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W tym roku na scenie Domu Kultury w Brzostku prezentowali się:
XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

SP w Brzostku

SP w Kamienicy Dolnej SP w Gorzejowej

ZS w Siedliskach-Bogusz ZS w Januszkowicach

SP w Przeczycy Gimnazjum w Brzostku

Przedszkole w Brzostku



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 3

Tegoroczny XVIII Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, któ-

ry odbył się 10 stycznia, mimo zimna 
i opadów deszczu ze śniegiem zgroma-
dził mnóstwo osób, którzy 
włączyli się w głośne gra-
nie. Jedna z największych 
akcji charytatywnych, za-
tacza coraz szersze krę-
gi i pojawia się nie tylko 
w Polsce, USA czy Wiel-
kiej Brytanii, ale także w 
Irlandii, Grecji, Egipcie a 
nawet na obu Biegunach. 
Do Finału dołączyli także 
żołnierze stacjonujący w 
Afganistanie.
 W tym roku pieniądze 
zebrane podczas XVIII 
Finału również zostaną 
przeznaczone dla malu-
chów walczących z nowo-
tworem.
 Od wczesnych godzin 
rannych wolontariusze kwestowali na 
terenie Brzostku i całej gminy Brzostek, 
a od godz.15-tej w Domu Kultury rozpo-
częły się występy przygotowane przez 

uczniów ze szkół: SP w Brzostku, SP w 
Gorzejowej, SP w Kamienicy Dolnej, 
SP w Przeczycy, Gimnazjum w Brzost-
ku, ZS w Januszkowicach, ZS w Siedli-
skach-Bogusz oraz uczestnicy Świetlicy 
Środowiskowej, która działała w Domu 
Kultury od 1maja do 30 listopada 2009 

roku Nie zabrakło także najmłodszych 
uczestników Finału-przedszkolaków z 
Brzostku, którzy z ogromnym zapałem 
od kilku lat wspierają to dzieło jakim 

jest WOŚP. W czasie trwania imprezy 
została przeprowadzona licytacja i lo-
teria fantowa.
 W tym roku Orkiestra zagrała po raz 
osiemnasty, z tej okazji dyrekcja, na-
uczyciele i dzieci SP w Brzostku przy-
gotowali piękny tort urodzinowy, który 

został podzielony na ka-
wałki i każdy kto zechciał 
wspomóc potrzebujących 
mógł złożyć wolny datek 
i zasmakować słodyczy. 
Również na loterię fan-
tową przekazane zosta-
ło 100 egzemplarzy ksią-
żek pt. „Brzosteckie lato 
w słoiku” i „Brzosteckie 
specjały” oraz Kalendarze 
na 2010 rok, które można 
było wylicytować.
W tym dniu ogromną rolę 
odgrywają wolontariusze, 
którzy w tym roku uzbie-
rali 4.942,82 zł. Z lote-
rii udało się zebrać kwo-
tę 672,40 zł a z licytacji 
287,41 zł. Łączna suma 

jaką udało się zgromadzić w tym roku 
to 5,902,63 zł.
 Nie zabrakło także strażaków z OSP 
w Brzostku, którzy o godz. 19.30 na 

brzosteckim rynku przeprowa-
dzili pokaz udzielania pierw-
szej pomocy. Wszyscy chętni 
mogli sprawdzić swoje umiejęt-
ności i uzyskać fachowe wska-
zówki.
  Firma PROGRESS ze Strzy-
żowa także włącza się w brzo-
stecki Finał. Od ubiegłego roku 
sponsoruje „Światełko do nie-
ba” – które rozbłysło o godz. 
20-tej i zakończyło tegoroczną 
akcję.
  Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy to wspaniała ak-
cja charytatywna, którą wspie-
ramy z potrzeby serc. Jedni ro-
bią to dłużej inni dołączyli do 
nas niedawno, ale każdy nawet 
najdrobniejszy datek przyczy-
nia się do ratowania życia cho-
rych osób, a w szczególności 
DZIECI. j.z.

Uroczysty Finał

Urodzinowy tort przygotowany przez SP w Brzostku

Tegoroczni wolontariusze

Strażacy z OSP w Brzostku przeprowadzili pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy

Występowały również dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, 
która działała w Domu Kultury
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Dwa lata temu, kiedy zaczynał się kry-
zys, a wiele grup społecznych orga-

nizowało protesty i demonstracje, eki-
pa rządząca porozumiała się ze związka-
mi zawodowymi nauczycieli i w zamian 
za względny spokój  oraz zaniechanie ak-
cji protestacyjnych w tej grupie, zgodzo-
no się na kilka ustępstw. Zapewniono na-
uczycielom coroczne,  jedno lub dwukrot-
ne, kilkuprocentowe podwyżki, a w Kar-
cie Nauczyciela – ustawie, regulującej w 
szczególny sposób, wykonywanie tego za-
wodu – wprowadzono zapis o wyrówna-
niach do średnich (art. 30 a KN) budzący 
wiele kontrowersji, aczkolwiek korzystny 
dla samych nauczycieli.
 Mechanizm działania wspomnianego 
artykułu nie jest może zbyt skomplikowa-
ny, jednak wymaga pewnych wyjaśnień. 
Pieniądze na funkcjonowanie szkół pod-
stawowych i gimnazjów wypłacane są z 
gminnego budżetu, ale pochodzą z sub-
wencji oświatowej, przekazywanej z bu-
dżetu państwa i wyliczanej na podstawie 
wielu czynników, a najistotniejszym  z 
nich jest liczba uczniów. Subwencja jest 
zawsze niewystarczająca i niezmiennie 
gminy otrzymują argumentację „z góry”, 
że pieniędzy wystarczy, trzeba tylko zre-
organizować sieć placówek oświato-
wych. To niewinnie brzmiące słowo mia-
łoby oznaczać zlikwidowanie kilku szkół, 
przewiezienie i „upchnięcie” uczniów w 
pozostałych szkołach i zwolnienie części 
nauczycieli. Niestety tam „z góry” chyba 
nie widać, że takie rozwiązanie jest nie-
wykonalne w wielu gminach ze wzglę-
dów technicznych, społecznych, a dzieci 
ucierpiałyby chyba najbardziej. Nie wi-
dać, albo dobrze jest udawać, że się tego 
nie widzi. Oczywiście bywają przypadki, 

gdy z powodu małego przyrostu i wylud-
nienia miejscowości, szkoła powoli znika, 
ale wtedy rodzice, nauczyciele i samorzą-
dowcy wypracowują wspólną decyzję tak, 
aby była jak najmniej dotkliwa. W tej sy-
tuacji wyrównanie do średniej to prezent 
dla nauczycieli podobny do przypadku, 
gdy dziecko dostaje od Mikołaja komór-
kę za złotówkę, a comiesięczną fakturę za 
abonament - jego rodzice.
A teraz trochę liczb w tabeli, które zobra-
zują skalę problemu:

- Kilkusetzłotowe różnice w sumach z ko-
lumny 6 i 7 wynikają z przyjętych za-
okrągleń przy wyliczaniu średnich.

- Kolumna 8 nie sumuje się, ponieważ róż-
nica – 4 358 zł przy nauczycielach kon-
traktowych nie jest odejmowana, bo nie 
potrąca się z tego powodu nadpłaconych 
(w stosunku do art. 30 a KN) kwot.

- Do sumy 553 937 zł wypłaconych wy-
równań należy jeszcze dodać 97 020 zł 
pochodnych na ZUS i Fundusz Pracy, 
które trzeba przekazać do tych instytucji.

 W ten oto sposób w minionym roku 
gminy otrzymały „prezent” w postaci obo-
wiązku wypłaty wyrównań, co w naszym 

przypadku dało obciążenie w wysokości 
ponad 650 tys. zł. Dla porównania można 
powiedzieć, że jest to koszt podobny do 
całego rocznego utrzymania jednej szko-
ły podstawowej liczącej 50 – 90 uczniów. 
Czy to nie odbije się w przyszłości na de-
cyzjach o istnieniu niektórych szkół – trud-
no powiedzieć? Ten uśredniający ekspery-
ment płacowy może też doprowadzić w 
szkołach do jedynie słusznej (w czasach 
PRL-u) zasady: „Ponieważ mam taki sam 
żołądek jak inni, to muszę zarobić tyle co 

oni, bez względu na to jak pracuję” – de-
motywacja w czystej postaci.
 System edukacji w Polsce wymaga re-
form i z tym nikt rozsądny nie dyskutu-
je. Dobrze byłoby jednak doczekać cza-
sów, gdy nauczyciele, za ciężką pracę 
będą otrzymywali godziwą zapłatę, a do 
szkół będą trafiać ludzie tylko z powoła-
niem i świadomością trudu, jaki ich cze-
ka. Może wtedy ten zawód odzyska swój 
dawny szacunek, a o nauczycielach swo-
ich dzieci rodzice będą mówić przez duże 
„N”. Bo teraz to aż „strach pomyśleć” co 
mówią (i myślą) o niektórych.

P.S.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
stażysta 1 906zł 9,66 1 904,61zł 2 214,16zł 220 782zł 255 132zł 34 350zł 3 555zł
kontraktowy 1 962zł 26,08 2 473,60zł 2 457,71zł 774 137zł 769 779zł - 4 358zł 0zł
mianowany 2 227zł 41,73 3 068,24zł 3 188,38zł 1 536 452zł 1 595 368zł 58 916zł 1 443zł
dyplomowany 2 616zł108,90 3 722,15zł 4 074,05zł 4 864 111zł 5 324 782zł 460 671zł 4 258zł

RAZEM X 186,37 X X 7 395 382zł 7 945 061zł 553 937zł X

Wyrównanie 
do średniej

4 lutego 2010 roku Rada Miejska w Brzostku obradowa-
ła na kolejnej XXXVIII sesji. Obradom przewodniczyła 

Przewodnicząca Rady Zofia Skórska. Na wstępie Burmistrz 
Brzostku Leszek Bieniek złożył informację z realizacji uchwał 
Rady. W okresie międzysesyjnym podjęto następujące działa-
nia: Zarządzeniem Nr 110/09 Burmistrza Brzostku z dnia 28 
grudnia 2009 roku przyjęto układ wykonawczy do Uchwa-
ły Nr XXXVII/258/09 Rady Miejskiej w Brzostku w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok. Podpisano Umowę 
z Powiatem Dębickim w sprawie realizacji zadania pod na-
zwą: „Remont drogi powiatowej Nr 1321 Brzostek – Skuro-
wa. Wszystkie jednostki budżetowe Gminy złożyły plany fi-
nansowe na 2010 rok. Realizując Uchwałę Nr XXXV/243/09 
Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2009 roku 
Aktem notarialnym Nr 12619 z dnia 30 grudnia 2009 roku na-
byto działkę Nr 72/2 położoną w Bączałce z przeznaczeniem 
pod budowę drogi wewnętrznej. Rozstrzygnięto konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych na 2010 rok. Komisja pozy-
tywnie zaopiniowała następujące oferty:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkole-

nie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, 
wspieranie współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej 
w miejscowości – Brzostek - dotacja w wysokości 65.000 
zł dla LKS Brzostowianka Brzostek

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkole-

nie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, 
wspieranie współzawodnictwa sportowego w tenisie stoło-
wym – dotacja w wysokości 40.000 zł dla LKS „Brzosto-
wianka” Brzostek

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkole-
nie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, 
wspieranie współzawodnictwa sportowego w karate dotacja 
w wysokości 20.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go Kyokushin Karate w Brzostku

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 
dotacja w wysokości 2 000 zł dla Stowarzyszenia na rzecz 
Osób Potrzebujących „Nieść Nadzieję” w Brzostku

W dalszej części obrad radni przystąpili do podejmowania 
uchwał w sprawie:
• upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobo-

wiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 
2011 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Po-
wiatu Dębickiego na realizacje zadania własnego Powiatu.

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na 
realizację zadania własnego Powiatu,

• ustalenia wysokości środków finansowych na realizację pro-
jektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek,

• przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska wraz 
z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z per-
spektywą do 2019 roku”

Ewa Szukała

z prac rady miejskiej



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 5

Dobrze rozwinięta infrastruktu-
ra techniczna i społeczna sprzy-

ja właściwemu rozwojowi niemal 
wszystkich dziedzin życia 
gospodarczego i społecz-
nego. Gmina Brzostek w 
ostatnich latach zrealizowa-
ła szereg inwestycji drogo-
wych, dokonano termomo-
dernizacji Szkoły Podstawo-
wej w Brzostku, Kamienicy 
Górnej, Zespołu Szkół w Ja-
nuszkowicach oraz w Siedli-
skach-Bogusz. Wybudowano 
dwa boiska sportowe w Sie-
dliskach-Bogusz w tym jed-
no w ramach programu „Bli-
sko Boisko”. Zmodernizo-
wano oczyszczalnię ścieków 
w Kleciach dzięki temu jest 
bezpieczna dla środowiska 
naturalnego. Ostatnim osią-
gnięciem była budowa kom-
pleksu sportowego w ramach 
programu „Moje Boisko-Or-
lik 2012” przy Szkole Podsta-
wowej w Brzostku. 
 Rozwój infrastruktury jest 
czynnikiem niezbędnym dla 

wzrostu gospodarczego i społecznego, 
dlatego na najbliższe lata zaplanowa-
liśmy dalsze inwestycje o znaczeniu 

strategicznym dla gminy. 
Burmistrz Brzostku

Leszek Bieniek

Ostatnio realizowane inwestycje w Gminie Brzostek

Moje Boisko-Orlik 2012

ZS w Siedliskach-Bogusz Oczyszczalnia w Kleciach

najlepsze w powiecie
Dnia 3 lutego 2010 roku o godzinie 900 w 

Zespole Szkół w Żyrakowie odbyły się 
Powiatowe Zawody w Piłce Ręcznej Dziew-
cząt. W rozgrywkach brało udział sześć dru-
żyn sportowych: Brzostek, Łęki Dolne, Pust-
ków – Osiedle, Dębica, Żyraków, Jaźwi-
ny. Zespoły zostały podzielone na dwie gru-
py, obowiązywał w nich system „gra każdy 
z każdym”.
 Najlepsze okazały się gimnazjalistki z 
Brzostku, które po zaciętej walce, w ostat-
nim meczu pokonały drużynę z Dębicy 5:2.
Zwycięstwo w finale dało brzosteckim zawod-
niczkom: Dominice Wadas, Paulinie Szymań-
skiej, Marcie Przebędzie, Magdalenie Śliwie, 
Aleksandrze Gąsior, Katarzynie Golec, Syl-
wii Gil, Kornelii Przewoźnik, Klaudii Szyma-
szek, Iwonie Kopacz, Karolinie Piotrowskiej  i 
ich trenerce Magdalenie Machaj wymarzone 
I miejsce oraz awans na zawody rejonowe .

kibic
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Spotkania opłatkowe organizowane 
przez różne organizacje i stowarzy-

szenia stają się okazją do wspólnego 
przeżywania przez ich członków tego 
wyjątkowego nastroju Świąt Bożego 
Narodzenia.
 W miłej, rodzinnej atmosferze spo-
tkali się również członkowie Związku 
Emerytów i Rencistów z terenu naszej 
gminy. Na spotkanie przybyli też zapro-
szeni goście: ksiądz proboszcz Jan Ce-
bulak, burmistrz Brzostku Leszek Bie-
niek oraz przedstawiciele władz powia-
towych związku i zaprzyjaźnionego koła 
w Pilźnie.
 Po przywitaniu przybyłych przez 
Krystynę Szarek-Ryndak – pełniącą rolę 
gospodarza i po odśpiewaniu kolędy, 
ksiądz proboszcz rozpoczął modlitwę od 
odczytania fragmentu Pisma Świętego. 
Nie zabrakło też modlitwy za zmarłych 
emerytów i rencistów, a przede wszyst-
kim  za Franciszka Krajewskiego – dłu-
goletniego przewodniczącego koła brzo-
steckiego.
 Później wszyscy z opłatkiem w dłoni 
przystąpili do wzajemnego składania so-
bie życzeń, które zapoczątkował ksiądz 

proboszcz, a po nim burmistrz. Po ży-
czeniach przyszedł czas na poczęstunek, 
rozmowy i śpiew kolęd.
 Spotkania opłatkowe brzosteckiego 
koła, to już wieloletnia tradycja i z roku 
na rok zauważyć można coraz większą 

frekwencję. Widać więc, że ludzie, któ-
rzy nie są już aktywni zawodowo chęt-
nie uczestniczą w tego typu spotkaniach, 
które są dla nich odskocznią od codzien-
ności.

al

spotkanie opłatkowe związku emerytów i rencistów

W Brzostku tradycją stało 
się już organizowanie 

spotkań wigilijnych i opłat-
kowych przez miejscowe or-
ganizacje społeczne.
 Kontynuując ten obyczaj 
brzosteckie Koło Gospodyń 
zorganizowało w miesią-
cu styczniu w Domu Kultu-
ry spotkanie towarzyskie, na 
którym nie zabrakło tradycyj-
nego łamania się opłatkiem i 
noworocznych życzeń.
 Zawsze takie spotkania 
cieszą się dużym powodze-
niem. I tym razem frekwen-
cja dopisała, ponieważ przy-
było około 40 kobiet.
 Przewodnicząca Kazimie-
ra Gotfryd złożyła wszyst-

spotkanie opłatkowe koła Gospodyń w Brzostku
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Fakt narodzenia Chrystusa Pana porusza uczuciowość czło-
wieka. Przeżywamy go więc jako objawienie nieskończo-

nej miłości Boga do człowieka, a radość płynąca z tej głębo-
kiej miłości musi się uzewnętrznić, czego widocznym zna-
kiem są kolędy, pastorałki, przedstawienia bożonarodzeniowe.
 Dlatego też w styczniową sobotę mieszkańcy wsi Bukowa, 
zaproszeni goście, na tradycyjnym, wiejskim opłatku przyjęli 
i oklaskiwali kolędników, a ci w krótkiej inscenizacji jasełko-
wej pt. „Idzie z nami Boże Dziecię” dali popis swych dziecię-
cych i młodzieżowych umiejętności ak-
torskich. Zaprosili zebranych do wspól-
nego kolędowania, dlatego uroczystości 
i wesoły nastrój udzielił się wszystkim.
 Aby tradycji stało się zadość Ks. Pro-
boszcz Jan Cebulak poświęcił przygoto-
wane opłatki więc wszyscy składali so-
bie życzenia.
 Czas miło spędzony przy suto zasta-
wionych stołach, śpiewach, tańcach, w 
gronie przyjaciół i znajomych pozwolił 
na chwilę oderwać się od szarości dnia 
codziennego. Dlatego serdecznie dzię-
kujemy organizatorom: Pani Sołtys, Ra-
dzie Sołeckiej, Rodzicom, Młodzieży za 
zorganizowanie wspaniałej imprezy.

 Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem 
Ks. Proboszcza Jana Cebulaka, który przez wspólną modli-
twę, życzenia zwrócił naszą uwagę na potrzebę miłości, przy-
jaźni, zrozumienia, szacunku we wzajemnych relacjach na co 
dzień.
 Dziękujemy również Ks. Zbigniewowi Pałce i Siostrom 
zakonnym za wspólną modlitwę i obecność wśród nas. Bóg 
zapłać!
 Jednak bukowskie kolędowanie nie zakończyło się w so-
botę, a to za sprawą gościnnych występów w naszej kaplicy 
chóru parafialnego „CANTUS” z Siedlisk-Bogusz. Ten wspa-
niały liczący 47 osób zespół powstał we wrześniu 2006 roku. 

Założycielem i dyrygentem jest Ks. Le-
szek Poremba. Chór prezentuje utwory 
o tematyce sakralnej: pieśni maryjne, eu-
charystyczne, pasyjne, kolędy.
 Wierni w Bukowej mieli możliwość 
wysłuchania przygotowanej na czas Bo-
żego Narodzenia Suity Pastoralnej będą-
cej wiązanką kilku bardziej i mniej zna-
nych kolęd i pastorałek.
 Bóg zapłać za uświetnienie wspania-
łym śpiewem nasze niedzielnej Mszy 
św. Gratulujemy Siedliskom wspania-
łego chóru i życzymy wielu sukcesów 
i zadowolenia z waszego wspaniałego 
śpiewu.

an

Dominika Kaput i Monika Lemek 
- uczennice klasy VIb Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Brzostku zo-
stały zakwalifikowane do wojewódz-
kiego etapu konkursu humanistycznego 
dla uczniów szkół podstawowych. Or-
ganizatorem eliminacji jest Podkarpac-
kie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 Po zmaganiach na szczeblu szkol-
nym oraz rejonowym Monika i Domi-
nika wykazały się ogromną wiedzą i 
znalazły się na liście 111 najlepszych 

uczniów Podkarpacia!
 29 stycznia 2010 roku odbył się ostat-
ni etap konkursu. Uczestnicy musie-
li wykazać się wysokimi kompetencja-
mi czytelniczymi, umiejętnościami wni-
kliwej interpretacji utworów, a także sa-
modzielnym wnioskowaniem i popraw-
nym wypowiadaniem się w różnych for-
mach. Zadania konkursowe sprawdzały 
wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy 
i umiejętności objęte zapisami Podsta-
wy Programowej Kształcenia Ogólne-

go z języka polskiego, historii, plasty-
ki, muzyki i filmu.
 Uczennice naszej szkoły poświęciły 
bardzo dużo wolnego czasu na opano-
wanie wyznaczonych treści.
Zakwalifikowanie się do etapu woje-
wódzkiego jest ogromną chlubą nie tyl-
ko dla nich samych, ale dla całej spo-
łeczności szkolnej.
 Gratulujemy dokonania i życzymy 
tytułu laureata!

atsz

mOnIka I DOmInIka W GrOnIe najlePszycH UcznIÓW PODkarPacIa

Bukowskie kolędowanie

kim noworoczne życzenia oraz podzie-
liła się swoimi przeżyciami z wizyty w 
Kole Gospodyń Wiejskich w Dzwono-
wej.
 Skarbnik koła Władysława Żyguła 
złożyła sprawozdanie finansowe z do-
tychczasowej działalności.
 Dokonano też podsumowania her-
batki andrzejkowej organizowanej w 
listopadzie ubiegłego roku, która przy-
niosła pewne dochody, a przede wszyst-
kim bardzo korzystnie została ocenio-

na przez uczestniczące w niej kobiety.
 Następnie po ożywionej dyskusji 
kobiety uchwaliły wniosek, żeby zare-
jestrować brzostecką organizację jako 
stowarzyszenie, które będzie miało oso-
bowość prawną i większe możliwości 
do działania. Goszcząca na tym spo-
tkaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Zofia Skórska wyjaśniła jakie są proce-
dury związane z rejestracją i udzieliła 
porad prawnych w tym zakresie.
 Zaplanowano, że na następnym ze-

braniu, które odbędzie się w marcu, w 
okolicach Dnia Kobiet zostanie prze-
głosowana uchwała w sprawie zareje-
strowania Koła jako stowarzyszenia.
 Kobiety wesoło spędziły wieczór na 
śpiewaniu kolęd i pieśni ludowych oraz 
degustacji przygotowanych przez siebie 
potraw. Wyrażając swoje zadowolenie z 
uczestnictwa w tej imprezie podkreśli-
ły potrzebę organizacji tego typu spo-
tkań.

E.M.
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Kolęda (od łac. słowa „calendae” - pierwszy 
dzień miesiąca) to popularna pieśń nawiązu-

jąca do Bożego Narodzenia. Jej początki mimo 
rzymskiej tradycji nazwy sięgają średniowiecza i 
prawdopodobnie pochodzą z XIII wieku. Autor-
stwo pierwszej kolędy przypisuje się św. Fran-
ciszkowi z Asyżu. W średniowieczu pieśni zwią-
zane z narodzeniem Chrystusa nazywano kan-
tykami, zaś kolędami – noworoczne pieśni po-
chwalne na cześć gospodarzy, przekazujące ży-
czenia szczęścia i pomyślności. Dopiero póź-
niej, najprawdopodobniej w XVIII wieku, mia-
no kolęd nadano pieśniom bożonarodzeniowych.
 Najpiękniejsze i najpopularniejsze kolędy za-
prezentowali 24 stycznia 2010 roku w miejsco-
wym kościele parafialnym uczniowie Zespołu 
Szkół w Januszkowicach.
Słowo wstępne wprowadzające jeszcze raz 
wszystkich zgromadzonych w tajemnicę minio-
nych Świąt Bożego Narodzenia wygłosił inicja-
tor koncertu, ks. proboszcz Mariusz Cymbała. 
Następnie najlepsi artyści ze szkoły podstawo-
wej i gimnazjum wyśpiewali całym sercem kil-
kanaście utworów. Wśród nich znalazły się ko-
lędy mające charakter pełnych ciepła kołysanek: 
„Gdy śliczna Panna Syna kołysała”, „Jezus 
malusieńki”, „Lulajże Jezuniu”. 
Pięknie zabrzmiały na tle scenerii bożonaro-
dzeniowej w januszkowickim kościele powsta-
łe nieco później kolędy z motywami pasterski-
mi, np. „Do szopy, hej pasterze”, „Dzisiaj w 
Betlejem”, „W żłobie leży” i „Wśród nocnej 
ciszy”. Nie zabrakło również najbardziej znanej 
kolędy „Cicha noc”, która mimo austriackiego 
rodowodu tak mocno zakorzeniła się w naszej 
kulturze oraz innych pięknych utworów.
 Atmosferę i klimat betlejemskiej nocy po raz 
kolejny mogli przeżyć obecni mieszkańcy wsi 
dzięki profesjonalnej aranżacji pieśni opracowa-
nej przez nauczyciela pana Pawła Wiejowskie-
go. Słowa uznania należą się również wszyst-
kim wykonawcom, tj. solistom 
(Kinga Węgrzyn, Michał Zięba, Kamil Stasiow-
ski, Basia i Małgosia Gierut) i chórowi szkolne-
mu, którym towarzyszył zespół muzyczny skła-
dający się z uczniów gimnazjum oraz szkoły mu-
zycznej – Jana i Dariusza Stasiowskich.
 Koncert kolęd, który został przygotowany 
na wysokim poziomie artystycznym, był wyra-
zem hołdu dla Bożej Dzieciny, przykładem kul-
tywowania tradycji wspólnego kolędowania, a 
także okazją do rozwijania muzycznych talen-
tów uczniów ZS w Januszkowicach.
 Oby Boże Narodzenie dzięki tego typu im-
prezom kojarzyło się zawsze ze śpiewem prze-
pięknych kolęd i świątecznym rodzinnym cie-
płem, a nie tylko z rozdawaniem prezentów.

C. Węgrzyn

tobie śpiewa moje serce - koncert kolęd

FerIe W DOmU kUltUry
Domu Kultury w Brzostku zaprasza dzieci i młodzież

• klub – bilard, gry planszowe, dart – od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00-20.00, sobota 10.00-16.00,  
niedziela 14.00 -18.00 

• świetlica – piłkarzyki, cymbergaj, szachy – od 
poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00,  
sobota 10.00-16.00, niedziela 14.00-18.00 

• siłownia – wtorek, czwartek w godz. 15.00-17.00
• kafejka internetowa – od poniedziałku do piątku  

w godz. 12.00-18.00, sobota 10.00-16.00
• zajęcia teatralne – poniedziałek, środa, piątek  

w godz. 13.00 do 14.30

• zajęcia taneczne – rozpoczęcie w poniedziałek 15 lute-
go godz. 10.00 – uczniowie klas I-IV S.P., godz. 11.00 
uczniowie klas V-VI S.P., Gimnazjum i Szkół Średnich 

• zajęcia plastyczne – od poniedziałku do piątku w godz. 
10.00-12.00

Wszystkie zajęcia są bezpłatne

• niedziela 21.02.2010 r. godz.15.00 – program rozryw-
kowy dla dzieci „Czarodziejka i czarny kot” w wy-
konaniu Studia Teatralno-Muzycznego „FAMA” z Dę-
bicy – wstęp wolny

zaPraszamy!
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Jadwiga 
Kudłacz

Smarżowa
Smarżowa to mój raj
bezpieczny dom
moja przystań
Tu nie muszę udawać nikogo
mogę być tym kim jestem
mogę być sobą
Przy wspólnym ognisku nadziei
zasiądziemy razem
by posłuchać wspomnień
W tym raju się wychowałam
nauczyłam się żyć i kochać
tu jest moje serce
Choć nieraz opuszczę swój dom
to powrócę, choćby w myślach
do smarżowskich stron

Śnieżne damy
Lecą z góry śnieżne damy
W bielutkich sukienkach
Wiatr melodie dla nich śpiewa
Rytm im wygwizduje
One tańczą uśmiechnięte
Walce i oberki
Tak leciutko się unoszą
W swoich balerinkach
Nie usłyszysz choćbyś słuchał
Tych śnieżynkowych dam
Jedna wolniej, druga szybciej
Tańczą piruety
Jedna sama, druga w parze
spadają na ziemię

Masz prawo
Nikt nie jest w stanie
odebrać Ci marzeń
odebrać Ci snów
Jak każdy
masz prawo
by być szczęśliwym
by być wolnym
Masz prawo
by być człowiekiem

Zima jak zwykle obfituje w konkur-
sy kolęd. Brzosteccy gimnazjaliści 

spróbowali swoich sił w Kolbuszowej w 
szrankach wojewódzkich i w Kołaczy-
cach w śpiewaniu międzypowiatowym. 
W  Kolbuszowej wystąpiło 22 zespoły 
muzyczne prezentujące kolędy obcoję-
zyczne. Nasi śpiewacy zajęli III miej-
sce. Za szczególną ekspresję sceniczną 
wyróżniono Waldka Wójcika. Wszyscy 
członkowie naszej grupy otrzymali sym-
boliczne nagrody. Niestety, uczestnicy 
nieco zawiedli się w sprawach kulinar-
nych. Oczekiwali na wspaniały, trady-
cyjny bigos, a tymczasem zaserwowa-
no tylko strogonowa.
 Natomiast w Kołaczycach po raz ko-
lejny udało się zdobyć I miejsce i wy-
grać cenną nagrodę dla szkoły ufundo-
waną m.in. przez Burmistrza Brzost-

ku. Oraganizatorzy, Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych, serdecznie przyję-
li wszystkich gości i stworzyli miłą at-

mosferę zachęcającą do udziału w na-
stępnych edycjach.

J. Parat

GImnazjalne kOlĘDOWanIe PO anGIelskU

Pamiętajmy o głodnych ptakachFot. Janina Słupek
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Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

rodzice i rodzeństwo
Rodzice moi należą do pokolenia Pola-

ków, którzy swoją młodość przeżyli w 
niewoli zaborców oraz w czasach okrop-
ności I wojny światowej, a następnie tru-
dów odbudowy gospodarki Polski i two-
rzenia jej państwowości po latach niewo-
li i zniszczeń wojennych.
 Mój tato Jan Łukasik syn Stanisława i 
Marii z domu Wierzbicka urodził się 13-
go października 1887 roku we wsi Grud-
na Dolna i tam też zmarł 13-go czerwca 
1967 roku, a pochowany został na cmen-
tarzu parafialnym w Siedliskach-Bogusz.
 W wieku szkolnym uczył się w czte-
roklasowej szkole powszechnej w Grud-
nej Górnej, którą ukończył z wyróżnie-
niem. Opanował do perfekcji sztukę czy-
tania oraz pisania pismem kaligraficznym 
i gotyckim. Na terenie zaboru austriackie-
go w szkołach wiejskich głównymi przed-
miotami była nauka czytania i pisania oraz 
rachowania. Zawsze podziwiałem piękne 
rękopisy taty i sam starałem się tak pisać, 
lecz kiepsko mi to wychodziło.
 Z opowiadań dziadka Stanisława wiem, 
że mój tato od najmłodszych lat miał za-
miłowanie do majsterkowania. Posiadał 
niezwykłe uzdolnienia do wykonywania 
różnych rzeczy własnego pomysłu oraz 
do usprawniania istniejących narzędzi i 
urządzeń, potrzebnych w gospodarstwie 
rolnym i domowym. Szczególnie intere-
sowała go wszelka mechanika a zwłasz-
cza zegary. Był absolutnym samoukiem 
w zakresie wykonywanych prac właści-
wych określonym rzemiosłom, w tym ze-
garmistrzowskiemu. Ostatecznie skoncen-
trował swoje uzdolnienia i zamiłowanie na 
zawodzie zegarmistrza. Czas i wysiłki w 
jego doskonaleniu zaowocowały bardzo 
dobrymi efektami i zegarmistrzostwo sta-
ło się później jego głównym zawodem.
Drugim zawodem jaki opanował było rol-
nictwo, w którym pracował bardziej z ko-
nieczności niż z zamiłowania. Wiedzę i do-
świadczenie w zawodzie rolnika zdobywał 
podczas wykonywania prac w gospodar-
stwie rolnym jego rodziców. Nie zawsze 
jednak zgadzał się na tradycyjne stosowa-
nie archaicznych metod w uprawach po-
lowych i w wielu pracach gospodarskich 
czym powodował niezadowolenie dziadka.
 W okresie międzywojennym tato zaj-
mował się też działalnością samorządową i 
prawniczą. Kolejno był sekretarzem i wój-
tem gminy oraz „adwokatem” czyli peł-
nomocnikiem cioci Gruszkowej w toczą-
cym się procesie sądowym z jej powódz-
twa przeciwko Stokłosie. Zajmował się 
także działalnością polityczną jako czło-
nek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 Tato przez całe swoje osiemdziesięcio-
letnie życie stale mieszkał i pracował w 
rodzinnej wsi. Wyjątek stanowiły okresy 
przymusowej służby wojskowej w armii 
austriackiej. Moi przodkowie żyli na tere-
nie tej części Polski, pomiędzy Rzeszowem 

i Tarnowem, która została zajęta przez Au-
strię już w wyniku pierwszego rozbioru 
Polski w 1772 roku. Kolejne ich pokole-
nia z moimi rodzicami włącznie, musiały 
wykonywać obowiązki na rzecz zaborcy, 
takie jak on ustanawiał. Jednym z nich był 
obowiązek odbywania służby wojskowej 
przez Polaków w zaborczej armii austriac-
kiej. Kiedy tato był w wieku poborowym 
został powołany do wojska z przydziałem 
do pułku ułanów w Tarnowie. Tam odbył 
trzyletnią służbę wojskową.
 W owych czasach umiejętność biegłe-
go pisania i czytania znakomicie ułatwia-
ła znoszenie trudów życia wojskowego. 
Wśród współ kolegów żołnierzy sporo 
było analfabetów, którzy prosili go o pisa-
nie listów do ich rodzin i przyjaciół oraz 
o czytanie otrzymywanej korespondencji. 
Żołnierze ci w dowód wdzięczności z do-
brej woli albo na warunkach umowy usłu-
ga za usługę wykonywali za niego różne 

prace koszarowe. W grupie wiekowej ów-
czesnych żołnierzy pochodzących ze wsi 
około 37% nie umiało pisać ani czytać. 
Z jego umiejętności biegłego czytania, a 
zwłaszcza pisania pismem kaligraficznym 
korzystała też kadra zawodowych podofi-
cerów i oficerów, którzy zlecali mu wyko-
nywanie czynności pisarskich w kancela-
riach pułku w zamian za wykonywanie in-
nych prac koszarowych. Wszystko to ra-
zem stwarzało dla niego duże możliwości 
majsterkowania przy zegarkach, które go 
pasjonowały. Bardzo chętnie brał udział 
w ćwiczeniach i zawodach jazdy konnej. 
Był wzorowym ułanem, dobrym szermie-
rzem i strzelcem. Dzięki temu cieszył się 
w pułku wyjątkowo dobrą opinią i szacun-
kiem zarówno kolegów jak i przełożonych.
 Po odbyciu obowiązkowej służby woj-
skowej został zdemobilizowany do rezer-
wy, ponieważ nie chciał zostać nadtermi-
nowym ani zawodowym wojskowym. Jako 
zdemobilizowany cywil wrócił do rodzin-
nego domu. Wolny, po spełnionym obo-
wiązku służby wojskowej, zasobny w za-
radność życiową i umiejętności zawodowe, 

w wieku optymalnej dojrzałości kawaler-
skiej, miał sprzyjające warunki do poszu-
kiwania kandydatki na żonę.
Jego wybranką została panna Bykówna 
córka rolnika ze wsi Lubla położonej nie-
daleko Frysztaka, a ściślej na trasie Ko-
łaczyce – Frysztak. Po zawarciu związku 
małżeńskiego szczęście młodej pary trwało 
zbyt krótko. Pan młody został powołany na 
kilkumiesięczne ćwiczenia wojskowe re-
zerwistów, a panna młoda została w domu 
jej rodziców. Ćwiczenia rezerwistów armii 
austriackiej prowadzone były na krawędzi 
I wojny światowej. Z tego powodu uczest-
ników ćwiczeń nie zwalniano już do cywi-
la lecz bezpośrednio skierowano do bojo-
wych formacji armii austriackiej, w któ-
rych tato wyruszył na wojnę w 1914 roku.
 W formacjach bojowych brał udział w 
wielu szarżach ułańskich i w ciężkich bi-
twach, głównie na froncie bałkańskim. 
Podczas jednego z ataków został ranny 
odłamkiem szrapnela, który utkwił w pra-
wym podudziu. Rannego z odłamkiem w 
nodze odwieziono z punktu opatrunko-
wego do szpitala wojskowego na zaple-
czu frontu. Tam usunięto odłamek lecz 
rana goiła się bardzo źle z powodu infek-
cji. Lekarzom nie udało się doprowadzić 
do jej zabliźnienia. Wreszcie rana zaczę-
ła zamieniać się w narośl, która nie pokry-
wała się naskórkiem. Wówczas nazywano 
ją „dzikim mięsem”. Po jakimś czasie na-
rośl przestała się powiększać i lekarze chi-
rurdzy postanowili zrezygnować z jej wy-
cięcia. Nie zmieniała jednak swojego wy-
glądu i nadal podobna była do kawałka 
żywego mięśnia. W obawie przed zaka-
żeniem albo innymi powikłaniami, narośl 
starannie pielęgnowano w szpitalu. Dzię-
ki codziennemu przemywaniu jej środka-
mi dezynfekującymi i zakładaniu steryl-
nych opatrunków, noga nie bolała i moż-
na było na niej chodzić normalnie. Trze-
ba było tylko uważać by przypadkiem nie 
uderzyć lub nie nacisnąć na zabandażowa-
ne miejsce, gdyż powodowało to dotkliwy 
ból i jątrzenie się narośli.
 Leczony w szpitalu ułan słyszał powta-
rzające się narzekanie jednego z lekarzy na 
złe funkcjonowanie jego zegarka kieszon-
kowego. Zapytał więc, czy może zobaczyć 
co jest tego przyczyną? Jednocześnie poka-
zał podstawowe narzędzia zegarmistrzow-
skie w futeraliku, który zawsze miał przy 
sobie, jak łyżkę i nóż żołnierski. Wnet roz-
poznał przyczynę wadliwego chodzenia 
zegarka i bez trudu ją usunął. Wiadomość 
o przypadkowym zegarmistrzu w szpitalu 
szybko rozeszła się wśród służby medycz-
nej i kwatermistrzowskiej w tej miejsco-
wości. Zaczęli zgłaszać się do niego na-
stępni właściciele wadliwych czasomie-
rzy. Udane naprawy przynosiły leczone-
mu ułanowi kolejne profity i rozgłos, a co 
najważniejsze aprobatę przełożonych dla 
świadczonych przez niego usług zegarmi-
strzowskich w warunkach wojennej służ-
by wojskowej.
 Przedłużany nadmiernie przebieg lecze-
nia spowodował decyzje skierowania ran-
nego na wojskową komisję lekarską, któ-
ra orzekła, że leczony ułan zdolny jest do 
nieliniowej służby wojskowej. Na tej pod-
stawie wypisano go ze szpitala i skierowa-
no do formacji transportu konnego, zwa-
nego taborem wojskowym. Jednostka woj-
skowa lub pododdział taboru składał się z 

Moi rodzice z młodszą siostrą Celą na 
zgliszczach naszego domu rodzinnego, 
który został spalony podczas fronto-

wych działań wojennych 1944 r.
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określonej liczby masywnych wozów wy-
posażonych w ładowne skrzynie zakończo-
ne górą kabłąkami, na których mocowane 
były plandeki odpowiednio przystosowane 
do takich wozów dla ochrony przewożo-
nych ładunków przed działaniami atmos-
ferycznymi. Do jednego z takich wozów 
taboru został przydzielony jako dodatko-
wo rezerwowy woźnica, którego noga wy-
magała dalszego pielęgnowania po wypi-
saniu ze szpitala.
Wszyscy jednak wiedzieli, że kontuzjowa-
ny ułan jest nieoficjalnym zegarmistrzem 
wojskowym dla wygody oficerów. Na wo-
zie miał specjalnie wydzielone miejsce, 
gdzie ulokował się ze swoim kuferkiem, 
w którym był przemyślnie zmontowany 
warsztacik zegarmistrzowski. Tak rozpo-
czął się drugi etap wojennej tułaczki żoł-
nierza zegarmistrza.
 Nowe warunki wojennej służby woj-

skowej stwarzały przeświadczenie oka-
leczonemu ułanowi, że dobry los jest da-
lej łaskawy dla niego. Rzeczywiście miał 
powody do radości z uprzywilejowanego 
statusu żołnierza, bowiem pozwolono mu 
uprawiać jego ulubione rzemiosło zegar-
mistrzowskie zamiast rzemiosła wojenne-
go. To też z całym poświęceniem oddawał 
się pracy w tej pokojowej dziedzinie.
Aż tu nagle jak grom z jasnego nieba ude-
rza w niego wiadomość o śmierci jego mło-
dej i ukochanej żony. W pierwszej chwili 
miał wrażenie, że to czyjś koszmarny żart. 
Przecież przed kilku dniami otrzymał od 
żony list pełen miłosnych wyznań, opty-
mizmu, tęsknoty i nadziei na jego szczę-
śliwy powrót do niej z wojny. Wnet prze-
konał się, że otrzymana wiadomość nie 
jest żartem, lecz tragicznym faktem. Jego 
beznadziejną rozpacz pogłębiało spóźnie-
nie wiadomości o zgonie jego żony, bo 

otrzymał ją dopiero w tydzień po jej po-
grzebie. Okrutne nieszczęście, ból i smutek 
jakie go gnębiły musiał znosić sam, dale-
ko od rodziny, w obcych krajach, jako żoł-
nierz beznadziejnej wojny w interesie za-
borcy. Wówczas był na Bałkanach nieda-
leko Albanii. Tylko dzięki ogromnej od-
porności psychicznej, zahartowanej prze-
żywaniem spotykanych masowo cierpień 
i zgonów ludzi powodowanych działania-
mi wojennymi, mógł przetrwać swój we-
wnętrzny kryzys. Ponadto zaangażowane 
oddanie się pracy zegarmistrzowskiej sku-
tecznie powstrzymywało myśli o złym lo-
sie, który zgotował mu tak strasznie bole-
sne doświadczenie.
 Z listów otrzymywanych później od ro-
dziny dowiedział się, że jego żona zmar-
ła po krótkiej chorobie na ostre zapalenie 
płuc.

c.d.n.

Ubiegły rok został ogłoszony Rokiem 
Juliusza Słowackiego. Tak ważne wy-

darzenie nie mogło pozostać bez echa w 
literackiej sferze życia biblioteki szkolnej 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.
 Pierwszym ważnym wydarzeniem ce-
lebrującym rok wieszcza był listopadowy 
wyjazd Kawiarenki Literackiej, na spek-
takl teatralny „Balladyna” w wykonaniu 
aktorów krakowskiego teatru Groteska.
 Jeszcze w tym samym miesiącu w czy-
telni biblioteki szkolnej zorganizowano 
wystawę pt. „Imię moje tak przeszło jako 
błyskawica…” przybliżającą postać, życie 
i twórczość Juliusza Słowackiego. Dodat-
kowo uczniowie klasy II tż b zapoznali się 
z Muzeum Słowackiego na podstawie ar-
tykułów opublikowanych w czasopismach 
Biblioteka w Szkole.
 Z tej tez okazji biblioteka wydała ko-
lejny egzemplarz z serii „Spotkania przed-
maturalne” 2009/4 pt. „Spotkanie z… Ju-
liuszem Słowackim.” 
 Centralną częścią obchodów była wizy-
ta Waldemara Smaszcza, krytyka literac-
kiego i eseisty, który wygłosił klasom ma-
turalnym prelekcję połączoną z prezentacją 
multimedialną pt. „Taka poezja nie umie-
ra…”. Razem z dyrektorem naszej szko-
ły, panią Haliną Nowak, gościł w czytel-
ni, gdzie został przygotowany poczęstu-
nek. Nie zabrakło również pamiątkowe-
go wpisu do kroniki szkolnej i wspólnego 
zdjęcia z organizatorami obchodów.
 Miesiąc grudzień przyniósł rozstrzy-
gnięcie konkursu o Juliuszu Słowackim. 
Zwycięzcami okazali się następujący 
uczniowie: Dorota Strojek (III tż – I miej-
sce), Justyna Orzechowska (II tż – II miej-
sce) oraz Artur Nowicki (II tż) i Karolina 
Dziedzic (II tż), którzy zajęli ex aequo III 
miejsce.
 Nagrody dla zwycięzców zostały wrę-
czone na uroczystym, świątecznym apelu.
 Obchody Roku Juliusza Słowackiego 

zwieńczyła wieczornica 
„Żyłem z Wami…”, która 
odbyła się bibliotece szkol-
nej.
 Zdjęcia dokumentują-
ce obchody Roku Juliusza 
Słowackiego można obej-
rzeć na stronie biblioteki 
pod adresem www.zsbiblio.
pl w dziale 2009/10.
Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy obchodów
Nauczyciele: Teresa Mły-
niec, Danuta Wójcik

Obchody roku 
słowackiego w bibliotece 
szkolnej zs im. jana 
Pawła II w Brzostku
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z Brzostku w świat
„Naród jest przede wszystkim bogaty 
ludźmi…”
     Jan Paweł II „Encyklika”

Lutowa aura utonęła w bieli pucho-
wych czap śniegu. Gdziekolwiek spoj-

rzeć srebrzysta dal jakby okryta woalem 
ciągnącym się w przestworza. Spośród 
śniegowych zasp tu i ówdzie wyłania-
ją się zabudowania gospodarskie, które 
z dali wyglądają jak budowle z klocków. 
Na wzniesieniu kamienickim i przeczyc-
kim monumentalny las stojący w bez-
ruchu. Szadź na gałęziach drzew czyni 
owe masywy leśne jeszcze bardziej ta-
jemnicze i niezwykłe. Srebrne, popie-
late i białe grudki śniegu błyszczą kolo-
rem rozsianych diamentów, a w promie-
niach przedzierającego się słońca, czy-
nią ten obraz przyrody jak najpiękniej-
szy kobierzec dywanowy. Cisza dooko-
ła. Cała przyroda uśpiona została siar-
czystym mrozem. Przełom Wisłoki nie-
zwykły, skuty lodem, po którym całkiem 
spokojnie i bez pośpiechu jeżdżą chłop-
cy na łyżwach. Z pagórków kamienic-
kich nawet nie zjeżdżają saneczkarze w 
dół, zimno im. Tylko gdzieniegdzie wid-
nieją przetarte ślady narciarzy. Siarczy-
sty mróz wszystkich miłośników spor-
tów zimowych poprzeganiał do domów. 
 Na okazałej posesji rodzinnej Ireny i 
Wojciecha Grzesiakowskich też cisza i 
spokój, jakby życie na chwilę ustało. Tyl-
ko ślady samochodowe świadczą o tym, 
że pracujący tutaj robotnicy wyjechali z 
materiałami budowlanymi do odbiorców. 
Przed domem rodzinnym stoją samochody 
osobowe dorosłych już dzieci, które czę-
sto zjeżdżają się do domu rodzinnego i do 
własnych domów wybudowanych na po-
sesji rodzinnej. 
 Co ciągnie tak dzieci tej rodziny do 
domu rodzinnego, do matki i ojca? Dlacze-
go budują się wszyscy koło siebie, dlacze-
go zawsze spotykają się razem, dlaczego 
wokół nich tyle osób uśmiechniętych? Czy 
tylko radość i sukcesy towarzyszą im?... 
Jak wychowali ich rodzice i które wzorce 
osobowe przenieśli już do własnych rodzin 
i do zakładu pracy, który prowadzą? 
 Ojciec tej wielodzietnej rodziny Woj-
ciech Grzesiakowski wywodzi się z rodu 

pracowitych i uparcie dążących do celu, 
umiejących kochać Boga i ludzi. Już pra-
dziad Walenty Grzesiak – w czasach pańsz-
czyźnianych chłopskie nazwisko rzad-
ko kiedy miało końcówkę „wski” – po-
trafił dopominać się o godne traktowanie 
go podczas pracy na pańskim polu. I cho-
ciaż harde jego zachowanie – obalił eko-

noma smagającego chłopów batogiem na 
ziemię – zostało ukarane wysłaniem go na 
trzydziestoletnią służbę wojskową, to jed-
nak twardy jego charakter i mocna oso-
bowość zostały utwierdzone o słuszności 
dawnego postępowania. Po odsłużeniu w 
wojsku wrócił do wsi mądrzejszy i skupił 
wokół siebie mężczyzn, którzy wiedzie-
li jak na pańskim polu trzeba pracować, 
ale też wiedzieli jak należy dbać o własną 
godność. Krótki epizod z życia pradziada 
tej rodziny świadczy nie tylko o mądrości 
życiowej, ale także umiejętności dążenia 
do sprawiedliwego traktowania człowieka. 
 Z biegiem lat przedsiębiorczy dziado-
wie rodziny Grzesiakowskich zakupili po-
łać ziemi, na której budowali własne zabu-

dowania gospodarskie, domy, 
jak również drogę, a później 
szkołę w Kamienicy Dol-
nej i inne dobra tej wsi. A że 
postęp techniczny w Polsce 
przedwojennej był jeszcze w 
powijakach – nie było pojaz-
dów mechanicznych, mate-
riały budowlane takie jak: ka-
mienie, żwir i piasek przywo-
zili na taczkach ze Strzegocic 
od Żyda. Siłą własnych rąk i 
niezwykle ciężką pracą two-
rzyli świat w swojej wsi co-
raz bardziej piękniejszy i lep-
szy dla człowieka. 
 Ojciec Wojciecha Grzesia-
kowskiego Jan ożenił się z 
zamożną kobietą Marią Mi-
cek z Pilzna, która wniosła 30 
ha ziemi w posagu. Jeszcze 
przed drugą wojną światową 

powstał zakład produkujący dachówki i 
betony. W atmosferze wielkiej miłości ro-
dzinnej, ale też i ciężkiej pracy wychowy-
wali dwoje dzieci Helenę i Wojciecha. Co-
dzienna praca, niedzielny udział w Mszy 
świętej, spotkania i przemówienia dzia-
łacza chłopskiego na wiecach przez po-
sła Berka, parady na koniach, występy or-

kiestry wojskowej utkwiły w wyobraźni 
Wojciecha Grzesiakowskiego, jako nie-
zapomniane obrazy z wczesnego dzie-
ciństwa. A kiedy nadszedł czas pójścia 
do szkoły wybuchła druga wojna świa-
towa. Warkot lecących nisko samolotów 
niemieckich, zrzucających bomby, prze-
marsz wojsk okupanta, ucieczki z ukry-
cia, łapanki i wywożenie Polaków do III 
Rzeszy towarzyszyły rozwojowi Woj-
ciecha. Strach i płacz dzieci, matek oraz 
nocne odwiedziny partyzantów z lasów 
Kamery, których wyposażał Jan Grze-
siakowski w produkty rolne, mięso oraz 
ubrania, to najczęstsze obrazy z tamtych 
lat. Z miesiąca na miesiąc coraz większy 
strach i terror, wszystko to w wyobraź-
ni małego chłopca urosło do rozmiarów 
apokaliptycznych.
 Pod dużą, rozłożystą gruszą na podwó-
rzu u Grzesiakowskich nauczycielka Zo-
fia Betlej rozpoczęła edukację szkolną z 
dziećmi z Kamienicy Dolnej. Były to nie-
zwykłe warunki do nauki, ale też dziew-
częta i chłopcy uczyli się nie tylko czytać, 
pisać i liczyć, ale także poznawały musz-
trę wojskową. Wojciech Grzesiakowski 
był łącznikiem pomiędzy domem, a od-
działami AK działającymi w lasach Ka-
mery. I tam też nauczył się budowy pi-

stoletu maszynowego oraz przenosił in-
formacje. Był sprytnym i nigdy nie wpadł 
w ręce okupanta. Po wojnie uczęszczał do 
szkoły podstawowej w Brzostku, gdzie na-
leżał do 41 drużyny harcerskiej. Następnie 
ukończył Gimnazjum Rolnicze w Strze-
gocicach oraz Liceum Rolnicze w Kle-
ciach. Należał tutaj do organizacji WICI. 
Jego – jak również poglądy młodych Po-
laków nie zgadzały się z sytuacją społecz-
no-polityczną ówczesnego PRL-u. Należał 
także do organizacji WIN-u – w której był 
dowódcą okręgu, złożył przysięgę na wier-
ność organizacji. Służby bezpieczeństwa 
miały dobrze rozpracowane unicestwienie 
tej organizacji i 2 października 1952 roku 
na brzosteckim rynku Wojciech Grzesia-

Maria i Małgorzata Grzesiakowskie
(15 marca 1977r.)

Irena i Wojciech Grzesiakowscy w ogrodzie 
przed domem

Od lewej: Maria, Waldemar i Małgorzata
Z tyłu: Grzegorz
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kowski został aresztowany przez funkcjo-
nariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpie-
czeństwa w Rzeszowie. Przechodził cięż-
kie przesłuchania podczas śledztwa – a w 
okresie stalinowskim, także i w Polsce bo-
leśnie i krwawo rozprawiano się z Polaka-
mi, którzy nie pogodzili się z polityką ko-
munistyczną. Na gwiazdkę w 1952 roku 
został nasz Rodak skazany na 
9 lat więzienia – i to za co? – 
A no za to, że działał w imię 
wolnej i niepodległej Rzecz-
pospolitej. Uwięziony był w 
Wiśniczu – w izolatce, a zima 
była sroga tego 1953 roku – 
we Wronkach nad Wartą, w 
Piechcinie w powiecie Szu-
bin, w katorżniczej pracy w 
kamieniołomach, w Racibo-
rzu, w kopalni węgla w By-
tomiu i w ciężkim więzieniu 
na zamku w Rzeszowie. W 
1956 roku została zawieszo-
na kara więzienia, a młody, 
umęczony do granic wytrzy-
małości więzień reżimu wró-
cił do domu. Jednak codzien-
nie musiał legitymować się 
na posterunku MO w Brzostku. Ratował 
własne zdrowie, zniszczone podczas poby-
tu w więzieniach, jak również zakład beto-
niarski, który również został upaństwowio-
ny. Wierny ideałom zaszczepionym przez 
rodziców zabrał się do rzetelnej pracy, jak 
również do pracy społecznej na rzecz spo-
łeczności wiejskiej, z której wyrósł. 
 W 1961 roku ożenił się z Ireną z domu 
Płaziak z Januszkowic. Z kobietą obdarzo-
ną wielką charyzmą, pracowitością, miło-
ścią do dzieci, wnuków oraz umiejętno-
ścią niesienia pomocy innym. Irena Pła-
ziak była niezwykle urodziwą kobietą ob-
darzoną wrodzoną inteligencją. Bardzo 
gorliwie i bogobojnie wychowywała sze-
ścioro swoich dzieci oraz prowadziła go-
spodarstwo rolne, hodowlę zwierząt domo-
wych, odchów kurcząt oraz uprawiała duży 
ogród pełen nie tylko zdrowych warzyw, 
ale też pięknych i egzotycznych kwiatów. 
Idąc do pracy w ogrodzie, czy też w polu 
brała ze sobą dzieci. Starsze dziecko pil-
nowało młodsze, a ona w tempie błyska-
wicznym pieliła, okopywała, żęła czy też 
wykonywała inne czynności. Od czasu do 

czasu karmiła maleństwa piersią albo na 
prymitywnie urządzonej płytce denaturo-
wej odgrzewała mleko czy też kompot dla 
dzieci – w tamtych czasach nie było jesz-
cze termosów, ani też produktów Gerbe-
ra. Karmiła dzieci kromkami pieczonego 
w piecu chlebowym chleba, posmarowa-
nymi pachnącym masłem świeżo zrobio-

nym własnymi rękoma oraz skibkami twa-
rogu ugniecionego w prasie. Cóż to były 
za smakołyki – wspominają dorosłe już 
dziś dzieci. Kiedy są daleko na obczyź-
nie zapach domowego chleba, domowego 
barszczu, zupy ziemniaczanej, rosołu z do-
mowej kury czy wysokiej żółtej bułki łą-
czy ich z rodziną i przypomina niezwykle 
szczęśliwe dziecięce lata. Łagodne oczy 
matki, stanowczy głos ojca, które utkwi-
ły im w pamięci przywołują ich do domu 
rodzinnego. Dlatego też są w stałym kon-
takcie telefonicznym oraz często spotyka-
ją się przy stole rodzinnym podczas wigi-
lii, jubileuszy i rodzinnych świąt. 
 Dwie córki Ireny i Wojciecha Grzesia-
kowskich poszły z Brzostku w świat. Mał-
gorzata Vahrenholt z domu Grzesiakow-
ska była dzieckiem bardzo pracowitym, 
zdolnym, pogodnym i dobrze zorganizo-
wanym. Po ukończeniu Liceum Ogólno-
kształcącego w Pilźnie zdawała egzamin 
na Katolicki Uniwersytet Lubelski wydział 
filologia germańska. Jednak pomimo do-
brze zdanego egzaminu nie została przy-
jęta na uczelnię. Wydawać by się mogło, 

że świat dla młodej dziewczyny całkiem 
się zawalił. Jednak nie Małgorzacie Grze-
siakowskiej. Spróbowała pójść za niewia-
domym jej losem. Pełna determinacji po-
stanowiła studiować w Niemczech. Tam 
też nie było łatwo, gdyż świadectwo ma-
turalne polskie trzeba było nostryfikować. 
Oczywiście egzamin maturalny zdała na-

sza Rodaczka jak też podję-
ła studia na Uniwersytecie w 
Kolonii, studiując pedagogi-
kę i germanistykę. Ukończyła 
studia uniwersyteckie z tytu-
łem magistra i rozpoczęła po-
szukiwanie pracy. Wydawać 
by się mogło, jak może pol-
ska kobieta uczyć w obcym 
kraju młodzież w ich ojczy-
stym języku. A jednak może. 
Dobra znajomość języka nie-
mieckiego, literatury, kultury 
i historii Europy oraz rzetelna 
podstawowa wiedza wynie-
siona z polskiej szkoły były 
gwarantem sukcesu w ob-
cym kraju. Nasza Rodaczka 
mgr Małgorzata Grzesiakow-
ska uczy języka niemieckie-

go w szkole ekonomicznej w Dűsseldor-
fie. Jest to szkoła wielozawodowa, która 
przygotowuje młodych ludzi do pracy po-
przez praktyczne myślenie. W szkole tej 
nasza polska germanistka ma bardzo do-
bry kontakt z młodzieżą oraz gronem pe-
dagogicznym. Młodzież niemiecka bar-
dzo solidnie przygotowuje się do zajęć lek-
cyjnych i wzorowo zachowuje się nie tyl-
ko w szkole.  Większość z nich otrzymu-
je pomoc stypendialną i w związku z tym 
jest niezwykle zdyscyplinowana i ułożona. 
Uczniowie mający trudności dydaktyczne 
czy też socjologiczne korzystają z pomo-
cy pedagogów szkolnych. Wszyscy cho-
dzą ubrani w jednakowych mundurkach, 
które wyróżniają ich w społeczności nie-
mieckiej. Z wielkim przejęciem opowiada 
mgr Małgorzata o sukcesach, jakie osiąga z 
uczniami niemieckimi oraz o tym, jak roz-
wija powołanie nauczycielskie wśród ob-
cokrajowców. Opowiada też o różnych ty-
pach szkół wyznaniowych prowadzonych 
przez różnorakie zgromadzenia i stowa-

Maria Grzesiakowska w Holland Lake,
Montana

Przy stole wigilijnym. Od lewej: córka Magdalena z mężem Krzysztofem 
Przebiędą, córka Maria, rodzice Wojciech i Irena oraz syn Grzegorz

Maria Grzesiakowska z dziadkiem Kazimierzem i babcią Sabi-
ną Płaziak
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rzyszenia i o tym też, że krzyż wiszący na 
ścianie w ich szkole nikomu nie przeszka-
dza. Jednak tęsknota za domem rodzinnym 
braćmi i siostrami wiedzie ją często do Ka-
mienicy Dolnej. Tutaj na posesji rodzinnej 
wybudowała własny dom – bo jak mówi 
– tutaj jest jej ojczyzna, lu-
dzie, kościół. I chociaż ma 
możliwości dobrej egzy-
stencji na ziemi niemiec-
kiej mówi, że wszędzie jest 
dobrze, ale najlepiej jest u 
mamy. Przypomina się jej 
piosenka: „…Nie ma jak 
u mamy ciepły piec, cichy 
kąt” – i dopowiada – i ten 
niezapomniany pełen uro-
ku przełom Wisłoki, który 
przywołuje ją w nasze stro-
ny. Z Brzosteckiej Ziemi 
wyrosła, spełnia się w da-
lekim świecie, przynosząc 
nam Brzostowianom dumę 
i tutaj do naszej ziemi chce 
w późnych latach wrócić.
 Starsza siostra Małgo-
rzaty Maria Grzesiakowska pierwsza z 
tej rodziny wyjechała w świat nauki i pra-
cy. Maria, a właściwie Mariola, bo tak 
w szkole nazywałyśmy ją, była niezwy-
kłą uczennicą, wszechstronnie utalento-
waną z wielkimi zdolnościami humani-
stycznymi, matematyczno-przyrodniczy-
mi, artystycznymi oraz umiejętnościami 
organizowania wolnego czasu oraz pracy 
w zespołach pozalekcyjnych i w harcer-
stwie. Na przestrzeni lat możemy śmia-
ło powiedzieć, że jest jed-
ną z najlepszych uczennic 
brzosteckiej szkoły. Potem 
była wzorową uczennicą 
Liceum Ogólnokształcące-
go w Pilźnie oraz student-
ką KUL na wydziale filo-
zofii przyrody oraz chemii 
na UMCS w Lublinie. Po 
obronie pracy magisterskiej 
wyjechała na dalsze studia 
do Heidelbergu w Niem-
czech i na półroczne stu-
dia do Montany w Amery-
ce. Następnie podjęła pra-
cę w Niemczech w zakła-
dzie przemysłowym. Tam 
też podglądała dobrą orga-
nizację pracy oraz współ-
działanie producenta z pra-
cownikami. Razem z sio-
strą Małgorzatą zwiedza-
ły nie tylko Niemcy, ale całą Europę Za-
chodnią. Podziwiały przepiękne krajobra-
zy, poznawały sekrety przyrody, ale pomi-
mo tych niezwykłości przyrody przełom 
Wisłoki w Kamienicy Dolnej w świetle za-
chodzącego słońca wydaje im się najpięk-
niejszy. Mówią, że nigdzie tak jak w Pol-
sce nie śpiewa o świcie skowronek, wie-
czorem nie grają koniki polne, a wieczór 
nie kumkają żaby. 
 W 1998 roku po namowie całej rodziny 
wraca nasza Rodaczka Maria do Brzostku i 
kupuje zrujnowany zakład SUW w Brzost-
ku. Generalnie remontuje obiekt i od 1999 
roku rozpoczyna produkcję materiałów bu-
dowlanych i kostki brukowej. Zatrudnia 20 

osób – w sezonie więcej – są to mężczyź-
ni z naszej gminy. Prowadzi zakład wzo-
rowo, za co otrzymuje certyfikat fair play, 
współpracuje z duszpasterstwem przed-
siębiorców i pracodawców uczestnicząc 
w dniach skupienia, rekolekcjach, sympo-
zjach naukowych, konferencjach. Ma hoj-
ną rękę, dla dzieci potrzebujących pomocy, 

wspiera misję, jak również pomaga kościo-
łom, czy też organizacjom potrzebującym 
pomocy. Razem z nią pracuje siostra Mag-
da Przebięda, która jest pracownikiem ad-
ministracyjnym w zakładzie. I chociaż ma 
ukończone magisterskie studia biologiczne 
pracuje w Marbecie. Firma ta dobrze pro-
speruje, jest dobrze zorganizowana, a po-
między pracodawcą, a pracownikami za-
chodzi pełna symbioza. W tym zakładzie 
pracy jest pełna dyscyplina oraz wzorowy 

ład i porządek, a wśród pracowników pa-
nuje dobra atmosfera. Właścicielka zakła-
du Marbet żywo realizuje myśl Jana Paw-
ła II zamkniętą w Encyklice Centesimus 
Annus „…zysk nie jest jedynym regula-
torem życia przedsiębiorstwa; obok nie-
go należy brać pod uwagę czynniki ludz-
kie i moralne, które z perspektywy dłuż-
szego czasu okazują się przynajmniej rów-
nie istotne dla życia przedsiębiorstwa…”. 
Tak to prawda, w tym przedsiębiorstwie 
człowiek jest najwyższą wartością. Pomi-
mo wielkich sukcesów pani Maria boryka 
się ze zdrowiem. Jednak jej siła i umie-
jętność przezwyciężania choroby wynika 
z autentycznej wiary, a dźwiganie krzyża 

przyjmuje z godnością i wierzy, że mocą 
Różańca zwalczy ją. I my też w to wierzy-
my. Po pracy wraca do zacisza domowego 
i uwielbia być z dziećmi siostry Magdaleny 
i brata Waldemara i Jana, a nade wszystko 
lubi przebywać z matką i ojcem.
 Kierownikiem produkcyjnym w Marbe-
cie jest młodszy brat Marii mgr inż. Wal-

demar Grzesiakowski mąż 
i ojciec pięciorga dzieci. Po 
powrocie z pracy z wiel-
ką radością uczestniczy w 
życiu rodzinnym we wła-
snym domu, jak też i czę-
sto lubi bywać u rodziców. 
Wnuki są oczkiem w gło-
wie dziadków oraz ulubień-
cami sióstr.
 Najstarszy brat Małgorza-
ty Grzesiakowskiej Vah-
renholt Jan ma własną fir-
mę usługowo-transporto-
wą, która mieści się na po-
sesji rodzinnej w Kamie-
nicy Dolnej. Zatrudnia 15 
osób i para się przewoże-
niem gabarytów budowla-
nych. Jego żona Maria jest 

nauczycielką i pracuje w szkole podsta-
wowej w Gorzejowej. Razem wychowują 
trójkę dzieci. 
 Grzegorz Grzesiakowski jest absol-
wentem Akademii Rolniczej, którą ukoń-
czył z tytułem inżyniera magistra. Pracu-
je w charakterze nauczyciela w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Kleciach. Jego 
uczniowie są laureatami ogólnopolskiej 
olimpiady dotyczącej produkcji roślinnej. 
Był radnym gminy Brzostek w powiecie 

dębickim. Ponadto jest in-
struktorem nauki jazdy ka-
tegorii B, D oraz nauczy-
cielem zawodu. Oprócz 
tego prowadzi gospodar-
stwo oparte ma hodowli 
prosiąt i warchlaków. Jest 
też pasjonatem hodow-
li królików, kaczek, strusi. 
W wolnych chwilach wraz 
z żoną i dziećmi podziwia 
uroki stawu rybnego oraz 
roślin.
 W wielodzietnej rodzinie 
Ireny i Wojciecha Grze-
siakowskich panuje wielka 
harmonia i miłość rodzin-
na. Odpowiedzialność za 
losy rodziny jest wielkim 
wyzwaniem dla wszyst-
kich ojców i matek wywo-
dzących się z rodu Grzesia-

kowskich, gdyż tego uczą się pokolenia od 
swoich praojców. Młode pokolenie prze-
dłuża pałeczkę życia i trwania w środowi-
sku. Niezwykła więź oraz umiejętność nie-
sienia sobie pomocy jest filarem życia tej 
rodziny. Naród jest przede wszystkim bo-
gaty ludźmi powiedział papież Polak. Bo-
gactwo Grzesiakowskich jest w nich sa-
mych, gdyż całym jestestwem wyrastają z 
korzeni rodowych, trwają w nich i dają do-
bry przykład następnym pokoleniom, zaś 
Małgorzata i Maria – córki – pokazały, że 
z Brzostku można iść w świat, można go 
zdobywać, ale też dobrze jest ponownie 
wrócić do domu ojców.

Zuzanna Rogala

Ślub Małgorzaty i Piotra Vahrenholt

Od lewej: Wojciech Grzesiakowski, syn Jan z dziećmi i żoną Marią 
oraz siostra Małgorzata
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kącik  
zdrowia  
apteki „VIta”
Pomagajmy naszym stawom
Staw łączy przynajmniej dwie kości. 

Ich powierzchnie są gładkie i pokryte 
chrząstką stawową. Staw otacza torebka 
włóknista, wzmocniona więzadłami. Bło-
na maziowa pokrywa od środka tę toreb-
kę i wiązadła. Wydziela ona maść stawo-
wą, czyli lekki płyn, który m.in. smaru-
je wnętrze stawu, co umożliwia nam wy-
konywanie płynnych ruchów - zginanie, 
prostowanie, skręty i jednocześnie zabez-
piecza chrząstkę stawową przed nadmier-
nym ścieraniem się.
 Tak się dzieje, gdy stawy są zdro-
we. Jednak czasem ten system zawodzi. 
Stopniowo chrząstka, która pokrywa po-
wierzchnię kości tworzących staw, robi 
się chropowata, nierówna. Po kilku latach 
może dojść do jej całkowitego zaniku, a 
wtedy „goła” kość obciera się o kość. Gru-
bieje warstwa podchrzęstna i tworzą się 
w niej torbiele. To zmienia kształt stawu, 
w wyniku czego traci on stabilność .W 
miejscu dawnej granicy między kością, a 
chrząstką stawową wyrastają tzw. osteofi-
ty - chrzęstne i kostne wyrośla, które nie 
tylko zniekształcają staw, ale też ograni-
czają jego ruch i powodują ból w czasie 
poruszania. Z czasem w chorobie zwy-
rodnieniowej dochodzi do zapalenia bło-
ny maziówkowej, przykurczy więzadeł, 
torebek stawowych i mięśni. Pojawia się 
ból i sztywność stawów, zwłaszcza rano 
i po dłuższym odpoczynku. W zaawanso-
wanej chorobie stawy mogą „trzeszczeć” 
podczas ruchu. Są też zwykle zniekształ-
cone, bolesne, pogrubiałe.
 Aby rozpoznać chorobę zwyrodnienio-
wą stawów lekarz reumatolog przeprowa-
dza wywiad, wykonuje badanie ruchomo-
ści oraz dla potwierdzenia zleca wykona-
nie rtg kości. Czasem proponuje wykona-
nie badania krwi i moczu, by wykluczyć 
inne choroby stawów (np. dnę moczano-
wą) i przekonać się, czy stawy są objęte 

Burmistrz Brzostku, Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Popu-

lacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi serdecz-
nie zapraszają na wernisaż wystawy zdjęć Amazonek “Niejed-
na z Jedną”. Uroczyste otwarcie odbędzie się 22 lutego o godz. 
16.00 w Domu Kultury w Brzostku. 
 Na wystawę składają się portrety 15 młodych Amazonek (24-
34 lata), które stanęły przed obiektywem równie młodych arty-
stek m.in.: Magdaleny Gawędy, Agnieszki Kłos, Dany Puciłow-
skiej, Darii Filipowicz, Ewy Szymczyk, Ilony Weiss, Matyldy 
Pachowicz, czy Izabeli Lachowicz, które zdecydowały się sfo-
tografować swoje rówieśniczki, które przeszły zabieg mastek-
tomii, ukazując ich kobiecość, piękno i radość życia.
 Są to niezwykłe zdjęcia, które od ponad roku są pokazywane 
w całej Polsce. Pomysłodawczyniami wystawy są Dorota Kiał-

ka i Agnieszka Kłos ze Stowarzyszenia Amazonki Young dzia-
łającego przy wrocławskim klubie “Femina Fenix”. 
 Fotografie młodych Amazonek powstały również po to, aby 
uświadomić wszystkim kobietom, że one również mogą zacho-
rować na raka piersi i nakłonić je do odpowiedniej profilaktyki.
 Dlatego otwarciu wystawy towarzyszyć będzie prezentacja 
krótkiego filmu wraz z pogadanką na temat profilaktyki raka 
piersi. Wszyscy uczestnicy wernisażu otrzymają materiały edu-
kacyjne i gadżety.
 Na koniec przypominamy, że wszystkie panie od 50 - 69 roku 
życia  są objęte programem bezpłatnych badań mammograficz-
nych, które mogą wykonać w mammobusie lub ośrodku stacjo-
narnym. Informujemy, że brany jest pod uwagę rok urodzenia, 
a nie miesiąc, tak więc w tym roku z programu mogą korzystać 
kobiety z roczników 1941-1960. Na badanie nie jest potrzebne 
skierowanie, a jedynie dowód osobisty i wcześniejsze zdjęcia 
mammograficzne, jeśli były wykonywane.

stanem zapalnym (OB). Dla każdego cho-
rego lekarz dobiera terapię indywidualnie. 
Nie może się ona ograniczyć wyłącznie 
do zaordynowania leków. Bardzo ważna 
jest także m.in. rehabilitacja, systematycz-
nie wykonywane ćwiczenia, prowadzenie 
odpowiedniego trybu życia (w tym dieta 
zapobiegająca nadwadze). Stosowane w 
leczeniu choroby zwyrodnieniowej leki 
mają zmniejszyć lub całkowicie usunąć 
ból - utrzymać funkcje stawu i powstrzy-
mać zmiany zwyrodnieniowe. Do grupy 
leków, które nie tylko zmniejszają przykre 
objawy, ale także hamują proces niszcze-
nia chrząstki stawowej zaliczane są pre-
paraty z siarczanem glukozaminy, chon-
droityną i kolagenem.
 Żeby poprawić ruchomość stawów, 
zmniejszyć ból i rozluźnić przykurcze, po-
budzić krążenie, poprawić ukrwienie rąk i 
nóg oraz wzmocnić mięśnie - należy wy-
konywać ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń po-
winien nam indywidualnie dobrać reha-
bilitant. Niestety przy dużym zaawanso-
waniu zwyrodnienia nasilone bóle kost-
no-stawowe uniemożliwiają wykonywa-
nie ćwiczeń. W takich momentach może-
my ograniczyć się do delikatnego masa-
żu. Nie chodzi tu o masaż obolałych sta-

wów, ale dochodzących do nich mięśni i 
ścięgien. Czasem leczenie zachowawcze 
nie przynosi dobrych rezultatów, choroba 
zwyrodnieniowa postępuje i nasilają się 
dolegliwości. W takich przypadkach le-
karze czasem proponują endoprotezo pla-
stykę. Jest to operacja usunięcia zniszczo-
nego stawu i zastąpienia go sztucznym.
Aby utrzymać stawy w dobrej formie na-
leży:
1. Nie dopuszczać do nadwagi i otyłości.
2. Zmodyfikować dietę - ograniczyć tłusz-

cze zwierzęce i węglowodany. Dołączyć 
do menu bogate w białko, witaminę A, 
B i D (warzywa, owoce, białe mięso, 
tłuste ryby, mleko i jego przetwory), 
potas, żelazo, wapń.

3. Podczas pracy często zmieniać pozycję.
4. Gimnastykować się zwracając uwagę 

na ćwiczenia rozciągające.
5. Unikać przeciążenia stawów.
6. Nosić wygodne obuwie.
7. Przystosować do swoich potrzeb wyso-

kość mebli.
8. Spać na średnio-twardym materacu i ni-

skiej poduszce.
Z życzeniami zdrowia
mgr farm. Krystyna Godawska

niejedna z jedną
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chwila z poezją
Franciszek Wojnarowski urodził się 

15 czerwca 1926 roku we wsi Brze-
ziny, gmina Wielopole Skrzyńskie. W 
latach 1933-1941 uczęszczał do Sied-
mioklasowej Publicz-
nej Szkoły Powszech-
nej w Brzezinach. Na-
stępnie rozpoczął na-
ukę na tajnych komple-
tach konspiracyjnych, 
w ramach zorganizo-
wanej przez ZWZ-AK 
tzw. „Kuźnicy”, która 
prowadziła nauczanie 
w zakresie szkoły śred-
niej ogólnokształcącej.
 W lipcu 1943 roku 
złożył przysięgę i został 
żołnierzem AK. Oprócz 
obowiązków ucznia był 
doraźnie gońcem-łącz-
nikiem. Otrzymał pseu-
donim „Wojna”, a w roku 1944 pseu-
donim „Cichy”. Po zakończeniu dru-
giej wojny światowej, w roku szkolnym 
1945/1946 był uczniem Państwowego 
Koedukacyjnego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Ropczycach, gdzie po złoże-
niu egzaminu otrzymał świadectwo doj-
rzałości (tzw. dużą maturę). Od jesie-
ni 1946 roku do 26 czerwca 1949 roku 
pracował jako nauczyciel niewykwali-
fikowany z cenzusem licealnym, w Pu-
blicznej Szkole Powszechnej w Kamie-
nicy Górnej, pełniąc równocześnie obo-
wiązki kierownika tej szkoły. 
 Pomagał ściganym i ukrywają-
cym się żołnierzom i oficerom AK 
i WiN, będąc również członkiem 
Zrzeszenia WiN. W dniu 26 czerw-
ca 1949 roku został aresztowany. 
Czas śledztwa spędził w więzie-
niu Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w Jaśle. Stąd 
w pierwszych dniach październi-
ka przewieziony został do Więzie-
nia Karno-Śledczego w Rzeszowie 
(na Zamek). Rozprawa sądowa od-
była się w dniach od 10 do 12 paź-
dziernika przed Rejonowym Są-
dem Wojskowym w Rzeszowie i 
wyrokiem tego sądu skazany zo-
stał na karę 11 lat więzienia oraz 
pozbawienia praw obywatelskich 
i honorowych na lat 5 za przestęp-
stwo z artykułu 14, par. l Dekretu z 
dnia 13 czerwca 1946 r. (za udzie-
lanie pomocy członkom przestęp-
czego związku). Tym przestępczym 
związkiem w jego przypadku była 
Armia Krajowa i Zrzeszenie WiN. 
 Z więzienia w Rzeszowie pod 
koniec listopada został przewie-
ziony do więzienia Karno-Śled-
czego w Przemyślu. Tam przeby-
wał do czerwca 1950 roku. Pod ko-
niec czerwca razem z liczną grupą 
więźniów politycznych przewiezio-
ny został pociągiem, w wagonach-
więźniarkach, do Więzienia Karne-
go we Wronkach koło Poznania. Na 
mocy amnestii z 1952 r zmniejszo-
no mu karę o jedną trzecią, to jest 
z 11 lat do siedmiu i czterech mie-
sięcy. 28 czerwca 1954 roku po 5 

latach odcierpianej kary udzielono mu 
zwolnienia warunkowego.
 Po wyjściu z więzienia wrócił do ro-
dziców, do rodzinnej wsi Brzeziny. Był 
wyniszczony fizycznie. Ważył w bu-
tach i ubraniu 41 kg. Do żadnej pracy 
się nie nadawał. Pod czułą opieką rodzi-

ców i braci powoli po-
wracał do sił i zdrowia. 
O powrocie do pracy w 
szkolnictwie nie mogło 
być mowy. Wybito mu 
to z głowy na samym 
początku. Był przecież 
więźniem politycznym 
i wrogiem władzy ludo-
wej. Nie mógł więc być 
wychowawcą młodzie-
ży.
 Zmarł w szpitalu w 
Nowej Dębie 9 kwiet-
nia 1996 roku.
 Franciszek Wojna-
rowski jest autorem 
bardzo sugestywnych 

wspomnień, w których przedstawił ge-
hennę żołnierzy AK przebywających w 
więzieniach, skazanych przez „polskie” 
sądy za przynależność do AK. Były 
one drukowane na łamach „Wiadomo-
ści Brzosteckich” w 24 odcinkach w la-
tach 2002-2004. Jest też autorem wielu 
pieknych wierszy, które otrzymaliśmy 
od jego przyjaciela, również więźnia, 
Profesora Stanisława Gawlika.

Redakcja

równanie
Jedno małe równanie 
Z niewiadomymi wielu…
Obydwie-m strony mnożył,
Obydwie-m strony dzielił,
Dodawał, odejmował,
Upraszczał – redukował,
Przekreślał i podstawiał,
Długo-m się zastanawiał,
Całek użył, różniczek
I – odszedłem z niczem!...
 A cóż to za równanie?
 Może źle ułożone?
 Niewiadome należy
 Przenieść na lewą stronę?
Nie wiem – odpowiem szczerze –
W matematykę wierzę,
Lecz wątpię w rozwiązanie,
Bo to trudne zadanie:
Nie da się iksów znaleźć
Sposobami znanymi…
Równaniem tym jest życie
Z swymi niewiadomymi!...

Dawno, dawno temu...
Dawno, dawno temu, gdy byłem sztubakiem,
W rymach uniesieniu, z Poezji rumakiem
Poszybować chciałem.
Nie trwało to długo. Lat młodzieńczych kilka,
Gdyż wnet zrozumiałem, że jest to omyłka
I, że do Pegaza pięt nie dorastałem.
I dobrze się stało, bo moje ramoty
Dalekimi były od Erato cnoty.
To, co napisałem, poszło do lamusa,
By lepszych od siebie grajków nie zagłuszać.
Ale licho nie śpi, bo lat kilkanaście 
temu, córka moja Ania, układając właśnie 
Papierzyska stare na makulaturę, 
Znalazła część ramot mych, i z nich niektóre 
odłożyła, prosząc o ich przepisanie. 
By Jej jakaś po mnie pamiątka została.
Ten gest Jej mnie wzruszył. Niech więc tak 
się stanie – rzekłem.
Scheda będzie mała.
Z nieczytelnej prawie, pożółkłej ruiny
Wybiorę niektóre: Moje szamotanie się z Zie-
mią i Niebem, i Piekłem.
Me upadki, wzloty i płacze, 
Me wysiłki, aby było inaczej. 
Dróg szukanie do Prawdy, do Nieba,
i Miłości dla nas wszystkich, i Chleba.
Rymy skromne, ubożuchne, dziadowskie,
Z Dekalogu boskiej niwy, i z polskiej...
Nieustannie ze złem walczyć nam trzeba,
bo okrutnie zachwaszczona dusz gleba! 
W ofiar mnóstwie, z krwi przelanej, w Mo-
giłach,
Przeogromna dla Przyszłości tkwi Siła! 
Miłość, Wiara i Nadzieja - Rzecz Święta!
- Bóg i Honor, i Ojczyzna - Pamiętaj!!!

Po tylu latach
Po tylu latach za piórom chwycił,
Bo tak mi ciężko było…
Humor się mój już dawno zaśniecił
O Tobie śpiewam Mogiło!
Jeżeli jeszcze czasem zabłyśnie
Nadziei odrobina,
To tylko wtedy, gdy wzrok zawiśnie
W twarzy Bożego Syna.
Mam ja w zanadrzu humor wisielczy,
Który mi dała krata,
Wzrok mi się wyszklił, kość w twarzy sterczy,
Zmieniły mnie te lata…
Humor wisielczy iskrzy się wtedy,
Kiedy się mocno spiję,
Wówczas wśród ślepej, tępej czeredy
Humorem owym żyję.
Ojciec powiada – co z tobą synu?
Dlaczegoś tak ponury?
Przecież się zawsze rwałeś do czynu!
Ja szepczę: Mury, mury…
Jedynie jeszcze tam – na cmentarzu
Podumać mogę szczerze,
Tam jest krew życia, jak na ołtarzu,
W przeistoczenie wierzę!
Czasem tam do mnie Chrystus przychodzi
Bardzo sponiewierany
I smutnym wzrokiem po grobach wodzi – 
I On też zapłakany.
A potem idzie przez pola, drogi
I łzy na kwiaty roni,
Taki mizerny, taki ubogi
I ciernie ma we skroni.
Widzę, przed wiejskim kościółkiem staje,
A noc zaciska kleszcze,
On w ręce tłuszczy sam się oddaje,
Aby zmartwychwstać jeszcze…

słuchaj Bratowa!
Słuchaj Bratowa! Dwa tylko słowa
Mówił Ci będę nie rzadko:
Bądź Polką – Matką!
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O sobie samej i nie tylko...
Kolekcję brzosteckich publikacji wzbogaca następna, nie-

co inna pozycja pt. „O sobie samej i nie tylko…” autor-
stwa Zuzanny Rogali. Ma ona charakter 
pamiętnika. Opowiada o codzienności, 
o drodze do zawodu i nadziejach z nim 
związanych, o problemach, obserwacjach 
i przemyśleniach. Autorka dzieli się do-
świadczeniami, refleksjami jak również 
ukazuje swoje osobiste przeżycia. Z lek-
tury pamiętnika wyłania się obraz warsz-
tatu pracy nauczycielskiej i otoczenia. 
Można powiedzieć – jest to dobra proza 
wspomnieniowa, ciepła, czasem wzru-
szająca. Proza realna – jak życie.
 Chcąc zachęcić czytelnika i kolekcjo-
nera brzosteckich publikacji cytuję słowa  
autorki: „Owe wspomnienia pisałam ręką 
kobiecą i wyposażyłam je w przeżycia, 
nastrój tamtych dni – trudnych dni – któ-
re stały się przyczynkiem, aby ocalić od 
zapomnienia trudy życia i pracy pokole-
nia brzosteckich nauczycieli i uczniów. 
Wnikałam też w istotę przeobrażeń spo-
łecznych naszej pięknej Ziemi Brzostec-
kiej” 
 Profesjonalne wydanie, ponad 250 

stron papieru kredowego. Wkomponowane w tekst,  stare, pa-
miątkowe fotografie dostarczą niejednemu czytelnikowi wie-
lu wzruszeń.

Maria Kawalec

moje szczęście
Jadwiga Kudłacz, absolwentka Zespołu Szkół im. Jana Paw-

ła II w Brzostku, jest młodą, 20–letnią poetką ze Smarżo-
wej. Pisze od 13 roku życia. Przez wiele lat odkładała swoje 
wiersze do szuflady. Kiedy nagromadziła 
ich sporo, zaczęła wysyłać je na konkur-
sy. Tam zdobywały wyróżnienia i nagro-
dy, a były to konkursy na szczeblach wo-
jewódzkich. Pochwały i potwierdzenia 
tego, iż posiada talent dodały jej odwa-
gi, aby pokazać się na uroczystościach lo-
kalnych. Pojawiły się namowy od sympa-
tyków, żeby wiersze opublikować, ale to 
były tylko marzenia – jak sama wyznała. 
 Dzisiaj doczekała się własnego tomi-
ku. Sponsorem jest Urząd Miejski w 
Brzostku, który z uznaniem wydał po-
ezję Jadwigi.
 To co myśli, co czuje i doznaje przele-
wa na papier. Kocha swoją Małą Ojczy-
znę, a poezja jest jej szczęściem i całym 
życiem. Pisze w jednym z wierszy: 
  „Wiersze to moje szczęście
  innego nie ma
  innego nie pragnę
  Poezją żyję na co dzień
  Ona jest we mnie
  A ja w niej”

 Tomik liczy ponad 180 wierszy. Skład i projekt okładki wy-
konał Józef Nosal, a Mała Poligrafia w Tuchowie zajęła się dru-
kiem.
 Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” życzy autorce dal-
szych sukcesów i spełnienia ambicji twórczych.

Maria Kawalec

Jak pisaliśmy w przednim numerze Wia-
domości Brzosteckich Konkurs na Szop-

kę Bożonarodzeniową ogłosiło Starostwo 
Powiatowe w Dębicy. 
 Szopki, które zajęły dwa pierwsze miej-
sca w poszczególnych kategoriach w eli-
minacjach gminnych zostały wysłane do 
Dębicy na eliminacje powiatowe.
 Jak się okazało, dobrze zostały ocenione 
przez brzosteckie jury, ponieważ w Dębi-
cy również zdobyły wysokie lokaty. W ka-
tegorii młodzieży gimnazjalnej II miejsce 
zdobyła praca zbiorowa autorstwa: Korne-

lii Przewoźnik, Aleksandry Gąsior, Pau-
liny Szymańskiej, Tomasza Wędrycho-
wicza i Żanety Kopacz z Gimnazjum w 
Brzostku. W kategorii uczniów szkół pod-
stawowych jury wyróżniło szopkę Pauli-
ny Strączek z SP w Brzostku. Natomiast 
w kategorii: szopka rodzinna II miejsce 
przyznano Kacprowi Klichowi z SP w 
Brzostku, zaś w kategorii uczniów nie-
pełnosprawnych również II miejsce zdo-
była praca zbiorowa z pracowni plastycz-
nej i stolarsko technicznej przy Warszta-
tach Terapii Zajęciowej w Brzostku.

 Warto nadmienić, że szopki oceniało 
jury w składzie: Ryszard Kucab i Mario-
la Zając z Galerii Sztuki MOK w Dębicy, 
Barbara Pelczar-Białek i Agnieszka Mą-
dro ze Starostwa Powiatowego oraz arty-
sta plastyk Jan Król.
 Zważywszy profesjonalizm komisji 
oceniającej oraz powiatową rangę konkur-
su szopki brzosteckich artystów- amatorów 
zdobyły naprawdę wysokie nagrody.
 Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów w tej dziedzinie sztuki.

Redakcja

Wysoka ocena brzosteckich szopek bożonarodzeniowych w powiecie
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Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-

ży w drodze przetargu.
Działając na podstawieart.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 
z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XX/113/96 Rady Gminy Brzostek 
z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargo-
wym działek ozn. nr ewid. 1152/5, 1152/6,1152/7, 1152/8,1152/9,1152/10, 
1152/11 położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gmi-
ny Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają 
do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieruchomości: działki 
budowlane oznaczone nr ewid. 1152/6, 1152/7, 1152/8, 1152/9, 1152/10, 
1152/11 położone w Siedliskach-Bogusz, objętych Księgą Wieczystą 
Nr 26 654 stanowiące własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń.
Działki te położone są w obrębie zabudowy mieszkaniowej na skraju 
kompleksu leśnego, w odległości około 200m obiekty oświatowe. Teren 
pofałdowany, widokowy, położony w centrum wsi na stoku. Dojazd z 
drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej. W pobliżu sieci komunal-
ne: sieć energetyczna, gazociąg, wodociąg. Zgodnie z decyzjami z dnia 
14.08.2008 roku 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 jednorodzin-
nych, posiadają kształt foremny w kształcie prostokąta. 

Lp Nr 
działki

Powierz-
chnia (ha)

Wartość rynkowa 
wg wyceny (zł)

Koszt 
wyceny (zł)

Łączna cena
nieruchomości

1 1152/6
1152/7

0,09
0,09 16 135.- 414.- 16 549.-

2 1152/8
1152/9

0,10
0,10 17 928.- 414.- 18 342.-

3 1152/10
1152/11

0,09
0,08  15 239.- 414.- 15 653.-

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywie-
sza się na 21 dni tj. od. 03.02.2010 r do 25.02.2010 roku.
Osobom, którym na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz.2603 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do 18 marca 2010r.
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w 
celu zbycia prawa własności
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed 
zawarciem aktu notarialnego.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzost-
ku, biuro nr 7 tel.014/ 6830111

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej.
Działając na podstawie Uchwały Nr VII/55/2007 Rady Gminy w Brzost-
ku z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 90 i 110/3 położonych w Brzostku przy ulicy 
Szkotnia, stanowiących własność Gminy Brzostek na rzecz wieczyste-
go użytkowania ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zosta-
je do sprzedaży na rzecz wieczystego użytkownika gruntu Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe „EMAR” Nowak, Przebięda Spółka 
Jawna następująca nieruchomość:
oznaczona nr ewid. 90 o powierzchni 0,13 ha i nr ewid. 110/3 o pow. 
0,68 ha położona w Brzostku, przy ulicy Szkotnia, zabudowana obiek-
tami cegielni z bazą socjalną administracyjną, objęta Księgą Wieczy-
stą Nr 51 538 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dębicy.
Działki znajdują się w obrębie zabudowy handlowo-usługowej i pół użyt-
kowanych rolniczo, w odległości 1,5 km od centrum. Teren uzbrojony w 
sieć elektryczną, gazową, wodociągową. Dojazd z drogi o nawierzchni 
asfaltowej. Nieruchomość stanowi Mienie Komunalne Gminy Brzostek 
i została oddana w wieczyste użytkowanie 30.12.1995 roku na okres 99 
lat. Obecnym użytkownikiem wieczystym jest Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe „EMAR” Nowak, Przebięda Spółka Jawna
 Działki 90 i 110/3 nie są objęte planem zagospodarowania gmin Brzo-
stek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r. na pod-
stawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 
z 1999r.,poz. 139)

Lp Nr 
działki

Powierz-
chnia (m2)

Wartość ryn-
kowa prawa 

własności (zł)

Wartość rynkowa 
prawa użytkowania 

wieczystego (zł)
Cena wy-
kupu (zł)

1 90 1300 16 327.- 11 091.- 5 236.-
2 110/3 6800 85 404.- 58 015.- 27389.-

Razem: 8100 10 1731.- 69 106.- 32 625.-
Do ceny wykupu dolicza się koszt sporządzenia dokumentacji oraz 22% 
podatku VAT. 
Cena wykupu       - 32 625,00
Koszt sporządzenia dokumentacji -      500,00
22% podatek VAT      -   7 287,50
Wartość ogółem        40 412,50
(słownie: czterdzieści tysięcy czterysta dwanaście zł 50/100)
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza 
się na 21 dni tj. od. 03.02.2010 r do 25.02.2010 roku.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów 
w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzost-
ku, biuro nr 7, tel.014/ 6830111

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-

ży w drodze przetargu.

Działając na podstawie Uchwały Nr XIV/99/08 Rady Gminy Brzostek 
z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w 
drodze przetargu działek budowlanych ozn. nr ewid. 897/4,897/5, 897/6 
położonych w obrębie Brzostek 2 stanowiących własność Gminy Brzo-
stek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają 
do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieruchomości:
działki budowlane oznaczone nr ewid. 897/4 o pow. 1900 m2, 897/5 
o pow. 2000 m2 i 897/6 o pow. 2400 m2 położonych w obrębie Brzo-
stek 2, objętych Księgą Wieczystą Nr 73 057 stanowiących własność 
Gminy Brzostek.
Działki te położone są w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów użyt-
kowanych rolniczo.
Teren uzbrojony w sieci komunalne: sieć elektryczną, gazociąg. Nierucho-
mość dz. ozn. nr ewid. 897/4, 897/5, 897/6 jest to teren płaski w kształcie 
trapezu. Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej.
Działki nr nr 897/4, 897/5, 897/6 wg decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu to teren przeznaczony pod budowę trzech 
budynków mieszkalnych zgodnie z decyzją RGiMK.IV.7331-47/2007 
z dnia 11.07.2007r. 

Lp Nr 
działki

Powierz-
chnia (m2)

Wartość 
rynkowa wg 
wyceny (zł)

Koszt sporzą-
dzenia doku-
mentacji (zł)

Łączna 
wartość 
netto (zł)

1 897/4 1900 16 353.- 563.- 16 916.-
2 897/5 2000 17 213.- 563.-  17 776.-
3 897/6 2400 20 656.- 564.- 21 220.-

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywie-
sza się na 21 dni tj. od. 03.02.2010 r do 25.02.2010 roku.
Osobom, którym na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz.2603 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do 18 marca 2010r.
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w 
celu zbycia prawa własności
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed 
zawarciem aktu notarialnego.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzost-
ku, biuro nr 7 tel.014/ 6830111

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 03 lutego 2010 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-

ży w drodze przetargu.

Działając na podstawieart.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z 
późn. zm.) w związku z Uchwałami Nr XXV/209 i 210/2005 Rady Gmi-
ny Brzostek z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie sprzedaży w trybie 
przetargowym działek ozn. nr ewid. 85/6 i 186/4 położonych w Siedli-
skach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają 
do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieruchomości: dział-
ka budowlana oznaczona nr ewid. 85/6 o pow. 0,16 ha i działka bu-
dowlana oznaczona nr ewid. 186/4 o pow. 0,36 ha, położone w Siedli-
skach-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 zagro-
dowej, na stoku. Obecnie użytkowana rolniczo. Teren płaski, uzbrojony 
w sieci komunalne: sieć energetyczna, gazociąg. Dojazd z drogi o na-
wierzchni asfaltowej. 
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 gmin-
nej 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 zagospoda-
rowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, posiadają kształt foremny jedna w kształ-
cie prostokąta a druga w kształcie trapezu. 

Lp Nr 
działki

Powierz-
chnia (ha)

Wartość 
rynkowa wg 
wyceny (zł)

Koszt 
wyceny (zł)

Łączna cena
nieruchomości (zł)

1 85/6 0,16 16 226.- 207.- 16 433.-
2 186/4 0,36  30 233.- 207.- 30 440.-

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywie-
sza się na 21 dni tj. od. 03.02.2010 r do 25.02.2010 roku.
Osobom, którym na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz.2603 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do 18 marca 2010r.
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w 
celu zbycia prawa własności
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed 
zawarciem aktu notarialnego.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzost-
ku, biuro nr 7 tel.014/ 6830111
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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

Codziennie miliony ludzi wykorzystuje Internet w poszukiwaniu potrzebnych informacji. Dla-
tego strona internetowa to najlepsza forma promocji, reklama i klucz do sukcesu.

Firma „Brian Soft” od kilku lat tworzy strony internetowe dla różnych klientów. Zdobyte w tym 
czasie doświadczenie pozwala nam na zaoferowanie produktu wysokiej jakości, zgodnego z obo-
wiązującymi trendami. Każdy Klient jest przez nas traktowany indywidualnie, dzięki czemu otrzy-
muje produkt dopracowany zarówno od strony wizualnej, jak i informatycznej. W swojej pra-
cy korzystamy z różnych technologii łącząc elementy statyczne z animacjami, a przygotowywa-
ne przez nas projekty graficzne charakteryzuje niepowtarzalny styl i wysoka jakość wykonania.

Przy realizacji naszych projektów stawiamy na prostotę i czytelność nawigacji, szybki dostęp, in-
teraktywność, funkcjonalność oraz estetykę projektu. Jeżeli Klient nie ma koncepcji na wygląd 
strony www przedstawiamy najpierw swoją propozycję. Po jej akceptacji przystępujemy do pro-
jektowania serwisu.

Każdy z naszych projektów jest odpowiednio dostosowywany do wymagań Klienta. Zapewnia-
my naszym Klientom bardzo dobrą obsługę, konkurencyjne ceny a także stały kontakt podczas 
tworzenia serwisu.

Zasmakuj sukcesu w Internecie

Z A P R A S Z A M Y

F.H.U. „Brian Soft” 
Farhat Berrahal

39-230 Brzostek, ul. Rynek 38
telefon/fax: 014 681 71 07

Firma Wojt-Bud zaprasza do no-
wopowstałego punktu sprzedaży
  Adres:
     ul. 11-go Listopada 2
     Brzostek

Godz. otwarcia: 9.00-13.00

Oferta:
• Blachy dachowe TRANSBLACH
• Okna i Drzwi z PCV 6 komorowe KM 

OKNO
• Systemy suchej zabudowy RIGIPS 

i ISOVER
• Farby i tynki SEMPRE
• Oraz inne materiały 

Zapraszamy do współpracy
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Wewnątrz opony; 4) Zjawisko 
optyczne w postaci barwnego łuku;  
6) Z falbanką do kuchni; 8) Jezioro 
we wschodniej Afryce; 9) Do lampy 
Łukasiewicza; 10) Drzewo jak nuta; 
11) Krawędź; 13) Dawny radny; 15) Ope-
racyjne usunięcie kończyny; 16) Małpa 
z Sumatry i Borneo; 18) Reprezentacja; 
19) Miasto w Belgii nad Mozą; 20) Uja-
dają na obcego; 21) Plakat; 23) Przeciw-
nik Skrzetuskiego; 25) Maksymalne ob-
ciążenie samochodu; 26) Stuletnie biur-
ko; 27) Góry w Azji Środkowej.

Pionowo:
1) Kobierzec; 2) Główna tętnica wy-
chodząca z lewej komory serca; 3) Mo-
neta dwudziestogroszowa; 4) 12 sztuk; 
5) Waćpani; 6) Butelka; 7) Zacisz-
na kawiarenka; 11) Bada świat flory; 
12) Królowa Gopła z tragedii J. Sło-
wackiego „Balladyna”; 13) Występ so-
listy; 14) Umiarkowane tempo w mu-
zyce; 16) Część szpitala; 17) Uraza; 
21) Papier wartościowy uprawniający 
do dywidendy; 22) Tylna część tułowia; 
23) Między palcami kaczki; 24) Podsta-
wowa jednostka amunicji.

Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostar-
czone do 28 lutego 2010 r. do Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzost-
ku wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: KIEDY W STYCZNIU 
LATO W LECIE ZIMNO ZA TO.
Nagrodę książkową wylosowała STA-
NISŁAWA ŁUKOWICZ z Opacionki.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

Kupuje sobie zajączek nową szafę, ale 
jest za mały by ją w nieść do mieszka-
nia. Spotyka misia i prosi:
- Misiu, pomóż mi wnieść tą szafę, bo 
mieszkam w bloku na ostatnim piętrze, 
a sam nie dam rady!
- Dobrze, ale na każdym piętrze będziesz 
mi opowiadał kawał!
Zajączek się zgadza. Wchodzą, a zają-
czek opowiada kawały, z których miś 

się ciągle śmieje. W końcu, na ostat-
nim piętrze:
- Misiu! - mówi zajączek - teraz opo-
wiem ci taki kawał że się zsikasz ze 
śmiechu!
- No?
- Pomyliłem bloki!

		
Giełda. Pokój z mnóstwem komputerów 
i stadem ganiających się ludzi w czer-
wonych szelkach. Z każdej strony sły-
chać okrzyki:
- Podnieś do dwóch! Kupuj! Kupuj 
wszystko!
- Opuść dziesięć i sprzedawaj!
- Cztery w dół! Puszczaj!
Jeden makler zamyślony patrzy w okno 

i nagle mówi melancholijnie:
- Śnieg spadł...
Chwila ciszy. Zaskoczenie na sali, nagle 
któryś z maklerów krzyczy do zamyślo-
nego kolegi:
- To sprzedawaj!

		
Lekarz do pacjenta przed operacją:
- Niech pan się nie martwi... robiłem to 
już sto razy! Kiedyś musi się udać!

		
Mąż do żony:
- Już od 17 lat co bym nie powiedział, to 
zawsze musisz mnie poprawiać!
- Od 18 lat.
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Dzień Babci i Dziadka to jedna z 
najmilszych uroczystości w przed-

szkolnym kalendarzu imprez. Babcia 
i dziadziu nie są częstymi bywalcami 
przedszkola, dlatego ten jeden dzień w 
roku musi być wyjątkowy.
 Sześciolatki przy współudziale pię-
ciolatków przyjęły na siebie, w tym 
roku szkolnym, zadanie przygotowania 
i przedstawienia bajki. Wybrałam baśń 
„Dwanaście miesięcy”, po pierwsze jest 
to ładna opowieść związana z obecną 
porą roku, po drugie może wystąpić w 
niej aż 20 osób. Dzieci chętnie przysta-
ły na moją propozycję. Z obsadą ról nie 
było problemu, nawet tych niezbyt po-
zytywnych. Uświadomiłam, bowiem 
dzieciom, iż są aktorami, a zagrać taką 
postać to dopiero sztuka. Na zebraniu z 

rodzicami omówiłam, jakie wyzwanie 
nas czeka. Rodzice obiecali pomoc w 
nauce przydzielonych ról i w przygo-
towaniu strojów. Jedna z mam podjęła 
się uszycia 12 peleryn dla Braci Mie-
sięcy. Po przerwie świątecznej rozpo-
częliśmy próby, aby dzieci orientowały 
się, kto, po kim, mówi kwestię. Przed-
szkolaki chętnie brały udział w utrwala-
niu tekstu, często poświęcając swój czas 
przeznaczony na zabawę. Ale dla babci 
i dziadzia, czyż nie warto?
 Uroczystość, dzięki uprzejmości Pani 
Kierownik oraz Pracowników, odbyła 
się w Domu Kultury w Brzostku, zresz-
tą nie pierwszy raz mieliśmy taką oka-
zję i mamy nadzieję, że nie ostatni.
 22.01.2010 r. sala widowiskowa wy-
pełniona była po brzegi, a my we wcze-

śniej przygotowanej scenerii rozpoczę-
liśmy spotkanie przedstawieniem ba-
śni „Dwanaście miesięcy”. Po nim były 
wiersze, piosenki opowiadające o na-
szych drogich seniorach. Każde dziecko 
miało okazję zaprezentować się na de-
skach sceny przed swoimi zaproszony-
mi gośćmi, również te najmłodsze. Po 
występach były oczywiście upominki i 
życzenia od wnucząt oraz słodki poczę-
stunek przygotowany przez mamy.
 Uśmiechy na twarzach dziadków, 
wypieki na policzkach babć świadczy-
ły, iż uroczystość wywarła na nich nie-
zapomniane wrażenia. Aby takich uro-
czystości było jeszcze wiele, życzymy 
wszystkim Babciom i Dziadkom stu lat 
życia (co najmniej!).

R. Liana

ŚWIĘtO BaBcI I DzIaDka W BrzOsteckIm PrzeDszkOlU

Święto Babci i Dziadka przypadają-
ce na 21 i 22 stycznia stało się oka-

zją do zorganizowania przez Akade-
mię Malucha działającą przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Brzostku uro-
czystości na Ich cześć. Celem tego nie-
zwykłego spotkania było wzmocnienie 
więzi emocjonalnej z rodziną, uczenie 

sposobów wyrażania uczuć i szacun-
ku do osób starszych poprzez radosne, 
wspólne przeżywanie Ich święta. 
 Wszystkie Babcie i Dziadkowie 22 
stycznia o godzinie 1000 licznie zgro-
madzili się, by obejrzeć przygotowa-
ny przez maluchy pod opieką Pani Eli, 
Pani Basi i Pani Agaty program arty-

styczny. Jako pierwsza głos zabrała 
Pani Dyrektor, która życzyła drogim 
Babciom i Dziadkom, by złota rybka 
spełniła Ich najskrytsze marzenia. Na-
stępnie trzy i czterolatki w przepięk-
nych strojach, przygotowanych specjal-

nezWykłe sPOtkanIe W akaDemII malUcHa

Dokończenie na str. 23

Takie piękne sople jak na fotografii 
poniżej powstają wtedy, kiedy tem-

peratura powietrza wynosi nieco poniżej 
zera, natomiast operujące słońce powo-
duje ogrzewanie śniegu lub lodu leżące-
go na dachu i w rezultacie jego topnie-
nie. Woda z topniejącego śniegu spływa 
powoli pod wpływem grawitacji i dopły-
nąwszy do krawędzi dachu spada kropla-
mi w kierunku ziemi. Ponieważ tempera-
tura powietrza jest ujemna, krople wody 
częściowo zamarzają powodując narasta-
nie sopla w dół. Zjawisko to występuje 

częściej pod koniec zimy kiedy słońce 
jest już stosunkowo wysoko, a więc o ta-
kiej porze jak teraz. Również budynki ze 
stropodachami bardziej sprzyjają tworze-
niu się sopli, bo jest na nich więcej śnie-
gu, a brak nieogrzewanego poddasza, 
które zapobiegałoby nadmiernemu top-
nieniu śniegu na dachu daje znać o sobie.
 Wielkie i ciężkie sople lodu, szcze-
gólnie na wysokich budynkach, są nie-
wątpliwie bardzo niebezpieczne, bo nie 
wiadomo kiedy spadną. Dlatego podczas 
spaceru warto czasem spojrzeć w górę, 

chociaż i pod nogi też dobrze jest popa-
trzeć, bo nie wszyscy właściciele budyn-
ków pamiętają o tym, że do ich obowiąz-
ków należy odśnieżanie chodników obok 
budynków, usuwanie dużej ilości śniegu 
z dachu oraz zwisających sopli lodu.
 Przy strącaniu sopli i nawisów śnież-
nych z wysokich budynków czasami po-
trzebna jest nawet interwencja straży po-
żarnej, która oprócz ognia (dawniej na-
zywano ją strażą ogniową) zajmuje się 
wypadkami, powodziami, zabezpiecza-
niem parkingów, soplami, śniegiem, pta-
simi gniazdami, a nawet szerszeniami.

/fl/ 

Uwaga na zwisające sople!
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Fot. J. Nosal

nie na tę okazję, recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki, 
tańczyły oraz  przedstawiały 
krótkie scenki o życiu swo-
ich ukochanych Dziadków i 
Babć. Najmilszym i najbar-
dziej wzruszającym punk-
tem tej części było odśpie-
wanie gromkiego „Sto lat” 
i wręczenie upominków. 
 Na zakończenie dzieci 
zaprosiły zebranych na po-
częstunek, który przygoto-
wały ich Mamy. Warto nad-
mienić, iż wszyscy Rodzi-
ce z wielką ochotą zadba-
li o słodkości. Pani Iwona 
- Mama Igorka, Pani Renata 
- Mama Bartusia, Pani Ula 
- Mama Oli, Pani Agniesz-
ka- Mama Julitki własno-
ręcznie upiekły przepyszne 
ciasta, Babcia Igorka obda-
rowała dzieci owocami, a 
Pani Aneta - Mama Maciu-
sia przyrządziła wspaniałe 
galaretki.
 Uroczystość ta zapewne 
na długo pozostanie w pa-
mięci zebranych Gości, a 
moc życzeń płynących pro-
sto z malutkich serduszek 
będzie osłodą trudów i po-
dziękowaniem za okazywa-
ną miłość i dobroć.

atsz

Dokończenie ze strony 22

ŚWIĘtO BaBcI I DzIaDka W BrzOsteckIm PrzeDszkOlU
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kącik
fotograficzny

/fl/

Fot. Katarzyna Kumiega z Bączałki

Przedstawiam Redakcji kolejnego gościa, który odwiedza 
nasze osiedle. Niestety mogą go podglądać tylko posia-

dacze drzewek jarzębiny. Przylatuje na nasze osiedle co roku 

duże stado kwiczołów, wyszukują posesje gdzie rośnie jarzębi-
na i odlatują dopiero, gdy je doszczętnie obiedzą. Tak o swo-
jej fotografii napisała Katarzyna Zięba z Brzostku.
 Nasz kącik cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 
tym miesiącu otrzymaliśmy aż 36 pięknych fotografii. Wszyst-
kim, którzy nam je nadesłali serdecznie dziękujemy, ale nie-
stety możemy zamieścić tylko sześć. Zdjęcia należy przesyłać 
na adres: wiadomosci@konto.pl

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Fot. Agnieszka Błaszczyk z Przeczycy

Fot. Monika Kolbusz z Januszkowic

Fot. Szymon Straciło z Siedlisk-Bogusz

Fot. Karolina Stawarz ze Skurowej


