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Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia,
ciepła, optymizmu 
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W ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia, gdy Bóg sam przychodzi i za-
mieszkuje pośród nas, życzymy radosnego i pogodnego przeżycia Świąt w ciepłym, 
rodzinnym gronie. Nowy Rok 2010 niech będzie dla Wszystkich pełen zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności!

Rodzicom, Samorządowcom
i Wszystkim Mieszkańcom Globu
życzenia składają:
dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku

uroczyste zakończenie projektów w ramach programu integracji społecznej
Społeczność Szkoły Podstawowej w Brzostku od lat pielęgnuje dziedzictwo kulinar-

ne, które jest nieodłącznym elementem kultury regionu. Realizując projekty w ra-
mach Programu Integracji Społecznej, dzieci pod opieką pracowników szkoły uczest-
niczyły w licznych warsztatach kulinarnych promujących bogaty skarbiec lokalnego 
dziedzictwa kulinarnego gminy.
 3 grudnia 2009r. w brzosteckiej podstawówce odbyło się spotkanie kończące reali-
zowane dotychczas projekty. W programie uroczystości znalazły się m.in.: Pasowa-
nie oraz spotkanie z Mikołajem, w którym wzięły udział dzieci specjalnej troski wraz 
z opiekunami i uczniowie naszej szkoły. Całości przyświecał niepowtarzalny bożona-
rodzeniowy nastrój, który sprawił, że wszyscy poczuli wyjątkową atmosferę Świąt. 
 Odwołując się do obyczajów pielęgnowanych przez naszych przodków, uczestnicy 
projektów przygotowali tradycyjne potrawy z oryginalnych przepisów kucharskich – od 
wigilijnej kutii i ryby, poprzez barszcz czerwony i pierogi, po różnorodne ciasta.
 Uroda przygotowanego na ten czas stołu i jego otoczenia, nastawiła zebranych 
wyjątkowo i spowodowała, że staliśmy się jedną wielką rodziną. atsz

1. Barszcz biały
Składniki: 1 butelka barszczu, 2-3 liście 
laurowe, grzybki suszone, 1-2 cebule, 2-3 
ząbki czosnku, masło, ok. 1 łyżeczki cu-
kru, majeranek, sól, śmietana.
Wykonanie: gotujemy wrzątek (bez 
włoszczyzny) z liściem laurowym i suszo-
nymi grzybkami. Cebulę i czosnek sieka-
my w kostkę i smażymy na maśle z odro-
biną cukru (zabija zapach),tak żeby cebul-
ka nam się nie przypaliła i nie zezłociła. 
Gdy grzybki będą już miękkie, dodajemy 
usmażoną cebulę z czosnkiem i miesza-
my - na małym ogniu. Następnie do wy-
waru dolewamy ok. 0,5 l barszczu (uwa-
ga, żeby nie przekwasić, lepiej powoli do-
dawać zakwas), doprawiamy solą i maje-
rankiem cały czas mieszając. Gdyby nasz 
barszcz był zbyt wodnisty, należy zagę-
ścić śmietaną. 

Ewa Nowak

2. Barszcz czerwony z uszkami
Składniki: zakwas: 1kg buraków ćwikło-
wych, 1½ l wody, skórka chleba, sól, cu-
kier, majeranek, kminek, ząbek czosnku, 
liść laurowy, ziele angielskie; nadzienie: 
20 dkg grzybów suszonych lub piecza-
rek, 2 cebule, 2 jajka, pieprz, sól; ciasto: 2 

szklanki mąki, 2 jajka, woda, sól.
Wykonanie: barszcz: buraki obrać i pokro-
ić, układać w dużym słoju (3l). Każdą war-
stwę posypać lekko solą, cukrem, kmin-
kiem. Na końcu dodać czosnek i liść lau-
rowy oraz skórkę z chleba. Wszystko za-
lać wodą, przykryć gazą i odstawić na kil-
ka dni. Kiedy zakwas będzie gotowy, od-
cedzić go przez gazę i połączyć z wcze-
śniej ugotowanym rosołem. Gotować nie 
dopuszczając do wrzenia, żeby nie zmienił 
koloru. Rosół ugotować z jarzynami, do-
dając 3 suszone grzyby. Barszcz doprawić 
solą, pieprzem i magą do smaku.
Ciasto oraz farsz: grzyby starannie opłu-
kać, ugotować, odcedzić, przepuścić przez 
maszynkę. Cebulę pokroić w kostkę, pod-
smażyć na złoty kolor, dodać grzyby, ostu-
dzić. Następnie wbić jajka i dobrze wy-
mieszać, doprawić solą, pieprzem. W du-
żym garnku nastawić wodę do gotowania 
uszek. Mąkę przesiać, wymieszać z jaj-
kami, wodą, solą, wyrobić niezbyt twar-
de ciasto. Rozwałkować, pokroić w kwa-
draty, nakładać nadzienie. Zlepić trójką-
ty, a następnie dwa rogi ze sobą. Gotować 
we wrzącej, osolonej wodzie. Po wyjęciu 
układać na półmisku, polać masłem, aby 
się nie pokleiły.

Leokadia Wojdyła, Grażyna Maziarz

3. pierogi z kapustą 
Składniki: 5 szklanek mąki, 1 jajko, sól, 
pieprz do smaku, troszkę wody do zaro-
bienia ciasta, średnia główka kapusty, ce-
bula, masło.
Wykonanie: kapustę pokroić na 4 części 
i ugotować, ostudzić, dobrze wygnieść i 
posiekać. Cebulę drobno pokroić i lekko 

przyrumienić na maśle. Połączyć kapustę, 
cebulę, posolić i popieprzyć do smaku i 
chwilę podsmażyć na patelni. Z mąki, jaja, 
soli i wody zagnieść ciasto. Następnie wy-
kładamy ciasto na stolnicę i wałkujemy na 
cienki placek. Wykrawamy krążki szklan-
ką, nakładamy farsz i dokładnie zlepiamy 
ciasto. Gotujemy w osolonej wrzącej wo-
dzie i czekamy, aż wypłyną na powierzch-
nię, chwileczkę jeszcze gotujemy. Ugoto-
wane pierogi wykładamy na miskę, pole-
wamy stopionym masłem.

Ewelina Hipszer

4. pierogi ze śliwkami
Ciasto: ½ kg mąki, 1 jajko, szczypta soli, 
ciepła woda.
Wykonanie: na stolnicy zagnieść ciasto 
(wodę wlewać po trochu, aby zbyt nie roz-
rzedzić ciasta), dokładnie wyrobić i zo-
stawić przykryte ściereczką, żeby „odpo-
częło”. Śliwki (jeśli są z pestkami) wy-
myć, następnie przez chwilę gotować na 
wolnym ogniu w słodkiej wodzie. Próbo-
wać ich miękkości. Ostudzić, dobrze osą-
czyć, wypestkować. Ciasto rozwałkować, 
wykroić krążki, nakładać śliwki i zlepiać. 
Ugotować w osolonej wodzie. Odcedzić, 
polać roztopionym masłem.

Ewa Samborska

5. ziemniaki, ryba, kapusta gotowana  
z grzybami, kompot z suszu

Ziemniaki i ryba
Wykonanie: ziemniaki obrać, ugotować 
w osolonej wodzie, utłuc. Omaścić maseł-
kiem z cebulką. Rybę natrzeć przyprawa-

Dokończenie na stronie 4
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mi, pokropić sokiem z cytryny, wyłożyć 
na dekę wysmarowaną tłuszczem i upiec 
w piekarniku. 
Kapusta gotowana z grzybami 
Składniki: 1kg kwaszonej kapusty, 1 ce-
bula, 10 dkg suszonych grzybów, 1 łyżka 
mąki, sól, pieprz.
Wykonanie: grzyby namoczyć w wo-
dzie, ugotować, skroić. Kapustę przepłu-
kać, ugotować. Cebulę zeszklić na tłusz-
czu. Do ugotowanej kapusty dodać grzy-
by, cebulę. Podprawić mąką. Doprawić do 
smaku solą i pieprzem.
Kompot z szuszu 
Składniki: 40 dkg suszonych owoców: ja-
błek, śliwek, gruszek, moreli, garść rodzy-
nek, kilka goździków, szczypta cynamonu, 
2 l wody, cukier.
Wykonanie: owoce przelać na sicie go-
rącą wodą, przełożyć do garnuszka i za-
lać 2 litrami przegotowanej zimnej wody. 
Zostawić na noc albo i dłużej. Owoce wy-
jąć, do wody z moczenia dosypać cukier, 
wrzucić goździki oraz cynamon i gotować 
10 minut. Syropem zalać owoce. Kompot 
schłodzić. Podawać w ozdobnych salater-
kach z łyżeczką.

Teresa Pietrzycka, Joanna Podlasek
Cecylia Pruchnik 

6. karp w galarecie
Składniki: pęczek włoszczyzny, 2 cebu-
le, sól, pieprz, ziele angielskie, liść lauro-
wy, cytryna, żelatyna.
Wykonanie: z włoszczyzny i cebuli ugo-
tować wywar; sprawionego karpia pokro-
ić w dzwonka. Do przecedzonego wywa-
ru delikatnie wkładać skropione cytryną 
dzwonka. Dodać liście laurowe, ziele an-
gielskie, sól i pieprz do smaku i delikatnie 
gotować ok. 30 minut.
Części karpia wyjmować łyżką cedzako-
wą, układać na półmisku, ozdobić ugoto-
wanymi jarzynami. Wywar przecedzić, 
rozpuścić żelatynę (1 łyżka na ½ litra) i za-
lać rybę. Zostawić do zastygnięcia.

Lidia Zając

7. ryba wigilijna
Składniki: filety z ryby morskiej ok. 7 szt., 
50 dkg pieczarek, pieprz, sól, pieprz cytry-
nowy, olej, masło, mąka, sok z cytryny, cy-
tryna, śmietana wiejska, 30 dkg sera żółte-
go, 2 cebule, natka pietruszki.
Wykonanie: rybę rozmrozić, można za-
cząć rozmrażać nawet dzień wcześniej, 
następnie posolić i popieprzyć (pieprzem 
zwykłym i cytrynowym). Odstawić filety 
rybne na 3 godziny. Obsypać każdy filet 
mąką (nadmiar mąki strząsamy), usmażyć 
na oleju. Skropić sokiem z cytryny według 
własnych upodobań smakowych. Usmażo-
ne ryby ułożyć w naczyniu żaroodpornym, 
na rybę dać usmażone pieczarki z cebulką 
na maśle, zalać śmietaną i rozprowadzić 
łyżką, posypać żółtym serem i włożyć do 
piekarnika na chwilę, tak, aby ser żółty się 
stopił. Przed podaniem przyozdobić ziele-
niną i plasterkami cytryny. 

Ewa Foryś, Małgorzata Tomaszewska

8. śledź w pierzynce
Składniki: 5–6 płatów śledziowych, 3 

ugotowane ziemniaki, 3 ugotowane mar-
chewki, 3 ugotowane jajka, 2 cebule, sło-
ik majonezu, sól, pieprz, pomidorki kok-
tajlowe, natka lub koperek (do dekoracji).
Wykonanie: śledzie pokroić w kostkę lub 
cienkie paski i przełożyć na dno naczynia. 
Cebulę pokroić drobno, rozsypać na śle-
dziach i posypać pieprzem i solą. Wszystko 
posmarować delikatnie majonezem. Ziem-
niaki zetrzeć na tarce o grubych oczkach 
i rozsypać na majonezie. W podobny spo-
sób zetrzeć marchewkę i rozłożyć na ziem-
niakach. Całość polać majonezem. Na ko-
niec zetrzeć białka jajek, a następnie żółt-
ka. Udekorować pomidorkami koktajlo-
wymi i zieleniną.

Dorota Dziedzic

9. kasza gryczana ze śliwkami
Składniki: 1 i ½ szklanki kaszy gryczanej, 
3 szklanki wody, 1 łyżeczka soli, 8 śliwek 
suszonych, 4 łyżki łuskanego ziarna sło-
necznika, 2 łyżki oleju.
Wykonanie: kaszę zalewamy wrzącą 
wodą z solą i gotujemy pod przykryciem 
ok. 15 minut na małym ogniu. Prażymy 
ziarna słonecznika i śliwki pokrojone w pa-
ski przez kilka minut na rozgrzanym oleju. 
Dorzucamy ugotowaną kaszę i mieszamy.

Aneta Krajewska

10. kluseczki drożdżowe z makiem
Składniki: kluski: 1 żółtko, 2 szklanki 
mąki pszennej, 5dkg drożdży, ½ szklan-
ki mleka, 2 łyżki cukru, 2 szczypty soli, 
2 łyżki roztopionego masła, troszkę cukru 
waniliowego.
Wykonanie: drożdże rozetrzeć z cukrem, 
wlać do letniego mleka, dodać sól i trochę 
mąki, pozostawić do wyrośnięcia. Potem 
dodać rozczyn do mąki, wbić żółtko, cukier 
waniliowy i wyrabiać tak długo, aż będzie 
odchodzić od miski. Na końcu dodać roz-
topione masło i jeszcze wyrabiać. Ciasto 
pozostawić do wyrośnięcia po czym roz-
wałkować na stolnicy i kroić krótkie klu-
seczki. Pozostawić do wyrośnięcia, a na-
stępnie piec na złoty kolor (15 – 20 minut).
Mak: ½ l maku sparzyć i zemleć w ma-
szynce, dodać słodką 30% śmietanę Łacia-
tą (1l) i cukier kryształ (około ½ szklanki). 
Wszystko wymieszać i schłodzić. 
Podawać jako wigilijny deser wlewając 
mak do pucharków i wrzucając na wierzch 
kluseczki.
Polecam, to jest naprawdę pyszne!

Danuta Kutyna

11. kutia
Składniki: 1 szklanka ziaren łuskanej 
pszenicy, 1 szklanka suchego maku, 1 
szklanka miodu, ½ szklanki posiekanych 
orzechów włoskich, ½ szklanki posieka-
nych migdałów, ½ szklanki rodzynek suł-
tanek, ¾ szklanki mleka, 15dkg daktyli, 
15dkg fig, 1 łyżka płatków migdałowych, 
aromat migdałowy.
Wykonanie: umytą pszenicę moczymy w 
przegotowanej letniej wodzie i odstawia-
my na całą noc. Następnego dnia cedzi-
my, zalewamy świeżą wodą i gotujemy na 
wolnym ogniu do miękkości, zmieniając w 
czasie gotowania trzykrotnie wodę. Gdy 
ziarna będą miękkie, odsączamy na sicie. 
W czasie studzenia kilkakrotnie potrząsa-

my sitem, aby ziarna się nie posklejały.
Wypłukany mak zalewamy 2 szklankami 
wrzątku, trzymamy przez 20 min. na nie-
wielkim ogniu, odstawiamy do wychłodze-
nia. Rodzynki , orzechy, migdały, dakty-
le i figi zalewamy przegotowaną wodą na 
około 10 – 15 minut.
Miękki, chłodny mak odsączamy na bar-
dzo gęstym sicie, przepuszczamy dwukrot-
nie przez maszynkę. Zmielony mak łączy-
my z miodem, odsączonymi i pokrojonymi 
w paski bakaliami, posiekanymi orzecha-
mi i migdałami oraz dodajemy kilka kropli 
olejku migdałowego. Całość łączymy z od-
sączoną pszenicą, układamy na okrągłym 
półmisku, kształtując zgrabny „kopczyk” 
i wstawiamy do lodówki na 30 – 40 min.
Przed podaniem brzegi „kopczyka” otacza-
my rozdrobnionymi, suszonymi owocami 
oraz dekorujemy uprażonymi na suchej pa-
telni płatkami migdałowymi. 

Jolanta Synowiecka

12. ciasta i ciasteczka
strucla makowa
Składniki: Ciasto drożdżowe: 3 szklan-
ki mąki pszennej, 1 szklanka mleka, 8 ły-
żek cukru, 100g masła, 40g drożdży, 1 jaj-
ko, 2 żółtka.
Masa makowa: 2 ½ szklanki maku, 250g 
bakalii, 1 (niepełna) szklanka cukru, 40g 
masła, 2 białka, 2 łyżki miodu.
Sposób przyrządzania:
Ciasto drożdżowe: drożdże rozetrzeć z ły-
żeczką cukru, mlekiem i 100g mąki. Gdy 
ciasto podwoi objętość, dodać utarte z po-
zostałym cukrem żółtka, jajko, pozosta-
łą mąkę i wyrobić. Wlać masło, wyrobić.
Masa makowa: mak gotować 10 minut, od-
cedzić, trzykrotnie zemleć. Na maśle przez 
10 minut smażyć mak, cukier, miód, baka-
lie. Ostudzić, dodać ubitą pianę z białek. 
Wykonanie: ciasto rozwałkować, rozsma-
rować nadzienie. Zawinąć, włożyć do na-
tłuszczonej formy, odstawić do wyrośnię-
cia, podziurkować słomką. Piec ok. 40 
minut w temp. 200°C. Udekorować we-
dług uznania. 

Agata Gonet
kruche ciasteczka
Składniki: ½ kg mąki, 1 kostka margary-
ny, 2 jajka, 1 ½ szklanki cukru, 2 łyżeczki 
proszku do pieczenia.
Wykonanie: przesiewamy mąkę z prosz-
kiem do pieczenia. Żółtka oddzielamy od 
białek i wlewamy na mąkę. Dodajemy po-
siekaną w kostkę margarynę (w tej postaci 
łatwiej jest wyrobić ciasto) oraz cukier i za-
gniatamy wszystko razem. Z zagniecione-
go ciasta wykrawamy ciasteczka przy po-
mocy foremek. Ciastka pieczemy w 180°C 
na złoty kolor.
Ciasteczka można robić w wielu wersjach 
smakowych z wanilią, kakao, kawą, cyna-
monem lub wiórkami kokosowymi.

Joanna Oprządek
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Adwent to oczekiwanie w ciemno-
ściach, symbolizujących człowie-

ka pogrążonego w grzechu. Zawsze jed-
nak rozjaśnia je niezwykłym blaskiem ja-
sna Jutrzenka, która błądzących prowa-
dzi ku niebu, ku zbawieniu. Jest nią Ma-
ryja, szczególnie czczona w Adwencie, 
zwłaszcza przez nabożeństwo roratnie, 
odprawiane o brzasku dnia. Nazwa „ro-
raty” pochodzi od łacińskich słów śpie-
wu na wejście (introitu) wczesnej mszy 
św. w okresie Adwentu: „Rora-
te caeli desuper” (spuście niebio-
sa rosę), która odprawiana jest o 
brzasku dnia, na pamiątkę ciem-
nej nocy, w jakiej pogrążona była 
ziemia, dopóki nie przyszedł na 
nią Chrystus – światło najdosko-
nalsze. Nasze, polskie roraty, to 
jedno z najpiękniejszych nabo-
żeństw ku czci Maryi. Prawdo-
podobnie sprowadziła je z Wę-
gier na polskie ziemie św. Kin-
ga. Były niezwykle uroczyście 
odprawiane, a uświetniali je swą 
obecnością królowie, senatoro-
wie, rycerze, szlachta, modląc się 
wespół z prostym ludem. Można 
powiedzieć, że roraty dały moc-
ny fundament innym, nie mniej 
ważnym nabożeństwom do Mat-
ki Bożej. 
 Stare kroniki podają, że w 
pierwszą niedzielę Adwentu, na 
roratach, początkowo w katedrze 
wawelskiej, a później i w kate-
drze warszawskiej, przed roz-
poczęciem Mszy św., do ołtarza 
podchodził król, niosąc pięknie 
ozdobioną świecę i stawiał ją na 
najwyższym lichtarzu, na środku 
ołtarza. Podobne świece przyno-
sili do ołtarza: prymas, senator, 
ziemianin, rycerz, mieszczanin, chłop – 
byli oni przedstawicielami ówczesnych 
stanów i każdy, składając świecę, mówił: 
„Gotów jestem na sąd Boży. O tej pięknej 
tradycji, dziś już nie praktykowanej, pi-
sał wiele lat temu Ludwik Kondratowicz 
(Syrokomla) słowami:
Od Bolesława, Łokietka, Leszka,
Gdy jeszcze w Polsce Duch Pański mieszkał,
Stał na ołtarzu przed mszą roraty,
Siedmioramienny lichtarz bogaty,
A stany państwa szły do ołtarza,
A każdy jedną świecę rozżarza.
Król – który berłem potężnym włada,
Prymas –najpierwsza senatu rada,
Senator – świecki opiekun prawa,
Szlachcic – co królów w Polsce nadawa,
Żołnierz – co broni swoich współbraci,
Kupiec – co handlem ziomków bogaci,
Chłopek – co z pola, ze krwi i roli
Dla reszty braci chleb ich mozoli.
Każdy na świeczkę grosz swój przyłoży
I każdy gotów iść na sąd Boży.
Tak siedem stanów z ziemicy całej,
Siedmiu płomieńmi jasno gorzały,
Siedem modlitw treści odmiennej
Wyrażał lichtarz siedmioramienny.
 Królowie: Zygmunt Stary, Zygmunt 
August, królowa Bona, Anna Jagiellon-
ka i Marysieńka Sobieska codziennie w 
Adwencie brali udział w roratach (por. 

Jan Uryga: „Rok Polski z Maryją”). 
 Obecnie, dla wygody ludzi pracują-
cych, a zwłaszcza dzieci, w wielu kościo-
łach roraty są odprawiane wieczorem, ale 
nie mają już takiego uroku jak dawniej.
Pamiętam z dzieciństwa moje uczestnic-
two w roratach i to, jak przez mgłę, w po-
mrokach okupacji tylko z mamą i moimi 
trzema starszymi siostrami, i to, już bar-
dziej świadome, z tatą po jego powro-
cie z siedmioletniej tułaczki wojennej. 

Wspominam, że nieraz jeszcze było ta-
kie jesienne, błotniste i ciemne, ale pełne 
uroku, wędrowanie z naftową latarnią w 
ręku, a czasem po grudzie lub skrzypią-
cym pod nogami śniegu. Niezapomnia-
ne to były widoki migocących naokoło 
światełek, które jak świetliste strumyki 
spływały z pagórków w jednym kierun-
ku – do brzosteckiego kościoła. A potem 
ten zapach, a raczej zaduch, w kościele 
z knotów pogaszonych naftowych latar-
ni i panujący półmrok. Wtedy jeszcze nie 
było elektryczności, a od świec pozapal-
nych na ołtarzu i tu i ówdzie w nawie ko-
ścioła, o tak wczesnej porze, przed świ-
taniem, niewiele było widać. Nikomu to 
jednak nie przeszkadzało, że ciemno, że 
unoszący się dym ze świec i z pogaszo-
nych latarń drażnił oczy. Wszyscy głę-
boko przeżywali to liczne zgromadzenie 
adwentowe, przygotowujące wiernych na 
święto Bożego Narodzenia. Czasem moż-
na było nawet zobaczyć, jak ktoś padał 
na twarz przed ołtarzem i leżąc krzyżem, 
przez chwilę w pokorze i uniżeniu wielbił 
Boga. Wielka to była wiara i miłość do 
Boga. Wielu przecież straciło swoich bli-
skich w niedawnej niemieckiej okupacji i 
potem zaraz po wojnie z rąk sowieckich i 
ubeckich, czy od min i niewypałów. Pew-
nie w niemym bólu błagali Boga o miło-

sierdzie dla nich, a sami dziękowali za to, 
że przeżyli te straszne czasy.
 Ludzie ustawiali się w kolejkach przy 
konfesjonałach, aby się wyspowiadać 
na święta. Wtedy jeszcze nie urządza-
no spowiedzi adwentowych jak obecnie, 
z udziałem zaproszonych księży z de-
kanatu i trzeba było przez cały Adwent 
wyspowiadać się u swoich księży w pa-
rafii. O godzinie szóstej rano jeden z ka-
płanów odprawiał uroczystą mszę św. 
roratnią z wystawieniem Najświętsze-
go Sakramentu (było to przecież jesz-
cze przed Soborem Watykańskim II), a 

dwaj pozostali nadal spowiada-
li. Po roratach, szybko wracali-
śmy do domu, aby zjeść skrom-
ne, ale ciepłe śniadanie. Najczę-
ściej był to zakiszony z razowej 
żytniej lub owsianej mąki żurek 
z ziemniakami, lub tzw. „ukro-
pek”, czyli czerstwy chleb po-
krojony w kawałki we wrzątku 
posolonym ze skwarkami, które 
po wojnie już bywały w domu. 
Po tak smakowitym śniadaniu 
(jeszcze dziś czuję ten smak w 
ustach), trzeba było szybko tą 
samą drogę pokonać, aby zdą-
żyć na 8-mą do szkoły, która była 
blisko kościoła. Codziennie szli-
śmy wszyscy z domu na roraty, 
tylko jedno zostawało aby wy-
konać codzienne poranne pra-
ce przy gospodarstwie i przy-
gotować dla wszystkich śniada-
nie. Choć to codzienne adwento-
we wędrowanie do kościoła i do 
szkoły było meczące, to jednak 
dawało nam wiele radości.
 Czasy się zmieniły i obecnie 
łatwiej nam jest żyć, ale może 
dlatego wielu ludzi zobojętniało 
religijnie, zapomniało o Bogu. 
Mamy drogi dobre, wyasfalto-
wane, a często jeszcze przy nich 

wybrukowane chodniki, światło uliczne 
i pora jest dogodna, bo wieczorem jest w 
naszych kościołach sprawowana Eucha-
rystia – nie trzeba tak wcześnie wstawać, 
ale coraz mniej ludzi przychodzi na rora-
ty. Jeszcze czasem można dzieci zachę-
cić jakimiś niespodziankami, obrazkami, 
czy układankami, lecz nie na długo. Nie 
ma już takiej prawdziwie bezinteresow-
nej miłości do Matki Bożej. To prawda, 
że dzieci są przeciążone nauką i różny-
mi, niekoniecznymi dodatkowymi zaję-
ciami w szkole, ale pewnie i zwyczajne 
lenistwo jest przyczyną, że tak niewiele 
ich jest na roratach. A przecież roraty są 
tak piękne i polskie. Trzeba nam wszyst-
kim obudzić się z tego duchowego leni-
stwa i powrócić do Maryi. Warto, bo Ona 
jest naszą Królową, Opiekunką i Pocie-
szycielką. Przypomina nam o tym Maria 
Konopnicka słowami: „Nigdym ja ciebie, 
ludu, nie rzuciła, Nigdym ci mego nie od-
jęła lica, Ja – po dawnemu – moc twoja 
i siła! – Bogarodzica!... 
 Powróćmy więc naszym uczestnic-
twem w roratach do dawnej gorliwości w 
czczeniu Tej, która jest Jutrzenką zwiastu-
jącą rychłe nadejście blasku Słońca – Je-
zusa Zbawcy naszego w zbliżającej się 
uroczystości Bożego Narodzenia. 

Ks. Sz. N.

adwentowe oczekiwanie
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Dnia 11 XI 2009r. minęła 91 rocznica 
odzyskania niepodległości naszej oj-

czyzny. Ta rocznica zmusiła mnie do pew-
nej refleksji nad historią mojej małej ojczy-
zny, jaką jest parafia Siedliska Bogusz. Do 
1980r. parafia Siedliska Bogusz składa-
ła się z 7 wsi tj.: Siedliska Bogusz, Smar-
żowa, Bączałka, Głobikówka, Kamienica 
Górna, Grudna Górna i Grudna Dolna. A 
sama parafia przynależała i dalej przynale-
ży do gminy Brzostek. Ponieważ jestem ro-
dakiem tej małej ojczyzny, mimo lat, w dal-
szym ciągu interesuję się losami tej parafii. 
 Wspomniana rocznica przywołuje mi 
słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który 
w Krakowie powiedział: „Nie chciejcie oj-
czyzny, która was nic nie kosztuje”. Miesz-
kańcy parafii Siedliska Bogusz i Gminy 
Brzostek drogo płacili za otrzymaną wol-
ność, czego dowodem jest 12 cmentarzy 
z I wojny światowej. W czasie tych walk, 
pod Brzostkiem były ogromne zniszcze-
nia w postaci spalonych domów i zabudo-
wań. Również w czasie okupacji na tere-
nie Gminy Brzostek działała silna party-
zantka AK, która miała swoją siedzibę w 
lasach Kamienicy Gór-
nej, czy w lesie na tere-
nie Głobikówka. A co po-
wiedzieć o machinie fron-
towej z roku 1944/45?. 
W samej Grudnej Gór-
nej zginęły 34 osoby od 
kul armatnich, karabino-
wych, od min, czy grana-
tów. Ich nazwiska widnie-
ją na tablicy pamiątkowej 
w parafialnym kościele. 
Podobne ofiary poniosła 
również Kamienica Gór-
na i Bączałka, gdyż były 
miejscem frontu. Nazwi-
ska ofiar tej wojny moż-
na odnaleźć w Księdze 
Defunctorum w kancela-
rii parafialnej. Wprawdzie 
w maju 1945r. zakończy-
ła się II wojna światowa, 
ale ona nie przyniosła nam wolności, ani 
religijnej, ani politycznej. Pięknie to ujął 
kronikarz w parafii Łososina Dolna, któ-
ry napisał: „Skończyła się okupacja nie-
miecka, a zaczęła się okupacja sowiec-
ka.” I tak było. Ludność Kamienicy Gór-
nej doświadczyła na własnej skórze skut-
ków tej okupacji. Po przejściu machiny 
wojennej 1944/45, zostało w Kamienicy 
Górnej zaledwie 19 budynków całych, z 
410 sztuk bydła uratowano tylko 32 kro-
wy, z 92 koni uratowano tylko 15 (tabela 
zniszczeń 10 V 1945r. Brzostek). A na po-
lach zasieki i miny. Ludność wysiedlona 
przez Armię Czerwoną znalazła przytułek 
w powiecie krośnieńskim, strzyżowskim i 
rzeszowskim. Po powrocie z wysiedlenia, 
jednostki bardziej przedsiębiorcze wyemi-
growały na ziemie zachodnie. Większość 
została na ojcowiźnie, biorąc się energicz-
nie do odbudowy, korzystając z obfitości 
drzewa w lasach. Caritas parafialny założył 
w Kamienicy Górnej kuchnię dożywiają-
cą, rozdzielał odzież z polonii amerykań-
skiej, dostarczał zboża na zasiew, a krew-
ni z USA pospieszyli swym rodzinom z 

pomocą tak, że Kamienica Górna wkrótce 
„stanęła na nogi”. Według dokumentów hi-
storycznych miejscowość ta posiadała naj-
starsza metrykę z wiosek przynależnych do 
parafii Siedliska Bogusz. Ta metryka to rok 
1288. Leszek Czarny w swoim dokumen-
cie z tego roku, w którym nadał Klaszto-
rowi Benedyktynów Tynieckich prawo za-
kładania miast i wsi na prawie niemiec-
kim, wymienia szereg wsi powstałych w 
drugiej polowie XII w. lub I połowie wie-
ku XIII. Historię Kamienicy Górnej opi-
szę przy innej okazji. W tym artykule pra-
gnę zwrócić uwagę na to, co się działo w 
Kamienicy przy końcu XX wieku. 
 I tak dnia 24 X 1948r. Kamienica Gór-
na, jako gromada poświeciła się Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa z żywą wiarą, 
wielką ufnością i wrodzoną pobożnością, 
by otrzymać łaski potrzebne w jej stanie. 
Mieszkańcy Kamienicy Górnej lubią piel-
grzymować do „tronów łaski”, zaprawie-
ni do tego przez wiele dziesiątków lat pod 
kierunkiem doświadczonego przewodnika 
Jana Rusiniaka, który w 1947r. przyprowa-
dził do Dębowca na 100-lecie La Salette 

500-osobową pielgrzymkę otrzymując gra-
tulacje i uznanie obecnych tam biskupów 
przemyskich. Kamieniczanie mają jakąś 
wrodzoną żyłkę podróżowania. Kamieni-
ca G. jest ortodoksyjna, nie ma ani jedne-
go innowiercy, przywiązana do kościoła i 
duchowieństwa, któremu zawdzięcza swo-
ją lokację z surowego korzenia leśnego w 
zamierzchłych czasach (Benedyktynom). 
Jest wsią pobożną, bo wydała sześciu ka-
płanów: 
- ks. Jan Czerwiński wyświęcony w 1929r., 

pracował na ziemiach zachodnich, 
- o. Łukasz Sokołowski OFMCap, wyświę-

cony w 1961r.,
- ks. Stanisław Przebieda - kapłan diecezji 

częstochowskiej, wyświęcony w 1962r., 
- ks. Jan Chajec - wyświęcony w 1963r., 

budowniczy nowego kościoła i plebanii 
w Żyrakowie k. Dębicy, 

- ks. Emil Matysik - proboszcz Olszyny k. 
Wojnicza, wyświęcony w 1982r., 

- ks. Jan Raś - proboszcz w Miliku k. Mu-
szyny, wyświęcony w 1984r.

 To chluba mieszkańców Kamienicy 
Górnej, ale to również znak żywej wiary 

i przywiązania do kościoła i ojczyzny. Z 
danych powyżej wynika, że mieszkańcy 
tej wsi cenią sobie wolność religijną i po-
lityczną. Mieszkańcy od zaraz po zakoń-
czeniu wojny przekonali się, że okupacja 
sowiecka chce im zabrać nie tylko wolność 
polityczną, ale i religijną. Pomimo obiet-
nic władza ludowa nie przyszła im z po-
mocą w tych trudnych chwilach po zakoń-
czeniu wojny. Co więcej, gnębiła ich po-
datkami, obowiązkami dostarczania pło-
dów rolnych władzy ludowej, zmuszano 
ich do zapisywania gruntu do spółdziel-
ni produkcyjnej, a ludność nakłaniano do 
zapisywania się do partii. Mieszkańcy byli 
oddaleni od 6 do 9 km od parafialnego ko-
ścioła. Droga była błotnista i kamienista. 
Stąd mocno stanęli przy swoim ks. prob. 
Karolu Kawuli, który od początku widział 
ich biedę i trudne warunki. A oni postano-
wili bronić wolności religijnej i politycz-
nej. I tak czynili, z czego Gmina Brzostek 
może być dumna. Dowodem są przykła-
dy walki o kaplicę i punkt katechetyczny. 
Ks. Karol Kawula dobrze znal historię Ka-
mienicy Górnej i cenił sobie ich przywią-
zanie do parafii. Często myślał, aby zbu-
dować kaplicę, by mieszkańcy nie musie-
li pokonywać dalekiej drogi do kościoła. 

W roku 1960/61 władze 
komunistyczne w Polsce 
usunęły religię ze szkoły, 
stąd księża proboszczo-
wie musieli organizować 
punkty katechetyczne w 
domach prywatnych bli-
sko szkoły. W roku 1961 
z Kamienicy Górnej wy-
jechał na ziemie zachod-
nie Edward Raś, który 
zostawił po sobie mały 
drewniany domek, na 
małej działce obok sta-
rej szkoły. Tę okazję ks. 
proboszcz wykorzystał i 
za zgodą Kurii Biskupiej 
zakupił tą własność na 
moje nazwisko. Dlaczego 
na moje? Tego nie wiem. 
Były kłopoty z zawarciem 
kontraktu, ale udało się go 

załatwić w urzędzie notarialnym w Jaśle, 
ponieważ w Kamienicy Górnej nie było 
jeszcze parafii. Zakupu tego domu należa-
ło więc dokonać na nazwisko prywatne. Ja 
wtedy pracowałem w Tarnowie, w parafii 
św. Józefa. Po zakupieniu tego domku, ks. 
proboszcz usunął wewnętrzną ścianę, aby 
zwiększyć powierzchnię użytkową na ka-
plicę i salę katechetyczną. Potem urządzo-
no prowizoryczny ołtarz i zamontowano 
ławki dla dzieci szkolnych do nauki reli-
gii. Od tego czasu w każdą niedzielę przy-
jeżdża kapłan z Siedlisk Bogusz celebro-
wać mszę świętą, głosić homilię i spowia-
dać ludzi, a dwa razy w tygodniu na naukę 
religii. Początek nowego roku szkolnego 
1961/62 przyniósł nowe trudności w zakre-
sie nauczania religii. Dnia 23 VIII 1961r. 
wezwano ks. prob. K.Kawulę do wydzia-
łu oświaty w Jaśle i przeczytano mu nowe 
rozporządzenie ministra o obowiązku re-
jestracji punktów katechetycznych i prze-
syłania sprawozdań z nauki religii. Epi-
skopat Polski zaprotestował i zabronił ka-
płanom rejestrować punkty katechetyczne. 
W tym celu odczytano 17 IX 1961r. List 

walka o kaplicę w kamienicy górnej

W tym domku przez wiele lat była kaplica i sala katechetyczna
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Episkopatu Polski. Ze strony władz posy-
pały się represje i kary pieniężne na wier-
nych, którzy swe domy wydzierżawili na 
sale katechetyczne. Episkopat trzymał się 
zasady: naukę religii wyrzucono ze szko-
ły, jest rozdział państwa od kościoła, sale 
katechetyczne przygotowały sobie parafie 
same, więc jakim prawem władze PRL-u 
żądają rejestracji? Dnia 13 X 1961r. Kole-
gium Karnoadministracyjne w Jaśle uka-
rało ks. prob. K.Kawulę 1500 zł, a ks. ka-
techetę uczącego religii Jana Śpiewaka 
grzywną 1000 zł. (wtedy wartość pienią-
dza była podobna do obecnej). Mimo tych 
kar ks. proboszcz zorganizował w parafii 6 
punktów katechetycznych. Dwa w domach 
parafialnych (Siedliska Bogusz, Kamienica 
Górna – dom zakupiony od E. Raś) jeden w 
Smarżowej u pana Czesława Konicy, jeden 
w Grudnej Górnej w domu E. Kiecy, jeden 
u rodziny Anny i Tadeusza Mirusów i jeden 
w Globikówce. W domku zakupionym od 
E.Rasia ks. biskup tarnowski ery-
gowal formalnie dnia 10 IV 1964r. 
kaplicę do celebrowania mszy św. 
Od tego czasu było w miarę spo-
kojnie do roku 1966. W uroczy-
stość Wniebowstąpienia Pańskie-
go tj. dnia 19 V 1966r. władze ja-
sielskie przyjechały do Kamieni-
cy i zaplombowały kaplicę, zabra-
niając celebrowania w niej mszy 
św. Mieszkańcy Kamienicy Gór-
nej nie dali się zastraszyć, dwa 
razy zerwali plomby i mszę świę-
tą dalej celebrowano w niedzielę i 
święta. Na front do walki o kapli-
cę przybył sam wódz diecezji ks. 
bp. Jerzy Ablewicz 23 V 1966r. ze 
słowami otuchy powiedział: „Nie 
jesteście sami!” Ks. Piątek, jako 
prawny właściciel tej posiadłości, 
otrzymał w Tarnowie 3 urzędowe 
pisma. Jedno z prokuratury: Ja-
kim prawem prywatne mieszkanie 
przeznaczyłem na kaplicę. Drugie 
pismo od władz budowlanych: Ja-
kim prawem dokonałem przerób-
ki wewnątrz budynku bez zezwo-
lenia? Trzecie pismo z urzędu rol-
nictwa, że ja nie jestem rolnikiem 
tylko kapłanem i nie zajmuję się 
przylegającą działką aby ją upra-
wiać. Wezwany na UB w Tarno-
wie odpowiedziałem na te pytania 
powiedzeniem: Wolnoć Tomku w 
swoim domku. Ks. Kawula dziel-
nie się bronił przed władzami i ja także by-
łem pewny, ze za nami stoją mieszkańcy 
Kamienicy. A władze nie bały się nas tyl-
ko mieszkańców. Ks. prob. K.Kawula kil-
kakrotnie był wzywany do władz państwo-
wych w Jaśle. Dnia 14 VII 1966 Powiato-
wa Komenda MO w Jaśle znowu wezwa-
ła ks. prob. K. Kawulę w krzyżowy ogień 
pytań. Ale i z tej opresji proboszcz wyszedł 
obronną ręką. Rok 1967 przyniósł następne 
kłopoty. Na początku stycznia to jest 12 I 
1967 został wezwany przed oblicze Przew. 
Pow. Rady. Narod. w Jaśle do mgra Józefa 
Dady, który kategorycznie oświadczył, że 
dom w Kamienicy G. jest upaństwowiony 
na rzecz szkoły i polecił mu wynieść stam-
tąd wszystkie przedmioty kultu religijne-
go. Gdy o tym powiadomiono mieszkań-
ców udała się z Kamienicy 22 osobowa 
delegacja w dniu 22 I 1967 do posła Trze-

śniaka, do parafii i Przew. P.P.R.N. w Jaśle. 
Po powrocie delegacji z Jasła znowu ks. 
prob. K. Kawula jest wezwany do Przew. 
P.P.R.N. w Jaśle. Dnia 2 II 1967 znowu sły-
szy zakaz celebrowania mszy św. w kapli-
cy w Kamienicy G., ale ks. prob. się bro-
ni i jest świadomy, że za nim stoją miesz-
kańcy korzystający z tej kaplicy. Zaś dnia 
22 II 1967r. siedmioosobowa delegacja z 
Jasła składa rewizytę mieszkańcom Ka-
mienicy Górnej i urządza wielkie zebra-
nie w sprawie kaplicy. Wtedy mieszkańcy 
Kamienicy Górnej zdali dobrze egzamin z 
przywiązania do wolności sumienia i praw 
obywatelskich. Ks. proboszcz pisał, że na 
tym zebraniu padały śmiałe i drastyczne 
sformułowania przeciwko władzy ludo-
wej. Mówili: „Gdy będzie trzeba, będzie-
my się bronić jak w Wietnamie”. Wobec 
takiej postawy władze skapitulowały, go-
dząc się na punkt katechetyczny. Dnia 25 
II 1967r. przewodniczący Prez. Pow. R.N. 

w Jaśle znowu wzywa ks. proboszcza i ata-
kuje go za to, że podburza ludność prze-
ciw władzy ludowej, za szerzenie anar-
chii i zagroził mu karami. Przewodniczą-
cy dotrzymał słowa, bo 11 VII 1967r. ko-
legium adm. przy PPRN w Jaśle wymie-
rzyło ks. prob. Grzywnę 3000 zł za niele-
galne odprawianie mszy świętej w tej ka-
plicy. Ponieważ ks. prob. nie kwapił się z 
zapłaceniem wymierzonej kary, władza 
ludowa przysłała egzekutorów, którzy za 
grzywnę z odsetkami 3 125 zł zajęli jedną 
krowę plebańską (wiśnię). W uroczystość 
odpustową 8 IX 1968r. gościła w Siedli-
skach Bogusz delegacja ks. bp. ordynariu-
sza w osobie ks. prałata Franciszka Gawli-
ka – rektora Sem. Duch. w Tarnowie, który 
po sumie poprowadził procesję odpustową 
i przemówił ciepło w imieniu ks. bp. ordy-
nariusza do wszystkich parafian. Po połu-

dniu tego dnia, o godz. 16 dokonał poświę-
cenia nowego ołtarza w kaplicy w Kamie-
nicy G. odprawił mszę św. i wygłosił ka-
zanie. Jako riposta za tę religijną uroczy-
stość, urzędnicy wydziału finansowego z 
Jasła 10 IX pod nieobecność ks. probosz-
cza, który był wtedy na rekolekcjach ka-
płańskich, przeszukali jego mieszkanie na 
plebanii. Ponieważ nic godnego do zabra-
nia nie znaleźli, zajęli tylko jego stare ra-
dio „Rapsodia” i sprzedali na licytacji w 
Jaśle.
 Oto krótka historia walki o budowę ka-
plicy w Kamienicy Górnej. 
 Tę walkę rozpoczął ks. proboszcz już 
w roku 1957, czyniąc starania o pozwole-
nie na budowę kaplicy. Budowa kaplicy le-
żała na sercu także ks. bp. Jerzemu Able-
wiczowi. W lipcu 1957 r. ja, będąc klery-
kiem na V roku Sem. Duch. w Tarnowie 
z ks. wikariuszem Józefem Góreckim, zo-
staliśmy posłani przez ks. prob. do Kamie-

nicy, aby ukopać kilofami trochę 
kamienia do fundamentów pod ka-
plicę. Pamiętam, że kopaliśmy w 
takim małym kamieniołomie nad 
potokiem. Kopaliśmy przez dwa 
dni. Ks. prob. zgromadził już 45 
m3 desek, trochę cegły i założył 
na cemencie fundamenty. Nieste-
ty władze Polski Ludowej wszyst-
ko skonfiskowały i zapieczęto-
wały wykonane fundamenty. Te-
raz z pozycji czasu należy powie-
dzieć, że warto było walczyć o ka-
plicę, bo ona dala początek obec-
nej parafii. Ta kaplica służyła, aż 
do wybudowania nowego kościo-
ła. Dziś młodzi ludzie mają pięk-
ny kościół, plebanię, cmentarz, 
ale zanim to można było posta-
wić, wcześniej musiała być ofia-
ra i cierpienie. To była walka nie 
tylko o kaplicę, czy punkt kateche-
tyczny, ale to była walka o wol-
ność sumienia. Przy tej okazji pra-
gnę poruszyć jeszcze inną walkę. 
Walkę o wolność polityczną na-
szej ojczyzny. Młodzi tej sprawy 
nie znają, a starsi już powoli od-
chodzą z tego świata. W dniu 11 
XI b.r. przeżywaliśmy 91 rocznicę 
odzyskania niepodległości przez 
naszą ojczyznę. Ten dzień przypo-
mina nam, że w 1945r. skończyła 
się okupacja niemiecka a zaczęła 
sowiecka. Po odejściu Armii Czer-

wonej w I 1945r., która wyrządziła polskiej 
ludności wiele krzywd i zaprowadziła wła-
dzę ludową, która mimo obietnic nie przy-
chodziła z pomocą ludności skrzywdzonej 
działaniem walk frontowych. Stąd niektó-
rzy członkowie AK z czasów okupacji nie-
mieckiej nie złożyli broni i dalej przebywa-
li w lesie, czekając, że niebawem nastąpi 
III wojna światowa między USA a Zw. Ra-
dzieckim. Życie pokazało, że były to złud-
ne nadzieje, bo zachód nigdy nie myślał o 
III wojnie światowej. Przeżywana roczni-
ca odzyskania niepodległości 11 XI 2009r. 
przywołuje na pamięć wspomnienie wal-
ki politycznej o naszą niepodległość, wal-
ki jaka miała miejsce na naszych terenach. 
Mimo zakończenia działań wojennych w 
pow. jasielskim, na terenach leśnych po-

Kościół parafialny w Kamienicy Górnej

Dokończenie na str. 8
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jawiły się oddziały niepodległościowe-
go podziemia, szukając schronienia przed 
ścigającymi ich oddziałami Bezpieki. 20 
II 1946r. przy pięknej pogodzie, ośnieżo-
nej ziemi i mroźnym powietrzu, wieczo-
rem ok. godz. 16 doszło do starcia UB w 
liczbie ok. 50 osób z oddziałem Jana Stef-
ki ps. Mściciel. Ten oddział zatrzymał się 
na krótki czas u pana Wojciecha Kaczki w 
Grudnej Górnej. Były dwie furmanki, ka-
rabin maszynowy i jeden koń osiodłany. 
Oddział wyruszył w stronę Brzezin głów-
ną drogą. Funkcjonariusze Bezpieki z Rze-
szowa uzyskali wiadomość, że partyzan-
ci zatrzymali się w Grudnej Górnej i wy-
szli naprzeciw. UB miał samochód cięża-
rowy, działko, dwa ckm-y. Spotkanie na-
stąpiło przypadkowo na drodze w przysiół-
ku Górzyna między zabudowaniami Zyg-
munta i Gliwy. Doszło do ostrej strzelani-
ny, w której zginęło 4 AK-owców. Areszto-
wano 16 osób. Główny dowódca Jan Stef-
ko, ranny zbiegł na koniu w stronę Brze-
zin. Zostawił konia i uszedł w las. Wszyst-
kich osądzono. Trzech skazanych tj. Józef 
Grębosz - lat 25, Józef Kozłowski – lat 24, 
Franciszek Noster – lat 24, powieszono w 
środę podczas jarmarku, publicznie na ryn-
ku w Dębicy. Skazani przed śmiercią wo-
łali: Niech żyje AK, niech żyje Bór – Ko-
morowski. Jeden odmawiał Zdrowaś Ma-
ryjo… Pozostałych 16 skazano na długo-
letnie więzienia. Wszyscy pochodzili z 
woj. rzeszowskiego. Władza ludowa na-
zwała ich „bandą”. Tak samo partyzantów 
AK nazywali Niemcy mówiąc: „Bandit”. 
Mam w swoich dokumentach kopie prze-
słuchań wszystkich oskarżonych. Jeszcze 

do dziś widzę krew tych, którzy polegli na 
śniegu podczas walki z UB. Ziemia kamie-
nicka była też świadkiem walki o wolność 
innej grupy AK, która przebywała w lesie 
w Kamienicy G. na przysiółku zw. Granice. 
Tam chroniła się grupa kpt. Ludwika Mar-
szalka – ostatniego komendanta AK Dębi-
ca. Najpierw przez jakiś czas komendant 
ukrywał się w domu Genowefy Staniszew-
skiej, a potem już w tzw. Małym Dom-
ku na Granicy. UB długo rozpracowywa-
ło miejsce ukrywających się AK–owców. 
Jednak im przychodziła z pomocą ludność 
Kamienicy G. i Grudnej Dolnej dostar-
czając im żywność. 22 VI 1949r. UB od-
kryło „Mały Domek”, ale AK-owców nie 
schwytali, gdyż wcześniej zdążyli uciec. 
Natomiast znaleźli rzeczy osobiste m.in. 
pisane listy przez Zofię Osmólską do Jasi 
(Elżbiety Kopeć). Dzięki temu funkcjona-
riusze uzyskali dowód na związki kierow-
nika w Kamienicy G. z ukrywającymi się. 
Potem UB aresztowało 10 osób. Wniosek 
aresztowania pochodzi z dnia 27 VI 1949r. 
wydany w Jaśle. Aresztowano w Kamieni-
cy Górnej: Edwarda i Genowefę Kosiba, 
Jana i Elżbietę Motyka, Franciszka Woj-
narowskiego, Władysława Piątka, Adolfa 
Rzędzińskiego, Andrzeja Dachowskiego. 
Z Grudnej Dolnej: Tadeusza Osmólskie-
go i jego córkę Zofię Osmólską. Areszto-
wanych osadzono w więzieniu, na zamku 
w Rzeszowie. Nakaz aresztowania wydał 
major mgr Filip Barski z WPR. Wszyscy 
wyrokiem sądu z dn. 10 X 1949 w Rze-
szowie otrzymali kary więzienia od 1,6 
roku do 11 lat. Kary więzienia wymierzył 
sąd wojskowy. Aresztowani przebywali w 
różnych więzieniach jak np. w Rzeszowie, 
Bydgoszczy, w Krakowie na Montelupich 

i w najcięższym więzieniu we Wronkach. 
Potem były następne aresztowania i po-
szukiwanie zbiegłych AK-owców. Pomo-
cy AK-owcom udzielali także kapłani, a 
m.in. ks. prob. Karol Kawula i ks. Julian 
Gorczyński, jako wikariusz. Dokładną in-
formację o członkach AK z terenu Gminy 
Brzostek i okolicy można znaleźć w książ-
ce pt. „Sprawa agenturalna Północ” napi-
sanej przez ks. Bogdana Stanaszka, Tu-
chów 2009. Tak sobie myślę, że nadszedł 
czas, aby te wydarzenia związane z walką 
o wolność sumienia i o wolność politycz-
ną naszej ojczyzny, przekazać młodemu 
społeczeństwu, aby mogło poznać histo-
rię walki o wolność ojczyzny. Ta wolność 
była okupiona śmiercią, męczeństwem, 
ofiarami, tułaczką i prześladowaniem. Ta 
wolność nie spadla z nieba. Ona, jak mó-
wił papież Jan Paweł II została nam dana i 
zadana. O te wolność walczyli nasi bracia 
i siostry z naszej gminy brzosteckiej i na-
szej dawnej parafii siedliskiej. Tak mi się 
wydaje, aby pomyśleć o tablicy pamiątko-
wej dla tych ludzi prześladowanych przez 
UB i zamontować ją w szkole, albo w ko-
ściele (sprawa do rozważenia). Marszalek 
Józef Piłsudski powiedział: „Kto nie sza-
nuje, ani nie ceni swojej przeszłości, ten 
nie jest godzien szacunku teraźniejszości, 
ani nie ma prawa do przyszłości”. Warto 
się nad tymi słowami zastanowić.

 Opracowano na podstawie „Kroni-
ki ks. K. Kawuli”, „Rowerowe wędrów-
ki po Gminie Brzostek”, Ks. B. Stanaszek 
„Sprawa agenturalna Północ” oraz wła-
snych przeżyć i obserwacji autora.

Ks. Władysław Piątek,  
Łososina Dolna 11 XI 2009 
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z Brzostku w świat
„…Czułość jest potężniejsza od uporu.
  Woda mocniejsza od skały.
  Miłość mocniejsza od przemocy.”

Herman Hesse

Grudniowy, rześki wiatr owiewa 
wszystko dookoła. Nagie drzewa 

pochylają swoje korony to w lewo, to 
w prawo. Drogi lekko zastygłe, zmar-
znięte, wiodą do domów, zagród, za-
kładów pracy. Szare, ciemne, upstrzo-
ne bielą lekkiego śniegu zapraszają do 
spacerów w grudniowej zadumie nad 
przemijaniem, bo to już ostatni miesiąc 
2009 roku. Refleksjom, wspomnieniom 
pomaga aura wolno zbliżającej się zimy. 
Całe zagrody zatopione są w ciszy i spo-
koju. Wszędzie pusto, jakby świat za-
snął w odpoczynku zimowym. W ogro-
dach wszystko ścięte, nawet róże okryte 
są kopcami ziemi i gałązkami pachną-
cej jedliny, świerków, sosen i tui. Raba-
ty szare, tylko gdzieniegdzie wychylają 
się kolorowe liście – brunatne, bordo-
we, rudawe i żółte krzewów nowej ge-
neracji. Mocne czerwone grona jarzębi-
ny zwisają ciężko jakby chciały skusić 
ptactwo do siebie. Owoce derenia, ka-
liny, jarzębiny, róży zapraszają do sie-
bie gospodynie, zachęcają do zbierania 
i robienia ostatnich nalewek i konfitur 
na długie wieczorne spotkania rodzin-
ne. Cisza w zagrodach, tylko niekiedy 

przelatują stada gawronów do pól pokry-
tych soczystą oziminą i przypominają o 
tym, że przyroda odpoczywa po jesiennych 
trudach życia. Nawet domowe psy wolniej 
i spokojniej ujadają na widok przechodzą-
cych nieznajomych koło domów. 
 Przedmieście brzosteckie jakże inne 

jest niż przed laty. Nowe domy, o nowo-
czesnej architekturze wyrastają jak przy-
słowiowe grzyby po deszczu. Wokół nich 
ogrodzenia wymyślne, funkcjonalne, cie-
kawie wykonane zdolnymi rękami, mister-
ne kształtem, harmonijne kolorem i wywo-
łują zdumienie nad różnorakim materiałem 

budowlanym. Zachęcają przechodniów 
do zatrzymania się, spojrzenia i podzi-
wu nad geniuszem myśli ludzkiej, po-
stępu technicznego i precyzją wykona-
nia. Nawet te stare domy wybudowa-
ne zaraz po wojnie są wyremontowa-
ne, unowocześnione, ocieplone, z no-
wymi drzwiami i oknami, ciekawą ele-
wacją zmuszają przechodnia do reflek-
sji nad nowoczesnością miasteczka w 
Polsce. 
 Właśnie do takiej dawnej zagrody go-
spodarskiej, a dzisiaj już tylko domu 
mieszkalnego zmierzam. Dom rodzi-
ny Heleny i Stanisława Kmiecików z 
pierwszych lat powojennych wybudo-
wany był niezwykłym trudem, uporem 
i siłą charakteru przez ojca rodziny Sta-
nisława – a właściwie to przez całą ro-
dzinę, przy pomocy szwagrów, braci, 
wujków, jest dzisiaj nie do poznania. 
Patrząc z zewnątrz na ten obiekt moż-
na się domyśleć, że żyła tutaj niezwy-
kle pracowita i „twarda” rodzina, która 
przekazała dzieciom szlachetne ideały 
pracowitych i kochających się ludzi, bo 
przecież takie cechy są dominantą god-
nego życia ludzkiego. 

Babcia i dziadek Prokuscy z synami, cór-
kami i wnuczkami w Hamarni
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 Najmłodsza córka Genowefa Samołyk 
z rodziny Kmiecik jest jedną z tych, która 
z Brzostku poszła w świat, w świat wie-
dzy, nauki i mozolnej pracy, a Jej życie 
może świadczyć o niezwykłym wycho-
waniu rodzinnym, sile charakteru, umie-
jętności bycia w nowoczesnym świecie i 
może być przykładem dla młodego poko-
lenia – przykładem umiejętności pokony-
wania trudności i stawania się Kimś. Kim 
byli rodzice i dziadkowie Genowefy? Ja-
kie koleje życia sprowadziły ich do Brzost-
ku? Co przeżyli, jak radzili sobie i poko-
nywali trudy życia? Jakie ideały przeka-
zali dzieciom? Na te i inne pytania odpo-
wiemy śledząc losy pokoleń.
 Stanisław Kmiecik – ojciec rodziny – 
pochodził z wielodzietnej, bardzo bied-
nej rodziny Michała i Bronisławy z domu 
Kwiatek z Grudnej Górnej, a w właściwie 
z przysiółka z Gąsiorówki pod Brzezina-
mi. 
 Helena Kmiecik z domu Prokuska – 
matka rodziny – też pochodziła z wielo-
dzietnej, biednej rodziny z przysiółka Ku-
jawy z Grudnej Górnej. Jej ojciec Andrzej 
był żołnierzem z pierwszej wojny świa-
towej, znał język niemiecki oraz związa-
ny był z przedwojennymi ugrupowaniami 
chłopskimi. Należał do światłych działaczy 
ludowych, czego dowodem może być fakt, 
że zaproszony był na uroczystość 50-lecia 
Pomnika Grunwaldzkiego w Siedliskach 
Bogusz. 
 W latach drugiej wojny światowej ro-
dziny te ukrywały się w lesie. Mężczyźni 
wybudowali bunkier, który zastępował im 
dom mieszkalny. Najważniejszym budow-
niczym tego bunkra był były żołnierz au-
striacki Andrzej Prokuski i razem z sąsia-
dami próbował tam przetrwać czas woj-
ny. Tak żyli do sierpnia 1944 roku. Kiedy 
linia frontu została przeprowadzona przez 
tę ziemię Niemcy zmusili „koczowników 
leśnych” do opuszczenia tej siedziby. Ro-
dzina ojca Stanisława Kmiecika wyjechała 
furmanką do Czudca, gdzie przeżyła wy-
siedlenie mieszkając u dobrych ludzi. Zaś 
rodzina Prokuskich wraz z Heleną – żoną 
Stanisława Kmiecika – pod eskortą nie-
miecką została wysiedlona i wyjeżdżała w 
kierunku Bielów. Ów wyjazd był szybki i 
bardzo nerwowy. Koń skręcił ostro i zła-
mał dyszel od wozu, rozpoczęła się szarpa-
nina i poganianie przez Niemców. Jednak 
znajomość języka niemieckiego przez An-
drzeja Prokuskiego była szczęśliwym przy-

padkiem dla całej rodziny, gdyż po chwi-
li przekomarzania się zostali pozostawie-
ni samym sobie. Pozostałych ludzi pogo-
nili okupanci do Jodłowej, a potem więk-
szość z nich została wywieziona do III Rze-
szy. Zaś rodzina Prokuskich wysiedlenie 
przeżyła w Bielowach, synów często nie 
było w domu, 
gdyż byl i  w 
partyzantce i 
przychodzi l i 
do wioski tyl-
ko pod osło-
ną nocy. Życie 
wysiedleńców 
było  bardzo 
ciężkie, zdo-
minowane gło-
dem i brakiem 
jakichkolwiek 
warunków sa-
nitarnych. Jed-
nak ta rodzina 
jak i inne ro-
dziny chłopskie 
przezwyciężyła 
trudy i niewy-
gody życia – żelazne placki ze zmarznię-
tych ziemniaków i zupa z resztek buraków, 
karpieli, liści kapusty i rzepy była codzien-
nym pożywieniem. Nadszedł styczeń 1945 

roku i oczeki-
wane wyzwo-
lenie. Wysie-
dleńcy szybko 
wracali do swo-
ich domów w 
Grudnej Gór-
nej. Jednak już 
podczas drogi 
widzieli wszę-
dzie tylko ru-
iny i zgliszcza. 
Domy i zabu-
dowania zosta-
ły spalone, ro-
zebrane dachy, 
okna i drzwi, 
tylko kominy 
świadczyły o 
tym, że tutaj 

niegdyś mieszkali ludzie. Zaczęli przy-
gotowywać dla rodzin jaką taką egzysten-
cję. Ponownie zamieszkali w bunkrze, a 
z rumowisk wyciągali bele drzew, napra-
wiali dachy. Jednak w bunkrze usytuowa-
nym na brzegu potoku nie mieszkali dłu-
go. Wiosenne ulewy usunęły zbocze, a tym 
samym bunkier osunął się i zawalił. Ostat-
nie miejsce zamieszkania rodziny zostało 
zamienione przez żywioł w ruinę. Wyda-
wać by się mogło, że to już koniec egzy-
stencji, ale to nie w tej rodzinie. Hart du-
cha Andrzeja i umiejętność radzenia sobie 
w każdej sytuacji powiodły go w świat w 
celu poszukiwania lokum dla własnej ro-
dziny. W poszukiwaniu dziadek tej rodzi-
ny dotarł do Nowej Grobli w powiecie lu-
baczowskim i tam znalazł dom w Hamar-
ni pozostawiony przez uciekających z tej 
ziemi. Ówczesna gromadzka rada narodo-
wa osiedlała na pustych ziemiach Biesz-
czad nowych osiedleńców i każdy z nich 
dostawał niezamieszkałe zabudowania go-
spodarskie i tyle ziemi ile potrafił zagospo-
darzyć. Do Hamarni przyjechała rodzina 
Kmiecików i Prokuskich i tam też ożenił 
się Stanisław Kmiecik z Heleną z domu 
Prokuska. Miejscowość ta była z dala po-
łożona od szkoły i siedziby Rady Narodo-
wej. Oprócz pięknych widoków zatopio-
nych kolorami lasów i wyciu wilków nie 
było wokół nic. Domy mieszkalne też były 
bardzo ubogie z jedną izbą i oborą po dru-

giej stronie, a dachy nakryte były słomianą 
strzechą. Najbardziej uciążliwe było wy-
chowywanie dzieci na tym odludziu. Naj-
starsza córka Maria i syn Edward rozpo-
częli naukę w szkole podstawowej, do któ-
rej dochodzili przez las trzy kilometry. Naj-
gorzej było zimą, gdyż duże zaspy śnież-
ne i lęk przed wilkami nie pozwalały do 
systematycznego uczęszczania na zajęcia 
szkolne. Jednak rodzice wzięli się do so-
lidnej i żmudnej pracy na ziemi. Uprawia-
li buraki cukrowe, jak również hodowali 
świnie i bydło, które dostarczali do punk-
tu skupu. Ponadto przez całą jesień zbie-
rali czernice, które sprzedawali w punkcie 
skupu, a zarobione pieniądze skrupulatnie 
składali, bo wiedzieli, że muszą wrócić w 
swoje rodzinne strony. 
 Stanisław Kmiecik przyjeżdżał do 
Brzostku i tutaj zakupił areał ziemi od Żyda 
Szusa na Przedmieściu. Sam też rozpoczął 
gromadzenie materiałów budowlanych – a 

Helena i Stanisław Kmiecik

Dokończenie na str. 10Zofia i Edward Kmiecikowie z rodzicami

Babcia Prokuska z rodziną w Hamarni - 1961r.
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były to czasy kiedy materiały budowlane 
były rozdzielane tylko na rozdzielnik – a 
potem zabrał się do budowy domu. W pra-
cach murarskich oraz ciesielskich pomo-
gli mu krewni i rodzina z Grudnej Górnej. 
Po wykonaniu fragmentu pracy przy bu-
dowie wracał do domu w Hamarni i poma-
gał żonie w prowadzeniu gospodarstwa. 
 W 1960 roku cała rodzina Heleny i Sta-
nisława Kmiecika wraz z dwójką dzie-
ci wróciła z Bieszczad i osiedliła się w 
domu, który ukończony był w stanie su-
rowym. A później Helena i Stanisław zo-
stali zatrudnieni w Dwuzimowej Szkole 
Rolniczej, ponadto Stanisław był sezono-
wym ładowaczem buraka cukrowego na 
samochody. I tak z dnia na dzień dzięki 
wielkiemu uporowi, charakterowi umie-
jącemu pokonywać trudności w tej rodzi-
nie działo się z dnia na dzień coraz lepiej. 
Cała rodzina skonsolidowana była wiel-
ką miłością i umiejętnością niesienia so-
bie pomocy, owiana poczuciem odpowie-
dzialności i umiejętności życia w środo-
wisku. Trójka dzieci Heleny i Stanisława 
Kmiecików: Maria, Edward i Gienia na-
leżały do grupy bardzo dobrze wychowa-
nych dzieci. W szkole odznaczali się pra-
cowitością, a każde z nich posiadało inne 
zdolności. Wszystkie razem jednak uczest-
niczyły nie tylko w zajęciach lekcyjnych, 
ale także w zajęciach pozalekcyjnych. I 
chociaż w domu czekała ich praca na go-
spodarce, pasionka bydła, to zawsze ocho-
czo brały udział we wszystkich imprezach 
artystycznych środowiska. 
 Genowefa Samołyk z domu Kmiecik 
należała do grupy najbardziej pracowi-
tych i uzdolnionych uczniów. W szkole 
podstawowej bardzo aktywnie uczęszcza-
ła na zajęcia muzyczne, grała na mandoli-
nie, śpiewała w chórze szkolnym i tańczy-
ła w zespole „Brzostowiacy”. Po ukończe-
niu brzosteckiej podstawówki podjęła na-
ukę w Technikum Chemicznym w Dębicy, 
a potem studiowała na Akademii Górniczo 
Hutniczej w Krakowie chemię. Jednocze-
śnie uczęszczała na Międzywydziałowe 
Studium Pedagogiczne, którego ukończe-
nie pozwalało studentowi podjąć pracę w 
charakterze nauczyciela w szkole. Na stu-
diach poznała swojego męża Tadeusza Sa-
mołyka magistra inżyniera i to razem z nim 
przeniosła się w jego rodzinne strony do 
Kępy Zaleszańskiej. Tam też przyszli na 
świat dwaj synowie: Kamil student czwar-
tego roku medycyny w Krakowie oraz To-
masz student prawa na Uniwersytecie Wro-

cławskim. Mgr Genowefa długie lata była 
nauczycielką, a w 1999 roku została mia-
nowana dyrektorem gimnazjum w Zby-
dniowie oraz pełni funkcję zastępcy wójta 
gminy Zaleszany. Uzupeł-
nia też studia i swoją wie-
dzę poprzez formy dosko-
nalenia nauczycieli koń-
cząc podyplomowe studia 
z matematyki oraz organi-
zacji zarządzania oświatą. 
 Do Brzostku obowiąz-
kowo przyjeżdża na gro-
by ojców oraz na święta 
rodzinne do domu rodzin-
nego, jak również do bra-
ta Edwarda. Między Geno-
wefą, siostrą Marią i bra-
tem istnieją wielkie wię-
zy miłości rodzinnej oraz 
umiejętność niesienia so-
bie pomocy. W szkole zaś 
nasza Rodaczka należy do niezwykłych 
ludzi owianych umiejętnością współżycia 
w grupie społecznej jak również odpowie-
dzialności za powierzone Jej prace. 
 Najstarsza siostra Maria po skończeniu 
Dwuletniej Szkoły Rolniczej podjęła pracę 
w kuchni tej szkoły. Po dwóch latach wy-
szła za mąż za Mieczysława Grygla i ra-
zem z nim zamieszkała z Julią, Zofią i An-

drzejem Wołowcem na ich 
posesji i nimi też opieku-
je się. Z tego małżeństwa 
jest syn Wiesław, który po 
ukończeniu szkoły zawo-
dowej podjął prace w RDP 
w Brzostku. Tam też pra-
cuje drugi syn Zbigniew. 
Najmłodszy zaś syn Paweł 
po ukończeniu liceum w 
Dębicy podjął studia eko-
nomiczne na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Kra-
kowie. 
 W domu rodzinnym oj-
ców pozostał Edward. Po 
ukończeniu szkoły podsta-

wowej podjął naukę w Technikum Me-
chanicznym w Dębicy w klasie obrób-
ka i skrawanie. Po ukończeniu tej szko-
ły został zatrudniony w Spółdzielni Kó-
łek Rolniczych w Brzostku, gdzie praco-
wał dwadzieścia cztery lata. Kiedy nastą-
piły zwolnienia Edward Kmiecik otwo-
rzył zakład ślusarki i rozpoczął prywat-
ną działalność w stodole ojca, którą przy-
stosował na warsztat pracy. Następnie za-
kupił halę spółdzielni usługowo-wytwór-
czej, gdzie zatrudnia osiem osób i zajmuje 
się produkcją bram i ogrodzeń. Jego żona 
Zofia prowadzi biuro obsługi klienta oraz 
księgowość i kadry tego zakładu. Ponad-
to Edward Kmiecik zakupił halę SKR-u 
- która była do generalnego remontu i ra-
zem z byłymi pracownikami tego zakła-
du założył spółkę PPHU „Ekiw”, której 
jest prezesem i głównym udziałowcem. 
Ta spółka zajmuje się produkcją maszyn 
rolniczych, części maszyn rolniczych oraz 
noży do kosiarek. Rynkiem zbytu jego 
produktów są Litwa, Ukraina, Rumunia, 
Słowacja, Węgry oraz cały nasz kraj. W 
„Ekiwie” pracuje 22 osoby i ciągle znaj-

dują nowy rynek zbytu na własne produk-
ty. Edward nauczony był rzetelnej i uczci-
wej pracy i te cechy wyniesione z domu ro-
dzinnego wpływają na sukces ekonomicz-
ny rodziny. Zawsze tak jest postrzegany na 
rynku jako solidny i rzetelny wykonawca 
zamówionej usługi. 

 Najstarsza córka Anna jest magistrem 
ekonomii i pracuje w charakterze księgo-
wej, mieszka razem z rodzicami, mężem i 
malutkim synkiem.
 Córka Agnieszka jest absolwentką Aka-
demii Pedagogicznej w Krakowie wydzia-
łu matematyka. Pani mgr jest zamężna i 
pracuje w szkole podstawowej w Krajo-
wicach, zaś dwie jej córeczki uczęszczają 
do przedszkola.
 Genowefa, jak również jej siostra i brat 
są wzorem miłości rodzinnej i odpowie-
dzialności jednych za drugich. Nauczeni 
twardej pracy, rzetelności, sumienności 
oraz owiani miłością do bliźniego prze-
trwali ciężkie próby dzieciństwa, któ-
re zahartowały ich na całe życie. Stwier-
dzenie, że „Miłość silniejsza jest od prze-
mocy” patrząc na tę rodzinę jest bardzo 
trafnym stwierdzeniem. Uczmy się takiej 
prawdziwej miłości rodzinnej, uczynno-
ści oraz odpowiedzialności za słowa i czy-
ny. Niech Genowefa rozsławia dobre imię 
Ziemi Brzosteckiej na Ziemi Stalowowol-
skiej.

Zuzanna Rogala

Genowefa i Tadeusz Samołykowie

Kamil i Tomek Samołykowie

Dokończenie ze strony 9

Maria Grygiel z domu Kmiecik z mężem 
Mieczysławem, wnuczką Magdaleną  

i wnukiem Dawidem
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W dniu 27 listopada b.r. w Domu Kul-
tury w Brzostku odbyło się  uroczy-

ste zakończenie Programu Integracji Spo-
łecznej p.n. Świetlica Środowiskowa dla 
dzieci i młodzieży „Aktywnie i twórczo”. 
Realizacja programu trwała 7 miesięcy od 
maja do listopada. Celem tego zamierzenia 
była integracja dzieci i młodzieży posiada-
jących różne wzorce zachowań. Do realiza-
cji tej usługi wykorzystano pomieszczenia 
budynku Domu Kultury w Brzostku wraz 
z zapleczem sanitarnym i kuchennym. W 
czasie trwania programu prowadzone były 
zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, ta-
neczne, fotograficzne, aerobik z elementa-
mi gimnastyki, nauka gry w szachy oraz 
zajęcia świetlicowe. Ogólnie w zajęciach 
wzięło udział około 100 dzieci i młodzieży 
w różnym przekroju wiekowym.
 W okresie wakacji była przerwa w zaję-
ciach tematycznych, zaś większe zaintere-
sowanie skierowano w tym czasie na zaję-
cia świetlicowe organizując zbiorowe wy-
jazdy na basen i do kina. 
 Na uroczystym podsumowaniu, które 
odbyło się późnym popołudniem, uczestni-
cy poszczególnych kół zainteresowań pre-
zentowali swe umiejętności nabyte w cza-
sie tych zajęć.
 Jako pierwsi zaprezentowali się uczest-
nicy zajęć teatralnych. Szesnaścioro mło-
dych amatorów sztuki aktorskiej bawiąc 
się w teatr, nie tylko doskonaliło dykcję i 
sposób poruszania się na scenie, ale przede 
wszystkim uczyło się rozwiązywania pro-
blemów, wczuwania się w określone sy-
tuacje oraz kształtowało swą wrażliwość 
i odwagę występowania przed publiczno-
ścią. Sprawdzianem było przedstawienie 
p.t. „Opowieści z Narnii: Lew, czarowni-
ca i stara szafa” oparte na powieści C. S. 
Lewisa. To od samych dzieci wyszła pro-
pozycja, aby w sposób teatralny pokazać 
bohaterów tej powieści, którą jak mówiły, 
były oczarowane. Być może przyczynił się 
do tego też fakt, że większość wykonaw-
ców to uczniowie piątej klasy szkoły pod-
stawowej, w której ta powieść jest obo-
wiązkową lekturą. Scenografię do przed-
stawienia przygotował Rafał Szczygieł, 
układy taneczne opracowała Elżbieta Ry-
ba-Stanek, a scenariusz i reżyserię -opie-
kun grupy Elżbieta Michalik. Przedstawie-
nie wzbogaciły profesjonalne stroje zakup-
nie ze środków programu. Była to prapre-
miera, bowiem premierę zaplanowano na 
Mikołajki, tj. 6 grudnia.
 W dalszej kolejności prezentowały swe 
umiejętności dzieci uczestniczące w zaję-
ciach muzycznych prowadzonych przez Ja-
nusza Łąckiego. W zajęciach tych ogólnie 
brało udział około 20 dzieci i młodzieży do 
lat 18 z terenu gminy: z Grudnej Dolnej, 
Przeczycy, Opacionki, Woli Brzosteckiej i 
Brzostku. Celem tych zajęć było wyrobie-
nie zamiłowania do gry na instrumentach 
klawiszowych, gitarze i flecie, a także na-
uka odbioru muzyki.
 Niezwykle barwnie i dynamicznie za-
prezentowali się uczestnicy zajęć tanecz-
nych i aerobiku prowadzonych w sposób 
profesjonalny przez Elżbietę Rybę-Stanek. 
Były to zajęcia cieszące się największym 

powodzeniem, a uczestniczyły w nich dzie-
ci i młodzież w bardzo zróżnicowanym 
wieku (nie tylko uczniowie szkoły podsta-
wowej, ale i przedszkolaki i gimnazjaliści). 
Celem warsztatów tanecznych było nie tyl-
ko zapoznanie uczestników z różnorodno-
ścią stylów tańca i jego odmian oraz zdoby-
wanie umiejętności tanecznych, ale przede 
wszystkim zaszczepienie pasji ruchu-tań-
ca, jako formy aktywnego spędzenia wol-
nego czasu. Uczestnicy poznali elementy 
różnych technik tanecznych jak: cha-cha, 
latino, rock and roll, mambo, jive, walc, 
taniec współczesny, dyskotekowy - dan-
ce. Uczyły się budowania układów chore-
ograficznych oraz nabycia lekkości, swo-
body ruchu w życiu codziennym. Warsz-
taty te były znakomitym środkiem samo-
poznania i wyrażania siebie. W aerobi-
ku również uczestniczyły zarówno dzie-
ci starsze jak i młodsze. Zajęcia te miały 
na celu nie tylko wspomaganie harmonij-
nego rozwoju psychofizycznego, ale rów-
nież kształtowanie i rozwijanie zdolności 
rytmiczno-tanecznych, harmonii i piękna 
ruchu, doskonalenie sprawności fizycznej 
oraz propagowanie aerobiku jako formy 
aktywności sportowo-rekreacyjnej do  re-
alizacji w wolnym czasie. Zarówno stroje 
do tańca jak i rekwizyty do aerobiku zo-
stały zakupione ze środków programu.
 Następnym punktem wieczoru było 
rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 
„Gmina Brzostek w obiektywie” ogłoszo-
nego w ramach realizacji programu. Celem 
tego konkursu było rozwijanie wrażliwości 
estetycznej oraz umiejętności artystyczne-
go ukazywania fotografowanych krajobra-
zów oraz promowanie walorów poznaw-
czych i turystyczno-krajobrazowych gmi-
ny Brzostek. Uczestnikiem konkursu mo-
gła być każda osoba w wieku od 7 do 18 
roku życia. Każdy uczestnik mógł zgłosić 
3 prace w dowolnej technice fotograficz-
nej. Konkurs był rozpatrywany w dwóch 
kategoriach wiekowych: od 7-13 roku ży-
cia i od 14 do 18 roku życia. Komisja w 
składzie: Józef Nosal, Andrzej Cholewiak, 
Paweł Batycki postanowiła przyznać na-
stępujące nagrody: W kategorii do lat 13: I 
miejsce - Jakub Wadas, II miejsce -  Karol 
Wójcik; w kategorii od 14 -18 lat: I miej-
sce -  Monika Kolbusz, II miejsce -  Ad-
rian Wójcik. Wszyscy nagrodzeni otrzy-
mali atrakcyjne nagrody w postaci sprzę-
tu fotograficznego. Uczestnicy warsztatów 

fotograficznych prowadzonych przez Paw-
ła Batyckiego prezentowali swe prace na 
wystawach zorganizowanych w holu sali 
widowiskowej.
 Tutaj też można było podziwiać pra-
ce uczestników zajęć plastycznych pro-
wadzonych przez Rafała Szczygła, które 
również cieszyły się sporym zaintereso-
waniem dzieci i młodzieży.
 Ponadto można było obejrzeć wystawę 
fotografii dokumentującą zajęcia świetlico-
we prowadzone przez Marię Smoroń. W 
czasie trwania tych zajęć można było po-
grać w gry i zabawy planszowe , czy też w 
hokeja na świetlicowym stole hokejowym 
(największej atrakcji świetlicy), które zna-
komicie integrowały grupę, ale także po-
rozmawiać w klubach dyskusyjnych i in-
nych kącikach zainteresowań i skorzystać 
z pomocy w nauce. Przez siedem miesię-
cy trwania świetlicy zorganizowano wie-
le wyjazdów na basen do Jasła , do Kina 
Helios w Rzeszowie na najnowsze premie-
ry filmowe, jak również wiele atrakcyj-
nych wycieczek: do Krakowa, Krempnej, 
Ciężkowic i do Muzeum Lalek w Pilźnie. 
O tym jak potrzebne były dzieciom i mło-
dzieży zajęcia świetlicowe świadczy uło-
żona przez uczestników piosenka oraz re-
lacja zaprezentowana przez młodzież na 
scenie.
 Na koniec zarówno dzieci jak i ich ro-
dzice oraz instruktorzy realizujący pro-
gram, spotkali się przy herbatce i domo-
wym cieście, dyskutując o wrażeniach 
z występu oraz z zajęć świetlicowych. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że realiza-
cja tego przedsięwzięcia była bardzo po-
trzebna i nie tylko uatrakcyjniła czas wol-
ny naszych dzieci i młodzieży, ale też na-
uczyła ich twórczego myślenia i wzboga-
ciła w doświadczenia, które na długo po-
zostaną w pamięci. 
 Integralnym punktem podsumowania 
programu Świetlicy środowiskowej były 
„Mistrzostwa Gminy Brzostek w sza-
chach w kategorii juniorów”, które odby-
ły się w niedzielę 29 listopada. Wzięli w 
nich uczestnicy kółka szachowego prowa-
dzonego przez Ferdynanda Bugno, którzy 
mieli możliwość sprawdzić swe umiejęt-
ności zdobyte podczas zajęć.
 Fotografie z podsumowania znajdują się 
str. 16-17.

E.M.

podsumowanie programu świetlica środowiskowa  
w Brzostku dla dzieci i młodzieży „aktywnie i twórczo”

Burmistrz Brzostku 
zaprasza mieszkańców na 
powitanie Nowego Roku 
na brzosteckim rynku.  

Wspólna zabawa 
rozpocznie się  
o godz. 21.00 

W programie występy zespołów  
oraz pokaz sztucznych ogni
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 „Wszystko jest poezją,
   każdy jest poetą”.
      E. Stachura

Konkurs poezji religijnej organizowany przez Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku od dawna cie-

szy się ogromnym powodzeniem i popularnością wśród 
uczniów szkół 
całej gminy.
 Uczn iowie 
b r z o s t e c k i e j 
podstawówki z 
dużym zapałem 
corocznie przy-
stępują do eli-
minacji, zdoby-
wając wysokie 
miejsca i wyróż-
nienia. W tym 
roku aż troje 
uczniów naszej 
szkoły zostało 
docenionych i 
zdobyło uznanie 
jury.
 Po elimina-
cjach gminnych 
młodzi recytato-
rzy przystąpili do zmagań na szczeblu powiatowym, któ-
re miały miejsce 19 listopada w Domu Kultury „Śnież-
ka” w Dębicy. Komisję stanowili tam ludzie od lat zwią-
zani ze sceną: aktorka i piosenkarka Ewa Romaniak oraz 
aktorzy: Robert Kuźniar i Andrzej Popiel.
 Jury doceniło ogromny talent Moniki Wojnar – uczen-
nicy kl. VIa, która zachwyciła wszystkich deklamując 
wiersze: Anny Jamróz „Zbuduję Ci Jezu domek” oraz 
Anny Mirowskiej „List”.
 Zdobyte przez Monikę wysokie II miejsce dało wiele 
satysfakcji nie tylko samej uczestniczce, ale stało się po-
wodem dumy dla całej społeczności szkolnej w Brzostku.

atsz

wielki sukces moniki
Zapewne niewiele osób wie, 

że w tym roku mija dziesięć 
lat od powstania Dziecięcego Te-
atrzyku „Biedronki” działającego 
przy Centrum Kultury i Czytelnic-
twa. Od początku swej działalno-
ści był to teatr żywego planu. Przez 
ten okres przewinęło się przez te-
atrzyk ponad dwieście dzieci i mło-
dzieży o różnym przekroju wieko-
wym od I do VI klasy szkoły pod-
stawowej oraz z gimnazjum. Więk-
szość działała w teatrzyku po kilka 
lat, niektórzy tylko rok, bo szybko 
wyrośli i przestali się interesować 
zabawą w teatr.
 Oprócz występów na brzostec-
kiej scenie, teatrzyk wielokrotnie 
wyjeżdżał na przeglądy do zaprzy-
jaźnionych gmin oraz do Dębicy, 
gdzie zdobywał wyróżnienia. 
 W ubiegłym roku dzieci uczest-
niczące w teatrzyku przeżyły ol-
brzymią frajdę, bo zakwalifiko-
wały się na 37 Podkarpacki Prze-
gląd Teatrów Dziecięcych w Strzy-
żowie, gdzie na dwudniowej im-
prezie doznały mnóstwo niezapo-
mnianych wrażeń.
 W tej chwili teatrzyk „Biedron-
ki” ma na swym koncie 14 premier. 
Były to jasełka, okolicznościowe 
występy słowno-muzyczne, przed-
stawienia obrzędowe oraz bajko-
we m.in. Kopciuszek, Królewna 
Śnieżka, Legenda o Ziemowicie, 
Bajki Brzechwy, Pchła Szachraj-
ka czy też przedstawienia autor-
skie jak: Kram z bajkami, W baj-
kowym lesie.
 Wielokrotnie muzykę do przed-

stawień przygotowywał nauczyciel 
Józef Parat.
 W tym roku zespół przygotował 
inscenizację głośnej powieści C.S. 
Lewisa  „Opowieści z Narnii: Lew, 
czarownica i stara szafa”, która jest 
obowiązkową lekturą w klasie pią-
tej. Premiera tego przedstawienia, 
którą poprzedziła prapremiera, od-
była się 6 grudnia w Domu Kul-
tury w Brzostku. Dzieci zaprosi-
ły na nią swoich wychowawców, 
ulubionych pedagogów i dyrekto-
rów szkół, do których uczęszcza-
ją oraz swych najbliższych, krew-
nych, koleżanki i kolegów.
 A oto pełna szesnastoosobo-
wa obsada przedstawienia: Łu-
cja - Kinga Byś; Zuzanna - Da-
ria Sieńkowska; Piotr - Kacper 
Klich; Edmund - Dominik Chodur; 
Lew - Monika Grygiel; Bóbr - Ma-
riola Pruchnik, Biała Czarowni-
ca - Ewa Juszkiewicz, Pająk - nar-
racja - Paulina Giergowska; Paję-
czynka - narracja - Dorota Jusz-
kiewicz; Anioł - narracja - Anna 
Szczur; oraz nimfy: Karolina Ze-
garowska, Weronika Przebięda, 
Karolina Żyra, Julianna Wojdyła, 
Kamila Chodur, Marcela Wójcik.
 Dzieci bardzo przeżyły swój 
występ i znakomicie poradziły so-
bie z długim tekstem, a nowo za-
kupione barwne stroje sprawiły, że 
świetnie wczuły się w swe role.
 Sadzę, że skoro teatrzyk prze-
trwał pełną dekadę to być może ta 
premiera nie będzie ostatnią. Tego 
trzeba mu życzyć.

E.M.

10 lat teatrzyku „BieDronki”

3 grudnia 2009r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Brzostku odbyło się 

uroczyste pasowanie dzieci z klas pierw-
szych na uczniów. Aby otrzymać ten za-
szczytny tytuł 40 pierwszoklasistów uda-
ło się do baśniowej krainy, w której miesz-
kają: Wróżka, Kot w butach i Czerwo-
ny Kapturek. By złożyć uroczyste ślubo-
wanie i przyjąć pasowanie na uczniów, 
dzieci musiały przejść wyznaczone przez 

Wróżkę próby, czyli wykazać się zdoby-
tymi dotychczas w szkole umiejętnościa-
mi w zakresie: pisania, czytania, liczenia, 
śpiewu i tańca.
 Zmaganiom swych pociech przygląda-
li się zaproszeni na tę okoliczność ich Ro-
dzice, Dziadkowie i Krewni. Swoją obec-
nością uświetnili szkolną uroczystość dy-
rekcja szkoły: Pani Maria Przebięda i Pani 
Aneta Krajewska oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców Pani Dorota Wołowiec-
Prokop.
 Radość dzieci była ogromna, gdy Pani 

dyrektor, po wcześniejszym zapytaniu ze-
branych, ogłosiła wszem i wobec, że wszy-
scy pierwszoklasiści pomyślnie przeszli 
próby i mogą otrzymać tytuł ucznia Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku.
 Następnie odbył się uroczysty moment 
ślubowania. Wszyscy pierwszoklasiści 
przyjęli pasowanie z rąk Pani dyrektor. I 
tak oto „pierwszaki” naszej szkoły, stały 
się jej pełnoprawnymi uczniami! Otrzy-
mały również pamiątkowe dyplomy, ży-
czenia i gratulacje.

atsz

Dzień pierwszaka
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Komediową „trylogię”  Sylwestra Chę-
cińskiego o rodach Pawlaków i Kar-

guli oglądał chyba każdy, najczęściej wie-
lokrotnie. W bohaterach, jak w soczewce, 
reżyser skupił niemal wszystkie polskie 
wady i zadrwił z nich bezlitośnie. Jed-
nak jest w tych ludziach też jakieś ciepło, 
dzięki któremu oceniamy ich pozytyw-
nie, a wady wywołują w nas uśmiech, a 
nie potępienie. Dwie, powiązane ze sobą, 
sceny z tej serii bardzo dobrze przedsta-
wiają nasze polskie cechy i pokazują jak 
to oceniają inni. W pierwszej stary Paw-
lak, ojciec Jana i Kazimierza, mierzy sto-
pami orany w Krużewnikach przez Wład-
ka Kargula zagon, stwierdza, że ten zaorał 
za dużo o trzy palce i kwa głową na Jaśka, 
a ten leci z kosą za Kargulem. W drugiej 
scenie, Ania, wnuczka Kazimierza, opo-
wiada tę historię Shirley - ciemnoskórej, 
nieślubnej córce Jana, który po ataku kosą 
musiał emigrować do Ameryki. Ta dopy-
tuje się jeszcze jak dużo było tej zagarnię-
tej przez Kargula ziemi, i kiedy dowiadu-
je się, że chodziło o trzy palce, zdumiona 

mówi „niemożliwe?!”
 Obywatelowi USA wydało się NIE-
MOŻLIWE, żeby tak do sprawy podcho-
dzić, pomimo, że prawo własności ma u 
nich znacznie dłuższą tradycję, a rozwią-
zania „siłowe” są im też dobrze znane. 
Ile jest dzisiaj takich spraw, gdzie ktoś 
popatrzywszy z boku, stanąłby zdumio-
ny i krzyknął „niemożliwe”. Bo cóż inne-
go można pomyśleć jadąc drogą przy któ-
rej nagle brakuje rowu, bo został zaorany, 
albo wręcz zaorano całą drogę. Przy in-
nej drodze ktoś postawił płot tak, że obok 
siebie zmieszczą się tylko dwa rowery. W 
innym miejscu droga jest, i owszem, ale 
„utwardzona” błotem z pola, wypuszczoną 
gnojówką, albo wywiezionym na kołach 
obornikiem. Gdzie indziej rosnące przy 
niej drzewa obdzierają samochody, zasła-
niają widok, ale wyciąć się ich nie da, bo 
jakże mogłoby być innym lepiej niż mi? 
Przecież najważniejsze jest to co MOJE, 
a to co wspólne jest „ważne inaczej”. Je-
śli woda po ulewie wyrywa coraz głębszą 
koleinę, bo nikt jej nie skieruje do rowu, to 
niech tak będzie – po co robić „wygodę” 
sąsiadowi. Żwir kiedyś przywiozą, a że ten 

co był woda zabrała to i dobrze – niech się 
inni pomęczą. Drewno w klockach, albo 
materiał na budowę też dobrze jest zosta-
wić na drodze, lub poboczu, to może ktoś 
w nie wpadnie wyjeżdżając zza zakrętu i 
będzie sensacja choć przez jeden dzień. Ile 
w naszej okolicy jest dróg, które zamiast 
ludzi ŁĄCZYĆ, są niczym nieprzebyte ka-
niony i dzielą, jak ten płot na wspólnym 
podwórku Kargula i Pawlaka.
 Także w tym roku na wielu drogach 
prowadzono prace, które mają poprawić 
sieć komunikacyjną naszej gminy. Uda-
ło się pozyskać zewnętrzne środki m. in. 
na usuwanie skutków powodzi około 500 
tys. zł., program poprawy dróg lokalnych 
100 tys. zł. i inne. Ze środków budżeto-
wych na remonty i modernizację dróg wy-
dano znacznie więcej. Niektóre drogi zy-
skały nawierzchnię bitumiczną, poprawio-
no przepusty i rowy, uzupełniano brakują-
cy żwir. Na wszystkie nasze drogi w 2009 
roku wydano ponad 2,1 miliona złotych. 
Były to między innymi:
- ul. Południowa w Brzostku – 236 tys. 
- droga Granice w Skurowej – 264 tys.
- droga przez las z Siedlisk do Smarżo-

wej – 106 tys.
- droga Na Paska w Głobikówce – 117 tys.
- drogi na Podkonie i na Kujawy w Grud-

nej Górnej – 287 tys.
- drogi na Pole i Przez Wieś w Nawsiu 

Brzosteckim – 77 tys.
- droga na Trucinę w Skurowej – 51 tys.
- droga przez Zarzecze w Siedliskach-Bo-

gusz – 77 tys.
- droga Granice w Kamienicy Górnej – 

odcinek przy drodze powiatowej – 123 
tys.

- większe i mniejsze remonty mostów i 
przepustów zniszczonych w czerwco-
wej powodzi – ponad 250 tys.

 Do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo 
i pracy wystarczy na następne lata. Za-
dań nie będzie jednak przybywało, jeśli 
poszanujemy to co już mamy i nasze dro-
gi naprawdę zaczną nas łączyć, a przesta-
ną być narzędziem sporu i kartą przetar-
gową w sąsiedzkich waśniach.

P.S.

trzy palce i kosa

Szanowni Państwo!
 Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Edukacji w Zespole Szkół w Siedli-
skach-Bogusz wyraża serdeczne podziękowanie za dokonaną wpłatę na rzecz 
Stowarzyszenia, z tytułu odpisu podatkowego 1% za 2008 rok. Zgodnie z przy-
jętym zobowiązaniem kwota przez nas pozyskana zostanie przeznaczona na 
cele statutowe Stowarzyszenia. Wszystkie wpłaty są dla nas ogromnym wspar-
ciem i dowodem na to, że uznajecie Państwo naszą działalność za pożyteczną 
i skuteczną.
 Cieszy nas bardzo fakt, że posiadamy sympatyków oraz mamy nadzieję, że 
liczba ta będzie z roku na rok coraz większa.
 Wyrażamy nadzieję, że w przyszłym roku podejmowanie kolejnych dzia-

łań na rzecz naszego Stowarzyszenia będzie możliwe m.in. dzięki Waszemu wsparciu.
 Wszystkim serdecznie jeszcze raz dziękujemy i zapewniamy, że przekazane pieniądze zostaną spożytkowane w sposób, 
który by Państwa usatysfakcjonował. Gdyby ktoś z darczyńców był zainteresowany szczegółami naszej działalności służy-
my informacją.

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  
i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Składamy 
wszystkim życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich 

marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.
Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Edukacji 

w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz

Budowa nowej nawierzchni na drodze Grudna Górna - Podkonie
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W ubiegłym roku z środków PPWOW 
(Program Integracji Społecznej) zo-

stała zorganizowana Wigilia dla osób star-
szych, samotnych. Wzięło w niej udział 
około 200 osób. Impreza była zorganizo-
wana w dwóch miejscowościach gminy: 
w Brzostku oraz Siedliskach-Bogusz, tak 
aby wszyscy chętni z terenu gminy mogli 
wziąć w niej udział. Zorganizowano też 
dowozy tych osób.
 Celem imprezy była aktywizacja lu-
dzi samotnych i niepełnosprawnych oraz 
upowszechnianie tradycji bożonarodze-
niowych. Bowiem oprócz zwyczajowe-

go łamania się opłatkiem, zaprezentowa-
no koncert kolęd w wykonaniu młodzieży 
szkolnej oraz występ grupy obrzędowej 
na którym przedstawiono zwyczaje wigi-
lijne. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, 
że mogli się wspólnie spotkać, porozma-
wiać i przeżyć atmosferę wieczoru wigi-
lijnego. Na spotkaniu nie zabrakło władz 
samorządowych oraz miejscowych księży.
 Ponieważ ubiegłoroczna inicjatywa 
spotkała się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców gminy Brzostek, w tym roku 
również ze środków PPWOW zorganizo-
wano w listopadzie Dzień Seniora - spo-

tkanie na które zaproszono osoby starsze i 
samotne. To spotkanie miało charakter roz-
rywkowy, na którym nie zabrakło humo-
rystycznych wierszy i piosenek a do tań-
ca przygrywała Kapela Ludowa „Brzosto-
wianie”.
 Obserwując zadowolenie i uśmiech na 
twarzach uczestników należy stwierdzić, 
że organizowanie takich imprez jest bardzo 
potrzebne w środowisku i znakomicie in-
tegruje osoby starsze pozbawione kontak-
tów towarzyskich i w jakiś sposób wzbo-
gaca ich życie.

E.M.

centrum kultury i czytelnictwa w Brzostku 
podejmuje szereg działań na rzecz osób starszych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrze-
bujących Nieść Nadzieję w Brzostku, 

w ramach realizacji oferty Miejskiego Pro-
gramu Antyalkoholowego, w okresie od 1 
września do 30 listopada wykonywało za-
dania w zakresie profilaktycznej, informa-
cyjnej i edukacyjnej działalności antyalko-
holowej wśród młodzieży szkolnej.
 Do uczestnictwa w programie zaproszo-
no uczniów Zespołu Szkół im Jana Pawła 
II, Gimnazjum, oraz uczestników Warsz-
tatów terapii Zajęciowej w Brzostku.
 Realizacja zadania publicznego prze-
biegała w trzech aspektach. Pierwszym 
były zajęcia profilaktyczne przeprowa-
dzone w wyżej wymienionych placów-
kach przez psychologa dr Donatę Gryziec 
przy współudziale pedagogów szkolnych i 
opiekunów kół PCK. Zajęcia obejmowały: 
wykład tematyczny pt: „Stop dla alkoholu 
w naszej szkole”, pogadanki na temat środ-
ków uzależniających, oraz psychodramy, 
czyli małe formy teatralne prowadzone w 
kilkuosobowych grupach uczniów. Zajęcia 
z udziałem psychologa zorientowane były 
na wykształcenie u młodzieży zdolności 
kontrolowania swoich zachowań oraz po-
znawanie sposobów 
radzenia sobie w sy-
tuacji zagrożenia na-
łogiem.
 Kolejnym eta-
pem realizacji zada-
nia było opracowa-
nie i przeprowadze-
nie konkursu o te-
matyce antyalkoho-
lowej.
 Konkurs  prze-
biegał pod hasłem 
„Wolność od nało-
gów podstawą war-
tościowego i rado-
snego życia” i skiero-
wany został do mło-
dzieży szkolnej oraz 
uczestników Warsz-
tatów Terapii Zaję-
ciowej. 
Regulamin konkur-
su przewidywał dwie 
formy prac konkur-
sowych: plastyczną 

i literacką. 
 Dla uczniów Zespołu Szkół im Jana 
Pawła II obowiązującą formą była miniatu-
ra literacka: opowiadanie lub krótki utwór 
wierszowany, których zawartość treściowa 
zamykałaby się w konkluzji: Wolność od 
nałogów to nasz skarb.
 Uczestnikom Warsztatów Terapii Za-
jęciowej zaproponowano tworzenie saty-
rycznych form literackich, których treść 
oscylowałaby wokół hasła: Nałogi w krzy-
wym zwierciadle (fraszka, limeryk, satyra, 
scenka humorystyczna lub aforyzm).
 Zadaniem uczniów Gimnazjum było na-
tomiast wykonanie prac plastycznych o te-
matyce antyalkoholowej.
 W konkursie literackim wzięło udział 
21 uczniów Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II oraz jeden uczestnik WTZ.
 Komisja Konkursowa w składzie: 
przew. Wiesław Tyburowski, Jadwiga Sta-
nisz-Serwińska, Mariola Mazur, przyzna-
ła: I miejsce uczestnikowi WTZ Stefanowi 
Trychcie oraz uczennicy klasy kl. II TŻB 
Bożenie Serwatce. 
Dwa równorzędne II miejsca przyznano 
uczennicom klasy II TŻB Sylwii Szumań-
skiej i Elżbiecie Marcinek. 
Spośród pozostałych prac literackich jury 
wskazało trzy pozycje zasługujące na wy-

różnienia. Są to prace: Wioletty Plebanek, 
Daniela Błoniarza i Eweliny Węgrzyn .
 Na konkurs plastyczny wpłynęło 25 
prac uczniów Gimnazjum, 4 prace uczest-
ników WTZ oraz 2 prace uczniów Zespo-
łu szkół im. Jana Pawła II.
Jury w składzie: przew. Paweł Bachara, 
Danuta Kutyna i Anna Barys przyznało I 
miejsce uczennicy kl. II Gimnazjum Bo-
gumile Kawalec, II miejsce uczestniczce 
WTZ Jolancie Mroczkowskiej i III miej-
sce uczennicy kl. II Gimnazjum Karolinie 
Przewoźnik. Natomiast za zasługujące na 
wyróżnienie uznało prace: Adrianny Waj-
dy, Pauliny Kawalec, Moniki Nawracaj, 
Sylwii Szczepanik i Justyny Grodzkiej.
 Końcowym etapem realizacji Programu 
było uroczyste podsumowanie konkursu, 
które miało miejsce 26 listopada w świe-
tlicy WTZ w Brzostku.
 Najlepsi uczestnicy zostali wyróżnieni 
dyplomami i cennymi nagrodami książko-
wymi .
 Organizatorzy konkursu gratulują zwy-
cięzcom i gorąco dziękują pani mgr Ma-
rii Wójcik i pani mgr Ewie Raś za ser-
deczne zaangażowanie,  współpracę i opie-
kę nad młodzieżą.

Odpowiedzialny za realizację Programu
Józef Serwiński

nałogom mówię „nie”
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Dzień seniora w siedliskach-Bogusz

Dzień seniora w Brzostku

Fot. J. Nosal
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podsumowanie programu świetlica środowiskowa
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w Brzostku dla dzieci i młodzieży „aktywnie i twórczo”

Fot. J. Nosal
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Żeby Polska była… sobą!

gminne oBchoDy 91 rocznicy oDzyskania przez polskę niepoDlegŁości

konkurs fotograficzny 
„gmina Brzostek 
w obiektywie”

Fot. Monika Kolbusz z Januszkowic - I miejsce w starszej grupie 
wiekowej

Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-Bogusz - I miej-
sce w młodszej grupie wiekowej

Fot. Karol Wójcik z Kleci - II miejsce w młodszej grupie 
wiekowej

Fot. Adrian Wójcik z Brzostku - II miejsce w starszej 
grupie wiekowej
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Jeszcze jeden listopad do okna zapukał
Żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał
Nas, zapatrzonych w przeszłość. W dni klę-
ski i chwały
Które nam po przodkach w spuściźnie zo-
stały.

11 listopada 2009 roku w 
Januszkowicach odbyły 

się Gminne Obchody 91 Rocz-
nicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.  
 Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą świętą w kościele 
parafialnym p.w. Zwiastowa-
nia Najświętszej Marii Pan-
ny w Januszkowicach, kon-
celebrowaną przez Probosz-
czów Gminy Brzostek, której 
przewodniczył ks. Prałat Tade-
usz Preis. W nabożeństwie od-
prawionym w intencji Ojczy-
zny, wzięli udział zaprosze-
ni goście: Burmistrz Brzost-
ku Pan Leszek Bieniek, jego 
zastępca Pan Piotr Szczepko-
wicz, Komendant Policji Pan 
Marek Boroń, Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Pani Zofia 
Skórska, Radni, Dyrektorzy 
Szkół, Sołtysi, mieszkańcy naszej parafii 
oraz uczniowie Zespołu Szkół w Janusz-
kowicach wraz z nauczycielami. W cza-
sie Mszy świętej homilię wygłosił ks. Pro-
boszcz Mariusz Cymbała. W kazaniu, któ-
re rozpoczął słowami Marii Konopnickiej: 
„Kochasz ty dom, rodzinny dom(…)?”, po-
stawił pytanie, czy rzeczywiście kochamy 
nasz wspólny dom, naszą Ojczyznę? Przy-
pomniał również, że niepodległość nie jest 
sprawą prostą, że Polacy musieli ją wywal-
czyć. Nierzadko oddając za nią to, co mie-
li najcenniejsze – swoje życie. Przywołu-
jąc słowa poety Cypriana Kamila Norwi-
da: „Ojczyzna – to wielki, zbiorowy obo-
wiązek”, podkreślił, że zadaniem każdego 
obywatela jest dbanie o Ojczyznę. W swo-
ich słowach starał się uświadomić obec-
nym, że teraz, to na ich barkach spoczywa 
odpowiedzialność za przyszłe losy Polski.
 Po nabożeństwie zebrani z pocztami 
sztandarowymi przemaszerowali do Domu 
Ludowego, gdzie uczniowie Zespołu Szkół 
w Januszkowicach zaprezentowali okolicz-

nościowy program artystyczny. Apel miał 
na celu przypomnienie historii narodu pol-
skiego nękanego przez zaborców. Przywo-
ływał wydarzenia, także ludzi, którzy po-
święcili swoje życie w walce o niepodle-
głość. Stając się swoistym hołdem złożo-
nym bohaterom narodowym, dla których 

Bóg, Honor i Ojczyzna nie były tylko pu-
stymi sloganami, ale stały się treścią ich 
życia. Nastrój dziejowych wydarzeń do-
pełniały pieśni wojskowe i patriotyczne, 
śpiewane przez solistów oraz chór, któ-
rym akompaniował Jan Stasiowski grają-
cy na trąbce. 
 Kanwą inscenizacji były wspomnie-
nia dziadka, który próbował przybliżyć 
wnuczce ważne, dziejowe wydarzenia. 
Opowiadając o przeszłości, przywoływał 
przeżycia swoich przodków, którzy żyli 
w Polsce przez ponad wiek okrytej żało-
bą. Potwierdzeniem jego słów stawały się 
scenki odgrywane przez uczniów. Jak w 
kalejdoskopie przesuwały się obrazy po-
wstań narodowych, które zaborcy bez-
względnie tłumili. Po nich następowały 
krwawe represje, Polaków wywożono na 
Sybir, a ich majątki konfiskowano. Od-
zwierciedleniem udręczonej ojczyzny były 
kobiety w czerni, symbolizujące martyro-
logię narodową.
 Następnie na scenę wmaszerowali 

chłopcy przebrani w mundury wojskowe. 
Młodzi swoją postawą wyrażali przekona-
nie, że udział w walkach wojennych speł-
ni ich marzenia o wolności.
 Nie zabrakło też Marszałka Józefa Pił-
sudzkiego, który w swym orędziu podkre-
ślił, że wszystko, co zrobił - zrobił dla do-

bra i ku chwale Ojczyzny. Po jego wystą-
pieniu aktorzy oraz zgromadzona publicz-
ność odśpiewali hymn narodowy. Następ-
nie dziadek, wnuczka oraz narrator wyre-
cytowali wiersz  Leopolda Staffa, ukazują-
cy nastroje Polaków dumnych z odzyska-
nia niepodległości, jego najbardziej wy-
mownymi słowami były:  
„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! 
Lecz czymś największym, czym być moż-
na: sobą!” .
 Na zakończenie części artystycznej 
uczniowie Zespołu Szkół w Januszkowi-
cach zaśpiewali niezwykle wzruszający 
utwór Jana Pietrzaka „Żeby Polska”
 Po zakończonej akademii głos zabrała 
dyrektor Zespołu Szkół w Januszkowicach 
Pani Ewa Ziaja, która w swym wystąpie-
niu podziękowała wszystkim, którzy przy-
czynili się do  uświetnienia Gminnych Ob-
chodów Rocznicy Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości.
 Apel przygotowany pod opieką nauczy-
cieli: Pani Barbary Szczucińskiej, Pani Ka-

tarzyny Łukowicz, Pana Paw-
ła Wiejowskiego oraz Pana 
Darka Dziedzica, stał się dla 
wszystkich wspaniałą lekcją 
historii, a także wielką ucztą 
duchową. Jego szczególny 
nastrój podkreślała dekoracja 
wykonana przez Panią Wandę 
Jamróz. Na scenie znajdowa-
ły się: flaga z barwami narodo-
wymi, na której wypisane zo-
stały daty rozbiorów i powstań 
narodowych, brzozowe krzy-
że oraz liczne eksponaty wy-
pożyczone przez Pana Wiesła-
wa Tyburowskiego z Izby Pa-
mięci Narodowej. Część sce-
ny, na której znajdował się po-
kój dziadka  przystrojono me-
blami, które zostały pożyczo-
ne ze sklepu meblowego Pań-
stwa Pruchników.

K. Łukowicz
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

zagroda rodzinna cd.

Do północnego szczytu obory przyle-
gała chlewnia, która od strony za-

chodniej była dłuższa niż ściana szczytowa 
obory. Wydłużona część chlewni równała 
się z podcieniem budynku obory i stajni. Z 
podcienia było wejście na korytarz chlew-
ni, który przechodził wzdłuż ściany szczy-
towej obory. Z korytarza prowadziły drzwi 
do trzech chlewów. Ściany chlewni wyko-
nane były z betonu, aby świnie nie mogły 
ich wygryzać zębami ani rozwalać ryjami. 
Pokaz swoich możliwości dawały nie raz 
niszcząc w chlewni podłogę z dyli zamo-
cowanych w betonie. W północnej ścianie 
chlewni były okienka przez które dochodzi-
ło do chlewów świeże powietrze i światło 
dzienne. Półszczytowy dach nad chlewnią 
kryty był strzechą i tworzył z dachem nad 
oborą i stajnią jednolity wygląd całości bu-
dynku inwentarskiego. Na strych chlewni 
były wsypywane plewy z omłotów zboża, 
by w okresie zimy ocieplały powały chle-
wów. Południowy szczyt budynku inwen-
tarskiego poszerzała wygódka zamocowa-
na do wschodniej ściany stajni.
 Na wprost południowego szczytu bu-
dynku inwentarskiego stała piwnica, któ-
ra przetrwała do dziś. Jest ona prostokąt-
nym obiektem wolnostojącym zagłębio-
nym w ziemi po sklepienie. Wystające nad 
powierzchnię ziemi sklepienie jest obłożo-
ne grubą warstwą ziemi pokrytej darnią. 
Piwnica została zbudowana z kamieni łą-
czonych mocną zaprawą betonową. Prze-
dziela ją ściana działowa na część północ-
ną przeznaczoną na ziemniaki i południo-
wą na buraki, karpiele (brukiew) i warzy-
wa. Każda z nich ma otwór wentylacyjny 
w ścianie szczytowej pod sklepieniem, któ-
ry pełni także funkcje zsypu przechowy-
wanych tam zapasów. Częścią piwnicy od 
strony zachodniej jest jej przedsionek tak-
że sklepiony. Przez drzwi po drewnianych 
schodach wchodzi się do przedsionka a z 
niego do południowej lub północnej części 
piwnicy.
 Kolejnym budynkiem zagrody była sto-
doła, która stała naprzeciwko domu miesz-
kalno-inwentarskiego dziadka. Zbudowa-
no ją z okrąglaków drzew iglastych wraz z 
szopą przyległą do jej ściany południowej. 
Stodoła wraz z szopą miała jednolity dach 
dwuspadowy kryty strzechą. Przez całą jej 
długość przedzielona była ścianą działową 
na dwie części, magazynową od strony po-
łudniowej i gospodarczą od strony północ-
nej. Większa powierzchniowo część maga-
zynowa podzielona była ścianami działo-
wymi na sąsieki, w których przechowywa-
no snopy zboża po żniwach, a po omłotach 
przechowywano słomę. Część gospodarcza 
zwana boiskiem służyła do: omłotów zbo-
ża, czyszczenia ziarna, przygotowywania 
codziennej karmy dla zwierząt, mielenia 
w żarnach zboża na mąkę oraz wykony-
wania różnych prac gospodarskich, zwłasz-
cza podczas złej pogody. Nad całą długo-
ścią boiska była powała ułożona z luźnych 

desek, które można było przesuwać zależ-
nie od potrzeb. Pomieszczenie na powale 
zwanej piętrem służyło do przechowywa-
nia siana, snopków zboża najczęściej owsa 
oraz słomy. Czasem podobną powałę ukła-
dano nad sąsiekiem by oddzielić różne ga-
tunki zbóż albo słomę od nie wymłócone-
go jeszcze zboża.
Szczyty boiska zamykały wielkie dwu-
skrzydłowe drzwi. Drzwi w zachodnim 
szczycie boiska pozwalały wjeżdżać bez-
pośrednio z drogi na boisko konnym wo-
zem naładowanym wysoko snopami zbo-
ża. Bezpośrednio z wozu snopy podawa-
no do sąsieka przeznaczonego na dany ro-
dzaj zboża albo na piętro, gdzie układano 
je starannie.
 Omłoty zboża wykonywano stopnio-
wo w okresie jesieni oraz zimy, a nawet 
wiosny. Dlatego zboże wraz ze wszystki-
mi roślinami, które znajdowały się w nim 
musiało być dobrze wysuszone w okresie 
żniw, by w snopach mogło leżeć w stodole 
nawet do wiosny. Zboża o krótkiej słomie 
jak owies, jęczmień i większość gatunków 
pszenicy ścinano kosami, a omłoty wyko-
nywano maszyną omłotową. U nas była nią 
sztyftówka ręczna, którą tato przerobił na 
kieratową po zakupieniu kieratu. Do napę-
du ręcznej sztyftówki potrzeba było cztery 
silne osoby po dwie do każdej korby przy 
kole napędowym i zamachowym maszyny.
Zboże o długiej słomie zwykle żyto, żęte 
było sierpami, a omłoty wykonywano cepa-
mi. Chodziło o to aby jak najwięcej słomy 
pozostawało nie zmierzwionej, zarówno 
podczas żniw jak i omłotów. Podłoga bo-
iska była twardym klepiskiem, na którym 
można było dokonywać omłotów cepami.
Cepy stanowiły proste narzędzie składają-
ce się z dwóch kijów połączonych wiąza-
niem. Dłuższy kij dzierżyska z leszczyny 
lub brzozy i krótszy kij bijaka z twarde-
go drzewa: grab, dąb, buk, wiąz połączo-
ne były specjalnym wiązaniem. Tworzyło 
je dwa gacki i rzemyk do ich połączenia. 
Gackami nazywano uchwyty dzierżyska i 
bijaka wykonane z surowej skóry bydlę-
cej, odpowiednio uformowanej i zasuszo-
nej na główkach kija. Uformowane gacki 
mocno wiązano cienkim sznurkiem jeden 
na główce dzierżyska drugi na główce bi-
jaka i łączono je rzemiennym wiązaniem. 
Młócka cepami wymagała wprawy, by nie 
uderzyć się bijakiem w głowę lub ręce któ-
rymi trzymało się dzierżysko. Szczególnie 
dużej wprawy wymagała młócka w dwie, 

trzy a nawet cztery osoby. Wówczas ko-
niecznym było zachowanie właściwego 
rytmu uderzeń, podobnie jak w przypad-
ku kucia żelaza na kowadle przez kowali.
 Żytnia słoma dobrze wymłócona cepa-
mi była cenionym materiałem do wyrobu 
kicek i lalek na poszycia dachów krytych 
strzechą. Strzechy o gładkiej powierzchni 
wykonywano poszyciem z lalek zwanych 
też plaskurami, z wyjątkiem pierwszej war-
stwy okapu, którą wykonywano poszyciem 
kickami. W przypadku gdy cały dach po-
szyty został kickami wówczas charaktery-
zował się on kolejno równoległymi scho-
dami okapowymi których było tyle ile ko-
lejnych pasów poszycia dachu. Kicki i lal-
ki wykonywane były z prostej słomy wy-
czesanej z mierzwy i siana palcami ręki 
jak grzebieniem. Tak przygotowana słoma 
była porcjowana garściami do wyrobu ki-
cek i lalek. Różnica w ich wyrobie polega-
ła na tym, że w kicce część kłosowa słomy 
skręcana była w rodzaj główki wiązanej kil-
koma źdźbłami słomy, a część przyziemna 
słomy równo obcięta stanowiła okap, zaś 
w lalce odwrotnie, część przyziemna sło-
my wiązana była źdźbłami w mini snopek, 
a część kłosowa stanowiła okap. Stąd po-
szycie dachowe lalkami miało powierzch-
nię gładką, a poszycie kickami miało cha-
rakterystyczną powierzchnię schodów oka-
powych. W naszej wsi powszechnie stoso-
wano poszycie lalkami, a więc dachy kryte 
strzechą miały powierzchnię gładką.
 Po zakupieniu kieratu mój tato przero-
bił młocarnie, sieczkarnie i żarna z napędu 
ręcznego na napęd kieratowy. Kierat skła-
dał się z zespołu przekładni zębatych osa-
dzonych na ramie. Przekładnie przenosiły 
ruch obrotowy na wał przegubowy zwany 
transmisją, a ta poprzez koło zamachowe 
i pas transmisyjny przenosiła ruch obroto-
wy na jedno z trzech urządzeń technicz-
nych: młocarnię, sieczkarnię lub żarna. 
Przekładnie zębate kieratu obracane były 
siłą pociągową pary koni zaprzężonych do 
ramienia dyszla zamocowanego na pierw-
szej największej przekładni zębatej. Konie 
ciągnąc za dyszel chodziły w koło wyzna-
czone dyszlem, który był promieniem tego 
koła. Kierat osadzony był w pobliżu pół-
nocnej ściany boiska przez którą przecho-
dził na boisko wał napędowy gdzie przy 
ścianie łączył się z kołem zamachowym. 
Dzięki kieratowi bardzo ciężka praca lu-
dzi została zastąpiona pracą koni.

c.d.n.

„Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Wszystkim, którzy w tak bolesnym dla nas dniu dzielili z nami smutek  
i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli w pogrzebie 

śp. Czesława Rozwadowskiego 
składamy serdeczne podziękowanie. Szczególne wyrazy wdzięczności pra-
gniemy złożyć Ks. Prałatowi dr Janowi Cebulakowi za przewodniczenie 

ceremonii pogrzebowej i sprawowaną ofiarę Mszy św., Ks. dr hab. Bogda-
nowi Stanaszkowi za koncelebrowanie Mszy św., licznie zgromadzonym 

pocztom sztandarowym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Dru-
hom Strażakom, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym za modlitwę, inten-

cje mszalne, złożone wieńce i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać”.
Synowie i córka z rodzinami

Podziękowanie składamy również Pani doktor Bożenie Stokłosa za wspaniałą, 
wieloletnią opiekę medyczną nad naszym tatą.
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Rada Miejska w Brzostku na XXXVI 
sesji w dniu 24 listopada 2009 roku, 

podjęła uchwały w sprawie ustalenia sta-
wek podatków i opłat lokalnych obowią-
zujących na obszarze Gminy Brzostek w 
2010 roku. Stawka podatku rolnego pozo-
stała na poziomie obowiązującym w roku 
bieżącym, czyli średnia cena skupu żyta 
została obniżona do kwoty 30,00 zł za 1dt. 
Około 4% w stosunku do obowiązujących 
stawek wzrosły stawki podatku od nieru-
chomości.
W roku 2010 stawki podatku od nierucho-
mości będą wynosić:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,47 zł od 1m2 
powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych - 3,80 zł od 1ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego - 0,21 zł od 
1m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,28 zł od1m2 po-

wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej - 13,00 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materiałem siewnym - 5,20 
zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie udziela-
nia świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego - 2,96 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej 

3. Od budowli - 2% ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 
3 - 7 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych.

Rada Miejska uchwaliła dzienne stawki 
opłaty targowej na targowiskach w Gmi-
nie Brzostek w wysokości:
1. przy sprzedaży towarów z ręki, kosza, 

wiadra, skrzynki lub z placu za zajęcie 
1m2 powierzchni  - 1,00zł

2. przy sprzedaży towarów z samochodu 
osobowego i przyczepy – 5,00zł

3. przy sprzedaży towarów z samochodu 
ciężarowego – 10,00zł

 Uchwałą Nr XXXVI/251/09 zostały 
zatwierdzone taryfy na zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadze-
nie ścieków oraz ustalone dopłaty z bu-
dżetu gminy do wody i ścieków.
 Taryfa za 1 metr sześcienny dla od-
biorców usług zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę wynosić będzie 5,51 zł /netto/. Do-
płata z budżetu wynosi 2,99 zł za 1 m3 /
netto/, tj. 3,20 zł za 1 m3 /brutto/. Odbior-
ca ponosił będzie opłatę w wysokości 2,52 

zł za 1 m3 /netto/, tj. 2,69 zł za 1 m3 /brut-
to/. 
 Taryfa opłat dla odbiorców usług zbio-
rowego odprowadzenia ścieków za 1 metr 
sześcienny wynosić będzie 13,60 zł za 1 
m3/netto/. Dopłata z budżetu wynosi 9,94 
zł za 1 m3 /netto/, tj. 10,63 zł za 1 m3 /brut-
to/. Dostawca ścieków zapłaci 3,66 zł za 1 
m3 /netto/, tj. 3,91 zł za 1 m3 /brutto/.
 Opłata abonamentowa za 1 opomiaro-
wany punkt poboru wynosi 5,00 zł za 1 
miesiąc.
 Stawka opłaty za odbiór ścieków wo-
zem asenizacyjnym wynosi 26,77 zł za 1m 

3. Z budżetu dopłata wynosić będzie 13,00 
zł  do 1 m3, natomiast dostawca ścieków 
będzie ponosił opłatę w wysokości 13,77 
zł za 1m3.  
 Ponadto Rada Miejska w Brzostku pod-
jęła uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2009 

rok Nr XXVI/176/09 Rady Miejskiej w 
Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku

- udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Dębickiemu na realizację zadania 
własnego Powiatu,

- upoważnienia Burmistrza Brzostku do 
zaciągnięcia zobowiązania finansowe-
go ponad budżet 2009 roku dotyczące-

go projektu pn. „Poprawa poziomu bez-
pieczeństwa publicznego i przeciwdzia-
łanie zagrożeniom poprzez doposażenie 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
Brzostek i Nawsie Brzostekcie – Gmina 
Brzostek”,

- ustalenia stawek podatku od środków 
transportowych w Gminie Brzostek,

- ustalenia dopłaty z budżetu gminy do 
zbiórki odpadów stałych i  nieczystości 
płynnych wywożonych beczkowozem z 
bezodpływowych zbiorników od miesz-
kańców Gminy Brzostek na 2010 rok,

- wzoru deklaracji na podatek rolny oraz 
wzoru informacji o gruntach,

- wzoru deklaracji na podatek od nierucho-
mości oraz wzoru informacji w sprawie 
podatku od nieruchomości,

- wzoru deklaracji na podatek leśny oraz 
wzoru informacji o lasach.

- przyjęcia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na 2010 rok

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii dla Gminy Brzo-
stek na 2010 rok.

 Uchwały dostępne są na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej.

Ewa szukała

z prac rady miejskiej
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Listopad w branży hotelarskiej i ga-
stronomicznej od wielu już lat nie-

odmiennie kojarzy się z Targami HO-
RECA w Krakowie. Kompleks specja-
listycznych imprez, na które złożyły się:
• 17. Międzynarodowe 

Targi Wyposażenia Ho-
teli i Gastronomii HO-
RECA

• 8. Targi Artykułów Spo-
żywczych i Napojów dla 
Gastronomii GASTRO-
FOOD

• 7. Międzynarodowe Tar-
gi Wina w Krakowie 
ENOEXPO

odbył się w dniach 18-20 
listopada 2009 (środa, 
czwartek, piątek). 
 Impreza cieszy się du-
żym uznaniem wśród wy-
stawców i zwiedzających. 
Podczas ostatniej edycji na 
powierzchni 7000 m2 swo-
ją ofertę zaprezentowało 
ponad 300 wystawców z 
Polski i zagranicy.
 Tegoroczne Targi odwiedzili również 
uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Brzostku (zawód kucharz małej ga-
stronomii, technik żywienia i gospodar-
stwa domowego) wraz z nauczycielami 
przedmiotów zawodowych. 
Targowe dni urozmaiciło wiele imprez 
towarzyszących związanych z tematy-

ką gastronomiczno- hotelarską oraz wi-
niarską organizowanych we współpracy 
z najbardziej znaczącymi stowarzysze-
niami i instytucjami branżowymi. W ra-
mach Akademii Espresso wszyscy zainte-

resowani mogli uczyć się od najlepszych 
baristów sztuki parzenia i przygotowania 
kawy. W czasie trwania projektu „Ideal-
na kuchnia” przez cały okres targów naj-
lepsi szefowie kuchni nie tylko gotowa-
li ale także zapoznawali zainteresowa-
nych z najnowocześniejszymi technolo-
giami stosowanymi w branży gastrono-

micznej. Odbył się także I Kon-
kurs Winiarski oraz I Konkurs 
Polskich Win o medal Targów 
ENOEXPO 2009.
Zwiedziliśmy następujące bran-
że wystawiennicze: 
• specjalistyczne wyposażenie 
punktów zbiorowego żywienia
• urządzenia gastronomicz-
ne (maszyny do obróbki owo-
ców, warzyw i mięsa, do goto-
wania, podgrzewania, smażenia 
i pieczenia, do krojenia i porcjo-
wania, przygotowywania i roz-
lewu napojów, przyrządzania 
kawy, produkcji lodów, zmy-
warki i suszarki do naczyń, au-

tomaty sprzedające, wyposażenie loka-
li gastronomicznych, akcesoria gastro-
nomiczne, produkty spożywcze dla ga-
stronomii)

• szkło, porcelana, sztućce

• meble dla hoteli, barów, kawiarni
• elementy dekoracji wnętrz, tekstylia
• oświetlenie
• odzież hotelarsko - gastronomiczna
• wyposażenie pokoi hotelowych
• wyposażenie łazienek, pralni hotelo-

wych
• zabezpieczenia antywłamaniowe i prze-

ciwpożarowe
• środki czystości, urządzenia czyszczące
• sprzęt audiowizualny i telekomunika-

cyjny
• systemy komputerowe i oprogramo-

wanie na potrzeby hoteli i gastronomii
• wyposażenie dyskotek, snack-barów, 

salonów gier
• wyposażenie terenów rekreacyjnych: 

sauny, siłownie, solaria
• wydawnictwa i prasa fachowa
 Targi w których uczestniczyliśmy były 
dla nas źródłem wiedzy, satysfakcji oraz 
zachętą do udziału w kolejnej edycji w 
2010 roku.

Teresa Radelczuk

Doskonalenie zawodowe w zespole szkół im. jana pawła ii w Brzostku

Łowy i dyplomacja. Łapać złodzieja – 
krzyknął pewien polityk i za to o mało co 
nie wylądował w tiurmie. 
Dlatego bezpiecznie jest złodziejem nazy-
wać zwierzę, a konkretnie lisa. Drapieżnik 
ten wyrządza znaczne szkody w gospodar-
stwach rolników i nie ma na to rady, bo jak 
się wyraziła pewna wiceminister, lis jest 
mniejszym bratem człowieka i strzelać do 
niego nie wolno.
Tymczasem w Sztokholmie tysiące króli-
ków wyrządza poważne szkody w parkach, 
ogródkach przydomowych i na cmenta-
rzach. Skoro więc do lisów nie wolno strze-
lać, to trzeba je przewieźć do Szwecji. Kró-
lików jest tam pod dostatkiem i lisy wyży-
wią się same (jak rządy w Rzeczpospolitej).

Megalomania stosowana. W powiecie 
dębickim pomieszkuje chwilami pewien 
piosenkarz. Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, że lokalna prasa 
pieje z tego powodu z zachwytu. Tym-
czasem piosenkarz śpiewa swoje sonatki 
i serenadki, występuje w telewizji, udzie-
la wywiadów (chodzący w gumiakach), a 
od czasu do czasu rozrabia i wtedy bywa 
przymknięty. Co powiat ma z tego?
Jan Sztaudynger napisał kiedyś taką oto 
fraszkę:
Gołębiami brukowany Kraków
Gówno ma z tych ptaków
I to by było na tyle.

Niebezpieczna droga krajowa Pilzno – 

Jasło. Na podwójnym zakręcie w Kamie-
nicy Dolnej wciąż giną ludzie. Owszem, 
droga jest dobrze oznakowana i gdyby 
każdy wjeżdżał w zakręt z prędkością 
40km/h nie byłoby tragedii. Tymczasem 
kierowca jadący od Brzostku (zwłaszcza 
w nocy) z prędkością 100 km/h w pew-
nym momencie traci drogę z pola widze-
nia. Rozpędzony pojazd jedzie już tylko 
na wprost. Śmierć, kalectwo, rozpacz w 
rodzinach. 
Nie musi tak dalej być!
Drogę trzeba jak najszybciej przebudo-
wać, likwidując śmiercionośny zakręt.
Ale cóż:
- z powiatu grube ryby działają jakby 
na niby, gmina na aby-aby a GDD i AK 
byle jak.

alfabet subkultury miejsko-gminnej cz.ii
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Opera za 100 groszy” jest wystawiana 
w sezonie letnim na brzosteckim rynku. 
Młodzi „aktorzy” podchodzą do właści-
cieli parkujących tam samochodów i pro-
szą o 1zł, jak mówią, na wino. Niektórzy 
za tę szczerość dają drobny datek. Nie po-
wiem, „aktorzy” są grzeczni, uprzejmi i 
czasami uśmiechnięci.
I oto chodzi – lepsze to niż udawanie ka-
lectwa lub wyłudzanie pieniędzy na kart-
kę z pieczątkami. Przynajmniej szczere.
Roz, dwa, trzy, śtyry – jestem chłopak 
scyry.

Powyłamywanymi płytkami chodni-
kowymi wiedzie trakt pieszy od Starej 
Kasy do Domu Kultury. Już pal sześć, że 
to wygląda szkaradnie. Gorzej, że to nie-
bezpieczne dla starszych osób. W GOK
-u odbywają się spotkania seniorów i nie 
zawsze wnuk podwiezie babcię, czasem 
trzeba iść pieszo. Ów fa-
talny chodnik jak i dro-
ga do Błażkowej jest 
własnością samorządu 
powiatowego. Swego 
czasu awanturowałem 
się(skutecznie) w Ra-
dzie Powiatu o kawałek 
chodnika koło Ośrodka 
Zdrowia. Dziś wszyscy 
są grzeczni i ułożeni – a 
drogi i chodniki powia-
towe w gminie Brzostek 
są w opłakanym stanie. 
Takie czasy.

Rolnictwo. Źle się 
dzieje w polu i zagro-
dzie. Spośród wszyst-
kich ministrów rolnic-
twa od 1989r. tylko An-
drzej Lepper jako tako 
dbał o rolników. Wieś 
mu za to „podziękowa-
ła” wycinając w pień 
Samoobronę w wybo-
rach parlamentarnych.
Tymczasem już niedłu-
go pod obrady Sejmu trafi projekt usta-
wy o podatku katastralnym. Kto wtedy 
będzie bronił rolników? Cisza na sali.
Tab. 1 Równia pochyła rolnictwa (nie-
które dane).

Lp Wyszczegól- 
nienie Jm 1999 2006 2009

1 Cena 1 kg 
NPK zł 1,35 2,12 4,09

2
Dochód 
rolniczy z 
uprawy 1 ha 
pszenicy

zł -111,72 -157,48-456,86

3
Koszt 
produkcji 
1 kg żywca 
wieprzowego

zł 3,68 4,44 4,76

4
Składka 
emerytalna 
od 1 osoby 
rocznie

zł 714,- 983,60 1176,-

Szkoły podstawowe w niektórych 
wsiach gminy Brzostek będą zamykane 
z powodu znikomej ilości uczniów. Tym-
czasem w II Rzeczpospolitej było akurat 

na odwrót: dzieci dużo a szkoła jedna.
„W gminie znajduje się budynek szkolny 
drewniany, o dwóch salach naukowych. 
Ponieważ dzieci w wieku szkolnym nie 
mogą się w nich pomieścić, wynajęto jed-
ną salę w domu ludowym, drugą w domu 
kółka rolniczego. W szkole jest zajętych 
pięć sił nauczycielskich”. (Wincenty Wi-
tos – Moje Wspomnienia).
Rzecz dzieje się w gminie Wierzchosła-
wice w 1933r.

Tradycja spod jasnej lub ciemnej 
gwiazdy. Dawno, dawno temu w pewnej 
wsi pod Gorlicami niejaki Walenty zwa-
ny Kulawym wymyślił oryginalny spo-
sób kolędowania. W przebraniu szczo-
droka otóż, składał on życzenia nowo-
roczne, przekazując informacje (czyli 
plotki, co ludzie uwielbiają) z wizyt w 
sąsiednich domach, w takim oto stylu:
- jak byłem u Kawy, to Kawa spadł z 

ławy (opity), u Kleszycki - gołe cycki, u 
Marcina kwiczy świnia (z głodu) itd., itp.
Akurat w tym czasie nastała nowa, lu-
dowa władza. Kiedy parcelowano dwor-
skie pola, sołtys wsi rozporządził: dajcie 
Walkowi Kulawemu hektar pola, niech 
nie chodzi po domach i głupot nie stula!
A swoją drogą, nie ma lepszej metody na 
kupowanie przychylności wyborców od 
tej, polegającej na rozdawaniu cudzego 
majątku. Przed wojną, Książe Sangusz-
ko kupował chłopskie głosy dwiema kup-
kami drewna – wprawdzie ze swojego 
lasu – ale kupował!
Ignac, zapytany, co sądzi o tradycji, od-
powiedział: - panie, dzisiaj w Polsce 
mamy tradycję kupowania głosów za-
pomogą, ulgą i kawałkiem asfaltu – taka 
jest prawda i już.

Współpraca komunisty z kapitalistą. 
Taki tytuł nosi rzeźba Władysława Chaj-
ca z Kamienicy Górnej. Dwóch chłopów 
piłuje gałąź: jeden siedzi na drzewie bez-
piecznie, bo obejmuje pień – drugi na 
podcinanej właśnie gałęzi. Jak będą da-
lej piłować, to ten co siedzi na gałęzi wy-

wali w glebę. Cały wic polega na tym, 
żeby zgadnąć, kto komu gałąź podcina.
Tymczasem może zdarzyć się tak, że pi-
łujący odpoczną kapkę. Przykurzą cygara 
i dojdą do wniosku, że lepiej obalić całe 
drzewo i podzielić się łupem.
Prawdziwe dzieło sztuki na tym właśnie 
polega: patrzysz i domyślasz się Bóg wie 
co. Wprawdzie nie aż tyle, co patrząc na 
obraz Władysława Podkowińskiego „ 
Szał uniesień”, ale zawsze. Wyobraźnia 
pracuje. I pomyśleć tylko, że autorem 
rzeźby jest prosty, niekształcony chłop. 

Zawody szachowe. I Mistrzostwa Gmi-
ny Brzostek w szachach w kategorii ju-
niorów za rok 2009 rozegrano w Domu 
Kultury w Brzostku w dniu 29.11.2009r.
Juniorzy młodsi:
 1. Szukała Rafał
 2. Bachara Sebastian
 3. Sowa Mateusz

Juniorzy starsi:
 1. Pieniądz Dominik
 2. Przewoźnik Kamil
 3. Krzyszczuk Michał 
  i Matyasik Damian
 5. Zastawny Paweł
Otwarcia Mistrzostw oraz wręczenia 
pucharów i nagród książkowych doko-
nał Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek. 
Kierownictwu Domu Kultury należą się 
słowa uznania za przygotowanie im-
prezy.

U Pana Boga za piecem – któż by 
nie chciał mieszkać! W cieple rodzin-
nym, spokoju, z poszanowaniem bliź-
niego swego.
Niby to takie proste, a jakże trudne do 
zrealizowania. Wiedzą coś na ten te-
mat ksiądz proboszcz Jan Cebulak, bur-
mistrz Bieniek i Zuzanna Rogala, twór-
czyni sagi brzosteckich rodów. 
Żyjmy więc tak, by Pan Bóg nadal uży-
czał nam miejsca na swoim zapiecku. 
Tego życzę mieszkańcom naszej społecz-
ności z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Ferdynand Bugno



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE24

z tych buraków  
będzie słodki cukier
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku dzierżawi 9,22 

ha gruntów ornych, na których uprawia pszenicę ozimą, 
buraki cukrowe i mieszankę zbożową jarą. Grunt pod buraki 
został jesienią zaorany i zasilony nawozami fosforowo – po-
tasowymi oraz nawozami zielonymi na przyoranie, a wiosną 
pole wyrównane broną ciężką. Buraki zasiano wcześnie, bo już 
8 kwietnia. Siew wykonali siewnikiem punktowym pneuma-
tycznym „Omega” uczniowie Sołtys Kamil i Maguda Marcin 
pod nadzorem prof. Jerzego Słupka.

Pomimo wczesnego siewu wschody były nierównomierne z 
powodu suszy trwającej około 1,5 miesiąca, co już prognozo-
wało uzyskanie słabego plonu. Następnie stosowano zasilanie 
pogłówne oraz prowadzono herbicydową walkę z chwastami. 
Podczas oprysków spowodowano „omijaki” – w tych miej-
scach chwasty nie zostały zwalczone. 
Tuż przed wakacjami uczniowie Bargieł Wojciech i Boch-
nowski Bartłomiej wykonali oprysk przeciwko chwościko-
wi buraków.
W dniach 22 – 25.06.2009 wystąpiły silne opady deszczu i 
część plantacji buraków zastała podtopiona, co znów znacz-
nie obniżyło przyszłe plony. Powstała obawa, czy wywiążemy 
się z zakontraktowanych 104,7 ton buraków.
 Odstawa buraków miała nastąpić 4 listopada 2009 roku. Do 
wykonania zbioru przewidziano uczniów klasy II Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa, którzy w ramach praktyki zawodo-
wej eksploatacyjnej w dniach od 20.X do 2.XI wykonali ca-
łość prac związanych ze zbiorem.
 Wybór właśnie tej klasy okazał się całkowicie słuszny, bo 
uczniowie spisali się znakomicie – wykazali się dobrą organi-
zacją pracy, umiejętnością współpracy, chęcią, zapałem, punk-
tualnością, zaangażowaniem, dużymi umiejętnościami zawo-
dowymi.
Warunki pracy były bardzo trudne z powodu niemal ciągłych 
opadów deszczu i rozmiękłego pola, co widać na poniższym 
zdjęciu.

 Aby rozgrzać organizm i nie dopuścić do przeziębienia pod-
czas przerwy podawana była gorąca zupa i herbata. Sprawami 
gastronomicznymi w głównej mierze zajmowała się prof. We-
sołowska Danuta, a posiłek sporządzały wszystkie klasy ga-
stronomiczne odbywające zajęcia praktyczne pod nadzorem 
pozostałych nauczycieli technologii gastronomicznej.

 Niektóre prace musiały być wykonywane ręcznie, jak ogła-
wianie uwroci i przejazdów ogławiaczami, zbieranie buraków 
wykopanych metodą trójfazową, ogławianie nożami buraków 
zwiezionych z liśćmi.

 Przeważająca część prac była wykonana mechanicznie, z 
zastosowaniem maszyn posiadanych przez szkołę, a to: zbiór 
kombajnem jednorzędowym „Kleine”, formowanie pryzmy 
buraków „Cyklopem”, rozdrabnianie chwastów i liści „Kor-
nikiem”. Prace kombajnowe wykonywał uczeń klasy III ZSZ 
Dziedzic Łukasz, a buraki odwozili m.in. Orzechowski Grze-
gorz oraz Kapłon Mateusz i Dawid. Z odwozem dobrze sobie 
radzili również uczniowie klasy II TM.

 Odbiór buraków nastąpił 17.XI.2009r – najpierw 2 samo-
chody przywiozły 46 ton wapna, które po wyładunku należało 
przemieścić i uformować – zrobili to uczniowie klasy III ZSZ 
Dziedzic Łukasz oraz Kapłon Mateusz i Dawid.
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 Około godziny 10-tej przyjechała oczyszczarko-ładowarka 
oraz 30-sto tonowe auta ciężarowe do odwozu buraków. Tym 
razem młodzież szkolna, a szczególnie uczniowie klasy II TM, 
która dokonała zbioru buraków w bardzo trudnych warunkach 
miała możliwość obserwacji załadunku, który sprawnie ode-
brał 125 ton brutto buraków cukrowych.
 Po potrąceniu zanieczyszczeń plon netto wyniósł 104,4 tony, 
co przy polaryzacji 16,8% oznacza wywiązanie się z kontrak-

tacji w 105%.
 Sprawny zbiór w trudnych warunkach nie byłby możliwy 
bez szczególnego, osobistego zaangażowania wszystkich na-
uczycieli zawodu naszej szkoły, za co im serdecznie dziękuję.

Janina Słupek
Kierownik Szkolenia Praktycznego

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”

Błonnik i jego 
dobroczynne działanie

Wśród chorób zwanych cywiliza-
cyjnymi czołowe miejsce zajmu-

ją zaparcia. Uważa się, że wysokoka-
loryczna dieta, zawierająca dużą ilość 
tłuszczów i czerwonego mięsa, a mało 
warzyw, owoców, witamin A, C, E, se-
lenu i wapnia sprzyja powstawaniu za-
parć. Zbyt dużo w naszym, polskim ja-
dłospisie ciast, białego pieczywa, zawie-
rających duże ilości węglowodanów, a 
za mało jarzyn.
 Zaparciem nazywamy oddawanie 
stolca rzadziej niż trzy razy w tygodniu. 
Towarzyszy mu uczucie utrudnionego 
wypróżniania, a kał jest twardy i zbity. 
Stwierdzono, że w profilaktyce zaparć 
bardzo istotna jest dieta bogata w błon-
nik oraz zachowanie aktywności fizycz-
nej.
 Błonnikiem pokarmowym nazywa-
my zespół substancji ścian komórko-
wych roślin nie trawionych i nie wchła-
nianych w przewodzie pokarmowym 
człowieka. Błonnik wędruje przez prze-
wód pokarmowy i wzdłuż całej swej 
drogi wchłania wodę, przez co zwięk-
sza objętość masy kałowej oraz przy-
spiesza eliminację niestrawionych resz-
tek. Ułatwia to regularne wypróżnienie 
się. Żywność zawierająca dużo błonni-
ka pokarmowego pomaga zapobiegać 
zaparciom i bólom towarzyszącym he-
moroidom, ponieważ zwiększa zawar-
tość wody w kale, przez co łatwiej go 

wydalić z organizmu. Pomaga także w 
walce z otyłością, gdyż wchłania wodę, 
dzięki czemu pęcznieje i wypełnia żołą-
dek, zmniejszając uczucie głodu, a tak-
że opóźniając moment, w którym poży-
wienie opuszcza żołądek.
 Błonnik pokarmowy obniża poziom 
cholesterolu i trójglicerydów - błonnik 
rozpuszczalny (pektyny) jest rozkładany 
do trójkarboksylowych kwasów tłusz-
czowych, które odpowiadają za hamo-
wanie biosyntezy cholesterolu w wątro-
bie. Dzięki swej konsystencji wyłapuje i 
usuwa kwasy żółciowe z jelit. Ponieważ 
wątroba używa ich do produkcji cho-
lesterolu, zatem gdy zostaną usunięte, 
obniża się poziom cholesterolu. Błon-
nik stabilizuje również stężenie gluko-
zy we krwi - opóźnia przemianę węglo-
wodanów poprzez częściowe blokowa-
nie dostępu glukozy do krwi, co z ko-
lei zmniejsza wydzielanie insuliny i po-
maga w utrzymaniu stabilnego poziomu 
cukru we krwi.
 Oczyszcza on także organizm z tok-
syn i metali ciężkich (dzięki zdolno-
ściom jonowymiennym wolnych grup 
karboksylowych) a nawet substancji ra-
kotwórczych (np. poziom azotynów w 
organizmie skutecznie obniżają pekty-
ny znajdujące się w jabłkach, porzecz-
kach i innych owocach, jeśli owoce te 
nie były nadmiernie opryskiwane). 
 Pomimo wielu zalet błonnika należy 
pamiętać, że zbyt duża jego dawka może 
zmniejszyć skuteczność innych leków, 
np. doustnych środków antykoncepcyj-
nych i chemicznych leków zmniejszają-
cych stężenie cholesterolu, dlatego na-
leży zachować 2 godzinny odstęp po-
między posiłkiem, a podaniem lekar-
stwa. Rozpuszczalne składniki błonni-
ka mogą także ograniczać wchłanianie 
składników pokarmowych m.in. żelaza, 
cynku czy wapnia.
 Błonnik w jelicie grubym wchłania 
wodę, więc jeśli nie dostarczymy wy-

starczającej ilości wody, stolec będzie 
twardy i gęsty i wywołamy efekt od-
wrotny od zamierzonego - zaparcia. 
 Dlatego by maksymalizować efekty 
błonnika powinno się dostarczać organi-
zmowi przynajmniej 2 litry wody dzien-
nie. Należy również pamiętać, że nagłe 
spożycie dużej ilości błonnika może wy-
wołać wzdęcia i bóle brzucha. Dotyczy 
to zwłaszcza roślin strączkowych. U nie-
których osób produkty zawierające dużo 
błonnika, szczególnie pszenne, mogą też 
podrażnić żołądek.
 W Polsce spożycie błonnika kształtu-
je się na poziomie 15 g dziennie. Świa-
towa Organizacja Zdrowia (WHO) za-
leca spożywanie od 20 do 40 g błonnika 
dziennie. Niedostateczna podaż błonni-
ka może zwiększać zachorowalność na 
choroby nowotworowe jelita grubego i 
odbytu.
 Gdzie więc znajdziemy ten pożytecz-
ny składnik pokarmowy? Źródłem błon-
nika pokarmowego są m.in. warzywa, 
owoce, produkty zbożowe (otręby zbo-
żowe, kasze, naturalne płatki zbożowe, 
muesli, niełuskany ryż, pieczywo razo-
we i pełnoziarniste) oraz nasiona roślin 
strączkowych. Błonnika nie zawierają 
m.in. mięso, ryby, mleko, jaja, alkoho-
le, masło, oleje i inne produkty tłuszczo-
we.
 Diety bogate w błonnik zalecane są 
przez lekarzy przy chorobach takich jak 
m.in.: otyłość, cukrzyca, miażdżyca i ka-
mica żółciowa.
 Przeciwwskazaniem do stosowania 
diety wysokobłonnikowej są m.in. sta-
ny zapalne żołądka, trzustki, dróg żół-
ciowych i jelit, stany niedoboru białka i 
składników mineralnych, nieżyty prze-
wodu pokarmowego, choroba wrzodo-
wa żołądka i dwunastnicy oraz choroby 
zakaźne. Tak więc dbajmy o naszą die-
tę.

Dużo zdrowia!
mgr farm. Monika Miałkowska
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BuRMISTRZ BRZOSTKu OGŁASZA PuBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG uSTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym 732 o pow. 700 m 2 położonej w Brzostku przy ulicy 
Szkotnia 6, objętej KW Nr 79 204 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej 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, ogrodzona. 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 m 2, powierzchnia użytkowa 168,17 m2 w tym mieszkalna 84,26 m 2, 

kubatura 440 m 3, 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. Nr 
działki Pow.(m2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie 

w planie Położenie Cena wywoławcza 
nieruchomości(zł) Wadium (zł)

1 732 700 79 204 zabudowana budynkiem mieszkalnym brak Brzostek 171 633,00 17 164.-
I PuBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG uSTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W uRZĘDZIE MIEJSKIM  

W BRZOSTKu W DNIu 15 STYCZNIA 2010r. O GODZ. 11 00 W BIuRZE BuRMISTRZA BRZOSTKu

BuRMISTRZ BRZOSTKu OGŁASZA VII PuBLICZNY PRZETARG uSTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działka budowlana oznaczona nr ewid. 85/6 o pow. 0,16 ha i działka budowlana oznaczona nr ewid. 186/4 o pow. 0,36 ha, położone w 
Siedliskach-Bogusz, objęte Księgą Wieczystą Nr 26 654 i KW Nr 70 522 stanowiące własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń.
Działka ozn. nr ewid. 85/6 położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej, na stoku. Obecnie użytkowana rolniczo. Teren płaski, uzbrojony 
w sieci komunalne: sieć energetyczna, gazociąg. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej, natomiast działka ozn. nr ewid. 186/4 jest to grunt 
położony w obrębie zabudowy zagrodowej, wzdłuż drogi powiatowej na stoku. Teren płaski, uzbrojony w sieci komunalne: sieć energetyczna, 
gazociąg. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Obecnie użytkowany rolniczo. Około 50% działki należy przeznaczyć na teren 
zieleni, ze względu na silnie zróżnicowaną konfigurację. 
Zgodnie z decyzjami z dnia 14.09.2004 roku. Nr RGiMK.IV.7431-48-49/2004 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Lp. Nr działki Pow. (m2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie
w planie Położenie Cena wywoławcza 

netto (zł) Wadium (zł)
1 85/6 1600 26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 11 831.- 1 184.-
2 186/4 3600 70 522 budowlana brak Siedliska-Bogusz 21 917.- 2 192.-

VII PuBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG uSTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W uRZĘDZIE MIEJSKIM  
W BRZOSTKu 15 STYCZNIA 2010r. O GODZ.1030 W BIuRZE BuRMISTRZA BRZOSTKu

BuRMISTRZ BRZOSTKu OGŁASZA VII PuBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG uSTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działki budowlane oznaczone nr ewid. 1152/6, 1152/7, 1152/8, 1152/9, 1152/10, 1152/11 położone w Siedliskach-Bogusz, objęte Księgą 
Wieczystą Nr 26 654 stanowiące własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń. Dojazd z drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W pobliżu 
sieci komunalne: sieć elektryczna, gazociąg. Działki te położone są w obrębie zabudowy mieszkaniowej na skraju kompleksu leśnego obok 
obiektów oświatowych (w odległości około 200m). 
Zgodnie z decyzjami z dnia 14.08.2008 r. Nr RGiMK.IV.7431-24,25,26/2008 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Lp. Nr 
działki Pow.(m 2) Nr KW Opis 

nieruchomości
Przeznaczenie 

w planie Położenie Cena wywoławcza 
netto (zł) Wadium (zł)

1 1152/6
1152/7

900
900

1 800
26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 11 915.- 1 192.-

2 1152/8
1152/9

1000
1000
2 000

26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 13 207.- 1 321.-

3 1152/10
1152/11

900
800

1 700
26 654 budowlana brak Siedliska-Bogusz 11 270.- 1 127.-

VII PuBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG uSTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W uRZĘDZIE MIEJSKIM W 
BRZOSTKu W DNIu 15 STYCZNIA 2010r. O GODZ. 1015 W BIuRZE BuRMISTRZA BRZOSTKu 

BuRMISTRZ BRZOSTKu OGŁASZA I PuBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG uSTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Opacionce, stanowiących własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm.) Burmistrz Brzostku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych 
nieruchomości: 
działkę rolną ozn. nr ewid. 257/1 o pow.0,88 ha i działkę leśną ozn. nr ewid. 257/2 o pow. 0,28 ha, położonych w Opacionce, objętych 
Księgą Wieczystą Nr 45 259, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy i stanowią własność Gminy Brzostek, wolnych od obciążeń.
Działki położone są 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 są objęte planem zagospodarowania gminy Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003 r., na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 
r.,poz.139), wg studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu to teren upraw rolnych, zalesiony i do zalesień.

Lp. Nr działki Pow. (ha) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie
 w planie Położenie Cena wywoławcza 

brutto (zł) Wadium (zł)
1 257/1 0,88 45 259 rolna brak Opacionka 7 147,00 715,00
2 257/2 0,28 45 259 leśna brak Opacionka  5 682,00 569,00

I PuBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG uSTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W uRZĘDZIE MIEJSKIM  
W BRZOSTKu 15 STYCZNIA 2010r. O GODZ. 1000 W BIuRZE BuRMISTRZA BRZOSTKu 
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W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 11 stycznia 2010r. wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych 
dopuszczonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań 
na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005, w innej formie do kasy urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku.Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 
podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%, co łącznie stanowić będzie cenę nabycia działki. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał 
przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora 
przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za 
ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

BuRMISTRZ BRZOSTKu OGŁASZA I PuBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG uSTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 
działki budowlanej oznaczonej nr ewid. 927/11 o powierzchni 2000 m2 położonej w Brzostku, objętej Księgą Wieczystą Nr 38 692, 
stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej 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.
Zgodnie z decyzją Nr RGiMK.IV.7331-31/2007 z dnia 04.05.2007r Wójta Gminy Brzostek o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, działka ta przeznaczona została pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Lp. Nr 
działki Pow.(m 2) Nr KW Opis 

nieruchomości
Przeznaczenie 

w planie Położenie Cena wywoławcza 
netto (zł) Wadium (zł)

1 927/11 2 000 38 692 budowlana brak Brzostek 47 147,00 4 715.-
I PuBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG uSTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W uRZĘDZIE MIEJSKIM  

W BRZOSTKu W DNIu 15 STYCZNIA 2010r. O GODZ. 9 30 W BIuRZE BuRMISTRZA BRZOSTKu 

BuRMISTRZ BRZOSTKu OGŁASZA IV PuBLICZNY PRZETARG uSTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzostek 2 stanowiących własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działki budowlane oznaczone nr ewid. 897/4, 897/5, 897/6 położone w obrębie Brzostek 2, objęte Księgą Wieczystą Nr 70 057, stanowiące 
własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń.
Działki te położone w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów użytkowanych rolniczo. Teren uzbrojony w sieci komunalne: elektryczną, gazociąg. 
Teren płaski w kształcie trapezu. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej.
Zgodnie z decyzją z dnia 11.07.2007r. Wójta Gminy Brzostek Nr RGiMK.IV.7331-47/2007 Wójta Gminy Brzostek działki te przeznaczone 
są pod budowę trzech budynków mieszkalnych.

Lp. Nr działki Pow.(m2) Nr KW Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie Położenie Cena wywoławcza 

netto (zł) Wadium (zł)
1 897/4 1 900 70 057 budowlana brak Brzostek 2 16 916.- 1 692.-
2 897/5 2 000 70 057 budowlana brak Brzostek 2 17 776.- 1 778.-
3 897/6 2 400 70 057 budowlana brak Brzostek 2 21 220.- 2 122.-

IV PuBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG uSTNY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W uRZĘDZIE MIEJSKIM  
W BRZOSTKu W DNIu 15 STYCZNIA 2010r. O GODZ. 945 W BIuRZE BuRMISTRZA BRZOSTKu 

Burmistrz Brzostku ogłasza I PuBLICZNY PRZETARG uSTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokali użytkowych położonych w Kamienicy Dolnej –stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu są lokale użytkowe położone w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej - z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej dzia-
łalności - stanowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38 571.
Lokal nr 1 - o powierzchni użytkowej 46,88 m2. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę. Cena wywoławcza czynszu naj-
mu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 4,40 zł + 22% VAT-u miesięczni. 
Lokal nr 2 – o powierzchni użytkowej 68 m2. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną i gaz. Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzch-
ni użytkowej wynosi 4,40 zł + 22% VAT-u miesięcznie.

I PuBLICZNY PRZETARG uSTNY ODBĘDZIE SIĘ W uRZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKu W DNIu 29 GRuDNIA 2009r. O GODZ. 1000

Wadium dla każdego lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 24.12.2009 r. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – zgod-
nie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 
207 poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto: BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0005).
Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz , 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.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocz-
nie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
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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

Oferujemy szeroką gamę kursów komputerowych dla osób fizycznych i firm. Proponowana oferta szkoleniowa 
w zakresie informatyki pozwoli Ci z całą pewnością dobrać szkolenie idealne dla Twoich potrzeb.

Kurs 1: Internet rozszerzony dla każdego
Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posiadają podstawowe wiadomości z zakresu wykorzystywania 
internetu i pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat usług internetowych. Ukończenie kursu pozwoli na zdoby-
cie umiejętności pozyskiwania informacji z szerokiego zakresu źródeł internetowych, a poprzez poznanie klu-
czowych technik wyszukiwania i przeglądania przybliży fascynujący świat zasobów i usług on-line.

Kurs 2: Obsługa komputera PC - od podstaw
Praca w środowisku MS Windows XP/Vista, praca z pakietem MS Office, praca w internecie (wyszukiwanie in-
formacji, komunikatory internetowe, bankowość internetowa, aukcje, zakupy, wypełnianie druku zeznania po-
datkowego przez internet itp.)

Kurs 3: Kurs obsługi komputera dla seniorów i emerytów
Praca w środowisku MS Windows XP/Vista, edycja i drukowanie dokumentów, poczta elektroniczna, znalezie-
nie informacji o rozkładach jazdy i lotów (samolot, pociąg, autobus), miejscach rezerwacji, dostępności ofert 
wakacyjnych, rezerwacji hotelowych, przeglądanie i uzyskiwanie informacji o publicznej i prywatnej służbie 
zdrowia, medycynie niekonwencjonalnej, lekach refundowanych i ubezpieczeniu zdrowotnym itp.

Zapisy na kursy
Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszych kursach prosimy o  kontakt telefoniczny - tel. 014 6817107

Celem naszych działań jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pracowniczych oraz osób prywatnych. 
Zajęcia są prowadzone przez doświadczonego trenera, dyplomowanego nauczyciela i egzaminatora.

F.H.u. „Brian Soft” Farhat Berrahal
39-230 Brzostek, ul. Rynek 38

telefon/fax: 014 681 71 07

ogłoszenie Burmistrza Brzostku
Zgodnie  z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach tekst jedno-
lity: (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) i Uchwałą 
Nr XXXII/262/2005 Rady Gminy w Brzostku z dnia 
29 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Brzostek

Rozdział II 
§ 4 pkt 3 i 4

Urząd Miejski w Brzostku przypomina:
Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do: 

1. uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieru-
chomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wy-
dzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu 
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nie-
ruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest zo-
bowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym 
jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie po-
jazdów samochodowych,

2. likwidowania powstałych na dachach sopli i zwi-
sów śniegowych.

Burmistrz
mgr inż. Leszek Bieniek
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ROZWIĄZANIE: 
GRUDZIEŃ 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Oczy zwierza; 4) Narzędzie górnika; 
7) Obawa; 8) Sielanka. 10) Okrywa orzech 
12) List bez podpisu; 14) Obowiązko-
we świadczenie w naturze; 17) Nowi-
cjusz w zawodzie; 19) Odpad po młocce; 
21) Kleszczyki, małe obcęgi; 22) Czarna 
w kominie; 23) Do przenoszenia chorego; 
25) Pawlak z Kargulem przerobili go na dzika; 
28) Jest w szkole i w parku; 29) Port w Szwe-
cji z promem do Świnoujścia; 30) Epidemia; 
33) Miasto w Anglii; 36) Przyjaciele Win-
netou; 38) Dawni Rosjanie; 40) Ryba z wą-
sami; 41) Miejsce, gdzie w sukni brak suk-
ni; 42) Zapach.
Pionowo:
1) Wilgoć w ustach; 2) Pseudonim Asnyka; 
3) Larum; 4) Kompres; 5) Miasto w Cza-
dzie; 6) Rzymska bogini łowów; 9) Ryba 
z rodziny karpiowatych; 11) Dawniej asan, 
waćpan, waszmość; 13) Kwaśny do galare-
ty; 15) Przyświeca działaczom; 16) Zwie-
rzątko z kolcami; 17) Każdy z dwunastu wy-
branych uczniów Jezusa; 18) Narząd odde-
chowy mięczaków; 19) Góry z Trzema Ko-
ronami; 20) Związek chemiczny; 24) Har-
mider; 26) Owad lub ptak; 27) Stała posa-
da; 30) Partyjny lub narciarski; 31) Nowela 
Orzeszkowej; 32) Świadectwo kontroli tech-
nicznej; 33) Ze stolicą w Rangunie; 34) Las 
z przewagą olszy; 35) Państwo faraonów; 
37) Warszawska uczelnia katolicka (skrót); 
39) Światowy potentat komputerowy.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 30 
grudnia 2009 r. do Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku wezmą udział w loso-
waniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: SZANuJ PRZESZŁOŚĆ 
PRZYSZŁOŚĆ ODDAJ BOGu uCZCI-
WIE PRACuJ NA RODZINNYM PROGu.
Nagrodę książkową wylosowała OLA 
CZARNAWSKA z Kleci.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. J. Nosal
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Po świętach Bożego Narodzenia rozpra-
wa w sądzie: 
- Dlaczego chce się pan rozwieść z żoną? 
- Bo daje mi do jedzenia: barszczyk z 
uszkami, śledzia, karpia, kluski z ma-
kiem... 
- Proszę pana, przecież wszyscy na wi-
gilię jedzą takie potrawy! 
- Możliwe, ale ona przyrządza mi je co-
dziennie od siedemnastu lat!

		

- Wszystkiego najlepszego z okazji no-
wego roku - mówi strażnik do więźnia. 
- Jaki nowy rok? Przecież lipiec... 
- Właśnie prokurator dołożył ci rok do 
wyroku.

		
Jasiu pyta mamę:
- Mamo, czy anioły latają? 
- Tak, a dlaczego pytasz? 
- Tata nazwał wczoraj naszą pokojówkę 
aniołem. Czy ona też lata? 
- Tak, poleci już jutro!

		
Podczas wykładu naukowego znany le-
karz poruszyl problem nieczytelnych re-
cept. Wszyscy zgodzili sie z nim, nato-
miast jeden sluchacz oswiadczyl, że nie 
ma powodu do narzekań.

- Gdy kiedyś otrzymalem receptę, to 
przez dwa lata okazywałem ją konduk-
torom w pociagach jako bilet. Pokaza-
łem ją też policjantowi i uniknąłem man-
datu, a ostatnio moja córka gra z tej re-
cepty na fortepianie!

		
Rozmawia dwóch mężczyzn: - Podobno 
twoja żona rozbiła twoje nowe Ferrari? 
Stało się jej coś? - Jeszcze nie, zamknę-
ła się w łazience...



Styczeń
1    p   nowy rok, św. Bożej 
         rodzicielki, mieczysława
2    S   Izydora, Bazylego
3    n   arlety, genowefy, Danuty
4    P   Tytusa, Anieli, Eugeniusza 
5    W  Hanny, Szymona, Edwarda
6    ś   objawienie pańskie,
         kacpra, melchiora, Baltazara
7    C   Juliana, Lucjana          
8		 	 	P		 	Seweryna,	Mścisława
9    S   Marceliny, Marianny
10   n   wilhelma, Dobrosława
11   P   Honoraty, Teodozjusza
12   W  Grety, Arkadiusza
13		 	Ś		 	Bogumiły,	Weroniki
14		 	C		 	Feliksa,	Domosława
15		 	P		 	Pawła,	Arnolda		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16		 	S		 	Marcelego,	Włodzimierza
17   n   antoniego, rościsława
18		 	P		 	Piotra,	Małgorzaty
19   W  Henryka, Mariusza, Marty
20		 	Ś		 	Fabiana,	Sebastiana
21		 	C		 	Agnieszki,	Jarosława
22   P   Anastazego, Wincentego
23   S   Ildefonsa, Rajmunda     
24   n   Felicji, Franciszka, rafała
25		 	P		 	Pawła,	Miłosza,	Elwiry
26		 	W		Tymoteusza,	Michała
27		 	Ś		 	Przybysława,	Anieli
28   C   Walerego, Radomira
29		 	P		 	Zdzisława,	Franciszka
30   S   Macieja, Martyny         
31   n   marceli, ludwiki, jana

Luty

1    P   Brygidy, Ignacego
2    w  święto ofiarowania
         pańskiego, marii
3		 	 	Ś		 	Błażeja,	Oskara
4    C   Andrzeja, Weroniki
5    P   Agaty, Adelajdy           
6    S   Doroty, Bogdana
7    n   ryszarda, teodora
8		 	 	P		 	Hieronima,	Sebastiana
9    W  Apolonii, Eryki, Cyryla
10		 	Ś		 	Elwiry,	Jacka
11		 	C		 	Lucjana,	Olgierda
12		 	P		 	Eulalii,	Radosława
13   S   Grzegorza, Katarzyny
14   n   cyryla, metodego       
15   P   Jowity, Faustyna
16   W  Danuty, Julianny 
17   ś   popielec, aleksego,
         zbigniewa, Łukasza
18   C   Szymona, Konstancji
19   P   Arnolda, Konrada
20   S   Leona, Ludomira
21   n   eleonory, roberta 
22		 	P		 	Marty,	Małgorzaty		 	 	 	 	 	 	
23   W  Romany, Damiana
24		 	Ś		 	Macieja,	Bogusza
25   C   Wiktora, Cezarego
26		 	P		 	Mirosława,	Aleksandra
27		 	S		 	Gabriela,	Anastazji
28   n   romana, ludomira     

Marzec

1		 	 	P		 	Albina,	Antoniny
2		 	 	W		Heleny,	Halszki,	Pawła
3		 	 	Ś		 	Maryny,	Kunegundy
4		 	 	C		 	Łucji,	Kazimierza
5    P   Adriana, Fryderyka
6		 	 	S		 	Róży,	Jordana
7    n   tomasza, perpetuy      
8    P   Beaty, Wincentego
9    W  Franciszki, Brunona
10		 	Ś		 	Cypriana,	Marcela
11		 	C		 	Konstantego,	Ludosława
12   p   odpust w gorzejowej

          grzegorza, justyna
13		 	S		 	Bożeny,	Krystyny
14   n   leona, matyldy
15   P   Longina, Klemensa      
16		 	W		 Izabeli,	Oktawii
17		 	Ś		 	Patryka,	Zbigniewa
18   C   Cyryla, Edwarda
19   P   Józefa, Bogdana
20   S   Klaudii, Eufemii
21   n   lubomira, Benedykta
22		 	P		 	Katarzyny,	Bogusława
23		 	W		Pelagii,	Oktawiana		 	 	 	 	 	
24		 	Ś		 	Marka,	Gabriela,	Katarzyny
25   c   odpust w januszkowicach,

          marii, wieńczysława
26   P   Larysy, Emanuela
27   S   Lidii, Ernesta
28   n   anieli, sykstusa
29   P   Wiktoryna, Helmuta
30   W  Anieli, Kwiryna           
31		 	Ś		 	Beniamina,	Balbiny

Kwiecień

1		 	 	C		 	Teodory,	Grażyny
2		 	 	P		 	Franciszka,	Urbana
3    S   Ryszarda, Pankracego
4    n   wielkanoc, izydora,
         wacława
5    p   ireny, wincentego
6    W  Izoldy, Wilhelma          
7		 	 	Ś		 	Rufina,	Donata,	Jana
8    C   Waltera, Julii
9    P   Dymitra, Heliora
10		 	S		 	Michała,	Makarego
11   n   odpust w januszkowicach  

          i grudnej górnej, Filipa
12		 	P		 	Juliusza,	Lubosława	
13		 	W		Marcina,	Przemysława
14		 	Ś		 	Bereniki,	Waleriana		 	 	 	 	
15		 	C		 	Ludwiny,	Wacławy
16   P   Kseni, Cecylii
17		 	S		 	Rudolfa,	Roberta
18   n   Bogusławy, apoloniusza
19   P   Adolfa, Leona
20		 	W		Czesława,	Agnieszki
21		 	Ś		 	Anzelma,	Bartosza		 	 	 	 	 	
22   C   Kai, Leona, Leonii
23   P   Jerzego, Wojciecha
24   S   Horacego, Grzegorza 
25   n   marka, jarosława
26   P   Marzeny, Klaudiusza
27   W  Zyty, Teofila, Felicji
28		 	Ś		 	Piotra,	Walerii		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29   C   Rity, Katarzyny
30   P   Mariana, Donaty

czerwiec

1    W  Justyna, Anieli, Konrada
2		 	 	Ś		 	Marianny,	Marcelina
3    c   Boże ciało, leszka,
         tamary, karola
4    P   Kwiryny, Franciszka      
5    S   Waltera, Bonifacego
6    n   norberta, laurentego
7		 	 	P		 	Roberta,	Wiesława
8    W  Medarda, Seweryna
9		 	 	Ś		 	Pelagii,	Dominika
10		 	C		 	Bogumiły,	Małgorzaty
11		 	P		 	Barnaby,	Feliksa
12   S   Janiny, Leona            
13   n   lucjana, antoniego
14   P   Bazylego, Elwiry
15   W  Wita, Jolanty
16		 	Ś		 	Aliny,	Benona,	Anety
17		 	C		 	Laury,	Marcjana,	Alberta
18		 	P		 	Marka,	Elżbiety
19   S   Gerwazego, Protazego   
20   n   Diny, Bogny, Florentyny
21   P   Alicji, Alojzego
22   W  Pauliny, Tomasza, Jana
23		 	Ś		 	Wandy,	Zenona
24   C   Jana, Danuty
25		 	P		 	Łucji,	Wilhelma,	Doroty
26		 	S		 	Jana,	Pawła		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
27   n   maryli, władysława
28   P   Leona, Ireneusza
29   w  piotra i pawła
30		 	Ś		 	Emilii,	Lucyny

Maj

1    s   józefa, święto pracy
2    n   zygmunta, atanazego
3    p   święto nmp królowej
         polski, antoniny
4		 	 	W		Floriana,	Władysława
5		 	 	Ś		 	 Ireny,	Waldemara
6		 	 	C		 	Judyty,	Jakuba,		 	 	 	 	     
7		 	 	P		 	Gizeli,	Ludmiły
8		 	 	S		 	Stanisława,	Wiktora
9    n   Bożydara, grzegorza
10   P   Izydora, Antoniny
11		 	W		 Igi,	Miry,	Władysławy
12		 	Ś		 	Pankracego,	Dominika
13		 	C		 	Serwacego,	Roberta
14   P   Bonifacego, Macieja      
15   S   Zofii, Nadziei, Izydora
16   n   andrzeja, szymona
17		 	P		 	Sławomira,	Weroniki
18   W  Eryka, Feliksa, Jana
19		 	Ś		 	 Iwa,	Piotra,	Celestyna
20   C   Bazylego, Bernarda       
21   P   Wiktora, Kryspina
22		 	S		 	Heleny,	Wiesławy
23   n   iwony, Dezyderego
24   P   Joanny, Zuzanny
25		 	W		Grzegorza,	Urbana
26		 	Ś		 	Filipa,	Pauliny
27   C   Augustyna, Juliana        
28   P   Jaromira, Justyny
29		 	S		 	Magdaleny,	Bogumiły
30   n   Ferdynanda, karola
31   P   Anieli, Petroneli
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wrzeSień

1		 	 	Ś		 	 Idziego,	Bronisława		 	 	 	 	
2    C   Juliana, Stefana
3		 	 	P		 	Grzegorza,	Izabeli
4    S   Idy, Julianny, Rozalii
5    n   Doroty, teodora
6    P   Beaty, Eugeniusza
7		 	 	W		Domosławy,	Melchiora
8		 	 	Ś		 	Marii,	Adrianny		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9		 	 	C		 	Ścibora,	Sergiusza
10		 	P		 	Łukasza,	Aldony
11   S   Jacka, Prota, Hiacynta
12   n   odpust w siedliskach-Bogusz 

          gwidona, radzimira
13   P   Eugenii Jana
14   w  odpust w Brzostku 

          roksany, Bernarda
15		 	Ś		 	Albina,	Nikodema		 	 	 	 	 	 	
16   C   Edyty, Korneliusza
17		 	P		 	Franciszka,	Roberta
18		 	S		 	 Irmy,	Stanisława
19   n   januarego, konstancji
20   P   Filipiny, Eustachego
21   W  Jonasza, Mateusza
22		 	Ś		 	Tomasza,	Maurycego
23		 	C		 	Tekli,	Bogusława		 	 	 	 	 	 	 	
24   P   Gerarda, Ruperta
25		 	S		 	Aurelii,	Władysława
26   n   kosmy, Damiana
27   P   Wincentego, Justyny
28		 	W		Wacława,	Tymona
29		 	Ś		 	Michała,	Gabriela,	Rafała
30   C   Wery, Hieronima

PaździerniK
1    P   Danuty, Teresy           
2		 	 	S		 	Dionizego,	Sławomira
3    n   odpust w przeczycy,  

          teresy, heliodora, jana
4    P   Rozalii,  Edwina 
5    W  Faustyny, Apolinarego
6		 	 	Ś		 	Artura,	Brunona
7    C   Marii, Marka, Mirelli     
8    P   Pelagii, Brygidy, Walerii
9    S   Dionizego, Wincentego
10   n   pauliny, Danieli, leona
11   P   Aldony, Aleksandra
12   W  Maksymiliana, Edwina
13		 	Ś		 	Gerarda,	Edwarda
14   C   Liwii, Bernarda           
15   P   Jadwigi, Teresy
16		 	S		 	Gawła,	Ambrożego
17   n   wiktora, ignacego
18		 	P		 	Juliana,	Łukasza
19		 	W		Ziemowita,	Pawła	
20		 	Ś		 	 Ireny,	Kleopatry,	Jana
21   C   Urszuli, Hilarego
22   P   Donata, Filipa, Salomei
23   S   Marleny, Seweryna      
24   n   rafała, marcina
25   P   Darii, Bonifacego
26   W  Lucjana, Damiana
27		 	Ś		 	 Iwony,	Sabiny
28   C   Szymona, Tadeusza
29   P   Wioletty, Felicjana
30   S   Przemysława,	Edmunda    
31   n   urbana, krzysztofa

LiStoPad
1    p   wszystkich świętych
2		 	 	W		Ambrożego,	Rajmunda
3		 	 	Ś		 	Marcina,	Huberta
4		 	 	C		 	Karola,	Olgierda
5		 	 	P		 	Elżbiety,	Sławomira
6    S   Feliksa, Leonarda        
7    n   antoniego, ernesta
8    P   Seweryna, Bogdana
9    W  Aleksandra, Ludwika
10		 	Ś		 	Leny,	Ludomira,	Leona
11   c   święto niepodległości
         marcina, Bartłomieja
12   P   Renaty, Witolda
13		 	S		 	Mateusza,	Stanisława		 	 	
14   n   rogera, serafina
15		 	P		 	Alberta,	Leopolda
16   W  Gertrudy, Edmunda
17		 	Ś		 	Grzegorza,	Elżbiety 
18   C   Karoliny, Romana
19   P   Maksyma, Salomei
20		 	S		 	Anatola,	Rafała
21   n   janusza, konrada       
22   P   Cecylii, Filomeny
23   W  Adeli, Klemensa
24		 	Ś		 	Flory,	Chryzogona
25   C   Erazma, Katarzyny
26   P   Delfiny, Konrada
27   S   Waleriana, Wirgiliusza
28   n   zdzisława, stefana      
29		 	P		 	Błażeja,	Saturnina
30   W  Andrzeja, Konstantego

Grudzień

1		 	 	Ś		 	Natalii,	Eligiusza
2		 	 	C		 	Balbiny,	Bibiany
3    P   Franciszka, Ksawerego
4		 	 	S		 	Barbary,	Krystiana
5    n   sabiny, krystyny        
6		 	 	P		 	Mikołaja,	Emiliana
7		 	 	W		Marcina,	Ambrożego
8    ś   marii, makarego
9		 	 	C		 	Wiesława	Leokadii
10   P   Julii, Danieli, Bogdana
11   S   Damazego, Waldemara
12   n   Dagmary, aleksandra
13		 	P		 	Łucji,	Otylii		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14   W  Alfreda, Izydora, Jana
15		 	Ś		 	Niny,	Celiny,	Waleriana
16		 	C		 	Albiny,	Zdzisławy,	Alicji
17		 	P		 	Olimpii,	Łazarza
18		 	S		 	Gracjana,	Bogusława
19   n   gabrieli, Dariusza
20		 	P		 	Bogumiły,	Dominika
21		 	W		Tomisława,	Seweryna	 	 	
22		 	Ś		 	Zenona,	Honoraty
23		 	C		 	Wiktorii,	Sławomiry
24   P   Wigilia	Bożego	Narodzenia
         Adama, Ewy, Eweliny
25   s   Boże narodzenie
26   n   szczepana męczennika
27		 	P		 	Jana,	Żanety,	Maksyma
28   W  Teofili, Cezarego         
29		 	Ś		 	Dawida,	Tomasza
30		 	C		 	Eugeniusza,	Sabiny
31   P   Sylwestra, Melanii 

SierPień
1    n   nadii, justyna, juliana
2		 	 	P		 	Gustawa,	Euzebiusza
3    W  Lidii, Augusta,            
4		 	 	Ś		 	Dominika,	Protazego
5		 	 	C		 	Oswalda,	Marii,	Mariana
6    p   przemienienie pańskie
         odpust w Bukowej, sławy
7    S   Kajetana, Doroty
8    n   cypriana, emiliana
9    P   Romana, Ryszarda
10		 	W		Borysa,	Wawrzyńca		 	 	 	 	
11		 	Ś		 	Klary,	Zuzanny,	Lecha
12		 	C		 	 Innocentego,	Euzebii
13   P   Diany, Hipolita,
14   S   Alfreda, Maksymiliana
15   n   odpust w przeczycy, marii
16   P   Rocha Stefana            
17		 	W		Żanny,	Mirona,	Jacka
18		 	Ś		 	 Ilony,	Bronisława,	Heleny
19		 	C		 	Bolesława,	Juliana
20   P   Bernarda, Samuela
21   S   Joanny, Kazimiery
22   n   cezarego, tymoteusza
23   P   Apolinarego, Filipa
24   W  Jerzego, Bartosza        
25		 	Ś		 	Luizy,	Ludwika,	Józefa
26   C   Marii, Aleksandra
27   P   Cezarego, Józefa, Moniki
28   S   Patrycji, Augustyna
29   n   odpust w kamienicy górnej

          Beaty, jana, sabiny
30		 	P		 	Róży,	Szczęsnego
31   W  Bogdana, Rajmunda

Lipiec

1    C   Haliny, Mariana
2    P   Jagody, Marii
3    S   Jacka, Tomasza
4    n   malwiny, elżbiety       
5    P   Marii, Antoniego
6    W  Gotarda, Dominiki
7		 	 	Ś		 	Cyryla,	Metodego
8		 	 	C		 	Elżbiety,	Eugeniusza
9    P   Weroniki, Zenona
10   S   Witalisa, Antoniego
11   n   olgi, Benedykta          
12   P   Jana, Bonifacego
13   W  Henryka, Kingi
14		 	Ś		 	Ulryka,	Kamila
15		 	C		 	Henryka,	Włodzimierza
16   P   Mariki, Eustachego
17   s   Dni ziemi Brzosteckiej 

          anety, jadwigi
18   n   Dni ziemi Brzosteckiej    
         kamila, szymona
19   P   Wincentego, Marcina
20		 	W		Czesława,	Małgorzaty
21		 	Ś		 	Daniela,	Wawrzyńca
22   C   Marii, Magdaleny
23   P   Bogny, Brygidy
24   S   Kingi, Krystyny
25   n    krzysztofa, jakuba
26		 	P		 	Anny,	Mirosławy		 	 	 	 	 	 	 	
27   W  Lilii, Julii, Natalii
28		 	Ś		 	Aidy,	Aurelii,	Wiktora
29		 	C		 	Olafa,	Marty,	Ludmiły
30   P   Julity, Piotra, Aldony
31   S   Ignacego, Heleny
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