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Bożego Narodzenia 
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osobistych wszystkim 

Mieszkańcom 
Gminy Brzostek

życzy Wójt
Leszek Bieniek



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE2

Święty Mikołaj rozdawał prezenty!

Fot. J. Nosal
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Rodzaj Podatku
Stawki 

Ministra 
Finansów 
 na 2008 r.

Stawki 
obowiązujące  

w 2007 r.

Przyjęte 
stawki w 
Gminie 

na 2008 r.
Podatek od nieruchomości
1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 
powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 ha powierzchni

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1 m2 powierzchni

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej
3. Od budowli – 2% ich wartości

0,71

3,74

0,35

0,59
19,01

8,86

3,84

6,37 
2% wartości

0,40

3,65

0,20

0,27
12,50

5,00

3,75

2,85
2% wartości

0,45

3,65

0,20

0,27
12,50

5,00

3,84

2,85
2% wartości

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego  145,725 70,00 75,00
Opłata stała w przedszkolach

a) za jeden posiłek dziennie
b) za dwa lub więcej posiłków dziennie

17,00
28,00

17,00
28,00

Dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach 
a) przy sprzedaży towarów z samochodów ciężarowych (platformy, ciągnika 

lub przyczepy)
b) przy sprzedaży towarów z samochodów osobowych
c) przy sprzedaży towarów z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych i 

innych

do 631,94
25,00

17,00
10,00

25,00

17,00
10,00

Z prac Rady Gminy
Na XII sesji w dniu 23 listopada 

2007r., Radni Gminy Brzostek 
podjęli uchwały w sprawie ustalenia 
podatków i opłat na 2008 rok. Podatek 
rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosił 
będzie 75 zł, (kwota ta jest skutkiem 
obniżenia przez Radę Gminy ceny skupu 
żyta ogłoszonej przez Ministra Finan-
sów z kwoty 58,29 zł za 1 decytonę na 
kwotę 30,00 zł).
 Nieznacznie ulegną zmianie stawki 
podatku od nieruchomości. Wzrost o 5 
groszy, dotyczy podatków od gruntów 
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 metra kwa-
dratowego powierzchni. Podwyższono o 
9 groszy stawkę podatku od budynków 
lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych od 
1 metra kwadratowego powierzchni 
użytkowej. Podatek od budynków lub 
ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej nie ulegnie 
zmianie i wynosił będzie 12,50 zł od 
1 metra kwadratowego powierzchni. 
Nadal obowiązywać będzie zwolnienie 
od podatku budynków mieszkalnych do 
270 metrów kwadratowych powierzchni 
użytkowej. 
 Nie ulegną zmianie stawki podatku 

od środków transportowych, opłaty tar-
gowej, opłaty stałej w przedszkolach. 
 Taryfa za 1 metr sześcienny wody wy-
nosić będzie 4,58 zł. Odbiorca wody będzie 
płacił 2,30 zł za metr sześcienny, dopłata z 
budżetu wynosić będzie 2,28 zł.
 Nie ulegnie natomiast zmianie taryfa 
za odprowadzenie ścieków, która wynosi 
6,57 zł za metr sześcienny. Dostawca 
ścieków zapłaci 3,29 zł za metr sześ-
cienny, dopłata z budżetu wynosić będzie 
3,28 zł. Opłata abonamentowa za jedno 
urządzenie pomiarowe dla odbiorców 
wody i dostawców ścieków wynosić bę-
dzie 9 zł za kwartał (do tej pory 3 zł za 1 
miesiąc). Do podanych stawek doliczony 
będzie należny podatek VAT.

Ewa Szukała

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W GMINIE BRZOSTEK NA 2008 r.

Szóstego grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie,
Dźwiga swój worek niezmordowanie,
I każde dziecko prezent dostanie,
A kiedy rozda już prezenty,
Wraca do nieba uśmiechnięty,
Choć może czasem przykro Świętemu,
Że nikt prezentu nie daje Jemu.

Do Szkoły Podstawowej w Brzostku 
również zawitał Święty Mikołaj, 

przyjechał do dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej– uczestników konkursu pla-

stycznego na projekt kart do Kalendarza 
na 2008 rok-zorganizowanego przez To-
warzystwo Walki z Kalectwem – Koło 
Terenowe w Brzostku. Na konkurs 
nadesłano 62 prace ze szkół z Pustyni, 
Pustkowa, Parkosza, Pilzna, Nagoszyna, 
Jaworza Górnego, Mokrego, Brzeź-
nicy, Januszkowic, Siedlisk-Bogusz, 
Przeczycy, Kamienicy Dolnej, Nawsia 
Brzosteckiego i Brzostku .Wszystkim 
uczestnikom Mikołaj podziękował za 
udział w konkursie wręczając dzie-
ciom prezenty oraz piękny Kalendarz 

na 2008r. Projekt finansowany był ze 
środków Zarządu Powiatu Dębickiego , 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie z Dębicy oraz Towarzystwa Walki z 
Kalectwem z Rzeszowa . 
 Za zorganizowanie  pięknej integra-
cyjnej imprezy serdecznie dziękujemy 
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz 
dzieciom występującym w programie 
artystycznym.

Zarząd Koła TWK

Święty Mikołaj rozdawał prezenty!
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Ostatnie dni listopada wprowadzają 
nas w niezwykły, niecodzienny 

nastrój. Długie wieczory, późne ranki, 
szarość, kłęby mgieł ciągnących się w 
nieskończoność, zmuszają nas do zadu-
my. Młodzież przeżywa szaleńcze dni 
Andrzejkowe, Katarzynkowe – lanie 
woskiem, stawianie wróżb na rozmaite 
sposoby. A starsi w zamyśleniu oddają 
się wspomnieniom o dawnych czasach. 
Szybkimi krokami nadchodzi adwent. 
Czas oczekiwania, czas zatrzymania się 
w pędzie codzienności i rozmyśleń nad 
samym sobą, nad najbliższymi, tymi 
którzy są tu i teraz z nami i nad tymi, 
którzy odeszli. Jak oni spędzali czas 
adwentowy? Wyznacznikiem tego czasu 
był dzwon kościelny, który wzywał świ-
tem na roraty – swoistego rodzaju Mszę 
świętą. Spieszyli parafianie ścieżkami, 
dróżkami ze świecą w ręku do kościoła, 
a potem świeca – symbol oczekującej 
Maryi na przyjście Dzieciątka Jezus stała 
w wieńcu adwentowym na poczesnym 
miejscu. I jakoś spokojniej i ciszej było 
w tym czasie oczekiwania na przyjście 
Dzieciątka Bożego w każdym polskim 
domu.
 Jak pamięcią daleko sięgam, przy-
pominam sobie czas oczekiwania na 
święta Bożego Narodzenia zawsze tak 
samo. Z całym pietyzmem i rytuałem 
przygotowywaliśmy się do tej jedynej 
w całym roku nocy wigilijnej, choinki i 
świąt. Zawsze wieczorem, po skończeniu 
robót w gospodarstwie i pracy zawodowej 
w sklepie, zasiadali moi Rodzice z nami, 
całą trójką córek, przy stole w kuchni. 
Ojciec przynosił duży kosz wiklinowy 
z cackami choinkowymi, Matka rozkła-
dała papierki kolorowe, bibułki, słomki, 
wydmuszki i rozpoczynaliśmy wykony-
wanie koszyczków na orzechy, które 
owijaliśmy w staniol, wycinaliśmy z 
bibuły papierki z nacinanymi drobno 
końcami do owijania cukierków, któ-
re też wykonywaliśmy sami. Potem 
z kolorowej bibuły robiliśmy różne 
zabawki: jeżyki, grzybki, gruszki, 
jabłka. Z białej gufrowanej bibuły 
wycinałyśmy suknie i skrzydła 
aniołkom, a już całą pomysłowość 
wykorzystywałyśmy przy robieniu 
łańcuchów z kolorowych papier-
ków, a to ze słomek i składanych 
harmonijek bibułkowych, czy też 
waty i resztek baniek (takie można 
było kupić). Przy tych wycinankach 
zawsze śpiewaliśmy pieśni adwento-
we, a kiedy wyczerpaliśmy repertuar, 
słuchałyśmy opowieści Rodziców. 
Wspólnie też układaliśmy jadłospis 
i rytuał Wieczerzy Wigilijnej oraz 
wypieków świątecznych. Ileż radości 
dostarczały nam dzieciom te wspól-
nie spędzone wieczory adwentowe 
możemy ocenić dzisiaj. W Wigilię 
zawsze miałyśmy przydzielone 
czynności do wykonania. Najmłod-
sze dzieci ubierały choinkę, zawsze 
było to żywe drzewko, zgrabne z 
równo rozłożonymi piętrami gałą-
zek. Na czubku był duży anioł, a 

dalej zabawki, orzechy, jabłka, cukierki, 
łańcuchy i tu i ówdzie bańki szklane, 
oraz świeczki kręcone umieszczane w 
kręconych drucikach. Przyozdabiałyśmy 
drzewko odrobiną waty, co wyglądało 
jakby płaty śniegu były tu i tam. Pod 
drzewkiem nie było prezentów – bieda 
galicyjska dawała się odczuć i w tym 
dniu.
 Matka uwijała się przy kuchni, razem 
ze mną (byłam najstarszą z córek). A było 
co robić, zawsze jak tradycja nakazywała 
było 12 dań i kompot z suszu owocowego 
z miętą. Wypieki czyniłyśmy wcześniej. 
W dużym piecu chlebowym piekłyśmy 
strucle posypywane makiem, zawijaki 
makowe, kakaowe, serniki, pierniki i 

dużo różnokształtnych ciastek, które zdo-
biły choinkę oraz stół świąteczny. Wie-
czorem w dzień Wigilijny z wypiekami na 
twarzy czekaliśmy pierwszej gwiazdki. 
Pilnie nakrywałyśmy stół białym, wy-
krochmalonym obrusem, ozdobionym 
siankiem i opłatkiem. Zawsze przy stole 
było wolne jedno krzesło, talerz i łyżka, 
zawsze w tym dniu drzwi stały otworem. 
Kiedy nadszedł czas i zabłysła pierwsza 
gwiazdka na niebie – gromadziliśmy się 
przy stole. Ojciec rozpoczynał obrzęd 
– odczytywał Ewangelię wg Św. Łuka-
sza, następnie modliliśmy się, łamali 

opłatkiem i spożywaliśmy wieczerzę 
wigilijną – było nas zwykle dużo, bo 
był zwyczaj organizowania rodzinnych 
Wigilii i taki pozostał do dziś. Po skoń-
czonej Wieczerzy i odmówieniu mod-
litwy, zapalałyśmy świece na choince i 
rozpoczynałyśmy śpiewanie kolęd „Bóg 
się rodzi, moc truchleje”… Śpiewaliśmy 
przy dźwiękach mandoliny, skrzypiec, 
gitary, później akordeonu, a że byliśmy 
rodziną muzykalną, wyśpiewywaliśmy 
chwałę malutkiemu Jezusowi na wiele 
głosów. Później gremialnie szliśmy na 
Pasterkę, aby się pokłonić Malutkiemu 
Jezusowi i Jego Matce. Nieśliśmy w 
swych sercach podziękowania i prośby. 
Kościół brzostecki w tę noc zawsze był 
pełny wiernych, a nawet duża ilość ludzi 
stała poza murami kościoła.
 Dziś, kiedy już Rodziców nie ma, 
staram się dalej jednoczyć całą rodzinę 
przy stole Wigilijnym. I chociaż choinka 
jest sztuczna i ozdoby sztuczne błyszczą i 
migają swoimi kolorami, to może tęskno 
do jodełki z lasu i tamtych dni. „Bóg się 
rodzi” brzmi czysto, harmonijnie, tylko 
już inni dorośli i mali śpiewają. Zdałoby 
się powiedzieć – nowe pokolenie po nas 
wyrasta i oby pamiętało o tradycji i niepo-
wtarzalnej wymowie czasu oczekiwania 
na święta Bożego Narodzenia.
 Dzisiaj święta Godne, bo tak je nazywa 
starsze pokolenie, mieni się tysiącami 
barw, świateł, ozdób, szopek, oświetleń 
i jeszcze innych cudów nowoczesności. 
Ale czy pamiętamy o ubóstwie w jakim 
rodziło się Dziecię Jezus? Czy pamię-
tamy, że pierwszymi odwiedzającymi 
byli prości pasterze, a dopiero potem 
możni świata tego. Oby przemyślenia 
nad zdarzeniem betlejemskim pomogły 
nam radośniej śpiewać „Bóg się rodzi, 
moc truchleje”.

Zuzanna Rogala

Zanim zabrzmiało „Bóg się rodzi…”

Mur wokół kościoła parafialnego w Brzostku otwierają dwie bramy wejściowe i jedna 
wjazdowa. Nowe, starannie obsadzone harmonizują z kamiennym murem. Metal, z któ-
rego zostały wykute jest ocynkowany, malowany i patynowany – tak określił wykonawca 
p. Edward Giergowski z Brzostku, który kowalstwo plastyczne uprawia od wielu lat 
z zamiłowania. Jego dziełem jest także bramka wejściowa z placu przykościelnego na 
plebanię.                     /M. K./

Fot. J. Nosal
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Artystyczne sukcesy naszych uczniów

Uczestnicy z gminy Brzostek na eliminacjach rejonowych w Rzeszowie

Uczniowie ze szkół podstawowych i 
gimnazjów z naszej gminy po raz ko-

lejny udowodnili, że są dobrze przygoto-
wani do występów artystycznych. W tym 
roku zbiegły się w czasie dwa znaczące i 
wieloetapowe konkursy.
 O jednym już pisaliśmy w poprzednim 
numerze Wiadomości Brzosteckich. Był to 
Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej 
– eliminacje gminne. Ośmioro uczniów 
tych eliminacji zostało wytypowanych 
do finału, który odbył sie 22 listopada w 
Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy. Tu 
na szczeblu powiatowym nasi recytatorzy 
spisali się znakomicie, dorównali wyso-
kim poziomem artystycznym pozostałym 
wykonawcom, a dwie uczennice zdobyły 
wysokie nagrody: Magdalena Balasa z 
Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim 
zajęła tu III miejsce, a Patrycja Karaś z 
Gimnazjum w Brzostku zdobyła wyróż-
nienie.
 Również w listopadzie odbył się drugi 
prestiżowy konkurs Poeci i Pisarze dzie-
ciom – Cztery Pory Roku „Jesień” Ten 
cieszący się dużym powodzeniem wśród 
nauczycieli i dzieci szkół podstawowych 
konkurs również odbywa się etapowo: 
najpierw są eliminacje szkolne, potem 
gminne, regionalne, półfinały i finał.
 W Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku odbyły sie eliminacje gminne 
tego konkursu. Zgłosiło sie do nich około 
100 wykonawców ze szkół podstawowych 
z Brzostku, Gorzejowej, Kamienicy 
Dolnej, Kamienicy Górnej, Przeczycy, 
Smarżowej i Siedlisk-Bogusz. Komisja w 
składzie: Jadwiga Orzechowska z WDK 
Rzeszów, Wiktoria Łazowska, Maria 
Smoroń oraz Rafał Szczygieł (prace pla-
styczne) dokonała następującej oceny:
W kategorii klas I-III:
Recytacja:
I miejsce – Faustyna Zdziarska z SP w 

Smarżowej, II miejsce – Kinga Byś z SP 
w Brzostku, III miejsce – Magdalena 
Grzesiakowska z SP w Gorzejowej.
Piosenka: 
I miejsce – Natalia Czech z SP w 
Brzostku, II miejsce – Zespół wokalny 
z Zespołu Szkół w Siedliskach- Bogusz, 
III miejsce – Zespół wokalny z SP w 
Smarżowej.
Prace plastyczne:
I miejsce – Aneta Czyż z SP w Kamienicy 
Dolnej, II miejsce – Mateusz Zdziarski z 
SP w Gorzejowej, III miejsce – Monika 
Berek z SP w Kamienicy Dolnej.
W kategorii klas IV-VI:
Recytacja:
I miejsce – Justyna Mordel z SP w Ka-
mienicy Dolnej, II miejsce – Dominika 
Kaput z SP w Brzostku, III miejsce – Ag-
nieszka Błaszczyk z SP w Przeczycy.
Piosenki:
I miejsce – Zespół wokalny z SP w 
Brzostku, II miejsce – Justyna Porębska 
z SP w Kamienicy Dolnej, III miejsce 
– Monika Wojnar z SP w Kamienicy 
Dolnej.
Prace plastyczne:
I miejsce – Przemysław Łącki z SP w 
Brzostku, II miejsce – Natalia Serwińska 
z SP w Gorzejowej, III miejsce – Anna 
Kudłacz z SP w Smarżowej.
 Wymienieni laureaci (około trzydzieś-
cioro dzieci) wzięli udział w eliminacjach 
rejonowych, które odbyły się w dniu 27 
listopada b.r. w Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Rzeszowie. Tutaj nasi uczniowie 
zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami 
z Rzeszowa i nie tylko dorównali im 
wysokim poziomem artystycznym, ale w 
niektórych formach wręcz je przewyższyli 
zdobywając zaszczytne pierwsze miej-
sca.
 W formie piosenka w młodszej katego-
rii wiekowej zespół wokalny z Siedlisk-

Bogusz w składzie: Aleksandra Chajec, 
Patrycja Rakowska, Gabriela Szydłowska, 
Justyna Szydłowska za wykonanie piosen-
ki „Świerszczyk” do słów Marii Konop-
nickiej w aranżacji Jerzego Wojnarow-
skiego, zdobył I nagrodę i tym samym 
przepustkę do udziału w kolejnym etapie 
konkursu czyli do półfinału, który odbył 
się w Rzeszowie 3 grudnia. Nominację 
do półfinału wyśpiewała sobie również 
uczennica w starszej kategorii wiekowej 
(klasy IV –VI) Justyna Porębska z SP 
w Kamienicy Dolnej, która za znakomi-
cie wykonany utwór T. Urgacza „Rudy 
rydz” w aranżacji Krystyny Porębskiej 
i Małgorzaty Ryba również zdobyła I 
nagrodę.
 Inni uczniowie naszej gminy, co praw-
da nie zakwalifikowali się do półfinału, 
ale też zdobyli wysokie nagrody: w pio-
sence w młodszej kategorii wiekowej II 
nagrodę otrzymała Natalia Czech z SP 
w Brzostku za utwór „Z liściem na trzy 
czwarte” Marka Sochackiego w aranżacji 
Elżbiety Parat. Zespół z SP w Brzostku 
w składzie: Paweł Szukała – keyboard kl. 
VI a, Grzegorz Szwed – gitara kl. VI a, 
Waldemar Wójcik – marakasy kl. VI a, 
Żaneta Kopacz – marakasy kl. V c, Kinga 
Stanek, Mateusz Stanek, Ewelina Ko-
nieczny z kl. V c – śpiew, Anna Kawalec 
kl. VI a - śpiew, Iwona Kolbusz, Karolina 
Piekarczyk, Jarosław Stawarz kl. VI b 
– śpiew utworem W. Buchcica „We wtorek 
po sezonie” w aranżacji Doroty Dziedzic 
również wyśpiewał sobie III nagrodę.
 Natomiast w recytacji (w kategorii 
klas I-III) Kinga Byś z SP w Brzostku za 
prezentację utworu „Orszak Pani Jesieni” 
Ewy Romaniec-Zawadzkiej (opiekun: 
Aneta Pietrzycka) otrzymała II miej-
sce.
 W półfinale konkursu Justyna Po-
rębska z Kamienicy Dolnej otrzymała 

wyróżnienie. Te 
wysokie nagrody 
na eliminacjach re-
jonowych w Rze-
szowie, świadczą 
niewątpl iwie o 
dużych możliwoś-
ciach artystycz-
nych uczniów z 
naszej gminy. Jest 
to również zasługą 
nauczycieli, którzy 
się nimi opieko-
wali i wspania-
le przygotowali 
do prezentacji . 
Oprócz wyżej wy-
mienionych, lista 
nazwisk jest tak 
długa, że nie spo-
sób jej tu wymie-
niać. Wszystkim 
dz iękujemy za 
duże zaintereso-
wanie konkursem, 
poniesiony wkład 
pracy, a samym 
laureatom życzy-
my dalszych suk-
cesów.

E.M.
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wodniku. W tym celu wyznaczają daną trasę, gromadzą informację 
o zabytkach, które na niej można zobaczyć. Ich pracą kieruje pani 
Elżbieta Tyburowska.
 Materiały te, trafiają potem do grupy, którą kieruje pani Anna 
Żurowska. Uczniowie pracują tutaj nad kartograficzną i graficzną 
ich obróbką. Poszczególne trasy są nanoszone na opracowywane 
mapy i zaznaczane są na nich miejsca w których znajdują się 
ciekawe zabytki.
 Kolejnym etapem są warsztaty prowadzone przez panią dyrektor 
Urszulę Wojnarowską, na których powstaje robocza wersja prze-
wodnika w formie papierowej, a także 
kolejne zajęcia z panią Anną Żurowską , 
gdzie uczniowie opracowują jego wersję 
elektroniczną.
 Osobnym rodzajem zajęć są warsztaty 
prowadzone przez pana Piotra Kawalca. 
Tutaj młodzież uczy się np. współpracy 
komputera z różnymi urządzeniami, taki-
mi jak: kamera wideo, aparat cyfrowy. Pracują 
na komputerach przenośnych pochodzących z 
różnych projektów grantowych realizowanych 
w naszej szkole. Na zajęciach tych będą także 
uczyć się zakładania prostych stron www. 
Umiejętności te pozwolą im łatwiej realizować 
projekt, a później pomogą w promocji już 
gotowego przewodnika.

Kierownik projektu - Krzysztof Skórski

W naszej szkole w dalszym ciągu trwają pracę nad projektem 
Rzeczpospolita Internetowa. Jest to grant, którego organi-

zatorami są UNDP - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju i Fundacja Grupy TP. Szkoła realizuje projekt w ka-
tegorii „Nasz region”, a tytuł naszego projektu brzmi „...Swego 
nie znacie”.
 Uczniowie na dodatkowych zajęciach finansowanych w więk-
szej części przez UNDP, zajmują się przygotowaniem przewodnika 
turystycznego po gminie Brzostek i jej okolicach. Przewodnik 
będzie zawierał opis zabytków, a także ciekawych przyrodniczo 
miejsc. Jego tytuł brzmiał będzie „Kanon wycieczek szkolnych i 
rodzinnych”. Prowadzone są warsztaty informatyczne i dziennikar-
skie. Na zajęciach uczniowie realizują zadania, które doprowadzą 
do powstania naszego przewodnika.
 Jedna z grup pracuje nad częścią merytoryczną i historyczną 
tras wycieczek rowerowych i pieszych, które pojawią się w prze-

w Zespole Szkół 
w Nawsiu Brzosteckim

Uczniowie podczas zajęć prowadzonych w ramach Rzeczpospolitej Internetowej

Miasto czy wieś?
Co roku kilka miejscowości o statusie 

wsi otrzymuje prawa miejskie. 
Mieszkańcy Brzostku również podjęli sta-
rania w tym kierunku. W dniu 3 kwietnia 
2007r Uchwałą Nr V/33/2007 Rada Gminy 
Brzostek na wniosek Towarzystwa Miłoś-
ników Ziemi Brzosteckiej uchwaliła, że w 
celu poznania stanowiska mieszkańców 
Gminy Brzostek na temat  nadania miej-
scowości Brzostek statusu miasta zostaną 
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Brzostek 1977 164 117 46 1
Bączałka 217 23 21
Bukowa 387 94 92 2
Głobikówka 176 25 25
Gorzejowa 567 43 28 9 2
Grudna Dolna 301 43 15 11 14
Grudna Górna 413 26 24 2
Januszkowice 658 44 38 5
Kamienica D. 378 17 8 6 3
Kamienica G. 591 42 37 5
Klecie 479 22 6 15
Nawsie Brz. 638 21 6 15
Opacionka 342 19 14 2 3
Przeczyca 543 18 17 1
Siedliska-B. 788 26 12 7 6
Skurowa 320 43 41 2
Smarżowa 503 26 26
Wola Brz. 397 15 11 2 2
Zawadka Brz. 280 15 10 4 1

Razem: 9955 726 548 88 78
/M.Cz/

przeprowadzone konsultacje społeczne. 
 Konsultacje odbywały się na zebraniach 
wiejskich zwołanych przez Wójta Gminy 
Brzostek we wszystkich sołectwach. Pierw-
sze zebranie odbyło się 23 września br. w 
Brzostku gdzie mieszkańcy brali udział 
w głosowaniu tajnym, w pozostałych 18 
miejscowościach Gminy mieszkańcy na 
przełomie listopada br. głosowali w sposób 
jawny.
 Osoby uprawnione do udziału w kon-
sultacjach wyrażały swoją opinię odpowia-
dając na pytanie: Czy jesteś za nadaniem 

miejscowości 
Brzostek statusu 
miasta? Miesz-
k a ń c y  m i e l i 
możliwość gło-
sowania w trzech 
wariantach: „je-
stem za”, „je-
stem przeciw”, 
„ w s t r z y m u j ę 
się”. Zgodnie 
z w/w Uchwa-
łą konsultacje 
są ważne bez 
względu na licz-
bę osób obec-
nych na zebra-
niu.

 Wyniki konsultacji społecznych dotyczą-
cych nadania praw miejskich miejscowości 
Brzostek przedstawiają się następująco: 

       Mieszkańcy Bukowej głosują za nadaniem miejscowości 
                                  Brzostek statusu miasta Fot. J. Nosal
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„Śpiewajmy Panu pieśń nową
Śpiewaj Panu ziemio cała
Oddaj pokłon swoim głosem
I ze śpiewem padaj na kolana.”

To już osiemnasty raz wielbimy patron-
kę śpiewu i muzyki św. Cecylię w 

naszym kościele parafialnym. Kim była ta 
święta i dlaczego nazwana jest patronką mu-
zyki kościelnej, muzyków, budowniczych 
instrumentów muzycznych i śpiewaków?
 Święta Cecylia pochodziła z rodu 
Cyceliuszy, a żyła w pierwszej połowie 
III wieku, kiedy to bycie chrześcijanką 
było niezwykle niebezpieczne. Cecylia 
postanowiła żyć w czystości. Kiedy została 
zaślubiona Walerianowi wyznała mu swoją 
tajemnicę „Jestem dziewicą poświęconą 
Bogu i Anioł Pański stoi przy mnie, by 
bronić mej czystości. Nie waż się mnie 
dotknąć bo ściągniesz na siebie gniew 
niebios”. Po tym wyznaniu wstrząśnięty 
Walerian przyjął chrzest i stał się gorliwym 
wyznawcą Chrystusa. Wkrótce po tym 
zobaczył Walerian swoją żonę Cecylię i 
stojącego obok anioła podającego jej róże. 
Cecylia i Walerian pomagali prześladowa-
nym chrześcijanom, za co ścięto Waleriana 
a Cecylię prześladowano. Almachiusz kazał 
wrzucić ją do wrzącej wody w jej własnym 
domu. Woda jednak nie uczyniła świętej nic 
złego. Zdenerwowany tym cudem prefekt 
kazał świętą Cecylię ściąć, ale i tym razem 
trzykrotnie oprawca dobywał miecza, a 
Cecylia pocięta dalej żyła. Śmierć zabrała 
świętą Cecylię 22 listopada 230 roku. 
Pogrzebana została w katakumbach, a jej 
dom zamieniono na kościół. Kiedy w 822 
roku znaleziono zwłoki świętej okazało 
się, że ciało zostało nienaruszone. Podczas 
ślubu z Walerianem grały pięknie organy 
a święta w duchu wyśpiewywała hymn na 
chwałę Bogu. W ikonografii święta Cecylia 
pojawia się z instrumentami muzycznymi 
– stąd została nazwana opiekunką śpiewu 
kościelnego i muzyki.
 Nasz chór parafialny pieczołowicie 
wielbi św. Cecylię i w tym dniu wyśpiewuje 
pieśni Panu za pośrednictwem świętej. A 
ponadto spotykamy się w domu parafialnym 
przy herbatce i wspominamy nasze przygo-
dy i przeżycia z osiemnastu lat wspólnego 
śpiewania w kościele brzosteckim. Tak też 
było i w tym roku. Razem z Księżmi Stani-
sławem i Józefem gawędziliśmy o wielkich 
przeżyciach naszego chóru podczas uro-
czystości kościelnych: odpustów, prymicji, 
świąt Bożego Narodzenia, uroczystości 
wielkopostnych z Triduum Paschalnym i 
wyśpiewywaniem Męki Jezusa Chrystusa 
wg. św. Mateusza, radosnego Zmartwych-
wstania Pańskiego, uroczystości związa-
nych z świętem do Miłosierdzia Bożego, 
świętami Maryjnymi i innymi świętami 
okolicznościowymi.
 Z ogromną radością wspominają chórzy-
ści pielgrzymki do Matki Bożej Góralskiej 
w Ludźmierzu, Matki Bożej Łaskawej w 
Chmielniku, do muzeum naszego zmar-
łego Ojca Świętego w Wadowicach, do 
bieszczadzkich kościołów w Dwerniku 
i Zatwarnicy, okolicznych kościołów i 
wreszcie do Krosna w czynnym uczestni-
ctwie chóralnym we Mszy św. sprawowanej 
przez Papieża – naszego polskiego Papieża 
– podczas pielgrzymki w 1997 roku. To wy-

Za pośrednictwem św. Cecylii
darzenie było dla nas największą radością i 
dostojeństwem. Widzimy i do dziś czujemy 
obecność Wielkiego Piotra naszych cza-
sów.
 Chórzyści z rozrzewnieniem wspomi-
nają posługę w Januszkowicach, gdzie 
po Mszy świętej proboszcz tej parafii Ks. 
Tadeusz Preis zorganizował pieczenie kieł-
basy. Tam wyśpiewaliśmy nie tylko pieśni 
kościelne ale też towarzyskie i regionalne. 
Z łezką w oku wspominaliśmy spotkania z 
parafianami w Błażkowej, w Przeczycy, w 

Rzeszowie i u Ks. Dziekana Emila Midury 
w Gogołowie.
 Wszystkie nasze występy okupione są 
wielogodzinnymi ćwiczeniami, a jest nas 
coraz mniej. Polskie powiedzenie „Śpiewać 
każdy może” jakoś nie pasuje do brzoste-
ckiej aktywności śpiewaczej. Szkoda, bo 
przecież kto śpiewa to się dwa razy modli.
 Może święta Cecylia, którą czciliśmy w 
czwartkowy wieczór obudzi chęć śpiewaczą 
w brzosteckich parafianach i na następną 
próbę chóru przybędzie pięćdziesiąt osób, 
czego życzę brzosteckiemu Kościołowi i 
sobie dyrygentce chóru parafialnego.

Zuzanna Rogala

Chór podczas Mszy św. prymicyjnej Ks. Krzysztofa Tyburowskiego (1992r.)

Brzostecki chór w Dwerniku (1993r.)

Aktualni członkowie chóru parafialnego (22 listopada 2007r.)
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StaniSław BiałaS

Jakub Szela
Kim był?      (12)
11. JAKuB SZELA W LITERATuRZE cd.

Do wydarzeń 1846 roku wracał w swo-
jej twórczości Stanisław Wyspiań-

ski. Widmo Szeli pojawiło się w Weselu i 
innych utworach tego wybitnego artysty. 
Leon Płoszewski uważał, że rabacja była 
autentyczną obsesją Wyspiańskiego.
 W roku 1907 Ludwik Stasiak napisał 
obszerną powieść „Krwawe ręce”, w której 
czołową postacią jest Jakub Szela.
Autor popuścił wodze fantazji i przed-
stawił swoją baśniową wizję wydarzeń z 
1846 roku, która jest fikcją literacką. W 
tej fikcji historycznym postaciom przypo-
rządkowano nieprawdziwe zdarzenia, które 
zniekształcają obraz i szkalują bohaterów. 
Wielokrotnie powtarzane baśnie stwarzają 
pozory rzeczywistości i z czasem nabierają 
cech autentycznych faktów. Tak się rodziła 
i utrwalała czarna legenda.
 Bez komentarza przytoczymy obszerne 
fragmenty z tej książki (z oryginalną pisow-
nią):
... Bardziej się męczył Matner, bo twardszy 
żywot miał. Nie mógł on w żaden sposób 
skonać pod cepami, zatem zbójcy konie 
wyprowadzili, kilku parobków oklep siad-
ło, jeżdżą po trupie i tańcują. Konie czują 
pod kopytami ludzkie ciało, zwierzę nawet 
delikatnie, ostrożnie nogi stawia, człowieka 
kopytami oszczędza, jeźdźcy biją i katują 
konie, straciły czucie katowane zwierzęta, 
ciała ludzkiego oszczędzać niezdolne. Tak 
długo chłopi po zwłokach Matnera jeździli, 

aż wszystkie kości połamali, aż z calizny 
ciała została kupa krwawego błota ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
... Śmierć Bogusza była hasłem powszech-
nego mordu. Wśród pożogi zaczyna Szela 
swoje zbójeckie dzieło. Chwila panowania 
szatana, jakby w tej chwili zapomniał o 
swych dzieciach Wszechmogący Bóg. Jatka 
ludzka, krew pachnie, czuć zaduch otwie-
ranych jelit. Szela morduje ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
...Ta ławeczka przed bogatym dworem, 
ulubione to schronisko Jakóba Szeli: Dobre 
znowu czasy. ... Nie potrzebuje pracować 
na kawałek chleba, syty jest i wszelkiego 
dobra pełny, a przecie luto jakoś i dziwnie 
mu na tej Bukowinie. Wieś ojczysta ciągle 
mu na myśli, wszystko w tej wsi dobre widzi, 
wszystko tu, w Sołkach, tak sprawił, żeby 
mu Smarżową przypominało ...
... Czasem zapachnie Szeli krew, czasem, 
gdy Kuba zachłyśnie powietrza, to jakby 
wciągnął w piersi kurzawę dymiącej krwi. 
Zawsze, gdy od zachodu słoneczka wiatr 
ciągnie, to ze smarżowskich pól zapach 
krwi niesie ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
... Gościńcem dwóch oficerów konno je-
chało. Zbliżają się ciągle, już ich dokładnie 
widzi, błyszczą się w słońcu złociste hełmy 
dragonów. Jechał major z adjutantem ... 
Już są dziesięć kroków od Szeli, już do 
ławki się zbliżą ... Szela pelerynę płaszcza 
odgarnął, niechże order będzie widać, 
niech panowie oficerowie wiedzą, że nie 

byle kogo mają przed sobą. Nadjechali, 
powstał Kuba, kapelusz zdjął, grzecznie 
się ukłonił. Major pokłonu nie zauważył, 
porucznik zdawkowo Kubę pozdrowił, 
już ma Szelę minąć gdy w słonku zami-
gotał się order złotem szczerym. Jesz 
cze raz porucznik spojrzał, Szeli w oczy 
popatrzył, pilnie twarz jego ogląda ...
− Gdzie my jesteśmy? − pyta się majora.
− Mapa mówi, że w Sołkach.
− W Sołkach?! Zatem się nie mylę! To on! 
To on! Znam go przecie ...
Skoczył porucznik, młodej krwi statku i ro-
zumu zabrakło, przyleciał do kłaniającego 
się ciągle jeszcze Szeli i strasznym rozma-
chem w pysk go trzasnął. Wierzgnął Kuba 
kopytami, a młody oficer powiada:
− Masz za twój ukłon ...
Jakby piorun trzasł w majora. Szarpnął cu-
gle konia, mówi nerwowo do porucznika:
− Potrzymaj mi konia.
Skoczył, bieży do Szeli, który właśnie nogi 
zebrał i do majora ze skargą szedł. Major 
pędem przyleciał, w pysk Szelę lunął. 
Zachwiał się na nogach Jakób, oficer 
przypada z drugiej strony, na odlew w zęby 
wali. Potem porwał szpicrutę, po łbie, po 
licach, po oczach siecze, bije i katuje. Sine 
pręgi na pysku, krew tryska z pociętych lic i 
czoła. Zedrze bykowca na łbie Szeli, jeszcze 
mu mało, pięścią go w czaszkę uderzył; 
runął Szela na ziemię, a major go kopnął 
butem jak psa.
Tak Szeli zapłacił uczciwy niemiec, za 
pogrom polskiego powstania ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 W zakończeniu utworu Stasiaka czyta-
my:
„Wy poetyczni oszczercy polskiego ludu, 
zamykacie oczy na fakty i dzieje, wy nie 
chcecie znać Breinla, Witzhuna i Kriega −  
wy znacie tylko Szelę ... Wy, co chcecie 
plwać i kamienie rzucać, pamiętajcie, że 
w rzezi nie tylko Szela był.”
 Słusznie, nie wolno zapominać, bo tam 
nie tylko Szela był, a z osób wpływowych 
był jednym z najsłabszych, lokalny idol 
chłopów.

c.d.n.

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską (...)
Niełatwe są jej dzieje,
zwłaszcza na przestrzeni 
ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele  przecierpiała
i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”

Jan Paweł II

12 listopada 2007 roku był dla kamienickiej społeczności 
szkolnej i lokalnej dniem szczególnym, bowiem Święto 

Niepodległości w tym roku obchodzono bardzo uroczyście.
 Naszą uroczystość zaszczycili bowiem członkowie Związku 
Inwalidów Wojennych, a zarazem przedstawiciele Związku Więź-
niów Politycznych Okresu Stalinowskiego, którzy przybyli ze 
sztandarem III Zgrupowania Armii Krajowej. Znaleźli się wśród 
nich: por. Wojciech Grzesiakowski zam. w Kamienicy Dolnej, 
por. Antoni Kowalski zam. w Pilźnie, ppor. Ryszard Szot zam. 
w Pilźnie i por. Józef Falewski zam. w Strzegocicach. Wszyscy 
działali w konspiracji w latach 1949– 1952. Zostali aresztowani i 
otrzymali wieloletnie wyroki 6 – 15 lat. Należeli do konspiracyjnej 
organizacji „Wolność i Niezawisłość”  Oddział Żołnierze Wolnej 
Polski. Wśród zaproszonych gości znalazł się także syn żołnierza 
walczącego podczas II wojny światowej Pan Krzysztof  Zieliński, 
który nieraz dzielił się z nami wspomnieniami i pamiątkami po 
swoim ojcu. 

 O godzinie 930  spod szkoły na czele z pocztem sztandarowym, 
czwórkami przeszliśmy do kościoła p.w. bł. K. Kózki, gdzie zo-
stała odprawiona msza święta  w intencji Ojczyzny.  Uroczysta 
akademia przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kie-
runkiem nauczycieli pani Elżbiety Ptaszek i Marii Hipszer stała 

Obchody Święta Niepodległości w Kamienicy Dolnej

Od lewej: por. Antoni Kowalski, ppor. Ryszard Szot, por. Józef 
Falewski, por. Wojciech Grzesiakowski, dyr. Danuta Kaczka
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Dziedzictwo kulinarne Gminy Brzostek 
to prawdziwy skarbiec naszej małej 

Ojczyzny. Wyjątkowość brzosteckiej 
kuchni opiera się na unikalności lokalnych 
potraw i sposobie ich przyrządzania. Te 
niepowtarzalne, przekazywane od pokoleń 
przepisy domowych gospodyń znalazły 
już swoje miejsce w oryginalnej, cieszącej 
się niezwykłą popularnością publikacji pt. 
„Brzosteckie Przepisy Kucharskie”. Lecz 
to tylko część bogatego, kulinarnego dzie-
dzictwa Ziemi Brzosteckiej – teraz pora na 
wielką podróż z kuchni do spiżarni, gdzie 
nasze prababcie, babcie i mamy przecho-
wywały najrozmaitsze potrawy.
 W związku z tym 1 grudnia w Pub-
licznej Szkole Podstawowej w Brzostku 
odbyło się spotkanie poświęcone I edycji 
projektu „Brzosteckie Lato w Słoiku”. 
Celem szkolnego przedsięwzięcia było 
m.in. poznanie sposobów przenoszenia 
potraw sezonowych na inną porę roku, 
wyrabianie umiejętności dostrzegania 
roli tradycji kulinarnych w umacnianiu 
więzi rodzinnych i społecznych, zmiana 
przyzwyczajeń żywieniowych i nawyków 
odżywiania oraz promocja szkoły, jako 
swoistej kuźni dziedzictwa kulturowego 
w regionie.
 Zaproszeni na spotkanie goście na czele 
z Panem Leszkiem Bieńkiem – Wójtem 
Gminy Brzostek mogli zasmakować zna-
komitych przetworów przygotowanych 
z rodzimych owoców, warzyw i jarzyn. 
Uczniowie naszej szkoły ze swej strony 
dołożyli starań, by spotkanie przebiegało 
w miłej i wesołej atmosferze.
 Najpierw zaprezentowali swoje aktor-
skie i wokalne umiejętności, wykonując 
wiersze i piosenki o brzosteckich specja-
łach, a następnie zaprosili wszystkich zgro-
madzonych do degustacji regionalnych 
potraw. Warto wspomnieć, że wszystkie 
przetwory zostały ręcznie podpisane i 
ozdobione niepowtarzalnymi dodatkami, 
które sprawiły, że całość ekspozycji stała 
się marzeniem niejednego smakosza. Na 

zakończenie Pani Dyrektor podziękowała 
dzieciom, nauczycielom, pracownikom 
obsługi i administracji, rodzicom, oraz 

zaproszonym gościom za zaangażowanie 
przy organizacji I edycji projektu „Brzo-
steckie Lato w Słoiku”.

Agata Gonet, Joanna Kolbusz

się dla wszystkich wspaniałą lekcją historii, a także wielką „ucztą 
duchową” jak to określił pan Wojciech Grzesiakowski – sąsiad i 
przyjaciel szkoły. Wspomnienie niełatwych losów naszej Ojczy-
zny z podkreśleniem zwycięstwa i ogromnego triumfu w 1918r. 
ukazało Polaków jako naród, który jeżeli 
naprawdę czegoś pragnie potrafi doko-
nać cudu. Pieśni żołnierskie śpiewane 
przez uczniów i zgromadzonych gości 
od „Roty” przez „Legiony” do „Boże 
coś Polskę” wprowadziły niecodzienny 
nastrój. Bardziej wrażliwym i rozu-
miejącym historię nawet łza zakręciła 
się w oku. Dzięki wspomnieniom pana 
Wojciecha Grzesiakowskiego jako 
uczestnika i świadka historii lepiej zro-
zumieliśmy treści skierowane do nas w 
czasie akademii.
 Po głównej części uroczystości czeka-
ła na wszystkich żołnierska grochówka 
o jakiej Nasi Goście będący kilka lat 
na więziennym wikcie mogli tylko 
pomarzyć i słodki deser – ufundowane 
przez Pana Grzesiakowsiego, któremu 
składamy serdeczne podziękowanie.
 Naszym zdaniem uroczystość ta to 
nie tylko wspaniała lekcja historii, ale 
także hołd złożony tym, którzy walczyli i 

zginęli za wolność Ojczyzny oraz okazja do integracji środowiska 
lokalnego ze szkołą. 

Samorząd Uczniowski przy Szkole  
Podstawowej w Kamienicy Dolnej

„BRZOSTECKIE LATO W SŁOIKu”
Uroczysta akademia stała się dla wszystkich wspaniałą lekcją historii

Uczniowie dołożyli starań, by spotkanie przebiegało w miłej i wesołej atmosferze

Wyjątkowość brzosteckiej kuchni opiera się na unikalności lokalnych potraw

Fot. J. Nosal
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Z Brzostku rodem... 
„Ojczyzno moja! W życiu tyle razy
Pytałem serca, gdzie cię szukać trzeba?
Najczęściej były to umarłe głazy
Albo tęsknota do twojego nieba,
Co takie mgliste i z chmurą na czole.
Dzisiaj nie pytać, odpowiadać wolę:
Ojczyzna nasza to nasz dom rodzinny,
Który kochamy – choć jest bez nas inny.”
        J. Wołoszynowski „Ojczyzna”

Tegoroczna jesień trwała krótko. Już od 
miesiąca panuje przedwczesna zima. 

Pola, lasy, dróżki, ścieżki przykryte 
pierzyną śniegu i to wcale, jak na 
datę, nie za małą.  Gdzieniegdzie 
dosyć okazałe wzgórki śniegu, 
przede wszystkim tam, gdzie 
króluje niczym nie poskromiony 
wiatr. Jeszcze niektóre drzewa 
jakby buntowały się wczesnej 
zimie. Tu i ówdzie widnieją 
liście jeszcze nie do końca 
zmrożone. Modrzew żółtym 
igliwiem jeszcze gdzieniegdzie 
okrywa połysiałe już korony 
drzew. Tylko sosna, świerk i jodła 
króluje swym ciemnozielonym 
kolorem i niezwykłym szumem 
gałązek uspokaja strwożone serce 
człowieka. Zaniepokojeni gospodarze 
szykują stosy drewienek, poukładane i 
zadaszone w gospodarstwach. Z kominów 
unoszą się siwe pasemka dymu, utwier-
dzające w przekonaniu, że to już zima zagościła na dobre do naszej 
klimatycznej rzeczywistości. Dróżkami spieszą opatulone kobiety, 
mężczyźni okutani w ciepłe czapy. Tylko dzieci ze swoim niepowta-
rzalnym świergotem przechodzą spokojnie, wesoło jakby nic sobie 
nie robią z przejmującego chłodu.
 Spieszę chodnikiem w stronę Zawadki. Podziwiam zagrody 
utrzymane we wzorowym porządku. Gdzieniegdzie za ogrodzeniem 
przesuwają się okazałe pstre kaczory i śnieżnobiałe indyki. Wszędzie 
uporządkowane ogrody, jakby nigdy tu nie kwitły kwiaty. Z białych 
wzgórków śniegu przebija się jeszcze zielona trawa i kopczyki róż. 
Wszędzie pusto, zimno i cicho.
 Wchodzę na posesję Bogdana Szukały, biznesmena od ociepleń 
i remontów domów, wnuka Heleny i Antoniego Kolbuszów.
 Na środku bardzo niezwykłej zagrody, a właściwie dworku zie-
miańskiego, stoi okazały, nowoczesny dom mieszkalny, w którym 
zamieszkuje rodzina Bogdana – żona z trojgiem dzieci i matka 
Krystyna. Wokół domu jest piękny, gustownie utrzymany ogród, 
skalniak, kwiaty, trawa króciutko przystrzyżona, studnia odrestau-
rowana, z tyłu budynku – składy materiałów budowlanych, samo-
chodów i urządzeń budowlanych. Cała posesja ciekawie ogrodzona, 
wybrukowana i funkcjonalna. W pokoju wypoczynkowym piękny 
kominek, z którego bucha ciepło.
 Siedzimy przy kominku i gawędzimy o dawnych czasach, oglą-
damy zdjęcia, pani Krystyna wspomina swoją niełatwą młodość, a 
już całkiem roztkliwia się wspominając swoich rodziców.

 Opowieści o rodzicach Krystyny były bardzo wzruszające i 
ciekawe. Ojciec Antoni Kolbusz pochodził z Bud Bukowskich. 
Miejsce bardzo urocze, zatopione w dzikiej przyrodzie leśnych 
drzew i krzewów, śpiewie ptaków, w niezwykłych widokach, ale 
życie tutaj było bardzo trudne. Żadnych dróg prowadzących do szosy, 
ziemia mało wydajna, a jeszcze do tego uprawiana ręcznie – sierp, 
motyka, a do pomocy konik w zaprzęgu. W domu krzątająca się 
matka przy gromadce dzieci – ośmiorgu dzieci – siedmiu chłopców 
i jedna dziewczynka. Ale ojciec miał złote ręce do roboty – pewnie 
konieczność przetrwania zmuszała tamte pokolenia do wyzwalania 
wielorakich talentów. Dziadek Józef był krawcem i od niego uczyli 
się chłopcy tego zawodu. Życie było trudne i uciążliwe. Wybuchła 
pierwsza wojna światowa, na którą poszedł Józef wraz z trzema 

synami. Powrót z wojny był smutny. Dwóch 
synów zginęło, dziadek Józef wrócił 

bez nogi, a syn Antoni Kolbusz choć 
uniknął śmierci, to wrócił bardzo 

chory na malarię. Z Dębicy, od kolei 
przebył drogę do Bukowej pieszo. 
Pielęgnowała go matka – jak to w 
owych czasach było – medycyną 
naturalną i wrócił do zdrowia.
 Helena Kolbusz z domu Wierz-
bicka urodziła się w Massachu-
setts w Ameryce. Kiedy miała 
cztery latka rodzice postanowili 
wrócić do kraju, a za zarobione 
pieniądze kupili kawał ziemi na 
Przedmieściu, razem z małym, 

drewnianym domkiem, w którym 
zamieszkali. Helena ukończyła 

czteroklasową szkołę podstawową i 
gospodarzyła razem z rodzicami. Mając 

osiemnaście  lat wyszła za mąż za Antonie-
go Kolbusza. Helena i Antoni Kolbuszowie 
zakupili posesję z domkiem przy ulicy Łu-

kasiewicza i tam zamieszkali. Antoni krawcował – szył z wielkim 
wdziękiem i był wziętym rzemieślnikiem. Doceniali go Żydzi oraz 
okoliczna ludność. Helena była spokojną domatorką, kochała dom 
i przychodzące na świat dzieci, a było ich pięcioro.
 Najstarsza córka Janina ukończyła szkołę podstawową i dwuzimo-
wą szkołę rolniczą w Kleciach, potem pracowała w administracji w 
gminie i jako pomoc dentystyczna już we własnym domu w Rynku. 
Wyszła za mąż za Władysława Szybista. Z tego małżeństwa było 
pięcioro dzieci, wszystkie bardzo zdolne, urodziwe i pracowite. 
Najstarsza Krystyna Godawska – magister farmacji, wyszła za mąż 
za Jana Godawskiego z Pilzna. Prowadziła aptekę Vita we własnym 
domu, obecnie wybudowała duży budynek przy ul. Szkolnej, w któ-
rym pracuje. Jest niezwykle ciepłą kobietą, żywo wsłuchującą się w 
potrzeby chorych, serdecznie doradza, niesie pomoc potrzebującym. 
U niej w aptece można zmierzyć bezpłatnie ciśnienie i uzyskać 
współczucie oraz poradę. Za jej powołaniem poszły córki – Maria 
skończyła farmację i prowadzi aptekę w Smarżowej, a Monika też 
kończy farmację i pewnie odziedziczy po matce Krystynie schedę 
w Brzostku.
 Barbara Szybist Miazgowa była bardzo zdolną uczennicą, po 
skończeniu magisterskich studiów z matematyki podjęła pracę w 
zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej w Brzostku. Była 
bardzo pogodną, cierpliwą, a jednak wymagającą matematyczką. 
Obecnie wraz z mężem żyją i pracują w Chicago – tak zresztą jak 
część rodziny Kolbuszów, gdyż prawa amerykańskie nabyli po swojej 
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Helena i Antoni Kolbuszowie

Ślub Marii z Kolbuszów Wereszczyńskiej Krystyna Kolbuszówna (Szukałowa) z chórem GS-u
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babci Helenie.
 Syn Jan Szybist od młodości zdradzał zdolności techniczne. 
Ukończył technikum mechaniczne i prowadził zakład kamieniarski. 
Ożenił się z Grażyną Staniszewską – mają dwoje dzieci – Agnieszkę, 
magister wychowania fizycznego oraz Piotra inżyniera elektryka. 
Jest już dziadkiem, z dumą pokazuje się ze swoim wnuczkiem.
 Czwartym dzieckiem Janiny z Kolbuszów Szybistowej była 
Anna, obecnie nazywa się Jedynak. Anna miała wszechstronne 
uzdolnienia, a ponadto była niezwykle 
ambitna i pracowita. W szkole śpiewała i 
tańczyła w zespole Brzostowiacy, grała na 
mandolinie, czynnie uczestniczyła w zbiór-
kach harcerskich, umiała pomagać mniej 
zdolnym koleżankom i kolegom i przez to 
była bardzo lubiana przez rówieśników. 
Po skończeniu liceum ogólnokształcącego 
podjęła studia językowe, ukończyła je. Jest 
bardzo dobrą germanistką. Pani magister 
uczyła w szkole, a obecnie razem z mężem 
prowadzą prywatną firmę w Rzeszowie 
oraz wychowują dwoje dzieci, Joannę 
– magister germanistyki oraz syna Tomasza 
– studenta ekologii.
 Najmłodszy syn Jerzy po ukończeniu 
technikum mechanicznego zginął w wy-
padku drogowym.
 Druga córka Heleny i Antoniego Kolbu-
szów – Maria  Wereszczyńska ukończyła 
dwuletnią szkołę rolniczą w Kleciach i 
podjęła pracę w Banku Spółdzielczym w 
Brzostku i tutaj pracowała do emerytury. 
Z Małżeństwa Marii i Antoniego Weresz-
czyńskich pozostało troje dzieci. Wszystkie 
zdolne, pracowite, ambitne, obdarzone 
wieloma talentami. Tadeusz, zdolny tech-
nicznie chłopak, równie rozmiłowany w 
folklorze brzosteckim śpiewał i tańczył 
w Brzostowiakach, zresztą podobnie jak młodsze rodzeństwo. 
Wcześnie osierocony przez ojca stał się współodpowiedzialny za 
losy rodzeństwa. Po ukończeniu technikum mechanicznego ożenił 
sie z Anną Czech z Przeczycy. Mają troje dzieci. Tadeusz pracuje 
w Dębicy i jest wzorowym mężem i ojcem, pogodnym i życzliwym 
człowiekiem.
 Córka Małgorzata, magister pedagog, pracowała w szkole pod-
stawowej w Brzostku. Była lubianą nauczycielką. Wyszła za mąż 
za Stanisława Kobaka. Obecnie żyją i pracują w Chicago. Ich córka 
Ewa, utalentowana muzycznie, brała udział w Konkursie Chopinow-
skim w Warszawie, przyjechała ze swoim nauczycielem. Syn Adam 
uczy się w college w Chicago.
 Najmłodszy syn Marii Wereszczyńskiej, Wiesław, ożenił się z 
nauczycielką Katarzyną Dachowską. Jest odpowiedzialnym ojcem 
trójki dzieci – pracuje w USA, często odwiedza rodzinę i pamięta o 

zabezpieczeniu 
dzieci na przy-
szłość.

 Maria z Kolbu-
szów Weresz-
czyńska cieszy 
się coraz to więk-
szą rodziną, ma 
dobry kontakt z 
wnukami, często 
można ją spo-
tkać w kościółku 
parafialnym, czy 
też przechodzącą 
się po cmentarzu 
nad grobami ro-
dziców, męża, 
s iostry i  s io-
strzeńca. Trudy 
życia nie obdarły 
jej z pogody du-
cha  i uśmiechu 
na twarzy. 
 Tadeusz Kol-
busz był jedy-
nym synem z 
piątki dzieci He-
leny i Antoniego. 
Po ukończeniu 
szkoły zawodo-

wej i odbyciu służby wojskowej rozpoczął pracę jako kierowca 
PKS-u. Był niezwykle pogodnym i dowcipnym człowiekiem. Starsze 
pokolenie ciepło wspomina Tadeusza, uśmiechniętego i życzliwego 
kierowcę, odpowiedzialnego i niezwykle spokojnego mężczyznę. 
Wykorzystał możliwości wyjazdu z rodziną – żoną Marią i dwójką 
dzieci – do Ameryki i zakotwiczył się w Chicago. Nie zapomniał o 
rodzinie w Polsce. W latach osiemdziesiątych pomógł sprowadzać 
się rodzinie oraz był ich ostoją w pierwszych miesiącach pobytu na 

obcej ziemi amerykańskiej. Pomimo cho-
roby serca jest w bezpośrednim kontakcie 
z siostrami i ich rodzinami. Jest dobrym 
wujkiem. A nade wszystko kocha Brzostek 
i ziemię na której się urodził, biegał jako 
mały chłopczyk, szkołę w której nauczył 
się pierwszych liter i ludzi wśród których 
wzrastał. Po dwudziestu latach pobytu na 
ziemi amerykańskiej przyleciał do kraju i 
do Brzostku. Z podziwem zwiedzał dawne 
miejsca młodości, a wszędzie nowoczesne, 
światowe rozwiązania, architektura domów 
i zagród wokół nich, strzyżona trawa, a 
wśród nich rabaty polskich okazałych 
kwiatów, egzotycznych, orientalnych 
krzewów, a wśród tej nowoczesności lu-
dzie zadbani, odziani w stroje z trendów 
światowych. Zauważył nowoczesność w 
niemalże każdym kątku. Ze wzruszeniem 
szukał śladów młodości i odkrywał Ame-
rykę we własnym kraju.
 Krystyna z Kolbuszów Szukała obecnie 
mieszka razem z synem Bogdanem i jego 
rodziną na Szkotni. Losy Krystyny najści-
ślej były zrośnięte z rodzicami, bo to wła-
śnie ona opiekowała się nimi. Wspomina 
biedne dzieciństwo pełne trwogi podczas 
wojny. Potem smutek wysiedlenia, kiedy 
to rodzice z małymi dziećmi uciekali za 

Wisłokę, a tutaj w Brzostku ich skromny dobytek, domek ukochany. 
Zostali przyjęci przez rodzinę Adama Szczepanika w Skurowej. Stąd 
ojciec pod osłoną nocy skradał sie do własnego domu, na ziemnia-
czane pole, aby przynieść żywność. Dwukrotnie był schwytany przez 
Niemców i wysłany do kopania bunkrów w Smarżowej i za każdym 
razem szczęśliwie uciekał. W 1945 r. został potrącony przez auto 
wiozące rosyjskich żołnierzy. Nieprzytomny leżał w rowie – jak 
długo nikt nie wie – znalazł go Szczepanowski, położył na wyście-
lonej słomą furze i zawiózł koniem do szpitala w Jaśle. Stan zdrowia 
Antoniego był  krytyczny. I znowu Szczepanowski przewiózł na furze 
wyczerpanego Antoniego do Tarnowa. Tam – czy to lekarze byli 
lepiej wyspecjalizowani, czy też los tak chciał – wrócił do „żywych”. 
Ale od tej pory nigdy już nie miał mocnego zdrowia. Dalej szył szy-
kowne stroje, ale też było na kogo robić. Piątka dzieci, rozgardiasz 
powojenny, powrót z wysiedlenia do zniszczonego domu, choroba 
ojca – wszystko 
to sprawiało, że 
w rodzinie żyło 
się biednie. Na-
wet groch przy-
noszony od wuj-
ka z Bieździe-
dzy był wielkim 
rarytasem. Za 
to dom zawsze 
był pełen ludzi 
– idący do ko-
ścioła bukowia-
nie odwiedzali 
swojego sąsiada 
i tutaj ubierali 
buty na nogi, aby 
godnie wejść do 
Domu Bożego, a 
po nabożeństwie 
znowu zdejmo-
wali je, wieszali 
na ramionach i 
boso wracali do 
domu. To zno-
wu przyjeżdżali 
furmankami na 

Dokończenie 
na stronie 12

Krystyna, Tadeusz i Zofia przed domem 
Bogdana Szukały

Krzysztof Szukała z żoną Ewą  
i synami

Helena Kolbuszowa z wnukami
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jarmark i też po drodze wstępowali do domu Kolbuszów. To znowu 
wieczorem, od czasu do czasu, grali w karty i tak dom był pełen 
ludzi. Dzieci Kolbuszów rosły, zakładały rodziny i szły na swoje 
– skromne, ale swoje. Z rodzica-
mi została Krystyna. Troskliwie 
i czule opiekowała się nimi, a 
potem wychowywała trzech 
synów. Pracowała w admini-
stracji gminnej, a ponadto dużo 
pracowała społecznie. Większość 
imprez organizowanych przez 
Komitet Rodzicielski Szkoły w 
Brzostku było przy jej udziale. 
Śpiewała w chórze Gminnej 
Spółdzielni prowadzonym przez 
Józefa Rubachę. A potem trzy-
krotnie wyjeżdżała do Chicago, 
tam przeżywała wzloty i tęsknotę 
za rodziną, znajomymi, krajem. 
Obecnie jest na stałe w Brzostku. 
Cieszy się dziećmi, wnukami, 
pracuje w Caritasie parafialnym. 
Zawsze jest pogodna, życzliwa i 
uśmiechnięta. 
 Janusz, najstarszy syn Kry-
styny Szukałowej, ukończył technikum mechaniczne i pracował 
w Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego w Brzostku. Ożenił się z 
Jadwigą Berek z Kamienicy Dolnej i zamieszkali w rodzinnym domu 
dziadków. Z czasem wyjechali do USA, a za zarobione pieniądze 
wybudowali okazały dom. Przed starym domem rosła lipa, a na niej 
był ołtarzyk z Dzieciątkiem Jezus. Lipa została ścięta, a ołtarzyk 
odnowiony czeka na nowe lokum, które rośnie z korzenioplastyki 
na podwórzu.
 Krzysztof Szukała ukończył szkołę zawodową, ożenił się z Ewą 
Ziębą. Z tego małżeństwa rosną dwaj synowie – Wiktor i Kamil. 
Chłopcy uczą się dobrze i marzą o studiach. Ewa Szukała pracuje 
w administracji w gminie, zaś Krzysztof dojeżdża do Krosna i pra-
cuje w firmie ochroniarskiej. Tworzą bardzo zgraną rodzinę, pełną 
życzliwości i oddania. Mieszkają w ładnym, nowoczesnym domku, 
wokół którego jest gustownie utrzymana posesja.

 Bogdan Szukała po ukończeniu technikum budowlanego ożenił 
się z Wiesławą Strzępek z Dzwonowej. Rozpoczął działalność 
gospodarczą. Prowadzi firmę budowlaną „Remont” – głównie wy-
konuje ocieplenia budynków oraz remonty budowlane. Znany jest z 
uczciwości i rzetelności w wykonywanej pracy. Swoim fachowym 

okiem dogląda prowadzenie ro-
bót i uczciwie wywiązuje się ze 
zobowiązań. Dom prowadzi żona, 
wychowuje trójkę dzieci. Najstar-
sza córka Monika jest uczennicą 
pierwszej klasy liceum w Jaśle, 
pośród wielu zainteresowań zdra-
dza talent plastyczny. Paweł jest 
uczniem szóstej klasy, rozwija 
zdolności muzyczne uczęszczając 
do szkoły muzycznej w klasie 
fortepianu. Najmłodszy Rafał 
jest uczniem zerówki i oczkiem 
w głowie całej rodziny.
 Zofia Syp z domu Kolbusz 
otrzymała wykształcenie pe-
dagogiczne i rozpoczęła pracę 
w szkole w Jastkowicach koło 
Stalowej Woli. Tam też wyszła za 
mąż i razem z mężem prowadziła 
5 hektarowe gospodarstwo. Wy-
chowała trzech synów. Andrzej 

jest lekarzem w szpitalu w Stalowej Woli, zaś Robert i Wiesław 
mieszkają i pracują w Chicago.
 I tak roztacza się krąg rodziny Heleny i Antoniego Kolbuszów, 
jest coraz większy i większy. Przenosi się i zatacza coraz dalej, aż 
tam na dalekim kontynencie. Tam gdzie rozproszone są dole i niedole 
dawnych pokoleń.
 Wiele razy na obczyźnie serce niesie człowieka do swoich, gdzie 
stoi dom rodzinny, przy nim grusze i topole, gdzie kwitną maki w 
łanie żyta, gdzie bocian ściele gniazdo na kominie, gdzie na stawie 
stoi lud kryształowy, gdzie rozsiane są kurhany i bezimienne groby. 
Wracamy pamięcią do tego co kochamy. Do takiej ojczyny tęsknią 
rozproszeni z rodziny Kolbuszów. A Ci, którzy tutaj są dziękują 
Bogu za łaskę przetrwania i dają przykład jak pozostać ze swoimi, 
których zawsze i wszędzie bardzo się kocha.

Zuzanna Rogala

Rodzina Bogdana Szukały przy stole wigilijnym

Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzo-
steckim przystąpiła w tym roku do 
udziału w programie ”Pomóżmy kasz-
tanowcom”.

Jest to zapoczątkowany w 2005 roku 
przez Fundację Nasza Ziemia i Clear 

Channel Poland program ochrony kasz-
tanowców i edukacji ekolo-
gicznej. Inicjuje on i wspiera 
lokalne inicjatywy mające na 
celu ochronę kasztanowców 
oraz kształtowanie szacunku 
wobec drzew. Jego podsta-
wowe założenia to:
- propagowanie idei szacun-

ku oraz odpowiedzialności 
za drzewa 

- popularyzowanie wiedzy 
na temat ochrony kaszta-
nowców przed szrotów-
kiem kasztanowcowiacz-
kiem 

- inwentaryzacja kasztanow-
ców, której celem jest pre-
cyzyjne określanie położe-
nia i stanu otaczających nas 
kasztanowców

- “adopcja” kasztanowców, 
czyli opieka sprawowana 
nad wybranymi drzewami lub wspieranie 
ich w walce  ze szkodnikami

- nawiązywanie wzajemnej współpracy 
przez lokalne ośrodki decyzyjne, odpo-
wiedzialne za ochronę przyrody 

Ratujemy kasztany - pozyskiwanie środków na leczenie i pie-
lęgnowanie drzew, m.in. poprzez udział 
w corocznym jesiennym kasztanobraniu

Najważniejszą, dość skuteczną, a jedno-
cześnie prostą metodą walki ze szrotów-
kiem kasztanowcowiaczkiem jest po prostu 
GRABIENIE I NISZCZENIE liści. 
Redukuje ono występowanie szkodnika 
nawet o 30 proc.
 15 listopada tuż przed pierwszym 

śniegiem klasie VI udało się posprzątać 
liście spod trzech kasztanowców, które 
znajdują się na posesji szkoły i w jej 
pobliżu (za zgodą i pełną aprobatą sąsiadów 
szkolnego podwórka). Wszyscy ubraliśmy 

się ciepło, a mieliśmy dużo szczęścia, bo 
gdy skończyliśmy, zaczął padać śnieg. 
Można by powiedzieć, że przed nim 
“uciekliśmy”.
 Najpierw wygrabiliśmy liście spod 
kasztana, który rośnie w rogu szkolnego 
boiska. Tutaj zebraliśmy najwięcej liści. 
Wszyscy dzielnie pracowali i każdy 
solidnie przykładał się do pracy. Ponieważ 
było niewiele „sprzętu”, co pewien czas 

wymienialiśmy się grabkami, 
łopatą, miotłą i każdy miał co 
robić. Zgrabionych liści było 
tak dużo, że musieliśmy je 
udeptywać w workach, aby 
móc je wszystkie zebrać. Dla 
nas była to świetna zabawa. 
Drugi kasztanowiec, którym 
się zaopiekowaliśmy, to 
t e n  k o ł o  p r z y s t a n k u 
autobusowego i kolejny - 
w ogrodzie sąsiadki naszej 
szkoły. Właścicielka tej 
posesji nie tylko wyraziła 
zgodę, byśmy zgrabili liście 
spod drzewa, ale dała jeszcze 
dodatkowe grabki, aby było 
nam łatwiej i sprawniej szła 
praca.
 Zebraliśmy pięć dużych 
“ubitych” worków liści. 
Cieszymy się, że możemy 

w tak prosty sposób pomóc “naszym” 
kasztanowcom. Była to nie tylko praktyczna 
lekcja przyrody, ekologii, ale i wspaniała 
frajda. 

Magdalena Przewoźnik, kl. VI
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Młoda mama i jej rozterki
Każda matka czeka na chwilę kiedy 

dziecko powie co mu dolega. Na 
to jednak trzeba poczekać i zdać się na 
intuicję. Niemowlę porozumiewa się z 
otoczeniem za pomocą różnych tonacji 
płaczu. Bywa, że często pomimo usu-
nięcia przyczyn dyskomfortu, dziecko 
wciąż zanosi się płaczem i nie można mu 
pomóc. Są to dla młodych mam bardzo 
stresujące sytuacje. Z utęsknieniem wy-
czekują chwili kiedy maluch powie co 
się dzieje. Istnieje jednak pewna grupa 
sygnałów zaobserwowanych u dziecka, 
które powinny podziałać jak dzwonek 
alarmowy i wzmocnić czujność a także 
skłonić do kontaktu z lekarzem. 
1. Płacz
 Zwykle sygnalizuje, że maleństwo 
jest głodne lub chce być blisko mamy. 
Niemowlęta najwięcej płaczą do 3-go 
miesiąca życia. Wtedy to występują kolki 
objawiające się kilkugodzinnymi napada-
mi płaczu, zazwyczaj o jednakowej porze. 
Z czasem jednak mijają a dzieci później 
świetnie się rozwijają. Jeżeli dziecko 
płacze inaczej, o nietypowej porze, nie 
można go uspokoić, budzi się z przeraźli-

wym płaczem i krzyczy gdy się je dotyka 
to może być sygnał, że coś je boli. 
2. Apatia
 Gdy dziecko na co dzień ruchliwe, 
ciekawe świata w pewnym momencie 
staje się spokojne, wyciszone, nie ożywia 
się po wyjęciu z łóżeczka, nie reaguje 
uśmiechem na widok mamy, nie nawią-
zuje kontaktu wzrokowego, dłużej niż 
zwykle i częściej śpi to należy poszukać 
przyczyny takiego zachowania. 
3. Brak apetytu i problemy ze ssaniem
 Czasem zdarza się, że dziecko przy-
stawione do piersi wypluwa ją lub krztusi 
się pokarmem. Jednorazowy incydent 
nie daje powodu do niepokoju. Jeżeli 
jednak taka sytuacja powtarza się, może 
to świadczyć, że dziecku coś dolega. 
Problemy ze ssaniem powoduje często 
zatkany nosek lub obrzęk i ból gardła 
uniemożliwiający ssanie i przełykanie 
pokarmu. 
4. Ciężki, przyspieszony oddech
 Jeżeli dziecko oddycha szybciej niż 
normalnie i podczas oddychania unoszą 
się skrzydełka noska, jeżeli oddechowi 
towarzyszy dodatkowe sapanie potrzebne 
jest badanie lekarskie.
5. Zsinienie skóry
 Zaobserwowanie na wargach i pod 
paznokciami bladosinego, niekiedy 
niebieskawego odcienia jest sygnałem 
o konieczności wezwania lekarza. To 
oznaka niedotlenienia spowodowanego 
być może ciałem obcym w przełyku lub 
zaburzeniem rytmu serca. 
6. Sucha pielucha
 Jeżeli dziecko przez kilka godzin nie 

zmoczy pieluszki, jest to niepokojący 
sygnał świadczący o odwodnieniu orga-
nizmu.
7. Wymioty
 Nie zawsze są powodem do niepokoju 
– tzw. ulewanie, czyli zwracanie małej 
ilości pokarmu po posiłku jest zjawiskiem 
normalnym, wynikającym z niedojrzało-
ści układu pokarmowego. Jeżeli dziecko 
jest pogodne i przybiera na wadze nie 
należy się tym martwić. Alarmujące są 
intensywne wymioty powtarzające się 
co kilka godzin. W tym wypadku trzeba 
skonsultować się z lekarzem. 
8. Biegunka
 Występuje u niemowląt dość często, 
gdyż ich układ pokarmowy uczy się 
prawidłowo funkcjonować. Może być 
to jednak niebezpieczne ze względu na 
ryzyko odwodnienia do którego może 
dojść bardzo szybko. Dzieci karmione 
piersią mają z reguły częste stolce, dla-
tego niepokój powinna wzbudzić przede 
wszystkim zmiana konsystencji, koloru 
i zapachu a w szczególności pojawienie 
się śluzu lub krwi. 
9. Gorączka
 Jest naturalną reakcją obronną orga-
nizmu, u małych dzieci trzeba ją kon-
trolować, gdyż jej nagły wzrost może 
grozić wystąpieniem drgawek. Często 
jest pierwszym zwiastunem rozwijającej 
się infekcji oraz towarzyszy ząbkowaniu 
a także może ją spowodować  przegrza-
nie. 

Z życzeniami zdrowia  
dla małych pociech

Krystyna Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

PASOWANIE  
NA uCZNIA
W dniu 1 grudnia 2007 roku w 

brzosteckiej podstawówce 
odbyło się uroczyste pasowanie na 
ucznia dzieci z klas pierwszych.
 Na tę wyjątkową uroczystość 
przybyli: Zofia Skórska – Prze-
wodnicząca Rady Gminy, Leszek 
Bieniek – Wójt Gminy Brzostek, 
Irena Nosal – Kierownik GZOSiP, 
ks. dr Jan Cebulak – Proboszcz 
Parafii Brzostek, Marek Wójcik 
– Przewodniczący Rady Rodziców, 
Jerzy Potrzeba – Sołtys Brzostku 
oraz Rodzice.
 Pierwszoklasiści zachwycili 
wszystkich wykonaniem montażu 
słowno-muzycznego pod hasłem 
„Razem, zawsze razem” przygo-
towanym pod kierunkiem swoich 
wychowawczyń: pani Teresy, pani 
Kasi i pani Bernadki. 

„Nasze pierwszaki 
  – dawne maluchy
Jeden w drugiego 
  to same zuchy.
Pięknie śpiewały, 
  nawet tańcowały
Egzamin na ucznia 
  pięknie zdały”.

/aa/

Pierwszoklasiści zachwycili wszystkich wykonaniem montażu słowno-muzycznego

Rodzice z dumą obserwowali występy swoich pociech



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14

Zaklinaczy dobrobytu było wielu. 
Najpierw Wałęsa obiecywał drugą 

Japonię – mieliśmy Trzeci a może Czwar-
ty Świat. Byliśmy wówczas na równi z 
Bangladeszem i Czadem. Był rok 1980. 
Minęło 10 lat i znów Wałęsa obiecywał 
po 100 mln zł (na stare) dla każdego z 
prywatyzacji majątku narodowego. Ma-
jątek rozgrabiono – ludzie zobaczyli gest 
Kozakiewicza. Dwa lata temu Kaczyński 
obiecywał buchający rozkwit – skończyło 
się na tym, ze dziady nadal pukają do na-
szych drzwi a ludzie nie przestali grzebać 
w śmietnikach. Teraz ma być cud. Cud 
gospodarczy Donalda Tuska. Przyjrzyjmy 
się więc na jakiej podstawie czyli platfor-
mie ma się ów cud narodzić.

Żywność
 Prawa wolnego rynku niby mądre 
są – a głupie. Jeśli wieprzki drożeją, 
w sklepach wieprzowina jest droższa 
– to logiczne. Jeśli wieprzki tanieją, cena 
wieprzowiny nie tanieje – dlaczego? Bo 
kapitalizm jest to opowieść idioty.

Tabela 1. Ceny podstawowych artykułów 
żywnościowych. 

Nazwa 
produktu Jm Cena Uwagi

Chleb 500 g 1,50 Pszenny 
mieszany

Bułka szt 0,55
Mleko l 1,89  2 % tł.

Masło 200 g 4,50 Wiejskie 
ekstra

Cukier kg 2,69 kryształ

Mąka kg 1,59 Uniwersalna 
DC

Twaróg 250 g 2,59 półtłusty
Ziemniaki kg 0,65
Jaja 10 szt 3,59
Ryż 400 g 1,69
Dżem 
brzoskwiniowy 280 g 2,75

Jabłka kg 3,09
Szynka 
wieprzowa kg 18,79 gotowana

Polędwica 
sopocka kg 18,19

Kiełbasa 
drobiowa kg 13,49

Kiełbasa 
podwawelska kg 10,99

Mięso 
gulaszowe kg 14,29 wołowe

Filet rybny kg 8,99 mintaj
Schab kg 17,99
Kiszka kg 7,29

Opłaty
 Najbardziej ludzi denerwuje dopisywa-
nie do rachunku za prąd i gaz dodatków 
a to: abonament, składnik stały, składnik 
zmienny, nie licząc VAT-u. Patrzy na to 

rzecznik konsumentów w Warszawie i 
nic nie robi. Po co w ogóle powstała taka 
fikcyjna fucha (etat)? Mówiąc gwarą 
młodzieńczą: istny obciach.
Tabela 2. Prąd, gaz i inne opłaty

Wyszcze- 
gólnienie Jm Cena Uwagi

Energia 
elektryczna kWh 0,1508 Netto bez VAT

Gaz m3 0,8366 Netto bez VAT

Woda m3 2,25 Bez VAT – gm. 
Brzostek

Ścieki m3 3,29 Bez VAT – gm. 
Brzostek

Wywóz 
nieczystości

Na 1 
osobę 7,66

Z VAT – za 6 
m-cy – gm. 
Brzostek

Gospodarstwo rolne
 Wilk syty i owca cała – to powiedze-
nie akurat pasuje do sytuacji na wsi po 
październikowych wyborach. Wilk pożarł 
Samoobronę i jest syty. Owca może więc 
spokojnie skubać. Do czasu. Wcześniej, 
czy później, raczej wcześniej, rząd pod-
niesie składkę KRUS i to nie tylko w 
dużych gospodarstwach prowadzących 
działalność na skalę przemysłową. No, bo 
ilu jest w Polsce tych gigantów? Tysiąc, 
dwa tysiące? Niech będzie nawet pięć 
tysięcy. Przy miesięcznej składce KRUS 
np. 300 zł na osobę, licząc ubezpieczenia 
dla męża i żony, w skali roku da to ok. 36 
mln zł. Cóż to jest? Tu nie o takie wpływy 
do budżetu chodzi.
 Kolejna sprawa to ulga podatkowa na 
dzieci. Już w rozliczeniu za 2007 rok na 
każde dziecko można odliczyć od podatku 
PIT 1145,08 zł. Rolnicy nie płacą jednak 
podatku od osób fizycznych – to od czego 
odliczą ulgę? Te przepisy są oczywiście 
niesprawiedliwe, ale kiedy były uchwa-
lane tak Platforma, jak i PSL głosowały 
za. Należało wówczas zatroszczyć się 
o wiejskie dzieci i wprowadzić zapis, 
że rolnicy otrzymają ulgę prorodzinną 
po złożeniu wniosku w urzędzie gminy. 
Kosztowałoby to budżet państwa ok 4 
mld zł – ale dzieci rolników nie byłyby 

Polityka i polemika

W oczekiwaniu
na cud

dyskryminowane. A tak to są.

Tabela 3. Wybrane dochody i wydatki w 
gospodarstwie rolnym.

Sprzedaż Jm Cena Uwagi
Pszenica 100kg 80 Dębica
Jęczmień 100kg 75 Dębica
Ziemniaki 100kg 40 Dębica
Żywiec 
wieprzowy kg 3,60 Pilzno

Żywiec 
wołowy kg 4,70 Wielopole 

Skrz.
Mleko l 1,05 Dane GUS

Wydatki Jm Cena Uwagi
Składka 
KRUS zł 254 Na kwartał

Podatek rolny ha przel 70 gm.Brzostek
Olej napędowy l 4,09 Zawadka B.
Benzyna l 4,34 Zawadka B.
Polifoska 100kg 120 8 % N
Saletrzak 100kg 70
Węgiel 
kamienny t 550

Tolurex 80WP l 39,50
Karate Zeon 100ml 21

 Miesięczny dochód z 1 ha przel. = 154 
zł – Dane z gminy Brzostek.
Aby obraz był pełny należy podać kursy 
najważniejszych walut (PKO Dębica)

Waluta Kupno  
przez bank Sprzedaż

1 euro 3,58 zł 3,75 zł
1 dolar USA 2,44 zł 2,56 zł
1 funt angiel. 5,01 zł 5,25 zł

 Choć jedno zdanie należy się emery-
tom, którzy od dwóch lat nie otrzymali 
waloryzacji swoich świadczeń. Ci, co 
głoszą hasło „emeryci do urn”, mają 
chyba na myśli urny z prochami.
 Za rok zobaczymy jak cud gospodar-
czy wygląda. A na razie owca niech się 
pasie na zielonych pastwiskach.

Bugno Ferdynand



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 15

W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
najpóźniej do dnia 07 stycznia 2008r. 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 położonej w Kleciach 
stanowiącej część akwenu wodnego wraz z przyległymi 

gruntami 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 przyległymi gruntami (8,75 ha) czyli o łącznej 
powierzchni 21,09 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.
Cena wywoławcza netto kompleksu nieruchomości o łącznej 
powierzchni 21,09 ha wynosi 79 735,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 22% VAT. 

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 10 STYCZNIA 

2008r. O GODZ. 10:00 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
III 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 7 179,00 zł. 
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 22% VAT.

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 10 STYCZNIA 

2008r. O GODZ. 10:30 W BIURZE WÓJTA GMINY

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 05 grudnia 2007 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 

stanowiących własność gminy Brzostek

Działając na podstawie Uchwały Nr XII/83/07 Rady Gminy w Brzostku z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze przetargu działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 306/6 położonej w Smarżowej, 
stanowiącej własność Gminy Brzostek, z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży 
w drodze przetargu następująca nieruchomość:
Opis nieruchomości:
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 306/6 o powierzchni 4900 m2, objęta Księgą Wieczystą Nr 48272, położona w 
Smarżowej w odległości około 1000 m od centrum wsi, w otoczeniu małego parku, teren objęty nadzorem Konserwatora 
Zabytków. Teren uzbrojony w sieć energetyczną, gazową, woda czerpana z własnego ujęcia, ścieki gromadzone w zbiorniku 
bezodpływowym.
Budynek wzniesiony w XIX wieku, w średnim stanie technicznym z bali drewnianych, częściowo podpiwniczony, z pod-
daszem użytkowym (schody na poddasze nie spełniają warunków technicznych Dz.U nr 75 z 2002r.). Budynek od kilku 
miesięcy nie jest użytkowany, przystosowany dla potrzeb służby zdrowia. Wymaga kapitalnego remontu w zakresie dachu. 
Remont należy wykonać w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
Budynek posiada piwnice o wysokości 2 m o łącznej powierzchni 27,17 m2, na parterze o wysokości 3,30 m znajdują się 
gabinety zabiegowe, pomieszczenia socjalne, poczekalnie, gabinety lekarskie, wc, kotłownia i przedsionek o łącznej po-
wierzchni 168,94 m2, poddasze o wysokości 2,65 m mieści pomieszczenia gospodarcze i korytarz o łącznej powierzchni 
48,46 m2.
Cena nieruchomości wynosi        127 629,00zł
Koszty wyceny                                  880,00 zł
Wartość ogółem:                         128 509,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięć złotych)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż ww nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od daty niniejszego ogło-
szenia.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
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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

•okulary korekcyjne •okulary do pracy przy komputerze  •okulary dla kierowców •okulary przeciwsłoneczne •soczewki kontaktowe oraz środki do ich pielęgnacji •system nakładek przeciwsłonecznych •galanteria optyczna

Godziny otwarcia: pn-pt: 9-18,   sob: 10-15

Andrzej Małozięć - Optyk
39-230 Brzostek, ul Rynek 5; multifocus@poczta.onet.pl

KONKuRS 
PLASTYCZNY 
„PALENIE SZKODZI 
ZDROWIu”
Powiatowa Stacja Sanitarno 

– Epidemiologiczna w Dębicy 
wraz z partnerami zorganizowała 
dla uczniów szkół podstawowych 
z okazji Światowego Dnia Rzu-
cania Palenia. Finał turnieju pod 
hasłem „Palenie szkodzi zdrowiu” 
odbył się 15 listopada 2007 w 
Dębicy. Spośród 84 prac plastycz-
nych z 23 szkół podstawowych z 
całego powiatu uczniowie szkoły 
podstawowej w Brzostku: Konrad 
Samborski i Żaneta Kopacz osiąg-
nęli ogromny sukces, zdobywając 
2 i 3 miejsce! Uczniowie naszej 
podstawówki z wielką ochotą 
wykonywali prace plastyczne, a 
fachowych rad i wskazówek szu-
kali u nauczycielki plastyki Pani 
Ewy Samborskiej, która z ogrom-
nym zaangażowaniem wspierała 
pracę uczniów.
 Zwycięzcom gratulujemy i 
dziękujemy za propagowanie 
zdrowego stylu życia oraz kształ-
towanie właściwych postaw i 
zachowań. /a.t.sz./

Dnia 11 listopada 2007r. odbył się w 
Dębicy „Bieg Niepodległości”. Gim-

nazjum w Brzostku reprezentowało 7 osób. 
W kategorii dziewcząt na dystansie 1600 m 
III miejsce zajęła Kornelia Przewoźnik a V 
miejsce zajęła Paulina Zając.
 W kategorii chłopców na dystansie 
1600m III miejsce zajął Mateusz Czerkies.
 Zwycięzcy otrzymali nagrody. Najwięk-

szą atrakcją było losowanie nagrody głów-
nej. Niespodziewanie los uśmiechnął się do 
gimnazjalistki z Brzostku - Pauliny Zając. 
Radość była nieopisana, gdy okazało się, 
że nagrodą główną jest rower ufundowany 
przez firmę „Arkus”. Wszyscy byli bardzo 
zadowoleni i w świetnych humorach wrócili 
do domów. 

M. Machaj

IX BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Reprezentacja brzosteckiego gimnazjum
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krzyŻówka  
z nagrodĄ

Poziomo:
1) Kolczasty w doniczce; 4) Oczy 
zwierza; 9) Przejście wojska; 10) Podst. 
jednostka długości chińskiego systemu 
miar (=32 cm); 11) Utwór poetycki;  
12) Uczelnia katolicka w Lublinie 
(skrót); 13) Obchodzi imieniny 24 
grudnia; 14) Chory na padaczkę;  
20) “Oręż” pszczoły; 22) Z prasą lub z 
piwem; 24) Zielona część pietruszki; 
25) Gatunek mlecznych cukierków;  
26) Kamizelka ratunkowa; 27) Kuzynka 
gazeli; 28)  Polichlorek winylu;  
30) Baśniowy duszek; 35) Chwytne 
wyrostki ciała ośmiornicy; 36) Team 
z Mediolanu; 37)  Narodowość;  
38) Partyjny lub narciarski; 39) Cesarz 
rzymski 37-69; 40) Operacja bankowa; 
41) Wieża w murze obronnym.
Pionowo:
1)  Niejeden w komplecie lego;  
2) Np. borowinowe w uzdrowisku; 
3) Ukraiński samochód terenowy; 
5)  Jednostka monetarna Włoch;  
6) Protoplasta; 7) Chińczyk lub Mongoł; 
8) Jednostka oporu elektr.; 15) Drwina, 
szyderstwo; 16) Śmietanka towarzyska; 
17) Tytoń do wąchania; 18) Błyszczące 
paciorki; 19) W szkole i w parku;  
21) Niejedna w leksykonie; 23) Przyrząd 
do wyrywania włosów; 29) Budżetowe 
krojenie; 31)  Sarmackie zaloty;  
32) Mieszkaniec Indii; 33) Opiekunka 
dzieci; 34) Białogłowa w niewoli.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 5 
stycznia 2008 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: CO BYŁO A NIE JEST 
NIE PISZE SIĘ W REJESTR.
Nagrodę książkową wylosowała MA-
RZENA WAL z Gorzejowej. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Fąfarowa pyta męża:
- Gdzie ty uzbierałeś tyle grzybów przed 
samą wigilią?
- U Kowalskich na strychu.
- To oni tam hodują grzyby?
- Nie, suszą.

		
W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok 
biegnie pies. Ponieważ koń biegnie leni-
wie, chłop bije go batem.
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz 

szedł piechotą! - mówi koń.
- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! 
- dziwi się chłop.
- Ja też! - mówi pies.

		
Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni 
do drzwi mieszkania.
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos 
zza drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!

		
Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- „Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę 
na zakończenie ferii świątecznych”.

		
Lekcja wychowawcza. Nauczycielka 
pyta dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy 

dorosną. Dzieci wymieniają zawody pio-
senkarza, aktora, strażaka, policjanta... 
tylko Jasio mówi, że chciałby zostać 
św. Mikołajem.
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - 
pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden 
dzień w roku!

		
Dlaczego św. Mikołaj nosi brodę?
- Bo w 1917 roku Ruscy ukradli mu 
brzytwę.
A dlaczego jest ubrany w czerwony 
strój?
- Bo jak się dowiedział, że Ruscy ukradli 
mu brzytwę, to on w odwecie ukradł im 
10 sztandarów z placu czerwonego.
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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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Kwiecień
1		 	 	W		Teodory,	Grażyny
2		 	 	Ś		 	Franciszka,	Urbana
3		 	 	C		 	Ryszarda,	Pankracego
4		 	 	P		 	 Izydora,	Wacława
5		 	 	S		 	 Ireny,	Wincentego
6    N   Izoldy, Wilhelma		 	 	 	 	 	 	●
7		 	 	P		 	Rufina,	Celestyna
8		 	 	W		Waltera,	Julii
9		 	 	Ś		 	Dymitra,	Heliora
10		 	C		 	Michała,	Makarego
11		 	P		 	Filipa,	Leona
12		 	S		 	Juliusza,	Lubosława		 	 	 ○●	
13   N   Marcina, Przemysława
14		 	P		 	Bereniki,	Waleriana
15		 	W		Ludwiny,	Wacławy
16		 	Ś		 	Kseni,	Cecylii
17		 	C		 	Rudolfa,	Roberta
18		 	P		 	Bogusławy,		Apoloniusza
19		 	S		 	Adolfa,	Tymona
20   N   Czesława, Agnieszki		 	 	○
21		 	P		 	Anzelma,	Bartosza
22		 	W		Kai,	Leona,	Leonii
23		 	Ś		 	Jerzego,	Wojciecha
24		 	C		 	Feliksa,	Grzegorza	
25		 	P		 	Marka,	Jarosława
26		 	S		 	Marzeny,	Klaudiusza
27   N   Zyty, Teofila
28		 	P		 	Piotra,	Walerii		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	○●
29		 	W		Rity,	Katarzyny
30		 	Ś		 	Mariana,	Donaty

Czerwiec
1    N   Justyna, Anieli
2		 	 	P		 	Marianny,	Marcelina
3		 	 	W		Leszka,	Tamary		 	 	 	 	 	 	 	 	●
4		 	 	Ś		 	Kwiryny,	Franciszka
5		 	 	C		 	Waltera,	Bonifacego
6		 	 	P		 	Norberta,	Laurentego
7		 	 	S		 	Roberta,	Wiesława
8    N   Medarda, Maksyma
9		 	 	P		 	Pelagii,	Dominika
10		 	W		Bogumiły,	Małgorzaty	 	 	○●	
11		 	Ś		 	Barnaby,	Radomiła
12		 	C		 	Janiny,	Onufrego
13		 	P		 	Lucjana,	Antoniego
14		 	S		 	Bazylego,	Elwiry
15   N   Wita, Jolanty
16		 	P		 	Aliny,	Benona
17		 	W		Laury,	Marcjana
18		 	Ś		 	Marka,	Elżbiety		 	 	 	 	 	 	 	 	 	○
19		 	C		 	Gerwazego,	Protazego
20		 	P		 	Diny,	Bogny
21		 	S		 	Alicji,	Alojzego
22   N   Pauliny, Tomasza
23		 	P		 	Wandy,	Zenona
24		 	W		Jana,	Danuty
25		 	Ś		 	Łucji,	Wilhelma
26		 	C		 	Jana,	Pawła		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	○●
27		 	P		 	Maryli,	Władysława
28		 	S		 	Leona,	Ireneusza
29   N   Piotra i Pawła
30		 	P		 	Emilii,	Lucyny	

Maj
1    C   Józefa, Święto Pracy
2		 	 	P		 	Zygmunta,	Atanazego
3    S   Święto NMP Królowej 

          Polski, Antoniny, Marioli
4    N   Floriana, Moniki
5		 	 	P		 	 Ireny,	Waldemara		 	 	 	 	 	 	●
6		 	 	W		Judyty,	Jakuba
7		 	 	Ś		 	Gizeli,	Ludmiły
8		 	 	C		 	Stanisława,	Lizy
9		 	 	P		 	Bożydara,	Grzegorza
10		 	S		 	 Izydora,	Antoniny
11   N   Igi, Miry, Władysławy
12		 	P		 	Pankracego,	Dominika		 	○●	
13		 	W		Serwacego,	Roberta
14		 	Ś		 	Bonifacego,	Dobiesława
15		 	C		 	Zofii,	Nadziei,	Izydora
16		 	P		 	Andrzeja,	Jędrzeja
17		 	S		 	Paschalisa,	Sławomira
18   N   Eryka, Feliksa, Jana
19		 	P		 	 Iwa,	Piotra,	Celestyna
20		 	W		Bazylego,	Bernarda		 	 	 	 	○
21		 	Ś		 	Wiktora,	Kryspina
22   C   Boże Ciało, Heleny
23		 	P		 	 Iwony,	Dezyderego
24		 	S		 	Joanny,	Zuzanny
25   N   Grzegorza, urbana
26		 	P		 	Filipa,	Pauliny
27		 	W		Augustyna,	Juliana
28		 	Ś		 	Jaromira,	Justa		 	 	 	 	 	 	 	 	○●
29		 	C		 	Magdaleny,	Bogumiły
30		 	P		 	Ferdynanda,	Karola
31		 	S		 	Anieli,	Petroneli

Styczeń
1    W  Nowy Rok, Św. Bożej  

          Rodzicielki, Mieczysława
2		 	 	Ś		 	 Izydora,	Bazylego
3		 	 	C		 	Arlety,	Genowefy		 	 	 	 	 	 	 	○
4		 	 	P		 	Tytusa,	Eugeniusza
5		 	 	S		 	Hanny,	Szymona
6    N   Objawienie Pańskie, 

          Kacpra, Melchiora, Baltazara
7		 	 	P		 	Juliana,	Lucjana
8		 	 	W		Seweryna,	Mścisława		 	 	●
9		 	 	Ś		 	Marceliny,	Marianny
10		 	C		 	Wilhelma,	Dobrosława
11		 	P		 	Honoraty,	Teodozjusza
12		 	S		 	Grety,	Arkadiusza
13   N   Bogumiły, Weroniki
14		 	P		 	Feliksa,	Domosława
15		 	W		Pawła,	Arnolda		 	 	 	 	 	 	 	 	 ○●
16		 	Ś		 	Marcelego,	Włodzimierza
17		 	C		 	Antoniego,	Rościsława
18		 	P		 	Piotra,	Małgorzaty
19		 	S		 	Henryka,	Mariusza
20   N   Fabiana, Sebastiana
21		 	P		 	Agnieszki,	Jarosława
22		 	W		Anastazego,	Wincentego		○
23		 	Ś		 	 Ildefonsa,	Rajmunda
24		 	C		 	Felicji,	Franciszka
25		 	P		 	Pawła,	Miłosza
26		 	S		 	Tymoteusza,	Michała
27   N   Przybysława, Anieli
28		 	P		 	Walerego,	Radomira
29		 	W		Zdzisława,	Franciszka
30		 	Ś		 	Macieja,	Martyny		 	 	 	 	 	 	 	○●
31		 	C		 	Marceli,	Ludwiki,	Jana

Luty
1		 	 	P		 	Brygidy,	Ignacego
2    S   Święto Ofiarowania  

          Pańskiego Marii
3    N   Błażeja, Oskara
4		 	 	P		 	Andrzeja,	Weroniki
5		 	 	W		Agaty,	Adelajdy
6    Ś   Popielec, Doroty
7		 	 	C		 	Ryszarda,	Teodora 	 	 	 	 	 	●
8		 	 	P		 	Hieronima,	Sebastiana
9		 	 	S		 	Apolonii,	Eryki
10   N   Elwiry, Jacka
11		 	P		 	Lucjana,	Olgierda
12		 	W		Eulalii,	Radosława
13		 	Ś		 	Grzegorza,	Katarzyny
14		 	C		 	Cyryla,	Walentego		 	 	 	 	 	 	○●
15		 	P		 	Jowity,	Faustyna
16		 	S		 	Danuty,	Julianny
17   N   Aleksego, Zbigniewa
18		 	P		 	Szymona,	Konstancji
19		 	W		Arnolda,	Konrada
20		 	Ś		 	Leona,	Ludomira
21		 	C		 	Eleonory,	Fortunata      ○
22		 	P		 	Marty,	Małgorzaty
23		 	S		 	Romany,	Damiana
24   N   Macieja, Bogusza
25		 	P		 	Wiktora,	Cezarego
26		 	W		Mirosława,	Aleksandra
27		 	Ś		 	Gabriela,	Anastazji
28		 	C		 	Romana,	Ludomira
29		 	P		 	Augusta,	Lecha	 	 	 	 	 	 	 	 	 	○●

Marzec
1		 	 	S		 	Albina,	Antoniny
2    N   Heleny, Halszki
3		 	 	P		 	Maryny,	Kunegundy
4		 	 	W		Łucji,	Kazimierza
5		 	 	Ś		 	Adriana,	Fryderyka
6		 	 	C		 	Róży,	Jordana
7		 	 	P		 	Tomasza,	Perpetuy	 	 	 	 	 	●
8		 	 	S		 	Beaty,	Wincentego
9    N   Franciszki, Brunona
10		 	P		 	Cypriana,	Marcela
11		 	W		Konstantego,	Ludosława
12   Ś   Odpust w Gorzejowej 

          Grzegorza, Justyna
13		 	C		 	Bożeny,	Krystyny
14		 	P		 	Leona,	Matyldy           ○●
15		 	S		 	Longina,	Klemensa
16   N   Izabeli, Oktawii
17		 	P		 	Patryka,	Zbigniewa
18		 	W		Cyryla,	Edwarda
19		 	Ś		 	Józefa,	Bogdana
20		 	C		 	Klaudii,	Eufemii
21		 	P		 	Lubomira,	Benedykta    ○
22		 	S		 	Katarzyny,	Bogusława
23   N   Wielkanoc, Pelagii
24   P   Marka, Katarzyny
25   W  Odpust w Januszkowicach, 

          Marii, Wieńczysława
26		 	Ś		 	Larysy,	Emanuela
27		 	C		 	Lidii,	Ernesta
28		 	P		 	Anieli,	Sykstusa
29		 	S		 	Wiktoryna,	Helmuta      ○●
30   N   Odpust w Januszkowicach 

          i Grudnej Górnej, Anieli
31		 	P		 	Beniamina,	Balbiny
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Sierpień
1		 	 	P		 	Nadii,	Justyna		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	●
2		 	 	S		 	Kariny,	Gustawa
3    N   Lidii, Augusta
4		 	 	P		 	Dominika,	Protazego
5		 	 	W		Oswalda,	Marii
6    Ś   Przemienienie Pańskie 

          Odpust w Bukowej, Sławy
7		 	 	C		 	Kajetana,	Doroty
8		 	 	P		 	Cypriana,	Emiliana		 	 	 	 	  ○● 
9		 	 	S		 	Romana,	Ryszarda
10   N   Borysa, Wawrzyńca
11		 	P		 	Klary,	Zuzanny
12		 	W		 Innocentego,	Lecha
13		 	Ś		 	Diany,	Hipolita	
14		 	C		 	Alfreda,	Euzebiusza
15   P   Odpust w Przeczycy, Marii
16		 	S		 	Rocha,	Stefana		 	 	 	 	 	 	 	 	 	○
17   N   Żanny, Mirona
18		 	P		 	 Ilony,	Bronisława
19		 	W		Bolesława,	Juliana
20		 	Ś		 	Bernarda,	Samuela
21		 	C		 	Joanny,	Kazimiery
22		 	P		 	Cezarego,	Tymoteusza
23		 	S		 	Apolinarego,	Filipa
24   N   Jerzego, Bartosza       ○●
25		 	P		 	Luizy,	Ludwika
26		 	W		Marii,	Aleksandra
27		 	Ś		 	Cezarego,	Józefa
28		 	C		 	Patrycji,	Wyszomira
29		 	P		 	Beaty,	Jana
30		 	S		 	Róży,	Szczęsnego		 	 	 	 	 	 	●
31   N   Odpust w Kamienicy Górnej 
         Bogdana, Ramony

Lipiec
1		 	 	W		Haliny,	Mariana
2		 	 	Ś		 	Jagody,	Urbana
3		 	 	C		 	Jacka,	Anatola            ●
4		 	 	P		 	Odona,	Malwiny
5		 	 	S		 	Marii,	Antoniego
6    N   Gotarda, Dominiki
7		 	 	P		 	Cyryla,	Metodego
8		 	 	W		Edgara,	Elżbiety
9		 	 	Ś		 	Lukrecji,	Weroniki
10		 	C		 	Sylwany,	Witalisa        ○● 
11		 	P		 	Olgi,	Kaliny
12		 	S		 	Jana,	Brunona
13   N   Henryka, Kingi
14		 	P		 	Ulryka,	Bonawentury
15		 	W		Henryka,	Włodzimierza
16		 	Ś		 	Mariki,	Benity
17		 	C		 	Anety,	Bogdana
18		 	P		 	Kamila,	Szymona	 	 	 	 	 	 	 	○
19   S   Dni Ziemi Brzosteckiej 
         Wincentego, Wodzisława
20   N   Dni Ziemi Brzosteckiej 
         Czesława, Hieronima
21		 	P		 	Daniela,	Wawrzyńca
22		 	W		Marii,	Magdaleny
23		 	Ś		 	Stwosza,	Bogny
24		 	C		 	Kingi,	Krystyny
25		 	P		 		Krzysztofa,	Jakuba		 	 	 	 	 	○●
26		 	S		 	Anny,	Mirosławy
27   N   Lilii, Julii
28		 	P		 	Aidy,	Wiktora
29		 	W		Olafa,	Marty
30		 	Ś		 	Julity,	Piotra
31		 	C		 	 Ignacego,	Lubomira

Wrzesień
1		 	 	P		 	 Idziego,	Bronisława
2		 	 	W		Juliana,	Stefana
3		 	 	Ś		 	Grzegorza,	Izabeli
4		 	 	C		 	 Idy,	Julianny,	Rozalii
5		 	 	P		 	Doroty,	Teodora
6		 	 	S		 	Beaty,	Eugeniusza
7    N   Domosławy, Melchiora	  ○● 
8		 	 	P		 	Marii,	Adrianny
9		 	 	W		Ścibora,	Sergiusza
10		 	Ś		 	Łukasza,	Aldony
11		 	C		 	Jacka,	Prota
12		 	P		 	Gwidona,	Radzimira
13		 	S		 	Eugenii,	Aureliusza
14   N   Odpust w Brzostku 		 	 	 	 	○
         Odpust w Siedliskach-Bo- 

          gusz, Roksany, Bernarda
15		 	P		 	Albina,	Nikodema
16		 	W		Edyty,	Korneliusza
17		 	Ś		 	Franciszka,	Roberta
18		 	C		 	 Irmy,	Stanisława
19		 	P		 	Januarego,	Konstancji
20		 	S		 	Filipiny,	Eustachego
21   N   Jonasza, Mateusza
22		 	P		 	Tomasza,	Maurycego		 	 	○●
23		 	W		Tekli,	Bogusława
24		 	Ś		 	Gerarda,	Ruperta
25		 	C		 	Aurelii,	Władysława
26		 	P		 	Kosmy,	Damiana
27		 	S		 	Wincentego,	Mirabeli
28   N   Wacława, Tymona
29		 	P		 	Michała,	Gabriela	 	 	 	 	 	 	 	●
30		 	W		Wery,	Honoriusza

Listopad
1    S   Wszystkich Świętych
2    N   Ambrożego, Rajmunda
3		 	 	P		 	Marcina,	Huberta
4		 	 	W		Karola,	Olgierda
5		 	 	Ś		 	Elżbiety,	Sławomira
6		 	 	C		 	Feliksa,	Leonardaa      ○● 
7		 	 	P		 	Antoniego,	Ernesta
8		 	 	S		 	Seweryna,	Bogdana
9    N   Aleksandra, Ludwika
10		 	P		 	Leny,	Ludomira
11   W  Święto Niepodległości
         Marcina, Bartłomieja
12		 	Ś		 	Renaty,	Witolda
13		 	C		 	Mateusza,	Stanisława		 	○
14		 	P		 	Rogera,	Serafina
15		 	S		 	Alberta,	Leopolda
16   N   Gertrudy, Edmunda
17		 	P		 	Grzegorza,	Elżbiety 
18		 	W		Karoliny,	Romana
19		 	Ś		 	Elżbiety,	Maksyma		 	 	 	 	○●
20		 	C		 	Anatola,	Sędzimira
21		 	P		 	Alberta,	Janusza
22		 	S		 	Cecylii,	Filomeny
23   N   Adeli, Klemensa
24		 	P		 	Flory,	Chryzogona
25		 	W		Erazma,	Katarzyny
26		 	Ś		 	Delfiny,	Konrada
27		 	C		 	Waleriana,	Wirgiliusza  ●
28		 	P		 	Lesława,	Zdzisława
29		 	S		 	Błażeja,	Saturnina
30   N   Andrzeja, Konstantego

Grudzień
1		 	 	P		 	Natalii,	Edmunda
2		 	 	W		Balbiny,	Pauliny
3		 	 	Ś		 	Franciszka,	Ksawerego
4		 	 	C		 	Barbary,	Krystiana
5		 	 	P		 	Sabiny,	Krystyny        ○● 
6		 	 	S		 	Mikołaja,	Jaremy
7    N   Marcina, Ambrożego
8		 	 	P		 	Marii,	Makarego
9		 	 	W		Wiesława	Leokadii
10		 	Ś		 	Julii,	Bogdana
11		 	C		 	Damazego,	Daniela
12		 	P		 	Dagmary,	Ady		 	 	 	 	 	 	 	 	 	○
13		 	S		 	Łucji,	Otylii
14   N   Alfreda, Izydora
15		 	P		 	Niny,	Celiny
16		 	W		Albiny,	Zdzisławy
17		 	Ś		 	Olimpii,	Łazarza
18		 	C		 	Gracjana,	Bogusława
19		 	P		 	Gabrieli,	Dariusza		 	 	 	 	 	○●
20		 	S		 	Bogumiły,	Dominika
21   N   Tomisława, Seweryna
22		 	P		 	Zenona,	Honoraty
23		 	W		Wiktorii,	Sławomiry
24		 	Ś		 	Wigilia	Bożego	Narodzenia
	 	 	 	 	 	 	 	 	Adama,	Ewy
25   C   Boże Narodzenie
26   P   Szczepana Męczennika
27		 	S		 	Jana,	Maksyma         ●
28   N   Teofili, Cezarego
29		 	P		 	Dawida,	Tomasza
30		 	W		Eugeniusza,	Irminy
31		 	Ś		 	Sylwestra,	Melanii

Październik
1		 	 	Ś		 	Danuty,	Remigiusza
2		 	 	C		 	Teofila,	Dionizego
3		 	 	P		 	Teresy,	Heliodora
4		 	 	S		 	Rozalii,	Franciszka
5    N   Odpust w Przeczycy 
         Faustyny, Apolinarego
6		 	 	P		 	Artura,	Brunona
7		 	 	W		Marii,	Marka             ○● 
8		 	 	Ś		 	Pelagii,	Brygidy
9		 	 	C		 	Arnolda,	Dionizego
10		 	P		 	Pauliny,	Danieli
11		 	S		 	Aldony,	Aleksandra
12   N   Eustachego, Maksymiliana
13		 	P		 	Gerarda,	Edwarda
14		 	W		Liwii,	Bernarda		 	 	 	 	 	 	 	 	○
15		 	Ś		 	Jadwigi,	Teresy
16		 	C		 	Gawła,	Ambrożego
17		 	P		 	Wiktora,	Ignacego
18		 	S		 	Juliana,	Łukasza
19   N   Ziemowita, Jana
20		 	P		 	 Ireny,	Kleopatry
21		 	W		Urszuli,	Hilarego		 	 	 	 	 	 	○●
22		 	Ś		 	Donata,	Filipa
23		 	C		 	Marleny,	Seweryna
24		 	P		 	Rafała,	Marcina
25		 	S		 	Darii,	Bonifacego
26   N   Lucjana, Damiana
27		 	P		 	 Iwony,	Sabiny
28		 	W		Szymona,	Tadeusza
29		 	Ś		 	Euzebii,	Wioletty        ●
30		 	C		 	Zenobii,	Przemysława
31		 	P		 	Urbana,	Saturnina


