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w Januszkowicach
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„Ad maiorem Dei gloriam – Dla większej chwały Bożej”

KONSEKRACJA NOWEGO OŁTARZA W KOŚCIELE
ZWIASTOWANIA NMP W JANUSZKOWICACH

Miejscowość Januszkowie należy do 
najstarszych w okolicy, a jej począt-

ki sięgają czasów Piastów, co potwier-
dzają dokumenty klasztoru tynieckiego 
pochodzące z XII wieku.
Mieszkańcy wsi Januszkowie i wydzie-
lonej w XVII wieku Opacionki należeli 
pierwotnie do parafii w Kleciach, a póź-
niej po jej przeniesieniu chodzili do ko-
ścioła w Brzostku. W związku ze znacz-
ną odległością w okresie międzywojen-
nym podjęto starania o utworzenie odręb-

nej parafii w Januszkowicach. Jej zaląż-
kiem była ufundowana jeszcze w 1834 
r. kaplica dworska pod wezwaniem św. 
Ludwika.
W 1948 roku biskup przemyski Franci-
szek Barda ustanowił wikariat ekspono-
wany, ale ze względu na sprzeciw władz 
komunistycznych nie mianowano pro-
boszcza. Dopiero w 1967 roku ks. bp 
Ignacy Tokarczuk powołał samodzielną 
placówkę, mianując ks. Franciszka Po-
dolskiego pierwszym proboszczem w 

Januszkowicach. Jednak prawdziwym 
twórcą januszkowickiej wspólnoty pa-
rafialnej był następny wieloletni dusz-
pasterz ks. Tadeusz Preis. To z jego ini-
cjatywy i pod jego kierownictwem wy-
budowano budynek plebani, a w latach 
1980-84 powstał, piękny jak na tam-
te trudne czasy, kościół po wezwaniem 
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny 
w Januszkowicach. Budowę sfinansowa-
li tutejsi mieszkańcy z pomocą kilku są-
siednich parafii. 

Przewodniczący Rady Parafialnej Andrzej Mokrzycki przy-
pomniał historię powstania parafii oraz świątyni

Aktu konsekracji ołtarza dokonał Ks. Biskup Edward  
Białogłowski

W uroczystości wzięli udział kapłani z dekanatu brzosteckiego, kapłani zaprzyjaźnieni oraz licznie zgromadzeni parafianie

Na zakończenie parafianie podziękowali ks. ProboszczowiProcesja z darami
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 Znaczny postęp w budownictwie, 
nowe technologie i materiały, a tym sa-
mym zmiana warunków życia w ostat-
nich latach podyktowały potrzebę więk-
szej troski o piękno świątyni. Obecny 
proboszcz parafii Januszkowice ks. kano-
nik Mariusz Cymbała wraz z parafiana-
mi podjął więc decyzję o przeprowadze-
niu ważnych prac inwestycyjnych. Wyre-
montowano schody do kościoła, obkła-
dając je pięknym marmurem, wykona-
no ogrzewanie i klimatyzację, a przede 
wszystkim przebudowano całe prezbite-
rium.
 Obecnie w centrum świątyni wzno-
si się kamienna kolumna, nawiązują-
ca swym kształtem do łagiewnickiej ba-
zyliki. W niej znajduje się łaskami sły-
nący obraz Jezusa Miłosiernego, a nad 
nim umieszczono koronę składającą się 
z dziewięciu elementów, które symboli-
zują chóry anielskie. Uwagę przykuwa-
ją złote róże przy Najświętszym Sakra-
mencie - znak naszej miłości do Jezusa 
oraz poddania się natchnieniom Ducha 
Świętego. Po lewej stronie widnieje ob-
raz św. siostry Faustyny oraz ofiarowa-
ne wota – symbole doznanych tu łask od 
Jezusa Miłosiernego. Po prawej stronie 
znajduje się odnowiony obraz patronki 
naszej parafii, przedstawiający Zwiasto-
wanie Najświętszej Marii Panny.
 Piękno nowego prezbiterium oraz 
względy ekonomiczne i estetyczne spo-
wodowały, że podjęto również takie pra-
ce, jak: ocieplenie i wyrównanie ścian 
oraz odmalowanie kościoła i ławek. Do-
dać należy również, iż z inicjatywy ks. 
Mariusza Cymbały zadbano też o park 
parafialny, w którym znajduje się figu-
ra Jezusa Miłosiernego i zbudowana w 
ostatnim czasie grota Matki Bożej z Lo-
urdes. Jest to miejsce powszechnie ota-
czane kultem przez wielu okolicznych 
pielgrzymów.
 Zwieńczeniem wielkiego dzieła odno-
wienia świątyni była historyczna uroczy-
stość, która miała miejsce 18 październi-
ka 2009 roku w parafii Januszkowice. Ks. 
bp Edward Białogłowski dokonał wtedy 
konsekracji ołtarza i poświęcenia odno-
wionego wnętrza kościoła parafialnego.
To wielkie wydarzenie poprzedziły czte-

rodniowe rekolekcje, które prowadził sa-
letyn - ks. Jan Ożóg. Miały one na celu 
przygotowanie duchowe wspólnoty pa-
rafialnej, bo odnowienie murów kościo-
ła powinno iść w parze z odnowieniem 
świątyni duchowej człowieka.
Niedzielna uroczystość rozpoczęła się 
o godz.11.00 procesjonalnym wejściem 
do ciemnego, nieoświetlonego kościoła. 
Wraz z ks. biskupem Edwardem Biało-
głowskim przybyli licznie kapłani z de-
kanatu brzosteckiego na czele z ks. dzie-
kanem Emilem Midurą, kapłani zaprzy-
jaźnieni, przedstawiciele władz samorzą-
dowych i oświatowych, darczyńcy spoza 
parafii oraz wszyscy, którym droga jest 
świątynia w Januszkowicach.
W imieniu całej społeczności parafial-
nej słowa powitania do pasterza diecezji 
rzeszowskiej, skierowali rodzice księży i 
sióstr zakonnych z naszej parafii. Następ-
nie ks. Biskupa oraz wszystkich znamie-
nitych gości serdecznie powitał przewod-
niczący Rady Parafialnej Andrzej Mo-
krzycki i przypomniał historię powsta-
nia parafii oraz świątyni, wspominając 
osoby i wydarzenia, które je tworzyły. 
 Po błogosławieństwie wody ks. bp 
Edward Białogłowski pokropił wodą 
święconą ołtarz, chrzcielnicę, ambonkę 
i ściany kościoła oraz wszystkich zgro-
madzonych. Następnie wierni uczestni-
czyli w Liturgii Słowa.
W homilii ks. Biskup wyjaśnił znaczenie 
obrzędów konsekracji ołtarza, który jest 
najważniejszym miejscem w świątyni. 
Wierni usłyszeli, że ołtarz jest znakiem 
obecności Jezusa Chrystusa, symbolem 
bezkrwawej ofiary, miejscem spotkania 
i jedności Boga z człowiekiem. Każdy z 
nas powinien na wzór Chrystusa składać 
na ołtarzu ofiarę swojego życia, tak jak 
On podejmować służbę zgodnie ze swo-
im stanem i powołaniem. Z ołtarza pły-
nie zaproszenie dla wszystkich, by kar-
mili się ciałem Chrystusa i dzięki temu 
stawali się uczestnikami życia Bożego.
 Po homilii parafianie poprosili o wsta-
wiennictwo świętych w litanii, która roz-
poczęła właściwy akt konsekracji. Jego 
dalszą częścią była modlitwa konsekra-
cyjna odśpiewana przez biskupa. Na-
stępnie odbyło się namaszczenie w pię-

ciu miejscach ołtarza olejem krzyżma, 
co symbolizuje rany Chrystusa. Wreszcie 
na uprzednio namaszczonych krzyżach 
ks. Biskup zapalił kadzidło, aby oddać 
cześć Bogu .Gest ten oznacza, że ofiara 
Chrystusa składana na ołtarzu, a wraz z 
nią nasze modlitwy wznoszą się do Boga 
jak przyjemna woń kadzidła. Okadzeni 
też zostali wszyscy wierni, bo stanowią 
oni również świątynię Boga.
Kolejnym rytuałem było przygotowanie 
ołtarza, który został wytarty z namasz-
czonego oleju, a następnie nakryty ob-
rusem na znak, że jest miejscem ofiary 
eucharystycznej oraz stołem, do które-
go zaprasza nas Chrystus. Do ołtarza zo-
stały również przyniesione kwiaty i za-
palono świece. Kościół rozświetliły tak-
że świece na ścianach, tzw. zacheuszki, 
ukazując wszystkim całe piękno odno-
wionej świątyni.
 Liturgia konsekracji, która oznacza 
przekazanie ołtarza na wyłączną wła-
sność Chrystusowi, była niezwykle 
podniosła i uroczysta. Na jej zakończe-
nie przedstawiciele parafii podziękowa-
li Bogu i ks. Biskupowi za poświęcenie 
ołtarza oraz ks. Proboszczowi za podję-
ty trud upiększania kościoła parafialne-
go. Podziękowania za akt konsekracji dla 
pasterza naszej diecezji złożył również 
ks. proboszcz Mariusz Cymbała. Wyra-
ził też wdzięczność dla ofiarodawców, a 
szczególnie dla pana Wiesława Jórasza, 
fundatora prezbiterium oraz dla wszyst-
kich, którzy pracą i modlitwą wspierają 
dzieło świątyni.
 Biskup, żegnając się z parafią, także 
podziękował ks. Kanonikowi Mariuszo-
wi Cymbała, sponsorom oraz parafianom 
za poświęcenie, ofiarność i ogrom doko-
nanych prac, dzięki którym świątynia w 
Januszkowicach wypiękniała, a następ-
nie udzielił wszystkim wiernym paster-
skiego błogosławieństwa.
Uroczystość konsekracji ołtarza była 
dniem wielkiej radości, satysfakcji z do-
konanego dzieła i głębokim religijnym 
przeżyciem, które na zawsze pozosta-
nie w sercach mieszkańców Januszko-
wic i Opacionki. 

C.Węgrzyn
Fot. J. Nosal 

W dniu 20 października br. Rada Miejska w Brzostku obrado-
wała na XXXV sesji. Porządek obrad obejmował sprawoz-

danie Burmistrza Brzostku z realizacji uchwał Rady Miejskiej 
oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie 
Brzostek za rok szkolny 2008/2009. W okresie sprawozdawczym 
podjęto następujące działania: Zarządzeniem Nr 70/09 Burmi-
strza Brzostku z dnia 17 września br. przyjęto układ wykonaw-
czy do Uchwały Nr XXXIV/235/09 Rady Miejskiej w Brzostku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok. Zgodnie z 
Uchwałą Nr XXXI/211/09 z dnia 8 czerwca 2009 r., w dniu 28 
września br. zawarto porozumienie z Powiatem Dębickim w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł z prze-
znaczeniem na modernizację Oddziału Medycyny Paliatywnej 
ZOZ w Dębicy. Realizując Uchwałę Nr XXXI/216/09 z dnia 08 
czerwca br. przyjęto darowiznę i dokonano zamiany działek po-
łożonych w Brzostku. Na podstawie Uchwały Nr XXXI/219/09 
z dnia 8 czerwca br. przyjęto darowiznę działek położonych w 
Skurowej przeznaczonych pod rozbudowę drogi gminnej Prze-

czyca – Surowa. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/231/09 z dnia 
25 sierpnia br. ustanowiono nieodpłatnie służebność przejazdu, 
przechodu przez działki położone w Brzostku będące własno-
ścią Gminy Brzostek. W kolejnym punkcie obrad Rada Miejska 
w Brzostku podjęła uchwały w sprawie: 
- zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok,
- zmiany Uchwały Nr VI/54/99 z dnia 15 marca 1999 roku doty-

czącej założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Janusz-
kowicach i określenia jego obwodu,

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość 
zabudowaną budynkiem mieszkalnym, oznaczoną numerem 
ewidencyjnym 732 położoną w Brzostku,

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek rolnej i 
leśnej położonych w Opacionce, stanowiących własność Gmi-
ny Brzostek,

- przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego,

- nabycia działki położonej w Bączałce na rzecz Gminy Brzo-
stek, przeznaczonej pod budowę drogi wewnętrznej.

E. Szukała

Z prac Rady Miejskiej
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Jubileusz w redakcji 
W październiku b.r. został wydany 150 numer Wiadomości 

Brzosteckich. Redakcja miesięcznika postanowiła uczcić 
to niecodzienne wydarzenie. Zorganizowano wystawę wszyst-
kich numerów archiwalnych, które pieczołowicie gromadzi Bi-
blioteka Publiczna w Brzostku. Można było zaobserwować jak 
kształtowała się szata graficzna gazety na przełomie tych nie-
mal 20 lat (w 2010 r. miesięcznik będzie świętował 20-lecie).
 Nie zabrakło też jubileuszowego tortu z dekoracyjnym na-
pisem „150 numer WB” z cukierni p.p. Golców.
 Tak przy kawie i kawałku tortu spotkali się członkowie re-
dakcji wraz z przedstawicielami władz miasta, burmistrzem 
Leszkiem Bienkiem i jego zastępcą Piotrem Szczepkowiczem 
dyskutując o bieżących problemach związanych z wydawa-
niem gazety oraz snując plany na przyszłość. Wytworzyła się 
miła atmosfera. Padło wiele ciekawych pomysłów.
 Trochę z fantazji, a trochę po to, aby ubarwić tę bądź co 

bądź niemałą uroczystość, napisałam rymowankę, którą trze-
ba traktować z przymrużeniem oka – jako rymowany opis na-
szej gazety.

150 numer
„Naszym Wiadomościom sto pięćdziesiątka już stuknęła!
Oj, dość wysoko ta brzostecka gazeta się wspięła!
Przez blisko lat dwadzieścia wiele się w niej zmieniło.
Zważywszy sam fakt, że więcej kolorów w niej przybyło!
Ale nie tylko barwnych rumieńców ona nabrała,
Wzrosła jej częstotliwość, bo miesięcznikiem się stała!
I stron ma coraz więcej i coraz to więcej jej potrzeba
Bo Brzostowianie wciąż jej pragną niczym kromki chleba!
Można w niej przeczytać o wszystkim co w tej gminie piszczy
A zostanie to dla potomnych, tego nic nie zniszczy!
Czytelnicy wciąż oczekują egzemplarza nowego
Co znowu te Wiadomości zamieszczą ciekawego?
Był czas kiedy mieszkańcy z utęsknieniem czekali
Kogo teraz „Z Brzostku rodem” Rogalowa pochwali!?
Dziś zaś z nową to nostalgią rodacy wyczekują
O kim wielkim co w świat poszedł w gazecie wydrukują?
A naszej to polonistce pomysłów nie brakuje
Ciekawe jaką nową serię w przyszłości szykuje?
Czasami tę naszą gazetę ten i ów wychwala
Lecz pewnie by jej nie było bez naszego Nosala!
To dzięki niemu znają ją w kraju oraz na świecie!
Bo on ją systematycznie zamieszcza w Internecie!
Więc cieszmy się i świętujmy ten okrągły numerek
Oby takich numerów było jeszcze bardzo wiele!

E.M.

Fot. A. Cholewiak

Moje boisko - ORLIK 2012 to przedsięwzięcie, które rów-
nież w Brzostku zaczyna swoje funkcjonowanie. Dobie-

ga końca etap budowania, który można prześledzić na, liczącej 
już 225 zdjęć, fotograficznej kronice budowy, zamieszczonej na 
brzosteckiej stronie internetowej.
 Podobnie jak inne gminy, otrzymaliśmy na ten cel 666 tys. 
złotych dofinansowania. Koszt inwestycji pokryty będzie z na-
stępujących środków:
Ministerstwo Sportu i Turystyki    333.000,00 zł
Marszałek Województwa Podkarpackiego 333.000,00 zł
Gmina Brzostek         545.397,31 zł
              Razem: 1.211.397,31 zł
 Projekt budowlany został opracowany przez Biuro Usług Pro-
jektowych i Inwestycyjnych „DOMINEX” Oktawian Woźniak 
z Krosna.
 Umowa o wykonanie robót budowlanych została zawarta z 
Zakładem Instalatorstwa i Teletechniki „Łączbud” Sp. z o.o. z 
Rzeszowa, który został wyłoniony w drodze postępowania prze-
targowego.
W zakres przedsięwzięcia wchodzą:

1. Boisko do piłki nożnej o wymiarach 62 x 30 m,
2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,10 x 19,10 m,
3. Kort tenisowy o wymiarach 36,60 x 18,32,
4. Budynek zaplecza gospodarczo-szatniowego o powierzchni 

60 m2,
5. Ogrodzenie boisk o wysokości 4 m,
6. Piłkochwyty o wysokości 6 m,
6. Oświetlenie boisk z projektorów na masztach.
 Rozpoczęcie robót nastąpiło z dniem przekazania placu bu-
dowy 10 sierpnia i po trzech miesiącach planowane jest zakoń-
czenie budowy.
 Po dokonaniu niezbędnych odbiorów prac i oddaniu boisk 
do użytku, trzeba będzie zapełnić je tymi, dla których powsta-
ły, czyli dziećmi i młodzieżą o sportowym „zacięciu”. W cza-
sie zajęć lekcyjnych będą dbać o to nauczyciele pobliskiej szko-
ły podstawowej oraz gimnazjum. Jednak takie obiekty muszą 
też być dostępne dla chętnych do wieczora (po to montowane 
jest oświetlenie), a także w czasie wakacji. W miejscowościach, 
gdzie Orliki już funkcjonują, rzadko kiedy można zobaczyć je 
puste. Drużyny muszą ustalać kolejność i trzymać się grafików, 

Orlik, który przyfrunął, uwił już gniazdo
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bo zainteresowanie jest duże. Aby sprostać takim oczekiwaniom, 
zatrudnia się najczęściej osoby, które opiekują się obiektem, 
dbając o jego czystość, stan techniczny i zapobiegają dewasta-
cji. Jeśli jeszcze mają stosowne kwalifikacje to pełnią funkcję 
trenera dla młodzieżowych drużyn sportowych.
 Młodzi piłkarze, którzy zaczną swoją karierę na naszym Or-
liku, może nie zdążą za-
silić polskiej reprezenta-
cji w 2012 roku, ale na 
kolejne mistrzostwa… 
kto wie? Ale choćby ich 
kariera nie zaszła aż tak 
daleko, to czas spędzo-
ny na boiskach spowo-
duje na pewno poprawę 
kondycji naszych dzie-
ci i młodzieży, co przy 
dzisiejszym trybie życia 
ma ogromne znaczenie. 
Wyładowana tutaj ener-
gia, rozpierająca mło-
dych ludzi, może ostu-
dzi zapał co niektórych 
do zwijania „w naleśni-
ki” znaków drogowych i 
„przerabiania” przystan-
ków, jak to widzimy ran-
kiem po niejednej dys-
kotece.

 Inwestowanie w młode pokolenie zawsze się opłaca i choć 
wydano już na sportowe obiekty duże kwoty, a do zrobienia jest 
jeszcze sporo (w najbliższym czasie czeka nas budowa sali gim-
nastycznej przy gimnazjum w Brzostku), to ten kierunek wyda-
je się najwłaściwszy.

P.S.

Pod koniec października w Domu Kul-
tury w Brzostku odbyły się gminne 

eliminacje Konkursu Recytatorskiego Po-
ezji Religijnej.
 Pomysłodawcą i głównym organizato-
rem Konkursu jest Dom Kultury „Śnież-
ka” w Dębicy.
 Do eliminacji gminnych, które zostały 
zorganizowane przez CKiCz w Brzostku 
zgłosiło się 20 uczniów z następujących 
szkół: z SP w Brzostku, z SP w Grudnej 
Górnej, z SP w Kamienicy Dolnej, z SP 
w Przeczycy, z Zespołu Szkół w Nawsiu  
Brzosteckim. oraz z Zespołu Szkół w Ja-
nuszkowicach.
 Zgodnie z regulaminem konkurs roz-
patrywany był w jednej kategorii wieko-
wej: szkoły podstawowe i gimnazja.
Każdy recytator miał za zadanie za-
prezentować dwa 
utwory poetyckie 
w całości lub we 
fragmentach o te-
matyce religijnej 
publikowane w 
książkach lub pra-
sie literackiej.
 K o m i s j a  w 
składzie: Zuzan-
na Rogala, Maria 
Kawalec i Agata 
Skórska dokona-
ła oceny prezen-
tujących się wy-
konawców bio-
rąc pod uwagę do-
bór repertuaru, in-
terpretację, kultu-
rę słowa i ogólny 
wyraz artystycz-
ny.
Wymienione Jury 
przyznało nastę-
pujące nagrody: 

dwa równorzędne I miejsca dla Karoliny 
Grygiel z Nawsia Brzosteckiego i Wiole-
ty Wojdyła z gimnazjum w Januszkowi-
cach, również równorzędne II miejsca dla 
Karoliny Ryba z SP w Brzostku i Patrycji 
Świstak z SP w Grudnej Górnej oraz czte-
ry III miejsca dla Moniki Wojnar i Kacpra 
Klicha z SP w Brzostku, Alicji Przyby-
ło z SP w Przeczycy i Bartłomieja Tybu-
rowskiego z SP w Nawsiu Brzosteckim.
 Komisja podkreśliła wysoki poziom 
artystyczny recytatorów co niewątpliwie 
było też zasługą pracujących z nimi na-
uczycieli, których należy tu wymienić. A 
są to: s. Marinella Gentilini, Jolanta Sro-
czyńska, Joanna Oprządek, Halina Szcze-
panik, Krystyna Porębska, Marzena Gry-
giel, Joanna Przewoźnik, i Katarzyna Łu-
kowicz.

 Zarówno laureaci, jak i wszyscy pozo-
stali wykonawcy zostali nagrodzeni pa-
miątkowymi nagrodami w postaci ksią-
żek ufundowanymi przez Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku.
 Laureaci wezmą udział w takim sa-
mym konkursie na szczeblu powiatowym, 
który odbędzie się 19 listopada b.r. w DK 
„Śnieżka” w Dębicy.
 Ten piękny, liryczny konkurs organi-
zowany rokrocznie jesienią skłania do za-
dumy i refleksji nad życiem i jego war-
tościami oraz uczy tych bardzo młodych 
ludzi wrażliwości na piękno naszego ję-
zyka i sztuki deklamacji.
 A trzeba przyznać, że zarówno laure-
aci, jak i pozostali recytatorzy świetnie 
opanowali tę sztukę. Pozostaje więc im 
życzyć, aby ją ciągle doskonali i osiąga-
li w tej dziedzinie coraz większe sukce-
sy.

E.M.

Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

      Uczestnicy konkursu Fot. J. Nosal
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W dniu 18 października 2009 od-
była się Powiatowa Gimnazjada 

w sztafetowych biegach przełajowych 
(10 x 1000 metrów). Naszą gminę re-
prezentowały dziewczęta i chłopcy z 
Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz oraz 
dziewczęta z Gimnazjum Brzostek.
 Wśród dziewczyn pierwsze miejsce 
zajęły gimnazjalistki z Brzostku, nato-
miast dziewczyny z Siedlisk-Bogusz 
zajęły czwarte miejsce na osiem grup 
biorących udział.
 W kategorii chłopców natomiast naj-
lepsi okazali się uczniowie Gimnazjum 
w Siedliskach-Bogusz zajęli oni pierw-
sze miejsce spośród dziewięciu grup.
 Tym oto zwycięstwem uczniowie 
naszej gminy zakwalifikowali się do 
uczestnictwa w zawodach rejonowych, 
które odbędą się wiosną na stadionie 
Stali Mielec.
Wyniki dziewcząt:
 1. G. Brzostek 
 2. MG 3 Dębica 
 3. MG 2 Dębica 
 4. G. Siedliska Bogusz 
 5. G. Wiewiórka 
 6. G. Stara Jastrząbka 
 7. G. Zasów 
 8. G. Pilzno 
Wyniki chłopców:
 1. G. Siedliska Bogusz 
 2. G. Czarna 
 3. G. Zasów 
 4. G. Bobrowa 
 5. MG 2 Dębica 
 6. MG 3 Dębica 
 7. G. Zwiernik 
 8. MG 4 Dębica 
 9. MG 1 Dębica 

Józef Prokuski

Gimnazjum w brzostku i Siedliskach bogusz najlepsze w powiecie

Od lewej: Paweł Rogowski, Dawid Kuczek, Mateusz Kurcz, Kamil Niezgoda, Paweł 
Grodzki, Mariusz Gil, Jarosław Gąsior, Kamil Gąsior, Marcin Sobczyk, Daniel Zięba

Od lewej: Magdalena Stawarz, Paulina Strojek, Karolina Kmiecick, Karolina Nycz, 
Kornelia Przewoźnik, Agnieszka Gwiżdż, Magdalena  Wąsik, Marta Przebięda, Ane-

ta Wojnar, Małgorzata Podlasek, opiekun Magdalena Machaj

Dnia 24 października reprezentacja 
uczniów Gimnazjum w Nawsiu Brzo-

steckim, wzięła udział w imprezie szkole-
niowo- konkursowej dotyczącej ruchu dro-
gowego, zorganizowanej przez „Automo-
bilklub Stomil” w Dębicy, na terenie Ze-
społu Szkół w Czarnej. Na miejsce zawo-
dów udało się trzech uczniów 
klasy III gimnazjum: Marcin 
Noga, Paweł Noga i Sławo-
mir Wójcik. 
 Głównym celem turnie-
ju była popularyzacja prze-
pisów ruchu drogowego oraz 
technik udzielania pierwszej 
pomocy ofiarom wypadków 
drogowych. Jak ważne jest 
podejmowanie takich dzia-
łań pokazuje raport policji za 
2008 rok o wypadkach dro-
gowych. Na polskich drogach 
w 2008 roku miało miejsce 
49 054 zarejestrowane wy-
padki, w których poniosło 
śmierć 5437 osób, a rannych 
zostało 62 097 osób. Licz-
by te są zatrważające i każ-
de działanie, które w jakikol-
wiek sposób może przyczynić 

się do ich zmniejszenia jest bardzo ważne. 
 Nasza drużyna była jedną z dziewięciu 
ekip gimnazjalnych, które wzięły udział w 
konkursie. W pierwszym etapie uczniowie 
rozwiązywali test wielokrotnego wybo-
ru, składający się z 25 pytań dotyczących 
przepisów ruchu drogowego i zasad postę-

powania w razie wypadków drogowych. 
Na drugi etap składał się przejazd rowerem 
torem przeszkód oraz jazda po miastecz-
ku komunikacyjnym. Łączna suma punk-
tów, którą zdobyła nasza drużyna wystar-
czyła na zajęcie VI miejsca. Najtrudniej-
szy okazał się tor przeszkód, którego bez-
błędne przejechanie było niezwykle trud-
ne. Dokonało tego tylko dwóch zawodni-
ków z drużyny organizatorów, czyli z gim-

nazjum w Czarnej.
 Jak podkreślili jednak ofi-
cer prasowy dębickiej poli-
cji pan Wenancjusz Mety-
sek i prezes „Automobilklu-
bu Stomil” pan Jerzy Mate-
lowski to nie zajęte miejsce 
było najważniejsze lecz sam 
udział w imprezie, dzięki któ-
rej młodzież mogła nauczyć 
się prawidłowych zachowań 
podczas jazdy, a także zapo-
znać się z zasadami postępo-
wania podczas wypadków 
drogowych. 
 Klasyfikacja końcowa gim-
nazjów: 1. Czarna, 2. Jodło-
wa, 3. Jaworze Górne, 4. Pu-
stynia, 5. Borowa, 6. Nawsie 
Brzosteckie, 7. Róża, 8. Gra-
biny, 9. Dębica 2.

Krzysztof Skórski

Konkurs bezpieczeństwo w Ruchu drogowym

Drużyna z Nawsia Brzosteckiego z opiekunem
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Pamiętamy
o poległych żołnierzach
W poprzednim roku szkolnym ucznio-

wie Gimnazjum w Nawsiu Brzo-
steckim uczestniczyli w projekcie eduka-
cyjnym organizowanym przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej- „Ślady Przeszło-
ści - Uczniowie Adoptują Zabytki”. Uro-
czyście obiecaliśmy wówczas opiekę nad 
cmentarzem wojskowym nr 226 w Zawad-
ce Brzosteckiej. Pochowanych na nim jest 
105 żołnierzy austro- węgierskich i 32 ro-
syjskich, którzy zginęli w bitwie stoczonej 
7 maja 1915 roku. 

 Wraz z opiekunami, panem Krzyszto-
fem Skórskim i panem Pawłem Pietruchą 
w dniu 30 października udaliśmy się na 
cmentarz w celu wysprzątania jego tere-
nu i zapalenia symbolicznych zniczy dla 
uczczenia poległych żołnierzy. Usunęli-
śmy kilkanaście worków liści, wyczyści-
liśmy także groby. Po zapaleniu zniczy i 
odmówieniu wspólnej modlitwy za pole-
głych żołnierzy wróciliśmy do szkoły.

Marzena Skórska, Paulina Zięba 
kl. III Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim

W październikowy wieczór w Domu 
Kultury w Brzostku odbyło się 

spotkanie towarzyskie członkiń Koła 
Gospodyń w Brzostku.
 Głównym celem spotkania było za-
poznanie członkiń Koła z planem pracy 
na rok 2009/2010.
  Niedawno wybrana nowa przewod-
nicząca Kazimiera Gotfryd przedstawi-
ła wnioski i ustalenia na wcześniejszym 
spotkaniu Zarządu KG z przedstawicie-
lami Samorządu. Padła tam m.in. propo-
zycja własnej siedziby Koła w byłej har-
cówce w budynku Szkoły Podstawowej 
w Brzostku.
 Jednym z punktów założonego pla-
nu działalności w najbliższym okresie, 
będzie zorganizowanie w listopadzie 
herbatki (zabawy tanecznej) wspólnie z 
OSP w Brzostku.
 W spotkaniu tym wzięło udział 26 ko-

biet, należących od wielu lat do tej or-
ganizacji. Chociaż były też i nowe, któ-
re niedawno się zapisały.
 Zebrane kobiety zaakceptowały 
przedstawione przez przewodniczącą 
propozycje i postulaty. Została ustalo-
na data najbliższego spotkania towarzy-
skiego na 21 listopada (sobota) w re-
mizie OSP w Brzostku. 
 Był to mile spędzony wieczór, w cza-
sie którego kobiety degustowały przygo-
towane przez siebie potrawy. Nie zabra-
kło też wspólnego śpiewu , tańców oraz 
zabawnych anegdot.
 Kobiety stwierdziły, iż takie wspólne 
integracyjne spotkania są w dzisiejszym 
zagonionym świecie bardzo potrzebne.  
I dlatego powinno się je organizować 
jak najczęściej.

E.M.

Projekt „Pierwsze uczniowskie doświad-
czenia drogą do wiedzy” jest również 

realizowany w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Gorzejowej. Głównym celem 
projektu jest wdrożenie elastycznego mo-
delu edukacji, dostosowanego do indywi-
dualnych potrzeb i możliwości uczniów. 
 Wieloaspektowe wspieranie rozwoju 
umysłowego, emocjonalnego, społecz-
nego, fizycznego i motorycznego dzieci, 
odbywać się będzie poprzez kształtowa-
nie kompetencji kluczowych w oparciu o 
teorię inteligencji wielorakich Howarda 
Gardnera. 
 Głównym zadaniem zajęć pozalekcyj-
nych w naszej szkole jest poznanie legen-
dy i historii związanej z naszą miejscowo-
ścią, zwiedzanie ciekawych miejsc, pozna-
nie zawodów wykonywanych w naszym 
regionie i poznanie tradycji ludowych.

Irena Pawlik

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Spotkanie Koła Gospodyń w brzostku

Ogłoszenie
Koło Gospodyń oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku organizują w 
dniu 21.11.2009 (sobota) w Remizie OSP w Brzostku spotkanie towarzy-
skie przy muzyce (herbatkę). 
Wszystkich chętnych prosi się o zgłaszanie swego udziału w terminie do dnia 
16 listopada b.r. do Kazimiery Gotfryd w Brzostku. (nr tel. 014 6830 569)

Fot. K. Szarek-Ryndak
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Nauczycielskie stowarzyszenie „Doro-
śli Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim” 

od początku swojego istnienia współpra-
cują między innymi z Ko-
łem Gospodyń w Nawsiu 
Brzosteckim. Wspólnie z 
członkiniami Koła oraz 
strażakami z OSP w Na-
wsiu w ubiegłym roku zre-
alizowano projekt „Pamię-
tajcie o ogrodach”. Bar-
dzo dobra współpraca oraz 
trwałe jej efekty zachęciły 
p. U. Wojnarowską autor-
kę wspomnianego projek-
tu do stworzenia wniosku 
konkursowego w ramach 
tegorocznego programu 
PIS, którego idea byłby  
zbliżona do zeszłoroczne-
go a różne byłyby formy 
jego realizacji. 
 Główną ideą była na-
uka aktywnego spędzania 
czasu wolnego. Jak nauka 
to zgodnie ze starożytną 
tradycją w akademii. W naszej akademii 
funkcjonowały:
- Wydział Florystyki, w ramach którego 

zorganizowane zostały warsztaty flory-
styczne prowadzone przez międzynaro-
dowego sędziego florystykę p. Monikę 
Kudłacz z Krakowa,

- Wydział Żywienia, wykładowcą które-
go była p. Teresa Radelczuk nauczyciel-
ka Zespołu Szkół w Kleciach i Nawsiu 
Brzosteckim,

- Wydział Turystyki i Rekreacji,  w ra-
mach którego zorganizowana była wy-
cieczka do Krynicy oraz zajęcia rehabi-
litacyjno-rekreacyjne prowadzone przez 
rehabilitantkę p. Elżbietę Zapał.

 Pierwszym elementem projektu była 
wycieczka do Krynicy, w której uczestni-
czyło 42 osoby w różnym wieku i o roż-
nej sprawności fizycznej, co szczególnie 

było widoczne podczas zejścia pieszego z 
Jaworzyny Krynickiej. Na szczyt wjecha-
liśmy koleją gondolową, co przy pięknej, 

pogodzie dało nam możliwość podziwiania 
jesiennego krajobrazu. Zwiedzając uzdro-
wisko wszyscy chętnie skorzystali z wód 
zdrojowych w pijalni pełnej ogromnych 
okazów roślin ozdob-
nych.
 W drodze powrot-
nej wstąpiliśmy do Ka-
miannej, jednego z cen-
trów polskiego pszcze-
larstwa. Oprócz zbio-
ru uli w kawiarni pa-
siecznej można było 
skosztować grzanych 
miodów pitnych  i po-
dziwiać kolekcję cza-
pek – różnych profesji 
i z różnych krajów a w 
sklepiku zakupić nie-
spotykane u nas prepa-
raty pszczele.
 Warsztaty flory-
styczne cieszyły się 
dużą popularnością tym 
bardziej, że korzysta-
jąc z obecności tak fachowej instruktorki 
wcześniej zostały przeprowadzone zaję-
cia z florystyki dla uczniów gimnazjum i 
informacje o zajęciach rozeszły się po ca-
łej wsi. Zarówno uczennice, jak i osoby 
uczestniczące w warsztatach miały możli-
wość poznać nowe rośliny, materiały jak i 
techniki pracy z roślinami. W ramach za-
jęć powstawały: wieniec dożynkowy, bu-
kiety okolicznościowe i ozdoby nagrobne. 
Część z nich znalazła się na brzosteckim 
cmentarzu na grobach zmarłych nauczy-
cielek pracujących w ubiegłych latach w 
szkole w Nawsiu Brzosteckim.
 Zajęcia z zakresu żywienia poświęco-
ne były owocom tropikalnym i warzywom 
mniej znanym oraz sposobom dekorowa-
nia potraw. Obejmowały one części teore-
tyczne i praktyczne czyli przygotowanie 
różnorodnych potraw z wykorzystaniem 

zgromadzonych produktów. Przy wykony-
waniu dekoracji posługiwano się specjali-
stycznymi narzędziami zakupionymi w ra-
mach projektu. Podobne zajęcia przepro-
wadzono również w gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim oraz w klasie integracyjnej w 
szkole podstawowej w ramach spotkania 
uczniów przy realizacji projektu „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wie-

dzy”. Po wszystkich zajęciach następowa-
ła konsumpcja przygotowanych potraw.
 Mniej chętnych zgromadziły niestety 
zajęcia ruchowe przeprowadzane w sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim. Te jednak, wbrew obawom 
okazały się dostępne dla wszystkich w róż-
nym wieku i o różnym stopniu sprawności 
fizycznej. 
 Program PIS to Pogram Integracji Spo-
łecznej – taki też cel spełnił realizowa-
ny projekt „Akademia Czasu Wolnego” 
– uczestniczyły w nim osoby w różnym 
wieku: emerytki, osoby czynne zawodowo, 
młodzież i dzieci, osoby różnych profesji i 
co najbardziej cieszy a zarazem wystawia 
dobrą opinię naszej pracy, osoby spoza te-
renu Nawsia Brzosteckiego – mieszkańcy 
Brzostku. Można nawet stwierdzić, że była 
to integracja międzynarodowa, bowiem w 
części projektu uczestniczyły brzosteckie 
zakonnice pochodzące przecież z różnych 
krajów.  

Koordynator projektu

P. Maria Kawalec i Ludwika Nawra-
caj podczas wykonywania kompozy-

cji okolicznościowej

W zajęciach Akademii aktywnie uczestniczyły siostry 
zakonne z Brzostku

Uczestnicy wycieczki na szczycie Jaworzyny Krynickiej

Akademia Czasu Wolnego 
w Nawsiu brzosteckim



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 9

Ogłoszony wiosną br. przez 
PPWOW Program Integracji 

Społecznej konkurs grantowy wzbu-
dził zainteresowanie wielu środo-
wisk szkolnych. Szkoła Podstawowa 
w Brzostku również przystąpiła do 
udziału w tym przedsięwzięciu, cze-
go efektem był realizowany projekt 
„BEZ KORZENI NIE MA SKRZY-
DEŁ”. Naszym zamierzeniem było 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
dostosowanych do wieku, możliwo-
ści percepcyjnych, ruchowych i po-
znawczych uczniów klas III – VI. 
Zgodnie z założeniami projektu po-
nad setka uczniów aktywnie spędzała 
swój wolny czas uczestnicząc w róż-
norodnych zajęciach, formuła kon-
kursu pozwalała bowiem każdemu, 
kto chciał się zaangażować, znaleźć 
odpowiednie dla siebie pole działa-
nia. Punktem kulminacyjnym, a za-
razem zwieńczeniem kilkumiesięcz-
nej działalności artystycznej uczniów 
była impreza integracyjna o charak-
terze środowiskowym. 
 Owoce projektu to wartościowe zajęcia 
warsztatowe o prorodzinnym charakterze: 
taneczne, plastyczne, literackie, muzyczne 
i teatralne. Nasi wychowankowie przyswo-
ili sobie wiedzę z zakresu sposobu właści-
wej interpretacji tekstu: ruch, mimika, ge-
sty, praca z rekwizytem, dykcja, monolo-
gi i dialogi sceniczne, układy taneczne, 
partie wokalne, poruszanie się na scenie. 
Projektowali w artystycznej formie drze-
wa genealogiczne swoich rodzin jak rów-
nież wykonali inne prace plastyczne zwią-
zane z aktywnym spędzaniem czasu wol-
nego przez rodzinę. Nauczyli się „archiwi-
zacji” materiałów historii rodziny. Dosko-
nalili swój warsztat literacki. Zgromadzi-
li repertuar muzyczny związany z różny-
mi formami spędzania wolnego czasu po-
święcony tematyce rodzinnej. Kształcili 

Program grantowy „bez korzeni nie ma skrzydeł”

swoje umiejętności wokalne, przygotowali 
i utrwalili układy choreograficzne tańców 
współczesnych, regionalnych, klasycz-
nych. Rezultaty ich pracy: prace plastycz-
ne i literackie oraz zobrazowane w formie 
portfolio dzieje rodzinne, tańce i piosenki 
zostały zaprezentowane podczas imprezy 
integracyjnej. Finałowe spotkanie zakoń-
czyła sztuka teatralna pt. „DEMETER I 
KORA”, której tematyka nierozerwalnie 
związana była z rodziną i poruszała pro-
blem miłości, samotności, rozstania i tę-
sknoty. Przede wszystkim jednak motyw 
przewodni projektu przyczynił się do oży-
wienia zainteresowania rodziną i jej dzie-
jami, poszukiwaniem korzeni własnej toż-
samości, co wymagało pracy nie tylko za-
interesowanych uczniów, ale żywego włą-
czenia się wielu członków rodziny. 
 Te odkurzone więzi rodzinne, wspólnie 

spędzony czas, wysiłek dotarcia do źródeł i 
wydobycia tego co istotne w dziejach kon-
kretnej rodziny oraz refleksja nad wartością 
i znaczeniem szczęśliwiej rodziny w życiu 
każdego człowieka - to owoce, których nie 
sposób poddać ocenie i nagrodzić na da-
nym etapie projektu. Dla tych, którzy ze-
chcieli pochylić się nad tematyką konkur-
su, nagrodą będzie przede wszystkim lep-
sza jakość rodzinnego życia - zarówno w 
odniesieniu do dzisiejszego dnia, jak rów-
nież w odniesieniu do przyszłości, którą 
warto nieustannie z wysiłkiem budować, 
by mieć przyjazny, pełen miłości dom ro-
dzinny. 

atsz
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

Zagroda rodzinna cd.

Izba mieszkalna dziadka jako jadalnia, 
sypialnia i izba gościnna wyposażo-

na była w bardzo proste lecz praktyczne 
meble. Wzdłuż południowej ściany pod 
oknami stała długa i szeroka ława do sie-
dzenia dla dorosłych przy stole. Wystają-
cą część ławy poza stół wykorzystywano 
między innymi jako stół dla dzieci. Pod 
ławą stały krótsze ławki zapasowe dla 
gości, a pod nimi niskie stołki dla dzieci. 
Przy wschodniej ścianie obok okna stał 
ślubanek, a z drugiej strony okna od stro-
ny północnej stała duża komoda. Śluba-
nek w dzień pełnił funkcję szerokiej ławy 
z oparciem, zaś na noc mógł przeistaczać 
się w łóżko. Wówczas podnoszono blat 
siedzenia na oparcie, wysuwano część 
szufladową z pościelą i po rozłożeniu po-
ścieli łóżko gotowe było do spania. Zwy-
kle korzystało się z niego kiedy nocowa-
li goście. W narożniku izby przy ławie i 
ślubanku stał duży, masywny stół, który 
oprócz spożywania przy nim posiłków, 
zaspakajał wszystkie potrzeby wiejskie-
go gospodarstwa domowego. Stół nakry-
wano obrusem tylko w święta i na przyję-
cie ważniejszych gości. Zwykle w sobotę 
stół szorowano gorącą wodą z dodatkiem 
ługu przy pomocy szczotki ryżowej. Do 
ściany północnej przylegały szczytowo 
dwa łóżka, a obok nich od strony suśni 
stała szafa na odzież i obuwie.
Na ścianie południowej naprzeciwko pie-
ców wisiała szafa z półkami na naczy-
nia stołowe i kuchenne, a tuż obok na 
ścianie zachodniej przy drzwiach do sie-
ni umocowanych było poziomo kilka li-
stew z hakami do wieszania garnków i 
garnuszków. W kącie stał taboret z wia-
drem wody przynoszonej z rzeki. Ponad-
to było jeszcze kilka taboretów z szuflad-
ką pod blatem, gdzie przechowywano 
drobne narzędzia i materiały do repero-
wania odzieży, butów, uprzęży na konie 
i sprzętu domowego. Taborety stały zwy-
kle pod stołem i przy łóżkach. Jedna z ła-
wek stała zawsze przy suśni, by siedząc 
na niej można było wygrzewać plecy lub 
wchodzić po niej na suśnię. W umeblo-
waniu izby nie było krzeseł. Trzy ściany 
izby: południową, wschodnią i północną 
zdobiły obrazy świętych zawieszone sze-
regowo, blisko powały z górnym odchy-
leniem od ściany. W kącie prostym pół-
nocno-wschodnim izby zamocowany był 
mały ołtarzyk z krzyżem i figurkami. W 
jego kierunku zwracano się twarzą pod-
czas odmawiania modlitwy wieczornej i 
porannej klęcząc na kolanach.
Podłoga w izbie, komorze i sieni była 
klepiskiem, czyli gładką płaszczyzną z 
mocno ubitej gliny. Przed zamiataniem 
podłogi, klepisko skrapiano wodą, która 
wzmacniała zwięzłość powierzchni i nie 
powodowała kurzu.
 Środkowa i jednocześnie najmniejsza 

część budynku, przedzielona wewnętrz-
ną ścianą działową, mieściła komorę od 
strony północnej i sień od strony połu-
dniowej. Komora służyła do przechowy-
wania zapasów zboża konsumpcyjnego 
i artykułów żywnościowych wymagają-
cych suchego pomieszczenia oraz części 
odzieży i drobnego sprzętu. Stosownie do 
tego wyposażona była w sąsieki na zbo-
że, różne szafki, półki i zawieszenia. Od-
powiednią suchość powietrza w komorze 
tworzyła ogrzewana ściana przez blok 
piecowy izby.
 Sień stanowiła pomieszczenie komu-
nikacyjne z którego prowadziły drzwi 
do izby, do komory, do pomieszczeń dla 
zwierząt i na podwórze. Nad drzwiami na 
podwórze było okienko podłużne przez 
które dochodziło do sieni światło dzien-
ne. Za drzwiami na podwórze stały żar-
na do mielenia zboża na mąkę: z żyta na 
chleb powszedni, z pszenicy na kluski, 
pierogi, paciarę i chleb świąteczny oraz 
z jęczmienia i z owsa na paszę dla zwie-
rząt i drobiu.
Żarna składały się z dwóch kamieni zwa-
nych żarnowymi, dopasowanych do sie-
bie okrągłymi płaszczyznami. Dolny ka-
mień żarnowy nazywał się leżakiem. Osa-
dzony był nieruchomo w odpowiednio 
przystosowanej kłodzie drzewa. W kra-
wędzi kłody był wycięty otwór do zsy-
pywania się mąki z żarn podczas miele-
nia. Kłoda z leżakiem zamocowana była 
na silnym postumencie zapewniającym 
pełną stabilność na wysokości dogodnej 
dla domowników najczęściej wykonują-
cych pracę mielenia. Dla osób niższych 
dostawiano odpowiednie podwyższenie 
pod nogi. Na leżaku spoczywał górny ka-
mień żarnowy, zwany żarnowcem. Żarno-
wiec miał pośrodku wydrążony okrągły 
otwór w którym zamocowana była sztab-
ka z twardego drzewa zwana paprzycą. 
Przez środek leżaka przechodziło rucho-
me pionowo wrzeciono, na którym osa-
dzona była paprzyca wraz z żarnowcem. 
Wrzeciono regulowało siłę nacisku żar-
nowca na leżak. Najbardziej miałką mąkę 
otrzymywało się przy największym naci-
sku, kiedy wrzeciono było w dolnym po-
łożeniu W miarę podnoszenia wrzeciona 
w górę siła nacisku malała i mąka stawa-
ła się coraz grubsza. Żarnowiec wprawia-
no w ruch obrotowy siłą mięśni człowie-
ka za pomocą żarnówki. Żarnówką na-
zywano drewniany drążek zakończony z 
jednej strony okuciem metalowym z wy-
stającym sworzniem. Nie okuty koniec 
drążka wkładano w okrągły otwór ramie-
nia zamocowanego do ściany budynku, 
a sworzeń okucia w specjalny otwór ist-
niejący na krawędzi żarnowca. Pociąga-
jąc ręką za drążek nad powierzchnią żar-
nowca wprawiano go w ruch obrotowy. 
Co kilka obrotów osoba mieląca wrzu-
cała garstkę suchego zboża do okrągłego 
otworu żarnowca. Ziarna zboża dostawały 
się pomiędzy kamienie siłą ruchu odśrod-
kowego, zostały roztarte na mąkę, która 
tą samą siłą wyrzucana była na zewnątrz 
przez otwór w krawędzi kłody i zsypywa-
ła się do podstawionego naczynia.
Mielenie w żarnach było bardzo ciężką i 
wyczerpującą pracą w wiejskim gospo-
darstwie domowym. Wymagało jedno-
stajnie dużego wysiłku fizycznego, który 

trwał długo i był monotonny. Wiele potu 
trzeba było wylać, by zemleć tyle zbo-
ża aby starczyło na jeden wypiek chleba.
 Do zachodniej części budynku z po-
mieszczeniami dla zwierząt i ptactwa 
hodowanego w gospodarstwie były dwa 
wejścia; jedno z podwórza dla zwierząt, 
drugie z sieni dla domowników. Strych 
nad budynkiem podzielony był prze-
pierzeniem na dwie części. Część stry-
chu nad izbą, komorą i sienią służyła do 
przechowywania zbóż paszowych dla 
zwierząt i ptactwa, a także rzeczy rzad-
ko używanych, zepsutych bądź starych 
do ewentualnego wykorzystania ich czę-
ści oraz różnych pamiątek rodzinnych. 
Część strychu nad pomieszczeniami dla 
inwentarza żywego stanowiła podręczny 
magazyn paszy, głównie siana i słomy. 
Na strych budynku były dwa wejścia; od-
dzielnie dla każdej z odgrodzonych czę-
ści, jedno z sieni a drugie z pomieszcze-
nia inwentarskiego.
W okresie międzywojennym, odkąd zapa-
miętałem, w skład zagrody rodzinnej Łu-
kasików oprócz domu dziadka wchodziły 
następujące obiekty: dom mieszkalny mo-
ich rodziców, budynek dla zwierząt go-
spodarskich, stodoła, piwnica, bróg i stud-
nia betonowa. Omówię je w podanej ko-
lejności, która prawdopodobnie była też 
kolejnością ich budowy, jak to wynikało 
z opowiadań rodzinnych zapamiętanych 
przeze mnie, z wyjątkiem studni, której 
budowę pamiętam z własnej obserwacji.
 Dom mieszkalny moich rodziców w 
porównaniu z domem dziadka łączył w 
sobie tradycje z nowoczesnością. Skład-
nikiem tradycyjnym był budulec, a po-
mieszczeniami kuchnia, komora i sień, w 
których podłoga była klepiskiem, zaś piec 
chlebowy i kuchenny oraz suśnie wraz 
z zapieckiem niemal identyczne jak u 
dziadka. Cała reszta nosiła znamiona no-
woczesności. Nawet budulec choć trady-
cyjny, to pnie drzew iglastych zostały no-
wocześnie ociosane, co nadawało wyglą-
dowi ścian estetycznej gładkości. Szcze-
gólną cechą nowoczesności tego budyn-
ku był dach dwuspadowy kryty ocynko-
waną blachą. W dni słoneczne i noce księ-
życowe lśnił srebrzyście i było go widać z 
daleka dopóki nie zmatowiał. Bardzo lu-
biłem podczas deszczu leżeć na strychu 
naszego domu i słuchać melodii granych 
przez deszcz na tej niezwykłej perkusji, 
jaką był dach. Natomiast w słoneczne dni 
lata strych zamieniał się w łaźnię rzym-
ską, w której trudno było długo wytrzy-
mać.
 Rodzinny dom był budynkiem wy-
łącznie mieszkalnym. Wyjątek stanowi-
ła szopa postawiona wzdłuż jego północ-
nej ściany. Spełniała ona te same funkcje 
co szopa przy budynku dziadka. Różni-
ła się tylko konstrukcją ścian. Jej ściany 
miały konstrukcję żebrową, oszalowaną 
deskami, zaś ściany w szopie dziadka po-
stawione były z okrąglaków. Szczytowa 
ściana domu i szopy od strony drogi były 
jednakowo oszalowane równo ciętymi de-
skami i listwami co tworzyło estetyczną 
całość. Natomiast ściana frontowa domu 
była bielona. Na podkreślenie zasługuje 
także różnica w ułożeniu podwalin pod 
omawiane budynki. Przyciesie naszego 
budynku były ułożone na solidnym fun-
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damencie wymurowanym z cegły, zaś w 
przypadku budynku dziadka ułożono je 
tylko na dużych kamieniach wkopanych 
w ziemię.
Obydwa budynki posadowione były fron-
tem do strony południowej lecz nasz od-
sunięty był dalej od drogi. Pomiędzy dro-
gą a zachodnią ścianą szczytową naszego 
domu i szopy był duży ogródek kwiatowy, 
który łączył się z małą jego częścią przed 
frontem domu po ganek. Aby hodowa-
ne ptactwo i zwierzęta nie miały dostępu 
do upraw kwiatowych w ogródku był on 
ogrodzony płotem z jednolitych sztachet.
Ganek na styku ze ścianą frontową bu-
dynku obrośnięty był łodygami krzewów 
winobluszczu. Strukturę pomieszczeń w 
budynku tworzyły trzy izby mieszkal-
ne, komora i sień. Wejście do sieni po-
przedzał ganek na który prowadziły trzy 
stopnie z płaskich kamieni dość długich 
i szerokich. Z sieni na prawo były drzwi 
do kuchni, a na lewo do pierwszej izby z 
której było wejście do izby drugiej. Do 
komory było wejście na wprost wejścia 
z ganku do sieni.
 Centralną częścią mieszkania była 
duża kuchnia, w której skupiało się co-
dzienne życie rodziny. Nawet tato miał 
w niej swój warsztat zegarmistrzowski. 
Decydowały o tym względy oszczędno-
ściowe głównie w zakresie oświetlenia i 
opału oraz względy praktyczne powodo-
wane charakterem pracy w wiejskim go-
spodarstwie domowym. W kuchni gotu-
jąc posiłki dla domowników, jednocze-
śnie gotowała się karma dla hodowanych 
zwierząt i ptactwa. Spożywanie posiłków 
w kuchni ułatwiało ich podawanie i zmy-
wanie naczyń. Stołowników zwykle było 
dziesięć osób, z tego pięć osób dorosłych, 

to znaczy rodzice, ciocia Anna, parobek 
i służąca oraz pięcioro nas rodzeństwa. 
Zimą zwykle nie zachodziła potrzeba do-
datkowego ogrzewania kuchni, bowiem 
rozgrzana suśnia w czasie palenia w pie-
cu kuchennym dla potrzeb gotowania, 
dostarczała wystarczającej ilości ciepła. 
Klepisko w kuchni nie brudziło się tak 
bardzo widocznie jak podłoga z heblowa-
nych desek w dwóch pozostałych izbach. 
Te dwie izby służyły na co dzień właści-
wie tylko jako sypialnie, zwłaszcza zimą, 
kiedy ich nie ogrzewano. Ogrzewanie sto-
sowano tylko wyjątkowo w okresie świąt 
zimowych, Bożego Narodzenia, Nowego 
Roku i Trzech Króli, albo podczas przyj-
mowania gości, zwłaszcza w czasie tra-
dycyjnych zapustów. Obydwie izby czę-
ściej były użytkowane latem, ponieważ 
w kuchni przeważnie było zbyt gorąco.
 Kuchnia miała dwa okna w ścianie po-
łudniowej, lecz znacznie większe niż w 
starym domu dziadka. Taka sama wiel-
kość okien była w izbie środkowej i w 
izbie ostatniej. W środkowej izbie było 
jedno okno w ścianie południowej, a w 
izbie następnej dwa okna; jedno w ścia-
nie południowej, drugie w ścianie zachod-
niej.
Przed oknami kuchni rosły dwa duże 
krzewy; jeden jaśminu, drugi bzu. Stano-
wiły one wraz z plątaniną pnączy krzewu 
winobluszczu w narożniku ganku ulubio-
ne miejsce harcowania stada wróbli. Kie-
dy nasilało się ich krzykliwe ćwierkanie i 
gonitwa, wiadomo było, że zbliża się zła 
pogoda. Ich ćwierkane prognozy pogody 
wówczas były bardziej trafne niż podawa-
ne teraz w radio i telewizji.
 Następnym obiektem zagrody był bu-
dynek inwentarza żywego, posadowio-

ny frontem do wschodniego szczytu na-
szego domu mieszkalnego. Zbudowa-
ny został z pni drzew iglastych częścio-
wo tylko ociosanych bo pnie były cień-
sze niż w ścianach budynku mieszkal-
nego. Konstrukcyjnie budynek inwenta-
rza żywego podzielony był na dwie czę-
ści. Blisko jedna trzecia powierzchni bu-
dynku od strony południowej była staj-
nią dla koni, reszta stanowiła oborę dla 
bydła z wydzielonym pomieszczeniem 
na kurnik. Cały budynek był pod jed-
nolitym dachem dwuspadowym krytym 
strzechą. Strych nad budynkiem był po-
mieszczeniem na przechowywanie siana 
dla koni. W ścianie zachodniej budynku 
były trzy nieduże okna i dwoje drzwi, w 
stajni jedno okno i drzwi oraz w oborze 
dwa okna, a pomiędzy nimi drzwi. Staj-
nia mogła pomieścić cztery dorosłe ko-
nie. Faktycznie hodowało się dwa ko-
nie dorosłe i od czasu do czasu przychó-
wek młodego źrebaka. Miejsce czwarte-
go konia zajmowała prycza dla parobka, 
a pod nią skrzynia na obrok. Żłoby i dra-
biny do zadawania karmy koniom zamo-
cowane były na ścianie południowej, zaś 
dla bydła na ścianie południowej i czę-
ściowo na północnej bo prawie połowę 
ściany północnej zajmował kurnik.
Pod zady zwierząt była ułożona podłoga 
z dyli przez które odpływała gnojówka 
do zbiorników przy wschodniej ścianie 
budynku. Gnój ze stajni, obory i chlewni 
wywożony był taczkami do gnojowiska, 
które było zlokalizowane przy końcowym 
narożniku chlewni i stanowiło zakończe-
nie podwórza położonego pomiędzy fron-
tem budynku inwentarskiego a szczytem 
budynku mieszkalnego wraz z szopą.

c.d.n.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 04 listopada 2009 roku o sporządzenie wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu  –stanowiących własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu są lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwych usług dla wsi - stanowiące własność 
Gminy Brzostek, na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38571- położone w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej:
Lokal nr 1 - o powierzchni użytkowej 46,88 m2. Lokal wyposażony jest  w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę. 

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  4,40 zł + 22% VAT-u miesięcznie . 
Lokal nr 2 - o powierzchni użytkowej 68 m2. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną i gaz.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  4,40 zł + 22% VAT-u miesięcznie.
Wadium dla każdego  lokalu  wynosi  50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  złotych).
Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz oraz wywóz nieczystości stałych oraz podatek od nieruchomości. Umowa 
może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2009 rok.)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww lokali nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 04.11.2009 r. Burmistrz Brzostku

Leszek Bieniek

Ogłoszenie
Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem
„Mój przyjaciel”. 
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brzostek 
w wieku od 6 do 15 lat. Prace wykonane dowolną techniką plastyczną – format A4 
należy składać w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostku, sala nr 16 (parter)
ul. Szkolna 13 do dnia 20.11.2009r.
Bardzo prosimy o dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.
Ze zgromadzonych prac zostanie zorganizowana wystawa.
Wszystkie prace zostaną nagrodzone.

Organizatorzy
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1988 rok
•	10 lipca odbyło się zebranie Komitetu Zało-

życielskiego Towarzystwa na bazie Klubu 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej, istniejące-
go od 1983 roku przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Brzostku. Inicjatorem utworze-
nia stowarzyszenia był Bogdan Stanaszek. 

•	29 sierpnia Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej (TMZB) w Brzostku 
zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i 
związków Urzędu Gminy w Brzostku pod 
nr 1. 7 XI 1989 r. zarejestrowano je w Sądzie 
Wojewódzkim w Tarnowie. Głównym ce-
lem TMZB jest szerzenie informacji o prze-
szłości i dniu dzisiejszym Brzostku i gminy, 
ochrona zabytków i troska o wszechstron-
ny rozwój miejscowości. 

•	12 września odbyło się pierwsze Walne 
Zgromadzenie Towarzystwa, na którym de-
klaracje członkowskie podpisało 35 osób. 
Wybrany został pierwszy Zarząd TMZB w 
składzie: prezes - Wiesław Stanaszek; za-
stępcy – Józef Nosal i Danuta Stanek; se-
kretarz – Agnieszka Fryc; skarbnik – Kry-
styna Szukała; członkowie: Krystyna Po-
trzeba, Adam Sterkowicz, Ewa Nowak, Lu-
cyna Tomaszewska i Franciszek Ogrodnik. 
Wszyscy pracowali całkowicie społecznie. 

•	11 listopada w 70 rocznicę odzyskania 
niepodległości zorganizowano wieczor-
nicę, przedsta-
wiono odczyt 
„Ziemia Brzo-
stecka w dro-
dze do wolno-
ści” oraz mon-
taż słowno-mu-
zyczny w wy-
konaniu człon-
ków TMZB. 

1989 rok
•	Podjęto remont 

k a p l i c y  ś w. 
Jana Nepomu-
cena, stojącej 
na brzosteckim 
Rynku. Więk-
szość prac wy-
konano społecz-
nie, przy dużym 
zaangażowaniu: 
Wiesława Sta-
naszka, Kazimierza Kaputa, Franciszka 
Ogrodnika, Wiesława Nowickiego, Teodo-
ra Siedlarskiego, Bogdana Ostrowskiego, 
Ryszarda Rozwadowskiego, Marii Kaput, 
Haliny Fugiel i Krystyny Szukały. Poma-
gali mieszkańcy oraz Brzostecka Polonia.  
Członkowie współpracowali z Komitetem 
Obywatelskim w tworzeniu wolnej samo-
rządności. 

•	19 sierpnia w 50 rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej i 45 rocznicę akcji „Burza” 
zorganizowano sesję naukową poświę-
coną działalności ZWZ-AK w północ-
nej części dawnego powiatu jasielskiego. 
Przedstawiono referaty: 
- Adam Piegłowski „Działalność obwo-

du AK Jasło przed Burzą”, 
- Bogdan Stanaszek „Konspiracja w 

okolicach Brzostku”, 
- Zenon Adamczewski „Burza w podo-

bwodzie Północ”. 
Wykonano okolicznościową wystawę 
fotograficzną oraz podpisano petycję do 
władz o zmianę napisu z 1952 r. na po-
mniku brzosteckim, który sławił „bo-
jowników o wolność, lud i socjalizm”.

Na sesji naukowej obecni byli żołnierze 
Armii Krajowej i Narodowej Organizacji 
Wojskowej, m.in.: mjr Józef Modrzejew-
ski ps. „Lis” – komendant Obwodu AK Ja-
sło, płk Edward Przybyłowicz ps. „Bem” 
– dowódca Podobwodu AK Jasło Północ, 
por. Wacław Soszyński ps. „Sierp” – za-
stępca komendanta Placówki AK Brzostek 
„Bekas” i inni zasłużeni kombatanci z re-
gionu oraz mieszkańcy. Było to pierwsze 
w Brzostku uroczyste spotkanie dawnych 
żołnierzy Polskiego Państwa Podziemne-
go. Wielu z nich doświadczyło wcześniej 
prześladowań przez komunistyczne wła-
dze PRL-u.
Inicjatorami i organizatorami sesji byli: 
Bogdan Stanaszek, GOK, Zarząd TMZB 
oraz kombatanci. 

•	11 listopada uroczyście odsłonięto na po-
mniku w Brzostku nową tablicę, upamięt-
niającą ofiary i wysiłek zbrojny wszystkich 
obywateli o następującej treści: 

„ŻOŁNIERZOM
POLSKI PODZIEMNEJ

I MIESZKAŃCOM BRZOSTKU
POLEGŁYM I POMORDOWANYM

W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY
W LATACH 1939-1945”

Uroczystość była połączona z Apelem Po-
ległych. W ten sposób zrealizowano posta-

nowienia petycji środowisk kombatanc-
kich Polski Podziemnej, mieszkańców gmi-
ny i TMZB.

1990 rok
•	3 maja w wolnej Polsce przywrócono Świę-

to Konstytucji Trzeciego Maja. Przy odre-
montowanej przez TMZB kaplicy na Rynku 
brzosteckim odprawiona została uroczysta 
Msza św. z okolicznościowym kazaniem. 
Wcześniej wygłoszono odczyt historyczny. 
Oprawę artystyczną uświetnił chór „Lutnia” 
z Pilzna. Uroczystość religijno-patriotycz-
na zgromadziła rzesze wiernych. 

•	10 października członkowie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej zaangażo-
wali się w tworzenie chóru parafialnego pod 
dyrekcją Zuzanny Rogali, przy współpracy 
dyrektora GOK Leopolda Wójcika. 

•	Prezes TMZB Wiesław Stanaszek został 
Przewodniczącym Rady Gminy w Brzost-
ku. 

•	Z inicjatywy Zarządu Towarzystwa ul. 17-
go Stycznia przemianowano na ul. 11-go 
Listopada. 

•	Członkowie TMZB wyremontowali lo-

kal „w starej szkole”, udostępniony dzię-
ki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawo-
wej w Brzostku. 

•	Wrzesień - wydano pierwszą gazetę lokal-
ną „Wiadomości Brzosteckie” z ponad-
czasowym mottem: 
Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj 
Bogu,
Uczciwie pracuj na rodzinnym progu.
Współwydawcą pisma jest Rada Gminy w 
Brzostku. 26 XI 1990 r. Sąd Wojewódzki 
w Tarnowie dokonał wpisu do rejestru cza-
sopism pod nazwą „Wiadomości Brzostec-
kie” jako dwumiesięcznik. Pomysłodawcą 
i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. 
Bogdan Stanaszek. Od początku pismo cie-
szyło się dużą popularnością wśród miesz-
kańców. Większość Zespołu Redakcyjnego 
to pracujący społecznie członkowie TMZB.

1991 – 1992 rok
•	Towarzystwo skierowało wniosek do Rady 

Gminy o przywrócenie herbu z początku 
lokacji miasta (XIV w.), mającego więk-
sze uzasadnienie w dziejach naszego mia-
steczka (sprawę rozpatrzono pozytywnie). 
Inicjatywa ks. Bogdana Stanaszka. 

•	Październik – nowym redaktorem naczel-
nym „Wiadomości Brzosteckich” został 
Krzysztof Tyburowski, który studiował w 

WSD w Przemy-
ślu. Całość prac 
redakcyjnych ko-
ordynował Wie-
sław Stanaszek. 
•	 W s p ó ł p r a -
ca TMZB z no-
wymi, demokra-
tycznymi władza-
mi samorządowy-
mi i organizacja-
mi, np. Oddzia-
łem Parafialnym 
„Caritas”, kiero-
wanym przez p. 
Zofię Fugiel. 

1993 rok
•	 Czerwiec – 
redaktorem na-
czelnym „Wiado-
mości Brzostec-
kich” został Wie-

sław Tyburowski. Redagował zespół w skła-
dzie: Dorota Ogrodnik, Franciszek Rzeszu-
tek, Krzysztof Dziedzic, współpracuje też 
ks. Bogdan Stanaszek. Nowym współwy-
dawcą stał się Gminny Ośrodek Kultury. 

•	26 września z okazji 5 rocznicy powstania 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzostec-
kiej (1988-1993), z inicjatywy prezesa Wie-
sława Tyburowskiego zorganizowano kon-
ferencję naukową pt. „Ziemia Brzostecka w 
pracach magisterskich”. Swój dorobek na-
ukowy przedstawili:
1. Urszula Kobak – „Gwara wsi Brzostek 

w dawnym powiecie jasielskim”,
2. Franciszek Ogrodnik – „Spółdzielczość 

na terenie Brzostku i okolic w latach 
1918-1947”,

3. Renata Prokuska – „Dzieje miasta 
Brzostku do 1772 roku”,

4. ks. Bogdan Stanaszek – „Parafia Brzo-
stek w latach 1918-1939”,

5. Wiesław Tyburowski – „Ruch natural-
ny ludności izraelickiej okręgu metry-
kalnego Brzostek w latach 1894-1938”.
Ponadto zaprezentowano wystawy:
- „Armia Krajowa na terenie Brzostka i 

Ważne wydarzenia, działania i przedsięwzięcia Towarzystwa Miłośników Ziemi brzosteckiej

Uczestnicy sesji naukowej w Brzostku w dniu 19 sierpnia 1989 r.
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okolic”,
- „Brzostek w prasie”,
- „Dorobek wydawniczy Towarzystwa”.
Całość uświetnił koncert galowy brzo-
steckiego Chóru Parafialnego pod dyrek-
cją Zuzanny Rogali. 

•	Lipiec – TMZB wydaje książkę autorstwa 
ks. Bogdana Stanaszka pt. „Brzostek i oko-
lice”. To pierwsza tak obszerna publikacja 
o Ziemi Brzosteckiej. Książka rozeszła się 
błyskawicznie w nakładzie 1500 egz., co 
świadczyło o ogromnym oczekiwaniu Czy-
telników. Część kosztów publikacji pokrył 
Gminny Ośrodek Kultury pod kierownic-
twem Franciszka Rzeszutka. 

•	Grudzień – wydanie przez TMZB pierwsze-
go tomu „Rocznika Brzosteckiego” – na-
ukowego pisma pod stałą redakcją i przy-
gotowaniem ks. Bogdana Stanaszka. Na 
publikację składały się: artykuły, materia-
ły źródłowe i sprawozdania różnych urzę-
dów, instytucji oświatowo-kulturalnych, 
stowarzyszeń i organizacji oraz zakładów 
pracy. W ten sposób zaczęto utrwalać do-
robek mieszkańców. 

1994 rok
•	Luty – ukazało się drugie wydanie książ-

ki ks. Bogdana Stanaszka pt.„Brzostek i 
okolice”. Poprawiona redakcyjnie przez 
autora publikacja również rozeszła się bar-
dzo szybko. 

•	Maj – TMZB wydało nową książkę ks. Bog-
dana Stanaszka „Parafia Brzostek w latach 
1918-1939” – obszerną naukową monogra-
fię ukazującą życie społeczności parafialnej 
w tamtych czasach. Ponadto ukazały się wi-
dokówki z okolic ilustrujące zabytki i pięk-
no Ziemi Brzosteckiej. Autor zdjęć i inicja-
tor wydawnictwa – ks. Bogdan Stanaszek. 

•	Wydano nadbitkę z „Rocznika Brzosteckie-
go” tom I pt. „Księża jasielscy w służbie 
Kościoła Przemyskiego w latach 1819 – 
1945”, autor - ks. Bogdan Stanaszek. 

•	17-18 września w związku z obchodami 
600-lecia Małego Brzostku TMZB wydaje 
„Rocznik Brzostecki” tom II. Ponadto zor-
ganizowano ekspozycję wydawnictw To-
warzystwa, pokaz ubiorów mieszczańskich 
oraz konkurs wiedzy historycznej dla mło-
dzieży szkolnej z terenu Gminy Brzostek, 
przeprowadzony przez Wiesława Tyburow-
skiego i Urszulę Wojnarowską. 

1995 rok
•	Wydanie przez TMZB dwóch folderów: 

„Brzostek” oraz „Polegli w ciężkich wal-
kach koło Brzostku w maju 1915 r.”. Au-
tor - ks.  Bogdan Stanaszek.

•	Wydanie serii widokówek: „Brzostek”, 
„Kapliczki z okolic Brzostku” i „Cmen-
tarze z I wojny światowej”. Autor i inicja-
tor - ks. Bogdan Stanaszek. 

•	Nowym redaktorem naczelnym „Wiado-
mości Brzosteckich” została Urszula Woj-
narowska. Zespół redakcyjny tworzyli: An-
drzej Cholewiak, Krzysztof Dziedzic, Mar-
ta Król, Wanda Lisowska, Elżbieta Micha-
lik, Dorota Ogrodnik, Zuzanna Rogala i 
Ewa Szukała. Skład komputerowy wyko-
nywał Józef Nosal. 

1996 rok
•	Władze wykonawcze Gminy Brzostek pod-

ważyły niezależność TMZB oraz Redakcji 
„Wiadomości Brzosteckich”. Wskutek tego 
pod koniec roku Rada Gminy wycofała się 
z dofinansowania gazety, a Centrum Kul-
tury ze współpracy. Mimo trudności „Wia-
domości Brzosteckie” ukazują się regular-
nie, co jest zasługą przede wszystkim re-
daktora naczelnego - Urszuli Wojnarow-

skiej, redaktora informatycznego – Józefa 
Nosala i grona życzliwych społeczników 
oraz Czytelników. 

1997 rok
•	Z inicjatywy Urszuli Wojnarowskiej przy 

TMZB powstaje i działa społeczny Fun-
dusz Wydawniczy, finansujący „Wiado-
mości Brzosteckie”. Gazeta została zareje-
strowana w Polskim Stowarzyszeniu Pra-
sy Lokalnej. 

•	Trzecie poprawione wydanie książki ks. 
Bogdana Stanaszka „Brzostek i okolice”. 
To najpopularniejsza i ciągle poszukiwana 
publikacja o Ziemi Brzosteckiej. 

•	Październik – ukazał się kolejny „Rocznik 
Brzostecki” tom III pod redakcją ks. Bog-
dana Stanaszka. 

•	Wydano reprint broszury M. N. Mysłow-
skiego „Dzieje miasta Brzostku od cza-
sów najdawniejszych istnienia i założe-
nia tego miasta aż do 1870 r.”. Książka ta 
ukazała się tylko raz w 1871 r. 

•	Wydano nadbitkę z „Rocznika Brzosteckie-
go” tom III pt. „Koło Towarzystwa Szko-
ły Ludowej w Brzostku (1908-1933)” au-
torstwa ks. Bogdana Stanaszka. 

1998 rok
•	Sierpień – „Wiadomości Brzosteckie” uka-

zały się w nowej kolorowej szacie. Nie-
zmiennie od kilku lat bardzo zaangażowa-
nym redaktorem naczelnym jest Urszula 
Wojnarowska, a profesjonalnym redakto-
rem informatycznym Józef Nosal. 

•	Wydano „Rocznik Brzostecki” tom IV pod 
redakcją ks. Bogdana Stanaszka 

•	Wydanonadbitkę „Brzostek w czasie I woj-
ny światowej”. 

•	29 października 1998 r. – ks. dr Bogdan 
Stanaszek otrzymał pierwszą nagrodę im. 
A. Patkowskiego na Ogólnopolskim Kon-
kursie Regionalistów w Sandomierzu. 
Przyznaje się je za prace będące wybitny-
mi osiągnięciami w dziedzinie regionali-
zmu oraz za działalność popularyzatorską 
w tym zakresie. 

•	Drugie wydanie książki „Parafia Brzostek 
w latach 1918-1939” autorstwa ks. Bogda-
na Stanaszka. 

•	Grudzień – członkowie TMZB ks. Bogdan 
Stanaszek i Urszula Wojnarowska otrzyma-
li od wojewody tarnowskiego Odznakę Za-
służony Działacz Kultury. 

1999 rok
•	Marzec – została założona strona interneto-

wa Gminy Brzostek przygotowana i prowa-
dzona przez członka TMZB Józefa Nosala. 

•	 Ks. dr Bogdan Stanaszek – autor bardzo 
licznych publikacji o Ziemi Brzosteckiej i 
działacz społeczny otrzymał tytuł Honoro-
wy Obywatel Gminy Brzostek. 

•	Udział prezesa TMZB Urszuli Wojnarow-
skiej, jako delegata wojewódzkiego, w pra-
cach VI Kongresu Regionalnych Towa-
rzystw Kulturalnych w Radomiu. 

•	Urząd Gminy, z inicjatywy Przewodniczą-
cej Rady Gminy, a zarazem Prezesa TMZB 
Urszuli Wojnarowskiej, wykonał:
- remont kaplicy na brzosteckim Rynku, 
- odnowę grobów zasłużonych nauczy-

cielek znajdujących się na brzosteckim 
cmentarzu, 

- podświetlane tablice informacyjne na gra-
nicach Brzostku (inicjatywa wiceprezesa 
Wiesława Stanaszka), 

- remont zabytkowego słupa granicznego 
między Brzostkiem a Zawadką Brzostec-
ką.

2000 rok
•	Wydano „Rocznik Brzostecki” tom V pod 

redakcją ks. dra Bogdana Stanaszka. 
•	16 grudnia z inicjatywy Prezesa TMZB 

Urszuli Wojnarowskiej a jednocześnie re-
daktor naczelnej „Wiadomości Brzostec-
kich”, zorganizowano spotkanie poświę-
cone 10-tej rocznicy istnienia wspomnia-
nego czasopisma. W spotkaniu uczestni-
czyli członkowie towarzystwa, przedstawi-
ciele samorządu gminy i powiatu oraz dele-
gacja gazetki szkolnej „Gimdziupla” z Sie-
dlisk Bogusz. Zorganizowana była wysta-
wa wszystkich numerów czasopisma oraz 
wydawnictw Towarzystwa. 

•	21 grudnia na wniosek Zarządu Towarzy-
stwa weszła w życie uchwała Rady Gminy 
związana z porządkowaniem numeracji i 
nazewnictwa ulic miejscowości Brzostek. 

2001 rok
•	Styczeń – współorganizacja konkursów fo-

tograficznych pt. „Brzostek w fotografii 
dawnej i współczesnej” oraz „Najpięk-
niejsze drzewa w naszej gminie”. Autorzy 
zdjęć: Paweł Batycki i Andrzej Cholewiak. 

•	Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzostec-
kiej otrzymało:
- wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
- numer identyfikacji podatkowej NIP od 

Urzędu Skarbowego,
- numer identyfikacyjny REGON od Głów-

nego Urzędu Statystycznego 
•	Listopad – „Wiadomości Brzosteckie” z 

inicjatywy oraz ogromnego zaangażowania 
Józefa Nosala ukazały się jako miesięcznik. 

2002 rok
•	Wydanie widokówek „Brzostek” i „Oko-

lice Brzostku” autorstwa ks. dra Bogda-
na Stanaszka 

2005 rok
•	Sierpień – setne wydanie miesięcznika 

„Wiadomości Brzosteckie”. 
•	Udział Zarządu TMZB w tworzeniu strate-

gii rozwoju gminy do roku 2010 

2006 rok
•	Luty – założono adres e-mailowy To-

warzystwa: TMZBrzostek@interia.pl
Pomysłodawcą był nowo wybrany pre-
zes Krzysztof Kolbusz, wykonawcą - Pa-
weł Batycki. 

•	12 marca z inicjatywy Zarządu Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej po-
wołano Komitet Obchodów 640-lecia nada-
nia praw miejskich Brzostkowi w skła-
dzie: przewodniczący - Jerzy Potrzeba, 
Sołtys Brzostku; zastępca - Zofia Skórska, 
Przewodnicząca Rady Gminy w Brzost-
ku; zastępca - Krzysztof Kolbusz; Prezes 
TMZB. Podczas spotkania ustalono har-
monogram imprez w związku z obchoda-
mi na rok 2007. 

•	Prezes TMZB nawiązał współpracę z Od-
działem Banku Spółdzielczego Rzemio-
sła w Brzostku w celu przejęcia od ban-
ku pomieszczeń pod utworzenie muzeum 
w Brzostku. 

•	Z inicjatywy Krzysztofa Kolbusza opraco-
wano Logo Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Brzosteckiej, projekt wykonał Stani-
sław Cholewiak. 

•	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzost-
ku wzbogaciła się o nowe opracowania o 
Gminie Brzostek autorstwa Marii Kawa-
lec, zawierające wiadomości i ciekawost-
ki naszego regionu zamieszczane na ła-
mach Gazety Krakowskiej (wycinki z ga-
zet). Całość spięto w roczniki i zatytułowa-
no: „Gmina Brzostek 2003” oraz „Gmina 
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Brzostek 2004”. 
•	Z inicjatywy i starań prezesa TMZB 

Krzysztofa Kolbusza uzyskano znaczące 
dotacje finansowe na działalność statutową. 
Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
	19 czerwca zorganizowano Szkolenie 

bhp dla rolników, przeprowadzone przez 
pracowników KRUS w Tarnowie oraz 
pracownika ODR w Brzostku;

	Czerwiec-sierpień – przeprowadzono ak-
cję pod hasłem „BEZPIECZNE WA-
KACJE”, w skład której weszły:
- konkurs plastyczny dla uczniów szkół 

podstawowych pt. „Bezpieczne waka-
cje” – rozstrzygnięcie konkursu połą-
czone było z wystawą prac w Galerii 
CKiCz w Brzostku,

- szkolenie dla rodziców „Bezpieczne 
wakacje”. W akcję włączyli się na-
uczyciele SP w Brzostku,

- organizacja wakacyjnego wypoczyn-
ku „Jak bezpiecznie i zdrowo spę-
dzić czas wolny”. Przeprowadzono wy-
cieczki rowerowe:
- trasą rowerową nr 1 „Doliną Gogo-

łówki” – trasa granatowa,
- trasą rowerową nr 2 „Brzostecką do-

liną Wisłoki” – trasa brązowa,
- trasą rowerową nr 3 „Małą pętla” 

cmentarze z I wojny światowej – tra-
sa zielona,

- trasą rowerową nr 4 „Duża pętla” 
cmentarze z I wojny światowej – tra-
sa czerwona.

	Wydano przewodnik „Rowerowe wę-
drówki po gminie Brzostek” autorstwa 
Krzysztofa Kolbusza, w którym znajdu-
ją się opisy czterech tras rowerowych. 
W jego realizację włączyli się Wiesław 
Tyburowski, Paweł Batycki i Stanisław 
Cholewiak.

	Opracowano i zakupiono oznakowa-
nie 4 tras rowerowych według pomysłu 
Krzysztofa Kolbusza (znaki wykonano w 
Zakładzie Znaków Drogowych WIMET 
w Tuchowie).

	Opracowano i zakupiono tablice informa-
cyjne Mapa turystyczna gminy Brzostek 
(projekt: Krzysztof Kolbusz, opracowa-
nie komputerowe: Paweł Batycki i Sta-
nisław Cholewiak).

	Wrzesień – zorganizowano wystawę fo-
tograficzną po hasłem „Zawsze bezpiecz-
nie”. Wykonanie Paweł Batycki, Stani-
sław Cholewiak.

	Wrzesień – przy współpracy Prezesa 
TMZB Krzysztofa Kolbusza z Komen-
dantem Komisariatu Policji w Brzost-
ku podinspektorem Markiem Boroniem 
przeprowadzono akcję „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Wzięła w niej udział 
młodzież szkół podstawowych i gimna-
zjów. Zorganizowano szereg konkursów, 
uczestnikom wręczono nagrody ufundo-
wane przez Towarzystwo. 

•	17 lipca Zarząd TMZB złożył wniosek do 
Rady Gminy o podjęcie oficjalnych konsul-
tacji społecznych zmierzających do przy-
wrócenia Brzostkowi praw miejskich. Do 
wniosku dołączono listy z podpisami osób 
popierających inicjatywę Towarzystwa. 

2007 rok
•	Prezes TMZB nawiązał współpracę z dyr. 

Muzeum Okręgowego w Tarnowie p. Ada-
mem Bartoszem w sprawie upamiętnienia 
miejsca byłego cmentarza żydowskiego w 
Brzostku oraz w perspektywie utworzenia 
lokalnego muzeum. 

•	Wydano książkę „Brzostek 640-lecie loka-

cji miasta (1367-2007). Tradycje – per-
spektywy rozwoju” pod redakcją ks. dra 
Bogdana Stanaszka. Pozycja przekazy-
wana była do każdego domu w Brzostku 
wraz z zaproszeniem na konsultacje spo-
łeczne w sprawie odzyskania przez Brzo-
stek praw miejskich. 

•	Z okazji obchodów 640-lecia nadania praw 
miejskich miejscowości Brzostek odby-
ło się szereg okolicznościowych imprez. 
Głównym punktem obchodów była uroczy-
sta sesja 18.06.2007 r. (data nadania praw 
miejskich), zorganizowana przez Urząd 
Gminy i Szkołę Podstawową w Brzost-
ku, podczas której odbyło się sympozjum 
naukowe. W programie były następujące 
wystąpienia: prof. dra hab. Feliksa Kiry-
ka – Początki i rozwój miasta do końca XVI 
w., dra Bogumiła Szady – Parafia Brzostek 
w XVII i XVIII w. oraz ks. dra hab. Bog-
dana Stanaszka – Obrona miejskiego statu-
su Brzostku w XVIII i XX w. 
- Ponadto Towarzystwo zaprezentowa-

ło wystawę fotograficzną Brzostek daw-
niej, a dzisiaj, wyk. Paweł Batycki, Sta-
nisław Cholewiak.

- Zaprezentowano publikacje TMZB oraz 
inne pozycje książkowe o tematyce Brzo-
steckiej, przygotował odpowiedzialny za 
dział wydawniczy wiceprezes Wiesław 
Tyburowski.

- Specjalnie na tę okoliczność została wy-
dana książka „Z dziejów Brzostku. Stu-
dia i materiały, t. 1, wiek XIX i XX” pod 
redakcją ks. dra hab. Bogdana Stanaszka.

- Wydano cztery okolicznościowe pocz-
tówki 640-lecie nadania praw miej-
skich, wyk. Paweł Batycki, Stanisław 
Cholewiak. 

•	23 września Prezes TMZB Krzysztof Kol-
busz podczas konsultacji społecznych 
przedstawił aspekty przemawiające za 
słusznością zmiany statusu przez Brzostek. 
W wyniku głosowania mieszkańcy opowie-
dzieli się za odzyskaniem praw miejskich. 

•	6 października – nastąpiło oficjalne otwar-
cie tras rowerowych przez radną powiatu 
dębickiego Marię Przebiędę, wójta gmi-
ny Brzostek Leszka Bieńka oraz inicjatora 
i pomysłodawcy - prezesa Krzysztofa Kol-
busza, połączone z „pierwszym” rajdem ro-
werowym po Gminie Brzostek. 

2008 rok
•	7 czerwca odbył się zjazd absolwentów 

szkół ponadpodstawowych z terenu Gmi-
ny Brzostek, który zainicjował i współor-
ganizował prezes Krzysztof Kolbusz wraz 
z Janem Kolbuszem, przy wsparciu p. Ha-
liny Nowak - dyrektor Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku-Kleciach oraz 
p. Leszka Bieńka - wójta gminy Brzostek. 
Zjazd dotyczył:
- Publicznej Szkoły Obwodowej dla mło-

dzieży rolniczej w Brzostku (1942-
1944r.),

- Szkoły Handlowej (tajne nauczanie, okres 
okupacji) w Kleciach,

- Państwowego Koedukacyjnego Gimna-
zjum Gospodarstwa Wiejskiego w Kle-
ciach (1946-48). Prezes Towarzystwa 
przygotował wystawę starych dokumen-
tów, świadectw i zdjęć z okresu działal-
ności tych szkół pod wspólnym hasłem: 
„Nasza przeszłość nadaje kształt naszej 
przyszłości”. 

•	30-31 sierpnia – zaangażowanie wicepre-
zesa Wiesława Tyburowskiego jako prze-
wodnika w Rajdzie Rowerowym po Gmi-
nie Brzostek zorganizowanego przez Urząd 
Gminy i CKiCz. Trasę przygotował Stani-
sław Cholewiak. Zdjęcia: Józef Nosal, Pa-

weł Batycki. 
•	Wrzesień – nawiązanie kontaktu przez pre-

zesa Krzysztofa Kolbusza z dyrektorem In-
stytutu Historii Architektury i Konserwacji 
Zabytków Politechniki Krakowskiej prof. 
zw. dr hab. inż. arch. Andrzejem Kadłucz-
ką w celu opracowania programu rewitali-
zacji zabytkowego miasta Brzostku. 

•	Uruchomienie strony TMZB, na 20-le-
cie działalności Towarzystwa. Inicjatywę 
ówczesnego prezesa Krzysztofa Kolbu-
sza wsparli: Maria Kawalec, Wiesław Ty-
burowski oraz Józef Nosal, który przygo-
tował całą szatę graficzną i został admini-
stratorem wspomnianej strony. 

•	Grudzień – wydanie albumu ks. dra hab. 
Bogdana Stanaszka „Z dziejów Brzost-
ku. Wydarzenia i ludzie” z okazji odzy-
skania praw miejskich przez Brzostek 1 
stycznia 2009 r. 

2009 rok
•	1 stycznia – udział przedstawicieli Towa-

rzystwa w uroczystym powitaniu przez 
burmistrza Brzostku Nowego 2009 Roku, 
w którym Brzostek po latach wraca do gro-
na miast. 

•	Styczeń – z okazji odzyskania przez Brzo-
stek praw miejskich, wszelkie okoliczno-
ściowe książki oraz wydawnictwo Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej moż-
na zakupić w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Brzostku u p. Marii Kawalec. 

•	21 lutego – udział przedstawicieli Towarzy-
stwa w uroczystej Sesji Rady Miejskiej w 
Brzostku z okazji odzyskania przez Brzo-
stek praw miejskich. Okolicznościowy re-
ferat na temat: „Brzostek – podwójne na-
rodzenie miasta”, wygłoszony przez pro-
fesora Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie ks. Bogdana Stanaszka. 
W imieniu Zarządu Prezes TMZB Krzysztof 
Kolbusz złożył na ręce burmistrza Brzost-
ku gratulacje i podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do odzyskania praw 
miejskich. Przybliżył inicjatywę i działa-
nia Towarzystwa podjęte w celu przywró-
cenia statusu miasta Brzostkowi. Towarzy-
stwo zaprezentowało wystawę fotograficz-
ną autorstwa Pawła Batyckiego i Stanisła-
wa Cholewiaka. 

•	Marzec – ukazanie się książki ks. dra hab. 
Bogdana Stanaszka pt. „Sprawa agentural-
na „Północ”. Represje UB wobec działa-
czy niepodległościowego podziemia i spo-
łeczeństwa na pograniczu powiatów: ja-
sielskiego, dębickiego i tarnowskiego”. 

•	14 czerwca – udział przedstawicieli TMZB 
w uroczystościach rewitalizacji cmentarza 
żydowskiego w Brzostku, w którego upa-
miętnienia Towarzystwo angażowało się 
od dawna. 

•	Lipiec – wydano książkę po redakcją ks. 
dra hab. Bogdana Stanaszka pt. „Z dzie-
jów Brzostku. Studia i materiały Tom 
II. Okres staropolski i czasy zaborów”
Autorska prezentacja nowej książki podczas 
VIII Dni Ziemi Brzosteckiej (19 sierpnia). 

•	29-30 sierpnia – pełnienie funkcji przewod-
nika przez wiceprezesa Wiesława Tybu-
rowskiego w Rajdzie Rowerowym, zorga-
nizowanym przez Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku w ramach projektu 
„Na rowerze po Gminie Brzostek”. Trasę 
przygotował Stanisław Cholewiak. Zdję-
cia: Józef Nosal. 

Kalendarium zostało sporządzone przez 
Prezesa TMZB Krzysztofa Kolbusza na 
podstawie dokumentacji stowarzysze-
nia oraz wywiadów środowiskowych.
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Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2009 roku  
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/241/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu działki rolnej i leśnej położonych w Opacionce, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działka rolna ozn. nr ewid. 257/1 o pow.0,88 ha i działka leśna ozn. nr ewid. 257/2 o pow. 0,28 ha, położona w Opacionce, objęte Księgą Wieczystą 
Nr 45 259, prowadzoną w Sadzie Rejonowym w Dębicy i stanowią własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń.
Nieruchomość dz. ozn. nr ewid. 257/1 i 257/2 położona jest w Opacionce w obrębie lasów i pól użytkowanych rolniczo. Teren na stoku. Dojazd drogą 
gruntową. Działka ozn. nr ewid. 257/1 jest użytkowana jako rolo-leśna, użytki stanowią: RV-0,76 ha,ŁIV-0,01ha i LsV-0,02 ha, natomiast działka ozn. 
nr ewid. 257/2 to grunt leśny, las wyżynny świeży, dominujący gatunek Bk, zadrzewienie 0,60,IIIb klasa bonitacji, wysokość 16m, pierśnica 21 cm, 
użytki stanowią RV-0,03 ha, LsV - 0,23 ha i ŁIV - 0,02 ha.
Działki nie jest objęta 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 zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 r.,poz.139), wg 
studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu to teren upraw rolnych, zalesione i do zalesień.
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592 z zm), poza wyjątkami określonymi w 
art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

Lp Nr działki Powierzchnia (ha) Wartość rynkowa wg 
wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł) Łączna wartość (zł)

1 257/1 0,88 6 617,00 530,00 7 147,00
2 257/2 0,28 5 152,00 530,00  5 682,00

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2009 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XXIII/230/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu działki budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 927/11 położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym 927/11 o pow. 0,20 ha (2000 m2) położona w Brzostku, objęta KW Nr 38 692 
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.
Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej w odległości 300 m od centrum. Teren przylegający do drogi krajowej i jest zaniżony 
kilka metrów do nawierzchni drogi. Teren płaski na stoku, kształt nieforemny - trójkąt. Dojazd z drogi osiedlowej o nawierzchni utwardzonej. Teren 
uzbrojony w sieci komunalne: sieć wodociągową, elektryczną, gazową i kanalizacyjną. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach zabudowy i 
przewidzianych do zabudowy.
Działka nr 927/11 zgodnie z decyzją Nr RGiMK.IV.7331-31/2007 z dnia 04.05.2007r Wójta Gminy Brzostek o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, to teren przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego.

Lp Tytuł własności Nr działki Powierzchnia (m2) Wartość rynkowa wg 
wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł) Łączna wartość (zł)

1 KW Nr 38 692 927/11 2000 46 940,00 207,00 47 147,00

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2009 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/240/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2009 roku. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, oznaczoną numerem ewidencyjnym 732 położoną w Brzostku, stanowiącej 
własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, oznaczona numerem ewidencyjnym 732 o pow. 700 m2 położona w Brzostku przy ulicy 
Szkotnia 6, objęta KW Nr 79 204 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.
Nieruchomość dz. ozn nr ewid. 732 położona jest w obrębie handlowo- usługowej i mieszkaniowej w pobliżu centrum miasta. Jest to działka 
zabudowana budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym. Teren płaski w obrębie skrzyżowania ulic Przedmieście i 
Szkotnia, uzbrojony w sieci komunalne: sieć wodociągową, elektryczną, gazową i kanalizacyjną.
Budynek wzniesiony metoda tradycyjną, powierzchnia zabudowy 110,34 m2,

 powierzchnia użytkowa 168,17 m2 w tym mieszkalna 84,26 m2, 
kubatura 440 m3, wysokość 2,70 m.
Działka nie jest objęta 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 zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 
r.,poz.139), wg studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu to obszary przewidziane pod zabudowę.

Lp Tytuł 
własności Nr działki Powierzchnia 

(m2)
Wartość rynkowa nierucho 

mości wg wyceny (zł)
w tym wartość rynkowa 
gruntu wg wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna 
wartość (zł)

1 KW 79 204 732 700 170 753,00 18 255,00 880,00 171 633,00

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2009 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie uchwały Nr XXXII/226/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 572/2 położonej w Nawsiu Brzosteckim, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym następująca nieruchomość:
działka oznaczona numerem ewidencyjnym 572/2 o pow. 178 m2 położona w Nawsiu Brzosteckim, objęta KW Nr 38 570 prowadzoną w Sądzie 
Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń, zajęta częściowo pod budynkiem mieszkalnym posadowionym 
na działce ozn. nr eweid. 80/2 stanowiącej własność Państwa Mieczysława Gwiżdż s. Piotra i Zofii i Marii Gwiżdż c. Edwarda i Stanisławy na 
prawach wspólności ustawowej.
Sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (ozn. nr ewid. 80/2, objętej 
KW Nr 19 143).
Nieruchomości działki ozn. nr ewid. 80 i 572/2 położone są w Nawsiu Brzosteckim w obrębie zabudowy zagrodowej na brzegu potoku i stanowią 
siedlisko zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Teren uzbrojony w sieci komunalne: sieć wodociągową, elektryczną, gazową.
Działka nie jest objęta 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 zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 r.,poz.139).

Lp Nr działki Powierzchnia (m2) Wartość rynkowa wg 
wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

22% Podatek 
VAT

Łączna wartość
(zł)

1 572/2 178 1 959,00 1 614,00 786,06 4 359,06

Niniejsze wykazy nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od. 29.10.2009 r do 20.11.2009 roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu tj. do 11 grudnia 2009r.
Po upływie w/w terminów zostaną sporządzone protokoły uzgodnień w celu zbycia prawa własności. Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie 
należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego. W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Nabywca pokrywa koszty 
zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, 
biuro nr 7 tel.014/ 6830111
Brzostek, dnia 29.10.2009r.

Burmistrz Brzostku
mgr inż. Leszek Bieniek
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Uprawianie amatorszczyzny dziennikar-
skiej może być pożyteczne pod warun-
kiem, że nie pisze się chwalby. Dobry 
felieton, moim zdaniem, to taki, w któ-
rym jest i śmieszno i straszno (ros.) No 
to zaczynamy.

Apokaliptyczne sceny czekają Pola-
ków w 2010 r. Wybory prezydenckie 
wygra Krzysztof Kononowicz. Ten sam 
co 3 lata temu zapowiadał, iż zlikwiduje 
wódkę, papierosy, narkotyki i pornogra-
fię. Nie będzie afer, złodziejstwa, żad-
nych partii ani opozycji. Słowem – nie 
będzie nic.
Zespół o nazwie „Grupa Operacyjna” 
śpiewał wówczas: – będą i dobre stro-
ny – nie będzie Samoobrony. Ta przepo-
wiednia akurat się sprawdziła – następ-
ne sprawdzą się za rok.

Bieniek będzie walczył w wyborach 
sam ze sobą (1 kandydat) i wygra w I 
turze, dokonując w  ten sposób reelekcji 
na kolejną kadencję burmistrza Brzost-
ku. Bezpartyjny od urodzenia (jak sam 
mówi o sobie) nie może w oczywisty 
sposób liczyć na poselski lobbing, a bez 
tego trudno o unijną kasę (tako rzecze 
wiceburmistrz).
Ignac stwierdził krótko: do jakiejś bandy 
należeć trzeba i nie ma tu nic do gadania.

Cmentarz w Brzostku nie jest ogrodzo-
ny i w związku z tym są problemy takiej 
oto natury, że ludzie sprzątając na gro-
bach swoich bliskich, wyrzucają śmie-
ci na sąsiadujące z cmentarzem posesje. 
Właściciele zaśmiecanych posesji nie są 
tym zachwyceni. Na przykład na cmen-
tarzu w Lubczy (ogrodzonym) stoją po-
jemniki na szkło, plastik i osobny konte-
ner na różne inne zbędne rzeczy.

Dziady dzielą się na 3 kategorie:
- dziad zwyczajny
- nibydziad
- eurodziad
Dziad zwyczajny jest ofiarą wieloletnich 
rządów naprawiaczy i krętaczy. Póki 
był młody to pił samogon, później zaś 
wszystko co mokre. Liczył, że jakoś to 
będzie. Tymczasem w nieludzkim kapi-
talizmie nie ma miejsca na ofiary losu. 
Musi sczeznąć.  
Nibydziad ma na ogół jakieś tam zusow-
skie świadczenie, ale często dorabia że-
bractwem na trzeciej gminie, gdzie go 
nikt nie zna. Czasem zaglądnie do opie-

ki społecznej po wsparcie.
Eurodziad podjeżdża po dary najnow-
szym modelem BMW. Za granicą pra-
cuje na czarno i zarabia 10-krotnie wię-
cej niż jego kolega w kraju. Według idio-
tycznych przepisów on właśnie jest dzia-
dem. Rozwiązanie jest proste jak kon-
strukcja cepów: opublikować listę obda-
rowanych! Niech ludzie czytają.

Emeryci są w strachu o swoje świad-
czenia. Nie dość, że są głodowe, to 
jeszcze może ich nie być (znaczy tych 
świadczeń). A to za przyczyną emigracji 
młodych ludzi. Dzisiaj w Polsce 14 mi-
lionów ludzi pracuje na bez mała 5 mi-
lionów emerytów i rencistów. Wskaźnik 
ten z roku na rok się pogarsza. 
Ignac nie płaci ani na ZUS ani na KRUS 
i nie czeka na emeryturę. Na pytanie za 
co go rodzina pochowa, odpowiada: nie 
wiem, najlepiej jakby mnie co zjadło.

Futbol polski jest w odległości pół me-
tra od psiej budy. Każdy normalny chłop 
w młodości kopał piłkę, od kiedy zaś się 
ożenił, to może tylko pokibicować – a 
tu taki obciach! Piłkarze poszli po naj-
mniejszej linii oporu: - łatwiej strzelić 
gola do własnej bramki bo nie ma „spa-
lonego”, a pod bramką przeciwnika jest. 
Strzelanie samobójczych goli w rodzi-
nie. Syn do ojca: – Tato mówią, że twój 
ojciec był głupi. – Mój nie – odpowia-
da ojciec – to chyba twój!

Gospodarka komunalna w każdej gmi-
nie ma coraz więcej problemów do roz-
wiązania. W gminie Brzostek na ten 
przykład woda w kranach nie zawsze 
jest czysta. Z tego powodu kierownik 
gospodarki komunalnej ciągle przepra-
sza i można powiedzieć toczy łzy. Tym-
czasem trzeba uszczelnić system, do-
słownie i w przenośni. Za wodę i ścieki 
mają płacić wszyscy. Za wszystkie ście-
ki odchodzące z domu panie kierowni-
ku. Będzie więcej pieniędzy m. in. na in-
westycje polepszające jakość wody. Bo 
na razie za brudną wodę trzeba płacić 
tak samo jak za czystą i to jest przykre.

Hanka pisz: 14 października spadły 
haniebne śniegi (tego roku ojciec do 
córki). W taki oto sposób dokonało się 
samoośmieszenie klimatologów, ekolo-
gów i innych gadów zapowiadających 
ciepłe zimy. Dawniej jak Wicherek źle 
przepowiedział pogodę, to wylądował 

w Kotaniu jako osadzony.

I ty zostaniesz Kasparowem… Takie 
hasło można umieścić w małej salce w 
Domu Kultury w Brzostku, gdzie ćwi-
czą młodzi szachiści. Sprzęt do gry pa-
mięta jeszcze czasy, gdy w Polsce sta-
cjonowały rosyjskie pułki. Ma się to 
zmienić – a czas nagli, bo w 2013 r. w 
Chotowej ma się odbyć Olimpiada Sza-
chowa. W przyszłym roku minie 80 lat 
jak Polska zdobyła złoty medal w sza-
chach na Olimpiadzie w Hamburgu. Te-
raz miejsce w pierwszej dziesiątce było-
by wielkim sukcesem.
A oto najnowszy ranking młodych sza-
chistów:
1. Dominik Pieniądz – 15 pkt.
2. Michał Kasprzyk  – 12 pkt.
3. Damian Matyasik – 11 pkt.
4. Kamil Przewoźnik – 10 pkt.
5. Adam Bachara  – 8 pkt.
6. Rafał Szukała   – 7 pkt.
7. Łukasz Matyasik  – 6 pkt.
8. Sebastian Bachara – 5 pkt.
9. Mateusz Sowa  – 4 pkt.
10. Paweł Zastawny – 1 pkt
11. Karol Zastawny  – 1 pkt

Jak kura zniesie jajo to głośno gdacze, 
obwieszczając tym samym prawdopo-
dobieństwo powstania życia. Tymcza-
sem kilkanaście samochodów wiozą-
cych gości weselnych głośno trąbi, co 
nie ma sensu, bo po weselu jest nikła 
szansa na powstanie życia. No ale liczy 
się szpan. Uwaga nowobogacki jedzie!

Ksiądz Jan Cebulak, proboszcz brzo-
steckiej parafii, jest autorem książki, o 
której powiedział, że jest trudna. Książ-
ka nosi tytuł: Polityka regionalna Pod-
karpacia w procesie integracji europej-
skiej”. Niestety, książka nie trafiła „pod 
strzechy”. Ale może trafi na biurka sa-
morządowców.

Leczenie ludzi starych. Eutanazji na ra-
zie nie będzie, ale już niedługo zamiast 
lewatywy zalecane będą drewniane koł-
ki. Stary człowiek nie może pracować. 
Zgodnie ze wschodnim przysłowiem: 
nie rabotajesz – nie kuszajesz.

Na tym koniec, kropka i bomba – kto 
nie czytał ten trąba (niby Gombrowicz) 

c.d.n.

Ferdynand Bugno

Alfabet subkultury miejsko-gminnej cz.I

Ogłoszenie Komisariatu Policji w brzostku
W związku z prowadzonym w Komisariacie Policji w Brzostku postępowaniem sprawdzającym nr RCS-53/09 
w sprawie oszustwa na szkodę poszczególnych pokrzywdzonych przez b. przedstawiciela firmy Provident 
Polska S.A. osoby, których prawa zostały naruszone podczas ubiegania się o pożyczkę w Provident Polska 
S.A. proszone są o złożenia zawiadomienia o przestępstwie w KP Brzostek lub zgłoszenia tego faktu telefo-
nicznie pod nr 014 6830997.
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Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1
RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION

Program Mikropożyczek na 2009 r. dla 
mieszkańców województwa podkarpackiego 

(program PL-480)
Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 20 000 PLN
 okres  spłaty do 48 miesięcy
 okres karencji w spłacie - 2 miesiące
 oprocentowanie 0% (pożyczka 

bezprocentowa)
 opłata prowizyjna 3% kwoty (jedyny koszt 

pożyczki)
 przyznawanie pożyczek i wypłaty co 14 dni

Kto może otrzymać pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące działalność 

gospodarczą
 osoby prowadzące gospodarstwo agroturystyczne
 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

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
Pomóżmy pęcherzowi

Niemal każda kobieta wie, co to zaka-
żenie dróg moczowych, mężczyznom 

zdarza się ono znacznie rzadziej. I chociaż 
przypadłość ta nie jest zbyt groźna, jej ob-
jawy dają się we znaki. Zanim trafisz do 
lekarza możesz sama udzielić sobie pierw-
szej pomocy.
 Do zapalenia pęcherza moczowe-
go zwykle dochodzi na skutek zakażenia 
bakteryjnego. Winę za to ponosi najczę-
ściej pałeczka okrężnicy. Jest ona natural-
nie obecna w naszym organizmie i z oko-
lic odbytu może łatwo dostać się do cewki 
moczowej. Innymi podejrzanymi bakteria-
mi są chlamydie przenoszone drogą płcio-
wą.
 Zapalenie łatwo załapać, bo cewka mo-
czowa u kobiet jest zacznie krótsza niż u 
mężczyzn (ma ok. 4-5,5 cm długości). Dla-

tego bakterie mają krótszą drogę do poko-
nania, by dotrzeć do pęcherza moczowego, 
a potem dalej - moczowodami w kierunku 
nerek. Infekcjom szczególnie sprzyja prze-
ziębienie, przemęczenie i niewłaściwa hi-
giena intymna, ale także alergia na pod-
paski higieniczne czy stosowanie środ-
ków plemnikobójczych. Zakażenie roz-
wija się, gdy mocz długo zalega w pęche-
rzu. Nie bez znaczenia są również niektó-
re schorzenia układu moczowego np. ka-
mica nerkowa.
Domowe sposoby pomocy:
Gdy tylko poczujesz niemiłe objawy od 
razu zacznij działać, żeby nie dopuścić do 
rozszerzenia infekcji:
1. Pij dużo płynów, nie mniej niż 3 litry 

dziennie, do wody dodawaj sok z cytry-
ny (pół cytryny na szklankę wody) lub 
sok żurawinowy; Możesz też brać wita-
minę C - zakwaszając mocz ograniczysz 
mnożenie się bakterii.

2. Rób nasiadówki - napar z mieszanki ru-
mianku, szałwii i krwawnika (weź po 
łyżce suszu i zalej litrem wrzątku) wlej 
do gorącej wody - możesz też użyć go-
towy preparat w formie fix, dostępny w 
aptece, będący mieszaniną ził specjalnie 
przeznaczonych do nasiadówek. Kuc-
nij nad miską na kilka minut, a potem 

usiądź w wodzie (sprawdzając uprzed-
nio czy nie jest zbyt gorąca) na co naj-
mniej 15 minut.

3. Ubierz się ciepło - podbrzusze i dół ple-
ców rozgrzej poduszką elektryczną lub 
termoforem. To przynosi ulgę - rozsze-
rza drogi moczowe i ułatwia opróżnia-
nie pęcherza.

4. Zaufaj ziołom - picie moczopędnych 
herbatek ziołowych na zapalenie pęche-
rza sprzyja zdrowieniu (takich ziół po-
winny unikać osoby mające niskie ci-
śnienie, by obniżać go jeszcze bardziej). 
Ulgę przynosi także picie soku z brzozy.

5. Jedz żurawinę lub zażywaj jej preparaty, 
ponieważ bardzo skutecznie zakwasza-
ją mocz i hamują rozwój groźnych dla 
pęcherza bakterii (żurawina to również 
bardzo skuteczna profilaktyka zakażeń).

6. Chroń pęcherz - gdy masz skłonność do 
takich infekcji, unikaj alkoholu i nie pij 
w nadmiarze kawy, aby dodatkowo nie 
podrażniać pęcherza.

Pamiętaj, że jeśli te domowe sposoby i 
preparaty dostępne w aptece bez recep-
ty nie pomogę należy skonsultować się z 
lekarzem.

Z życzeniami zdrowia
mgr farm. Krystyna Godawska

Towarzystwo Miłośników Ziemi brzosteckiej
zaprasza do odwiedzania strony internetowej stowarzysze-
nia (wejście przez stronę internetową www.brzostek.alpha.pl 
z paska „Inne” znajdującego się z prawej strony, podstrona: 
TMZB). Strona zawiera historię Towarzystwa, dokonania i bie-
żące działania oraz bogaty dział wydawniczy.
 Dziękuję wszystkim osobom za pomoc przy realizacji stro-
ny internetowej, szczególnie Marii Kawalec, Wiesławowi Ty-
burowskiemu, a przede wszystkim Józefowi Nosalowi za sza-
tę graficzną, uruchomienie i administrowanie strony.

Prezes TMZB - Krzysztof Kolbusz

ZAPROSZENIE
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku zaprasza na Mi-
strzostwa Gminy Brzostek w szachach w kategorii junio-
rów, które odbedą się 29 listopada o godz 10.00 w Domu Kul-
tury w Brzostku. Turniej zostanie rozegrany w II grupach: ju-
niorzy do 12 lat i juniorzy 12-18 lat.
Zgłoszenia przyjmuje Dom Kultury do 25 listopada.
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Ćwiczy na drążku lub na równoważni; 
5) Cokół; 11) Skrzydło wiatraka; 12) Do 
ścierania kurzu; 13) Plakat; 14) Namiest-
nik króla perskiego w Judei, który wraz z 
Ezdraszem przeprowadził istotne reformy 
w judaizmie (V w. p.n.e.); 18) Pochod-
ne kwasu siarkowego; 21) Płynny skład-
nik krwi, osocze; 22) Koń z pokładu Idy; 
23) Buraczki z chrzanem; 24) Wyższy od 
anioła; 27) Mogą być publiczne, nieogra-
niczone lub na sprzedaż nieruchomości;  
31) Gwóźdź „do zabicia”; 33) Sygnał wzy-
wający do obudzenia się; 36) Krowie od-

chody; 38) Wyspa amerykańska na Oce-
anie Spokojnym; 39) Furmanka; 40) Wer-
set z Koranu; 41) Wuj z chatą; 42) Herbata 
po angielsku; 43) Wyspa u wybrzeży No-
wej Gwinei w zatoce Kamrau.
Pionowo:
1) Ptak Sierotki Marysi; 2) Zakonnik; 
3) Cyganka z „Chaty za wsią”; 4) Może 
być klejąca albo samoprzylepna; 6) Ubra-
nie, strój; 7) Powyżej kolan; 8) Tarcza 
Zeusa; 9) As; 10) Jednostka monetarna 
Japonii; 15) Szwajc. matematyk i astro-
nom (zm. 1783); 16) Zwłoki faraona; 
17) Wzrok lub węch; 18) Wyparty przez kosę; 
19) Mocny u zapaśnika; 20) Np. alkoholizm; 
25) Wyspa panamska na Oceanie Spokojnym; 
26) W informatyce „wejście”; 28) Widmo; 
29) Dawny radny; 30) Symbol chemiczny 

rutenu; 31) Lgnie do światła; 32) Szyfr; 
34) Przyrząd gimnastyczny; 35) Środek 
owadobójczy; 36) Kręci się w oku; 37) Ja-
poński pas przepasający kimono.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 30 
listopada 2009 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: STO PIĘĆDZIESIĄTY NU-
MER WIADOMOŚCI BRZOSTEC-
KICH.
Nagrodę książkową wylosowała EWELI-
NA TRYCHTA z Bukowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Do baru wchodzi facet i siada na stołku. 
Barman patrzy na niego i pyta: - Co bę-
dzie? - Poproszę siedem kieliszków whi-
sky, podwójnej. Barman podaje mu trunki 
i patrzy, a facet wychyla jeden kieliszek, 
drugi, trzeci... wszystkie znikają równie 

szybko, jak się pojawiły. Barman gapi się 
niedowierzając i pyta go, dlaczego tak 
szybko wypił wódkę. - Też byś wypił tak 
szybko, gdybyś miał to, co ja. - A co masz, 
stary? - Jednego dolara. 

		
Mała dziewczynka rozmawiała z nauczy-
cielem o wielorybach. Nauczyciel twier-
dził, że jest fizyczną niemożliwością, by 
wieloryb mógł połknąć człowieka. Pomi-
mo, że jest taki wielki, jego gardło jest zbyt 
wąskie. Dziewczynka upierała się, że prze-
cież Jonasz został połknięty przez wielo-

ryba. Zirytowany nauczyciel powtórzył, 
że to fizycznie niemożliwe. Na to dziew-
czynka: - Gdy będę w niebie zapytam o to 
Jonasza. - A jeśli Jonasz poszedł do pie-
kła? - pyta złośliwie nauczyciel. - Wtedy 
pan go zapyta!

		
Ekskluzywny klub londyński. Panowie 
rozmawiają przy kieliszku. - Zaangażował 
pan nowego lokaja? Czy ma dobre manie-
ry? - Nie wiem, nie widziałem go dotąd w 
trzeźwym stanie. - Jak to? On zawsze jest 
pijany? - On nie...
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Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół kształcą-
cych w zawodach rolniczych z udziałem przedstawicieli 

państw Unii Europejskiej obradująca pod hasłem: „Edukacja 
rolnicza – jedno wyzwanie, wspólne działanie” odbyła się w 
Lublinie w dniach 29 – 30 września 2009 roku.
 Wzięli w niej udział m.in. Wojewoda Lubelski, Marszałek 
Woj. Lubelskiego, delegat posła do Parlamentu Europejskiego, 
przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Prorek-
tor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edu-
kacji Zawodowej i Ustawicznej, przedstawiciel 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Agencji Rynku Rolnego, 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
oraz przedstawiciele Austrii i Niemiec.
 Przedmówcy podkreślali, że w Polsce wio-
dącym jest model gospodarstwa rodzinnego, o 
średniej powierzchni 10 ha. Konieczne jest do-
stosowanie kształcenia rolniczego do wymo-
gów rynkowych, a rolnik będzie nie tylko pro-
ducentem, ale i managerem – musi więc znać 
języki obce, umieć korzystać z nowoczesnych 
technologii, znać zawiłe prawa biznesu. Dlate-
go zacieśnia się współpraca z pracodawcami, 
aby szkoły mogły korzystać z nowoczesnych 
technologii i urządzeń. Powstaje też projekt, 
aby nauczyciele zawodu odbywali raz w roku 
tygodniowe praktyki u pracodawców, ponadto 
mieli możliwość odbywania staży bądź prak-
tyk w przedsiębiorstwach w zakresie nowocze-
snych technik, technologii i metod produkcji.
 Dyrektor szkoły może zatrudnić specjalistę 
w danym zawodzie, nawet bez wykształcenia 
pedagogicznego. Egzaminy zawodowe będą 
prowadzone w ostatnich klasach w lutym, bez-
płatnie, przed maturą, a po ukończeniu szkoły 
egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodo-
we będą płatne. Obecnie są prowadzone „oce-
ny spójności” dla poszczególnych branż, czy-
li wspólne kwalifikacje dla zawodów budow-
lanych, elektryczno-elektronicznych, ekono-
miczno-administracyjnych itp. Kwalifikacje 
będą potwierdzane w trakcie nauki, przez cały 
rok, przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
 Drugi dzień konferencji miał miejsce w Ze-
spole Szkół Rolniczych – Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Pszczelej Woli i dotyczył 
kształcenia zawodowego oraz doskonalenia na-
uczycieli szkół rolniczych. Obecnie szkoły rol-
nicze mogą być prowadzone przez jednostki sa-
morządu terytorialnego, Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz osoby prawne lub fi-
zyczne. MR i RW jest właściwe dla 27 zawodów 
związanych z rolnictwem, prowadzi 46 Zespo-
łów Szkół i Placówek, w których uczy się 13750 
uczniów, zatrudnionych jest 1767 nauczycieli, 
szkolne gospodarstwa rolne posiadają 1500 ha 
ziemi oraz Warsztaty mechanizacji rolnictwa.
 Ogólna liczba uczniów szkół rolniczych to 
220162. Znaczna większość szkół o charakte-
rze rolniczym jest finansowana prze Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Prowadzący konfe-
rencje podkreślali, że nie ma różnicy, czy szko-
ła podlega pod MR i RW, czy pod MEN; szko-
ły podległe pod MEN mogą korzystać ze środ-
ków MR i RW, jeśli takie są dostępne.
 Po zamknięciu trzeciej sesji w pierwszym 
dniu konferencji mieliśmy okazję słuchać kon-
certu Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz podzi-
wiać prezentacje kulinarne i degustować potra-

wy z regionu lubelskiego, przygotowane przez szkoły rolni-
cze, Koła Gospodyń Wiejskich i Zespoły Śpiewacze. W dru-
gim dniu obrad powitała nas orkiestra dęta z Zespołu Szkół z 
Bychawy.
 Na zakończenie konferencji wnioski przedstawił Prezes Sto-
warzyszenia Dyrektorów Szkół Rolniczych w Polsce, ujmując 
w 15 punktach sprawy nurtujące dyrektorów szkół.

Uczestniczka Konferencji – Janina Słupek, kierownik Szkole-
nia Praktycznego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

I Europejski Kongres Szkół Rolniczych

Dyrektorzy szkół rolniczych z różnych stron Polski

Młodzieżowa orkiestra dęta z Bychawy

Panie z KGW prezentują potrawy regionalne
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„Dla szczęścia człowieka
  Mądrość jest ważniejsza niż wiedza…”

Phil Bosmans 

Październik 2009 roku zapomniał, że 
otwiera złotą polską jesień. Szarugi 

deszczu gnane mocnym wiatrem i co-
raz to większym zimnem zamieniły się 
w opady śniegu, które przeradzały się 
w śnieżycę. Śnieg ciężki, mokry 
coraz to mocniej okrywał drze-
wa, krzewy i dachy domów. Co-
raz to częściej widniały połamane 
gałęzie drzew i odsłaniały przy-
kry widok okaleczonej przyro-
dy. Na drogach już po kilku go-
dzinach śnieżycy tworzyły się 
koleiny, przez które trudno było 
nie tylko iść, ale także jechać. 
Szczególnie uciążliwa była po-
dróż przez górę, którą dojeżdża 
się do Kamienicy Górnej. Widok 
był niezwykły. Cała wioska jak-
by uśpiona w zawierusze śnież-
nej, a z domów – a właściwie z 
dachów – zwisające białe czapy 
pokazywały siłę zimowego po-
dmuchu. Zbocza gór pokryte były 
bielą, z której wyłaniały się zielo-
ne drzewa i kolorowe liście krze-
wów, różnobarwne jeszcze owo-
ce widniejące na drzewach w sa-
dach mówiły, że to przecież do-
piero jesień. W ogrodach kwitną-
ce krzewy róż nieśmiało wychy-
lały się z białych okowów śnie-
gu, jakby chciały powiedzieć, że 
to jeszcze nie czas na zimowe 
szaleństwo, że to jeszcze nie pora 
na biel śniegową. Jeszcze koloro-
wy kobierzec jesiennej aury po-
winien w tym miesiącu trwać. 
Jednak było inaczej. Duże płaty 
śniegu leciały coraz gęściej, a wiatr po-
dmuchem zimna ścinał całą aurę. Jakby 
przyroda tego dnia w Kamienicy Gór-
nej chciała się bezwzględnie synchroni-
zować z uroczystością ekshumacji pro-
chów Wielkiego Rodaka tej ziemi, arty-
sty Władysława Chajca. Przyroda przy-
pominała, że całe życie tego mężczyzny 
było niezwykle trudne, ciężkie i bole-
sne i chociaż znalazło miejsce – pocze-
sne miejsce w słowniku twórczości lu-
dowej – to jednak było ono utopione w 
szarości dnia codziennego, w boryka-
niu się z trudną rzeczywistością wiejską. 
Całe jego życie było mniej więcej takie 
jak przyroda tego dnia. Po kilku godzi-
nach aura wyciszyła się, wiatr przestał 
szaleć, a zimowy pejzaż wracał powoli 
do normy. Tak też było i w życiu artysty. 
Po trudnych latach życia i egzystencji w 
tej odległej wsi doczekał się sławy twór-
czej. Sztuka ludowa, której był twórcą 
jest niezwykłym odłamem kultury na-
rodowej. Pod tym mianem zamykamy 
twórczość malarską, rzeźbiarską, garn-
carstwo, rysownictwo, haft, rękodzie-
ło, metaloplastykę, korzenioplastykę, 
muzykę ludową, pisarstwo ludowe, lut-

nictwo i wiele jeszcze innych dziedzin 
twórczości ludowej. Twórczość ludowa 
jest skarbem narodu, gdyż utrwala kul-
turę życia, tradycje, obyczaje, obrzędy 
i sposób myślenia danych grup społecz-
nych, które tworzą obraz narodu z jego 
przeobrażeniami, przeżyciami i postę-
pem. Do takich właśnie twórców ludo-
wych należał Władysław Chajec zwany 

Łokietkiem z Kamienicy Górnej. Zasły-
nął jako rzeźbiarz, rysownik, metalopla-
styk i pisarz – bajarz. 
 14 października na cmentarzu w Ka-
mienicy Górnej – przy mogile Włady-
sława Chajca – zebrała się spora gro-
mada ludzi, aby pożegnać swojego Ro-
daka. Prochy jego oraz brata Józefa zo-
stały przewiezione z cmentarza z Sie-
dlisk-Bogusz i pochowane w rodzinnej 
ziemi. Ks. proboszcz Józef Rosiek od-
prawił modły nad prochami Władysła-
wa i Józefa Chajców, a następnie wraz 
z emerytowanym, długoletnim probosz-
czem ks. Adamem Wątrobą oraz pro-
boszczem ks. Ryszardem Radoniem z 
Siedlisk-Bogusz sprawowali Mszę świę-
tą, w której uczestniczyli mieszkańcy i 
młodzież szkolna z Kamienicy Górnej, 
burmistrz Brzostku Leszek Bieniek, za-
stępca burmistrza Piotr Szczepkowicz, 
radni gminy i zaproszeni goście. Homi-
lię wygłosił ks. Adam Wątroba, w któ-
rej przypomniał życie i twórczość Wła-
dysława Chajca. Zwrócił uwagę na jego 
wielkie zdolności rzeźbiarskie oraz na 
to, że działalność jego związana była 
z życiem codziennym ludzi, obserwa-

cją krajobrazu oraz ze znajomością Bi-
blii. Po Mszy świętej młodzież szko-
ły podstawowej w Kamienicy Górnej 
przygotowała inscenizację o życiu tego 
wielkiego artysty ludowego. Cały sce-
nariusz opracowały nauczycielki Maria 
Nowicka oraz Maria Mężyk, zaś dzie-
ci z tej szkoły ubrane były w stroje lu-
dowe i bardzo wiarygodnie wczuwały 

się w swoje role. W swoich wy-
stąpieniach cytowały fragmenty 
wspomnień zapisane ręką Włady-
sława Chajca – człowieka, który 
miał ukończone tylko trzy klasy 
szkoły powszechnej, stąd też i pi-
sownia i zwroty wypływają z dia-
lektu i gwary tej ziemi. Rolę rzeź-
biarza odgrywał Wojtek Wójcik, 
który pięknym językiem gwaro-
wym wypowiadał zapisane w pa-
miętniku słowa. Narrator tej in-
scenizacji przypomniał biografię 
artysty. Otóż Władysław Chajec 
urodził się w 1904 roku w Sta-
nach Zjednoczonych. Tam ro-
dzina nie dorobiła się wielkiego 
majątku i wróciła do swojej wsi, 
kiedy syn miał siedem lat. Osie-
dli w Kamienicy Górnej i za-
mieszkali w małym domku po-
krytym strzechą na górce. Ro-
dzice gospodarowali na niewiel-
kim gospodarstwie, a ziemie tam 
są mało urodzajne i mało płodne. 
W domu była bieda i właśnie w 
takich warunkach przyszło mło-
demu Władysławowi żyć. Pasał 
krowę, a przy tym zajęciu ko-
zikiem wycinał w drzewie róż-
ne zwierzątka, postacie ludzkie i 
świątki. Po latach tak wspominał 
swoje dzieciństwo „…gdy byłem 
w Ameryce, 5 lub 6 latach, już na 

rosie, na szybach w oknie palcem ryso-
wałem ludzkie postacie i rowery, i ko-
nie – bo się posługiwali dużo końmi – i 
rysowałem trąby, bo orkiestry przecho-
dziły ulicami, i grali. Gdy my przyje-
chali do Polski miałem siedem lat, cho-
dziłem do szkoły, wyrzynałem nożem 
bąki, co się ze sznura puszczało na pod-
łogę i burczało(…) dostajałem od dzie-
ci za to ołówki i pióra. Wyrzynałem no-
żem i dłutkiem pudełka na pióra i ołów-
ki. Dzieci nabywały ode mnie za kawa-
łek chleba. I robiłem sanki do ślizgania 
po śniegu…Gdym był młodym chło-
pakiem, produkowałem małe wiatra-
ki (…) produkowałem dla dzieci mały 
wózeczek(…) potem rzeźbiłem bociany 
co miały jedne w dziobie żabę, a drugie 
dziecko maleńkie w dziobie, rzeźbiłem 
dzięcioły… O czasach szkolnych mówi: 
„Zrobiłem trzy klasy za trzy lata i ko-
niec. Wojska carskie stale szły bez naszą 
wioskę. I kwaterowali w naszej szkole i 
spalili ławki, stoły i tablicę. Nauczyciel 
poszedł na całą wojnę i nauka się skoń-
czyła…” 

 

Na zawsze wśród swoich – ekshumacja prochów Władysława Chajca

Władysław Chajec przy pracy. Fotografia ze 
zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle

Dokończenie na str. 22
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Pomimo tego, że Władysław ukończył 
tylko trzy klasy, to jednak pozostało w 
nim zamiłowanie do czytania książek 
szczególnie tych o wykopaliskach ar-
cheologicznych, gazet oraz Pisma Świę-
tego. Podczas wojny ukrywał się w la-
sach żeby uniknąć wywiezienia na robo-
ty do Niemiec. Zawsze jednak miał przy 
sobie nóż, dłutko i kawałek drewna, z 
którego strugał po to, aby przeżyć i za-
bić strach. Pierwszą rzeźbę, jaką wyko-
nał był Upadek Chrystusa Pod Krzyżem. 
Swój los jakby wpisywał w ów upadek 
Chrystusa. Tułał się z workiem na 
plecach, a pociski pękały mu nad 
głową. Nogi ubrane w drewniaki 
rozjeżdżały się po błocie i coraz to 
upadał pod ciężarem swego wora. 
Rzeźbił i swoje świątki wieszał na 
drzewach i na chatach przydroż-
nych. O swoich rzeźbach mówił: 
„Mnie się rzeźbienie nie uprzykrzy. 
Jo to bym robił dzień i noc. Myśl 
w głowie to mi tak biegnie szyb-
ko jak prąd elektryczny. Chwila, 
a wymyśle co innego…”. Inspira-
cję do nowych tematów rzeźbiar-
skich czerpał artysta z obserwacji 
zabytkowych rzeźb w kościołach 
w Siedliskach-Bogusz oraz w ko-
ściele Mariackim w Krakowie i na 
Jasnej Górze. Jednak oglądane za-
bytki sakralne zapamiętywał, ale 
we własnej rzeźbie przedstawiał je 
wg własnej wizji. Innym źródłem 
inspiracji twórczej artysty były 
opowieści zasłyszane od dziad-
ka. Pierwsze rzeźby Władysława 
to „pasyjki”, które odzwierciedla-
ły osobowość twórcy. Ustawiał je 
niedaleko swojego domu, a na pocze-
snym miejscu postawił krzyż z rzeźbą 
sceny kalwaryjskiej. I ten obiekt został 
sfotografowany w 1950 roku przez dra 
Czerepińskiego i umieszczony w pra-
sie. Od tej pory datuje się zainteresowa-
nie działalnością twórczą Władysława 
Chajca przez przedstawicieli muzeum 
w Rzeszowie, Krośnie, Krakowie, Sa-
noku, Nowym Sączu i Jaśle. Szczegól-
nie bliskie kontakty z artystą utrzymy-
wali pracownicy Muzeum Regionalne-
go w Jaśle, gdzie po dziś dzień znajdują 
się bogate zbiory rzeźb o tematyce reli-
gijnej: „Pieta”, „Scena ukrzyżowania”, 
„Kalwaria”, „Szopka”, „Sąd przed Piła-
tem”, „Mojżesz na górze Synaj”, „Adam 
i Ewa”, „Trójca święta”. Kościół para-
fialny w Kamienicy Górnej otrzymał w 
darze rzeźbę „Chrystusa Frasobliwego”, 
który ma skute ręce łańcuchem zamknię-
tym na kłódkę wykonaną z rubla rosyj-
skiego. 
 Obok rzeźb religijnych wykonywał 
artysta prace o tematyce świeckiej. „…
Podjął ją nie z musu, z finansowej po-
trzeby czy namawiania, lecz dlatego, że 
jak każdy prawdziwy artysta nie mógł 
pozostać obojętny na współczesność, na 
swoje otoczenie, na swój chłopski rodo-
wód.” Z okresu drugiej wojny świato-
wej rozprawiał się z nieludzkim hitle-

ryzmem, okrucieństwem i cierpieniem 
Polaków pod okupacją niemiecką. Wy-
konywał też rzeźby dotyczące życia pro-
stego ludu wiejskiego oraz nieludzkie 
traktowanie chłopów przez właścicie-
li ziemskich: „A to wszystko po to, aby 
ludzie wiedzieli jak było wczoraj, daw-
no, i bardzo dawno…”. Na konkursie 
w Nowym Sączu w 1972 roku wysta-
wione były niektóre z nich: „Kumowie 
piją na ziemi odzyskanej”, „Hrabia bije 
o spóźnienie o czwartej rano do pracy”, 
„Biedota prosi o jałmużnę”, „Ankoho-
liki chuligany” (sic!). Wszystkie rzeźby 
wykonywał z jednego drewna. Za swo-

ją twórczość został odznaczony w 1974 
roku medalem Oskara Kolberga. 
 Inną dziedziną twórczości, którą 
uprawiał Władysław Chajec był rysu-
nek oraz ilustracje do własnych opo-
wieści oraz listów, które wysyłał do za-
przyjaźnionych osób. Do najciekaw-
szych ilustracji należy zaliczyć: „Wiel-
gi żarłok”, „Spółka z diabłem”, „Sa-
mobij, nie trza kij”. Uprawiał także pi-
śmiennictwo, które zebrał i opatrzył ty-
tułem „Kodeks Władysława Chajca”. Są 
to wiersze i opowiastki mówiące o życiu 
chłopów na podkarpaciu sprzed pierw-
szej wojny światowej. Ów zbiór składa 
się z 37 części. Wielkim piewcą talentu 
artystycznego Władysława Chajca był 
Franciszek Kotula, który zachwycał się 
nie tylko rzeźbą, rysunkiem i metalo-
plastyką, ale także niezwykłą swobodą 
języka gwarowego, którym opowiadał 
dawne dzieje chłopów podkarpackich. 
 Publikacja Jadwigi i Anatoliusza Cze-
repińskch w „Polskiej Sztuce Ludowej” 
dała początek zainteresowania dziełami 
Władysława Chajca. Jego rzeźby do-
tarły także do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie wystawiono je w 1973 roku oraz 
do Francji. 
 Mieszkańcy Kamienicy Górnej pa-
miętają Władysława siedzącego pod do-
mem i ciągle zajętego własnym rzeźbie-

niem. Wieczorami do izby zbierali się 
sąsiedzi, palili cygary z bakonu zawinię-
tego w gazetę i grali w karty. Od czasu 
do czasu rzeźbiarz opowiadał im wymy-
śloną przez siebie anegdotkę, a że wy-
obraźnię miał plastyczną opowieści były 
zawsze zabawne i śmieszne. Życie jed-
nak nie pieściło artysty. Bolał po śmier-
ci żony i dziecka. Ponowny ożenek też 
nie był szczęśliwy dla niego. Mieszkał 
sam zdala od sąsiadów. Żył bardzo ubo-
go, a jego wyobraźnia przybita była wła-
snym cierpieniem. Jednak był człowie-
kiem dobrego serca i pełnej wyobraźni 
twórczej, a jego ręce potrafiły z kawał-

ka drzewa czy też płytki metalowej 
wydobyć wielki artyzm.
 W inscenizacji o życiu i twórczo-
ści Władysława Chajca nie zabra-
kło też piosenki napisanej przez 
miejscową artystkę ludową Elżbie-
tę Motykową. Owa piosenka rozpo-
czyna się od słów: „Kamienica Gór-
na wieś nasza rodzinna, drugiej ta-
kiej pono wioski w całym świecie 
nie ma (…) Prawda, że nam bie-
da lecz nie rozpaczamy, choć nam 
oko łzą zachodzi w niebo spoglą-
damy…”. Pieśń tę wykonała cała 
młodzież szkolna. Na zakończenie 
tej inscenizacji uczniowie wraz z 
solistką Gabrysią Nogą odśpiewali 
balladę Okudżawy i słowa zapisa-
ne w niej niech pozostaną jako re-
fleksja nad życiem i wielkością ar-
tysty z Kamienicy Górnej Włady-
sława Chajca i każdego z nas. A sło-
wa „…Daj nam każdemu po trochu 
i mnie w opiece swej miej.” niech 
będą mottem na cały listopad.
 Po tych wielkich artystycznych 
przeżyciach wszyscy zebrani obej-

rzeli wystawę twórczości Władysława 
Chajca zorganizowaną w kościele pa-
rafialnym w Kamienicy Górnej. 
 Owa uroczystość zbiegła się z Dniem 
Edukacji i dlatego też ks. proboszcz zło-
żył serdeczne życzenia Gronu Nauczy-
cielskiemu Szkoły Podstawowej w Ka-
mienicy Górnej, a młodzież szkolna za 
piękny występ przygotowany w koście-
le została nagrodzona wielkimi brawa-
mi. 
 Następnie odbyło się spotkanie Grona 
Nauczycielskiego z zaproszonymi gość-
mi na plebani gdzie nad wystrojem sto-
łu gościnnego czuwała Maria Jaworek 
i członkinie rady parafialnej w Kamie-
nicy Górnej. 
 Życie i twórczość Władysława Chaj-
ca jest jakby potwierdzeniem tezy Phi-
la Bosmansa, że mądrość jest ważniej-
sza dla szczęścia ludzkiego aniżeli wie-
dza. Artysta posiadł tylko trzy klasy wie-
dzy szkolnej, ale jego mądrość życio-
wa, umiejętność obserwacji życia ludzi 
i wyciągania wniosków stały się pod-
stawą twórczą i wyniosły artystę w po-
czet Wielkich Artystów Ludowych stylu 
prymitywizmu. Kamienica Górna zosta-
ła na stałe zapisana jako wioska, w któ-
rej żył i tworzył współczesny artysta lu-
dowy Władysław Chajec.

Zuzanna Rogala

Medal Oskara Kolberga przyznany Włady-
sławowi Chajcowi w 1974 r.

Dokończenie ze strony 13
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Fot. J. Nosal

Po Mszy świętej młodzież SP w Kamienicy Górnej przedstawiła inscenizację o życiu tego wielkiego artysty ludowego

Rzeźby Władysława Chajca ofiarowane do kościoła w Kamienicy Górnej

W uroczystości uczestniczył burmistrz Leszek Bieniek, zaproszeni goście oraz licznie przybyli mieszkańcy Kamienicy Górnej

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą nad ekshumowanymi zwłokami. Następnie w kościele została odprawiona Msza św.
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Kącik 
fotograficzny
Wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną (e-maile) na 

tyle wyparły zwykłą pocztę doręczeniową, że nawet pa-
jąk uznał za stosowne zagospodarować skrzynkę na listy. Tak 

podpisała swoją fotografię, którą zamieszczamy poniżej, pani 
Janina Słupek z Brzostku.
 Również i do tego numeru otrzymaliśmy sporo ciekawych 
fotek i jak zwykle tylko niektóre możemy opublikować z uwa-
gi na brak miejsca. Wszystkim, którzy przysłali nam zdjęcia 
serdecznie dziękujemy i czekamy na następne.
 Przypominamy, że zdjęcia należy przesyłać na adres:  
wiadomosci@konto.pl 

Fot. Janina Słupek z Brzostku

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-Bogusz

Fot. Justyna Drechny z Brzostku

Fot. Kamil Przewoźnik z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku

/fl/


