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Fot. J. Nosal

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny

W miejscach pamięci narodowej złożono kwiaty W twórców konstytucji wcielili się uczniowie z SP w Brzostku

Dużego blasku całości dodały tańce narodowe

Popisom małych artystów przyglądali się zaproszeni goście, rodzice, dziadkowie, babcie...

Przemarsz do miejsc pamięci
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W „Super Nowościach” z dnia 24 
kwietnia bieżącego roku ukazał 

się artykuł pt. „Nowe miasta na Pod-
karpaciu”, w którym czytamy…Woje-
woda podkarpacki pozytywnie zaopi-
niował wnioski dwóch miejscowości 
o przyznanie praw miejskich. Jeśli 
zgodzi się minister spraw wewnętrznych 
i administracji, to za kilka miesięcy 

Brzostek w powiecie dębickim i Prze-
cław w powiecie mieleckim znów będą 
miastami. Zarówno Brzostek, jak i 
Przecław w przeszłości miały już prawa 
miejskie. Pozostałością tego jest typowo 
miejski układ zabudowy. Wzmianki o 
mieście Przecław pochodzą z 1419 roku, 
a prawa miejskie utracił po I wojnie 
światowej. Natomiast o Brzostku jako 

o mieście mowa jest po raz pierwszy w 
1367 roku. Status miejski utracił osta-
tecznie w roku 1954… .
 Po tak dobrej wiadomości, czeka-
my teraz tylko na decyzję minister-
stwa. Sądzę, że będzie ona pozytywna 
i zarówno Brzostek jak i Przecław 
wrócą do grona miast.

Prezes TMZB
Krzysztof Kolbusz

W pierwszych dniach maja w Dębi-
cy odbyły się  IX Ogólnopolskie 

Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespo-
łów Śpiewaczych. 
 Tradycją stało się już, że Kapela 
Ludowa „Brzostowianie” rokrocznie 
bierze udział w tym prestiżowym prze-
glądzie. 
 W tym roku przegląd miał charakter 
ogólnopolski i wzięło w nim udział 11 
kapel ludowych, 10 zespołów śpiewa-
czych oraz ośmiu solistów. Konkurs 
odbywał się w muszli koncertowej 
koło Domu Kultury „Mors” w Dębicy. 
Zważywszy fakt, że w tym roku Dębica 
obchodzi swoje 650- lecie, niewspół-
miernie wzrosła ranga tego konkursu. 
Organizowany był pod patronatem Pod-
karpackiego Urzędu Marszałkowskiego, 
a w komisji zasiedli znawcy muzyki i 
folkloru z Tarnowa i Dębicy: Andrzej 
Radzik, Edward Wodzień i Marta For-
tuna. Poziom konkursu był również 
wysoki. Brały w nim udział zespoły po-
wszechnie znane i doceniane, zwycięzcy 
ogólnokrajowych i międzynarodowych 
konkursów jak np. Kapela Ludowa 
Władysława Pogody z Kolbuszowej, 
Kapela „Trzcinicoki” - ubiegłoroczni 
zdobywcy głównej nagrody w Kazimie-
rzu Dolnym, „Pogórzanie” z Jastrzębi, 
Kapela Kantora z Dębicy i inni. I wśród 
tak mocnej konkurencji nasza kapela 
zdobyła zaszczytne III miejsce. Sukces 

to niewątpliwy. Kapela występowała 
przy dużym aplauzie uczestników, a 
przypomniała wszystkim między in-
nymi, bardzo stary ludowy utwór „Do-
branocka” grany niegdyś na weselach, 

a słowo wiążące do tego utworu, lidera 
zespołu Tadeusza Chudego, tłumaczące 
ten zapomniany zwyczaj, pewnie też 
przyczyniły się do tej nagrody.
 Można zaobserwować, że społecz-

ność dębicka bardzo sobie ceni naszą 
brzostecką kapelę, budzi ona wśród niej 
szerokie uznanie i podziw, a znawcy 
folkloru dostrzegają w niej autentyzm 
i kultywowanie rodzimej tradycji przez 

członków zespołu: Tadeusza Chudego, 
Franciszka Zastawnego, Eugeniusza 
i Zbigniewa Gierutów, Józefa Śliwę, 
Adama Chudego.

E.M.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 
Maja stała się okazją do zorgani-

zowania w brzosteckiej podstawówce 
montażu słowno-muzycznego pod 
hasłem: „Obejrzyjcie się wstecz nie na 
długo, na chwilę… na moment…” 
 Spektakl przeniósł wszystkich 
widzów w czasy panowania króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Byliśmy świadkami burzliwych obrad 
Sejmu Czteroletniego, które doprowa-
dziły do reform w państwie, wprowa-
dzających między innymi jednolity 
rząd, skarb i wojsko.
 Twórcy Konstytucji - Hugo Kołłą-
taj, Adam Czartoryski, Ignacy Potocki, 
Stanisław Małachowski i król Stani-
sław August Poniatowski, w których 
role wcielili się uczniowie klas VI a i 

V c, ukazywali zebranym trudy two-
rzenia nowego państwa polskiego. 
 Wątki historyczne przeplatane 
były licznymi utworami poetyckimi 
i muzycznymi, podkreślającymi do-
niosłość przeżywanej chwili. Dużego 
blasku całości dodały tańce narodowe: 
POLONEZ i KRAKOWIAK oraz 
regionalny, góralski TROJAK w bra-
wurowym wykonaniu dzieci z klas II 
b, III b i IV b. 
 W montażu nie  zabrakło również 
symboli narodowych, biało-czerwo-
nych flag oraz symboli religijnych, 
związanych ze Świętem Matki Bożej 
Królowej Polski.
 Program artystyczny, przygotowa-
ny przez uczniów naszej szkoły, pod 
opieką nauczycieli, dostarczył wielu 

wzruszeń rodzicom i zaproszonym 
gościom. Na sali gimnastycznej, gdzie 
odbyło się to wspaniałe i efektowne 
szkolne widowisko, obok małych arty-
stów zasiedli ich rodzice, dziadkowie, 
babcie, ks. dr Jan Cebulak – Proboszcz 
brzosteckiej parafii, przedstawiciele 
władz gminnych, na czele z Panem 
Leszkiem Bieńkiem- Wójtem Gminy 
Brzostek i Panią Zofią Skórską- Prze-
wodniczącą Rady Gminy w Brzostku 
oraz kombatanci. 
 Przedstawienie to miało na celu 
przypomnienie wszystkim zebranym 
fragmentów polskiej historii, jak 
również wzbudzenie wrażliwości i 
wdzięczności za dar jakim jest wolność 
i niepodległość.

Widz

obejrzyjcie się wstecz nie na długo, na chwilę… na moment…

kolejny sukces kapeli Ludowej „brzostowianie”

pozostała tylko decyzja ministerstwa…

„Brzostowianie” podczas tegorocznych uroczystości 3 Maja
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 Uchwałą Rady Gminy Brzostek Nr XVI/110/2008 z dnia 22 
kwietnia 2008 roku przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy za 2007 rok. Realizację budżetu  gminy przedstawia 
poniższa tabela:

Plan na 2007 rok Wykonanie za 
2007 rok % wykonania

Dochody 30.209.837,40 30.111.719,44 99,67
Wydatki 31.144.437,40 29.798.181,51 95,67
Przychody 2.344.600,00 2.344.600,00 100,00
Rozchody 1.410.000,00 1.410.000,00 100,00

Struktura dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia 
się następująco:

Wyszczególnie-
nie Plan

% do 
ogólnej 
kwoty 

budżetu
Wykonanie % wy-

konania

Dochody własne 4.967.380,00 16,44 5.051.226,22 101,68
Dotacje celowe 9.490,604,40 31,41 9.304.909,22 98,04
Subwencje 15.751.853,00 52,1515.755.584,00 100,02
Dochody ogółem 30.209.837,40 100,00 30.111.719,44 99,67

Wyszczególnienie Plan Wykonanie
% 

wyko-
nania

Wydatki bieżące 25.917.887,83 25.315.283,47 97,67
W tym: 
- wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń
- dotacje przedmiotowe do ZGK
- dotacje podmiotowe do CKiCz
- dotacje do stowarzyszeń (sport)
- pozostałe wydatki

11.570.273,00

322.000,00
566.000,00
105.000,00

13.366.632,83

11.487.399,46

322.000,00
566.000,00
105.000,00

12.854.894,01

99,28

100,00
100,00
100,00
96,17

Wydatki majątkowe 5.226.549,57 4.482.898,04 85,77
Wydatki ogółem 31.144.437,40 29.798.181,51 95,67

 W ciągu roku 2007 spłacono kredyty i pożyczki z lat po-
przednich w kwocie 1.410.000,00 zł. Zadłużenie gminy na 
koniec 2007 roku wynosi 3.418.600,00 zł, co stanowi 11,35% 
zrealizowanych dochodów.
 Najpoważniejszą pozycją w budżecie gminy w 2007 roku są 
wydatki na oświatę, które wyniosły 13.927.831,25 zł i stanowią 
46,74 % ogółu wydatków oraz wydatki na pomoc społeczną, któ-
re wyniosły 7.569.803,03 zł i stanowią  25,40 %. Również dużą 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Z prac 
rady gminy
22 kwietnia br. odbyła się XVI Sesja 

Rady Gminy Brzostek. Najważ-
niejszym tematem obrad było przyjęcie 
sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2007 rok i udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Brzostek z wykonania 
budżetu Gminy za 2007 rok. Uchwały 
w tej sprawie podjęto jednogłośnie. 
Realizując zadania określone uchwałami 
Rady Gminy, Wójt Gminy Leszek Bieniek 
poinformował o podjętych działaniach w 
okresie między sesyjnym. Zarządzeniem 
Nr 17/2008 Wójta Gminy Brzostek z dnia 
26 lutego br. wprowadzono układ wyko-

nawczy do uchwały Nr XV/102/2008 w 
sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2008 
rok. Uchwały Nr XV/103/08 w sprawie 
regulaminu określającego wysokość 
wynagrodzenia dla nauczycieli oraz Nr 
XV/104/2008 w sprawie przyznawania 
i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
po dokonanej legalizacji przesłano do 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i przeka-
zano do realizacji dyrektorom jednostek 

organizacyjnych. Realizując uchwałę Nr 
XV/106/2008 zawarto umowę o współ-
pracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. 
Komeńskiego w sprawie upowszechnia-
nia edukacji przedszkolnej. Aktem Nota-
rialnym z dnia 
11.04.2008r. 
przyjęto daro-
wiznę działek 
p o d  r o z b u -
dowę  d rog i 
gminnej Wola 
B r z o s t e c k a 
– Bączałka, 
z g o d n i e  z 
uchwałą  Nr 
XV/109/2008. 
Sporządzono 
Akt Notarial-
ny sprzedaży 
działki rolnej 
położonej w 
S m a r ż o w e j 
przeznaczonej 
do sprzedaży uchwałą Nr X/70/07 z 
dnia 25.09.2007r. Zgodnie z uchwałą Nr 
XIV/100/2008 ogłoszono I publiczny 
przetarg na sprzedaż działki budowlanej 
położonej w Kamienicy Górnej. W wy-
niku przeprowadzonego postępowania 
spadkowego nabyto gospodarstwo rolne 
wraz z zabudowaniami położone w 
Brzostku.
W dalszej części obrad Rada Gminy Brzo-
stek podjęła uchwały w sprawie:
•	 zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego instytucji kultury - Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku za 2007 r.
•	 zmian w uchwale budżetowej na 2008 
rok
•	 zaciągnięcia pożyczki pomostowej i 
inwestycyjnej z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na 
zadanie inwestycyjne pod nazwą „Moder-
nizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Kleciach”
•	 powołania przedstawiciela Wojewody 
Podkarpackiego do Rady Społecznej 
Samodzielnego Gminnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku
•	 przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu działki zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym oraz działki leśnej 
położonych w Brzostku

•	 przyjęcia darowizny działek położo-
nych w Grudnej Dolnej na rzecz Gminy 
Brzostek pod rozbudowę drogi gminnej
•	 przyjęcia darowizny działek poło-
żonych w Gorzejowej na rzecz Gminy 
Brzostek pod rozbudowę drogi gminnej 
Gorzejowa - Podlas
•	 zaciągnięcia zobowiązania finanso-
wego na poczet środków budżetu gminy 
w 2009 roku, na zadanie inwestycyjne 
pod nazwą „budowa wodociągu we wsi 
Kamienica Dolna”
•	 zaciągnięcia zobowiązania wekslowe-
go na realizację zadania na terenie Gminy 
Brzostek pod nazwą „wielofunkcyjne 
boisko sportowe dla dzieci i młodzieży o 
nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodze-
niem przy Zespole Szkół w Siedliskach 
– Bogusz
•	 zaciągnięcia zobowiązania wekslowe-
go na realizację zadania na terenie Gminy 
Brzostek pod nazwą „budowa sportowego 
boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy 
syntetycznej w Siedliskach – Bogusz”

E. Szukała

Uchwałę budżetową przyjęto jednogłośnie

Przewodnicząca Rady Gminy podzię-
kowała Wójtowi za realizację budżetu
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ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI ZA  2007 ROK

Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział Plan na 2007 
rok

Wykonanie na 
31.12.2007 r.

1. Budowa wodociągu we wsi Klecie 400 40002 247.130,00 247.129,13
2. Budowa wodociągu we wsi Kamienica Dolna 400 40002 4.880,00 4.880,00
3. Budowa wodociągu w Brzostku przy dr.234/7 400 40002 30.000,00 28.594,18
4. Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej 

Brzostek - Skurowa - Błażkowa 600 60014  117.690,00 117.689,31
5. Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej  Cie-

szyna - Kamienica Górna 600 60014 144.126,00 144.126,19
6. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych 600 60016 739.040,00 738.951,71
7. Budowa parkingu w Kamienicy Górnej 600 60016 5.000,00 4.785,08
8. Budowa chodników  przy drogach 600 60016 425.722,00 423.745,51
9. Zabezpieczenie skarpy przy drodze w Nawsiu Brz. 600 60016 22.700,00 22.336,97
10. Zabezpieczenie skarpy przy drodze w Woli Brz. 600 60016 31.500,00 31.226,60
11. Zabezpieczenie mostu na drodze w Gorzejowej 600 60016 31.100,00 30.863,17
12. Zabezpieczenie mostu na drodze w Grudnej Dolnej 600 60016 15.000,00 14.379,42
13. Zakup gruntu pod parking 600 60016 29.948,00 29.350,44
14. Przebudowa drogi gminnej  Gorzejowa-Zawadka Brz. 600 60078 92.387,55 92.387,55
15. Przebudowa drogi gminnej  Brzostek ul. Południowa 600 60078 64.269,60 64.269,60
16. Przebudowa drogi gminnej  Brzostek ul. Niezgody 600 60078 76.257,75 76.257,75
17. Przebudowa drogi gminnej  Siedliska Bogusz-Kmiecie 600 60078 54.902,67 54.902,67
18. Przebudowa drogi gminnej  Januszkowice Działy 600 60078 65.880,00 65.880,00
19. Rozbudowa domu ludowego w Przeczycy 700 70005 28.115,00 26.471,59
20. Remont domu ludowego Zawadka Brzostecka 700 70005 28.000,00 27.544,83
21. Remont domu ludowego w Kleciach 700 70005 385,00 384,70
22. Dom ludowy w Bukowej 700 70005 19.500,00 19.490,60
23. Remont budynku usługowo-mieszkalanego w Brzostku 700 70005 90.000,00 88.196,69
24. Budowa ośrodka zdrowia w Smarżowej 700 70005 52.000,00 51.570,49
25. Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego 754 75411 3.000,00 2.948,70
26. Remiza OSP Brzostek 754 75412 50.000,00 47.180,32
27. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Brzostek 754 75412 3.700,00 3.634,00
28. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Siedliska B. 754 75412 35.476,00 35.475,69
29. Budowa garażu dla OSP Nawsie Brzosteckie 754 75412 160.000,00 157.737,43
30. Remont domu strażaka w Siedliskach Bogusz 754 75412 8.977,00 8.976,32
31. Budowa sceny przy remizie OSP Siedliska Bogusz 754 75412 12.177,00 12.176,92
32. Wydatki na pomoc finansową do Powiatu Dębickiego 754 75414 5.000,00 5.000,00
32. Montaż pieca c.o.  w szkole Nawsie Brzosteckie 801 80101 7.000,00 6.328,00
33. Termomodernizacja budynku szkoły w Brzostku 801 80101 550.000,00 531.758,00
34. Remont budynku przedszkola w Brzostku 801 80104 60.000,00 54.119,73
35. Budowa boiska sportowego w Siedliskach Bogusz 801 80110 100.000,00 91.066,78
36. Koncepcja kompleksu sportowego w Siedliskach B. 801 80110 9.760,00 9.760,00
37. Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Brzostku 801 80110 3.695,00 3.694,08
38. Zakupy inwestycyjne (sprzęt kuchenny) 852 85295 56.857,00 56.857,25
39. Zakup kserokopiarki dla GOPS 852 85219 8.992,00 8.991,40
40. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 854 85495 96.858,00 -
41. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleciach 900 90001 1.490.000,00 911.702,00
42. Budowa kanalizacji w Brzostku przy dr.234/7 900 90001 60.000,00 59.633,74
43. Budowa kanalizacji wzdłuż Potoku Słony 900 90001 125,00 125,00
44. Zakup samochodu dla ZGK 900 90001 57.340,00 57.340,00
45. Budowa oświetlenia ulicznego 900 90015 22.000,00 12.919,80
46. Termomodernizacja budynku domu kultury w Brzostku 921 92109 59,00 58,70
47. Koncepcja rozbudowy i remontu budynku GOSiR 926 92605 10.000,00 -

5.226.549,57 4.482.898,04

kwotę stanowią wydatki na bieżące utrzymanie oraz przebudowę 
dróg gminnych, które za 2007 rok wyniosły 2.624.611,21 zł tj. 
8,80 % ogółu wydatków.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych, które udało się 
wykonać w roku 2007 należą:
- wodociąg w Kleciach  247.129,13 zł,
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleciach 

911.702,00 zł , (w trakcie realizacji)
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Brzostku 

531.758,00 zł,
- oddanie Budynku ośrodka zdrowia w Smarżowej, łączny 

koszt 843.185,02 zł, parking i droga dojazdowa do budynku 
108.081,60 zł

- budowa chodników przy drogach gminnych w Siedliskach 
Bogusz i Grudnej Górnej oraz przy drodze krajowej w miej-
scowości Bukowa  i Klecie , łączne wydatki 423.745,51 zł,

- budowa i modernizacja dróg gminnych z własnych środków 
na łączną kwotę 738.951,71 zł, oraz przy udziale środków z 
budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na 

kwotę 353.697,57 zł,
- pomoc finansowa gminy dla Powiatu Dębickiego w kwocie 

284.799,23 zł, co pozwoliło wykonać nawierzchnie bitumiczne 
na drogach powiatowych w gminie Brzostek za kwotę około 1 
miliona zł,

- budowa garażu dla osp Nawsie Brzosteckie 157.737,43 zł,
- zakup samochodów strażackich (używanych) dla osp Siedliska 

Bogusz 35.475,69 zł,
- zakup samochodu na potrzeby ZGK w Brzostku 57.340,00zł,
- remont budynku usługowo mieszkalnego w Brzostku 88.196,69 

zł (koszty poniesione przez gminę),
- częściowy remont budynku przedszkola w Brzostku 

54.119,73zł,
- wykonanie projektu na budowę boiska sportowego w Sie-

dliskach Bogusz oraz przeniesienie linii wysokiego napięcia 
91.066,78zł.

 Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych 
w 2007 roku przedstawia załączona tabela.

Skarbnik Gminy Elżbieta Łukasik
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11 listopada 2007 roku Jan Chmura zo-
stał odznaczony Złotym Krzyżem 

Zasługi za szerzenie patriotyzmu wśród 
młodzieży i nauczanie prawdziwej histo-
rii. Skorzystał też z zaproszenia Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego i 14 kwietnia 
2008 r., jako gość honorowy uczestniczył 
w uroczystości wręczenia orderów w 68. 
rocznicę zbrodni katyńskiej. Uroczystość 
ta odbyła się w Pałacu Prezydenckim, a 
uczestniczyli w niej m.in. pedagodzy z 
całej Polski, którzy w czasach PRL na 
swoich lekcjach przekazywali prawdziwy 
obraz historii Polski i mieli odwagę - bez 
względu na konsekwencje - przekazywać 
młodzieży wiedzę o historii najnowszej, 
nieobecnej w oficjalnych podręcznikach 
i ukrywanej przez ówczesną władzę 
prawdy o Katyniu.
 To, za co dzisiaj dostaje się medale, 
dawniej niejednokrotnie groziło zwol-
nieniem z pracy. Pan Jan Chmura, jako 
nauczyciel historii w Szkole Podstawo-
wej w Grudnej Górnej, również tego 
doświadczył. Poniżej przedstawiam frag-
ment orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej 
dla Nauczycieli przy Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Tarnowie zwalniające go 
z pracy w 1982 roku:
„… W wyniku przeprowadzonej rozprawy 

Komisja Dyscyplinarna
p o s t a n o w i ł a

uznać Ob. Jana Chmurę winnym narusze-
nia obowiązków służbowych, określonych 
w art. 6, ust. 1 – ustawy Karta Nauczycie-
la z dnia 26 stycznia 1982 r. /Dz.U.Nr.3, 
poz.19/ popełnionego przez to, że w roku 
szkolnym 1981/82, ucząc historii w klasie 
VIII w Szkole Podstawowej w Grudnej 
Górnej, podawał uczniom własną inter-
pretację zdarzeń historycznych, niezgod-
nie z celami nauczania historii zawartymi 
w obowiązującym programie. Dotyczy to 
wkroczenia Armii Czerwonej jako jednej 
z przyczyn klęski wrześniowej,
- nie przewidywania przez Lenina istnie-
nia odrębnego samodzielnego państwa 
polskiego,
- Armia Czerwona jako agresor w drugiej 
fazie wojny polsko-radzieckiej,
- założenia w tajnym pakcie Ribben-
trop – Mołotow dokonania IV rozbioru 
Polski,
i na zasadzie art. 76, ust. 1, pkt. 3 powoła-
nej ustawy wymierzyć karę dyscyplinarną 
zwolnienie z pracy.

U Z A S A D N I E N I E
Komisja podczas przewodu dyscypli-
narnego udowodniła obwinionemu na-
stępujące czyny, stanowiące naruszenie 
obowiązków służbowych, określonych w 
art. 6 ust.1 – Ustawy Karta Nauczyciela z 
dnia 26 I 1982 r. /Dz.U.Nr.3, poz. 19/:
- poszerzanie obowiązującego pro-
gramu naucza-
nia z historii w 
kl. VIII Szkoły 
Podstawowej o 
wiadomości nie 
opracowane na-
ukowo, zawarte 
częśc iowo w 
wydawnictwach 
co prawda le-
galnych, ale nie 
zatwierdzonych 
do użytku szkol-
nego,
- te dodatkowe 
w i a d o m o ś c i 
i niewłaściwa 
interpretacja 

niektórych faktów historycznych na tym 
etapie kształcenia i wychowania /klasa 
VIII SP/ na pewno powodowały dezorien-
tację uczniów i wywierały negatywny 
wpływ wychowawczy,
- kontynuowanie tej działalności przez 
obwinionego po 13 grudnia 1981 r., 
o czym świadczy zapis w zeszytach 
uczniowskich z historii kl. VIII Szkoły 
Podstawowej w Grudnej Górnej w dniu 
4 I 1982 roku …”
 Rzecz jasna odwołania nie odniosły 
żadnego skutku, a „obwiniony”, jak to 
ładnie określono, został bez pracy. Po 
dwóch latach został zatrudniony w SP w 
Siedliskach-Bogusz.
 Na koniec warto jeszcze zacytować 
fragment notatki z przeprowadzonej roz-
mowy w dn. 1990.01.15 przez Inspektora 
Oświaty i Wychowania w Brzostku z 
Janem Chmurą:
„…W związku z wystąpieniem Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” Gminy 
Brzostek o rehabilitację Ob. Jana Chmury 
i w wyniku przeprowadzonej rozmowy, 
Ob. Jan Chmura stwierdził, że wyraża 
zgodę na przywrócenie do pracy w Szkole 
Podstawowej w Grudnej Górnej z dn. 1. 
IX. 1990 r. 
 Stwierdził również, że nie ma pretensji 
do Inspektoratu Oświaty w Brzostku … 
za „represje”, które spotkały go w latach 
1982-1983, w związku z podawaniem 
treści wykraczających poza ówczesny 
program nauczania historii.”

Józef Nosal

uczył prawdziwej historii

„Cogito ergo Sum”!!!
Okazuje się, że  słowa Kartezjusza „Cogito ergo sum” mimo 
upływu czasu nadal nie tracą na aktualności. Nasi młodzi 
brzosteccy matematycy śmiało mogą powtórzyć za swoim 
mistrzem: „ Myślimy więc jesteśmy”. Dowiedli tego 11 
stycznia 2008 r. podczas VII edycji Jasielskiego Konkursu 
Matematycznego im. Hugona Steinhausa, kiedy to nasi trze-
cioklasiści sięgali po laury zwycięstwa. Rywalizując z grupą 
dwustu trzech uczniów w swojej kategorii, zdobyli kolejno 
miejsca: Sebastian Smoła I, Dawid Wójcik II i Marcin Nycz 
IV . Można by się pokusić o stwierdzenie, że ziemia podkar-
packa staje się kolebką umysłów ścisłych. Pamiętajmy, że 
wyżej wymieniony patron konkursu był wybitnym profesorem 
matematyki, a pochodził nie skąd inąd a z Jasła.
 Należy tu nadmienić, że to nie jedyny sukces naszych 

megamózgów. Mają oni także na koncie inne zwycięstwa, a 
mianowicie Sebastian Smoła i Dawid Wójcik są także laure-
atami, natomiast  Marcin Nycz finalistą, tegorocznego Kon-
kursu Matematycznego ogłoszonego przez Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty. 
 Dawid Wójcik uczestniczył również w półfinale i zakwali-
fikował się do finału XXII Międzynarodowych Mistrzostw w 
Grach Matematycznych i Logicznych. Życzymy powodzenia 
w maju we Wrocławiu! 
 Żądni wiedzy młodzi naukowcy zagłębiają się również w 
skomplikowane tajemnice cybernetyki, dzięki czemu mają i 
w tejże dziedzinie spore osiągnięcia: Dawid  został laureatem 
Konkursu Informatycznego, natomiast Marcin i Sebastian 
finalistami  Konkursu Fizycznego organizowanych również 
przez wyżej wymienionego Podkarpackiego Kuratora Oświa-
ty.
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!
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Gmina Brzostek posiada 4 trasy ro-
werowe o łącznej długości prawie 

70 km. Zostały one opracowane przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej. 
 Trasa granatowa „Doliną Go-
gołówki” o długości około 12 km 
swoim zasięgiem obejmuje cztery 
miejscowości: Brzostek, Opacionkę, 
Januszkowice oraz Klecie. Jest to 
trasa bardzo łatwa, przebiegająca 
mało ruchliwymi drogami. Możemy 
podziwiać najstarsze obiekty sakral-
ne, dwory oraz osobliwości przyrody 
położone w dolinie potoku Gogołów-
ki. 
 Trasa brązowa „Brzostecką do-
liną Wisłoki” również nie należy 
do tras trudnych. Łączna długość to 
13,2 km. Jadąc doliną Wisłoki my-
ślami można zmierzyć się z historią, 
zauważymy dwory, pamiątki kultu 
religijnego; m.in. przydrożne krzyże, 
kaplice, kapliczki, mogiły, pomniki, 
cmentarze, a także zabytkowe budyn-
ki. Oprócz tego możemy podziwiać 
piękną panoramę ze wzgórz Skurowej. 
Trasa swym zasięgiem obejmuje cztery 
miejscowości: Brzostek, Zawadkę Brzo-

stecką, Przeczycę, Skurową. 
 Trasa zielona „Mała pętla” jest 
fragmentem „Dużej pętli”. Jest to trasa 
łatwa i bardzo krótka jak na szlak rowe-
rowy o długości nie przekraczającej 8 
kilometrów. Swym zasięgiem obejmuje 6 

cmentarzy z I wojny światowej w dwóch 
sąsiednich miejscowościach: Brzostku 
i Kleciach. Można potraktować ją jako 

preludium do innych wycieczek. 
 Trasa czerwona „Duża pętla” jest trasą 
trudną. Niekiedy będziemy musieli zejść z 
roweru ze względu na strome i długie pod-
jazdy. Jednak urok tej trasy tkwi w tym, 
że możemy znaleźć się na trzech najwyż-

szych wzniesieniach naszej gminy, 
z których widać piękną panoramę. 
Szlak swym zasięgiem obejmuje 
wszystkie cmentarze z I wojny świa-
towej, a jest ich aż dwanaście; poło-
żone są w kilku miejscowościach: 
Brzostku, Kleciach, Januszkowicach, 
Bukowej, Skurowej, Przeczycy, Za-
wadce Brzosteckiej oraz Gorzejowej. 
Trasa o łącznej długości 38 km jest 
najdłuższą w gminie. Osoby mniej 
zaprawione w wędrówkach rowero-
wych mogą podzielić trasę na dwa, a 
nawet na trzy odcinki.
  
Serdecznie zapraszamy i mamy 
nadzieję, iż wycieczki rowerowe 
wytyczonymi trasami będą cieszyć 
się dużym zainteresowaniem zarów-
no ze strony dzieci, młodzieży jak i 
dorosłych. Z pewnością każdego coś 
zaciekawi; jednych piękna przyroda i 
krajobrazy, innych zabytki, a jeszcze 

innych urok i atmosfera naszej gminy.
 Więcej na www.brzostek.alpha.pl

Krzysztof Kolbusz

Rok 2008 jest rokiem upamiętniającym 
historię brzosteckiego czytelnictwa. 

Prawdziwą skarbnicą wiadomości na te-
mat dawnej brzosteckiej czytelni i wypo-
życzalni jest publikacja ks. B. Stanaszka. 
„ Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej w 
Brzostku 1908 – 1933 ” (reprint z „Rocz-
nika Brzosteckiego” T.3. s. 12 – 60 ). Au-
tor odtworzył najstarsze dzieje społecznej 
organizacji w naszej miejscowości, 
która liczyłaby dzisiaj 100 lat. Jej statut 
uchwalono w 1908 roku. Precyzował 
on szczegółowe zadania Towarzystwa. 
Czytamy, jak to podejmowano inicjatywy 
i jak rodziły się różne pomysły. Zadbano 
m.in. aby biedne środowisko miało dostęp 
do książki. Zakładano wypożyczalnie, 
organizowano biblioteki publiczne. Praca 
Koła skupiała się głównie na trosce o 
kulturę i oświatę ludową, bo to należało 
do głównych zadań Towarzystwa Szkoły 
Ludowej w Galicji.
 Czytelnię Mieszczańską im. A. Mic-
kiewicza w Brzostku utworzono praw-
dopodobnie w 1898 roku która mieściła 
się w Ratuszu. Jak wynika z dokumentów 
pierwsze wypożyczalnie powstały w Na-
wsiu Brzosteckm i Brzostku w 1909 roku. 
Do wypożyczalni w Nawsiu sprowadzo-
no „bibliotekę mieszaną mniejszą” za 
83,79 Koron, zaś do Brzostku „bibliotekę 
dla szkół pospolitych” uzupełnioną o wy-
brane książki za łączną sumę 60 Koron. 
Prowadzeniem biblioteki w Nawsiu miał 
się zająć Stefan Traciłowski, tamtejszy 
nauczyciel. Szafę dla pomieszczenia 
książek miał zapewnić kierownik szkoły 
Wacław Skoczek. Z biblioteki tej miały 

prawo korzystać dzieci z Woli Brzo-
steckiej. Za wypożyczalnię w Brzostku 
odpowiadała Zofia Tułecka. W maju 1909 
roku zarząd Koła otworzył wypożyczal-
nię w Zawadce Brzosteckiej i bibliotekę 
w Kleciach. Prowadziła ją Maria Banicka, 
tamtejsza nauczycielka. W następnej ko-
lejności zdecydowano o otwarciu takich 
placówek w Kamienicy Dolnej i Woli 
Brzosteckiej. W 1911 roku utworzono 
wypożyczalnię w Przeczycy. Pojawiły 
się poważne kłopoty w funkcjonowaniu 
biblioteki w Zawadce Brzosteckiej. Zli-
kwidowano ją, a książki złożono w lokalu 
Czytelni im. A. Mickiewicza w Brzostku. 
Nie doszło do utworzenia bibliotek w 
Głobikówce. Wyraźnie wzrastała liczba 
książek, a w drugim roku działalności 
Koło posiadało już 8 wypożyczalni. 
Pierwsza wojna światowa spowodowała 
duże straty w zasobie książkowym. Na 
różne sposoby próbowano zrekompenso-
wać straty i nie dopuścić aby środowisko 
było odizolowane od książki. Ratowano 
zniszczone biblioteki , ponownie uzu-
pełniano księgozbiór. Fatalna sytuacja 
gospodarcza  spowodowała w 1923 roku 
zawieszenie Koła. Zgromadzone książki 
przekazano do dyspozycji TSL w Pilźnie. 
Prowadziło ono biblioteki ruchome m. 
in. w naszych miejscowościach. W 1933 
roku po ponownym podjęciu działalności  
Koła w Brzostku, istniała jedna biblioteka 
z 50 książkami. Zapadła decyzja o utwo-
rzeniu czytelni, do której miano włączyć 
książki zwrócone z Pilzna. Nie są znane 
dalsze losy czytelni, prawdopodobnie 
włączono ją do utworzonej w miasteczku 

w 1938 roku biblioteki powszechnej.
 Obecna, Gminna Biblioteka Publicz-
na w Brzostku powstała jesienią 1948 
roku. Powołano ją na mocy Dekretu 
o bibliotekach i opiece nad zbiorami 
bibliotecznymi z dnia 17 kwietnia 1946 
roku. Po raz pierwszy w historii naszego 
kraju Dekret uznał zbiory biblioteczne za 
narodowe mienie kulturalne, służące całe-
mu społeczeństwu. Brzostecka biblioteka 
otrzymała wówczas 289 książek z księgą 
inwentarzową i kartami katalogowymi. 
Książki były mocne i solidnie oprawione, 
toteż niektóre z nich utrzymały się do 
dnia dzisiejszego i nadal są użyteczne. W 
latach 90-tych wraz ze zmianą struktury 
organizacyjnej gmin biblioteka podobnie 
jak inne instytucje przechodziła kryzysy 
finansowe. Były wzloty i upadki.  Dzisiaj 
służy dużej społeczności lokalnej i nie tyl-
ko. Przybywa nowości wydawniczych a 
z nimi czytelników. Na koniec 2007 roku 
księgozbiór liczył 22.460 egzemplarzy, 
a liczba czytelników zarejestrowanych 
wynosiła 1379.
 Biblioteka to wciąż żywy element 
miejscowej ludności, którego nie można 
nigdy uznać za przeżytek minionej epoki. 
Jest to miejsce w którym gromadzi się 
owoce ludzkich przemyśleń, doznań i 
doświadczeń losu, z którego wychodzimy 
zawsze mądrzejsi. Miłośników, sympaty-
ków i potrzebujących lektury zapraszamy 
do korzystania.
 Cytowano zdania z publikacji ks. B. 
Stanaszka „Towarzystwo Szkoły Ludowej 
w Brzostku 1908-1933” Ze względu na 
przejrzystość tekstu dla czytelnika, nie 
używano cudzysłowów i przypisów.

opracowała M. Kawalec

Trasy rowerowe

110 Lat CzyteLniCtwa w brzoStku



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE8

 W Beskidach, w Dolinach Wisłoki, 
Wisłoka, Dunajca, Białej chleb był pod-
stawowym pokarmem, ale również no-
śnikiem kultury o bogatych i wieloletnich 
tradycjach. Domowy, wiejski chleb był 
przedmiotem troski, symbolem dostatku 
i bezpieczeństwa rodziny. Całe rodziny, 
w rytmie pór roku, pracowały na chleb. 
Domowy chleb – z tradycją, zwyczajami, 
wierzeniami, przesądami, przysłowiami 
– był elementem kultury ludzi wsi. Zaś 
tradycyjne kultury są przechowywane na 
wsi.
 Dziś małe gospodarstwa chłopskie – z 
pługiem, koniem, pracą ręczną i piekar-
skim piecem – zanikają, obserwujemy 
umieranie dawnej wsi.
 Niniejszy tekst, w zamiarach autora, 
ma być śladem po zanikającym szacunku 
dla domowego chleba, chronić od zguby 
dawne słowa: dziżka, wiesło, pociosek, 
dapa, żarnówka, bijok, prozioki, skibka ..., 
które były związane z wiejskim chlebem. 
Opisane zwyczaje, tradycje dotyczą dosyć 
obszernego terenu. Jednak wiadomości 
do tego opisu czerpałem tylko z opowia-
dań, wspomnień i rozmów ludzi z Doliny 
Kamienicy. Spotykałem ich, pytałem, słu-
chałem, a oni chętnie opowiadali. W tych 
opowieściach czas rzeczywisty przeplatał 
się z przeszłością, opowiadania nie były 
lokalizowane w czasie.
 Zdecydowana większość imion auto-
rów opowieści, wspomnień jest autentycz-
na; nazwiska pominięto świadomie.

CHLEB NASZ pOWSZEdNI

Chleb – proste słowo, ale ileż w nim 
treści, symboliki, ludzkiego trudu, 

skupionych uczuć. Znaczenie tego słowa 
jest wielorakie: od codziennego pokarmu, 
poprzez uosobienie wszelkich środków 
do życia, aż po mistykę przeżyć, emocji 
i wrażeń estetycznych. Trudno go zdefi-
niować, chociaż wszyscy znają jego smak, 
czują potrzebę – szczególnie ci, którzy 
doświadczyli braku chleba.
 Już samo brzmienie słowa chleb 
daje poczucie bezpieczeństwa i napawa 
nadzieją. Chleb – to słowo, które jest: 
tajemne – jak postać zaklęta, niezgłębio-
ne – jak prawa natury, niezbędne - jak 
nadzieja, łagodzące – jak głos matki u 
dziecka, proste – jak śpiew skowronka, 
bogate – jak przyroda, szczere w treści 
– jak pacierz starca.

 U mieszkańców dolin i gór Beskidów, 
np. w Dolinie rzeki Kamienicy, tylko 
nieliczne słowa były nietykalne, a jedynie 
trzy doznawały nadzwyczajnego, mi-
stycznego szacunku: Bóg, Matka i Chleb. 
W mowie mieszkańców tych terenów 
były to słowa święte. Szczególny mir dla 
pierwszych dwóch słów jest naturalny. 
Bóg jest wszystkim. Macierzyńska miłość 
Matki nie ma równych sobie; swoją bez-
interesownością, oddaniem i trwałością 
dominuje nad innymi formami miłości 
istot ziemskich.
 A Chleb?
Szacunek dla chleba był ogromny, prze-
trwał wieki. Zmieniały się pokolenia, 
władcy, obyczaje, systemy polityczne, 
metody uprawy roli, świadomość spo-
łeczna, a estyma dla chleba trwała. Rzecz 
znamienna, czas nie naruszył potrzeby 
szacunku dla „chleba powszedniego”. Ta 
potrzeba zakotwiczyła się w świadomości 
ludzi, stała się ich osobowością, składową 
tożsamości, elementem ich kultury.
 Chleb był czczony przez biednych i 
bogatych, przez dworskich wyrobników 
i dziedziców, przez chłopów i kmieci, 
przez tych, co na ten chleb ciężko pra-
cowali od świtu do nocy i tych, co do tej 
pracy nahajem zmuszali. Dla jednych był 
tylko marzeniem, a dla drugich, w sposób 
realny, „chlebem powszednim”.
 Na chleb można patrzeć różnie, z 
różnych perspektyw. Inaczej patrzą na 
niego konsumenci i producenci, inaczej 
widzą go wieśniacy i robotnicy, a jeszcze 
inaczej poeci i ... głodujący. Każde z tych 
spojrzeń ma w sobie szacunek i auten-
tyczny mir dla świętego daru. Ma on w 
sobie coś tajemniczego. Przed nim czuje 
się respekt. Pobudza on do refleksji. Ma 
w sobie coś nieokreślonego, jakiś urok, 
który fascynuje świat swoją prostotą.
 Również poeci i pisarze zachwycali 
się urokiem chleba i jego estymą u ludzi. 
W tym miejscu przypominają się słowa 
Kondratowicza:

 O zlepku żytni! Okruszyno marna!
 Jakże twe dzieje ciekawe dla człeka!
 Z twoimi losy jak ściśle się splata
 I jasny pałac, i chruściana chata!

 Słowo chleb jest bardzo pojemne w 
treść: tęsknota i pokora, trud codziennej 
pracy i radość życia, nadzieja i ubolewa-
nie, miłość i dziękczynienie za wszelkie 
dobra. Nawet modlitwa jest porównywana 

do chleba - prosta, codzienna i dobra 
jak chleb. Oto przykłady modlitewnych 
zwrotów z chlebem: „Panie, dobry jak 
chleb...”, „W kruszynie chleba, Panie, 
jesteś...”
 Nikt nie wymawiał słowa „chleb” – ot 
tak sobie, jak tysiące innych. Powiadali 
starsi młodszym, że słowo chleb należy 
celebrować, a nie rzucać lub cedzić. Nie 
wystarczy wypowiadać – należ je celebro-
wać, gdyż pełną głębię treści słowa można 
odczytać przy celebrowaniu. I należy je 
celebrować rozumem i uczuciem.
 Władysław Bełza w „Abecadle o chle-
bie” tak pisał:

 ABC
 Chleba chce, 
 Lecz i wiedzieć mi się godzi,
 Z czego też ten chleb się rodzi?
 ..............................................
 Patrzcie, ile rąk potrzeba,
 Aby mieć kawałek chleba. 

Warto przypomnieć jeszcze raz słowa „...
ile rąk potrzeba...”, gdyż były one wy-
mowne kiedyś i są aktualne dzisiaj.
 Chleb, świadomość o tym „Z czego 
też ten chleb się rodzi?” i pamięć o tych, 
co ręce trudzili dla kawałka chleba, są 
elementem kultury ludzi wsi, szczególnie 
ludzi wsi. A kulturę należy chronić od 
zapomnienia, przekazywać potomnym i 
utrwalać. Służą temu, między innymi, mu-
zea i skanseny. Już dosyć dawno istnieje 
muzeum chleba w Niemczech. W Polsce, 
w śląskim Radzionkowie również działa 
Muzeum Chleba.
 Kulturę związaną z chlebem w Beski-
dach, w dorzeczu Wisłoki, przedstawimy 
na podstawie przekazu mieszkańców 
Doliny Kamienicy.

dOLINA KAMIENICY

Dolina rzeki Kamienicy to w przybli-
żeniu trójkąt o wierzchołkach: góra 

Chełm (532 m n.p.m.), szczyt Kamie-
niec (428.8m n.p.m.) oraz ujście rzeki 
Kamienicy do Wisłoki. Sama rzeka jest 
prawym dopływem Wisłoki, największym 
dopływem między Jasłem i Dębicą. Oba 
górskie wierzchołki są najwyższymi 
punktami w omawianym terenie. Dział 
wodny Kamienicy graniczy od północy 
z działem wodnym Ostrej, a od wschodu 
– Wielopolki. 
 Liczne potoki i strumyki – dopływy 
Kamienicy – wcinają się w pagórkowa-
ty teren i dodają uroku tej ziemi. Zaś 
sieć wodna wytycza drogi dojazdowe 
do poszczególnych wsi, przysiółków, 
chłopskich zagród i pól uprawnych. Cała 
Dolina jest obecnie przecięta drogami 
asfaltowymi od Głobikowej, Brzezin, 
Huty Gogołowskiej, Głobikówki aż po 
ujście Kamienicy do Wisłoki. Dzisiejsze 
drogi są w miejscu dawnych błotnistych 
szlaków.

 Jeszcze w pierwszej połowie dwu-
dziestego wieku niemal cały teren wokół 

StaniSław BiałaS

ŚLADAMI 
DOMOWEGO  
CHLEBA   (1)
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Kamienicy, czyli łącznie osiem wsi, nale-
żał do parafii Siedliska Bogusz. Obecnie, 
w urozmaiconym topograficznie terenie 
Doliny stoi siedem kościołów – czynnych 
świątyń. I pomyśleć, że na tej ziemi, 
około siedem wieków temu, zapewne 
benedyktyni z Tyńca uczyli dekalogu i 
pacierza ze słowami „...chleba naszego 
powszedniego...” Mijały wieki, zmieniali 
się ludzie, a dekalog i chleb przetrwał. A 
co tu było wcześniej, chleb czy dekalog? 

– tego nie wiemy.
 Mieszkańcy Doliny Kamienicy sły-
nęli nie z bogactw, nie z urzędów i 
heroicznych czynów, ale z pracowitości, 
szczerości, sumienności, wrażliwości na 
piękno przyrody i los innych, a przede 
wszystkim z autentycznego zamiłowania 
do pracy na rodzinnych zagonach. Twarde 
mieli dłonie i pochylone sylwetki od trudu 
pracy dla chleba. Tak było od dawna, od 
zawsze, czasem bez pełnej świadomości 

tych cech, co gorsze, bez doceniania ich 
przez ludzi spoza tego środowiska. Ich 
wysiłek dla kromki chleba miał wymiar 
nabożeństwa, dostojność ołtarza i powagę 
bóstwa. Na wielu grobach w Siedliskach, 
Grudnej i Gorzejowej można by dopisać 
słowa: „w zagrodzie serce me zostało”.
Dolina – ostoja cichego szczęścia i zdro-
wego chleba.

c.d.n.

pożegnanie Literackich kawiarenkowiczów
„Piękne jest to, co właśnie staje się przeszłością”

W dniu 21 kwietnia 2008 r. w czytelni odbyło się uroczyste 
pożegnanie Kawiarenkowiczów Literackich z klas matu-

ralnych. Natalia powitała zgromadzonych kolegów na ostatniej 
już wspólnej „próbie” i zaprosiła do wysłuchania krótkiego 
montażu słowno-muzycznego. 
Pięknymi strofami: 

„Od dziś zacznie przychodzić „nowe”.
„Nowe” jest już w zasięgu ręki;
Trzeba je tylko rozpoznać, uchwycić 
I nie wypuszczać z objęć.
Potrafi być przebiegłe, więc musimy się rozglądać,
Aby nie przegapić najważniejszego,
Jakiejś szansy, ścieżki, czy furtki,
Która chce nas zaprowadzić 
Do jednego z magicznych ogrodów.
Bo właśnie w dążeniu i szukaniu, cała rozkosz.
Wystarczy chcieć – a chcieć to móc.”

Złożyła Wszystkim starszym kolegom życzenia i zaprosiła do 
poczęstunku.

Na uroczystym apelu zostały rozdane nagrody w konkursie 
„Henryk Sienkiewicz - życie i twórczość”, 
a byli uczestnicy Kawiarenki Literackiej zostali wyróżnieni 
nagrodami za zaangażowanie w działalność kulturalną szkoły.

marzec i kwiecień w bibliotece szkolnej 
zespołu Szkół im. Jana pawła ii w brzostku

Rocznica Katynia
 Z okazji rocznicy Zbrodni Katyńskiej biblioteka szkolna zor-
ganizowała wystawę, która przypomniała o tamtych nieludzkich 
chwilach.

Fragmenty listów, wspomnienia ojców wywarły na uczniach 
duże wrażenie. Dla uczczenia tego czasu zapalono świece.

„Szukałem 
was, a teraz 
wy przyszliście 
do mnie”
 Te słowa wy-
powiedziane 2 
kwietnia 2005 r., 
w najtrudniejszym 
ludzkim teraz, te-
raz odchodzenia 
Ojca Świętego, 
obe jmują  ca ły 
pontyfikat Jana 
Pawła II, który był 
długą rozmową z 
nami, młodymi... 
A my czujemy w 
głębi, że i tym ra-
zem nie możemy 
Go zawieść.

Nauczyciele bibliotekarze: Teresa Młyniec, Danuta Wójcik

„Cała polska biega”
zapraszamy do wspólnego biegania 17 maja 2008 r. 
Wszystkich sympatyków aktywnego spędzania wolnego czasu zapraszamy do udziału w drugiej już 
imprezie tego typu.
 - Zbiórka o godz. 10.30 przy remizie OSP w Nawsiu Brzosteckim,
 - Start godz. 11.00,
 - Bieg ulicami: Aleksandra Gryglewskiego, Przedmieście, Szkotnia, Okrągła,
 - Meta na stadionie GOSiR,
 - Po zakończeniu biegu losowanie nagród.
W biegu mogą uczestniczyć osoby urodzone w roku 1997 i wcześniej (niepełnoletni pod opieką dorosłych).
Zgłoszenia przyjmowane są w GOK-u do 15 maja 2008 r. Regulamin znajduje się na www.brzostek.alpha.pl
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z brzostku rodem...
Bielona, niska chata kryta słomą
Stała pod starej gruszy pieczą chromą
Siwy, cienki dymek unosił się z komina
Dzisiaj tylko wspomnienia, bo już chaty 
nie ma
	 	 	 	 	 	 	 Piosenka ludowa

Maj jakoś nieśmiało 
i powoli zaczyna 

panować w życiu i kra-
jobrazie. Zieleń z łąk 
i lasów zdominowała 
inne kolory. Z drzew 
czereśni, śliwek, brzo-
skwiń wiatr otrzepuje 
białe i różowe płatki 
kwiatów. Tarnina roz-
sypuje ostatnie garści 
białego kwiecia. Jabło-
nie, grusze, wiśnie zdo-
minowały różem i bielą 
korony drzew. Roznosi 
się niepowtarzalny za-
pach czeremchy, bzów, dzikiej róży i 
pędów sosny. Jest przyjemnie, bardzo 
uroczo i niepowtarzalnie. Maj się do nas 
uśmiecha, słońce sieje złoty blask, jak w 
piosence i bajce jest w naszych wioskach 

i małych miasteczkach.
 Idę starą drogą w kierunku dworu 
zawadzkiego i dalej wspinam się pod 
górę w stronę dużego masywu leśne-
go. Po drodze odwiedzam kapliczkę 
– utrzymaną z wielką miłością - posąg 
Madonny, ukwiecony, dróżka do ka-
pliczki wyłożona płytkami, a wkoło 
krzewy i drzewa. Ile różnych opowieści, 
ludzkich żalów mogłaby opowiedzieć ta 
budowla, ale ona stoi, monumentalnie 
trwa i przygarnia wędrowców i swoich 
mieszkańców do siebie. Ileż to majówek 
wyśpiewanych było w dawniejszych 
czasach przy tej i innych kapliczkach. 
A dzisiaj?
 Idę dalej, przechodzę przez sośninę, 
przez mały potok, który pamięta duży 
schron, zrobiony przez mieszkańców 
gór zawadzkich podczas wojny. wsłu-
chuję się w śpiew ptaków, cały wielki 
koncert ptasi z refrenem wygłaszanym 
przez kukułkę – ku–ku i przypominam 
sobie dziecięce wspomnienia związane 
z owym odliczaniem – ku–ku. Jest tu 
niezwykłe miejsce, patrząc w dal widać 
jak na dłoni pejzaż Brzostku. Domy, 

skupiska zieleni, szkołę, drogę jak wstę-
gę, którą przesuwają się pojazdy, a na 
wzgórzu monumentalny obiekt – nasz 
brzostecki kościół. wśród takich wido-
ków człowiek czuje się najszczęśliwszą 
istotą na świecie i oddaje się zadumie, 
zapada w zamyślenie i snuje refleksje. 
  Gdzieniegdzie domy duże z kolo-
rowymi ścianami i dachami spowite 

pięknem kwitnących sadów, krzaków i 
lasów. Wśród takiej scenerii nie ma już 
bielonych, niskich chat, krytych słomą 
– są tylko place i zielona murawa, ale 
wspomnienia pozostały jak żywe.

 Właśnie tam w jednej 
z bielonych chat żyła 
rodzina Anny i Józefa 
Zdziarskich. Jak żyli, 
czym trudnili się, jaką 
mieli receptę na szczę-
ście rodzinne? Co o nich 
wiedzą potomni. 
 Rodzice Józefa Helena 
i Łukasz gospodarzyli 
na górach zawadzkich z 
dziada pradziada. A go-
spodarzenie było żmud-
ną i uciążliwą pracą. 
Siew i zbiór zboża ręcz-
ny. Szczególnie sierp 

dawał kobietom w kość. W żniwach 
pomagały dzieci – na bosaka żęły zboże 
i układały w snopy, a potem w kopy. 
Często znosili do stodoły w płachtach 

na plecach, a potem młócenie cepami 
i czyszczenie ziarna w młynkach i 
wreszcie w żarnach mielono ziarna na 
mąkę – zwykłą razową mąkę na chleb i 
zacierki. Hodowla krów i wypasanie na 
powrozie po miedzach i małych łąkach 
– to też było zajęcie dla dzieci. Mały 
Józef pomagał rodzicom w gospodarce i 
biegał codziennie do szkoły w Brzostku. 

Zwykle na bosaka i w 
cajgowych spodniach, 
a zimą w trepach robio-
nych przez ojca. Był i 
tak szczęśliwcem, bo 
tam z gór z biednych 
rodzin chodzili chłop-
cy zimą w spodniach 
papierowych – dzisiaj 
myślimy, że to nie do 
wiary, a jednak tak było. 
Z góry do dworu scho-
dziło się wąwozem. 
Zimą śnieg i lód tworzył 
zaspy i nie pozwalał na 
szybkie marsze. Dzisiaj 

jest tu piękna asfaltowana droga, a od 
przystanku dzieci jeżdżą autobusami do 
Brzostku.
 Józef uczył się bardzo dobrze, wsłu-
chiwał się w lekcje prowadzone przez 

nauczycieli. Jego młodzieńcze serce 
podpowiadało mu, że trzeba będzie opu-
ścić rodzinną wieś i szukać recepty na 
życie. Z Zawadki duża fala emigracyjna 
poniosła młodzież do Francji, a innych 
aż na nowy kontynent do Ameryki.
 Żona Józefa Anna z domu Kantor z 
Kamienicy Dolnej urodziła się w Chi-
cago w Stanach Zjednoczonych i potem 
wróciła do Polski. Młodzi Józef i Anna 
poznali się i wyjechali do Francji. Tam 
też pobrali się, ale też nie długo zostali 
deportowani do kraju za działalność w 
związkach zawodowych. Powrócili na 
Zawierzbie do siostry Józefa. Wkrótce 
cały świat zawirował. Niemcy założyli, 
ze są wybraną rasą i podporządkują 
sobie cały świat. Zaczęli od Austrii, 
Czech i szybko szli na wschód. Cztery 
tygodnie zdobywali Polskę i wreszcie 
od 28 września 1939r. rozpoczęła się w 
naszym kraju okupacja. Rozpoczął się 
terror, cierpienia, pożogi, wywóz ludzi 
na roboty, łapanki, śmierć zaglądała w 
oczy Polaków. Życie stawało się coraz 
to cięższe. Z gór zawadzkich blisko było 
do linii frontu. Bieda tylko piszczała i 

 Józef Zdziarski   Anna (Kantor) Zdziarska

Anna i Józef Zdziarscy Synowie: Andrzej i Stanisław

Babcia Anna z wnukiemMarkiem
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prawie na nic zdały się przywiezione 
ciężko zarobione pieniądze na emigra-
cji. Jednak ludzie żyli, ukrywali się w 
robionych schronach – bunkrach w lesie. 
Tak też żyli Anna i Józef. W strachu i 
bardzo skromnych warunkach przyszła 

na świat córka Władysława i syn Stani-
sław. Egzystowali w bardzo skromnych 
warunkach. Na wysiedlenie poszli, tak 
jak i cała wieś, za Wisłokę. 
Dostali schronienie w Skuro-
wej. Mieszkali w warunkach 
bardzo skromnych, w stodole, 
a zima 1944 roku była bardzo 
ciężka. Dzieci chorowały, nie 
było lekarstw – życie toczyło 
się według praw natury. Słabsi 
umierali, a silniejsi przetrwa-
li. Koniec wojny był wielką 
radością i nadzieją na lepsze 
życie. Powrót do domów z 
wysiedlenia – ale do jakich 
domów. Tutaj w Zawadce 
Brzosteckiej, a nade wszystko 
w górach, blisko linii frontu 
większość zabudowań została 
zniszczona. Z rozebranych 
dachów, okien, drzwi, belek okupant 
budował bunkry dla siebie. To co zo-
stało z pożogi wojennej ocalone, było 

gdzieś daleko od miejsc zamieszkania. 
Wracali pielgrzymi z wysiedlenia w 
zimny styczeń do szczątków własnych 
domów. Nieśli ze sobą tobołki, węzełki, 
wieźli pierzyny, a w nich małe dzieci, 
które przyszły na świat podczas długich 
sześciu lat okupacji.
 Tak też wracała rodzina Anny i Józefa 
Zdziarskich. Zastali rozebrany dom. 
Znaleźli schronienie u siostry Józefa 
w Szynwałdzie, tam też przyszedł na 
świat syn Andrzej. Zaś ojciec – znał się 
na ciesielce – remontował zrujnowany 
przez wojnę dom w górach zawadzkich 
i tam też sprowadził całą swoją rodzinę. 
Matka Anna Zdziarska gospodarzyła, 
prowadziła dom, obszywała dzieci, a 
ojciec Józef wykazał sie nie lada spry-
tem i talentem manualnym. Zajął się 
skupem skórek z królików, z cieląt – a w 
czasach powojennych w każdym domu 
na wsi prowadzono hodowlę drobnego 
żywca, drobiu, królików, trzody chlew-
nej. Obowiązkowe dostawy żywca dla 
państwa „czyściły” gospodarstwa rolne 
z mięsa. Pozostawały króliki i drób. 
Zatem skup skórek z ubojów zwierząt i 
odwożenie do Zakładów Kuśnierskich 

było dobrą receptą na życie. Trzeba było 
się wykazać dużą siłą woli – codzienne 
wędrówki pieszo po kilka kilometrów, 
umiejętność nawiązywania kontaktów 
handlowych, pokonywanie niewygód 
turystycznych. Te i inne trudności umieli 
pokonywać Anna i Józef Zdziarscy po 
to, aby stworzyć lepsze warunki życia 
dla swoich dzieci.
 W 1954r. kupili Zdziarscy drewniany 
dom z działką przy ulicy Łukasiewicza 
od Himiaka. Rodzina przeniosła się do 
Brzostku. Dzieci miały blisko szkołę, 
kościół, sklepy, urzędy były w zasię-
gu ręki. Ojciec zaradny i pracowity 
człowiek wziął się za budowę domu i 
wybudował wygodny i funkcjonalny 
budynek, w którym obecnie mieszka 
rodzina syna Andrzeja. 
 Z małżeństwa Anny i Józefa Zdziar-
skich jest troje dzieci. Córka Władysława 
po ukończeniu technikum chemicznego 
podjęła pracę w Zakładach Azotowych 
w Tarnowie. Tam też wyszła za mąż za 
Janusza Zielińskiego, długoletniego dy-
rektora Ruchu i prezesa Unii Tarnów. Z 
tego małżeństwa wyrosło dwoje dzieci. 

Syn Andrzej, zwany przez babcię Jacek, 
związany był w dzieciństwie z Brzost-
kiem, gdyż tutaj mieszkał u babci i w 
brzosteckim kościele był ochrzczony. Po 
ukończeniu szkoły średniej w Tarnowie 
rozpoczął studia w Państwowej Wyższej 

Szkole Teatralnej, a po jej ukończeniu 
stał się znanym aktorem. To właśnie on 
wcielił się w doktora Pawicę w serialu 
„Na dobre i na złe” i zachwyca nas 

ciekawą grą aktorską. Ponadto 
jest aktorem Teatru Wielkiego 
w Warszawie. Zapracowany 
– rzadko odwiedza rodzinę w 
Brzostku. 
 Drugi syn Anny i Józe-
fa Zdziarskich – Stanisław 
– po ukończeniu technikum 
elektrycznego podjął pracę w 
Zakładach Stomil w Dębicy. 
Ukończył studia na Politech-
nice w Rzeszowie i w Stomilu 
pracował trzydzieści pięć lat. 
W swojej pracy zawodowej 
przeszedł status od elektryka 
do kierownika działu, obecnie 
z całą rodziną wyjechał do 
USA i w Chicago ma się do-

brze. Na emigracji pomogły mu papiery 

Władysława Zielińska z rodziną na 
ślubie córki Ewy

Stanisław z rodziną Stanisław z córką Anną

Stanisław, Władysława i Andrzej

Janina i Andrzej Zdziarscy z Andrzejem Zielińskim

Dokończenie na stronie 12
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kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

matki, która tam była urodzona – zielona 
karta i obywatelstwo amerykańskie 
pozwalają całej jego rodzinie na kom-
fortowe życie. Ma ze sobą całą rodzinę: 
Krystynę – żonę oraz cztery córki. Dwie 
już są zamężne i obdarzyły Stanisława 
czworgiem wnucząt. Córki skończyły 
studia, mają dobrą pracę, utrzymują 
kontakt internetowy z rodziną, tęsknią 
do kraju i myślą o powrocie w rodzinne 
strony.
 Najmłodszy syn Anny i Józefa Zdziar-
skich – Andrzej –  pracował w Spółdziel-
ni Usługowo Wytwórczej w Brzostku, 
w Naftobudowie, jeździł taryfą, obecnie 
jest rencistą i pracuje w firmie ochroniar-
skiej w Jaśle. Ożenił się z Janiną Chmurą 

z Gogołowa, bardzo energiczną i zaradną 
kobietą, która po ukończeniu szkoły 
handlowej w Krośnie pracowała w Domu 
Handlowym. Od 1994r. w Zakładach Cu-
kierniczych „Liwocz” w Brzostku, a po 
likwidacji zakładu pracowała w sklepie 
odzieżowym w Brzostku. Obecnie jest na 
emeryturze, prowadzi dom, dba o duży 
ogród i pomaga w wychowaniu wnuka 
Mateusza. Jedyny syn Janiny i Andrzeja 
Zdziarskich ukończył studium medyczne 
i pracuje w Dębicy. Ożenił się z Beatą 
Mroczek z Przeczycy, absolwentką 
prawa administracyjnego, która obecnie 
pochłonięta jest opieką nad swoim syn-
kiem wcześniakiem Mateuszem. Młodzi 
mieszkają razem z rodzicami i cieszą się 
miłością jaką obdarzyli ich rodzice.
 Częstym gościem jest Władysława 

Zielińska, siostra Andrzeja, którą można 
zobaczyć pochyloną nad mogiłą ojców. 
Czasem przyjeżdża z córką Ewą, która 
też mieszka w Tarnowie i tam prowadzi 
własny biznes, założyła rodzinę i wycho-
wuje dwie córki.
 I tak rodzina Zdziarskich staje się 
coraz większa. Chociaż seniorów Anny 
i Józefa nie ma, ale są młodzi i coraz 
młodsi krewniacy. Rozproszeni są po 
świecie, ale utrzymują ze sobą kontakt, 
bo zrośnięci są ze sobą miłością rodzinną 
i wspomnieniami.
 Często myślami są w górach zawadz-
kich, gdzie była ich pierwsza bielona, 
niska chata. Z góry podziwiają pejzaż 
ziemi brzosteckiej i z rozrzewnieniem 
wspominają swoich ojców i dziadków.

Zuzanna Rogala

wiosna - cieplejszy wieje wiatr

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią 
rozkwita przyroda, słońce świeci 

coraz mocniej, wszystko wokół nas 
budzi się do życia. Wiele osób narzeka 
jednak w tym okresie na tzw. „wiosenne 
przesilenie”.
 Aby wzmocnić swój organizm 
wystarczy kilka prostych sposobów 
zaczerpniętych prosto z natury. Częste 
przebywanie na świeżym powietrzu i 
korzystanie z wiosennego słoneczka  
odmładza i relaksuje. Nie ma lepszego 
leku niż wędrówka wśród bujnej przy-
rody. Przede wszystkim dlatego, że 
marsze dotleniają i rozładowują stres. 
Podczas spaceru nasze płuca pobierają 
nawet do 100 litrów tlenu na minutę (w 
stanie spoczynku zaledwie 8 litrów).
Oznacza to, że im więcej wdychamy i 
wydychamy powietrza tym więcej tlenu 
dociera do komórek i tym skuteczniej 
są one oczyszczane z produktów spala-
nia. Jeśli we krwi jest zbyt mało tlenu, 
niedotlenione komórki gorzej funkcjo-
nują i nasz organizm natychmiast to 
sygnalizuje. Możemy czuć się wtedy 
rozdrażnieni, znużeni, mieć problemy 
ze skoncentrowaniem uwagi. Spacer 

z pewnością nikomu nie zaszkodzi, 
nawet gdy jest pochmurno nasza skóra 
wchłania światło dzienne, które z kolei 
organizm przetwarza na witaminę D.
 Większość z nas w trakcie zimy 
gromadzi zbędne kilogramy i właśnie 
teraz jest najlepszy moment na ich zrzu-
cenie. Uprawianie sportu czyni nas nie 
tylko zdrowszymi i szczuplejszymi, ale 
i szczęśliwszymi. Każdy z nas znajdzie 
taki sport, który z przyjemnością będzie 
mógł uprawiać. Jedni lubią właśnie 
spacery czy jazdę na rowerze, inni gim-
nastykę (aerobik, yoga) lub pływanie. 
 Kolejnym niezbędnikiem w utrzyma-
niu dobrego zdrowia i samopoczucia na 
wiosnę jest odpowiednia dieta. Należy 
jednak uważać na tzw. „diety cud”. Za-
nim zaczniemy którąś z nich stosować 
należy sprawdzić czy nie spowoduje ona 
w naszym organizmie większych strat 
niż korzyści. Optymalna dieta powinna 
dostarczać organizmowi od około 1000 
do 2000 Kcal na dobę. Mądre i bezpiecz-
ne odchudzanie wymaga tak naprawdę 
zmiany całego trybu życia. Najlepiej 
zastosować kilka zasad bezpiecznego 
odchudzania:
- tłuszcze zwierzęce w miarę możliwo-

ści zastąp olejami roślinnymi
- unikaj jedzenia produktów tłustych, 

słodyczy i żywności typu fast-food
- jedz dużo warzyw (co najmniej 500 

g) i około 150 g owoców, które są na 
wiosnę łatwo dostępne

- ogranicz spożycie pieczywa, kasz, 
makaronów i ziemniaków

- zupy przyrządzaj na wywarach wa-

rzywnych bez zasmażki, a śmietanę 
zastąp jogurtem

- nie smaż na tłuszczu, chude mięsa 
piecz na grillu lub w piekarniku

- zrezygnuj z picia słodkich napojów 
gazowanych

- ogranicz spożycie cukru i soli
- każdego dnia pij ok. 2,5 litra niegazo-

wanych, bezcukrowych płynów
 Taka dieta wzmocni organizm i spo-
woduje, że spadek wagi będzie długo-
trwały, a zdrowie na tym na pewno nie 
ucierpi.
 W walce z wiosennym przesileniem 
pomocne będą też produkty wzmacnia-
jące układ odpornościowy: herbatka z 
sokiem malinowym, mleko z miodem, 
sok z cebuli lub cytryny, a także prepara-
ty ziołowe z jeżówki (Echinacea) W celu 
doładowania witaminowego wystarczy 
schrupać świeże jabłko (jeden duży 
owoc  dostarcza nam m.in. witaminę C, 
błonnik, beta-karoten).
 Wiosna wpływa na chęć wprowadze-
nia zmian w naszym życiu. Najczęściej 
to właśnie w tym okresie skłaniamy się 
do zmian w wyglądzie fizycznym- zmie-
niamy fryzurę, kolor włosów, mamy 
ochotę sprawić sobie jakiś nowy ciuszek 
czy kupić nowe perfumy. I właśnie 
tego nie powinniśmy sobie odmawiać. 
Odświeżenie własnego wizerunku 
wpłynie pozytywnie na nasze samopo-
czucie i doda nam pewności siebie, co 
w połączeniu z aktywnym trybem życia 
doskonale wzmocni nasz organizm.

Dużo zdrowia na wiosnę!
mgr farm. Krystyna Godawska

Z okazji Dnia Strażaka kieruję słowa podziękowania dla 
Ochotniczej Staży Pożarnej z Grudnej Dolnej i Grudnej 

Górnej za codzienne realizowanie zadań i obowiązków, 
za poświecenie w ochronie życia ludzkiego oraz za stałe 
wzbogacanie dorobku pożarniczego. 
 Wypełniając strażacką powinność wobec drugiego 
człowieka i Ojczyzny, zyskujecie szacunek oraz wysoką 
ocenę społeczeństwa.
 Życzę Wam wiele satysfakcji i zadowolenia z wyko-
nywanych obowiązków społecznych, spełnienia planów i 
zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności osobistej.

Sołtys wsi Grudna Dolna,
Krystyna Wójtowicz

Kieruję serdeczne podziękowania mieszkańcom wsi 
Grudna Dolna za duży społeczny wkład pracy w 

remont Remizy Strażackiej. Swoją pracą i zaangażowa-
niem mobilizują młodzież do brania udziału w pracach 
przynoszących korzyść nie tylko sobie ale i innym. Moim 
zdaniem i zdaniem większości mieszkańców taki obiekt jest 
i będzie potrzebny zarówno strażakom jak i ogółowi wsi, 
ponieważ do tej pory nie było warunków na przeprowa-
dzenie spotkań, zebrań wiejskich, czy też różnego rodzaju 
szkoleń dla dobra rolników. Cenię swoich mieszkańców i 
chciałabym dla nich jak najlepiej.

Z poważaniem sołtys wsi Grudna Dolna,
Krystyna Wójtowicz
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W ostatnią niedzielę kwietnia w Domu 
Kultury w Brzostku powstała Po-

wiatowa Grupa Programowa jako struktu-
ra partii Samoobrona w naszym powiecie. 
W tym dniu deklaracje 
wstąpienia do Samoobro-
ny podpisało 12 osób z 
trzech gmin: Brzostku, gm. 
Dębicy i Jodłowej. 
Ktoś może powiedzieć, 
cóż to jest tuzin członków, 
to tyle co nic!
Może i prawda, ale dla 
przegranej w ostatnich 
wyborach parlamentar-
nych Samoobrony to duży 
sukces organizacyjny.
Z partii odeszło wielu 
działaczy – ich wybór, 
mieli prawo. Nie wszyscy 
odchodzili z klasą. Niektó-
rzy pluli na Samoobronę, 
choć wcześniej życie by 
oddali za wspólne zdjęcie 
z Andrzejem Lepperem i 
brali wielką kasę za posło-
wanie lub reprezentowanie 
Samoobrony w sejmikach 
wojewódzkich.
Ale cóż – faryzeusze i obłudnicy są wszę-
dzie i od zawsze.
Tymczasem w powiecie dębickim nara-
stają niebezpieczne zjawiska, o których 
alarmuje lokalna prasa.
Ale o tym za chwilę.
Osoby funkcyjne wybrane w głosowaniu 
tajnym to:
1. przewodniczący – Ferdynand Bugno
2. wiceprzewodniczący – Tadeusz Szu-

kała, poseł na Sejm IV kadencji 2001-
2005

3. sekretarz – Stefania Stęga
4. skarbnik – Sylwester Borowiecki

Wybrano także komisję rewizyjną i dele-
gatów na zjazd wojewódzki.
W obradach uczestniczył p. o. przewodni-
czącego podkarpackiego zarządu Samo-
obrony RP – Kazimierz Rochecki.
 
Sprawa dla starosty dębickiego
 Pewien wysoki rangą urzędnik staro-
stwa dębickiego nerwowo zareagował na 
informację, że w ostatnim czasie z niele-

galnego wysypiska w pewnej gminie(nie 
wiedział gdzie) wywieziono kilkadziesiąt 
ciężarówek śmieci, odpadów i innego 
wszelakiego świństwa. Urzędnik ów nie 
czytał Obserwatora Lokalnego, a szkoda 
bo w numerze 18 z 03.05.2008r. ukazała 
się informacja na ten temat. Sprawa jest 
śmierdząca dosłownie i w przenośni. 

Może przesadzam, ale dla 
mnie pachnie to skażeniem 
środowiska naturalnego. 
O tym, czy zawiadomić 
policję nie powinien decy-
dować kierownik zakładu 
komunalnego. To starosta 
z tytułu nadzoru powinien 
powiadomić prokuraturę 
o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa – bo prze-
cież odpady mogą być np. 
radioaktywne, a związki 
rakotwórcze mogły prze-
niknąć do wód gruntowych 
(klęska ekologiczna)!

Sprawa dla wójta 
gminy brzostek
 Też dotyczy odpadów – 
tyle, że nie śmierdzących.
Kilka lat temu zorgani-
zowano utylizację (tak 

można powiedzieć) starego sprzętu RTV, 
AGD i innych gratów zalegających w 
wielu piwnicach. 
Nie ma gdzie tego usunąć. Sklep może i 
przyjmie stary telewizor, ale trzeba kupić 
nowy.
Moim zdaniem akcję należałoby powtó-
rzyć i w ten sposób w naszych lasach i 
przydrożnych rowach mniej będzie nie-
potrzebnego żelastwa.

Ferdynand Bugno

Polityka i polemika

w powiecie dębickim jest struktura Samoobrony

Kazimierz Rochecki (pierwszy z lewej) i niżej podpisany (trochę 
kryptoreklamy nie zaszkodzi).

We wrześniu br. minie 18 lat od wydania pierwszego numeru 
„Wiadomości Brzosteckich”. Czytelnicy, którzy są z 

nami od początku, mieli możliwość śledzić, jak wraz z zachodzą-
cymi w naszym kraju zmianami rozwijało się nasze czasopismo. 
A dorobek jest spory, bo do dzisiaj wydaliśmy 133 numery. Przez 
cały czas, naszej redakcji przyświecała idea 
by pismo było coraz lepsze i ukazywało się 
regularnie. Można by wiele opowiadać o 
tym, jak rozwijało się nasze czasopismo, 
jakie miało upadki i wzloty. Ale najlepsza 
nawet opowieść nie odzwierciedli tego co 
możemy sami oglądnąć. Dlatego w tym 
miejscu zapraszam wszystkich zaintereso-
wanych, zwłaszcza tych z Państwa, którzy 
nie byli z nami od początku, do lektury 
dotychczasowych wydań. Można je znaleźć 
na stronie internetowej Gminy Brzostek 
(www.brzostek.alpha.pl) w formacie pdf, 
który jest wiernym odwzorowaniem edycji 
drukowanej. W tym miejscu należy się 
zastanowić czy są czytelnicy, którzy chcą 
czytać nasze czasopismo z ekranu monitora. 
Otóż okazuje się, że jest ich wielu i to nie-
koniecznie młodych. Można się dowiedzieć 
o tym ze statystyk oraz listów przesyłanych 
do redakcji, również pocztą internetową. A 
oto jeden z nich:

Szanowni Państwo!
 Chciałam całemu Zespołowi Redakcyjnemu złożyć serdeczne 
życzenia z okazji Nowego Roku i jednocześnie podziękować za 
ostatni numer Wiadomości Brzosteckich. Właśnie moja Mama 
- Helena Noga (z d. Kania) w środku niemal nocy siedzi ze mną 
przy komputerze i z łezką w oku czyta tekst Pani Zuzanny Rogali o 
rodzinie Jędrzejczyków. Biorąc pod uwagę, że to byli Jej sąsiedzi 

tym bardziej tekst ten jest dla Niej „żywy”. 
Pomimo, iż od kilkudziesięciu lat Mama 
mieszka w Radomiu - o Brzostku i ludziach 
tam mieszkających nie zapomina nigdy. 
Co roku w wakacje odwiedza Brzostek, a 
od niedawna ma możliwość w pozostałe 
miesiące czytać o nim on-line za Waszym 
pośrednictwem. 
Serdecznie dziękuję w imieniu swoim i 
Mamy. Pozdrawiam i życzę siły do konty-
nuowania wspaniałej pracy. 
PS.
Oczywiście tekst przeczytany z ekranu nie 
wystarczył. Musiałam go wydrukować, 
jutro ma być przeczytany i pokazany ko-
leżankom.
  Praca nad rekonstrukcją wszystkich nu-
merów Wiadomości trwała kilka miesięcy. 
Obecnie przygotowywana jest bibliografia, 
która znacznie ułatwi przeszukiwanie zaso-
bów.

/fl/

wiadomości brzosteckie on-line
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§ 1
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Dębicy.

§ 2
Cele konkursu:
- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz umiejętności artystycz-

nego ukazywania fotografowanych krajobrazów i obiektów,
- rozwijanie hobby i zainteresowań,
- promowanie walorów poznawczych oraz turystyczno-krajo-

brazowych powiatu dębickiego,
- popularyzacja wydarzeń i zmian zachodzących w powiecie 

dębickim.
§ 3

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba od 14 roku 
życia mieszkająca w powiecie dębickim.

2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie autor zdjęć.
§ 4

1. Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy 
fotografie (wykonane w dowolnej technice fotograficznej) w 
każdej z kategorii: pejzaż, zabytek, fotografia reportażowa.

2. Forma przyjmowanych prac to: odbitki na papierze fotogra-
ficznym o formacie 15 x 21 cm, nie przetworzone cyfrowo.

3. Zdjęcie na odwrocie powinno zawierać czytelne: imię i nazwi-
sko autora, tytuł zdjęcia, lokalizację zdjęcia fotografowanego 
oraz w miarę możliwości parametry zdjęcia.

4. Do zdjęć należy dołączyć wypełnioną czytelnie kartę zgło-
szenia (do pobrania w GOK w Brzostku).

5. Fotografie nie mogą być oprawione ani naklejone.
6. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody na ich publikację.
§ 5

Zgłoszenia zdjęć wraz z kartą zgłoszeniową można dokonać 
osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Dębicy
Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji

ul. Ogrodowa 4, 39-200 Dębica, p. 24
§ 6

1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.
2. Prace nie spełniające kryteriów uczestnictwa w konkursie nie 

będą brane pod uwagę.

3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
a) PEJZAŻ, w dwóch grupach wiekowych – uczniowie od 14 

do 19 roku życia oraz osoby dorosłe.
b) ZABYTEK, w dwóch grupach wiekowych – uczniowie od 

14 do 19 roku życia oraz osoby dorosłe.
c) FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA, w dwóch grupach wie-

kowych – uczniowie od 14 do 19 roku życia oraz osoby 
dorosłe. Jeżeli na fotografię reportażową składać się będzie 
cykl zdjęć, musi być on wyraźnie oznaczony i będzie oce-
niany jako jedna fotografia.

4. W konkursie za zajęcie trzech pierwszych zdjęć przewiduje 
się nagrody rzeczowe.

5. Oprócz nagród mogą zostać przyznane wyróżnienia. 
6. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom uczestnic-

twa.
7. Nagrodzone prace zostaną ponadto umieszczone na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Dębicy.
8. Po rozstrzygnięciu konkursu, laureatów zobowiązuje się do 

dostarczenia zdjęć na nośniku cyfrowym (CD lub DVD), 
w celu powielenia fotografii w formacie A4. Powiększenia 
zostaną wykonane na koszt organizatora.

9. Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni oraz autorzy innych prac 
zakwalifikowanych na wystawę zostaną powiadomieni o 
wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród listownie 
lub telefonicznie.

§ 7
1. Termin zgłaszania zdjęć upływa z dniem 17 października 

2008 roku (decyduje data stempla pocztowego).
2. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbę-

dzie się w listopadzie 2008r. Informacja o terminie wystawy 
„Powiat dębicki w obiektywie” zostanie podana w prasie.

§ 8
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, 

zniszczenie lub zaginięcie prac w transporcie pocztowym.
2. Zdjęcia zgłoszone do konkursu stają się własnością organiza-

torów i nie podlegają zwrotowi.
§ 9

Zgłoszenie zdjęć wraz z kartą zgłoszeniową jest równoznaczne 
z akceptacją regulaminu konkursu.

regulamin konkursu fotograficznego „powiat dębicki w obiektywie”

zapraSzamy na FeStyn i zabawĘ
w niedzielę 18 maja zapraszamy do Siedlisk-bogusz

 
Zespół Szkół  i Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach-Bogusz, podobnie jak w ubiegłych latach zapra-
szają wszystkich na Gminne Zawody Pożarnicze Drużyn Młodzieżowych oraz inne atrakcje, które odbędą 
się w niedzielę 20 maja 2007 roku od godz. 14.00 na boisku Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz.

W programie przewidujemy:
• 14. 00 - zawody pożarnicze drużyn młodzieżowych
 - sztafeta
 - ćwiczenia bojowe 
• 16. 30 - ogłoszenie wyników zawodów pożarniczych i rozdanie na-

gród
• 16. 00 - 17. 00 - pokazy sprzętu strażackiego Państwowej  

i Ochotniczej Straży Pożarnej 
• 17. 00 - Mecz piłki nożnej nauczyciele kontra strażacy 
• 15. 00 - 18. 00 - Loteria fantowa - losowanie 
• 14. 00 - 18. 00 - konkursy i zabawy dla dzieci, występy dzieci i młodzieży 

Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz, możliwość bezpłatnego pomiaru 
ciśnienia, a także lody, grill i inne atrakcje! 

• 19. 00 - zabawa taneczna w remizie OSP w Siedliskach-Bogusz
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Imię żydowskie; 3) Cienka, sucha, 
wędzona kiełbasa; 7) Najszybszy styl 
pływacki; 9) Prześliczna z piosenki 
Skaldów; 11) Jezioro blisko Suwałk; 
12) Kwiaty powstałe z łez Afrodyty; 
16) Militarny kolor; 19) Rozmowa; 
20) Niem. przemysłowiec, twórca zakł. 
elektrotech.; 21) Bramka; 22) Miłostka; 
24) Dzierżawa placówki handlowej;  
28) Izabela z „Lalki”; 30) Zmienia młode-

go aktora w staruszka; 31) Jedn. natężenia 
w układzie SI;  32) Miasto nad Studnicą; 
33) Zwolennik endecji.
Pionowo:
1) Zdobniczy lub muzyczny; 2) Kły 
słonia; 3) Od niej mleko; 4) Serca lub 
zegara; 5) Firmament; 6) Krótkie, mę-
skie spodenki kąpielowe;  7) Wlazł na 
płotek; 8) Miasto w Finlandii; 9) Banita;  
10) Sfilmowanie książki; 13) Podstawowa 
jednostka amunicji; 14) Członek maso-
nerii; 15) Skórzany bicz; 17) Własne ja;  
18) Spodek z kosmosu; 22) Świat zwie-
rząt; 23) Ze sceną i widownią; 24) Larum; 
25) Zakłady radiowe w Bydgoszczy;  
26) Dawny ustrój w Rosji; 27) Z niego Ne-

ron oglądał płonący Rzym; 28) Kablowe 
lub telewizyjne; 29) Stuletnie biurko.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do  
5 czerwca 2008 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: KWIECIEŃ PLECIEŃ BO 
PRZEPLATA TROCHĘ ZIMY TRO-
CHĘ LATA.
Nagrodę książkową wylosowała SABINA 
ANYŻ z Krakowa. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku.

J. Nosal

Uradowana żona wraca do domu. - Wy-
obraź sobie, że dzisiaj przejechałam trzy 
razy na czerwonym świetle i ani razu 
nie zapłaciłam mandatu! - No i...? - Za 
zaoszczędzone pieniądze kupiłam sobie 
torebkę.

		
Facet zatrzymał na jezdni swojego tra-
banta na zakazie postoju (z białą tabliczką 

„Nie dotyczy chodnika”). Wraca po 
jakimś czasie i widzi policjanta wypisu-
jącego mu mandat. Podchodzi do niego 
i grzecznie pyta: - Dlaczego pan pisze 
mandat? - Ponieważ tu jest zakaz posto-
ju. - Ale tu jest wyraźnie napisane: „Nie 
dotyczy chodnika”. - No właśnie, a pana 
samochód stoi na jezdni. Facet wyciąga 
dowód osobisty, podaje policjantowi, a 
tam stoi jak byk: Tomasz Chodnik.

		
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrze-
ga: prowadzenie zdrowego trybu życia 
grozi wieloletnią wegetacją za groszową 
emeryturę!

		

Przychodzi baba do lekarza z poparzo-
nymi uszami. 
Lekarz się pyta: co się pani stało? 
Prasowałam gdy zadzwonił telefon. 
A drugie ucho? 
Chciałam zadzwonić na pogotowie.

		
W przedszkolu Jasiu siedzi na nocniczku 
i płacze. 
- Dlaczego płaczesz? - pyta pani wycho-
wawczyni 
- Bo pani Zosia powiedziała, że jak ktoś 
nie zrobi kupki to nie pójdzie na spacer. 
- I co? Nie możesz zrobić... 
- Ja zrobiłem, ale Wojtek mi ukradł !!!
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Smarżowej 
stanowiącej własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży 
w drodze przetargu następująca nieruchomość: 
Działka zabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 306/6 o pow. 0,49 ha położona 
w Smarżowej, objęta Księgą Wieczystą Nr 48 272, stanowiąca własność Gminy 
Brzostek.
Nieruchomość znajduje się 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 poddaszem 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.
Dane techniczne budynku: powierzchnia zabudowy - 184 m2, powierzchnia użytkowa 
- 230,40 m2, kubatura - 901,60 m2. Dojazd z drogi powiatowej.
Cena wywoławcza działki nr 306/6 wynosi: 108 813,00 zł (sto osiem tysięcy osiemset 
trzynaście złotych) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 11 000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych).
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY 
W BRZOSTKU W DNIU 06 CZERWCA 2008r. O GODZ. 1000 W BIURZE WÓJ-
TA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej 
wysokości do dnia 03 czerwca 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 prze-
targu. 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. 
Brzostek, dnia 02.05.2008r

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2008
z dnia 2 maja 2008 roku Wójta Gminy Brzostek

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 2 maja 2008 roku.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

w drodze przetargu.

Działając na podstawie Uchwały Nr XL/354/2002 Rady Gminy w Brzostku z dnia 13 
września 2002 roku w sprawie sprzedaży działek oznaczonych nr ewid.713 i 721 poło-
żonych w Januszkowicach, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do sprzedaży 
w drodze przetargu następujące nieruchomości:
działki: oznaczona nr ewid. 713 o pow. 1,30 ha i działka oznaczona nr ewid. 721 o 
pow. 1,32 ha, położone w Januszkowicach, stanowiące na podstawie Księgi Wie-
czystej Nr 16 074 własność Gminy Brzostek. 
Działki położone są w obrębie pól użytkowanych rolniczo, o nieforemnym kształcie, 
teren mocno pofałdowany. W skład działki ozn.nr ewid. nr 713 wchodzą następujące 
użytki: RIVA- 1,14 ha, RV- 0,06 ha, PsVI - 0,10 ha, natomiast działka ozn. nr. ewid 
721 to teren częściowo zadrzewiony, użytki stanowią: RIVa-0,30ha, RIVb-0,20ha, RV-
0,48 ha, PsV- 0,08 ha.
Działki nr 713 i 721 nie są objęte planem zagospodarowania gminy Brzostek 
(ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek 
przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003 r., na podstawie art.67 ustawy o zagospo-
darowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 r.,poz.139), wg studium uwarunkowań 
i zagospodarowania terenu to teren upraw rolnych.
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 Nieru-
chomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
1. Wartość rynkowa działki 713   8 609,00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji   + 287,00 zł
Wartość ogółem:        8 896,00 zł
(słownie: osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych)
2. Wartość rynkowa działki 721   9 402,00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji   + 287,00 zł
Wartość ogółem:        9 689,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych)
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.
Brzostek, dnia 02.05.2008r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2008
z dnia 2 maja 2008 roku Wójta Gminy Brzostek

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Brzostek
z dnia 2maja 2008 roku.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

przetargu.

Działając na podstawie Uchwały Nr XVI/117/2008 
Rady Gminy w Brzostku z dnia 22 kwietnia 2008 
roku w sprawie sprzedaży działek oznaczonych nr 
ewid. 159/2 i 155 położonych w Brzostku, stanowią-
cych własność Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczone zostają do sprzedaży w drodze 
przetargu następujące nieruchomości:
1. działka zabudowana, oznaczona nr ewid. 
159/2 o pow. 1,29 ha, położona w Brzostku przy 
ulicy Okrągła, stanowiąca na Postanowienia I 
Ns 741/07 z dnia 28 stycznia 2008 roku (KW Nr 
60 535) własność Gminy Brzostek. Nieruchomość 
położona jest w obrębie pól użytkowanych rolniczo 
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd 
drogą asfaltową. W pobliżu zabudowa zagrodowa. 
Teren uzbrojony w sieć wodociągową elektryczną 
i gazową. Nieruchomość zabudowana budynkiem 
drewnianym mieszkalnym i murowano-drewnianym 
gospodarczym. Budynek mieszkalny drewniany, w 
złym stanie technicznym, zużyty czasem użytkowa-
nia, wymaga kapitalnego remontu. Dane techniczne: 
powierzchnia zabudowy 82,50 m2, powierzchnia 
użytkowa 72,80 m2, kubatura - 247,50 m3. Budynek 
gospodarczy o konstrukcji murowano-drewnianej. 
Obiekt w średnim stanie technicznym. Zużyty czasem 
użytkowania. Dane techniczne: powierzchnia zabu-
dowy - 76,75 m2, powierzchnia użytkowa 69,87 m2, 
kubatura - 307,00 m2. Użytki stanowią: RIVa-1,17 
ha, B/PsIV - 0,12 ha.
2. działka leśna oznaczona nr ewid. 155 o pow. 0, 
56 ha, położona w Brzostku, stanowiąca własność 
Gminy Brzostek na podstawie Postanowienia I 
Ns 741/07 z dnia 28 stycznia 2008 roku (KW Nr 
60 535). 
Nieruchomość stanowi las modrzewiowy z dwu-
dziestoletnim drzewostanem. Użytki stanowią Ls IV 
- 5600 m 2 Teren płaski w kształcie prostokąta, poło-
żony na stoku o silnie zróżnicowanej konfiguracji.
Działki nr 159/2 i 155 nie są objęte planem zago-
spodarowania gminy Brzostek 
(ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzostek przestały obowią-
zywać z dniem 01.01.2003 r., na podstawie art.67 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 
Nr 15 z 1999 r.,poz.139).
wg studium zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brzostek działka ozn. nr ewid.159/2 o pow. około 
1200 m 2 to grunt pod zabudową zagrodową, pozo-
stała część to teren upraw rolnych, natomiast działka 
ozn. nr ewid. 155 to teren upraw rolnych. Zgodnie z 
art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształ-
towaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592), 
poza wyjątkami określonymi w art.3 ust.7 tej ustawy, 
Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo 
pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
1. Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej 

działki 159/2                                                           77 318,00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji                           + 880,00 zł
Wartość ogółem:                                                                     78 198,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć-
dziesiąt osiem złotych)
2. Wartość rynkowa działki 155                                   9 626,00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji                                     + 330,00 zł
Wartość ogółem:                                                                      9 956,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 
sześć złotych)
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 po-
krywa kupujący.
Brzostek, dnia 02.05.2008r.
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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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