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Wielkie granie w Brzostku

Imprezę rozpoczął zespół muzyczny z ZS w Nawsiu Brzosteckim Następnie wystąpili uczniowie z ZS w Siedliskach-Bogusz

W czasie WOŚP dużą rolę odgrywają wolontariusze Wielki Finał zakończono o 20-tej „Światełkiem do nieba”

Fot. J. Nosal

Duże brawa otrzymali także uczniowie z SP w BrzostkuDo akcji włączyły się także uczennice z SP w Gorzejowej

Bardzo piękny występ dali uczniowie z SP w Przeczycy Podobał się również taniec uczennic z SP w Kamienicy Dolnej
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W niedzielę 13. stycznia Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy 

zagrała w Polsce i poza granicami kraju 
po raz 16–ty.
 Celem XVI Finału była pomoc dzie-
ciom ze schorzeniami laryngologicznymi 
i kontynuacja programu trwającego od 
2000 roku „Ratujemy i uczymy rato-
wać”. 
 Wielkie granie rozpoczęło się w Domu 
Kultury od godz. 15-tej występami dzie-
cięcych i młodzieżowych zespołów. Do 
wielkiej akcji włączyli sie uczniowie i 

nauczyciele ze szkół: SP w Brzostku, SP 
w Gorzejowej, SP w Kamienicy Dolnej, 
SP w Przeczycy oraz ZS w Nawsiu 
Brzosteckim i ZS w Siedliskach-Bo-
gusz. Występy przeplatano licytacją 
przedmiotów otrzymanych od partnerów 
tegorocznego dębickiego finału: firmy 
Ventor, FFiL Śnieżka, Arkus & Romet 
Group, Galerii Dębickiej. Największym 
zainteresowaniem w czasie licytacji 
cieszyły się plakaty XVI Finału WOŚP, 
za które udało się wylicytować po ok. 40 
zł z jeden. Całkowita kwota jaką udało 

się uzyskać z przeprowadzonej licytacji 
to186 zł. 
 Oczywiste jest, że w czasie WOŚP 
dużą rolę odgrywają wolontariusze, któ-
rzy w Brzostku uzbierali blisko 2,7 tyś. 
zł. Najlepiej tego wieczoru bawili się naj-
młodsi i młodzież, którzy uczestniczyli w 
imprezie bardzo licznie.
 Wielki Finał zakończono o godz. 
20-tej „Światełkiem do nieba”, które 
rozbłysło na brzosteckim rynku. WOŚP to 
akcja, która otwiera serca nasze na innych 
ludzi, a orkiestrowe serduszko zostaje 
odciśnięte w sercach wielu Polaków.

j.z.

Wielkie granie w Brzostku

25 stycznia 2008 roku na XIV sesji odbyła się debata, na te-
mat wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego o nadanie 

miejscowości Brzostek statusu miasta. Po wysłuchaniu wystąpień 
Przewodniczącej Rady, Wójta Gminy, Prezesa Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej, Sołtysa wsi, mieszkańców 
oraz dyskusji Radnych odbyło się głosowanie. Rada Gminy 
Brzostek wyraziła pozytywną opinię w sprawie nadania statusu 
miasta wsi Brzostek i postanowiła wystąpić do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 
Podkarpackiego z wnioskiem o nadanie miejscowości Brzostek 
statusu miasta i ustalenie jego granic. W dalszej części obrad 
Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
• przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego

• określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z bu-
dżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

• wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Wojewodą Pod-
karpackim w sprawie Systemu Elektronicznej Komunikacji 
Administracji Publicznej

• ustalenia wysokości i zasad na jakich przewodniczącym orga-
nów jednostek pomocniczych przysługuje dieta

• przedłużenia umowy najmu lokalu w Domu Ludowym w 
Siedliskach-Bogusz dla Banku Spółdzielczego Rzemiosła 
O/Brzostek

• sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych oznaczo-
nych numerami 897/4, 897/5, 897/6 położonych w obrębie 
Brzostek II.

• sprzedaży w drodze przetargu działki budowlanej oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 938/1 położonej w Kamienicy Gór-
nej.

E. Szukała

Z prac Rady Gminy

Wójt Gminy Brzostek 5 lutego 2008 
roku gościł wójtów i burmistrzów 

powiatu dębickiego oraz zaproszonych 
gości na jednym z cyklicznych spotkań 
zwanych Konwentem Wójtów i Burmi-
strzów. Wśród nich byli: Wojewoda Pod-
karpacki Mirosław Karapyta wraz ze swym 
doradcą Wiesławem Ryglem, wicestarosta 
Starostwa Powiatowego w Dębicy Czesław 
Kubek, przedstawiciel rzeszowskiego 
oddziału GDDKiA Tadeusz Kempiński, 
Komendant Powiatowy PSP Wojciech 
Buszek i Radny Sej-
miku Województwa 
Podkarpackiego An-
drzej Reguła. Wszyscy 
przybyli na spotkanie 
by omówić z przedsta-
wicielami odpowied-
nich organów problemy 
dotyczące współdzia-
łania pomiędzy nimi 
a gminami i miastami 
naszego powiatu.
 Najważniejszym dla 
Brzostku punktem było 
przedstawienie Panu 
Wojewodzie sprawy 
naszych starań o odzy-
skanie praw miejskich. 
Wójt Leszek Bieniek 
krótko opisał dotych-
czasowy przebieg spra-
wy, wplatając wątek 
640-letniej rocznicy lo-
kacji miasta Brzostek. 
Wywołało to zaintere-

sowanie wśród zebranych co daje nadzieję 
na pozytywną opinię Wojewody co do tego 
wniosku, który potem będzie przesłany do 
Ministra Spraw Wewnętrznych. Po pozy-
tywnej decyzji Rady Ministrów pomyślny 
finał naszych starań byłby możliwy w 
połowie tego roku.
 Poruszono też wiele innych spraw 
dotyczących naszej gminy: planowane 
modernizacje dróg krajowych, współpraca 
powiatu i gmin w remontach dróg i chod-
ników, trudności w staraniach o unijne 

środki na kanalizację, praca Państwowej i 
Ochotniczych Straży Pożarnych naszego 
powiatu, kalendarz imprez kulturalnych 
i sportowych organizowanych wspólnie 
przez powiat i gminy.
 Przekazywanie informacji jest zawsze 
skuteczniejsze w bezpośredniej rozmowie. 
Spotkanie to daje więc szanse na lepsze 
zrozumienie naszych spraw przez ludzi, 
którzy będą o nich decydować. Może być 
to już połowa sukcesu.

P.S.

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Dębickiego

Od lewej: Zastępca Wójta Gminy Brzostek Piotr Szczepkowicz, Wójt Gminy Brzostek Leszek Bieniek, 
Burmistrz Miasta Dębicy Paweł Wolicki, Zastępca Wójta Gminy Żyraków Bożena Osocha,  

                                              Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta                             Fot. J. Nosal



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE4

Z ogromnym zadowoleniem Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 

przyjęło do wiadomości uchwałę Rady 
Gminy z dnia 25 stycznia 2008 roku, 
o rozpoczęciu procedury odzyskania 
przez Brzostek statusu miasta. 
 Z inicjatywą odzyskania przez 
Brzostek praw miejskich wystąpiło 
Towarzystwo składając stosowny 
wniosek 17 lipca 2006 roku do 
Rady Gminy w Brzostku. Kierowa-
ły nami względy historyczne (Brzo-
stek od 1367 roku był miastem), 
szansa na większe możliwości 
rozwoju, promocję miejscowości 
oraz prestiż.
 Poczyniliśmy wiele działań, 
aby jak najskuteczniej przybliżyć 
mieszkańcom argumenty przema-
wiające „za”. Stąd też na łamach 
Wiadomości Brzosteckich uka-
zywały się cyklicznie artykuły; 
„Nasza miejska chlubna tradycja”, 
wywiady z mieszkańcami; „Jestem 
za odzyskaniem przez Brzostek 
praw miejskich bo…”. Internauci 
mogli wyrazić swoją opinie w son-
dażu na stronie internetowej Brzostku.
 18 czerwca 2007 roku w 640 rocznicę 
nadania praw miejskich spotkaliśmy się 
z mieszkańcami Brzostku na sympozjum 
naukowym zorganizowanym przez Urząd 
Gminy w Brzostku, Radę Sołecką oraz 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzoste-
ckiej. Wspaniałą lekcję historii o Brzostku 
i jego miejskich tradycjach przybliżyli 
nam znakomici wykładowcy wraz z księ-
dzem rodakiem Bogdanem Stanaszkiem.
Przed konsultacjami społecznymi do każ-
dego domu trafiła książka „Brzostek 640-
lecie lokacji miasta (1367-2007). Tradycje 
– perspektywy rozwoju” z argumentami i 
opiniami przemawiającymi za odzyska-
niem praw miejskich przez Brzostek oraz 
imienne zaproszenie na konsultacje.
Z pewnością wszystkie poczynania i 
publikacje w wystarczający sposób przy-
bliżyły każdemu mieszkańcowi Brzostku 
zamierzone przedsięwzięcie.
Warto wspomnieć również, iż realizacja 

tego zadania, jakże ważnego, nie pociąg-
nie za sobą wielkich wydatków z tym 
związanych. Brzostek spełnia bowiem 
na dzień dzisiejszy większość wymogów 
stawianych przez Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych i Administracji. Posiada m.in. 
herb, tradycję historyczną, publikacje, 
układ urbanistyczny miasta, wymaganą 
infrastrukturę, nazewnictwo ulic, szkol-
nictwo średnie itp. …staramy się więc o 
odzyskanie utraconych praw miejskich.
 Po rozpatrzeniu wniosku przez Komi-
sję Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i 
Infrastruktury Technicznej, Towarzystwo 
dołączyło wymagane listy z podpisami 
mieszkańców popierających starania o 
odzyskanie praw miejskich. Kolejnym 
krokiem było przeprowadzenie przez 
Urząd Gminy i Radę Sołecką konsultacji 
społecznych w Brzostku. Mieszkańcy na 
konsultacjach w głosowaniu tajnym w 
71% potwierdzili chęć zmiany statusu 
miejscowości. Pozostałe miejscowości z 
Gminy Brzostek przedstawiły opinię na 
zebraniach podczas głosowania w spo-
sób jawny. Ogółem 75,5% mieszkańców 
gminy opowiedziało się za nadaniem praw 
miejskich miejscowości Brzostek.

 Podczas ostatniej sesji Rady Gminy 
w dniu 25 stycznia 2008 roku w trakcie 
debaty Wójt Gminy Brzostek Leszek 
Bieniek w swoim wystąpieniu wyraził 
pełną aprobatę dla tego przedsięwzięcia. 
Podkreślił, że w wielu sprawach potrzebne 
są odważne decyzje, które wybiegają na 

przyszłość. Nadanie miejscowości statusu 
miasta jest impulsem dla lokalnej społecz-
ności. Brzostek rozwija się, coraz więcej 
młodych osób buduje się i inwestuje, być 
może to dla nich pewna szansa.
Podobne stanowisko w tej kwestii zajął 
Sołtys Brzostku Jerzy Potrzeba, który 
stwierdził, że wymienione argumenty są 
w pełni uzasadnione, a wyniki konsultacji 
społecznych powinny być wyznacznikiem 
do podjęcia decyzji przez Radę Gminy. 
Podczas dyskusji wiele osób wypowiadało 
pozytywne opinie, choć nie zabrakło i wy-
powiedzi wyrażającej obawy i odmienny 
pogląd, czego dowodem był wynik gło-
sowania. Za, opowiedziało się 8 radnych, 
4 było przeciwnych i 3 wstrzymało się 
od głosu. W wyniku głosowania podjęto 
uchwałę o rozpoczęciu starań o nadanie 
miejscowości Brzostek statusu miasta.
 Teraz Urząd Gminy wystąpi do Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji za pośrednictwem Wojewody 

Podkarpackiego o nadanie miejsco-
wości statusu miasta. Po akceptacji 
ministerstwa od stycznia 2009 roku 
Brzostek znów będzie miastem. 
Nastąpi zmiana statusu miejsco-
wości Brzostek ze wsi na miasto, 
jak również zmieni się status gminy 
wiejskiej na miejsko-wiejską.
 Dziękuję wszystkim tym, którzy 
wspierali Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej oraz moją osobę 
we wszystkich poczynaniach i dą-
żeniach do podjęcia przez Brzostek 
tak istotnej decyzji. Myślę, że za rok 
każdy dumnie, z pełnym zadowole-
niem i bez żadnych obaw zaakcep-
tuje zmianę statusu Brzostku.

Prezes TMZB
Krzysztof Kolbusz

Znów będziemy miastem!

Radni głosują za nadaniem Brzostkowi statusu miasta

Oprócz zaproszonych gości na sesję przybyli także mieszkańcy Brzostku Fot. J. Nosal



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 5

W pochmurną, deszczową sobotę 19 
stycznia 2008 roku do Smarżowej, 

pod nowy Ośrodek Zdrowia przyjechało 
wiele samochodów. Można by pomyśleć, 
że to może epidemia grypy, lub inne ma-
sowe zachorowania. Jednak wysiadający 
z samochodów ludzie nie wyglądali na 
chorych – wręcz przeciwnie, uśmiechy i 
zadowolone miny musiały być wywołane 
zgoła inną przyczyną. Wśród wysiadają-
cych pojawił się też ks. Ryszard Radoń 
– proboszcz tutejszej parafii. Kiedy na 
filarach przy wejściu do nowego Ośrodka 
Zdrowia zawisła biało-czerwona wstęga 
wszystko stało się jasne.
 Wójt Gminy Brzostek Leszek Bieniek 
przywitał wszystkich gości, krótko przed-
stawił historię i powody powstania nowe-
go ośrodka w Smarżowej, podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do jego 
zbudowania i poprosił o przecięcie wstęgi. 
Nożyce w dłoń po kolei wzięli: Starosta 
Władysław Bielawa, Radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego i Dyrektor ZOZ w Dębicy 
Przemysław Wojtys, Przewodnicząca 
Rady Gminy Zofia Skórska, Członek 
Zarządu Powiatu Maria Przebięda, Kie-
rownik SGPZOZ-u w Brzostku Bożena 
Szymańska i gospodarz tego obiektu Pani 
doktor Lucyna Szczepanik, która dokoń-
czyła dzieła.
 Teraz do pracy mógł przystąpić ksiądz 
Proboszcz, który po modlitwie poświęcił 
budynek i mokrych od deszczu zebranych. 
Goście do oficjalnie otwartego Ośrodka 
chętnie weszli, bo nie przestawało padać, 
a wewnątrz czekali pracownicy z symbo-
liczną lampką szampana. W środku, po 
obejrzeniu nowych pomieszczeń, goście 
zabierali głos wyrażając swoje zadowole-
nie z faktu powstania nowego budynku, 
który znacznie lepiej niż stary, będzie 
służył pacjentom i pracownikom. Najproś-
ciej i najtrafniej ujął to radny Smarżowej i 
Głobikówki, który powiedział: „cieszymy 
się, bo nareszcie się doczekaliśmy”.
 Nikt z nas nie lubi chorować i najchęt-
niej nie odwiedzalibyśmy tego miejsca 
w Smarżowej, ale prawie pewne jest, w 
większości będziemy kiedyś zmuszeni 

Nie lubimy chorować, ale…
przyjechać do Ośrodka Zdrowia. Wtedy 
zapewne docenimy to, że jego funkcjo-
nalność i ładny wizerunek nie pogarszają 

nam i tak kiepskiego nastroju wywołanego 
chorobą. Jest też nadzieja, że częściej 
zobaczymy uśmiech na twarzach smar-
żowskiej służby zdrowia.

P.S.

Po obejrzeniu nowych pomieszczeń zaproszeni goście zabierali głos wyrażając 
swoje zadowolenie z faktu powstania nowego obiektu 

Ks. Proboszcz Ryszard Radoń poświęcił budynek Radny Jerzy Kmiecik nie krył swojego zadowolenia

Pani doktor Lucyna Szczepanik jako ostatnia dokonała  
symbolicznego przecięcia wstęgi

Fot. J. Nosal



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE6

Projekt Centra Kształcenia na Odle-
głość na Wsiach powstał w odpowie-

dzi na potrzebę zapewnienia możliwości 
rozwijania, podnoszenia i uzupełniania 
kwalifikacji zawodowych. Dzięki Pro-
jektowi na terenie naszej gminy został 
utworzony jeden z 379 współpracujących 
ze sobą ośrodków oświatowo-kultural-
nych z dostępem do bogatej oferty szko-
leniowej. Centra będą prowadziły swoją 
działalność szkoleniową w okresie od 1 
lutego 2008r. do 30 czerw-
ca 2008r. przez minimum 
20 godzin tygodniowo. W 
gminie Brzostek centrum 
zlokalizowane jest w bu-
dynku Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzost-
ku.
 Do udziału w Projek-
cie zapraszamy osoby 
pragnące podnieść swoje 
kwalifikacje zawodowe, 
zdobyć nowe umiejęt-
ności, zwiększyć swoje 
szanse na rynku pracy, a 
w dalszej perspektywie 
– zdobyć lepszą, ciekaw-
szą pracę oraz podnieść 
swoją pozycję społeczną. Projekt adre-
sowany jest w szczególności do osób 
z utrudnionym dostępem do edukacji, 
miedzy innymi do osób niepełnospraw-
nych, a także tych, którzy ze względów 
czasowych czy finansowych nie decydują 
się na dojazdy do oddalonych, większych 

ośrodków edukacyjnych.
 Każde Centrum wyposażone jest w 
nowoczesny sprzęt umożliwiający dostęp 
do platformy e-learningowej.
- 10 komputerów (w tym 9 stanowisk 

stacjonarnych + 1 notebook z przezna-
czaniem do nauki w domu dla osób 
niepełnosprawnych),

- niezbędne oprogramowanie w tym opro-
gramowanie specjalistyczne,

- komplet urządzeń peryferyjnych dla 

osób niepełnosprawnych,
- 10 kompletów mebli biurowych,
- telefax,
- drukarka,
- podłączenie do Internetu,
- zdalny dostęp do platformy e-learningo-

wej (LMS WBTServer),

- zdalny dostęp do innowacyjnych ma-
teriałów dydaktycznych – 50 szkoleń 
e-learningowych (szkoleń zdalnych, 
biblioteki multimedialnej, programów 
edukacyjnych oraz słowników).

Lista kursów dostępnych w CKNONW 
 Z dniem 1 lutego w Centrach będzie 
dostępnych 21 kursów e-learning: Język 
polski, Matematyka, Historia, Chemia, 
Geografia, Biologia, Fizyka, Zarządzanie 

kadrami (cykl szkolenio-
wy z zakresu ZZL), Ocena 
pracowników (cykl szko-
leniowy z zakresu ZZL), 
Planowanie potrzeb (cykl 
szkoleniowy z zakresu 
ZZL), System motywa-
cyjny (cykl szkoleniowy z 
zakresu ZZL), Rekrutacja 
(cykl szkoleniowy z zakre-
su ZZL), Ścieżki kariery 
(cykl szkoleniowy z zakre-
su ZZL), Język angielski, 
Podstawy technik kompu-
terowych, Użytkowanie 
komputerów, Przetwarza-
nie tekstów, Arkusze kal-
kulacyjne, Bazy danych, 

Grafika menedżerska i prezentacyjna, 
Usługi w sieciach informatycznych.
 Pozostałe kursy będą umieszczane 
sukcesywnie. Przewidywany termin 
pojawienia się kolejnej puli szkoleń to 
kwiecień 2008. 

G.K.

Centrum Kształcenia na Odległość w Brzostku

Centrum wyposażone jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający 
dostęp do platformy e-learningowej

Silne wiatry mogą łamać i wyrywać 
drzewa z korzeniami, zrywać dachy z 

budynków niszczyć sieć elektryczną i tele-
foniczną powodując rozległe spustoszenie 
w strefie swojego oddziaływania. Naj-
groźniejszą formę przyjmują w okresach: 
wiosennym i jesiennym.
 W nocy z 26 na 27 stycznia tj. (z 
soboty na niedzielę) oraz w dniu 27 
stycznia wichura  wyrządziła sporo 
szkód w naszej gminie. Silne wiatry 
łamały drzewa, zrywały dachy z domów 
i budynków gospodarczych.
 Zniszczone zostały dachy na 21 do-
mach mieszkalnych (w tym 8 zostało 
zniszczonych całkowicie lub w dużym 
stopniu). Odnotowano również 14 znisz-
czeń na budynkach gospodarczych.
 Mieszkańcy gminy Brzostek mogli 
liczyć na pomoc Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Strażacy interweniowali w 
Brzostku, Kleciach, Bukowej, Nawsiu 
Brzosteckim i innych miejscowościach 
gminy. Głównie były to interwencje przy 
ratowaniu mienia oraz usuwanie drzew 
tarasujących drogi.

 Połamane drzewa, zniszczone bądź po-
zrywane dachy, zerwane linie elektryczne i 
telefoniczne to skutki styczniowej wichury 
jaka przeszła przez nasza gminę, na szczęś-
cie nie ma ofiar ani rannych. 

M.CZ

Skutki styczniowej wichury

Fot. P. Batycki

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek  
z dnia 04 lutego 2008r. o sporządze- 

niu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy 
stanowiących własność Gminy 

Brzostek 

Przedmiotem dzierżawy są następujące 
nieruchomości: 
I. działka rolna oznaczona nr ewid. 721 o 
pow. 1,14 ha położona w Januszkowicach, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek na 
podstawie Księgi Wieczystej nr 16074
Użytki działki 721: PsV-0,08 ha, PsVI-
0,26 ha, RIVa-0,30 ha, RIVb-0,02, RV-
0,48 ha 
- cena wywoławcza rocznego czynszu 
dzierżawnego ustalona na podstawie 
Zarządzenia Wójta Gminy Brzostek Nr 
6 z dnia 06.02.2004r. wynosi 120,00 zł 
(słownie: sto dwadzieścia zł) 
- wadium 12,00 zł (słownie: dwanaście zł)
II. działka rolna oznaczona nr ewid. 713 o 
pow.1,30 ha położona w Januszkowicach, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek na 
podstawie Księgi Wieczystej Nr 16074
Użytki działki nr 713: PsVI-0,10 ha, RIVa 
– 1,14 ha, RV-0,06 ha
- cena wywoławcza rocznego czynszu 
dzierżawnego ustalona na podstawie 
Zarządzenia Wójta Gminy Brzostek Nr 
6 z dnia 06.02.2004r. wynosi 120,00 zł 
(słownie: sto dwadzieścia zł)
- wadium 12,00 zł (słownie: dwanaście zł)
Umowa zawarta zostanie na okres do 10 
lat.
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu 
na dzierżawę w/w nieruchomość nastąpi 
po upływie 21 dni od dnia niniejszego 
ogłoszenia.

Podziękowanie
Gorące podziękowania dla wszystkich 
strażaków i osób biorących udział w 
zabezpieczaniu dachu zerwanego pod-
czas wichury w nocy z 26 na 27 stycznia 
składa Zofia Fundakowska z Kleci.

Szczęść im Boże!
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W miejscowościach o zwartej zabu-
dowie dokuczliwym problemem 

w okresie zimowym jest gryzący smród 
powstający ze spalania odpadów i 
śmieci.
 Kiedy temperatura spada poniżej 
minus 6-7 stopni C po całym Brzostku 
roznosi się odór spalenizny. Potem 
ludzie się dziwią, dlaczego bolą ich 
głowy i dostają alergii, czyli wysypki 
zwanej „uczuleniem”. W rzeczy samej 
– uczulenia na skażone środowisko, w 
którym żyją. 

Dioksyny = śmierć
 Niekontrolowane spalanie odpadów 
i śmieci, szczególnie zaś spalanie opa-
kowań z tworzyw sztucznych zawie-
rających PCV to źródło powstawania 
dioksyn. Są to związki chemiczne za-
wierające w cząsteczce dwa pierścienie 
benzenowe połączone dwoma atomami 
tlenu. 
 W chlorowych dioksynach atomy 
wodoru w pierścieniach benzenowych 
podstawione są atomami chloru (jak 
schemat).

 Dioksyny są najbardziej trującymi 
związkami, jakie człowiek otrzymał w 
wyniku syntezy. Jak twierdzą ekolodzy, 
jest bardziej prawdopodobne, że dosta-
nie się raka wywołanego dioksyną, niż 
otrzymasz karetę przy grze w pokera. 
 Podczas spalania śmieci do atmosfery 
emitowane są obok dioksyn także inne 
szkodliwe związki: tlenek węgla, tlenek 
azotu, pyły zanieczyszczone metalami 
ciężkimi. 
 Zgodnie z ustawą o odpadach w kot-
łowniach domowych można spalać:

- papier, tekturę, drewno
- trociny, ścinki i wióry
- opakowania z papieru, tektury oraz 

drewna
- odpady z gospodarki leśnej

 Spaliny samochodowe dopełniają 
miary nieszczęścia. Każda przejeżdżają-
ca przez Brzostek ciężarówka najpierw 
musi pokonać dość strome wzniesienie, 
co się automatycznie przekłada na gęsty, 
czarny dym z rury wydechowej. Ile tych 
ciężarówek w ciągu doby przejeżdża 
przez Brzostek – nie wiadomo. Może 
sto – a może tysiąc. Samochody oso-
bowe i autobusy też dokładają swoją 
„działkę”. 
 Po pewnym czasie całe to „świństwo” 
z powietrza osiada na glebie i przedo-
staje się do wód gruntowych, gdzie 
pozostaje na długie lata. To jest bomba 
z opóźnionym zapłonem. Wybuchnie w 
przyszłym pokoleniu. 

Wysypać śmieci  
na Podkarpaciu
 Już niedługo Podkarpacie może stać 
się śmietnikiem Europy. Wszystko za 
przyczyną plazmowej spalarni śmieci, 
na którą banki chcą wyłożyć 130 mln 
euro. Zakład miałby powstać w podrze-
szowskim Załężu. 
 Zdaniem Władysława Proszaka, pre-
zesa Polskiego Klubu Ekologicznego w 
Polsce południowo-wschodniej (Super 
Nowości z 11.01.2008r.) jeżeli ten za-
kład powstanie, to będą tutaj zwożone 
szczególnie groźne odpady: chemikalia, 
polichlorobenzeny, materiały wykorzy-
stywane w broni chemicznej i biologicz-
nej a nawet odpady zawierające izotopy 
promieniotwórcze. Prezes PKE uważa, 
że technologia plazmy jako najnowo-
cześniejsza, nadaje się do utylizacji 
materiałów niebezpiecznych i wysoko 
szkodliwych, natomiast nie można jej 

stosować do bezpośredniej utylizacji 
śmieci komunalnych, bo jest po prostu 
za droga.
 Zresztą, istnieje co najmniej siedem 
powodów przemawiających przeciwko 
budowie w Polsce spalarni odpadów.
1. Marnowanie zasobów. Można od-

zyskać 40-75% surowców wtórnych 
przy sprawnie funkcjonującej sortow-
ni odpadów. 

2. Nie da się uniknąć zanieczyszczeń. W 
nowoczesnych spalarniach, na 3 tony 
spalonych odpadów przypada jedna 
tona pozostałości w postaci pyłów i 
żużli. 

3. Brak technicznych możliwości stałego 
monitorowania emisji do atmosfery 
niebezpiecznych związków takich jak 
dioksyny i furany. 

4. Nie da się uniknąć wysypisk, bo nie 
wszystkie odpady trafiają do spalarni, 
np. gruz, odpady metalowe, szkło 
itp.

5. Niska kaloryczność i duża zawartość 
substancji trudno i niepalnych w od-
padach (wysoka wilgotność).

6. Brak szczegółowych przepisów praw-
nych regulujących funkcjonowanie 
spalarni.

7. Spalanie odpadów jest najdroższą 
metodą ich niszczenia.

 W Polsce czystość powietrza jest 
prawnie chroniona. Ustawa z 27 kwiet-
nia 2001 roku Prawo ochrony środo-
wiska (Dz U. z 2001r Nr 62 poz. 627 
art. 85) stanowi, że wprowadzanie do 
powietrza gazów lub pyłów z instalacji 
wymaga pozwolenia, za wyjątkiem 
przypadków, dla których, ze względu 
na rodzaj i skalę działalności prowadzo-
nej w instalacjach oraz rodzaje i ilości 
gazów lub pyłów wprowadzanych z 
instalacji do powietrza pozwolenie nie 
jest wymagane. 
 Czy na terenie Brzostku są firmy, 
które emitują do powietrza nadmierną 
ilość gazów i pyłów? Ja nie wiem – ale 
może wiedzą władze samorządowe. 

Ferdynand Bugno

Ochrona środowiska
Odór nadchodzi mroźną nocą

Dla strażaków z Sied-
lisk-Bogusz miniony 

rok był obfity w wydarze-
nia. Szereg uroczystości, 
prace remontowe i budow-
lane, zawody. Na zebraniu 
sprawozdawczym, które 
odbyło się 2 lutego 2008 
roku odczytywanie spra-
wozdań i podsumowań 
zajęło dużo więcej czasu 
niż zwykle, bo było o czym 
opowiadać. Ilość  wykona-
nej pracy dawała powody 
do zadowolenia i dumy.
 Jednak wśród chwil 
doniosłych, były też w 
ubiegłym roku momenty 
przykre – niespodziewanie 

odeszło z naszych szere-
gów dwóch strażaków. 
Pamięć druha Jana Lisa i 
prezesa Władysława Czyża 
uczciliśmy minutą ciszy.
 W trakcie zebrania zo-
stał uzupełniony skład 
Zarządu OSP – Roman 
Markiewicz został wybra-
ny Prezesem Zarządu OSP, 
Wojciech Gąsior został 
Naczelnikiem, a Zbigniew 
Wodzień Gospodarzem 
Remizy. Zarząd w uzupeł-
nionym składzie będzie 
realizował przyjęty na ze-
braniu  Plan Działalności 
na 2008 rok.

P.S.

Odnowione władze w OSP Siedliska-Bogusz

Od lewej: Wojciech Gąsior, Roman Markiewicz, ZbigniewWodzień
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Spotkanie 
opłatkowe
W Gminnym Ośrodku Kultury w 

Brzostku 12 stycznia 2008 r. odbyło 
się spotkanie opłatkowe zorganizowane 
przez Gminne Koło Prawa i Sprawied-
liwości w Brzostku. Spotkanie swoją 
obecnością zaszczycili: poseł RP Pan Ka-
zimierz Moskal, senator RP Pan Zdzisław 
Pupa, wiceprzewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego Pan Czesław 
Łączak, proboszcz Parafii w Brzostku ks. 
dr prałat Jan Cebulak, ks. prałat Tadeusz 
Preis, Starosta Powiatu Dębickiego Pan 
Władysław Bielawa, członek zarządu 
starostwa a zarazem radna powiatowa 
Pani Maria Przebięda, Burmistrz Miasta 
Dębicy a zarazem pełnomocnik Prawa 
i Sprawiedliwości na Powiat Dębicki 
Pan Paweł Wolicki, Sekretarz Urzędu 
Miejskiego w Dębicy Pan Jan Warzecha, 
Przewodnicząca Rady Gminy w Brzostku 
Pani Zofia Skórska, Wójt Gminy Brzostek 
Pan Leszek Bieniek, Sołtys Brzostku 
Pan Jerzy Potrzeba oraz członkowie 
i sympatycy Gminnego Koła Prawa i 
Sprawiedliwości w Brzostku.
 Po powitaniu gości przez pełnomoc-
nika gminnego Prawa i Sprawiedliwość 
Pana Mariana Warchała, który pełnił 
obowiązki gospodarza spotkania, ks. 
Prałat dr Jan Cebulak poprowadził 
część opłatkową. Wspólna modlitwa, 
kolędowanie, łamanie sie opłatkiem, 
oraz życzenia wprowadziły serdeczną 
atmosferę wśród zebranych. W trakcie 
kilkugodzinnej dyskusji przebiegającej 
w miłej atmosferze, gospodarz spotkania 
podziękował posłowi Panu Kazimierzowi 
Moskalowi za pomoc w pozyskaniu środ-
ków na inwestycje drogowe: Kamienica 
Górna – Stępina, Skurowa – Błażkowa 
oraz zakup samochodu dla potrzeb nauki 
jazdy i sprzętu rolniczego dla Zespołu 
Szkół Zawodowych w Kleciach. Słowa 

podziękowania zostały skierowane do 
Pana Starosty Władysława Bielawy, 
który przyczynił się do realizacji zadań 
drogowych oraz dofinansował remont 
budynków Zespołu Szkół Zawodowych 
w Kleciach. Korzystając z przybycia tak 
znakomitych gości gospodarz spotkania 
Pan Marian Warchał, ks. dr Jan Cebulak, 
Wójt Gminy Brzostek Leszek Bieniek, 

Sołtys Brzostku Jerzy Potrzeba zwrócili 
się z prośbą aby nie zapomnieli o prob-
lemach i potrzebach Gminy Brzostek w 
2008 r. i kolejnych latach. 
 Koło Gminne Prawa i Sprawiedliwości 
w Brzostku serdecznie dziękuje wszyst-
kim zaproszonym gościom za przybycie 
na spotkanie opłatkowe. 

/mw/

W czwartek, 31 stycznia, członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Nawsiu Brzo-

steckim zorganizowały uroczyste zebranie 
przy tradycyjnym pączku.
 Na początku tego spotkania, w którym 
uczestniczył również sołtys p. Kazimierz 
Fryc, najstarsze członkinie zostały ucho-
norowane pamiątkowymi dyplomami za 
wieloletnią pracę. Oto nazwiska wyróżnio-
nych pań: Kazimiera Bieniek, Emilia Doma-
radzka, Helena Balasa, Alfreda Zegarowska, 
Łucja Siwek, Aleksandra Jantoń, Stanisława 
Zięba, Krystyna Kawalec, Zofia Trojan.
 Przewodnicząca KGW rezygnując z 
funkcji złożyła szczere podziękowania 
za współpracę wszystkim członkiniom 
oraz sołtysowi p. Kazimierzowi Frycowi, 
komendantowi OSP p. Krzysztofowi Ze-
garowskiemu, p. Januszowi Buczkowi, p. 
Kazimierzowi Nylcowi oraz naszej pani 
kucharce Helenie Karaś.

Jadwiga Kopera
Od lewej: Aleksandra Jantoń, Krystyna Kawalec, Zofia Trojan,  

Alfreda Zegarowska, Kazimiera Bieniek, Stanisława Zięba.

Tłustoczwartkowe spotkanie w KGW
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Słowo zapusty oznaczało albo cały 
okres od Nowego Roku do Popielca 

albo ostatnie trzy dni przed Środą Popiel-
cową. Cały ten okres nazwano również 
karnawałem. 
 Najhuczniej ba-
wiono się w ostatni 
tydzień karnawału, 
od tłustego czwart-
ku do kusego wtor-
ku. Jedzono wów-
czas i pito jakby 
chciano na zapas 
zaspokoić pragnie-
nie i apetyt przed 
n a d c h o d z ą c y m 
czterdziestodnio-
wym postem. Jak 
pisał Oskar Kolberg 
„do uczty wchodziły 
koniecznie pączki, 
na smalcu w domu 
smażone lub chrust 
czyli faworki, cia-
sta podługowate, 
kruche na smalcu smażone”.
 „W tych wsiach gdzie ostatkową za-
bawę inicjowały kobiety, takie właśnie 
pączki przynosiły do karczmy na babską 
zabawę. Przynosiły też ze sobą różne pla-

cki, bułki, racuchy. Wspólne spożywanie 
drożdżowego ciasta miało znaczenie 
rytualne; miało zapewnić urodzaje”
 Dawno minęły te czasy... Ale tradycje 

zabaw hucznych w karnawale i jedzenia 
pączków w tłusty czwartek do dziś po-
zostały. 
 Dlatego, aby kultywować ten piękny  
zwyczaj kobiety z brzosteckiego KGW 

zorganizowały właśnie w tłusty czwar-
tek tradycyjną zabawę karnawałową. 
Tradycyjną, bo do tańca przygrywała 
Kapela Ludowa „Brzostowianie” i nie 
zabrakło tradycyjnych pączków jak 
przystało na szalone, ostatkowe dni kar-

nawału.
 Frekwencja do-
pisała jak nigdy 
dotąd - przybyło 
ponad czterdzieści 
osób. W większości 
same kobiety, więc 
można by rzec, że 
była to babska za-
bawa. Tańczono i 
śpiewano stare lu-
dowe przyśpiewki, 
przypomniano tzw. 
„okółki”, dziś już 
prawie zapomnia-
ne oraz tradycyjne 
zwyczaje związa-
ne z karnawałem i 
„ostatkami”.
 Te n  „ t ł u s t o -
czwartkowy” wie-

czór upłynął w miłej towarzyskiej atmo-
sferze. Duże zainteresowanie świadczy o 
tym, że takie spotkania są nadal bardzo 
pożądane i cenne.

EM

Zapusty w Kole Gospodyń w Brzostku

Witaminy – cegiełki życia (część I)

Biorą udział w niemal wszystkich pro-
cesach życiowych, regulują przemianę 

materii, pomagają przetworzyć żywność w 
energię. Są składnikami większości wy-
twarzanych przez organizm enzymów. 
 Witamina A – jest jedną z najwszech-
stronniejszych witamin, reguluje wzrost, 
to strażnik urody, który wpływa na stan 
skóry. Dba o prawidłowe funkcjonowanie 
błon śluzowych w przewodzie pokarmo-
wym i oddechowym. Podnosi odporność 
organizmu. Sprzyja sercu, reguluje poziom 
cholesterolu, wpływa na wzrok i ciśnienie. 
Dzięki niej łatwiej znosimy stresy. Brak 
witaminy A widać gołym okiem – na ra-
mionach, nogach, w okolicy łokci, kolan 
pojawia się „gęsia skórka”. Inny znak to 
kurza ślepota, światłowstręt lub pieczenie 
pod powiekami. Organizm potrafi w wą-
trobie magazynować witaminę A, więc 
codzienne jej zażywanie nie jest konieczne. 
Nie ginie w czasie gotowania. Jej naturalne 
źródła to: ryby morskie, wątróbka, nabiał, 
żółtka jaj, masło i wszystkie czerwone 
lub pomarańczowe warzywa, zwłaszcza 
marchew.
 Witaminy grupy B – są one pokarmem 
dla nerwów, skóry, serca, mięśni, naczyń. 
Regulują przemianę materii. 
 Witamina B1 (tiamina) – ma bardzo 
duży wpływ na samopoczucie. Jej niedobór 
objawia się zmęczeniem, nerwowością, 

skłonnością do irytacji, kłopotami z pa-
mięcią, koncentracją, niskim ciśnieniem 
krwi. Organizm nie potrafi tej witaminy 
magazynować, codzienna jaj dawka w 
diecie jest niezbędna dla zdrowia. Nie ma 
obawy – nie można jej przedawkować. 
Najlepsze jej źródła to: drożdże piwne, 
otręby, kiełki pszenicy, wątróbka. 
 Witamina B2 (ryboflawina) – jest skład-
nikiem enzymów koniecznych do spalania 
cukrów, transportu tlenu przez komórki 
oraz produkcji krwinek. Niedobory tej wi-
taminy to: zajady, suchość i pieczenie oczu, 
łuszczenie sie skóry na twarzy, zaczerwie-
nione powieki, słabe włosy. Jej źródło to: 
pełne ziarno, warzywa liściaste, drożdże 
piwne, wątróbka. Zapotrzebowanie jej 
rośnie podczas kuracji antybiotykami. 
 Witamina B3 (niacyna lub witamina 
PP) – jest to pokarm mózgu. Jej niedobór 
powoduje bezsenność, niepokój, kłopoty z 
pamięcią. Pierwszym objawem niedoboru 
są: zaczerwienienie języka lub zapalenie 
jamy ustnej. Jej źródło to drożdże piwne, 
wątróbka, tuńczyk, mięso z indyka, nasio-
na słonecznika.
 Witamina B6 (pirydoksyna) – jest bro-
nią przeciw starości i otyłości. Pomaga w 
walce z trądzikiem, przeciwdziała powsta-
waniu piasku i kamieni w nerkach. Jest 
składnikiem wielu enzymów biorących 
udział w przemianie tłuszczy i białek. Je-
żeli w nocy nie sypiamy, odczuwamy bóle 
łydek i lekkie drżenie rąk i powiek to zna-
czy, że nasz organizm potrzebuje witaminy 
B6. Najlepszym źródłem tej witaminy są 
drożdże, kiełki pszenicy, otręby, ziemniaki, 
banany, fasola, marchew, kapusta, kurczaki 
i ryby. 
 Witamina B9 (kwas foliowy) – potrzeb-
ny do tworzenia krwinek czerwonych. Jej 
brak może doprowadzić do anemii, wad 

rozwojowych płodu, dlatego kobiety w 
ciąży potrzebują dwa razy więcej kwasu 
foliowego. Zapotrzebowanie na tę witami-
nę rośnie jeśli pijesz alkohol, bierzesz tab-
letki antykoncepcyjne, leki moczopędne. 
Niedobór powoduje zmęczenie, depresje, 
kłopoty z pamięcią, ogólne osłabienie, 
bladość i zapalenie dziąseł. Jednym z 
pierwszych objawów jest obolały język i 
usta, długo niegojące się ranki. Źródłem 
tej witaminy są: natka pietruszki, brokuły, 
brukselka, groch, fasola, chleb razowy, 
mięso, jaja. Gotowanie, smażenie i paste-
ryzowanie niszczy tą witaminę.
 Witamina B12 (kobalamina) – umożli-
wia prawidłową pracę układu nerwowego, 
walczy z anemią, łagodzi choroby oczu, 
zwiększa płodność. Brakuje jej ludziom 
cierpiącym na choroby układu pokarmo-
wego, np. nadkwasotą, która utrudnia 
jej przyswajanie. Ponieważ znajduje się 
w pokarmach pochodzenia zwierzęcego, 
brak jej mogą też mieć wegetarianie. Jej 
niedobór jest niebezpieczny dla kobiet w 
ciąży. 
W kolejnym artykule pozostałe witaminy.

Do naszej apteki można zawsze 
przyjść po poradę! ZAPRASZAMY

 Z życzeniami zdrowia  
mgr Krystyna Godawska. 

Sprostowanie
W styczniowym wydaniu „Wiadomości 
Brzosteckich” do artykułu „Młoda mama 
i jej rozterki” wkradł się błąd. Prawidło-
wy tekst brzmi następująco: 
Nowe życie
Około 9 – 10 dnia od momentu zagnież-
dżenia się zarodka w błonie śluzowej 
macicy, z części jego komórek zaczyna 
się formować tzw. płytka nerwowa.

Przepraszamy - redakcja

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
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Z Brzostku 
rodem...
„Chciałem już zamknąć dzień na klucz
Jak doczytaną księgę
Owinąć się czarną ciszą
I zasnąć na potęgę
Aż tu za oknem wściekła zorza
Budząca radość i przestrach
Rozbłysła niczym pożar...
Oto dzień nowy i świat nowy...”

Leopold Staff 
„Chciałem już zamknąć dzień”

Zima 2008 roku jest niezwykle 
kapryśna, uciążliwa, a nawet nie-

bezpieczna. Zacina zimny deszcz, 

przeradzający się w grudki drobnego 
lodu, gnane pędem silnym i przejmu-
jącym chłodem. Pod szybkością wiatru 
uginają się wierzchołki drzew, suche 
konary spadają z trzaskiem na ziemię. 

Gdzieniegdzie zwalone stare drzewo 
barykaduje drogę, kolejki samochodów 
czekają, aż służby drogowe uprzątną 
szosę. Przerażeni gospodarze co raz 
oglądają domostwa, szczelnie zamyka-
ją wrota, ale i tak tu i ówdzie szalejący 
wiatr niesie dachówki, blachy, a nawet 
duże połacie dachów. W oczach ludzi 
widać strach, trwogę i przerażenie co 
to dalej będzie. 
 Idę Przedmieściem brzosteckim w 
stronę Starej Drogi. Plac buraczany 
pusty, po drugiej stronie ulicy oka-
zały budynek, a w nim Lewiatan i 
dalej resztki kiedyś dużego obiektu, 
Spółdzielni Kółek Rolniczych. Wśród 
tego nieciekawego krajobrazu widnieją 
trzy domy, zadbane, pięknie ogrodzo-
ne, z ciekawie zagospodarowanymi 
podwórkami. To włości rodziny Ge-
nowefy i Ludwika Sieradzkich, a w 
domach mieszkają: Barbara - wnuczka 
Ludwika, dalej okazały dom rodzinny 
Stanisława, syna Ludwika i wreszcie 
domek żyjącej seniorki rodu Genowefy 
z domu Kraus Sieradzkiej.
 Matka rodu, chociaż już schorowana, 
ma dobrą pamięć i z rozrzewnieniem 
wspomina dawne, jeszcze przedwojen-
ne czasy, okres wojenny, wysiedlenia i 
życie w czasach powojennych.
 Teściowie Genowefy to Wiktoria z 
Gilów i Piotr Sieradzki. Po założeniu 
rodziny mieszkali w Zawadce Brzo-
steckiej z rodziną Wiktorii. Galicyj-
skie czasy były ciężkie dla ludności 
wiejskiej, bieda aż piszczała, dlatego 
ogromna fala emigracyjna pochłaniała 
duże grupy mężczyzn i zmuszała do 
szukania lepszych warunków egzy-
stencji. Tak też się stało i z Piotrem 
Sieradzkim, wyjechał do Ameryki za 
chlebem. W domu została Wiktoria z 
dwoma synami, a właściwie z trzema 
chłopcami, tylko jeden z nich umarł na 
dyfteryt, pozostał Ludwik i Franciszek. 
Ciężko było Wiktorii wychowywać sa-
motnie dwóch chłopców. Przeniosła się 
na Okrągłą do rodziny męża. Nauczyła 
synów pracy w polu, ojciec przysyłał 
trochę grosza i jakoś życie toczyło się 
szczęśliwie, ale oną radość przerwała 
wiadomość o śmierci Piotra w Ame-
ryce, już nie było na kim polegać i 
oczekiwać pomocy. Synowie pomagali 
matce w pracach polowych, chodzili do 
szkoły, a Ludwik zaczął terminować u 
stolarza Zastawnego. Szybko nauczył 
się zawodu i jak się potem okazało, ze 
stolarni żyła rodzina.
 Jeszcze przed wojną wyjechał do 
Krynicy i tam pracował jako stolarz. 
Ale nadciągały demony wojenne nad 
Polskę i Ludwik wrócił na Okrągłą, ra-
zem z matką i bratem raźniej było prze-
trwać pożogę wojenną. Kilkakrotnie 
był przez Niemców kierowany do bu-
dowy bunkrów w Kamerze, ale sprytny 
Ludwik co raz to uciekał okupantowi, a 
że był odważnym, młodym mężczyzną, 
współpracował z grupą partyzantów. 
To właśnie On razem z Marianem Szy-
bistem i Stanisławem Gryglem ukryli, a 

właściwie to wykradli Niemcom, jeden 
dzwon kościelny przygotowany już 
do transportu i przerobu na niemiecką 
broń. Ile odwagi i determinacji trzeba 
było mieć, aby wydrzeć z paszczy 
niemieckiej ciężki dzwon, wtaszczyć 
go na cmentarz i tam na wprost kaplicy 
wkopać go w przygotowany rów. Lu-
dwik pozostawił rodzinie swoją wolę, 
aby po śmierci pochować go obok tego 
miejsca i tak się też stało. Podczas 
wojny został złapany przez Niemców 
i wywieziony na roboty do Drezna, 
skąd wrócił pieszo w maju 1945 r. Jego 
żona Genowefa wraz z rodziną była na 
wysiedleniu u Magudów w Błażkowej. 
Tam gnieździło się kilka rodzin. Stodo-
ła była miejscem zamieszkania. Zima 
mroźna 1944/45 roku dała się mocno 

we znaki. Ojciec Genowefy Franciszek 
Kraus przedzierał się pod osłoną nocy 
przez Wisłokę przewoził ziemniaki, 
zboże, które mielono w żarnach i 

Wiktoria Sieradzka z Gilów Maria Kraus z Wierzbickich  
z córką Genowefą Sieradzką

Ludwik Sieradzki Franciszek Kraus, ojciec Genowefy
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jakoś przetrwali wysiedlenie. Powrót 
do domu, chociaż zniszczonego, ale 
własnego był wielką radością. Geno-
wefa i Ludwik Sieradzcy zamieszkali 
i Kawalca na Starej Drodze. Ludwik 
zaczął pracę w gminie, a Genowefa 
prowadziła gospodarstwo rolne, cho-
wała tuczniki, bo trzeba było oddać 
obowiązkowe dostawy dla państwa, 
hodowała krowy, uprawiała ziemnia-
ki, buraki cukrowe, a ponadto Lu-
dwik pracował w warsztacie stolar-
skim. Potrzeby stolarskie były duże, 
okna, drzwi, podłogi, drobne meble, 
stoły, krzesła, szafki, wszystko to 
wychodziło z rąk Ludwika gustowne 
i funkcjonalne. Ponadto Ludwik wdał 
się w wir pracy społecznej, był długie 
lata ławnikiem w jasielskim sądzie i 

działaczem ZBOWiD. Dzięki spraw-
nym rękom dorabiali się Sieradzcy, 
kupili kawał pola, to właśnie tam stoją 
dzisiaj domy syna i wnuczki.
 

Z tego małżeństwa przyszedł na świat 
syn Józef, który ukończył Techniku 

Mechaniczne w Dębicy, następnie słu-
żył w wojsku we Wrocławiu, a potem 
podjął pracę w hucie w Stalowej Woli. 
Tam też mieszka do chwili obecnej, 
ożenił się i ma troje dzieci, które stu-
diują i uczą się.
 Syn Stanisław ożenił się z Lodzią 
Samborską z Gorzejowej, z uczynną 
pielęgniarką. Stanisław po skończeniu 
szkoły budowlanej w Jaśle podjął pracę 
w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Bu-
dowlanym w Jaśle, potem pracował w 
Gminnej Spółdzielni, a obecnie prowa-
dzi prywatny zakład hydrauliczny. Jest 
dobrze znany w okolicy jako rzetelny i 
uczciwy biznesmen, zawsze wywiązu-
jący się z umów pracy.
 Z tego małżeństwa wyrosło troje 
dzieci. Sławomir ożeniony z Agnieszką 
Sudoł - po skończeniu studiów w Wyż-
szej Szkole Pożarnictwa w Warszawie 
pracuje i mieszka w Rzeszowie, ma 
dwoje dzieci.
 Marta Oprządek, nauczycielka 
– germanistka, pracuje w Zespole 
Szkół Rolniczych w Kleciach, ma 
córkę Magdalenę i mieszka w domu 
rodzinnym.
 Druga córka Barbara Nowak też 
jest nauczycielką języka angielskiego 
i pracuje w gimnazjum brzosteckim i 
Zespole Szkół Rolniczych w Kleciach, 
ma jedno dziecko.
 I tak rosną nowe pokolenia Sieradz-
kich, tworzą coraz to większy krąg i 
ciepło wspominając dyspozycyjność i 
pracowitość ojca Ludwika.
 Drugim synem Wiktorii i Piotra 
Sieradzkich był Franciszek ożeniony z 
Heleną z domu Barys. W okresie przed-
wojennym, wojennym i w pierwszych 
latach po wojnie mieszkali w małym 
domku na Okrągłej – jak dzisiejszy 
stadion. Kiedy spłonął dom babcia 
Wiktoria zamieszkała u syna Ludwika, 
zaś Helena i Franciszek poszukali lo-
kum w Brzostku. Wysiedlenie przeżyli 
u Słomskich w Lubczy. Tam też przy-
szedł na świat syn Jerzy, który później 
miał wielkie trudności w odszukaniu 
metryki urodzenia, dopiero z pomocą 
organisty z Lubczy znalazł księgę 
wysiedlonych, gdzie odnalazł swoją 
metrykę.
 Franciszek Sieradzki po wojnie 
ukończył kursy sanitarne i rozpoczął 
pracę w jasielskim sanepidzie, a pracy 

było dużo. Ekshumacje zwłok żołnie-
rzy niemieckich i radzieckich, kontrole 

sanitarne w sklepach i zakładach pra-
cy, przygotowywanie list szczepień 
ochronnych, współpraca z ośrodkiem 
zdrowia i ówczesnym lekarzem 
Janem Majewskim. Żona Helena 
dbała o gromadkę dzieci i pracowała 
w brygadach zmianowych w Zakła-
dach Cukierniczych „Liwocz”. Była 
kobietą niezwykle uczynną i lubianą 
w środowisku. Z tego małżeństwa 
przyszedł na świat syn Jerzy, dzisiaj 
już emeryt, po skończeniu szkoły 
chemicznej w Gliwicach podjął pracę 
w SUW-ie w Brzostku, a potem przez 

10 lat pracował w Państwowej Straży 
Pożarnej w Jaśle, ożenił się z Wiesławą 
Konieczną i z tego małżeństwa są dwie 

córki. Córka Anna zamężna za Pawła 
Korzenia obdarzyła dziadków wnuczką 
Karolinką.

 

Helena i Franciszek Sieradzcy

Dokończenie na stronie 12

Franciszek, Genowefa i Ludwik 
Sieradzcy

Wiesława i Jerzy Sieradzcy

Genowefa i Helena Sieradzkie  
z koleżankami w ZC „Liwocz”

Genowefa Sieradzka z wnukami
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„Caritas znaczy Miłość
Miłość, co świat odmienia
Głodnemu daje chleba
Biednego przyodziewa”

Tradycyjnie, jak co roku od 15 lat, 
Caritas Parafialna im. ks. Jałowego 

przy kościele parafialnym w Brzostku 
składa gorące i serdeczne podziękowania 
wszystkim wspaniałym ludziom dobrej 
woli, dzięki którym mogliśmy zorgani-
zować Mikołajki 2007r. dla najbardziej 
potrzebujących dzieci z naszej parafii.
 Do takich ofiarodawców wielkiego 
serca, wyczulonych na potrzeby bliźnich 
należą:
Leszek Bieniek - Wójt Gminy Brzostek, 
Maria Przebięda - Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Brzostku, Maria 
Grzesiakowska - firma „MARBET”, 
Małgorzata Drozd - Delikatesy „Cen-
trum”, lek. med. Bożena Szymańska 
- kierownik Ośrodka Zdrowia, lek. med. 
Mieczysław Pietrzycki, Ryszard To-
maszewski - dyrektor banku, mgr Kry-
styna Godawska - apteka 
„VITA”, Wanda i Kazi-
mierz Wołowiec - wyrób 
nagrobków, Zofia Skórska 
- Przewodnicząca Rady 
Gminy, Ewa Samborska 
- Radna Gminy, Bogdan 
Szukała - firma budowla-
na, Jadwiga Olszewska - 
biuro rachunkowe, Leszek 
i Mieczysław Dziedzic 
- hurtownia „Budrol” w 
Zawadce Brzosteckiej, 
Edward Kmiecik - zakład 
ślusarski, Firma „EKIW”, 
Grzegorz Betlej - sklep 
sportowy, Marek Szybist 
- sklep, Andrzej Szybist 
- sklep, Lucyna Zięba 
- sklep spożywczy, Maria 
Kmiecik - kiosk Ruchu, 
Krzysztof Rozwadowski 
- sklep,  Anna Jamróz 
- handel obwoźny, Paweł 
Kruszyna - handel obwoź-
ny, Jacek Berrahal - firma 

komputerowa „BrianSoft”, Tadeusz 
Gotfryd - sklep, Piotr Michalski - zakład 
pogrzebowy, Aneta Czaja - zakład fry-
zjerski, Lidia Płaziak - zakład krawiecki, 
Jolanta Nowak - zakład fryzjerski, Artur 
Potrzeba - sklep, Henryka Kolbusz 
- sklep, Dorota Prokop - sklep, Łucja 
Lechwar - sklep, Renata Smoła - sklep, 
Zbigniew Golec - sklep, Halina Golec 
- pizzeria, Kazimierz Sarna - masarnia, 
Agnieszka Skorupa - kwiaciarnia, Ma-
ria Maczuga - sklep zielarski, Halina 
Nawracaj - sklep, Dariusz Kalina - 
sklep ogrodniczy, Grzegorz Kłęk - sklep 
elektryczny, Celina Maczuga - zakad 
fryzjerski, Aneta Augustyn - sklep spo-
żywczy, Krzysztof Kawalec - warsztat 
samochodowy w Nawsiu Brzosteckim, 
Irena Kawalec - sklep spożywczy na 
Woli Brzosteckiej, Katarzyna Siedlecka 
- sklep spożywczy w Nawsiu Brzoste-
ckim, Barbara Szweda - Brzostek, 
Szczygieł, Czekaj - sklep w Kleciach, 
Tadeusz Grygiel - Hurtownia Wod. Kan. 
w Kleciach. 
 Łaczna wartość zebranych podarun-
ków wyniosła 6957 zł w tym na 1997 zł 

różne dary. Sporządzono 87 paczek, w 
zależności od liczby dzieci w rodzinie, 
któe zostały przekazane w dniu 6 grud-
nia w kościele parafialnym w Brzostku i 
kościele filialnym w Bukowej. Udzielono 
również zapomogi na kwotę 320 zł.
 Składamy również serdeczne podzię-
kowania kierownikowi Ośrodka Pomocy 
za wieloletnią współpracę z Caritas 
parafialną, młodzieży gimnazjalnej i 
nauczycielom za przygotowanie oprawy 
artystycznej Mikołajek.
 Wszytkim ofiarodawcom dziękujemy 
za zrozumienie i miłą atmosferę przy 
zbieraniu darów. Dzięki Wam sprawili-
śmy dzieciom i rodzinom wiele radości, 
za co składamy serdeczne Bóg zapłać! 
 Natomiast do wszystkich, którzy 
jeszcze nie wsłuchali się w Chrystusowe 
zapewnienie „ Błogosławieni miłosierni 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” 
kierujemy braterskie zaproszenie do 
podjęcia czynu, do aktywnej miłości 
bliźniego, do zaangażowania się w pracę 
zespołu Caritas.

Przew. K. Szarek-Ryndak

Mamy dobre serca

Druga zaś córka Monika Łukowicz jest 
magistrem filologii angielskiej, jest 
wymagającą, ale niezwykle oddaną 
nauczycielką.
 Córka Heleny i Franciszka Sieradz-
kich Stanisława Patla jest na rencie, 
Zofia wyszła za mąż za Józefa Źwięka 
i gospodarzą w Zawadce Brzosteckiej, 
a syn Kazimierz nie żyje.
 O tej rodzinie można by pisać jesz-
cze dużo, bo byli to ludzie skromni, ale 
bardzo pracowici i życzliwi. Sąsiedzi 
mówią, że zawsze można było liczyć 
na ich pomoc. Jest to niezwykła cecha 
odchodząca już dzisiaj jakby coraz 
dalej.

Zuzanna Rogala Rodzina Sieradzkich na weselu syna Stanisława
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Ferie z Przyjazną szkołą 

Mija już piąty miesiąc realizacji projektu „przyjazna szko-
ła” w Zespole Szkół w Nawsiu  Brzosteckim. 

 Podczas ferii, 17 stycznia uczniowie biorący udział w 
projekcie wyjechali do Muzeum lalek do Pilzna, gdzie wzięli 
udział w warsztatach robienia kwiatów z bibuły oraz figurek z 
masy porcelanowej. W drugim tygodniu ferii zajęcia odbywały 
się w szkole, m.in. w sali informatycznej, w ramach których 
uczniowie poznawali podstawy tworzenia stron WWW oraz 
zasady robienia zdjęcia makro. Najważniejszym wydarzeniem 
było jednak przeprowadzenie wywiadu z Panią Zofią Jarmusz 
- poetką. Taki wywiad przed kamerą (którą otrzymaliśmy w 
ramach projektu) uczniowie prowadzili po raz pierwszy życiu. 
Dzień później montowaliśmy nagrany materiał, a efekty (w 
formie skrótu) będzie można zobaczyć na stronie szkoły w 
najbliższym czasie.

E-learning 

W ramach projektu, uczniowie przechodzą także kursy 
e-learningowe. Szkoła ma również dostęp do platfor-

my elektronicznej, która umożliwia komunikację pomiędzy 
uczestnikami projektu, dzięki takiemu rozwiązaniu kserowanie 
faktur do rozliczeń to przeżytek. Do tej pory uczniowie uczest-
niczyli w jednym kursie e-learnigowym - „Społeczeństwo 
obywatelskie”, (zaplanowane są jeszcze dwa). Każdy uczeń 
otrzymał swoje indywidualne konto na platformie i otrzyma 
certyfikat ukończenia kursu. Oprócz uczniów, z platformy 
e-learnigowej mogą korzystać również nauczyciele, którzy 
w ten sposób uczą się obsługi platformy  elektronicznej oraz 
uczestniczą w kursach m.in.. dotyczących public relations w 
projekcie oraz tworzenia projektów w oświacie. E-learning 
można uznać za pewną nowość w polskiej edukacji (nie jest 
tak rozwinięty jak choćby w USA), więc jest to szczególnie 
ciekawe doświadczenie w szkolnej rzeczywistości.

Mapa aktywności 

W wydaniu listopadowym Wiadomości Brzosteckich 
informowaliśmy, że jednym z działań jest stworzenie 

mapy organizacji pozarządowych. Do tej pory na nasz apel 
odpowiedziało zaledwie kilka miejscowych organizacji, dlate-
go też ponawiamy go. Zgłaszajcie Państwo swoje organizacje 
– niech dzieci i społeczność lokalna dowiedzą się o Waszych 
działaniach. Szczegóły na stronie szkoły www.zsnawsie.in5.
pl w zakładce „Przyjazna szkoła”.
 W tej  sprawie można  kontaktować się mailowo 
p.kawalec@przyjaznaszkola lub w tradycyjny sposób.
 Projekt „przyjazna szkoła” jest realizowany przez Stowa-
rzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna 
Szkoła” z Mysłowic i współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Piotr Kawalec

„Przyjazna szkoła” w Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim

Wywiad z Panią Zofią Jarmusz

Warsztaty w Pilźnie

Fotografia makro czyli z braku motyli poszukiwania 
innych obiektów

Dnia 27 stycznia br. w Domu Ludo-
wym w Woli Brzosteckiej odbył się 

bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży 
z tej wsi. Organizatorem imprezy była 
Rada Sołecka, w skład której wchodzą: 
p. Renata Kawalec, p. Janina Nowicka, 
p. Alicja Kawalec, p. Jan Furca oraz p. 
sołtys – Zofia Grodzka.
 Zabawa dla dzieci klas I-V szkoły 
podstawowej miała rozpocząć się o 
godz. 14.30, ale została nieco opóźniona 
z powodu awarii prądu elektrycznego. 

Sytuacja została opanowana dzięki 
Grzegorzowi Grodzkiemu i Piotrowi 
Kulczakowi. Od godz. 18.00 do 21.00 
trwała dyskoteka, na której bawili się 
uczniowie klasy VI szkoły podstawowej 
oraz gimnazjaliści.
 W zabawie uczestniczyło 37 dzieci. 
Brały one udział w różnych konkur-
sach np. recytatorskim, tanecznym i 
śpiewania kolęd. Wszystkie otrzymały 
nagrody w postaci słodyczy, przyborów 
szkolnych. Zarówno młodsi jak i starsi 

uczestnicy zabawy zostali poczęstowani 
herbatą, kanapkami, ciastem. Wszyscy 
byli bardzo zadowoleni.
 Zorganizowanie zabawy podczas ferii 
zimowych to bardzo dobry pomysł na 
uatrakcyjnienie wolnego czasu i dostar-
czenie miłych wrażeń.
 Dzieci i młodzież z Woli Brzosteckiej 
dziękują Radzie Sołeckiej i p. sołtys Zo-
fii Grodzkiej za przygotowanie imprezy 
oraz opiekę podczas zabawy.

Uczennice Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim - uczestniczki balu

Bal karnawałowy z panią Sołtys
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W ostatnim czasie pojawiło się zapotrzebowanie ze strony 
uczniów na dodatkowe, pozaprogramowe kursy, posze-

rzające umiejętności zdobywane podczas nauki w szkole.
Kursy te, prowadzone w czasie wolnym od nauki lub po 
lekcjach, za odpłatnością uczniów, cieszą się dużą popular-
nością.
 W listopadzie 2007 dwunastu uczniów z ZSZ mechanik-
operator i Technikum Mechanizacji Rolnictwa uczestniczyło 
w kursach spawania elektrycznego metodą MAG (spawanie 
elektrodą topliwą w postaci drutu elektrodowego w osłonie 
dwutlenku węgla) i wózków jezdniowych w Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Radymnie.
Uczniowie mieszkali i stołowali się w internacie, a zajęcia 
odbywały się do południa i po obiedzie. Na egzamin (pisem-
ny i praktyczny) przygotowywali się z własnych notatek i 
otrzymanego dodatkowego materiału do nauki.
Wszyscy uczestnicy zdali egzaminy pozytywnie i nie zmar-
nowali pieniędzy rodziców przeznaczonych na ten cel.

 W styczniu br. 22 uczniów ZSZ – kucharz małej gastro-
nomii i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 
podczas ferii uczestniczyło w kursie „Kelner”, prowadzonym 
przez doświadczoną instruktorkę w sposób ciekawy, z dużą 
ilością ćwiczeń, z wykorzystaniem bogatego zestawu własne-
go wyposażenia kelnerskiego. Osobowość osoby prowadzącej 
rzutowała na atmosferę i wyniki kursu.
Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin końcowy, 
polegający na udowodnieniu znajomości elementów wypo-
sażenia kelnerskiego, umiejętności estetycznego nakrywania 

stołów oraz serwowania potraw w kraju i za granicą zgodnego 
ze sztuką obsługi konsumenta i otrzymali świadectwa przy-
uczenia do zawodu „Kelner”.
 W sobotę kończącą ferie i w pierwszym tygodniu po 
feriach w godzinach popołudniowych prowadzony był kurs 
„Barman”, w którym uczestniczyło 17 uczniów klasy III 
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Taki kurs 
odbył się również w roku poprzednim i miał na celu wyrobie-
nie innego podejścia do napojów alkoholowych – aby ilość 
przeszła w jakość i estetykę spożywania.

Dodatkowa oferta 
edukacyjna 
w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II  
w Brzostku – Kleciach

Kursanci uczyli się różnych sposobów parzenia kawy, sporzą-
dzania koktajli bezalkoholowych, dekoracji stołów, dekoracji 
drinków, doboru odpowiednich naczyń, doboru napojów 
alkoholowych do potraw.
Wszyscy uczestnicy zdali egzamin (pisemny i praktyczny) i 
otrzymali świadectwa przyuczenia do zawodu „Barman”.

 Od 28 stycznia w szkole przez tydzień był prowadzony 
kurs „Wózki jezdniowe”, którego uczestnikami – 18 chłopców 
– byli uczniowie z Technikum Rolniczego, Technikum Me-
chanizacji Rolnictwa i Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego.
Kurs prowadził doświadczony instruktor z Zakładu Do-
skonalenia Zawodowego z Tarnowa, który będzie również 
prowadził naukę jazdy wózkami o różnych napędach. Część 
teoretyczna zakończyła się egzaminem pisemnym w postaci 
testu wielokrotnego wyboru – wszyscy uczestnicy zdali go 
pozytywnie. Po udowodnieniu znajomości wiedzy teore-
tycznej  na temat jazdy i obsługi wózków kursanci będą – w 
czasie wolnym od nauki – nabywać umiejętność kierowania i 
manewrowania wózkami różnego typu u prowadzącego kurs, 
tj. w ZDZ Tarnów.

 Prowadzącym kurs „Kelner”, „Barman” i „Wózki jezdnio-
we” był Zakład Doskonalenia Zawodowego Tarnów z Panią 
Dyrektor Grażyną Lisowską na czele. Z Zakładem tym szkoła 
współpracuje od dawna, gdyż zapewnia on wysoką jakość, 
terminowość, wyposażenie, doświadczonych instruktorów 
oraz przystępne ceny kursów – po prostu jest to sprawdzony 
wykonawca, spełniający nasze wysokie wymagania jakościo-
we kursów.

Janina Słupek
Kierownik Szkolenia Praktycznego
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Luka między dwoma przedmiota-
mi; 4) Tatrzański bajarz; 7) Ból nerwu 
kulszowego; 8) Heretyk, odstępca od 
wiary rzymskokatolickiej; 9) Wysmukłe 
drzewo śródziemnomorskie; 10) Dawna 
uchwała sejmiku; 11) Obchodzi imieniny 
17 lipca; 12) Troska; 14) Ostre zapale-
nie migdałków i gardła; 15) Sojusznik;  
16) Pogardliwie o niecnym żołnierzu;  
18) Dawny urzędnik ściągający podatki; 
20) Belka podtrzymująca pokrycie dachu; 
23) Ogólna suma zadłużenia; 24) Lirycz-
ny wiersz miłosny; 25) Z ocenami stu-
denta; 26) Turecki pan; 27) Ostry, prosty 
albo rozwarty; 28) Klub piłkarski z Jasła;  
29) Cecha sobka, samolubstwo.
Pionowo:
1 )  Z a j m u j e  s i ę  n o w o t w o r a m i ;  
2) Większy od myszy; 3) Transformacja;  
4) Cukier trzcinowy; 5) Kontynent z 
Murzynami; 6) Toasty spełnia soczkami;  
12) Ojciec ojca; 13) Porcelanowe miasto 
niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego;  
16) Statek poruszający się dzięki wiatrowi;  
17) Grał Maliniaka w „Czterdziestolat-
ku”; 18) Wyspa amerykańska na Oceanie 
Spokojnym; 19) Studencki sprawdzian 
wiadomości; 21) Bałtycka ryba z rzędu 
płastug; 22) Chrząszcze w ziemniakach.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do  
5 marca 2008 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: STAREGO WRÓBLA 
NIE ZŁAPIESZ NA PLEWY.
Nagrodę książkową wylosowała EWE-
LINA SOBCZYK z Siedlisk-Bogusz. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Młody agronom ogląda sad i poucza 
właściciela: - Pan ciągle pracuje starymi 
metodami. Będę zdziwiony, jeśli z tego 
drzewa uda się panu uzbierać choćby 10 
kg jabłek. - Ja też będę zdziwiony, gdyż 
zawsze zbierałem z niego gruszki. 

		
Mój dziadek ciągle narzeka, że koszty 
życia strasznie wzrosły w dzisiejszych 
czasach. Mówi: - „...pamiętam kiedy 
byłem młody - mama mi dała 5 złotych 

na zakupy, a ja wróciłem do domu z pełną 
reklamówką - wędliny, mleko, chleb, ser, 
masło, konfitury. A teraz co?! Wszędzie te 
lustra, te kamery!”

		
Pierwszy wykład z japonistyki. Profesor 
do studentów w auli: - Dzisiejszy wykład 
poświęcimy zagadnieniu, jak rozpoznać, 
gdzie jest góra, a gdzie dół podręcznika.

		
Przychodzi adwokat do skazańca i mówi: 
- Mam dwie wiadomości: dobrą i złą 
- którą pierwszą? Więzień na to: - Złą. 
- Jutro będzie Pan stracony na krześle 
elektrycznym. - A ta dobra wiadomość? 
- Wynegocjowałem mniejsze napięcie.

		

W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta 
konwersuje z góralem: - Baco, a co by 
było, gdyby ta lina się urwała? - A to by 
było.... trzeci raz w tym tygodniu... 

		
Przed skrzyżowaniem stoi samochód. 
Kolejny raz zmieniają się światła, a samo-
chód dalej stoi. Do kobiety za kierownicą 
podchodzi policjant i widząc jej zdener-
wowanie łagodnie pyta: - Czy czeka pani 
na jakiś inny kolor?

		
Adwokat pyta swojego klienta: - Dla-
czego chce się pan rozwieść? - Bo moja 
żona cały czas szwenda się po knajpach! 
- Czy to znaczy, że pije? - Nie, łazi tam 
za mną!



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE16

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Woli Brzoste-

ckiej –stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy z przeznaczeniem na 
prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej - stanowiący 
własność Gminy Brzostek, położony w:
1. budynku domu ludowego w Woli Brzosteckiej; cena wywoławcza czyn-
szu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 6,80 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 Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w 
oparciu o wskaźnik za 2007 rok.)

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU  
W DNIU 25 lutego 2008 r. O GODZ. 1000

Wadium dla lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 22.02.2008r. 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 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek  
z dnia 4 lutego 2008 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargu.

Działając na podstawie Uchwały Nr XIV/100/2008 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie sprzedaży w trybie 
przetargowym działki budowlanej  ozn. nr ewid. 938/1 położonej 
w Kamienicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Brzostek 
ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje 
do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działka budowlana oznaczona nr ewid. 938/1 o pow. 0,17 ha,  
położona w Kamienicy Górnej, objęta Księgą Wieczystą Nr 19 
166, stanowiącej własność Gminy Brzostek.
Działka położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów 
użytkowanych rolniczo na obrzeżach kompleksu leśnego. Teren 
uzbrojony w sieci komunalne: sieć energetyczną, gazociąg.
Zgodnie z decyzją z dnia 25.04.2007 roku Nr RGiMK.IV.7331-32/2007 
Wójta Gminy w Brzostku o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu , działka ta przeznaczona została pod budowę budynku 
mieszkalnego.
Wartość rynkowa gruntu                                  10 903,00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji                        620,00 zł
Wartość ogółem                                              11 523,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż w/w 
nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od daty niniejszego 
ogłoszenia.
W razie wyniesienia  granic na gruncie, koszty pokrywa 
kupujący.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w Smarżowej 
stanowiących własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do 
sprzedaży w drodze przetargu następujące nieruchomości rolne: 
działka oznaczona nr ewid.308/2 o pow. 0.31 ha, działka oznaczona 
nr ewid. 308/3 o pow. 0.10 ha i działka oznaczona nr ewid. 308/4 o 
pow. 0.14 ha, położone w Smarżowej, objęte Księgą Wieczystą Nr 
48 272 stanowiące własność Gminy Brzostek. 
Działki położone są w obrębie pól użytkowanych rolniczo i zabudowy 
Ośrodka Zdrowia. Dojazd drogą nieutwardzoną. W pobliżu zabudowa 
zagrodowa. Działki nr nr 308/2, 308/3 i 308/4 nie są objęte planem 
zagospodarowania gminy Brzostek (ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek przestały 
obowiązywać z dniem 01.01.2003r., na podstawie art.67 ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz.139).
Wg studium zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek 
działki ozn. nr ewid. 308/2, 308/3, 308/4 położone w Smarżowej to 
teren upraw rolnych.
Cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi:
1. działki nr 308/2 wynosi: 2 310,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta 
dziesięć złotych) 
2. działki nr 308/3 wynosi: 828,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia 
osiem złotych)
3. działki nr 308/4 wynosi: 1 111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście 
złotych) 
Wadium na dz. nr 308/2 wynosi: 231,00 zł (słownie: dwieście 
trzydzieści jeden złotych)
Wadium na dz. nr 308/3 wynosi: 83,00 zł (słownie: osiemdziesiąt 
trzy złote)
Wadium na dz. nr 308/4 wynosi: 112,00 zł (słownie: sto dwanaście 
złotych)

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 7 MARCA 

2008r. O GODZ. 1030 W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 
3 marca 2008r. 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
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w Smarżowej 
stanowiących własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje 
do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość: 
działka oznaczona nr ewid. 239 o pow. 1,01 ha, położona w Smarżowej, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej 
Nr 48 272 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dębicy. 
Nieruchomość położona jest w obrębie pól użytkowanych rolniczo i 
w pobliżu zabudowy zagrodowej. Dojazd droga nieutwardzoną. Teren 
uzbrojony w sieć gazową i elektryczną .
Na części nieruchomości osuwisko czynne. Nieruchomość jest 
użytkowana rolniczo. Użytki stanowią PsV - 2100m2, RIVa - 6000m2, 
RIVb - 2000m2. Teren w kształcie wydłużonego prostokąta.
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek 
(ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., na 
podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 
Nr 15 z 1999 r.,poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592), poza wyjątkami określonymi 
w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje 
prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy 
zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia 
następujących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy 
tj.: dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 
- oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez 
Wójta Gminy Brzostek.
Cena wywoławcza działki ozn. nr ewid. 239 wynosi: 7 668,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych)
Wadium na w/w nieruchomość wynosi: 767,00 zł (słownie: 
siedemset sześćdziesiąt siedem złotych).

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 7 MARCA 

2008r. O GODZ. 1000 W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 
3 marca 2008r. 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. 
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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

Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1

RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION
Informujemy o rozpoczęciu nowego programu 
pożyczkowego dla woj. Podkarpackiego ze środków 
FWW i Banku Światowego (Program PL-480 
Mikropożyczki) na rok 2008.
Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 15 000 PLN.
 okres  spłaty wynosi do 36 miesięcy.
 okres karencji w spłacie wynosi 2 miesiące.
 oprocentowanie wynosi 0% (pożyczka 

bezprocentowa).
 opłata prowizyjna 3% (jest to jedyny koszt 

pożyczki)
 czas oczekiwania na pożyczkę do 21 dni.

Kto może ubiegać się o pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące 

działalność gospodarczą.
 osoby prowadzące gospodarstwo 

agroturystyczne.
	osoby zajmujące się pszczelarstwem  lub 

uprawą ziół.
Wnioski pożyczkowe przygotowuje doradca terenowy 
Mariusz Grygiel tel. 608-478-265 lub 014-6830-
319. Nasze pożyczki są korzystne i łatwe do 
uzyskania. 

Zapraszamy
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