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92 rocznica Odzyskania Niepodległości

Pomnik Katyński odsłonięty i poświęcony 11 listopada 2010r. Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele paraf. w Brzostku

W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy oraz zaproszeni goście Liturgię uświetnił występ chóru parafialnego z Siedlisk-Bogusz

Po skończonej Mszy świętej głos zabrał burmistrz Brzostku 
Leszek Bieniek

Program artystyczny przygotowali nauczyciele i uczniowie 
Gimnazjum w Brzostku

Czoło pochodu stanowili kawalerzyści, za którymi kroczyły 
poczty sztandarowe

Poświęcenia pomnika dokonał Ksiądz Proboszcz Jan Cebulak



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 3

Dokończenie na stronie 4

Obchody Święta Niepodległości za-
inaugurowali przedstawiciele władz 

samorządowych, służb mundurowych i 
kombatantów, którzy złożyli wiązanki 
kwiatów w miejscach pamięci narodowej. 
Najpierw oddali hołd Legionistom, których 
pamięci poświęcona jest tablica widniejąca 
na ścianie budynku dawnego magistratu, a 
dzisiejszego Urzędu Miasta. Tablica upa-
miętnia wymarsz brzosteckich Strzelców 
na walkę o wolność Polski pod komendą 
Józefa Piłsudskiego dnia 4 sierpnia 1914 
roku. Byli to: Edward Chwal, Leopold 
Leszkiewicz, Antoni Nowiński, Andrzej 
Paciora, Antoni Szostak, Jan Szybowicz, 
Jan Tułecki, Józef Tułecki, Błażej Ziobro 
oraz dr Bolesław Lach – jako dowódca. 
Żołnierze ci walczyli w Legionach i za-
służyli się w wojnie z bolszewikami w 
1920 roku. 
 Następnym punktem obchodów było 
oddanie hołdu żołnierzom i mieszkańcom 
Brzostku poległym i pomordowanym w 
czasie II wojny światowej. W celu złoże-
nia kwiatów zebrani przeszli pod pomnik 
usytuowany na brzosteckim Rynku. Warto 
podkreślić, że delegacjom oddającym hołd 
towarzyszyła grupa kawalerzystów pod 
wojskową komendą Wojciecha Staniszew-
skiego, co uświetniło tę część obchodów i 
nadało jej charakter ceremoniału wojsko-
wego.
 Zasadniczą część uroczystości stano-
wiła Msza święta w intencji Ojczyzny 
odprawiona w kościele parafialnym przez 
księdza prałata Jana Cebulaka i księży 
proboszczów sąsiednich parafii. Uczestni-
czyli w niej liczni mieszkańcy Brzostku, 
pracownicy Urzędu Miasta, kombatanci, 
przedstawiciele rodzin katyńskich, delega-
cje służb mundurowych, młodzież szkolna 
oraz zaproszeni goście – senator Zdzisław 
Pupa, przedstawiciel żony śp. senatora 
Stanisława Zająca, pan Jerzy Czech, dele-
gacja NSZZ „Solidarność” z Dębicy, oraz 
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. 
 Msza święta miała niecodzienną opra-
wę. Okolicznościowa dekoracja oraz liczne 
poczty sztandarowe obecne w świątyni 
wprowadzały podniosły rocznicowy na-
strój, a samą liturgię uświetnił gościnny 
występ chóru parafialnego z Siedlisk-Bo-
gusz.
 Homilię wygłosił główny celebrans, 
ksiądz dr Jan Cebulak. W swoim przemó-
wieniu podkreślił potrzebę ciągłego pielę-
gnowania i pomnażania daru wolności jaki 

otrzymaliśmy od przeszłych pokoleń.. Z 
całą mocą podkreślał, że niepodległość Oj-
czyzny i wynikająca z niej nasza wolność 
osobista stanowią wartości, dla których 
nadal warto poświęcać życie i o które na-
dal należy walczyć, nie tylko w wymiarze 
politycznym, ale również w wymiarze 
społecznym i duchowym. Przypominając 
naukę papieża, Jana Pawła II, o koniecz-
ności poszukiwania i obrony historycznej 
prawdy, kaznodzieja dowodził, że tylko 
niezakłamana przeszłość jest fundamen-
tem, na którym można opierać i budować 
naszą dzisiejszą narodową tożsamość. 
Wykazywał potrzebę poszukiwania tej 
prawdy i zachęcał do odważnego okazywa-
nia patriotyzmu, choćby przez szacunek i 
cześć dla tych, którzy za te wartości oddali 
swoje życie. 
 Należy podkreślić, że zawarte w homilii 
księdza Proboszcza przesłanie, nie jest 
zwykłym pustosłowiem, ale ma głębokie 
potwierdzenie w Jego czynach. Pięknym 
tego świadectwem była druga część obcho-
dów rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
a mianowicie ceremonia odsłonięcia i 
poświęcenia tablic pamiątkowych. 
 Po skończonej Mszy świętej głos zabrał 
burmistrz Brzostku, pan Leszek Bieniek. 
W swoim wystąpieniu zaprosił słuchaczy 
na kilkuminutową refleksję dotyczącą 
historii naszego kraju i losu narodu. Przy-
pomniał, że dni szczęśliwe i spokojne 
tak jak obecnie to rzadkość w dziejach 
naszej Ojczyzny. Życiu naszych rodaków 
częściej towarzyszyła niewola, lęk przed 
agresją wroga i walka o „za naszą i waszą” 
wolność. Wystarczy wspomnieć okrutny 
okres rozbiorów, brak Polski na mapach 
Europy przez ponad 120 lat, krwawo 
tłumione powstania i długotrwałą walkę 
o niepodległość. Wspominając dzień 11 
listopada 1918 roku, pan burmistrz przy-
wołał postać Józefa Piłsudskiego, który 
w odzyskaniu upragnionej niepodległości 
odegrał znaczącą rolę. Potem wrócił pa-
mięcią do września 1939 roku, do wybuchu 
II wojny światowej, w której Polska okrut-
nie ucierpiała od dwóch swoich sąsiadów 
równocześnie, a następnie do roku 1945, 
gdy już wiadomym było, że Polska będzie 
zniewolona i zdominowana przez ZSRR. 
Wspomniał cierpienia Narodu w czasie 
długich lat komunizmu, które zakończyły 
się 4 czerwca 1989 roku ponownym odzy-
skaniem niepodległości. Dokonując tego 
krótkiego, z racji ograniczeń czasowych, 

przeglądu dziejów, wskazywał na postaci 
i wydarzenia, które mogą być dla Polaków 
powodem do dumy, a także na momenty 
będące do dziś przyczyną smutku i głę-
bokiego bólu. Z wdzięcznością przyznać 
należy, że dzięki przemówieniu pana 
burmistrza Brzostowianie odrobili zaległą 
lekcję historii i pogłębili swoją znajomość 
polskiej poezji patriotycznej. I dzięki Mu 
za to, bo w tych zabieganych czasach, w 
tym pędzącym gdzieś świecie trzeba wy-
korzystywać każdą okazję do wspomnień, 
refleksji i analizowania naszej historii. A 
Święto Niepodległości niewątpliwie taką 
okazję stanowi.

Katyńskiej zbrodni milczącym mogiłom,
leżącym w grobie bohaterów siłom
duchom zbawionym przez życia 
męczeństwo -
PAMIĘĆ, KOCHANIE 
I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 Zacytowany fragment poezji stanowi 
motto, które niewątpliwie przyświecało 
realizatorom kolejnej, bardzo wzruszają-
cej części rocznicowych obchodów. Był 
nim multimedialny program artystyczny, 
który przygotowali nauczyciele i ucznio-
wie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w 
Brzostku.
 Trzeba przyznać, że młodzi artyści 
doskonale wczuli się w atmosferę uroczy-
stości i dali temu wyraz swoją powagą i 
troską o estetykę wykonania każdej części 
montażu słowno muzycznego. Głównym 
jego przesłaniem była głęboka wiara w do-
broć Człowieka, szacunek dla przeszłych 
pokoleń i nadzieja, że złożona przez nie 
ofiara, skieruje ludzkość w stronę prawdy 
i sprawiedliwości. 
 Wszystkim uczniom biorącym udział 
w tym programie artystycznym należą się 
gratulacje i wdzięczność za postawę, która 
pozwala ufać, że dzięki takiej młodzieży, 
nasz „dziwny świat” mimo tylu „ciemnych 
jeszcze stron i ciernistych dróg”, stanie się 
wkrótce planetą ludzi „błogosławionych”.
 Na trzecią część obchodów Święta 
Niepodległości zebrani zaproszeni zostali 
na teren Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Nie sposób nie wspomnieć tu o wspaniałej, 
bezwietrznej pogodzie i o słońcu, które, by 
użyć słów z recytowanej przez młodzież 
poezji, „słało swe promienie wprost na 
głowy” uczestników pochodu. Jego czoło 
stanowili kawalerzyści w barwach przed-
wojennego 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa 
Poniatowskiego, za którymi kroczyło 12 
pocztów sztandarowych reprezentujących 
poszczególne szkoły oraz organizacje spo-
łeczne, polityczne, kościelne i zawodowe. 
Grupę strażaków poprzedzali młodzi wer-
bliści wybijający wojskowy takt marsza, a 
za nimi podążali zaproszeni goście, dele-
gacje z wiązankami kwiatów, uczniowie i 
pozostali uczestnicy uroczystości pragnący 
być świadkami odsłonięcia i poświęcenia 
pomnika katyńskiego. 
 Inicjatywa wzniesienia tegoż pomnika 

Sprawozdanie z obchodów 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości połączonych z odsłonięciem Pomnika Katyńskiego

Golgotę Wschodu – zapamiętamy
 Ważnym elementem naszego życia społecznego są uroczyste obchody różnych 
świąt i rocznic zarówno narodowych jak i lokalnych. Są one wyrazem żywej 
pamięci o wydarzeniach i bohaterach, zachęcają do poszukiwania historycznej 
prawdy, uświadamiają przemijanie czasu. Każda rocznica, potraktowana jako 
kolejne ogniwo łańcucha wiążącego nas z przeszłością, stanowi żywą lekcję 
historii.
 Taką, niebanalną pod względem treści i formy, uroczystą lekcją były tego-
roczne obchody 92 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości połączone z 
ceremonią odsłonięcia i poświęcenia tablic pamiątkowych ku czci mieszkańców 
Ziemi Brzosteckiej zamordowanych w 1940 roku przez NKWD oraz ku czci ofiar 
katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Po raz kolejny dzień 11 listopada 
stał się dla mieszkańców Brzostku okazją do zamanifestowania patriotyzmu, 
umiłowania wolności i wielkiego szacunku dla tych, którzy o tę wolność walczyli 
i którzy za nią ginęli.
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podjęta została 12 kwietnia bieżącego 
roku podczas uroczystości ku czci Roda-
ków pochodzących z Ziemi Brzosteckiej, 
a zamordowanych przez 
sowietów w kwietniu 1940 
roku. Bezpośrednią inspi-
racją do budowy obelisku, 
który upamiętniłby rów-
nocześnie dwa bolesne dla 
Polaków wydarzenia, była 
przeżywana właśnie żałoba 
narodowa po katastrofie 
samolotu rządowego pod 
Smoleńskiem. 
 Pomys łodawcą  by ł 
Czcigodny proboszcz na-
szej parafii, ksiądz dr Jan 
Cebulak, a Jego pomysł 
został jednomyślnie popar-
ty przez pana Burmistrza 
Leszka Bieńka i Radę Mia-
sta. 
 Trzon pomnika, którego 
projekt opracował pocho-
dzący z Brzostku grawer 
Jan Madejczyk, stanowią dwa kamienne 
głazy o prawie dwumetrowej wysokości, 
ustawione tak, aby przypominały dwa 
rozpostarte do lotu skrzydła. Pomiędzy 
nimi osadzono wysoki metalowy krzyż 
opleciony wicią krzewu różanego. Oby-
dwa głazy ozdobiono odlewami orła w 
koronie Na prawym skrzydle pomnika 
umieszczono tablicę z nazwiskami 96 ofiar 
katastrofy smoleńskiej, a na lewym osiem 
tabliczek z nazwiskami pochodzących z 
Brzostka i okolic oficerów i policjantów 
zamordowanych w Ostaszkowie i Twerze. 
 Ta ostatnia część uroczystości przebie-
gała w atmosferze powagi i zadumy nad 
losem człowieka, w którą wprowadziła 
zebranych treść odczytanego przez ucznia 
gimnazjum Psalmu 146. Towarzyszył mu 
przejmujący głos werbli przypominający 
wezwanie poległych na wojskową musztrę. 
 Odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
Ofiary Zbrodni Katyńskiej dokonali 
przedstawiciele ich rodzin, a mianowicie 
pan profesor Jerzy Bursa, syn śp. Leonarda 

Bursy oraz pan Józef Serwiński, bratanek 
śp. aspiranta Franciszka Serwińskiego. Na-
tomiast odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
Ofiary katastrofy smoleńskiej dokonali pan 
senator Zdzisław Pupa i reprezentujący 

Żonę śp. senatora Stanisława Zająca, pan 
Jerzy Czech.
 Uroczystego poświęcenia pomnika do-
konał Ksiądz Proboszcz, po czym nastąpiło 
złożenie kwiatów przez senatora Pupę, 
delegację 5 Oddziału Zarządu Regionu 
Małopolska NSZZ „Solidarność” w Dę-
bicy, przedstawicieli rodzin oraz młodzież 
szkolną.
 Wzruszającym akcentem było zapalenie 
biało czerwonych zniczy przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Brzostku.
 Na zakończenie profesor Jerzy Bursa 
podziękował księdzu proboszczowi, i 
mieszkańcom Brzostku za zorganizowanie 
tak pięknej i wzruszającej uroczystości, a 
pan Józef Serwiński wyraził wdzięczność 
wszystkim organizatorom za specjalny ak-
cent ceremonii (posadzenie pamiątkowego 
brzostu) dotyczący jego śp. Stryja.
 Podsumowując tę niecodzienną dla 
parafii i społeczności brzosteckiej uro-
czystość trzeba z całą mocą podkreślić jej 
znaczenie historyczne. Wszyscy bowiem 

wiemy, jak krótka bywa pamięć ludzka 
i jak wygodna. Wymazuje wszystko co 
trudne, co uwiera, co zmusza do bolesnych 
refleksji. Łatwo zwalnia z odpowiedzial-
ności i poczucia winy jednostki, rządy i 

całe narody. Niezliczone 
zbrodnie ulegają zapomnie-
niu lub rozmyciu na kartach 
historii. Do dziś do Golgoty 
Wschodu nikt nie chce się 
przyznać – ani zaślepieni 
obłędną ideologią żołnie-
rze, ani ich dowódcy, ani 
ich polityczni zleceniodaw-
cy – nie chcą pamiętać, że 
są autorami historii znaczo-
nej bezprawiem i ludobój-
stwem. Dla nich sumienie 
historii nie istnieje!
 Ale my już wiemy, że 
taka zbiorowa obojętność 
i amnezja stają się cichym 
przyzwoleniem na kolej-
ne akty dramatu, czego 
dowodem jest katastrofa 
smoleńska. Dlatego nie 
można udawać, że tych 

tragicznych wydarzeń nie było. Nie moż-
na budować nowej historii na kłamstwie, 
nienawiści i zbrodni.
 Na szczęście są ludzie, którzy rozu-
mieją, że pamięć obu tych doświadczeń, 
powinna na zawsze pozostać w naszych 
sercach. Nie dla zemsty, lecz jako dowód, 
że „słowa i czyny będą policzone”. Takim 
człowiekiem jest Czcigodny Proboszcz 
naszej parafii ksiądz dr Jan Cebulak – 
pomysłodawca i realizator pierwszego 
na Podkarpaciu pomnika upamiętniają-
cego Golgotę Wschodu. Serdecznie Mu 
za to dziękujemy.
 Wyrazy uznania i wdzięczności należą 
się również pozostałym organizatorom 
i gospodarzom obchodów: panu Burmi-
strzowi Leszkowi Bieńkowi, pracowni-
kom Urzędu Miasta z Sekretarzem, panią 
Lucyną Pruchnik na czele, nauczycielom, 
uczniom, rodzinom katyńskim i wszystkim 
zaangażowanym.

J.S.

Szanowni Państwo!
	 W	imieniu	ks.	Prałata	dra	Jana	Cebula-
ka	oraz	własnym	serdecznie	witam	wszyst-
kich,	którzy	przybyli	na	dzisiejsze	uroczy-
stości	związane	ze	Świętem	Niepodległości.	
Szczególnie	 serdecznie	 witam	 rodziny	
zamordowanych	w	1940	roku	synów	ziemi	
brzosteckiej	–	oficerów	Wojska	Polskiego	i	
policjantów	Policji	Państwowej.
	 Modlimy	się	dzisiaj	nie	tylko	za	dusze	
pomordowanych	 70	 lat	 temu	 polskich	
oficerów	i	policjantów	ale	także	za	dusze	
wszystkich	polskich	patriotów,	którzy	złoży-
li	swoje	życie	na	ołtarzu	Ojczyzny	oraz	za	
dusze	tragicznie	zmarłych	w	katastrofie	w	
lesie	smoleńskim	Prezydenta	Rzeczpospo-
litej	Polskiej	–	Pana	Lecha	Kaczyńskiego	
oraz	wszystkich	członków	delegacji.	Tak	w	
roku	1940	jak	również	10	kwietnia	2010	r.	
w	tym	samym	miejscu	zginął	kwiat	państwa	
polskiego.
	 12	kwietnia	2010	r.	w	czasie	uroczysto-
ści	 sadzenia	 brzostów	na	 terenie	Warsz-

tatów	Terapii	 Zajęciowej	w	 rozmowach	
z	 rodzinami	 pomordowanych	w	Katyniu	
deklarowaliśmy	wspólnie	 z	 ks.	Probosz-
czem,	że	w	tym	miejscu	powstanie	pomnik	
ich	 pamięci.	Dzisiaj	mogę	 z	 satysfakcją	
powiedzieć	–	słowa	dotrzymaliśmy.
Za	chwilę	odsłonimy	pomnik	poświęcony	
zamordowanym	w	 1940	 r.	 synom	 ziemi	
brzosteckiej	oraz	tym	którzy	pielgrzymując	
do	Katynia	tragicznie	zginęli	10	kwietnia	
2010	r.
	 Jak	 czasem	 kruche	 jest	 nasze	 życie	
mogliśmy	się	przekonać	gdy	w	trakcie	piel-
grzymowania	na	groby	naszych	rodaków	
w	lesie	katyńskim	zginęła	tragicznie	cała	
polska	delegacji	na	 czele	 z	Prezydentem	
Lechem	Kaczyńskim.	Zadajemy	sobie	py-
tanie:	czy	w	lesie	katyńskim	za	mało	było	
polskiej	krwi,	za	mało	cierpienia	i	bólu?	
Obejmując	dzisiaj	myślami	i	modlitwą	Tych	
którzy	zostali	zamordowani	w	1940	r.	oraz	
tych	którzy	zginęli	10	kwietnia	2010	r.	mu-
simy	pamiętać	słowa	ks.	Twardowskiego:	

Śpieszmy	 się	 kochać	 ludzi	 –	 tak	 szybko	
odchodzą”.

Drodzy Państwo!
	 Dzisiaj	 obchodzimy	Święto	Niepodle-
głości,	święto	radosne	związane	z	wyda-
rzeniami	sprzed	92	lat.	Aby	postarać	się	
zrozumieć	naszą	historię	pełną	wzlotów	i	
upadków	pozwólcie,	 że	 przypomnę	 kilka	
dat	z	naszej	historii.
	 Rok	 1795	 –	 Imperium	 Rosyjskie,	
Królestwo	Prus	 i	Austria	podzieliły	nasz	
kraj	między	siebie	i	Polska	jako	państwo	
zniknęła	z	mapy	świata	na	długie	lata.	Ale	
Polacy	się	nie	poddali.
	 Rok	 1830	 –	 powstanie	 listopadowe.	
Powstanie	 tragiczne	 bo	 przegrane,	 ale	
pokazujące	walkę	 i	 honor	 Polaków	 na	
przykładzie	generała	Sowińskiego	w	sta-
rym	kościółku	w	okopach	Woli:

Generał	tak	mówi	do	carskich	żołnierzy:
Nie	klękajcie	wy	przede	mną

WYSTĄpIENIE BuRMISTRZA BRZOSTKu lESZKA BIEńKA

Dokończenie ze strony 3

Wzruszającym akcentem było zapalenie biało czerwonych zni-
czy przez uczniów Szkoły Podstawowej w Brzostku
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Bo	nie	jestem	żaden	święty
Ale	Polak	jestem	prawy
Broniący	mego	żywota
Nie	jestem	żaden	męczennik
Ale	się	do	śmierci	bronię
I	kogo	mogę	zabiję
I	krew	dam	a	nie	dam	szpady
To	rzekł	jenerał	Sowiński
Starzec	o	drewnianej	nodze
I	wrogom	się	niczym	fechmistrz
Opędzał	przed	bagnetami
Aż	go	jeden	żołnierz	stary
Uderzył	w	pierś	i	przebił
Opartego	na	ołtarzu
I	na	tej	nodze	drewnianej.
	 I	mamy	 kolejny	 zryw	 –	 to	 rok	
1863	–	powstanie	styczniowe,	które	
pomimo	 początkowych	 sukcesów	
zakończyło	się	kolejną	klęską	i	ko-
lejnymi	 represjami.	Dalej	 byliśmy	
nieobecni	na	mapach	świata.
	 Wybuch	I	wojny	światowej	to	ko-
lejny	etap	walki	Polaków	o	wolność	
na	wszystkich	frontach.
	 Nadchodzi	11	listopada	1918	r.:	
Rada	Regencyjna	przekazuje	władzę	
Józefowi	Piłsudskiemu.	Polska	 po	
123	latach	niewoli	znowu	stała	się	
krajem	wolnym.	Ale	 tej	wolności	
trzeba	było	bronić	od	 samego	po-
czątku.	W	roku	1920	wojna	polsko-
-bolszewicka,	tym	razem	zwycięska,	
zapisała	się	jako	„cud	nad	Wisłą”.	
W	tej	wojnie	walczyli	także	synowie	
tej	 ziemi,	między	 innymi	 śp.	 Jan	
Nosal	 –	 później	 także	 zdobywca	
Monte	Cassino.	Wiele	jego	opowie-
ści	o	tamtych	czasach	pozostało	do	
dzisiaj	w	mojej	pamięci.
	 Mijają	 kolejne	 lata	 aż	 nadcho-
dzi	 1	września	 1939	 r.	 –	 napaść	
Niemiec	 hitlerowskich	 na	Polskę.	
Gdy	Polacy	 bohatersko	 stawiają	
czoła	Niemcom	17	września	Armia	
Czerwona	wbija	nam	nóż	w	plecy.	
	 Walki	 na	 wszystkich	 frontach	
świata	„za	waszą	i	naszą	wolność”	
doprowadzają	do	końca	wojny.	I	gdy	
wydaje	się,	że	znowu	mamy	wolność	
Polska	 traci	 swoją	 suwerenność.	
Zaczynają	 się	 prześladowania.	
Prymas	Tysiąclecia	Kardynał	Stefan	
Wyszyński	 zostaje	 uwięziony,	 ale	
aby	 podnieść	 na	 duchu	 rodaków	
tak	pisze	do	nich	z	więzienia:	Gdy	
powiedzą	wam,	że	Prymas	się	pod-
dał	 –	 nie	wierzcie,	 gdy	 powiedzą	
wam,	 że	 Prymas	 zdradził	 Polskę	
–	nie	wierzcie”.	Kolejne	zrywy	Po-
laków,	kolejne	protesty	aż	nadchodzi	
rok	 1970	 r.	 i	 bunt	 robotników	 na	
Wybrzeżu	krwawo	stłumiony	przez	
milicję.
„Stoczniowcy	Gdyni,	 stoczniowcy	
Gdańska
Idźcie	do	domu	skończona	walka,
Świat	 się	 dowiedział	 nic	 nie	 po-
wiedział
Janek	Wiśniewski	padł.
Nie	płaczcie	matki	to	nie	na	darmo,
Nad	 stocznią	 sztandar	 z	 czarną	
kokardą,
Za	chleb	i	wolność	i	nową	Polskę
Janek	Wiśniewski	padł”
	 Ale	nadchodzi	rok	1978	r.	Karol	
Wojtyła	zostaje	wybrany	Papieżem.	

Od	 tego	dnia	niemożliwe	staje	się	
to	 aby	wydarzenia	w	 Polsce	 nie	
były	słyszane	w	świecie.	Rok	1979	
to	 pielgrzymka	Ojca	 Świętego	 do	
ojczyzny	 i	 jego	 słowa	 na	 Placu	
Zwycięstwa:	 „Niech	 stąpi	 Duch	
twój,	niech	stąpi	Duch	twój	i	odnowi	
oblicze	ziemi,	...tej	ziemi”
	 Po	tych	słowach	Polacy	podnie-
śli	wysoko	głowę	bo	mieli	najwięk-
szego	przywódcę	duchowego	w	na-
szej	historii.	Powstaje	Solidarność	
olbrzymi	ruch	społeczny,	który	dąży	
do	pełnej	wolności	naszej	Ojczyzny.	
Ale	władza	się	nie	poddaje.	13	grud-
nia	 1981	 r.	 zostaje	wprowadzony	
stan	wojenny	na	terenie	całego	kra-
ju.	Wielu	polskich	patriotów	zostaje	
internowanych	 i	 znowu	 jesteśmy	
świadkami	prześladowań,	zabójstw.	
W	tym	czasie	oprócz	naszego	Papie-
ża	mamy	jeszcze	ks.	Jerzego,	kapela-
na	robotników	i	solidarności,	który	
podnosi	na	duchu	 i	daje	nadzieję.	
Niestety	nadchodzi	rok	1984	–	siły	
bezpieczeństwa	bestialsko	mordują	
ks.	 Jerzego	Popiełuszkę.	 Pogrzeb	
przeradza	się	w	wielką	manifestację	
patriotyczną:
„Ojczyzno	ma	 tyle	 razy	we	 krwi	
skąpana
Ach	jak	wielka	dziś	twoja	rana
Ach	jak	długo	cierpienie	twe	trwa
Tyle	razy	pragnęłaś	wolności
Tyle	razy	gnębił	cię	kat,
Ale	zawsze	czynił	to	obcy
A	dziś	brata	zabija	brat
Nowy	ból	przeszył	serca	Polaków
Pasterz	–	kapłan	przelał	swą	krew
Abyś	ty	mógł	żyć	w	wolnej	Ojczyźnie
Bez	cierpienia,	bólu	i	krat
Ojczyzno	ma…”
	 Nadchodzi	 rok	 1989	 i	 mamy	
prawie	 wolne	 wybory,	 rok	 1990	
powstaje	samorząd	i	nasza	Ojczyzna	
staje	się	krajem	wolnym	i	suweren-
nym.	Dzisiaj	 obchodząc	 rocznicę	
odzyskania	niepodległości	musimy	
zadać	sobie	pytanie:	czy	potrafimy	
skorzystać	z	tej	wolności	dla	dobra	
ludzi	 i	 naszego	 kraju,	 czy	 potrafi-
my	 żyć	w	 zgodzie	 z	 przykazaniem	
„nie	mów	 fałszywego	 świadectwa	
naprzeciw	bliźniemu	 swemu”,	 czy	
w	dalszym	ciągu	aktualne	są	słowa	
Czesława	Niemena:
Dziwny	jest	ten	świat,
gdzie	jeszcze	wciąż	mieści	się	wiele	
zła
I	dziwne	jest	to
Że	 od	 tylu	 lat	 człowiekiem	gardzi	
człowiek
Dziwny	 ten	 świat,	 świat	 ludzkich	
spraw
Czasem	wstyd	przyznać	się,
A	jednak	często	jest,	że	ktoś	słowem	
złym
Zabija	tak	jak	nożem.
Lecz	ludzi	dobrej	woli	jest	więcej
I	mocno	wierzę	w	to,	że	ten	świat
nie	zginie	dzięki	nim.
Przyszedł	już	czas,	najwyższy	czas
Nienawiść	zniszczyć	w	sobie.

Zarząd Podkar-
packiej Rady do 

Spraw Osób Niepeł-
nosprawnych przy-
znał w tym roku ks. 
dr. Janowi Cebu-
lakowi prestiżową 
nagrodę „Podkar-
packiego Orderu 
Wdzięczności”. 
 Wyróżnienie to 
nadawane jest co-
rocznie przez środo-
wisko osób niepełno-
sprawnych dla: osób, 
instytucji i samorzą-
dów, które w znaczą-
cy sposób przyczyniają się do poprawy warunków 
życia osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na 
terenie całego województwa.
 Gratulujemy tak znamienitego wyróżnienia, które 
jest zwieńczeniem osiągnięć dokonanych w parafii 
Brzostek. Zapewne, nagroda ta stanie się symbolem 
wdzięczności za szczególne zaangażowanie, siłę woli 
i serca dla osób potrzebujących.

atsz

pODKARpACKI
ORDER WDZIęCZNOśCI

Nastrojowych i radosnych Świąt  
Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych 
zdarzeń w nadchodzącym Nowym Roku życzy 

Burmistrz Brzostku
Leszek Bieniek



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE6

Najbardziej urocze i pełne rodzin-
nego ciepła i radości były Święta 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
oraz poprzedzająca je wigilia. Z niecier-
pliwością wypatrywaliśmy pierwszej, 
wieczornej gwiazdki na niebie, by za-
siąść przy wigilijnym stole. Już od rana 
przystrajaliśmy jodłową, pachnącą lasem 
choinkę. Większość ozdób choinkowych 
wykonywaliśmy sobie sami z kolorowej 
bibuły i papieru. Na „Bożym drzewku” 
(choince) znalazła się część wypiekanych 
przez mamę ciasteczek 
oraz dorodne jabłuszka, 
orzechy włoskie i la-
skowe. Tylko cukierki, 
czekoladki, świeczki i 
zimne ognie kupowało 
się w sklepie.
 W okresie Adwentu, 
chodząc po wsi od domu 
do domu, roznosił opłat-
ki miejscowy organista. 
Organistą w tym okresie 
był u nas brat dziadka 
Frania, Antoni Zawiliń-
ski. Mama nazywała go 
„Stryjcio Antoni”. Orga-
niście towarzyszył ko-
ścielny, którym był brat 
mamy a nasz wujek, Jan 
Zawiliński. Pomagał on 
organiście w zbieraniu 
datków za opłatki, ponie-
waż nie wszyscy dawali pieniądze, lecz 
także datki w naturze, w postaci ziarna, 
kaszy, jajek. Przy tej okazji i kościelnemu 
coś z tego się dostawało, stanowiąc jego 
dodatkową zapłatę od parafian za służbę 
w kościele i dzwonienie na Anioł Pański. 
Mama zawsze gościnnie przyjmowała 
tych miłych sobie gości, mówiąc: „Czym 
chata bogata tym rada”. Stryjcio Antoni 
wręczał mamie dwie paczuszki białych 
opłatków i jedną kolorowych oraz do-
datkowo jeszcze jedną, specjalnie dla 
dzieci. Z tych kolorowych opłatków 
mama wycinała i kleiła „kulę ziemską”, 
czyli tak zwany „świat”, który wisiał 
potem u sufitu izby aż do następnego 
roku, kiedy to zastępował go „świat 
nowy”. Stół wigilijny wyścielony był 
pachnącym sianem i przykryty białym, 
lnianym obrusem. Na środku stołu stał 
talerz z opłatkami. Wieczerzę wigilijną 
rozpoczynała wspólna modlitwa. Na-
stępnie tato rozdawał każdemu opłatek i 
rozpoczynał składanie życzeń od mamy 
i ciotek a kończąc na najmłodszym 
członku rodziny, potem każdy z każdym 
łamał się opłatkiem i nawzajem składano 
sobie życzenia zdrowia, wszelkiej po-

myślności i „do siego roku”. Po złożeniu 
życzeń rozpoczynało się spożywanie wi-
gilijnych potraw, których obowiązkowo 
musiało być dwanaście. Przynajmniej 
jedno nakrycie i jedno miejsce przy stole 
zostawało wolne, gotowe na przyjęcie 
niespodziewanego gościa. Wieczerzę 
wigilijną kończyła wspólna modlitwa 
dziękczynna, po której rodzice, zbierając 
ze stołu resztki chleba oraz opłatek szli 
do inwentarza żywego, koni i krów, by i 
one uczestniczyły w radości z narodzin 

Zbawiciela Świata.
 Po powrocie od „Chudoby” tato 
intonował kolędy i przy płonących 
świeczkach choinki śpiewaliśmy radosne 
strofy kolęd i przeróżnych, pastorałek lu-
dowych, których tak rodzice, jak i ciotki 
znały na pamięć bez liku. W nocy, około 
godziny 23-ciej starsi udawali się do 
kościoła na „Pasterkę” a dzieci do łóżek.
 W dzień Bożego Narodzenia nie 
wykonywało się żadnych prac poza ko-
niecznymi przy inwentarzu żywym, bo 
wszystko było przygotowane wcześniej. 
Nawet izby nie wolno było pozamiatać. 
Nie składano sobie w tym dniu wza-
jemnych wizyt. Natomiast powszechnie 
czyniono to w drugi dzień świąt. Stąd też 
chyba wzięło początek powiedzenie o 
„chodzeniu na śmieci”, związane z cho-
dzeniem w gości do znajomych w okresie 
świątecznym, a szczególnie w drugi 
dzień świąt Bożego Narodzenia. Był też 
w naszych stronach zwyczaj ustawiania 
w nocy z Bożego Narodzenia na święto 
Szczepana słomianych kukieł, zwanych 
„śmieciarzami” przy drogach i dróżkach 
wiodących do domów, w których były 
panny na wydaniu. Kukły te imitowały 

kawalerów spieszących w konkury. Nie-
kiedy kukła słomiana wyobrażała dziew-
czynę, „śmieciarkę”, ubraną w kobiece 
szatki, zdążającą do domu swego kawa-
lera na tak zwane „śmieci”. Śmieciarze 
i śmieciarki zaopatrzone były w listy 
identyfikujące i polecające, w których 
w sposób humorystyczny opisane były 
zalety i wady danego kawalera lub panny, 
których te kukły przedstawiały, a także 
ich walory majątkowe i inne. Niektóre 
okazy tych „śmieciarzy” były rzeczy-
wiście oryginalne i z dużym smakiem 
wykonane przez młodych, samorodnych 
twórców ludowych a często i starszych 
mieszkańców wsi, świadcząc o ich in-
wencji twórczej, dowcipie i poczuciu 
humoru. Również ja, gdy podrosłem, 
wielekroć razy brałem udział a często 
nawet bywałem inspiratorem i organiza-
torem tego rodzaju wydarzeń. Niekiedy 
adresaci, do których kierowane były 
kukły obrażali się i usiłowali się dowie-

dzieć, kto był sprawcą 
dowcipu. W większości 
wypadków jednak zwy-
czaj ten traktowany był 
z aprobatą i humorem. 
Szczególnie rade były 
mu panny, bo uważano, 
że te, do których śmie-
ciarze nie śpieszą, nie 
mają „wzięcia” i grozi 
im staropanieństwo.
 W Boże Narodzenie 
każdy ksiądz odprawia 
trzy Msze święte: paster-
ską, anielską i królewską. 
Przypominają one o tym, 
że jako pierwsi złożyli 
hołd narodzonemu w 
stajence betlejemskiej 
Chrystusowi biedni pa-
stuszkowie, następnie 
Aniołowie i potem kró-

lowie. Kto z wiernych brał udział w 
odprawianej o godzinie dwunastej w 
nocy „pasterce”, nie miał już obowiązku 
wysłuchania Mszy świętej i kazania w 
dniu Bożego Narodzenia, bo uczestniczył 
w „pasterce” rozpoczynającej ten świą-
teczny dzień. W drugi dzień świąt Bo-
żego Narodzenia przypada uroczystość 
świętego Szczepana i związany z tym 
dniem zwyczaj święcenia owsa. Święty 
Szczepan był pierwszym męczennikiem 
za wiarę chrześcijańską, ukamienowany 
przez niewiernych Żydów. Młodzież już 
w kościele, po obrzędzie poświęcenia 
ziarna a szczególnie po wyjściu z ko-
ścioła obrzucała się wzajemnie garściami 
owsa pomieszanego z ziarnem bobu i 
łubinu, przypominając w ten sposób 
scenę ukamienowania. Przed Nowym 
Rokiem ojciec nasz przeprowadzał 
corocznie rozliczenie z dłużnikami, to 
jest biedniejszymi sąsiadami, którym w 
ciągu roku na odrobek świadczył usługi 
konne. Byli też tacy, którzy brali od nas 
dla zaspokojenia swoich życiowych po-
trzeb zboże, ziemniaki i inne produkty 
na „odrobek”. Tato prowadził w tym celu 
specjalny zeszyt – rejestr, w którym na 

Franciszek Wojnarowski

Dawne zwyczaje bożonarodzeniowe z naszych okolic
Franciszek Wojnarowski urodził się 15 czerwca 1926 roku w pobliskich Brze-
zinach. Tutaj też spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze. W latach 1946-1949 
był kierownikiem i zarazem organizatorem szkoły w Kamienicy Górnej. Jako 
członek AK i WiN pomagał ściganym i ukrywającym się oficerom AK za co w 
1949 roku został aresztowany i skazany na 11 lat więzienia. W 1954 r. na mocy 
amnestii został warunkowo zwolniony.
 Franciszek Wojnarowski jest autorem obszernych wspomnień z tamtych 
czasów, w których znalazły się także opisy świąt i zwyczaje związane z nimi. 
Szczególnie bogato opisuje przedwojenne tradycje bożonarodzeniowe, które 
zamieszczamy poniżej.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 7
bieżąco dokonywał zapisu tych zdarzeń. 
Za jedną parokonną dniówkę tato liczył 
4 dni odróbki pieszej. Po zbilansowaniu 
wzajemnych świadczeń i zobowiązań, 
rozliczający podpisywali się pod tym 
bilansem rocznym a nadwyżki lub nie-
dobory przenoszono na rok następny.
 W ostatnim dniu kalendarzowego 
roku, w godzinach popołudniowych, 
odbywało się w kościele uroczyste 
nabożeństwo zwane „podziękowaniem 
starego roku”. Proboszcz składał z 
ambony rodzaj sprawozdania rocznego, 
podając do wiadomości parafian ilość 
urodzeń, ślubów i zgonów w parafii, 
wielkość zebranych składek na kościelną 
tace, wykonanych prac na rzecz kościoła 
oraz oceniał życie religijne powierzo-
nej sobie parafii. Tego też wieczoru, 
po nabożeństwie kończącym stary rok 
zwykle w sali Domu Ludowego rozpo-
czynała się organizowana przez miej-
ską Ochotniczą Straż Pożarną wiejska 
zabawa sylwestrowa, z której dochód 
przeznaczano na potrzeby tejże Straży. 
W noc sylwestrową i Nowy Rok utrwalił 
się w naszej okolicy zwyczaj składania 
życzeń noworocznych przez dorosłych 
przebierańców w maskach na twarzy, 
tak zwanych „drabów” oraz młodzież 
i dzieci, zwanych „szczodrakami”. Od-
bywało się to w czasie od północy do 
godzin popołudniowych Nowego Roku. 
Drabowie i szczodracy śpiewali kolędy 
pod oknami domu a następnie kołatali 

do drzwi i okien. Po otwarciu im drzwi 
przez gospodarza, wchodzili do mieszka-
nia składając życzenia w słowach: „Na 
szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok, 
niechaj Wam się rodzi kapusta i groch, i 
żyto i wszystko” itd. Wychodząc zaś, po 
otrzymaniu datku, dziękując, śpiewali: 
„Wiwat, wiwat, już idziemy, za kolędę 
dziękujemy. Przez Narodzenie Jezusa 
będzie w niebie Wasza dusza królowała”.
 Nasza mama przed tym dniem piekła 
wiele malutkich bochenków chleba, 
bułek, które miały nazwę „szczodraków-
-bochnaków” i specjalnie przeznaczone 
były dla tych kolędników. Ojciec miał 
przygotowane kilka złotych w drobnych 
monetach, bo niektórzy woleli pieniążek 
zamiast bułki, czy chleba.
 W uroczystość Trzech Króli, przypa-
dające w dniu 6 stycznia, odbywało się 
w kościołach święcenie wody, kredy i 
kadzidła. Tej święconej wody nalewano 
do domowych kropielnic i do pokropie-
nia domowników i domu w czasie przy-
jęcia księdza „po kolędzie”. Święconą 
kredą wypisywano na drzwiach litery: 
K+M+B+R.P, co oznaczało: Kacper + 
Melchior + Baltazar + Rok Pański. Po 
literach „RP” pisano cyframi arabskimi 
liczbę oznaczającą bieżący rok. Kadzi-
dłem okadzano mieszkanie i domowni-
ków. 
 Już od drugiego dnia świąt Bożego 
Narodzenia księża rozpoczynali dorocz-
ną wizytę duszpasterską, czyli kolędę. Z 

księdzem po kolędzie chodził organista, 
kościelny i ministranci. Ministranci 
wyprzedzali księdza przynajmniej o 
jeden dom. Ministrantów było zwykle 
dwóch. Oznajmiali oni swoje przybycie 
dzwoneczkami i śpiewem kolędy. Po 
otrzymaniu kilku groszy szli do następ-
nego domu. Po nich przybywał ksiądz 
z organistą i kościelnym. Wchodzili 
do mieszkania śpiewając strofę kolędy. 
Następnie ksiądz odmawiał wspólnie 
z domownikami specjalną modlitwę, 
kropił wodą święconą dom i domow-
ników, dawał krucyfiks do ucałowania. 
Dzieciom, a niekiedy i starszym, wrę-
czał obrazki, będące pamiątką odbytej 
wizyty kolędowej. Po czym nawiązywał 
krótką rozmowę z gospodarzami domu 
i domownikami. Pytał o zdrowie, wa-
runki życia, bieżące kłopoty i zwykle 
sprawdzał, czy dzieci umieją paciorek. 
Gospodarz domu, dziękując za wizytę 
kolędową wręczał księdzu i pozostałym 
kolędnikom datek pieniężny, malejący 
wraz z funkcją i rangą społeczną ko-
lędnika. Jeżeli księdzu dawano np. 2 
złote, to organiście 1 złoty, kościelnemu 
50 groszy a ministrantom po 20 lub 10 
groszy. Zależało to od zamożności i 
ambicji gospodarza. Moi rodzice zawsze 
podejmowali księdza i towarzyszących 
mu uczestników kolędy specjalnie przy-
gotowanym obiadem i poczęstunkiem. 
Okres kolędy kończył się 2 lutego w dniu 
Matki Bożej Gromnicznej.

Listopad, to miesiąc refleksyjny, skła-
niający do zadumy nad istotą życia.

Dlatego właśnie w tym miesiącu rok-
rocznie Dom Kultury „Śnieżka” w Dę-
bicy organizuje Konkurs Recytatorski 
Poezji Religijnej. Konkurs ten zwykle 
jest stopniowany, czyli najpierw są elimi-
nacje szkolne, potem gminne i wreszcie 
finał, który odbywa się zawsze w Dębicy.
 Tradycyjnie już eliminacje gminne 
organizuje Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Brzostku. Niemal każdego roku 
konkurs ten cieszy się sporym zainte-
resowaniem młodych amatorów sztuki 
recytacji. Tak było i w tym roku, bowiem 
do eliminacji gminnych zgłosiło się aż 
40 wykonawców z V i VI klas szkoły 
podstawnej oraz z gimnazjów z terenu 
całej naszej gminy: z SP w Brzostku (8), 
z SP w Gorzejowej (3), z SP w Grudnej 
Górnej (2), z SP w Kamienicy Dolnej 
(2), z SP w Smarżowej (1), z Zespołu 
Szkół w Nawsiu Brzosteckim (3 – szkoła 
podstawowa i 6 – gimnazjum), z Zespołu 
Szkół w Januszkowicach (2 – szkoła 
podstawowa i 1 – gimnazjum), z Zespołu 
Szkół w Siedliskach-Bogusz (8 – gim-
nazjum) oraz z Gimnazjum w Brzostku 
(4).
 Komisja oceniająca składała się w 
tym roku z samych pedagogów repre-
zentujących szkoły biorące udział w tym 
konkursie.
 Jury w składzie: Maria Leja, Dorota 
Dziedzic, Małgorzata Śliwa, Halina 
Szczepanik i Celina Węgrzyn postano-
wiło przyznać osiem równorzędnych 
nagród – nominacji do udziału w Po-

wiatowym Konkursie Poezji Religijnej 
w Dębicy. Otrzymali je następujący 
uczniowie:
- w kategorii szkół podstawowych: Ka-

mil Dziedzic z SP w Brzostku, Patrycja 
Świstak z SP w Grudnej Górnej, Da-
mian Szukała z SP w Kamienicy Dolnej 
oraz Kornelia Wróbel z SP 
w Smarżowej.

- w kategorii gimnazjów: 
Justyna Mordel z Gimna-
zjum w Brzostku, Wioleta 
Wojdyła z Zespołu Szkół w 
Januszkowicach, Karolina 
Grygiel z Zespołu Szkół 
w Nawsiu Brzosteckim i 
Adam Skocz z Zespołu 
Szkół w Siedliskach-Bo-
gusz.

 Wszyscy uczestnicy eli-
minacji gminnych otrzy-
mali pamiątkowe nagrody 
rzeczowe w postaci książek, 
ufundowanych przez Cen-
trum Kultury i Czytelnic-
twa w Brzostku. Było to 
dowodem uznania ze strony 
organizatorów i zarazem 
podziękowaniem za trud po-
niesiony w przygotowanie, 
bo jak powiedziała prze-
wodnicząca jury „wszyscy 
uczniowie biorący udział w 
tym konkursie zasługiwali na 
wyróżnienie, ponieważ sam 
udział w nim dowodzi ich 
wrażliwości na piękno, za-
równo poezji religijnej, jak i 

rodzimego języka”. Wspaniale, że mamy 
na terenie naszej gminy tak czułą, kocha-
jącą poezję i ojczystą mowę młodzież. 
I cudownie też jest, że są nauczyciele, 
którzy jej to wpajają od najmłodszych 
lat.

E.M.

Konkurs Recytatorski poezji Religijnej

Uczestnicy eliminacji gminnych z Zespołu Szkół 
w Nawsiu Brzosteckim
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Jest Pani jedną ze starszych mieszka-
nek Opacionki. Proszę opowiedzieć jak 
wyglądały przygotowania do świąt w 
Pani dzieciństwie?
Święta to wyjątkowy czas. Każdy z 
nas stara się, aby zawsze były idealne. 
Posprzątany dom, pachnący świeżością, 
ozdobiony piękną, mieniącą się choinką, 
pod którą ułożone są prezenty. Przy stole 
zgromadzona w odświętnych strojach 
rodzina, pełna życzliwości i uśmiechu. 
Gdy zamykam oczy, wracam we wspo-
mnieniach do obrazów zapamiętanych z 
dzieciństwa. Nie były one tak bajkowe 
jak dzisiaj, ale były wyjątkowe, niepo-
wtarzalne. 
Jako dziecko, pamiętam doskonale, gdy 
ojciec przynosił do domu choinkę prosto 
z lasu. Przez cały Adwent robiliśmy ozdo-
by choinkowe. Wieczorami, wspólnie z 
sąsiadami i znajomymi gromadziliśmy 
się w naszym domu, aby wykonywać 
łańcuchy ze słomki i bibuły, bombki 
z wydmuszek oblepionych złotkiem, 
malować orzechy, które później zawi-
sły na choince. Świąteczne drzewko w 
poranek wigilijny wieszaliśmy u sufitu, 
by nie zajmowało dużo miejsca, ponie-
waż w domu była tylko kuchnia i pokój. 
Przygotowywaliśmy stół wigilijny, na 
którym było siano, a na środku kładliśmy 
struclę przykrytą białą serwetą na znak 
obecności Małej Dzieciny. Nie zabrakło 
również opłatka i dwunastu wigilijnych 
potraw oraz pustego miejsca przy stole 
dla strudzonego wędrowca. Kiedy za-
świeciła pierwsza gwiazdka, wszyscy z 
całą rodziną dzieliliśmy się opłatkiem, 
składaliśmy sobie życzenia, czytaliśmy 
Pismo Święte, spożywaliśmy Wieczerzę. 
Później były kolędy i obowiązkowo Pa-
sterka. Pierwszy dzień świąt spędzaliśmy 
w domu, w rodzinnym gronie. W drugi 
dzień odwiedzaliśmy krewnych.
A jak to było w czasie wojny?
Kiedy wybuchła druga wojna światowa 
byłam uczennicą trzeciej klasy szkoły 
podstawowej. Ponieważ mój rodzinny 
dom znajdował się blisko dworu, swoją 
kancelarię założyli u nas Niemcy, którzy 
także tu zamieszkali. 
Święta Bożego Narodzenia wyglądały 
podobnie, może tylko z tą różnicą, że 
mieliśmy nietypowych gości. Żołnie-
rzy niemieckich wspominam miło. Co 
prawda, byli oni naszymi okupantami, 
ale traktowali nas dobrze. Pamiętam jak 
w dzień Świętego Mikołaja dostałam od 
nich pyszne czekoladki, cukierki i miód 
sztuczny, którego smaku nie znałam, a był 
pyszny. W Wigilię mama zaprosiła ich do 
stołu i świętowali z nami. Składaliśmy 
im życzenia, by szczęśliwie wrócili do 
swoich rodzin. Oni wzruszali się na samą 
myśl o najbliższych, byli wierzący, modli-
li się z nami. Dziś po latach uważam ich 
za dobrych ludzi, których wojna zmusiła 
do takiej a nie innej postawy wobec życia. 
Podobnie bywa wśród nas, są ludzie bez 
zarzutów i tacy, którzy czynią wiele zła. 
Kiedy dotarł front zostaliśmy wysiedleni. 
Zamieszkaliśmy w szkole w Dęborzynie, 

Wywiad z panią Romaną Stasiowską mieszkanką wsi Opacionka

gdzie mój wujek był nauczycielem. Tam 
również obchodziliśmy Święta Bożego 
Narodzenia. Choć była bieda, nie zabra-
kło choinki, modlitwy, opłatka w postaci 
chleba i skromnej wieczerzy.
Jakich rad udzieliłaby Pani dzisiaj 
młodym gospodyniom w przygotowa-
niu świąt?
Na początek sporządziłabym listę świą-
tecznych zakupów. Sprzątanie domu 
zaczęłabym od rozmrożenia i umycia lo-
dówki oraz zamrażalnika, ponieważ trze-
ba będzie w nich zamieścić sporo świą-
tecznych przysmaków. Porządki powinny 
objąć cały dom, należałoby również 
wcześniej wyprasować serwetki, obrusy, 
zapakować prezenty i dobrze schować 
je przed dziećmi. Jestem zwolenniczką 
tradycyjnych, ręcznie pisanych kartek 
świątecznych, które wysyłam co roku do 
swoich bliskich. Młodym gospodyniom 
doradziłabym, aby wyselekcjonowały 
te ciasta i ciasteczka, które można upiec 
wcześniej. Niektóre potrawy, jak na przy-
kład uszka do barszczu, również przy-
gotowałabym kilka dni przed świętami 
i zamroziłabym w zamrażalniku. Ważna 
jest także choinka i dekoracja domu.
Jakie są dzisiaj Pani zainteresowania? 
Czym najczęściej zajmuje sobie Pani 
swój wolny czas?
Od lat mam wiele zainteresowań. Jako 
młoda dziewczyna uczyłam się kra-
wiectwa i haftu. Dziś w długie, zimowe 
wieczory lubię w dalszym ciągu robótki 
ręczne, które poprawiają moje samopo-
czucie. Największą pasją było i pozostało 
jednak gotowanie. Przez wiele lat przygo-
towywałam ludziom wiele uroczystości: 
wesela, komunie, chrzciny. Obecnie, ze 
względu na wiek już tego nie robię, ale 
nadal lubię spędzać czas w kuchni.
Czy w takim razie mogłaby Pani podać 
naszym czytelnikom przepis na wybra-
ną potrawę wigilijną?
W moim domu od lat jedną z najważniej-

szych potraw wigilijnych jest kapusta z 
grzybami. A oto przepis:
Składniki:
1 kg kiszonej kapusty
kilka suszonych grzybów
1 cebula
po 1 łyżce masła i mąki
kminek
Sposób przygotowania:
Kapustę ugotować z grzybami. Dodać 
troszkę kminku do smaku. Cebulę ze-
szklić na maśle, dodać mąkę, podsmażyć. 
Wymieszać z prawie ugotowaną kapustą. 
Przyprawić potrawę solą, pieprzem i 
vegetą.
Czego chciałaby Pani życzyć czytel-
nikom „Wiadomości Brzosteckich” z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia?
Aby nie zapominali o tradycji i w te, 
najbardziej radosne święta przekazywali 
ją następnemu pokoleniu. Temu, które 
wchodzi w nowy świat europejski z inter-
netem i komórkami. Nie uciekajmy od no-
woczesności, ale nie zapominajmy, o tym 
wszystkim, co nadaje sens tym świętom. 
Życzę również tego, byśmy uśmiechali 
się często, bo śmiech to zdrowie i radość! 
Wszystkim Czytelnikom „Wiadomości 
Brzosteckich” składam życzenia spo-
kojnych, pogodnych i błogosławionych 
Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
Pani i bliskim Wesołych Świąt!

atsz
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27 listopada w Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz obcho-
dziliśmy jubileusz 10-lecia szkolnej gazetki „Gimdziupli”. 

Spotkaliśmy się w pięknej jesiennej scenerii, mimo że za oknem 
było już biało i zimowo. Dekoracją nawiązaliśmy do pierwszego 
numeru gazetki, na okładce którego znalazło się drzewo z dziu-
plą przygarniającą wszystkich chętnych do pracy w redakcji. 
Jesienne liście na drzewie symbolizować miały pewien stopień 
dojrzałości. Wszak dziesięć lat dla gazety to całkiem sporo! 
Liczne liście pod drzewem to z kolei symbol młodzieży, która 
opuściła gimdziuplowe gałązki i rozeszła się po świecie, ale 
cały czas trzyma się blisko drzewa i nie zapomina o redakcyjnej 
przeszłości. Owocami magicznego drzewa są nie tylko materialne 
efekty – kolejne numery „Gimdziupli”, których wydaliśmy już 
82, ale także przyjaźń, wspaniałe wspomnienia, wspólna praca 
i niezapomniana przygoda. Są to niepowtarzalne i niewymierne 
efekty gimdziuplowych działań.
 Gazeta szkolna „Gimdziupla” powstała w listopadzie 2000 r. 
Od początku miała określony charakter – kronikarski zapis naj-
ważniejszych wydarzeń dziejących się w szkole, prezentacja jej 
osiągnięć, a także przybliżenie czytelnikom sylwetek nauczycieli, 
uczniów, absolwentów, rodziców. Jej założycielami i pierwszymi 
opiekunami byli pani Barbara Wojtaszek i Krzysztof Dziedzic, a 
obecnie gazetkę tworzą uczniowie pracujący na co dzień w kole 
dziennikarskim pod kierunkiem opiekuna redakcji – nauczycielki 
j. polskiego piszącej te słowa. Swe artykuły zamieszczać mogą 
również pozostali uczniowie Zespołu Szkół.
 Tu wypada podkreślić, że „Gimdziupla” jest najdłużej działa-
jącą bez przerwy gazetą szkolną w gminie. Aktualnie wydajemy 
ją raz na dwa miesiące. Co roku publikujemy również numer 

specjalny; ostatnio były to „Nasze Korzenie” i „Bohater Pozy-
tywnych Zmian”. Ich wydanie poprzedzone było warsztatami 
prasowymi, licznymi ankietami, współpracą ze środowiskiem 
lokalnym, szkołami podstawowymi z naszego obwodu.
 Gazetka jest nie tylko jedyną w swoim rodzaju kroniką szkol-
ną, ale też sposobem na rozwijanie zainteresowań twórczych 
i literackich młodych, ciekawych świata „dziennikarzy”. Nic 
bowiem nie umknie ich uwadze. Strony z aktualnościami z życia 

szkoły, ciekawe wywiady, kartki ze szkolnego i narodowego 
kalendarza, artykuły związane z bieżącymi wydarzeniami, a 
wszystko to dokumentowane zdjęciami – znajdzie czytelnik na 
łamach naszego pisma. Celem gazety jest rozwijanie pasji dzien-
nikarskich i pisarskich, kształcenie umiejętności wypowiadania 
się na różne tematy, ubieranie myśli w piękny i dostosowany do 
charakteru wypowiedzi sposób. Przynależność do redakcji stwa-
rza też możliwość uczestniczenia w prowadzonych warsztatach 

dziennikarskich, imprezach szkolnych, wycieczkach, spotkaniach 
z ciekawymi ludźmi, których sylwetki zamieszczamy w gazecie.
 Niejednokrotnie już przeczytaliśmy miłe słowa o sobie w cza-
sopismach lokalnych, słuchaliśmy w radiu wywiadów z naszymi 
redakcyjnymi koleżankami. Gazetka zdobyła sobie uznanie nie 
tylko wśród uczniów i absolwentów naszej szkoły, znają ją i 
czytają ich rodziny, znajomi, sąsiedzi. W ciągu tych dziesięciu 
lat zmieniały się rubryki w gazecie, ale wybór tematyki jest tak 
szeroki, że każdy czytelnik może znaleźć w niej coś dla siebie.
 Jubileusz gazety był docenieniem naszego trudu i wkładu 
pracy, a swoją obecnością uświetnili go burmistrz Brzostku p. 
Leszek Bieniek, pomysłodawca i założyciel gazety – p. Barbara 
Wojtaszek, przewodnicząca Rady Rodziców p. Janina Straciło, 
sołtys Siedlisk-Bogsz p. Elżbieta Gąsior, dyrektor szkoły w Go-
rzejowej p. Małgorzata Siarkowska, p. Józef Nosal z „Wiadomo-
ści Brzosteckich”, byli redaktorzy „Gimdziupli”, przedstawiciele 
nauczycieli, dyrektor naszego Zespołu Szkół p. Stanisław Wójto-
wicz i jego zastępca – współorganizator jubileuszu p. Krzysztof 
Dziedzic. Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność i miłe 
słowa. 
 Wspomnieniom wspólnej gimdziuplowej przeszłości i zdję-
ciom nie było końca. Punktem kulminacyjnym po krótkiej części 
artystycznej, prezentacji multimedialnej o historii gazetki, zabaw-
nym quizie dla gości, wspólnym poczęstunku było zdmuchiwanie 
świeczek na torcie, oczywiście, w kształcie „Gimdziupli”. Nasza 
redakcja dostała wspaniały i bardzo jej potrzebny prezent urodzi-
nowy – drukarkę. Dziękujemy za nią Stowarzyszeniu Wspierania 
Edukacji i Radzie Rodziców.
 Miła atmosfera, serdeczny gwar zaproszonych gości i ich 
radosne twarze dodały poloru przebiegowi spotkania i spra-
wiły, że uczta duchowa w dobrym towarzystwie wyjątkowo 
nam smakowała, za co jeszcze raz gorąco dziękuje opiekun 
redakcji „Gimdziupli”            Zofia	Cabaj

Uczta duchowa w dobrym towarzystwie wyjątkowo nam smakowała

10-lecie „Gimdziupli”

Redaktorzy naczelni przy torcie urodzinowym

Obecna redakcja „Gimdziupli”

Uczestnicy jubileuszu „Gimdziupli” Fot. J. Nosal
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Okręg nr 1 - Brzostek, Zawadka Brz.

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Skórska Zofia 474 55,40%
Wójcik Daniel Grzegorz 379 44,29%
Samborska Ewa 377 44,06%
Sarna Kazimierz Jan 304 35,53%
Wołowiec - Prokop Dorota Agata 246 28,75%
Kalina Dariusz Adam 217 25,36%
Rogala Zuzanna Bogumiła 125 14,61%
Potrzeba Artur Stanisław 120 14,02%
Godniak Rafał Krzysztof 101 11,80%
Szarek - Ryndak Krystyna Zofia 81 9,47%
Legęza Stanisława 46 5,38%
Sękowski Grzegorz Witold 62 7,25%
Bachara Małgorzata Marta 19 2,22%
Sękowska Maria 16 1,87%

Razem: 2567

Okręg nr 2 - Klecie, Bukowa

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Sarnecki jan 271 66,10%
Jamróz Feliks 139 33,90%

Razem: 410  

Okręg nr 3 - januszkowice, Opacionka

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Chajec Ryszard józef 283 78,72%
Wesołowski jan józef 191 53,13%
Mokrzycki Bronisław Tadeusz 171 47,57%
Winiarska Alicja 44 12,24%
Piotrowski Krzysztof 30 8,34%

Razem: 719  

Okręg nr 4 - Nawsie Brzosteckie

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Kobak józef Antoni 249 61,63%
Fryc Kazimierz 105 25,99%
Karaś Helena Stefania 30 7,43%
Surdel Ryszard Henryk 20 4,95%

Razem: 404  

Okręg nr 5 - Wola Brzostecka

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Grodzka Zofia 67 34,36%
Radelczuk Andrzej 62 31,79%
Górka Zbigniew 56 28,72%
Zapał Paweł 10 5,13%

Razem: 195  

Okręg nr 6 - Kamienica Górna, Bączałka

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Dziadura józef 232 54,46%

Wójcik Mirosław Wiesław 194 45,54%
Razem: 426  

Okręg nr 7 - Grudna Górna, Grudna Dolna

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Wójtowicz Krystyna Barbara 325 84,86%

Górka Renata 58 15,14%
Razem: 383  

Okręg nr 8 - Smarżowa Głobikówka

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Kmiecik jerzy Wojciech 208 61,54%

Śliwa Regina Maria 130 38,46%
Razem: 338  

Okręg nr 9 - Siedliska-Bogusz

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Witek Andrzej 183 50,83%

Gąsior Elżbieta Teresa 151 41,94%
Raś Jan 26 7,22%

Razem: 360

Okręg nr 10 - Gorzejowa

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Hołowicki Gustaw 169 59,72%

Dziedzic Jan 105 37,10%
Podraza Bożena 9 3,18%

Razem: 283  

Okręg nr 11 - Kamienica Dolna

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

ptaszek Marian józef 138 53,49%

Kania Bożena Barbara 120 46,51%
Razem: 258  

Okręg nr 12 - przeczyca, Skurowa

Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

Procent 
głosów

Nawracaj Alfred 164 37,36%

Grzesiakowska Maria Zofia 146 33,26%
Barbarzak Julian 129 29,38%

Razem: 439  

WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEjSKIEj

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
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Lp Nazwisko i imię

GMINA BRZOSTEK - obwód głosowania
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lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY pOlSKIE STRONNICTWO luDOWE
1. Mucha Robert 3 2 2 0 1 1 2 2 2 3 24 3 811 856

1993

2. Bugno Ferdynand 47 5 27 24 12 7 11 24 38 3 11 26 122 357
3. Szot Wojciech 0 3 2 3 1 1 0 3 0 1 11 1 201 227
4. Smagacz Zbigniew 1 1 2 1 22 100 0 65 11 0 4 0 4 211
5. Wojnarowska Urszula 28 3 4 56 17 1 6 11 7 1 9 23 10 176
6. Krajewski Jan 35 15 21 12 6 2 24 16 3 3 6 21 2 166

lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY plATFORMA OBYWATElSKA Rp
1. Maziarka Joanna 2 2 4 2 1 2 2 46 9 21 2 4 17 114

2402. Kłęk Paulina 10 4 5 5 4 0 3 4 2 0 12 23 16 88
3. Pisarek Sebastian 7 0 3 3 0 1 9 2 0 0 1 6 6 38

lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY pRAWO I SpRAWIEDlIWOśĆ
1. Grzesiakowski Grzegorz 68 12 77 23 18 4 17 31 24 77 74 57 43 525

1723
2. Chmura Jan 31 8 43 34 45 101 3 99 23 9 51 22 38 507
3. Ćwikła Jacek 0 0 6 1 1 0 0 3 0 0 6 4 252 273
4. Nowicka Józefa 21 7 22 68 53 2 20 11 5 2 11 20 7 249
5. Maziarka Kazimierz 4 0 3 2 3 1 2 4 0 0 3 2 145 169

lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY pRZYMIERZA NARODu pOlSKIEGO
1. Górka Aneta Małgorzata 1 1 8 33 0 0 0 1 0 0 2 2 11 59

1102. Łętek Małgorzata 0 0 1 15 1 0 0 6 0 0 1 0 8 32
3. Przewoźnik Bogusława 3 0 0 7 0 0 1 0 1 0 6 0 1 19

lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSpÓlNOTA ZIEMI DęBICKIEj
1. Przebięda Maria 154 44 129134 58 13 76 87 25 101 80 196 10 1107

2303

2. Bieniek Leszek 71 8 59 66 38 14 27 101 40 11 62 44 0 541
3. Serwatka Jan 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 10 4 184 203
4. Kita Władysław 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 166 172
5. Szczepanik Jan 16 1 1 11 9 10 6 56 32 0 5 15 10 172
6. Żurowski Marcin 2 1 1 1 12 70 2 9 3 0 0 2 5 108

lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓj DęBICY I pOWIATu
1. Łazowski Jan Michał 63 15 23 35 98 4 15 35 28 11 17 109176 629

7292. Maziarka Stefan 0 0 0 0 0 0 1 1 12 0 1 1 39 55
3. Nykiel Jolanta 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 3 1 34 45

Razem: 7098

Obwód głosowania BI
EN
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Liczba głosów
Nr 1. Brzostek 416 79 107 602
Nr 2. Bukowa 106 36 17 159
Nr 3. Januszkowice, Opacionka 401 41 30 472
Nr 4. Nawsie Brz., Wola Brz. 378 91 133 602
Nr 5. Kamienica Górna, Bączałka 346 67 19 432
Nr 6. Grudna Górna, Grudna Dolna 131 251 5 387
Nr 7. Klecie 190 35 30 255
Nr 8. Smarżowa, Głobikówka, Siedliska-Bogusz 538 123 41 702
Nr 9. Gorzejowa 209 35 35 279
Nr 10. Kamienica Dolna 171 33 53 257
Nr 11. Przeczyca, Skurowa 315 88 41 444
Nr 12. Brzostek, Zawadka Brzostecka 439 73 103 615

Razem: 3640 952 614 5206
Procent: 69,92% 18,29% 11,79%  

WYNIKI WYBORÓW DO RADY pOWIATu

WYNIKI WYBORÓW BuRMISTRZA

Obwody głosowania
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Obwód nr 1
Brzostek 1181 621 602 19 52,58%

Obwód nr 2
Bukowa 391 160 159 1 40,92%

Obwód nr 3
Januszkowice, 

Opacionka
1020 480 472 8 47,06%

Obwód nr 4
Nawsie B.,Wola B. 1055 613 602 11 58,10%

Obwód nr 5
Bączałka, Kamienica 

Górna
796 437 432 5 54,90%

Obwód nr 6
Grudna D., Grudna G. 742 391 387 4 52,70%

Obwód nr 7
Klecie 506 259 255 4 51,19%

Obwód nr 8
Siedliska-B., Smarżo-

wa, Głobikówka
1489 711 709 2 47,75%

Obwód nr 9
Gorzejowa 564 283 279 4 50,18%

Obwód nr 10 
Kamienica Dolna 393 263 257 6 66,92%

Obwód nr 11
Przeczyca, Skurowa 887 449 444 5 50,62%

Obwód nr 12
Brzostek, Zawadka B. 1216 625 615 10 51,40%

Ogółem w gminie: 10240 5292 5213 79 51,68%

FREKWENCjA
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Lp Nazwisko i imię

GMINA BRZOSTEK - obwód głosowania
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOjuSZ lEWICY DEMOKRATYCZNEj

1. Brzostowski Edward 68 27 24 43 51 45 27 56 22 17 52 67 499

666

2. Bury Jan 5 1 5 4 4 2 5 11 1 0 4 8 50

3. Baran Danuta 3 0 2 4 22 2 3 2 2 3 1 2 46

4. Grych-Bochyńska 0 0 1 2 0 7 0 3 1 0 1 4 19

5. Kubas Andrzej 0 0 3 2 1 1 0 2 1 1 1 0 12

6. Budziwojski Andrzej 1 0 0 3 0 2 1 1 1 1 0 1 11

7. Goś Zdzisław 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 6

8. Ruszała Anna 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 6

9. Domka Piotr 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 6

10. Tinc Krzysztof 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 5

11. Doroba Tomasz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4

12. Walas Władysław 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY pOlSKIE STRONNICTWO luDOWE

1. Pieniądz Jan 74 6 19 45 40 19 38 144 51 27 40 54 557

894

2. Reguła Andrzej 10 1 10 10 20 16 5 25 2 8 4 10 121

3. Chudy Józef 7 1 12 17 18 8 10 14 4 1 5 5 102

4. Rączka Marek 5 1 3 3 0 1 0 4 2 2 1 6 28

5. Skiba Agata 3 0 3 7 3 0 0 4 1 0 1 3 25

6. Błażejowski Władysław 1 1 1 3 0 1 2 3 1 0 2 1 16

7. Augustyn Franciszek 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 11

8. Kawa Mariusz 0 1 2 0 0 0 0 2 3 0 2 0 10

9. Jakubiec Jerzy 1 1 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 9

10. Tarapata Jan 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 6

11. Lonczak Stanisław 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 5

12. Darłak Marian 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY pOlSKA pARTIA pRACY - SIERpIEń 80

1. Bawiec Jacek 20 1 2 23 0 4 0 3 6 0 2 20 81

162

2. Wojnarowski Janusz 3 0 0 7 3 0 5 4 1 1 1 1 26

3. Piękoś Paweł 3 0 1 2 1 2 0 8 1 0 0 5 23

4. Bałycz Tomasz 3 0 1 1 0 2 0 5 0 0 0 2 14

5. Loda Maria 0 0 0 1 2 0 0 3 0 2 2 4 14

6. Jamróz Krzysztof 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4

lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY plATFORMA OBYWATElSKA Rp

1. Nowak Marcin 13 2 11 7 2 2 7 9 5 20 9 40 127

422

2. Nowakowski Zdzisław 16 2 5 8 8 4 5 13 12 14 11 13 111

3. Czekaj Marta 17 1 3 5 3 0 5 8 5 0 3 18 68

4. Kapała Ryszard 3 6 2 9 7 2 3 5 3 1 2 9 52

5. Rudke vel Rutke 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 5 12

6. Wypasek Karol 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 2 11

7. Paterak Tadeusz 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 10

8. Stela Robert 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 8

9. Wilk Andrzej 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7

10. Szufnarowski Józef 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 6

11. Miąso Krzysztof 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5

12. Cynkar Sławomir 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY pRAWO I SpRAWIEDlIWOśĆ

1. Łączak Czesław 96 10 70 74 85 71 26 81 32 72 80 114 811

1979

2. Przywara Małgorzata 45 9 54 108 15 10 21 26 17 4 22 51 382

3. Wojtys Przemysław 17 1 36 14 10 21 9 23 20 17 19 16 203

4. Szafraniec Zbigniew 24 9 33 18 20 14 7 26 4 5 18 13 191

5. Kmieć Bogusław 18 10 36 7 8 5 9 9 2 4 7 4 119

6. Lorenc Irena 9 2 14 2 1 7 4 8 10 3 1 8 69

7. Chmiel Marek 6 0 7 3 4 2 2 5 4 2 8 4 47

8. Marczak Barbara 3 5 4 3 3 5 1 5 1 2 6 5 43

9. Bąk Kazimierz 0 0 1 2 9 9 0 4 3 1 4 4 37

10. Gudyka Józef 4 2 2 8 0 7 0 2 0 1 4 2 32

11. Kapinos Fryderyk 2 1 1 5 1 1 1 2 1 3 4 3 25

12. Uchwat Włodzimierz 2 1 6 0 3 0 0 2 1 0 3 2 20

lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY KRAjOWA pARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW

1. Zygarlicka Maria 1 3 3 4 2 1 2 7 1 0 0 4 28

108

2. Mazur Joanna 2 2 2 9 3 0 0 3 2 0 2 2 27

3. Mucha Zenon 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 6 2 16

4. Lechforowicz Ryszard 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 9

5. Kłoda Tadeusz 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 7

6. Gołąb Elżbieta 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 6

7. Celej Marian 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 4

8. Krypel Tomasz 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4

9. Śliz Sławomir 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4

10. Pośko Maria 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

11. Pakla Danuta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

12. Nobis Beata Zofia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY pRZYMIERZA NARODu pOlSKIEGO

1. Chmura Józef 2 3 5 4 8 2 4 11 7 2 5 1 54

80

2. Sikora Emil 4 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 3 13

3. Tenerowicz Witold 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6

4. Maźnicki Andrzej 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3

5. Pszeniczny Piotr 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

6. Gałaś Andrzej 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY NASZ DOM pOlSKA - SAMOOBRONA ANDRZEjA lEppERA

1. Armata Jan 4 0 5 12 10 3 0 13 1 2 4 1 55

117

2. Szukała Stanisław 4 2 0 4 3 0 1 4 2 0 1 5 26

3. Raś Krzysztof 1 0 1 1 6 0 0 1 0 0 0 2 12

4. Jankowski Tomasz 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 10

5. Chwiałkowska Alicja 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 6

6. Bernal Beata 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4

7. Początek Jan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3

8. Sznerch Kazimiera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9. Eksner Marta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.Chwiałkowski Cezary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Ździebło Wiesław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Lachawiec Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem:     4428

WYNIKI WYBORÓW DO SEjMIKu WOjEWÓDZKIEGO

Tabele i wykres opracował J. Nosal

 Komitet Gminny Prawa i Sprawiedliwości dziękuje 
wszystkim wyborcom, którzy poparli listy PiS w wyborach 
samorządowych. Dziękujemy także wszystkim właścicielom 
placówek handlowych i hurtowni za udostępnienie witryn 
sklepowych plakatom wyborczym naszego ugrupowania.

Z	poważaniem
KW	Prawo	i	Sprawiedliwość
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SZANOWNI WYBORCY!
 Składam serdeczne podziękowania 
mieszkańcom Gminy Brzostek, którzy 
obdarzyli mnie zaufaniem oddając na mnie 
głos do Rady Powiatu w wyborach samo-
rządowych.
 Zobowiązuję się godnie reprezentować 
Gminę Brzostek w Powiecie i rzetelnie 
wykonywać swój mandat na rzecz lokalnej 
społeczności. 

Z	wyrazami	szacunku	
Grzegorz	Grzesiakowski

SZANOWNI WYBORCY GMINY 
BRZOSTeK!

 Serdecznie dziękuję wszystkim miesz-
kańcom Brzostku i całej gminy za udział w 
wyborach  21 listopada. Państwa głosowa-
nie potwierdza troskę o lepszą przyszłość i 
rozwój naszej gminy. Wybrani przez Pań-
stwa radni wspólnie będą dbać o pomyślny 
przebieg wszystkich ważnych przedsięwzięć. Szczególnie 
dziękuję wszystkim, którzy tak licznie swój głos oddali na 
mnie. Zapewniam, że podobnie jak dotychczas, będę robił 
wszystko, żeby nie zawieść Waszego zaufania. Wszystkich 
mieszkańców naszej gminy proszę o współpracę w roz-
wiązywaniu naszych wspólnych spraw. Życzę Państwu i 
sobie, żeby kolejne lata przynosiły poprawę we wszystkich 
dziedzinach naszego życia.

Leszek	Bieniek
Burmistrz Brzostku

DRODZY PAńSTWO!
 W imieniu członków komitetu jak rów-
nież własnym składam wyrazy wdzięczno-
ści wszystkim wyborcom, którzy postano-
wili obdarzyć mnie zaufaniem i w wyborach 
21 listopada oddać głos na moją kandyda-
turę. Jednocześnie pragnę zapewnić, że 
dołożę wszelkich starań w celu realizacji 
mojego programu wyborczego, a przede wszystkim będę 
zabiegał o ochronę interesów każdego mieszkańca naszej 
gminy. 
 Zachęcam także do odwiedzania strony www.daniel-woj-
cik.pl, na której publikowane będą w sposób przystępny dla 
każdego informacje na temat bieżących prac Rady Miejskiej. 
Zapraszam wszystkich do aktywnego udziału w sesjach Rady 
i do wspólnej pracy w zmienianiu naszej gminy na lepsze.
Z wyrazami szacunku:

Radny	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	
Daniel	Wójcik

SZANOWNI MIeSZKAńCY GMINY BRZOSTeK!
 Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Brzostek za udział w wyborach samorządowych, a w szcze-
gólności tym, którzy oddali swój głos na Komitet Wyborczy 
Wyborców Wspólnota Ziemi Dębickiej. 
Dzięki Państwa zaufaniu 21 listopada 2010 roku po raz 
kolejny Leszek Bieniek został wybrany na stanowisko 
Burmistrza Miasta i Gminy Brzostek, zdobywając 69,92 
procent poparcia.
 Do Rady Miejskiej weszło, aż dziewięciu członków 
naszego ugrupowania: Zofia Skórska oraz ewa Sambor-
ska w Brzostku i Zawadce Brzosteckiej, Józef Kobak w 
Nawisu Brzosteckim, Gustaw Hołowicki w Gorzejowej, 
Marian Ptaszek w Kamienicy Dolnej, Alfred Nawracaj 
w Przeczycy, Zofia Grodzka w  Woli Brzosteckiej, Jerzy 
Kmiecik w Smarżowej i Głobikówce, Józef Dziadura w 
Kamienicy Górnej i Bączałce. 
 Mandat do Rady Powiatu w Dębicy zdobyła Maria 
Przebięda, którą poparło ponad 1100 wyborców.
 Państwa obecność przy urnach wyborczych była nie 
tylko wypełnieniem obowiązku obywatelskiego, ale przede 
wszystkim wyrazem zainteresowania, zaangażowania i troski 
o losy Naszej Małej Ojczyzny. Dzięki Państwa głosom nasi 
kandydaci uzyskali ogromne poparcie, uzyskując mandaty 
na wszystkich szczeblach. 
 Członkowie KWWWZD dziękują za zaufanie i każdy 
oddany głos! Byliście z nami zawsze, w nasz gorszy i lepszy 
czas. Nasi kandydaci od lat są związani z Gminą Brzostek, 
bez ustanku pracowali dla dobra tej ziemi, dla dobra każdego 
z Was i Waszych rodzin. Dziś wyrażamy ogromną wdzięcz-
ność za pamięć i każde serdeczne słowo. Razem wygraliśmy 
zgodną, wiarygodną, mądrą i bezpieczną przyszłość! 

Z	wyrazami	szacunku	
KWW	Wspólnota	Ziemi	Dębickiej

Rada Miejska jeszcze poprzedniej 
kadencji ustaliła wysokość stawek 

podatkowych i opłat lokalnych na na-
stępny rok. Można powiedzieć, że zmia-
ny są niewielkie. Nie wzrastają stawki 
podatku od nieruchomości: 0,47 zł 
będzie wynosiła stawka podatku za 1m2 

gruntu związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, a budynki 
wykorzystywane w tym celu będą nadal 

opodatkowane stawką 13 zł. za 1m2 
powierzchni użytkowej. Nie zmieni się 
również stawka podatku rolnego – 75 
zł za 1 hektar przeliczeniowy.
 Trochę wzrosną opłaty za wodę, 
ścieki i śmieci. Będzie to odpowiednio 
2,65 zł. za 1m3 dostarczonej wody; 
3,84 zł. za 1m3 odebranych ścieków, 
oraz 1,60 zł od każdego domownika 
za śmieci. Zostaje też utrzymany 

system zwolnień obowiązujący do tej 
pory przy opłatach za wodę, ścieki i 
śmieci. Wpłacane przez nas rachunki 
wyliczone według tych stawek, pokryją 
jedynie część kosztów zaopatrzenia w 
wodę i odbioru ścieków oraz śmieci 
ponoszonych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej. Różnica dopłacana będzie 
z budżetu gminy.

P.S.

podatki i opłaty lokalne na 2011 rok

SZANOWNI PAńSTWO!
 Serdecznie dziękuję moim Wyborcom 
za okazane zaufanie, życzliwość oraz gest 
dobrej woli w dniu 21 listopada 2010 roku.
 Ponowny wybór do Rady Powiatu w 
Dębicy, to dla mnie wyzwanie do wytężo-
nej pracy dla dobra Gminy i jej Mieszkań-
ców.
 Jeszcze raz pięknie dziękuję wszystkim osobom, które 
zdecydowały się mi zaufać.

Z	poważaniem
Maria	Przebięda

SZANOWNI MIeSZKAńCY 
NAWSIA BRZOSTeCKIeGO!

 Serdecznie dziękuję wszystkim którzy 
po raz kolejny mi zaufali i oddali na mnie 
głos w wyborach samorządowych. Wybór 
na radnego zobowiązuje mnie do jeszcze 
lepszego działania dla dobra naszej miej-
scowości i naszej gminy. 

Radny	Józef	Kobak

 Składam serdeczne podziękowanie 
mieszkańcom Głobikówki i Smarżowej za 
oddane na mnie głosy w wyborach do Rady 
Miejskiej w Brzostku.

Radny	Jerzy	Kmiecik



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Gminą Dębica 

W dniu 16 listopada w Dębicy odbyła się uroczy-
stość podpisania umów granatowych na realizację 

projektów w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie VII”. Program  
ten jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Dębicki Klub Biznesu oraz Gminą Dębica. Spośród 28 
złożonych wniosków 11 otrzymało dofinansowanie, w 
tym 3 wnioski z terenu Gminy Brzostek.
  Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Brzosteckiej we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Dorośli Dzieciom w 
Nawsiu Brzosteckim opracowało wniosek na realizację 
grantu „Nasza Mała Ojczyzna”, który zyskał aprobatę 
i otrzymał dofinansowanie. Głównym celem działań 
podejmowanych w ramach jego realizacji jest integra-
cja środowiska lokalnego, aktywizacja mieszkańców 
do wspólnych działań oraz kultywowanie miejscowej 
tradycji poprzez stworzenie lokalnej izby, w której 
zostaną zgromadzone urządzenia, sprzęty używane na 
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, oraz spotkanie 
integracyjne. 
 Mieszkańców wsi Wola Brzostecka oraz Nawsie Brzosteckie 
zapraszamy do przejrzenia strychów oraz piwnic celem od-
kurzenia przedmiotów codziennego użytku używanych przez 
nasze babcie i dziadków. Ponieważ zbliżają się święta i dużo 
osób będzie sprzątać domowe zakamarki, prosimy o zwrócenie 
uwagi na starocie. Chcemy, aby stare przedmioty odzyskały 
choć trochę swojego blasku i zostały uchronione przed wyrzu-
ceniem do śmieci czy też spaleniem. W taki sposób złożona 
kolekcja zostanie zaprezentowana podczas Dnia Pieroga w dniu 

Nasza Mała Ojczyzna

Od lewej Zofia Grodzka - KGW w Woli Brzosteckiej, Zbigniew 
Nosal prezes DKB, Piotr Kawalec – skarbnik Stowarzyszania 

Dorośli Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim, Paweł Werbowy – koor-
dynator Działaj Lokalnie, elżbieta Tyburowska - prezes Stowarzy-

szania Dorośli Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim

Owoce w szkole

Ponieważ organizm człowieka nie potrafi 
samodzielnie wytwarzać i magazynować 

większości witamin, sami musimy zadbać o 
ich regularne dostarczanie, Tymczasem dzie-
ci a także ich rodzice są często nieświadomi 
zasad zdrowego żywienia i potrzeb swoich 
organizmów. Z danych zebranych przez firmę 
badawczą IQS Quant Group w kwietniu 2010 r. 
wynika, że tylko 31% dzieci i 33% matek jada 
owoce i warzywa codziennie. Tylko co siódme 
dziecko zabiera do szkoły na śniadanie warzy-
wa. Zazwyczaj są one dodatkiem do kanapek 
(65%), rzadziej pojedynczym warzywem lub 
sałatką. Owoce do szkoły daje swoim dzieciom 
połowa kobiet - zazwyczaj w postaci surowej 
lub w formie soku. A przecież aż 81% dzieci 
lubi jeść owoce. Dzienne spożycie warzyw 
i owoców w Polsce wynosi przeciętnie 250 
gramów. Jest to jeden z najniższych wyników 
wśród krajów Unii Europejskiej. Dlatego tak 
ważne jest stałe edukowanie dorosłych i dzieci a 
zadanie to realizuje program „Owoce w szkole”
 Głównym celem programu „Owoce w 
szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków 

Uczniowie klasy II szkoły podstawowej w Nawsiu Brzosteckim 
podczas zajęć

30 stycznia 2011, na który serdecznie zapraszamy mieszkańców 
obu wsi (szczegóły w późniejszym terminie). 
Informacje na temat projektu i sposobie przekazania przedmio-
tów udziela Pani Zofia Grodzka pod numerem telefonu 14 683 
11 44 lub Pan Piotr Kawalec email spnawsiebrzosteckie@
gazeta.pl 
 Informacje szczegółowe o projekcie będą pojawiać się na 
stronie www.zsnawsie.hekko.pl w zakładce granty.

W Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim na co dzień i od święta



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 15

Radosne święto Odzyskania Niepodległości

W tym roku do Święta Niepodległości przygotowywali 
się wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Nawsiu Brzo-

steckim a także ich wychowawcy. W latach poprzednich było 
inaczej. Mała grupka recytatorów i śpiewaków wraz z nauczy-
cielami od muzyki, j. polskiego i plastyki dwoiła się i troiła 
aby przygotować odpowiedni apel na ten wyjątkowy dzień. 
Pozostali siedzieli i patrzyli jak inni się produkują.
 W tym roku sprawcą pospolitego ruszenia była Pani Dy-
rektor, która ogłosiła 2 świąteczne konkursy, 
w których udział miały wziąć całe klasy. 
Pierwszy dla klas I-VI a drugi dla uczniów 
gimnazjum.
 Młodsi uczniowie mieli za zadanie przy-
gotować tematyczną gazetkę ścienną oraz 
wykonać całą klasą zadanie związane ze 
świętem. Oceniana była estetyka wykonania 
gazetki, poziom merytoryczny odpowiedni 
dla danej grupy wiekowej oraz poziom wyko-
nania zadania. A te były bardzo różne np. kla-
sa II miała wykonać hymn, III – narysować 
godło Polski, kl. IV wymienić nasze symbole 
narodowe, kl. V podać datę odzyskania nie-
podległości a kl. VI obliczyć, którą rocznicę 
tego wydarzenia będziemy obchodzić.
 Zwyciężyła kl. VI a nagrodę za wzorowe 
wykonanie zadania dodatkowego otrzymała 
kl. II.
 Zmagania gimnazjalistów rozpoczęły się 
od wystąpienia Pani Dyrektor Urszuli Woj-
narowskiej. Przedstawiała ona wydarzenia 
historyczne, które doprowadziły do odzy-
skania niepodległości, zaprosiła wszystkich 
obecnych na gminne obchody Święta 11 
Listopada oraz program gry edukacyjnej 
„Święto Niepodległości i okoliczności jej 
odzyskania”
 Zaplanowane konkurencje nawiązywały 
do wydarzeń i warunków sprzed ponad 90 
lat. Gimnazjaliści musieli odpowiedzieć na 
test wiedzy dotyczący warunków odzyskania 
przez Polskę niepodległości i ludziach zwią-
zanych z tamtymi wydarzeniami, wykonać 
rzut granatem do celu, przetransportować 
13 rannych do lazaretu, narysować portret J. 
Piłsudskiego a na końcu wykonać w szyku 
marszowym jedną z pieśni żołnierskich z 
okresu I wojny światowej. Wychowawcy w 
tym czasie wykonywali kotyliony w barwach 
narodowych.
 Rywalizacja była zacięta. Test wiedzy 
wygrała klasa II, najbardziej estetycznie 
wyglądała klasa I i ich koleżanka wykonała 
najlepszy portret Marszałka, jednak końcowe 

zwycięstwo przypadło kl. III. Oni byli najsprawniejsi i ich 
wychowawczyni wykonała najlepszy kotylion. Wszystkie 
klasy wykazały ogromną aktywność i pomysłowość.
 Świątecznej grze edukacyjnej przyglądały się przedszkolaki 
i starsi uczniowie szkoły podstawowej. Tak świętowane obcho-
dy spodobały się wszystkim a uczniowie podstawówki na drugi 
rok też zażyczyli sobie udział w patriotycznych zmaganiach.
 Nagrody pieniężne zostaną przeznaczone na dofinansowa-
nie imprez klasowych. 

aa

żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału 
owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie 
zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizo-
wane w szkołach podstawowych.
 W Polsce program współfinansowany przez UE skierowany 

jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieciom 
uczestniczącym w programie udostępnia się:

• świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
• świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
• soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne.
 Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje 30 
porcji, które każdorazowo składają się z jednego produktu 
owocowego i jednego produktu warzywnego. Spośród ponad 
tysiąca szkół zgłoszonych do programu w naszym woje-
wództwie, tylko 5 zdecydowało się na samodzielny zakup i 
przygotowanie do spożycia owoców i warzyw. Nasza szkoła 
znalazła się w wymienionej piątce z powodu złych doświadczeń 
z gotowymi dostawami realizowanymi w ramach programu 
w roku ubiegłym. Mały asortyment, nie najlepsze jabłka i 
niezbyt świeża marchewka oraz nieustannie takie same soki 

warzywno-owocowe spowodowały, że zdecydowaliśmy się 
na samodzielność.
 W bieżącej edycji ramach programu „Owoce w szkole” 
dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do 
bezpośredniego spożycia w kuchni szkolnej. Wystarczająco 
rozwinięte, dojrzałe, zdrowe gruszki, jabłka, marchewka w 
różnej postaci a nawet papryka są chętnie zjadane. Tak jak róż-
norodne soki owocowe i owocowo-warzywne, które wypijane 
są przez uczniów bez problemu. Mniejszym popytem cieszą się 
soki warzywne, ale i te przy odrobinie zachęty coraz chętniej 
są spożywane. 
 Szkoła jest zobowiązana także do jednoczesnego realizowa-
nia zajęć o charakterze edukacyjnym. Zajęcia te mają na celu 
poszerzenie wiedzy uczniów na temat uprawy i wykorzystania 
w żywieniu owoców i warzyw oraz utrwalenie zdrowych na-
wyków żywieniowych u uczniów.
 Pracownicy szkoły mają więcej dodatkowej pracy, ale też 
większe jest zadowolenie z efektywnego realizowania progra-
mu i zadowolonych uczniów.

aa
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Na granicy Smarżowej i Głobikówki, w miejscu gdzie na 
drodze powiatowej był niewielki drewniany mostek, 

często dochodziło do zalewania położonych przy 
nim budynków. Światło tego mostu było niewiel-
kie, więc podczas większych opadów woda nie 
mieściła się pod nim i wylewała, powodując straty 
w pobliskich gospodarstwach. Przejazd przez most 
też był uciążliwy, ponieważ wystawał nieco ponad 
drogę i zmuszał kierowców do ostrego hamowania. 
Drewniana konstrukcja przeprawy ograniczała też 
tonaż i cięższe pojazdy musiały omijać to miejsce.
 Po ostatniej powodzi w Starostwie Powiatowym 
podjęto decyzję o przebudowie tego obiektu. Powiat 
otrzymał 580 tys. zł. na usuwanie skutków powodzi, 
150 tys. zł. wyłożył z własnego budżetu, a kolejne 
150 tys. zł. dołożyła nasza gmina. Ogłoszono prze-
targ na przebudowę, który wygrało Rzeszowskie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych i 18 
listopada zakończyło pracę oddając do użytku most 
wraz z kilometrem nowej drogi.
 Jest to kolejna inwestycja wykonana ostatnio na 
drogach powiatowych w naszej gminie. W przy-
szłym roku zaplanowane są już prace na odcinku 

z Kamienicy Dolnej do Siedlisk-Bogusz. Czynione są też 
starania, żeby drogi powiatowe z Kleci w kierunku Frysztaka, 
oraz z Brzostku do Kamienicy Górnej też doczekały się kiedyś 
swojej kolejki i zostały wyremontowane.

P.S.

Naprawiony most w Głobikówce

Od połowy lipca br. trwają prace przy przebudowie dróg 
gminnych „Bukowa Góry”, Januszkowice na „Dzia-

łach”, Januszkowice „Wyrąb” i Januszkowice „Sowina”. To 
już druga inwestycja realizowana na terenie gminy Brzostek 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011 (NPPDL). Na reali-
zację projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych 
w miejscowości Bukowa i Januszkowice - gmina 
Brzostek” udało się pozyskać 718 800 złotych, 
co stanowi 50% ogólnych kosztów inwestycji. 
Przedsięwzięcie  obejmuje wykonanie nawierzchni 
bitumicznych, czyszczenie przepustów drogowych, 
odtworzenie odwodnienia drogi (rowów) oraz 
utwardzenie poboczy kruszywem. Całkowita dłu-
gość przebudowanych dróg wynosić będzie 7 069,0 
metrów bieżących. Roboty budowlane na drogach 
gminnych wykonywane są przez wyłonioną w prze-
targu firmę eUROVIA Polska Oddział Rzeszów/
Region Południowy w Ropczycach.
 Wykonanie robót budowlanych na przedmioto-
wych drogach niewątpliwie przyczyni się do popra-

wienia płynności ruchu pojazdów oraz wzrostu bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego, głównie poprzez likwidację 
nierówności jezdni i wykonanie wzmocnienia  istniejących 
poboczy. Kierowcy będą mogli liczyć na skrócenie czasu 
przejazdu, zwiększenie komfortu podróży i obniżenie kosztów 
eksploatacji pojazdów.

M.Cz.

Nowe drogi

Fot.	A.	Cholewiak
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10 listopada 2010 r. w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Brzostku uczczo-

no kolejną rocznicę Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Dzieci i młodzież 
w sposób uroczysty oddały hołd poległym 
w czasie walk żołnierzom. Na wstępie głos 
zabrała Pani Maria Przebięda – dyrektor 
szkoły, podkreśliła wagę i cenę skarbu, 
którym jest dla nas wszystkich wolność. 
W swym przemówieniu zwróciła również 
uwagę na ogromną wartość ponadczasowej 
dewizy jaką jest: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

 Występ został podzielony na kilka czę-
ści. Widzowie mieli możliwość obserwo-
wać miedzy innymi pożegnanie żołnierza 
ze swoją żoną przed wyruszeniem na woj-
nę oraz scenkę przedstawiającą stęsknioną 
matkę piszącą list do swojego walczącego 
syna. Całość uroczystości wzbogaciły 
tańce: polonez, brzostowiak i krakowiak, 
które towarzyszyły rozgrywającym się 
wydarzeniom. Deklamowane wiersze i pa-
triotyczne pieśni wykonane przez uczniów 
przeniosły wszystkich w czasie, aż do roku 

1918, kiedy nasza Ojczyzna odzyskała 
wolność. Przygotowany montaż słowno-
-muzyczny mieli okazję obejrzeć rodzice 
licznie zebrani na sali gimnastycznej oraz 
nauczyciele.
 Dyrekcja zwracając się do dzieci, wy-
chowawców i wszystkich pracowników 
szkoły obdarowała najmłodszych słody-
czami, a także podziękowała za wkład w 
upamiętnienie rocznicowych obchodów 
Święta Niepodległości. 

atsz

OjCZYZNO! NIGDY NIE ZApOMNę jAK MI jESTEś DROGA 

MIęDZYSZKOlNE 
ZAWODY W MINI pIłKę 
RęCZNĄ DZIEWCZĄT  
I CHłOpCÓW
W dniu 16 listopada 2010 r. w 

Zespole Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim odbyły się Międzysz-
kolne Zawody w Mini Piłkę Ręczną 
w kategorii dziewcząt i chłopców.
 W wyniku rywalizacji pięciu 
szkół podstawowych uczniowie i 
uczennice Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku wykazali się 
dużymi umiejętnościami sporto-
wymi, zdobyli tytuł Mistrza i zajęli 
tym samym I miejsca w każdej z 
kategorii! 
 Drużyna dziewcząt: Angelika 
Karaś, Iwona Jałowy, Joanna Ka-
sprzyk, Paulina Gil, Paulina Strą-
czek, Agnieszka Wójcik, Karolina 
Kolbusz, Karolina Sepioł, Monika 
Stawarz, Katarzyna Kolbusz.
 Drużyna chłopców: Kamil 
Synowiecki, Maciej Kula, Albert 
Stasiak, Kacper Janiga, Jan Ty-
burowski, Mateusz Cisoń, Wiktor 
Dziedzic, Sylwester Zyguła, Ma-
ciej Boroń.
 Gratulujemy wszystkim za-
wodnikom i życzymy dalszych 
sukcesów!

atsz

pOWIATOWY KONKuRS plASTYCZNY
Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi 

Dębickiej było pomysłodawcą 
konkursu plastycznego pod hasłem: 
„Niepodległość Polski, naszej Ojczy-
zny, najważniejszą wartością”. Wzię-
ły w nim udział szkoły podstawowe 
i gimnazja z całego powiatu dębic-
kiego. Zainteresowanie przeszło naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów, 
nadesłano ponad 250 prac.
Wśród 10 wyłonionych laureatów 
znaleźli się uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzostku: 
Jaromir Hunia z kl. Vc oraz Mate-
usz Gwiżdż z kl. VI a. Wyróżniono 
również pracę Jakuba Samborskiego 
z kl. VI a.
 Prace laureatów wystawiono na 
licytację, a uzyskane kwoty zostały 
przeznaczone na szczytny cel – po-
moc niepełnosprawnym.

atsz Mateusz Gwiżdż i Jaromir Hunia

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie

Matka Teresa z Kalkuty

 Z okazji zbliżających się Świąt, które są Miłością, 
Ciepłem i Radością życzymy wszystkim Mieszkań-
com Gminy Brzostek dużo dobroci od ludzi, szczęścia 
rodzinnego, błogosławieństwa niosącego pokój od 
żłóbka Bożej Dzieciny oraz spełnienia swoich planów 
i zamierzeń w nadchodzącym Nowym 2011 Roku.

Społeczność	SP	w	Brzostku
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Z Brzostku w świat
„Umiera dzień
…trzeba spokojnie
gasnąć”
    Marcin	Gołąb	„Narodziny	świadomości”	
	 	 	 	 Brzostek,	4.	XII	1984

Niezwykły i pełen tajemnic jest zawsze miesiąc grudzień. 
Dni stają się coraz krótsze, mroczniejsze i ponure. Pomimo 

tego mocno biją nasze serca - wszystkich, od najmłodszych do 
najstarszych, w oczekiwaniu na zbliżające się Święta Godnie. 
Już obmyślony jest cały wystrój wigilijnej wieczerzy. Stół 
wigilijny z jego niepowtarzalną bielą w obrusie, spod którego 
widnieje wiązka sianka. Wszystkie dania wigilijne - te zgod-
ne z tradycją naszych domów - już przypomniane. Wystrój 
choinki obmyślany na nowo z kolorem bieli, granatu i srebra, 
z bombkami, wstążkami, światełkami, słodyczami i innymi 
cackami, z „włosami anielskimi” oraz innymi cudnościami 
współczesnego artyzmu. Już i wypieki zaplanowane, zawsze te 
same od lat. Chociaż nie będzie pękatych strucli drożdżowych 
obsypanych makiem tylko mniejsze strucelki, gdyż znikły piece 
chlebowe a nigdzie, w żadnych nowoczesnych urządzeniach 
smakowitszych drożdżowych buchtów nie upiecze się lepiej 
niż w piecach drzewnych. Już zapach pierniczków korzennych 
roznosi się nie tylko w kuchni, ale także po całych domach i 
obejściu. Z wędzarni domowych unoszą się pachnące dymy 
kiełbasiane mówiące, że jeszcze 
gdzieniegdzie przygotowuje się 
własne wyroby wędliniarskie. Ten 
czas przedświąteczny jest zawsze 
pełen oczekiwania, niezwykłe sku-
pienie i zaduma zagościła w naszych 
rodzinach. Tak jest dzisiaj, ale owo 
dzisiaj jest przedłużeniem dawnego 
wczoraj i przedwczoraj, dawniej i 
najdawniej… 
 Brzosteckie Przedmieście jest tro-
chę inne od tego jakie było przed laty. 
Moja bohaterka dzisiejszej opowieści 
pani Maria Gołąb z brzosteckich 
Nowaków tak wspomina tę część 
naszego miasteczka: „Idąc z Rynku w 
dół, w kierunku domów pradziadków 
na Przedmieściu, oznaczonym nr 93 
- dzisiaj tego domu nie ma - mijałam 
z lewej strony czarne, wyrastające z 
ziemi drewniane zabudowania wod-
nego młyna Rejmana, nad rzeczką 
Słony Potok. Po prawej stronie drogi 
widniał murowany budynek dawnej 
synagogi, potem szkoły rolniczej, a 
dziś internatu, a dalej w cieniu starej 
lipy stał dom państwa Michalskich i 
Szybowiczów. Dalej, za zakrętem, z 
lewej strony stał piękny drewniany 
dom z gankiem, w którym mieszkała pani Gatowa…” Dzisiaj 
ta ulica jest trochę inna, ale te wspomnienia przybliżają współ-
czesnym świat Brzosteckiego Przedmieścia w drugiej połowie 
XX wieku.
 Pani Marta Gołąb z wielkim sentymentem wspomina dom 
rodzinny Katarzyny i Stanisława Nowaków – pradziadków - jej 
matki, ciotek, wujków, kuzynek i kuzynów, których pamięta z 
wczesnego dzieciństwa. Pisze o nich tak: „Nasz dom położony 
był w wielkim ogrodzie przechodzącym w sad. Biały, parterowy 
dom z gankiem od ogrodu w cieniu potężnej akacji wyglądał jak 
dworek, a od strony podwórka przypominał wiejską chatę…” 
Dzisiaj nie ma już tego domku, ani sadu, ani młyna, rośnie tam 
trawnik, po którym chodzą dwie dorodne krowy.
 Pradziadkowie należeli do bardzo światłych i zamożnych 
Brzostowian oddanych Polsce. Jan Nowak brat dziadka naszej 
Rodaczki Marty przed wojną był oficerem i został wywieziony 
jak większość przedwojennych oficerów polskich na wschód 
i wieść o nim zaginęła. Prawdopodobnie został zastrzelony w 
Katyniu.
 Ten dom Katarzyny i Stanisława Nowaków był miejscem 
spotkań i zebrań rajców brzosteckich, a w bocznej części bu-

dynku mieścił się areszt z zakratowanymi oknami. Wszystkie 
pomieszczenia mieszkalne wyposażone były w gustowne 
meble i ozdoby, począwszy od plecionych z wikliny kobia-
łek, przetaków, sit, drewnianej maselnicy, poprzez srebra 
stołowe, haftowane obrusy, pościele, serwety, makaty, kilimy. 
Na poczesnym miejscu stał kredens wykonany sprawną ręką 
rzemieślnika, drewniane szafy, ciężki stół, krzesła z giętymi 
oparciami, oszklona toaletka. Ściany przyozdobione były 
obrazami religijnymi, a na poczesnym miejscu wisiała płasko-
rzeźba z przedstawieniem Trójcy Świętej. W całym domu było 
pięknie, niezwykle i tajemniczo. Ową tajemniczość podsycały 
pamiątki zamknięte z starej skrzyni na strychu, a były tam 
mundury żołnierskie, szabla oraz leciwa spódnica i secesyjna 
suknia z błyszczącymi koralikami, wstążeczkami i kokardami. 
Nic też dziwnego, że do tego rodzinnego domu Nowaków na 
brzosteckim Przedmieściu przyjeżdżała cała rodzina, która 
rozpierzchła się niemalże po całej Polsce. Przyjeżdżali tutaj nie 
tylko dorośli, ale przywozili swoje małe dzieci, gdyż wiedzieli, 
że w tym domu spokojnie odpoczną, dobrze i zdrowo nakarmią 
się oraz nałykają się prawdziwej historii Polski.
 Dziadziu Marty, Leopold Nowak był skromnym światłym 
człowiekiem. Ukończył gimnazjum jasielskie, recytował 
Homera w oryginale oraz świetnie władał łaciną. Był też 
zawodowym oficerem i uczestnikiem I i II wojny światowej. 
Jako kapitan 16 Pułku Piechoty brał udział w bitwie pod Bzurą, 
a potem został wzięty do niewoli niemieckiej na obrzeżach 
Puszczy Kampinoskiej. Przebywał w oflagu w Niemczech. 

Po wyzwoleniu wrócił do Brzostku 
i stworzył swoim dzieciom dom 
szczęśliwego dzieciństwa. Dawał 
przykład życia nie tylko jako wspa-
niały żołnierz, ale potem jako mądry 
gospodarz, wspaniały mąż, ojciec i 
dziadek. Miał szarmancki stosunek 
do kobiet i był też przykładnym kato-
likiem, który zawsze po skończonym 
dniu na kolanach odmawiał pacierz.
 Wspomnienia beztroskiego dzieciń-
stwa u dziadków Gabrieli i Leopolda 
Nowaków wyznaczane były nie 
tylko wakacyjnymi wędrówkami 
po Dąbrówce, pałaszowaniem pysz-
nych serów, maseł, jaj i rosołów z 
wyhodowanych kurczaków ale także 
Świętami Bożego Narodzenia i Wiel-
kiej Nocy. Niepowtarzalny zapach 
sernika chińskiego z bakaliami ro-
bionego przez ciocię Elżbietę Nowak 
żonę Juliana pachnie Marcie po dziś 
dzień. Kolorowe bibułki, koszyczki, 
aniołki na choince, zapach płonących 
świeczek woskowych na drzewku i 
smak korzennych pierników pozostał 
na zawsze. Jednak dzieciństwo nawet 
to najszczęśliwsze ma to do siebie, 
że szybko mija. Z niezwykłym pie-

tyzmem wspomina pani Marta całą rodzinę oraz swoją matkę 
„widzę Ją prześliczną, filigranową postać, w długim lekarskim 
kitlu, z burzą blond loków opadających na ramiona, o jasnych 
morskich oczach i śniadej cerze” wspomina. Kim była Maria 
Nowak - Gołąbowa?
 Maria Teresa Nowak-Gołąbowa - zwana Niusia - była 
najstarszą z trzech córek kapitana Leopolda i Gabrieli Nowak 
z Rachlewiczów herbu Pobóg, z Pilzna. Urodziła się w Ra-
domiu 13 sierpnia 1928 roku. Zawsze z dumą podkreślała, że 
jest radomianką, chociaż nie miała w tym mieście „korzeni”, 
bo w chwili, gdy się urodziła Jej ojciec był tam na placówce. 
Mieszkali później na Pomorzu, w Nakle n/Notecią, gdzie 
Maria poszła do szkoły. Wojna zastała ich w Tarnowie, gdzie 
mieszkała wraz z młodszymi siostrami Basią i Haneczką. W 
tym czasie kapitan Leopold przebywał w niewoli.
 Po wojnie zdała maturę w tarnowskim liceum ogólnokształ-
cącym i podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na 
wydziale lekarskim. W 1953 roku uzyskała dyplom ukończenia 
studiów i wyszła za mąż za kolegę ze studiów Marcina Gołąba.
 Po ślubie małżonkowie wyjechali na gorczańską wieś do 
Kamienicy k/Łącka, gdzie prowadziła ośrodek zdrowia i mały 

Marta Gołąb u Ojca Świętego
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szpital, a ojciec był lekarzem. Praca tam była bardzo ciężka, a 
warunki życia na wsi były prymitywne.
 W 1954 roku rodzina przeżyła tragedię, gdyż zmarła sio-
stra Haneczka, a rok później Maria pochowała dwóch nowo 
narodzonych synów-bliźniaków - Piotra i Pawła. Za dwa lata 
przyszła na świat córka Marta. Od 1960 roku rodzina Marii 
i Marcina Gołąbów mieszkała w Tarnowie. Pani Maria do-
jeżdżała do Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej 
w Krakowie. Równolegle 
prowadziła wykłady w Aka-
demii Medycznej. W latach 
60 i 70 ubiegłego stulecia 
prowadziła badania nad sta-
nem zdrowia byłych więź-
niów obozu koncentracyj-
nego Auschwitz-Birkenau, 
na podstawie których byli 
więźniowie otrzymywali 
odszkodowania z RFN.  Na-
wiązała się żywa przyjaźń 
pomiędzy panią doktor i 
badanymi więźniami obo-
zowymi. Wspólnie z nimi 
odbyła pielgrzymkę do Rzy-
mu gdzie uzyskała prywatną 
audiencję u papieża Jana 
Pawła II.
 Maria Nowak- Gołąbo-
wa miała duszę humani-
sty. Otrzymała dobre wy-
kształcenie humanistyczne, 
pięknie grała na fortepianie oraz zagłębiała się w literaturze 
antycznej i współczesnej. Doskonale znała się na rzeźbie i 
malarstwie i była pierwszym krytykiem prac córki Marty. 
Kochała przyrodę. Uwielbiała kulturę i język francuski. Była 
kobietą o wielkim sercu. 
 Marta Gołąb jako młoda dziewczynka marzyła o liceum 
plastycznym. Jednak uległa namowie dziadzia, który zawsze 
mówił, że trzeba mieć solidną szkołę średnią i dlatego też 
uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III 
Sobieskiego w Krakowie. Studia wyższe odbyła na wydziale 
Konserwacji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. W 1980 roku otrzymała dyplom ukończenia tej uczelni, 
a następnie jako członek ZPAP przez sześć lat uczęszczała do 
pracowni grafiki warsztatowej ucząc się Metalowych Technik 
Graficznych wykonywała akwaforty i akwatinty. Ponadto 
podejmowała prace konserwatorskie w zakresie malarstwa 
sztalugowego, współpracowała ze Spółdzielnią „Plastyk”. 
W 1994 roku uczestniczyła 
na Festiwalu Kultury Ży-
dowskiej w Krakowie jako 
uczennica na warsztatach ży-
dowskich wycinanek prowa-
dzonych przez Annę Małec-
ką – Beiersdorf. Wycinanki 
te są inspirowane góralskim 
folklorem oraz krakowską 
architekturą z czasów sece-
syjnych. Interesowała się 
nimi i wykonywała je pani 
Marta od dzieciństwa aż po 
dziś dzień. Pod wpływem 
matki zauroczyła się kulturą 
i tradycją żydowską i póź-
niej organizowała wystawy 
wycinanek i w tym rodzaju 
działalności artystycznej 
trwa do dziś.
 Ponadto Marta Gołąb 
uczestniczyła w kursach tka-
niny artystycznej prowadzo-
nych przez Małgorzatę Flisek w Śródmiejskim Domu Kultury 
w Krakowie. Obecnie tworzy żydowskie wycinanki i autorskie 
tkaniny o prostych kompozycjach, a nade wszystko specjalizuje 
się w tkaninie miniaturowej. Aktywnie uczestniczy w Festi-
walach Kultury Żydowskiej oraz na wystawach w Muzeum 
Historycznym w Krakowie, Katowicach, Płocku w Muzeum 

Regionalnym w Łęcznej, w Tykocinie w synagodze oraz w 
muzeum papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Ustroniu oraz w 
galeriach państwowych i prywatnych w Cieszynie, Jastrzębiu 
Zdroju, Tychach, Janowie, Lublinie, Brzostku, Przemyślu, 
Radomiu, Warszawie, Wrocławiu, Jeleniej Górze i Lelonie. 
W Brzostku mogliśmy podziwiać wystawę wycinanek ży-
dowskich w czerwcu 2009 r. podczas rekonsekracji cmentarza 
żydowskiego. Prace z wycinanek żydowskich Naszej Rodaczki 

Marty Gołąb znane są poza 
granicami kraju w Wiedniu, 
w Ljubljanie, Sarajewie, w 
Niemczech, Anglii w Izraelu 
oraz na Ziemi Amerykań-
skiej.
Ukazały się też liczne pu-
blikacje wydawane przez 
wydawnictwo Merkury w 
Krakowie oraz wydawnic-
two Hagada w Krakowie.
 Za prace artystyczne otrzy-
mała wyróżnienie honorowe 
za udział w wystawie tka-
niny artystycznej na Mię-
dzynarodowym Biennale 
Miniatury  „Gaude Mater” 
w Częstochowie. Jej tkani-
ny artystyczne wystawiane 
były na Międzynarodowym 
Triennale Tkaniny Miniatu-
rowej w Angers - Francja, 
czy też w Polsce w Krośnie, 

Łodzi i Gdyni.
 Twórczość artystyczna pani Marty jest bardzo rozległa i 
wymaga wielkiej pracowitości. Prace jej są dowodem na wraż-
liwość i bogatą wiedzę merytoryczną oraz pokazują niezwykłą 
„duszę” twórczą i wyobraźnię. Talent artystyczny odziedziczyła 
po przodkach ze strony ojca Marcina Gołąba było czterech 
rzeźbiarzy żyjących na przełomie XIX i XX wieku.
 Ziemia Brzostecka wydała wiele zdolnych i pracowitych 
ludzi, ale tych obdarzonych talentem artystycznym jest niewielu 
i do nich należy pani Marta. 
 Nasza Rodaczka przyjeżdża do Brzostku już rzadziej i 
zwykle w okolicy święta zmarłych. Na brzosteckim cmentarzu 
świeci znicze i pochyla się nad mogiłami ukochanego dziadka, 
prababci, ciotek, wujków i znajomych - i jest ich coraz więcej 
jak mówi. Zatrzymuje się przed mogiłą zbiorową żołnierzy, 
o której barwnie opowiadał dziadziu i widzi Brzostek trochę 
inny. Z sentymentem wraca do kasztanowców, które rosły 

przy cmentarzu i kościele, 
a kasztany zbierane tutaj 
woziła do Krakowa. Z mi-
łością wspomina cukiernię, 
w której dziadziu kupował 
lody, a nade wszystko tęskni 
do rodzinnego domu swoich 
dziadków, rozległego ogrodu 
ze smacznymi gruszkami, 
jabłkami oraz do szczęśli-
wego dzieciństwa, które tu 
na naszej ziemi zostawiła. 
Dobrze, że jest jeszcze ciocia 
Elżbieta Nowak zwana Biet-
ką, że są kuzyni i kuzynka, że 
jest ukochana Ewa Nowak, 
z którą Marta spędziła naj-
szczęśliwsze lata dzieciń-
stwa. To właśnie w domu 
cioci Bietki zatrzymuje się, 
jest częstowana sernikiem i 
przy kawie z sentymentem 
opowiada o przeżyciach tutaj 

na Przedmieściu. A kiedy dłużej jest nieobecna w Brzostku pa-
trzy w internet i widzi rynek, kościół, cmentarz, uliczki, dróżki 
którymi chodziła, masyw leśny i Wisłokę, do której jeździła 
pławić konie z dziadkiem. W duszy gra Jej brzostecka nuta i 
tęsknota do rodzinnej mieściny swoich dziadków - do Brzostku.

Zuzanna	Rogala

Maria Nowak-Gołąbowa z Papieżem Janem Pawłem II

Wystawa wycinanek Marty Gołąb podczas rekonsekracji 
cmentarza żydowskiego w Brzostku
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„Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie
Jako smakujesz aż się zepsujesz…
Bo człowiek prawie widzi na jawie
I sam to powie, że nic nad zdrowie…”

Jan	Kochanowski:	„Na	zdrowie”

Grudniowy świat okryty jest cały 
bielą. Pola jasnością światła zdają 

się być dziwnie wielkie i nieprzebyte. 
Całe puchowe błyszczą w słońcu jak 
w baśni kolorami pereł, tęczy i drogich 
kamieni, tylko gdzie-
niegdzie naznaczone są 
ptasimi łapami ścieżki 
i drożyny, gdzie bażan-
ty wyszukują dla siebie 
karmy. Monumentalne, 
wielkie drzewa okryte 
stoją - jak kumoszki - ko-
żuchem bieli. Z górki na 
sankach pędzą chłopcy 
i dziewczęta i słychać 
gwar śmiechu i rozmów, 
na twarzach ich czerwone 
rumieńce i nosy trochę 
przeziębnięte mówią, że 
to już zima. W ogrodzie 
stoi duży bałwan z czapą 
i nosem marchewkowym, 
oczyma z węgla, a w ręku 
trzyma miotłę i przypo-
mina, że to on tutaj rządzi. Wszędzie 
cisza, tylko wiatr mroźnie szumi i przy-
bliża zimową aurę.
 Cały teren wokół starej plebanii, a 
obecnie wokół WTZ zmienia się, pięk-
nieje i jest coraz bardziej nowoczesny. 
Stoi monumentalny pomnik rodzin bo-
haterów brzosteckich, którzy zginęli na 
katyńskiej ziemi oraz elit politycznych, 
którzy zginęli w katastrofie pod Smo-
leńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Nad 
tymi głazami z wyrytymi nazwiskami 
ofiar widnieje wysoki metalowy krzyż. 
Wokół posadzone są drzewka - brzosty. 
Miejsce to będzie zawsze mieć znaczącą 
wymowę i zmuszać będzie przechodnia 
do refleksji, zatrzymania się, zadumy, 
modlitwy, zapalenia znicza i pochylenia 
głowy. To takie miejsce Brzostowian z 
ogromną wymową historyczną.
 W ogrodzie wyrasta duża altanka - 
miejsce relaksu nie tylko dla uczestników 
WTZ i ośrodka dla ludzi chorych w po-
deszłym wieku. Wyzna-
czone są tu dróżki do spa-
cerów, miejsca na rabaty 
i klomby, na parking, a 
wszystko ogrodzone jest 
kamiennym murkiem. 
Wszystkie stare zabu-
dowania mieszczące się 
przy dawnej plebanii są 
wyremontowane, inne 
zburzone, a w ich miej-
sce postawione prak-
tyczne pomieszczenia 
na pracownie, magazy-
ny, pomieszczenie dla 
koni, składziki na paszę 
i maszyny rolnicze oraz 
garaże. Wokół budynku 
ułożona jest kostka bru-
kowa. Wszędzie wkro-

czyła nowoczesność, funkcjonalność i 
bardzo dobrze świadczy o gospodarzu 
tych włości, a jest nim proboszcz parafii 
brzosteckiej ks. prałat dr Jan Cebulak.
 Pracownie w WTZ mają każda 
inny charakter. Pracownie krawiecką 
prowadzi Marzena Dachowska-Skocz 
absolwentka liceum krawieckiego w 
Jaśle oraz uczestniczka kursów specja-
listycznych III stopnia w Konstancinie. 
Ma pięcioro podopiecznych i uczy ich 

podstawowych prac potrzebnych w życiu 
codziennym - cerowanie, podszywanie, 
łatanie, przyszywanie guzików, obszy-
wanie fartuszków, ścierek, poszewek. 
Ponadto podopieczni instruktorki Ma-
rzeny rozwijają własne zainteresowania 
poznając różne ściegi oraz hafty. Haftem 
krzyżykowym wyszywają na kanwie 
poduszki oraz obrazy. Uczestniczka Ma-
rzenka wyszywała piękny obraz Rodziny 
Świętej, a ponadto nie ma przeciwwska-
zań i szyje na maszynie, oczywiście 
pod czujnym okiem instruktorki. Zosia 
haftuje obrazy na kanwie: Ojciec Święty 
Jan Paweł II, Jezus z owieczką, Jezus w 
Ogrojcu, a cały haft jest równy, barwny i 
sprawia wrażenie, że jest to dzieło wyko-
nane przez prawdziwego artystę. Nowo 
przybyła Iwonka z Dobrkowa wyszywa 
na kanwie namalowane wzory. Asia i 
Marek też zaczynają poznawać ściegi i 
wrastają w rytm tej pracowni. Instruktor-
ka Marzena jest bardzo czujną opiekunką 

grupy, dużo rozmawia z podopiecznymi, 
wychodzi na zakupy i prowadzi trening 
ekonomiczny. Wykonuje z grupą stroiki 
świąteczne i okazjonalne, kartki świą-
teczne, ozdoby choinkowe, stroje do 
występów artystycznych, woreczki i 
szarfy do ćwiczeń fizycznych. Prace tej 
pracowni są wystawiane na wystawach 
w Dębicy, Rzeszowie i zajmują wysokie 
lokaty. Ponadto instruktorka Marzena 
prowadziła ciekawe zajęcia z seniorami 
w ramach współpracy ze stowarzysze-
niem „Nieść nadzieję”. W tej pracowni 
odbywają też staż uczniowie Zespołu 

Szkół Rolniczych im. 
Jana Pawła II w Kleciach. 
Instruktor Marzena zna 
istotę pracy z podopiecz-
nymi, czyta literaturę 
fachową, podnosi swoje 
kwalifikacje zawodowe 
jak również współpracuje 
z innymi pracowniami. 
Obdarzona jest wielkim 
sercem, w którym mieści 
się nie tylko rodzina ale 
także ludzie potrzebujący 
pomocy.
 Pracownia wikliniarska 
przeżyła zmianę instruk-
tora. Od początku zało-
żenia WTZ tę pracownię 
prowadził Mirek Wąsik. 
Nauczył podopiecznych 

jak zwykłą wiklinę zamieniać na potrzeb-
ne sprzęty i ozdoby - tacki, tace, koszycz-
ki, kosze na drzewo, skrzynie na bieliznę, 
parasolniczki, krzesełka i stoliki ogrodo-
we, ozdobne obudowania do doniczek. 
Na jego miejsce został zatrudniony mgr 
Michał Nowicki absolwent Uniwersytetu 
Rzeszowskiego wydziału pedagogiki. 
Przeszedł szkolenie w Zimnej, na którym 
poznał istotę pracy wikliniarskiej. Teraz 
pod jego okiem powstają wyroby wikli-
niarskie. Jest nadzieja, że mgr wuefista 
będzie też prowadził zajęcia rekreacyjne 
z uczestnikami WTZ na świeżym powie-
trzu czy też na boisku szkolnym, gdyż 
tego rodzaju zajęcia są niezbędne do 
poprawienia nie tylko sylwetki ale także 
kondycji psychicznej uczestników.
 Wielkim powodzeniem cieszy się za-
groda z końmi. Przychodzą tam rodzice 
z dziećmi, a uczestnicy WTZ opiekują 
się pięcioma konikami. Opiekę nad 
nimi sprawuje instruktor Anna Winiar-

ska studentka wyższej 
szkoły ekonomicznej 
w Rzeszowie. Jest ona 
bardzo odpowiedzialną 
opiekunką i nie tylko dba 
o wygląd koni, ale także 
bierze udział w popisach 
jeździeckich takich, jak 
np. Hubertus. Jest miło-
śniczką nie tylko koni, 
ale także przyrody i tą 
miłością „zaraża” uczest-
ników WTZ. Szkoda tyl-
ko, że już uczestniczki 
WTZ Justyna i Beata nie 
jeżdżą na koniach, gdyż 
hipoterapia podnosi tak-
że kondycję psychiczną 
człowieka.
 Pracownię stolarską 

W warsztatowych pracowniach
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prowadzi mgr Paweł Bachara absolwent 
Uniwersytetu Rzeszowskiego i razem z 
podopiecznymi wykonują proste sprzęty 
domowe takie, jak: krzesełka, stołki, sto-
liki, półki, szafki, regały, deski, ramki do 
obrazów i inne drobne urządzenia. Mają 
dobrze wyposażoną pracownię w maszy-
ny, na których pracuje zwykle instruktor. 
Czasami do pomocy przy wykonywaniu 
większych prac przychodzi konserwator 
Stanisław Lipka.
 Nad zdrowiem czuwa mgr pielę-
gniarstwa Anna Ząbik, która dokonuje 
pomiarów wagi, mierzenia ciśnienia, 
wydaje leki, towarzyszy w wycieczkach, 
pomaga w zajęciach rekreacyjnych oraz 
udziela porad dotyczących higieny życia. 
 Nad zdrowiem psychicznym uczest-
ników WTZ czuwa psycholog mgr 
Agnieszka Kostecka absolwentka Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, która za-
trudniona jest na ¼ etatu. Szkoda tylko, 
że jest raz w tygodniu na kilka godzin, 
gdyż zapotrzebowanie na ciągłą opiekę 
psychologiczną jest bardzo duże. Było 
by dobrze gdyby w naszym kraju nie 
oszczędzano na opiece zdrowotnej - i 
tak już bardzo chorych ludzi - uczestni-
ków WTZ. Trening psychiczny, terapia 
z każdym uczestnikiem WTZ jest nie-
zbędna w celu podniesienia sprawności 
psychicznej, a ta zaś pozwala na godne 
życie chorych ludzi.
 Nad kondycją finansową WTZ czuwa 
księgowa mgr Anna Bulsa absolwentka 
UMCS-u filia w Rzeszowie oraz ab-
solwentka podyplomowych studiów z 
rachunkowości. 
 Kierownikiem WTZ w Brzostku jest 
mgr Karol Staniszewski absolwent prawa 
i administracji oraz doktorant historii 
nauk społeczno-prawnych na Uniwersy-
tecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Warszawie. Ponadto jest uczestnikiem 
studiów podyplomowych na uniwer-
sytecie rzeszowskim. Marzy się mu 
praca z dobrze wykwalifikowaną kadrą 
instruktorską, powiększenie pracowni 
oraz możliwość pozyskiwania trochę 
większych finansów na prowadzenie tej 
placówki.
 Patrząc na obiekt WTZ jaki wyrósł w 

dawnym gospodarstwie brzosteckiej ple-
banii należą się duże słowa uznania dla 
ludzi, którzy pomagali przy renowacji, 
budowie i rozbudowie tych obiektów. 
Nade wszystko dziękujmy Bogu za ten 

wielki obiekt, który ma służyć ludziom 
znajdującym się w potrzebie, ludziom z 
różnymi defektami psycho-fizycznymi.

Zuzanna	Rogala

Dnia 16 listopada 2010 r. w budyn-
ku OSP w Brzostku odbyło się 

coroczne spotkanie emerytów i renci-
stów z gminy Brzostek z okazji Dnia 
Seniora. Swoją obecnością zaszczycił 
nas Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek 
oraz przedstawiciele Zarządu Koła 
Emerytów i Rencistów z Dębicy i Pil-
zna. Młodzież gimnazjalna z Brzostku 
uświetniła uroczystość pięknym wy-
stępem, pełnym humoru i śpiewem, za 
co serdecznie im dziękujemy, a także 
opiekunom i Dyrekcji Gimnazjum w 
Brzostku. Przy śpiewie i poczęstunku 
goście bawili się wesoło w miłej i cie-
płej atmosferze. Pragnę także bardzo 
serdecznie podziękować Zarządowi 
OSP w Brzostku za bezpłatne udostęp-
nienie lokalu. 

Krystyna	Szarek-Ryndak

Spotkanie emerytów i rencistów
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Jak głosi tradycja, Katarzynki to „męski” odpowiednik An-
drzejek, kiedy to odbywały się wróżby młodych mężczyzn 

dotyczących ożenku. Jednak zgodnie z dawnymi wierzeniami, 
Święta Katarzyna była patronką wszystkich ludzi mających coś 
wspólnego z kołem lub nożem. Niech więc ten humorystyczny 
akcent będzie uzasadnieniem faktu, że właśnie w wigilię Świętej 
Katarzyny Koło Gospodyń w Brzostku zorganizowało towarzy-
skie spotkanie swych członkiń we własnym lokalu. Być może ta 
okoliczność przyczyniła się do tego, że w spotkaniu wzięło udział 
około czterdzieści kobiet. Nie zabrakło na nim Przewodniczącej 
Rady Miejskiej Zofii Skórskiej, która miała okazję podziękować 
za oddane na nią głosy w ostatnich wyborach samorządowych.
 Spotkanie, jak zwykle, rozpoczęła szefowa organizacji Ka-
zimiera Gotfryd, która przedstawiła krótko działalność koła w 
ostatnich miesiącach. Członkinie koła brały udział w konkursie 
„Zasmakuj w tradycji” oraz przygotowały kulinaria na święto 
myśliwych pod nazwą „Hubertus”. Urządzały też kuchnię w 
swoim nowym lokalu. Za tę aktywność brzosteckie koło otrzy-
mało nagrody od samorządu dzięki czemu można było zakupić 
potrzebny sprzęt gospodarstwa domowego i naczynia.
 Ponadto przewodnicząca poinformowała, że koło zgłosiło 
swój udział w następnym konkursie „Tradycyjny stół wigilijny” 
organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie tuż 
przed Świętami Bożego Narodzenia. Do udziału w tym konkursie 

brzosteckie koło zostało wytypowane przez LGD „Liwocz”, co 
jest niemałym wyróżnieniem.
 Kobiety bardzo przyjemnie spędziły ten długi listopadowy 
wieczór, degustując przygotowane przez siebie potrawy, wspól-
nie śpiewając znane pieśni biesiadne, opowiadając o dawnych 
zwyczajach związanych z Katarzynkami i Andrzejkami oraz 
dyskutując nad bieżącymi sprawami.
 Myślę, że zgodnie z nakazem tradycji wieczór ten wniósł 
„wiele radości w ludzkie serca”. A o to przecież chodziło.

E.M.

Nauczyciele  Zespołu Szkół w 
Siedliskach-Bogusz działają-

cy w Stowarzyszeniu Wspierania 
Edukacji w tymże zespole 9 paź-
dziernika złożyli wniosek o dotację 
w lokalnym konkursie grantowym 
„Działaj lokalnie”. Jest to Program 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowany przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce, Stowarzyszenie Dębicki Klub 
Biznesu oraz Gminę Dębica. Miłym 
zaskoczeniem dla nas była informa-
cja, która ukazała się 2 listopada o 
pozytywnym rozpatrzeniu naszego 
wniosku i przyznaniu dotacji w 
wysokości 6 tysięcy złotych. Projekt 
ten ma na celu spotkania z kulturą 
uczniów, nauczycieli, rodziców w 
integracji z niepełnosprawnymi 
poprzez wspólne wyjazdy do kina, 
teatru, muzeum oraz spotkania, 
wieczory poetyckie i prelekcje na 
temat sztuki. Mamy nadzieję, że 

projekt ten przyczyni się do inte-
gracji środowiska dzięki wspólnym  
wyjazdom, rozbudzi zainteresowa-
nia kulturą oraz przybliży ciekawe 
sylwetki twórców ludowych: poetki 
– Jadwigi Kudłacz ze Smarżowej, 
rzeźbiarza - Władysława Chajca 
z Kamienicy Górnej i przywódcy 
chłopskiego Jakuba Szeli ze Smar-
żowej. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w realizacji projektu na 
przełomie listopada i grudnia. 

Koordynatorzy	projektu:	
Halina	Wąsik,	Barbara	Wojdyła

	 W	 ramach	 realizacji	 tego	 pro-
jektu	odbył	się	16	listopada	wyjazd	
do	kina	Kosmos	w	Dębicy,	podczas	
którego	uczniowie,	rodzice	i	nauczy-
ciele	 	 obejrzeli	 „Śluby	 panieńskie	
”Aleksandra	Fredry.	Zaś	 29	 listo-
pada	odbył	się	wieczór	poetycki	po-
święcony	przede	wszystkim	młodej	
poetce,	pochodzącej	ze	Smarżowej-	

Jadwdze	 Ku-
dłacz.	Uczest-
nicy	 spotkania	
obejrzeli	 pre-
zentację	na	 te-
mat sztuki oraz 
w y s ł u c h a l i	
wierszy	młodej	
poetki	w	wyko-
naniu	młodzie-
ży	z	Gimnazjum	
w	Siedliskach-
-Bogusz.	 Spo-
tkanie	 uprzy-
jemnił	 występ	
uczniów	naszej	
s z ko ł y, 	 k tó -
rzy	 wykonali	
cztery	 utwo-
ry	 muzyczne.	

Katarzynki w Kole Gospodyń

Spotkania z kulturą 
w integracji z niepełnosprawnymi

Betlejemska szopka 
Cichej nocy o północy zajaśniała gwiazda
Jasnym blaskiem zaświeciła stajenka pobladła
Przebudzili się pasterze i anielska gwardia
I śpiewają Jezusowi radosne hosanna
Cichej nocy blask się toczy nad stajenką małą
Szumią drzewa i Jezusa okrywają chwałą
Głośno Panu Jezusowi śpiewają anieli
Niech się Jemu maluteńkie serduszko weseli
I zaśpiewał Jezuskowi pastuszek przykładnie
Niech mu całe ludzkie plemię do serca przypadnie.

święta
Zaświeciła choinka 
Cała w ozdobach piękna.
Ma najdłuższą noc w roku
I dodaje wigilii uroku
 Pierwsza Gwiazdka na niebie
 Zbliża ludzi do siebie.
 Życzliwość wtedy gości 
 Wśród bliźnich, krewnych i gości.
Wigilijna wieczerza już na stół podana
Roznosi się zapach jedzenia i siana
Opłatek w rękach ludzkich gości
I jest objawem pojednania i miłości
 W wigilijną najdłuższą noc przyszło Dziecię 
 By dać człowiekowi ciepło, szczęście, pociechę
 Zbawienie ludziom głosi 
 I do miłości wszystkich prosi.

Henryk 
Górka

Młoda poetka ze Smarżowej Jadwiga Kudłacz
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Jadwiga 
Kudłacz

Franciszek 
Wojnarowski

Marian 
Nosal

pastorałka ustrzycka
Skrzą się gwiazdy na niebie
Ciemność czai się wokół
A bracia w naszym Betlejem
Czekają Zbawcy o zmroku
Szukają gwiazdy na niebie
Ponad Lawortą i Królem
Która Jezusa oznajmi
Pokaże miejsce na żłóbek
Jest miejsce w naszym kościele
Byś schował serce strwożone
W tych nowych ścianach co wznoszą
Ręce błogosławione
Czekając na cud Betlejem
Na chórów anielskich śpiewanie
Gromadzą się bracia tłumnie
Na Boga z człowiekiem spotkanie
I przyszedł oczekiwany
Cicho jak światło do groty
Przyniósł jasność odwieczną
Na glorie nie miał ochoty
Równia się  w y r ó w n a ł a
Jasień się  z a j e s i e n i ł
Laworta się pokłoniła
Gdy Pan nasz przyszedł na ziemię
Wśród ludzi rozbawionych
Na zimnej ze skały pościeli
Tak Bóg przyszedł na ziemię
A oni go nie widzieli
W kołysce z ludzkiej niedoli
W czasie gdy gloria śpiewali
Przyszedł Chrystus do obcych
A swoi dalej czekali

Ustrzyki	D.	–	wigilia	2009

Matczyna wigilia
Znów przyjdzie kolęda
z nadziei płomykiem
z roratką w ręce
bo ona czuwa
ona wciąż czeka
betlejemskiej gwiazdy
za szybą zmartwień
uśmiecha się
tak niepewnie
a wokół cisza…
tylko ogniska żar
osusza łzy samotności
znów sama
błagalnie spogląda na drzwi
a może…
na stole jak zwykle
sianko i obrus
i cztery nakrycia
dla syna z Włoch
dla córki z Madrytu
dla męża…
„wieczne odpoczywanie”
dla niej
pustka…
Znów przyjdzie kolęda
otworzą się serca
będzie radość
szczęście
gwar
a sam Bóg
będzie jej błogosławił

Rymy w szufladzie
Gdzieś tak kiedyś przeczytałam
Że „poetka z Bożej Łaski”
Też się pod tym podpisuję
Bo tak to sobie rymuję.
Coś tam czasem mnie się skleci
Tak jak bajka małych dzieci.
A że piszę, nie żałuję 
Może kiedyś ktoś poczyta
No i uśmiech podaruje?
Wszystko co piękne i wielkie przemija
Nawet sława ginie grzecznie
A poezja, choćby marna
Gdzieś w szufladzie żyje wiecznie!

promyk słońca
Już od młodości często szukałam
Wśród ludzi w myślach schronienia.
W mej niespokojniej, samotnej duszy
Wciąż coś się zmienia i zmienia.
Jak pory roku życie przemija
Jak burza z gradem i piorunami
Dopiero byłaś kwiatem, ozdobą
A tu już życie stoi za tobą
I nie za bardzo cieszy urodą.
Tylko modlitwa w sercu zostaje
Nocą – a noc jak morze 
Promyczek słońca z radością witaj
Leniwie szepcąc - ,,Mój Boże’’!
Wysłuchaj błagań biednych nędzarzy
Chorych, samotnych i opuszczonych
Wszystkim, co płaczą otrzyj łzy z twarzy
Daj promyk słońca nam utrapionym!

Zofia 
Jarmusz

Do szopki
Do szopki, do żłóbka,
gdzie Jezus malutki
zanieśmy swe bóle,
zanieśmy swe smutki…
Pochylmy swe czoła
przed Boską Dzieciną,
nie kryjmy się z grzechem,
nie kryjmy się z winą…
Poprośmy o siły,
których nam potrzeba,
by cnoty ożyły
i by dojść do nieba…
Niech pobłogosławi
Nowonarodzony
serce, co się krwawi
i kraj umęczony.

Obmyj nas panie
Spuście niebiosa rosę
Bardzo na nią czekamy
Jesteśmy cali czyści 
Lecz brudne nogi mamy
Obmyj nas całych Chryste
Przyszliśmy z długiej drogi
A Tyś rzekł kto jest czysty
Wystarczy mu umyć nogi
Więc na tę rosę czekamy
By w trawie tonąć boso
Stary brud w sobie mamy
Chcemy się umyć rosą
Lepiej wymyć swe serce
Rzekł Chrystus z wielką troską
We łzach żalu rozterce
Niż myć je ranną rosą

Złudne myśli
Z motyką na księżyc- jest takie przysłowie.
Są też różne inne…
O sercu, miłości, czy o mądrej głowie.
 Jakaż to poezja? - naiwne pisanie 
 Przy wierszu prawdziwym…
 Marny rym - kochanie.
Jak w bajce dziecinnej, gdzie żyją krasnale
Czytając te rymy - zadrwi ktoś zuchwale…
Bo któż to zrozumie?
 Jeszcze inny powie…
 Ze współczuciem spojrzy,
 Zlekceważy słowo po słowie.
Twe myśli uparte - jakże to powiedzieć?
I kogo zapytać? Poetę wielkiego?
O te wszystkie rymy…
 I co by pomyślał? Cóż odpowie tobie?
 Rozgniewany srodze…
 Pewnie westchnie w grobie.
A westchnienie jego przestrogą się stanie
Porzuć złudne myśli - nawet jeśli szczere
Zapomnij, że będziesz na białym papierze,
 Że ktokolwiek twoją poezję zrozumie
 Zaniechaj pisania - ono nic nie znaczy
 Niczego nie umie…

1992	r.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE24

Antybiotyki - jak korzystać i jak 
uniknąć ich skutków ubocznych

Dzięki antybiotykom udaje się sku-
tecznie wyleczyć wiele chorób, które 

w przeszłości prowadziły do poważnych 
powikłań. Są skuteczną bronią do walki 
z anginą, z zapaleniem oskrzeli, płuc i 
innych ciężkich schorzeń wywołanych 
przez bakterie. Niestety nie działają na 
wirusy. Dlatego bardzo ważne jest usta-
lenie co jest przyczyną choroby. Najlepiej 
byłoby pobrać próbkę moczu lub wydzie-
liny z gardła i ustalić rodzaj bakterii oraz 
wykonać antybiogram, który umożliwia 
dobór skutecznego antybiotyku. Jednak 
zwykle lekarz na podstawie objawów, 
swojej wiedzy i doświadczenia sam decy-
duje jaki antybiotyk podać. Antybiotyki 
rozprawiają się z bakteriami w różny spo-
sób, ale każde z tych działań prowadzi do 
unicestwienia bakterii. Jednak przy okazji 
ofiarą procesów chemicznych wywoła-
nych przez antybiotyk padają także dobre 
bakterie żyjące w organizmie człowieka, 
które pełnią wiele ważnych dla naszego 
zdrowia funkcji.
 Skutkami ubocznymi działania anty-
biotyków są: nudności, wymioty, brak 
apetytu, zaburzenia smaku i inne, które 
jednak dość szybko mijają.
 Późniejsze kłopoty wynikają głównie 
ze zniszczenia naturalnej flory bakteryj-
nej. Powodem może być rozwój grzybów 
(Candida albicans) odpowiedzialnych za 
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej lub 
przełyku. Po antybiotykoterapii wiele 
kobiet ma skłonność do zapalenia pochwy 
na tle grzybicznym. Natomiast biegunka 
może sugerować zapalenie jelit. Najcięż-
szym powikłaniem jest rzekomobłoniaste 
zapalenie jelita grubego.
 Antybiotyki wydalane drogami żół-
ciowymi mogą sprzyjać powstawaniu ka-
mieni żółciowych i zapalenia pęcherzyka 
żółciowego, zwłaszcza u dzieci. Skutki 
uboczne zależą od rodzaju antybiotyku i 
reakcji chorego na przepisany lek, np.:
- Ampicilina, Amoksycylina, Kloksa-

cylina są na ogół dobrze tolerowane, 
chociaż mogą wywoływać wysypkę.

- Erythomycyna, Dawercin, Sumamed 
należą do antybiotyków najmniej tok-
sycznych. Ewentualne objawy uboczne 
to wysypka która znika po odstawieniu 
leku.

- Tetracykliny powodują dużo powikłań, 
leczy się nimi tylko określone zakaże-
nia bo łatwo powstają szczepy bakterii 
odporne na te leki.

 Podczas leczenia antybiotykami trzeba 
chronić naturalną florę bakteryjną prze-
wodu pokarmowego. Flora ta pełni wiele 
istotnych funkcji: zakwasza środowisko, 
zapobiega osiedlaniu się drobnoustrojów 
chorobotwórczych, wytwarza także sub-
stancje hamujące ich rozwój. Wspomaga 
system odpornościowy, unieszkodliwia 
substancje trujące (m.in. niszczy związki 
rakotwórcze), bierze udział w trawieniu 
niektórych pokarmów, hamuje wchła-
nianie cholesterolu. Dostarcza witaminy 
z grupy B oraz składniki potrzebne do 
wytwarzania wit. K.
 Przyjmując antybiotyki nie możemy 
dopuścić do zniszczenia flory bakteryj-
nej. Trzeba ją uzupełniać podając wraz 
z antybiotykami prebiotyk (np. Lakcid, 
Lacidofil, Lacium i inne). Są to żywe 
mikroorganizmy, które zażywane w od-
powiedniej ilości mają korzystny wpływ 
na organizm.
W probiotykach znajdują się:
- pałeczki kwasu mlekowego
- szczepy bifidobakterii
- szczep drożdży (Saccharomyces boular-

dii)
 Żywe pałeczki kwasu mlekowego 
znajdują się w np. fermentowanych 
napojach mlecznych (opis na etykiecie). 
Ale nie należy zapominać, że w czasie 
leczenia antybiotykami trzeba dostarczyć 
organizmowi co najmniej miliard tych 
bakterii. Sam jogurt nie wystarczy, należy 
zaopatrzyć się w probiotyk (dostępny bez 
recepty).
 Antybiotyk to bardzo silny lek. Jego 
nadużywanie prowadzi do antybiotyko-
odporności u bakterii chorobotwórczych. 
Bakterie stają się wtedy niezniszczalne. 
Może to doprowadzić do tragicznych 
konsekwencji epidemii chorób, wobec 
których medycyna stanie się bezradna. 
Powodem jest nie tylko nagminne stoso-
wanie tych leków, ale także niewłaściwe 
ich stosowanie w weterynarii, hodowli, 
rolnictwie. Traktujmy więc antybiotyk 

jako lek silnie działający, mający wiele 
skutków ubocznych i obchodźmy się z 
nim ostrożnie. Stosujmy go zgodnie z 
zaleceniami lekarza: oto kilka wskazó-
wek zmniejszających ryzyko wystąpienia 
skutków ubocznych antybiotykoterapii:
1. Zażywajmy lek przestrzegając poda-

nych odstępów czasowych bo sku-
teczność antybiotyku zależy od jego 
odpowiedniego stężenia w tkankach

2. Należy przeczytać ulotkę, zwrócić 
uwagę na jego efekty uboczne, w razie 
niepokojących objawów należy skon-
sultować się z lekarzem.

3. Antybiotyków nie należy popijać so-
kiem lub mlekiem. Najlepsza jest w 
tym wypadku woda nie gazowana. Pa-
miętajmy o przyjmowaniu leku zgodnie 
z zaleceniami lekarza np. godzinę przed 
lub 2 godziny po posiłku (niektóre np. 
ampicilinę przyjmujemy na początku 
posiłku)

4. Nie należy łączyć antybiotyków z in-
nymi lekami, które mogą osłabić jego 
wchłanianie.

5. Nie przerywamy leczenia, nawet jeżeli 
objawy choroby ustąpiły. Przedwcze-
sne odstawienie antybiotyku sprzyja 
rozwojowi oporności bakterii na dany 
składnik leku. Przy powtórnej chorobie 
antybiotyk taki już nie zadziała.

6. Przy kuracji antybiotykami koniecznie 
zażywaj probiotyki chroniące natural-
ną florę baketeryjną. Dodatkowo pij 
fermentowane napoje mleczne (np. 
jogurty)

7. Jedz lekko strawne posiłki i pij dużo 
wody żeby wypłukać toksyny.

8. Nie używaj alkoholu, podczas leczenia 
może on wywołać: kołatanie serca, 
zaburzenia ciśnienia krwi, ból głowy, 
złe samopoczucie.

9. Po zakończeniu leczenia nie odstawiaj 
od razu probiotyków i napojów mlecz-
nych (jogurtu, kefiru) – kontynuuj ich 
stosowanie jeszcze przez kilka dni.

10. W czasie leczenia i kilka dni po kura-
cji nie wychodź na słońce. Niektóre 
z antybiotyków powodują nadwrażli-
wość na słońce (może to spowodować 
przebarwienia na skórze)

Pamiętajmy – korzystajmy rozsądnie z 
antybiotyków aby uniknąć ich groźnych 
skutków ubocznych!

Z życzeniami zdrowia dla Czytelników 
czasopisma

mgr	farm.	Krystyna	Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

Brzosteccy piłkarze zakończyli zmaga-
nia w rundzie jesiennej. Wydarzenia 

ostatnich wakacji napawały kibiców 
optymizmem przed nadchodzącym se-
zonem (zmiana zarządu klubu oraz tre-
nera Janusza Kaczówki dla trampkarzy 
starszych). Pierwszy mecz zakończył się 
jednak zimnym prysznicem i porażką z 
Łękami Górnymi 4:0. Następne pojedynki 
były już lepsze, trzy wygrane z rzędu, w 
tym z liderem LKS Nagoszyn, zadawa-
lały kibiców i działaczy. W późniejszym 
czasie „Brzostowianka” grała nierówno 
nie potrafiąc wygrywać ze słabszymi dru-

żynami, co odbierało nadzieję na dobre 
miejsce w tabeli. Fantastyczna końcówka 
rundy pozwoliła na dogonienie drużyn z 
czołówki. Po 15 spotkaniach „Brzosto-
wianka” zajmuje 5 miejsce z dorobkiem 
27 punktów. Tyle samo punktów mają 
również 3 i 4 drużyna, więc czołówka ta-
beli jest jak najbardziej w zasięgu drużyny. 
Piłkarze ośmiokrotnie wychodzili z poje-
dynku zwycięsko, trzykrotnie podzielili się 
punktami, a czterokrotnie musieli uznać 
wyższość rywala. Najlepszym strzelcem 
rundy jesiennej został kapitan Mateusz 
Krajewski, któremu 5 razy udało się po-

konać bramkarza przeciwnika.
 Najlepiej z trzech zespołów „Brzo-
stowianki” w rundzie jesiennej wypadła 
drużyna trampkarzy starszych, która pod 
wodzą nowego trenera nie przegrała ani 
jednego spotkania zdobywając komplet 
punktów. Młodzi piłkarze trafiali aż 27 
razy do bramki przeciwnika, tracąc przy 
tym tylko 6 bramek. Najwyższe zwycię-
stwo odnieśli na zakończenie rundy z LKS 
Pustków 12:1. Najlepszymi strzelcami tej 
rundy zostali Marcin Sołtys i Szczepan 
Nowicki strzelając rywalom po 7 bramek. 
Sukcesu nie byłoby bez zaangażowania 
w treningi samych piłkarzy, jak również 
trenera i działaczy klubu.
 Najgorzej ze wszystkich drużyn „Brzo-

podsumowanie jesiennej rundy piłkarskiej
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Nie chciałem już startować w wyborach. 
Jest tyle piękniejszych rzeczy niż 

uganianie się za wyborcami np. spacery 
po lesie w poszukiwaniu grzybów, sadze-
nie i pielęgnacja drzewek, wycieczki na 
Liwocz.
 Tymczasem ludowcy zaproponowali mi 
miejsce na swojej liście do powiatu – istny 
prezent (tylko za co?). Szanowny Czytel-
niku, nawet święty bierze prezenty.

Daj mi to miejsce na liście,
nie musi być na szczycie.
Ja z tego umiem zrobić
piękne, honorne życie.

Farfocle wyborcze cd.
 W czasie spotkań przedwyborczych 
odmierzałem czas na prezentację. Spokoj-
nie, burmistrz mi kazał. Znowu prezent. 
Coś za dużo tych prezentów, a jeszcze od 
wyborców premię dostałem.
Nie wróży to dla mnie nic dobrego. Cygan 
jak pierwszy raz wygrał to płakał (popraw-
nie powinno się mówić Rom).
Co by nie powiedzieć, Szanowni Państwo, 
farfocle będę pisał nadal – teraz dopiero 
będą tematy!
A oto końcówka farfocli wyborczych.

Wskazówki dotyczące organizowa-
nia kampanii wyborczych na wsi

Nie kłaniaj się zbyt nisko
Na wsi czasem bywa wysokie ściernisko.

Marku – syn ci wyrósł na potęgę!
Daniel pokonał Goliata.
Co będzie za cztery lata?

Ludzie nie wierzą łzom
Matka Polka nie wygrała,
choć ładnie się prezentowała

Przepowiednia
Pani burmistrzem Brzostku będzie
kiedy na Nawsiu dzieci ubędzie

Jasiek – nie daruję ci tej nocy
Wygrał, nie wygrał – oto jest pytanie.
Noc przeszła na nerwach, no a gdzie jest 
spanie?

Gorzejowa – moja miłość
 Takie mniej więcej zdanie wypowie-
działem na spotkaniu przedwyborczym 
w tej wsi i to akurat nie była demagogia. 
Cztery lata temu nie zostałem radnym ale w 
Gorzejowej wygrałem. Miałem satysfakcję 

– mała rzecz a cieszy (no, no bez przesady). 
W tym roku w Gorzejowej byłem drugi 
za Bieńkiem raptem o 2 głosy – przegrać 
minimalnie z burmistrzem to żadna ujma.
 Też miałem satysfakcję tym większą, że 
zostałem wybranym radnym do powiatu. 
Władek Zdziarski by się ucieszył.
Ale odszedł, jak my wszyscy kiedyś, na 
niebiańskie zielone pastwiska.

Waterloo jana Chmury
 W Dublinie, na centralnym placu Pho-
enix Park stoi monumentalny pomnik ku 
czci zwycięskiego wodza spod Waterloo.
Napis głosi: Arthur Wellington – wybawca 
Europy i Azji. 
 W realiach gminy Brzostek bój wy-
borczy stoczony przez Jana Chmurę był 
jego osobistym Waterloo. To już koniec 
politycznych zmagań człowieka, który ma 
trwałe miejsce w historii gminy Brzostek. 
Próbował, jak niegdyś Napoleon wrócić 
do władzy. Przegrał, bo Bieniek podobnie 
jak Wellington miał miażdżącą przewagę 
w artylerii.
Baterie Bieńka grzmiały bez przerwy.
Chmura armat nie posiadał. 

Ferdynand	Bugno

Wybory samorządowe 2010

Tyle ludziom naobiecywano, kto to teraz będzie robił?

stowianki” wiodło się juniorom starszym. 
We wszystkich meczach zdobyli zale-
dwie 1 punkt na rozpoczęcie sezonu ze 
Strzelcem Frysztak. Z każdym kolejnym 
meczem było coraz gorzej. Przyczyn tak 
fatalnej gry jest kilka. Jedną z nich jest 
to, że najbardziej rozwijający się juniorzy 
zasilają kadrę seniorów. Miejmy nadzieję, 
że w rundzie wiosennej juniorzy starsi 
bardziej uwierzą w siebie i częściej zaska-
kiwać nas będą pozytywnymi rezultatami.
Po ciężkiej i męczącej rundzie przyszedł 
czas na odpoczynek. Przed drugą rundą 
trzeba zregenerować padnięte „akumulato-
ry”. Po dwumiesięcznej przerwie piłkarze 
wznowią treningi, na które zarząd oraz tre-
nerzy zapraszają nie tylko zawodników, ale 
również wszystkich chłopaków chcących 
uprawiać ten sport.
 Zarząd klubu LKS „Brzostowianka” 

Brzostek, jak również zawodnicy, ser-
decznie dziękują za pomoc jaką otrzymała 
sekcja piłki nożnej od sponsorów, takich 
jak:
1. BeTONIARNIA „MARBeT”, Maria 

Grzesiakowska – Brzostek, ul. A. Mic-
kiewicza 11

2. PRZeDSIęBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-HANDLOWO-USłUGOWe 
„eKIW” – Brzostek, ul. Szkotnia 16

3. DeLIKATeSY „CeNTRUM”, Mał-
gorzata Drozd – Brzostek, ul. Rynek 39

4. ZAKłAD ROBÓT MeLIORACYJ-
NO-KANALIZACYJNYCH „HY-
DROBUD” SP.J., B. Pysz, U. Pysz 
- Latoszyn 31c 

5. SKLeP SPOżYWCZO-PRZeMY-
SłOWY, Renata i Zbigniew Golec 
– Brzostek, ul. Rynek 29

6. ZAKłAD RZeźNICZO-WęDLI-
NIARSKI „TeCHNO-MAS”, Kazi-
mierz Sarna – Brzostek, ul. Mickie-
wicza 19

7. FHU MUNDeK, Rafał Grela – Brzo-
stek, ul. Łukasiewicza 42

8. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, 
eugeniusz łazowski – Brzostek, ul. 
Szkotnia 18

9. LASZKłO, Adam Latoszek – Klecie
10. SKLeP SPOżYWCZO-WARZYW-

NY, Lucyna Zięba – Brzostek, ul. 
Rynek 14

Władze jak również zawodnicy czekają 
z niecierpliwością na rundę wiosenną na 
którą już teraz zapraszają kibiców.

Sekretarz	klubu	Magdalena	Kawalec	

Drużyna trampkarzy w nowych strojach Fot. J. Nosal
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

Na krawędzi wojny cd.

W mieszkaniu pani Heleny mama i ona 
zasypały nas pytaniami o sposób za-

łatwienia zapisu mnie do gimnazjum oraz 
o wrażenia z alarmu. Podczas składania 
pierwszych relacji, mama przygotowała 
nam posiłek. Później pani Helena wzięła 
ze mnie miarę na mundurek gimnazjalny 
z granatowego materiału, z błękitnymi 
wypustkami po bokach spodni, przy 
mankietach rękawów i wokoło dna czapki 
oraz z niklowanymi guzikami przy ma-
rynarce. Miała go uszyć po otrzymaniu 
wiadomości, że zostałem przyjęty do 
gimnazjum w Jaśle. Rozmowa rodziców 
z panią Heleną o możliwości wybuchu 
wojny bardzo mnie niepokoiła. Sprzyjał 
temu nastrój spowodowany wrażeniami 
widzianych przed chwilą ćwiczeń alarmu 
przeciwlotniczego i przeciwgazowego. 
Sprawunki, które rodzice mieli jeszcze 
załatwić w sklepach przynaglały poże-
gnanie z panią Heleną.
 Na ulicy tato uzgodnił z mamą gdzie 
się spotkamy i obydwaj poszliśmy 
do wozu, przy którym został Władek. 
Podjechaliśmy w umówione miejsce i 
rodzice poszli robić zakupy, a ja już cały 
czas zostałem na furmance z Władkiem 
i opowiedziałem mu swoje przeżycia w 

tym dniu. W chwilę później tato wrócił i 
podjeżdżaliśmy pod sklepy i magazyny 
po zakupiony towar. Załadowano na 
wóz worek cukru, worek soli kuchennej 
oraz kilka worków nawozów sztucznych, 
supertomasyny i soli potasowej. Rodzi-
ce poszli jeszcze do sklepów kupować 
jakieś drobiazgi, a my z Władkiem z 
załadowanymi workami podjechaliśmy 
na postój furmanek. Gdy rodzice wrócili 
z ostatecznymi zakupami mama poczę-
stowała Władka i mnie rogalami po czym 
ruszyliśmy w drogę powrotną do Grudnej.
 We wsi Bukowa zrobiliśmy krótki 
postój. Władek napoił konie, a kolega taty 
z czasów I wojny światowej i jego żona 
częstowali nas chlebem, masłem, serem, 
kwaśnym mlekiem i maślanką. Postój był 
okazją do rozmów dwóch przyjaciół wo-
jaków z przed lat o możliwości wybuchu 
nowej wojny. Ich zdaniem przytaczane 
fakty wydarzeń wskazują na to, że już 
stoimy na krawędzi wojny. Nasi gospo-
darze z uznaniem wyrażali się o zakupach 
poczynionych przez moich rodziców na 
zapas. Mama zaczęła ponaglać do wyjaz-
du w dalszą drogę. Dziękując gospoda-
rzom za poczęstunek i pogawędkę rodzice 
pożegnali się z nimi i odjechaliśmy.
 Jednostajny turkot wozu i klapanie 
kopyt końskich oraz ciepłe powietrze 
wprawiały mnie w stan drzemki. Nagłe 
kiwnięcie się mnie do przodu mogło 
spowodować wypadek, gdyby nie refleks 
Władka, który zdążył jeszcze złapać mnie 
za plecy marynarki. Zdarzenie to i ostra 
reprymenda taty otrzeźwiły mnie zupełnie 
na okres do końca podróży. Z Władkiem 
obok którego siedziałem na przednim 
siedzeniu wymienialiśmy co jakiś czas 

krótką rozmowę, bo turkot wozu utrudniał 
słyszalność. Myślami ciągle wracałem do 
przeżytych zdarzeń w tym dniu i do pytań 
na które nie było odpowiedzi. Będzie woj-
na, czy też nie? A jeśli nie będzie to czy 
rozpocznę rok szkolny w gimnazjum? I 
tak pod wieczór przyjechaliśmy do domu.
 Następne dni charakteryzowały się 
piękną pogodą, a bujna roślinność zapo-
wiadała dobry urodzaj płodów rolnych. 
Prace w naszym gospodarstwie prze-
biegały pomyślnie, ale na falach eteru 
napływały coraz bardziej niepokojące 
wiadomości i komunikaty. Doniesienia 
radiowe mówiły o narastaniu niebez-
piecznych następstw wypowiedzianego w 
dniu 28-go kwietnia 1939r .przez Hitlera 
układu o nieagresji z Polską. Tym samym 
Hitler zbagatelizował ostrzeżenia premie-
ra Wielkiej Brytanii Chamberlaina, który 
w dniu 31 marca 1939r. oświadczył, że 
Anglia i Francja udzielą Polsce  pomocy 
w razie zagrożenia jej niepodległości.
 W słuchawkach naszego radia tato z 
niepokojem dowiadywał się o licznych 
faktach organizowania przez Niemców 
prowokacyjnych  incydentów w Wol-
nym Mieście Gdańsku i na pograniczu 
polsko-niemieckim. W Gdańsku zaczęto 
już całkiem jawnie ćwiczyć oddziały 
bojówek hitlerowskich. Propaganda 
hitlerowska głoszona w radio i w prasie 
dawała coraz to nowe argumenty na 
dowód niesprawiedliwości dziejowej 
jaka spotkała wielki naród niemiecki w 
wyniku ustaleń w wersalskim traktacie 
pokojowym podpisanym w czerwcu 
1919r, jako najważniejszego z traktatów 
kończących I wojnę światową.

cdn.

przyszkolne place zabaw
W ramach programu „Radosna Szkoła” w naszych szko-

łach podstawowych powstają miejsca do zabawy dla 
sześcioletnich (już niedługo) pierwszaków. Zakupione zostały 
zabawki, meble, i inne sprzęty dostosowane do dzieci w tym 
wieku. Można mieć nadzieję, że pomoże to małym pierwszo-
klasistom zaaklimatyzować się w klasie i zminimalizuje stres 
związany z rozpoczęciem nauki w dość młodym wieku. Udało 
się też zdobyć dofinansowanie do budowy dwóch placów 
zabaw przy szkołach w Brzostku i w Siedliskach-Bogusz. 
Dofinansowanie wyniosło 177 tys. zł, a wkład gminy to 50% 
wartości robót. W wyniku przetargu wyłoniono wyko-
nawcę – firmę „WEHRFRITZ Sp. z o.o. z Wrocławia. 
Niestety autorzy tego projektu w Ministerstwie Edukacji 
postawili tak specyficzne i precyzyjne warunki techniczne 
wykonania placów zabaw (wiele osób zastanawia się po 
co?), że niewiele firm mogło im sprostać. Opisywany już 
w mediach pomarańczowy kolor wykładziny był zbyt 
trudno dostępny dla niejednej firmy, która zechciałaby 
startować do przetargu, a przecież dzieciom być może nie 
sprawiłaby różnicy zabawa na pomarańczowym, zielonym 
czy żółtym. Jednak o dzieciach to chyba nikt nie myślał 
stawiając takie a nie inne wymagania.
Niektóre dane techniczne:
Plac zabaw w Brzostku (za budynkiem starej szkoły).
Dane techniczne: powierzchnia placu zabaw – 500,00 
m2, pow. komunikacyjna – 39,50 m2, pow. bezpieczna 
– 232,50 m2, powierzchnia nawierzchni trawiastej – 
228,50 m2

Wyposażenie: konstrukcja „Dżungla”, huśtawka rów-
noważnia, huśtawka z dwoma siedzeniami, skrzynia do 
wspinania się, bujak w kształcie kaczki, most z talerzyków 
do balansowania.

Plac zabaw w Siedliskach-Bogusz (obok budynku Zespołu 
Szkół).
Dane techniczne: pow. placu zabaw – 322,00 m2, pow. ko-
munikacyjna – 18,75 m2, pow. bezpieczna – 138,00 m2, pow. 
nawierzchni trawiastej – 165,25 m2

Wyposażenie: konstrukcja „Kraina przygód”, huśtawka z dwo-
ma siedzeniami, huśtawka równoważnia, most z talerzyków 
do balansowania.
 Miejmy nadzieję, że to wszystko spodoba się dzieciom i 
na wiosnę huśtawki i zjeżdżalnie zapełnią się maluchami, a 
ich roześmiane buzie potwierdzą, że warto było dla nich to 
zbudować.

P.S.

Budowa placu zabaw w Siedliskach-Bogusz
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Dla uczczenia Święta Niepodległości animatorzy „Moje boisko 
- Orlik 2012” oraz Urząd Miejski w Brzostku zorganizowali 

na „Orliku”  w dniu 11. listopada turniej piłkarski.
Do turnieju zgłosiła się rekordowa liczba drużyn, bo aż 14 zespołów. 
Łącznie z wszystkich drużyn udział brało 120  zawodników. Mecze 
toczyły się w przyjaznej atmosferze, a zwycięzcami okazali się 
piłkarze drużyny Korona Brzostek, drugie miejsce zajęła drużyna 
AC Orły, a trzecie miejsce przypadło zespołowi Januszkowice. 
 W pierwszej fazie turnieju, drużyny zostały podzielone na 4 
grupy. W grupach „A” i „B” grały po 4 zespoły, zaś w grupie „B” i 
„C” po 3. Do dalszej fazy turnieju awansowały najlepsze drużyny 
z poszczególnych grup. 
 W grupie „A” mecz drużyny z Januszkowic z Kadrą decydował o 
pierwszym miejscu w grupie. Pojedynek ten zakończył się remisem 
0:0, ale że obie drużyny miały ten sam stosunek bramek, potrzebne 
były rzuty karne by wyłonić zwycięzcę. W karnych lepsi okazali 
się zawodnicy z Januszkowic, którzy dzięki wygranej awansowali 
do półfinału. W grupie „B” bezapelacyjnym triumfatorem została 
drużyna Korona Brzostek, która w trzech meczach straciła tylko 1 
bramkę. W grupie „C” dominowali zawodnicy z FC Armagedon 
zdobywając komplet punktów. Natomiast w grupie „D” o awansie 
decydował bezpośredni pojedynek pomiędzy AC Orły, a Siedliska-
-Bogusz. W pojedynku tym lepsi okazali się zawodnicy z AC Orły 
wygrywając mecz 3:0. 
 Pierwszy półfinał pomiędzy drużynami FC Armagedon, a Koro-
ną Brzostek w pełni zasłużenie wygrała drużyna z Brzostku (0:3). 
Drugi półfinał AC Orły z Januszkowicami odbył się pod dyktando 
Orłów, którzy pozwolili Januszkowicom na strzelenie tylko bramki 
honorowej (3:1). W finale zespół Korona Brzostek nie dał szans 
drużynie AC Orły zwyciężając 8:0. Korona prezentowała najbar-
dziej poukładany futbol, z wieloma dobrymi zawodnikami, którzy 
stanowili o sile tego zespołu. W zwycięskiej drużynie wystąpili: 
Łukasz Czernik, Grzegorz Błoniarz, Krzysztof Świerczek, Marcin 
Wójcik, Kamil Porębski, Wiktor Szukała, Kamil Mroczek, Rafał 
Kolbusz, Łukasz Andreasik i Piotr Dziedzic. 
 Królem strzelców turnieju został Kamil Porębski (Korona 
Brzostek), któremu udało się 9 razy pokonywać bramkarza drużyny 
przeciwnej. Wybierano też najlepszego bramkarza. Według jury 
najlepszym golkiperem turnieju został Przemysław Andreasik z 
WKS Dzielnia. Po finale odbyła się ceremonia wręczania nagród, 
której dokonał Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek. Nagrody dla 
zwycięskich zespołów zostały ufundowane przez Urząd Miejski w 
Brzostku. 
 Organizatorzy dziękują: Jarkowi Klichowi za opiekę medycz-
ną, Karolowi Kutynie i Piotrowi Ćwikowi za obsługę muzyczną, 
Waldkowi Wójcikowi za obsługę techniczną, jak również gratulują 
zwycięzcom i zapraszają do udziału w turnieju w przyszłym roku. 
WYNIKI - GRUPA „A”:
FC BOCIAN – KADRA 1:2 (0:1)
JANUSZKOWICE – KIEPSCY 2:0 (0:0)
Bramki	dla	Januszkowic:	Damian	Kolbusz	1,	Marcin	Garstka	1
FC BOCIAN – JANUSZKOWICE 7:1 (0:3) mecz przerwany 
KIEPSCY – KADRA 0:2 (0:0) 
Bramki	dla	Kadry:	Paweł	Szydło	1,	Marcin	Błażejewski	1
KADRA – JANUSZKOWICE 0:0 (0:0) karne 4:5
FC BOCIAN – KIEPSCY (Drużyna FC Bocian wycofała się z 
rozgrywek i zgodnie z regulaminem wyniki z jej udziałem zostały 
anulowane)

M Z R P BRAMKI PKT.
1. Januszkowice 2 2 0 0 2:0 6
2. Kadra 2 1 0 1 2:0 3
3. Kiepscy 2 0 0 2 0:4 0
4. FC Bocian - - - - - -

WYNIKI - GRUPA „B”:
MECZ ODWOŁANY - KORONA BRZOSTEK 1:4 (1:1)
Bramki	dla	Mecz	Odwołany:	Tomasz	Samborski	1
Bramki	dla	Korona	Brzostek:	Łukasz	Czernik	2,	Kamil	Porębski	1,	
Kamil	Mroczek	1,
LUDZIE CHUDEGO XD – DRUŻYNA ACTIMELA 2:0 (1:0)
Bramki	dla	Ludzie	Chudego	XD:	Daniel	Tawrell	2
KORONA BRZOSTEK - DRUŻYNA ACTIMELA 1:0 (1:0)
Bramka	dla	Korony	Brzostek:	Kamil	Mroczek	1
KORONA BRZOSTEK - LUDZIE CHUDEGO XD 5:0 (3:0)
Bramki	dla	Korona	Brzostek:	Kamil	Porębski	3,	Kamil	Mroczek	1,	
Łukasz	Andreasik	1
MECZ ODWOŁANY - DRUŻYNA ACTIMELA 2:1 (1:0) 

Bramki	dla	Mecz	Odwołany:	Tomasz	Samborski	1,	Konrad	Czapla	1
Bramki dla Dryżyny Actimela: Adrian Sobczyk 1
MECZ ODWOŁANY - LUDZIE CHUDEGO XD 3:0 (0:0)
Bramki	dla	Mecz	Odwołany:	Konrad	Czapla	2,	Sylwester	Szarek	1	

 M Z R P BRAMKI PKT.
1. Korona Brzostek 3 3 0 0 10:1 9
2. Mecz Odwołany 3 2 0 0 6:5 6
3. Ludzie Chudego XD 3 1 0 2 2:8 3
4. Drużyna Actimela 3 0 0 1 1:5 0 

WYNIKI - GRUPA „C”:
ISKRA SAMOKLĘSKA - NIEUSTRASZENI BUKOWA 4:0 (2:0)
Bramki	dla	Iskry	Samoklęska:	Mateusz	Bielański	2,	Piotr	Rogowski	2
ISKRA SAMOKLĘSKA - FC ARMAGEDON 1:2 (1:1)
Bramki	dla	Iskra	Samoklęska:	Piotr	Rogowski	1
Bramki	dla	FC	Armagedon:	Kamil	Pyznalski	1,	Patryk	Opiela	1
NIEUSTRASZENI BUKOWA - FC ARMAGEDON 0:2 (0:0)
Bramki	dla	FC	Armagedon:	Damian	Król	2

 M Z R P BRAMKI PKT.
1. FC Armagedon 2 2 0 0 4:1 6
2. Iskra Samoklęska 2 1 0 1 5:2 3
3. Nieustraszeni Bukowa 2 0 0 2 0:6 0
WYNIKI - GRUPA „D”:
WKS DZIELNIA - AC ORŁY 0:0 (0:0)
WKS DZIELNIA - SIEDLISKA-BOGUSZ 2:3 (1:0)
Bramki	dla	WKS	Dzielnia:	Maciej	Lisowski	1,	Maksymilian	Golec	1
Bramki	 dla	 Siedliska-Bogusz:	Grzegorz	 Strączek	 1,	 Sebastian	
Haptaś	1,	Michał	Dziedzic	1
AC ORŁY - SIEDLISKA-BOGUSZ 3:0 (2:0)
Bramki	 dla	AC	Orły:	Mateusz	Pocica	 1,	Mariusz	Gil	 1,	Paweł	
Rogowski	1

 M Z R P BRAMKI PKT.
1. AC Orły 2 1 1 0 3:0 4
2. Siedliska- Bogusz 2 1 0 1 3:5 4
3. WKS Dzielnia 2 o 1 1 2:3 1 
PÓłFINAł   I : FC Armagedon - Korona Brzostek 0:3 (0:2)
Bramki dla Korona Brzostek: Marcin Wójcik 1, Kamil Porębski 1, 
Łukasz Andreasik 1
PÓłFINAł  II: AC Orły – Januszkowice 3:1 (1:1)
Bramki dla AC Orły: Jarosław Gąsior 1, Marcin Sobczyk 1, Ma-
riusz Gil 1
Bramki dla Januszkowic: Marcin Garstka 1
MeCZ O 3 MIeJSCe: FC Armagedon – Januszkowice 2:2 (1:1) 
karne 2:3
Bramki dla FC Armagedon: Kamil Pyznaliski 1, Patryk Opiela 1
Bramki dla Januszkowice: Damian Kolbusz 2
FINAł: Korona Brzostek – AC Orły  8:0 (4:0)
Bramki dla Korona Brzostek: Kamil Porębski 3, Łukasz Czernik 2, 
Wiktor Szukała 1, Kamil Mroczek 1, Piotr Dziedzic 1

Magdalena	Kawalec

Turniej piłkarski z okazji święta Niepodległości

Zwycięzcą turnieju została Korona Brzostek

Fot. J. Nosal
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W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 04 stycznia 2011r. wadium w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopusz-
czonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na 
zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
Oddział w Brzostku Nr  59 85890006 0080 0210 2020 0005, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku.
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza stanowi kwotę netto, w związku z czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 
podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%, co łącznie stanowić będzie cenę nabycia działki. Jeżeli uczestnik przetargu, który 
wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organi-
zatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia 
aktu notarialnego.
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za 
ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 

Burmistrz Brzostku ogłasza III PUBLICZNY PRZeTARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz stanowiących własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651, Nr 
106 poz. 675 i Nr 143, poz. 963) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów  i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Brzostku ogłasza III przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż poniższych nieruchomości: działki budowlane oznaczone nr ewid. 1152/6, 1152/7, 1152/8, 1152/9, 1152/10, 1152/11 położone 
w Siedliskach-Bogusz, objęte Księgą Wieczystą Nr 26 654 stanowiące własność Gminy Brzostek, wolne od obciążeń. Dojazd z drogi o 
nawierzchni nieutwardzonej. W pobliżu sieci komunalne: sieć elektryczna, gazociąg. Działki te położone są w obrębie zabudowy mieszkaniowej 
na skraju kompleksu leśnego obok obiektów oświatowych (w odległości około 200 m).
Zgodnie z decyzjami z dnia 14.08.2008 roku Nr RGiMK.IV.7431-24,25,26/2008 Wójta Gminy w Brzostku o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, działki te przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Lp. Nr działki Pow.(m2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie Położenie Cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł)
1 1152/6

1152/7
900
900 26 654 budowlana brak Siedliska-

-Bogusz 13 322,- 1 332,-

2 1152/8
1152/9

1000
1000 26 654 budowlana brak Siedliska-

-Bogusz 14 756,- 1 476,-

3 1152/10
1152/11

900
800 26 654 budowlana brak Siedliska-

-Bogusz 12 605,- 1 261,-

III PUBLICZNY PRZeTARG USTNY ODBęDZIe SIę W URZęDZIe MIeJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 07 STYCZNIA 2011r. O GODZ. 1015 W SALI KONFeReNCYJNeJ

Burmistrz  Brzostku ogłasza III PUBLICZNY PRZeTARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651, 
Nr 106 poz. 675 i Nr 143, poz. 963)) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Brzostku ogłasza III przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: działka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym 227/6 o pow. 0,32 ha (3200 
m2) położona w Brzostku, objęta KW Nr RZ1D/00018013/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy 
Brzostek, wolna od obciążeń.
Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej w odległości 1000 m od centrum. Teren  przylegający do drogi osiedlowej o na-
wierzchni asfaltowej, położony na stoku o nachyleniu południowym. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta (średnia szerokość około 
12 m) Teren uzbrojony w sieci komunalne: sieć wodociągową, w pobliżu sieć elektryczna gazowa i kanalizacyjna.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach zabu-
dowy i przewidzianych do zabudowy.
Działka nr  227/6 zgodnie z decyzją Nr RGiMK.IV.7331-21/2010 z dnia 15. 04. 2010 r. Burmistrza Brzostku o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, to teren przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego.
Lp.Nr działki Pow. (m2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie Położenie Cena wyw. netto (zł) Wadium (zł)
1 227/6 3200 RZ1D/00018013/0 budowlana brak Brzostek 18 352.- 1 836.-

III PUBLICZNY PRZeTARG USTNY ODBęDZIe SIę W URZęDZIe MIeJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 07 STYCZNIA 2011 r. O GODZ. 1000 W SALI KONFeReNCYJNeJ

Burmistrz Brzostku ogłasza II PUBLICZNY PRZeTARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w domu ludowym w Kamienicy Górnej – stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze budynku domu ludowego w Kamienicy Górnej, z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności handlowo-usługowej.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 10,24 zł + 22% VAT-u miesięcznie. Powierzchnia użytkowa 
lokalu wynosi łącznie 32,76 m2. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, bieżącą wodę i gaz.
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz podatek 
od nieruchomości i inne opłaty które obciążają najemcę. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

II PUBLICZNY PRZeTARG USTNY ODBęDZIe SIę W URZęDZIe MIeJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 21 GRUDNIA 2010 r. O GODZ. 1100

Wadium dla lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 17. 12. 2010 r. w Kasie Urzędu 
Miejskiego w Brzostu lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0006)
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego. Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w 
oparciu o wskaźnik za 2010 rok).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego 
– zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0006).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
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Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1
RURAL	DEVELOPMENT	FOUNDATION

Program Mikropożyczek na 2009 r. dla 
mieszkańców województwa podkarpackiego 

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

bezprocentowa)
 opłata prowizyjna 3% kwoty (jedyny koszt 

pożyczki)
 przyznawanie pożyczek i wypłaty co 14 dni

Kto może otrzymać pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące działalność 

gospodarczą
 osoby prowadzące gospodarstwo agroturystyczne
 osoby zajmujące się pszczelarstwem lub uprawą 

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

Zapraszamy

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

Burmistrz Brzostku
zaprasza na powitanie

Nowego Roku
na brzosteckim rynku.

Wspólna zabawa
rozpocznie się o godz. 21.00
W programie:

- występ zespołu ROCKODYL
- pokaz sztucznych ogni
- konkursy i zabawy
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KWIACIARNIA CASABLANKA
(OBOK FOTOGRAFA)

ZOSTAŁA PRZENIESIONA
10 METRÓW NIŻEJ

PONIŻEJ SKLEPU NIKO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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KRZYŻÓWKA
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Ziomek; 4) Pianowa, proszkowa lub 
tetrowa; 8) Organ dowodzenia; 11) Syn 
Posejdona; 12) Hel lub argon; 13) Bry-
dżowa rozgrywka; 14) "Tępa" kobieta; 
15) Muza poezji miłosnej; 16) Drugi plan; 
17) Kategoria, wzór; 18) Liczone podczas 
wyborów; 21) Knajpa portowa; 22) Weksel 
ciągniony 27) Klub sportowy z Kołaczyc; 
28) Połowa ćwierćnuty; 29) Rzeczy 
podróżnego; 32) Nóż do cięcia trzciny;  
36) Patrol; 39) Piwo z pubu; 40) Poziom 
szmiry; 41) Błękit; 42) Część Karpat z 

Babią Górą; 43) Krecia robota; 44) Tygo-
dnik Urbana; 45) Opracowuje statystyki; 
46) Klamra spinająca mury; 47) Futro z 
lisów; 48) Przejście na wyższe stanowisko.
Pionowo:
1) Ptak łowczy; 2) Miasto w woj) gorzow-
skim nad Kosą; 3) 52 w talii; 4) Zakalec, 
nieudany wypiek; 5) Zajęcie wokalisty;  
6) Piłkarze z Mediolanu; 7) Obchodzi 
imieniny 5 lutego; 8) Cichy głos; 9) Przy-
smak krowy; 10) Pławna u kaczki; 19) 
Część naboju; 20) Plucha jesienna; 23) 
Przedmiot; 24) Słowa piosenki; 25) Tył 
konia; 26) Furmanka; 29) Naczynie do 
prania; 30) Kawałek gazy opatrunkowej;  
31) Kamienie do mielenia zboża; 32) 
Komoda kredens lub wersalka; 33) Przy-

padek dla mecenasa; 34) Miasto w Iraku;  
35) Rzeka w północnych Włoszech; 36) 
Model opla; 37) Papier wartościowy 
uprawniający do dywidendy; 38) Dodatek.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 
30 grudnia 2010 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego
numeru: LISTOPADOWe WYBORY 
SAMORZĄDOWe.
Nagrodę książkową wylosował KAMIL 
ZIMA ze Smarżowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal

Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni 
do drzwi mieszkania.
– Czy to ty, aniołku? – pyta kobiecy głos 
zza drzwi.
– Nie, ale jestem z tej samej firmy!

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

– Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! 
– dziwi się chłop.
– Ja też! – mówi pies. 

		
Przyjaciel pyta Nowaka:
– Jak minęły święta?
– Wspaniale! Żona serwowała mi same 
zagraniczne potrawy.
– Jakie?
– Barszcz ukraiński, fasolkę po bretoń-
sku, pierogi ruskie i sznycel po wiedeń-
sku z kapustą włoską.

		
Dwaj staruszkowie spędzają wspólne 
święta. Patrząc na gwiazdę jeden z nich 
wspomina:
– Kiedyś moja żona jak zauważyła spa-
dającą gwiazdę, powiedziała: „pomyśl o 

czymś, a twoje życzenie spełni się, kie-
dy gwiazda spadnie”.
– Co było dalej? – pyta drugi.
– Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła 
na nią!

		
W noc wigilijną pies rozmawia z kotem.
– Co dostałeś pod choinkę? – pyta pies.
– Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dosta-
łeś? – kot zwraca się do psa.
– Ciebie!!!

		
– Mamo, z mego listu do św. Mikołaja 
wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz 
łyżwy.
– A co, nie chcesz już pociągu? 
– Chcę, ale jeden już znalazłem w wa-
szej szafie.
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Wybierz coś na choinkę
Zrób prezent rodzinie

Zapraszamy od grudnia 2010 r.
Polecamy się w pomysłach i dekoracjach 

ślubnych w kościołach i na salach
BRZOSTEK, ul. RYNEK 30

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku
Zgodnie  z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity: (Dz.U. z 
2005 r. Nr 236, poz. 2008) i Uchwałą Nr XXXII/262/2005 Rady Gminy w Brzostku z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek
Rozdział	II	 §	4	pkt	3	i	4

Urząd	Miejski	w	Brzostku	przypomina:
Każdy	właściciel	nieruchomości	jest	zobowiązany	do:	
1.	Uprzątnięcia	błota,	śniegu,	lodu	i	innych	zanieczyszczeń	z	chodników	położonych	wzdłuż	nieruchomości,	przy	czym	za	taki	
chodnik	uznaje	się	wydzieloną	część	drogi	publicznej	służącą	dla	ruchu	pieszego	położoną	bezpośrednio	przy	granicy	nie-
ruchomości.	Właściciel	nieruchomości	nie	jest	zobowiązany	do	uprzątnięcia	chodnika,	na	którym	jest	dopuszczony	płatny	
postój	lub	parkowanie	pojazdów	samochodowych

2.	Likwidowania	powstałych	na	dachach	sopli	i	zwisów	śniegowych Burmistrz
mgr	inż.	Leszek	Bieniek
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Z prac Rady Miejskiej
Pierwsza sesja Rady Miejskiej w 

Brzostku VI kadencji samorządu 
odbyła się 1 grudnia br. Przewodniczący 
Rady poprzedniej kadencji powierzył 
przewodnictwo obrad seniorowi spośród 
nowo wybranych radnych, panu Józefowi 
Dziadurze. Po stwierdzeniu prawomoc-
ności obrad przystąpiono do ceremonii 
złożenia ślubowania przez nowo wy-
branych radnych. Prowadzący obrady 
odczytał rotę ślubowania: „Wierny 
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetel-
nie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i mieszkańców”, 
a najmłodszy wiekiem radny Daniel 
Wójcik odczytywał kolejno z imienia i 
nazwiska radnych, którzy wypowiadali 
słowo „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 
Z dniem złożenia ślubowania nastąpiło 
objęcie mandatu radnego Rady Miejskiej 
w Brzostku. W dalszej części obrad 
dokonano wyboru przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego rady. W głoso-
waniu tajnym, bezwzględną większością 
głosów wybrano Przewodniczącą Rady 
Zofię Skórką oraz Wiceprzewodniczące-
go Rady Mariana Ptaszka.
 Zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad Burmistrz Leszek Bieniek złożył 
raport o stanie Gminy.
 Nowo wybrany Przewodniczący Rady 
zwołał drugą sesję, na której nastąpiło 
złożenie ślubowania przez wybranego 
w bezpośrednich wyborach w dniu 21 li-
stopada 2010 roku Burmistrza Brzostku. 
Pan Leszek Bieniek złożył ślubowanie: 
„Obejmując urząd Burmistrza uroczy-
ście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd spra-
wować będę tylko dla dobra publiczne-
go i pomyślności mieszkańców miasta i 
gminy - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 
Z chwilą złożenia ślubowania Pan Leszek 
Bieniek przejął obowiązki Burmistrza 
Brzostku VI kadencji samorządu.

E.	Szukała

Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Skórska przyjmuje 
gratulacje

Burmistrz Leszek Bieniek otrzymał z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji 
Wyborczej Pawła Machaja zaświadczenie o wyborze

Radni podczas ślubowania

Komendant PSP w Dębicy brygadier Wojciech Buszek 
składa gratulacje Burmistrzowi Leszkowi Bieńkowi

Fot. J. Nosal
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RADNI RADY MIEjSKIEj

Gustaw Hołowicki
zam. Gorzejowa

Zofia Grodzka
zam. Wola Brzostecka

józef Kobak
zam. Nawsie Brzosteckie

jerzy Kmiecik
zam. Głobikówka

Alfred Nawracaj
zam. Przeczyca

Ewa Samborska
zam. Brzostek

Wiceprzewodniczący Rady
Marian ptaszek

zam. Kamienica Dolna

Przewodnicząca Rady 
Zofia Skórska
zam. Brzostek

jan Sarnecki
zam. Klecie

józef Dziadura
zam. Bączałka

Ryszard Chajec
zam. Opacionka

jan Wesołowski
zam. Januszkowice

Daniel Wójcik
zam. Brzostek

Andrzej Witek
zam. Siedliska-Bogusz

Krystyna Wójtowicz
zam. Grudna Dolna

BuRMISTRZ RADNI RADY pOWIATu

Maria przebięda
zam. Brzostek

Robert Mucha zam. Jodłowa
(Po rezygnacji z mandatu 

radnego przez Roberta Mu-
chę funkcję tę obejmie Ferdy-

nand Bugno z Brzostku)

leszek Bieniek
zam. Brzostek

Grzegorz Grzesiakowski
zam. Kamienica Dolna
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Kącik fotograficzny

Fot. Iwona Kolbusz	z	Bukowej

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

Znowu otrzymaliśmy zbyt dużo zdjęć aby można je było 
wszystkie zamieścić. Szkoda, że na kącik możemy poświę-

cić tylko jedną stronę, bo zdjęcia są naprawdę piękne. Autorom 

gratulujemy i prosimy o cierpliwość. Może w następnym 
numerze się uda.
 Przypominamy, że zdjęcia należy przesyłać na adres:  
wiadomosci@konto.pl lub też dostarczyć je do redakcji osobi-
ście. Przesyłając zdjęcia prosimy o podanie imienia i nazwiska 
oraz miejsca zamieszkania.          /fl/

Fot. Sabina Grzesiakowska	z	Kamienicy	Dolnej

Fot. Karolina Kukla	ze	Skurowej

Fot. Monika Kolbusz	z	Januszkowic

Fot. Kinga Kumiega z	Przeczycy


