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6 października br. w Brzostku odbyło się oficjalne otwarcie tras rowerowych. Otwarcia dokonali: Radna Powiatu Dębickiego 
Maria Przebięda, Wójt Gminy Brzostek Leszek Bieniek oraz Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej Krzysztof 
Kolbusz. (szczegóły na str. 16)

Fot. J. Nosal
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Cała Polska Biega
W zorganizowanej w Gminie Brzostek 30 września ogól-

nopolskiej akcji Cała Polska Biega wzięło udział ok. 
370 osób. Patronem akcji była Gazeta Wyborcza, TVP Sport 
i Radio ZET.  
 Trasa biegu prowadziła od obiektów GOSiR przez osiedle 
Gryglewskiego, ul. Przedmieście, ul. Szkotnia, ul. Okrągła 
z powrotem na stadion, gdzie była meta. Celem akcji było 
propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzenia 
wolnego czasu. W biegu uczestniczyły osoby indywidualne, 
rodziny, uczniowie i nauczyciele ze szkół z gminy Brzostek.  
Wszyscy uczestnicy dotarli szczęśliwie do  mety, gdzie 
otrzymali słodycze i napoje. Wśród uczestników zostały 
rozlosowane koszulki z logo akcji i drobne upominki.

j.z.

W biegu wzięło udział około 370 osób

O bezpieczeństwo dbali m.in. strażacy z OSP w Brzostku

Imprezę rozpoczął Wójt Gminy Leszek Bieniek

Ostatnie wskazówki przed startem

Wszyscy uczestnicy dotarli szczęśliwie do mety Losowanie nagród

Fot. J. Nosal
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Stało się już tradycją, że na terenie Gminy Brzostek prze-
prowadzana jest co roku Akcja Sprzątania Świata. W tym 

roku przypadła na dzień 19 września tak jak w całym powiecie 
Dębickim. 
 Tegoroczna Akacja połączona była ze sprzątaniem lasów, któ-
rej przewodnim hasłem było „Oszczędzaj, Wyłączaj, Odzyskuj, 
Świeć przykładem”. Zorganizowana została przez Urząd Gminy 
Brzostek przy współudziale Starostwa Powiatowego w Dębicy 
i Nadleśnictwa Dębica oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Brzostku. Wzorem lat ubiegłych do udziału w akcji zaproszone 
zostały wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Uczniowie i 
wychowawcy pełni energii i zapału przystąpili w rękawicach i 
z workami w dłoniach do sprzątania. W poszczególnych miej-
scowościach pomimo pochmurnej pogody udział wzięło razem 
około 1500 uczniów. Zbieranie odpadów odbywało się w sposób 
selektywny, a następnie worki odbierane były przez Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Brzostku. 
 Szczególne podziękowania należą się dzieciom i młodzieży 
naszej gminy oraz ich opiekunom za tak aktywny oraz efektywny 
udział w Akcji Sprzątania Świata - Polska 2007 połączony ze 
sprzątaniem lasów, które przeprowadziło  Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim. Prowadzenie tego typu akcji ma za zadanie budo-
wać świadomość ekologiczną oraz inicjować działania na rzecz 
ochrony środowiska - poczynając od uprzątnięcia śmieci, poprzez 

promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów. Jesteśmy 
pewni, że zaszczepiony wśród naszych dzieci i młodzieży bakcyl 
ekologa to nie jednorazowa Akcja, ale codzienna troska o Zie-
mię. 

B.Z.

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA – POLSKA 2007

Uczniowie SP w Brzostku podczas Akcji Sprzątania Świata

INFORMACJA 
WóJTA GMINy BRZOSTeK 

z dnia 17 września 2007 roku
 Na podstawie art.32 ustawy z dnia 12 kwietnia 
2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U.Nr.46. poz.499 z póź. zm.) podaję do publicz-
nej wiadomości wyborców informację  o numerach, 
granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie 
przeprowadzone głosowanie w zarządzonych na dzień  
21 października 2007 roku  wyborach  do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Dostosowane dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych są 
lokale Obwodowych Komisji Wyborczych Nr: 1, 2, 7

WÓJT GMINY
LESZEK BIENIEK

Nr. 
Ob-

wodu
Granice obwodu Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej

1 Brzostek, Zawad-
ka Brzostecka

Szkoła Podstawowa w 
Brzostku

2 Bukowa „Stara” Szkoła Podsta-
wowa w Bukowej

3 Januszkowice, 
Opacionka

Dom Strażaka w Janusz-
kowicach

4
Nawsie Brzo-
steckie,  Wola 
Brzostecka

Zespół Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim

5 Bączałka, Ka-
mienica Górna

Szkoła Podstawowa w 
Kamienicy Górnej

6 Grudna Dolna, 
Grudna Górna 

Szkoła Podstawowa w 
Grudnej Górnej

7 Klecie Dom Ludowy w Kle-
ciach

8 
Siedliska-Bo-
gusz,  Smarżowa, 
Głobikówka

Dom Strażaka w Siedli-
skach-Bogusz

9 Gorzejowa Szkoła Podstawowa w 
Gorzejowej

10 Kamienica Dolna Szkoła Podstawowa w 
Kamienicy Dolnej

11 Przeczyca, Sku-
rowa

Szkoła Podstawowa w 
Przeczycy

Z prac Rady Gminy
Po raz dziesiąty w bieżącej kadencji 

Rada Gminy Brzostek obra-
dowała 23 września 2007r. Obradom 
przewodniczyła Przewodnicząca Rady 
Zofia Skórska. Na początku obrad 
Wójt Gminy Leszek Bieniek złożył 
informację z realizacji uchwał Rady. W 
okresie objętym sprawozdaniem podjęto 
następujące działania: Zarządzeniem 
Nr 59/07 Wójta Gminy Brzostek z dnia 
28 sierpnia br. wprowadzono układ 
wykonawczy do uchwały Nr IX/64/07 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2007 rok. W związku z uchwałą Nr 
IX/63/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w 
sprawie upoważnienia do zaciągnięcia 
zobowiązania finansowego na poczet 
środków budżetu gminy w 2008 roku, 
ogłoszono przetarg na całość wykonania 
zadania inwestycji budowy wodociągu 
we wsi Kamienica Dolna. Zawarto 
porozumienie z Powiatem Dębickim w 
sprawie współfinansowania zestawu hy-

draulicznego narzędzi ratowniczych dla 
Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, 
zgodnie z uchwałą Nr IX/65/07 z  28 
sierpnia 2007 r. Realizując uchwałę Nr 
VII/54/07 z dnia 27 czerwca br. dokona-
no sprzedaży w drodze przetargu działki 
budowlanej położonej w Głobikówce. 
Zgodnie z uchwałą Nr VII/57/07 z 27 
czerwca br. podpisano akt notarialny 
nabycia działki oznaczonej Nr 642 
położonej w Gorzejowej pod budowę 
drogi gminnej. Przyjęto darowiznę 
działki oznaczonej Nr 397/6 położonej 
w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem 
pod rozbudowę drogi gminnej.
W kolejnych punktach obrad Rada Gmi-
ny podjęła uchwały w sprawie:
•	 zmian w uchwale budżetowej na 2007 

rok Nr IV/19/07 z dnia 22 lutego 
2007r.

•	 sprzedaży w drodze przetargu działki 
rolnej położonej w Smarżowej.

•	 zarządzenia wyborów Sołtysa wsi 
Bukowa.

Ewa Szukała

Nowy Sołtys  
w Bukowej
W niedzielę 7 października odbyły 

się wybory Sołtysa w Bukowej.  
Funkcję tę pełnić będzie żona zmarłego 
Sołtysa - Zofia Trychta, która była 
jedyną kandydatką. 
 Zebranie, w którym wzięło udział 
101 mieszkańców, czyli 25,38% upraw-
nionych do głosowania rozpoczął Wójt 
Gminy Leszek Bieniek propozycją aby 
minutą ciszy uczcić pamięć niedawno 
zmarłego Sołtysa – ANTONIEGO 
TRYCHTY.
 Najważniejszym punktem zebrania 
było głosowanie tajne, w kórym wzięło 
udział 97 osób. Za wyborem pani Zofii 
Trychty głosowało 94 osoby.
 Na zebraniu zostały również prze-
prowadzone konsultacje z mieszkańca-
mi Bukowej dotyczące przywrócenia 
miejscowości Brzostek statusu miasta. 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy głosowano 
jawnie. Wyniki głosowania: za - 92 osoby, 
przeciw - 0, wstrzymujących się - 2.

/fl/
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23 września 2007r., w niedzielne po-
południe w Szkole Podstawowej w 

Brzostku zebrali się mieszkańcy w celu 
przeprowadzenia konsultacji nad przy-
wróceniem statusu miasta dla Brzostku.
 Zebranie swoją obecnością zaszczycił 
Ks. Proboszcz dr Jan Cebulak oraz ks. dr 
Bogdan Stanaszek.
 Jak zwykle na tego rodzaju spot-
kaniach nie zabrakło wypowiedzi za i 
przeciw.
 Przewodniczący Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Brzosteckiej, które to 
wystąpiło z wnioskiem do Rady Gminy 
o nadanie praw miejskich miejscowości 
Brzostek, nie miał wątpliwości, że z przy-
wrócenia tych praw wynikną same korzy-
ści. Przeważają za tym nie tylko względy 
historyczne, bo przecież Brzostek przez 
600 lat był miastem ale także szanse na 
jego rozwój, pomoże to w staraniach o 
budowę obwodnicy. Łatwiejszym będzie 
pozyskiwania środków finansowych, 
inwestorów i nowych miejsc pracy. Pozo-
stanie wsią to stagnacja i brak koncepcji 
rozwoju.
 Podobne stanowisko przedstawił 
sołtys Jerzy Potrzeba - Brzostek jako 
miasto nic nie straci a może tylko zyskać. 
Przywrócenie praw miejskich wbrew 
obiegowym plotkom nie spowoduje 
wzrostu podatków gdyż te ustala Rada 
Gminy lub Rada Miasta, nie utracimy 
subwencji oświatowej gdyż otrzymują 
je miejscowości do 5 tyś. mieszkańców, 
a obecnie Brzostek liczy ok. 2,5 tyś. Po-
dobnie wygląda sytuacja z dotacjami dla 
rolników.
 Również za powrotem do statusu 
miasta wypowiedział się Pan Ferdynand 
Bugno. Podkreślił, że jeżeli chcemy li-
czyć się w powiecie to powrót do miasta 
jest konieczny.
 Wiele niebezpieczeństw i zagrożeń 
w przywróceniu praw miejskich przed-
stawiła Przewodnicząca Rady Gminy, 
Pani Zofia Skórska. Jest duża obawa, że 
zaszkodzi to wielu rolnikom, którzy wy-
stępowali o dotacje z UE i różnych pro-
gramów pomocy dla obszarów wiejskich. 
Według niej sam pomysł jest dobry ale 
przedwczesny z uwagi na małą stabilność 
rozwiązań prawnych.
 Z podobnymi obawami wystąpił Zbi-

Miasto czy wieś?

Po zakończonej dyskusji odbyło się tajne głosowanie

Ks. Bogdan Stanaszek zaprezentował obraz  
przedstawiający brzostecki ratusz

gniew Raś, rolnik z 
Brzostku.
 W swoim wystąpie-
niu ks. Bogdan Stana-
szek zaapelował do 
wszystkich zebranych 
o odwagę przy podej-
mowaniu jakże waż-
nej decyzji. Wszelkie 
nowe wyzwania wy-
magają odwagi gdyż 
patrząc w przyszłość 
ze strachem i widząc 
same zagrożenia pozo-
stajemy w tyle w wie-
lu dziedzinach życia. 
Podkreślił również, 
że starania o odzyska-
nie praw miejskich są 
dobrze przemyślaną 
koncepcją. Do radnych 
brzosteckich, zwrócił 
się aby w czasie głoso-
wania tak na obecnym 
zebraniu jak i w czasie 
podejmowania uchwa-
ły na sesji kierowali się 
opinią mieszkańców a 
nie tylko swoimi prze-
konaniami i odczucia-
mi gdyż reprezentują 
wyborców a nie sa-
mych siebie.
 Urodziliśmy się w 
mieście i pasowało-
by umrzeć w mieście 
– powiedziała Pani 
Krystyna Szukała i do-
dała: od dawna przyję-
te jest powiedzenie, że idziemy do miasta 
myśląc o Brzostku.
 Wójt Gminy Leszek Bieniek uspokoił 
zebranych, że wbrew obiegowym opi-
niom jakoby dążył do tego aby zostać bur-
mistrzem i więcej zarabiać nie jest prawdą 
gdyż zarobki wójta czy burmistrza ustala 
rada i od jej decyzji zależą pobory burmi-
strza a nie od statusu miejscowości.
 Po zakończonej dyskusji odbyło się 
tajne głosowanie. Każdy z zebranych 
mógł się opowiedzieć czy jest „za na-
daniem miejscowości Brzostek statusu 
miasta”, „przeciw” czy się „wstrzymał”.
 Liczba osób uprawnionych do głoso-
wania na dzień 23 września 2007r. wy-
nosiła 1977. W głosowaniu udział wzięło 
164 osoby oddając 117 głosów „za”, 64 

głosy „przeciw” i 1 głos „wstrzymują-
cy”.
 W najbliższym czasie odbędą się 
zebrania wiejskie w pozostałych miej-
scowościach gminy i przeprowadzone 
konsultacje nad nadaniem statusu miasta 
stolicy gminy, tam jednak głosowanie czy 
Brzostek powinien być miastem będzie 
się odbywać w trybie jawnym.
 Ostateczną decyzję i wystąpienie do 
MSWiA z wnioskiem o przyznanie praw 
miejskich podejmie Rada Gminy, oczy-
wiście biorąc pod uwagę wyniki przepro-
wadzonych konsultacji. Jeśli wszystko 
będzie przebiegać po myśli inicjatorów to 
najwcześniej 01 stycznia 2009r. Brzostek 
może stać się ponownie miastem.

Wanda Lisowska

Uczestnicy zebrania Fot. J. Nosal
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Dokończenie na stronie 6

„..Tylko pod Krzyżem
Tylko pod tym znakiem
Polska jest Polską
A Polak Polakiem.”

Brzosteckie święto parafialne związane 
jest z niezwykłą datą naznaczoną w 

kalendarzu liturgicznym zwanym Pod-
wyższeniem Krzyża Świętego. Dzień 
ten wybrano, aby zastąpić obchodzone w 
tym czasie żydowskie Święto Namiotów 
nawiązujące do proroctwa Zachariasza 
dotyczące znalezienia krzyża.
 Pytanie co się stało z Krzyżem Chry-
stusowym, na którym zawisło Zbawie-
nie Świata jest dla nas współczesnych 
wierzących bardzo ważne. Odpowiedź 
znajdujemy w apokryfach, iż został razem 
z tablicą i gwoździami ukryty w grobie, 
w obawie przed zniszczeniem przez Ży-
dów, czy Rzymian. Pomimo zamknięcia 
grobu relikwia Krzyża Świętego miała 
wielką moc: „ukazywała się wierzącym w 
świetlistej postaci i uwalniała opętanych 
spod władzy złych duchów” cytując za 
Michałem Gryczyńskim „W tym znaku 
zwyciężasz”.
 Święta Helena, matka cesarza rzym-
skiego, kazała szukać Krzyża Chrystu-
sowego i 14 września 320r. znaleziono 
Go. W związku z tym wydarzeniem zbu-
dowano w Jerozolimie na Golgocie dwie 
bazyliki Martyrium, czyli bazylikę Krzyża 
i Zmartwychwstania. Na tę pamiątkę 
obchodzono 13 września, a potem 14 

września Święto Podwyższenia Krzyża.
 W 614r. na Ziemię Świętą napadli Per-
sowie, zburzyli bazylikę i zabrali Krzyż 
Pana Jezusa ze sobą. Cały świat modlił 

się o odzyskanie Krzyża Świętego. Po 
zwycięstwie nad Persami cesarz Hera-
kliusz na swoich ramionach wniósł Krzyż 
Chrystusa na Kalwarię – jak legenda głosi; 
wniósł krzyż dopiero wtedy, kiedy zdjął 
swoje szaty królewskie.
 Największą część drzewa Krzyża 
Świętego posiada kościół św. Guduli w 
Brukseli. Bazylika św. Piotra w Rzymie 
również przechowuje część relikwii. W 
skarbcu katedry paryskiej jest część Krzy-
ża Świętego podarowana przez polską 
królową Annę Gonzagę. W Polsce relik-
wie znajdują się w kościele dominikanów 
w Lublinie i w kościele św. Krzyża na 
Łysej Górze pod Kielcami. Istnieją zako-
ny męskie i żeńskie pod nazwą Świętego 
Krzyża. Szczególnym czcicielem Krzyża 
Świętego był św. Paweł Apostoł: „Co do 
mnie nie daj Boże, bym się miał chlubić 
z czego innego, jak tylko z Krzyża Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu 
świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja 
dla świata” (Ga 6,14).
 Nabożeństwami do Krzyża Św. wy-
różnili się święci: Helena, Bernard, 
Franciszek z Asyżu, Bonawentura, Filip 
Benicjusz, św. Jan od Krzyża, Teresa 

Neuman z Konnersreuth, Ojciec Pio, czy 
wreszcie największy autorytet polski, 
Papież Jan Paweł II.
 Rozważanie tajemnicy Krzyża niesie ze 
sobą istotę wiary. Krzyż często przez nas 
jest niezrozumiały. Są jednak w naszym 
życiu chwile kiedy nie można przed Nim 

uciec. Wtedy musimy Go z miłością 
przyjąć i nieść, bo jest On na tyle ciężki 
ile potrafimy udźwignąć.
 Zatem 14 września po Soborze Waty-
kańskim II zostały połączone dwa święta 
z 3 maja zwane Św. Znalezienia Krzyża i 
14 września w jedno święto Krzyża.
 Brzosteckie święto odpustowe jest 
pieczołowicie przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. Zawsze na ten dzień kościół 
przybierał odświętny wygląd wizualny, 
jak też i duchowy, gdyż i dzień wcześniej 
rozstawiane były konfesjonały, a zasiada-
jący w konfesjonałach duchowni udzielali 
łaski rozgrzeszenia. W tym roku święto 
odpustowe połączone było z procesją 
– dzień wcześniej – i wniesieniem statuy 
Matki Boskiej Fatimskiej, modlitwy ró-
żańcowej i pieśni Maryjnych. Bo przez 
kogo można prosić Jezusa o łaski, jak nie 
przez Jego Matkę Maryję.
 Tegoroczna suma odpustowa została 
uświetniona przez zaproszonych gości. 
Przy stole pańskim stanął senior brzoste-
ckich księży, wyrosłych tu w naszym para-
fialnym kościółku, ks. Szymon Nosal oraz 
ks. Jerzy Owsiak. Homilia o istocie Krzy-

Odpustowe refleksje

W dniu 29 września 2007r. o 
godz. 8:30  rozpoczęły  się 

Samochodowe Mistrzostwa Polski 
Dziennikarzy.  Rajd Samochodowy  
podzielony był na dwa etapy: pierw-
szy na trasie Dębica - Stasiówka 
- Stobierna – Laskowa - Łupiny 
- Głobikowa, trasa drugiego etapu 
rozpoczęła się w Głobikówce, a 
następnie Gorzejowa „kapliczka” 
- Gorzejowa „kościół” - Połomia- 
Gębiczyna. Meta wyznaczona była 
w Dębicy przy  Hotelu Igloopol, 
tam również odbyła się konferencja 

prasowa z przedstawicielami wo-
jewództwa podkarpackiego, Rady 
i Starostwa Powiatu Dębickiego, 
gmin Brzostek, Dębica, Pilzno. O 
godzinie 21 oficjalnie ogłoszono 
wyniki i wręczono nagrody. W mi-
strzostwach uczestniczyło 38 załóg, 
organizatorami rajdu samochodo-
wego byli: Auto Klub Dziennikarzy 
Polskich, Automobilklub Stomil 
Dębica, Starostwo Powiatowe w 
Dębicy, Miasto i Gmina Pilzno, 
Gmina Brzostek, Gmina Dębica. 

(M.Cz.)

Samochodowe Mistrzostwa  Polski Dziennikarzy

Fot. P. Batycki

Kanonik Kapituły Bieckiej  
ks. dr Jan Cebulak

Procesja odpustowa wokół kościoła



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE

ża Świętego i wreszcie miłe dla parafian 
ogłoszenie, że nasz Proboszcz ks. dr Jan 
Cebulak został mianowany przez Bisku-
pa tytułem Kanonika Kapituły Bieckiej. 
Znalazł się wśród 
ośmiu proboszczów 
godnych tego tytułu. 
O niezwykłych do-
konaniach budow-
lanych przy naszym 
kościele, zapleczu 
kościelnym, starej 
plebanii przystoso-
wanej do prowa-
dzenia Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, 
zmianie  więźby 
dachowej, krycie 
nowego dachu, bu-
dowanie Żywego 
Pomnika Jana Pawła 
II, remoncie kaplicy 
cmentarnej i wielu 
innych przebudo-
wach i remontach 
– o tym wszyscy 
wiemy, widzimy i 
doceniamy.
 Ksiądz Proboszcz 
urodził się w Biało-
brzegach koło Łańcuta, w rodzinie rolni-
czej. Szkołę średnią ukończył w Żołyni, 
a następnie odbył studia w Seminarium 
Duchownym w Przemyślu. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1978r. z rąk ar-
cybiskupa Ignacego Tokarczuka. Został 
skierowany do pracy duszpasterskiej w 
Krzywczy koło Przemyśla, a potem do 
rodzinnej miejscowości w Białobrze-
gach, gdzie pomagał w budowie zaplecza 
duszpasterskiego. Po trzech latach został 
skierowany do Tarnowca koło Jasła, gdzie 
pełnił, między innymi, funkcję kapelana 
więziennictwa. Następnie pracował w 

Łupkowie Nowym i tutaj pomagał w bu-
dowie kościoła, w Cieklinie zaś budował 
plebanię, a w 1987 roku został mianowany 
na proboszcza w Kątach, gdzie również 
zakończył prace budowlane obiektu 
sakralnego. Po 15 latach probostwa w 

Kątach przejął probostwo w Brzostku i 
tutaj znamy naszego Księdza Proboszcza 
z wielorakich poczynań budowlanych.
 Nasz Ksiądz Proboszcz kształcił rów-
nież swój intelekt na Chrześcijańskim 
Seminarium Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Otrzymał doktorat, a pracę 
doktorską pisał na temat „Regionalizm 
Małopolski w piśmiennictwie księdza 
Władysława Sarny”. Niezwykłość zainte-
resowań i ogromny ich wachlarz ukazuje 
Księdza Proboszcza Jana Cebulaka jako 
niezwykle utalentowanego człowieka. 

Szczerze gratulujemy tytułu Kanonika i 
życzymy Szczęść Boże na dalszą pracę.
 Odpust brzostecki, niezwykłe święto 
parafii, w której imię wkomponowany jest 
Krzyż – pradawny symbol słońca, ognia, 
życia, nieśmiertelności bóstw, jako na-

rzędzie kary wśród 
Persów,  Pa r tów 
– dla nas wierzą-
cych, jako symbol 
Zbawienia. Krzyż 
towarzyszy nam na 
wszystkich drogach 
życia od chrztu, aż 
do śmierci. Czcimy 
Go prywatnie w do-
mach, w przydroż-
nych kapliczkach, 
na piersi z łańcusz-
kami, publicznie w 
szkołach, szpitalach, 
w instytucjach pań-
stwowych. Widnieje 
nie tylko na flagach 
wielu państw, ale 
także użyczył swo-
jej formy licznym 
odznaczeniom pań-
stwowym, takim 
jak: Krzyż Virtu-
ti Militari, Krzyż 
Walecznych, Krzyż 

Niepodległości, Powstańczy, Komandor-
ski, czy Krzyż Kawalerski.
 Nasz kościół parafialny pod wezwa-
niem Podwyższenia Krzyża w tradycyj-
nym rozumieniu, czy Znalezieniu Krzyża 
w zapisie dokumentów kościelnych, 
zobowiązuje nas parafian do czci i życia 
godnego, a za pieśnią solidarnościową 
śpiewaną w pierwszych latach Solidar-
ności w Kościele św. Brygidy w Gdańsku 
powtarzamy: „Tylko pod Krzyżem, tylko 
pod tym znakiem, Polska jest Polską, a 
Polak Polakiem”.

Zuzanna Rogala
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Z Brzostku rodem...
„…Za naszą białą chatą

Na łące, na wygonie
Słoneczne ciche lato
Koniczynami płonie.

 Śmieją się złote łany
 Serdecznie, a bogato
 Jest taki świat kochany
 Za naszą białą chatą…”

     Kazuro „Pieśń o chacie”

Październikowe dni coraz krótsze przypominają, że to już 
jesień zagościła na dobre. Wiatr strząsa żółtobrunatne liście, 

jeszcze tylko gdzieniegdzie zie-
lonomiedziane kolory widnieją 
w gałęziach drzew. Tu i ówdzie 
purpurowe pędy dzikiego wina 
zwisają na zboczach stromizn. 
Pod nogami kobierzec liści 
układa niezwykłe dywany. Grzy-
biarze wracają z lasów z koszami 
pełnymi podgrzybków, koźla-
ków, prawdziwków, gołąbek. 
Na skraju lasów spod modrzewi 
i sosen wychylają z traw żółte 
główki maślaki, zaś wokół pni 
widnieją całe kolumny opieniek. 
Tu i ówdzie głośne krakanie 
gawronów, czy skrzeczenie srok 
przerywa ciszę. Słońce przedzie-
ra się przez zamglone niebo, ale 

jego promienie są coraz to bardziej nikłe. Na polach pusto, jeszcze 
tylko tu i ówdzie za pługiem i zaprzężonym koniem kroczy oracz, 
równym, ciężkim krokiem posuwa się za czarnymi skibami orki. 
Ogródki kwiatowe jeszcze pełne astrów, dalii, bratków, szałwii 
i chryzantem. Te ostatnie kwiaty przypominają, że to już jesień 
w pełni.
 Gospodarze jeszcze zbierają ostatnie plony z pól. Duże poła-
cie malin – w tym roku bardzo urodzajne – a wśród nich dzieci, 
kobiety i mężczyźni z koszyczkami pełnymi owoców. Dobrze, 
że chociaż maliny i czernice obrodziły w naszych stronach, bo 
w ogrodach raczej słaby był urodzaj tego roku. Babcie i wnuki 
zagospodarowują maliny – robią soki, bo przecież maliny zimą to 
niezwykły rarytas, a i na przeziębienie nie ma lepszego lekarstwa. 
Dżemy, konfitury, pikle warzywne, wszystko co jeszcze zwieziono 

z ogrodu gospodynie skrzętnie 
konserwują – ceny artykułów 
spożywczych idą do góry po 
europejsku, szkoda tylko, że 
pensje, emerytury i renty stoją w 
miejscu – ot po polsku – ale nie 
ma co narzekać, bywało gorzej. 
 Wśród takich refleksji, jesiennej 
zadumy odwiedzam dom Anny 
i Władysława Warchałów pod 
Zawadką. Domek rodzinny, a 
obok niego nowy, duży, piętrowy 
budynek córki. Ogród kwiatowy, 
ścięty równiutko trawniczek, a w 
dali duży maliniak i połać ziemi 
ornej. Napracowali się Anna i 
Władysław Warchałowie w tym 
polu. Uprawa zbóż, ziemniaków, Anna i Władysław Warchałowie

Życzenia od grup parafialnych Fot. J. Nosal
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buraków cukrowych, warzyw i hodowla krów, trzody chlewnej, 
drobiu, a wszystko produkowane ręcznie. Było dla kogo pracować, 
bo pięciodzietna rodzina zmuszała do niezwykłego wysiłku.
 Władysław Warchał był synem Józefa i Katarzyny z Jantoniów 
z Nawsia Brzosteckiego. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
pomagał w prowadzeniu gospodarstwa ojca – zresztą jak więk-
szość dzieci w tamtych czasach, na początku XX wieku. A, że w 
domu dzieci dorastały, zaczęły szukać „recepty” na dorosłe życie 

i znalazły, a była nią emigracja do Francji. Osiemnastoletniego 
Władysława wziął starszy brat Jan i tam pracowali w kopalni. 
Nauczeni dobrej pracy i oszczędności składali zarobione pieniądze 
na ułożenie sobie życia w ojczyźnie. Władysław wrócił do kraju, 
zakupił „kawałek pola” i ożenił się z Anną z domu Kurcz z Sied-
lisk-Bogusz. Anna pochodziła z folwarku, w którym wybudowany 
był pomnik upamiętniający bitwę pod Grunwaldem – stoi po 
dzień dzisiejszy. Pochodziła z wielodzietnej rodziny i nauczona 
była rzetelnej pracy. Cicha i skromna kobieta spodobała się Wła-
dysławowi, ożenił się z nią i na swojej posesji wybudował dom, 
w którym do dziś mieszka Anna z córką Haliną. Całe szczęście 
młodziutkiej rodziny zakłóciła wojna. Strach, niepokój o każdy 
nadchodzący dzień towarzyszył wszystkim Polakom. Przelatujące 
samoloty, huk spadających pocisków, łuny pożarów, płacz i jęk 
dzieci, łapanki i wywóz młodych ludzi towarzyszył każdemu dniu. 
Nadciągająca linia fontu i wreszcie wysiedlenie. Ucieczka z włas-
nego domu za Wisłokę, byle dalej od linii frontu, pozostawienie 
całego dopiero co zbudowanego dobytku i ucieczka w nieznane. A 
tam za Wisłokę uciekali wszyscy mieszkańcy Brzostku, Nawsia, 
Woli, Okrągłej, Kleci, Bukowej i całej gminy. Coraz więcej lud-
ności przeprawiało się przez rzekę z małymi dziećmi, z bagażami 
takimi co zdołano najważniejszego wziąć. Przeczyca, Skurowa, 
Błażkowa, Jodłowa byle dalej uciekali wysiedleńcy, a wśród nich 
i rodzina Anny i Władysława Warchałów.
 Zostali przyjęci przez rodzinę Kaputów w Przeczycy i tam 
przetrwali okres wysiedlenia. Świtem Władysław przeprawiał 
się przez Wisłokę i ze swojego pola przynosił ziemniaki, czy też 
odrobinę zboża. Okres wysiedlenia był trudny, ale życzliwość 
ludzi zza Wisłoki pomogła przetrwać rodzinie Warchałów. W 
takich trudnych warunkach przyszedł na świat ich najstarszy syn 
Teodor, który ukończył szkołę elektryczną i potem wyjechał do 
pracy na Śląsk.
 Annie i Władysławowi 
przychodzi na świat jeszcze 
czworo dzieci. Córka Maria 
po ukończeniu szkoły handlo-
wej pracowała w charakterze 
ekspedientki w Gminnej Spół-
dzielni w Brzostku, a ponadto 
pomagała w gospodarstwie 
rodziców. Wyszła za mąż za 
Szynala i z tego małżeństwa 
wyrosło dwoje dzieci, które 
obecnie już założyły własne 
rodziny. Maria zaś opiekuje 
się razem z siostrą Haliną 
leciwą już matką. Anna wspo-
mina młode lata, opowiada o 
ciężkiej pracy na roli, ręczne 
dojenie krów, prowadzenie 
domu bez udogodnień elek-

trycznych w pierwszych latach po wojnie. Wszystko to zaharto-
wało sędziwą dziś babcię i prababcię, która słucha Radia Maryja, 
czyta książki i czasopisma religijne – do dziś nie używa okularów 
– ogląda programy telewizyjne. W atmosferze spokoju, radości z 
dobrze spełnionego obowiązku żony, matki, gospodyni wspomina 
dzieciństwo swoich dzieci, które kocha gorąco.
 Drugą córką była Halina, kobieta o wielkim sercu. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej postanowiła zostać pielęgniarką i 

tak się też stało. Przez 35 lat pracowała w szpitalu w Dębicy na 
oddziale noworodków – sama wspomina, że odbierała przy poro-
dach wiele pokoleń nowonarodzonych dzieci i bardzo troskliwie 
opiekowała się nimi przez pierwsze dni życia. Praca na zmiany 
za marne wynagrodzenie – praca ze stresami, bo przecież każdy 
poród, to zawsze coś trudnego ze sobą niesie (a nade wszystko 
przed laty niósł), trudy dnia codziennego, dojazd z Brzostku do 
Dębicy, a potem „stawanie na własnych nogach” pokonywała 
Halina dzielnie. Dziś jest już na emeryturze, pomaga siostrze 
Marii opiekować się mamą, smacznie gotuje, wypieka dietetyczne 
ciasta i bardzo profesjonalnie zajmuje się matką.
 Czwartym dzieckiem Anny i Władysława Warchałów był syn 
Jan, chłopiec niezwykle pracowity i umiejący dążyć do celu. Po 
skończonej szkole średniej został powołany do wojska, a potem 
poszedł do seminarium duchownego w Przemyślu i tam w 1978r. 
został wyświęcony przez Abpa Ignacego Tokarczuka. Ksiądz 
Jan zawsze uśmiechnięty, pogodny, skromny, wsłuchujący się 
w problemy i trudy życia. Długie lata pracował koło Leżajska, a 
następnie w Wyszatycach koło Przemyśla, gdzie po śmierci pro-
boszcza ks. Zawadzkiego został powołany na proboszcza parafii. 
Chociaż pracuje na odległym terenie znajduje czas na odwiedziny 
matki, przyjeżdża do niej w każdym miesiącu – opowieściom, 
rozważaniom modlitewnym nie ma końca. Córka Halina była w 
odwiedzinach u rodziny matki w Kanadzie. Opowiada o dużej 
sadowniczej farmie nad jeziorem Ontario niedaleko wodospadu 
Niagara. Opowiada o pięknych owocach: brzoskwiniach, śliwach, 
gruszkach i jabłkach zbieranych z drzew owocowych i wysyłanych 
do sprzedaży. Życie i praca rodziny na obczyźnie zawsze było w 
kontakcie z rodziną w Polsce. W trudnych czasach powojennych 
służyli pomocą finansową i do dziś utrzymują ze sobą ścisły kon-
takt – listy, życzenia świąteczne i okolicznościowe są wynikiem 

stałych i ciepłych kontaktów 
rodzinnych.
 Najmłodszy syn Anny i Wła-
dysława Warchałów – Ma-
rian – jest dobrze znanym w 
Brzostku. Po szkole i studiach 
w Rzeszowie podjął pracę w 
Rejonie Dróg Publicznych w 
Brzostku, którą to placówką 
kieruje po dziś dzień. Zmo-
dernizował i przebudował 
bazę oraz dostosował ją do 
wymogów dnia współczesne-
go. Ożenił się z nauczycielką 
Krystyną Grzesiakowską, 
z tego małżeństwa wyrosło 
dwie córki, a Marian Warchał 
doczekał się już wnuka.
 I tak rodzina Anny i Wła-

Stanisława i Maria Warchał z rodziną Dokończenie na stronie 8

Prymicje ks. Jana Warchała (1978 r.) Wnuki Anny i Władysława Warchałów (1992 r.)
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dysława Warchałów rozrasta się i tworzy przykładną „rodzinną 
gromadę” pełną miłości, zgody i szacunku. 
 Drugim synem Katarzyny i Józefa Warchałów był Jan urodzony 
w 1908r., ożenił się z Marią z Zielińskich z Nawsia Brzosteckiego. 
W młodości był w wojsku na Wołyniu, było tam bardzo niebez-
piecznie, na szczęście cały i zdrowy wrócił do domu na Przed-

mieściu w Brzost-
ku i stąd wyjechał 
do Francji, gdzie 
pracował bardzo 
ciężko w kopalni. 
Z zarobionym gro-
szem wrócił, ale też 
wojna zrujnowała 
marzenia rodziny 
Marii i Jana War-
chałów. Ich syn 
Józef zginął w mło-
dym wieku. Wy-
siedlenie przeżyli 
w ciężkich warun-
kach przygarnięci 
przez Gąsiorów 
w Skurowej. Trzy 
córki wyrosło z tej 
rodziny: Zofia, Te-
resa i Stanisława. 
 Zofia i Stanisław 
Gryglowie byl i 
długoletnimi pra-
cownikami Gmin-
nej Spółdzielni w 
Brzostku. Zofia pra-
cowała w charakte-
rze ekspedientki, 

zawsze pogodna, rzetelna i bardzo komunikatywna. Umiała sobie 
zjednywać wokół siebie przyjaciół. Stanisław Grygiel przez długie 
lata wypiekał smaczne chleby i bułki w brzosteckiej piekarni. Na 
zakupionym hektarze pola wybudowali dom, w którym wyrosło 
dwie córki. Maria zamężna za Juszczyka z Jasła. Ich najstarszy syn 
Piotr – informatyk pracuje w Stanach Zjednoczonych, syn Łukasz 
studiuje medycynę na Ukrainie, tam zdaje egzaminy w języku 
angielskim, z tymi językowymi barierami radzi sobie dobrze, 
w przyszłości marzy o pracy w kraju rodzinnym. Córka Maria 
odwiedza bardzo często matkę Zofię z Warchałów Gryglową 
– wdowę, często wspominają dawne czasy i piękny ogród kwia-
towy, który uprawiała dawniej miłośniczka kwiatów Zofia. Dziś 
ogród jest bardziej nowoczesny, mniej kwiatów, więcej krzewów, 
wystrzyżony trawnik, a opiekuje się nim córka Barbara zamężna 
za Aleksandra Szweda, która wraz z dwoma synami Pawłem ucz-
niem II klasy technikum rolniczego w Kleciach i Grzegorza szó-
stej klasy szkoły 
podstawowej w 
Brzostku opie-
kują się babcią 
Zofią.
 W domu ro-
dzinnym Jana 
Warchała pozo-
stały dwie córki 
Teresa Nowicka 
i  S t a n i s ł a w a 
Warchał. Teresa 
po skończeniu 
szkoły podjęła 
pracę w sklepie 
Gminnej Spół-
dzie ln i .  Była 
niezwykle pra-
cowitą i otwartą 
kobietą, umiała 
sobie zjednać 
wokó ł  s i eb ie 
z n a j o m y c h . 
Mieszka z synem 
Wiesławem, któ-
ry po ukończeniu 

technikum rolniczego podjął pracę w Zakładach Oponiarskich 
Stomil w Dębicy i pracuje po dziś dzień. Dojeżdża do pracy oraz 
pomaga matce w prowadzeniu małego gospodarstwa.
 Stanisława Warchał pracowała w Zakładach Cukierniczych „Li-
wocz” w Brzostku, mieszka razem z siostrą Teresą. Opowiadają o 
sześcioletniej tułaczce ojca na wojnie austriackiej i przemierzaniu 
Europy pieszo od Wiednia do Brzostku. Wspominają też wujka 
Stanisława Warchała, który po wojsku pracował w Zakładach Ce-
gielskiego. Potem 
był administrato-
rem majątku nie-
mieckiego, tam też 
nauczył się biegle 
języka niemieckie-
go, co bardzo mu 
pomagało przeżyć 
okres wojenny. Był 
bardzo zaradnym 
człowiekiem, tutaj 
w Brzostku zaraz 
po wojnie był wój-
tem, kupił dom i 
posiadłość przy uli-
cy A. Mickiewicza. 
Ożenił się z Marią 
Górką z Nawsia 
– położną i mieli 
jedną córkę Wandę, 
która wraz z mę-
żem zamieszkała w 
Krakowie i tam na 
ulicy Floriańskiej 
prowadzili sklep 
elektryczny. 
 O Stanisławie 
Warchale opowia-
dają Teresa i Sta-
nisława wspominając niezwykłe wydarzenie z końca lat pięć-
dziesiątych ubiegłego wieku. Stanisław światły człowiek chciał 
wiedzieć co dzieje się na świecie, przychodzili do niego sąsiedzi, 
politykowali, a swoją wiedzę wzbogacali słuchając radia Wolna 
Europa – rozgłośnia ta nadawała aktualne programy dotyczące 
polityki świata. Słuchanie tej radiostacji było zakazane u nas w 
Polsce i w całym bloku sowieckiego komunizmu. Pewnego wie-
czoru słuchając wiadomości nadawanych przez Wolną Europę 
razem z Antonim Lemkiem i Janem Opielowskim wpadła milicja 
i zarekwirowała radio, a słuchaczy odtransportowała do więzienia 
jasielskiego. Dopiero interwencja Anny Kruszyny żony działacza 
lewicowego pomogła uwięzionym wyjść z więzienia i na piechotę 
przyjść do Brzostku. 
 Maria z Warchałów wyszła za mąż za Czesława Szybowicza, 
bardzo młodo zmarła, a po niej został syn Leszek.
 Emilia z Warchałów wyszła za mąż za Kazimierza Łukowi-

cza z Opacion-
ki i tam po dziś 
dzień gospoda-
rzy syn Adolf, 
zaś Sławomir i 
Józef wyjechali 
na Śląsk.
 I tak kołem się 
toczą losy rodzi-
ny Warchałów 
p r a c o w i t y c h , 
uczciwych, od-
danych Bogu i 
rodzinie. Ludzi, 
którzy pokocha-
li wszystko co 
polskie i uczą 
nas jak wycho-
wywać młode 
pokolenia, aby 
czuły, że „…jest 
taki świat kocha-
ny… za naszą 
białą chatą…”

Zuzanna 
Rogala

Dokończenie ze strony 7

I Komunia (1957 r.) - wśród dzieci Halinka Warchał

Maria Warchał z domu Górka, żona 
Stanisława

Od lewej: Stanisława Warchał, Zofia  
i Stanisław Grygiel z córką Marią
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Jan Warzecha – kandydat Dębicy i powiatu do Sejmu RP
Mieszkaniec Dębicy. Wiek 48 lat, żonaty, czworo dzieci.
Wykształcenie wyższe – ekonomiczne, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie.
Posiada dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie nadzoru Spółek Skarbu Państwa i Spółek Komunalnych.
 Od 1989 roku prywatny przedsiębiorca. Prowadził firmę konsultingowo-handlową współpracując z dużymi sukce-
sami 10 lat z branżą ubezpieczeniową. Był menadżerem, szkoleniowcem oraz autorem książek z zakresu marketingu 
wydanych w języku polskim, rosyjskim i czeskim.
 Zaangażowany od wielu lat w działalność społeczną i sportową.
Powołany jednogłośnie przez Radę Miejską, pełni obecnie funkcję Sekretarza Miasta Dębica.

Jako Poseł RP będę wspierał inicjatywy i zadania samorządu miasta Dębica oraz gmin i sołectw powiatu dębickiego.
Przed naszym regionem wiele szans: Euro 2012, dotacje unijne, autostrady.
Musimy sprawić, aby te możliwości były wykorzystane także dla rozwoju naszego regionu i nie ominęły 
naszego Miasta i Powiatu.

Dbając o nasze miasta i powiaty, dbamy o całą Polskę i Polaków!
„Mocno wierzę, że mogę wiele dokonać dla Dębicy i powiatu”

Jan Warzecha
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Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Brzostek!
	 Zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie w wybo-
rach parlamentarnych 21 października Jana Pieniądza	
kandydata PSL. 
 W zdecydowanej większości znacie Państwo osobę Jana 
Pieniądza, jego wieloletnie zaangażowanie i oddanie gmi-
nie Brzostek. Wybór tego kandydata to gwarancja dalszego 
rozwoju gminy Brzostek.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Poseł na Sejm RP Jan Bury

Poz. 4
Lista nr 10
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11. JAKuB SZeLA W LITeRATuRZe

Rzecz przynajmniej dziwna, że osobo-
wość i czyny chłopa ze Smarżowej były 

tematem powieści i dramatów, poematów 
i pieśni, prac doktorskich i monografii, 
rozpraw naukowych i artykułów publicy-
stycznych. Pisali o nim literaci i politycy, 
księża i historycy, ludzie odpowiedzialni i 
karierowicze.
 W literaturze pięknej i historycznej opinie 
o Jakubie Szeli są mocno zróżnicowane, 
często sprzeczne i krzywdzące. Dla jednych 
autorów był uosobieniem zła, a dla innych 
bohaterem. Przypisywane są mu epitety 
wyssane z palca, bez żadnego uzasadnie-
nia. Wiele przewrotnego kłamstwa ukryto 
tuż obok prawdy, obok faktów lub wbrew 
faktom. Tworzono „czarną legendę” o smar-
żowskim wieśniaku. Pisano o nim nad Wisłą, 
Dunajem, Renem i Sekwaną.
 Zdecydowana większość tekstów po-
święconych Szeli w XIX wieku pochodzi od 
szlachty lub urzędników austriackich. Nato-
miast nie ma pamiętników, listów itp. pisa-
nych ręką chłopską, z jednym wyjątkiem, 
w literaturze cytowane są zeznania chłopa 

Andrzeja Szydłowskiego – szwagra Jakuba 
Szeli. Brak tekstów pisanych przez włościan 
jest zrozumiały, gdyż chłopi w przeważającej 
masie byli analfabetami. Nie z własnej winy 
byli pozbawieni możliwości zdobywania 
wiedzy, nawet tej najbardziej elementarnej. 
Od 1364 roku istnieje dzisiejszy Uniwersytet 
Jagielloński, a pierwsze chłopskie dziecko z 
Grudnej ukończyło szkołę średnią dopiero w 
XX wieku.
 Krwawe wydarzenia 1846 roku w Galicji 
odbiły się głośnym echem niemal w całej 
Europie. Autentyczne fakty, plotki, pomó-
wienia i kłamstwa tworzyły legendę, która 
zadomowiła się w świadomości współcze-
snych i potomnych.
 Było rzeczą szokującą, czasem przera-
stającą wyobrażenia, że chłopi targnęli się 
na swoich dziedziców, ich dzierżawców i 
urzędników. Dla właścicieli dworów opór 
chłopów przeciw pańszczyźnie był czynem 
oburzającym. To niesłychane, aby włościanie 
mordowali tych, którym do tej pory służyli. 
To niegodziwe, że szlachta została wyrżnięta 
przez poddanych. Opinia szlachty uwidocz-
niła się w postaci „czarnej legendy”.
 W literaturze polskiej wszystko zaczęło 

się od pamiętnika Ludwiki z Boguszów Go-
rajskiej, córki zamordowanego seniora rodu, 
Stanisława Bogusza. Przedstawiła ona Szelę 
jako zbrodniarza, który jeszcze przed 1846 
rokiem rzekomo miał zbrodnie na sumieniu. 
Gorayska była mocno zraniona rabacją i 
trudno wymagać od niej opinii obiektywnej, 
opartej tylko na faktach, bez osobistych 
urazów i elementów zasłyszanych plotek.
 Już po pacyfikacji Siedlisk i Smarżowej 
przeciwko Szeli wpłynęła do sądu skarga 
Henryka Bogusza, brata Ludwiki z Bo-
guszów Gorayskiej. Skarga ta była przez 
autora podana również do prasy francuskiej 
i nagłośniła nazwisko Szeli w Europie.
 Przedstawimy teraz wybrane pozycje 
z literatury, które w całości lub częściowo 
dotyczą Szeli. 
 W 1846 roku Antoni Tessarczyk opub-
likował pracę „Rzeź galicyjska 1846 r.”, 
w której smarżowskiego chłopa scharak-
teryzował słowami: „Tak umiał pod swoim 
płaszczykiem świętoszka i sofistycznej pokory 
ukryć wszystkie czynności swoje, iż należało 
go koniecznie uważać za uczciwego czło-
wieka; całe jego życie było wyrachowane 
według planu, czego dowiódł niestety w na-
jokrutniejszy sposób w nieszczęśliwej epoce 
galicyjskiego powstania”. 
 Tuż po rzezi, gdy nie obeschły jeszcze 
łzy, a nastroje we wsiach były niestabilne, 
Tessarczyk uważał, że Szela był jednym z 
wielu przywódców chłopskich. Było to istot-
ne spostrzeżenie: nie przywódcą, a jednym z 
wielu. 
 Autor wspomnianej książki był szlachci-
cem i swoją książkę adresował do szlache-
ckiego środowiska. Być może, że „wymu-
szona uczciwość Szeli” była, w przekonaniu 
autora, rzeczywistą uczciwością, srogą, ale 
autentyczną.

c.d.n.

StaniSław BiałaS

Jakub Szela
Kim był?      (10)

W dniu 23 września podczas obchodów 
Dni Kołaczyc, z inicjatywy strażaków 

OSP Kołaczyce zostały zorganizowane po-
kazy ratownictwa drogowego. Swe umiejęt-
ności i wyposażenie zaprezentowały wspól-
nie z OSP Kołaczyce i zaproszona gościnnie 
na teren sąsiedniej gminy OSP Brzostek. 
W pokazie wzięły udział dwa zastępy stra-

żaków. OSP Kołaczyce, samochody GLM 
Żuk i GBA Star 266, oraz dwa zastępy stra-
żaków z OSP Brzostek, samochody SLRT 
Peugeot i GCBA Iveco. Działanie polegało 
na zabezpieczeniu miejsca wypadku, ocenie 
stanu poszkodowanych osób, wydobyciu 
rannych z dwóch pojazdów oraz udziele-
niu wszystkim poszkodowanym pomocy 

medycznej. Warto dodać, iż obie jednostki 
już od dłuższego czasu wspólnie współpra-
cują w zakresie podnoszenia wyszkolenia 
druhów z obu jednostek. Pokaz cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
uczestników imprezy, zgromadził liczne 
grono obserwatorów.

Zarząd OSP Brzostek

POKAZ WSPóŁDZIAŁANIA JeDNOSTeK OSP BRZOSTeK I KOŁACZyCe

Teatrzyk „Biedronki”  działający przy 
Domu Kultury w Brzostku, od październi-
ka wznawia swą działalność po przerwie 
wakacyjnej i zaprasza dzieci z klas IV -VI 
szkoły podstawowej, które lubią bawić się 
w teatr. Zajęcia odbywają się po lekcjach, 
raz w tygodniu (dzień do uzgodnienia po 
zamknięciu listy naboru).

Działająca przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Siłownia  
„ATLTIC- CLUB” zaprasza wszystkich chętnych chcących poprawić swoją 
sylwetkę w następujące dni tygodnia:
  - Poniedziałek w godz. 17.00 – 20.00
  - Środa   w  godz. 17.00 – 20.00
  - Piątek   w godz. 16.00 – 20.00
Zapewniamy profesjonalny sprzęt do ćwiczeń siłowych, rowerek treningowy 
oraz fachową pomoc instruktora. (Wstęp 2 zł.) Przyjdź i zobacz!!!
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Przeziębieniem jesień się zaczyna
Przeziębienie jest ostrą chorobą wiruso-

wą, zwaną inaczej nieżytem górnych 
dróg oddechowych. Wirusy, choć łagod-
ne, szerzą się bardzo łatwo, zwłaszcza w 
chłodnej porze roku. Na przeziębienie moż-
na chorować wielokrotnie, gdyż zakażenia 
te wywołuje około 200 typów wirusów. Po 
przechorowaniu nabywamy odporność na 
dany typ wirusa, ale możemy znów zarazić 
się wirusem innego typu. Do zakażenia do-
chodzi drogą kropelkową, w czasie kicha-
nia lub kaszlu. Czynnikami sprzyjającymi 
infekcjom może być: niska temperatura, 
przemoczenie nóg, przeciągi. Szczególnie 
podatni na przeziębienie są ludzie: prze-
męczeni, zestresowani, alergicy, kobiety 
w środkowej fazie cyklu miesiączkowego 
i dzieci (głównie w wieku od 2-ch do 5-ciu 
lat). Zdarza się, że maluchy chorują nawet 
kilka razy w roku. Jest to spowodowane 
niedojrzałością układu odpornościowego 
oraz czynnikami środowiskowymi. W 
okresie jesienno-zimowym skupiska dzieci 
w przedszkolach szczególnie sprzyjają 
rozprzestrzenianiu się infekcji.
 Objawy przeziębienia rozwijają się 
powoli i zaczynają się od kataru, kichania, 
drapania w gardle. Objawom tym może 
towarzyszyć ból głowy, chrypka, kaszel 
i niewielki stan podgorączkowy. Trwa to 
przeważnie kilka dni. Niekiedy jednak in-

fekcja może przekształcić się w zakażenie 
bakteryjne. Dochodzi do zapalenia zatok, 
ucha środkowego, zapalenia krtani, oskrze-
li, a nawet płuc. Chciałabym podkreślić, że 
przeziębienie jest najbardziej zaraźliwe na 
początku rozwoju choroby. Przeziębienie 
możemy leczyć sami przy pomocy wielu 
środków dostępnych w aptece bez recep-
ty.
 Aby zmniejszyć możliwość zakażenia 
należy unikać kontaktu z osobami kasz-
lącymi, kichającymi. Często myjmy ręce 
oraz wspierajmy nasz układ odpornościo-
wy. Ważny jest więc ruch, odpowiednia 
dieta bogata w witaminy C, B, cynk, żela-
zo, selen. Bardzo ważne jest, aby odróżnić 
przeziębienie od grypy. 
 Symptomy grypy występują nagle, 
chory gorączkuje (ok. 39 st.C), jest słaby, 
miewa bóle głowy, stawów, mięśni oraz 
suchy kaszel. Katar i kichanie przy grypie 
zdarzają się niezwykle rzadko. Zwalczanie 
męczących objawów należy rozpocząć od 
razu, by nie doszło do powikłań, Szcze-
gólnie u ludzi starszych, np. z chorobami 
krążenia, cukrzycą. Dbajmy więc w tym 
okresie choroby o wypoczynek i pra-
widłowe odżywianie. Unikajmy ciężkiej 
pracy fizycznej, szczególnie na powietrzu. 
Powikłania pogrypowe są poważne, np. 
zapalenie płuc, zaburzenia rytmu serca, za-
palenia mięśnia sercowego, niewydolność 
krążenia i inne. Z uwagi na różnorodność 
wirusów brak jest leków przeciwwiruso-
wych. Antybiotyki nie są skuteczne, chyba 
że dojdzie do powikłań grypy, czy przezię-
bienia w postaci zakażenia bakteryjnego. 
Jeżeli jednak zauważymy: przedłużającą 
się gorączkę, ból gardła trwający kilka dni, 
ból ucha, chrypę lub bezgłos, przedłużający 
się katar, silny kaszel z odksztuszaniem, 
czasem duszność, ból w klatce piersiowej 

– wtedy należy zasięgnąć porady lekarza.
 Chciałabym przekazać kilka rad do-
tyczących stosowania niektórych leków. 
Krople do nosa należy stosować tylko do 3 
dni, ponieważ stosowane regularnie przez 
dłuższy okres czasu mogą spowodować 
zanik błony śluzowej nosa i zaostrzenie 
objawów kataru. W czasie leczenia nie 
nadużywamy aspiryny, szczególnie jest 
przeciwwskazana u osób:
- uczulonych na ten lek
- chorobie wrzodowej
- zaburzeniach krzepliwości (często docho-

dzi do krwotoków z nosa)
- przy astmie (występują napady duszno-

ści)
- przy niewydolności nerek
- u kobiet ciężarnych, karmiących.
 Nie wolno podawać tego leku do 12-
tego roku życia, z uwagi na możliwość 
ciężkiego uszkodzenia wątroby. Również 
pyralgina często podawana przeciwgo-
rączkowo jest lekiem, który może spo-
wodować poważne powikłania, takie jak: 
uszkodzenie szpiku kostnego, zapalenie 
błony śluzowej przewodu pokarmowego, 
uszkodzenie nerek. O wiele bezpieczniej-
szym lekiem jest paracetamol, naproxen 
oraz ibuprofen. Gorączkę można także 
obniżyć lekami ziołowymi, np. korą wierz-
by, kwiatostanem lipy, owocami maliny. 
Z innych leków przynoszących ulgę w 
przeziębieniu i grypie można wymienić 
witaminę C, rutynę i wapń. Pamiętajmy 
jednak, jeżeli wyżej opisane objawy cho-
robowe utrzymują się dłużej nie zwlekajmy 
z wizytą u naszego lekarza, który pomoże 
nam prawidłowo wyleczyć dolegliwości 
związane z przeziębieniem lub grypą oraz 
ich powikłania. 
Dużo zdrowia

mgr Krystyna Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

Poznajemy własną gminę
Rzeczpospolita internetowa to program 

wsparcia społeczności lokalnych 
organizowany przez Fundację Grupy 
TP z siedzibą w Warszawie. Partnerem 
Fundacji przy realizacji Programu jest 
UNDP (Program Narodów Zjednoczonych 
ds.Rozwoju). 
 Realizacja programu w Zespole Szkół 
w Nawsiu Brzosteckim rozpoczęła się 
we wrześniu 2007r., a zakończy w marcu 
2008r. 
 Celem naszego projektu jest rozbudze-
nie potrzeby aktywnego spędzania wolne-
go czasu uczniów i ich rodziców poprzez 
turystykę pieszą i rowerową, opracowanie 
drukowanego i wirtualnego (na stronie 
www gminy) przewodnika turystycznego 
po gminie Brzostek, nabycie umiejętności 
wykorzystania nowoczesnych technik 
informatycznych.
 Realizację projektu wspierają: Gmina 
Brzostek, czasopismo lokalne „Wiadomo-
ści Brzosteckie”, Stowarzyszenie „Dorośli 
Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim”, Rada 
Rodziców przy Zespole Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim.
 W ramach realizacji projektu zostanie 
przeprowadzonych 110 godzin zajęć po-

zalekcyjnych; opracowany zostanie kanon 
wycieczek pieszych i rowerowych po 
gminie Brzostek wraz z przewodnikiem. 
Odbędą się  cztery wycieczki piesze i 
trzy rajdy rowerowe dla uczniów Zespołu 
Szkół w Nawsiu Brzosteckim oraz rajd 
gwieździsty dla uczniów z zaproszonych 
szkół. Szkoła zostanie doposażona w apa-
rat fotograficzny, kaski ochronne i rowery, 
które pozwolą na udział w organizowanych 
wycieczkach uczniom nieposiadajacym 
własnego sprzętu. Szkoła otrzyma rów-
nież pięć zestawów komputerowych oraz 

laptop. Te działania przyczynią się do 
pełniejszego wykorzystania zasobów ma-
terialnych szkoły i nabycia przez uczniów 
nowych umiejętności posługiwania się 
technikami informatycznymi. 
 Pierwszym działaniem był udział grupy 
uczniów w rajdzie gwieździstym wspólnie 
z uczniami ze Szkół Podstawowych w 
Kamienicy Dolnej i Przeczycy. Pełniejsza 
relacja z imprezy plenerowej w następnym 
numerze. 

Koordynator projektu: 
Krzysztof Skórski

Uczniowie próbują  nowe rowery
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Kontynuujemy cykl związany z 
odszkodowaniami komunika-

cyjnymi. Zgodnie z zapowiedzią 
z odcinka 4 dzisiaj przedstawiam 
pierwszą cześć dotyczącą roszczeń 
jakie możemy mieć w związku z 
zaistniałym wypadkiem.
 W sytuacji gdy w wypadku zosta-
ła poszkodowana osoba np. kierowca 
innego pojazdu, pieszy lub pasażer 
z tytułu ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej takiej osobie od 
sprawcy wypadku a w konsekwencji 
z uwagi na zawarcie OC od zakładu 
ubezpieczeń przysługiwać mogą 
następujące roszczenia:
- zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę
- zwrot poniesionych kosztów za 

(zniszczone rzeczy, leczenie, re-
habilitację, specjalną dietę, sprzęt 
ortopedyczny, środki pielęgnacyj-
ne, dojazdy na zabiegi i wizyty 
lekarskie, koszty poniesione przez 
rodzinę, pomoc i opiekę osoby 
trzeciej)

- zwrot utraconych dochodów
- renta uzupełniająca
- renta z tytułu zwiększonych po-

trzeb lub zmniejszenia się widoków 
powodzenia na przyszłość

- w przypadku śmierci (zwrot kosz-
tów pogrzebu, koszt nagrobka, 
renta, odszkodowanie)

 Jeszcze jedno wyjaśnienie, skąd 
w ogóle udział firm ubezpieczenio-
wych. Otóż z tytułu zawarcia umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej firma 
ubezpieczeniowa odpowiada za 
osobę ubezpieczoną (najczęściej kie-
rowcę), która wyrządziła szkodę w 
związku z ruchem pojazdu – podsta-
wa prawna to przepis art. 35 ustawy z 
dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i 
Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych.
 Cóż to takiego to zadośćuczynie-
nie pieniężne za doznaną krzywdę?
 Zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego w razie uszkodzenia ciała 
lub wywołania rozstroju zdrowia po-
szkodowanemu przysługuje zadość-
uczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę. Nie ma jasno określonych 
reguł dotyczących ustalania wyso-
kości zadośćuczynienia.
Określając jego wysokość należy 
brać pod uwagę przede wszystkim: 
rodzaj obrażeń i ich skutki, nasile-
nie bólu, przeprowadzone zabiegi 
lecznicze, skutki obrażeń w zakresie 
możliwości wykonywania dotych-
czasowych zajęć i związane z tym 
poczucie krzywdy poszkodowanego, 
długotrwałość leczenia i rehabilitacji 
itp. Wysokość zadośćuczynienia nie 
może ze swojego założenia stanowić 
jakiegoś znacznego nieuzasadnio-

nego przysporzenia majątkowego. 
Winna być ustalana także w oparciu 
o przeciętne warunki materialne spo-
łeczeństwa. Ustalenie prawidłowej 
wysokości zadośćuczynienia jest 
niekiedy bardzo trudne, dodatkowo 
biorąc pod uwagę wewnętrzne po-
czucie krzywdy poszkodowanego. 
Każdy tego typu przypadek jest inny 
i wymaga bardzo starannego rozwa-
żenia wszelkich okoliczności.
 Kolejne roszczenie jakie przysłu-
guje poszkodowanemu to żądanie 
zwrotu poniesionych wydatków. Jak 
wcześniej wspomniano dotyczy to 
praktycznie wszelkich uzasadnio-
nych wydatków jakie ponieśliśmy. 
 Po pierwsze to zwrot wartości 
zniszczonych rzeczy lub ich naprawy 
(ubranie, obuwie, okulary, rzeczy 
przewożone w samochodzie i znisz-
czenie lub uszkodzenie pojazdu)
 Po drugie to koszty związane z 
leczeniem, rehabilitacją, środkami 
opatrunkowymi i pielęgnacyjnymi, 
lepszą dietą. Tutaj jedna uwaga, 
trudno nam będzie odzyskać koszt 
prywatnych wizyt lekarskich, reha-
bilitacyjnych jeśli jesteśmy ubezpie-
czeni i możemy bezpłatnie korzystać 
z usług służby zdrowia. Zwrot taki 
oczywiście jest możliwy, ale to my 
musimy udowodnić, że z danego za-
biegu nie mogliśmy skorzystać w ra-
mach ubezpieczenia lub skorzystanie 
z prywatnej wizyty było uzasadnione 
z uwagi na wymogi leczenia.
 Po trzecie to koszty dojazdów 
na zabiegi i wizyty lekarskie. W 
praktyce musimy przedstawić zesta-
wienie z datami, ilością kilometrów 
i kosztami dojazdów oraz dowody 
poniesienia tych kosztów. Mogą to 
być np rachunki za taksówkę, bilety 
autobusowe, kolejowe itp. Możliwy 
jest zwrot kosztu użycia swojego po-
jazdu lub osoby trzeciej rozliczonego 
według stawki używanej do zwrotu 
kosztów używania samochodu pry-
watnego do celów służbowych.
 Po czwarte to koszty poniesione 
przez członków rodziny np. dojaz-
dy do szpitala w celu odwiedzenia 
chorego rozliczane według zasad 
podanych wyżej.
 Po piąte wreszcie to zwrot kosz-
tów opieki i pomocy osoby trzeciej. 
Roszczenie to przysługuje w sytua-
cji, gdy z uwagi na stan poszkodo-
wanego korzystanie z takiej pomocy 
było uzasadnione. Osoba trzecia 
to także członkowie rodziny jeśli 
pomoc udzielona była odpłatnie 
lub osoba taka udzielając pomocy 
utraciła część swoich dochodów nie 
wykonując w tym czasie pracy.

 Na koniec jedna bardzo ważna 
uwaga. Wszystkie te roszczenia nam 
przysługują, jednak to na osobie 
poszkodowanej ciąży obowiązek 
udowodnienia, że takie wydatki 
poniosła. Zbierajmy więc wszystkie 
faktury, rachunki. Na bieżąco pro-
wadźmy zestawienie wyjazdów.
 Za miesiąc dalsza część.

radca prawny
Adam Dachowski
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Prawne 
pogaduszki (6)

Informacja o wymianie 
dowodów osobistych
W związku ze skierowaniem przez Prezydenta RP 

do Sejmu w dniu 22.08.2007r. projektu ustawy 
o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi 
wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 roku, który 
przewiduje, że przez pierwsze trzy miesiące 2008 
roku dotychczasowe „książeczkowe” dokumenty 
nadal będą potwierdzać tożsamość oraz obywatel-
stwo polskie.
 P r z y p o m i n a   s i ę, że termin składania 
wniosków o wymianę książeczkowych dowodów 
osobistych nie ulegnie zmianie. Każdy, kto posiada 
taki dokument do końca br. jest obowiązany złożyć 
wniosek o jego wymianę.
 Przedłużenie terminu ważności książeczkowych 
dowodów do końca marca przyszłego roku będzie 
obowiązywało tylko tych, którzy do końca roku złożą 
wniosek o ich wymianę.

Wanda Lisowska

Sezon grzybowy w pełni

Mieszkaniec Brzostku, pan Jan Gajda, 19 września 
podczas grzybobrania w lesie w Smarżowej znalazł ten 
oto okaz prawdziwka. Grzyb, o obwodzie kapelusza  
80 cm, był zdrowy i ważył 0,90 kg. Jak widać, nie był 
to jedyny prawdziwek znaleziony w tym dniu przez 
niego i wnuczka Konrada.

Pan Jan Szybist wraz z wnuczkiem Hubertem rów-
nież ma się czym pochwalić. Znaleziony przez niego 
prawdziwek ważył aż 1,45 kg. Znalazł go w lesie w 
Kamienicy Górnej 14 września. 
- Często chodzę na grzyby, ale tak wielkiego prawdziw-
ka jeszcze nie widziałem - przyznaje dumny pan Jan.

/fl/
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6 października br. w Brzostku odbyło się oficjalne ot-
warcie tras rowerowych. Otwarcia dokonali: Radna 

Powiatu Dębickiego Maria Przebięda, Wójt Gminy Brzo-
stek Leszek Bieniek oraz Prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej Krzysztof Kolbusz. Swoją obecnością 
zaszczycili nas: Sekretarz Powiatu Michał Prażak, Szef 
Klubu Obieżyświat w Dębicy – sekcja rowerowa Zbigniew 
Szurek, zastępca Wójta Piotr Szczepkowicz, sołtys Brzost-
ku Jerzy Potrzeba. W ceremonii uczestniczyli nauczyciele i 
opiekunowie wraz z młodzieżą szkół podstawowych, gim-
nazjalnych gminy oraz szkoły średniej z Brzostku. Przybyli 
także uczniowie z opiekunami z pobliskiego Pilzna oraz 
mieszkańcy Brzostku i okolic.
 Inauguracja pierwszego rajdu rowerowego miała miej-
sce przy nowo zamontowanej tablicy „Mapa Turystyczna 
Gminy Brzostek” naprzeciwko Urzędu Gminy w Brzost-
ku.
 Na trasę wyjechało około stu uczestników. Nad bezpie-
czeństwem rajdu czuwali policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji z Dębicy, Komisariatu Policji w Brzostku, Straż 
Pożarna z ratownictwem medycznym z Brzostku i Nawsia 
Brzosteckiego.
 Trasa rajdu prowadziła przez zabytkowy Rynek w 
Brzostku, ulicą Słoneczną, Węgierską, Połaczówką, dalej 
drogą krajową, a następnie w kierunku Skurowej ulicą 
Równie przez most na Wisłoce. Po pokonaniu stromego 
podjazdu w miejscowości Przeczyca przy sanktuarium 
nastąpiła krótka przerwa na odpoczynek. Następnie po 
przejechaniu przez Zawadkę Brzostecką wszyscy uczestni-
cy dotarli szczęśliwie na teren Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Brzostku. Tu czekała gorąca kiełbasa z grilla. 
Ponadto każdy uczestnik otrzymał przewodnik „Rowerowe 
wędrówki po Gminie Brzostek” z opisem szczegółowym 
tras rowerowych.
 Chętni wzięli udział w konkursach z nagrodami ufun-
dowanymi przez p. Marię Przebiędę. Na zakończenie 
imprezy organizatorzy wręczyli nagrody dla najmłodszych 
uczestników Daniela Lechwara (lat 6) i Justyny Czachary, 
dla seniora rajdu p. Zbigniewa Szurka oraz za konkuren-
cje sprawnościowe dla: Agaty Rutkowskiej, Moniki Bik, 
Sylwii Gil, Macieja Lisowskiego, Konrada Pieniądza i 
Mateusza Gieruta.
 Wszystkim uczestnikom pierwszego rajdu rowerowego 
w imieniu organizatorów podziękował Wójt Gminy Brzo-
stek. 
 Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej składa 
podziękowania za pomoc w organizacji otwarcia „tras 
rowerowych” Wójtowi Gminy Brzostek oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej
Krzysztof Kolbusz

Otwarcie tras rowerowych

Oficjalne otwarcie tras rowerowych

Na trasę rajdu wyjechało około stu uczestników

Chętni wzięli udział w konkursach

Na zakończenie organizatorzy wręczali nagrody

Fot. J. Nosal
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Poziomo:
1) Ekspedientka; 8) Paliwo w dawnych 
lampach; 9) Kwiat jesienny; 10) Biblij-
ny syn Jakuba; 11) Ujadają na obcego; 
12) Wyspa brytyjska w Orkadach;  
13) Lichy kawałek mięsa; 16) Np. 
„Antek” B. Prusa; 20) Drzewo na 
parkiety; 21) Nota; 22) Ból nerwu 
kulszowego; 24) Pieczenie w przełyku; 
25) Legendarny król Celtów; 26) Lina 
między samochodami; 29) Kotlety 
bite; 32) Na szpulce; 34) Zwolennik 
endecji; 35) Żołnierz po wyjściu z 
wojska; 36) Stolica Grecji; 37) Imię 
Carusa, króla tenorów; 38) Sproszko-
wany tytoń.

Pionowo:
1) Podtrzymuje rowerzystę; 2) Imię 
Gorbaczowej; 3) Posada; 4) Jedwabna 
tkanina; 5) Szybki galop; 6) Port w 
Szwecji z promem do Świnoujścia;  
7) Imprezy sportowe; 14) 100 arów; 
15) Elektroda dodatnia; 17) Załoga 
łodzi regatowej; 18) Arkusz poprawek; 
19) Ziemia nadana wasalowi; 20) Brak 
pracy; 23) Dziedzina sztuki cyrko-
wej; 27) Stamtąd samoloty „Iskra”;  
28) Stolica Turcji; 30) Ma cenę i 
oczekuje nabywcy; 31) Biblijny raj;  
33) Onieśmielenie.
Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego niżej dostarczone 
do 5 listopadaa 2007 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: GMINNE DOŻYN-
KI W SIEDLISKACH BOGUSZ.
Nagrodę książkową wylosowała BOŻE-
NA LISEK z Opola.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

- Więc młody człowieku mówisz, że 
chcesz zostać moim zięciem?
- Prawdę powiedziawszy, wcale nie, 
madame. Ale nie widzę innej możliwo-
ści ożenku z Pani córką…

		
Córeczka pyta się mamy tuż po wysłu-
chaniu bajki:
- Mamusiu, czy wszystkie bajki zaczy-
nają się od „Dawno, dawno temu”?
- Nie kochanie - odpowiada mama - nie-

które z nich zaczynają się od „Skarbie, 
muszę dziś zostać dłużej w pracy”.

		
Siedzi sobie dwóch pijaczków przy 
tanim winku. Jeden z nich czyta na 
głos gazetę:
- Tu piszą, że picie alkoholu skraca ży-
cie o połowę... Ile masz lat Stefan?
- 40.
- No widzisz, jakbyś nie pił miałbyś 
teraz 80!

		
Jaka jest różnica między IV RP a 
PRL?
- Za PRLu rząd był w Londynie, a naród 
w Polsce...

		

Podchodzi blondynka do Informacji 
PKP:
- Przepraszam, jak długo jedzie pociąg 
z Krakowa do Warszawy?
- Chwileczkę....
- Dziękuję!!!

		
Wnuczek poszedł z babcią do kościoła 
w Zaduszki. Słucha jak ksiądz czyta 
wypominki:
„Za duszę Jana, Marcina, Henryka, za 
duszę Adama, Andrzeja, Teofila...”
Chłopiec słucha, słucha, w końcu zanie-
pokojony ciągnie babcię za rękaw:
„Babciu, chodźmy stąd, bo on nas 
wszystkich zadusi!”
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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 wynajem lokalu użytkowego położonego w Woli Brzo-
steckiej – stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowa-
dzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej - stanowiący własność 
Gminy Brzostek, położony w:
1. budynku domu ludowego w Woli Brzosteckiej; cena wywoławcza czyn-
szu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 11,00 zł + 22% VAT-u 
miesięcznie. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 44,3 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 waloryzowana 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.)
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 

GMINY W BRZOSTKU W DNIU 8 listopada 2007 r. o GODZ. 1000

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej 
wymienionej wysokości do dnia 05.11.2007r. w Kasie Urzędu Gminy 
w Brzostu lub na konto Urzędu Gminy (BSR o/Brzostek Nr 598589 
0006 0080 0210 2020 0005)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na 
poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocz-
nie po zakończeniu przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kleciach stano-
wiącej część akwenu wodnego wraz z przyległymi grunta-

mi będącej własnością Gminy Brzostek
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 przyle-
głymi gruntami (8,75 ha) czyli o łącznej powierzchni 21,09 ha.
W skład kompleksu wchodzą działki oznaczone numerami ewiden-
cyjnymi: 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 odległo-
ści 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, cam-
pingi, 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 prze-
strzennego 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.
Cena wywoławcza netto kompleksu nieruchomości o łącznej po-
wierzchni 21,09 ha wynosi 328 971,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 9 LISTOPADA 2007r. o 

GODZ. 1000 W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej 
wymienionej wysokości najpóźniej do dnia 5 listopada 2007r. 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 niezwłocz-
nie 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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