia sądu goleskiego – zastępca 
starosty zamku w Goleszu. 
Intromisyja (czyli po polsku: wwiąza-
nie) – akt prawny faktycznego wprowa-
dzenia nowego dziedzica w posiadanie 
dóbr. Była dopełniana przez woźnego w 
obecności dwóch szlachciców. Określa-
no wtedy granice dóbr, w które nabywca 
był wwiązywany, do czego przywoływa-
no posesorów sąsiednich włości. Woźny 
po dokonaniu intromisji wnosił relację o 
jej spełnieniu do akt sądowych. 
Exfugacio – łac. wypędzenie, przepę-
dzenie (staropolskie wykurzenie). 
Egzekucyja – wykonanie wyroków 
sądowych kryminalnych i cywilnych. 
Egzekwowaniem ważnych wyroków 
zajmował się burgrabia, w sprawach 
mniejszej wagi wystarczał woźny z 
dwoma szlachcicami. W przypadku 
oporu posyłano „drabów sądowych” 
lub powoływano szlachtę z okręgu, 
która miała wyegzekwować wyrok siłą 
(zajazd). 
Landwójt - przewodniczył posiedze-
niom sądu, mianował go opat tyniecki 
lub w jego imieniu starosta względnie 
burgrabia goleski. 
Ławnicy (przysiężni) - było ich sied-
miu, urząd ten pełnili sołtysi lub wójto-
wie z okręgu jurysdykcyjnego sądu. Do 
podjęcia obrad konieczna była obecność 
landwójta i przynajmniej trzech ławni-
ków lub ich zastępców.
Starosta goleski – zarządca zamku 
w Goleszu, mianowany przez opata 
tynieckiego. 
Woźny ziemski – sługa publiczny 
używany do ogłaszania wyroków sądo-
wych, wręczania pozwów i składania 
relacji. Nazwany woźnym od wożenia 
dokumentów. 
Wwiązanie – patrz intromisyja. 
Zapozwanie – wręczenie przez woź-
nego pisemnego pozwu (wezwania do 
sądu) stronie pozwanej. 

ks.	Bogdan	Stanaszek

Prawem i lewem

Jak to między brzosteckimi wójtami bywało…
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Drużyna z Nawsia Brzosteckiego - I miejsce

Drużyna z Siedlisk-Bogusz - II miejsce Drużyna ze Skurowej - III miejsce

Gminne Zawody strażackie

Klasyfikacja końcowa
M-sce Nazwa Jednostki Punkty

1. Nawsie Brzosteckie 47,75
2. Siedliska-Bogusz 48,21
3. Skurowa 50,35
4. Grudna Dolna 50,93
5. Brzostek 53,50
6. Grudna Górna 54,61
7. Opacionka 54,78
8. Januszkowice Wieś 55,90
9. Januszkowice Działy 75,50
10. Bukowa 93,00

Z okazji 640-lecia lokacji miasta Brzostku Urząd Gminy wydał serię wi-
dokówek. Można je kupić w brzosteckich kioskach, jak również wysłać 
jako elektroniczne kartki ze strony gminy: www.brzostek.alpha.pl /fl/

widokówki na 640-lecie Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 15 maja 
2007r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr VI/41/2007 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie sprzedaży 
w trybie przetargowym działki budowlanej  ozn. nr ewid. 
938 położonej w Kamienicy Górnej, stanowiącej własność 
Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczo-
na zostaje do sprzedaży  w drodze przetargu następująca 
nieruchomość:
działka budowlana oznaczona nr ewid. 938 o pow. 0,18 ha,  
położona w Kamienicy Górnej , objęta Księgą Wieczystą 
Nr 19 166, stanowiącej własność Gminy Brzostek.
Działka położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej i 
gruntów użytkowanych rolniczo na obrzeżach kompleksu 
leśnego. Teren uzbrojony w sieci komunalne: sieć energe-
tyczną, gazociąg.
Zgodnie z decyzją z dnia 25.04.2007 roku Nr RGiMK.
IV.7331-32/2007 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu , działka ta przeznaczona 
została pod budowę budynku mieszkalnego.
Wartość rynkowa gruntu                                 7 732,00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji                     220,00 zł
Wartość ogółem                                             7 952,00 zl
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż w/w nie-
ruchomości nastąpi po upływie 21 dni od daty niniejszego 
ogłoszenia.

Tegoroczne Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze odbyły się 3 
czerwca na stadionie GOSiR w Brzostku. W tym roku zawody 

składały się tylko z „bojówki”, gdyż rozmokła bieżnia na stadionie 
nie pozwoliła na rozegranie sztafety. 
 Tradycyjnie już zwyciężyli strażacy z Nawsia Brzosteckiego, 
a strażacy z Brzostku, również tradycyjnie, mieli o to pretensje do 
sędziów z PSP w Dębicy. No cóż, spór pomiędzy Nawsiem a Brzost-
kiem rozpoczął się jeszcze 
za czasów króla Władysła-
wa Jagiełły (możemy o tym 
przeczytać na str. 4) i jak 
widać nadal trwa.
 Nagrody i puchary naj-
lepszym drużynom wręcza-
li: Wójt Gminy Brzostek 
Leszek Bieniek, Komen-
dant PSP w Dębicy Woj-
ciech Buszek i Komendant 
Gminny OSP Krzysztof 
Zegarowski. /fl/
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W kolejnym odcinku przedstawiam opra-
cowanie mojego młodszego kolegi 

Tomka na temat zawierania umów o pracę, 
umów zlecenia i ich rozwiązywania.
 W polskim systemie prawnym wykony-
wanie pracy na rzecz drugiej osoby, fizycznej 
lub prawnej, może być regulowane za pomo-
cą bądź to prawa pracy, bądź prawa cywil-
nego. W kodeksie pracy, stanowiącym trzon 
prawa pracy, określone są rodzaje umów o 
pracę, natomiast spośród uregulowanych w 
kodeksie cywilnym umów najczęściej znaj-
dują zastosowanie jako podstawa prawna 
świadczenia pracy umowy zlecenia, o dzieło 
oraz umowy agencyjne. Poniżej zostaną 
omówione instytucje dotyczące kodeksu 
pracy.
 Umowa o pracę jest czynnością prawną, 
wskutek której zostaje nawiązany pomiędzy 
stronami umowy (pracownikiem i pracodaw-
cą) stosunek pracy. Pracownik przyjmuje na 
siebie obowiązek wykonywania określonego 
w umowie rodzaju pracy na rzecz pracodaw-
cy i pod jego kierownictwem w miejscu i 
czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 
pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem.
 W zasadzie umowa o pracę powinna być 
sporządzona na piśmie. Niezachowanie tej 
formy nie powoduje jednak nieważności 
umowy o pracę. W przypadku zawarcia umo-
wy ustnej pracodawca powinien przedstawić 
pracownikowi, nie poźniej niż w ciągu 7 dni 
od dnia rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy 
oraz jej warunki. Możliwe jest również 
zawarcie umowy w sposób dorozumiany, 
np. poprzez dopuszczenie pracownika do 
pracy.
 Treść umowy powinna precyzować rodzaj 
umowy, a także warunki, na jakich została 
zawarta. W szczególności należy określić:
- rodzaj pracy i miejsce wykonywania oraz 

termin rozpoczęcia pracy,
- wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi 

pracy.
 Zawarcie wyżej wymienionych elemen-
tów to warunek konieczny dla zachowania 
ważności umowy. Brak któregokolwiek z 
nich powoduje bowiem nieważność umowy 

z mocy prawa.
 Kodeks pracy wymienia następujące 
rodzaje umów o pracę:
- umowa na czas nieokreślony,
- umowa na czas określony,
- umowa na czas wykonania określonej 

pracy,
- umowa na okres próbny.
 Możliwe jest również zawarcie tzw. 
umowy na zastępstwo, co wszakże nie jest 
odrębnym rodzajem umowy o pracę, a typem 
umowy na czas określony.
 Umowa na okres próbny może poprze-
dzać każdą z pozostałych umów o pracę, 
natomiast może być zawarta przez praco-
dawcę z każdym pracownikiem tylko raz. 
O terminie obowiązywania umowy próbnej 
decydują strony, uwzględniając jednak 
ograniczenie narzucone przez prawodawcę 
do okresu nieprzekraczającego 3 miesięcy.
 Z kolei umowa na czas określony jest 
jedną z najpopularniejszych umów termino-
wych. Czas trwania jest ustalany w drodze 
negocjacji pomiędzy stronami.
 Umowa na czas określony rozwiązuje się 
z upływem terminu, na jaki została zawarta i 
co do zasady nie może być wypowiedziana. 
Strony mogą jednak zastrzec w umowie moż-
liwość wcześniejszego rozwiązania umowy 
za dwutygodniowym wypowiedzeniem, 
jeżeli umowa jest określona na dłużej niż 
sześć miesięcy.
 Inaczej jest w przypadku ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji pracodawcy, 
wówczas każda umowa na czas określony 
może być rozwiązana za dwutygodniowym 
wypowiedzeniem. Nie ma zastosowania 
tutaj wymóg ponad 6-miesięcznego okresu 
trwania umowy.
 Jeżeli zaś strony zawierają po raz drugi 
umowę na następujące po sobie okresy, to 
zawarcie trzeciej, w ciagu 30 dni od rozwią-
zania drugiej umowy, w świetle przepisów 
kodeksu pracy jest uważane za zawarcie 
umowy na czas nieokreślony. Takie stanowi-
sko prawodawcy uzasadnione jest ochroną 
sytuacji pracownika, jako słabszej faktycznie 
strony w stosunku pracy. Powyższe uregulo-
wanie obowiązuje od czasu wejścia Polski 
do Wspólnot Europejskich.
 Umowa na czas wykonania określonej 
pracy znajduje zastosowanie wówczas, gdy 
pracodawca nie potrafi precyzyjnie określić 
terminu zakończenia zadania, dla wykonania 
którego zatrudnia pracownika. Przeważnie 
tego typu umowy zawiera się przy pracach 
dorywczych czy sezonowych, a także przy 

potrzebie wykonania ściśle określonego 
zadania, np. wybudowanie obiektu, sporzą-
dzenie bilansu itp.
 Nasuwa się tu porównanie do cywilno-
prawnej umowy o dzieło, jednak różnica za-
znacza się w wykonywaniu pracy pod stałym 
nadzorem pracodawcy, ewentualnie osoby 
przez niego upoważnionej. W przypadku 
umowy o dzieło brak jest bezpośredniego 
kierownictwa, wykonawca powinien jedynie 
stosować do wskazówek udzielonych przez 
zlecającego.
 Umowa na czas wykonania określonej 
pracy generalnie nie może być rozwiązana 
w drodze wypowiedzenia, wyjątkiem jest 
stan po ogłoszeniu upadłości lub likwidacji 
pracodawcy, a także sytuacja tzw. zwolnień 
grupowych. W tych przypadkach umowa 
może być rozwiązana za dwutygodniowym 
wypowiedzeniem.
 Umowę o pracę na czas nieokreślony 
uważa się za najkorzystniejszą dla pracowni-
ka, gdyż zapewnia najlepszą ochronę stosun-
ku pracy. Kodeks pracy określa trzy sposoby 
rozwiązania umowy na czas nieokreślony: 
porozumienie stron, oświadczenie jednej ze 
stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
oraz oświadczenie jednej ze stron bez zacho-
wania okresu wypowiedzenia.
 Okres wypowiedzenia jest uzależniony 
od trwania stosunku pracy u danego praco-
dawcy i wynosi:
- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudnio-

ny krócej niż 6 miesięcy,
- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony 

co najmniej 6 miesięcy,
- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudnio-

ny co najmniej 3 lata.
 W przypadku ogłoszenia likwidacji lub 
upadłości pracodawca może jednostronnie 
skrócić okres wypowiedzenia, z tym, ze 
okres faktycznego wypowiedzenia umowy 
o pracę nie może być krótszy niż miesiąc.
Ostatni z omawianych rodzaj umowy o 
pracę to umowa na zastępstwo. Taką umowę 
zawiera się w przypadku usprawiedliwionej, 
długotrwałej nieobecności pracownika, na 
czas obejmujący tę nieobecność. Stosuje 
się do niej przepisy dotyczące zawierania 
i rozwiązywania umów na czas określony. 
Wyjątkiem jest sytuacja prawna kobiet w 
ciąży. W przypadku umowy na zastępstwo 
nie znajdują zastosowania przepisy przedłu-
żające umowę do dnia porodu, gdy termin 
zakończenia umowy przypada po upływie 
trzeciego miesiąca ciąży.

Tomasz	Zdzymira		prawnik

6

Prawne 
pogaduszki

Taką właśnie decyzję podjęli w dniu 14 
maja sympatycy Koła Gminnego PiS w 

Brzostku, powołując strukturę polityczną o 
nazwie Komitet Gminny Prawa i Sprawied-
liwości gminy Brzostek.
 Na spotkaniu wyborczym zgłoszono i jed-
nogłośnie wybrano pełnomocnika Komitetu 
Gminnego Prawa i Sprawiedliwości pana 
Mariana Warchała, radnego Rady Gminy w 
Brzostku.
 Funkcja pełnomocnika jest funkcją 
naczelną w strukturze gminy, co równa 
się z przewodnictwem oraz odpowiedzial-
nością za całokształt działalności K.G. 
PiS w Brzostku. Celem lepszej integracji i 

współpracy ze społeczeństwem gminy, oraz 
ze względów organizacyjnych powołano 3 
pięcioosobowe komisje tematyczne:
1) Komisja Oświaty Kultury i Sportu

Prowadząca: Weronika Baran zamieszkała 
w Brzostku tel. kontaktowy 0146830015

2) Komisja Inwestycji i Rozwoju
Prowadzący: Andrzej Kobak zamiesz-
kały w Brzostku Tel. kontaktowy 
0146830383

3) Komisja do Spraw Rolnictwa i Przedsię-
biorczości
Prowadzący: Kazimierz Sarna za-
mieszkały w Brzostku Tel. kontaktowy 
0146830591

 Komitet Gminny PiS w Brzostku dziękuje 
członkom zarządu powiatowego PiS za za-
angażowanie się w tworzenie komitetu PiS 
w Brzostku oraz za koleżeńskie wsparcie 
organizacyjne ze strukturami wszystkich 
szczebli organizacyjnych tj.: gminnych, 
powiatowych oraz wojewódzkich.
 Serdecznie zapraszamy do współpracy 
zainteresowanych mieszkańców gminy.
 Telefon kontaktowy pełnomocnika 
gminnego: kom. 0696034097 domowy 
0146830348

Za	KG	PiS
Pełnomocnik:	Marian	Warchał

od koła sympatyków – po strukturę polityczną
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Dawid Wójcik, uczeń Gimnazjum im. Kró-
lowej Jadwigi w Brzostku, jako laureat 

konkursu informatycznego organizowanego 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wziął 
udział w dniach 21-23 maja 2007 roku w I 
Międzynarodowym Karpackim Konkursie 
Informatycznym w Rzeszowie.
 Uczestnicy, najlepsi młodzi informatycy z 
Polski, Ukrainy, Słowacji i Rumunii, nie tylko 
popisywali się swoją wiedzą i umiejętnościami, 
ale także zwiedzali zabytki Łańcuta, Leżajska 
i Rzeszowa, rozgrywali towarzyskie mecze 
piłkarskie i świętowali przy grillu i ognisku.
 Dawid godnie reprezentował naszą szkołę. 
Zdobył 32 miejsce wśród 70 uczestników z 4 
krajów. Gratulujemy!!! P.B.

Już po raz czwarty uczniowie z Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku 

zdecydowali się spróbować swoich sił w 
wycieczce rowerowej do Ciężkowic.
 Trasa, która jest często urozmaicona 
dość stromymi podjazdami przebiegała 
bez większych problemów. Pogoda nam 
dopisywała. W pierwszy dzień po zakwa-
terowaniu w schronisku młodzieżowym, 
wyruszyliśmy do tzw. „Wodospadu” w 
Skamieniałym Mieście.
 Wieczorem trasą przez las wśród 
ogromnych głazów skalnych. Celem naszej 
wędrówki był odpoczynek i kolacja przy 
grillu.

 Drugi dzień rozpoczął się w godzinach 
przedpołudniowych, gdy wyruszyliśmy w 
drogę powrotną. Dojeżdżając do Brzostku 
na licznikach pojawiło się 110 km, gdyż 
tyle właśnie liczy trasa, którą od 4 lat brzo-
steccy gimnazjaliści pokonują w niezłych 
humorach.
 Za pomoc w zorganizowaniu wycieczki 
rowerowej serdecznie dziękujemy: Policji 
w Brzostku, firmie Pana Marka Smoły oraz 
Ośrodkowi Zdrowia.
 Mamy nadzieję, że za rok zorganizuje-
my 5-jubileuszową rowerową wycieczkę 
Brzostek-Ciężkowice-Brzostek.

Paweł	Batycki

Z informatyką 
za pan brat

rowerami do Ciężkowic

Dziecięcy Teatrzyk „Biedronki” działa 
przy Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Brzostku od 8 lat. Trzynastą z kolei 
premierę teatrzyku – bajkę Jana Brzechwy 
p.t. „Pchła Szachrajka” zaplanowano na 
niedzielę, 3 czerwca b.r. Ponieważ data ta 
zbiegła się z obchodami Dnia Dziecka w 
przeddzień na próbę generalną zaproszo-
no młodsze klasy Szkoły Podstawowej z 
Brzostku, oczywiście w porozumieniu z 
dyrekcją i nauczycielami. Zarówno próba 
generalna przy wypełnionej widowni z 
udziałem pani Dyrektor Marii Przebięda, 
która bardzo ciepło podziękowała dzieciom 
za występ i nagrodziła je słodyczami, jak i 
niedzielny występ były bardzo udane. Dzieci 
spisały się znakomicie i z dużym wdziękiem 
i entuzjazmem zagrały swe role. Zresztą, 
ten rymowany, a więc łatwo wpadający w 
ucho, niezwykle satyryczny i lapidarny tekst 
bajki Brzechwy przypadł dzieciom do gustu. 
„Pchła Szachrajka” to bajka nie banalna, bo 
piętnująca przywary społeczeństwa aktualne 
do dziś, tj. dokuczliwość i oszustwo. Dzieci 
dobrze ją zrozumiały, bowiem zaangażowały 
się w nią kreatywnie i twórczo poprzez 
własne pomysły rozwiązań scenicznych. 
W ten sposób aktywnie uczestniczyły w 
tworzeniu tego przedstawienia. A wzięło w 
nim udział 15 uczniów w wieku od I do V 
klasy szkoły podstawowej: Agnieszka Ol-
szówka (odtwórczyni głównej roli), Agatka 
Żydek (najmłodsza, bo z I klasy), Michał 

Żydek, Karolina Nowak, Krystian Nowak 
(rodzeństwa nie po raz pierwszy występują 
w teatrzyku), Paulina Kawalec, Karolina 
Pieniądz, Monika Grela, Paulina Mroczek, 
Magda Kolbusz, Damian Matyasik, Radek 
Kania, Kinga Sarna, Klaudia Szymaszek i 
Ela Zięba. 
 Zaangażowanie dzieci w przygotowanie 
oprawy przedstawienia też było spore: po-
magały w wykonaniu rekwizytów, dekoracji 
sceny oraz w reklamie (same przyklejały 

ogłoszenia informujące o premierze), a 
czyniły to z ogromnym przejęciem.
 Jako opiekun grupy dziękuję rodzicom 
tych dzieci za pomoc w doborze strojów i 
ogólne zainteresowanie teatrzykiem, zachę-
canie swych pociech do udziału w próbach 
(niektórzy dowozili je samochodami na 
próby poświęcając swój czas).
 Słowa podziękowania kieruję również 
pod adresem pana Józefa Parata, nauczyciela 
z brzosteckiego gimnazjum za nagranie 
muzyki do tego przedstawienia.

E.M.

kolejna premiera teatrzyku „biedronki”

Fot. T. Siedlarski
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„Wielkość	człowieka	nie	zależy	od	tego,
ile	może	wziąć,	ale	od	tego,	ile	może	
dać	z	siebie”

W dniu 24.04. 2007 r. 41 uczniów z 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Kamienicy Dolnej wraz z opiekunami i spon-
sorem Panem Wojciechem 
Grzesiakowskim udało się 
na wycieczkę do Dębicy.
 Naszym celem było 
Muzeum Regionalne. Tam 
zwiedziliśmy dział etnogra-
ficzny, gdzie dzieci obejrza-
ły różne eksponaty ilustru-
jące życie mieszkańców 
wsi, np. narzędzia, sprzęty 
gospodarstwa domowego, 
elementy stroju ludowego. 
Dużym zainteresowaniem 
- szczególnie chłopców 
- cieszył się dział poświęco-
ny tradycjom wojskowym. 
Zwiedziliśmy również salę 
muzyczną, salę historycz-
ną urządzoną pod hasłem 
„Dębica i dębiczanie” oraz 

salę historii przemysłu dębickiego. Nie lada 
atrakcją były też eksponaty znajdujące się 
przed budynkiem muzeum: czołgi, opance-
rzone wozy bojowe, armaty, moździeże, ra-
kiety, haubice, o których ciekawie opowiadał 
zainteresowanym Pan Grzesiakowski.
 Uczestnicy wycieczki byli też w Urzędzie 

Miejskim oraz w okolicy dawnych koszar 
wojskowych.
 Kolejnym punktem wycieczki była 
cukiernia, gdzie nasz Sponsor zafundował 
wszystkim uczestnikom lody, pączki i her-
batę.
 Po zakupieniu pamiątek w Galerii Dębi-
ckiej udaliśmy się do Muzeum Lalek w Pil-
źnie. Z bliska obejrzeliśmy baśniową krainę 
krasnoludków, a także wieś, jak u Reymonta, 

gdzie małe chatki, dwór 
szlachecki, kościółek miały 
charakterystyczne cechy 
budownictwa naszego re-
gionu.
 Pełni wrażeń wróciliśmy 
do domu bogatsi o wiele in-
formacji o swoim regionie, 
swojej małej ojczyźnie.
 Niniejszym bardzo ser-
decznie dziękujemy nasze-
mu hojnemu Sponsorowi 
za wszelką pomoc, wielkie 
serce dla dzieci, słodycze i 
owoce oraz dofinansowanie 
różnych inwestycji w szko-
le. 

DZIĘKUJEMY!
Uczestnicy	wycieczki

Cudze chwalicie, swego nie znacie...

„muzo natchniuzo
tak ci końcówkuję (...)

/M.	Białoszewski/

A może nie tylko końcówkuje... 
Poetyckie próby Barbary Huni, 

uczennicy Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku, są pozytywnie 
dostrzegane w różnych poważnych 
konkursach literackich. Tylko w 
bieżącym roku szkolnym zdobyła 
dwukrotnie II miejsce w wojewódz-
kim konkursie „Moje wzrastanie ku 
pełni człowieczeństwa” patronowa-
nym przez Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty i Ks. Arcybiskupa Józefa 
Michalika. Wyróżnienie otrzymała 
także w etapie wojewódzkim ogól-
nopolskiego konkursu „W Polsce 
bije serce świata...”. Nominowana do 
finału III Ogólnopolskiego Turnieju 
Poetyckiego o „Srebrne pióro”, wy-
różniona w Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim w Poznaniu i już tradycyj-
nie – po raz czwarty – laureatka XII 
Konkursu Literackiej Twórczości 
Dzieci i Młodzieży Jasło 2007. Satys-
fakcja tym większa, że Barbara znala-
zła się wśród wyróżnionych młodych 
twórców z całej Polski: Opole, Jasło, 
Toruń, Lubaczów, Kraków.
 Jeśli do tych osiągnięć dołączymy 
tytuł finalisty polonistycznego kon-
kursu organizowanego przez Kuratora 
Oświaty oraz nominowanie do Powia-
towego Etapu XIII Ogólnopolskiej 
Edycji Samorządowego Konkursu 
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, 
to z pewnością można uznać Barbarę 
za ambasadora dobrej myśli brzoste-
ckiego gimnazjum.

Nauczyciele	j.	polskiego

Anna Jaskółka, uczennica 
Gimnazjum im. Królowej 

Jadwigi w Brzostku, znalazła 
się wśród „Ośmiu Wspania-
łych” – laureatów Powiatowego 
Etapu XIII Ogólnopolskiej Edy-
cji Samorządowego Konkursu 
Nastolatków 
 Została doceniona za wo-
lontariat w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Brzostku oraz 
pracę w szkolnych kołach Cari-
tas i PCK. Anna angażuje się w 
prowadzenie zbiórek żywności 
i pieniędzy dla dzieci z rodzin 
najuboższych. Promuje zdro-
wy styl życia, uczestnicząc w 
gimnazjalnych akcjach „Dzień 
bez papierosa” czy „Smak wita-
min”. Swoją postawą udowad-
nia, że zawsze można znaleźć 
czas dla innych.

E.	Raś

być dla innych, to być lepszym

„Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, 
który mało wie, podejmuje złe decyzje – w 
domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wy-
borczych. Niewykształcona większość może 
przegłosować wykształconą mniejszość – to 
bardzo niebezpieczny aspekt demokracji” 
– ostrzega Jim Trelease, amerykański propa-
gator czytania dzieciom.

Nikt nie rodzi się czytelnikiem – czytelnika 
trzeba wychować, codziennie czytając 

dziecku dla przyjemności. Czytanie powinno 
się kojarzyć z radością, nigdy z przymusem czy 
nudą. Wszyscy chcemy aby nasze dzieci wyro-

sły na mądrych i szczęśliwych ludzi. Każdy z 
nas może mieć wkład w budowę mądrej Polski. 
Nasza Biblioteka przyłączyła się do ważnej 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Dnia 11 
maja b.r. odwiedziły nas dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Brzostku wraz z Panią Małgo-
rzatą Śliż. Było głośne czytanie. Nie trzeba było 
wiele wysiłku, a dzieci to uwielbiały. Zaprasza-
my wszystkie dzieci i rodziców, zapraszamy 
przedszkolaków i uczniów nauczania począt-
kowego. Termin dowolny wystarczy kontakt 
telefoniczny (014) 6830316.

M.	Kawalec

Gminna biblioteka Publiczna w brzostku zaprasza wszystkie dzieci!

Anna Jaskółka ze swoją mamą
Fot. P. Szczepkowicz
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8. PaCyfikaCJa wsi, Zesła-
nie Jakuba sZeli

Z końcem lutego 1846 roku mordy w 
Galicji w zasadzie ustały, w siedliskiej 

parafii trwały tylko jedną dobę.
 „Po	całym	kraju	rozeszła	się	wieść:	chłopi	
pomordowali	panów,	są	wolni,	więcej	pańsz-
czyzny	 nie	 robią”. „O	zasiewach	 gruntów	
dworskich	nikt	nie	myśli,	bo	ani	narzędzi,	ani	
zboża,	wszystko	zabrane,	ani	nawet	szlachty	
i	ekonomów,	bo	wszyscy	wymordowani”.
 W swoich domach byli chłopi, ale nie 
myśleli robić na pańskim, przecież po to 
zlikwidowali „tych z dworu”, aby uwolnić 
się od pańszczyzny. Wieś pogrążyła się w 
chaosie, żyła z tego co zrabowano w dwo-
rach. Zbliżała się wiosna, okres wiosennych 
prac rolnych. Niebawem bociany wrócą do 
swoich gniazd w dolinie Kamienicy.
 Co dalej – wróci poddaństwo i pańszczy-
zna?
 Ustały mordy, ale nie było pełnego 
spokoju, bo po takiej zawierusze nie miał 
kto wprowadzić ładu, konstruktywnego 
ładu. Pilną sprawą było zabezpieczyć to, co 
jeszcze zostało w dworach i zorganizować 
prace w polu. Pole, póki co, było pańskie, 
ale dziedziców nie było.
 Jednak ujawniła się władza i 2-go marca 
starosta tarnowski wydał odezwę do gro-
mad, aby: „od	 tej	 chwili	 czuwać	 już	 tylko	
nad	utrzymaniem	spokoju	i	bezpieczeństwa	
pośród	siebie,	zaś	nie	ważyć	się	pod	żadnym	
pozorem	wkradać	do	obcych	obwodów,	...	pu-
stoszyć	dworskich	budynków	...	przyswajać	
cudzej	własności”.
 Czyżby z tego wynikało, że dwa tygodnie 
wcześniej władza zezwalała robić to wszyst-
ko?
 W niektórych wsiach wybrano nowych 
wójtów i ci usiłowali wprowadzić porzą-
dek. Nastroje chłopów były radykalne: 
„po	wszystkie	 czasy	 pańszczyzny	odrabiać	
nie	będą”, „czym	dawniej	robili,	 tym	teraz	
wojowali	i	co	nie	dobili	to	jeszcze	dobiją”, 
odgrażali się pogromcy panów.
 A były okolice, gdzie śmiałość wsi szła 
jeszcze dalej − włościanie już grunta pańskie 
zaczęli dzielić między siebie. W Przyboro-
wie koło Dębicy chłopi podzielili dworską 
ziemię. A hrabinie zostawili dwie morgi i 
trzy krowy, aby miała co robić – tak głosiła 
plotka. Śmiałość wsi wyprzedziła czas do-
kładnie o wiek.
 W Siedliskach i Smarżowej Jakub Sze-
la zaczął wprowadzać swój porządek. W 
jego działaniach widoczny był pewien cel. 
Smarżowski przywódca miał plan wyjścia 
z chaosu, swój chłopski plan. Rzeź zakoń-
czona, nie było panów, J. Szela próbował 

uporządkować pobojowisko i w swoim 
terenie przejąć władzę. Czuł się zwycięzcą 
bitwy, ale czy wojny też? Czas pokaże.
 Tu następuje pewien moment przeło-
mowy w działalności J. Szeli. Do początku 
marca 1846 roku, jak dowodzą materiały źró-
dłowe, nikt nie słyszał o Szeli poza najbliższą 
okolicą Smarżowej. Nie ulega wątpliwości, 
że był przywódcą chłopów ze swojej parafii. 
Ale takich lokalnych przywódców w dniach 
rzezi było wielu. Jakub nie wyróżniał się 
wśród wodzów czerniawy. Zapewne ci lo-
kalni przywódcy w czasie rzezi nic o sobie 
nie wiedzieli, działali na odległych od siebie 
terenach, różnymi metodami i z różnym 
stopniem okrucieństwa.
 Widzieliśmy już Szelę w roli mściciela, a 
teraz rozpoczyna swoją rolę jako zarządzają-
cy tym, co pozostało po dziedzicach. „Kazał	
Jakub	Szela	opieczętować	wszystkie	zapasy	
wódki,	...	karał	poddanych,	gdy	przychodzili	
pijani	na	wartę,	spichrze	pańskie	pozamykał,	
powstrzymał	pustoszenie	lasów,	...	wydawał	
kartki	na	drewno,	nareszcie	nakazał	odebrać	
od	poddanych	zrabowane	rzeczy	i	odstawić	
właścicielom”.
 Niektórych byłych oficjalistów Bogu-
szów mianował swoimi adiutantami. Na 
przykład Nikodem Kruczkiewicz z Siedlisk 
został pisarzem przywódcy chłopów, a przed 
rabacją był urzędnikiem Boguszów.
 Szela na terenie siedliskiej parafii zaczął 
rządzić, a organami jego władzy były: siła 
wojskowa, warty chłopskie oraz kancelaria. 
Warty chłopskie były zapewne organem 
porządkowym, a kancelaria jednostką admi-
nistracyjną. Według niektórych źródeł, smar-
żowski przywódca posiadał 600 uzbrojonych 
ludzi, którymi dowodził syn Stanisław. Jakub 
miał przy sobie konny oddział chłopów, 
z mianowanymi przez siebie oficerami na 
czele. Dzień i noc czuwały warty, paliły się 
ich obozowe ogniska na „szelowym polu” i 
przy siedliskim kościele. Jedna zmiana warty 
liczyła dziesięć osób. Chłopów ostrzegano 
przed jakimś buntem.
 W kancelarii pracowali dwaj pisarze 
i urzędnicy. Jednostka administracyjna 
wydawała karty bezpieczeństwa, asygnaty 
na drzewo, przepustki na przejazd itp. Do-
kumenty te były respektowane w okolicy. 
Smarżowski władca wysyłał dokumenty do 
cyrkułu, pisał odezwy do chłopów. Jedna z 
wdów po dziedzicach pracowała w kancela-
rii; odnotowano, że dawny poddany zwrócił 
jej uwagę słowami: „Pisz	babo,	nie	tak	jak	
ty	chcesz,	ale	jak	ja	każę”.
 Szela mieszkał dalej w Smarżowej, a 
miejscowi chłopi uznawali go za swego 
przywódcę, nazywali go „generałem” lub 
„królem”. Od chłopów wymagał posłuszeń-
stwa, błaznującemu fornalowi od ręki kazał 

wlepić dziesięć buków, aby wiedział kto tu 
rządzi.
 „Generał” wydawał odezwy i nakazywał 
chłopom, aby nie odrabiali pańszczyzny, 
a nawet groził karą za bezpłatną pracę na 
pańskim. Te odezwy były adresowane nie 
tylko do włościan z siedliskiej parafii.
 W tym zakresie wystąpił pewien wyjątek, 
mianowicie w marcu i kwietniu 1846 roku 
na polach dworskich Siedlisk i Smarżowej 
chłopi jednak pracowali. Czyżby niedopa-
trzenie „króla”? Nie, wszystko było zgodne 
z filozofią władcy. Praca na wspomnianych 
polach była traktowana jako na swoim, a nie 
na pańskim.
 Ta porządkowa i administracyjna działal-
ność Szeli była tylko środkiem, a nie celem. 
Cel nadrzędny, to walka z pańszczyzną. 
Odmawiać pracy na pańskim – naczelne 
hasło przywódcy chłopów.
 Tymczasem w połowie marca 1846 roku 
ukazało się obwieszczenie władz austriac-
kich, że poddaństwo i pańszczyzna nadal 
obowiązują.
 Ks. Jurczak, proboszcz z Siedlisk, otrzy-
mał egzemplarz obwieszczenia, aby odczytał 
z ambony. Pytał Szelę, którego uznawał za 
władzę, co ma z tym zrobić?
 „A	 to	mnie	 starosta	 oszukał,	 bo	mnie	
zapewniał,	że	więcej	pańszczyzny	nie	będzie,	
ale	kiej	kazano,	to	kazano	–	befel	to	befel” 
– odpowiedział Jakub. 
 Słowa starosty, w świetle odezwy ce-
sarza odczytanej z ambony, były pustym 
dźwiękiem – dotarło to do smarżowskiego 
chłopa.
 Wówczas to, od marca 1846 Jakub Szela 
zwrócił na siebie uwagę, stał się wzorem do 
naśladowania w zagospodarowaniu pustki, 
jaka powstała w wyniku lutowych, krwa-
wych dni. Stał się znany nie tylko w siedli-
skiej parafii, ale w znacznie szerszym kręgu. 
W końcu jego wpływy objęły pięćdziesiąt 
wsi skupionych wokół Pilzna, Brzostku, 
Dębicy i Jasła. Mówiono o nim już nie tylko 
w cyrkule tarnowskim. Źródła podają, że po 
ustaniu mordów na terenie swoich wpływów 
był „jedynym	sędzią	i	władcą”, a jego władza 
miała cechy dyktatorskie. Przyjeżdżali do 
niego przedstawiciele gmin po rady i instruk-
cje: co mają robić dalej, a co z pańszczyzną? 
Przecież miało jej nie być, a władze austriac-
kie oznajmiają, że obowiązuje nadal.
 Chłopi odmawiali odrabiania pańszczy-
zny. Gubernator lwowski postanowił siłą 
zdławić bierny opór włościan w Galicji i 
pacyfikacją wojskową zmusić ich do odra-
biania pańszczyzny. W obwodzie tarnow-
skim silne oddziały wojskowe miały iść od 
wsi do wsi i nakłaniać chłopów do pracy na 
pańskim. To nakłanianie miało być spokojne 
i wyrozumiałe, poprzez aresztowania, a w 
ostateczności z użyciem broni palnej. I tak 
się stało.
 Wysoki urzędnik lwowski, Lażański 
został koordynatorem akcji pacyfikacyjnej 
w zachodniej Galicji. Władze austriackie 
chciały zapobiec nowym rozruchom chłop-
skim na tle obowiązującej pańszczyzny.
 Pierwsze spotkanie w terenie zwołał 
Lażański w Brzostku, gdyż w tej okolicy 
konflikt był najbardziej prawdopodobny. 
Na rynku zebrał się tłum chłopów, jednak 
nie było wśród nich Szeli.
 c.d.n.

StaniSław BiałaS

Jakub Szela
Kim był?      (6)
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„Patrzę wokoło zatrwożonymi oczyma
może mniej wnikliwie niż Ty
Słucham szumu traw, śpiewu ptaków
może w moich uszach tylko szeptem to brzmi
Idę do przodu, ciągle do przodu nieporadnie
może za wolno, ale idę w dal
Wyciągam ręce, zbieram, składam pomału
może nie tak dokładnie jak Ty
Serce łopocze w moich piersiach
jak ptakowi zrywającemu się do lotu
Niepokój, troska, zagubienie
towarzyszy mi od lat
Ale jestem, trwam, tu i teraz
nie świr, szaleniec, czy oszołom
Ja człowiek stworzony na obraz
i podobieństwo Boże – jak Ty
Kochaj mnie takim jakim jestem
memu sercu ciągłe mało odruchów miłości…”

Westchnienie	2007

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego 
była niezwykłym dniem w naszej mieś-

cinie brzosteckiej. Słońce grzało jak w letni 
dzień, na niebie tylko delikatne obłoczki 
przesuwały się z wolna nie gnane podmu-
chem wiatru. Wokół zieleń, jasna, świeża, 
wiosenna, a wśród niej tu i ówdzie kiście 
bzu, jaśminu, kaliny, czeremchy, pęki kasz-
tanów, głogów i krzewów roznosiły swoją 
woń. Tłumy ludzi – dorosłych, młodzieży i 
dzieci szły ulicą szkolną, tam skąd słychać 
było lekką muzykę. Pod dawną plebanię, 
a dziś do Warsztatów Terapii Zajęciowej 
– wszyscy „walili kupą” jakby to powiedział 
Władysław Stanisław Reymont.
 Budynek dawnej plebanii z dala wi-
doczny odświętny, ustrojony kolorowymi 
balonikami oraz dużymi napisami informu-
jącymi o wielkim święcie, jakie przeżywają 
uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej oraz cała parafia – piątej rocznicy 
działalności tychże.
 Jak doszło do powstania i działalności 
instytucji działającej na rzecz osób niepeł-
nosprawnych w naszej parafii, kto korzysta 
z działalności tejże instytucji, kto w niej 
pracuje, jakie są oczekiwania. Na te i inne 
pytania postaram się odpowiedzieć.
 Potrzeba stworzenia Warsztatów Terapii 
Zajęciowej zrodziła się w myśli i w sercu 
ówczesnego proboszcza parafii brzosteckiej 
ks. kanonika Czesława Szewczyka, który 
po rozeznaniu się wśród parafian znalazł 
wiele osób trochę innych, zagubionych, 

samotnych, którym trzeba było pomóc. A że 
był człowiekiem o wielkim sercu, w którym 
mieściły się troski i tych mniej poradnych, 
zaczął działać. Dawny budynek parafialny 
opustoszał, gdyż senior prałat, przezacny 
długoletni proboszcz ks. Kazimierz Ostafiń-
ski odszedł do „domu Ojca”. Szybkie remon-
ty – które trwają do dziś – przystosowanie 

budynków do potrzeb prowadzenia zajęć 
terapeutycznych, szukanie pracowników, 
załatwianie spraw urzędowych i lista z dnia 
na dzień dłuższa – lista osób szukających 
swego miejsca w tychże zajęciach.
 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy parafii 
pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Brzostku 
rozpoczęły działalność 2 stycznia 2002 roku 

pod kierownictwem sióstr Franciszkanek 
od Cierpiących. Celem działalności WTZ 
jest rehabilitacja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych, a przez to pomoc 
uczestniczenia im w życiu społecznym i 
własnej egzystencji. W tym celu zatrudnieni 
są dobrze wyszkoleni fachowcy – psycholog, 
rehabilitantka, pielęgniarka, instruktorzy 
prowadzący zajęcia specjalistyczne z 
uwzględnieniem możliwości manualnych i 
psychicznych swoich podopiecznych. Księża 
katecheci prowadzą pracę duszpasterską 
– katechezę, śpiew pieśni kościelnych, 
rozmowy indywidualne i zbiorowe zajęcia 
pomagające pokonywać bariery niepełno-
sprawności i uczestniczyć w życiu parafii.
 Bardzo ulubioną formą pracy w WTZ 
były liczne wycieczki – pielgrzymki do 
miejsc świętych, w polskie góry i nad morze, 
na Słowację z możliwością poznawania za-
bytkowych obiektów sakralnych oraz pozna-
wania piękna krajobrazu i zajęć ludności tam 
żyjących. Najbardziej wspominana, która 
na zawsze zostanie w sercach uczestników 
była pielgrzymka do grobu Piotra Naszych 
Czasów – Papieża Polaka – Jana Pawła II w 
Rzymie.
 Rozmodleni i rozśpiewani uczestnicy 
WTZ jechali pełni wiary i nadziei, że tam 
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Instruktor pracowni stolarsko-technicznej  
Paweł Bachara z podopiecznymi

Grupa gastronomiczna pod przewodnictwem  
Renaty Kafel

Księgowa Anna Bulsa
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przy grobie „Świętego Papieża Polaka” 
uproszą dla siebie łaski trwania w trudnym, 
innym życiu. Wiedzieni tym, że „Niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci 
doznają oczyszczenia i głusi słyszą… tymi 
słowami Izajasza (35, 5-6; 61, 1) Jezus 

ukazuje sens swojej misji: w ten sposób 
wszyscy, którzy cierpią z powodu jakiegoś 
„pomniejszenia swojej egzystencji, mogą 
usłyszeć od Niego dobrą nowinę o tym, że 
Bóg się nimi interesuje i przekonuje się, iż 
także ich życie jest darem zazdrośnie strze-
żonym w rękach Ojca” (por. Mt6 24-34) z 
Encykliki Jana Pawła II Ewangelia życia. I 
wrócili z pielgrzymki silniejsi, mocniejsi, 
bardziej otwarci na drugiego człowieka.
 Obecnie kierowniczką WTZ jest Alek-
sandra Kamińska-Paluch, osoba niezwykle 
wrażliwa na potrzeby podopiecznych. Stara 
się tak układać harmonogram prac aby każdy 
uczestnik mógł korzystać indywidualnie 
z zajęć rehabilitacyjnych w dobrze wypo-
sażonym gabinecie na rowerku, łóżku z 
drabinkami, atlasie czy innych urządzeniach, 
przy których pracuje stażystka Katarzyna 

Żygłowicz i indywidualnie wdraża ćwiczenia 
w celu niesienia pomocy cierpiącym uczest-
nikom WTZ.
 Bardzo ciekawe zajęcia terapeutyczne 
prowadzi instruktorka hipoterapii Anna de 
Sternberg Stojałowska absolwentka Wyższej 

Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszo-
wie, od dziecka uprawiająca jazdę na koniu. 
Dzięki staraniom proboszcza brzosteckiej 
parafii ks. dr. Jana Cebulaka warsztaty otrzy-
mały dwa konie rasy Konik polski z Nadleś-
nictwa Tuszyma. Koniki przygotowane są 

przez instruktorkę p. 
Annę do hipoterapii. 
Na klaczy Kasi jeżdżą 
w pełnym rynsztunku 
Beata i Justyna Grodz-
kie, o ogier Kubuś 
jest przyzwyczajany 
w pełnym sprzęcie 
do jeżdżenia. Kontakt 
ze zwierzętami uczy 
uczestników umiejęt-
ności opiekowania się 
nimi oraz daje radość 
z przyjaźni z nimi.
 Uczestnicy WTZ 
pracuję w sześciu 
pracowniach zawodo-
wych i pod kierunkiem 
instruktorów wykorzy-
stują swoje zdolności 
manualne wykonując 
drobne przedmioty. 
Pracownią wikliniar-
ską kieruje Mirosław Wąsik a 

jego pięciu podopiecznych uczy się sztuki 
tworzenia z wikliny – czyszczenia, mocze-
nia, obróbki- wyplatania pięknych sprzętów, 
które upiększają niejeden brzostecki dom, 
a są to kosze na bieliznę, kosze na drewno, 
koszyki kwiatowe, owocowe, tace, tacki, pa-
rasolnice, czy też proste mebelki ogrodowe. 
Instruktor p. Mirek sam poszerza wiedzę, 
czyta fachową literaturę, podgląda wyko-
nane sprzęty w innych miejscowościach 
oraz uczestniczył w prowadzonych kursach 
w Konstancinie. Ma bardzo dobre relacje z 
uczestnikami. Umiejętnie kieruje pracą, pro-
wadzi przerwę rehabilitacyjną oraz prowadzi 
rozmowy, dyskusje, wynikające z potrzeby 
zainteresowanych. Wspólne wyjście na za-
kupy, prowadzenie treningu ekonomicznego, 
wszystko to wyzwala u uczestników duże 
zaufanie i przyjaźń z instruktorem. Zresztą 

nie ma w WTZ in-
struktora, który by 
nie rozumiał pod-
opiecznych, panuje 
tutaj klimat rodzinny, 
a organizowane uro-
dziny czy imieniny z 
własnymi wypiekami 
prowadzonymi przez 
p. Renatę Kafel łączą 
wszystkich w zinte-
growaną grupę. Pani 
Renata prowadzi 
grupę gastronomicz-
ną. Uczy pięć swoich 
podopiecznych este-
tyki wykonywanych 
potraw, staranności, 
uczy umiejętności 

wykorzystywania tabeli 
racjonalnego, zdrowego żywienia. 

Stara się tak układać plan pracy, aby się nie 
powtarzały w tygodniu te same potrawy. 
Razem z grupa pomaga w pielęgnacji wa-
rzyw w ogrodzie, a potem je przechowuje 
w piwnicy. Robi dużo przetworów, kiszenie 
kapusty, konserwowanie ogórków, pomi-

dorów, papryki, robienie soków, dżemów, 
zamrażanie warzyw – a wszystkie te zabiegi 
po to aby z własnych środków gotować posił-
ki. I tutaj podopieczni napotykają trudności, 
np. przy posługiwaniu się nożem, obsłudze 
piekarnika, maszynki, jednak pod czułym 

okiem p. Renaty wszyscy uczestnicy ze 
sobą współpracują i wykonują drobne prace. 
Razem też przygotowywali programy arty-
styczne, scenki, montaże słowno-muzyczne 
czy też jasełka – co było mile odbierane 
przez społeczność brzostecką. Obecnie 
nad artystyczną stroną programów czuwa 
instruktorka Barbara Nawracaj.
 Pracownię krawiecką prowadzi Marzena 
Dachowska – wdraża dziewczęta do umie-
jętności posługiwania się igłą przy prostych 
robótkach domowych, obsługą żelazka, 
maszyny do szycia. Prowadzi też zajęcia z 
wyszywania makat, mini gobelinów, obra-
zów, kartek okazjonalnych wyszywanych, 
haftowania czy też robienia stroików. Ponad-
to wprowadza ćwiczenia prostych umiejęt-
ności fastrygowania, przyszywania guzików, 
cerowania, szycia fartuszków kuchennych, 
czy też strojów potrzebnych do występów, 

np. strój mikołajowy został uszyty przez 
uczestniczki tej pracowni. Również pościel i 
ściereczki kuchenne są produkcji tej pracow-
ni. Panuje tutaj miła i życzliwa atmosfera, 
a instruktorka jest traktowana jak życzliwa 
przyjaciółka.
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Pracownia wikliniarska z instruktorem  
Mirosławem Wąsikiem

Zajęcia rehabilitacyjne

Uczestnicy zajęć malarskich z instruktorem  
Grzegorzem Staniszewskim

Beata Grodzka podczas zajęć hipoterapeutycznych
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 Pracownię stolarsko-techniczną prowadzi 
instruktor Paweł Bachara, student piątego 
roku Instytutu Sztuk Pięknych w Krasnem. 
Początkowo miał małe pomieszczenie, ale 
później po wyremontowaniu starego garażu 
i doprowadzeniu go do wymogów pracowni, 
ustawił maszyny stolarskie, które ma pod 
przysłowiowym kluczem. W tej pracowni 
instruktor musi być bardzo uczulony na 
bezpieczeństwo i higienę pracy. Wszystkie 
czynności wykonywane są indywidualnie 
pod okiem instruktora. Powstają tu ozdob-
ne deski do krojenia pieczywa, warzyw, 
wieszaki, choinki ze sklejki dekoracyjnej, 
szafy i proste meble. W grupie panuje dobra 
i przyjazna atmosfera.
 Pracownia plastyczna jest pod kierun-
kiem absolwenta Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie, Grzegorza Staniszewskiego. 
Prowadzone przez instruktora techniki 
plastyczne pomagają usprawnić motorykę 
uczestnika, otworzyć się na działanie, czy też 
wyciszyć swoje emocje. Prace plastyczne z 
tej pracowni trafiały na konkursy regionalne 
czy też ogólnokrajowe i zajmowały poczesne 
miejsca. Sam prowadzący ma duszę artysty 
otwartą na zagubionego człowieka, nic tez 
dziwnego, że jest postrzegany jako przyjaciel 
i doradca przez uczestników.
 Grupę ogrodniczą prowadzi Jacek Ma-
coń, dobrze przygotowany pod względem 
merytorycznym instruktor. To on z piątką 

podopiecznych opiekuje się działkami 
warzywnymi, foliakami, produkcją rozsad, 
rozsadzaniem, pielęgnowaniem i zbiorem. 
Dba o wygląd estetyczny całego ogrodu, 
trawników i prowadzi całe gospodarstwo 
warsztatów, nadto założył hodowlę królika. 
Ma pełne wyposażenie maszyn rolniczych 
do trawy i uczy posługiwać się nimi swoich 
podopiecznych.
 Księgowość prowadzi absolwentka stu-
diów prawniczych na UMCS w Rzeszowie 
Anna Bulsa. Środki finansowe wpływają co 
kwartał z PFR Osób Niepełnosprawnych. Od 
2007 tylko 95% środków finansowych wpły-
wa z funduszu, zaś 5% należy poszukiwać 
– są to wkłady własne parafii brzosteckiej i 
sponsorów działających na terenie parafii i 
nie tylko. Wielkim problemem jest remont 
dachu na budynku, w którym mieszczą się 
warsztaty, gdyż na ten cel trzeba zdobyć 
środki własne. Między innymi organizo-
wana loteria fantowa na imprezie z okazji 
piątej rocznicy powstania WTZ ma się stać 
przyczynkiem na ten cel.
 Proboszcz ks. dr Jan Cebulak prowadzi 
budowę „Żywego Pomnika Jana Pawła II” 
– domu dla osób samotnych i bezdomnych 
oraz liczne remonty w kościele. WTZ są 
wspierane przez Caritas Diecezji Rzeszow-
skiej i pięć osób skorzystało z rehabilitacji 
w Myczkowcach. Duża grupa uczestników 
WTZ wyjedzie na turnus rehabilitacyjny nad 
morze do Jarosławca.
 Działalność WTZ wspiera Stowarzy-

szenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Nieść nadzieję” w Brzostku, którego 
przewodniczącą jest Weronika Baran moc-
no zaangażowana nauczycielka Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Kleciach, oddana 
sercem ludziom potrzebującym pomocy. 
Ściśle współpracuje z Urzędem Gminy w 
Brzostku w uzyskiwaniu środków finanso-
wych potrzebnych do realizacji zadań WTZ. 
Sponsorów i ludzi dobrej woli w naszej 
gminie jest wielu: są to właściciele sklepów, 
zakładów pracy, czy też prywatni ludzie, któ-
rzy dzięki swoim możliwościom pomagają 
w prowadzeniu tej placówki. Wymienię tutaj 
p. Alfredę Kozieł, która bezinteresownie 
prowadzi księgowość stowarzyszenia.
 I tak można by w nieskończoność opo-
wiadać o ludziach pracujących w WTZ, 
współpracujących z warsztatami i tymi, 
którzy uczestniczą. Na twarzach tych ostat-
nich widać promyk radości, ale w oczach 
wypisane mają „…kochaj mnie takim jakim 
jestem…” Nadwrażliwość tych ludzi jest 
niezwykła, emocje zachwiane, nieporadność 
widoczna, czy będą szczęśliwi wśród nas 
zależy od nas samych. Nie tylko od wielkiej 
fety jubileuszowej, kolorowych baloników 
loterii fantowej, pokazów artystycznych, 
tańców i dobrej muzyki, ale przede wszyst-
kim od dnia codziennego. Oby zrozumienie i 
miłość bliźniego była otwarta i dla tej grupy 
osób. 

Zuzanna	Rogala
Fot.	J.	Nosal
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Pełna lista Dobroczyńców:
Ks. dr Jan Cebulak, Ks. Grzegorz Bochnia, Ks. Gabriel Tendelski, 
Ks. Stanisław Zagórski, S. Angela, S. Andresa, S. Marinella ze Scho-
lą Dziecięcą z Parafii Brzostek, PHU ,,EMAR” z Brzostku, Sklep 
Spożywczy ABC Klecie, Zbigniew Lemek, Koło Łowieckie ,,LIS” 
w Brzostku, Dariusz Kalina, ,,ASTRA” – Krajowice, Huta Szkła 
,,Józefina”, Zakład Produkcji Metalowej ,,Chrom Styl”- Jasło, Dorota 
Wołowiec Prokop, Maria Grzesiakowska, Sklep ,,Mikrokosm” Grze-
gorz Kłęk, Sklep NIKO Irena i Janusz Koceniak, Sklep Nasienno-Za-
opatrzeniowy H. Kolbusz, Kwiaciarnia CASABLANKA Agnieszka 
Skorupa, Sklep Spożywczy Renata Golec, Apteka VITA Krystyna 
Godawska, Sklep Spożywczo-Warzywny Lucyna Zięba w Brzostku, 
Sklep Wielobranżowy Lucyna Lechwar, AMA Stacja Paliw Płynnych 
Anna i Artur Majewscy, Sklep Zielarsko Medyczny MELISA Maria 
Maczuga, PHU Andrzej Szybist, Firma Handlowa Marek Szybist 
– Brzostek, Zakład Rzeźniczo-Masarski ,,Techno-Mas” Kazimierz 
Sarna, Firma Przewozowa ,,Haltrans” Piotr Nawracaj Brzostek, 
Sklep Meblowy Danuta Pruchnik – Brzostek, AUTOSERVIS Stani-
sław Jędrzejczyk Brzostek, Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
,,TAURUS” Stanisław Jarosz, Hurtownia Art. Biurowych w Kleciach 
Małgorzata Staniszewska, Anna i Adam Latoszek, Prezes G.S. w Pil-
źnie Janina Czerny, Zarząd Dróg Rejonowych w Brzostku, Dyrekcja 

i Grono Pedagogiczne - Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzosku, 
G. S. Kierownik piekarni Celina Krzyszczuk, Bogusława Pietrzycka, 
Prezes G.S. w Brzostku Zofia Nylec, Zakłady Mięsne Żmigród Sp.j., 
OSP w Brzostku, OSP Nawsie Brzosteckie, Komenda Powiatowej 
Straży Pożarnej w Dębicy, Państwo Hołowiccy, Firma Handlowo-
Usługowo-Wytwórcza ,,Elmatus”Aneta Gustek  Kołaczyce, Drew 
Gal – Jasło, Zespół wokalno-muzyczny ANDANTE, Pracownicy i 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku, Pracownicy i uczniowie 
Gimnazjum, w Brzostku, Beata i Stanisław Tyksińscy, Bogusław 
Pociask, -  Sieć Hurtowni Elektrycznych ALFA ELEKTRO Oddział 
w Rzeszowie, Kazimiera Staniszewska, Helena Czyżyk, ,,LOTOS”, 
VIPO Sp.z o.o. Łańcut, Maria i Jerzy Przebięda, P. Wesołowscy, 
Posterunek Policji w Brzostku, Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza 
,,OGNIWO” w Bieczu, Delikatesy ,,Centrum” Małgorzata Drozd, 
Małgorzata Spicha, Andrzej Słowik, Marcin Słowik, Dorota Jantoń, 
Anna Krajewska, Zofia Grodzka, Albina Solecka, Zofia Skrzynecka, 
Ewa Szukała, Ludwika Nawracaj, Jan Lejkowski, Zofia Skórska, 
Tobiasz Paluch, Magdalena Niemiec, Iwona Spicha, Monika Łącka, 
Natalia Baranowska, Justyna Drechny, Anna Czerkies, Dorota Kurek, 
Agnieszka Kaczka, Bartosz Kaput, Wiesława Kurcz, Marta Wójcik, 
Weronika Baran, Anita Baran, Kinga Samborska, Agnieszka Curyło, 
Iwona Wójcik, Wiesław Nowicki.

Kierownictwo i kadra, a nade wszystko 
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Brzostku
składają najgorętsze podziękowania

za pomoc 
(finansową, rzeczową i organizacyjną)

w przygotowaniu i realizacji
Urodzinowej Majówki Integracyjnej

z okazji piątej rocznicy powstania placówki
pod hasłem „Razem możemy więcej”

w dniu 20 V 2007r.

Jesteśmy wdzięczni za Państwa wrażliwość
na potrzeby innych, dobroć i otwarte serce,

oraz hojność
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smaczne i zdrowe
Odpowiednie odżywianie nie tylko odgry-

wa ogromną rolę w przypadku chorób 
serca, nowotworów, zapalenia stawów, 
lecz również pomaga walczyć ze stresem, 
bezsennością, brakiem energii, a także z 
agresją. Nie traćcie drodzy czytelnicy czasu 
na „cudowne uzdrowienia”, nikt nie zatrosz-
czy się o Was lepiej niż Wy sami. Tylko sami 
możecie uczynić się zdrowszymi, szukajcie 
swojej drogi do zdrowia w odpowiednim 
odżywianiu.
 Chciałabym aby podane przeze mnie 
przepisy były wykorzystane przez Was czy-
telnicy, a potrawy były smaczne i zdrowe.
1. Sałatka z selera

- średni seler
- 2 jabłka
- 3 owoce kiwi
- sok z cytryny
- rodzynki

Seler ścieramy na średniej lub drobnej tarce, 
dodajemy starte jabłka, kiwi kroimy w drob-
ne paseczki, razem mieszamy. Skrapiamy 
cytryną i dodajemy sparzone wrzątkiem 
rodzynki.
2. Sałatka z kapusty pekińskiej

- kapusta pekińska
- 3-4 (średnie) ogórki kwaszone
- 2 jabłka

- por
Drobno kroimy kapustę, jabłka kroimy lub 
ścieramy na grubej tarce. Dodajemy drobno 
pokrojone ogórki i sparzony por. Razem 
mieszamy, dodając wcześniej przygotowa-
ny sos – 3 łyżki oleju sojowego lub oliwy 
z oliwek, 1 łyżka musztardy i szczypta soli 
i pieprzu.
3. Sałatka z buraków i kwaszonej kapu-
sty

- 3 buraki
- 15 dag kwaszonej kapusty
- 2 ziemniaki
- 1 cebula
- 2 łyżki oleju z oliwek
- 1 łyżka chrzanu
- ½ łyżeczki cukru
- 2 łyżki natki pietruszki
- sól i pieprz do smaku

Buraki i ziemniaki gotujemy (studzimy) i 
kroimy w drobną kostkę. Kapustę odsączamy 
i również kroimy. Obieramy cebulę i rów-
nież kroimy w krążki. Łączymy wszystkie 
warzywa dodając pietruszkę, olej i chrzan 
oraz doprawiamy do smaku.
4. Sałatka z bobu i kalafiora

- 30 dag młodego bobu
- ½ małego kalafiora
- 1 pęczek rzodkiewki
- 1 łyżka majonezu light
- 3 łyżki jogurtu naturalnego
- musztarda, natka pietruszki, sól i pieprz

Bób i kalafior gotujemy, odsączmy i stu-
dzimy. Rzodkiewkę kroimy w plasterki. 
Wszystko razem mieszamy i dodajemy sos 
jogurtowy, doprawiamy solą i pieprzem do 
smaku.
5. Gulasz warzywny
Ugotować 3 szklanki grochu (zmiksować), 

dodać do gotującego grochu pokrojoną 
cebulę, marchew, seler, można dodać rzepę, 
sól, ziele angielskie, pieprz, majeranek, 2 
łyżki oliwy z oliwek i dusić warzywa do 
miękkości.
6. Placki selerowe

- ½ szklanki płatków owsianych
- 1 mały seler
- 1 łyżka siemienia lnianego

Płatki owsiane zalewamy wrzątkiem i 
odstawiamy na 10 minut, dodajemy starty 
seler, siemię lniane, sól i pieprz, a w razie 
potrzeby trochę wody. Smażymy jak placki 
ziemniaczane.
 Bardzo dużą wartość odżywczą stanowią 
gotowane brokuły (mające dużą zawartość 
vit. C, kwas foliowy, potas, żelazo).
Brokuły wrzucamy na wrzątek i po 5-7 mi-
nutach odsączamy z wody i podajemy jako 
dodatek do potraw mięsnych.
 Smacznym dodatkiem do potraw jest 
sałata lodowa, która stanowi podstawę do 
wielu smacznych surówek. Łączymy ją z 
pomidorami, ogórkami, serem feta (light), 
oliwkami, szczypiorkiem, papryką. Doda-
jemy do niej oliwę z oliwek wymieszaną z 
sokiem z cytryny, ząbkiem czosnku i dopra-
wiamy do smaku solą i pieprzem.
 Podałam kilka przepisów potraw przy-
gotowanych z warzyw. Mają one dobre 
walory smakowe, zawierają wiele witamin 
i minerałów. Nie wymagają za wiele czasu 
na ich przygotowanie. Bardzo polecam, aby 
znalazły się w jadłospisach osób dbających 
o swoje zdrowie, zagrożonych chorobami 
metabolicznymi lub już mających problemy 
ze zdrowiem. 

Dużo zdrowia
K. Godawska

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”

18 czerwca 2007 r. 
– poniedziałek

10.00: Msza św. dziękczynna 
w kościele parafialnym, 
uroczysty przemarsz  
do Szkoły Podstawowej

11.00: Sesja naukowa w Szkole  
Podstawowej w Brzostku

Wykłady:
•	 prof. dr hab. Feliks Kiryk  

- Początki	i	rozwój	miasta	do	
końca	XVI	w. 

•	 dr Bogumił Szady - Parafia	Brzo-
stek	w	XVII	i	XVIII	w.

•	 ks. dr hab. Bogdan Stanaszek  
- Obrona	miejskiego	statusu	
Brzostku	w	XVIII	i	XX	w.

Dyskusja oraz prezentacja nowych pub-
likacji i wystaw związanych z dziejami 
Brzostku

obchody 640-lecia lokacji miejskiej brzostku
17 czerwca 2007 r. – niedziela

Festyn „Brzosteckie fantazje nie tylko historyczne” 
organizowany przez 

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku

W programie m.in.:
14.00 – 16.00: Rzecz o Brzostku w GOK-u

•	 Inscenizacje,
•	 Piosenki i minikoncerty,
•	 Tańce,
•	 Wystawy tematyczne,
•	 Promocja wydawnictw o Brzostku.

16.00: Korowód brzostowian z Rynku na stadion sportowy
Od 16.15 festyn na stadionie:

•	 Pokaz mody mieszczańskiej,
•	 Scenki rodzajowe,
•	 Stragany, żydowski handel,
•	 Tańce i piosenki,
•	 Mecz piłki nożnej SAMORZĄDOWCY : GIMNAZJUM
•	 Loteria fantowa,
•	 Liczne atrakcje dla dzieci,
•	 Od 20.00 zabawa taneczna.

serdeCZnie ZaPrasZamy wsZystkiCh miesZkańCów Gminy
Przewodnicząca	Rady	Gminy		Zofia Skórska,	Wójt	Gminy		Leszek Bieniek,	Sołtys	Brzostku		Jerzy Potrzeba
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Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca:
ONA DAJE ŻYCIE

Tym, co wrosło w tradycję Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzostku jest 

wspólne organizowanie majowego spotkania 
dzieci, rodziców, nauczycieli i mieszkańców 
gminy Brzostek. „Rodzina i szkoła razem w 
pracy i zabawie” to hasło tegorocznej im-
prezy, która odbyła się 27 maja 2007 roku. 
Warto zauważyć, że podobnie jak w latach 
poprzednich udaną zabawę wspierała pięk-
na, słoneczna pogoda, a wiejący lekki wiatr 
bardziej pomagał niż szkodził.
 Bogaty program artystyczny i rozrywko-
wy „Majówki” zgromadził licznie okoliczną 
społeczność. Rodzice mogli zobaczyć swoje 
pociechy w niecodziennych okolicznościach. 
W programie spotkania zaplanowano między 
innymi: występy artystyczne dzieci, mię-
dzyklasowe rozgrywki sportowe, zmagania 
sportowe z udziałem rodziców i nauczycieli, 
przejażdżki konne, pokazy karate, pokazy 
strażackie i ratownictwa medycznego. Wśród 
najmłodszych uczestników zabawy naj-
większym powodzeniem cieszyły się liczne 
konkursy i atrakcje muzyczne prowadzone 
przez specjalnie zaproszonego na tę okazję 
wodzireja. Niesłabnącym powodzeniem 
dzieci i młodzieży cieszyła się ustawiona na 
skraju boiska trampolina. Ilość chętnych była 
tak duża, że pilnujący czasu zabawy mieli 
problem z pogodzeniem oczekujących.
 Tegoroczna impreza rozpoczęła się o 
godzinie 1400 wykonaniem przez uczniów 

klasy pierwszej i trzeciej tańców: „Biedro-
neczki” i „W sadzie”. Wszystkich zebranych 
zachwyciły niepowtarzalne stroje, które 
jeszcze bardziej dodawały uroku małym 
wykonawcom. 
 Kolejnym punktem programu artystycz-
nego były inscenizacje bajkowe utworów 
Jana Brzechwy i Ludwika Wiszniewskiego: 
„Żuraw i czapla”, „Kwoka” i „Przyjaciele za-
jączka”. Młodzi aktorzy znakomicie wcielili 
się w role zwierzęcych bohaterów ukazując 
doskonały komizm sytuacyjny. 
 Jak zwykle największym powodzeniem 
wśród żeńskiej części szkoły cieszyły się 
pokazy taneczne, które uwidoczniły „wro-
dzony talent” artystyczny uczennic. Warto 
wspomnieć w tym miejscu o dużym zaan-
gażowaniu każdej z klas w zorganizowaniu 
dla siebie odpowiednich strojów do tańców 
nowoczesnych i dyskotekowych.
 Zebrani na pikniku rodzice mogli wy-
słuchać specjalnie przygotowanego dla nich 
„Koncertu życzeń” w wykonaniu swoich 
pociech. Niektóre utwory nawiązywały do 
Dnia Matki i zbliżającego się Święta Ojca. 
Oprócz piosenek w języku polskim można 
było wysłuchać także anglojęzycznych 
utworów. 
 Następnym punktem programu był przy-
gotowany uczniowski pokaz mody dyskote-
kowej i szkolnej. Dziewczęta znajdujące się 
na scenie z gracją i urokiem prezentowały 
wybrane przez siebie stroje, zachęcając do 
założenia tego lata ubrań luźnych i swobod-
nych.
 Wiele radości wśród dzieci i młodzieży 
wprowadziła pani wodzirej, która wymy-
ślała najróżniejsze zabawy i konkurencje. 

Nie mogła jednak poradzić sobie z ogromną 
liczbą chętnych uczestników. Zabawy były 
tak trafnie dobrane, by zainteresować wszyst-
kich: dzieci, rodziców i nauczycieli.
 Męską część widowni szczególnie zainte-
resował pokaz karate przedstawiony zarówno 
przez dorosłych jak i przez dzieci. Zawodni-
cy w białych kimonach zaprezentowali swoje 
sportowe umiejętności. 
 Nie można nie wspomnieć także o roz-
grywkach sportowych jakie toczyły się na 
boisku szkolnym. Uczniowie klas czwartych 
i szóstych rozegrali pomiędzy swoimi klasa-
mi mecze w „Ringo”. Piątoklasiści zaś mogli 
się zmierzyć w wyścigach sprawnościowych. 
Zawodnicy bardzo się starali aby osiągnąć 
najwyższe wyniki i nie zawieść oczekiwań 
kibiców. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni 
sportowcy zostali obdarowani pamiątkowy-
mi dyplomami oraz nagrodami. 
 Wiele emocji wzbudziły również zma-
gania zręcznościowe nauczycieli,uczniów 
i rodziców. Pierwszą konkurencją było 
przeciąganie liny, gdzie sześciu nauczycieli 
stawiło czoła sześciu uczniom. Wszyscy 
mogli także sprawdzić swoje umiejętności w 
rozgrywkach w „Ringo”. Zarówno uczniowie 
jak i nauczyciele byli bardzo zadowoleni z 
rezultatów gry. Uczniowie cieszyli się ze 
zwycięstwa, a nauczyciele z efektywnego 
nauczania. Okazuje się, że praca z uczniem 
może przynieść doskonałe wyniki w myśl 
zasady: „Uczeń przerósł mistrza”. W czasie 
rozgrywania poszczególnych konkurencji 
dużym zainteresowaniem cieszyła się wspól-
na gra rodziców i nauczycieli. Obie strony 
wspomagał duży doping publiczności, a 
zwłaszcza najmłodszych, którzy mogli zo-

rodzinny festyn

Jak zwykle największym powodzeniem wśród żeńskiej części 
szkoły cieszyły się pokazy taneczne

Imprezę tradycyjnie rozpoczęli najmłodsi

Męską część widowni szczególnie zainteresował pokaz karate Wszyscy mogli także sprawdzić swoje umiejętności w „Ringo”
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baczyć swoich rodziców i wychowawców 
we wspólnej grze.
 Dużą atrakcję dla dzieci stanowiły także 
przejażdżki konne. Zetknięcie się z pięknymi 
kucykami było nie lada gratką dla wszystkich 
miłośników zwierząt. 
 Uwagę przykuwały też widowiskowe 
pokazy strażackie. Najpierw zainteresowani 
chłopcy mogli obejrzeć od wewnątrz wóz po-
żarniczy, a później można było poobserwo-
wać zmagania strażaków podczas samocho-
dowej kolizji. Uwięziony we wraku człowiek 
został przy pomocy profesjonalnych narzędzi 
uwolniony, a następnie ratownicy medyczni 
udzielili mu pierwszej pomocy. Wyreżysero-
wana akcja pokazała wszystkim jak ciężka 
jest praca strażaków i opieki medycznej. 
 Niecodziennym wydarzeniem, które 
miało miejsce podczas trwania zabawy była 
licytacja piłki z podpisami Polskiej Repre-
zentacji Siatkarek. Doszło do niej dzięki 
hojności firmy „KREISEL” producenta 
materiałów budowlanych, współpracującej 
z firmą „Remont”, która przekazała ten cen-
ny podarunek. Licytację poprowadził Pan 
Leszek Bieniek – Wójt Gminy Brzostek, 
a ostatecznym zwycięzcą okazał się Pan 
Adam, który wylicytował piłkę na kwotę 100 
złotych.
 Popularnością wśród gości zebranych 
na „Majówce” cieszyła się loteria fantowa. 
Już od początku trwania spotkania sprzedaż 
losów była ogromna, jednak wszyscy z nie-
cierpliwością oczekiwali godziny 2000, kiedy 
to rodzice przygotowali losowanie głównej 
nagrody – roweru. Wyboru dokonała jedna 
z najmłodszych uczestniczek „Majówki”, 
po trzykrotnym losowaniu dziewczynka 

wyłoniła zwycięzcę, który posiadał los z 
numerem 1334. Ale nie byłoby loterii gdyby 
nie hojność i ofiarność licznych sponsorów, 
którym z całego serca dziękujemy: Rodzice 
z Trójek Klasowych, Lucyna Zięba – Sklep 
Spożywczo- Przemysłowy, Ryszard Toma-
szewski – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w 
Krakowie oddział w Brzostku, Henryk Zając 
– Hurtownia „Poltal”, Marek Ramut i Ignacy 
Lesiak – Hurtownia „Igmar”, Przedsiębior-
stwo Przemysłowo–Handlowo–Usługowe 
„EKIW”, Firma Ubezpieczeniowa J. Potrze-
ba, T. Nowak i J. Przebięda –PHU „EMAR”, 
Sołtys wsi Brzostek, Dariusz Kalina – Sklep 
Ogrodniczy, Adam Foryś- Firma Oponiarska 
„GOODYEAR”, Kazimierz Kłęk – Lecznica 
Zwierząt, Krystyna Godawska – Apteka 
„Vita”, Zofia Skórska – Przewodnicząca 
Rady Gminy w Brzostku, Jan Łazowski, 
Artur Potrzeba – Sklep Wielobranżowy, 
Marian Kutyna – Huta Szkła w Jaśle, Grze-
gorz Kłęk – Firma Handlowo-Usługowa 
„Mikrokosm”, Marian Ptaszek – Radny 
Gminy Brzostek, Renata Golec – Pizzeria, 
Alina Golec – Cukiernia, Małgorzata Sta-
niszewska – Hurtownia „Gośka”, Tadeusz 
Gotfryd – Sklep Wodno-Kanalizacyjny, 
Agnieszka Kolbusz – Sklep Ogrodniczy, 
Krzysztof Rozwadowski – Sklep Odzieżowy, 
Aneta Czajka – Salon Fryzjerski, Danuta 
Kaczka – Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej, Paweł Serafin, Alek-
sandra Kamińska-Paluch - Kierownik WTZ 
w Brzostku, Bogdan Szukała – Firma Bu-
dowlana „Remont”, Marek Smoła – PHUP 
„Motor Port”, Krystyna i Jerzy Potrzebowie, 
sponsor anonimowy, Kazimierz Sarna – Za-
kład Rzeźniczo – Wędliniarski „TECHNO 

MAS”, Lesław Kaput – Ośrodek Szkolenia 
Kierowców, Marian Wojdyła, Jacek Berrahal 
– Sklep Komputerowy „Brian-Soft”, Dorota 
Wołowiec – Prokop- Sklep Wielobranżowy 
„Tara”, Irena Nosal – Kierownik GZOSiP, 
Zbigniew Raś, Ryszarda Kolbusz, Janina 
Gonet, Maria Mokrzycka, Witold Maziarz, 
Dzieci, Rodzice, nauczyciele i wszyscy 
Goście kupujący losy. 
 Kiedy już wszyscy nacieszyli ducha, 
mogli wzmocnić też ciało. W szkole działała 
„Karczma” serwująca rozmaite dania i potra-
wy. Największym powodzeniem cieszył się 
bigos, frytki oraz gofry. Można było także 
spróbować lodów i waty cukrowej. 
 W czasie majowego spotkania o dobrą 
zabawę dzieci i wszystkich zebranych dbał 
zespół „WW”. Wspaniała atmosfera i dobry 
humor towarzyszył wszystkim do samego 
wieczora.
 Dochód z „Majówki 2007” zostanie 
przeznaczony na zakup pomocy dydaktycz-
nych.
 Przewodniczący Rady Rodziców, dy-
rektor szkoły, nauczyciele a nade wszystko 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzostku 
składają serdeczne podziękowania za życz-
liwość, pomoc finansową i organizacyjną w 
realizacji przedsięwzięcia „Majówka 2007”; 
Sponsorom, panu Leszkowi Bieńkowi Wój-
towi Gminy Brzostek oraz jego zastępcy 
Piotrowi Szczepkowiczowi, ks. Probosz-
czowi Janowi Cebulakowi, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzostku, Ratownictwu 
Medycznemu, Uczniowskiemu Klubowi 
KYOKUSHIN Karate w Brzostku, a także 
Rodzicom i mieszkańcom Gminy Brzostek.

Agata	Gonet,	Joanna	Kolbusz

Zetknięcie się z pięknymi kucykami było nie lada gratkąUwagę przykuwały też widowiskowe pokazy strażackie

Niecodziennym wydarzeniem była licytacja piłki z podpisami 
Polskiej Reprezentacji Siatkarek

O godz. 2000 odbyło się losowanie głównej nagrody – roweru 
Fot. J. Nosal
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Podziękowanie
Składam podziękowania wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do 
sprawnego przeprowadzenia zapisów 
mieszkańców naszej gminy do lekarza, 
pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej 
i położnej środowiskowo – rodzinnej 
Samodzielnego Gminnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Brzostku, a w szczególności:
- Sołtysom gminy Brzostek, panu 

Pawłowi Machajowi sołtysowi 
Kamienicy Dolnej, panu Jerzemu 
Kmiecikowi sołtysowi Głobikówki, 
panu Adamowi Czyżowi sołtysowi 
Smarżowej,

- Ks. Proboszczom gminy Brzostek,
- Dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Brzostku i uczennicom 
Joannie Wojdyle, Angelinie Sypień, 
Katarzynie Strojek, Barbarze Ur-
ban.

Kierownik	SGPZOZ	w	Brzostku	
Bożena	Szymańska

Kard. Stanisław Dziwisz „Świadectwo”

Byłem przy nim prawie czterdzieści 
lat, najpierw przez dwanaście lat 

w Krakowie, a potem przez kolejnych 
dwadzieścia siedem w Rzymie. Zawsze 
przy nim. Zawsze u jego boku. A teraz, 
w chwili śmierci poszedł sam. (…) Po 
tamtej stronie, kto mu towarzyszy?” Są 
to poruszające wspomnienia sekretarza 
Ojca Świętego Jana Pawła II, bezpośred-
niego świadka wydarzeń największego 
pontyfikatu w dziejach  Kościoła. Książ-
ka obejmuje lata w Polsce (1966-1978) i 
lata pontyfikatu (1978-2005). Opowiada 
słowami kardynała Dziwisza historię 
Papieża, podkreślając jego postawę 
i osobowość podczas przełomowych 
wydarzeń w Polsce i Europie. Podróże, 
polityka, epokowe decyzje, codzienne 
czynności, modlitwy i choroby, niepub-
likowane wcześniej materiały przed-
stawiające portret wielkiego człowieka 
naszych czasów.

Regina Dachówna „Tango z motylem”

Zdrowi ludzie pewnie nawet nie 
przypuszczają, jaki wielki ciężar 

psychiczny, jak wielką rozpacz jest w 
stanie udźwignąć człowiek i ile jest zdol-
ny wytrzymać. Zdrowi ludzie pewnie też 
nie wiedzą, jak wielkiej radości może 
człowiek doświadczyć. Gdy zobaczyła 
brodę po kolejnej rekonstrukcji, myślała, 
że pęknie jej serce. Rozleci się na strzępy 
jak nadmuchiwany balonik. Wydawało 
jej się, że serce ma ograniczoną pojem-
ność i chyba nie jest zdolne pomieścić 
tyle radości, tyle szczęścia, uniesienia i 
euforii, której nie sposób ani opisać, ani 
wyrazić.”                              /fragment/
 Regina Dachówna od początku 
pracy zawodowej zajmuje się literaturą 
faktu. Jest uznaną dziennikarką, współ-
pracuje z redakcjami wielu czasopism. 
Za reportaże publikowane w prasie 
otrzymała prestiżowe wyróżnienia i 
nagrody.

wykorzystano	materiał	
z	ofert	książkowych	dla	bibliotek

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
z dnia 4 czerwca 2007 roku

 o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu  
w drodze przetargu stanowiących własność gminy Brzostek 

 Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy (kiosk) położony na przystanku PKS w Brzostku 
(kierunek Dębica) z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej 
- stanowiący własność Gminy Brzostek.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 6,9 m2

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2  powierzchni użytkowej wynosi 55,20 zł + 22% 
VAT-u miesięcznie. Lokal wyposażony jest  w energię elektryczną.
Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną oraz nieczystości stałe.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto UG.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierw-
sza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2007 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w lokalu nastąpi po upływie 21 dni 
od dnia niniejszego ogłoszenia.

warto przeczytać
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Przychodzi facet do sklepu monopo-
lowego:
- Dzień dobry, nazywam się Antoni 
Kluska i chciałbym kupić pół litra 
wódki czystej.
- Proszę bardzo - mówi sprzedawczyni. 
I wcale nie musi mi się Pan przedsta-
wiać!
- Ależ droga pani, ja nie jestem anoni-
mowym alkoholikiem!

		

Ojciec odbiera pociechę z przedszkola. 
Nagle zwraca sie do opiekunki:
- Proszę pani, ale to nie jest moje 
dziecko!
- A co za różnica i tak pan jutro je 
przyprowadzi.

		
- Mamooooooo, a czemu tatuś chce z 
balkonu skakać?
- Nie mam pojęcia, synku. Doprawia-
łam mu rogi a nie skrzydła.

		
Dwóch nowobogackich spotyka się w 
knajpie. Jeden mówi do drugiego:
- Ładny masz krawat. Ile za niego 
dałeś?
- 500 zł!

- Ale ty jesteś frajer! Ja bym ci po-
wiedział, gdzie można kupić taki sam 
krawat za 1500 zł.

		
Marynarz po powrocie z dalekiego rejsu 
pyta żonę:
- Co powiesz o tej małpce, którą przy-
słałem Ci z Afryki?
- Jeżeli mam być szczera, to wolę 
cielęcinę...

		
Gruba baba do grubej baby:
- Jem tyle co wróbelek, a jestem taka 
gruba!
Na to druga:
- A ja słyszałam, że wróbelki jedzą tyle 
ile ważą.

		

KRZYżóWKa Z NaGROdą

Poziomo:
1) Sojusz; 3) Dziesięć gramów w 
skrócie; 5) Dębowe lub karnawało-
we; 7) Szeregowiec na szachownicy;  
8) Wytwarza skrzypce; 9) Wiklinowy 
przemysł; 15) Malarz samochodowy; 
16) Spis dań; 17) Uroczysty wieczorny 
strój męski; 21) Duża moneta srebr-
na; 24) Pedagogiczna lub gminna;  
25) Węglowy proszek; 26) Góry z Mor-
skim Okiem; 27) Obchodzi imieniny 26 
lipca; 29) Magnetyczna w kompasie; 
30) Mleczne wyroby; 32) Poszukiwacz; 
33) Tytuł polskiej telenoweli; 34) Siała 
go baba; 35) Dymi na Sycylii.

Pionowo:
1) Ciąg dalszy wesela; 2) Dźwięk;  
3) Urządzenie w stoczni; 4) Bramka; 
5) Egzystencja; 6) Kobieta w igloo; 
10) Ma je jeż i róża; 11) Dawniej 
atrament; 12) Wzór do naśladowania;  
13) Zwierzę z Laponii; 14) Stała 
opłata; 18) Drobne kruche ciasteczko;  
19) Choroba z żółtymi oczami; 20) Bi-
blijny raj; 22) Ojczyzna Jagiełły; 23) Po 
zdrowie lub przez płotki; 28) Ujemny jon;  
29) Państwo świętych krów; 31) Stalo-
wy drąg; 32) Owad lub ptak.

Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego niżej dostarczone 
do dnia 5 lipca 2007 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTE-
CKIEJ.
Nagrodę książkową wylosowała JA-
DWIGA BIAŁAS z Nawsia Brzoste-
ckiego.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal
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Prywatny Gabinet Lekarski ULTRAMED
oferuje badania:

•	ECHO serca dorosłych i dzieci (szmery	serca,	cho-
roba	wieńcowa,	nadciśnienie	tętnicze,	arytmie,	przed	
operacjami)

•	USG jamy brzusznej i układu moczowego (ocena	
wątroby,	pęcherzyka	żółciowego,	nerek,	inne)

•	USG szyi i tarczycy
•	USG piersi
•	PRZEPŁYWY:

- w tętnicach szyjnych (ocena	miażdżycy,	zawroty	
głowy,	 zasłabnięcia,	 badania	 po	 udarach,	 przed	
zabiegami	kardiologicznymi)

- w tętnicach kończyn dolnych (ocena	miażdżycy,	
bóle	nóg	przy	chodzeniu)

- w żyłach kończyn dolnych (żylaki,	obrzęki,	ciężkie	
nogi)

Badania wykonywane są w budynku  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzostku.

Rejestracja tel.: 014 6830472

- ceny badań 45-60 zł.
- dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Brzostku  oraz  

Smarżowej posiadających skierowanie od lekarza ro-
dzinnego badania USG jamy brzusznej wykonywane 
są bez dodatkowych opłat

- badający posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego

zapraszam,
lek.	Marcin	Gajewski

Badania wykonywane są również w Dębicy  
tel. 014 676-35-71

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości  położonych w Nawsiu Brzo-

steckim stanowiących własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają 
do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieruchomości: 
działka  oznaczona nr ewid. 626/10 o pow. 0.18 ha, działka  oznaczona 
nr ewid. 626/11 o pow. 0.15 ha 
i działka  oznaczona nr ewid. 626/12 o pow. 0.13 ha, położone w 
Nawsiu Brzosteckim, objęte Księgą Wieczystej Nr 27 795 , stano-
wiących własność Gminy Brzostek. 
Działki ozn. nr ewid. 626/10, 626/11 i 626/12  położone w Nawsiu 
Brzosteckim, znajdują się w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów 
użytkowanych rolniczo. 
Zgodnie z decyzjami Wójta Gminy w Brzostku Nr.IV.7431/21, 22 i 
23/2004 z dnia 06.07.2004 roku o warunkach zabudowy i  zagospodaro-
wania terenu, działki ozn. nr 626/1,626/11,626/12 zostały przeznaczone 
pod budowę budynków mieszkalnych i gospodarczo garażowych. Działka 
ozn. nr 626/10 posiada kształt nieforemny, trójkątny, natomiast działki 
ozn. nr ewid. 626/11 i 626/12 są w kształcie prostokąta, dojazd drogą o 
nawierzchni gruntowej. Obecnie użytkowane rolniczo. 

1. Działka ozn. nr ewid. 626/10 o pow. 0,18 ha -  (budowlana)
2. Działka ozn. nr ewid. 626/11 o pow. 0,15 ha -  (budowlana)
3. Działka ozn. nr ewid. 626/12 o pow. 0,13 ha -  (budowlana)

Cena wywoławcza dla   poszczególnych działek wynosi:
1. działki nr 626/10  wynosi 10 087,00 zł 
2. działki nr 626/11  wynosi 11 063,00 zł
3. działki nr 626/12  wynosi 9 588,00 zł 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 28 CZERWCA 2007r.  

o GODZ. 1000 W BIURZE WÓJTA GMINY 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej 
wymienionej wysokości do dnia  25 czerwca 2007r. do Kasy Urzędu 
Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się nie-
zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli 
osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawarcia 
umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w 
Kancelarii Notarialnej. Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.
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Bronisława i Edward Grzesiakowscy
z Zawadki Brzosteckiej

Józefa i Edward Urzędowscy
ze Smarżowej

Michalina i Czesław Szpakowie
ze Skurowej

Kazimiera i Jan Gilowie
ze Skurowej

Irena i Mieczysław Kurczowie
z Siedlisk-Bogusz

Janina i Tadeusz Jaroszowie
z Przeczycy

Janina i Kazimierz Kaputowie
z Przeczycy

Zofia i Tadeusz Mikrutowie
z Przeczycy

Monika i Franciszek Urbanowie
z Przeczycy

Czesława i Jan Ziobrowscy
z Opacionki

Aleksandra i Adolf Jantoniowie
z Nawsia Brzosteckiego

Jadwiga i Władysław Dachowscy
z Nawsia Brzosteckiego

Maria i Leopold Trojanowie
z Nawsia Brzosteckiego

Stanisława i Sylwester Zielińscy
z Nawsia Brzosteckiego

Władysława i Czesław Nowiccy
z Kleci

Magdalena i Franciszek Żurowscy
z Kleci

Janina i Stanisław Ćwiklińscy
z Kleci

Złoty
JubileusZ 
w Gminie 
BRZOSTEK
Dokończenie ze strony 2
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uroczystość bożego Ciała w parafii brzostek

Tegoroczne uroczystości Święta Bożego Ciała w parafii Brzostek rozpoczęły się Mszą św. na Woli Brzosteckiej o godz. 11:00. 
Stąd też wyruszyła Procesja Eucharystyczna w kierunku Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim. 

IV ołtarz przy Zespole Szkół w Nawsiu BrzosteckimIII ołtarz przy kapliczce na Woli Brzosteckiej

I ołtarz przy krzyżu na Woli Brzosteckiej II ołtarz przy posesji p. Marii Skowronek na Woli Brzosteckiej

Fot. J. Nosal


