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Wydarzenia w obiektywie
poświęcenie i przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych osp w brzostku i Nawsiu brzosteckim
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Kiedy jesienią 2009 roku pojawiła się 
możliwość składania wniosków o do-

finansowanie zakupu sprzętu dla naszych 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
niektórym strażakom mocniej zabiły serca. 
Nowoczesny samochód bojowy z pełnym 
wyposażeniem… piękne marzenie. Jed-
nak, żeby zostało spełnione, trzeba było 
włożyć w to wiele pracy. Przygotowanie 
dokumentacji konkursowej pod nazwą: 
„Poprawa poziomu bezpieczeństwa pu-
blicznego i przeciwdziałanie zagrożeniom 
poprzez doposażenie jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej Brzostek i Nawsie 
Brzosteckie – gmina Brzostek” trwało 
ponad miesiąc i wymagało przygotowania 
przez pracowników Urzędu Miejskiego w 
Brzostku wielu dokumentów potwierdza-
jących aktualny stan wyposażenia naszych 
jednostek OSP, ich częsty udział w akcjach 
ratowniczych, oraz potrzebę wyposażenia 
w nowocześniejszy sprzęt. Złożone w 
grudniu do Urzędu Marszałkowskiego 
wnioski, zostały pozytywnie ocenione i 
po podpisaniu umowy dofinansowania 
pomiędzy Burmistrzem Brzostku i Mar-
szałkiem Województwa Podkarpackiego, 
można było ogłosić przetarg na zakup 
samochodów. Jak już dzisiaj wiemy, nie we 
wszystkich gminach to się udało i niektó-
rzy z naszych sąsiadów, składając podobne 
wnioski nie spełnili wszystkich wymogów 
i nie otrzymali pieniędzy na zakup sprzętu. 
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w 
lipcu 2010 roku. Firma Stolarczyk z Kielc 
spełniła wszystkie warunki wynikające 

ze specyfikacji przetargu i zaoferowała 
najniższą cenę – 1,6 mln zł za dwa nowe 
samochody ratowniczo-gaśnicze o napę-
dzie na wszystkie koła, masie nie większej 
niż 14 ton i silniku o mocy min. 250 KM.. 
Dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2007 – 2013 wyniosło prawie 1,4 mln zł.
 W pierwszych dniach października 
kierowcy ze straży w Brzostku w Nawsiu 
Brzosteckim pojechali do siedziby firmy 
po odbiór samochodów i doprowadzili je 
do swoich jednostek. Przez kilkanaście 
dni strażacy uczyli się obsługi dość skom-
plikowanych urządzeń zainstalowanych 
w pojazdach, żeby podczas akcji, kiedy 
bardzo liczy się czas, mogli wszystko 
robić sprawnie i intu-
icyjnie. Zostało też w 
pojazdach zamontowa-
ne wyposażenie nie-
zbędne do prowadzenia 
skutecznych działań 
ratowniczo-gaśniczych.
 W niedzielę 24 paź-
dziernika odbyła się 
uroczysta Msza św. pod 
przewodnictwem ks. 
Pawła Samborskiego, 
z udziałem strażaków 
i pocztów sztandaro-
wych OSP z Brzostku i 
Nawsia Brzosteckiego. 
Po Mszy wszyscy udali 

się na brzostecki rynek, gdzie czekały 
nowe samochody i odbyło się ich po-
święcenie i przekazanie do użytkowania. 
Miłym akcentem było też uhonorowanie 
Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożar-
nictwa ks. Pawła Samborskiego – członka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku. 
Druhowie z Brzostku i Nawsia Brzostec-
kiego, chcąc wyrazić swoją wdzięczność 
i uznanie, obdarowali maskotkami w 
strażackich hełmach Panią Martę Czech 
i Panią Martę Dodolak, które włożyły 
wiele pracy w przygotowanie wniosków 
na zakup samochodów .
 Takie zakupy, choć kosztowne, na 
pewno w znacznym stopniu podniosą sku-
teczność działań naszych najmocniejszych 
jednostek O.S.P. i wraz z prowadzonymi 
równocześnie szkoleniami strażaków-ra-
towników dadzą pewność profesjonalnej 
pomocy w każdej potrzebie.

P.S.

Nowe samochody strażackie

28 października br. Rada Miejska w 
Brzostku obradowała na XLVI 

Sesji. Podczas obrad Burmistrz Brzostku 
Leszek Bieniek złożył sprawozdanie z 
realizacji uchwał Rady okresie od 28 
września 2010 r., informując: na podstawie 
Uchwały Nr XLV/314/10 z 28 września 
br. w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2010 rok, Zarządzeniem Nr 70/10 
Burmistrza Brzostku z dnia 28 września 
br. wprowadzono zmiany do zestawienia 
zbiorczego planów finansowych jednostek 
budżetowych na 2010 rok. W związku z 
Uchwałą Nr XLV/318/10 z dnia 28 wrze-
śnia 2010 roku, w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej Gminy 
Brzostek, Burmistrz Brzostku wydał 
Zarządzenie Nr 77/10 z dnia 30 września 

br. w sprawie opracowania materiałów 
planistycznych do projektu uchwały bu-
dżetowej na 2011 rok oraz Wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Brzostek. 
Realizując Uchwałę Nr XLIII/308/10 z 
dnia 27 marca br. aktem notarialnym Nr 
8570/10 z dnia 06 października 2010 roku, 
przyjęto darowiznę działki położonej w 
Przeczycy celem regulacji istniejącego 
stanu prawnego drogi gminnej Przeczyca 
- Laskowiec. Tematem dalszej części obrad 
było podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok,
- obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na 
obszarze gminy Brzostek w 2011 roku,

- zmiany uchwały Nr XXXVII/260/09 
Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 
grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnię-
cia zobowiązań na poczet budżetu gminy 

w latach 2010, 2011 i 2012 na zadanie 
inwestycyjne pod nazwą „Budowa ka-
nalizacji w miejscowości Januszkowice 
i Opacionka oraz budowa wodociągu w 
miejscowości Januszkowice i Opacionka,

- wyznaczenia obszarów, na których nastą-
piło zniszczenie lub uszkodzenie obiek-
tów budowlanych w wyniku osunięcia 
ziemi,

- oceny aktualności Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzostek oraz 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.

 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 
została przedstawiona „Informacja o stanie 
realizacji zadań oświatowych w Gminie 
Brzostek za rok szkolny 2009/2010, w tym 
o wynikach sprawdzianu i egzaminów”.

E. Szukała

Z prac Rady Miejskiej
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okręg nr 1 - brzostek, zawadka brzostecka
Nr Nazwisko i imię Wiek miejsce zam.

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.
2.

Godniak Rafał Krzysztof
Rogala Zuzanna Bogumiła

25
69

Brzostek
Brzostek

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
2.
3.

Kalina Dariusz Adam
Potrzeba Artur Stanisław
Sarna Kazimierz Jan

46
50
57

Brzostek
Brzostek
Brzostek 

KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO
1.
2. 

Szarek - Ryndak Krystyna Zofia
Legęza Stanisława

54
48

Brzostek
Brzostek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA WÓJCIKA
1. Wójcik Daniel Grzegorz 20 Brzostek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRAWO I ROZWÓJ”
1.
2.
3. 

Sękowski Grzegorz Witold 
Sękowska Maria 
Bachara Małgorzata Marta

33 
60 
27

Brzostek
Brzostek
Brzostek  

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
1.
2.
3. 

Skórska Zofia
Samborska Ewa
Wołowiec - Prokop Dorota Agata

59
64
41

Brzostek
Brzostek
Brzostek 

kaNdydaci 
do rady miejskiej

kaNdydaci Na burmistrza
lp. Nazwisko i imię Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie

1. Bieniek Leszek 53 wyższe KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ Brzostek, nie należy do partii politycznej

2. Chmura Jan 70 wyższe KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Grudna Górna, nie należy do partii politycznej

3. Rogowska Zofia 54 wyższe KWW "PRAWO I ROZWÓJ" Nawsie Brzosteckie, członek Prawa i Sprawiedliwości

Wybory samorządoWe 2010

Most na drodze Brzostek  
– siedliska-bogusz już gotowy
Jak zaczęli, to muszą kiedyś skończyć… tylko kiedy? 

Takie myśli towarzyszyły niektórym z kierowców 
jadących drogą  powiatową z Brzostku do Siedlisk (lub 
odwrotnie). Droga została wyremontowana już latem, 
ale do ukończenia remontu mostu w Siedliskach wtedy 
jeszcze było daleko. Jadąc piękną nową drogą, marzyło 
się jak to będzie wygodnie, kiedy zniknie uciążliwy ob-
jazd wąskim i niebezpiecznym odcinkiem drogi gminnej. 
Cierpliwość została nagrodzona i w piątek 29 paździer-
nika został dokonany odbiór techniczny robót, które 
firma wykonała zgodnie z terminem i sztuką budowlaną. 
Drogowcy mogli zdjąć tablice z wyznaczonymi objaz-
dami i możemy już „śmigać” – byle tylko ostrożnie, bo 
przecież zakrętów i górek nie można było wyprostować.

P.S.

O tym dniu druhowie z OSP w Grudnej Górnej mówili już 
kilka lat temu, kiedy otrzymywali wysłużonego Stara – tro-

chę wtedy zadowoleni, że jakiś samochód jest, ale nie do końca, 
bo jednak „nie taki”. Nawet świętej pamięci prezes Franciszek 
trochę kręcił nosem. Powody swoje miał, bo „prezent” wielce był 
wysłużony – kupiony (już jako używany) do Nawsia 
Brzosteckiego, przekazany później do Siedlisk (gdzie 
miał „ciekawe” przygody) trafił wreszcie do Grudnej. 
Serce (silnik) też miał nie za mocne, bo na benzynę i jak 
się potem okazało trochę schorowane. Reanimowali go 
druhowie jak mogli, ale wciąż czekali na obiecaną zmia-
nę. Wiosną tego roku pojawiła się możliwość zakupu in-
nego samochodu, który znacznie lepiej spełniałby swoje 
zadanie w jednostce OSP w Grudnej Górnej. Udało się 
też z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
pozyskać dodatkowe środki na remont i dostosowanie 
samochodu do potrzeb straży.
 27 października pojazd został, przez Burmistrza 
Brzostku Leszka Bieńka oficjalnie przekazany jedno-
stce do użytkowania i włączony do służby. Zakupiono 
też agregat prądotwórczy, który pozwoli nocą oświetlić 
miejsce prowadzonych akcji. Sądząc po minach straża-
ków z Grudnej, spełniły się ich oczekiwania, jednak w 
myśl powiedzenia o rosnącym apetycie w miarę jedzenia, 
na pewno pojawią się jakieś nowe potrzeby sprzętowe, 

albo już są, tylko jeszcze nikt z druhów o nich nie mówił.
 Burmistrz przekazując samochód, życzył aby nie było potrzeby 
wyjeżdżania nim do prawdziwej akcji (bo klęsk w tym roku było 
dość), a tylko do ćwiczeń i uroczystości.

P.S.

przekazanie samochodu gaśniczego do jednostki osp w grudnej górnej
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okręg nr 2 - gmina brzostek, gmina jodłowa
Nr Nazwisko i imię Wiek miejsce zam.

Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6. 

Mucha Robert Dariusz
Bugno Ferdynand
Szot Wojciech Czesław
Wojnarowska Urszula Bogusława
Smagacz Zbigniew
Krajewski Jan Antoni

43
61
33
50
54
58 

Jodłowa
Brzostek
Jodłowa
Brzostek
Grudna Dolna
Brzostek

Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1.
2.
3. 

Kłęk Paulina
Maziarka Joanna Sylwia
Pisarek Sebastian 

20
28
26 

Brzostek
Smarżowa
Klecie

Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
2.
3.
4.
5. 

Chmura Jan
Ćwikła Jacek Wojciech
Grzesiakowski Grzegorz Edward
Maziarka Kazimierz Józef
Nowicka Józefa

70
48
45
68
56 

Grudna Górna
Jodłowa
Kamienica Dolna
Jodłowa
Nawsie Brzost.

Lista nr 12 - KW PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO
1.
2.
3. 

Górka Aneta Małgorzata
Łętek Małgorzata Anna
Przewoźnik Bogusława

27
30
32

Wola Brzostecka
Nawsie Brzost.
Nawsie Brzost.

Lista nr 13 - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6. 

Przebięda Maria Władysława
Kita Władysław
Szczepanik Jan
Serwatka Jan Stanisław
Żurowski Marcin
Bieniek Leszek Jan

50
59
58
55
29
53

Brzostek
Jodłowa
Brzostek
Jodłowa
Grudna Górna
Brzostek

Lista nr 14 - KWW ROZWÓJ DĘBICY I POWIATU
1.
2.
3. 

Łazowski Jan Michał
Nykiel Jolanta Stefania
Maziarka Stefan

61
44
81

Brzostek
Jodłowa
Dęborzyn 

okręg nr 2 - klecie, bukowa
Nr Nazwisko i imię Wiek miejsce zam.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Sarnecki Jan 61 Klecie

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
1. Jamróz Feliks 60 Bukowa

 

okręg nr 3 - januszkowice, opacionka
Nr Nazwisko i imię Wiek miejsce zam.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
2. 

Chajec Ryszard Józef
Wesołowski Jan Józef

41
55

Opacionka
Januszkowice

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRAWO I ROZWÓJ”
1.
2. 

Piotrowski Krzysztof
Winiarska Alicja

37
47

Opacionka
Januszkowice

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
1. Mokrzycki Bronisław Tadeusz 45 Januszkowice 

okręg nr 4 - Nawsie brzosteckie
Nr Nazwisko i imię Wiek miejsce zam.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Fryc Kazimierz 55 Nawsie Brzost.

KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO
1. Surdel Ryszard Henryk 50 Nawsie Brzost.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRAWO I ROZWÓJ”
1. Karaś Helena Stefania 51 Nawsie Brzost.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
1. Kobak Józef Antoni 50 Nawsie Brzost.

  

okręg nr 5 - Wola brzostecka
Nr Nazwisko i imię Wiek miejsce zam.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Radelczuk Andrzej 38 Wola Brzostecka

KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO
1. Górka Zbigniew 53 Wola Brzostecka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRAWO I ROZWÓJ”
1. Zapał Paweł 29 Wola Brzostecka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
1. Grodzka Zofia 52 Wola Brzostecka

 

okręg nr 6 - kamienica górna, bączałka
Nr Nazwisko i imię Wiek miejsce zam.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Wójcik Mirosław Wiesław 38 Kamienica Górna

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
1. Dziadura Józef 69 Bączałka

 

okręg nr 7 - grudna górna, grudna dolna
Nr Nazwisko i imię Wiek miejsce zam.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Wójtowicz Krystyna Barbara 45 Grudna Dolna

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRAWO I ROZWÓJ”
1. Górka Renata 36 Grudna Górna

  

okręg nr 8 - smarżowa, głobikówka
Nr Nazwisko i imię Wiek miejsce zam.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Śliwa Regina Maria 59 Smarżowa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
1. Kmiecik Jerzy Wojciech 48 Głobikówka

  

okręg nr 9 - siedliska-bogusz
Nr Nazwisko i imię Wiek miejsce zam.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Witek Andrzej 50 Siedliska-Bogusz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRAWO I ROZWÓJ”
1. Raś Jan 50 Siedliska - Bogusz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
1. Gąsior Elżbieta Teresa 67 Siedliska-Bogusz

  

okręg nr 10 - gorzejowa
Nr Nazwisko i imię Wiek miejsce zam.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Dziedzic Jan 60 Gorzejowa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRAWO I ROZWÓJ”
1. Podraza Bożena 34 Gorzejowa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
1. Hołowicki Gustaw 60 Gorzejowa

  

okręg nr 11 - kamienica dolna
Nr Nazwisko i imię Wiek miejsce zam.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Kania Bożena Barbara 42 Kamienica Dolna

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
1. Ptaszek Marian Józef 56 Kamienica Dolna

  

okręg nr 12 - przeczyca, skurowa
Nr Nazwisko i imię Wiek miejsce zam.

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Ramut Włodzimierz Bronisław 54 Skurowa

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Grzesiakowska Maria Zofia 47 Przeczyca 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRAWO I ROZWÓJ”
1. Barbarzak Julian 74 Skurowa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
1. Nawracaj Alfred 63 Przeczyca

kaNdydaci 
do rady poWiatu
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W wyborach samorządowych w 1998 roku frekwencja w Gmi-
nie Brzostek wyniosła 57,0%, w 2002 roku 54,6%, a cztery 

lata później już tylko 46,6%. W 2002 roku o mandat radnego Rady 
Gminy stanęło w szranki aż 76 kandydatów, a w 2006 roku tylko 
48. Obecnie mamy zarejestrowanych 47 kandydatów, a jaka bę-
dzie frekwencja, to się dopiero okaże 21 listopada po godz. 22.00.
 Co jest powodem słabnącego zainteresowania wyborami sa-
morządowymi? Na pewno przyczyn jest wiele, a jedną z nich, jak 
twierdzą socjolodzy, jest zbyt skomplikowana ordynacja. Przecież 
w tym dniu mamy faktycznie cztery wybory. Wybieramy Burmi-
strza, radnego Rady Miejskiej, radnego Rady Powiatu i radnego 
Sejmiku Wojewódzkiego. Na dodatek w niektórych okręgach 
wybieramy do Rady Miejskiej więcej niż jednego radnego.
 Aby pomóc Czytelnikom w zrozumieniu tego skomplikowa-
nego mechanizmu wybierania przedstawiam poniżej informację o 
sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. Informacje te 
zostały opracowane w oparciu o ustawę z dnia 20 czerwca 2002 
r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Wybory burmistrza
1. Wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata.
2. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony 

obok nazwiska jednego z kandydatów.
3. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok 

nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono 
tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje 
się za nieważny.

Wybory do rady miejskiej
1. W wyborach radnych Rady Miejskiej wyborca głosuje na 

określonych kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z 
lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu 
radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym. 
Uwaga: Mieszkańcy Brzostku i Zawadki Brzosteckiej 
będą mogli głosować na trzech kandydatów, mieszkańcy 
Januszkowic i Opacionki na dwóch kandydatów, natomiast 
mieszkańcy pozostałych miejscowości tylko na jednego 
kandydata.

2. Wyborca może głosować na określonych kandydatów bez 
względu na to, na jakich listach nazwiska ich są umieszczone.

3. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów.
4. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania 

postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk 
więcej kandydatów niż radnych jest wybieranych lub nie 
postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska 
żadnego kandydata.

Wybory do rad poWiatóW
1. W wyborach do rady powiatu wyborca głosuje tylko na okre-

śloną listę kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej 
strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez 
co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania 
postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk 
dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list lub nie 
postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska 
żadnego kandydata z którejkolwiek z list.

3. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok na-
zwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, ale z tej samej 
listy, głos uznaje się za ważny i oddany na wskazaną listę z 
przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu temu kan-
dydatowi, przy którego nazwisku znak „x” jest umieszczony 
w pierwszej kolejności.

Wybory do sejmiku WojeWódzkiego
1. Wyborca głosuje tylko na określoną listę kandydatów, stawiając 

znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z 
kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo 
do uzyskania mandatu.

2. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok na-
zwisk dwóch lub więcej kandydatów, ale z tej samej listy, głos 
uznaje się za ważny i oddany na wskazaną listę z przyznaniem 
pierwszeństwa do uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy 
którego nazwisku znak „x” jest umieszczony w pierwszej 
kolejności. 

3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania 
postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk 
dwóch lub więcej kandydatów z różnych list lub nie postawiono 
tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego 
kandydata z którejkolwiek z list.

pamiętajmy!
Przychodząc do lokalu wyborczego, który będzie otwarty od 
godz. 8.00 do godz. 22.00, należy bezwzględnie pamiętać o za-
braniu z sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Może to być 
paszport, dowód osobisty, prawo jazdy itp. Osoba, która nie 
wylegitymuje się dokumentem, nie będzie mogła głosować. 
 Wybory są tajne, nikt więc nie może ingerować w nasze gło-
sowanie. Członkowie komisji wyborczych i mężowie zaufania 
nie mogą nam sugerować, na kogo mamy głosować, mogą jedy-
nie wyjaśnić, w jaki sposób oddać głos.

J. Nosal

obWody do głosoWaNia W gmiNie brzostek
Obwód nr Adres Granice obwodu

1 Szkoła Podstawowa w Brzostku, ul. Szkolna 13, Brzostek
Brzostek - ulice: Rynek, Mariana Nałęcza Mysłowskiego, 
Szkolna, Słoneczna, Ks. Kazimierza Ostafińskiego, Ogro-
dowa, Węgierska, Południowa, Połaczówka, Ignacego 
Łukasiewicza, Równie, 20-go Czerwca, Stroma, Wąska

2 Dom Ludowy w Bukowej, Bukowa 114 Bukowa
3 Dom Strażaka w Januszkowicach, Januszkowice 144 Januszkowice, Opacionka
4 Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim, Nawsie Brz. 206 Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka
5 Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej, Kamienica G. 172 Bączałka, Kamienica Górna
6 Szkoła Podstawowa w Grudnej Górnej, Grudna Górna 85 Grudna Dolna, Grudna Górna
7 Dom Ludowy w Kleciach, Klecie 126 Klecie
8 Dom Strażaka w Siedliskach-Bogusz, Siedliska-B. 255A Siedliska-Bogusz, Smarżowa, Głobikówka
9 Szkoła Podstawowa w Gorzejowej, Gorzejowa 174 A Gorzejowa
10 Szkoła Podstawowa w Kamienicy Dolnej, Kamienica Dolna 118 Kamienica Dolna
11 Szkoła Podstawowa w Przeczycy, Przeczyca 84 Przeczyca, Skurowa

12 Szkoła Podstawowa w Brzostku, ul. Szkolna 13, Brzostek

Zawadka Brzostecka
Brzostek - ulice: Adama Mickiewicza, Targowa, Schedy, 
11-go Listopada, Stara Droga, Szkotnia, Okrągła, Polna, 
Ks. Piotra Niezgody, Mieczysława Woronieckiego, Teo-
dora Furgalskiego, Jana Winiarza, Ks. Józefa Jałowego, 
Aleksandra Gryglewskiego, Przedmieście, Królowej 
Jadwigi, Żydowska, Zielona

zanim pójdziemy do urn wyborczych
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kaNdydat  Na  burmistrza
Leszek Bieniek - bezpartyjny, żonaty, dwie córki, wykształcenie wyższe techniczne. Jego długoletnie 
doświadczenie na stanowisku wójta i burmistrza jest gwarancją stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa i rozwoju 
gminy w następnej kadencji. Poprzez liczne inwestycje i imprezy kulturalne dba o dobry wizerunek miasta w 
powiecie. Podczas pełnienia funkcji wójta i burmistrza miasta i gminy Brzostek w latach 2006-2010 dokonał 
budowy, przebudowy i modernizacji 60 km dróg - koszt 11.000.000 zł, wybudował 12,5 km wodociągów - 
koszt 1.5000.000 zł oraz przeprowadził modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kleciach ze środków 
Funduszu Spójności – koszt 1.035.000 euro, doprowadził do termomodernizacji 5 szkół z terenu gminy i 
remontu Publicznego Przedszkola w Brzostku - koszt 2.500.000, zrealizował plany budowy nowoczesnych 
boisk sportowych w Siedliskach-Bogusz i w Brzostku oraz nowej remizy Ochotniczej Staży Pożarnej w Brzostku, 
przebudowy i remontu budynku OSP w Grudnej Dolnej oraz budowy Ośrodka Zdrowia w Smarżowej. Z jego 
inicjatywy wyremontowano domy ludowe w Januszkowicach, Przeczycy, Zawadce Brzosteckiej, Skurowej, 
a także utworzono parkingi w Brzostku, Kamienicy Górnej i Bukowej. W przyszłości zamierza doprowadzić 
do realizacji budowy nowoczesnego basenu w Brzostku, rozbudowy stadionu oraz zadbać o dalszy rozwój 
infrastruktury technicznej w gminie.

kaNdydaci  do  rady  miejskiej

okręg nr 1 - brzostek, 
Zawadka Brzostecka

ewa samborska – nauczy-
cielka plastyki w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Brzostku. Bardzo 
dobry organizator i wychowawca 
młodzieży, pasjonatka malarstwa. 
Swoje zdolności artystyczne wyko-
rzystuje w przygotowanie oprawy 
plastycznej licznych uroczystości 
szkolnych i środowiskowych. Spo-
łecznik, szanuje poglądy wszyst-
kich ludzi. Uczciwa, skromna, 
bezkonfliktowa, godna zaufania 

oraz wrażliwa na potrzeby innych. Aktywnie uczestniczyła w wielu 
akcjach charytatywnych. Jako radna gminna będzie zabiegała o 
budowę basenu, aby wyrównać szanse sportowe dzieci z terenów 
wiejskich. Z całych sił będzie wspierała inwestycje, które ulepszą 
infrastrukturę techniczną w Brzostku i Zawadce Brzosteckiej.

okręg nr 1 - brzostek, zawadka brzostecka
zofia skórska – pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Brzostku. Od lat służy pomocą i wsparciem 
rolnikom z terenu gminy. Dzięki doświadczeniu, ogromnej wiedzy zdobytej na licznych szkoleniach oraz mrówczej 
pracy pomaga rolnikom uzyskać dotacje unijne. Autorka wielu wygranych projektów z fundacji pozarządowych. 
Potrafi rozmawiać z każdym człowiekiem, cierpliwie wysłuchuje wszelkich problemów nurtujących ludzi, w 
których opinii jest skromna, uczciwa, obiektywna, bez reszty oddana swojej misji. Aktywna w przeprowadzaniu 
szkolnych akcji charytatywnych. Współwydawca książki „Brzosteckie przepisy kucharskie”. Działając w Sto-
warzyszeniu „Liwocz” skutecznie promuje naszą gminę na skalę krajową. Jako Przewodnicząca Rady Gminy 
wspierała wszystkie inwestycje mające na celu poprawę stanu bazy oświatowej i warunków życia mieszkańców. 
W jej planach na przyszłość jest m.in.: współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu pozyskiwania środków 
unijnych, poparcie projektu budowy basenu, rozbudowa GOSiR oraz dalsza poprawa infrastruktury technicznej 
Brzostku i Zawadki Brzosteckiej.

okręg nr 1 - brzostek, 
Zawadka Brzostecka

dorota Wołowiec-prokop – mężat-
ka, matka dwójki dzieci. Od lat jest właści-
cielką sklepu odzieżowego „Tara”. Życzliwa, 
obiektywna, cierpliwa i zorganizowana. 
Emanuje spokojem. Nie pozostaje obojętna 
na sprawy ludzkie, zachowując bezpośredni 
kontakt z człowiekiem. Z wielkim zaan-
gażowaniem pracowała przy organizacji 
wielu akcji charytatywnych. Wie, że praca 
w samorządzie to misja i służba. Uważa, że 
wszystkie trudne sprawy są do rozwiązania, 
gdy istnieje dobra wola i chęć działania. W 

swoich zamierzeniach zawsze będzie dążyła do skutecznego rozwiązywania 
problemów społeczności lokalnej. Całym sercem jest za budową basenu w 
Brzostku, rozbudową ośrodka GOSIR z przeznaczeniem m.in. na organizację 
uroczystości okolicznościowych. Będzie wspierała inwestycje oświatowe, 
poprawę infrastruktury technicznej w Brzostku i Zawadce Brzosteckiej.

uwaga! Na stronach 7-16 prezentujemy tych Kandydatów, którzy zechcieli skorzystać z naszej oferty i dostarczyli 
nam materiały w uzgodnionym terminie. Materiały te są zamieszczone w kolejności zgłoszeń do redakcji.

MATERIAŁ WYBORCZY KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
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okręg nr 3 - januszkowice, opacionka
bronisław mokrzycki – rolnik, 
mieszkaniec Januszkowic. Żonaty, ojciec 
czwórki dzieci. Strażak, społecznik, 
zawsze gotowy do niesienia pomocy 
potrzebującym. Wzorowo i z oddaniem 
prowadzi własne gospodarstwo rolne, 
zna więc potrzeby każdego rolnika i stara 
się dbać o poprawę wizerunku wsi. Jego 
zdaniem w przyszłości najważniejsze 
inwestycje dla wsi Januszkowice to: po-
prawa jakości dróg, infrastruktury tech-
nicznej, rozbudowa bazy oświatowej.

okręg nr 6 - kamienica g, bączałka
józef dziadura – emeryt, żonaty, 
dwie córki i trzech synów. Odznacza 
się otwartością, i szczerością. Szanuje 
innych, ważny jest dla niego byt każdego 
mieszkańca wsi. Mając na uwadze dobro 
lokalnej społeczności był rzecznikiem 
termomodernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej w Kamienicy Górnej oraz 
poprawy nawierzchni dróg. W swoich 
zamierzeniach pragnie skutecznie za-
biegać o infrastrukturę techniczną miej-
scowości Kamienica Górna i Bączałka.

okręg nr 2 - klecie, bukowa
Feliks jamróz – rolnik-emeryt, 
żonaty, ojciec czwórki dzieci. Zdobyte 
doświadczenia płynące ze swojej działal-
ności rolniczej przenosi na grunt rodzimej 
wsi. Rozumie i stara się rozwiązywać pro-
blemy, z którymi borykają się mieszkańcy 
jego miejscowości. Aktywnie zabiegał o 
budowę parkingu przy Domu Ludowym 
w Bukowej, wodociągu w Kleciach oraz 
asfaltowanie dróg. Jako radny gminy 
Brzostek będzie dbał o poprawę infra-
struktury miejscowości Bukowa i Klecie.

okręg nr 4 - Nawsie brzosteckie
józef kobak – żonaty, dwójka dzieci. 
Rozumie, że praca w samorządzie to służ-
ba i odpowiedzialność. Szanuje innych, 
ważny jest dla niego każdy człowiek. Dla 
poprawy bezpieczeństwa publicznego 
mieszkańców zabiegał o doposażenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu 
Brzosteckim. Docenia rolę edukacji i szkół 
w kształtowaniu młodego pokolenia. Z za-
pałem przygotowywał oprawę wielu uro-
czystości środowiskowych. Jako radny 
gminy Brzostek chciałby zadbać o rozwój 
wsi i infrastrukturę okolicznych dróg i ulic.

okręg nr 5 - Wola brzostecka
zofia grodzka – mężatka, mama 
dziewiątki dzieci. Obecna sołtys wsi 
Wola Brzostecka. Prowadzi własne go-
spodarstwo rolne. Jako członek Stowa-
rzyszenia „Nieść Nadzieję” działającego 
przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w 
Brzostku stara się pomagać potrzebu-
jącym. Za najważniejsze problemy do 
rozwiązania uważa budowę wodociągu 
i kanalizacji na terenie swojej wsi.

okręg nr 9 - siedliska-bogusz
elżbieta gąsior – sołtys wsi Sie-
dliska-Bogusz od 26 lat. Zamężna, trójka 
dzieci. Komunikatywna i skuteczna w 
działaniu na rzecz mieszkańców Siedlisk-
-Bogusz. Uparcie dąży do wyznaczonego 
celu. Wspierała remont remizy, budowę 
sceny przy OSP, zakup samochodu stra-
żackiego, modernizacje dróg oraz każdą 
inwestycję szkolną. Za najważniejsze 
potrzeby uważa zagospodarowanie cen-
trum wsi w Siedliskach-Bogusz, rozwój 
bazy oświatowej, poprawę jakości dróg.

okręg nr 10 - gorzejowa
gustaw hołowicki – rolnik, pro-
wadzi działalność okołorolniczą, przez co 
ściśle współpracuje z lokalnymi rolnika-
mi. Aktywnie działa na rzecz wsi. Odzna-
cza się otwartością, prawdomównością i 
szczerością. Dobry negocjator, uparty w 
sprawach dotyczących kwestii rolnictwa. 
Dbał o poprawę bazy oświatowej. Za jego 
kadencji przebudowano i wyremontowa-
no drogi oraz zabezpieczono most. W 
swoich zamierzeniach planuje w dalszym 
ciągu zabiegać o rozwój wsi Gorzejowa.

okręg nr 8 - smarżowa, głobikówka
jerzy kmiecik – od lat sołtys wsi 
Głobikówka. Szanuje innych, ważny jest 
dla niego byt każdego mieszkańca wsi. 
Komunikatywny i skuteczny w działaniu 
na rzecz społeczności Głobikówki i Smar-
żowej. Zabiega o poprawę infrastruk-
tury technicznej wsi. Potrafi skutecznie 
pracować w zespole, uparcie dąży do 
wyznaczonego celu. Stara się sumiennie 
wywiązywać z wszystkich powierzonych 
mu zadań. Będąc radnym podejmował 
wysiłki mające na celu m.in. remonty dróg 
oraz powstanie nowego budynku Ośrodka 
Zdrowia w Smarżowej. W swoich planach 

na przyszłość pragnie zabiegać o dalszy rozwój okręgu wyborczego nr 8.

okręg nr 11 - kamienica dolna
Marian Ptaszek – żonaty, ojciec 
dwóch córek, mieszka w Kamienicy 
Dolnej. Skutecznie działa na rzecz swojej 
miejscowości. Człowiek uczynny, nie-
zwykle życzliwy, godny zaufania. Dobro 
ogółu stanowi dla niego zawsze naczelną 
wartość, dba o każdego mieszkańca wsi, 
pomaga rozwiązywać trudne problemy. 
Dzięki jego staraniom i bardzo dobrej 
współpracy z samorządem w Kamienicy 
Dolnej powstał wodociąg, remonto-
wano drogi i szkołę. W jego planach 
na przyszłość jest m.in.: rozwój bazy 

oświatowej, remont dróg, poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej.

okręg nr 12 - przeczyca, skurowa
Alfred Nawracaj - żonaty, ojciec 
trójki dzieci. Od lat prowadzi gospodar-
stwo rolne, wszystkie kwestie związane z 
rolnictwem są mu znane. Dobry negocja-
tor, dbający o poprawę bytu mieszkańców 
Przeczycy i Skurowej Stara się sumiennie 
wywiązywać z wszystkich powierzonych 
mu zadań. Zabiegał o remonty lokalnych 
dróg, modernizację Domów Ludowych w 
Przeczycy i Skurowej oraz o zakup samo-
chodu strażackiego dla OSP Skurowa. W 
swoich zamierzeniach pragnie nadal sku-
tecznie zabiegać o rozwój infrastruktury 
technicznej w okręgu wyborczym nr 12.

MATERIAŁ WYBORCZY KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
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maria przebięda - lat 50,
mężatka, mama dwójki dzieci. 
Pracuje na stanowisku dyrektora  
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Brzostku.
·  kocha dzieci
·  rozumie młodzież
·  szaNuje starszych

 Swoją pracę pojmuje jako służbę 
drugiemu człowiekowi. Działając 
w powiatowych strukturach sa-
morządowych, przy współpracy z 
Radą i Burmistrzem Miasta i Gminy 

Brzostek doprowadziła do budowy, przebudowy i modernizacji 
dróg, mostów, bazy oświatowej, a także wykonania dokumen-
tacji na dalsze inwestycje – koszt ponad 12 mln zł. Doświad-
czenia nabyte podczas pełnienia funkcji radnej powiatowej oraz 
umiejętność współpracy z samorządem, zaowocowały realizacją 
wniosków i projektów na kwotę ok. 400 tys. zł. W związku z tym, 
wiele osób miało możliwość odbywania staży. Dzięki otwartości 
i życzliwości angażuje w swoje działania liczne grono. Z jej ini-
cjatywy powstała Akademia Malucha, w której znajdują opiekę 
i bardzo ciekawe zajęcia dzieci 3 i 4-letnie.
Za najważniejsze uważa:
· rozWój małej ojczyzNy oraz zapeWNieNie ludziom sta-

bilizacji i bezpieczeństWa
· WspieraNie budoWy baseNu W brzostku
· Współpracę z radNymi i posłami W celu pozyskaNia 

dotacji uNijNych
· WspieraNie iNWestycji oŚWiatoWych i drogoWych
· przygotoWyWaNie WNioskóW o staże dla młodzieży 

studiującej zaoczNie i długotrWale bezrobotNych

WładysłaW kita - lat 59,
były wójt gminy Jodłowa w latach 
1990 – 2006. Posiada duże do-
świadczenie w pracy samorządo-
wej. Dobry organizator, stanowczy 
w działaniu, zdecydowany, uparcie 
dążący do wyznaczonych celów. 
Pracując na stanowisku wójta 
dbał o rozbudowę technicznej 
infrastruktury swojej gminy oraz 
zajmował się racjonalnym wydat-
kowaniem publicznych funduszy.

W przyszłości za najważniejsze uważa:
· pozyskaNie FuNduszy uNijNych Na rozWój iNFrastruk-

tury techNiczNej gmiNy
· popraWę bazy oŚWiatoWej gmiNy
· promoWaNie idei ekologiczNych, udział W akcjach Na 

rzecz ochroNy ŚrodoWiska

JAN SZCZEPANIK - lat 58,
żonaty, ojciec trzech synów, zastęp-
ca Wójta Gminy Brzostek w latach 
2004-2008. Praca w samorządzie 
lokalnym pozwoliła mu na zdobycie 
doświadczenia potrzebnego do 
pełnienia funkcji radnego. Otwarty 
na potrzeby drugiego człowieka, 
tolerancyjny w poglądach. Swoją 
działalność chciałby poświęcić 
sprawom dotyczącym inwestycji 
drogowych na terenie Gminy Brzo-
stek i Powiatu Dębickiego. 

Jego postulaty to:
·	 iNWestycje drogoWe Na tereNie gmiNy brzostek i gmiNy 

jodłoWa
· rozbudoWa bazy oŚWiatoWej szkół
· WspieraNie budoWy baseNu W brzostku
· promocja WaloróW turystyczNo-krajozNaWczych gmiN

jaN serWatka - lat 55,
żonaty, dwójka dzieci, mieszkaniec 
wsi Jodłowa, właściciel dużego, 
zmechanizowanego gospodarstwa 
rolnego. Swoje doświadczenia 
stara się przekazać innym w celu 
podniesienia efektywności pracy 
na roli. Działając w Radzie Powiatu 
rzetelnie przedstawiał problemy 
swojej gminy i zabiegał o ich po-
zytywne rozwiązanie.
Sprawy, którymi chciałby się zająć to:

·	 moderNizacja małych gospodarstW rolNych
· pozyskiWaNie ryNkóW zbytu Na produkty rolNe
· popraWa zabezpieczeń przeciWpoWodzioWych
· dążeNie do pozyskaNia ŚrodkóW uNijNych Na popraWę 

sytuacji Wsi

marciN żuroWski – lat 29,
sołtys wsi Grudna Górna. Człowiek 
ambitny, dynamiczny, otwarty na 
potrzeby lokalnej społeczności. 
Konsekwentnie dąży do realizacji 
zamierzonych celów.
W przyszłości chciałby:
· uatrakcyjNiĆ WizeruNek gmiNy 
W POWIECIE

· WyróWNaĆ szaNse edukacyjNe 
dzieci z tereNóW Wiejskich

· popieraĆ Wszelkie iNWestycje 
drogoWe

· aNgażoWaĆ osoby bezrobotNe W działaNia społeczNe

LESZEK BIENIEK – lat 53,
żonaty, dwie córki. Doświadczenie 
w pracy samorządowej zdobył, 
pełniąc funkcję wójta i burmi-
strza. W czasie trwania swojej 
kadencji przeprowadził liczne 
inwestycje, takie jak: budowa, 
przebudowa i modernizacja dróg, 
wodociągów, modernizacja i 
rozbudowa oczyszczalni ścieków, 
termomodernizacja szkół, budowa 
nowoczesnych boisk sportowych: 
„Blisko Boisko”, „Orlik 2012” oraz 

innych obiektów użyteczności publicznej.
W przyszłości zamierza doprowadzić do realizacji:
· rozWoju iNFrastruktury techNiczNej W gmiNie brzo-

stek i jodłoWa
· budoWy NoWoczesNego baseNu W brzostku
· rozbudoWy stadioNu gosir
· przygotoWyWaNia WNioskóW o Środki uNijNe mające Na 

celu popraWę życia mieszkańcóW
· promocji gmiN okręgu Wyborczego Nr 2

kaNdydaci  do  rady  poWiatu

MATERIAŁ WYBORCZY KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
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komitet Wyborczy praWo i spraWiedliWoŚĆ
Kandydat 
na Burmistrza 
i do Rady Powiatu

CHMURA Jan 

70 lat

zam. Grudna Górna

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 1 
Brzostek, Zawadka 
Brzostecka

KALINA 
dariusz adam 

46 lat 

Kandydat 
do Rady Powiatu

grzesiakoWski
grzegorz edward

45 lat
 
zam. Kamienica 
Dolna

Kandydat 
do Rady Powiatu

NOWICKA józefa

56 lat

zam. Nawsie Brzo-
steckie

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 1 
Brzostek, Zawadka 
Brzostecka

potrzeba 
artur stanisław 

50 lat 

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 1 
Brzostek, Zawadka 
Brzostecka

SARNA 
kazimierz jan 

57 lat 

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 2 
Klecie, Bukowa

SARNECKI Jan 

61 lat 

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 3 
Januszkowice, Opa-
cionka

CHAJEC 
ryszard józef 

41 lat 

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 3 
Januszkowice, Opa-
cionka

WesołoWski 
jan józef 

55 lat 

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 4 
Nawsie Brzosteckie

Fryc kazimierz 

55 lat 

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 5 
Wola Brzostecka

radelczuk  
Andrzej 

38 lat 

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 6 
Kamienica Górna, 
Bączałka

Wójcik mirosław 
Wiesław

38 lat 

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 7 
Grudna Górna, 
Grudna Dolna

WójtoWicz  
Krystyna Barbara

45 lat 

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 8 
Smarżowa, Głobi-
kówka

ŚliWa regina 
Maria

59 lat 

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 9 
Siedliska-Bogusz

Witek Andrzej

50 lat 

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 10 
Gorzejowa

dziedzic Jan

60 lat 

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 11 
Kamienica Dolna

KANIA bożena 
Barbara

42 lata 

Kandydat 
do Rady Miejskiej

Okręg nr 12 
Przeczyca, Skurowa

grzesiakoWska 
Maria Zofia

47 lat 

MATERIAŁ WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

odpoWiedzialNa rada gWaraNtem rozWoju
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Rafał Godniak lat 25, 
zamieszkały w Brzostku przy ul. 
Łukasiewicza. Student Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, Wydziału 
Matematyczno - Przyrodniczego. 
Żonaty, ojciec rocznego syna.
 Od 2006 roku jest V-ce Preze-
sem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brzostku. Brał czynny udział 
w akcji powodziowej oraz in-
nych akcjach ratowniczo-gaśni-
czych.
 Widzi konieczność poprawie-
nia bezpieczeństwa publicznego 

oraz czynnego włączenia młodzieży w te prace poprzez lepszą 
współpracę z organizacjami młodzieżowymi działającymi na 
terenie Gminy. Chciałby upowszechniać kulturę sportową 
oraz współtworzyć zajęcia zdrowego wypoczynku i rekreacji. 
Ważnym zadaniem będzie też stworzenie na terenie miejsco-
wości Brzostek darmowego szerokopasmowego Internetu 
bezprzewodowego dla każdego mieszkańca.

Zuzanna Rogala lat 69, eme-
rytka. Jest długoletnią nauczycielką 
języka polskiego, muzyki i metodyki 
języka polskiego. Studia magisterskie 
kończyła w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Krakowie, gdzie później 
kontynuowała studia podyplomowe z 
literaturoznawstwa, językoznawstwa 
i metodyki języka polskiego.
 Jest matką trójki dzieci i babcią 
trójki wnucząt. Od wielu lat współ-
pracuje z Wiadomościami Brzostec-
kimi pisząc cykliczne artykuły oraz 
reportaże z życia społeczności Ziemi 

Brzosteckiej. Wydała dwie książki opowiadające o życiu społecz-
ności gminy Brzostek. Od 20 lat prowadzi chór parafialny.
 Jest żywo związana z życiem i problemami społeczności naszej 
Małej Ojczyzny. Jako długoletni instruktor ZHP, jest dobrym or-
ganizatorem zajęć kulturalnych dla młodzieży oraz ludzi trzeciego 
wieku. Zna trud pracy rolnika, uprawia dużą działkę oraz stara się 
nieść pomoc ludziom specjalnej troski.

kandydaci do rady miejskiej w brzostku z okręgu nr 1 - kW polskie stroNNictWo ludoWe 

MATERIAŁ WYBORCZY KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
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MATERIAŁ WYBORCZY KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
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MATERIAŁ WYBORCZY KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
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Kandydat do Rady Miejskiej w Brzostku z okręgu nr 1 
szarek-ryNdak krystyna - KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO 

 Mam 54 lata, jestem rencistką. Od kilkunastu lat pracuję społecznie jako przewodni-
cząca Caritas parafialnej, członek zarządu Stowarzyszenia „Nasz los w naszych rękach” 
(Koło Gospodyń) i zarządu gminnego Związku Emerytów i Rencistów.
 Jako radna będę dążyć i popierać dalszą rozbudowę infrastruktury technicznej miasta, 
estetyki, bezpieczeństwa oraz rozwoju kultury.
 Za najważniejsze jednak uważam budowę obwodnicy. To trudne zadanie, ale możemy 
je zrealizować przy wspólnym zaangażowaniu mieszkańców gminy. Następne zadanie, 
to stworzenie dla młodzieży i ludzi starszych warunków do spędzania wolnego czasu 
i rozwoju, np.: poprzez sekcje i kółka zainteresowań, odpowiednie ich wyposażenie 
techniczne, jak i obsadę instruktorską, bezpieczne dyskoteki itp.
 Proszę Szanownych Mieszkańców Brzostku o wsparcie mojej kandydatury.

Krystyna Szarek-Ryndak

Kandydat do Rady Miejskiej w Brzostku z okręgu nr 1 
Wójcik daniel grzegorz - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA WÓJCIKA 

 Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, student Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
 Działacz młodzieżowych organizacji społeczno-politycznych, aktywista 
studencki.

www.daniel-wojcik.pl
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sport
Wybudowano boiska: „Orlik 2012” w Brzostku i „Blisko 
Boisko” w Siedliskach-Bogusz.

W planie: sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Brzostku, 
rozbudowa hotelu na stadionie wraz z domkami letnisko-
wymi, budowa basenu.

ochroNa przeciWpożaroWa
Zakupiono nowe samochody dla OSP w Brzostku, Nawsiu 
Brzosteckim, Skurowej, Grudnej Górnej. Wybudowano 
remizę w Brzostku i garaże w Nawsiu Brzosteckim.

W planie: zakup samochodu dla Siedlisk-Bogusz i włą-
czenie tej jednostki do krajowego systemu.

iNFrastruktura drogoWa
Wybudowano prawie 60 km dróg gminnych o nawierzchni 
bitumicznej. Wspólnie z powiatem wykonano drogę Brzo-
stek - Siedliska-Bogusz wraz z nowym mostem.

W trakcie realizacji: budowa mostu w Gorzejowej oraz moder-
nizacja drogi powiatowej Kamienica Dolna - Siedliska-Bogusz.

ochroNa ŚrodoWiska
Wybudowano oczyszczalnię ścieków w Kleciach, wodo-
ciąg w Kamienicy Dolnej.

W planie: budowa sieci wod-kan w Januszkowicach i Opa-
cionce, wodociągu w Woli Brzosteckiej oraz przygotowanie 
koncepcji kanalizacji pozostałej części Gminy.

gmiNNa służba zdroWia
Wykonano kapitalny remont budynku Ośrodka Zdrowia 
w Brzostku oraz wybudowano nowy budynek Ośrodka 
Zdrowia w Smarżowej. Uruchomiono dodatkowe gabinety 
rehabilitacyjne i stomatologiczne.

W planie: gabinet stomatologiczny w Smarżowej.

oŚWiata
Wykonano termomodernizację budynków szkół:  
w Brzostku, Siedliskach-Bogusz, Janszkowicach, Kamie-
nicy Górnej i Nawsiu Brzosteckim.

W planie: termomodernizacja obiektów szkolnych w Smar-
żowej, Grudnej Górnej, Gorzejowej i Kamienicy Dolnej.

NajWażNiejsze działaNia  
podjęte W ostatNich 4 latach

MATERIAŁ WYBORCZY KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
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Od wielu lat jest Pani Kierownikiem Gmin-
nego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
proszę wskazać edukacyjne priorytety.
W edukacji zadaniem priorytetowym jest 
dbałość o wysokie efekty kształcenia i wycho-
wania, zapewnienie wystarczających środków 
finansowych na funkcjonowanie szkół oraz na 
inwestycje oświatowe. Podnoszeniu jakości 
kształcenia w naszej gminie służą: dodatkowe 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, doradz-
two i opieka psychologiczno-pedagogiczna, 
liczne programy skierowane do dzieci i mło-
dzieży, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, 
wdrażanie innowacyjnych form nauczania 
oraz zajęcia i warsztaty przeprowadzane w 
ramach projektów unijnych.
Ile szkół funkcjonuje w Gminie Brzo-
stek? Jakimi inwestycjami wspierającymi 
funkcjonowanie szkół może się pochwalić 
gmina?
Na terenie gminy Brzostek funkcjonuje 7 sa-
modzielnych szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej klas 
I - VI w następujących miejscowościach: Brzostek, Gorzejowa, 
Grudna Górna, Kamienica Dolna, Kamienica Górna, Przeczyca, 
Smarżowa oraz 3 szkoły podstawowe w zespołach szkół z gim-
nazjami w miejscowościach Januszkowice, Nawsie Brzosteckie 
i Siedliska-Bogusz.
Są również 3 gimnazja w zespołach szkół ze szkołą podstawową: 
w Januszkowicach, Nawsiu Brzosteckim i Siedliskach-Bogusz 
oraz samodzielne gimnazjum w Brzostku. 
Największymi inwestycjami jakie udało nam się przeprowadzić w 
ostatnim czasie są: wybudowanie kompleksu sportowego „Blisko 
Boisko” przy Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz oraz obiektu 
„Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Brzostku. 
Obecnie trwają zaawansowane prace przy budowie placów zabaw 
również w Brzostku i Siedliskach-Bogusz. Do ogromnych przed-
sięwzięć należą także: termomodernizacje budynków szkół na 
terenie gminy oraz remont Publicznego Przedszkola w Brzostku, 
które przyczyniły się do poprawy warunków pracy i przyniosły 
znaczne oszczędności w użytkowaniu tych placówek.
Jak przedstawia się podział nauczycieli w Gminie Brzostek 
na poszczególne stopnie awansu zawodowego? Czy pedagodzy 
chętnie podnoszą swoje kwalifikacje?
W gminie mamy zatrudnionych 188 nauczycieli, w tym 5 staży-
stów, 27 kontraktowych, 41 mianowanych i 115 dyplomowanych. 
Nauczyciele zdobywają uprawnienia do nauczania dodatkowych 
przedmiotów na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyj-
nych. Korzystają również z innych form dokształcania i doskona-
lenia jak: warsztaty przedmiotowe i szkolenia rad pedagogicznych.
Optymizm czy pesymizm – co przeważa w Pani ocenie brzo-
steckiego szkolnictwa?
Sytuację szkolnictwa w naszej gminie oceniam bardzo dobrze. 
Na taki obraz składają się między innymi: sukcesy uczniów w 
różnych dziedzinach, realizowane licznie projekty edukacyjne 
w ramach programów unijnych, uroczystości szkolne i środo-
wiskowe oraz zaangażowanie nauczycieli w promocję oświaty 

Wywiad z panią ireną Nosal kierownikiem gminnego 
zespołu obsługi szkół i przedszkoli w brzostku

poprzez publikację książek, czasopism i broszur. Cieszy mnie, iż 
wyniki uczniów z Gminy Brzostek w zewnętrznych egzaminach 
są wysokie. Oczywiście, są także i problemy, ale staram się je roz-
wiązywać z pomocą Urzędu Miejskiego w Brzostku oraz innych 
partnerów. Mimo trudności finansowych możemy pochwalić się 
zaangażowaniem dyrektorów szkół w działania zmierzające do 
poprawy warunków nauki i wyrównywania szans edukacyjnych.
Czy gminnym placówkom edukacyjnym grożą skutki niżu 
demograficznego?
Podobnie jak w innych gminach przez nasze szkoły przechodzi 
obecnie fala niżu demograficznego. Przez kolejne lata liczba 
uczniów w szkołach naszej gminy malała średnio o 50. Spo-
wodowało to stopniowe zmniejszanie subwencji oświatowej i 
konieczność dofinansowania oświaty ze środków własnych gminy. 
Ze względu jednak na ukształtowanie terenu, duże odległości 
niektórych domów od szkół, pełnienie przez szkoły w środowi-
sku funkcji ośrodków kultury i inne ważne czynniki społeczne 
istniejąca sieć szkół pozostaje niezmieniona.
Co Pani zdaniem składa się na sukces w oświacie?
Każdy sukces cieszy, daje satysfakcję. Do najważniejszych osią-
gnięć mogę zaliczyć przeprowadzone inwestycje usprawniające 
prawidłowe funkcjonowanie szkół z terenu gminy. Za coś ważne-
go w oświacie uważam również podnoszenie kwalifikacji przez 
nauczycieli, osiąganie przez nich stopni awansu zawodowego, a 
u dzieci sukcesem są zwycięstwa w konkursach przedmiotowych 
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, zmagania sportowe 
przynoszące „palmę zwycięstwa”.
Co chciałaby przekazać Pani pracownikom i uczniom szkół z 
terenu Gminy Brzostek?
Wszystkim pracownikom oświaty pragnę życzyć „obfitych plo-
nów” w dziedzinach edukacji, dużo szczęścia i radości w życiu 
zawodowym i osobistym. Uczniom natomiast, rozwijania pasji i 
zainteresowań oraz zdobywania sukcesów!

atsz

 W imieniu pracowników i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania 
osobom wspierającym funkcjonowanie naszego ośrodka. Nie sposób wymieniać tu wszystkich, dlatego pragnę podziękować 
lokalnym przedsiębiorcom, instytucjom, którzy okazali dar serca. Szczególnie jednak dziękuję Księdzu Proboszczowi dr. 
Janowi Cebulakowi, Burmistrzowi Brzostku Panu Leszkowi Bieńkowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Brzostku za 
wsparcie zarówno materialne jak i fachową pomoc w rozwiązywaniu różnorakich problemów. Dziękuję Panu Kazimierzowi 
Sarnie za comiesięczne wsparcie w postaci ofiarowania wyrobów mięsnych oraz Pani Lucynie Ziębie za ofiarowywane arty-
kuły spożywcze i pomoc w ich dostawie.  Podziękowania składam również dla BSR w Brzostku oraz Wszystkich, którzy w 
jakikolwiek sposób pomagali w działalności WTZ, bo jak mawiał Kardynał Tysiąclecia – Stefan Wyszyński „Warto służyć 
każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić”.

Z podziękowaniem
Karol Staniszewski - kierownik WTZ w Brzostku
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30 października 2010 r. w Brzostku obchodzono wyjątkowe 
święto – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym 

szczególnym dniu 76 par z terenu całej gminy, po ponad pięć-
dziesięciu latach, po raz drugi wypowiedziało słowa przysięgi 
małżeńskiej. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele 
Parafialnym w Brzostku, gdzie zgromadzili się dostojni Jubila-
ci wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi. Licznie przybyli 
również sołtysi poszczególnych sołectw, radni i pracownicy 
samorządowi, aby uczcić to niecodzienne święto.
 Uroczystą Mszę Świętą sprawował ks. dr Jan Cebulak – 
Proboszcz brzosteckiej parafii, dziękując małżonkom za trud 
pracy i wyrzeczeń dla dobra swoich rodzin. Wzniosłą chwilę 
przeżyli Jubilaci w czasie odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. 
Ze wzruszeniem wysłuchali życzeń i przyjęli udzielone błogo-

sławieństwo na dalsze lata wspólnego życia.
 Następnie zaproszeni goście w orszaku udali się do Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzostku, gdzie w pięknie udekorowanej 
sali gimnastycznej odbyła się dalsza część uroczystości.
 Pan Leszek Bieniek Burmistrz Brzostku, który wystąpił z 
wnioskiem do Prezydenta RP o przyznanie medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie, powitał Jubilatów i zaproszonych gości: 
ks. dra Jana Cebulaka, Panią Marię Przebiędę – Dyrektora Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku, Panią Zofię Skórską 
– Przewodniczącą Rady Miejskiej oraz wszystkich sołtysów i 
radnych. Do małżonków skierował słowa podziękowania, wyra-
zy szacunku za ich 50-letni trud i dbanie o rodzinę. Wspomniał, 
że nie każdemu jest dane, by mógł przeżyć taką rocznicę, a jest 
ona ważna jako wzór dla młodych, przykład do naśladowania. 

Wyraził swoją wdzięczność i serdeczne życzenia słowami 
wiersza: „O ziemię, o niebo wsparci trwajcie razem, jak 
rzeźba dwu rodów w polskim krajobrazie. Wraz z życiem 
przekażcie w rodzinnym promieniu obyczaj i wiarę nowym 
pokoleniom”. Kolejno głos zabrała Pani Maria Przebięda – 
gospodarz szkoły. Zwracając się do zacnych Gości chyliła 
czoło przed Ich ofiarną miłością, szacunkiem, wzajemnym 
porozumieniem. Dziękowała za nieskończoną, prawdziwą 
miłość, przykład życia, wychowanie dzieci, za nieprzespane 
noce, za łzy radości i smutku, za każdy siwy włos na Ich 
skroniach. Życzyła zdrowia i błogosławieństwa Bożego na 
kolejne lata. 
 Następnie w imieniu Prezydenta RP Burmistrz Brzostku 
Pan Leszek Bieniek dokonał dekoracji medalami. 
 A oto pełna lista odznaczonych Jubilatów:
Bączałka - Cecylia i Stefan Kmiecikowie, Helena i Józef 
Mirusowie, Zofia i Edward Stankowie.
Brzostek - Albina i Józef Czekajowie, Władysława i Henryk 
Kaputowie, Weronika i Eugeniusz Kruszynowie, Ludwika 
i Mieczysław Mijalowie, Wanda i Zbigniew Nowińscy, 
Teresa i Mariusz Ostrowscy, Aleksandra i Stanisław Po-
trzebowie, Krystyna i Stanisław Prokuscy, Zofia i Edward 
Pruchnikowie, Genowefa i Stefan Tomaszewscy, Zofia i 
Józef Tyburowscy, Danuta i Eugeniusz Żyrowie.
Bukowa - Łucja i Henryk Szarkowie, Apolonia i Bronisław 
Szelągowie, Maria i Franciszek Więckowie, Jadwiga i Józef 
Żygłowiczowie.
Grudna Dolna -Zofia i Edward Gliwowie, Maria i Józef 
Papierowie.
Grudna Górna - Janina i Stanisław Gorczycowie, Maria i 
Jan Kuczkowie, Genowefa i Jan Staniszewscy, Czesława i 
Eugeniusz Stasiowscy, Helena i Edward Wronowie.
Gorzejowa - Maria i Jan Kurczowie, Czesława i Gustaw 
Nowakowscy, Genowefa i Ludwik Oszajcowie, Władysła-
wa i Józef Wadasowie.
Głobikówka - Genowefa i Jan Wodziszowie.
Januszkowice - Maria i Stanisław Barowie, Józefa i Stani-
sław Stasiowscy, Wiktoria i Stanisław Wojdyłowie, Janina 

jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Sportowe sukcesy są wynikiem spraw-
nego funkcjonowania szkoły, ciężkiej 

pracy uczniów oraz osobistego zaan-
gażowania nauczycieli. Gabloty pełne 
pucharów, medale i dyplomy to 
trofea, które od lat są wizytów-
ką i chlubą naszej szkoły.
 Uczniowie corocznie już 
biorą udział w licznych zawo-
dach sportowych zdobywając 
szczyty. Tak jest i w tym roku, 
który jest szczególnie owocny. 
Młodzi sportowcy zdobyli I i II 
miejsce w gminnych elimina-
cjach „Turnieju o Puchar Pre-
miera Donalda Tuska”, awans 
do wojewódzkich rozgrywek 
tego turnieju, I miejsce w Woje-
wódzkim Turnieju Dwóch Ogni 
klas I-II, I i II miejsca w Powia-

towych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 
Indywidualnych Biegach Przełajowych na 
1000m.
 Wielkim sukcesem dla trójki uczniów 

naszej szkoły zakończyły się Wojewódzkie 
Zawody w Indywidualnych Biegach Prze-
łajowych na dystansie 1000m, które odbyły 
się 16 października 2010r. w Przemyślu.
 W zawodach brało udział ok. 120 chłop-
ców i 120 dziewcząt ze szkół podstawo-

wych województwa podkarpac-
kiego. Młodzi maratończycy z 
naszej szkoły wykazali się dużą 
sprawnością, wytrzymałością i 
siłą podczas biegów. Pokonując 
na trasie wielu zawodników 
uzyskali doskonałe wyniki:
Albert Stasiak uczeń klasy VI 
c uplasował się na 11 pozycji, 
Kacper Janiga był 30 na mecie, 
Joanna Kasprzyk dobiegła 35.
 Gratulujemy tak wysokich 
miejsc i życzymy równie spek-
takularnych osiągnięć w dzie-
dzinie sportu! 

atsz

brzosteccy maratończycy WŚród Najlepszych
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Cecylia i Stefan Kmiecikowie  
z Bączałki

Zofia i Edward Stankowie  
z Bączałki

Albina i Józef Czekajowie  
z Brzostku

Władysława i Henryk Kaputowie  
z Brzostku

Weronika i Eugeniusz Kruszynowie  
z Brzostku

Ludwika i Mieczysław Mijalowie  
z Brzostku

Teresa i Mariusz Ostrowscy  
z Brzostku

Krystyna i Stanisław Prokuscy  
z Brzostku

Zofia i Edward Pruchnikowie  
z Brzostku

i Henryk Wysoccy.
Klecie - Kazimiera i Bogusław Bajdowie, Pelagia i Eugeniusz 
Orzechowie, Władysław i Zofia Sołtysowie.
Kamienica Dolna - Maria i Julian Dziedzicowie, Helena i 
Edward Gielarowscy, Zofia i Mieczysław Rybowie.
Kamienica Górna - Janina i Julian Armatowie, Janina i Edward 
Kobakowie, Helena i Wojciech Rasiowie.
Nawsie Brzosteckie - Wanda i Tadeusz Adamscy, Zofia i Jan 
Forysiowie, Franciszka i Stanisław Gryglowie, Wanda i Leopold 
Kaniowie, Jadwiga i Eugeniusz Nogowie, Kazimiera i Józef 
Trychtowie, Antonina i Józef Trychtowie, Anna i Józef Ziębowie.
Opacionka -Józefa i Czesław Dziedzicowie, Genowefa i Tade-
usz Jałowcowie, Alfreda i Aleksander Nylcowie.
Przeczyca - Eleonora i Włodzimierz Błaszczykowie, Maria i 
Zdzisław Czechowie, Kazimiera i Władysław Nawracajowie, 
Zofia i Stanisław Nawracajowie, Julia i Władysław Porębscy, 
Brygida i Tadeusz Stojakowie, Józefa i Stanisław Szymańscy.
Siedliska-Bogusz - Izabela i Józef Chodórowie, Janina i Włady-
sław Czekajowie, Janina i Józef Czekajowie, Maria i Władysław 
Dziedzicowie, Stanisława i Włodzimierz Gilowie, Maria i Józef 
Łazowscy, Maria i Jan Surdelowie, Janina i Józef Traciłowscy, 
Janina i Józef Wołowcowie.
Skurowa - Zofia i Władysław Fikowie, Zofia i Aleksander 
Ramutowie, Maria i Leopold Ramutowie.
Smarżowa - Danuta i Augustyn Wołowcowie.
Wola Brzostecka - Zofia i Marian Dunajscy.
 Wszyscy odznaczeni otrzymali kwiaty i listy gratulacyjne, a z 
rąk ks. Proboszcza pamiątkowe obrazki z udzielonym błogosła-
wieństwem, by z pomocą Matki Najświętszej trwali w jedności 
i miłości.
 Jubileusz „Złotych Godów” uświetniła kapela „Brzostowia-
nie”, a o miłą obsługę, zastawę stołów oraz dekorację sali zadbała 
społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku.
 Całość uroczystości ubarwiła iście „polska złota jesień”, 
która ubogaciła swoimi walorami tak znakomite i niecodzienne 
święto.            Wanda Lisowska

jubilaci obecNi Na uroczystoŚci

W imieniu Prezydenta RP Burmistrz Brzostku Pan Leszek 
Bieniek dokonał dekoracji medalami

Zaproszeni goście obecni na uroczystości
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Jadwiga i Józef Żygłowiczowie  
z Bukowej

Zofia i Edward Gliwowie  
z Grudnej Dolnej

Maria i Józef Papierowie  
z Grudnej Dolnej

Maria i Jan Kuczkowie  
z Grudnej Górnej

Czesława i Eugeniusz Stasiowscy  
z Grudnej Górnej

Helena i Edward Wronowie  
z Grudnej Górnej

Maria i Jan Kurczowie  
z Gorzejowej

Czesława i Gustaw Nowakowscy  
z Gorzejowej

Genowefa i Ludwik Oszajcowie  
z Gorzejowej

Władysława i Józef Wadasowie  
z Gorzejowej

Maria i Stanisław Barowie  
z Januszkowic

Wiktoria i Stanisław Wojdyłowie  
z Januszkowic

Janina i Henryk Wysoccy  
z Januszkowic

Apolonia i Bronisław Szelągowie  
z Bukowej

Maria i Franciszek Więckowie  
z Bukowej

Genowefa i Stefan Tomaszewscy  
z Brzostku

Zofia i Józef Tyburowscy  
z Brzostku

Danuta i Eugeniusz Żyrowie  
z Brzostku
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Pelagia i Eugeniusz Orzechowie  
z Kleci

Władysław i Zofia Sołtysowie  
z Kleci

Maria i Julian Dziedzicowie  
z Kamienicy Dolnej

Helena i Edward Gielarowscy  
z Kamienicy Dolnej

Zofia i Mieczysław Rybowie  
z Kamienicy Dolnej

Janina i Julian Armatowie  
z Kamienicy Górnej

Janina i Edward Kobakowie  
z Kamienicy Górnej

Helena i Wojciech Rasiowie  
z Kamienicy Górnej

Wanda i Tadeusz Adamscy  
z Nawsia Brzosteckiego

Zofia i Jan Forysiowie  
z Nawsia Brzosteckiego

Franciszka i Stanisław Gryglowie  
z Nawsia Brzosteckiego

Wanda i Leopold Kaniowie  
z Nawsia Brzosteckiego

Jadwiga i Eugeniusz Nogowie  
z Nawsia Brzosteckiego

Kazimiera i Józef Trychtowie  
z Nawsia Brzosteckiego

Antonina i Józef Trychtowie  
z Nawsia Brzosteckiego

Anna i Józef Ziębowie  
z Nawsia Brzosteckiego

Józefa i Czesław Dziedzicowie  
z Opacionki

Kazimiera i Bogusław Bajdowie  
z Kleci
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Eleonora i Włodzimierz Błaszczykowie 
z Przeczycy

Maria i Zdzisław Czechowie  
z Przeczycy

Julia i Władysław Porębscy  
z Przeczycy

Brygida i Tadeusz Stojakowie  
z Przeczycy

Józefa i Stanisław Szymańscy  
z Przeczycy

Izabela i Józef Chodórowie  
z Siedlisk-Bogusz

Janina i Władysław Czekajowie  
z Siedlisk-Bogusz

Maria i Władysław Dziedzicowie  
z Siedlisk-Bogusz

Maria i Józef Łazowscy  
z Siedlisk-Bogusz

Maria i Jan Surdelowie  
z Siedlisk-Bogusz

Zofia i Władysław Fikowie  
ze Skurowej

Zofia i Aleksander Ramutowie 
ze Skurowej

Maria i Leopold Ramutowie  
ze Skurowej

Danuta i Augustyn Wołowcowie  
ze Smarżowej

Wanda Nowińska z Brzostku

Genowefa i Tadeusz Jałowcowie  
z Opacionki

(Współmałżonkowie nie mogli uczestniczyć w uroczystości) Fot. J. Nosal
Henryk Szarek z Bukowej Józef Wołowiec z Siedlisk-B. Marian Dunajski z Woli Brz. 
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Przedszkole w Brzostku od kilku lat 
należy do Klubu Czytających Przed-

szkoli w ramach kampanii społecznej 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Dajemy 
dzieciom szansę codziennego kontaktu z 
literaturą dziecięcą, chcemy, aby wyro-
sły na mądrych, dobrych i szczęśliwych 
ludzi. 15 października po raz pierwszy 
obchodziliśmy „Ogólnopolskie Urodzi-
ny Książkowego Misia”. W tym dniu 
dzieci przychodziły do przedszkola ze 
swoim ulubionym misiem. Nauczycielki 
zadbały o to, by ten dzień był wyjątkowy. 
W kącikach książek wyeksponowały 
książki z misiami – głównymi bohatera-
mi, słuchano fragmentów przygód Misia 
Uszatka i Kubusia Puchatka. Dla swoich 
ulubieńców dzieci wykonały upominki, a 

co ciekawego w przedszkolu w brzostku?

spotkanie z policjantem
Dzień 22 października 2010r. w sposób niezwykły zapisał się w 

pamięci dzieci z oddziałów zerowych, „Akademii Malucha” oraz 
uczniów klas I-III. Od samego rana z niecierpliwością oczekiwały one 
na przybycie szczególnego gościa. Około godz. 9:00 rozpoczęło się 
spotkanie z mł. asp. Grzegorzem Szutkowskim.
 Głównym tematem wygłoszonej przez pana policjanta pogadan-
ki było bezpieczeństwo nie tylko na drodze, ale także w domu i w 
szkole. Wielkim zaskoczeniem dla najmłodszych stały się specjalnie 
przygotowane na tę okazję akcesoria policyjne, które służyły lepszemu 
zobrazowaniu tematu bezpieczeństwa. 
 Dzieci ze swej strony, aby odwdzięczyć się za tę szczególną wizytę 
przygotowały pod opieką swojej wychowawczyni: p. Cecylii Świąt-
kowskiej i stażystów wiersze i piosenki o tematyce ruchu drogowego.

atsz

w kącikach lalek odbyły się urodzinowe 
przyjęcia. Pierwsze urodziny książkowe-
go misia były wesołe i z książką w ręku.
 Inną formą budowania system war-
tości u dzieci, wychowywania ich tak, 
aby lepiej orientowały się w tym, co 
dobre, co złe był udział dzieci 5 i 6 let-
nich, 25 października, w przedstawieniu 
teatralnym pt.: „Niezwykły dom Pana 
A.” w wykonaniu aktorów Teatru im. L. 
Solskiego w Tarnowie. Była to sztuka o 
tym, że wiara w miłość rodzica nie tylko 
uskrzydla małego człowieka, ale dodaje 
odwagi w trudnych momentach, pomaga 
pokonać strach przed nieznanym. Wyjazd 
do teatru był udany i przyniósł dzieciom 
wiele pozytywnych wrażeń.
 W wychowaniu naszych przedszko- laków nie zapominamy również o ich 

bezpieczeństwie. W październiku przyłą-
czyliśmy się do III edycji ogólnopolskiej 
akcji „Wypadki na drogach – porozma-
wiajmy”. Odbyło się spotkanie dzieci 
przedszkolnych z mł. asp. Grzegorzem 
Szutkowskim i st. sierż. Markiem Kmie-
cikiem. Celem spotkania było zwięk-
szenie świadomości młodych użytkow-
ników dróg z zakresu bezpieczeństwa. 
Zwrócono uwagę dzieci na konieczność 
podróżowania w fotelikach, zakładania 
kasku w czasie przejażdżek rowerowych, 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w 
czasie poruszania się po drogach.
 Październik obfitował w wiele cieka-
wych wydarzeń, a najbliższe miesiące 
zapowiadają się równie atrakcyjnie. 
Możemy więc śmiało powiedzieć, że w 
przedszkolu „miło płynie czas”.

D. Nawracaj



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE24

z brzostku w świat
„Gdy cię pogoni los w daleki świata krąg
gdy cisza nocy zabłyśnie minutą swą
gdy ciepło życia nakręci szczęście chwili tej
ty powrócisz tu do rodzinnych stron
do ziemi tej na brzostecki ląd...
 Powrócisz tu nad Wisłoki słodki brzeg.
 Powrócisz tu gdzie jaśminu pachnie krzak.
 Powrócisz tu gdzie bukowskich łąk jest krąg
 powrócisz tu... do rodzinnych stron”

Listopadowe dni są coraz 
krótsze. Zamglone ranki 

przeciągają się w długie 
przedpołudnie. Szarość i 
nijakość ciągnie się przez 
długie godziny. Podwórka, 
ogródki, pola opustoszały 
jakby umarło życie. W zabu-
dowaniach gospodarczych 
cisza, tylko gdzieniegdzie 
słychać gdakanie kur, to 
znowu głos rosłego koguta, 
a siodłate kaczki cicho i 
powoli dostojnym krokiem 
przesuwają się to tu, to tam. 
Tylko koło domu biegają 
psy, już dziś nie na uwię-
zi, ale drobnymi krokami 
dopadają drzwi domostw, 
to znowu bawiąc się stoją 
na dwóch łapach i tylko 
czekają na wesołe rozba-
wione dzieci. Koty leniwie 
przeciągają się i mrucząc 
zasypiają w kocich marze-
niach, to znowu biegają za 
unoszącymi się suchymi liśćmi. Wszędzie wokoło cisza jakby 
ludzi nie było. Jakaś dziwna melancholia i spokój gości w sercu.
 Za bukowskim zakrętem domy mieszkalne ustawione w 
szeregu, całe zadbane, ale jakby puste. Wokół stoją ogołocone 
z liści drzewa i wprowadzają przechodnia w swoistą zadumę. 
W dali zaś błyszczy tafla Wisłoki, od której ciągną się łąki całe 
upstrzone kolorami jesieni. Na wzgórzu stoją dostojne dęby, buki 
i krzewy tarniny. Wśród takiej scenerii – malowniczej scenerii – 
łatwo można zauważyć rodzinny dom Kazimiery i Mieczysława 
Samborskich. Gdyby umiał mówić, opowiedziałby o kolejach 
życia tej rodziny. Najpierw był pełen gwaru dziecięcego, potem 
opustoszał i smutnie czekał na powrót właścicieli. A właściciele 
tego niezwykłego domu „wybyli” tak na dłuższą chwilę wyjechali 
w świat, aby odkrywać uroki kontynentu amerykańskiego, aby 
poznać inne życie i tym samym dać synom dobre wykształcenie 
i lepsze możliwości na przyszłość.
 Jak żyli i co odkrywali Samborscy w amerykańskim świecie, 
kim stali się synowie i dlaczego pozostali na tamtej ziemi, dlacze-
go Kazimiera i Mieczysław po szesnastu latach bycia w Ameryce 

postanowili wrócić?... Przyglądając się ich życiu zrozumiemy, że 
życie ludzkie jest niezwykłą loterią zdeterminowaną przez Kogoś, 
kto lepiej wie co człowiekowi jest potrzebne.
 Bukowa jest rodzinną wioską Samborskich z dziada pradziada. 
Tutaj – na tej ziemi – żyli rodzili się i umierali, tutaj dorabiali się 
i gospodarowali, tutaj osadzały się coraz to młodsze pokolenia. 
Ten dom – rodzinny dom Mieczysława i Kazimiery był budowany 
przy pomocy ojca Józefa Samborskiego, a ten zaś ową posesję 
otrzymał od swojego ojca Michała. O Michale Samborskim pa-
miętają już tylko nieliczni starsi mieszkańcy wsi. Mówią o jego 
udziale w I wojnie światowej, przemarszu przez całą Europę i 
Afrykę, o ciężkiej walce z chorobą malarią na którą zachorował i o 

powrocie do Bukowej. Tutaj 
Michał był jednym z bogat-
szych kmieci, posiadał 21 
morgów pola, zatrudniał do 
prac polowych parobków, 
służebne do pracy w domu, 
gdyż miał siedmioro dzieci. 
Jedna z córek Stefania była 
zakonnicą, pracowała we 
Lwowie i jest pochowana 
na cmentarzu w Kieleckim. 
Józef syn Michała a oj-
ciec Mieczysława otrzymał 
schedę – 3 morgi ziemi i 
na tej ziemi wraz z żoną 
Władysławą z domu Trychta 
rozpoczął włodarzowanie. 
Z tego małżeństwa wyrosło 
trzech synów. Kazimierz, 
który po ukończeniu szkoły 
plastycznej osiadł w Ostro-
wie Wielkopolskim gdzie 
jest nauczycielem plasty-
ki, ponadto maluje obrazy 
sakralne, pejzaże, martwą 
naturę i portrety. Nie zapo-

mniał o swojej rodzinnej wsi i kiedy w Bukowej powstał kościół 
ofiarował dwa obrazy z Jezusem Miłosiernym. Drugi syn Józefa 
Edward po ukończeniu szkoły średniej pracował w różnych za-
kładach pracy i zawsze na stanowiskach kierowniczych.
 Syn Mieczysław po podstawówce ukończył Zasadniczą Szkołę 
Zawodową budowy samolotów o specjalności ślusarz. Następnie 
podjął pracę w Tarnowie w zakładach elektrycznych przy budo-
wie części do samolotów. Odbył służbę wojskową w Dęblinie i 
w stopniu kaprala wrócił do cywila. W 1958 roku wraz z ojcem 
rozpoczął budowę domu w Bukowej, a że pochodził z rodziny 
pracowitych ludzi potrafił pracować zawodowo oraz prowa-
dzić własne gospodarstwo rolne. Budowany dom szybko rósł. 
Oszczędny Mieczysław zarobione pieniądze zagospodarowywał 
we własne gospodarstwo. W 1963 roku ożenił się z Kazimierą i 
razem z żoną prowadzili gospodarstwo rolne i pracowali zawo-
dowo – poszerzali klasę tzw. chłoporobotników.
 Kazimiera z domu Kałamucka Samborska była córką Marii i 
Józefa i pochodziła z Hłudna. Ukończyła średnią szkołę krawiecką 
i rozpoczęła pracę w swoim zawodzie. Poznała się z Mieczysła-

Jubileusz 50-lecia ślubu rodziców Mieczysława

Bracia Samborscy 
Od lewej: Karol, Jacek i Tomasz

Kazimiera Samborska z synami Karolem i Tomaszem  
oraz wnuczką



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 25
wem i szybka przyjaźń przerodziła się w miłość. Stworzyli dobrą 
rodzinę opartą na wzajemnej miłości, życzliwości i pomocy.
Zamieszkali po ślubie w nowo wybudowanym domu w Bukowej. 
Tutaj Kazimiera obszywała sąsiadki i znajomych, ukończyła 
mistrzowski kurs krawiecki i została zatrudniona jako krawcowa 
w Praktycznej Pani w Brzostku. W latach sześćdziesiątych ubie-
głego stulecia bardzo prężnie działało Koło Gospodyń Wiejskich 
w Brzostku. Prowadzone tutaj były kursy kulinarne, szycia i 
haftowania. Kazimiera wraz z Janiną Frycową organizowały 
pokazy kulinarne oraz z Zofią Baran z Nawsia Brzosteckiego 
pokazy modnego ubierania się. Później Kazimiera Samborska już 
samodzielnie organizowała kursy szycia. W domu zaś prowadziła 
nowoczesne gospodarstwo 
rolne ustawione na uprawę 
buraka cukrowego, warzyw 
i hodowlę trzody chlewnej. 
Razem z mężem obrabiali 
pola koniem oraz własnymi 
narzędziami rolniczymi i 
siłą własnych rąk. Pracowali 
ciężko od świtu do nocy ale 
też im los sprzyjał. W domu 
Mieczysław otworzył punkt 
skupu owoców, do którego 
rolnicy zwozili wyproduko-
wane truskawki, groszek zie-
lony, ogórki i praca wrzała 
do późnych godzin nocnych, 
gdyż skup płodów rolnych 
kończył się załadunkiem na 
samochody transportowe, 
odwożące te zbiory do za-
kładów przetwórstwa owo-
cowego w Jaśle. Mieczysław 
zmienił pracę zawodową i został zatrudniony w Spółdzielni Usłu-
gowo Wytwórczej, a potem w Gminnej Spółdzielni w Brzostku. 
Kazimiera wzorowo prowadziła dom i czuwała nad zagrodą, a 
potem biegła do zajęć krawcowej w Praktycznej Pani.
 W domu rodzinnym Kazimiery i Mieczysława Samborskich pa-
nowała zgoda, wzajemna życzliwość, umiejętność wsłuchiwania 
się w siebie nawzajem. Rodzina zaczęła się powiększać i przyszło 
na świat trzech synów, których rodzice obdarzali wielką miłością 
i zapewnili im szczęśliwe, błogie dzieciństwo. Wychowywali ich 
w miłości do człowieka, w posłuszeństwie, w pracy, w bogoboj-
ności, ale także w dyscyplinie. Zawsze w niedzielę prowadzili 
ich do kościoła w Brzostku. I chociaż z Bukowej do Brzostku 
jest 3 km zawsze uczestniczyli w nabożeństwach tych nie tylko 
obowiązkowych wynikających z dekalogu „dzień święty święcić 
i mszę świętą nabożnie wysłuchać...”, ale także w nabożeństwach 
Maryjnych, Wielkopostnych, Adwentowych. Zawsze chłopcy byli 
bardzo zadbani i umieli się przyjaźnić z rówieśnikami. Już jako 
młodzi byli przykładem układnych i wzorowych ludzi i można 
było przypuszczać, że w dorosłym życiu staną się niezwykle 
aktywni, poszukujący i twórczy. I tak się stało. 
 Najstarszy syn Jacek już w szkole podstawowej wyróżniał 
się wśród chłopców pracowitością, kulturą bycia i aktywnością. 
Uczestniczył chętnie w życiu szkoły i to nie tylko w zajęciach 
obowiązkowych ale także w popołudniowych kółkach przed-
miotowych, sportowych i 
zbiórkach harcerskich. W 
kościele zaś był ministran-
tem i lektorem. Po ukończe-
niu Technikum rolniczego 
pracował w SPPiRI w Jaśle, 
odbył zasadniczą służbę 
wojskową, później pracował 
w dębickim Stomilu. Ożenił 
się z Bronisławą Kolano i 
razem wychowują dwoje 
dzieci. Syn Michał jest stu-
dentem w Wyższej Szkole 
Inżynieryjno-Ekonomicznej 
w Rzeszowie, a córka Mag-
da jest uczennicą Liceum 
Ogólnokształcącego. Jacek 
Samborski jest wzorowym 
mężem, ojcem, synem i są-
siadem. Czynnie uczestniczy 
w pracach Akcji Katolickiej 

oraz współtworzy katolickie pismo „Światło”.
 Tomasz Samborski – drugi syn Kazimiery i Mieczysława już 
w podstawówce należał do grona uczniów pracowitych ułożonych 
i koleżeńskich. Posiadał zdolności techniczne. Po ukończeniu 
podstawówki podjął naukę w Technikum Rolniczym w Kleciach. 
Zawsze był ciekawy świata i pilnie śledził losy ludzi – Polaków 
– wyjeżdżających z kraju. To właśnie On w 1994 roku złożył „pa-
piery” całej rodziny do losowania na zieloną kartę. Miał szczęście, 
bo rodzina Samborskich została wylosowana do zielonej karty 
w USA. Rozpoczął się czas na załatwianie spraw urzędowych 
wynikających z możliwości wyjazdu do Ameryki. Wyjazdy do 
ambasady amerykańskiej w Warszawie, zbieranie potrzebnych 

dokumentów, badania lekar-
skie, szczepienia, zdobywa-
nie zaświadczeń o niekaral-
ności, wybieranie świadectw 
urodzenia dzieci. W rodzinie 
Samborskich zawirowało. 
Spokój rodzinny został pod-
ważony oczekiwaniami na 
wyjazd. Radość mieszał się 
z paniką i przerażeniem. 
Chaos przeplatał się z dniami 
radości. Noce nieprzespane z 
kalkulowaniem przyszłości i 
wspomnieniami przeszłości 
były na porządku dziennym. 
Myślenie o tym, że trzeba 
opuścić dom rodzinny w 
Bukowej było szczególnie 
dla Mieczysława bardzo 
bolesne, ale myśl o lepszej 
przyszłości synów stały się 
przyczynkiem do podjęcia 

stanowczej decyzji o wyjeździe z kraju. Szczególnie Mieczysław 
kochał tę ziemię bukowską. Z okna widać było brzeg Wisłoki, a 
dalej łąki i pola. Upajał się zapachem jaśminu i bzu. Przyjaźnił 
się z sąsiadami i czuł się tu szczęśliwy.
 Kazimiera Samborska dzielnie organizowała przygotowania 
do wyjazdu z kraju. Znalazła sponsorów – państwo Janinę i Euge-
niusza Jabłońskich z Tarnobrzega, którzy mieszkali i pracowali na 
ziemi amerykańskiej w stanie New Yersy, jednak i ona ukradkiem 
obcierała łzy z oczu. Jako żywo przypominała sobie chwilę pełne 
szczęścia i radości w Bukowej, przyjaciół i swoją pozycję zawo-
dową – już pracowała w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Kleciach 
jako nauczycielka zawodu z ukończonym kursem pedagogicznym 
organizowanym przez Odział Doskonalenia Nauczycieli w Tarno-
wie – właściwie to życie przyniosło Jej spełnione marzenia. Jed-
nak niepewność budziły nowe czasy, które zapanowały w naszym 
kraju po transformacji społeczno-politycznej. Ciągły niepokój o 
pracę młodego pokolenia a szczególnie na Podkarpaciu, zakłady 
pracy upadały, młode pokolenie po skończeniu szkół nie umiało 
znaleźć pracy i do domów zaczęło wkradać się ubóstwo. Młodzi 
ludzie coraz częściej wyjeżdżali z kraju. Niejeden Polak marzył 
o wylosowaniu zielonej karty amerykańskiej jednak udawało 
się to nielicznym i właśnie do nich zaliczyć możemy rodzinę 
Samborskich.
 Kazimiera coraz pilniej pakowała paczki. Smutne Jej oczy 

żegnały się z przyjaciółmi 
ale też od czasu do czasu 
rozpierała ją radość bycia 
na amerykańskiej ziemi. 
Najpierw wyjechała z śred-
nim synem Tomaszem, gdyż 
Karol kończył piątą klasę 
szkoły podstawowej i z nim 
później miał przyjechać oj-
ciec. W kwietniu 1994 roku 
wyjechali „w nowy świat”. 
Jeszcze wtedy nie zdawali 
sobie sprawy ile barier mają 
do pokonania, największą 
jednak barierą była nie-
umiejętność języka. Jednak 
przy pomocy znajomych 
zamieszkali w kondominium 
i zaczęli wieść żywot pol-

Od lewej: Mariola Samborska-Żyra, Mieczysław, Magdalena, 
Tomasz, Kazimiera i Karol Samborscy

Edyta i Karol Samborscy z rodzicami Dokończenie na str. 26
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skich emigrantów. Tomasz poszedł do 
szkoły i bardzo pilnie uczył się języka 
oraz zdobywał uprawnienia techniczno-
budowlane. Był uparty i śmiało dążył 
do wyznaczonego sobie celu, a życie 
na tym kontynencie płynie ze zdwojoną 
szybkością, dzięki umiejętnościom 
technicznym i pracowitości rozpoczął 
działalność na własny rachunek. Dziś 
jest kontraktorem i prowadzi firmę 
budowlano-remontową, w której 
zatrudnia Polaków. Obecnie mieszka 
już we własnym domu razem z żoną 
Magdą Peperą z Jasła i córką Wiktorią. 
Magda ukończyła szkołę pielęgniarską i 
pracuje w szpitalu, a ich córka Wiktoria 
uczęszcza do czwartej klasy szkoły ele-
mentarnej i szkoły katolickiej polskiej. 
W wychowaniu córki pomagali rodzice. 
Kazimiera od początku pracowała w 
swoim zawodzie jako krawcowa, uczy-
ła się języka angielskiego i prowadziła 
wspólny dom. Na zakupy wyjeżdżali 
własnym samochodem raz w tygodniu. 
Tego zwyczaju i wielu jeszcze innych 
musieli się nauczyć.
 Mieczysław Samborski z najmłodszym synem Karolem przy-
lecieli do USA po zakończeniu roku szkolnego. I właściwie to 
już cała rodzina była razem tyle tylko, że z dala od rodzinnego 
kraju. Najstarszy syn Jacek został w Bukowej i rozpoczął budowę 
nowego domu w Brzostku.
 Dla Naszych emigrantów rozpoczęły się dni pełne pracy, nauki, 
niezwykłych przygód i tęsknoty za Bukową, w której przeżyli 
tyle lat. Zwykle w niedziele amerykański telefon rozgrzewał się 
do czerwoności. Rozmowy z synem, rodziną Trychtów, bratem 
Edwardem i znajomymi studziły trochę tęsknotę, ale nadchodziły 
chwile pełne nostalgii. Nade wszystko „uczenie się” życia ame-
rykańskiego wypełniało każdą chwilę w dzień i w nocy naszych 
Rodaków.
 Karol rozpoczął naukę w szóstej klasie elementarnej szkoły, 
a później uczył się dalej i dalej poszerzając swoje horyzonty 

wiedzy i tajniki języka angielskiego. 
Podjął studia na uniwersytecie w Devry 
o kierunku informatycznym z komu-
nikacją międzynarodową. Dzisiaj po 
ukończeniu tych studiów jest jednym ze 
„speców” elektroniki informatycznej. 
Szybko nauczył się nie tylko języka 
angielskiego, ale także wtopił się w 
kulturę tamtego kontynentu. Pracuje, 
dobrze zarabia, ma własny dom i zało-
żył rodzinę żeniąc się z Edytą Regułą 
– Polką spod Kolbuszowej – z kobietą 
już tam wykształconą.
 Ojciec rodziny Mieczysław po przy-
jeździe na ziemię amerykańską z wiel-
kim zapałem zabrał się do pracy. Praco-
wał w grupie budowlanej, pomagał przy 
remoncie domu synowi Tomaszowi 
oraz pomagał w wychowaniu wnuczki. 
Noce i dnie, radości i smutki, cierpienia 
i uniesienia przez szesnaście lat pobytu 
na kontynencie amerykańskim mijały 
szybko. Ciężka praca, łzy do poduszki 
ale też i radość z bycia tam, wszystko 
to pozostało. Kazimiera i Mieczysław 
postanowili swoje starsze lata spędzić w 
ojczyźnie. Jakby za Norwidem powta-
rzali: „Do kraju tego, gdzie kruszynę 

chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba 
tęskno mi Panie...” powtarzali a potem wrócili.
 Dziś mieszkają znowu w domu za zakrętem w Bukowej, we 
własnym rodzinnym domu budowanym na ziemi ojców. Ta ziemia, 
na której zamieszkał pradziad Mieczysława jest bardzo miła.
 Wrócili tu gdzie z okien widać Wisłoki brzeg, w ogrodzie stoją 
krzewy bzu i jaśminu, drzewa owocowe, a łąki utkane są kolora-
mi jesieni. Wrócili tu gdzie drzewa buków szumią niezwykłym 
szumem, gdzie sąsiedzi są bardzo bliscy, chociaż jest ich coraz 
mniej, wrócili tu bo, chcą być na swojej ojcowiźnie którą kochają.
 Rodzina Kazimiery i Mieczysława Samborskich z Brzostku 
poszła w świat i z powrotem tutaj wróciła. Jest przykładem pra-
cowitości i odwagi. Jest przykładem, że można zmieniać własną 
rzeczywistość ale najpewniej jest trwać na swoim.

Zuzanna Rogala

Ślub Magdy i Tomasza Samborskich

Brzosteckie Koło Gospodyń zareje-
strowane jako Stowarzyszenie „Nasz 

los w naszych rękach” może się poszczycić 
kolejnym sukcesem, tym razem w dziedzi-
nie kulinarnej.
 W połowie października brzosteckie 
gospodynie wzięły udział w konkursie 
kulinarnym „Zasmakuj w tradycji” orga-
nizowanym przez Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Liwocz” Im-
preza odbyła się w Domu 
Ludowym w Brzyskach. 
Konkurs ten był organi-
zowany w trzech katego-
riach: wystrój stołu, smak 
potrawy i osiągnięcia w 
działalności koła.
 Brzosteckie koło osią-
gnęło najwyższą ocenę w 
kategorii: wystrój stołu 
z tradycyjnym jadłem. 
Zważywszy na fakt, że 
w konkursie brało udział 
dziewięć kół z sąsiednich 
gmin, pierwsza nagroda 
dla brzosteckich gospo-
dyń jest niewątpliwie 
dużym wyróżnieniem. 
Brzostecki stół był nie-
zwykle okazały i pomy-

słowy czym zdecydowanie wyróżniał się 
na tle pozostałych stołów, które również 
były szalenie dekoracyjne. Oprócz pięknie 
udekorowanych potraw były tu także róż-
norodne przetwory w misternych słoicz-
kach wykonane przez jedną z brzosteckich 
gospodyń, co wzbudziło duże zaintereso-
wanie zarówno komisji jak i pozostałych 

uczestników imprezy. 
 Do zdobycia tej zaszczytnej nagrody 
przyczyniło się również duże zaangażo-
wanie kobiet z koła, które przygotowały 
wiele smacznych, tradycyjnych potraw.
 Przewodnicząca koła dziękuje 
wszystkim kobietom , które przygotowa-
ły tradycyjne potrawy oraz pomogły w 
dekoracji stołu i tym samym przyczyniły 
się do zdobycia najwyższej oceny w tym 
konkursie.

 Piękną oprawę imprezy 
tworzyła Kapela Ludowa 
„Brzostowianie”, któ-
ra nie tylko uświetniła 
rodzimą prezentację ku-
linarną lecz również wy-
pełniała przerwy w czasie 
trwania imprezy oraz 
akompaniowała innym 
kołom do tradycyjnego 
śpiewu. Była bowiem 
jedyną kapelą na tej im-
prezie.
 Zarówno występ ka-
peli jak i zwycięstwo 
brzosteckiego koła za-
reklamowały korzyst-
nie naszą gminę wśród 
ościennych gmin należą-
cych do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania 
„Liwocz”.

E.M.

kolejny sukces koła gospodyń w brzostku

Dokończenie ze str. 25
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Jesienny pejzaż wdarł się w cały brzostecki krajobraz. Kolory 
żółte, szare, brązowe zdominowały ciemną zieleń trawy. 

Wiatr mocno zaciąga ostrym chłodem podnosząc zeschłe 
liście, które jak baletnice wirują, zataczają kręgi aż wreszcie 
powoli spadają w dół. Cała mozaika ko-
lorów wyzwala u przechodniów uczucie 
stagnacji.
 Ogród dawnej plebanii też zmienił 
swoje kolory, opustoszał i ucichł od 
gwaru rozmów, śmiechu uczestników 
WTZ. A w środku obiektu − starej ple-
banii − trwają zajęcia w poszczególnych 
pracowniach.
 Z artystycznym rozmachem pracują 
uczestnicy w pracowni plastycznej pod 
czujnym okiem dwóch instruktorek mgr 
inż. Zofii Moskal i Agnieszki Bulsy. 
Pracownia utrzymana jest we wzoro-
wym porządku. Z wielkim smakiem 
artystycznym udekorowane są ściany i 
kąciki pracowni materiałami wykonany-
mi przez uczestników tej pracowni. Przy 
dużym stole siedzą cztery osoby: Iwona, 
Jolanta, Katarzyna i Łukasz, a przed nimi 
rozłożone są materiały, z których wyko-
nują piękne prace twórcze. Na kartkach z 
bloku rysunkowego szkicują, rysują, na-
klejają, malują farbami akwarelowymi, 
a wszystko to robią pod czujnym okiem pań instruktorek. Ich 
prace wysyłane są na konkursy nie tylko do Dębicy ale także do 
województwa. Wykonują też mozaiki z forniru, który pomalo-
wany jest w różne kolory i pocięty na małe kawałeczki. Właśnie 
z tych kawałeczków powstają gustowne mozaiki i obrazy. 
Kasia jest mistrzem w tej dziedzinie i z wielką cierpliwością i 
wyczuciem układa piękny obraz. Iwona z wielkim wyczuciem 
haftuje krzyżykami obraz namalowany na materiale. Jolanta 
wykonuje z półfabrykatów biżuterię. Leżą tam ozdobne wisior-
ki, koraliki, kolczyki, bransolety, które prawie niczym nie róż-
nią się od tych kupowanych w sklepach. Justyna zaś wykonuje 
makramę − pracuje ze sznurkiem wiążąc go w okrągłe supły, 
tworzy makaty i kilimki na ścianę. Łukasz − jedyny chłopak 
w tej grupie − przygotowuje teksty do kroniki warsztatowej. 
Własnym językiem opisuje spostrzeżenia z ciekawych zajęć i 
wydarzeń. W tej pracowni uczestnicy przygotowują batik na 
papierze wykonywany kredką woskową. Ponadto pracownia 
wykonuje stroiki na różne okoliczności. Obecnie robi stroiki z 
kwiatów, gałązek z kolorowymi owocami i jedliną na mogiły. 
W grudniu będą robione stroiki bożonarodzeniowe, ozdoby 
choinkowe oraz wystrój do szopki. Na wiosnę uczestnicy pra-
cowni będą wykonywać stroiki wielkanocne. Do tego jeszcze 
instruktorzy przygotowują kartki świąteczne oraz elementy 

dekoracyjne do mieszkań, takie jak ozdobne doniczki z kwia-
tami z zasuszonych gałązek i owoców krzewów. 
 Pracownie plastyczne współpracują z pracownią stolarską 
prowadzoną przez Pawła Bacharę, która przygotowuje elemen-
ty z drewna, zaś plastycy ozdabiają je. Techniką serwetkową 
decoupage ozdabiane są deseczki do krojenia warzyw i owo-
ców. Nad pracami uczestników czuwają instruktorki, które roz-

poznają możliwości twórcze uczestników, a potem metodą prób 
i błędów dochodzą do prowadzenie efektywnych zajęć. Widać 
w tej pracowni bardzo dobrą organizację pracy z uczestnikami, 
a wynika to z dobrego przygotowywania pedagogicznego.
 Zofia Moskal jest długoletnią nauczycielką i ma ukończone 
studia wyższe na Akademii Rolniczej w Krakowie oraz liczne 
studia podyplomowe prowadzone przez Akademię Pedagogicz-
ną w Krakowie. Artystyczne zdolności zaś wyssała z mlekiem 
matki, gdyż cała jej rodzina jest uzdolniona artystycznie. Brat 
Stanisław maluje obrazy oraz rzeźbi w kamieniu i drewnie, zaś 
Ewa jest długoletnią nauczycielką plastyki i też maluje martwą 
naturę. I tak zdolna i twórcza pani Zofia Moskal z domu Sambor-
ska przenosi na podopiecznych swoje uzdolnienia artystyczne.
 Pracownia gospodarstwa domowego prowadzona jest przez 
instruktorkę Renatę Kafel, kobietę artystkę w kuchni, która 
swym talentem potrafi wyczarować wspaniałe wypieki, sałatki, 
surówki, zapiekanki, zupy, przetwory na zimę oraz wszystko 
to, co kusi nasze podniebienia. Pracuje z pięcioosobową grupą, 
którą uczy zasad higienicznego przygotowywania posiłków. 
Wykorzystuje produkty z działki, z darów od sponsorów, z 
Caritasu, a resztę produktów zakupuje wraz z uczestnikami 
w sklepie. W pracowni odbywają staż półroczny ucznio-
wie z techników w Kleciach. Finanse na zakup artykułów 

spożywczych otrzymują warsztaty z 
PFRON-u. Ponadto pracownia wykonuje 
zamówienia w postaci wypieków ciast, 
ciasteczek, placków, tortów, a opłatę za 
usługi zamawiający wpłacają do kasy 
warsztatów. Ta pracowania jest dobrze 
rozpoznawalna w środowisku, gdyż 
współpracuje ze szkołą podstawową i 
różnymi organizacjami przygotowując 
oprawę kulinarną na różne uroczystości 
takie, jak: piknik rodzinny, aktywny se-
nior, spotkania rodzin katyńskich, dzień 
matki. Uczestnicy pałaszują z wielkim 
apetytem przygotowany posiłek codzien-
nie, mają zapewnione bezpieczeństwo 
pracy oraz uczą się zasad racjonalnego 
zdrowego żywienia.
 I chociaż uczestnikom WTZ nie zawsze 
los się uśmiecha, czasem są pełni smutku 
i boleści, to jednak dobrze przygotowane 
posiłki i słodkości rekompensują ich 
cierpienie.

Zuzanna Rogala

W warsztatowych progach
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

szkoła powszechna i marzenia cd.
Po zakończeniu lekcji niemal całą 

drogę biegłem do domu, by tato 
miał dość czasu na przygotowanie się do 
wyjścia. Wkrótce tata zabrał się do ostrze-
nia brzytwy i powiedział bym jego buty 
wyczyścił i wypastował. Tato nie golił się 
codziennie lecz dwa, trzy razy w tygodniu, 
a bywało, że tylko raz w tygodniu w nie-
dzielę rano. Natychmiast zabrałem się do 
czyszczenia butów. Spociłem się aż dopóki 
buty nie lśniły czarnym połyskiem. Tato 
ubrany odświętnie, popatrzył jeszcze w 
lusterko wiszące na ścianie, podkręcił wąsa 
i wyszedł z domu do kierownika szkoły.
 Nie mogłem doczekać się na jego po-
wrót. Byłem niespokojny, ponieważ tylko 
przypuszczałem na jaki temat kierownik 
szkoły chciał rozmawiać z moim tatą. 
Może kierownik miał jakieś zastrzeżenia 
do mojej nauki, bowiem kiedy tato uczył 
mnie zegarmistrzostwa chyba ze dwa razy 
miałem trochę trudności w rozwiązywaniu 
zadań z matematyki w klasie przy tablicy.
 Pełen niepokoju i obaw wyszedłem z 
domu do stodoły na boisko do Władka 
naszego parobka, a mojego przyjaciela i 
powiernika. Władek robił plaskury z żyt-
niej słomy, na poszycie fragmentu dachu na 
stodole zniszczonego przez gruby konar, 
który podczas silnego wiatru odłamał się 
z dużej, rozłożystej wierzby. Gdy kończy-
łem zwierzanie się Władkowi z mojego 
zmartwienia, siostra Gienia zawołała mnie 
bym przyszedł do domu bo wrócił tato. Na-
tychmiast pobiegłem do kuchni, gdzie tato 
siedział na krześle jeszcze w odświętnym 
ubraniu. Miał minę raczej łagodną i od 
razu zapytał. Ile zapłaciłeś kierownikowi 
szkoły, że stał się twoim oddanym adwo-
katem? Poczułem nagle wypieki na twarzy, 
ale z pełną powagą odpowiedziałem. Nie 
płaciłem wcale ani o nic go nie prosiłem. 
No to masz u niego wielkie przywileje 
skoro tak cię wychwalał jako najlepszego 
ucznia w szkole. Zaproponował mi bym 
zapisał cię do gimnazjum w Jaśle, na co 
wyraziłem zgodę.
Opanował mnie szał radości. Rzuciłem się 
tacie na szyję, ściskałem go i całowałem 
po wygolonych policzkach dziękując za 
wyrażoną zgodę. Zaraz też skoczyłem do 
mamy z uściskami i ucałowaniami, ale w 
jej ramionach rozpłakałem się z radości. 
Było to dla mnie bardzo mocne przeży-
cie, które spowodowała emocja pewności 
spełnienia się moich marzeń dalszej nauki 
w gimnazjum.
 Nazajutrz w szkole po lekcji matema-
tyki prowadzonej przez kierownika szkoły 
zwróciłem się do niego z prośbą o chwilę 
rozmowy z nim. Z korytarza szkolnego 
prowadziły drzwi do mieszkania kierow-
nika, a pierwszy pokój mieszkania był 
jednocześnie jego kancelarią. Weszliśmy 
do kancelarii i po zamknięciu drzwi dzię-
kowałem drżącym głosem panu kierowni-
kowi za jego wczorajszą rozmowę z moim 
tatą. Na twarzy kierownika zobaczyłem 

uśmiech, który pojawiał się rzadko. Był 
to niewątpliwie uśmiech zadowolenia z 
wyrażanej mu wdzięczności przeze mnie. 
Niezwłocznie potwierdził to życzliwym 
objęciem mnie ręką za ramię i miłym 
głosem stwierdził, że chętnie pomoże mi 
przygotować się do egzaminu wstępnego 
do gimnazjum. W wyznaczone dni będzie 
mnie przepytywał z tych partii materiału 
z których jego zdaniem bywają przepro-
wadzane egzaminy. Pierwszą repetycję 
wyznaczył na poniedziałek za trzy dni. Z 
kancelarii wyszedłem przepełniony rado-
ścią i postanowieniem wykonania każdej 
wskazówki i zalecenia kierownika szkoły.
 Po powrocie ze szkoły do domu opo-
wiedziałem mamie o mojej rozmowie z 
kierownikiem szkoły. Bardzo ucieszyła się 
inicjatywą kierownika przygotowywania 
mnie do egzaminu wstępnego do gim-
nazjum. Obiecała dać mi w poniedziałek 
masła, jajek i twarogu dla kierownika za 
jego dobre serce. W takich okolicznościach 
moje marzenia weszły w początkową fazę 
ich urzeczywistniania.

Na krawędzi wojny
Pod koniec czerwca 1939 r. z rodzi-

cami pojechałem do Jasła załatwić 
formalności związane z przyjęciem mnie 
do gimnazjum stosownie do terminu i 
wskazówek podanych mi przez kierownika 
szkoły pana Krawczyka. Oprócz świadec-
twa ukończenia Szkoły Powszechnej w 
Grudnej Górnej miałem pismo kierownika 
szkoły do dyrektora Gimnazjum w Jaśle z 
pochlebną opinią i wskazaniem przyjęcia 
mnie na pierwszy rok nauki w gimnazjum. 
Po przekazaniu mojego podania z prośbą 
o przyjęcie mnie do gimnazjum, wraz z 
wymaganymi załącznikami, powiedziano 
mi bym zaczekał na rozmowę. Po chwili 
wskazano mi pokój do którego mam się 
udać. Wchodząc do pokoju zobaczyłem 
trzy osoby, które kolejno przywitały się ze 
mną przez podanie ręki. Oczywiście każdej 
z nich ukłoniłem się, a panią pocałowałem 
w rękę, bo w składzie trzyosobowym była 
jedna pani.
 Zauważyli moje zdenerwowanie, bo 
rozmowę ze mną zaczęli od błahych py-
tań. Czym przyjechałem do Jasła? Może 
czuję się zmęczony podróżą furmanką? Jak 
przebiega wydobycie węgla na kopalni w 
Grudnej? Wkrótce poczułem się zupełnie 
rozluźniony, a kolejne pytania przypomi-
nały tematykę lekcji szkolnych. Nawet 
nie zdawałem sobie sprawy, że byłem 
egzaminowany. Po zakończeniu rozmowy 
poinformowano mnie, że decyzję o wyni-
ku rozpatrzenia mojej prośby otrzymam 
pocztą. Nie mogłem powstrzymać się od 
pytania. Czy mogę liczyć na pozytywną 
decyzję? W odpowiedzi usłyszałem. Ra-
czej tak, ale musisz gorąco się modlić by 
nie doszło do wojny.
 Usłyszana odpowiedź zasiała we mnie 
nowy niepokój. Ciągle jeszcze byłem pod 
wrażeniem wspaniałych uroczystości roz-
poczęcia pontyfikatu przez Papieża Piusa 
XII. Uroczystości pontyfikalne z Rzymu 
transmitowane były przez Polskie Radio 
na początku marca 1939r. i w następnych 
tygodniach powtarzano je fragmentami. 
Wydawało mi się, że potęga kościoła repre-
zentowana przez nowo wybranego Papieża 
potrafi przeciwstawić się zaborczym zapę-
dom Hitlera, którego wojska zajęły Czechy 
zaledwie w dwa tygodnie po rozpoczęciu 

pontyfikatu Piusa XII. Co prawda radio 
nadawało coraz więcej audycji poświęco-
nych obronności kraju oraz darowiznom 
i zbiórkom pieniężnym na dozbrajanie 
wojska, ale ciągle nie wierzyłem by mo-
gło dojść do zbrojnego najazdu Niemiec 
na Polskę. Obawa zawarta w odpowiedzi 
udzielonej mi w gimnazjum wydawała mi 
się jednak wiarygodna.
 W gmachu gimnazjum oczekiwał na 
mnie tato. Gdy podszedłem do niego za-
pytał. No i co ci powiedzieli? Nic konkret-
nego. Mówili, że rozpatrzą złożoną prośbę 
i decyzję przyślą nam pocztą. Powiedzieli 
też bym gorąco się modlił, aby nie doszło 
do wojny. Tato zareagował na to powie-
dzeniem. Ciebie na pewno nie zabiorą na 
wojnę boś za młody.
 Z gimnazjum poszliśmy do naszego 
wozu z końmi przy których został Władek 
nasz parobek. Byliśmy już niedaleko gdy 
zawyły syreny. Na ulicy zrobił się ruch. 
Ludzie zaczęli biec w różne kierunki. 
Ktoś krzyczał, alarm przeciwlotniczy i 
przeciwgazowy. Ruszyliśmy z tatą biegiem 
w kierunku wozu. Zaraz za nami przybiegł 
do wozu mężczyzna z opaską na rękawie 
i z jakąś puszką przewieszoną na pasku 
przez ramię i krzyknął. Zjeżdżajcie stąd! 
Ukryjcie się gdzieś pod drzewami! Władek 
natychmiast założył koniom wędzidła, bo 
na postoju jadły siano i odjechaliśmy pod 
drzewa niedaleko bożnicy żydowskiej. 
Niebywale przerażony zapytałem tatę. 
Czy to już wojna? Odpowiedź była pocie-
szająca. Nie bój się to ćwiczenia obrony 
cywilnej miasta.
 Wokół bożnicy powstał rejwach. Żydzi 
coś mówili, krzyczeli i biegali we wszyst-
kie strony. Niektórzy byli ubrani w czarne 
płaszcze o różnych długościach, w czarne 
kapelusze lub czaka inni byli w ciemnych 
garniturach i w jarmułkach na głowach. 
Jedna ich grupa zbiegła z pagórka, na któ-
rym stała bożnica pod mur podtrzymujący 
ziemię przed jej osuwaniem się. Część z 
nich przycisnęła się do muru reszta usia-
dła w kucki przy ich stopach. Niektórzy 
mieli ze sobą blaszane puszki na paskach 
i wyciągali z nich maski przeciwgazowe 
zakładając je sobie na twarze. Wyglądało 
to śmiesznie, ale jednocześnie bardzo 
groźnie. Wkrótce ustała bieganina, ludzie 
gdzieś pochowali się. Widać było tylko 
pojedyncze osoby w maskach przeciw-
gazowych z opaskami na rękawach. W 
mieście zapanowała przerażająca cisza. 
Czasem tylko dolatywało rżenie koni przy 
wiejskich furmankach.
 Po dłuższej chwili ponownie zawyły 
syreny z przerwami. Żydzi zdejmowali 
maski i odchodzili spod muru. Na ulicach 
pojawili się ludzie i rozpoczął się normalny 
ruch i gwar miejski, tylko jeszcze bardziej 
ożywiony niż przed alarmem. My też naszą 
furmanką wróciliśmy na poprzedni postój. 
Władek został przy koniach, a ja z tatą 
poszliśmy do pani Heleny Dachowskiej 
krawcowej, gdzie poszła mama z przywie-
zionymi artykułami żywnościowymi. Idąc 
z tatą spotkaliśmy wielu Żydów, którzy 
szwargotali między sobą niezrozumiale dla 
nas. Wśród nich byli też Żydzi z pejsami, 
w tym także młodzi chłopcy. Śmiesznie 
wyglądali dla mnie z ich pejsami, czyli z 
długimi pasemkami włosów na skroniach, 
skręconych w korkociągi zwisające przed 
uszami.

cdn.
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Pacjencie,
czy znasz
swoje prawa?
W październiku br. przypadała pierwsza 

rocznica urzędowania Rzecznika 
Praw Pacjenta, będącego centralnym or-
ganem administracji rządowej w Polsce. 
 Kierowane do jednostek samorządu 
terytorialnego pismo, inauguruje ogól-
nopolską kampanię promocyjno-infor-
macyjną, której adresatem są wszyscy 
obywatele. Kampania ma na celu przede 
wszystkim rozpropagowanie wiedzy o 
prawach pacjenta, a także o instrumentach 
przysługujących pacjentom w przypadku 
łamania ich praw.
 Dlatego też zwracam się z uprzejmą 
prośbą o zamieszczenie na stronie interne-
towej Państwa urzędu, bądź w wydawanej 
prasie lokalnej, informacji zawartych w 
załączniku.
 Z góry dziękuję za podjęcie wspólnych 
działań, podnoszących świadomość społe-
czeństwa o prawach pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta
Krystyna Barbara Kozłowska

PACJENT MA PRAWO DO:
1. Świadczeń zdrowotnych zgodnych z 

aktualną wiedzą medyczną
W sytuacji ograniczonych możliwości 
udzielenia odpowiednich świadczeń 
zdrowotnych, masz prawo do jasnej, obiek-
tywnej, opartej na kryteriach medycznych 
procedury ustalającej kolejność dostępu do 
tych świadczeń.
Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:
- zgłaszasz się telefonicznie do placówki 

ochrony zdrowia chcąc zapisać się na 
wizytę do lekarza. Uzyskujesz infor-
mację, że zapisać się możesz tylko 
osobiście,

- zgłaszasz się do szpitala ze skierowa-
niem od lekarza z prywatnej placówki 
ochrony zdrowia. Na izbie przyjęć 
odmawiają ci zakwalifikowania skie-
rowania, bo nie jest wystawione przez 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Informacji o swoim stanie zdrowia
Możesz zażądać od lekarza, aby udzielił 
ci informacji w sposób zrozumiały. Masz 
prawo pytać i zadawać dodatkowe pyta-
nia. Jeżeli nie chcesz być informowany o 
swojej sytuacji zdrowotnej, masz prawo z 
tych informacji zrezygnować. Masz prawo 
upoważnić szpital do poinformowania 
osób bliskich lub wskazanych instytucji 
o nagłym pogorszeniu twojego stanu 
zdrowia lub o natychmiastowej koniecz-
ności przetransportowania do innego 
świadczeniodawcy. Pamiętaj, że pacjent 
może udzielić takiego upoważnienia już w 
chwili przyjęcia do szpitala lub w trakcie 
pobytu. Szpital jest zobowiązany wypełnić 
wolę pacjenta.
Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:
- osoba udzielająca ci świadczeń zdrowot-

nych odmówiła udzielenia informacji o 
metodzie leczenia, rokowaniach oraz 
o innych alternatywnych sposobach 

leczenia,
- pracownicy medyczni nie poinformo-

wali cię o przewidywanych skutkach 
zastosowania określonych procedur 
medycznych.

3. Zachowania przez osoby udzielające 
świadczeń zdrowotnych tajemnicy 
informacji związanych z twoim lecze-
niem

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:
- lekarz (pielęgniarka) lub inny pracownik 

medyczny ujawnił dane dotyczące two-
jego leczenia osobie nieupoważnionej 
przez ciebie,

- lekarz przekazał dokumentację medycz-
ną osobie przez ciebie nieupoważnionej.

4. Wyrażania zgody albo odmowy na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych

W przypadku zabiegu operacyjnego 
albo zastosowania metody leczenia lub 
diagnostyki stwarzających podwyższone 
ryzyko, zgodę należy wyrazić w formie 
pisemnej. Zabieg lub leczenie mogą być 
przeprowadzone bez twojej zgody tylko 
w sytuacji kiedy znajdujesz się w stanie 
nagłego zagrożenia życia i zdrowia.
Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:
- pracownik medyczny udzielił ci świad-

czenia medycznego np. wykonał zabieg 
operacyjny bez poinformowania o ro-
dzaju zabiegu, zastosowanej metodzie 
oraz możliwych powikłaniach.

5. Poszanowania intymności i godności 
w szczególności w czasie udzielania ci 
świadczeń zdrowotnych

Pacjent znajdujący się w stanie terminal-
nym ma prawo do świadczeń zdrowotnych 
zapewniających łagodzenie bólu i innych 
cierpień.
Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:
- byłeś przyjęty w gabinecie wraz z kil-

koma innymi osobami. Każdy pacjent 
powinien być przyjmowany pojedynczo 
i mieć możliwość przygotowania się do 
badań w osobnym (zasłoniętym) miej-
scu.

6. Dokumentacji medycznej dotyczą-
cej stanu zdrowia oraz udzielonych 
świadczeń zdrowotnych

Podmiot udzielający świadczeń zdrowot-
nych jest zobowiązany prowadzić, prze-
chowywać i udostępniać dokumentację 
medyczną oraz zapewnić ochronę danych 
zawartych w tej dokumentacji. Doku-
mentacja udostępniana jest pacjentowi 
lub jego przedstawicielowi ustawowemu, 
bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. 
W przypadku śmierci pacjenta prawo to 
ma osoba upoważniona przez pacjenta za 
życia. Dokumentacja medyczna jest udo-
stępniana do wglądu w siedzibie podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych 
oraz poprzez sporządzenie jej odpłatnych 
wyciągów, odpisów lub kopii na koszt 
pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego 
lub osoby przez pacjenta upoważnionej. 
Dokumentację możesz uzyskać wnio-
skując do osoby zarządzającej zakładem 
opieki zdrowotnej.
Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:
- lekarz odmawia ci wydania kserokopii 

dokumentacji medycznej twierdząc, że 

to jego własność.

7. Poszanowanie życia prywatnego i 
rodzinnego

Pamiętaj, że jako pacjent, wymagający ca-
łodobowych lub całodziennych świadczeń 
zdrowotnych, masz prawo do kontaktu 
osobistego, telefonicznego lub korespon-
dencyjnego z innymi osobami. Masz prawo 
do opieki osoby bliskiej. Koszty związane 
ze sprawowaniem tej opieki nie mogą ob-
ciążać zakładu opieki zdrowotnej. Dlatego 
też za obecność osoby bliskiej musisz 
ponosić dodatkowe koszty.
Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:
- twoje dziecko przebywa na oddziale 

dziecięcym, a lekarz dyżurny nie chce, 
abyś z nim przebywał np. w porze 
nocnej. Jeśli nie ma innych przeszkód 
(typu epidemiczne lub organizacyjne), 
powinieneś uzyskać zgodę,

- podczas udzielania świadczeń pracow-
nik medyczny komen tuje twoje zacho-
wanie, postawę, styl życia w sposób 
tobie uwłaczający i poniżający.

8. Opieki duszpasterskiej
W zakładzie opieki zdrowotnej przezna-
czonym dla osób wymagających cało-
dobowych lub całodziennych świadczeń 
zdrowotnych, masz prawo do opieki 
duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się 
stanu zdrowia lub zagrożenia życia zakład 
opieki zdrowotnej jest zobowiązany umoż-
liwić pacjentowi kontakt z duchownym 
jego wyznania. Koszty realizacji prawa 
do opieki duszpasterskiej ponosi zakład 
opieki zdrowotnej.

9. Przechowywania rzeczy wartościo-
wych w depozycie

Koszty realizacji tego prawa ponosi zakład 
opieki zdrowotnej. Zakład ma obowiązek 
sprawować pieczę nad rzeczami wartościo-
wymi pacjenta.
Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:
- twoje rzeczy zostaną nieprawidłowo 

przechowane w wyniku czego dojdzie 
do ich uszkodzenia, zniszczenia lub 
zagubienia.

10. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii 
albo orzeczenia lekarza

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy 
mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo 
orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orze-
czenie ma wpływ na prawa lub obowiązki 
pacjenta wynikające z przepisów prawa. 
Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej 
działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, 
w terminie 30 dni od wydania opinii lub 
orzeczenia.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
adres: Aleja Zjednoczenia 25 

01-829 Warszawa
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

www.bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 800-190-590
Czynna od poniedziałku do piątku w 

godzinach 9.00 - 21.00

połączenia z tel. komórkowych:
(płatne wg stawek operatora)

22 833- 08-85
22 635- 59-96
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W Zespole Szkół w Brzostku 2 października 
obchodzono Święto Szkoły. Mimo że była 

to sobota, w sali gimnastycznej zebrało się sporo 
młodzieży. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor 
Halina Nowak. W przemówieniu przedstawiła 
węzłowe punkty historii szkoły. Wyeksponowała 
sylwetkę Patrona Szkoły i postawy przez Niego 
prezentowane – głęboką wiarę, miłość do Boga i 
człowieka, patriotyzm. Wyraziła życzenie, by te 
wartości stawały się coraz bliższe społeczności 
szkolnej.
 Tradycyjnie podczas Święta Szkoły pierwszo-
klasiści złożyli ślubowanie. Po tym podniosłym 
momencie, w części artystycznej, klasy maturalne 
(IV TŻ i IV TA) pełniące funkcję gospodarza 
szkoły przedstawiły montaż słowno-muzyczny 
„Śladami Jana Pawła II” przygotowany pod kierun-
kiem pani Anny Hudymy. Rozważania poświęcone 
spuściźnie Patrona były skupione wokół miejsc 
dla Niego ważnych – Wadowic, Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, Jasnej Góry i Rzymu. Śpiewającym 
akompaniowali na organach i gitarach uczniowie 
II ZS i I TM. Występ dostarczył wielu wzruszeń 
zgromadzonym i został przez nich bardzo ciepło 
przyjęty. Publiczność doceniła oryginalną sceno-
grafię, a także oprawę multimedialną ilustrującą 
teksty – przygotowaną przez pana Grzegorza 
Kolbusza.
 Kolejną część uroczystości stanowił finał III 
Turnieju Wiedzy o Szkole i Jej Patronie. Ry-
walizowało w nim 5 zespołów dwuosobowych 
z klas: I TŻa, II TŻa, I LU, II LU i III TŻb. Do 
ścisłego finału przeszły 3 klasy: I LU, III TŻb i 
I TŻa. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła ITŻa 
(Agnieszka Reguła, Paweł Nylec), drugie I LU (Ka-
mil Mroczek, Katarzyna Jezioro), trzecie III TŻb 
(Justyna Michońska, Natalia Nikiel). Tegoroczni 
uczestnicy Turnieju wykazali się rozległą wiedzą 
o życiu i działalności Jana Pawła II a także znajo-
mością historii szkoły. Zawodników dopingowali 
zarówno uczniowie jak i nauczyciele, którzy w 
momentach wahań i wątpliwości uczniów przyjęli 
rolę ekspertów. Zwycięzcom nagrody książkowe 
wręczyli pani dyrektor Halina Nowak i członkowie 
jury: Anna Hudyma, Małgorzata Jop i ksiądz dr 
Zbigniew Pałka.
 Uwieńczeniem obchodów Święta Szkoły była 
Msza święta odprawiona 4 października w kościele 
parafialnym w Brzostku, w której wzięła udział cała 
społeczność szkolna. /an/

Święto szkoły w zespole 
szkół im. jana pawła ii 
w brzostku

Tradycyjnie podczas Święta Szkoły pierwszoklasiści złożyli ślubowanie

Klasy maturalne przedstawiły montaż słowno-muzyczny

Uwieńczeniem obchodów Święta Szkoły była Msza świętaNagrody zwycięzcom wręczała dyrektor Halina Nowak

Kolejną część uroczystości stanowił Turniej Wiedzy o Szkole i Jej Patronie

Fot. Grzegorz Kolbusz
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Jadwiga 
Kudłacz

Franciszek 
Wojnarowski

Marian 
Nosal

kłamstwo smoleńskie
Poobcinane czubki drzew
I jeszcze gęstsza mgła
I nawet ucichł ptaków śpiew
I cisza coś mówić się zda

Ta cisza powiedzieć nam chce
Że zbliża się Zmarłych Święto
Zachęca więc ciebie i mnie
By stanąć pod brzozą obciętą

W prawdzie przed sobą i nimi
Zapytać gdzie chcą pomnika
Przy brzozie w smoleńskiej ziemi
Czy w Warszawie na chodnikach

Wśród zeschłych traw kikuty drzew
Zastygłych w tragicznej pozie
Skończcie walkę o naszą cześć
Nim liście opadną na brzozie

Świadkiem będzie katyński krzyż
Nie lejcie oliwy do ognia
Niech powie wam że to był
Wypadek a nie zbrodnia

10 października 2010

Koncert trwa
Gdzie Bajkał gdzie dziwny ten świat
Gdzie jeszcze płonie stodoła
Gdzie mimozy Jego sprzed lat
Nie chodźmy bo On wciąż woła

Trzy korony trzy gitary
Kwiaty we włosach targane
Gdzie Ty jesteś powiedz stary
Bo nie wiem co tu jest grane

Miejsce ciszy
Znam drogie miejsce takie
Co nie ma go na mapie
A cisza tam dokoła
Wspomnieniem do mnie woła

Wołania martwej ciszy 
Prócz mnie tam nikt nie słyszy
Bo głęboko jest skryta
Korzeniem lipy zszyta

Tam miłość ułożona
Razem On Ono Ona
Wieczność dla siebie mają
Wciąż dalej się kochają

Tam czas się nie odmienia
Od końca do stworzenia
Tam sens mego istnienia
Zamknęła święta ziemia

Szeregi tam kamienne
Barwinku kępy ciemne
Tam świateł droga mleczna
A pamięć jest tam wieczna

Gdzie drugi korowód taki
W winogronach zaplątany
Gdzie są Twej Ojczyzny znaki
Gdzie te dni których nie znamy

Świeci znicz na pięciolinii
Drży powietrze od akordów
Leci koncert jakiś inny
Waszych uwielbionych głosów

Wszystko w czasie się zmieszało
Jakby końcem był początek
Dla mnie nic się nie zmieniło
W duszy ciągle mam Wasz koncert

1 listopada

kiedy umrę
Kiedy umrę, to mi będzie
Wszystko obojętne
W sen pogrążę się, w milczenie
Wielkie i odświętne…
 W szaty ciało me ubiorą,
 (Ciało moje liche)
 I pożegnam świat ten cały
 I tę ludzką pychę.
Potem w dołek wykopany
W trumnie spuszczą ciało…
I nic mnie już na tym świecie
Nie będzie bolało…
 Moi bliscy łzy uronią,
 Powrócą do pracy,
 Mówić będą, „żem ja biedak”,
 - A oni biedacy!
Bo i cóż mi to za bieda
Może być w mogile?
Duch mój całą moc posiądzie
W pełnej będzie sile
 Ciało, co więziło ducha
 Niech się w proch rozłoży!
 Grunt, że duch mój wolnym będzie
 Zbywszy się obroży…
I rozwiążę te zagadki,
Co mnie tu dręczyły…
I cel poznam wszechstworzenia,
Wszechpotężnej Siły!

zapomniane mogiły
Zapomniane mogiły
bez zniczy
bez chryzantem
bez modlitwy
co pomogłaby
w zbawieniu tej duszy
Zapomniane mogiły
obsypane złotem
jesiennym liściem
starej brzozy
która pamięta
jako jedyna ten krzyż
Zapomniane mogiły
Kiedyś za nas walczyły
za wolność
dla naszej ojczyzny
poległy z nadzieją
w Wolności zapomniane

Światełka nadziei
Wśród ciemności
migocą światełka nadziei
idąc, pochylasz głowę
przystajesz w milczeniu
przy maleńkiej mogile
choć Ci nieznana
wzdychasz…
łzy same spływają
ocierasz je ukradkiem
przywołując pustkę w sercu
myśli nie dają spokoju
zastanawiasz się
jaki jest sens życia
Wśród ciemności
migocą światełka miłości
tam, gdzie mogiły
nieznane
zapomniane
gdzie krzyż brzozowy
bez imienia i nazwiska
z jednym tylko zniczem
i małą chryzantemą
stojąc nad mogiłą
widzimy siebie
w innym świetle
słychać ciche
„Wieczne odpoczywanie…”

duszo moja
W górę wznieś się duszo moja
I przez życie idź przebojem!
Darmo tęsknisz za spokojem,
Gdy tkwisz w ciele, to tkwisz w bojach!

W życiu ludzkim ciągle walka,
Ciągle burza i rozterka…
Trzeba walczyć do ostatka
Choć-eś słaba i niewielka!...

Walka skończy się przy zgonie –
Gdy śmierć ciało już rozłoży:
Ty posiądziesz spokój Boży
I w spokoju tym zatoniesz…
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Praktykę zawodową odbywałyśmy w 
Jastrzębiej Górze w Domu Wczasowym 

„Jubilat” w dniach od 18.07 do 14.08.2010. 
Byłyśmy trzecią grupą z klasy III 
Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego (skład: Alina Klucznik, 
Katarzyna Kwaśna,  Agata 
Niemiec, Natalia Jędrzejczyk). 
Na miejsce dotarliśmy późnym 
wieczorem o 22.30. Przywitała 
nas poprzednia grupa, która 
przygotowała dla nas poczęstunek 
i opowiedziała w skrócie, co 
nas czeka następnego dnia. Na 
początku myślałyśmy, że nie 
zapamiętamy wszystkich naszych 
obowiązków, bo tak ich było dużo 
i to różnorodnych, ale po kilku 
dniach nabrałyśmy wprawy.
 Niestety w pierwszych dniach 
pobytu miałam problemy żołąd-
kowe, dlatego ciężko mi było pra-
cować, tym bardziej, że początki 
są najtrudniejsze, ale po konsultacji z 
panią  Stasią – naszą pielęgniarką wszyst-
ko wróciło do normy. Pracowałyśmy jako 
kelnerki, pomoce kuchenne, pomagałyśmy 
także w sprzątaniu kuchni oraz pokojów 
wczasowiczów. Pracę zaczynałyśmy od 
godz. 6.00 a kończyłyśmy około 21-wszej 
i tak co drugi dzień. Raz lub dwa razy w 
tygodniu po 3 godziny dziennie pomaga-
łyśmy przy roznoszeniu potraw podczas 

śniadań, obiadów i kolacji. Przez pierwsze 
dni pracowałam z kelnerem Tomkiem, 
który miał duże doświadczenie w tym 
zawodzie. Pokazywał mi, co i jak mam 
robić oraz udzielał cennych wskazówek, 
co było niezwykle pomocne dla mnie. Do 
załogi kuchni należały: pani Ewa – szefo-
wa kuchni, pani Wanda, pani Lucia, która 
pracuje tam od 10 lat oraz pani Teresa, 
która zaczęła pracę wkrótce po naszym 

przyjeździe. Oczywiście obowiązywał 
nas biało-czarny strój oraz zawsze upięte 
włosy. Do naszych obowiązków należało: 
• przygotowywanie pieczywa na śnia-

dania i kolacje (przekrajanie bułek i 
rozkładanie chleba na stołach, 

• rozstawianie talerzy, szklanek, rozkła-
danie sztućców, 

• dbanie o to, aby podczas posiłków nicze-
go nie brakowało na „szwedzkim stole”, 

• uzupełnianie cukru, soli i pieprzu w 
przybornikach na przyprawy, 

• roznoszenie potraw, 
• zbieranie brudnych naczyń ze stołów, 
• dbanie o czystość stołów, 
• prasowanie obrusów i ich zmiana, 
• uzupełnianie serwetek na stołach, 
• zamiatanie i mycie podłogi na stołówce 

oraz na „wydawce” 
Nasza praca wymagała staranności, dy-

namiczności i dbałości zarówno 
o porządek na stołówce jak i 
miłego obchodzenia się z gość-
mi. Najmilej wspominam grupę 
dzieci z zespołem Downa. Była 
to niezwykła grupa. Pomimo 
choroby promieniowała z nich ra-
dość życia, a przy tym byli bardzo 
uprzejmi i jako jedni z nielicznych 
zanosili naczynia do zmywalni 
po skończonych posiłkach. Wie-
czory w Jastrzębiej Górze były 
wypełnione różnego rodzaju 
dyskotekami, dancingami oraz 
karaoke. W chwilach wolnych 
od pracy chodziłyśmy na miasto, 
robiłyśmy zakupy, objadałyśmy 

się pysznymi eklerkami i kremówkami, a 
w słoneczne dni chodziłyśmy wylegiwać 
się na plaży, choć tych dni nie było aż tak 
dużo. Moim zdaniem najpiękniejsze w Ja-
strzębiej Górze są zachody słońca. Myślę, 
że doświadczenia, które tam zdobyłyśmy 
są niezwykle cenne, a zdobyte umiejętno-
ści i wiedza przydadzą się nam i zaowocują 
w przyszłych latach.

Natalia Jędrzejczyk – klasa IV TŻ i GD

Wspomnienia z praktyk uczniów zespołu szkół im. jana pawła ii w brzostku-kleciach
Nadmorska praktyka zawodowa 
– jastrzębia góra 2010 rok

Praktykę zawodową odbyliśmy w Niem-
czech w miejscowości Rothelbach. 

Obaj pracowaliśmy w jednym gospodar-
stwie, ja i Marcin Maguda. Dnia 19 czerw-
ca 2010 roku około godziny 14 wyjecha-
liśmy z dworca w Dębicy. Podróż trwała 
ponad 16 godzin, gdyż było dużo przerw. 
Po dotarciu na miejsce, czyli do miasta 
Bayreuth z dworca ode-
brał nas kolega Damian, 
który również z nami 
pracował i zawiózł do 
gospodarstwa. Najpierw 
odpoczęliśmy po podróży 
a następnie zapoznaliśmy 
się z gospodarstwem oraz 
z szefem i jego rodziną.
 Gospodarstwo w po-
równaniu do podkarpac-
kich było bardzo duże. 
Pola było 400 ha obsia-
nego różnego rodzaju 
zbożem, które było prze-
twarzane na pasze dla 
zwierząt. Również siano 
i rzepak na sprzedaż. Pola 
były oddalone nawet o 25 
kilometrów od miejsca 
zamieszkania. Gospodarz 
miał również 90 ha lasu. Gospodarstwo 
jest nastawione głównie na chów trzody 
chlewnej, której liczba wynosiła ponad 
3500 sztuk. W gospodarstwie jest rów-
nież kilkanaście koni. Gospodarz posiada 
ciągniki firmy JOHN DEERE o mocach 

100-235 KM, dwa kombajny zbożowe, 
które kupił w tym roku oraz wiele różnych 
maszyn potrzebnych w takim gospodar-
stwie.
 Codziennie do pracy szliśmy o godzinie 
7 rano. Najpierw udawaliśmy się do koni i 
dawaliśmy im siano oraz odpowiednią kar-
mę. Następnie zadawaliśmy suchą paszę 
warchlakom. Tucznikom paszę podawał 
komputer we wszystkich chlewniach. 

Po tych pracach szliśmy na śniadanie 
do nowego domu szefa, bo tam jedliśmy 
wszystkie posiłki. Następnie wykonywali-
śmy prace w stajni a później robiliśmy, co 
szef nam kazał, czyli na początku praktyk 
głównie prace porządkowe w silosach na 

zboże w pomieszczeniach gospodarskich.
 Prace kończyliśmy około godziny 
19-tej, a podczas żniw nawet później, bo 
około 23-ciej. W żniwa również wykony-
waliśmy prace transportowe, czyli zwozi-
liśmy zboże z pól. Pogoda była wyjątkowo 
niekorzystna, gdyż prawie miesiąc padał 
deszcz i uniemożliwiał zbiór zbóż oraz 
prace polowe i siew. Pod koniec prak-
tyk wykonywałem prace polowe broną 

talerzową przed siewem 
rzepaku. Pracowaliśmy 
również w niedziele, gdy 
była taka potrzeba.
 W wolnym czasie wy-
jeżdżaliśmy ze znajo-
mymi Polakami, którzy 
również pracowali w 
okolicy, na wycieczki. 
Co niedzielę wszyscy 
zjeżdżali się do nas, a co 
jakiś czas to my odwie-
dzaliśmy znajomych.
 Praktyka była bardzo 
dobra, gdyż zapoznali-
śmy się z nowoczesnymi 
technikami w gospodar-
stwie oraz nowoczesnymi 
maszynami rolniczymi. 
Polecam taką praktykę 
następnym chętnym, 

którzy chcą zobaczyć gospodarstwa za 
granicą i zapoznać się z nowoczesną tech-
niką rolniczą. Praktykę zakończyliśmy 19 
września i wróciliśmy do kraju, bogatsi nie 
tylko o nowe doświadczenia.

Krzysztof Pieniążek – klasa IV TM

praktyka u bauera w Niemczech
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Grzegorz Tuderek w wieku 70 lat został 
ojcem bliźniaków. Ale nie jest ci to żaden 
feler. Feler to jest mieć 24 dzieci każde 
z inną żoną. Grzesiu ów, będąc posłem 
Samoobrony spotkał się w 2005r. z 
mieszkańcami Kamienicy Górnej i Huty 
Gogołowskiej w pakamerze nieopodal 
drogi powiatowej prowadzącej od ko-
ścioła do granicy powiatu. Droga powia-
towa, o której mowa była w strasznym 
stanie, doły takie, że jakby tam krowa 
wlazła to by jej nie było widać! Wniosek 
o naprawę tej drogi został przez uczest-
ników spotkania podpisany i doręczony 
do władz powiatu dębickiego. Dopiero 
po kilku latach wniosek pozytywnie roz-
patrzono – młyny dębickie mielą powoli.
Dlatego nie pytaj, komu bije dzwon.
Grzesiu, bije on Tobie (pozdrawiam 
małżonkę!).

He-nia, He-nia! – takie okrzyki można 
wznosić wszędzie tam, gdzie na po-
wierzchnię wyłazi brunatny szowinizm. 
Można również krzyczeć takie teksty: 
Henia Krzywonos naszym przyjacielem 
jest! Poprawnie to powinno być „naszą 
przyjaciółką”, ale dla panów pod pięć-
dziesiątką bezpieczniej mieć przyjaciela 
(co przyjaciółka zrobiła z Lepperem 
każdy widzi).
 Tak czy owak Henia jest moją idolką 
i będę na nią głosował w przyszłych 

wyborach Prezydenta Polski. Takie jest 
moje zdanie i tego trzymał się będę.
Jan Warzecha jest posłem Prawa i Spra-
wiedliwości rodem z Jodłowej. Swoje 
posłowanie rozpoczął od nawiązania 
kontaktów z doradztwem rolniczym. 
Chłopski syn. Nie wstydzi się swojego 
pochodzenia i to dobrze o nim świadczy.
Współpracuję z posłem Warzechą. Ostat-
nio przysłał mi nawet cały stenogram z 
obrad Sejmu.
 Nie, nie jestem asystentem posła PiS. 
Chcę żyć!
Lustracja na wsi. Od połowy lat osiem-
dziesiątych trwają prace nad wykorzy-
staniem ziemniaków w leczeniu chorób 
układu krążenia: zawału serca i udaru 
mózgu. Odkryto, że znajdujące się w 
ziemniakach dwa enzymy a to: apiraza 
i kinaza rozbijają skupiska płytek krwi, 
powodujące jej skrzepy. Przy tym ki-
naza przywraca pierwotną funkcję tych 
frakcji w organizmie. Zadaniem współ-
pracowników służb specjalnych na wsi 
było wykrycie ile wozów kartofli Ignac 
ukopał. Nie dziwię się więc, że wiejskich 
kandydatów na radnych w wyborach do 
rady gminy poddaje się teraz lustracji!
Maria Konopnicka zmarła równe sto 
lat temu. Największa obrończyni pol-
skich chłopów jest dziś zapomniana. Nie 
dostała Nobla. Nagrodę za to otrzymał 

Władysław Reymont. W „Chłopach” 
doszukano się wartości ponadczasowych, 
wręcz filozoficznych – bo rytm życia na 
wsi dostosowany był do zmieniających 
się pór roku. Dla mnie topniejący śnieg 
na wiosnę jest zjawiskiem naturalnym, 
prozaicznym, żeby nie powiedzieć, 
prostackim. O wiele bardziej poruszył 
mnie los Jagny, sponiewieranej przez 
dziewiętnastowieczny wiejski fanatyzm.
W moim panteonie najwybitniejszych 
Polek Maria Konopnicka zajmuje miej-
sce najwyższe.
Zapraszam doradców Prezydenta Ko-
morowskiego na naukę gry w szachy 
do Domu Kultury w Brzostku w każdą 
środę w godz. 16-18. W szczególności 
zaś prof. Tomasza Nałęcza. Żeby prze-
grać partię, kiedy przeciwnik popełnia 
kardynalny błąd, to już naprawdę trzeba 
być beztalenciem szachowym. Tak było, 
gdy zamiast Jarosława Kaczyńskiego u 
prezydenta zjawili się jego zastępcy – ale 
uwaga, mieli upoważnienie!
 Prezydent Komorowski może roz-
mawiać z każdym – z zastępcami J. 
Kaczyńskiego także. Tylko 10 minut 
rozmowy i partia szachowa wygrana. A 
tak to przeciwnik zgarnął punkty. Jaro-
sław to szachista, doradcy Prezydenta 
szachistami nie są.

Ferdynand Bugno

 Łysi (fraszka J. Sztaudyngera)
Nie ma to jak łysi.
Nic im nie stoi, nic im nie wisi.

 Dzielenie i odejmowanie
On ma niewiele lat, człowieku
Ledwie pół kopy → do wieku

Jak mam czas to siedzę i myślę. A jak nie mam, to tylko siedzę.

tylko śmiech nas może uratować!
Kto by sądził, że wybory samorządowe w dniu 21 listopada coś zmienią, jest 

w wielkim błędzie. Żeby ludziom żyło się lepiej, musi być praca dla naszych 
wykształconych już dzieci i wnuków.
 Jeżeli rządzącym nie zależy na młodych ludziach a dla emerytów mają raczej 
złe scenariusze, to do licha, dla kogo jest ta Polska?
 Co by nie powiedzieć Szanowny Czytelniku, trzeba się jakoś ratować przed 
zgryzotą. Śmiech powoduje drganie przepony i polepsza krążenie krwi. Nie ma 
się co denerwować, bida musi pofolgować!

Farfocle wyborcze
 Parytety
Brzostek na burmistrza nie wybierze kobiety
To po co wymyślono jakieś parytety?

 Nomen omen
Widać jest taka potrzeba
By na radnego startował Potrzeba

 Razem młodzi przyjaciele
Nie pytaj go o lata
Wszak Dawid pokonał Goliata

 Powrót do PSL
Syn marnotrawny wraca
Bo u Leppera skończyła się praca

 Miasto jej wszystko wybaczy
Tak bardzo cię nie chciałam,
Czy ty teraz zechcesz mnie?

 Czy mnie jeszcze pamiętasz?
Jak na nią zagłosuje każdy z Brzostku rodem
To sama o sobie powie: idę przodem!

 Jaś się doczekał
Czy konkurentom natrze uszu
Wielka nadzieja Sojuszu?

alfabet brzostecki cz.5 rok ii

Wykaz Firm, które Wspomogły FiNaNsoWo lks „brzostoWiaNka” brzostek
(lista sporządzona według wysokości wpłat)

1. PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKCyJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „EKIW” – Brzostek, ul. Szkotnia 16
2. DELIKATESy „CENTRUM”, Małgorzata Drozd – Brzostek, ul. Rynek 39
3. SKLEP SPOŻyWCZO-PRZEMySŁOWy, Renata i Zbigniew Golec – Brzostek, ul. Rynek 29
4. ZAKŁAD RZEźNICZO-WęDLINIARSKI „TECHNO-MAS”, Kazimierz Sarna – Brzostek, ul. Mickiewicza 19
5. FHU MUNDEK, Rafał Grela – Brzostek, ul. Łukasiewicza 42
6. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, Eugeniusz Łazowski – Brzostek, ul. Szkotnia 18
7. LASZKŁO, Adam Latoszek – Klecie
8. SKLEP SPOŻyWCZO-WARZyWNy, Lucyna Zięba – Brzostek, ul. Rynek 14

D Z I ę K U J E M y
Zarząd LKS „Brzostowianka” Brzostek
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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

Dekoracje ślubne w kościele, 
wystrój sal weselnych, kolorystyka 
podyktowana przez klienta,  
kwiaty sztuczne i żywe  

na życzenie, bukiety ozdobne. 
Rozmowy niezobowiązujące. 

Zapraszamy 
Brzostek

tel. 511 723 030

Firma WOJT-BUD zaprasza do 
biura sprzedaży w Brzostku

Nasza oferta:
• Pokrycia dachowe (blacha na wymiar, da-

chówki ceramiczne i betonowe)
• Stolarka budowlana PCV, stalowa, drewniana 

(okna 6 komorowe, drzwi zewnętrzne i we-
wnętrzne, okna dachowe)

• Bramy garażowe, rolety, roletki tekstylne, 
moskitiery na wymiar

• Systemy ociepleń SEMPRE, CAPAROL, 
WEBER

• System suchej zabudowy RIGIPS
• Oraz inne materiały budowlane

Ul. 11 listopada 2
Pon. - pt. 9.00 - 15.00
Sobota 9.00 - 13.00
Nr. Tel. 511 486 405
www.wojtbud.com

Zapraszam wszystkich 
zainteresowanych

centrum kultury i czytelnictwa 
w brzostku zaprasza na:

aerobik
w poniedziałek i środę o godz. 18:00  
(zajęcia odbywają się w Szkole Podstawo-
wej w Brzostku)

kółko plastyczne
we wtorek o godz. 15:00 – grupa młodsza,  
w środę o godz. 16:00 – grupa starsza

kółko szachowe
w środę o godz. 16:00

kółko teatralne 
w piątek o godz. 14:00

siłownię 
w poniedziałek w godz 17:00 – 20:00
w środę w godz. 17:00 – 20:00
w piątek w godz. 16:00 – 20:00
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W biurze podróży klient mówi:
– Mam 50 euro na tanie wczasy, ale żeby 
na miejscu był: basen, biblioteka, bilard, 
siłownia i sauna, a w pokoju telewizor, 
kino domowe i komputer z Internetem.
– W takim razie polecam panu szwedz-
kie więzienie...

		
Kierowca tira postanowił przejechać 
pod niskim mostem ale zaklinował się. 
Przyjechali policjanci i chcą mu wypi-

sać mandat.
– I co, zaklinował się pan – mówią po-
licjanci.
– Skąd! Wiozłem most i paliwo mi się 
skończyło.

		
Morze, wieje lodowaty wiatr. Na pokła-
dzie statku rozmawiają marynarze:
– Taki ziąb, a ty nie wkładasz nauszni-
ków?
– Nie noszę ich od czasu nieszczęśliwe-
go wypadku.
– Jakiego wypadku?
– Kumpel zapraszał na wódkę, a ja nie 
słyszałem!

		
Babcia Jasia była głucha, więc wnuczek 
kupił jej na 80 urodziny aparat słucho-

wy. Miesiąc później:
– Babciu, jak tam twój aparat słuchowy?
– Bardzo dobrze wnusiu! Dzięki tobie 
już 3 razy zmieniałam testament!

		
Zakład psychiatryczny. Pacjent chodzi 
po korytarzu ze szczoteczką do zębów 
na smyczy. Podchodzi do niego lekarz i 
pyta:
– Jak się czuje pański piesek?
– Jaki pies? To przecież szczoteczka do 
zębów!
Lekarz biegnie do swych kolegów po-
wiedzieć, że pacjent wyzdrowiał.
W tym momencie chory zwraca się do 
szczoteczki do zębów:
– Azor popatrz, ale go wykiwaliśmy.

		

Trudne wyrazy: ALWAR, INWAR, KADET, NIASA, DIMOW, TROL, RDEST, MAY, ITR, ZOL

KRZYŻÓWKA
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Mieszkaniec Podhala; 5) Podręcz-
nik gramatyki łacińskiej; 8) Nisko-
węglowa stal stopowa; 9) Cichy głos;  
10) Kolega elewa; 11) Naczynie do kąpieli;  
12) Dusznica; 15) Jezioro w Afryce;  
18) Film z Lindą; 19) Kurka lub kozak; 
22) Jaskinia; 25) Budynek dla bydła;  
26) Gulgocący ptak; 27) Opust; 28) Na-
rząd; 29) Pisarz bułgarski (1909-66);  
30) Piłkarze z Mediolanu; 31) Figur-
ki kultowe; 32) Syn Abrahama i Sary;  
35) Patrol; 38) Badanie serca; 39) Ze 
zdjęciami; 42) Miasto nad Niemnem; 
45) Dziura w materiale; 46) Jednocze-
sne brzmienie kilku dźwięków; 47) Pas 
ziemi uprawnej; 48) Wynik; 49) Skandy-
nawski duszek; 50) Adam, poeta.
Pionowo:
1) Grzyb lub pisklę; 2) Świńska trawa; 
3) Ojczyzna Jagiełły; 4) Wers mający 
dwanaście zgłosek; 5) Sznur kowbo-
ja; 6) Ruchoma nad morzem; 7) Mała 
ruta; 13) Produkt otrzymywany z mleka;  
14) Autor „Winnetou”; 16) Ciemnoszary 
metal; 17) Partia tenisa; 19) Świstawki 
dla sędziów; 20) Zamieć; 21) Prawdzi-
wek; 22) Cztery kwarty; 23) Obraz foto-
graficzny; 24) Droga, ulica; 33) Roztwór 
koloidalny; 34) Kozera; 36) Rywal dobra; 
37) Dźwięk; 39) Wielbiciel; 40) Grząska 
ziemia; 41) Fason; 42) Odrobina; 43) W 
składzie pociągu; 44) Płomyk.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 30 listopada 2010 r. do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego
numeru: PAŹDZIERNIK CHODZI 
PO KRAJU CICHNIE PTACTWO 
W GAJU.
Nagrodę książkową wylosowała KRy-
STyNA PROKUSKA z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal
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23 października 2010 r. odbył się 
w Brzostku tradycyjny bieg św. 

Huberta popularnie zwany Hubertusem. 
Święto to ma swoją bogatą historię. W 
Polsce pojawiło się wprawdzie dopiero 
za czasów saskich, ale w Europie sięga 
swoją tradycją aż do merowińskiej Fran-
cji, w której żył najpierw hulaka, a potem 
kanonizowany przez Kościół św. Hubert.
 Hubertus to święto myśliwych, le-
śników i jeźdźców. Mówi się o nim, 
że kończy sezon jeździecki, a zaczyna 
myśliwski.
 Bogata była jego tradycja także w 
Polsce międzywojennej, zwłaszcza żywo 
kultywowało ją polskie ziemiaństwo i 
arystokracja, dla których konie i polo-
wania stanowiły od najdawniejszych 
czasów podstawową rozrywkę. Również 
i duchowieństwo – zwłaszcza to wysoko 
urodzone - często brało w nim udział, a 
zdarzało się także, że w zabawie uczest-
niczyli pomniejsi proboszczowie.
 Pamiętają także takie imprezy najstarsi 
mieszkańcy naszej gminy. Z opowieści 
wiemy przecież, że często odbywały 
się one chociażby w majątku państwa 
Kaczorowskich w Przeczycy, a i u po-
zostałych ziemian w naszej okolicy nie 

zapominano o Hubertusie.  Czasy się 
wprawdzie zmieniły, ale tradycja, jak się 
okazuje, pozostała. Hubertus w Brzostku 
zgromadził prawie 30 konnych i 7 za-
przęgów. Organizatorami były: Stajnia 
Galicja z Bieździedzy, Stajnia Świerkowe 
Rancho w Kamienicy Dolnej oraz Stajnia 
Ułańska z Brzostku. Liczną grupę przy-
słał Szwadron Niepołomice patronujący 
od tego dnia brzosteckiej stajni, w której 
wszyscy się zebrali.
 Od rana ciągnęły do niej zaprzęgi 
oraz samochody z końmi. Pokaźna ilość 
jeźdźców i powożących sformowała 
swoją kolumnę w samo południe i wy-
ruszyła paradnie na brzostecki rynek. 
Na czele master, czyli absolutnie naj-
ważniejsza osoba Hubertusa. Zaszczyt 
ten przypadł gospodarzowi Piotrowi 
Staniszewskiemu. Na końcu kontrmaster, 
czyli zamykający, drugi w hierarchii po 
masterze, w razie potrzeby mogący go 
zastąpić. Rolę tą pełniła Ania Winiarska. 
Na końcu zaprzęgi okolicznych rolników 
i miłośników koni. Rynek objechano 
dwukrotnie, a nad bezpieczeństwem 
jadących czuwała brzostecka policja, 
która na ten czas wstrzymała ruch i cały 
czas eskortowała gromadę. Z rynku przez 

ulicę Mysłowskiego wszyscy ruszyli 
na pobliski Kamieniec. Tam grupa się 
podzieliła. Zaprzęgi pozostały na polu wi-
dokowym, a jeźdźcy udali się na pobliską 
łąkę, by między sobą rozstrzygnąć, kto 
ma najszybszego konia. Po pasjonującej 
gonitwie wygrał Lerno pod Kasią Śliż z 
OJK Huzar Jasło, drugi był Olimp pod Ja-
nuszem Kozłowskim ze Szwadronu Nie-
połomice, a trzeci Jantar pod Tadeuszem 
Januszem reprezentującym także Szwa-
dron. Po gonitwie obie grupy spotkały się 
na Dąbrówce i przez Nawsie Brzosteckie 
przybyły na łąkę przy Stajni Ułańskiej, 
gdzie rozpoczęto przygotowania do 
gonitwy, którą obserwować przyszła 
całkiem spora liczba osób. Lisem na tę 
okoliczność został Piotrek Staniszewski. 
Kiedy tylko ukazał się nad Słonym Poto-
kiem z lisią kitą na ramieniu, natychmiast 
rozległo się głośne: „Na łowy!!!”. „Lis” 
ma prawo w takiej gonitwie trzy razy 
podnieść rękę i krzyknąć: „Nora”, co 
oznacza, że polowanie zostaje wstrzyma-
ne. Tak też było i tutaj. Dopiero po trzech 
okrzykach: „Nora” przyszła pora już na 
właściwe polowanie. Ława jeźdźców 

Lis złapany, Hubertus udany!!!

Witold Wierzbiński z przeworska królem polowania!

powikłania grypowe

Grypa to najpowszechniej występująca 
choroba wirusowa na świecie. Za-

padalność na grypę jest bardzo duża bez 
względu na wiek, płeć czy rasę. Najczę-
ściej zachorowania na grypę występują od 
późnej jesieni do wczesnej wiosny (grypa 
nie lubi ciepła). Podczas bezpośrednie-
go kontaktu z osobą zarażoną, wirus 
przenoszony jest tzw. drogą kropelkową 
poprzez wdychanie mikroskopijnych 
kropelek wydzielin z dróg oddechowych. 
Za wystąpienie zachorowania na grypę 
odpowiedzialne są wirusy typu A, typu B 
oraz typu C z rodziny Orthomyxoviridae.
 Co ciekawe okazuje się, że szczepy 
wirusa występujące obecnie są znacznie 
bardziej niebezpieczne, niż wirus, który 
był przyczyną śmierci ponad 40 milionów 
osób w 1918 roku. Grypa to poważna 
choroba, jednak czas jej trwania i ryzyko 
wystąpienia powikłań zależą od zachowa-
nia przez nas zdrowego rozsądku.
 Bardzo istotne (szczególnie u osób 
z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia 
powikłań pogrypowych, czyli u chorych 
w podeszłym wieku oraz u dzieci do 2 
roku życia) jest prawidłowe różnicowanie 
grypy z przeziębieniem. Tylko szybkie 
postępowanie diagnostyczne i wdrożenie 
odpowiedniego leczenia może zapobiec 
wystąpieniu powikłań. Okres wylęgania 
grypy trwa od 2 do 6 dni. Do najczęst-

szych i najbardziej charakterystycznych 
objawów infekcji należą: 
- gorączka powyżej 38°C, a nawet powy-

żej 39°C (u małych dzieci z dreszcza-
mi);

- bóle mięśni i stawów (najbardziej typo-
wy objaw);

- silne bóle głowy i karku;
- suchy i męczący kaszel;
- nieżyt nosa;
- uczucie rozbicia i zmęczenia;
 Powikłania po grypie występują u 
około 6% chorych w zależności od wieku 
pacjenta. U osób powyżej 65 roku życia 
mogą pojawić się nawet u 30% chorych, 
a u dzieci poniżej 2 roku życia u około 
15%. Najrzadziej powikłania dotykają 
pacjentów pomiędzy 18 a 35 rokiem 
życia.
 Komplikacje mogą być powodowane 
przez sam wirus grypy, jednak częściej są 
to nadkażenia bakteryjne lub grzybicze. 
Powikłania pojawiają się z reguły po 
12-18 dniach od zachorowania, dlatego 
przyglądajmy się wówczas naszemu 
organizmowi. Szczególnie ostrożne po-
winny być osoby z osłabioną odpornością 
immunologiczną - cierpiące na prze-
wlekłe choroby układu krążenia i dróg 
oddechowych, na cukrzycę, osoby po 
transplantacjach narządów, poddawane 
chemioterapii, zakażone wirusem HIV.
 Do najczęstszych powikłań zakaże-
nia wirusem grypy należy: zapalenie 
płuc (u osób w podeszłym wieku może 
rozwinąć się obustronne, ciężkie zapa-
lenie płuc) i oskrzeli, zapalenie ucha 
środkowego, zapalenie zatok, zapalenie 
mięśnia sercowego i osierdzia (szcze-
gólnie niebezpieczne u osób po 65 roku 
życia), zapalenie mięśni (najczęściej 
występuje u dzieci), zapalenie mózgu i 

opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia 
nerwów obwodowych, zapalenie rdzenia 
kręgowego, zespół wstrząsu toksyczne-
go oraz zespół Rey`a (choroba wieku 
dziecięcego w odpowiedzi na leczenie 
salicylanami, podczas której dochodzi 
do obrzęku mózgu, stłuszczenia wątroby, 
występują wymioty, utrata przytomności, 
wzrost ciśnienia tętniczego - w ciężkich 
przypadkach może dojść do uszkodzenia 
mózgu dziecka, a nawet śmierci).
 Za najgroźniejsze uważa się te po-
grypowe powikłania, które odbijają się 
na stanie serca i całego układu krążenia.
Bardzo często prowadzą do pogorszenia 
stanu przy chorobie wieńcowej, powo-
dują wirusowe zapalenie mięśnia serca 
lub osierdzia, niewydolność mięśnia 
sercowego.
 W przypadku niemowląt i dzieci do 2 
roku życia, które chorują na grypę stosun-
kowo rzadko należy zwrócić uwagę na 
odmienny przebieg kliniczny zakażenia 
wirusem grypy (infekcja może wywołać 
śródmiąższową postać zapalenia płuc ze 
zmianami radiologicznymi i dusznością, 
bez objawów osłuchowych).
 Poważnie zagrożone grypą są rów-
nież kobiety ciężarne ze względu na 
niższą wydolność oddechową związaną 
z przyśpieszeniem pracy serca, objętości 
wyrzutowej i większym zużyciem tlenu.
 Najlepszym sposobem profilaktyki są 
oczywiście szczepienia ochronne. Jeśli 
jednak lekarz po przebadaniu nie zaleci 
nam takiego szczepienia po prostu uni-
kajmy kontaktu z osobami zakażonymi 
wirusem grypy. Pamiętajmy również o 
częstym myciu rąk.
 Dużo zdrowia

mgr farm. Monika Miałkowska

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
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natarła na lisa. Ten sprytnie uciekał po 
obwodzie łąki, nie dopuszczając, by go 
zajechano od lewej strony. Tylko bowiem 
z lewej można zrywać kitę. Boleśnie 
przekonał się o tym Janusz Kozłowski, 
który pośpieszył się i zerwał kitę z pra-
wej strony. Z dziesiątek gardeł wyrwało 
się natychmiast: „Nie, nie, nie wolno z 
prawej! Powtarzamy”. Trzeba było pogoń 
zaczynać od nowa. Technika „lisa” znów 
taka sama, uciekać po obwodzie i nie do-
puszczać nikogo od lewej strony. Ale nie 
można uciekać w nieskończoność, tym 
bardziej, że pościg składał się z nie lada 
jakich jeźdźców. Wreszcie od lewej stro-
ny zajechał Witold Wierzbiński na swo-
im szybkim arabie, zerwał kitę i został 
Królem Polowania! 
Jeszcze zwycięski 
gest uniesionej ręki 
i pora na dekorację. 
Burmistrz Leszek 
Bieniek wręczył 
zwycięzcy puchar, 
a konie biorące 
udział w gonitwie 
otrzymały pamiąt-
kowe floo. Za chwi-
lę w rytm Marsza 
Radeckiego jeźdź-
cy ruszyli galopem 
zebranym na rundę 
honorową. Prowa-
dził  oczywiście 
Król Polowania.
 P o  g o n i t w i e 
przystąpiono do 
kolejnej konku-
rencji, czyli potęgi 
skoku. Wystarto-
wać mógł każdy. 
Ambitnie skakały 
hucułki państwa Świerków, które, mimo, 
że niewielkie wzrostem, to za to bardzo 
waleczne duchem atakowały prawie 80 
cm przeszkody. Rozstrzygnięcie padło 
jednak znacznie wyżej i wśród większych 
koni. Wygrał Krzysztof Kurzawa z Dę-
bicy na koniu Maciek, skacząc 140 cm, 
drugi był Piotrek Staniszewski na Eryku 
z wynikiem 120 cm, a trzeci dowódca 
Szwadronu Niepołomice Jan Znamiec 
na koniu Carbid. Po skokach ułani zor-
ganizowali krótki pokaz kawaleryjski. 
Jednak imprezą dnia okazać się miały 
zaprzęgi. Podzielono je na zawodowych 
powożących oraz furmanki. Zawody w 
powożeniu furmankami dostarczyły tak 
zawodnikom, jak i widzom, sędziom i 
organizatorom niezapomnianych emo-
cji. Zwyciężył po zaciętym i pełnym 
zaangażowania a nawet brawurowym 
przejeździe Wojciech Stawarz ze Sku-
rowej, zdobywając Puchar Burmistrza 
Brzostku w powożeniu. Drugi był Ka-
zimierz Winiarski z Brzostku, a trzeci 
Leopold Noga reprezentujący Nawsie 
Brzosteckie. Dzielnie walczył także Janek 
Makowski z Januszkowic, ale musiał za-
dowolić się czwartym miejscem. Pewno 
za rok weźmie srogi rewanż, bo widać 
było, że umiejętności i zaangażowania 
mu nie brakuje. Podobnie jak i Płazia-
kom z Januszkowic, którzy przyjechali 
wozem zaprzęgniętym w czwórkę i nie 

mogli wystartować ze względu na dwa 
młode konie. Konkurencje powożeniowe 
dla zawodowców, już znacznie mniej 
emocjonujące, ale co trzeba przyznać 
na znacznie wyższym poziomie wygrał 
duet z SK Hawłowice. Panowie Wojdyło 
i Woźnica zajęli dwa pierwsze miejsca, co 
nie było zaskoczeniem, ostatnio bowiem 
wygrali bardzo prestiżowe zawody powo-
żeniowe na Węgrzech. Panowie z Hawło-
wic Brzostek odwiedzili na zaproszenie 
trzeciego w tej konkurencji Stanisława 
Stasiowskiego z Bieździedzy, właści-
ciela zakładów Cukierniczych Astra w 
Krajowicach i zarazem jednego z organi-
zatorów brzosteckiego Hubertusa. Dodać 
należy, że czwarte miejsce, minimalnie 
za Stanisławem Stasiowskim i luzakiem 
Jerzym Kosibą zajął mieszany zaprzęg 

Katarzyna Śliż z Jasła jako powożąca i 
Piotr Staniszewski z Brzostku jako luzak.
 Wreszcie do rozstrzygnięcia pozostała 
ostatnia konkurencja, której pomysło-
dawcą na dzień przed Hubertusem był 
Wojciech Stawarz. Zawody „Siła i spraw-
ność konia” polegały na ciągnięciu na 
czas przez parę zaprzęgową klocka drew-
na. Zasadą było, że konie ciągną ciężar 
po czworokącie. Zawodnik pogania je, ale 
wolno mu tylko strzelać z bata oraz stoso-
wać „ostrzeżenie wzrokowe i perswazję 
ustną”. Za uderzenie batem następowała 
natychmiastowa dyskwalifikacja. Do 
konkursu stanęło 8 zawodników, ukoń-
czyło 5, ale 3 zdyskwalifikowano. Ko-
misja sędziowska bowiem rygorystycznie 
przestrzegała zasady używania bata i za 
najmniejsze nawet dotknięcie nim konia 
karała wykluczeniem. Zwyciężył w tych 
zawodach Andrzej Chajec ze Skurowej 
przed Wojciechem Stawarzem, który 
wprawdzie czas miał najlepszy, ale miał 
punkty karne za naruszenie przeszkody. 
Andrzej Chajec został zatem zdobywcą 
ufundowanego także przez Burmistrza 
Leszka Bieńka stosownego pucharu.
 Była to już ostatnia konkurencja te-
gorocznego Hubertusa, w powszechnej 
opinii bardzo udanego. Wieczorem jego 
uczestnicy zebrali się na zabawie huber-
tusowej przygotowanej w OSP Brzostek 
przez wspaniałe panie z Koła Gospodyń. 

Rozmowom i opowiadaniom o koniach i 
Hubertusie nie było końca. Na parkiecie 
do późna brylowali ułani, a przy stołach 
trwały jeszcze zacięte dyskusje. Zabawa 
zakończyła się dobrze po północy i wszy-
scy uznali, że trzeba imprezę powtórzyć 
w przyszłym roku. Pomysł wart chyba 
kontynuacji i dopracowania jego formu-
ły. Organizatorom udało się zebrać na 
wspólnym święcie zwykłych rolników, 
zawodowych jeźdźców, ułanów oraz 
zwykłych miłośników i hodowców. Ludzi 
tych łączy wspólna pasja - miłość do koni. 
Bo świat koniarzy jest jak przedwojenny 
Lwów, o którym śpiewano „...bo tu dziad 
i pan to są za pan brat”. Dziś by brać 
udział w Hubertusie nie trzeba być już 
arystokratą czy ziemianinem, posesjona-
tem czy zacnym dobrodziejem, wystarczy 

tylko kochać konie 
i chcieć coś zrobić. 
Z takiego zaczynu 
powstają właśnie 
fantastyczne im-
prezy, a w dalszej 
kolejności sukcesy. 
Miejmy nadzieję, 
że za rok w zdrowiu 
doczekamy następ-
nego Hubertusa. 
Że znów będziemy 
mogli świętować i 
bawić się z końmi, 
naszymi najpięk-
niejszymi towarzy-
szami. Bo przecież 
„największe szczę-
ście na świecie 
na końskim leży 
grzbiecie”.
 Nie byłoby tej 
imprezy, gdyby nie 
dobra współpraca 
wielu ludzi i in-

stytucji. Pragnę serdecznie podzięko-
wać Burmistrzowi Leszkowi Bieńkowi 
oraz pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Brzostku. Bez Waszego wsparcia i 
zaangażowania nie udałoby się zrobić 
imprezy z takim rozmachem. Bardzo 
dziękuję za to, że inicjatywy obywateli 
Brzostku potraficie wspierać nie tylko 
dobrym słowem, ale i własnym zaan-
gażowaniem. Z zazdrością na działanie 
Urzędu Miasta w Brzostku patrzyli moi 
koledzy z Jasła, którzy na zainteresowa-
nie własnego Magistratu specjalnie liczyć 
nie mogą. Dziękuję Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brzostku i jej prezesowi 
Janowi Krajewskiemu za użyczenie sali, 
a przede wszystkim za pomoc w przygo-
towaniu terenu pod gonitwę. Dziękuję 
także mojej kuzynce Marysi Michalak ze 
Skurowej za udzielenie noclegu nie tylko 
ułanom, ale także ich koniom. Osobne 
słowa podziękowania kieruję do Koła 
Gospodyń. Drogie Panie, nie ma takich 
słów, które by właściwie potrafiły oddać 
naszą wdzięczność. Przygotowanie tej 
imprezy zajęło Wam 2 dni. Wszystko to 
kosztem Waszych rodzin i domów i tylko 
po to, by nasze hubertusowskie święto 
zakończyło się miłym akcentem. Na sali 
nie było nikogo w sobotni wieczór, kto 
nie potrafiłby docenić Waszego wysiłku.
Serdecznie Wam wszystkim dziękuję.

Wojciech Staniszewski

W samo południe kolumna jeźdźców wyruszyła paradnie na brzostecki rynek

Dokończenie ze str. 37



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 39

Witold Wierzbiński  na swoim szybkim arabie zerwał  
kitę i został Królem Polowania

Z rynku wszyscy ruszyli na pobliski Kamieniec Ława jeźdźców natarła na lisa

Burmistrz Leszek Bieniek wręczał  
zwycięzcom puchary

Zawody w powożeniu furmankami dostarczyły niezapomnianych emocji

W skokach przez przeszkodę wygrał Krzysztof Kurzawa  
na koniu Maciek

Zawody "Siła i sprawność konia" polegały  
na ciągnięciu na czas klocka drewna

Fot. J. Nosal
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