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Dożynki Gminne

Starostami Dożynek byli Krystyna Wójtowicz z Grudnej Dol-
nej i Mariusz Krzywiński z Gorzejowej

Starostowie Dożynek wręczyli Wójtowi Gminy bochen chleba Wystąpiła też Kapela Ludowa „Brzostowianie”

Wieczorem koncertował zespół „Cała Góra Barwinków”Nie zabrakło również występów młodzieży z Siedlisk

Po Mszy św. Ks. Proboszcz Ryszard Radoń poświęcił wieńce, które  w tym roku były szczególnie piękne

Delegację wieńcową z Brzostku prowadził Piotr Staniszewski 
w stroju ułana
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Po zakończeniu wszystkich naj-
ważniejszych prac polowych 

i zebraniu plonów, a głównie plonu 
zbóż, nadchodzi czas na świętowanie i 
uroczyste dziękowanie Bogu 
za dary ziemi i owoce ciężkiej 
pracy rolnika. Tradycyjne Do-
żynki są największym w roku 
świętem rolników, będących 
ukoronowaniem ich całorocz-
nego trudu.
 Tegoroczne Dożynki Gmin-
ne obchodzone były 9 wrześ-
nia w Siedliskach–Bogusz. 
Uroczystość zainaugurowała 
Msza św. dziękczynna odpra-
wiona w Kościele Parafialnym 
p.w. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Siedliskach-
Bogusz, której przewodniczył 
tutejszy Proboszcz Ks. Ry-
szard Radoń.
 Po Mszy św. korowód dożynkowy 
przeszedł na plac, gdzie nastąpiło 
oficjalne otwarcie Dożynek, którego 
dokonał Wójt Gminy Leszek Bieniek 
i powitał wszystkich przybyłych oraz 
zaproszonych gości. Zgodnie z tradycją 

Starostowie Dożynek wręczyli Wójtowi 
Gminy bochen chleba upieczony z mąki 
pochodzącej z tegorocznych zbiorów. 
Jak nakazuje staropolski obyczaj Wójt 
rozkroił i podzielił chleb pomiędzy ze-
branych. 
 Starościną tegorocznych dożynek 

była Krystyna Wójtowicz z Grudnej 
Dolnej, która prowadzi 6 ha gospodar-
stwo rolne wspólnie z mężem i dziećmi. 
Pani Krystyna jest nowowybranym 
sołtysem wsi Grudna Dolna i jest 
przykładem, że pracę w gospodarstwie 

można połączyć z działalnością na rzecz 
lokalnej społeczności. Starostą dożynek 
był Mariusz Krzywiński z Gorzejowej, 
który posiada gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 6 ha, które prowadzi wspólnie 
z małżonką. Jest także nowym sołtysem 
wsi Gorzejowa. 

 Jednym z głównych punk-
tów Dożynek była prezentacja 
wieńców. W tegorocznych 
uroczystościach udział wzięło 
14 delegacji wieńcowych z: 
Bączałki, Brzostku, Gorzejo-
wej, Grudnej Dolnej, Janusz-
kowic, Kamienicy Górnej, 
Kleci, Nawsia Brzosteckiego, 
Opacionki, Przeczycy, Sied-
lisk-Bogusz, Skurowej, Smar-
żowej i Woli Brzosteckiej. Po 
części oficjalnej rozpoczęły 
się występy młodzieży z ZS 
w Siedliskach-Bogusz i Kapeli 
Ludowej „Brzostowianie”. 
Można też było oglądać wy-
stawę płodów rolnych przy-

gotowaną przez Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Brzostku. Wieczorem na 
przybyłych gości czekały jeszcze dwie 
atrakcje: koncert zespołu „Cała Góra 
Barwinków” i zabawa taneczna.

j.z.

Dnia 7 września odbyło się w Domu Kultury w Brzostku 
Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzo-

steckiej. Tematyka spotkania związana była z: konsultacjami 
społecznymi w związku ze staraniem o odzyskanie praw 
miejskich przez Brzostek; omówieniem bieżącej działalności 
i planów wydawniczych TMZB; przygotowaniem do obcho-
dów 20-lecia stowarzyszenia. Po przywitaniu zgromadzonych 
przez prezesa Krzysztofa Kolbusza, wybrano przewodniczące-
go zebrania – panią Urszulę Wojnarowską. Następnie prezes 
przedstawił sprawozdanie z prac TMZB za ostatnie półtora 
roku. Wymienił, że w 2006r. to uzyskano dwie dotacje finan-
sowe, dzięki którym: przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu 
bhp dla rolników przy współpracy z ODR w Brzostku pod 
kierownictwem pani Zofii Skórskiej; wydano przewodnik pt. 
„Rowerowe wędrówki po Gminie Brzostek”; opublikowano 
trasy na łamach „Wiadomości Brzosteckich”; opracowano i 
zakupiono duże tablice informacyjne pt. „Mapa turystyczna 
Gminy Brzostek”; zaprojektowano i zakupiono tabliczki do 
oznakowania tras rowerowych w terenie; przeprowadzono 
w związku z tym cykl szkoleń, konkursów i rajdów rowero-
wych na temat „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do 
szkoły” itp. Szczególnie dużo wysiłku w przygotowanie zdjęć 
i składów komputerowych tych wydawnictw włożył Paweł 
Batycki we współpracy z Andrzejem Cholewiakiem. Nato-
miast rok bieżący przebiegał na finalizacji części powyższych 
zadań oraz przygotowań do obchodów 640-lecia uzyskania 
przez Brzostek praw miejskich. Główne uroczystości miały 
miejsce 17 oraz 18 czerwca, kiedy to po Mszy św. odbyło 
się sympozjum naukowe na którym wykłady mieli wybitni 
historycy pod kierownictwem prof. dr hab. Feliksa Kiryka. 
W tej kwestii szczególne zasługi miał ks. Bogdan Stanaszek. 
Prezes w imieniu TMZB złożył podziękowania, obecnemu 
na zebraniu panu Wójtowi Gminy Leszkowi Bieńkowi, za 
sfinansowanie i koordynację działań oraz Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Brzostku i Dyrekcji Gimnazjum w Brzostku 
za wszechstronne przygotowanie uroczystości. Sukcesem 
wydawniczym są nowe publikacje książkowe wydane pod 
redakcją ks. Bogdana Stanaszka pt. „Z dziejów Brzostku. 

Studia i materiały, tom 1, XIX-XXw.” oraz „Brzostek 640-
lecie lokacji miasta (1367-2007). Tradycje – perspektywy 
rozwoju”. Ponadto wydano też duży zestaw widokówek oraz 
kalendarz autorstwa Pawła Batyckiego i Andrzeja Cholewi-
cka. Ich ogromny dorobek fotograficzny można podziwiać na 
galeriach internetowych i okolicznościowych wystawach. Na 
zakończenie sprawozdania prezes podziękował wszystkim 
instytucjom na czele z Urzędem Gminy za współpracę.
 Następnie wójt Leszek Bieniek omówił kwestię konsultacji 
społecznych na temat odzyskania przez Brzostek praw miej-
skich. W toku wspólnej dyskusji wskazano na szanse rozwoju 
związane z przywróceniem statusu miejskiego np.: budowa 
obwodnicy drogowej poprawiającej znacznie bezpieczeń-
stwo, wzrost prestiżu w powiecie, nowe inwestycje itp. Wójt 
przypomniał, że z pewnością podatki nie wzrosną, a koszty 
administracyjne to tylko wymiana kilku pieczątek i szyldów. 
Wynika to z przepisów, że miasto do 5 tyś. mieszkańców 
jest traktowana jak wieś, a Brzostek liczy tylko 2,6 tyś. W 
ten sposób Brzostek zyskałby prestiż miasta ze wszystkimi 
dotacjami przysługującymi terenom wiejskim. Wójt zaznaczył 
jednocześnie, ze ostateczna decyzja w sprawie odzyskanie 
praw miejskich jest w kompetencji Rady Gminy Brzostek. 
 W kolejnym punkcie zebrania plany wydawnicze TMZB 
na przyszły rok przedstawił autor prac naukowych ks. Bog-
dan Stanaszek. W przygotowaniu jest drugi tom „Z dziejów 
Brzostku....” z bardzo ciekawymi dokumentami oraz książka 
„Akcja północ....” o represyjnych działaniach władz komuni-
stycznych wobec polskiego podziemia niepodległościowego 
na terenie Kamienicy Górnej i Grudnej w latach powojen-
nych. 
 Zebranie zakończyła dyskusja na temat przygotowań do 
obchodów 20-lecia TMZB, które przypadają w sierpniu przy-
szłego roku.
 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej gorąco 
zachęca Szanownych Mieszkańców Brzostku do licznego 
udziału w konsultacjach społecznych na temat podjęcia 
decyzji o odzyskaniu praw miejskich. Spotkanie to będzie 
miało miejsce w niedzielę 23 września o godz. 15:00 w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Brzostku.

Zarząd TMZB

Z działalności TMZB

Dożynki Gminne

Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE4

W miesiącu lipcu 2006 roku do Rady 
Gminy w Brzostku wpłynęło pis-

mo Zarządu Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej w sprawie podjęcia 
konsultacji społecznych zmierzających 
do przywrócenia Brzostkowi praw miej-
skich. Wniosek ten był rozpatrywany 
przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju 
Gospodarczego i Infrastruktury Tech-
nicznej oraz na Sesji Rady Gminy w 
dniu 28 września 2006 roku. Ze względu 
na koniec kadencji Rada Gminy oddaliła 
ten wniosek pozostawiając temat do 
rozstrzygnięcia nowej Radzie.
 Przedstawiony wniosek był również 
przedmiotem obrad wyżej wymienionej 
komisji nowej Rady Gminy w styczniu 
2007 roku. Komisja przyjęła stanowi-
sko, aby w tej sprawie złożyć do Rady 
Gminy wniosek poparty podpisami 
mieszkańców Brzostka.
 W dniu 5 marca 2007 roku Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 
ponownie złożyło wniosek do Rady 
Gminy w sprawie wszczęcia postępo-
wania o przywrócenie praw miejskich 
miejscowości Brzostek poparty podpi-
sami 271 osób.
 Rada Gminy Brzostek w dniu 3 
kwietnia 2007 roku przyjęła uchwałę w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkańcami gminy Brzostek dotyczą-
cych nadania miejscowości Brzostek 
statusu miasta. Zgodnie z przyjętą 
uchwałą konsultacje odbędą się na ze-
braniach wiejskich zwołanych przez 
Wójta Gminy Brzostek we wszystkich 
wsiach gminy Brzostek. Mieszkańcom 
gminy Brzostek zostanie postawione 
pytanie:
-„Czy jesteś za nadaniem miejscowo-
ści Brzostek statusu miasta?”
Osoby uprawnione wyrażą swoją opinię 
w następujący sposób:
- w miejscowości Brzostek w głosowa-

niu tajnym,
- w pozostałych wioskach w głosowaniu 

jawnym na zebraniu wiejskim, poprzez 
głosowanie w następujących warian-
tach: „jestem za”, „jestem przeciw”, 
„wstrzymuję się”.

 Konsultacja będzie ważna bez wzglę-
du na liczbę osób obecnych na zebraniu. 
Zebrania wiejskie należy zwołać w miej-
scowości Brzostek do dnia 30 września 
2007 roku, a w pozostałych miejscowoś-
ciach do dnia 30 listopada 2007 roku. 
Termin konsultacji w poszczególnych 
miejscowościach ustali Wójt Gminy 
Brzostek, a następnie wyniki konsultacji 
przedstawi na sesji Rady Gminy. Wynik 
konsultacji społecznych będzie opinią 
dla Rady Gminy czy występować do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji za pośrednictwem Wojewody 
Podkarpackiego z wnioskiem o nadanie 
statusu miasta miejscowości Brzostek.
 Dotychczasowe publikacje Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej 
dotyczyły wypowiedzi mieszkańców 
na temat: „Jestem za odzyskaniem przez 

Brzostek praw miejskich, bo...”. Ponie-
waż zmiana statusu miejscowości jest 
ważną decyzją na wiele pokoleń, dlatego 
mieszkańcy Brzostku chcieliby również 
poznać, jakie zagrożenie niesie ze sobą 
odzyskanie praw miejskich przez Brzo-
stek.
 1. Po wejściu Polski do Unii Euro-
pejskiej dużą szansą na rozwój gmin 
jest możliwość korzystania z różnych 
środków na rozwój obszarów wiejskich. 
Środki te mogą zdobywać: samorządy, 
rolnicy, przedsiębiorcy, szkoły różnego 
szczebla, organizacje pozarządowe oraz 
zorganizowane grupy lokalnego działa-
nia. Cytowane w wypowiedziach uza-
sadnienia, że tylko jako miasto mamy 
szansę na korzystanie ze środków na 
rozwój miejscowości jest nieprawdą. Z 
dofinansowania do obszarów wiejskich 
do 5 tyś. mieszkańców mogą korzystać 
zarówno gminy miejskie jak i wiejskie. 
Nie ma również specjalnych dotacji 
dla miast i gmin wiejsko-miejskich. 
Ponadto gminy wiejskie i wsie mogą 
korzystać z dodatkowych funduszy 
na realizację różnych przedsięwzięć 
w ramach ogłaszanych konkursów i 
grantów przez różne fundacje, minister-
stwa, urzędy marszałkowskie. Projekty 
te dotyczą głównie wyrównywania 
szans ludności wiejskiej ze słabych 
ekonomicznie regionów oraz z tzw. 
„ściany wschodniej”. Szkoły i organi-
zacje pozarządowe oraz osoby piszące 
wnioski i realizujące programy dobrze 
wiedzą, że projekty: „Szkoła marzeń”, 
„Rzeczpospolita internetowa”, różne 
granty dla osób niepełnosprawnych oraz 
profilaktyki uzależnień adresowane były 
i są nadal dla wsi i gmin wiejskich. W 
Polsce oprócz prawa unijnego obowią-
zuje również prawodawstwo polskie. W 
PROW-ie na lata 2007-2013 jest podana 
definicja wsi: „w Rzeczpospolitej Pol-
skiej obszary wiejskie definiowane są 
jako tereny położone poza granicami 
miast a części wiejskie gmin miejsko-
wiejskich zgodnie z kryterium OECD”. 
Wg. tego kryterium za obszary wiejskie 
uznaje się tereny o gęstości zaludnienia 
do 150 osób/km2. Zgodnie z tą definicją 
Brzostek o gęstości zaludnienia ok. 300 
osób/km2 będąc miastem nie spełnia 
kryterium obszaru wiejskiego.
 2. Zastanawiającym jest również 
fakt, że po wejściu do Unii Europejskiej 
tylko 4 gminy wiejskie w Polsce wy-
stąpiły o zmianę statusu miejscowości 
i przywrócenie praw miejskich.
W 2006 roku był to Zakliczyn (woje-
wództwo małopolskie), w 2007 roku 
Wojnicz (województwo małopolskie) 
i Daleszyce (województwo święto-
krzyskie). Od 1 stycznia 2008 roku 
prawa miejskie otrzyma Boguchwała 
(województwo podkarpackie). Wymie-
niane w wypowiedziach mieszkańców 
gmina Szczucin i Lipnica Murowana 
nie zamierzają kontynuować działań 
zmierzających do odzyskania praw 

miejskich.
 3. Jest również pierwszy przypadek 
w kraju, gdzie Rada Miasta Szczawni-
ca wystąpiła z wnioskiem do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji o 
dokonanie zmiany rodzaju miejscowo-
ści na terenie miasta Szczawnica. Rada 
Miasta Szczawnica wnosi o zmianę ro-
dzaju miejscowości w następujący spo-
sób: „Obecny obszar miasta Szczawnicy 
o powierzchni 8 788 ha ograniczony 
zostanie do powierzchni 3 290 ha, a z 
pozostałej powierzchni zostaną utwo-
rzone 2 odrębne miejscowości Jaworki 
i Szlachtowa i nadany zostanie im status 
wsi”. We wniosku do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji podano 
następujące uzasadnienie:
”Korzyściami dla mieszkańców utwo-
rzonych wsi będzie:
a) możliwość wynajmu bez podatku do 

5 pokoi na obszarze wiejskim,
b) możliwość utworzenia gospodarstw 

agroturystycznych i dostęp do kredy-
tów z tym związanych,

c) wyższa subwencja oświatowa dla 
szkół wiejskich (Jaworki i Szlachto-
wa),

d) łatwiejszy dostęp do środków UE 
przeznaczonych dla obszarów wiej-
skich.”

Wniosek ten został pozytywnie zaak-
ceptowany przez MSWiA (rozp. Rady 
Ministrów z dnia 24 lipca 2007). 
 Przedstawione uzasadnienie w 
pełni pokrywa się z moimi obawami 
odnośnie ograniczenia w dostępie do 
środków UE po odzyskaniu przez 
Brzostek praw miejskich. 
 4. Z wypowiedzi mieszkańców 
gmin, które uzyskały prawa miejskie 
Zakliczyn, Ryglice, Ciężkowice jasno 
wynika, że mieszkańcy nie odczuli żad-
nych korzyści z odzyskania praw miej-
skich, nie napłynęli inwestorzy, stracili 
możliwość prowadzenia działalności 
agroturystycznej na terenie miast i nie 
mogą składać wniosków na tak zwane 
projekty miękkie ogłaszane dla wsi i 
gmin wiejskich.
 5. W chwili obecnej nie został jesz-
cze zaakceptowany Regionalny Program 
Operacyjny, z którego będą korzystać 
samorządy gminne na inwestycje. Kon-
sultacja tego programu obecnie trwa w 
Komisji Europejskiej.
 Brak jest również stabilnych prze-
pisów prawa w zakresie kryteriów 
przyznawania środków finansowych na 
inwestycje i wspieranie różnych dzia-
łalności w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich. Kryteria dostępu do środków 
unijnych, do których dofinansowanie 
jest również ze środków krajowych, 
zmieniają się wraz z rozporządzeniami 
kolejnych ministrów danych resortów.
 Trudno mi się wypowiadać na temat 
wysokości podatków i opłat lokalnych, 
które będą ustalane przez kolejne Rady 
Gminy w oparciu o obowiązujące w 
kraju ustawy. Obecnie czeka nas refor-

Przed nami ważna decyzja - weźmy udział w konsultacjach społecznych
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ma finansów publicznych, zmiana karty 
nauczyciela, a w przyszłości podatek 
katastralny. Nietrwałość przepisów 
oraz zmiany w prawodawstwie świad-
czą o wielu niewiadomych w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych 
na inwestycje, jak  również dla działal-
ności prowadzonej przez mieszkańców 
gminy.
 Dlatego uważam, że zmiana statusu 
miejscowości Brzostek jest decyzją 
przedwczesną. O przywrócenie praw 
miejskich możemy ubiegać się, jeżeli 
sprawy te zostaną wyjaśnione z ko-

rzyścią dla mieszkańców gminy.
 Tocząca się dyskusja na temat przy-
szłości Brzostku świadczy o dużej 
trosce mieszkańców o rozwój naszej 
miejscowości. Przedstawione w wypo-
wiedziach problemy, nadzieje, plany na 
przyszłość możemy wykorzystać przy 
opracowywaniu kolejnych projektów i 
ubieganiu się o środki zewnętrzne. Ak-
tywność mieszkańców oraz integracja 
działań samorządu, instytucji, różnych 
grup zawodowych może zaowocować 
powołaniem Lokalnej Grupy Działania i 
staraniem się o ośrodki finansowe w ra-

mach programu Leader 2007-2013 oraz 
innych projektów w zakresie poprawy 
infrastruktury, odnowy wsi, zachowania 
dziedzictwa kulturowego i historyczne-
go, rozwoju przedsiębiorczości, ochrony 
środowiska.

 Zwracam się z prośbą do mieszkań-
ców Gminy i miejscowości Brzostek 
o wzięcie udziału w konsultacjach 
społecznych.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zofia Skórska

Podziękowanie
Szanowni Państwo!

W miesiącu lipcu i sierpniu przeprowadzono w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Brzostku termomodernizację jej budynku. 

Przygotowanie tej inwestycji wymagało sporo poświęcenia i pracy 
Wójta Gminy Brzostek oraz jego pracowników. 
 W szczególny sposób pragnę podziękować:
	Panu Leszkowi Bieńkowi, Wójtowi Gminy Brzostek za osobiste 

zaangażowanie, 
	Radzie Gminy Brzostek za poparcie tego przedsięwzięcia,
	Pracownikom Urzędu Gminy, którzy znaleźli właściwą drogę 

w gąszczu biurokracji.
 Dziękuję za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do 
poprawy wizerunku estetycznego naszej szkoły.

Maria Przebięda
Dyrektor Publicznej Szkoły  

Podstawowe j w Brzostku

Największym przed-
sięwzięciem finan-

sowym, jakie dokonało 
się na wakacjach 2007 
w brzosteckiej podsta-
wówce była termomo-
dernizacja jej budynku. 
Dzięki dużemu zaanga-
żowaniu Pana Leszka 
Bieńka Wójta Gminy 
Brzostek oraz Rady 
Gminy został ogłoszo-
ny przetarg, w wyniku 
którego wybrano firmę 
do realizacji tego ogrom-
nego zadania. Prace re-
montowe obejmowały 
przede wszystkim do-
cieplenie ścian – 1469m2 
oraz wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej – 

506m2. Głównym celem 
podjętych działań było 
osiągnięcie efektu eko-
nomicznego, oszczęd-
ność energii. Remont 
budynku szkoły roz-
począł się już w lipcu i 
trwał do końca sierpnia. 
Uczniowie rozpoczyna-
jący nowy rok szkolny 
mogli ze zdumieniem 
podziwiać odnowione 
mury swojej dawnej 
szkoły. Społeczność 
szkolna pięknie podzię-
kowała Panu Wójtowi za 
przeprowadzone prace 
remontowe w naszej 
szkole.

Joanna Kolbusz,  
Agata Gonet

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzostku

W dniu 23 września 2007 r. (niedziela)  
o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej w Brzost-
ku (sala gimnastyczna) odbędą się konsultacje 

dotyczące wniosku o odzyskanie praw miejskich 
Brzostku (głosowanie tajne w czasie konsultacji)

Mieszkańców Brzostku  
serdecznie zaprasza Wójt Gminy

Podziękowanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku 
otrzymała w darze roczniki „Obserwatora” z 
lat 2002 – 2006. Darczyńcą jest rodak Wie-
sław Stanaszek były Prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Czasopismo 
zostanie wykorzystane m.in. do sporządzenia 
kolejnej bibliografii o naszym regionie, tym 
razem „Gmina Brzostek na łamach Obserwa-
tora”. Dziękujemy za współpracę.

M. Kawalec 
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W poniedziałek 3 września w Gmi-
nie Brzostek rozpoczęło nowy 

rok szkolny 1673 uczniów – 1056 
uczniów w szkołach podstawowych 
i 617 w gimnazjach, czyli o 80 mniej 
niż w ubiegłym roku. Już teraz można 
zauważyć, że szkoły coraz dotkliwiej 
będą odczuwać problem zmniejszającej 
się liczby dzieci.
 Mimo obowiązku wprowadzenia 
przez szkoły „jednolitych strojów” w 
pierwszym dniu nauki nie we wszyst-
kich szkołach pojawiły się 
mundurki. Główny powód, 
to zbyt krótki czas na ich 
uszycie.
 Do naszej gminy popłynie 
szeroki strumień pieniędzy 
na stypendia oraz dofinanso-
wanie zakupu mundurków i 
podręczników szkolnych. Na 
książki dla 358 uczniów do-
staniemy 47 620,00 zł, na jed-
nolite stroje dla 774 uczniów 
– 38 700,00 zł. Tradycyjnie 
już, najbiedniejsi uczniowie 
otrzymają stypendia. 
Zasady przyznawania stypen-
diów dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie Gminy 
Brzostek:
Wnioski o przyznanie sty-
pendium szkolnego na rok 
szkolny 2007/2008 dostępne 
są w Gminnym Zespole Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli w 
Brzostku oraz u dyrektorów 
szkół.

Termin składania wniosków od dnia 3 
września 2007r. do 17 września 2007r.
O stypendium mogą się ubiegać osoby, 
których dochód na jednego członka 
rodziny w miesiącu sierpniu nie prze-
kroczył 351 zł. Do dochodu wlicza 
się: wynagrodzenie za pracę (netto za 
miesiąc sierpień), renty, emerytury,  
zasiłki rodzinne, wszelkie zapomogi 
z opieki społecznej, dodatek mieszka-
niowy, zasiłki z biura pracy, przychody 
z gospodarstwa (przelicznik z jednego 

hektara przeliczeniowego wynosi 207zł) 
i wszelkie pozostałe dochody.

 W Szkole Podstawowej w Brzostku 
uroczyste rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego 2007/2008 odbyło się na 
boisku szkolnym. Uroczystość otwo-
rzyła Dyrektor Szkoły Maria Przebięda, 
która w swoim wystąpieniu szczególnie 
gorąco przywitała uczniów z klas pierw-
szych i z klasy 0, życząc im udanego 
roku szkolnego oraz entuzjazmu i nie-
nasyconej ciekawości w poznawaniu 
otaczającego nas świata. 

/fl/

Nowy rok szkolny rozpoczęty

28 sierpnia br. Rada Gminy Brzostek obradowała na IX 
sesji. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Zofia 

Skórska. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Wójt Gminy 
Leszek Bieniek złożył informację z wykonania uchwał. W 
okresie objętym sprawozdaniem podjęto następujące działa-
nia: Zarządzeniem Nr 45/07 Wójta Gminy Brzostek z dnia 
11 lipca br. wprowadzono układ wykonawczy do uchwały 
Nr VIII/61/07 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2007 rok. Realizując uchwałę Nr VIII/58/07 z dnia 11 lipca 
2007 r., w dniu 12 lipca br. zostało zawarte trzy porozumie-
nia w sprawie współfinansowania remontu i przebudowy 
dróg powiatowych przy udziale środków budżetu gminy na 
następujące drogi: Brzostek – Skurowa – Błażkowa – 145 
tyś zł, Cieszyna – Kamienica Górna - 185 tyś zł, Frysztak 
– Klecie /Januszkowie/ - 30 tyś zł. W związku z uchwałą Nr 
VII/57/07 z dnia 27 czerwca br. przygotowano dokumentację 
do nabycia działki położonej w Gorzejowej z przeznaczeniem 
pod budowę mostu i drogi gminnej. Na wniosek najemcy w 
sprawie zakupu mieszkania, wyceniono lokal mieszkalny Nr 
1/5 A w budynku przy ulicy Gryglewskiego w Brzostku. W 
związku z akceptacją decyzji o przeznaczeniu do sprzedaży 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej część akwenu 
wodnego oraz działek przyległych, dokonano aktualizacji 
wyceny kompleksu „Stawów” w Kleciach /aktualna wycena 
ok. 330 tyś zł/.

W dalszej części obrad podjęto uchwały w sprawie:
- upoważnienia Wójta Gminy Brzostek do zaciągnięcia zo-

bowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 
w 2008 roku, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa 
wodociągu we wsi Kamienica Dolna”

- zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok Nr IV/19/2007 
Rady Gminy Brzostek z dnia 22 lutego 2007 roku

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Gminą Brzostek, a Powiatem Dębickim w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego 
Powiatu.

- przyjęcia darowizny działki położonej w Januszkowicach 
ozn. numerem ewid. 761/1 na rzecz Gminy Brzostek prze-
znaczonej pod rozbudowę drogi gminnej

- przyjęcia darowizny działki położonej w Nawsiu Brzoste-
ckum ozn. numerem ewid. 721/1  na rzecz Gminy Brzostek 
przeznaczonej pod rozbudowę drogi gminnej.

 W związku z upływem kadencji Rada Gminy Brzostek 
powołała Radę Społeczną Samodzielnego Gminnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku w składzie:
1. Przewodniczący: Leszek Bieniek – Wójt Gminy
2. Członkowie: Małgorzata Przywara  – przedstawiciel 

Wojewody Podkarpackiego, Jerzy Kmiecik - przedstawi-
ciel Rady Gminy, Paweł Machaj - przedstawiciel Rady 
Gminy, Bolesław Pieniądz - przedstawiciel Rady Gminy, 
Jerzy Potrzeba - przedstawiciel Rady Gminy, Zbigniew 
Smagacz - przedstawiciel Rady Gminy.

Ewa Szukała

Z prac Rady Gminy

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Brzostku  
odbyło się na boisku szkolnym
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Fot. J. Nosal

Do naszej lokalnej trady-
cji wpisała się już na 

stałe Msza święta dla służb 
mundurowych - strażaków, 
policjantów, leśników - 16 
sierpnia o godzinie 1800 w 
przeczyckim Sanktuarium. 
Pamięć strażacka i wstępne 
wyliczenia wskazują, że za 
rok będzie okrągła dziesiąta 
rocznica. Początkowo była 
to uroczystość o gminnym 
zasięgu, ale szybko zyskała 
rangę powiatowej, a ostatnio 
nawet szerszej, bo odwiedza-
ją nas goście i z ościennych 
powiatów. 
 Kompania reprezentacyjna 
z Kołaczyc i orkiestra dęta z 
Jodłowej wprowadziły pocz-
ty sztandarowe i kolumnę 
strażaków na Mszę świętą, 
która odprawiona została 
na wolnym powietrzu, obok 
przeczyckiego sanktuarium. 
Ojciec Piotr Nowak prze-
wodniczył koncelebrze i 
wygłosił kazanie, które na 
pewno zostało w pamięci 
wszystkich obecnych. Mówił 
między innymi, żeby się nie 
wstydzić munduru, bo jest 
szczególnym wyróżnieniem, 
ale też zobowiązaniem, więc 
trzeba go szanować.
 Po Mszy strażacy i kapła-
ni udali się na drogę obok 
kościoła, by tam poświęcić 
wszystkie samochody. Tra-
dycyjnie też we wszystkich 
zostały włączone sygnały 
dźwiękowe i harmider był 
niemiłosierny, aż kury w oko-
licy przestały jajka znosić.
 Pogoda sprzyjała całej uro-
czystości i na koniec wszyscy 
zostali poczęstowani bigo-
sem przygotowanym przez 
strażaków i „strażaczki” z 
OSP w Skurowej. Ten ostatni 
punkt programu odbywał 

się na gościnnym podwórku 
i plebani u przeczyckiego 
Proboszcza księdza Marka 
Marcićkiewicza.
 Nie wszystkim było jed-
nak dane świętować. W tym 
samym czasie, jeszcze zanim 
rozpoczęła się Msza, został 
ogłoszony alarm, bo w Smar-
żowej zapaliła się stodoła. Z 
drogi do Przeczycy i spod 
kościoła zawrócili strażacy 
z OSP Siedliska-Bogusz, 
Pilzno, Brzostek, Nawsie 
Brzosteckie. Na miejsce ak-
cji przybył też zastęp stra-
żaków z PSP w Dębicy. Z 
powodu dużego zagrożenia 
rozprzestrzenienia się ognia 
na miejsce akcji została skie-
rowana jeszcze jednostka z 
Jodłowej. Wszystkie te straże 
przyjechały samochodami 
ciężkimi wyposażonymi w 
wodę. Tankowanie wody 
zabezpieczyła jednostka z 
Siedlisk-Bogusz, która też 
była pierwsza na miejscu i 
podjęła działania by nie do-
puścić do rozprzestrzenienia 
się ognia. Niestety stodoły 
nie udało się uratować – po 
żniwach była pełna zbiorów 
i bardzo szybko ogień zajął 
cały obiekt. Z tego też powo-
du straty były bardzo znaczne 
i dotkliwe. Po uroczystości 
strażacy z Grudnej Górnej 
i Dolnej wrócili do swoich 
remiz, zmienili mundury z 
galowych na bojowe i poje-
chali na miejsce akcji pomóc 
dogaszać pogorzelisko. Ak-
cja zakończyła się późno w 
nocy.
 Tak to w jednym dniu 
święto przeplata się z pracą 
i nieszczęściem jak w całym 
ludzkim życiu. 

P.S.

Przeczycka tradycja

Po Mszy strażacy i kapłani udali się na drogę obok koś-
cioła, by tam poświęcić wszystkie samochody

Kompania reprezentacyjna z Kołaczyc

Ojciec Piotr Nowak przewodniczył koncelebrze  
i wygłosił kazanie

Uroczystość szybko zyskała rangę powiatowej, a ostatnio nawet szerszej
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StaniSław BiałaS

Jakub Szela
Kim był?      (9)

10. ŚLADY RABACJI W SIEDLI- 
SKACH I SMARŻOWEJ

Minęło 160 lat od krwawych dni w 
dolinie rzeki Kamienicy, z daw-

nych lat niewiele zostało. 
 W 1860 roku rozszerzono cmentarz w 
Siedliskach i na miejscu pochowanych 
ofiar rabacji wystawiono murowaną, go-
tycką kaplicę. Fundowała ją Gorayska, 
właścicielka Siedlisk. Na kaplicy napis: 
„Ku wiecznej pamięci Stanisławowi z 
Ziemblic Boguszowi, Wiktorynowi, Ni-
kodemowi, Włodzimierzowi i Tytusowi 
Boguszowi, Zabierowskiemu, Pohorec-
kiemu, Bilińskiemu, Kalicie, Kleinowi, 
Stradomskim, Gumińskiemu, Piesz-
czyńskiemu, Roskosznemu, Piotrow-
skiemu, Olszańskiemu, Kaczkowskiemu, 
Powornickiemu w dniu 20 lutego 1846 
roku z tego świata boleśnie zeszłym a 
tu pochowanym Ludwika z Boguszów 
Gorayska tę kaplicę postawiła 1860r.”
 „Niepoświęcone” plebańskie pole 
i stary cmentarz stanowią dziś jedną 
całość, parafialny cmentarz, na którym 
niemal obok siebie spoczywają ci z 
szeregów „czerni” i „ciarachy”. Gotycka 
kaplica jest pomnikiem poświęconym 
pomordowanym.
 Obok kaplicy, od wschodniej strony 
jest mogiła z wymownym nagrobkiem, 
jedynym w swoim rodzaju. Nagrobek 
wieńczy krzyż podparty widłami. Pełna 
wyrazu symbolika tamtych tragicznych 
dni. Krzyż, wiadomo, symbol cierpienia 
i odkupienia. Wydaje się, że widły mó-
wią o śmierci zadanej widłami, ale nie 
tylko. Symbolizują one ręce wzniesione 
ku górze, do krzyża, z nadzieją prze-
baczenia. One wołają o przebaczenie 
wzajemnych win, bo winy były po obu 
stronach. Obie strony zadały sobie ból 
i cierpienie, jedni wcześniej, drudzy 
później. Każdy kij ma dwa końce, ten 
od wideł też.
 Mój przewodnik, Władek wskazał 
mi ten grób i bardzo trafnie odczytał 
symbolikę krzyża i wideł.
 Potomkowie pogromców właścicieli 
dworów zostawili po sobie wspaniałą 
pamiątkę, nowy kościół parafialny, 
który wybudowali w latach 1908-1912. 
Świątynia, okazały dowód ofiarności 
potomków pańszczyźnianych chłopów, 
bo to ich dzieło, owoc wysiłku i wyrze-
czeń. 
 Wieś Siedliska zmieniała nazwę i 
obecnie nazywa się Siedliska Bogusz. 

Drugi człon nazwy, 
czyli Bogusz został 
dołączony dopiero 
w połowie XIX wie-
ku. Jeszcze w 1827 
roku w nazewnictwie 
występują Siedliska. 
Dopiero w 1844 roku 
pojawiła się nazwa 
Siedliska Bogusz. Ten 
drugi człon pochodzi 
od Stanisława Bogu-
sza, dziedzica Sie-
dlisk. „Dodatek ten 
– tzn. Bogusz jest dziś 
mocno anachroniczny 
i w dzisiejszej rzeczy-
wistości, a nawet men-
talności parafian ma 
wydźwięk pejoratywny 
i jest tendencja do 
skreślenia go” – na-
pisał ks. K. Kawula.
 Po drugiej wojnie 
światowej, prawdopo-
dobnie w 1946 roku, 
władze zmieniły na-
zwę Siedliska Bogusz 
na Siedliska Szeli. Jed-
nak po okresie „kultu 
jednostki” wrócono 
do poprzedniej nazwy 
Siedliska Bogusz. 

 Siedliska nie powinny być cokołem 
dla nazwisk miejscowych „władców”.
 Dwory w Siedliskach i Smarżowej 
zniknęły z pola widzenia jako efekt 
reformy rolnej. Pola i zabudowania 
zagospodarowali miejscowi chłopi. 
Czasem ktoś jeszcze mówi: dworska 
droga, pański las lub żartobliwie - chło-
pie pańszczyźniany.
 Po wsiach widać leżące odłogiem 
chłopskie pola, bo pańskich już nie 
ma.

c.d.n.

Kaplica poświęcona ofiarom 1846 r. w Siedliskach. (fot. M. Białas)

Nagrobek z krzyżem i widłami na cmentarzu  
w Siedliskach. (fot. M. Białas)
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Komisariat Policji w Brzostku od 
początku 2001 roku funkcjonuje 

jako jedna jednostka organizacyjna. 
Powstała ona z połączenia dotychczaso-
wego Komisariatu Policji w Brzostku i 
Komisariatu Policji w Jodłowej. Obecnie 
Komisariat Policji w Brzostku swoim 
działaniem obejmuje obszar administra-
cyjny gminy Brzostek i gminy Jodłowa. 
W skład obsługiwanego rejonu wchodzi 
26 miejscowości, które zamieszkuje ok. 
20 000 mieszkańców. 
 Siedzibą jednostki jest Komisariat 
Policji w Brzostku przy ul. A. Mickie-
wicza 10, 39 – 230 Brzostek, tel./fax. 
014 – 6830997 lub telefon komórkowy: 
0691 – 674 – 374. 
 Komisariatem Policji w Brzostku 
kieruje Komendant – podinspektor inż. 
Marek Boroń przy pomocy podległych 
kierowników oraz bezpośrednio pod-
ległych policjantów i pracowników. 
Komendant przyjmuje obywateli w 
sprawach skarg i wniosków w każdy 

wtorek w godzinach od 1200 – 1600.

 W skład Komisariatu wchodzi 2 ze-
społy i 1 posterunek:
•	Zespół ds. Kryminalnych – składają-

cy się z 3 asy-
stentów, którym 
kieruje aspirant 
sztabowy Jurek 
Dziedzic.

•	Zespól ds. Pre-
wencji – składa-
jący się z 3–ch 
dzielnicowych i 
4-ch policjantów. 
Zespołem kieru-
je aspirant Jerzy 
Wojnar.

•	Posterunek Po-
licji w Jodłowej 
– składający się 
ze stanowisk: 
kierownika, asy-
stenta, dzielnico-

wego i policjanta. Posterunkiem kieruje 
aspirant sztabowy Robert Gąsior.

Opracował: Jerzy Wojnar

Komisariat Policji w Brzostku i jego struktura

Dzielnicowi Komisariatu Policji Brzostek i Posterunku Policji w Jodłowej:

asp. Jerzy Wojnar – dziel-
nicowy dla miejscowości: 
Siedliska-Bogusz, Smarżowa, 
Głobikówka, Grudna Dolna, 
Grudna Górna, Bączałka, 
Kamienica Górna

mł. asp. Grzegorz Szut-
kowski – dzielnicowy dla 
miejscowości: Brzostek, Kle-
cie, Bukowa, Januszkowice, 
Opacionka

sierż. Jan Przybyło – dziel-
nicowy dla miejscowości: 
Kamienica Dolna, Gorzejowa, 
Zawadka Brzostecka, Prze-
czyca, Skurowa, Nawsie Brzo-
steckie, Wola Brzostecka

st. sierż. Waldemar Sury 
– dzielnicowy dla miejscowo-
ści: Jodłowa, Dębowa, Dębo-
rzyn, Zagórze, Dzwonowa

UCZNIOWSKI 
KLUB SPORTOWY 

KYOKUSHIN KARATE 
 W BRZOSTKU ZAPRASZA 

DZIECI, MłODZIEŻ  
I DOROSłYCH NA ZAJęCIA, 

KTóRE ODBYWAJą SIę  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W BRZOSTKU  
W DNIACH:

WTOREK     18:00 - 19:30
CZWARTEK 18:00 - 19:30

podinspektor inż. Marek 
Boroń – Komendant  Komi-
sariatu Policji w Brzostku

asp. szt. Robert Gąsior 
– Kierownik Posterunku w 
Jodłowej

Fot. K. Kawalec
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Z Brzostku rodem...
„...Przestań narzekać, niesłuszny w gniewie,
Jak było dawniej, nikt o tym nie wie.
Uwiędną jedni, powschodzą inni,
Chociaż mniej piękni, cóż temu winni?
Strzeż naszej barwy, ciesz się z okrasy,
A z nas dawniejsze wspominaj czasy...”

Chór młodzieńców z IV części „Dziadów” A. Mickiewicza

Czasy odległe odchodzą od współczesnych coraz szybciej 
w nieznane i zapomniane. Tylko przyroda pozostaje jakby 

ciągle ta sama, chociaż i ona jakby szukała nowości, inności, 
niezwykłości.
 Wrzesień – ostatni miesiąc lata upalnego, niezwykłego, 
skwarnego, pełnego w przedziwne i trwożne chwile, to deszcze, 
wichury, trąby powietrzne, 
to znowu skwar, pożary, 
to znowu powodzie i grad 
wielkości piłek ping-pongo-
wych w środku lata. Jakby 
słowa poety L. Staffa „...
upalne skwarne lato leży...” 
nie miało odniesienia do 
2007 roku. Ale to już prze-
szłość tygodni. Wrzesień 
opanował temperatury, 
schłodził rozgrzane pola, 
rozpuścił spokojny wiatr z 
deszczem i już przypomina, 
że za chwilę jesień. Drzewa 
poszarzały, zieleń stała się 
bardziej miedziana, wiśnio-
wo-brązowa, żółte listki 
nieśmiało tańczą na wietrze, 
a trawy tu i ówdzie tworzą kępy uschniętych pól. Gdzieniegdzie 
unoszą się dymy z palonych badyli ziemniaków, tylko nigdzie 
nie widać pastuszków pasących bydło i piekących kartofle. Ot 
ślady inności, współczesności, nowe, inne zwyczaje wkracza-
jące w polską wieś z dalekich europejskich krajów.
 Wrzesień to też miesiąc wielkich wspomnień tamtych tra-
gicznych dni rozpoczynających sześcioletnią walkę z najeźdźcą 
hitlerowskim, to miesiąc niezwykłego heroizmu żołnierza pol-
skiego i ludności polskiej, przeciwstawiającej się dwóm oku-
pantom z zachodu i ze wschodu, to czterotygodniowa kampania 
wrześniowa pokazująca niezwykłe bohaterstwo polskiego żoł-
nierza zapisana w słowach jednego z kawalerzystów Żukrow-
skiego w „Lotnej”: „...28 września wystrzeliłem ostatni nabój... 

klęska rozrosła się 
u mnie do rozmia-
rów apokaliptycz-
nych...” Tragedia 
Polaków, okupa-
cja, łapanki, przy-
musowy wywóz 
na roboty, obozy 
zagłady, wysie-
dlenie i ten bez-
graniczny strach o 
dziś i jutro Ojczy-
zny towarzyszyło 
Polakom przez 
długie sześć lat.
 Wrzesień to też 
miesiąc nowych 
nadziei, radości na 
przyszłość, szkol-
ny dzwonek wzy-
wa młodych do 
całorocznej pracy, 
której efektem ma 
być nowe pokole-
nie wspaniałych 
ludzi, światłych 
Polaków tworzą-

cych przyszłość, coraz to lepszą przyszłość narodu.
 I wreszcie wrzesień, w którym częściej wracamy do prze-
szłości naszej miejscowości. Zastanawiamy się, jakim był nasz 
Brzostek, naznaczony 640-leciem miejskiego bytowania. Jak 
żyli tutaj nasi przodkowie, jak organizowali życie społeczne, jak 
służyli miejscowej ludności? Jak żyło się w mieście Brzostek? 
Uświadamiamy sobie, że rozwijało się tak, jak wszystkie nasze 
miasta z osad, grodów w małe mieściny, a potem kwitły coraz to 
piękniejsze miasteczka. Tylko, że znając historię kraju wiemy, 
że rokosze, najazdy, powstania, wojny, okupacje niszczyły kraj 
i temu też procesowi ulegał Brzostek.
 Co o Brzostku przedwojennym wiemy? Już tylko nieliczni 
żyją i wspominają rajców brzosteckich, mieszczan i burmi-
strzów. Dzisiaj to słowo burmistrz jest nam mało znane, zatem 
co o tym pojęciu mówi „Słownik języka polskiego”. Burmistrz 
to wysoki urzędnik miejski pełniący funkcję głowy miasta, 

później przewodniczący 
zarządu miasta do 1950 r. 
Zaś Aleksander Brückner 
w „Słowniku etymologicz-
nym” wyjaśnia „Burg – gród 
i mister – graf”. W „Słow-
niku wyrazów obcych” 
czytamy „...burmistrz z nie-
mieckiego Bürgermaister 
- wysoki urzędnik miejski 
pełniący funkcję głowy 
miasta...” Tyle słowniki. 
Zatem burmistrzem wybie-
rany był człowiek pełniący 
godność tytularną, będą-
cy zwierzchnikiem grodu 
– miasta. W dawnej Pol-
sce powoływany był przez 
króla, z czasem wybierany 

przez mieszkańców. Już w XV wieku w Brzostku zgodnie z 
wymogami prawa magdeburskiego powołano radę miejską 
złożoną z 4 rajców, w tym dwóch burmistrzów, a na pieczęci 
miejskiej – herb Brzostku – widniały miecz i klucz, atrybuty 
apostołów Piotra i Pawła, patronów opactwa benedyktynów 
w Tyńcu, a Brzostek był posiadłością tego zakonu. Po 1934 r. 
Brzostek przestaje być miastem, ale przewodniczący Zarządu 
Gminy mógł zatrzymać sobie tytuł burmistrza. Jednak po wojnie 
stojący na czele zarządu gminy Brzostek I Stanisław Warchał i 
Władysław Kruszyna już tytułu „burmistrza” nie użyli. Zaś 26. 
III 1954 r. sejm wydał ustawę o terenowych organach władz 
państwowych i zniósł stanowisko między innymi burmistrzów, 
a tym samym osłabił znaczenie władz terenowych. Likwidacja 
w 1954 r. gminy 
Brzostek I wy-
kreśliła ze słow-
nika terminologii 
władz Brzostku 
pojęcie „burmi-
strza Brzostku”. 
Brzostek utracił 
prawo do histo-
rycznej nazwy 
miasta – chociaż 
nigdy się z tym 
n i e  p o g o d z i ł . 
Przez całe lata 
władze terenowe i 
społeczność brzo-
stecka dążyły do 
odzyskania praw 
miejskich, co czy-
nią i obecnie.
 Zatem ostat-
nim burmistrzem 
brzosteckim pia-
stującym tę funk-
cję przez dwie 
kadencje był Jan 
Andrzej Szybist. Katarzyna i Marian Szybistowie K. i M. Szybistowie z dziećmi

Nad trumną Andrzeja Szybista - żona Eugenia z dziećmi
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O dzieciństwie i młodości ostatniego burmistrza Brzostku 
niewiele wiemy, bo rodzina najbliższa, synowie, córki już nie 
żyją. A ci, którzy z nielicznych jeszcze pamiętają tamte czasy 
opowiadają o rodzinie Szybistów jako o bogobojnych, praco-
witych, życzliwych mieszkańcach naszego grodu. Jan Andrzej 
Szybist ukończył szkołę powszechną i pozostał na włościach 
ojca na Szkotni. Dziś już nie ma tego domku – spłonął. Mieszkał 
burmistrz w skromnym, drewnianym domku, po wojnie było 
kilka schodków drewnianych i fragment murowanego z czer-
wonej cegły spichlerza, przerobionego na izby mieszkalne. W 
takim domku przyszły na świat dzieci burmistrza Jana Andrzeja 
Szybista po trzech kolejnych żonach: po pierwszej córka Anna, 
po drugiej Klarze synowie Marian i Karol oraz po trzeciej 
żonie Eugenii z Guniów córka Teofila i synowie Stanisław i 
Józef. Burmistrz był bardzo pracowitym i oddanym rodzinie 
człowiekiem. Codziennie spieszył do pracy w magistracie, a 
wychowaniem dzieci zaj-
mowały się kolejne żony. 
Rodzina żyła skromnie, 
ojciec przykładnie wiódł 
żywot szanowanego miesz-
czanina i godnego zaufa-
nia „władcy” miasta. W 
każdą niedzielę prowadził 
z żoną dzieci do Domu 
Bożego, lubił uczestniczyć 
w świętach paschalnych, 
procesjach Bożego Ciała, 
śpiewać godzinki i gorzkie 
żale. Dał przykład dzieciom 
i społeczności brzostec-
kiej, jak żyć w zgodzie z 
powołaniem do godności 
burmistrza i w życiu ro-
dzinnym. Był wzorowym 
ojcem, mężem i obywatelem miasta Brzostek.
 Z pierwszego małżeństwa pozostała córka Anna, która pra-
cowała koło Warszawy jako nauczycielka. Potem zamieszkała 
i dopełniła żywota w Dębicy. Po niej pozostało czworo dzieci: 
Barbara – architekt, Krystyna, Jerzy – marynarz i Sławek.
 Z drugiego małżeństwa syn Marian po ukończeniu szkoły 
podstawowej pozostał w domu. Został powołany do ciężkiej 
artylerii, po kampanii wrześniowej powrócił do Brzostku. Tutaj 
zapoznał się z żoną Katarzyną spod Sokołowa. Katarzyna w 
poszukiwaniu pracy znalazła się w Brzostku i bawiła dzieci u 
sędziego Sokala, a potem pomagała nauczycielom Wnękom 
w prowadzeniu domu. W 1941 r. Marian i Katarzyna zawarli 
małżeństwo i zamieszkali u Drzyzgów na Szkotni, potem w 

domu rodzinnym 
Mariana. Wysie-
dlenie przeżyli 
na Laskowcu. Po 
powrocie zastali 
spalony rodzinny 
dom i zamieszkali 
w suterenach u 
Krzysztyńskiego 
w Rynku – obec-
nie sklep meblo-
wy Pruchników 
–  a  nas tępn ie 
wydzierżawili, a 
potem wykupi-
li mały dom na 
Szkotni od Kur-
t y k ó w,  g d z i e 
mieszka wdowa 
po Marianie Szy-
biście Katarzyna. 
Marian był bar-
dzo pracowitym 
i oddanym ro-
dzinie człowie-
kiem. Przykład 
życia wziął z ojca 

– burmistrza Jana Andrzeja Szybista. Pracował jako listonosz, 
roznosząc pocztę w Kamienicy Dolnej, Skurowej, Zawadce 
Brzosteckiej i Kleciach, a że był pogodnego usposobienia, 
wszędzie był mile widziany. Zawsze życzliwy, pełen humoru 
i bardzo uczciwy – tak wspomina Mariana Szybista starsze 
pokolenie. Dorabiał kosząc tzw. połówki i bardzo dbał, aby nie 
brakło rodzinie chleba powszedniego. Odegrał też dużą rolę 
podczas wojny. Kiedy dzwon kościelny miał być zdjęty przez 
Niemców i przetopiony na amunicję, Marian Szybist wraz 
z trzema Brzostowianami: Ludwikiem Sieradzkim, Józefem 
Lemkiem i Kaliną schowali zabytkowy dzwon, wykopali duży 
dół na ścieżce koło cmentarza, przetaszczyli go i zadołowali. 
Dzięki odwadze i poświęceniu tych ludzi dzwoni nam po dziś 
dzień dzwon brzostecki. Ksiądz Wilhelm Żywicki, ówczesny 
proboszcz, był bardzo wdzięczny za ukrycie przed Niemcami 
dzwonu. Marian był niezwykle czułym i opiekuńczym mężem 

i ojcem, zawsze pogodny i 
wyrozumiały – wspomina 
córka Krystyna. Rower był 
jego pojazdem, a rzetelność 
w wykonywaniu obowiąz-
ków listonosza nakazem ży-
cia. Wierny Bogu wychował 
wraz z żoną Katarzyną troje 
dzieci. Syn Zbigniew ukoń-
czył technikum mechanicz-
ne w Dębicy i wyjechał do 
Wrocławia, gdzie mieszka i 
pracuje. Ma dwoje dzieci.
 Nieżyjący syn Tadeusz 
skończył technikum sa-
mochodowe w Rzeszo-
wie, zamieszkał w Jaśle. 
Miał czworo dzieci: Anna, 
Agnieszka, Dorota i Rafał.

 Córka Krystyna po ukończeniu szkoły średniej wyjechała 
do Krakowa, gdzie mieszka do chwili obecnej, tam wyszła za 
mąż, tam pracowała, a obecnie przeszła na wcześniejszą emery-
turę. Cieszy się dziećmi. Joanna po ukończeniu liceum podjęła 
pracę w grafice. Łukasz po ukończeniu technikum pracuje jako 
motorniczy. Najmłodsza Magdalena podjęła studia na filologii 
hiszpańskiej. Krystyna z rodziną przyjeżdża na wakacje do 
domu rodzinnego na Szkotnię, a jesienią na całą zimę i wczesną 
wiosnę bierze mamę do Krakowa. Opiekuje się czule matką, 
tak, jak nauczył ją świętej pamięci ojciec Marian Szybist.
 Drugi syn burmistrza Jana Andrzeja Szybista to Karol. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej pozostał w Brzostku, 
został powołany do wojska, przeszedł kampanię wrześniową, 
którą zakończył 
na  Węgrzech . 
Stąd znalazł się 
w obozie pracy 
w Niemczech, a 
po wojnie wyje-
chał do Stanów 
Zjednoczonych 
Ameryki Północ-
nej do Chicago. 
Tutaj borykał się 
w poszukiwaniu 
pracy i przeżywał 
trudny los emi-
granta polskiego. 
Czas szybko mi-
jał, samotne ży-
cie na obczyźnie 
było uciążliwe, 
chciał  założyć 
rodzinę. Swoje 
uczucia ulokował 
tutaj, w rodzin-
nych stronach – w 

Córka burmistrza Anna (1936 rok) Czesława i Karol Szybistowie

Rodzina Mariana Szybista

Dokończenie  
na stronie 12
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Kleciach. Ożenił się z Czesławą z Tyburowskich i rozpoczął 
starania o sprowadzenie żony do Ameryki. Żona Czesława 
przyjeżdża do Chicago z synem Janem, tam przychodzi na 
świat syn Andrzej, jednak stęskniona za Polską Czesława z 
dwoma synami wraca do Polski, na urlop przyjeżdża Karol, po-
stanawiają zakupić mieszkanie w Brzostku i osiąść tu na stałe. 
Tak też się stało, w Polsce przychodzi na świat jeszcze dwoje 
dzieci: Maria i Marek. Czesława i Karol Szybistowie kupują 
mieszkanie od Jabłońskiej w Rynku, gdzie Czesława mieszka 
po dziś dzień. Karol Szybist był człowiekiem niezwykle praco-
witym i odpowiedzialnym za rodzinę. Wzorowo i bogobojnie 
pomagał wychować żonie czwórkę dzieci. Można go było 
zobaczyć codziennie na Mszy św., rozmodlonego, poważnego, 
życzliwego, niezwykle oddanego rodzinie. Syn Jan – absolwent 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, obecnie piastuje 
wysokie stanowisko w Tarnowie, jest wzorowym mężem i 
ojcem. Syn Andrzej po kilkunastoletnim pobycie w Chicago 
powrócił do Brzostku i prowadzi sklep wielobranżowy. Dalej 
jest wielkim miłośnikiem piłki nożnej, nie skąpi grosza na cele 
charytatywne, jest wzorowym mężem i ojcem trójki dzieci, 
dwóch synów – ministrantów i córeczki. Córka Maria Lejowa 

– magister pedagog, znakomita nauczycielka szkoły podsta-
wowej w Kamienicy Górnej, a obecnie gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim, piastuje funkcję doradcy-metodyka nauczania 
w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie. Jej mąż 
Czesław Leja podtrzymuje pałeczkę dziadka burmistrza i jest 
wójtem w Wielopolu Skrzyńskim, a jedyny ich syn Karol rośnie 
na wspaniałego następcę – obecnie jest uczniem drugiej klasy 
Liecum Ogólnokształcącego w Jaśle.
 Najmłodszy syn Marek jest od lat biznesmenem brzoste-
ckim, ojcem czwórki dzieci – chłopcy codziennie służą do Mszy 
świętej. Marek Szybist jest opiekuńczym synem, wzorowym 
ojcem i mężem. Pogodny, życzliwy, pracowity, bogobojny, jest 
godnym wnukiem ostatniego burmistrza brzosteckiego.
 Nieżyjąca już córka burmistrza – Teofila, była pielęgniarką, 
żoną Łosowskiego. Jej synowie, Józef i Stanisław, prowadzili 
sklep, a potem wyjechali na Pomorze.
 Może z potomków ostatniego co burmistrzował wyrośnie 
następca co „strzegł będzie barwy” naszej narodowej barwy 
i umiał cieszyć się z działania na rzecz społeczności najbliż-
szych.

Zuzanna Rogala
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Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy 
cykl związany z ubezpieczeniami 

komunikacyjnymi. W tym odcinku 
proponujemy przykład z życia wzięty. 
Przypadek jaki spotkał Pana Piotra jest 
prawdziwy. Niektóre tylko elementy 
by uniemożliwić identyfikację zostały 
zmienione.
 Teoretycznie ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej chroni zarówno ma-
jątek sprawcy zdarzenia, jak i gwarantuje 
poszkodowanemu, że zaspokoi on swoje 
roszczenia. W praktyce zakłady ubezpie-
czeń podejmują działania zmierzające do 
obniżenia przyznanego odszkodowania, 
bądź w całości odmawiają wypłaty 
odszkodowania twierdząc, że zdarzenie 
przedstawione przez poszkodowanego 
nie mogło mieć miejsca.
 Taka sytuacja spotkała pana Piotra. 
Przykład opisany niżej nie jest niestety 
wyjątkiem w tego typu sprawach.
 Zdarzenie miało miejsce w Warsza-
wie, w czerwcu 2004r. Samochód prowa-
dzony przez pana Piotra, który zatrzymał 
pojazd przed przejściem dla pieszych, 
ustępując pierwszeństwa przechodniom, 
został najechany od tyłu przez samochód 
marki Renault, kierowany przez miesz-
kańca Warszawy. Kierowca ten przyznał, 
że ponosi całą odpowiedzialność za 

powstałe zdarzenie. Na miejscu kolizji, 
po pięciogodzinnym oczekiwaniu zja-
wili się funkcjonariusze Policji, którzy 
sporządzili rutynową notatkę i ukarali 
kierowcę samochodu Renault mandatem 
karnym w wysokości 500 zł.
 Na szczęście pan Piotr wyszedł ze 
zdarzenia cały i zdrowy, samochód 
jednak nie nadawał się do dalszej jazdy 
i został odholowany na parking przez 
pomoc drogową.
 W związku z tym, że sprawca zda-
rzenia posiadał obowiązkowe ubez-
pieczenie odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
pan Piotr na drugi dzień zgłosił szkodę 
do oddziału zakładu ubezpieczeń na 
terenie Warszawy (niektóre towarzy-
stwa dają możliwość zgłoszenia takiej 
szkody telefonicznie, w innych trzeba 
pofatygować się do placówki zajmującą 
się likwidacją szkód).
 Na miejscu złożył stosowne oświad-
czenie i podpisał protokół przebiegu 
zdarzenia. W wyniku oględzin pojazdu 
oraz ustaleń poczynionych przez pra-
cowników zakładu ubezpieczeń wartość 
szkody całkowitej oceniono na 5200 zł. 
Przypomnijmy, iż szkoda całkowita to 
taka kiedy samochód został zupełnie 
zniszczony lub uszkodzenie jest tego 
rodzaju, że jego naprawa jest technicznie 
niemożliwa lub ekonomicznie nieopła-
calna.
 Praktyka ukształtowała dwa sposoby 
likwidacji szkody całkowitej:
1. zakład ubezpieczeń przejmuje za zgodą 

poszkodowanego wrak pojazdu (nazy-
wany też pozostałościami) i wypłaca 

odszkodowanie w 
pełnej wysokości, 
to znaczy w kwo-
cie odpowiadającej 
wartości rynkowej 
pojzadu, zbliżo-
nego parametrami 
technicznymi do 
zniszczonego po-
jazdu,
2. w posiadaniu 

poszkodowanego pozostaje wrak 
pojazdu, zatem o jego wartość po-
mniejszana jest kwota wypłacanego 
odszkodowania odpowiadająca war-
tości rynkowej pojzadu, zbliżonego 
parametrami technicznymi do znisz-
czonego pojazdu.

Niestety zakład ubezpieczeń może, 
zgodnie z prawem, odmówić poszkodo-
wanemu przejęcia wraku jego pojazdu, 
gdyż przepisy regulujące ubezpieczenie 
OC nie nakładają na ubezpieczycieli 
takiego obowiązku.
 Wracając do naszego przykładu, 
jakież było zdziwienie pana Piotra, 
którego zakład poinformował, że nie 
może uznać roszczenia, a tym samym 
nie wypłaci mu odszkodowania, gdyż 
poczynione ustalenia wskazują, że 
uszkodzenia samochodu nie mogły po-
wstać w podanych przez uczestników 
kolizji okolicznościach.
 W przypadku, gdy zakład ubezpie-
czeń oświadcza, iż w okolicznościach 
podanych przez uczestników zdarzenia 
nie mogło dojść do tego typu uszkodzeń 
pojazdów, zaniża wysokość odszko-
dowania twierdząc, iż zakres uszko-
dzeń był mniejszy niż to zgłaszaliśmy, 
podważa koszty robocizny lub części 
zamiennych i wypłaca nam tylko część 
kwoty, powinniśmy żądać przywołania 
niezależnego rzeczoznawcy z dziedziny 
techniki samochodowej i ruchu drogo-
wego. Czynimy tak zarówno, gdy zakład 
ubezpieczeń tego nie uczynił, lub gdy 
ekspertyza na którą się ubezpieczyciel 
powołuje jest naszym zdaniem błędna. 
Możemy też zawsze sami zlecić wybra-
nemu przez nas rzeczoznawcy wykona-
nie ekspertyzy mającej na celu ustalenie 
przebiegu i zakresu szkód powstałych 
w jego wyniku. Jeżeli mimo powołania 
ekspertów spór nie został rozstrzygnięty 
- pozostaje poszkodowanemu wezwać 
zakład ubezpieczeń na drogę sądową, co 
też się stało w przedstawionym Państwu 
przykładzie. 
Michał Krajewski – aplikant radcowski

Adam Dachowski – radca prawny

Prawne 
pogaduszki (5)

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

ś.p. Antoniego Trychty
zmarłego 11 sierpnia 2007 r.

Za wspólną modlitwę oraz okazaną pomoc  
w trudnych dla nas chwilach

żona, dzieci i rodzina
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Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
Co powinniśmy wiedzieć o za- 
każeniach układu moczowego

Zakażenie układu moczowego powo-
dują drobnoustroje obecne w dro-

gach moczowych. Dzielimy je na:
- zakażenia dolnego odcinka dróg mo-

czowych (cewka, pęcherz)
- zakażenia górnego odcinka dróg mo-

czowych (nerka)
 Organizm wytworzył wiele mecha-
nizmów obronnych przed zakażeniem. 
Przy prawidłowym oddawaniu moczu, 
strumień moczu wypłukuje bakterie, 
które znalazły się w drogach moczo-
wych. Również kwaśny odczyn moczu 
hamuje rozwój bakterii. W sytuacji 
osłabienia mechanizmów obronnych, 
zmianie odczynu moczu na zasadowy 
dochodzi do namnożenia się bakterii  
w drogach moczowych i wystąpienie 
zakażenia. Do osłabienia mechanizmów 

obronnych dochodzi w sytuacji utrudnio-
nego odpływu moczu i jego zaleganie w 
drogach moczowych (częste u kobiet w 
ciąży i połogu oraz starszych mężczyzn 
z przerostem gruczołu krokowego). Na 
zakażenia bardziej narażone są kobiety 
niż mężczyźni. U kobiet cewka moczo-
wa jest bardzo krótka i leży w bliskim 
sąsiedztwie pochwy i odbytu. Do ujścia 
cewki moczowej mogą wnikać bakterie 
znajdujące się w skórze krocza i odbycie. 
Może do tego dochodzić podczas ki-
chania, kaszlu, stosunku płciowego. Na 
zakażenia układu moczowego chorują 
również dzieci. Powodem tego może 
być obecność wad wrodzonych układu  
moczowego, które mogą utrudniać odda-
wanie moczu i uniemożliwić całkowite 
opróżnienie pęcherza.
 U kobiet w ciąży powiększona macica 
uciska pęcherz moczowy, tym samym 
utrudnia jego całkowite opróżnienie. 
Najczęściej do tych infekcji dochodzi 
podczas lata, po przemarznięciu, po ką-
pieli w basenie i po siedzeniu na zimnym 
miejscu.
 Przyczyną może być też intensywne 
pocenie się powodujące zmniejszenie 
ilości oddawanego moczu co ułatwia 
mnożenie się bakterii. Objawem są do-
legliwości podczas oddawania moczu 

(pieczenie, ból, kłucie). Inne objawy to 
bolesne i ciągłe parcie na mocz, częste 
oddawanie moczu. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na gorączkę, tępy ból 
pleców, a u dzieci brak apetytu, nud-
ności, wymioty. Wymienione objawy 
mogą świadczyć o zapaleniu nerek, które 
niesie za sobą poważne konsekwencje i 
należy niezwłocznie udać się do leka-
rza, który daje skierowanie na badanie 
ogólne moczu i posiew. Jeżeli właściwe 
leczenie zostanie szybko włączone, 
objawy choroby ustąpią w ciągu kilku 
dni. Niektórzy pacjenci są podatni na 
nawroty zakażenia. Dotyczy to szcze-
gólnie mężczyzn z przerostem gruczołu 
krokowego, dzieci z wadami układu 
moczowego. Nie leczone ostre zakażenie 
układu moczowego może doprowadzić 
do poważnych powikłań takich jak trwa-
łe uszkodzenie nerek nawet zakażenie 
całego organizmu bakteriami. Nie należy 
lekceważyć żadnych objawów ze strony 
układu moczowego. Aby zapobiegać 
zakażeniom należy zachowywać higienę 
zewnętrznych narządów moczowo-
płciowych, nosić czystą bieliznę, ubierać 
się ciepło podczas chłodnych dni, unikać 
przeziębienia i przemoczenia.

Dużo zdrowia!
K. Godawska

Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach-Bogusz  
1 września 2007r. zorganizowała uroczyste poświęcenie 

dwóch samochodów bojowych marki RENAULT JN90 
GBA i RENAULT MASTER GLM. Wraz z Wójtem Gminy 
Brzostek Panem Leszkiem Bieńkiem, zaproszonymi gośćmi i 
strażakami z OSP w Nawsiu Brzosteckim, Brzostku, Grudnej 
Dolnej i Górnej druhowie uczestniczyli we Mszy Św. w 
intencji strażaków, po której Ksiądz Proboszcz Ryszard Radoń 
dokonał uroczystego poświęcenia samochodów. Później 
wszyscy druhowie z samochodami udali się do remizy, gdzie 
Pan Wójt dokonał symbolicznego przekazania kluczyków 
kierowcom, którzy uruchomili syreny w samochodach. Po 
pierwszym zagarażowaniu pojazdów odbyło się wręczenie 
odznaczeń strażakom OSP Siedliska-Bogusz za wysługę lat. 
Całość uroczystości zakończono zabawą taneczną. Samochód 
bojowy STAR 29, którym jednostka dysponowała do czasu 
poświęcenia nowo zakupionych pojazdów, został dwa dni 
później przekazany do OSP w Grudnej Górnej. Jak nakazuje 
tradycja druhowie z Siedlisk odprowadzili pojazd do nowego 
miejsca garażowania. Kluczyki do pojazdu przyjął z rąk 
Wójta Prezes OSP w Grudnej Górnej Franciszek Wójtowicz. 

Po przekazaniu samochodu bojowego strażakom z Grudnej 
Górnej druhowie z Siedlisk dokonali wpisu do Księgi 
Pamiątkowej tamtejszej OSP, a później wrócili do swojej 
remizy w Siedliskach. Strażak OSP w Siedliskach-Bogusz

Wojciech Gąsior 

Poświęcenie nowych samochodów

Ksiądz Proboszcz Ryszard Radoń dokonał uroczystego 
poświęcenia samochodów

Kluczyki do pojazdu przyjął z rąk Wójta Prezes OSP  
w Grudnej Górnej Franciszek Wójtowicz

Wspólna fotografia strażaków z Siedlisk-Bogusz  
i Grudnej Górnej na zakończenie uroczystości
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Inwazja bocianów
Puste bocianie gniazda, to pewny 

znak, że lato zbliża się ku końcowi. 
Bociany wyruszają w podróż do połu-
dniowej Afryki partiami. Najpierw leci 
młodzież, po nich dojrzałe osobniki, 
z młodymi sztukami, które z różnych 
powodów nie odleciały w pierwszej 
grupie. Odloty poprzedzają sejmiki 
- liczące najczęściej po kilkadziesiąt 
sztuk bocianów. Takie spotkanie przed 
odlotem do ciepłych krajów wyzna-
czyły sobie bociany, między innymi, 
w centrum Brzostku. 
 W piątek 10 sierpnia mieszkańcy na-
szej miejscowości byli świadkami tego 
przyrodniczego wydarzenia. Bociany 
przyleciały sporą grupą i wieczorem 
wszędzie ich było pełno. Siedziały na 
dachach budynków, słupach elektrycz-
nych, kominach, a najwięcej na dachu 

kościoła. Jeden z mieszkańców doliczył 
się w pewnym momencie na kościele aż 
16 boćków.
 Niestety, nie obyło się też bez wy-
padku. Dwa bociany, które usiadły na 
drutach wysokiego napięcia w pobliżu 
cmentarza, zginęły porażone prądem.
 W tym roku bociany odleciały bar-
dzo wcześnie, co w ludowej tradycji 
zwiastuje nadejście szybkiej i srogiej 
zimy. 
 Jak twierdzą ornitolodzy, w drodze 
do Afryki, ptaki te pokonują każdego 
dnia od 100 do 200 kilometrów. Polskie 
bociany lecą nad Bosforem, przelatują 
nad Bliskim Wschodem i Izraelem, 
dalej wzdłuż Nilu i kończą swoją 
wędrówkę na południu Afryki, gdzie 
docierają w listopadzie.

/fl/

Dwa bociany, które usiadły na dru-
tach wysokiego napięcia w pobliżu 

cmentarza, zginęły porażone prądem

Bociany przyleciały do Brzostku sporą grupą i wieczorem wszędzie ich było pełno

Najwięcej boćków siedziało na dachu kościoła

Klasa „A” juniorów młodszych  
Grupa I - Dębica

1 kolejka - 12. 09. godz. 16:30 Brzostowianka - Igloopol Dębica
2 kolejka - 19. 09. godz. 16:30 Brzostowianka - Inter Gnojnica
3 kolejka - 26. 09. godz. 16:00 Potok Dobrynin - Brzostowianka
4 kolejka - 3. 10. godz. 16:00  Brzostowianka - MULKS Pustynia
5 kolejka - 10. 10. godz. 16:00 Rzemieślnik Pilzno - Brzostowianka
6 kolejka - 17. 10. godz. 16:00 Brzostowianka - LKS Pustków Wieś
7 kolejka - 24. 10. godz. 16:00 Lechia Sędziszów - Brzostowianka

Klasa „A” juniorów starszych  
Grupa III - Dębica

1 kolejka - 15. 09. godz. 12:00 Brzostowianka - LKS Jodłowa
2 kolejka - 22. 09. godz. 12:00 LKS Glinik - Brzostowianka
3 kolejka - 29.09     pauzuje  
4 kolejka - 6.10. godz. 12:00  Brzostowianka - Czekaj Ropczyce
5 kolejka - 13.10. godz. 12:00 Płomień Zagorzyce - Brzostowianka
6 kolejka - 20.10. godz. 12:00 Brzostowianka - Skarbek Gogołów
7 kolejka - 27.10. godz. 12:00 Pogórze Wielopole - Brzostowianka

Terminarz rozgrywek I runda sez. 2007/2008
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy 

Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca 
nieruchomość:
Działka budowlana oznaczona nr ewidencyjnym 938 o pow. 0,18 
ha położona w Kamienicy Górnej, objęta Księgą Wieczystą Nr 
19 166 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca 
własność Gminy Brzostek
Działka położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów 
użytkowanych rolniczo, na obrzeżach kompleksu leśnego. Teren 
uzbrojony w sieci komunalne: sieć energetyczną, gazociąg. Przylega 
bezpośrednio do drogi powiatowej o nawierzchni utwardzonej.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu Nr RGiMK.IV.7431-32/2007 z dnia 25.04.2007 roku, 
działka ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną.
Cena wywoławcza (netto) dla działki nr 938 wynosi: 7 
952,00zł.
 Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 22% 
VAT.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 21 WRZEŚNIA 

2007r. O GODZ. 10:30 W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości najpóźniej do dnia 17 września 
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 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi 
jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się 
od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do 
stawienia się w Kancelarii Notarialnej. Koszty umowy notarialnej 
pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa 
kupujący.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w Nawsiu 
Brzosteckim stanowiących własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone 
zostają do sprzedaży w drodze przetargu następujące 
nieruchomości:
działki oznaczona nr ewid. 626/10 o pow. 0,18 ha, oznaczona 
nr ewid. 626/11 o pow. 0,15 ha i oznaczona nr ewid. 626/12 o 
pow. 0,13 ha, położone w Nawsiu Brzosteckim, objęte Księgą 
Wieczystą Nr 27 795, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w 
Dębicy, stanowiące 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 
zagospodarowania terenu, działki ozn. nr 626/10, 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  netto dla   poszczególnych działek wynosi:
1. działki nr 626/10 wynosi:           9 609,00 zł
2. działki nr 626/11 wynosi:         10 488,00 zł
3. działki nr 626/12 wynosi:           9 160,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 22% VAT. 

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ 
W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 21 

WRZEŚNIA 2007r. O GODZ. 10:00 W BIURZE WÓJTA 
GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości najpóźniej do dnia 17 września 
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 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi 
jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się 
od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do 
stawienia się w Kancelarii Notarialnej. Koszty umowy notarialnej 
pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa 
kupujący.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
z dnia 21 sierpnia 2007 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do wynajmu w drodze przetargu stanowiących 

własność gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy z przeznaczeniem 
na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej - 
stanowiący własność Gminy Brzostek, położony w:
1. budynku domu ludowego w Kamienicy Górnej; cena wywoławcza 
czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 9,40 zł + 
22% VAT-u miesięcznie. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 
łącznie 32,76 m2.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, bieżącą wodę i 
gaz.
Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wywóz 
nieczystości stałych oraz inne opłaty które obciążają najemcę.
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 (pierwsza regulacja 
nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2007 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w lokali 
nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w 
Brzostku –stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy (kiosk) położony na 
przystanku PKS w Brzostku (kierunek Dębica) z przeznaczeniem 
na prowadzenie nieuciążliwej działalności - stanowiący własność 
Gminy Brzostek
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 6,9 m2 cena wywoławcza 
czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 50,00 zł + 
22% VAT-u miesięcznie.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną.

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 24 września 

2007 r. O GODZ. 10:00
Wadium dla lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w wyżej wymienionej wysokości do dnia 21.09.2007r. w Kasie 
Urzędu Gminy w Brzostku lub na konto Urzędu Gminy (BSR 
o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0005)
Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną i wywóz 
nieczystości stałych.
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 (pierwsza regulacja 
nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2007 rok.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.
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Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2007r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych  

do sprzedaży w trybie przetargowym

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/278/06 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w 
Kleciach, stanowiących część akwenu wodnego wraz z przyległymi 
gruntami będących własnością Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznacza  się 
do sprzedaży w drodze przetargu kompleks nieruchomości 
położonych w Kleciach, obejmujący część akwenu wodnego (12,34 
ha) wraz z przyległymi gruntami (8,75 ha). W skład kompleksu 
wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 66/1, 66/2, 
66/3, 67/1, 67/2, 67/3, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 69/3, 70/1, 70/2, 70/3, 
71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 72/2, 72/3, 73/2, 73/3, 75/2, 75/3, 96/1, 96/2, 
98/4, 99/1, 99/2, 99/3, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102/1,102/2, 103/1, 
103/2, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 659/1, 
659/2, 659/3, 659/4, 659/5, 659/6, 659/7, 659/8 o łącznej powierzchni 
21,09 ha, objęte KW Nr 61 619 i 52 541.
Nieruchomości położone są w Kleciach na brzegu rzeki Wisłoki w 
odległości około 300m od drogi Pilzno -  Jasło, w pobliżu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie tym była prowadzona  
eksploatacja kruszywa a następnie w 1990 roku wykonana została 
rekultywacja.
Jest to teren płaski, grunty na brzegu są okresowo zalewane, mogą być 
wykorzystane jako tereny bazy rekreacyjno - sportowej np. biwaki, 
campingi, punkty widokowe natomiast grunty pod wodą w chwili 
obecnej wykorzystywane są jako stawy rybackie.
Nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowanie przestrzennego 
gminy Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 
01.01.2003r., na podstawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999r.,poz. 139). Według studium 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek to tereny 
proponowane do wykorzystania na cele rekreacyjne.
Wartość rynkowa nieruchomości wynosi                     328 239, 00 zł
(części akwenu wodnego, wraz z przyległymi gruntami) 
Koszt sporządzenia dokumentacji                       +    732, 00 zł
Wartość ogółem                         328 971,00 zł

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 września 2007r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych  

do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie Uchwały Nr VII/55/2007 Rady Gminy w 
Brzostku z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży działek 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 90 i 110/3 położonych 
w Brzostku przy ulicy Szkotnia, stanowiących własność Gminy 
Brzostek, na rzecz wieczystego użytkownika ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży na rzecz wieczystego użytkownika 
Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „EMAR” Nowak, 
Przebięda Spółka Jawna następującą nieruchomość:
Działki oznaczone nr ewid. 90 o powierzchni 0,13 ha i nr 
ewid. 110/3 o pow. 0,68 ha położone w Brzostku, przy ulicy 
Szkotnia, zabudowane obiektami cegielni z bazą socjalno 
admnistracyjną. Działki znajdują się w obrębie zabudowy 
handlowo-usługowej i pól użytkowanych rolniczo, w odległości 
1,5 km od centrum, objęta Księgą Wieczystą Nr 51 538 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy. Teren uzbrojony 
w sieć elektryczną, gazową, wodociągową. Dojazd z drogi 
o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość stanowi Mienie 
Komunalne Gminy Brzostek i została oddana w wieczyste 
użytkowanie 30.12.1995 roku na okres 99 lat. Obecnym 
użytkownikiem wieczystym jest Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „EMAR” Nowak, Przebięda Spółka Jawna
Działki nr 90 i 110/3 nie są objęte planem zagospodarowania 
gminy Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 
01.01.2003r., na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 r.,poz.139).
Aktualna wartość rynkowa prawa 
wieczystego użytkowania                               73 503,00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji           +          366,00 zł
Wartość ogółem                                             73 869,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt 
dziewięć złotych).
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa 
kupujący.
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Przedszkole, po obiedzie pani mówi:
- Dzieci, teraz robimy kupkę. Po zro-
bieniu idziemy do ogrodu bawić się, ale 
pojdą tylko te dzieci, które zrobią kupkę! 
Dzieci siedzą w rządku na nocnikach 
i robią swoje. Po chwili Jasio zaczyna 
płakać! Pani podchodzi i pyta:
- Jasiu, czemu płaczesz?
- Bo nie pojdę się bawić
- A co Jasiu, nie możesz kupki zrobić?

- Mogę!
- No to czemu płaczesz?
- Bo Karol mi zabrał!

		
- Maaamooo, ja nie chcę iść do szkoły!
- Jasiu, zaczął się rok szkolny i musisz 
iść!
- Alee maaamoo, ja nie lubię szkoły!
- Jasiu! Idź do szkoły, zobaczysz będzie 
bardzo miło.
- Ale maaamoo, dzieci mnie nie lubią i 
ja ich nie lubię!
- Jasiu! Musisz iść do szkoły, w końcu 
jesteś tam dyrektorem!

		
- Jasiu taki brudny nie pójdziesz do 

szkoły!!!
- Dobrze mamusiu, nie pójdę.

		
Jasiu pyta nauczycielkę:
- Proszę panią, czy można ukarać kogoś 
za coś czego nie zrobił?
- Oczywiście że nie można, Jasiu.
- Więc ja zgłaszam, że nie zrobiłem pracy 
domowej...

		
Jaś do nauczycielki: – Ja to nie chcę 
nic mówić, ale mój tata powiedział, że 
jeśli jeszcze jedna uwaga znajdzie się w 
moim dzienniczku, to się komuś zdrowo 
oberwie.
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KrZYŻóWKA Z NAGrODą

Poziomo:
1) Odżywianie się wyłącznie roślinami; 3) Z kapustą, czy-
li pomieszanie z poplątaniem; 6) Wybuchł w Czarnobylu;  
7) Towarzysząca partia instrumentalna; 15) Lekceważąco o 
Francuzie; 16) Rzecki u Wokulskiego; 18) Zwolennik endecji; 
20) Przyjaciel Bolka; 21) Słoneczny, krwionośny lub nerwo-
wy; 22) Obierki, łupiny po ziemniakach; 24) Teodor, historyk 
(zm.1927); 26) Kanton w środkowej Szwajcarii; 27) Sobota, 
niedziela, poniedziałek; 29) Oczy zająca; 30) Symbol bóstwa, 
bożyszcze; 32) Szlachetność z gestem.
Pionowo:
1) Cukrowa lub opatrunkowa; 2) Krzew na dziewicze wianki;  
4) Miejsce godów jeleni; 5) Większy od myszy; 8) Gdy ma 
olbrzymie rozmiary zwie się górą lodową; 9) Do wbijania 
gwoździ; 10) Glon na galaretę; 11) Skała lub samolot; 12) Zabój-
stwo, pozbawienie kogoś życia; 13) Symbol chemiczny SODU;  
14) Odgłos salwy armatniej; 15) W maszynce do golenia;  

17) Okres siedmiu dni związanych ze zmianami Księżyca;  
18) Jej stolicą Addis Abeba; 19) Komedia Jana Chęcińskiego; 
22) Spokojny lub Atlantycki; 23) Stop aluminium dla lotnictwa; 
25) Symbol chemiczny KADMU; 26) Niejeden w pasiece;  
28) Leninowska ekonomika; 31) Yoko ..., żona Lennona.

Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego niżej do-
starczone do 5 października 2007 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: SANK-
TUARIUM MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ W 
PRZECZYCY.
Nagrodę książkową wylosował JAN KOLBUSZ z Kołobrzegu.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia
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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

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
ROLNIKU!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy przypomina, że 
do dnia 1 stycznia 2008r. wszystkie podmioty działają-

ce na rynku pasz 
muszą spełnić wymogi Rozporządzenia Nr 183/2005

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wy-
magania dotyczące higieny pasz.

Jak rozumieć określenie „podmioty działające na rynku 
pasz”?
Są to przedsiębiorstwa produkujące różnego rodzaju mate-
riały paszowe, mieszanki paszowe, dodatki do pasz i pre-
miksy, ale są to też rolnicy indywidualni wytwarzający 
produkty, które mogą być wykorzystywane w żywieniu 
zwierząt, w tym między innymi zboża, rośliny okopowe, 
strączkowe, siano i inne oraz mleko, są to też rolnicy, 
którzy stosują pasze w żywieniu zwierząt przeznaczonych 
do produkcji żywności bez względu na to,

czy pasze wyprodukowali sami,
czy też w całości je zakupili

Rejestracja, która winna być dokonana do 1 stycznia 2006r. 
poprzez przekazanie zgłoszenia do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii była pierwszym krokiem do spełnienia dal-
szych wymagań zawartych w Rozporządzeniu, jednak nie 
wszyscy do chwili obecnej wywiązali się z niego.
Następnym jest spełnienie warunków Rozporządzenia 
właściwych dla danego rodzaju działalności zawiado-
mienie o tym, w określony sposób, Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Dębicy wg wzoru oświadczenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
z dnia 5 września 2007 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 1 o powierzchni użytkowej 71,60m2 wraz 
z pomieszczeniami przynależnymi i częścią ułamkową gruntu, 
znajdujący się w budynku mieszkalnym Nr 5A  przy ulicy Gry-
glewskiego w Brzostku, posadowiony na działce ozn. nr ewid. 
216/3 o pow. 0,50 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr 44 589 pro-
wadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiącej własność 
Gminy Brzostek.
Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej. 
Teren uzbrojony w sieć wodociągową, 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 z czasem prawidłowego użytkowania. 
Lokal został kapitalnie wyremontowany przez najemcę i nakłady 
poniesione przez najemcę nie podlegają wycenie (posadzki, wy-
mieniono stolarkę, ułożono płytki ceramiczne) Wycenę wykonano 
dla lokalu bez nakładów.
Udział w częściach wspólnych i gruncie wynosi 7160/121263 
częściach.
 Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej  
 Nr 1 (parter) wynosi      51 845, 00 zł
 Koszt sporządzenia dokumentacji  +     61, 00 zł
 Wartość ogółem       51 906, 00 zł
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych)
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Tegoroczne Dożynki Po-
wiatowe, które odbyły 

się 26 sierpnia na boisku ZSZ  
nr 1 w Dębicy, zorganizowało 
Starostwo Powiatowe i Miasto 
Dębica. Dożynki rozpoczęły 
się Mszą św. w kościele p.w. 
Miłosierdzia Bożego, podczas 
której poświęcono wieńce. 
Po Mszy św. korowód do-
żynkowy przemaszerował na 
obiekty sportowe Zespołu 
Szkół Zawodowych, gdzie 
nastąpiła prezentacja wień-
ców przygotowanych przez 
poszczególne gminy. Gmi-
nę Brzostek reprezentowały 
wieńce z Przeczycy, Skurowej 

i Grudnej Dolnej.
 Nie zabrakło również wy-
stępów kapel ludowych, w 
tym kapeli „Brzostowianie”, 
której występ wyraźnie przy-
padł do gustu publiczności.
 Pod koniec uroczystości 
miało miejsce rozstrzygnięcie 
organizowanego przez Sta-
rostwo Powiatowe w Dębicy 
Konkursu Rolnik Powiatu 
Roku 2007. Tym razem Rol-
nikiem Roku został Bogusław 
Majka z Gminy Czarna, a 
przedstawiciel naszej gminy 
Piotr Augustyn otrzymał wy-
różnienie.

/fl/

Powiatowe Dożynki w Dębicy
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Fot. J. Nosal

Jak już wcześniej informowaliśmy na 
łamach „Wiadomości Brzosteckich” nr 

9/2005 Żywy Pomnik Jana Pawła II w 
Brzostku wyrastał powoli, systematycz-
nie, od fundamentów - jak widać było na 
fotografii. Dzisiaj możemy być dumni z 
tak wielkiego przedsięwzięcia, a to dzięki 
przedsiębiorczości i kompetencji w zdo-
bywaniu funduszy ks. dr. Jana Cebulaka, 
proboszcza brzosteckiej parafii. Również 
ofiarność mieszkańców doprowadziła do 
tego, że okazały budynek stoi w całości 
przykryty. Zamontowano 50 okien dacho-
wych, wykonano w całości kanalizację. 
Budynek posiada instalację centralnego 
odkurzania (urządzenie wysysające brud, 
kurz i bakterie na zewnątrz budynku). 
Jak widać będzie to obiekt nowoczesny 
i w pełni funkcjonalny, przystosowany 
odpowiednio do jego przeznaczenia. Ale 
na tym jeszcze nie koniec. Dużo zależy 
od inicjatywy parafian.
 Trwają również prace remontowe 
innych obiektów. Już wkrótce nastąpi 
zmiana dachu na budynku Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Została zakończona 
renowacja muru wokół kościoła. Cztery 
nowe płaskorzeźby obsadzono we wnę-
kach muru. W małych wnękach umiesz-
czono stacje Drogi Krzyżowej. Natomiast 
wewnątrz kościoła została wyzłocona 
ambona, dokonano renowacji konfesjo-
nałów, stalli i chrzcielnicy. W trakcie 
odnowy jest ołtarz Serca Pana Jezusa. 
Prace wykonywane są bardzo dokładnie 
i z trwałych materiałów. 
 Te ambitne cele, jeżeli zostaną zreali-
zowane, będą służyły nam i następnym 
pokoleniom. M. Kawalec

Prace w brzosteckiej parafii

Żywy Pomnik Jana Pawła II w Brzostku rośnie systematycznie

Renowacja muru wokół kościoła została zakończona

Została również poddana renowacji zabytkowa ambona i chrzcielnica


