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Jak co roku w listopadzie obchodzi-
liśmy Święto Odzyskania Niepod-

ległości. W tym roku była to już 90-ta 
rocznica. 11 listopada to symbol miłości 
ojczyzny, walki o wolność, symbol 
wiary i zwycięstwa.
 Obchody tego święta w naszej gmi-
nie rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w 
Kościele Parafialnym w Brzostku cele-
browaną przez ks. proboszcza dra Jana 
Cebulaka. Nabożeństwo uświetniły 
swoją obecnością poczty sztandarowe, 
władze gminne i samorządowe oraz 
delegacje szkół i instytucji. 
 Następnie uczniowie Zespołu Szkół 
w Nawsiu Brzosteckim zaprezentowali 
piękny i wzruszający montaż słowno-
muzyczny związany z tym świętem . Na 
szczególny nastrój akademii złożyły się: 
miejsce jej prezentacji – kościół; hasło 

przywołujące najważniejsze wartości 
duchowe; narodowe barwy oraz sym-
boliczne brzozowe krzyże, na których 
umieszczono daty kolejnych rozbiorów 
Polski, a całość dekoracji dopełniały 
żołnierskie hełmy i znicze zapalone w 
hołdzie tym, którzy złożyli swe życie 
na ołtarzu ojczyzny.  Uczniowie wspa-
niale prezentowali się w uroczystych 
strojach szkolnych, a także subtelnie 
zaznaczyli udział różnych grup spo-
łecznych w kształtowaniu i budowaniu 
polskości, wolności i niepodległości 
poprzez wprowadzenie do scenariusza 
uroczystości postaci żołnierzy, harcerki, 
krakowianki. Poszczególnym kwestiom 
towarzyszył multimedialny pokaz tema-
tycznych zdjęć, obrazów, fragmentów 
filmu oraz portretów wielkich Polaków- 
patriotów: Józefa Piłsudskiego, Jana 

Pawła II.
 Wielu wzruszeń obecnym dostarczy-
ły oryginalne aranżacje polskich pieśni 
patriotycznych i wojskowych piose-
nek w wykonaniu chórku szkolnego i 
solistów, którym towarzyszył zespół 
muzyczny składający się z uczniów 
nawsieńskiego gimnazjum. 
 Po akademii nastąpił uroczysty prze-
marsz zebranych pod tablicę upamięt-
niającą wymarsz brzosteckich strzelców 
w 1914 roku do tworzących się Legio-
nów Polskich Józefa Piłsudskiego.
 Ekran do projekcji, materiały pla-
styczne oraz sprzęt nagłaśniający, które 
wykorzystano podczas akademii, zaku-
piono za środki pozyskane w ramach 
Programu Integracji Społecznej.

/fl/

gminne obchody Święta Odzyskania niepodległości w brzostku

„Zasiewajcie miłość Ojczyzny i duch 
poświęcenia się, a wyrośnie Rzeczpo-
spolita wielka i piękna”

(Adam Mickiewicz)

Ważną rolę w wychowaniu mło-
dego człowieka obok rodziny 

spełnia szkoła. Jej zadaniem jest troska 
o wszechstronny rozwój dzieci i mło-
dzieży, m.in. poprzez kształtowanie po-
czucia tożsamości kulturowej, lokalnej 
i narodowej. W ostatnich latach, kiedy 
obserwujemy degradacje wartości, a 
patriotyzm i wychowanie patriotyczne 
utraciły siłę wyrazu, spowszedniały, tym 
większą rolę ma do spełnienia rodzina, 
szkoła i inne instytucje.
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Januszkowicach, który nosi zaszczyt-
ne imię Adama Mickiewicza, zawsze 
realizował ideał wychowania młodego 
pokolenia w poczuciu miłości Ojczyzny. 
Obchodzona w tym roku 90. rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści stała się okazją do podjęcia przez 
nauczycieli wielu działań wychowaw-
czych.
 Jednym z nich było wpajanie patrio-
tyzmu poprzez kształtowanie stosunku 
ucznia do symboliki narodowej, a więc 
sztandaru, godła, hymnu i pamiątek na-
rodowych. Tak rozumiane wychowanie 
patriotyczne było realizowane poprzez 
zajęcia mające na celu uczenie szacun-
ku i czci dla symboli naszej Ojczyzny. 
Nauczyciele ćwiczyli poprawny śpiew 
„Mazurka Dąbrowskiego”, zwracali 
uwagę na zachowanie odpowiedniej 
postawy, dzieci robiły biało – czerwone 
chorągiewki i dekorowały klasy.
 Wiele okazji do wpajania młodzie-
ży wartości patriotycznych stwarzają 
lekcje historii i języka polskiego, na 
których uczniowie poznają narodową 
przeszłość, tradycję, literaturę. Lekcje 
poświęcone twórczości A. Mickiewicza 
w klasie II gimnazjum zakończyła dys-

kusja na temat postaw patriotycznych 
oraz współczesnego rozumienia tego 
problemu. Uczniowie w formie pracy 
domowej napisali rozprawkę na temat: 
„Czy chciałbym w przyszłości miesz-
kać i pracować w Polsce?” W swoich 
wypracowaniach rozważyli argumenty 
za i przeciw oraz sformułowali własne 
stanowisko. Okazało się, że ponad 90% 
uczniów tej klasy wiąże swoje przyszłe 
życie z Polską. Gimnazjaliści, podsumo-
wując swoje rozważania, napisali:
„Jeśli wyjadę za granicę, to tylko na 
parę lat, bo tak naprawdę kocham swoją 
Ojczyznę i tu jest moje miejsce”. ,,Na 
pewno na stałe zamieszkam w Polsce, bo 
tu jest mój prawdziwy dom, moi bliscy 
i przyjaciele, tutaj czuję się najlepiej.” 
„Swoją przyszłość planuję właśnie w 
Polsce i nie zamierzam jej opuszczać. 
Uważam, że patriotycznym obowiązkiem 
jest dbać o moją Ojczyznę i pracować 
dla jej rozwoju.”
Jak widać, wypowiedzi i przemyślenia 
uczniów były bardzo dojrzałe. Z pew-
nością można pogratulować im patrio-
tycznej postawy.
 Patriotyzm powinien kojarzyć się 
z pamięcią i szacunkiem dla narodo-
wej przeszłości. Dlatego, jak co roku, 
uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli 
o mogiłach żołnierskich. Złożyli kwiaty 
i zapalili symboliczne znicze na cmenta-
rzu z czasów I wojny światowej, który 
znajduje się w Januszkowicach. Ponadto 
przedstawiciele Samorządu Uczniow-
skiego wraz z opiekunem uczcili pamięć 
poległych za ojczyznę, składając kwiaty 
pod tablicą pamiątkową w Brzostku.
 Najlepszą lekcją patriotyzmu były 
obchody 90. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, które odbyły się 
11 listopada 2008 roku w Januszkowi-
cach.
W obchody tego ważnego święta na-
rodowego włączono społeczność lo-
kalną. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
w Kościele Parafialnym w Januszkowi-
cach, którą celebrowali: ks. Prałat Ta-
deusz Preis oraz ks. Proboszcz Mariusz 
Cymbała. Uczestniczyli w niej licznie 
zgromadzeni goście: Wójt Gminy 
Brzostek Piotr Szczepkowicz, Komen-
dant Policji Marek Boroń, miejscowy 
kombatant Ludwik Kolbusz, sołtysi z 
Januszkowic i Opacionki – Bolesław 
Pieniądz i Andrzej Mokrzycki, radni 
– Jan Wesołowski i Ryszard Chajec, 
strażacy OSP w Januszkowicach, na-
uczyciele, uczniowie, rodzice oraz 
mieszkańcy wsi. 
Po Mszy św. nastąpił uroczysty prze-
marsz pocztów sztandarowych oraz za-
proszonych gości do Domu Ludowego 
w Opacionce, gdzie odbyła się akademia 
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Januszkowicach. 
Przedstawiona inscenizacja miała na 
celu przybliżyć młodzieży oraz gościom 
ważniejsze fakty z czasów niewoli Pol-
ski, przypomnieć o odwadze i poświęce-
niu wielu pokoleń Polaków walczących 
o niepodległość. 
Scenariusz przypominał lekcję histo-
rii, przerywaną ciekawymi scenkami 
dramatycznymi, krótkimi tekstami 
poetyckimi oraz podniosłymi pieśniami 
patriotycznymi. Największe zaintereso-
wanie wzbudziła scena, kiedy zaborcy 
podzielili Polskę na części. Aktorzy, 
wcielając się w historyczne postacie (ca-
ryca Katarzyna, Wilhelm II, Franciszek 
I), zainscenizowali dialog zakończony 
symbolicznym cięciem mapy Rzeczpo-
spolitej. Na scenie pojawili się też Po-
lacy zatroskani o losy Ojczyzny, którzy 
chociaż Polska znikła z map Europy, 
przysięgali jej wierność. Przypomniano 
nadzieje Polaków związane z Legionami 
Dąbrowskiego, a potem wszyscy odśpie-
wali przy akompaniamencie trąbki nasz 

Obchody Święta Odzyskania niepodległości w Januszkowicach



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE4
Dokończenie ze strony 3

hymn narodowy.
Nie zabrakło też powstańców z 1830 
roku, którzy stanęli do walki w powsta-
niu listopadowym, a później po jego 
klęsce musieli uciekać za granicę. Towa-
rzyszył im piękny polonez Ogińskiego 
„Pożegnanie z Ojczyzną”. Wszyscy 
wzruszyli się do łez, oglądając poże-
gnanie żołnierza – powstańca z 1863 
roku z dziewczyną. Później dzieci ze 
szkoły podstawowej przedstawiły swój 
bunt przeciwko nauce w języku niemiec-
kim i pomimo bicia przez nauczyciela 
pruskiego dały dowód odwagi, modląc 
się po polsku. Kiedy wybuchła I wojna 
światowa, Polacy znów ruszyli do walki 
o niepodległość, a potem opowiadali 
swoje żołnierskie dzieje synom. Po 
123 latach niewoli Polska odzyskała 
niepodległość. Atmosferę tamtych dni, 
radość Polaków wspaniale oddał na 

scenie gazeciarz, krzycząc: „Polska na-
reszcie wolna!” i pokazując wszystkim 
tą wspaniałą wiadomość na pierwszej 
stronie ówczesnej gazety.
Zaangażowanie aktorów, przygoto-
wana dekoracja, kostiumy i rekwizyty 
oraz odpowiednia oprawa muzyczna 
budziły wzruszenie widzów i skłaniały 
do refleksji.
Na zakończenie części artystycznej 
młodzież sformułowała ważne wnioski 
na temat współczesnej postawy patrio-
tycznej. Obowiązkiem każdego Polaka 
jest pamięć o tych, którzy „na stos rzu-
cili swój życia los” oraz odpowiedzialna 
praca dla dobra Ojczyzny.
Uczniowie w symboliczny sposób wy-
razili swój patriotyzm , składając biało-
czerwone kwiaty i zapalając znicz pod 
brzozowym krzyżem na scenie, który 
upamiętniał poległych za ojczyznę.
 Po zakończonej akademi odbyło się 
wspólne spotkanie zaproszonych gości, 

które było okazją do wspomnień i reflek-
sji na tematy narodowe.
Obchody Święta Niepodległości w Ja-
nuszkowicach uzmysłowiły wszystkim 
znaczenie patriotyzmu we współcze-
snym świecie i potrzebę zachowania 
własnej tożsamości. 
Patriotyzm jest dzisiaj dla nas równie 
ważny jak kilkadziesiąt lat temu, kiedy 
walczyliśmy o niepodległość. Obec-
nie również powinniśmy „walczyć” o 
Polskę, czyli o to, żebyśmy byli praw-
dziwymi Polakami, dla których dobro 
Ojczyzny jest najwyższą wartością.
W obliczu globalizacji i lansowania 
przez media konsumpcyjnego modelu 
życia oraz bezkrytycznego naśladowa-
nia obcych wzorów, warto zapamiętać 
słowa wielkiego patrioty, Papieża Jana 
Pawła II, skierowane do Polaków: „Na-
ród, który nie pamięta swojej historii, 
nie ma także swojej przyszłości”. 

Celina Węgrzyn

z prac Rady gminy
Radni Gminy Brzostek na XXIV 

sesji, która miała miejsce w dniu 
21 listopada 2008 roku uchwalili stawki 
podatków i opłat na 2009 rok. Podatek 
rolny pozostaje bez zmian, czyli 75 zł z 
1 ha przeliczeniowego (cena skupu żyta 
ogłoszona przez GUS została obniżona 
z kwoty 55,80 zł za decytonę do kwoty 
30,00 zł). Nie ulegną zmianie stawki 
podatku od nieruchomości, stawki po-
datku od środków transportowych, opłata 
targowa i opłata stała w przedszkolach. 
Nadal obowiązywać będzie zwolnienie 
od podatku budynków mieszkalnych do 
270 metrów kwadratowych powierzchni 
użytkowej.
 Taryfa za 1 metr sześcienny dla od-
biorców usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę wynosić będzie 4,78 zł. Odbiorca 
wody płacił będzie 2,40 zł za metr sze-
ścienny (wzrost o 0,10 zł), a dopłata z 
budżetu wynosić będzie 2,38 zł.
 Taryfa opłat dla odbiorców usług 
zbiorowego odprowadzenia ścieków za 

1 metr sześcienny wynosić będzie 11,86 
zł. Dostawca ścieków zapłaci 3,49 zł za 
metr sześcienny (wzrost o 0,20 zł). Do-
płata z budżetu wynosić będzie 8,37 zł 
do 1 metra sześciennego. Opłata abona-
mentowa nie ulegnie zmianie i wynosić 
będzie 9,00 zł za kwartał. Do podanych 
stawek doliczony będzie podatek VAT.
 Rada Gminy uchwaliła stawkę dopłaty 
z budżetu gminy w wysokości 8,00 zł 
do 1 metra sześciennego nieczystości 
płynnych wywożonych beczkowozem z 
bezodpływowych zbiorników przez Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Brzostku 
od mieszkańców Gminy Brzostek. 
 Ważnym punktem obrad było przy-
jęcie Strategii Rozwoju Edukacji w 
Gminie Brzostek. Jest to dokument, 
który odzwierciedla stan oświaty, jaki 
jest w naszej gminie oraz określa cele i 
zadania, jakie należy podejmować w tej 
dziedzinie.
 Dokument ten jest dostępny na stronie 
internetowej.
 Podjęte zostały także uchwały w spra-
wie:
- upoważnienia Wójta Gminy Brzostek 

zaciągnięcia zobowiązania finansowe-
go na poczet środków budżetu Gminy 
w 2009 roku, na zadanie inwestycyjne 
pod nazwą – „Przebudowa drogi gmin-
nej Brzostek ul. Południowa”.

- ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków ochotniczych straży pożar-
nych w Gminie Brzostek

- wyrażenia zgody na ustanowienie słu-
żebności gruntowej na nieruchomości 
oznaczonej jako działka Nr 39/1 poło-
żonej w Kleciach.

- przeznaczenia do najmu sklepu po-
łożonego w Skurowej- stanowiącego 
własność Gminy Brzostek – na okres 
powyżej trzech lat

- przyjęcia darowizny działek położo-
nych w Grudnej Dolnej oznaczonych 
numerami 365/6, 365/8, 365/10 na 
rzecz Gminy Brzostek, przeznaczo-
nych pod drogę gminną

- upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzost-
ku do prowadzenia postępowań pole-
gających na podejmowaniu działań 
wobec dłużników alimentacyjnych.

E. Szukała

W dniu 18 listopada br. kobiety z 
KGW w Brzostku wzięły udział w 

imprezie o zasięgu powiatowym, która 
miała na celu przypomnienie smaku tra-
dycyjnych potraw z naszego regionu. Im-
prezę zorganizował Terenowy Ośrodek 
Bibliotek i Kultury w Żyrakowie. Brały 
w niej udział Koła Gospodyń Wiejskich 
z powiatu dębickiego: Brzostek, Róża 
– gmina Czarna, Nagawczyna – gmina 
Dębica, Dzwonowa – gmina Jodłowa, 
Jodłowa Górna, Mokrzec – gmina Pil-
zno, Łęki – gmina Żyraków, Żyraków i 
Stowarzyszenie „Zasowianki”. Impreza 
została zorganizowana pod patronatem 
Starostwa Powiatowego w Dębicy. 
 Wspaniałą atmosferę wprowadziła 
Kapela Ludowa „Pilźnianie” wykonując 

znane utwory, którymi porwała 
wszystkich do wspólnej zabawy. 
Dodatkową atrakcją były wspo-
mnienia kobiet o dawnych zwy-
czajach związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia. Wszystkie 
prezentujące się koła otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, które wręczał 
starosta powiatu Władysław Bie-
lawa. Efektem finalnym imprezy 
ma być wydanie książki kulinarnej 
pt. „Przegląd tradycji kulinarnych 
Ziemi Dębickiej”. W książce tej 
znajdą się przepisy kulinarne go-
spodyń z naszej gminy: Heleny 
Krajewskiej z Brzostku i Anny 
Pieniądz z Januszkowic. Książka 
ukaże się jeszcze w tym roku. 

przegląd tradycji kulinarnych ziemi dębickiej

Starosta Władysław Bielawa wręcza pa-
miątkowy dyplom Helenie Krajewskiej
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StaniSław BiałaS

ŚLADAMI
DOMOWEGO  
CHLEBA   (8)

wspOMnienia O chlebie c.d.

Tadek poszedł na służbę, gdy jego 
rówieśnicy rozpoczynali naukę abe-

cadła. A na służbie – wspominał – konie 
żarły zboże, a on ziemniaki i kapustę. 
Mówiło się, że służył za chleb, ale „po 
prowdzie” to rzadko ten chleb trzymał w 
rękach. W mniemaniu jego pracodawców 
był dobrym sługą: dokładny w pracy, od-
powiedzialny i niepiśmienny. Dla niego 
chleb oznaczał siłę, zdrowie, sytość i tyle. 
Po latach, już na swoich zagonach, mó-
wił: – Janciu, widły ze snopkiem musisz 
pocisnąć chlebem, najlepiej swojskim 
i razowym, bo ziemniaki to za mało; a 
na chlebie nie oszczędzaj, bo z takich 
oszczędności żyją lekarze i grabarze.

 Zamożniejsi gospodarze wynajmowali 
biedniejszych do młocki. W poszczegól-
nych wsiach i przysiółkach byli etatowi 
chłopi z cepami do wynajęcia. Niepisana 
norma pracy wynosiła sześćdziesiąt snop-
ków, czyli kopa, na jedne cepy dziennie.
 Ignacy był jednym z takich omłoto-
wych do wynajęcia. Dobrze zbudowany 
mężczyzna miał predyspozycje do cepów. 
Jeden złośliwy sąsiad wmawiał mu, że 
miał przerost bicepsów na mózgowiem. 
Chętnie wynajmował się z cepami, gdyż 
dostawał trzy posiłki dziennie, a w domu, 
jak przyznawał, chleb był rzadkim go-
ściem.
 - Bo widzisz – wyznał w swojej 
szczerości – aby zagony rodziły chleb, to 
musi być i gospodyni, a u mnie w chałupie 
tylko Kaśka. 
 W listopadzie, po całodziennej młocce 

kończył trzeci posiłek, gdy gospodyni 
Anna wysadzała chleb z pieca. Duże, 
pachnące bochny kładła na ławie, obok 
Ignacego. Cała izba napełniła się aroma-
tem pszenno-żytniego chleba.
 - Gosposiu, tak mi ten chleb pachnie, 
że mi się zdaje, iż cały bochenek zjadłbym 
na raz, nawet teraz po kolacji – przygadał 
omłotowy. 
 A nie miał on w zwyczaju żartować, 
dogadywać, puszczać słów na wiatr, wolał 
trzymać dzirżok w dłoniach i bijokiem 
tłuc po snopkach.
 Anna z niedowierzaniem spojrzała na 
Ignacego – halo, przecież kolację dostał 
obfitą.
 - Chyba żartujecie omłotowy, popa-
trzcie na te bochny, jak przednie koła od 
wozu. 
 - Małe nie są, ale gdzie im ta do kół 
od wozu, raczej od toków.
Było nie było, zaryzykuję – pomyślała 
gospodyni – i zaproponowała zakład:
 - Daję największy bochen, o ten z 
brzegu, do niego jeszcze garnuszek ma-
sła. Zjecie to w ciągu godziny, to wasza 
wygrana – jutro za dniówkę zapłacę, a nie 
przychodzicie młócić. Nie zjecie – moja 
wygrana – młócicie bez zapłaty. Przyjmu-
jecie zakład?
 Ryzyko spore, ale taki bochen za dar-
mo, jeszcze masło i zapłata bez młócenia 
– zastanawiał się Ignacy, a po chwili 
zdecydował:
 - Przyjmuję, ale proszę jeszcze mleko 
do popicia, i jeść zacznę za godzinę, niech 
chleb ździebko ostygnie.
 Podali sobie ręce i zakład stanął.
Omłotowy kroił kromka po kromce, 

smarował masłem, jadł, popijał mlekiem 
i zerkał na zegar. Po dwóch kwadransach 
więcej niż pół bochenka było zjedzone. 
Kromki stawały się mniejsze, Ignacy nie 
tracił chęci do jedzenia i nadziei na wygra-
ną. Tuż przed upływem umownego czasu 
ostatnią piętkę posmarował resztą masła, 
zjadł i pochwalił gospodynię:
 - Co za miara – chleba nie brakło i 
masła nie zostało.
 - Wiedziałam, że potraficie Ignacy 
sporo zjeść, ale, że aż tyle ... no cóż, prze-
grałam ... gratuluję ... jutro nie młócicie, 
a za dniówkę zapłacę.
 - No, a jutro na obiad mam przyjść?
 - Jak dniówka to dniówka, obiad 
dostaniecie – cichym głosem powiedziała 
podwójnie przegrana Anna.

 Czas zabiera moment po momencie, 
godzina po godzinie, dzień po dniu i nigdy 
nie wraca, biegnie w jednym kierunku – 
do przodu. Z mijającym czasem odeszli 
ludzie, którzy swój dorobek kulturowy 
zostawili dla potomnych.
 Nie ma możliwości i nie ma potrzeby, 
aby zatrzymywać odchodzący czas. Ale 
mamy obowiązek zachować w pamięci 
kulturę, tradycje i zwyczaje ludzi, których 
już nie ma wśród żywych na ziemi.
 Chleb i mir dla chleba jest elementem 
kultury pokoleń z osiemnastego, dziewięt-
nastego i dwudziestego wieku.
 W Dolinie Kamienicy wiele pól, daw-
niej ornych, już nie rodzi chleba - pola 
dziczeją, zarastają chwastami, głogiem, 
dziką różą, olchami, brzozami ... buszują 
w nich dzikie świnie, lisy, sarny ... a nie-
bawem zainteresują się nimi wilki, żmije. 
Domowy chleb znają już tylko starsi, 
gdyż w nielicznych domach piecze się 
jeszcze chleb. Wypiek domowego chleba 
przechodzi do historii, jest przedmiotem 
wspomnień, westchnień u starszych. Ow-
szem, jest chleb ... sklepowy, ale to już nie 
to samo.
 Pod rodzinną strzechą, na stole nie ma 
już miejsca dla domowego chleba z oj-
cowskiego zagonu. Trudno – takie czasy, 
takie obyczaje.

K O N I E C

 KGW w Brzostku prezentowało na tej 
imprezie potrawy przygotowane przez 
przewodniczącą brzosteckiego koła 
Helenę Krajewską, według jej własnych 
przepisów: chleb wiejski z kiełbasą swoj-
ską, której smakowity zapach rozchodził 
sie po całej sali, tradycyjną babkę i proł-
zioki. 
 Kobiety uczestniczące w imprezie 
były bardzo zadowolone, że miło spę-
dziły czas nawiązując nowe kontakty, 
poznając i smakując wykonane przez 
nie potrawy już dziś zapomniane, jak np. 
kwasówka z uszkami, kacapoły, mama-
łyga i inne. 
 Wszystkie zgodnie stwierdziły, że 
warto zatrzymać się na chwilę odkrywa-
jąc na nowo stare skarby naszej kuchni i 
docenić ich niepowtarzalne walory sma-
kowe. Te proste, ale jakże smaczne dania, 

przygotowywane przez nasze babcie i 
prababcie zyskują coraz większe uznanie 

i stają się rarytasem dla naszych podnie-
bień.                      E. M.

Członkinie KGW w Brzostku. Od lewej: Elżbieta Michalik, Kazimiera God-
fryd, Helena Krajewska, Stanisława Lemek, Maria Śliwa
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wójt gminy 
informuje
(nie)bezpieczna droga krajowa 73

Najpierw trochę danych z policyjnych 
statystyk: 59 kolizji drogowych i 9 

wypadków (3 zabitych i 12 rannych) 
w 2007 roku w gminie Brzostek na tej 
drodze. W I półroczu 2008 roku chyba 
jeszcze gorzej: 21 kolizji i 9 wypadków 
(2 zabitych i 14 rannych). Za ten okres 
nałożono też ponad 300 mandatów za 
przekroczenie prędkości. Każdy wy-
padek na tej drodze, to zaangażowanie 
policji, straży, pogotowia i wielu innych 
służb. Szczególnie niebezpieczny jest 
odcinek drogi 73 w Kamienicy Dolnej 
(zakręty i most na rzece Kamienica).
 Sprawa modernizacji drogi w celu 
podniesienia bezpieczeństwa wielo-
krotnie była poruszana na sesjach Rady 
Gminy w Brzostku. Z pismem w tej 
sprawie do wielu instytucji zwrócili 
się też mieszkańcy Brzostku (99 pod-
pisów). Zorganizowano w Urzędzie 
Gminy w Brzostku spotkanie z udzia-
łem Wójta Gminy, Komendy Woje-
wódzkiej Policji, Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad i radnych 
RG w Brzostku. Wójt zwrócił się o pod-
jęcie przez GDDKiA działań mających 
poprawić bezpieczeństwo pieszych i 
kierowców. Mówiono o potrzebie dzia-
łań na większą skalę (kosztownych) jak 
modernizacja drogi, oraz o działaniach 
doraźnych (tańszych) jakim mogłoby 
być zamontowanie fotoradarów, które 
mogłyby być wprowadzone szybciej, 
zanim dojdzie do modernizacji drogi.
 Końcem listopada do zainteresowa-
nych dotarło pismo od Pana Tadeusza 
Kempińskiego Zastępcy Dyrektora 
Oddziału GDDKiA w Rzeszowie. 
Fragmenty tego pisma pozwalają na 
rozwianie niektórych wątpliwości (ale 
też nadziei):
 …w I połowie 2009 r. przeprowa-
dzona zostanie dodatkowa analiza 
bezpieczeństwa ruchu, która określi 
ewentualny zakres zmian w istniejącej 
organizacji ruchu. 
 ...kwestia kontroli prędkości nie jest 
zadaniem GDDKiA lecz leży w gestii 
Policji.
 …w ramach programu „Drogi za-
ufania” GDDKiA ustawia w miejscach 
najbardziej niebezpiecznych stanowi-
ska fotoradaru. Obecnie program objął 
wszystkie drogi krajowe o numerach od 

1 do 9, a w 2009 r. prowadzony będzie 
na pozostałych osiemdziesięciu ośmiu 
drogach krajowych. Jeżeli z działań 
w ramach przedmiotowego programu 
wyniknie potrzeba montażu stanowisk 
fotoradaru zostanie ono ustawione 
przez GDDKiA.
 W poruszonej na spotkaniu kwe-
stii przebudowy mostu przez rzekę 
Kamienica w m. Kamienica Dolna 
informujemy, że w ramach robót 
planowanych na rok 2010 wykonana 
zostanie przebudowa łuków poziomych 
na dojazdach oraz korekta niwelety 
drogi, która wpłynie na poprawę 
widoczności, zwiększy się również 
bezpieczeństwo użytkowników obiektu 
poprzez wykonanie chodników i barier 
ochronnych. Obecnie rozstrzygnięto 
przetarg na aktualizację dokumentacji 
projektowej przebudowy obiektu, która 
jest konieczna do uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę.
 Reasumując przyjdzie nam jeszcze 
trochę poczekać na poprawę bezpie-
czeństwa na drodze krajowej nr 73, 
a na razie trzeba drżeć przy każdym 
deszczu i nasłuchiwać syreny strażaków 
jadących do wypadku. Oby ich było jak 
najmniej.

P.S.

Od zarania dziejów przyroda karmiła człowieka. To 
ona ubierała nas, chroniła i ogrzewała. Ludzie pier-

wotni byli całkowicie zależni od natury, czuli respekt do 
niej. Z biegiem lat 
człowiek stawał się 
coraz bardziej samo-
dzielny. Uniezależ-
niał się od natury, aż 
w końcu przestał ją 
szanować. Dzisiaj w 
dobie wielkiej cywi-
lizacji opamiętaliśmy 
się i dotarło do nas, 
że to co nas otacza 
to największy dar 
jaki otrzymaliśmy od 
Boga. Człowiek do-
strzegł przyrodę po 
raz kolejny. Przełom 
wieku XX i XXI to 
wielka moda na eko-
logię. Zaczynamy 
dbać o środowisko 
i szukać w nim bo-
gactw naturalnych, 
które nie będą degra-
dować środowiska 
naturalnego. 
Jednym z wielu skar-
bów skorupy ziem-
skiej jest energia 
geotermalna. Co to 
jest energia geoter-
malna? Już nasi przodkowie użytkowali ją. Ciepło w niej za-
warte ogrzewało jaskinie, dawało stabilne warunki termiczne 
oraz ochronę przed mrozem. Literatura fachowa podaje, że 
to postać ciepła, które zgromadzone jest pod powierzchnią 
Ziemi. Ciepło to zakumulowane jest w skałach oraz płynach 

znajdujących się w szczelinach i porowatej przestrzeni skał. 
Źródłem ciepła geotermicznego są procesy rozpadu pier-
wiastków promieniotwórczych oraz ciepło, które pochodzi 
jeszcze z czasów powstania planety. Można je odzyskać z 
warstw skorupy ziemskiej, która ma grubość od 5 km (pod 
oceanami) do 80 km w strefach wysokogórskich.

Pozyskiwanie energii 
geotermalnej z wnę-
trza Ziemi jest wy-
zwaniem XXI wie-
ku. Właśnie to jest 
głównym tematem 
niniejszego artykułu, 
ważnym zjawiskiem, 
które ma miejsce 
przy Żywym Pomni-
ku Jana Pawła II w 
Brzostku. To cenne 
ciepło pobierane z 
głębokich warstw 
Ziemi będzie ogrze-
wało wspomniany 
budynek oraz Warsz-
taty Terapii Zajęcio-
wej mieszczące się 
w starej plebani. 
Pomysłodawcą i or-
ganizatorem jest pro-
boszcz brzosteckiej 
parafii ks. dr Jan 
Cebulak. Podjął się 
inwestycji służącej 
wydobywaniu ciepła 
z tego rodzaju źródła, 
które jest ekologicz-
ne i będzie chroniło 

nasze środowisko przed emisją szkodliwych związków. 
Uzyskiwana tą drogą energia jest wielokrotnie tańsza od 
tradycyjnej. Prace trwają.

M. Kawalec

geOteRMia – ciepłO i czystO

Prace przy wierceniach trwają - docelowo ma być wykonane około  
50 odwiertów, każdy na glębokość 150 m

Fot. J. Nosal
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Rok 2008 jest rokiem wyjątkowym, zbiegło się kilka bardzo 
ważnych wydarzeń na terenie naszej miejscowości, wiele 

instytucji i organizacji społecznych obchodziło swoje jubileusze. 
Nasze Towarzystwo w tymże roku świętuje 20-lecie swojej 
działalności. Stowarzyszenie swój Jubileusz będzie obchodzić na 
początku przyszłego roku. Zostanie on połączony ze świętowa-
niem tak bardzo ważnego wydarzenia, jak odzyskanie od stycznia 
2009 roku praw miejskich przez 
Brzostek.
Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Brzosteckiej jako stowarzy-
szenie zostało zarejestrowane 29 
sierpnia 1988 r. na bazie dzia-
łającego od 1983 roku Klubu 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 
przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Brzostku. Pomysłodawcą, 
inicjatorem i Przewodniczącym 
Komitetu Założycielskiego był 
Bogdan Stanaszek – dziś ks. dr 
hab., wykładowca Wyższego 
Seminarium Duchownego w 
Sandomierzu. Stowarzyszenie 
utworzono w 80-tą rocznicę 
powstania Koła Towarzystwa 
Szkoły Ludowej w Brzostku. 
Nawiązuje ono do tamtej orga-
nizacji działającej w poprzednim 
stuleciu.
 Powołane do życia Towarzy-
stwo w swych szeregach skupiało ludzi młodych, chętnych do 
podejmowania pewnych działań dla środowiska lokalnego. Stąd 
głównym celem TMZB jest troska o zabytki, walory krajobra-
zowe oraz wszechstronny rozwój Brzostku i okolic. Przez cały 
okres swojego istnienia stowarzyszenie prowadzi działalność w 
oparciu o całkowicie społeczne zaangażowanie członków, którzy 
w różny sposób przyczynili się do realizacji zadań statutowych. 
W dwudziestoletniej historii działało sześć zarządów, każdy z 
nich wnosił pewne pomysły i realizował je w miarę własnych 
możliwości i wsparcia innych organizacji, urzędów, sponsorów 
oraz dotacji zewnętrznych. 
 Stowarzyszenie nasze oprócz działań związanych z ochroną 
zabytków i ich konserwacją, skupiało swoje siły od lat dziewięć-
dziesiątych na działalności wydawniczej. Od 1990 r. ukazuje 
się lokalna gazeta 
- „Wiadomości Brzo-
steckie”. Na łamach 
tego pisma pojawiają 
się artykuły histo-
ryczne oraz teksty 
dokumentujące bie-
żące wydarzenia spo-
łeczno-kulturalne. 
Działalność wydaw-
nicza to nie tylko 
wspomniany mie-
sięcznik, ale także 
różne pozycje książ-
kowe, np. „Brzostek 
i okolice”, „Parafia 
Brzostek w latach 
1918-1939”, „Brzo-
stek 640-lecie lokacji 
miasta (1367-2007) 
Tradycje – Perspek-
tywy rozwoju”, „Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, tom 1, 
XIX-XX w.” oraz naukowe wydawnictwa „Roczniki Brzosteckie”. 
Ukazały się także foldery, widokówki oraz różnego rodzaju nad-
bitki. Dział wydawniczy ma się czym poszczycić.
 Towarzystwo prowadzi ożywioną działalność kulturalno-
oświatową i społeczną, angażuje się w uroczystości patriotyczne, 
spotkania okolicznościowe. Podejmuje różne działania i przedsię-
wzięcia lokalne. Trudno tutaj wymienić wszystkie, lecz na uwagę 
zasługuje kilka bardzo znamienitych działań. To z inicjatywy 
TMZB Brzostek powrócił do herbu z początku lokacji miasta 
(XIV w.). Na wniosek Zarządu Towarzystwa wchodzi w życie 

uchwała Rady Gminy związana z porządkowaniem numeracji 
i nazewnictwa ulic miejscowości Brzostek. To właśnie Towa-
rzystwo zawiązało Komitet Obchodów 640-lecia nadania praw 
miejskich Brzostkowi, całość zmierzała do złożenia wniosku o 
wszczęcie procedury odzyskania przez Brzostek praw miejskich. 
W konsekwencji po uchwale Rady Gminy i pozytywnych opiniach 
Wojewody Podkarpackiego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w Warszawie, 
Brzostek od stycznia 2009 roku 
znów wróci do grona miast. 
 Jest to piękny akcent w działal-
ności naszej organizacji pozarzą-
dowej. Czuję się zaszczycony, 
że jako obecny prezes miałem 
możliwość współuczestniczyć 
i współtworzyć pewną historię 
Towarzystwa, a zarazem Naszej 
Małej Ojczyzny. Korzystając 
z okazji pragnę podziękować 
wszystkim członkom Towa-
rzystwa – za zaangażowanie w 
realizację zadań statutowych w 
czasie dwudziestoletniej dzia-
łalności, zarządom – za mądre 
podejmowanie decyzji, ich kon-
sekwencję i upór w działaniu dla 
osiągnięcia zamierzonego celu. 
 Dziękuję instytucjom, organi-
zacjom pozarządowym, placów-
kom oświaty i kultury, urzędowi 

gminy oraz zakładom pracy, które w całej historii naszego istnienia 
angażowały się, współpracowały i współpracują obecnie z naszym 
Towarzystwem. 
Życzę obecnemu Zarządowi i Członkom Towarzystwa, by nie za-
brakło im inwencji twórczej do publikowania i wydawania wciąż 
nowych numerów „Wiadomości Brzosteckich” oraz kolejnych 
pozycji książkowych, które wnoszą ogromny wkład w dorobek 
Brzostku i regionu; by działania realizowane dla środowiska 
lokalnego służyły dobru ogólnemu i korespondowały z bogatą 
historią wpisaną w nasz rejon. 
Motto naszej gazety lokalnej jest ponadczasowe: 

„Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu,
uczciwie pracuj na rodzinnym progu”.

 Pierwszym akcentem związanym z obchodami 20-lecia 
Towarzystwa Mi-
łośn ików Ziemi 
Brzosteckiej jest 
założenie strony w 
INTERNECIE, gdzie 
można zapoznać się 
dosyć szczegółowo z 
powstaniem i historią 
Towarzystwa. Strona 
zamieszcza nazwiska 
wszystkich człon-
ków, którzy działali 
w całej dwudziesto-
letniej historii istnie-
nia Stowarzyszenia 
oraz urzędujące skła-
dy zarządów. W dzia-
le „Z działalności” są 
ważne wydarzenia, 
działania i przed-
sięwzięcia TMZB. 

Przedstawiony jest szczegółowo dział wydawniczy z możliwością 
przeglądania pozycji książkowych w formacie PDF. 
 Zachęcam do przeglądania naszej strony. Nasz adres: www.
brzostek.alpha.pl w zakładce: „Inne” pod hasłem: TMZB. Jest 
tam adres e-mail: TMZBrzostek@interia.pl oraz numery telefo-
nów kontaktowych. Korzystając z okazji serdecznie zapraszam 
i proszę o kontakt. Zarząd Towarzystwa jest zawsze otwarty na 
każdą współpracę, której efektem są realizowane działania na 
rzecz naszego środowiska.

Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej
Krzysztof Kolbusz

JUbileUsz 20-lecia tOwaRzystwa MiłOŚnikÓw zieMi bRzOsteckieJ

Obecny Zarząd TMZB. Od prawej: Prezes Krzysztof 
Kolbusz, Skarbnik Krystyna Szukała, Sekretarz Jolanta 
Lenkiewicz, Z-ca Prezesa Wiesław Tyburowski, Członek 

Zarządu ks. Bogdan Stanaszek

Rok 1989 - zjazd Towarzystwa z zaproszonymi gośćmi w 50 rocznicę wybuchu 
II wojny światwej i 45 rocznicę akcji „Burza”
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z brzostku rodem...
 „Wszechmogący Boże nieskończonej mocy, 
 Gdyż się nic stać nie może bez Twojej pomocy
 Gdy żeś ty jest początek i koniec wszystkiego
 A trwać długo nie możesz nic bez bóstwa Twego
 Tyś jest Bóg nieskończony, a w Twojej opiece
 Każda sprawa zależy tu na wszystkim świecie…”
    Mikołaj Rej „Żywot człowieka poczciwego” 

Puchatą czapą okrył się brzostecki pejzaż. Pola zasłane 
lekką płachtą bieli. Drzewa jak zaczarowane duszki stoją 

monumentalnie, ciężko, nieruchomo.  Pierzynka bieli na każ-
dym dachu, tylko unoszące się lekko smugi dymu, mówią , 
że tam tętni życie. Na podwórkach, w ogródkach zapanowała 
cisza. Niskie chmury jak bałwanki przesuwają się wolno pod 
sklepieniem niebieskim. Niekiedy jeszcze przebłyśnie promyk 
słońca, jakby się bał zimna, króciutko jaśnieje i chowa swoje 
światło za zwisające firany chmur. Gdzieniegdzie przeleci gaw-
ron, stadko wróbli i sikorek, a mały szaraczek wystawi uszy, 
gromadka bażantów pogrzebie w ziemi i znów cisza, zimowy 
odpoczynek ogarnął całą przyrodę.
 Rynek brzostecki z dnia na dzień staje się coraz to bardziej 
odświętny. Kolorowe łańcuchy, gwiazdki, bombki migają 
swoim światłem  i wyłaniają się napisy – życzenia – wesołych 
świąt. Biel śnie-
gu błyszczy się 
migocze swoimi 
kolorami jakby 
tysiące brylantów 
rozłożone były na 
nim. W tej scenerii 
szopka, niepozor-
na mała budowla, 
a w niej pastusz-
kowie, owieczki 
i w centralnym 
miejscy żłobek, 
sianko i malutki 
Jezus. Czy musiał 
w takim ubóstwie 
przyjść na świat? I 
zaraz nasuwają się 
pytania, jak byłoby 
dzisiaj? Czy znalazłoby się miejsce w ludzkich domach, rezy-
dencjach, apartamentach? Czy też musielibyśmy powiedzieć 
„Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie, 
więc narodziłeś się Jezu w stajni ubóstwie i chłodzie”. Jak 
byłoby z nami ludźmi XXI wieku? Czy bylibyśmy w stanie 
otworzyć serca, drzwi domów na przyjęcie rodzącego się 
Boga? Te i inne refleksje nasuwają się człowiekowi w okresie 
kończącego się adwentu, w okresie oczekiwania na święta, 
najbardziej rodzinne, Święta Bożego Narodzenia. 
 W tym czasie pełnym refleksji i zadumy zastanawiamy się 
jak spełniają się nasze rodziny. Ile ważnych zasad przekazywa-
nych przez dziadów i ojców wszczepiliśmy dzieciom i wnukom. 
Na ile życie potomnych można będzie za ojcem literatury 
polskiej nazwać „Żywotem człowieka poczciwego”? 
 O powołaniach zakonnych mówi się, że wyrastają nie-

oczekiwanie, że czasami są zaskoczeniem dla ojca i matki. 
Historia uczy nas, że siostry zakonne odegrały dużą rolę w 
życiu narodu. Przecież dawne szkolnictwo skupiało się wo-
kół zakonów, prowadzenie ochronek i opieka nad sierotami, 
dziećmi dotkniętymi ciężkimi chorobami, opieka nad chorymi 
w szpitalach, prowadzenie i uprawa ziół przeznaczonych na 
lekarstwa. Te i inne formy działalności były i są prowadzone. 
W czasach komunistycznych siostry zakonne zostały niemalże 
całkowicie wyrzucone z sal szpitalnych, bo i mało potrzebny 
i mało wymowny stał się różaniec odmawiany przez nie przy 
łóżkach cierpiących. Na finał etosu człowieka poddanego mo-
ralności socjalistycznej nie trzeba było długo czekać – korupcja, 
sprzedajność, układy we własnym gronie, wyprzedawanie 
wszystkiego co polskie, kłamstwo i obłuda, cwaniactwo – oto 
plony pozostałe z tamtego okresu. I znowu stały się potrzebne 
ofiarne ręce sióstr i braci zakonnych  - czego przykładem może 
być „okno życia” w Krakowie, w którym młode matki zosta-
wiają siostrom zakonnym swoje nowo narodzone dzieci. Te i 
inne formy działalności sióstr zakonnych są mile widziane w 
dzisiejszym świecie. 
 Nasza brzostecka ziemia może też szczycić się powołaniami 
zakonnymi. 
 W rodzinie Antoniego i Marii z Juszkiewiczów Zięba było 
dwanaścioro dzieci, jedenaście dziewcząt i jeden chłopiec. 
Dominantą życia była rzetelna praca na roli w Kleciach i praw-

dziwe świąteczne 
przeżywanie dnia 
pańskiego.
 Trzy córki Ma-
rii  i  Antoniego 
Ziębów, Waleria, 
Józefa i Stanisława 
zapukały do wrót 
klasztornych.
 Najstarsza cór-
ka Waleria urodzo-
na 21.01.1919 po 
ukończeniu szkoły 
powszechnej pod-
jęła naukę w szko-
le pielęgniarskiej. 

Potem wstąpiła do 
zakonu Sióstr Słu-
żebniczek Najświęt-

szej Marii Panny i przybrała imię Chryzostoma. Pracowała 
w szpitalach asystując przy operacjach, a potem opiekowała 
się chorymi, zmieniała opatrunki, podawała lekarstwa i robiła 
zastrzyki, a w wolnych chwilach podczas nocnych dyżurów 
cierpliwie pielęgnowała rekonwalescentów. Całymi godzinami 
z różańcem w ręku pomagała cierpiącym przetrwać trudne dni. 
Niosła pomoc chorym w szpitalach: w Gorlicach, na Śląsku, a 
kiedy sama podupadła na zdrowiu została oddana pod opiekę 
młodym siostrom zakonnym w Starej Wsi koło Krosna i tutaj 
dopełniła żywota. Zmarła 21.02.1996 roku i tam została po-
chowana.
 Druga córka Ziębów Józefa po ślubach wieczystych przy-
brała imię Hildegarda. Pracowała w ochronce w Rzezawie koło 
Bochni, potem w gospodarstwie przyklasztornym. Ukończyła 
kurs księgowych i prowadziła całą buchalterię klasztoru. Słu-

S. Waleria (Chryzosto-
ma) Zięba

S. Józefa (Hildegarda) 
Zięba

S. Stanisława (Zenobia) 
Zięba

SS. Ziębówny z siostrą Zofią Stolarz Jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych s. Zenobii
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żyła też pomocą ekonomiczną ludności wiejskiej. 
 Trzecia córka Stanisława urodzona 9.03.1922 roku wstąpiła 
do zakonu Służebniczek Najświętszej Marii Panny. Pracowała 
z dziećmi osieroconymi i potrzebującymi pomocy w Uhercach, 
w Jasienicy i w Radymnie koło Rzeszowa. Tam też obchodziła 
jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych. W podeszłym wieku, 
schorowana z jaskrą w oczach została przewieziona do zakon-
nic w Prałkowcach koło Przemyśla. Tam dopełniła żywota. W 
2007 roku zmarła i została tam pochowana. Nad jej mogiłą 
modliła się cała rodzina jak również młodsze siostry zakonne 
z Brzostku. Myślę, że życie sióstr zakonnych z domu Ziębów, 
ich miłość do Boga i bliźniego jest przykładem jak można 
znaleźć receptę na godne życie. 
 Bukowa też ma swoją 
siostrę zakonną. Jest nią 
Zofia Szarek (imię zakon-
ne Walencja) urodzona się 
21 stycznia 1945 roku w 
Tarnowie (na wysiedleniu). 
Rodzicami jej byli Anna i 
Jan Szarkowie.

W 1959 roku wstąpi-
ła do Zgromadzenia Sióstr 
Felicjanek – zgromadzenia 
założonego przez bł. Ma-
rię Angelę – Zofię Trusz-
kowską, której życiu przy-
świecało motto: „Kochać, 
to znaczy dawać, dawać 
wszystko, tzn. dawać szyb-
ko, bez żalu, z radością, 
dawać to – czego zażąda 
konkretna miłość. Bo Mi-
łość – to ofiara. W służbie 
nie róbcie różnicy bez względu na narodowość, wyznanie, 
kolor skóry, czy inne uwarunkowania. Każdy jest bliźnim Wa-
szym”.

Do placówek na których przebywała zajmując się pra-
cą parafialną należą: Oleśnica, Narol oraz  Męcina. Obecnym 
miejscem jej  pobytu jest Szarcz, w którym pracuje w Domu 
Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dziewcząt.

Dom ten usytuowany jest w lesie, 300 metrów od drogi 
łączącej Międzyrzecz z Międzychodem, a 3 km od miastecz-
ka Pszczew. Obiekt położony jest wśród lasów i pól. 

W Domu Pomocy Społecznej Siostra Walencja reali-
zuje konkretny kształt miłości wobec bliźniego zajmując się 
dziećmi i dziewczętami niesprawnymi intelektualnie i ru-
chowo, których los pozbawił największej wartości jaką jest 
możliwość bycia i życia w naturalnej rodzinie. Są to osoby, 
które nie są zdolne do zaspokajania swych podstawowych 
potrzeb życiowych, a więc są zdane na opiekę innych, potrze-
bują tej opieki i pielęgnacji na stałe – z doraźnym leczeniem 
szpitalnym. Dom Pomocy Społecznej w Szarczu, jest jedyną 
tego typu instytucją społeczną w województwie gorzowskim, 
prowadzoną przez siostry zakonne. Praca w Domu Pomocy 
ma charakter opiekuńczo-terapeutyczny. Wiele mieszkanek 
Domu w Szarczu – to osoby głęboko upośledzone. Są one 
jednak zdolne do utrzymania emocjonalnego kontaktu z opie-
kunkami. Każda dziewczyna ma swoją wychowawczynię 

– opiekunkę i indywi-
dualną – osobę tzw. 
pierwszego kontaktu. 
Do niej może zwrócić 
się w każdej chwili, 
przytulić i oczekiwać 
zrozumienia, po-
mocy, szczególnych 
wyrazów miłości i 
psychicznego wspar-
cia. Prawie wszyscy 
pracownicy DPS w 
Szarczu, nie wyłą-
czając administracji, 
pracowników fizycz-
nych, instruktorów i 
innych, mają swoje 
indywidualne pod-
opieczne. 

W Domu Pomo-
cy Społecznej Siostra 
Walencja pracuje już 
20 lat, w 2009 roku 
będzie obchodzić 50 
– lecie życia zakon-
nego.
 Zawadka Brzostecka też ma swoją siostrę zakonną Monikę 
Zwięk Klaweriankę, która po ślubach zakonnych w Zgroma-
dzeniu Sióstr Klawerianek w Rzymie i po ukończeniu studiów 
w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim wyjechała z misją do 
Kanady, a potem do Stanów Zjednoczonych.
 Z Brzostku wyrosła siostra Felicjanka Katarzyna Brunarska, 
która przyjęła imię Safia. Po ukończeniu studiów wyższych na 
kierunku pedagogika specjalna pracuje z dziećmi specjalnej 
troski. 
 Z Nawsia Brzosteckiego do życia zakonnego poszło trzy 
dziewczyny.

 Jadwiga Przewoźnik urodzona 15.10.1971 roku córka 
Janiny z Nosalów i Franciszka Przewoźnika. Po ukończeniu 
szkoły średniej wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
w 1990 roku, a osiem lat później złożyła śluby wieczyste. Na 
placówkach pracuje jako zakrystianka, a że dobrze gra na 
instrumentach i pięknie śpiewa – jest to talent całej rodziny 
– toteż prowadzi scholę, przygotowuje jasełka i inne składanki 
słowno muzyczne na uroczystości kościelne. Dużo też pracuje 
z dziećmi przedszkolnymi. Na urlop przyjeżdża do rodziców 
i w naszym kościele parafialnym można ją spotkać zatopioną 
w modlitwie, a że jej modlitwa „leci” prosto do Boga toteż 
zwracają się do niej młode dziewczyny z trudnymi sprawami 
i proszą o modlitwę. Dobrze jest mieć taką pośredniczkę w 
parafii. 
 Druga siostra zakonna wyrosła z Nawsia Brzosteckiego to 
Iwona Gac. Do dziewiątego roku życia przebywała w domu 
dziecka razem z bratem bliźniakiem. Następnie została przyjęta 
w rodzinie zastępczej przez Janinę i Franciszka Przewoźników. 
Tutaj wychowywała się razem z ich czwórką dzieci. Janina 
Przewoźnikowa miała sporo obowiązków. Pracowała jako 
nauczycielka w Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, 
a że miała gorące serce oddane potrzebującym to też z miłością 

S. Jadwiga Przewoźnik S. Iwona Gac

S. Monika Zwięk

Dokończenie na stronie 8

S. Zofia (Walencja) Szarek

Siostra Walencja ze swoimi podopiecznymi
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przyjęła do swojego domu dwoje bliźniaków. Iwona skończyła 
szkołę średnią, na wakacjach uczestniczyła w pracach grup 
oazowych, potem była animatorką. W 1986 roku wstąpiła 
do Zgromadzenia Sióstr Orionistek w Zalesiu Górnym koło 
Warszawy. Osiem lat później złożyła śluby wieczyste i została 
wysłana do pracy w domach spokojnej starości, jak również 
jako zakrystianka. Jej sprawne ręce i zdolności plastyczne służą 
przy dekoracji kościoła na różne uroczystości.
 Te dwie siostry zakonne są przykładem na to, że ciepła ale 
konsekwentna atmosfera w domu rodzinnym, wychowanie 
w posłuszeństwie i pracy daje dobre rezultaty. Wtedy dzieci 
idą odważnie do wybranego celu i są szczęśliwe w życiu. 
Pielgrzymki do miejsc świętych utrwalają nie tylko wiarę ale 
kształtują także osobowość mocnego człowieka.
 Krystyna Sołtys 
z Nawsia Brzostec-
kiego córka Marii z 
Surdelów i Ryszarda 
Sołtys była dobrą 
uczennicą, wesołą i 
dowcipną koleżan-
ką, wysportowaną 
dziewczyną. Ukoń-
czyła szkołę śred-
nią, potem zrobiła 
licencjat w Mało-
polskiej Szkole Wyż-
szej i podjęła pracę 
w Urzędzie Gminy 
w Brzostku. Nikt z 
rodziny nie pomy-
ślał, że dojrzewała 
w niej myśl o innym 
niż świeckie życie. 

Piesze pielgrzymki 
do Częstochowy, 
kontakt z siostrą 
Katarzyną i Andreą 
ze Zgromadzenia 
Sióstr Maryi Nie-
pokalanej, długie 
nocne rozmowy, 
wspólne modlitwy, 
a potem częsta 
korespondencja i 
rozmyślanie. Tak 
dojrzewało w niej 
niezwykłe i pełne 
tajemnic powoła-
nie zakonne.  Tak 
się też stało. We 
wrześn iu  2003 
roku spakowała 
plecak i wyjecha-
ła do Wrocławia. 
Tam za kruchtą 
klasztorną jest do 
dnia dzisiejszego. 
Dalej studiuje eko-
nomię i prowadzi 

księgowość w zakonie. Przygotowuje się do ślubów wieczy-
stych. Raz w roku odwiedza rodzinę. Promienieje radością i 
szczęściem, jest w zażyłych kontaktach z młodszą o sześć lat 
Marzeną. Dalej jest dowcipną i wesołą dziewczyną. Jako mała 
dziewczynka biegała na majówki, modlitwę różańcową i nie-
szpory ścieżką koło plebani brzosteckiej. I ta ścieżka wiodła ją 
w pewne dorosłe życie. Może już wtedy rodziło się powołanie 
zakonne – niewiadome są zamiary boskie.
 Chodzimy swoimi, często niezrozumiałymi drogami, które 
wiodą nas w przyszłość –  w nieznane. Ważne jest aby dobrze 
wybrać drogę, prostą wiodącą żywot ludzki do poczciwego 
życia.

Zuzanna Rogala

S. Krystyna Sołtys przy pracy

Dokończenie ze strony 7

S. Krystyna (Kamila) Sołtys

S. Krystyna ze swoją młodszą siostrą 
Marzeną

Rodzina Przewoźników. Od lewej: Grzegorz, Marta, s. Iwo-
na, Maria, Janina, Franciszek, s. Jadwiga, Robert

warsztaty fotograficzne  
w gimnazjum w brzostku
„Zdarzają się chwile, kiedy mam wrażenie, że to Bóg sprawił,

że w tej właśnie chwili i w tym miejscu znalazłem się z moim
aparatem, aby móc wykonać zdjęcie” 

Ansel Adams

Uczniowie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku 
w dniach od 3 do 20 listopada bieżącego roku brali ak-

tywny udział w warsztatach fotograficznych Programu Inte-
gracji Społecznej „Brzostek od innych piękniejszy”. Polegały 
one na spotkaniach przybliżających tajniki profesjonalnego 
fotografowania oraz na cyfrowej obróbce zdjęć. Uczestnicy 
wyjeżdżali w teren i robili ciekawe zdjęcia. Opiekunowie, 
Katarzyna Machowska, Paweł Batycki i Andrzej Szot, 

udzielali wielu cennych wskazówek, jak przedstawić świat 
w obiektywie. Gimnazjaliści mieli możliwość poznania 
walorów przyrodniczych najbliższych okolic oraz historii 
fotografowanych zabytków. 
 Uczestnicy warsztatów w Krempnej wędrowali po Ma-
gurskim Parku Narodowym, piękno przyrody uwiecznili na 
zdjęciach. Tarnów zobaczyli w blasku księżyca i mieli okazję 
wykonać niepowtarzalne fotografie. Spośród wielu wyjazdów 
bardzo ciekawa okazała się wyprawa po gminie Brzostek. 
Uczniowie miło wspominają wyjście na jarmark brzostecki, 
gdzie mogli unieśmiertelnić (na fotografii) postacie i twarze 
ludzkie. Doświadczyli wielu wrażeń, spacerując po Rynku i 
obserwując piękno tego miejsca. Odwiedzili również galerię 
fotografii w Rzeszowie, gdzie uczestniczyli w wykładzie na 
temat fotografii reporterskiej, który prowadziła Zofia Tabisz 
- artystka fotografik. Następnie dużo czasu poświęcono cy-
frowej obróbce zdjęć celem wywołania.
 Podsumowaniem warsztatów były konkursy fotograficzne 
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Fot. M. Młyniec

i wystawa prac. W komisji zasiedli: Marek Maczuga, mistrz 
fotografii z Jasła; Leszek Bieniek, Wójt Gminy Brzostek; 
Józef Nosal, fotograf „Wiadomości Brzosteckich”; Wiesław 
Kieca, księgowy projektu. 
 W kategorii „Kontur” pierwsze miejsce zajęła Monika 
Kolbusz z kl. II c, drugie Wojciech Kawalec z kl. III c, trze-
cie Magdalena Samborska z kl. III c, a wyróżnienie zdobyła 
Gabriela Cholewiak z kl. III b.
 W konkursie „Najlepsze zdjęcie warsztatów” zwyciężyli 

Karolina Nycz z I d oraz Wojciech Kawalec z III c, trzecie 
miejsce zajęła Gabriela Cholewiak z III b, a wyróżnienie 
otrzymała Ewelina Grygiel z II c. 
Pozostali uczestnicy otrzymali upominki fotograficzne. 
 Gimnazjalistom tak spodobały się zajęcia z fotografii, że 
już planują kolejne….
Relację fotograficzną z warsztatów można obejrzeć na szkol-
nej witrynie www.brzostekgim.glt.pl .

Organizatorzy

W konkursie „Najlepsze zdjęcie warsztatów” zwycię-
żyli Karolina Nycz z Id oraz Wojciech Kawalec z IIIc

W kategorii „Kontur” pierwsze miejsce zajęła Moni-
ka Kolbusz z kl. IIc

Zwycięska praca w kategorii „Kontur”

Uczestnicy warsztatów, organizatorzy i członkowie komisji
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niezwykłe spOtkanie
Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym swoich 

uczniów Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostku 
6 października 2008 r. przystąpiła do realizacji projektu w 
ramach Programu Integracji Społecznej. Zorganizowane 
zajęcia sportowe i warsztaty: taneczne, plastyczne, teatralne 
i promujące Dziedzictwo Kulinarne w Regionie umożliwiały 
uczestnikom rozwijanie swoich zainteresowań oraz wskazy-
wały różnorodne formy twórczego i aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Pośrednim efektem tych działań była inte-
gracja dzieci pochodzących ze środowisk o różnym statusie 
materialnym oraz dzieci specjalnej troski.
 Przez okres trwania zajęć uczniowie mieli możliwość 

poznania i doskonalenia różnorodnych układów tanecznych, 
technik plastycznych oraz rozwoju swoich zdolności aktor-
skich i sportowych. Warsztaty kulinarne umożliwiły dzieciom 
poznanie sposobów przygotowania i przechowywania potraw 
najbardziej charakterystycznych dla naszego regionu. Wszyst-
kie organizowane formy spędzania wolnego czasu odbywały 
się pod czujnym okiem instruktorów. 
 Integracja i współpraca różnych środowisk na przeprowa-
dzonych zajęciach i warsztatach doprowadziła do finałowego 
spotkania, które odbyło się 5 grudnia 2008 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Brzostku z udziałem licznie przyby-
łych gości: Pana Władysława Bielawy – Starosty Powiatu 
Dębickiego, Pani Zofii Skórskiej – Przewodniczacej Rady 
Gminy w Brzostku, Pana Leszka Bieńka – Wójta Gminy 
Brzostek, ks. dr. Jana Cebulaka – Proboszcza brzosteckiej 
parafii, Pani Krystyny Kamińskiej – dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, Pani Elżbiety Łukasik 
– Skarbnika Gminy Brzostek, Pani Agnieszki Krzemień – kon-

sultanta regionalnego Programu Integracji Społecznej, Pani 
Marioli Mazur – kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Brzostku, Pani Urszuli Kobak – dyrektora Gimnazjum w 
Brzostku, Pani Weroniki Baran – Prezesa Stowarzyszenia Na 

Rzecz Osób Potrzebujących „Nieść Nadzieję” oraz dzieci 
specjalnej troski, uczniów klas 0-III, uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami, rodziców, nauczycieli 
i instruktorów. 
 W programie tego spotkania przewidziano między innymi 
część artystyczną w wykonaniu uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej i uczniów brzosteckiej podstawówki, promocję 
kalendarza na 2009 rok z pracami dzieci specjalnej troski oraz 
podsumowanie działań realizowanych przez Stowarzyszenie 
i Szkołę Podstawową w Brzostku finansowanych ze środków 
Programu Integracji Społecznej, Powiatu Dębickiego oraz 
programu Działaj Lokalnie VI. Finał projektu miał oprawę 
Mikołajkową, wszyscy uczestnicy, a szczególnie dzieci z 
wielkim przejęciem czekali na przybycie niespodziewanego 
gościa, który obdarował wszystkich drobnymi podarunka-
mi. 
 Realizowane przedsięwzięcie przyniosło niebagatelne 
korzyści. Uczestnicy mieli okazję nie tylko brać udział w 
ciekawych zajęciach, ale również mogli poprzez liczne 

powiat dębicki
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wyjazdy i wycieczki nabyć nowe doświadczenia 
i umiejętności oraz poznać miejsca warte uwagi. 
Jednym z najważniejszych nie tylko dla środowiska 
szkolnego, ale również dla Gminy Brzostek efek-
tem stało się wydanie książki pt.: „Brzosteckie lato 
w słoiku”. Pozycja ta jest kontynuacją dobrze zna-
nej publikacji „Brzosteckie przepisy kucharskie”. 
Nowo wydana książka zawiera naturalne sposoby 
przechowywania letnich smaków i zapachów ze 
spiżarni brzosteckich gospodyń.
 Cieszy fakt, iż poprzez wspólne zajęcia rozwi-
jające pasje i zainteresowania mogliśmy wszyscy 
razem: uczniowie, dzieci specjalnej troski, nauczy-
ciele i rodzice zjednoczyć swoje siły we wspólnej 
pracy i zabawie.

atsz

Fot. J. Nosal
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„pOzytyw” w siedliskach-bogusz
W sobotę 29 XI br. w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz 

odbyło się podsumowanie programu grantowego pod nazwą 
„POZYTYW”- Kurs footografii cyfrowej i komputerowej obróbki 
zdjęć, w ramach którego uczniowie poznawali tajniki fotografii 
cyfrowej oraz komputerowej obróbki zdjęć. 
 Koordynatorem projektu był pan Krzysztof Dziedzic, który 
poprowadził całą imprezę jak i konkurs wiedzy fotograficznej, w 
którym pierwsze miejsce zajął uczeń szkoły średniej, Józef Gleń. 
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i 
praktyczną. Zaproszeni goście, m.in. v-ce wójt Gminy Brzostek, 
Piotr Szczepkowicz, podkreślali wysoki poziom imprezy oraz 
przygotowania uczestników. Dyrektor Zespołu Szkół w Siedli-
skach-Bogusz, Stanisław Wójtowicz, zaznaczył że to już trzeci 
grant realizowany od września w szkole, a przed nimi realizacja 
kolejnych. Uczestnictwo w grantach sprzyja wyrównywaniu 
szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich.
 Konkursowi wiedzy fotograficznej towarzyszyła wystawa 
zdjęć pod hasłem „Zabytki Gminy Brzostek”. Pierwsze miejsce 
zdobyło zdjęcie Angeliki Niezgody pt. „Szkoła Podstawowa w 
Przeczycy”, drugie miejsce „Grobowiec” wykonała Malwina Toł-
pa, a zdobywcą trzeciego miejsca został Adrian Wójcik – „Ołtarz 
główny w Brzostku”. Nagrodę publiczności otrzymała Małgo-
rzata Wstawska za zdjęcie pt. „Pomnik w Grudnej Górnej”.
 Podczas wystawy swoje prace prezentowali również panowie: 
Andrzej Cholewiak oraz Paweł Batycki, znani brzo-
steccy fotoamatorzy, których prace podziwiać można 
m.in. w kalendarzach gminy Brzostek. Panowie ci 
byli również jurorami w prowadzonych konkursach. 
Funkcję przewodniczącego jury pełnił p. Józef Nosal, 
administrator strony www Gminy Brzostek, dokumen-

talista oraz redaktor „Wiadomości Brzosteckich”.
 Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali cenne nagrody, a 
wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zdjęcia konkur-
sowe będzie można oglądać do końca roku w Zespole Szkół w 
Siedliskach-Bogusz oraz na stronie www szkoły - www.siedli-
skabogusz.republika.pl

Nagroda publiczności „Pomnik w Grudnej Górnej” - Małgo-
rzata Wstawska

I miejsce „Szkoła Podstawowa w Przeczycy” - Angelika Niezgoda II miejsce „Grobowiec” - Malwina Tołpa

Pamiątkowa fotografia uczestników i organizatorów warsztatów

Organizatorzy
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Szkolna Kasa Oszczędności działa w 
naszej szkole już od 1959 roku. Obec-

nie liczy 30 członków. Corocznie rozpo-
czynamy działalność od przystąpienia do 
konkursu „Dziś oszczędzam w SKO, jutro 
w PKO”. Organizujemy ape-
le o oszczędzaniu, na których 
uczniowie poznają historię 
SKO, uczą się gospodaro-
wania własnymi funduszami, 
poznają działalność banków, 
zapoznają się z podstawami 
i pojęciami ekonomii, przed-
stawiają inscenizacje.
 Celem naszego szkolnego 
koła SKO, które działa pod 
patronatem banku PKO w 
Dębicy jest:
• wyrabianie u uczniów 

nawyku oszczędzania,
• wdrażanie do prowadze-

nia umiejętnej gospodarki 
funduszami własnymi i 
społecznymi,

• wpajanie poszanowania 
mienia społecznego,

• wyrabianie nawyku systematyczności i 
wytrwałości w gromadzeniu wkładów 

• celowego ich wykorzystania,
• popularyzacja idei oszczędzania,
• propagowanie wśród uczniów człon-

kowstwa w SKO i przyzwyczajanie ich 

do 
• zespołowego działania,
• aktywizowanie uczniów do udziału w 

pracach społecznie użytecznych,
• popularyzowanie działalności banku 

PKO.
Prowadzimy działalność zarobkową 
poprzez:
• prowadzenie sklepiku szkolnego,
• sprzedawanie własnoręcznie wykona-

nych figur gipsowych i kartek świątecz-

nych,
• wydawanie gazetki szkolnej,
• sprzedaż stroików świątecznych, palm 

wielkanocnych, koszyczków itp.
• zbieranie makulatury, zbieranie malin 

itp.
Wspólnie z Kołem Misyjnym w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia kolędujemy i 
zbieramy fundusze na pomoc dzieciom 
w krajach misyjnych. Organizujemy też 

paczkę Mikołajkową i wy-
syłamy dla dzieci w ramach 
akcji „Rodzina – rodzinie”.
 Bierzemy udział w akcjach 
–„Sprzątanie Świata”, „Góra 
Grosza” oraz w innych dzia-
łaniach szkoły.
 Nasze SKO przez wiele 
lat otrzymywało nagrody 
pieniężne i wyróżnienia.
W tym roku otrzymaliśmy 
od banku PKO Bank Polski 
S.A. w Dębicy SREBRNĄ 
ODZNAKĘ za zasługi w 
krzewieniu idei oszczędności 
wśród młodzieży szkolnej.
 W dniu 31października 
– Światowy Dzień Oszczę-
dzania – odbył się szkolny 
apel pod hasłem „SKO to 
pierwszy bank w twoim ży-

ciu”, podczas którego przeprowadziliśmy 
turniej klas dotyczący wiedzy o oszczę-
dzaniu i konkurs plastyczny. Wszyscy 
biorący udział otrzymali nagrody, a każda 
klasa kalendarz ścienny.

Opiekun SKO Cecylia Balasa

szkolna kasa Oszczędności w szkole 
podstawowej w nawsiu  brzosteckim

„bądź aktywny”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
mieszkańców Gminy Brzostek:
► zorganizował kurs w zakresie nabycia uprawnień do obsługi wózków widłowych, w którym uczestniczyło 5 mężczyzn z na-

stępujących miejscowości: Brzostek, Bukowa, Januszkowice, Kamienica Górna i Skurowa,
► przeprowadził szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień do spawania metodą Mig i Mag, w którym wzięło udział 11 mężczyzn 

zamieszkałych następujące miejscowości: Bączałka, Januszkowice, Kamienica Górna, Skurowa,
► zorganizował kurs informatyczny dla 25 kobiet z następujących miejscowości: Bączałka, Brzostek, Grudna Górna, Klecie, 

Nawsie Brzosteckie, Opacionka.
 Wszyscy uczestnicy powyższych szkoleń zdali egzamin z 
wynikiem pozytywnym. Ponadto wszyscy uczestniczyli w 
treningu kompetencji i umiejętności społecznych przeprowa-
dzonych przez uprawnionego pedagoga - psychoterapeutę.
GOPS przygotowuje się do kontynuacji projektu w okre-
sie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. Głównym 
warunkiem uczestniczenia w projekcie jest korzystanie ze 
świadczeń pomocy społecznej.
 Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami 
socjalnymi w GOPS w Brzostku (lub telefonicznie 014 680 
89 23).

Jednym z celów projektu jest „stworzenie wsparcia dla 
osób i rodzin będących w stanie ubóstwa, 

głównie z powodu braku pracy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ich aktywizacji”

Czas na aktywność w gminie Brzostek
Robert Kmiecik - /Kierownik Projektu/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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W miesiącu listopadzie zakończyliśmy działania w ramach 
grantu „Sport i rekreacja dla Karola, Karolka i Karoliny 

oraz ich rodziny” realizowanego przez Stowarzyszenie Dorośli 
Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim we współpracy z Zespołem 
Szkół w Nawsiu Brzosteckim. Dzięki środkom finansowym 
uzyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki zorganizowaliśmy 
zajęcia mające na celu propagowa-
nie aktywnego spędzenia czasu. 
Od maja 2008 uczniowie zwiedzili 
Bieszczady (wejście na Tarnicę) 
oraz Pieniny (wejście na Trzy Ko-
rony i Sokolicę), nie zapomnieliśmy 
również o wędrówce po najbliż-
szej okolicy - rezerwacie Kamera. 
Łącznie uczniowie pieszo pokonali 
około 45 kilometrów, przejechali 
około 130 kilometrów na rowerach 
po ścieżkach rowerowych Gminy 
Brzostek, na Górę Liwocz oraz 
do Stępiny. Dużym powodzeniem 
wśród uczniów cieszyły się wyjazdy 
na basen – 10 wyjazdów, w każdym 

wzięło udział około 30 uczestników. Z pozyskanych środków fi-
nansowych zakupiono dwa rowery oraz drobny sprzęt pomocny do 
realizacji zajęć na sali gimnastycznej. W projekcie uczestniczyło 
172 uczniów począwszy od przedszkolaków do gimnazjalistów.
 Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania Ministerstwu 
Sportu i Turystyki za przyznanie dotacji na realizację działań oraz 
Dyrekcji Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim za pomoc w ich 
organizacji.

Piotr Kawalec

kolejny grant dla nawsia

dla siebie i dla innych
Koło Gospodyń Wiejskich w Nawsiu Brzosteckim 

składa serdeczne podziękowania pani Urszuli 
Wojnarowskiej i pani Annie Zegarowskiej za realizację 
programu „Dla siebie i dla innych” finansowanego ze 
środków Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomiczne-
go w Sielcu w ramach Programu „Działaj Lokalnie VI” 
Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
 W ramach projektu organizowane były warsztaty w 
zakresie nakrywania do stołu i obsługi kelnerskiej oraz 
warsztaty ogrodnicze i wycieczki tematyczne. 
Głównym celem tego programu było stworzenie 
ogrodu frontowego w otoczeniu Domu Ludowe-
go, który poprawił estetykę tego miejsca i stał 
się inspiracją dla innych mieszkańców. Zdobytą 
wiedzę i umiejętności uczestnicy warsztatu 
przenieśli do własnych domów i obejść. 

Członkinie KGW

2 grudnia w Gimnazjum w Gogołowie odbył się finał woje-
wódzkiej Gimnazjady w tenisie stołowym, w którym wzięły 

udział drużyny dziewcząt i chłopców z Gimnazjum w Siedli-
skach-Bogusz. Reprezentanci naszego Gimnazjum w składzie: 
dziewczęta - Urszula Kuczek, Malwina Tołpa i Paulina Piękoś 

oraz chłopcy - Kamil Gąsior, Jarosław Gąsior – zajęli IX miejsce 
zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców.
 W drodze do finałów wojewódzkich drużyny przeszły elimi-
nacje powiatowe i rejonowe zajmując odpowiednio na zawodach 
powiatowych: dziewczęta II miejsce, chłopcy I miejsce, na zawo-

dach rejonowych: obydwie drużyny zajęły II miejsca.
  Udział w finale wojewódzkiej gimnazjady dwóch 
drużyn z naszego Gimnazjum w bieżącym roku, jak i w 
roku poprzednim, to efekt pracy sekcji tenisa stołowego. 
Sekcję tenisa stołowego prowadzą Panowie Leszek 
Prokuski i Józef Prokuski.
  Warto wspomnieć, że uczniowie w ramach tej sekcji 
biorą udział w rozgrywkach III, IV i V ligi tenisa sto-
łowego, jak również w rozgrywkach indywidualnych 
organizowanych przez Związek Tenisa Stołowego od 
szczebla wojewódzkiego po ogólnopolski. Fakt, że 
systematycznie tę dyscyplinę sportu uprawia około 40 
uczniów od klasy I szkoły podstawowej do III gimna-
zjum daje podstawę by twierdzić, iż dzięki wytrwałej i 
mozolnej pracy stajemy się znaczącym klubem nie tylko 
w powiecie, ale również w województwie. Podsumowu-
jąc gratuluję uczniom udziału w finale wojewódzkiej 
gimnazjady w tenisie stołowym, a wszystkim trenują-
cym życzę dużo sukcesów sportowych.

Uczniowie gimnazjum w siedliskach-bogusz  
w finale wojewódzkiej gimnazjady tenisa stołowego
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Swoją praktykę odbyłem w Szwajcarii od 2 maja do 20 
sierpnia 2008 roku. Pracowałem przy sadzeniu warzyw 

oraz ich zbiorze w gospodarstwie liczącym 60 ha pola upraw-
nego. Praca nie była zbyt ciężka, jednak mimo to czasem 
czułem zmęczenie, bo nie było łatwo pracować intensywnie 
przez cały dzień. Dużo zwiedzałem, poznałem wielu ludzi i 
nowe miejsca. Jedną z wad było szwajcarskie wyżywienie - 
codziennie na śniadanie i kolację dżem a i obiad niezbyt dobry. 
Ogólnie jednak jestem zadowolony z tej praktyki, ponieważ 
mogłem doświadczyć czegoś nowego w moim życiu.

Rafał Czekaj

Moja praktyka w Szwajcarii rozpoczęła się 2 maja 2008 
roku. Kiedy dotarłem już do gospodarza, nie wiedziałem 

co mam robić, nie rozumiałem praktycznie nic, co do mnie 
mówiono, ale z czasem było coraz lepiej. Najlepszą pracą, 
jaką tam wykonywałem, było sprzedawanie na targu warzyw 
i owoców zebranych przez siebie. Dzięki tej pracy poznałem 
wielu ludzi oraz nauczyłem się języka. Z kolei najgorszą pracą 
było zbieranie truskawek, ale nie pracowałem przy tym sam. 

Mieszkałem z praktykantem z Jarosławia z którym pracowa-
łem przy zbiorach oraz przy montowaniu różnego rodzaju 
siatek na ptaki i na grad. Praktykę wspominam mile poza tym, 
że za granicą szczególnie dotkliwie tęskni się za domem.

Piotr Winiarski
 

Dnia 1maja 2008 roku wyjechałam na praktykę do 
Szwajcarii na okres czterech miesięcy, do gospodarstwa 

agroturystycznego. Na pracę nie narzekam, nie było ciężko 

a rodzina u której mieszkałam była miła, jednak trafiały się 
też dni gorsze. Bardzo miło wspominam grupy dzieci, które 
przyjeżdżały do nas na wakacje.
 Pracą moją była także opieka nad zwierzętami - ob-
sługiwałam 32 kozy, 1 kucyka, 1 osła, 3 króliki, 4 kury, 1 
kota. Karmiłam te zwierzęta czasami przy pomocy właśnie 
odpoczywających tam dzieci. Gospodarze mieli 12,5 ha łąk 
na których pracowałam i 2 ha lasu, gdzie był plac zabaw dla 
dzieci tzw. „Kinder wald”. Podczas praktyki poznałam wielu 
Polaków, dzięki którym mogłam zwiedzić Szwajcarię. Moi 
pracodawcy nie zabierali mnie na wycieczki krajoznawcze 
- liczyła się tylko praca. Pomimo, iż nie było ciężko, do tej 
samej rodziny nie pojechałabym już.

Ewelina Gawlik

ciekawostki fotograficzne
Te prześliczne kotki sfotografowała uczennica klasy IV 

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 
Ewelina Gawlik, podczas praktyki w Szwajcarii.
 Przypominamy! Jeśli ktoś z Państwa posiada równie cie-
kawe fotografie i chciałby je opublikować, może je przesłać 
na adres: wiadomosci@konto.pl lub też dostarczyć osobiście 
do redakcji. /fl/

wspomnienia z praktyki w szwajcarii
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Podkarpacki chłop sięga po unijne środki (2004-2007r.)

Żelazny beneficjent cz. i
Podkarpacie to nie jest wymarzony teren na uprawianie 

rolnictwa. Dobre gleby w Polsce z daleka omijają Pod-
karpacie. W pasie równoleżnikowym sięgają one od Wyżyny 
Lubelskiej po Nizinę Śląską i w pasie południkowym od 
Niziny Śląskiej w kierunku północno-wschodnim do Żuław 
i Warmii. Takie regiony jak Wielkopolska, Kujawy, Dolno-
śląskie czy Lubelskie zawsze nas wyprzedzały. Teraz robi się 
przepaść. Walka o unijne środki jest bezwzględna, tymczasem 
podkarpacki rolnik jak był tak pozostaje beneficjentem, czyli 
osobnikiem klamkującym w różnych agencjach z nadzieją 
wysępienia unijnej kasy. Ale wielkie pieniądze omijają Pod-
karpacie. Oto kilka przykładów.

Ułatwianie startu młodym rolnikom
 Celem tego działania była pomoc dla młodych rolników 
rozpoczynających samodzielne gospodarowanie. Premia 
wynosiła 50 000 zł. 

Tab.1
Pomoc dla młodych rolników
Lokaty 1-6

Lokaty Województwo
Liczba 

złożonych 
wniosków

Liczba podpi-
sanych umów

Kwota dofinan-
sowania  
w mln zł.

1 Mazowieckie 3040 2348 117,0
2 Wielkopolskie 2564 1844 92,0
3 Lubelskie 2087 1547 77,0
4 Łódzkie 1774 1310 65,0
5 Podlaskie 1516 1156 57,0

6 Kujawsko-po-
morskie 1458 1129 56,0

14 Podkarpackie 525 372 16,8
Źródło: dane AR i MR

 Tak beznadziejny wynik mówi o tym, że przekazywanie 
małych (6-7ha) gospodarstw rolnych służy rodzicom (renty 
strukturalne) a nie ich następcom. Do tego dochodzi bariera 
wykształcenia – 84% beneficjentów (w latach 2004-2007) 
posiadało wykształcenie wyższe i średnie.

dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów 
Unii europejskiej
Pomoc kierowana była do rolników chcących: 
- wyposażyć gospodarstwo w urządzenia do przechowywania 

nawozów naturalnych (Schemat 1)
- dostosować gospodarstwo produkujące mleko do standar-

dów zdrowia publicznego (Schemat 2)
- zmodernizować fermę specjalizującą się w produkcji jaj 

konsumpcyjnych (Schemat 3)
Pomoc finansowa mogła obejmować dostosowanie do jednego 
lub więcej standardów, ale jej wysokość nie mogła przekro-
czyć rocznie 25 000 euro na gospodarstwo.

Tabela 2
Schemat 1. Pomoc na wyposażenie gospodarstwa w urządze-
nia do przechowywania nawozów naturalnych. Lokaty 1-6.
Lokata Województwo Wnioski Decyzje Kwota pomocy (mln zł)

1 Wielkopolskie 15173 14625 577,6

2 Kujawsko-po-
morskie 13320 12766 464,9

3 Mazowieckie 13711 13300 453,9
4 Podlaskie 6036 5864 220,2

5 Warmińsko-
mazurskie 4396 4206 184,0

6 Łódzkie 5849 5580 172,0
16 Podkarpackie 679 648 13,8

Źródło: dane AR i MR

 Składowanie obornika oraz gromadzenie gnojówki będzie 
w przyszłości podstawowym kryterium otrzymania dopłaty 
jednolitej. Obornik musi być składowany na nieprzepusz-
czalnym podłożu, a gnojówka znajdować się w szczelnym 
zbiorniku. 
 Z gospodarstwa rolnego nie mogą uchodzić żadne ścieki 
– na Podkarpaciu to stwierdzenie długo jeszcze będzie czystą 
abstrakcją.

wspieranie gospodarstw niskotowarowych
 Pomoc polegała na wypłacie premii przez okres 5 lat w wy-
sokości stanowiącej równowartość 1250 euro rocznie. Rolnik 
sporządzał plan rozwoju gospodarstwa z wyszczególnieniem 
na jakie cele zostanie przeznaczona pomoc. Po trzech latach 
następuje sprawdzenie, czy założone cele zostały osiągnięte. 
Jest to warunek otrzymania pomocy w 4 i 5 roku.

Tabela 3.
Wspieranie gospodarstw niskotowarowych.
Lokaty 1-6

Lokata Województwo Decyzje pozytywne
Ogółem I nabór II nabór

1 Lubelskie 27709 19248 8461
2 Mazowieckie 25177 18228 6949
3 Świętokrzyskie 20124 13337 6787
4 Łódzkie 19754 13552 6202
5 Małopolskie 14284 9770 4514
6 Podkarpackie 10194 6348 3846

Źródło: dane AR i MR

 To działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem rol-
ników. Szóste miejsce Podkarpacia jest lokatą przyzwoitą. 
Niestety, w PROW 2007-2013 tego działania nie ma.

zalesianie gruntów rolnych
 Przyjmowanie wniosków o pomoc rozpoczęto 1 września 
2004 roku i zalesiać można było trwałe użytki zielone, grunty 
orne i sady. W początkowym okresie realizacji tego programu 
istniał absurdalny wymóg złożenia wypisu z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy, których to 
planów gminy nie posiadały. Dopiero dopuszczenie zaświad-
czenia, że przeznaczenie działek rolnych do zalesienia nie jest 
sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy umożliwiło rolni-
kom korzystanie z pomocy na zalesienia.

Tabela 4
Zalesianie gruntów rolnych.
Lokaty 1-6

Lokata Województwo
Powierzch-
nia zalesie-

nia w ha

Decyzje 
przyznają-
ce pomoc

Średnia po-
wierzchnia 

zalesienia w ha

1 Warmińsko-ma-
zurskie 7679 1081 7,10

2 Mazowieckie 7028 1389 5,06
3 Podkarpackie 2915 1406 2,07
4 Lubelskie 2869 814 3,52
5 Pomorskie 2688 424 6,30
6 Dolnośląskie 2590 385 6,70

Źródło: dane AR i MR

 Trzecie miejsce podkarpackich rolników to dobry wynik. 
Program zalesienia gruntów rolnych jest kontynuowany w 
PROW 2007-2013. Do rozdysponowania jest ponad 650 mln 
euro. Ile z tego trafi na Podkarpacie?

gierek se ne vrati
 Ignac, zapytany co sądzi o Unii Europejskiej odpowiedział: 
panie, niech se wezmą te dopłaty, ale niech zostawią opłacalną 
produkcję rolną. A Gierka jakbym spotkał to bym mu nogi 
umył i wodę wypił.

Ferdynand Bugno
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bOlesne MiesiączkOwanie

Bolesne miesiączki są dolegliwością 
bardzo wielu kobiet. U około 5 do 

30 procent regularnie miesiączkujących 
kobiet przed menstruacją lub w jej trak-
cie może pojawić się ból w podbrzuszu, 
który promieniuje do okolicy krzyżowej 
i do nóg. Problem jest poważny, ponie-
waż często zostaje zaburzone normalne 
życie kobiety. Niektóre z nich czują się 
tak źle, że pozostają w łóżku przez 2 lub 
nawet 3 dni. Dolegliwości pojawiają się 
najczęściej w przeddzień lub pierwszego 
dnia krwawienia. Drugiego dnia z reguły 
stopniowo zmniejszają się i zanikają. 
Mogą jednak utrzymywać się przez cały 
czas trwania miesiączki. Ból ma charakter 
skurczowy i może mieć różne nasilenie: 
od lekkiego pobolewania lub tylko uczu-
cia ciężaru w dole brzucha po niezwykle 
silny, zmuszający do położenia się do 
łóżka. Niektóre kobiety - na szczęście nie 
wszystkie - oprócz bólu cierpią także na 
bóle głowy i krzyża, osłabienie i zmęcze-
nie, nudności i wymioty, zaburzenia po-
karmowe pod postacią wzdęć, zaparć lub 
biegunek oraz depresyjny nastrój. Ponadto 
może wystąpić kołatanie serca i omdlenia. 
Jest to tak zwany pełnoobjawowy zespół 
bolesnego miesiączkowania.
 Powtarzające się bolesne miesiączki są 
sygnałem, że należy zgłosić się do gineko-
loga, by wykluczyć anomalie anatomiczne 
układu rozrodczego lub zmiany choro-
bowe. Najczęściej stawiane rozpoznania 
to: niedorozwój lub wadliwa budowa 
macicy, jej tyłozgięcie albo nadmierne 
przodozgięcie, mięśniaki macicy, prze-
wlekłe stany zapalne narządów rodnych, 
zrosty w obrębie miednicy oraz zwężenie 
kanału szyjki macicy. Przyczyną bolesne-
go miesiączkowania może być również 
endometrioza czyli gruczolistość. Jest to 
występowanie czynnej błony śluzowej 
macicy poza jej prawidłową lokalizacją tj. 
jamą macicy, przypadłość ta dotyczy tylko 
kobiet w okresie dojrzałości płciowej, ni-
gdy przed dojrzewaniem i po menopauzie. 
Nieprawidłowo umiejscowiona błona ślu-
zowa posiada wszystkie cechy błony ślu-
zowej macicy, tak samo reaguje na bodźce 
hormonalne - zachodzą w niej cykliczne 
zmiany rozrostowe, wydzielnicze i rozpad 
z towarzyszącym krwawieniem. Objawy 

choroby są różne i zależą od umiejsco-
wienia nieprawidłowego ogniska błony 
śluzowej, np. bolesne miesiączki, obfitsze 
i wydłużone krwawienia miesiączkowe, 
dokuczliwe bóle, które są najsilniejsze 
w okresie poprzedzającym miesiączkę i 
podczas miesiączki, mdłości.
 W wielu jednak przypadkach bada-
nie lekarskie nie wykazuje odchyleń od 
normy, które usprawiedliwiałyby tego 
typu dolegliwości. Stwierdza się w takim 
przypadku pierwotne bolesne miesiącz-
kowanie. Bóle towarzyszą wówczas 
menstruacji od samego początku, czyli 
od pierwszej miesiączki. Ich przyczyną są 
bardzo silne skurcze macicy i utrudnione 
jej opróżnianie z krwi. Nadmierna czyn-
ność skurczowa jest związana, między 
innymi, z nadmiarem prostaglandyn w 
błonie śluzowej macicy. Możliwe jest, 
że bolesne miesiączkowanie zaniknie z 
biegiem czasu albo po pierwszym poro-
dzie. Stwierdzono, że najwięcej kobiet 
cierpiących na tę dolegliwość, to kobiety, 
które jeszcze nie rodziły.
 W przypadku, gdy lekarz nie stwierdzi 
zmian w narządzie 
rodnym można so-
bie radzić przyjmu-
jąc środki przeciw-
bólowe. Najsku-
teczniejsze są leki 
z grupy niestery-
dowych przeciw-
zapalnych, które 
hamują produkcję 
prostaglandyn jak 
na przykład leki za-
wierające ibupro-
fen, ketoprofen czy 
naproksen. Nie po-
leca się preparatów 
kwasu acetylosali-
cowego, ponieważ 
mogą one zwięk-
szyć krwawienie 
i przedłużyć czas 
jego trwania. Leki 
przeciwskurczowe 
hamują nadmierną 
kurczliwość mięśni 
gładkich macicy, 
mogą być one sto-
sowane zarówno 
samodzielnie jak 
i w połączeniu ze 
środkami przeciw-
bólowymi. Efekt 
ich działania jest 
szybki, ponieważ 
hamują one skurcz 
bezpośrednio po-
wodujący ból, a 

dodatkowo łagodzą inne, często wystę-
pujące w czasie menstruacji dolegliwości 
brzuszne m.in. wzdęcia. W aptece można 
zapytać również o leki homeopatyczne, 
wykazujące u niektórych kobiet dużą 
skuteczność.
 Godne polecenia są również delikatne 
masaże brzucha z zastosowaniem olejku 
lawendowego o silnym działaniu rozkur-
czowym oraz lekkie ćwiczenia relaksa-
cyjne. Wielu kobietom ulgę przynoszą 
joga czy taniec, rozluźniające mięśnie, 
obniżające poziom niepokoju i poprawia-
jące nastrój. Dobrze jest też zacząć pić 
napary ziołowe z rumianku, liści malin 
lub mięty na 2-3 dni przed spodziewaną 
menstruacją. Mają one łagodne działanie 
rozkurczowe. Przy bolesnych miesiącz-
kach ważna jest także odpowiednia dieta. 
Należy unikać potraw wzdymających, 
ostro przyprawionych, słonych i ciężko-
strawnych oraz zrezygnować z mocnej 
kawy, herbaty i coca-coli na rzecz napa-
rów ziołowych lub wody mineralnej.

Dużo zdrowia
mgr farm. Krystyna Godawska

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”

PROFESJONALNA STYLIZACJA
PAZNOKCI METODĄ UV

Tipsy żelowe, 
Tipsy z formy, 
Tipsy french, 
Tipsy clear,
Manicure,
Żel na naturalną 
płytkę

Tel: 505 705 905
Dojazd do klienta gratis!

„OMEGA Pilzno” International Transport & Spedi-
tion Godawski & Godawski spółka z o.o. z siedzibą 
w Pilźnie przy ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno, 
wpisana do KRS pod nr 0000043558, zawiadamia o 
wszczęciu postępowania naprawczego. Akta postępo-
wania znajdują się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie 
V Wydziale Gospodarczym Sekcja ds. Upadłościo-
wych i Naprawczych, sygn. akt V GN 2/08.

Komisariat Policji w Brzostku informuje mieszkańców  
o nowym numerze telefonu patrolu Policji

516 961 477
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Pomieszczenie dla samolotów; 4) Żyje 
z uprawy roli; 7) Niewinny pod wąsem; 
9) 3-konny zaprzęg rosyjski; 10) Futerał 
na rewolwer; 11) Siła, moc; 13) Wieża 
warowna w zamku; 16) Fasola o wielkich 
ziarnach; 17) Pomarańczowy lub jabłkowy;  
18) Podstawowa jednostka długości chiń-
skiego systemu miar (=32 cm); 19) Głos lwa;  
21) Kleszcze; 22) Sprząta szpital; 23) Ską-
piec, dusigrosz; 25) Opar nad wulkanem; 
27) Sfilmowanie książki; 30) Oko mikro-
skopu; 31) Włoski lub laskowy.

Pionowo:
1) Ubiór zakonny; 2) Ptak Sierotki Marysi; 
3) Zamek w gruzach; 4) Rdzeń ołów-
ka; 5) Miasto i port w Nowej Gwinei;  
6) Średniowieczna ręczna broń miota-
jąca; 7) Cieszy rolnika; 8) Mały klucz;  
11) Nieodzowne w kuźni; 12) Kontrolo-
wany manewr rajdowca; 14) Ojczyzna 
Mozarta; 15) Fiolka; 18) W parze z obie-
canką; 20) Opowieść historiograficzna; 
23) Tłuszcz z niedźwiedzia; 24) Jednostka 
natężenia w układzie SI; 25) Posag panny 
młodej; 26) Sąsiad Szwajcara; 28) Rzeka 
w środkowej Szwecji, uchodząca do Zatoki 
Botnickiej; 29) Budowla piętrząca wodę w 
rzece lub na kanale.

Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do  
5 stycznia 2009 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: OD ŚWIĘTEGO MARCINA 
ZIMA SIĘ ZACZYNA.
Nagrodę książkową wylosowała MAŁ-
GORZATA BARYS z Siedlisk-Bo-
gusz. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku. J. Nosal

List do świętego Mikołaja:
- Drogi Mikołaju proszę o podwójne. 
egzemplarze zabawek, bo ja też chcę się 
bawić kiedy tata jest w domu.

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

- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mó- 
wił! - dziwi się chłop. 
- Ja też! - mówi pies.

		
W czasie imprezy dla dzieci Święty Mi-
kołaj pyta na scenie małego chłopca:
- Czy masz rodzeństwo?
- Tak, starszego brata.
- A dobrze ci jest z nim?
- Nie mogę powiedzieć.
- Dlaczego?
- Bo on jest na widowni

		
Nauczyciel do uczniów przed świętami:
- Życzę wam dzieci, wesołych świąt, 
dużo radości i abyście wrócili po świę-
tach mądrzejsi.

- Nawzajem – odpowiada klasa chórem.
		

Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy 
wigilijnej. W pewnej chwili Fąfarowa 
pyta męża: 
- Czy zabiłeś już karpia? 
- Tak, utopiłem go.

		
Jasio mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować 
pod choinkę. 
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi 
sprawić przyjemność, to popraw swoją 
jedynkę z matematyki. 
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już 
perfumy. 
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•okulary korekcyjne •okulary do pracy przy komputerze  •okulary dla kierowców •okulary przeciwsłoneczne •so-
czewki 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 środ-
ków 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 bez-

procentowa).
 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 działal-

ność gospodarczą.
 osoby prowadzące gospodarstwo agrotury-

styczne.
	osoby zajmujące się pszczelarstwem  lub 

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

Zapraszamy

Dekoracje ślubne w kościele, 
wystrój sal weselnych, kolorysty-
ka podyktowana przez klien-
ta, kwiaty sztuczne i żywe na 

życzenie, bukiety ozdobne. 
Rozmowy niezobowiązujące. 

Zapraszamy 
Brzostek

tel. 511 79 57 12
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Marzec
1    n   albina, antoniny
2		 	 	P		 	Heleny,	Halszki,	Pawła
3    W  Maryny, Kunegundy
4		 	 	Ś		 	Łucji,	Kazimierza		 	 	 	 	 	 	 	
5    C   Adriana, Fryderyka
6		 	 	P		 	Róży,	Jordana
7		 	 	S		 	Tomasza,	Perpetuy
8    n   beaty, wincentego
9		 	 	P		 	Franciszki,	Brunona
10		 	W		Cypriana,	Marcela
11		 	Ś		 	Konstantego,	Ludosława   
12   c   Odpust w gorzejowej 

          grzegorza, Justyna
13		 	P		 	Bożeny,	Krystyny
14		 	S		 	Leona,	Matyldy
15   n   longina, klemensa
16		 	P		 	 Izabeli,	Oktawii
17		 	W		Patryka,	Zbigniewa
18		 	Ś		 	Cyryla,	Edwarda			 	 	 	 	 	 	 	
19		 	C		 	Józefa,	Bogdana
20		 	P		 	Klaudii,	Eufemii
21		 	S		 	Lubomira,	Benedykta
22   n   katarzyny, bogusława
23		 	P		 	Pelagii,	Oktawiana
24		 	W		Marka,	Gabriela,	Katarzyny
25   Ś   Odpust w Januszkowicach, 

          Marii, wieńczysława
26		 	C		 	Larysy,	Emanuela		 	 	 	 	 	 	
27		 	P		 	Lidii,	Ernesta
28		 	S		 	Anieli,	Sykstusa
29   n   wiktoryna, helmuta
30   P   Anieli, Kwiryna
31		 	W		Beniamina,	Balbiny

luty
1    n   brygidy, ignacego
2    p   Święto Ofiarowania     
									pańskiego, Marii
3		 	 	W		Błażeja,	Oskara
4		 	 	Ś		 	Andrzeja,	Weroniki
5		 	 	C		 	Agaty,	Adelajdy
6		 	 	P		 	Doroty,	Bogdana
7		 	 	S		 	Ryszarda,	Teodora
8    n   hieronima, sebastiana
9		 	 	P		 	Apolonii,	Eryki		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10		 	W		Elwiry,	Jacka
11		 	Ś		 	Lucjana,	Olgierda
12		 	C		 	Eulalii,	Radosława
13		 	P		 	Grzegorza,	Katarzyny
14		 	S		 	Cyryla,	Walentego
15   n   Jowity, Faustyna
16		 	P		 	Danuty,	Julianny		 	 	 	 	 	 	 	
17		 	W		Aleksego,	Zbigniewa
18		 	Ś		 	Szymona,	Konstancji
19		 	C		 	Arnolda,	Konrada
20		 	P		 	Leona,	Ludomira
21		 	S		 	Eleonory	Roberta 
22   n   Marty, Małgorzaty
23		 	P		 	Romany,	Damiana
24		 	W		Macieja,	Bogusza
25   Ś   popielec, wiktora,      
									cezarego
26		 	C		 	Mirosława,	Aleksandra
27		 	P		 	Gabriela,	Anastazji
28		 	S		 	Romana,	Ludomira

kwiecień
1		 	 	Ś		 	Teodory,	Grażyny
2		 	 	C		 	Franciszka,	Urbana			 	 	 	 	
3		 	 	P		 	Ryszarda,	Pankracego
4		 	 	S		 	 Izydora,	Wacława
5    n   ireny, wincentego
6		 	 	P		 	 Izoldy,	Wilhelma
7		 	 	W		Rufina,	Celestyna,	Jana
8		 	 	Ś		 	Waltera,	Julii
9		 	 	C		 	Dymitra,	Heliora			 	 	 	 	 	 	 	
10		 	P		 	Michała,	Makarego
11		 	S		 	Filipa,	Leona
12   n   wielkanoc, Juliusza, 
         lubosława, zenona 
13   p   Marcina, przemysława
14		 	W		Bereniki,	Waleriana
15		 	Ś		 	Ludwiny,	Wacławy
16		 	C		 	Kseni,	Cecylii
17		 	P		 	Rudolfa,	Roberta			 	 	 	 	 	 	
18		 	S		 	Bogusławy,	Apoloniusza
19   n   Odpust w Januszkowicach 

          i grudnej górnej, adolfa
20		 	P		 	Czesława,	Agnieszki
21		 	W		Anzelma,	Bartosza
22		 	Ś		 	Kai,	Leona,	Leonii
23		 	C		 	Jerzego,	Wojciecha
24		 	P		 	Horacego,	Grzegorza	
25		 	S		 	Marka,	Jarosława		 	 	 	 	 	 	
26   n   Marzeny, klaudiusza
27		 	P		 	Zyty,	Teofila,	Felicji
28		 	W		Piotra,	Walerii,	Witalisa
29		 	Ś		 	Rity,	Katarzyny
30		 	C		 	Mariana,	Donaty

Maj
1    p   Józefa, Święto pracy    
2		 	 	S		 	Zygmunta,	Atanazego
3    n   Święto nMp królowej
         polski, antoniny
4		 	 	P		 	Floriana,	Władysława
5		 	 	W		 Ireny,	Waldemara
6		 	 	Ś		 	Judyty,	Jakuba
7		 	 	C		 	Gizeli,	Ludmiły
8		 	 	P		 	Stanisława,	Wiktora
9		 	 	S		 	Bożydara,	Grzegorza		 	 	 	
10   n   izydora, antoniny
11		 	P		 	 Igi,	Miry,	Władysławy
12		 	W		Pankracego,	Dominika
13		 	Ś		 	Serwacego,	Roberta
14		 	C		 	Bonifacego,	Dobiesława
15		 	P		 	Zofii,	Nadziei,	Izydora
16		 	S		 	Andrzeja,	Szymona
17   n   sławomira, weroniki   
18		 	P		 	Eryka,	Feliksa,	Jana
19		 	W		 Iwa,	Piotra,	Celestyna
20		 	Ś		 	Bazylego,	Bernarda
21		 	C		 	Wiktora,	Kryspina,
22		 	P		 	Heleny,	Wiesławy
23		 	S		 	 Iwony,	Dezyderego
24   n   Joanny, zuzanny         
25		 	P		 	Grzegorza,	Urbana
26		 	W		Filipa,	Pauliny
27		 	Ś		 	Augustyna,	Juliana
28		 	C		 	Jaromira,	Justyny
29		 	P		 	Magdaleny,	Bogumiły
30		 	S		 	Ferdynanda,	Karola
31   n   anieli, petroneli         

czerwiec
1		 	 	P		 	Justyna,	Anieli,	Konrada
2		 	 	W		Marianny,	Marcelina
3		 	 	Ś		 	Leszka,	Tamary,	Karola
4		 	 	C		 	Kwiryny,	Franciszka
5		 	 	P		 	Waltera,	Bonifacego
6		 	 	S		 	Norberta,	Laurentego
7    n   Roberta, wiesława      
8    P   Medarda, Seweryna
9		 	 	W		Pelagii,	Dominika
10		 	Ś		 	Bogumiły,	Małgorzaty
11   c   boże ciało, barnaby,
          Radomiła, Feliksa
12		 	P		 	Janiny,	Onufrego,	Leona
13		 	S		 	Lucjana,	Antoniego
14   n   bazylego, elwiry
15		 	P		 	Wita,	Jolanty		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16		 	W		Aliny,	Benona,	Anety
17		 	Ś		 	Laury,	Marcjana,	Alberta
18		 	C		 	Marka,	Elżbiety
19		 	P		 	Gerwazego,	Protazego
20		 	S		 	Diny,	Bogny,	Florentyny
21   n   alicji, alojzego
22		 	P		 	Pauliny,	Tomasza		 	 	 	 	 	 	
23		 	W		Wandy,	Zenona
24		 	Ś		 	Jana,	Danuty
25		 	C		 	Łucji,	Wilhelma,	Doroty
26		 	P		 	Jana,	Pawła
27		 	S		 	Maryli,	Władysława
28   n   leona, ireneusza
29   p   piotra i pawła            
30		 	W		Emilii,	Lucyny	

styczeń
1    c   nowy Rok, Św. bożej
          Rodzicielki, Mieczysława
2		 	 	P		 	 Izydora,	Bazylego
3		 	 	S		 	Arlety,	Genowefy		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4    n   tytusa, eugeniusza     
5		 	 	P		 	Hanny,	Szymona,	Edwarda
6    w  Objawienie pańskie,
         kacpra, Melchiora, baltazara
7		 	 	Ś		 	Juliana,	Lucjana
8		 	 	C		 	Seweryna,	Mścisława		 	 	 	
9		 	 	P		 	Marceliny,	Marianny
10		 	S		 	Wilhelma,	Dobrosława
11   n   honoraty, teodozjusza    
12		 	P		 	Grety,	Arkadiusza
13		 	W		Bogumiły,	Weroniki
14		 	Ś		 	Feliksa,	Domosława
15		 	C		 	Pawła,	Arnolda,	Izydora
16		 	P		 	Marcelego,	Włodzimierza
17		 	S		 	Antoniego,	Rościsława
18   n   piotra, Małgorzaty       
19		 	P		 	Henryka,	Mariusza,	Marty		
	20		 	W		Fabiana,	Sebastiana
21		 	Ś		 	Agnieszki,	Jarosława
22		 	C		 	Anastazego,	Wincentego
23		 	P		 	 Ildefonsa,	Rajmunda
24		 	S		 	Felicji,	Franciszka,	Rafała
25   n   pawła, Miłosza, elwiry
26		 	P		 	Tymoteusza,	Michała		 	 	
27		 	W		Przybysława,	Anieli	
28		 	Ś		 	Walerego,	Radomira
29		 	C		 	Zdzisława,	Franciszka
30		 	P		 	Macieja,	Martyny,	Teofila
31		 	S		 	Marceli,	Ludwiki,	Jana
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listopad
1    n   wszystkich Świętych
2		 	 	P		 	Ambrożego,	Rajmunda		
3		 	 	W		Marcina,	Huberta
4		 	 	Ś		 	Karola,	Olgierda
5		 	 	C		 	Elżbiety,	Sławomira
6		 	 	P		 	Feliksa,	Leonarda  
7		 	 	S		 	Antoniego,	Ernesta
8    n   seweryna, bogdana
9		 	 	P		 	Aleksandra,	Ludwika		 	 	 	
10		 	W		Leny,	Ludomira,	Leona
11   Ś   Święto niepodległości
         Marcina, bartłomieja
12		 	C		 	Renaty,	Witolda
13		 	P		 	Mateusza,	Stanisława
14		 	S		 	Rogera,	Serafina
15   n   alberta, leopolda
16		 	P		 	Gertrudy,	Edmunda		 	 	 	 	
17		 	W		Grzegorza,	Elżbiety 
18		 	Ś		 	Karoliny,	Romana
19		 	C		 	Maksyma,	Salomei
20		 	P		 	Anatola,	Rafała
21		 	S		 	Janusza,	Konrada
22   n   cecylii, Filomeny
23		 	P		 	Adeli,	Klemensa
24		 	W		Flory,	Chryzogona			 	 	 	 	 	
25		 	Ś		 	Erazma,	Katarzyny
26		 	C		 	Delfiny,	Konrada
27   P   Waleriana, Wirgiliusza
28		 	S		 	Zdzisława,	Stefana
29   n   błażeja, saturnina
30		 	P		 	Andrzeja,	Konstantego

grudzień
1		 	 	W		Natalii,	Eligiusza
2		 	 	Ś		 	Balbiny,	Bibiany		 	 	 	 	 	 	 	 	
3		 	 	C		 	Franciszka,	Ksawerego
4		 	 	P		 	Barbary,	Krystiana
5		 	 	S		 	Sabiny,	Krystyny,	
6    n   Mikołaja, emiliana
7		 	 	P		 	Marcina,	Ambrożego
8    w  Marii, Makarego
9		 	 	Ś		 	Wiesława	Leokadii		 	 	 	 	 	
10		 	C		 	Julii,	Danieli,	Bogdana
11		 	P		 	Damazego,	Waldemara
12		 	S		 	Dagmary,	Aleksandra
13   n   łucji, Otylii
14		 	P		 	Alfreda,	Izydora,	Jana
15		 	W		Niny,	Celiny,	Waleriana
16		 	Ś		 	Albiny,	Zdzisławy	 	 	 	 	 	 	 	
17		 	C		 	Olimpii,	Łazarza
18		 	P		 	Gracjana,	Bogusława
19   S   Gabrieli, Dariusza
20   n   bogumiły, dominika
21		 	P		 	Tomisława,	Seweryna
22		 	W		Zenona,	Honoraty
23		 	Ś		 	Wiktorii,	Sławomiry
24   C   Wigilia	Bożego	Naro-		 	 	 	 	 	
         dzenia,	Adama,	Ewy
25   p   boże narodzenie
26   s   szczepana Męczennika
27   n   Jana, Żanety, Maksyma
28		 	P		 	Teofili,	Cezarego
29		 	W		Dawida,	Tomasza
30		 	Ś		 	Eugeniusza,	Sabiny
31		 	C		 	Sylwestra,	Melanii			 	 	 	 	 	

lipiec
1		 	 	Ś		 	Haliny,	Mariana
2		 	 	C		 	Jagody,	Marii
3		 	 	P		 	Jacka,	Tomasza
4		 	 	S		 	Malwiny,	Elżbiety
5    n   Marii, antoniego
6		 	 	P		 	Gotarda,	Dominiki
7		 	 	W		Cyryla,	Metodego		 	 	 	 	 	 	
8		 	 	Ś		 	Elżbiety,	Eugeniusza
9		 	 	C		 	Weroniki,	Zenona
10		 	P		 	Witalisa,	Antoniego
11		 	S		 	Olgi,	Kaliny,	Benedykta
12   n   Jana, bonifacego
13   P   Henryka, Kingi
14		 	W		Ulryka,	Kamila
15		 	Ś		 	Henryka,	Włodzimierza		
16		 	C		 	Mariki,	Eustachego
17		 	P		 	Anety,	BJadwigi
18   s   dni ziemi brzosteckiej 
         kamila, szymona
19   n   dni ziemi brzosteckiej 
         wincentego, Marcina
20		 	P		 	Czesława,	Małgorzaty
21		 	W		Daniela,	Wawrzyńca
22		 	Ś		 	Marii,	Magdaleny			 	 	 	 	 	 	
23		 	C		 	Bogny,	Brygidy
24		 	P		 	Kingi,	Krystyny
25		 	S		 		Krzysztofa,	Jakuba
26   n   anny, Mirosławy
27		 	P		 	Lilii,	Julii,	Natalii
28		 	W		Aidy,	Wiktora			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29		 	Ś		 	Olafa,	Marty,	Ludmiły
30		 	C		 	Julity,	Piotra,	Aldony
31		 	P		 	 Ignacego,	Heleny

sierpień
1		 	 	S		 	Nadii,	Justyna,	Juliana
2    n   gustawa, euzebiusza
3		 	 	P		 	Lidii,	Augusta,	Nikodema
4		 	 	W		Dominika,	Protazego
5		 	 	Ś		 	Oswalda,	Marii,	Mariana
6    c   przemienienie pańskie     

          Odpust w bukowej, sławy
7		 	 	P		 	Kajetana,	Doroty
8		 	 	S		 	Cypriana,	Emiliana
9    n   Romana, Ryszarda
10		 	P		 	Borysa,	Wawrzyńca
11		 	W		Klary,	Zuzanny,	Lecha
12		 	Ś		 	 Innocentego,	Euzebii
13		 	C		 	Diany,	Hipolita	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14		 	P		 	Alfreda,	Maksymiliana
15   s   Odpust w przeczycy, Marii
16   n   Rocha, stefana, Joachima
17		 	P		 	Żanny,	Mirona,	Jacka
18		 	W		 Ilony,	Bronisława,	Heleny
19		 	Ś		 	Bolesława,	Juliana
20		 	C		 	Bernarda,	Samuela		 	 			 	 	
21		 	P		 	Joanny,	Kazimiery 
22		 	S		 	Cezarego,	Tymoteusza
23   n   apolinarego, Filipa
24		 	P		 	Jerzego,	Bartosza,	Haliny
25		 	W		Luizy,	Ludwika,	Józefa
26		 	Ś		 	Marii,	Aleksandra
27		 	C		 	Cezarego,	Moniki			 	 	 	 	 	 	
28		 	P		 	Patrycji,	Augustyna
29		 	S		 	Beaty,	Jana,	Sabiny
30   n   Odpust w kamienicy
          górnej, Róży, szczęsnego
31		 	P		 	Bogdana,	Rajmunda

wrzesień
1		 	 	W		 Idziego,	Bronisława
2		 	 	Ś		 	Juliana,	Stefana
3		 	 	C		 	Grzegorza,	Izabeli
4		 	 	P		 	 Idy,	Julianny,	Rozalii		 	 	 	
5		 	 	S		 	Doroty,	Teodora
6    n   beaty, eugeniusza
7		 	 	P		 	Domosławy,	Melchiora 
8    W  Marii, Adrianny
9		 	 	Ś		 	Ścibora,	Sergiusza
10		 	C		 	Łukasza,	Aldony
11		 	P		 	Jacka,	Prota,	Hiacynta
12		 	S		 	Gwidona,	Radzimira		 	 	 	
13   n   Odpust w siedliskach
         -bogusz, eugenii, Jana
14   p   Odpust w brzostku 

          Roksany, bernarda
15		 	W		Albina,	Nikodema,	Marii
16		 	Ś		 	Edyty,	Korneliusza
17		 	C		 	Franciszka,	Roberta
18		 	P		 	 Irmy,	Stanisława		 	 	 	 	 	 	 	
19		 	S		 	Januarego,	Konstancji	 
20   n   Filipiny, eustachego
21		 	P		 	Jonasza,	Mateusza
22		 	W		Tomasza,	Maurycego
23		 	Ś		 	Tekli,	Bogusława,	Linusa
24		 	C		 	Gerarda,	Ruperta,	Tomiry
25		 	P		 	Aurelii,	Władysława
26		 	S		 	Kosmy,	Damiana		 	 	 	 	 	 	 	
27   n   wincentego, Justyny
28		 	P		 	Wacława,	Tymona
29		 	W		Michała,	Gabriela,	Rafała
30		 	Ś		 	Wery,	Hieronima

październik
1		 	 	C		 	Danuty,	Teresy
2		 	 	P		 	Dionizego,	Sławomira
3		 	 	S		 	Teresy,	Heliodora,	Jana
4    n   Odpust w przeczycy,     
								  Rozalii, edwina
5		 	 	P		 	Faustyny,	Apolinarego
6		 	 	W		Artura,	Brunona
7		 	 	Ś		 	Marii,	Marka,	Mirelli
8		 	 	C		 	Pelagii,	Brygidy,	Walerii
9		 	 	P		 	Dionizego,	Wincentego
10		 	S		 	Pauliny,	Danieli,	Leona
11   n   aldony, aleksandra      
12		 	P		 	Maksymiliana,	Edwina
13		 	W		Gerarda,	Edwarda
14		 	Ś		 	Liwii,	Bernarda
15		 	C		 	Jadwigi,	Teresy
16		 	P		 	Gawła,	Ambrożego
17		 	S		 	Wiktora,	Ignacego
18   n   Juliana, łukasza         
19		 	P		 	Ziemowita,	Pawła	
20		 	W		 Ireny,	Kleopatry,	Jana
21		 	Ś		 	Urszuli,	Hilarego
22		 	C		 	Donata,	Filipa,	Salomei
23   P   Marleny, Seweryna, Igi
24		 	S		 	Rafała,	Marcina
25   n   darii, bonifacego
26		 	P		 	Lucjana,	Damiana			 	 	 	 	 	
27		 	W		 Iwony,	Sabiny
28		 	Ś		 	Szymona,	Tadeusza
29		 	C		 	Wioletty,	Felicjana
30		 	P		 	Przemysława,	Edmunda
31		 	S		 	Urbana,	Krzysztofa
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