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19 stycznia w Domu Kultury w Brzost-
ku odbyło się tradycyjne Spotkanie 

Opłatkowe dla emerytów i rencistów z 
Gminy Brzostek. Spotkanie to zorganizo-
wał Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
w Brzostku. Uczestniczyło 60 członków 
Koła.
 Swoją obecnością zaszczycił nas ks. 
dr Jan Cebulak, Burmistrz Miasta Leszek 
Bieniek, kier. CKiCz Marta Król oraz 
Zarząd Związku Emerytów i Rencistów z 
Dębicy i Pilzna.
 Po przywitaniu gości przez przewodni-
czącą Jadwigę Węgrzyn oraz modlitwie, 
której przewodniczył ks. proboszcz, ła-
mano się opłatkiem, składano życzenia, 
śpiewano kolędy. Życzenia również skła-
dał Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek. 
W trakcie poczęstunku, głos zabrał Prezes 
Zarządu Związku Emerytów i Rencistów 

w Dębicy Edward Kudela. Krystyna Sza-
rek-Ryndak recytowała wiersze satyryczne 
autorstwa śp. Aleksandra Szczepańskiego, 
które przedstawia-
ją różne zdarzenia 
z życia Brzostku, 
zakrapiane dużą 
dawką humoru. 
Atmosfera była 
miła i ciepła, go-
ście bawili się do 
późnych godzin 
wieczornych. 
 Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim 
za przybycie, kie-
rownictwu CKiCz 
w Brzostku za do-
finansowanie na-
szej uroczystości, a 

Panu Józefowi Nosalowi za uwiecznienie 
tego spotkania pięknymi fotografiami.

Zarząd Koła w Brzostku

spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów

opłatek w kole Gospodyń
Tradycją już się stało organizowanie przez Koło Gospodyń w 

Brzostku spotkania wigilijnego tuż przed Świętami Bożego 
Narodzenia. Jednak w tym roku brzosteckie gospodynie w 

okresie świątecznym zajęte były przygotowaniem potraw wigi-
lijnych na konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski 
w Rzeszowie, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze „W 
B”. W związku z tym termin spotkania wigilijnego został prze-
sunięty na miesiąc styczeń b.r.  W rezultacie spotkanie odbyło 
się w połowie stycznia, oczywiście w siedzibie koła, które 
przyjęło nazwę stowarzyszenia „Nasz los w naszych rękach”. 
Uczestniczyli w nim ks. Marek Jaworski, który tradycyjnie po-
święcił opłatki, a także Zofia Skórska – Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Brzostku oraz Janina Skórska – główna księgowa 
Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.
 Spotkanie miało charakter integracyjny, a jego celem była 
popularyzacja zwyczajów ludowych, toteż nie zabrakło na nim 
tradycyjnego łamania się opłatkiem, składania życzeń oraz 
wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Jednak znalazło się 
też miejsce na krótkie zebranie podsumowujące dotychczaso-
wą działalność koła, a także przegłosowanie zmiany składek 
członkowskich na rok 2011.
 W tym sympatycznym spotkaniu uczestniczyło około 40 
kobiet, które miło i wesoło spędziły długi styczniowy wieczór 
degustując przygotowane przez siebie potrawy.

E.M.

„tobie dziecię jezu”
To hasło towarzyszyło przygotowaniom i uczestnikom 

tradycyjnego już „Bukowskiego Opłatka”. Wspaniały, 
podniosły i wesoły nastrój wprowadziły występy jasełkowe 
dzieci i młodzieży z Bukowej, wspólne kolędowanie, obecność 
gości, licznie zgromadzonych mieszkańców Bukowej. Trady-
cyjne potrawy przygotowane przez bukowskie gospodynie, 
dobra muzyka, zabawy, śpiew pozwoliły miło spędzić czas tak 
młodym jak i starszym.
 Dziękujemy za obecność wśród nas i uświetnienie uroczy-
stości opłatkowej naszym kapłanom: Ks. Proboszczowi Janowi 
Cebulakowi, Ks. Zbigniewowi Pałce, Siostrom Zakonnym, 
Radnemu Janowi Sarneckiemu.
 Do Siego Roku! Rada Sołecka wsi Bukowa

Tuż przed feriami sala gimnastyczna 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Brzostku zamieniła się w salę balową, na 
ten dzień odświętnie przystrojoną. Jako 
pierwsze zabawę zaczęły przedszkolaki 
oraz dzieci nauczania zintegrowane-
go. Kolejno do tańca dołączyli starsi 
uczniowie.

 W szkole zaroiło się od księżniczek, 
wróżek, rycerzy z przeszłości i z przy-
szłości, różnych stworów i dziwadeł oraz 
zwierzątek. Stroje balowe były barwne, 
bardzo estetycznie wykonane, odda-
wały nawet najdrobniejsze szczegóły 
wybranej postaci. Niektórzy byli nie do 
poznania, inni budzili podziw, a niekiedy 

nawet przerażenie. Humor wszystkim 
dopisywał, co było widać w znakomitej 
zabawie. Rada Rodziców przygotowała 
dla dzieci słodki poczęstunek - łakocie, 
owoce i napoje.
 Tegoroczny bal przebierańców należał 
do udanych. Wszyscy byli zadowoleni i 
zapewne niecierpliwie będą oczekiwać 
na kolejną okazję do rozrywki. 

atsz

szkolny bal karnawałowy

Fot. M. Wołowiec

Fot. T. Gotfryd

Fot. J. Nosal
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Bączałka

Sołtys: dziadura józef
Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż był zgłoszony tylko jeden 

kandydat
Rada Sołecka:
1. dziadura józef
2. armata Grzegorz 
3. mirus łukasz
4. szczepkowicz krzysztof
5. andreasik teresa
6. Jaworek Maria

L. głosów:
sołtys

65
62
57
43
34

L. uprawnionych: 210

Głosy oddane: 70

Frekwencja: 33,33%

Brzostek

Przewodniczący Zarządu:
potrzeba jerzy

Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż liczba zarejestrowanych 

kandydatów na Przewodniczącego 
Zarządu Miasta i Zarządu Miasta 

równała się liczbie mandatów

Zarząd Miasta:
1. potrzeba jerzy
2. kmiecik edward
3. kolbusz jan
4. Lisowski wacław
5. maziarz Grażyna
6. szczepanik jan
7. wołowiec-prokop dorota

Bukowa

Sołtys: trychta zofia

Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż liczba zarejestrowanych 

kandydatów na Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej równała się liczbie 

mandatów

Rada Sołecka:
1. trychta zofia
2. dziedzic jan
3. jamróz Feliks
4. kasprzyk małgorzata
5. kolbusz andrzej
6. kowalska renata
7. owsiak marzena
8. samborski roman
9. smoroń maria

GłoBikówka

Sołtys: kmiecik jerzy

Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż liczba zarejestrowanych 

kandydatów na Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej równała się liczbie 

mandatów

Rada Sołecka:
1. kmiecik jerzy
2. cieślik józef 
3. jędrzejczyk wiesław
4. prokuski jan
5. proszowski janusz
6. wodzisz stanisław

Gorzejowa

Kandydaci na Sołtysa:
1. krzywińska edyta
2. Piekarczyk Ryszard
3. Kluza Wojciech

L. głosów:
142
122
26

L. uprawnionych: 558

Głosy oddane: 293

Frekwencja: 52,51%

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
1. krzywińska edyta 
2. Hołowicki Gustaw 
3. pawlik Bolesław 
4. samborski wojciech
5. wal jacek 
6. wójcik paweł 
7. Dziedzic Jan
8. Dziedzic Agnieszka 
9. Parat Elżbieta
10. Górzan Jan 
11. Lis Józef
12. Hołowicka Agnieszka

L. głosów:
sołtys

165
146
126
124
112
100
81
78
66
63
48

Grudna doLna

Sołtys: wójtowicz krystyna

Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż liczba zarejestrowanych 

kandydatów na Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej równała się liczbie 

mandatów

Rada Sołecka:
1. wójtowicz krystyna
2. marek Gerard
3. mroczek Helena
4. pocica roman 
5. świętoń stanisław
6. wierzbicki ryszard 
7. żurowski jerzy

Grudna Górna

Sołtys: żurowski marcin

Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż liczba zarejestrowanych 

kandydatów na Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej równała się liczbie 

mandatów

Rada Sołecka:
1. żurowski marcin
2. chmura adam
3. czernik andrzej
4. kuczek józef
5. pietrzycki władysław
6. pocica stanisław
7. smagacz stanisław
8. świstak jerzy
9. żurowski kazimierz

januszkowice

Sołtys: pieniądz Bolesław

Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż liczba zarejestrowanych 

kandydatów na Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej równała się liczbie 

mandatów

Rada Sołecka:
1. pieniądz Bolesław
2. Boroń tadeusz
3. Lesiak maria
4. mokrzycki Bronisław
5. pieniądz anna
6. samborska Halina
7. stasiowski edward
8. stasiowski witold
9. wesołowski jan

wyniki wyBorów sołtysów i rad 
sołeckicH w Gminie Brzostek
Aż stu dwudziestu trzech członków Rad Sołeckich i Za-

rządu Miasta (w tym 18 Sołtysów i 1 Przewodniczący 
Zarządu) zostało wybranych w wyborach zarządzonych na 30 
stycznia 2011 roku.
 Wybory po raz pierwszy odbyły się według nowych zasad, 
zbliżonych bardziej do wyborów samorządowych. Kandydaci  
przed zgłoszeniem się musieli zebrać po 25 podpisów, a wybory, 
nad którymi czuwała pięcioosobowa komisja, odbywały się w 
lokalach wyborczych od godz. 8.00 do godz. 18.00. Miały one 
być bardziej demokratyczne niż te poprzednie, gdzie Sołtysów 
wybierano podczas zebrań wiejskich, ale tak się nie stało. W 
większości miejscowości naszej gminy wybory w ogóle się nie 
odbyły, gdyż liczba zarejestrowanych kandydatów na Sołtysa 
i członków Rady Sołeckiej równała się liczbie mandatów. Tak 
było w Brzostku, Bukowej, Głobikówce, Grudnej Dolnej, 
Grudnej Górnej, Januszkowicach, Kleciach, Opacionce, Prze-
czycy i Smarżowej. Sołtysa wybierano tylko w Gorzejowej, 
Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej, Nawsiu Brzosteckim, 
Siedliskach-Bogusz i Skurowej, natomiast Radę Sołecką w Bą-
czałce, Gorzejowej, Kamienicy Dolnej, Nawsiu Brzosteckim, 
Skurowej, Woli Brzosteckiej i Zawadce Brzosteckiej.
 Jako ciekawostkę podaję, że najmłodszy członek Rady 
Sołeckiej Damian Traciłowski z Siedlisk-Bogusz ma 18 lat, a 
najstarszy Jan Kolbusz z Brzostku 84 lata.
 Poniżej przedstawione zostały szczegółowe wyniki wybo-
rów, a wybranych Sołtysów i członków Rad Sołeckich wyróż-
niono pogrubioną czcionką.
 Zdjęcia nowych Sołtysów na str. 32.
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kLecie
Sołtys: sarnecki jan

Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż liczba zarejestrowanych 

kandydatów na Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej równała się liczbie 

mandatów

Rada Sołecka:
1. sarnecki jan
2. sury eugeniusz
3. sury stanisław
4. urbańska janina
5. więcek wiesław
6. żurowski jerzy

nawsie Brzosteckie
Kandydaci na Sołtysa:
1. zięba anna
2. Fryc Kazimierz
3. Grygiel Zofia

L. głosów:
180
101
94

L. uprawnionych: 644

Głosy oddane: 378

Frekwencja: 58,70%

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
1. zięba anna
2. Balasa cecylia
3. Baran andrzej 
4. zegarowski krzysztof 
5. Grygiel jan 
6. trychta stefan
7. nowicki marek
8. Kawalec Stanisław
9. Dudek Marian

L. głosów:
sołtys

213
175
165
163
143
140
116
91

opacionka
Sołtys: mokrzycki andrzej

Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż liczba zarejestrowanych 

kandydatów na Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej równała się liczbie 

mandatów

Rada Sołecka:
1. mokrzycki andrzej
2. chajec robert
3. dziedzic jerzy
4. jantoń stanisław
5. sołtys danuta
6. stanek andrzej
7. zegarowska krystyna

przeczyca
Sołtys: wal stanisław

Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż liczba zarejestrowanych 

kandydatów na Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej równała się liczbie 

mandatów

Rada Sołecka:
1. wal stanisław
2. drechny czesław
3. dziedzic Bogdan
4. nawracaj stanisław 
5. woźniak marek

siedLiska-BoGusz

Kandydaci na Sołtysa:
1. Gąsior elżbieta
2. Kordela Barbara

L. głosów:
187
100

L. uprawnionych: 802
Głosy oddane: 293

Frekwencja: 36,53%

Rada Sołecka:
1. Gąsior elżbieta
2. czekaj wojciech
3. Godek ewa
4. niemiec adam
5. nykiel maria
6. smoroń elżbieta
7. traciłowski damian
8. wodzień zbigniew
9. wołowiec jan

Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż liczba zarejestrowanych 
kandydatów na członków Rady 

Sołeckiej równała się liczbie man-
datów

skurowa

Kandydaci na Sołtysa:
1. Błoniarz stanisława 
2. Barbarzak Julian
3. Ramut Włodzimierz

L. głosów:
94
66
65

L. uprawnionych: 329

Głosy oddane: 227

Frekwencja: 69,00%

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
1. Błoniarz stanisława 
2. kapłon estera 
3. pruchnik ireneusz 
4. Błoniarz Franciszek
5. ramut jan
6. machura iwona
7. Baran krzysztof 
8. Michalak Mateusz

L. głosów:
sołtys

153
150
146
132
123
115
105

smarżowa

Sołtys: czyż adam

Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż liczba zarejestrowanych 

kandydatów na Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej równała się liczbie 

mandatów

Rada Sołecka:
1. czyż adam
2. kurcz jan
3. kapłański stanisław
4. piotrowska renata
5. traciłowska zofia
6. wójcik jan

woLa Brzostecka

Sołtys: Grodzka zofia
Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż był zgłoszony tylko jeden 

kandydat

Rada Sołecka:
1. Grodzka zofia
2. nowicka janina
3. wąsik dorota
4. spicha teresa
5. radelczuk teresa
6. Furca Jan

L. głosów:
sołtys

69
57
49
46
32

L. uprawnionych: 411

Głosy oddane: 78

Frekwencja: 18,98%

zawadka Brzostecka

Sołtys: wilusz zbigniew
Głosowanie nie było przeprowadzo-
ne, gdyż był zgłoszony tylko jeden 

kandydat

Rada Sołecka:
1. wilusz zbigniew
2. Lisak irena
3. czech irena
4. kluza andrzej
5. wojnar jerzy
6. Czernik Józef

L. głosów:
sołtys

56
45
44
43
40

L. uprawnionych: 294

Głosy oddane: 70

Frekwencja: 23,81%

kamienica Górna
Kandydaci na Sołtysa:
1. cabaj Grażyna
2. Dziok Eugeniusz

L. głosów:
92
27

L. uprawnionych: 597
Głosy oddane: 121

Frekwencja: 20,27%
Kandydaci do Rady Sołeckiej:
1. cabaj Grażyna
2. jaworek andrzej

Głosowanie na członków Rady 
Sołeckiej nie było przeprowadzone 
z uwagi na brak zgłoszeń kandy-

datów.

kamienica doLna
Kandydaci na Sołtysa:
1. machaj paweł
2. Konopczyńska Anna

L. głosów:
183
70

L. uprawnionych: 397

Głosy oddane: 257

Frekwencja: 64,74%

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
1. machaj paweł 
2. machaj zbigniew
3. augustyn andrzej
4. podlasek robert 
5. serafin jan
6. Berek józef
7. Berek małgorzata
8. Czyż Jerzy 
9. Kania Bożena 
10. Świerk Alina
11. Dziedzic Krystyna

L. głosów:
sołtys

166
157
144
143
125
125
122
96
83
78

J. Nosal
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21 stycznia 2011 roku odbyła się V sesja Rady Miejskiej 
w Brzostku. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 

Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek przedstawił informację z 
realizacji uchwał Rady. W okresie sprawozdawczym podjęto 
następujące działania: Zarządzeniem Nr 106/10 Burmistrza 
Brzostku z dnia 29 grudnia 2010 roku wprowadzono zmiany 
do zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek bu-

dżetowych na 2010 rok, zgodnie z Uchwałą Nr III/5/10 z dnia 
29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2010 rok. Na podstawie Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 
2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok, jednostki 
budżetowe zostały poinformowane o ostatecznych kwotach 
dochodów i wydatków przyjętych w budżecie na 2011 rok i na 
podstawie tych danych mają obowiązek przyjąć plany finan-
sowe. Realizując Uchwałę Nr XXIII/230/09 z dnia 25 sierpnia 
2009 roku, Aktem Notarialnym Nr 10 253 sprzedano w drodze 
przetargu działkę budowlaną położoną w Brzostku. Zgodnie z 

Uchwałą Nr XL/313/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku, w 
wyniku darowizny Aktem Notarialnym Nr 10 661/2010  
nabyto działki pod budowę parkingu publicznego w 
Grudnej Górnej.
W dalszej części obrad Rada Miejska podjęła uchwały 
w sprawie:
• zmiany uchwały Nr XLIII/304/10 Rady Miejskiej w 

Brzostku z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zatwier-
dzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzostek,

• zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wiedza klu-
czem sprawnego działania OSP w Gminie Brzostek” 
w ramach Działania 9.5 Priorytet Nr IX, PO KL,

• ustalenia wysokości środków finansowych na realiza-
cję projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek. 

 Treść podjętych uchwał dostępna jest na stronie inter-
netowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

E. Szukała

Jak co roku w styczniu w naszym przed-
szkolu obchodziliśmy piękne święto 

– Dzień Babci i Dziadka. 

 14 stycznia na scenie Domu Kultury w 
Brzostku dzieci przedstawiły wyjątkowe 
jasełka pt.: „Betlejemska dobranocka”. 

Scenariusz był tak przemyślany, aby każde 
dziecko mogło wcielić się w bajkową po-
stać i odegrać dla swoich dziadków niepo-
wtarzalną rolę. Również najmłodsze dzie-
ci wykonały tańce krasnali, a pięciolatki, 
w grupie kolędniczej, złożyły gościom 
noworoczne życzenia. Dzieci wręczyły 
babciom i dziadkom własnoręcznie wy-
konane kwiaty i zaprosiły na poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. 
 Wielką radością był dla nas fakt, że z 
naszego zaproszenia skorzystało ponad sto 
babć i dziadków oraz Pan w-ce burmistrz 
Piotr Szczepkowicz i Pani kierownik 
GZOSiP Irena Nosal. 
 Takie przedszkole uroczystości są 
bardzo cenne – nie tylko pozwalają 
przeżyć chwile radości czy wzruszeń, 
ale także zbliżają do siebie członków 
rodziny. Dzieci doceniają miłość i troskę 
dziadków, wiedzą jakimi są przyjaciółmi 
i powiernikami. 

D. Nawracaj

wyjątkowe święto w brzosteckim przedszkolu

Pierwsze posiedzenie Konwentu Bur-
mistrzów i Wójtów Powiatu Dębic-

kiego VI kadencji, odbyło się w Gminie 
Brzostek w dniu 4 lutego 2011 roku.
 Na spotkaniu byli obecni: Wicewo-
jewoda Podkarpacki Andrzej Reguła, 
Starosta Powiatu Dębickiego Władysław 
Bielawa, wójtowie i burmistrzowie Gmin 
Powiatu Dębickiego.
 Tematem posiedzenia był: wybór 
przewodniczącego Konwentu, ustalenie 
tematyki posiedzeń Konwentu w 2011 
roku oraz sprawy bieżące.
 Przewodniczącym Konwentu wybra-
ny został Robert Mucha – Wójt Gminy 
Jodłowa.

E. Szukała

konwent Burmistrzów i wójtów powiatu dębickiego

z prac rady miejskiej
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Modernizacja ewidencji gruntów to 
termin, który pojawił się, gdy do 

dziedziny geodezji i kartografii zaczęto 
wprowadzać technologie informacyjne. 
 Zadaniami związanymi z moderni-
zacją ewidencji gruntów i budynków 
zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 
U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) 
oraz przepisami rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewi-
dencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 
38, poz. 454) zarządza starosta, który 
prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i 
kartograficzny, w tym ewidencję gruntów 
i budynków, gleboznawczą klasyfikację 
gruntów i geodezyjne sieci uzbrojenia 
terenu Ewidencja gruntów i budynków 
obejmuje informacje dotyczące gruntów, 
budynków i lokali.
 Dane zawarte w ewidencji gruntów 
i budynków stanowią podstawę pla-
nowania gospodarczego, planowania 
przestrzennego, wymiaru podatku i 
świadczeń, oznaczenia nieruchomości 
w księgach wieczystych, statystyki pu-
blicznej, gospodarki nieruchomościami 
oraz ewidencji gospodarstw rolnych.
 Zadaniem starosty między innymi jest 
utrzymanie zasobu w stanie aktualności 
tj. zgodności z dostępnymi dla organu 
dokumentami i materiałami źródłowymi.
 W oparciu o w/w ustawę i rozporzą-
dzenie, Starosta Dębicki zlecił moder-
nizację operatu ewidencji gruntów i bu-
dynków dla nieruchomości gruntowych, 
budynkowych i lokalowych położonych 
na terenie miasta Brzostek w obrębach 
Brzostek i Brzostek 2, która została wy-
konana w 2010 roku.
 W tym samym czasie została wyko-
nana modernizacja w innych miejsco-
wościach powiatu dębickiego, między 
innymi w miejscowości: Jodłowa, 
Latoszyn, Kędzierz, Brzeźnica, Czarna, 

Grabiny, Jawornik Stary, w dalszej ko-
lejności objęte zostaną wszystkie obręby 
geodezyjne w powiecie dębickim.
 Od 1989 roku tj. od czasu działania 
ustawy dla Gminy Brzostek była pro-
wadzona tylko ewidencja gruntów, po-
nieważ nie było opracowanej ewidencji 
budynków. W wyniku modernizacji 
zaktualizowano ewidencję gruntów i 
równocześnie opracowano ewidencję 
budynków i lokali.
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewi-
dencji gruntów i budynków zostały rów-
nież zaktualizowane tereny zabudowane 
i zurbanizowane do których zaliczamy 
tereny mieszkaniowe (B), tereny prze-
mysłowe (Ba) tereny zabudowane (Bi), 
zurbanizowane tereny niezabudowane 
(Bp), tereny rekreacyjno-wypoczynko-
we (Bz) i inne. Modernizacja ewidencji 
gruntów wykonywana jest m. in. w opar-
ciu o instrukcję techniczną G5 wydaną 
przez Głównego Geodetę Kraju z której 
wynika, że do terenów mieszkaniowych 
(B) zalicza się zarówno tereny zabudowy 
jednorodzinnej i wielorodzinnej.
 Zgodnie z § 15. 1 powołanej instrukcji 
o zaliczaniu gruntów do poszczególnych 
użytków gruntowych decydują:
1) informacje zawarte w operacie glebo-

znawczej klasyfikacji gruntów,
2) faktyczny sposób wykorzystywania 

gruntu ustalony w oparciu o kryteria 
wymienione w załączniku nr 6 do 
rozporządzenia,

Natomiast § 15 ust. 9 określa, że w 
granicach poszczególnych działek bu-
dowlanych kontur „B” powinien być 
obszarem zwartym, o granicach w miarę 
możliwości regularnych, zawierającym 
w sobie grunty zajęte pod:
1) budynki, których dominującą funk-

cją jest funkcja mieszkaniowa, oraz 
budynki gospodarcze i techniczne 

związane funkcjonalnie z budynkami 
mieszkalnymi,

2) komunikację wewnętrzną i podwórza,
3) zieleń przydomową (drzewa, krzewy, 

trawniki),
4) urządzenia techniczne związane z 

funkcją mieszkaniową (studnie, zbior-
niki, przewody naziemne, skrzynki 
energetyczne, urządzenia do groma-
dzenia i oczyszczania ścieków, trze-
paki, ławeczki itp.),

5) śmietniki, składowiska odpadów,
6) place zabaw i wypoczynku,
7) obiekty małej architektury,
8) urządzenia sportowe,
9) miejsca postojowe pojazdów mecha-

nicznych,
10) ogródki przydomowe, oczka wodne, 

ogródki skalne,
11) inne grunty bezpośrednio związane z 

funkcją mieszkaniową.

 W wielu przypadkach dotychczasowa 
ewidencja gruntów była nieaktualna, wy-
konanie modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków wyodrębniło tereny zabudo-
wane (B), co w następstwie przyczyniło 
się do naliczenia większego podatku od 
nieruchomości.
 Z g o d n i e  z  u c h w a ł ą  N r 
XXXVI/248/2009 Rady Miejskiej w 
Brzostku z dnia 24 listopada 2009 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości  ustalono 
stawki podatku od nieruchomości, w tym 
gruntów i budynków.
 Uchwalone wówczas stawki obo-
wiązują do chwili obecnej i wynoszą 
0,21 zł/ m² – za grunty pozostałe i 
2,96 zł/ m² powierzchni użytkowej – za 
budynki pozostałe. Natomiast budynki 
mieszkalne do 270 m² powierzchni 
użytkowej są całkowicie zwolnione od 
podatku.
 Modernizacja ewidencji gruntów i bu-
dynków jest obowiązkiem wynikającym 
z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 
geodezyjne i kartograficzne i sukcesyw-
nie obejmie pozostałe miejscowości 
naszej gminy.

Halina Furman

modernizacja ewidencji gruntów i budyn- 
ków w obrębie geodezyjnym Brzostek

Aleksandra Falarz, tenisistka 
stołowa LKS Brzostowianka 

Brzostek, odnotowała kolejny sukces, 
tym razem międzynarodowy. Razem 
z Natalią Bajor i Aleksandrą Nowak 
wywalczyła dla reprezentacji Polski 
srebrny medal w turnieju drużyno-
wym Hungarian Cadet Open. Ola 
świetnie radziła sobie również w 
grach pojedynczych i deblowych
 Turniej Hungarian Cadet Open w 
tenisie stołowym rozgrywany był na 
Węgrzech w miejscowości Tata. 
 A oto szczegółowe wyniki turnieju drużynowego:
Turniej drużynowy - turniej główny:
Pierwsza runda: Polska I - wolny los
1/8 finału: Polska I - Niemcy II 3:2
Natalia Bajor - Janina Ciepluch 1:3 (9:11, 11:7, 6:11, 11:13)
Aleksandra Falarz - Katja Brauner 1:3 (6:11, 11:4, 8:11, 8:11)
N. Bajor/A. Falarz - J. Ciepluch/K. Brauner 3:1 (12:10, 11:6, 6:11, 

16:14)
Natalia Bajor - Katja Brauner 3:2 (9:11, 9:11, 11:8, 11:7, 11:6)
Aleksandra Falarz - Janina Ciepluch 3:2 (12:10, 11:9, 4:11, 8:11, 11:9)
Ćwierćfinał: Polska I - Węgry I 3:0
Aleksandra Falarz - Leila Imre 3:1 (5:11, 11:6, 11:3, 11:9)
Natalia Bajor - Csilla Nagypal 3:0 (11:9, 12:10, 11:8)
A. Falarz/N. Bajor - L. Imre/N. Csilla 3:2 (6:11, 11:8, 11:7, 10:12, 
11:9)
Półfinał: Polska I - Rumunia I 3:2
Aleksandra Falarz - Andreea Rosca Caloenescu 0:3 (9:11, 9:11, 4:11)
Natalia Bajor - Bernadett Balint 3:0 (11:7, 11:7, 11:9)
A. Falarz/N. Bajor - A. Rosca Caloenescu/B. Balint 3:1 (11:9, 9:11, 
11:9, 11:4)
Aleksandra Falarz - Bernadett Balint 0:3 (8:11, 11:13, 4:11)
Natalia Bajor - Andreea Rosca Caloenescu 3:1 (6:11, 11:9, 11:6, 11:9)
Finał: Polska I - Niemcy I 2:3
Natalia Bajor - Yuan Wan 3:2 (8:11, 11:4, 8:11, 17:15, 11:6)
Aleksandra Nowak - Chantal Mantz 1:3 (9:11, 11:7, 7:11, 8:11)
N. Bajor/A. Falarz - C. Mantz/Y. Wan 3:0 (11:5, 11:4, 11:7)
Natalia Bajor - Chantal Mantz 0:3 (7:11, 9:11, 6:11)
Aleksandra Nowak - Yuan Wan 0:3 (5:11, 2:11, 4:11

J. Nosal

srebrny medal dla oli Falarz
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22 stycznia 2011 roku odbyło z się 
w budynku CKiCz w Brzostku 

spotkanie miłośników i hodowców koni. 
Zgromadziło się około 20 osób, które na 
wniosek Wojciecha Staniszewskiego, 
pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, 
powołały do życia Stowarzyszenie pod 
nazwą Podkarpackie Towarzystwo Kon-
ne. Stowarzyszenie w swoim Statucie 
ma na celu propagowanie jeździectwa i 
turystyki konnej, a także kultywowanie 
tradycji kawaleryjskich i promowanie 
miejscowych hodowców koni. Swoje 
cele Stowarzyszenie chce realizować 
poprzez różnorakie imprezy konne: 
wystawiennicze, hodowlane oraz ka-
waleryjskie. Celem jest także promocja 
miasta i gminy Brzostek. Stowarzyszenie 
składa się z sekcji: kawaleryjskiej, jeź-
dziecko-powożeniowej oraz hodowlanej. 
Stowarzyszenie chce integrować śro-
dowisko hodowców i miłośników koni 
z terenu naszej gminy i województwa 
oraz prowadzić działalność edukacyjną i 
szkoleniową mającą na celu podnoszenie 
kwalifikacji i wiedzy dotyczącej koni, ich 
użytkowania i hodowli. Stowarzyszenie 
chce także pomagać młodym ludziom, 
którzy pasjonują się jeździectwem, by 
mogli przy jego pomocy rozwijać swoje 
zainteresowania i podnosić umiejętności. 
 Zebranie założycielskie, powołując 

Stowarzyszenie, dokonało także wyboru 
Zarządu. Prezesem został pan Wojciech 
Staniszewski, który przez najbliższe 
dwa lata kierował będzie Podkarpackim 
Towarzystwem Konnym. Zapowiedział 
już, że w bieżącym roku wespół z Okrę-
gowym Związkiem Hodowców Koni w 
Rzeszowie organizowana będzie 
w Brzostku impreza pod nazwą 
„Święto Konia i Kawalerii”, 
która ma w zamierzeniu stać się 
imprezą cykliczną. Składać się 
na nią będą zawody konne w 
skokach przez przeszkody oraz w 
powożeniu. Atrakcją dodatkową 
będzie wystawa koni połączona 
z ich oceną (w żargonie koniarzy 
zwana „płytą”). Nie zabraknie 
także zawodów dla miejscowych 
hodowców koni zimnokrwistych, 
które cieszyły się na ostatnim Hu-
bertusie tak wielkim zaintereso-
waniem i aplauzem publiczności. 
 Osobne zadanie stanie przed 
sekcją kawaleryjską, która ma za-
miar wziąć udział w większości liczących 
się zawodów kawaleryjskich w Polsce, 
w tym w Mistrzostwach Polski Formacji 
Kawaleryjskich, które rokrocznie odby-
wają się w Starej Miłosnej - siedzibie 
Reprezentacyjnego Szwadronu Kawale-
rii Wojska Polskiego. Sekcja liczy także 

na udział w „Dniach Ułana” w Poznaniu, 
gdzie spotyka się „śmietanka” życia ka-
waleryjskiego z naszego kraju. Na pewno 
nie zabraknie brzosteckich ułanów w 
II Memoriale Majora Hubala w Jaśle, 
który tradycyjnie zostanie rozegrany w 
dniu Święta Wojska Polskiego oraz w 

Manewrach Kawalerii pod Komarowem 
w końcu sierpnia br.
 Podkarpackiemu Towarzystwu Kon-
nemu życzymy zatem powodzenia i 
sukcesów w realizacji postawionych 
sobie zamierzeń.

/fl/

w Brzostku powstało podkarpackie towarzystwo konne

Do życia zostało powołane 19 
września 2006 roku z inicjatywy 

nauczycieli Zespołu Szkół w Siedli-
skach- Bogusz. Osobowość prawną Sto-
warzyszenie uzyskało 6 listopada 2006 
roku. 6 listopada 2008 roku uzyskaliśmy 
status Organizacji Pożytku Publicznego. 
 Głównym celem działania Stowarzy-
szenia jest wspieranie wszechstronnego i 
zrównoważonego rozwoju: społecznego, 
oświatowego, kulturalnego i gospodar-
czego wsi Siedliska-Bogusz, Smarżowa, 
Gorzejowa, Kamienica Górna, Grudna 

Górna i Grudna Dolna, Głobikówka. 
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje 
poprzez organizowanie różnych działań 
na rzecz edukacji, szeroko rozumianą 
działalność kulturalną, ochronę przyrody 
i krajobrazu, tworzenie lokalnych syste-
mów stypendialnych, promocję zdrowia 
i zdrowego stylu życia, działalność na 
rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, 
rekreacji oraz aktywnego wypoczynku. 
Członkowie Stowarzyszenia aktywnie 
angażują się w pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych na potrzeby Zespołu 

Szkół, opracowując projekty edukacyjne, 
granty jak i też biorąc czynny udział w 
organizacji imprez popularyzujących 
naszą szkołę w środowisku. 
 Zachęcamy wszystkich do wspierania 
lokalnych stowarzyszeń, w tym naszego 
Stowarzyszenia, co pomoże prowadzo-
nym przez nas działaniom. 
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA 
EDUKACJI W ZESPOLE SZKÓŁ  
W SIEDISKACH-BOGUSZ
KRS 0000267113
Nr konta 75858900060080029129300001
 W imieniu Stowarzyszenia serdecz-
nie dziękujemy za przekazanie nam 1% 
podatku za 2009 rok. W dalszym ciągu 
liczymy na Państwa hojność. Prosimy 

stowarzyszenie wspierania edukacji 
w zespole szkół w siedliskach-Bogusz
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W dniu 18 stycznia 2011r. w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Dębicy odbyła się uroczystość wręczenia 

medali za zasługi dla obronności kraju.
 Medal za zasługi dla obronności kraju jest to odznacze-
nie przyznawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 
Nadawany jest min. rodzicom, których co najmniej trzech 
synów pełniło zasadniczą służbę wojskową.
 Z terenu Gminy Brzostek srebrne medale podpisane 
przez Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha otrzy-
mali:
1) Państwo Danuta i Tadeusz Kulowie z Brzostku
2) Pani Janina Miela z Grudnej Dolnej
3) Państwo Helena i Józef Recowie z Januszkowic
4) Państwo Zofia i Tadeusz Siciakowie z Kamienicy Górnej
 Uroczystego wręczenia medali dokonał płk Witold Przy-
była – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rze-
szowie, który wręczył także nominację na wyższy stopień 
wojskowy Panu Markowi Halzowi z Grudnej Dolnej, który 
został awansowany do rangi starszego kaprala. Decyzje w 
tej sprawie podjął ppłk Mirosław Ciesielski – Komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w 
Mielcu.
 Gratulacje składali: ppłk Miro-
sław Ciesielski – Komendant WKU 
w Mielcu, mjr Jacek Maik – przed-
stawiciel WKU w Mielcu, Włady-
sław Bielawa – Starosta Powiatu 
Dębickiego, Edward Brzostowski 
– Z-ca przewodniczącego Sejmiku 
Wojewódzkiego w Rzeszowie, Le-
szek Bieniek – Burmistrz Brzostku.
 Odznaczeni otrzymali z rąk 
Starosty Powiatu oraz Burmistrza 
Brzostku upominki. Uroczystość 
swoim występem uświetnili Pod-
halańczycy z Rzeszowa, którzy na 
trąbkach wiwatowali wyróżnionym.
 Po uroczystym wręczeniu medali 
odznaczeni wysłuchali kolęd w 
wykonaniu uczennicy szkoły podsta-
wowej w Dębicy oraz wiersza „Biały 
Krzyż” w wykonaniu uczennicy 
miejskiego gimnazjum w Dębicy.

M.D.

niecodzienna uroczystość

Danuta i Tadeusz Kulowie z Brzostku przyjmują z rąk Bur-
mistrza Leszka Bieńka gratulacje

Marek Halz z Grudnej Dolnej (czwarty od prawej) został awansowany do rangi 
starszego kaprala

również o rozpropagowanie informacji 
o naszym stowarzyszeniu i zachęcenie 
swoich bliskich i znajomych do przeka-
zania 1% podatku na nasz cel. 
 A oto imienna lista osób, które prze-
kazały 1% podatku na nasze stowarzy-
szenie:
- Beata i Grzegorz Szutkowscy z Brzost-

ku
- Barbara i Robert Gąsior z Siedlisk-Bo-

gusz
- Maria i Zbigniew Wodzień z Siedlisk-

-Bogusz
- Maria i Wiesław Augustyn z Siedlisk-

-Bogusz
- Anna Prokuska z Dębicy
- Ewa Prokuska z Dębicy
- Zofia Cabaj z Siedlisk-Bogusz
- Danuta i Karol Czarneccy ze Smarżo-

wej
- Jacek Czarnecki ze Smarżowej
- Urszula Czarnecka ze Smarżowej
- Alina i Marek Kmiecik z Gorzejowej
- Zofia i Edward Kmiecik z Brzostku
- Łukasz Straciło z Siedlisk-Bogusz
- Ewa i Mariusz Ziaja z Nawsia Brzo-

steckiego
- Leszek Prokuski z Dębicy

- Agnieszka i Krzysztof Prokuscy z Dę-
bicy

- Krystyna i Stanisław Prokuscy z 
Brzostku

- Elżbieta i Jan Gąsior z Siedlisk-Bogusz
- Maria Jedynak z Brzostku
- Irena i Józef Nosal z Brzostku
- Halina Szczepanik z Grudnej Górnej
- Elżbieta i Gustaw Zięba z Januszkowic
- Anna Zięba z Januszkowic
- Lucyna i Marek Kurek z Nawsia Brzo-

steckiego
- Elżbieta i Piotr Szczepkowicz z Sie-

dlisk-Bogusz
- Renata i Jerzy Wadas z Siedlisk-Bogusz
- Małgorzata i Stanisław Wójtowicz ze 

Smarżowej
- Barbara i Grzegorz Wojdyła z Brzostku
- ks. Leszek Poremba z Siedlisk-Bogusz
- Anna Żmuda z Siedlisk-Bogusz
- Barbara Surdel z Siedlisk-Bogusz
- Barbara Czyż z Siedlisk-Bogusz
- Agnieszka i Władysław Czyż z Sie-

dlisk-Bogusz
- Dorota i Krzysztof Dziedzic z Brzostku
- Agata i Wojciech Gąsior z Siedlisk-

-Bogusz
- Marzena i Marek Prokuscy z Brzostku

- Beata i Arkadiusz Synowieccy z Sie-
dlisk-Bogusz

- Maria i Wojciech Samborscy z Siedlisk-
-Bogusz

- Marta Lorek z Bączałki
- Damian Straciło z Siedlisk-Bogusz
- Tadeusz Majewski z Brzostku
- Krystyna i Jerzy Grzesiakowscy z Sie-

dlisk-Bogusz
- Daniel Grzesiakowski z Siedlisk-Bo-

gusz 
- Leokadia i Marian Wojdyła z Brzostku
- Grażyna i Witold Maziarz z Brzostku
- Małgorzata i Marek Synowieccy z 

Siedlisk-Bogusz
- Krystyna i Jan Zięba z Woli Brzostec-

kiej
- Paweł Porębski z Kamienicy Dolnej 
- Wiesława i Bogdan Szukała z Brzostku
- Anna i Janusz Bąk z Rzeszowa

 Dziękujemy również tym, którzy prze-
kazali 1% podatku na nasze stowarzysze-
nie ale nie ujawnili swoich personaliów. 

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania 
Edukacji w Zespole Szkół  

w Siedliskach- Bogusz.

Fot. Jacek Matłok
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W grudniu 2010 r. został ogłoszony 
przez Centrum Kultury i Czytel-

nictwa w Brzostku Gminny Konkurs na 
Szopkę Bożonarodzeniową. Uczniowie 
naszej szkoły, wzorem lat ubiegłych 
przystąpili do zmagań i wykonali prze-
piękne dzieła. Aby dać szansę radowania 
się ze wspólnej pracy, 
dzieci mogły zaprosić 
do pomocy swoich 
rodziców, dziadków 
lub rodzeństwo. 
 Zdolności  p la -
s tycznych  i  wy -
obraźni gratulujemy 
wszystkim uczniom, 
którzy zgłosili swoje 
szopki do konkursu, 
jednak zgodnie z jego 
zasadami, jury wy-
brało najciekawsze 
prace. W kategorii 
- szkoła podstawo-
wa - szopki wyko-
nali: Norbert Czaja, 
Aleksandra Zięba, 
Mateusz Świerczek, 
Paulina Strączek oraz 
Paulina Maziarz i 
Ewelina Ryba.
Natomiast w katego-
rii - szopka rodzinna 
– wybrano prace wy-
konane przez: Natalię 

Nowicką, Jakuba Samborskiego i Patryka 
Wala.
 Dnia 21. 12. 2010 r. najlepsze prace 
zostały przekazane organizatorom kon-
kursu, którzy wyłonili zwycięzców. I 
miejsce w kategorii szkoła podstawowa 
otrzymała szopka wykonana przez Ewe-

linę Rybę i Paulinę Maziarz. W kategorii 
szopka rodzinna II miejsce przyznano 
Jakubowi Samborskiemu. Prace nagro-
dzone w eliminacjach gminnych zostały 
przekazane na finał powiatowy do Dębi-
cy.
 Z pozostałych prac wykonanych 
przez: Huberta Krzysztofka, Natalię 
Kopacz, Macieja i Angelikę Wojnar, 

Aleksandrę Boczar, 
Paulinę Michońską, 
Krystiana Finka, Zo-
fię Kawalec, Agniesz-
kę Wójcik zorganizo-
wana została wystawa 
pokonkursowa, która 
zdobi korytarz szkol-
ny. Uczniowie i rodzi-
ce mogą podziwiać 
prace dzieci.
 W dniu 19 stycz-
nia 2011 r. w Galerii 
Sztuki MOK w Dę-
bicy komisja kon-
kursowa dokonała 
oceny 58 nadesła-
nych szopek bożo-
narodzeniowych. III 
miejsce w kategorii 
szkoła podstawowa 
zdobyły: Paulina Ma-
ziarz i Ewelina Ryba, 
a rodzinna praca Ja-
kuba Samborskiego 
zyskała wyróżnienie.

atsz

konkurs na szopkę Bożonarodzeniową

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy to wspaniała akcja 

charytatywna, którą od lat wspiera-
my z potrzeby serc! Każda, nawet 
najdrobniejsza kwota przyczynia 
się do ratowania życia chorych 
osób, a w szczególności dzieci.
 Ta niecodzienna akcja wpisała 
się już na stałe w polski kalendarz. 
W tym roku spotkaliśmy się już 
po raz dziewiętnasty! Uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Brzostku przygotowali występ, na 
który złożyły się tańce i piosenki.
 Aby wesprzeć tegoroczne 
przedsięwzięcie aktywnie włą-

czyliśmy się również w loterię 
fantową. Dyrekcja, nauczyciele i 
uczniowie naszej szkoły przygoto-
wali dwa piękne urodzinowe torty 
miodowniki. Każdy, kto zechciał 
wspomóc dzieci z chorobami 
urologicznymi i nefrologicznymi 
mógł złożyć wolny datek i zasma-
kować urodzinowej słodyczy. 
 To wyjątkowe działanie, które 
corocznie odbywa się w drugą 
niedzielę stycznia jest niezaprze-
czalnym dowodem ludzkiej życzli-
wości, ofiarności i wielkiego serca!

atsz

wielka orkiestra naszych serc!

co słychać w brzosteckiej podstawówce?

Pośrodku Ewelina Ryba i Paulina Maziarz. Pierwszy od prawej Jakub  
Samborski  Fot. G. Maziarz

Fot. atsz
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wywiad z panią anną kolman – mieszkanką przeczycy
W jaki sposób spędzano długie, zimowe wieczory w czasach 
Pani młodości?
Dawniej nie było telewizorów, to ludzie częściej odwiedzali 
się w domach. Ścieżki pomiędzy domostwami były mocno wy-
deptane. Zimą mężczyźni szczególnie dbali o to, by odgarniać 
śnieg, dzięki czemu łatwiej można było przejść do sąsiada.
Jak dawniej przeżywano czas karnawału?
Tradycje związane z zabawą, radością zaczynały się tuż po 
Święcie Matki Boskiej Gromnicznej, kiedy rozpoczynał się tak 
zwany „zapust”. W zależności od czasu jego trwania odbywało 
się więcej lub mniej zabaw, potańcówek. Ludzie wcześniej 
się umawiali, kiedy i u kogo się widzą. Musieli również zor-
ganizować przewoźnika, który by ich przewiózł przez rzekę, 
ponieważ nie było mostów. Czasami podejmowali ryzyko 
przejścia na piechotę, ale warunkiem był twardy lód. Często 
na takie spotkanie przychodzili „muzykanci” – samouki. Byli 
to najczęściej: skrzypek, harmonista albo bębnista. Bogatsi 
gospodarze takie zabawy urządzali w karczmach, biedniejsi w 
prywatnych domach przy lampie naftowej. Wszyscy chętnie 
śpiewali oraz tańczyli do późnych godzin nocnych. Ostatnie 
dni karnawału nazywane były „szalonymi”.

A dzieci, czy także uczestniczyły w tych zabawach?
Nie, dzieci nie brały udziału w spotkaniach, to było nawet w 
złym stylu przyprowadzić je ze sobą. Pamiętam, że raz na taką 
zabawę przyszły dzieci i jeden z muzykantów kazał im wyjść 
na środek i zatańczyć, a one uciekły, bo było im wstyd.
Czym się wtedy częstowało gości?
 To wszystko zależało u kogo organizowana była potańcówka. 
W bogatszych domach na stołach można było znaleźć specjal-
nie zrobione „sadło” z tłuszczu zwierzęcego, słoninę, kołacze, 
gotowaną kapustę, swojski chleb, rogaliki a później nawet 
ciasteczka zwane amoniaczkami. W biedniejszych domach 
częstowano chlebem razowym, kawą z mlekiem, ciastem 
drożdżowym. W dawnych czasach oczywiście przestrzegano 
tradycji Tłustego Czwartku, kiedy to wypiekano racuchy droż-
dżowe na specjalnych patelniach zamiast dzisiejszych pączków.
Kiedy kończył się ten wesoły okres?
Zapust kończył się we wtorek przed Środą Popielcową. Wtedy 
wszyscy szli do kościoła na posypanie głów popiołem. Ubierali 
się w stroje żałobne, koniecznie z nakryciem głowy.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy dużo zdrowia!

„Jak wesoło dziś w przedszkolu,
wokół słychać brawa.
Gra muzyka już od rana,
przecież to karnawał…”

W karnawale okazji do we-
sołej zabawy nie zabrak-

nie, jednak ta, była szczególna.     
W dniu 13 stycznia 2011 r. w 
Oddziale Przedszkolnym przy 
Zespole Szkół w Nawsiu Brzo-
steckim, na uroczystym spotkaniu 
przedszkolaki gościły swoich 
dziadków. Zarówno Babcie jak i 
Dziadkowie zaszczycili nas liczną 
obecnością.
 Dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności artystyczne w przed-
stawieniu „Cyrk” oraz wiązance 
wierszy i piosenek przygotowa-
nych specjalnie dla przybyłych 
gości. Program występów przy-
gotowywany był na zajęciach 
edukacyjnych oddziału oraz na za-

jęciach dodatkowych, w których 
biorą udział dzieci. Są to zajęcia 
muzyczne i z języka angielskiego 
prowadzone przez nauczycieli. 
Zajęcia muzyczne realizowane 
są drugi rok natomiast zajęcia 
językowe trwają od trzech lat. 
W podziękowaniu za ogromne 
serce, które codziennie okazują 
swoim wnukom, każda Babcia i 
Dziadzio otrzymali własnoręcznie 
wykonaną laurkę oraz całusa.
 Po pysznym poczęstunku 
przygotowanym przez mamy – 
Babcie i Dziadkowie, wspólnie z 
dziećmi z radością uczestniczyli 
w zabawie karnawałowej. Zabawy 
i tańce integracyjne dostarczają 
dzieciom wiele radości, uczą 
współdziałania, zachęcają do bli-
skiego kontaktu z innymi członka-
mi grupy. Spotkanie to na pewno 
zacieśni także więzy rodzinne.

M.G. Pęciak

karnawał z Babcią i dziadziem

Przedstawienie pt „Little Red Riding Hood” – szkoła z Kamienicy Dolnej

sprostowanie
 W a r tyku le  „ IV 
Gminy Festiwal Ba-
jek Anglojęzycznych” 
zamieszczonym w nu-
merze 1. „Wiadomo-
ści Brzosteckich” ze 
stycznia 2011, strona 
14. błędnie  podpisa-
liśmy jedno ze zdjęć. 
Prawidłowo podpisane 
zdjęcie zamieszczamy 
obok. Za pomyłkę prze-
praszamy – organizato-
rzy. 
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W dniu 16 stycznia 2011r. w Domu 
Ludowym w Woli Brzosteckiej 

miała miejsce integrująca wszystkie 
pokolenia impreza środowiskowa pod 

nazwą Dzień Pieroga. Została ona 
zorganizowana przez Koło Gospodyń 
Wiejskich przy współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Dorośli Dzieciom w Nawsiu 
Brzosteckim. Uczestnicy spotkania 
mieli możliwość zobaczyć stare sprzęty 
i przedmioty codziennego użytku, a że 
byli wśród nich również najmłodsi, to 
niektórzy widzieli pewne rzeczy pierw-
szy raz. Dzięki mieszkańcom udało nam 
się zebrać i zaprezentować m.in. narzę-
dzia do wypieku chleba, kołowrotek, 
młynki, jarzmo, maśniczkę, maszynę 
do szycia, radia, adaptery, żelazka (na 
węgiel i na duszę), cepy, prodiż.  Przybyli 
goście mogli również skosztować piero-
gów oraz innych specjałów przygotowa-

nych przez tutejsze gospodynie. Panie 
z Koła Gospodyń w Woli Brzosteckiej 
ulepiły około 1200 pierogów w sześciu 
smakach: 
 – z serem, 
 – z kaszą gryczaną i grzybami, 
 – z kaszą gryczaną i serem, 
 – z kapustą kwaśną i grzybami, 
 – z kapustą słodką i grzybami, 
 – z mięsem.

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

 W Dniu Pieroga uczestniczyło oko-
ło 100 mieszkańców wsi oraz osób z 
terenu Gminy Brzostek. Uczestnicy w 
rozmowach podkreślali ważność troski 

o dbanie o przeszłość, kultywowanie 
tradycji. 
 W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz Stowarzyszenia Dorośli Dzieciom 

w Nawsiu Brzosteckim dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania Dnia Pieroga zarówno 
poprzez udostępnienie przedmiotów, jak 
i pomoc w przygotowaniu pierogów.
 Wnosząc z rozmów z uczestnikami, 
zwracamy się do mieszkańców gminy 
z prośbą o rozwagę podczas sprzątania 
strychów. Być może znajdując stary 
przedmiot warto go zachować, eksponu-
jąc w domu, lub też przekazać w dobre 
ręce – niech posłuży jako przedmiot mu-
zealny dla wnuków i przyszłych pokoleń.
 Relacja zdjęciowa znajduje się na 
stronie www.zsnawsie.hekko.pl (zakład-
ka granty)

PK i ZG

Pani Zofia Grodzka - pomysłodawczyni - 
dokłada kolejne pierogi

Lepienie pierogów trwało cały czas Oprócz „małych” były rów-
nież „wielkie”

Co kto lubi - kosztujemy

Frekwencja dopisała

dzień pieroga w woli Brzosteckiej
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W dniu 13 stycznia 2011r. po raz kolejny 
zabrzmiały w Zespole Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Kołaczycach kolędy wykonywane 
w różnych językach obcych, w ramach VIII 
edycji Międzygimnazjalnego Konkursu „Kolę-
da Obcojęzyczna”. Konkurs ten mający na celu 
zwiększenie zainteresowania nauką języków 
obcych i poznanie zwyczajów bożonarodze-
niowych innych krajów, obejmuje gimnazja z: 
Gminy i Miasta Jasło, Miasta i Gminy Brzostek, 
Gminy Brzyska oraz Miasta i Gminy Kołaczyce. 
W tym roku do rywalizacji konkursowej stanęło 
5 zespołów z następujących szkół: Zespół Szkół 
Miejskich nr 5 z Jasła, Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi z Brzostku, Gimnazja z Siedlisk-Bogusz i 
Januszkowic oraz Gimnazjum z Kołaczyc. Swoją 
obecnością zaszczycił konkurs również: Pan Piotr 

Szczepkowicz – Zastępca Burmistrza Brzostku. 
Każda występująca grupa wykonywała 2 kolędy 
w wybranych przez siebie językach obcych. 
Mile widziane były kolędy czy pastorałki wyko-
nane w różnych językach. W tegorocznej edycji 
dominowały język angielski i język niemiecki, 
można było posłuchać zarówno nowych aranżacji 
kolęd połączonych nawet z odpowiednio dobraną 
choreografią taneczną, jak i pięknego śpiewu chó-
ralnego. Jury konkursowe przy ocenie brało pod 
uwagę: wykonanie wokalne, znajomość języka 

obcego oraz pomysłowość i oryginalność, czyli 
ogólne wrażenie artystyczne zespołu. Poziom 
był naprawdę bardzo wysoki, a rywalizacja wy-
równana. Zresztą było o co walczyć. Wspaniałe 
nagrody w postaci: drukarek, odtwarzaczy DVD 
oraz wartościowych książkowych pomocy do 
nauki języków obcych ufundowali: Starosta 
Jasielski – Pan Adam Kmiecik, Burmistrz Koła-
czyc – Pani Małgorzata Salacha oraz Burmistrz 
Brzostku – Pan Leszek Bieniek. Cały konkurs 
przebiegał w bardzo przyjemnej atmosferze. 

W  przerwie, kiedy obradowało jury był czas na 
wzajemną wymianę wrażeń, lepsze poznanie się 
i słodki poczęstunek. Swoje umiejętności zapre-
zentowali również przybyłym gościom: zespół 
wokalno-muzyczny oraz Formacja Tańca Towa-
rzyskiego działające przy kołaczyckim liceum. 
Wyniki konkursowe kształtowały się następująco: 
I miejsce – Gimnazjum im. Królowej Jadwigi z 
Brzostku,
II miejsce – Gimnazjum z Siedlisk-Bogusz,
III miejsce – Gimnazjum z Kołaczyc
 Na zakończenie odbyła się jeszcze raz pre-
zentacja zwycięzców. Dziękując sponsorom za 
wsparcie, a wszystkim uczestnikom za udział i 
dobrą zabawę, mamy nadzieję, że spotkamy się 
również za rok.

Agnieszka Wójcik

oBcojęzyczne koLędowanie w kołaczyckim Liceum

Zespół z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi  
w Brzostku

Zespół z Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

Zespół z Gimnazjum w Januszkowicach

Nagrody wręczał m.in. Piotr Szczepkowicz – Zastępca Burmistrza 
Brzostku
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„Życie jest piękne, gdy żyć się umie.
Gdy jeden człowiek drugiego rozumie”

Caritas parafialna im. ks. Józefa Jało-
wego przy kościele parafialnym w 

Brzostku, tradycyjnie jak każdego roku, 
pragnie złożyć serdeczne podziękowanie 
wszystkim sponsorom za finansowe i 
materialne wsparcie „Mikołajek 2010” 
dla dzieci potrzebujących z naszej pa-
rafii. Dziękujemy za zrozumienie i miłą 
atmosferę przy zbieraniu darów. 
Na listę dobrych serc wpisali się:
Maria Grzesiakowska – firma „MAR-
BET”  –  Brzos t ek , 
Małgorzata Drozd – 
Delikatesy „Centrum” 
– Brzostek, Miejsko 
G m i n n y  O ś ro d e k 
Pomocy – Brzostek, 
Komisja d/s Rozwią-
zywania Problemów 
Alkoholowych przy 
Urzędzie Miejskim w 
Brzostku, Samodzielny 
Gminny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowot-
nej – Brzostek, Bank 
Spółdzielczy – Brzo-
stek, Bogdan Szuka-
ła – firma budowlana 
– Brzostek, Leszek i 
Mieczysław Dziedzic 
– hurtownia „Budrol” 
– Zawadka Brzostec-
ka, Kazimierz Sarna 
– masarnia – Brzostek, 
lek. med. Mieczysław Pietrzycki – 
Brzostek, Wojciech Miśkowicz – fir-
ma „Wojt-Bud” – Brzostek, Janusz 
Szczygieł – Okna Euro-Bau – Brzostek, 
Edward Kmiecik – zakład ślusarski 
– Brzostek, Szczygieł Maria, Józef 
Czekaj – sklep Delikatesy – Klecie, 
Jacek Berrahal – firma komputerowa 
„BrianSoft” – Brzostek, Maria Przebię-
da – Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Brzostku, Zofia Skórska – Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Brzostku, Ewa 
Samborska – radna RM w Brzostku, 

Alfred Nawracaj – radny RM w Brzost-
ku, Tadeusz Grygiel – Hurtownia Wod. 
Kan. – Klecie, Paweł Moskal – sklep 
kmputerowy – Brzostek, Celina Ma-
czuga – zakład fryzjerski – Brzostek, 
Janina Zdziarska – Brzostek, Zofia 
Fugiel – Brzostek, Stanisława Le-
mek – Brzostek, Jadwiga Olszewska 
– biuro rachunkowe – Brzostek, mgr 
Krystyna Godawska – Apteka „VITA” 
– Brzostek, Henryka Kolbusz – sklep 
– Brzostek, Kazimierz Wołowiec – 
wyrób nagrobków – Brzostek, Dorota 
Prokop – sklep – Brzostek, Lidia 

Płaziak – zakład krawiecki – Brzostek, 
Anna Kurek – kwiaciarnia – Brzo-
stek, Aneta Czaja – zakład fryzjerski 
– Brzostek, Lucyna Zięba – sklep 
spożywczy – Brzostek, Maria Kmie-
cik – kiosk – Brzostek, Marek Szybist 
– sklep – Brzostek, Krzysztof Rozwa-
dowski – sklep – Brzostek, Dariusz 
Kalina – sklep ogrodniczy – Brzostek, 
Anna Bilkowska – zakład fryzjerski – 
Brzostek, Roman Trzeciak – zakład 
fotograficzny – Brzostek, Renata Golec 
– sklep – Brzostek, Wojciech Sarnecki 

– sklep odzieżowy – Brzostek, Łucja 
Lechwar – sklep odzieżowy – Brzostek, 
Sylwia Błoniarz – sklep – Brzostek, 
Piotr Michalski – zakład pogrzebo-
wy – Brzostek, Agnieszka Skorupa 
– kwiaciarnia – Brzostek, Grzegorz 
Betlej – sklep sportowy – Brzostek, 
Renata Smoła – sklep motoryzacyjny – 
Brzostek, Paweł Kruszyna – sprzedaż 
obwoźna – Brzostek, Andrzej Szybist 
– sklep – Brzostek.

 Łączna wartość zebranych podarun-
ków wyniosła 9283 zł, w tym 5493 zł to 
różne artykuły spożywcze i przemysło-
we. Ze złożonych darów sporządzono 
około 200 paczek, którymi obdaro-

wano dzieci z rodzin 
wielodzietnych w dniu 
6 grudnia 2010 roku w 
kościele parafialnym 
w Brzostku i kościele 
filialnym w Bukowej. 
Udzielono również za-
pomóg na święta Bo-
żego Narodzenia rodzi-
nom potrzebującym na 
kwotę 1716 zł.
 Dziękujemy serdecz-
nie Pani Ewie Raś oraz 
młodzieży gimnazjalnej 
za przygotowanie opra-
wy artystycznej, pra-
cownikom Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, a szczególnie p. 
Agnieszce Czarneckiej, 
p. Marcie Foryś, p. Da-
nucie Lejkowskiej za 
pomoc w przygotowa-

niu paczek a także członkiniom Caritasu 
za ich ofiarną pracę oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do przygotowania 
tak szlachetnego dzieła jakim jest pomoc 
ubogim.
 Caritas życzy wszystkim ofiarodaw-
com w Nowym Roku dużo zdrowia, 
pomyślności oraz Błogosławieństwa 
Bożego na każdy dzień. Bóg zapłać. 
Kierujemy również zaproszenie do 
włączenia się w pracę Zespołu Caritas.

Przew. K. Szarek-Ryndak

podziękowanie dla ofiarodawców

W dniu 22 stycznia 2011 roku o godz. 
17.00 w kościele parafialnym 

w Brzostku odbyła się Msza święta z 
okazji III rocznicy założenia Grupy AA 
„Zodiak”. Później o godzinie 18.00 w 
Domu Ludowym w Kleciach odbył się 
uroczysty miting. Hasło przewodnie 
brzmiało „Czy czerpię zadowolenie i 
radość z życia w trzeźwości”. Na miting 
przybyli zaproszeni goście: pani Barbara 
Garstka – pełnomocnik Burmistrza do 
spraw przeciwdziałania alkoholizmowi 
w Brzostku, pani Anna Skiba - prze-
wodnicząca Gminnej Komisji do spraw 
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 
Agnieszka Trychta-Wójcik, członek 
tejże komisji. Przybyli też księża z 
naszej parafii – ks. Marek i ks. Artur 
oraz osoby duchowo wspierające naszą 

grupę. Gościliśmy też członków różnych 
grup AA z województwa małopolskiego 
i podkarpackiego – ogółem 140 osób. 
 Po mitingu odbyła się zabawa ta-
neczna, która trwała do późnych godzin 
nocnych.
 Korzystając z okazji chcieliśmy 
podziękować wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do 
zorganizowania uroczystego mitingu.
 Informujemy też, że w każdy czwar-
tek o godz. 17.00 w Domu Kultury w 
Brzostku obywają się mitingi, na które 
zapraszamy osoby, które mają problem z 
alkoholem i chorobą alkoholową. Przy-
pominamy, że Anonimowi Alkoholicy 
są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy 
dzielą się nawzajem doświadczeniem, 
siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój 

wspólny problem i pomagać innym w 
wyzdrowieniu z choroby alkoholowej.

Członkowie grupy AA „Zodiak”

iii rocznica założenia Grupy aa „zodiak”



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 15

Pierwszy krok: 
idziemy, wlokąc 
za sobą kije za-
wieszone na ręka-
wiczce. Ręce ma-
chają naturalnie.

Drugi krok: ła-
piemy kije pal-
cami. Nadal je 
ciągniemy, ale 
staramy się mieć 
ręce wyprosto-
wane w łokciach.

Trzeci krok: od-
pychanie. Kiedy 
ręka z kijkiem zo-
stają za nami, po-
winniśmy się wy-
raźnie odepchnąć 
i przenieść ciężar 
ciała na kijek - 
dopiero to będzie 
odciążać stawy.

Czwarty krok: 
otwieranie dłoni 
z tyłu w momen-
cie odepchnię-
cia. Powoduje to 
rozluźnienie rąk 
i pozwala wy-
dłużyć dźwignię 
(odpychamy się 
od kijka palcami).

1. Na pająka - kije 
trzymane z przo-
du, zgarbiona syl-
wetka, brak odpy-
chania rękoma.

2. Na drutach - 
kije skrzyżowane 
z przodu, łokcie 
przy sobie, brak 
odepchnięcia.

3. Na ugiętych 
łokciach - nie an-
gażuje to wystar-
czająco mięśni 
pasa barkowego.

Od dawna wiadomo, iż regularnie po-
dejmowana aktywność fizyczna 

jest jednym z najważniejszych i niezależ-
nych czynników ograniczających ryzyko 
a nawet zapobiegających występowaniu 
wielu chorób, w tym zwłaszcza układu 
krążenia. Marsz, czynność z pozoru 
prosta i nie wymagająca większej koncen-
tracji, będąca nieodzownym elementem 
naszego życia, jest często zalecana jako 
bezpieczna forma ruchu w programach 
usprawniania pacjenta. Należy spełnić 
jednak pewne warunki, aby ten element 
był formą terapii. Trening marszowy na-
leży wykonywać regularnie z korzystnym 
dla zdrowia poziomem intensywności, 
musi być bezpieczny i sprawiać przy-
jemność ćwiczącemu. Czy mamy zatem 
formę ruchu, spełniającą te kryteria? 
Odpowiedzią jest Nordic Walking.

nordic walking – definicja
 Nordic Walking definiować można 
jako formę aktywności ruchowej w 
terenie polegającą na marszu z wykorzy-
staniem kijków zaadoptowanych z nar-
ciarstwa biegowego. Wymyślony został 
w Finlandii przez narciarzy biegowych, 
którzy szukali dla siebie letniej alternaty-
wy uprawianego sportu. Do Polski Nordic 
Walking dotarł niedawno, ale już cieszy 
się dużym zainteresowaniem, nie tylko 
przez osoby starsze czy chore, ale także 
wśród sportowców oraz ludzi dbających 
o zdrowie i figurę. 

zalety nordic walking
 Marsz z kijkami skupia w sobie wiele 
zalet aktywności ruchowej:
• wymusza zaangażowanie górnych 

partii tułowia i aktywizuje do pracy 
mięśnie, które są pasywne podczas 
zwykłego chodu; podczas marszu pra-
cuje ok. 90% mięśni całego ciała,

• powoduje częściowe odciążenie sta-
wów kończyn dolnych i aparatu rucho-
wego (nawet do 30%),

• jest nietrudny do nauczenia i mogą 
go uprawiać wszyscy, bez względu na 
wiek i poziom sprawności,

• jest tani i możliwy do uprawiania wszę-
dzie i o każdej porze roku,

• spala od 20% do 46% więcej kalorii 
niż podczas zwykłego marszu (ok. 400 
kcal/godzinę),

• wzmacnia mięśnie kończyn górnych i 
dolnych, kręgosłupa oraz brzucha, co 
zmniejsza bóle krzyża oraz pozytywnie 
wpływa na postawę ciała,

• wzmacnia serce i obniża poziom LDL 
(złego cholesterolu),

• zapobiega cukrzycy,
• wpływa na poprawę koordynacji rucho-

wej, 
• wspomaga leczenie nadwagi i otyłości,
• poprawia nastrój i jest świetną formą 

na nawiązanie nowych znajomości.

technika chodu z kijkami
 Dobre opanowanie Nordic Walking 
wcale nie jest łatwe i wymaga fachowego 
instruktażu, aby w pełni odnosić korzyści 
zdrowotne i nie wyrządzić sobie krzywdy.

nordic walking – marsz po zdrowie
pierwsze kroki

najczęstsze błędy

poziomy nordic walking
1) zdrowotny (NW Health) – oparty na 

podstawowej technice chodu Nordic 
Walking, jest zalecany dla osób mają-
cych pewne ograniczenia ruchowe, aby 
mogli ćwiczyć koordynację, poprawiać 
stan zdrowia w miły i przyjemny spo-
sób,

2) fitness (NW Fitness) – w którym pełna 
forma marszu zostaje wzbogacona o 
ćwiczenia z użyciem kijków, głównie 
oddechowych czy rozciągających. Do-
chodzi  tu do znacznego wzrostu inten-
sywności marszu, dlatego zalecana jest 
dla osób chcących uzyskać poprawę 
sprawności fizycznej oraz zredukować 
masę ciała. 

3) sportowy ( NW Sport) – to najbardziej 
zaawansowany poziom dla zaangażo-
wanych sportowców, wzbogacony o 
pokonywanie przeszkód terenowych 
czy obwodów stacyjnych. 

odpowiedni dobór kijków
 Wybierając długości kijka musimy 
wziąć pod uwagę wzrost osoby, długość 
kroku, proporcje jej ciała, poziom spraw-
ności fizycznej, umiejętności techniczne 
oraz rodzaj powierzchni i terenu, w któ-
rym będzie ćwiczyć. Właściwa długość 
kija może być mierzona przy pomocy 
znajdującej się blisko ciała i zgiętej do 
90° w stawie łokciowym kończyny gór-
nej, gdy uchwyt kijka jest rozluźniony, a 
kijek bez „bucika” oparty jest o podłoże 
pod kątem prostym. Osoba z większym 
doświadczeniem w Nordic Walking może 
wybierać dłuższy kijek. Długość kijka = 
0,68 lub 0,72 x wzrost osoby. Wybierając 
kije stawiajmy przede wszystkim na ich 
jakość, gdyż w sumie to jedyne koszty 
uprawiania tej formy ćwiczeń. Dobre 
kije to takie, które posiadają dużą ilość 
włókna węglowego, czyli mają wysoki 
Indeks karbonowy (CI). Znajduje się on 
zawsze na trzonie kijka – im wyższy jest 
wskaźnik włókna węglowego, tym kij jest 
lżejszy i bardziej sztywny, wytrzymały. 
Wskaźnik CI 100 oznacza 100% zawar-
tości włókna węglowego w kompozycji 
trzonu dając mu dożywotnią gwarancję.
 Niewątpliwie wciąż rozwijająca się i 
zyskująca na popularności forma ćwiczeń 
Nordic Walking może stać się silnym 
„narzędziem” usprawniania i sposobem 
na dbanie o zdrowie i wygląd. Należy 
jednak pamiętać, że aby dawał oczeki-
wane rezultaty musi być wykonywany 
prawidłowo. 

Agnieszka Kaput
Instruktor Nordic Walking

Rys. http://nordic.blox.pl/2010/01/In-
strukcja-obrazkowa.html
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z Brzostku w świat
„…Szczęśliwy, który kocha, szczęśliwy, 
kto wierzy. Szczęśliwy… albo tylko jemu 
tak się zdaje… Szczęśliwy, który łąką o 
świtaniu bieży. I na jesiennym niebie widzi 
gwiazdy maja.”

Jarosław Iwaszkiewicz „Plejady”

Luty 2011 roku przekonuje nas, że zima 
tym razem trwa i okrywa pięknem cały 

świat. Puszysta biel błyszczy w świetle 
dnia kolorami drogocennych kamieni. 
Drzewa stoją dostojnie jak kumoszki 
zatopione w bezruchu. Tylko od czasu do 
czasu silniejszy podmuch wiatru zmiata 
z nich odrobiny świeżego śniegu. Gdzie-
niegdzie wysuwają się ciemno-zielone 
gałęzie pełne gęstych igiełek, sosny, jodły i 
świerku. Liściaste drzewa całe okryte bielą 
stoją cicho jakoś bezradnie zatopione są 
w bezruchu. Jak okiem sięgnąć puszysta 
biel zakryła pola, łąki i drogi. Tu i ówdzie 
tropy – ślady – zostawione przez sarny, 
szaraczki, bażanty i inne ptactwo. Cisza i 
spokój trwa. Wokół Słonego Potoku trochę 
nieładu widać – to pocięte młode wierzby i 
olchy przez szkodników – zwierzęta, które 
wdarły się na nasze tereny i buszują. To bo-
bry. Leżą teraz powalone drzewa, obdarte z 
kory, a ich pnie ostrugane jak ołówki przez 
te zwierzęta. Ekolodzy bronią ich, a każdy 
z nas obserwujący przyrodę widzi, że zbyt 
częste rozmnażanie się tych zwierząt czyni 
wielkie spustoszenie w drzewostanie, 
a żeremie – tamy – budowane przez te 
zwierzęta zatykają przepływ wody w poto-
kach, rowach melioracyjnych, rzeczkach i 
potęgują przyrost wody, która zalewa pola 
uprawne, zabiera dobytek ludzki i czyni 
wielkie szkody.
 Idąc w stronę Nawsia Brzosteckiego 
wzdłuż Słonego Potoku dochodzę do po-
sesji Krystyny i Mieczysława Dziedziców, 
a właściwie, do włości ojców Krystyny 
Ludwiki i Jana Szarków. Dzisiaj już go-
spodarzą tutaj potomkowie – ich dzieci.
 Gospodarstwo rolne Ludwiki i Jana 
Szarków leżące w Nawsiu Brzosteckim 
należało do wiodących gospodarstw w 
całej gminie brzosteckiej. Dom drewniany 

kryty strzechą, zabudowania gospodarcze, 
a wszystko to wybudowane sprawną ręką 
Jana Szarka, który był niezwykle uzdol-
niony technicznie, zwany „złotą rączką”. 
Kochał się w drzewie, z niego też umiał 
budować nie tylko domy, ale także meble.
 Ludwika z domu Samborska Szarek 
wywodziła się z wielodzietnej rodziny. 
Przed II wojną światową pracowała u 
nauczycielki Władysławy Twardusiowej 
prowadząc jej dom i wychowując córkę 
Apolonię Bejską. W tym domu u państwa 
Twardusiów zbierała się ówczesna elita 

inteligencji brzosteckiej – prawnicy, le-
karze, nauczyciele. Nic też dziwnego, że 
Ludwika nie tylko nabrała elegancji i ogła-
dy kulinarnej, ale też zdobyła umiejętność 
pięknego języka literackiego. I ta światła 
i urocza kobieta razem z mężem Janem 
Szarkiem tworzyła bardzo zgraną rodzinę, 
pracowitą, życzliwą i bogobojną. Świtem 
po zrobieniu obrządku w gospodarstwie 
biegła Ludwika do kościoła na poranną 
Mszę świętą. Potem pomagała mężowi w 
pracach polnych i hodowli zwierząt. Całą 

idyllę domową zmąciła nadciągająca II 
wojna światowa. Nawsie Brzosteckie jak 
i całą okupowaną przez Niemców Polskę 
ogarnął strach, ból i cierpienie. Ciągłe 
naloty i huk wystrzałów, a potem ucieczka 
Polaków do schronów były na porządku 
dziennym. W rodzinach zapanował niepo-
kój potęgowany nieustannymi łapankami 
i wywozem ludzi do obozów zagłady, na 
roboty do III Rzeszy oraz do budowania 
okopów i fortyfikacji wojennych. Jan 
Szarek też został schwytany i zmuszony 
do kopania okopów w Woli Brzosteckiej, 
na Gogołowie. Ludwika zaś musiała pro-
wadzić kuchnię dla żołnierzy niemieckich. 
Nadciągający front na Ziemię Brzostecką i 
konieczne wysiedlenie. Rodzina Ludwiki i 
Jana Szarków została przyjęta w Skurowej 
przez rodzinę Walów, gdzie przebywali już 
mieszkańcy z Brzostku i rodzina nauczy-
cielki Władysławy Twardusiowej. Żyło 
się biednie, dlatego też Ludwika często 
przedzierała się przez Wisłokę do Nawsia 
Brzosteckiego skąd przynosiła ziemniaki, 
zboże, warzywa, kiszoną kapustę – były to 
produkty codziennej egzystencji w czasach 
wojny.
 W 1940 roku przyszła na świat córka 
Krystyna, to właśnie z nią udali się rodzice 
na wysiedlenie i razem z nią wrócili do 
domu. Dom zastali bardzo zniszczony – 
bez dachu, okien i drzwi – a styczeń 1945 
roku był bardzo mroźny i śnieżny, a mała 
czteroletnia Krysia wymagała ciepła i 
opieki. Jednak dzieci zrodzone w tamtych 
czasach były albo bardzo silne i zdrowe, 
albo też słabe i umierały – taki los spotkał 
brata Krystyny.
 Lata powojenne naznaczone były 
żmudną pracą – odbudowa domu, ciężka 
praca na roli, oddawanie obowiązkowych 

dostaw, praca w stolarni. Jan Szarek nie 
mógł nadążyć w robieniu okien, drzwi oraz 
prostych mebli domowych tj. łóżek, szaf, 
kredensów, stołów, krzeseł – tak duże było 
zapotrzebowanie po wojnie.
 Krystyna rosła szybko, uczęszczała do 
brzosteckiej podstawówki, uczyła się do-
brze, ale wiadomo było, że jako jedynaczka 
musi pozostać na rodzinnych włościach. 
Była dziewczyną pełną uroku toteż i mło-
dzieńcy zaczęli się „za nią oglądać”. Na 
męża wybrała sobie Mieczysława Dziedzi-
ca ze Skurowej syna Stefanii z Ramutów i 
Franciszka Dziedzica.
 Ojciec Mieczysława Franciszek Dzie-
dzic brał udział w walkach na wschodzie i 
tam zginął – został pochowany w Żółkwi. 
Matka wyszła ponownie za mąż za Józefa 
Kopacza i Mieczysław wraz z bratem 
Stanisławem był wychowywany przez 
ojczyma.
 Mieczysław był ułożonym, pogodnym 
i bardzo zdolnym młodzieńcem. Wyuczył 
się fachu murarskiego, a swoje zdolności 
szlifował w wojsku w Siemianowicach 
Śląskich gdzie też ukończył szkołę pod-
oficerską i w stopniu kaprala wrócił do 
cywila. Potem pracował w kopalni na 
Śląsku, budował Hutę Katowice, Nową 
Hutę w Krakowie. W 1963 roku ożenił 
się z Krystyną Szarek, zamieszkał w jej 
rodzinnym domu i podjął pracę w Zakła-
dach Tworzyw Sztucznych w Krajowicach, 
gdzie pracował 18 lat. Dojazd do pracy 
był bardzo uciążliwy, najpierw na „pace” 
samochodu ciężarowego, a potem w 
autobusie. Po pracy zawodowej czekała 
go praca w trzyhektarowym gospodar-
stwie rolnym prowadzonym przez żonę 
oraz zajęcia murarskie. Na wypoczynek 
pozostawała niedziela, którą cała rodzina 
przeżywała po bożemu – uczestniczenie 
w Mszy świętej było dominantą każdego 
kościelnego święta – rodzinny obiad, roz-
mowy i opowieści. Krystyna i Mieczysław 
tworzyli bardzo zgrane małżeństwo pełne 
miłości i odpowiedzialności za losy dzieci.
 W 1965 roku przychodzi na świat syn 
Włodzimierz, chłopiec bystry i zdolny. W 
szkole dał się poznać jako pracowity i bar-
dzo sumienny uczeń. Posiadał zdolności 

Krystyna Szarek-Dziedzic z rodzicami

Krystyna i Mieczysław Dziedzicowie

Krystyna i Mieczysław z dziećmi: 
Włodzimierzem, Janem i Marią
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techniczne, ukończył technikum rolnicze 
w Kleciach. Ożenił się z Anną Sury, z którą 
wychowuje trójkę dzieci – Sarę, Daniela i 
Filipa. Włodzimierz prowadzi zakład me-
chaniczny wraz ze szwagrem, a żona Anna 
pracuje jako ekspedientka w Gminnej 
Spółdzielni w Brzostku. Tworzą dobrą ro-
dzinę. Razem pracują i wychowują dzieci. 
Sara wykazuje duże zdolności artystyczne, 
pięknie śpiewa – te zdolności chyba odzie-
dziczyła po dziadku Mieczysławie – jest 
uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w 

Jaśle. Dominik uczęszcza do gimnazjum, a 
najmłodszy syn Filip jest przedszkolakiem. 
Zapracowana rodzina Anny i Włodzimie-
rza Dziedziców dba o dobre wychowanie 
swoich dzieci.
 Drugi syn Krystyny i Mieczysław Dzie-
dziców Jan ukończył Zasadniczą Szkołę 
Zawodową o specjalności hydraulik i 
pracuje w firmie hydrauliki przemysłowej. 
Często też wyjeżdża do pracy za granicę. 
Osiadł on na ojcowiźnie. Ożenił się z Jó-
zefą Nowicką i razem wychowują dwójkę 
dzieci Marzenę i Szymona, uczniów szkoły 
podstawowej.
 Maria była trzecim dzieckiem Krystyny 
i Mieczysława Dziedziców. W szkole na-
leżała do zdolnych i pracowitych uczniów, 
pięknie śpiewała i rozczytywała się w 
książkach historycznych i przygodowych. 
Należała do grup oazowych. Razem z Aga-

tą Nosal, Elżbietą Stanek i ks. Wincentym 
Kolbuszem jeździła na zajęcia oazowe 
gdzie zdobyła tytuł animatora formacji 
Oazy Światło Życie – ONŻ. Po ukończeniu 
technikum rolniczego w Kleciach szukała 
pracy, a że nie mogła jej znaleźć w kraju 
wyruszyła w świat do słonecznej Italii 
i tam najpierw w Neapolu, a potem w 
Rzymie pracowała opiekując się starszymi 
osobami prowadząc ich domy. Receptę 
na życie miała w sercu – nauczona była 
pracy, miłości rodzinnej i odpowiedzial-

ności za rodzinę. Podnosiła też swoje 
wykształcenie. Zrobiła licencjat – zaocz-
nie – w Wyższej Szkole Administracji i 
Zarządzania w Rzeszowie. Wyszła za mąż 
za Stanisław Balasę z Dęborzyna – listo-
nosza – a zarobione za granicą pieniądze 
ulokowała w budowę okazałego domu. 
Obecnie wychowuje dwójkę dzieci Mariu-
sza gimnazjalistę i Dawida przedszkolaka. 
Maria Balasa z domu Dziedzic szczególnie 
ciepło wspomina dom rodzinny i kościół 
brzostecki, w którym dorastała – najpierw 
śpiewając w scholi u ks. Jana Ziemniaka, 
ks. Krzysztofa Gołąbka i ks. Zdzisława 
Jańca. Z rozrzewnieniem wspomina tamte 
młodzieńcze lata, które wywarły na Niej 
niezapomniane piętno.
 Najmłodsza córka Krystyny i Mieczy-
sława Dziedziców Anna po ukończeniu 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kle-

ciach wyszła za mąż za Andrzeja 
Szydłowskiego ze Smarżowej i tam 
też zamieszkała. Jej mąż pracuje w 
Pilźnie w piekarni u Drapińskiego 
i razem z żoną prowadzą duże go-
spodarstwo hodowlane. Prowadzą 
zmechanizowane gospodarstwo, 
w którym hodują trzodę chlewną 
i bydło. Razem też wychowują 
trójkę dzieci – Agnieszkę, Zosię i 
małą trzyletnią Magdalenę.
 Nasz bohater sagi Mieczysław 
Dziedzic w 1980 roku wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej – do Chicago – w po-
szukiwaniu recepty na lepsze życie. 
Tam też oddał się gorliwej pracy, 
a że był murarzem i tzw. „złotą 
rączką” pracy mu nie brakowało. 
Niestety pracował bardzo ciężko i 
bardzo niebezpiecznie – pracował 
na wielkich płytach azbestowych. 
Nic to, że miał na sobie odzież 
ochronną, maskę, rękawice – złe 

pyły unoszące się z azbestu poczyniły 
wielkie spustoszenie w jego organizmie. 
Po czterech latach powrócił do kraju z 
zarobionym groszem i bez zdrowia. Pie-
niądze zainwestował w budowę domów 
dla dzieci. Dalej był pogodnym i wesołym 
mężczyzną kochającym mężem, ojcem i 
dziadkiem. Gorliwie uczęszczał na próby 
chóru parafialnego, wyjeżdżał na piel-
grzymki, ale też stawał się coraz to słab-
szym i słabszym. Badania specjalistyczne 
wykazały chorobę nowotworową. Nie 

pomogły drogie medykamenty i zabiegi 
medyczne. W 1993 roku Mieczysław 
Dziedzic odszedł do Pana.
 Osierocona żona Krystyna została roz-
darta bólem – do dziś leczy nadciśnienie 
– a dzieci okryte żalem trwają mocno w 
swoich związkach małżeńskich. Wyuczone 
pracy, miłości i odpowiedzialności, obda-
rzone optymizmem i wieloma talentami 
szukają recepty na życie, tak, jak kiedyś 
Ich Ojciec Mieczysław. Są szczęśliwi, a 
nawet wtedy kiedy zdarzają się chwile 
trudne umieją je przetrwać. Zaś Krystyna 
z domu Szarek Dziedzic cieszy się plejadą 
wnuków – 5 wnuczek i 5 wnuków – i bar-
dzo ciepło wspomina męża Mieczysława. 
Rzeczywiście szczęśliwy jest ten kto 
potrafi prawdziwie kochać.

Zuzanna Rogala

Włodzimierz i Anna Dziedzicowie z córką Sarą  
i synem Danielem

Na Oazie w Libuszy. Pierwsza od lewej w górnym rzędzie 
Maria Dziedzic. Obok koleżanki Ela i Agata

Anna i Andrzej Szydłowscy z dziećmiMaria i Stanisław Balasa z synami Ma-
riuszem i Dawidem



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE18

Hej kolęda, kolęda...
„Od Aniołów ogłoszony
 Z Panny w stajni narodzony
Skąd wesele nam przynosi
Miły pokój ludziom głosi – Odkupiciel”

Jan Kaszycki „Kantyczki z nutami”

Okres kolędowania – czas Bożego 
Narodzenia – jest dla nas chrześcijan 

jednym z najradośniejszych w całym 
roku liturgicznym. Przygotowania do 
tego czasu – jak tradycja każe – trwają 
przez cały okres adwentowy. Roraty, 
zapalanie kolejnych świec w wieńcu 
adwentowym, a potem strojenie cho-
inki, przygotowanie stołu wigilijnego, 
opłatek, pasterka i 
te niepowtarzalne 
kolędy, pastorałki i 
kantyczki, za ks. dr. 
Antonim Bystrzo-
nowskim powta-
rzam: „kantyczki 
samą muzyką duszę 
cieszą i radują.” Na-
sze ukochane kolędy 
wyrosły z ludowej 
twórczości i swoją 
prostotą melodyj-
nością i rytmem tra-
fiają w serca nie tyl-
ko wierzących. Za 
Adamem Mickie-
wiczem powtarzam, 
że pieśni ludowe są 
„arką przymierza” 
między dawnymi 
bogobojnymi czasy, 
a nowymi szybko 
pędzącymi i czę-
sto zagmatwanymi 
chwilami. Jest wielkim darem Bożym 
posiadanie dobrego słuchu muzycznego 
i głosu, którym można lepiej i bardziej 
ekspresyjnie chwalić Pana.
 W brzosteckim kościele staramy się 
ozdabiać śpiewaniem chóralnym liturgię 
Mszy Świętej, szczególnie kolędowanie 
jest ulubionym gatunkiem wokalnej mu-
zyki. Trwamy już długo, bo dwadzieścia 
jeden lat. I chociaż chór parafialny zmalał 
jakby już przestawał istnieć, to jednak 
znowu zerwał się, 
śpiewa i trwa.
 N i e z w y k ł y m 
wydarzeniem był 
dla nas chórzystów 
wyjazd do Jodłowej 
– do Sanktuarium 
Dzieciątka Jezus – 
25 stycznia. Dzień 
był mroźny. Dro-
gi przykryte były 
pierzyną śnieżną, 
pod którą lśniła lo-
dowata zmarzlina. 
Niebezpiecznie było 
jechać coraz wyżej i 
wyżej pod przeczyc-
ką górę, a potem 
zjeżdżać w dół do 
Jodłowej. Pomimo 
tych niewygód dro-
gowych sześć samo-
chodów osobowych 
powoli podążało do 

jodłowskiego sanktuarium. Widoki 
wokół był prawdziwie bajeczne – lasy 
otulone puchem bieli, z dachów okrytych 
czapą śniegów zwisały przeźroczyste 
sople lodu. Wszędzie cisza i błogi spokój 
zapanował.
 Kościół jodłowski zbudowany jest 
według nowoczesnych wzorów archi-
tektonicznych i przywitał nas chórzy-
stów brzosteckich pobożną modlitwą, 
powagą i zadumą. Weszliśmy do duże-
go i przestronnego chóru – aparatura, 
mikrofony, wzmacniacze, instrument i 
błoga cisza. Zaś rozmodleni pielgrzymi 
wypełniali całe wnętrze kościoła. Sporo 
pielgrzymów z Wierzchosławic, Dębicy, 
Ropczyc, Ryglic i Brzostku.

 Główny ołtarz, w którym – jakby w 
monstrancji – Dzieciątko Jezus malutkie, 
pogodne, z rozłożonymi rączkami, jakby 
chciało objąć nas wszystkich przybyłych 
pielgrzymów i przytulić do siebie. Roz-
modlony kościół odmawiał Nowennę do 
Dzieciątka Jezus, a potem Msza święta 
koncelebrowana, której przewodniczył 
nasz przewodnik duchowy ks. Tadeusz 
Pacana z kościoła Miłosierdzia Bożego 
w Dębicy – będąc na feriach u siostry 

Alicji Potrzeby przewodził pielgrzymom 
z Brzostku. Brzostecki chór parafialny 
bardzo nabożnie odśpiewał kolędy 
wielbiąc Bożą Dziecinę, dziękując za 
łaski i prosząc o błogosławieństwo. Ko-
ronka do Dzieciątka Jezus przeplatana 
była podziękowaniami za łaski oraz 
prośbami o wstawiennictwo Nowonaro-
dzonego w trudnych sprawach. Judzką 
krainą zakończyliśmy kolędowanie przed 
Bożą Dzieciną, a wierni wsłuchani w tę 
melodię wyobrażali sobie piękną noc 
betlejemską, ubogą stajenkę z żłób-
kiem, w którym Maryja złożyła dziecię 
i Józefa opiekuna pochylonego, a obok 
pastuszków zatrwożonych i biegnących z 
pokłonem, bo: „Bóg się w polu rodzi, na 

ziemię przychodzi”.
 Rozmodleni, roz-
śpiewani, wzruszeni 
i pełni refleksji w 
ciszy i skupieniu 
wracaliśmy do do-
mów rodzinnych.
 N a s z e  k o l ę d o -
wanie trwa dalej. 
Ostatniego stycznia 
uczestniczyliśmy w 
integracyjnym ko-
lędowaniu w Śro-
dowiskowym Domu 
Społecznym wraz 
z Warsztatami Te-
rapii Zajęciowej w 
Brzostku. Tutaj też 
kolędowe melodie 
roznosiły się daleko 
w przestrzeń poza 
ten niezwykły bu-
dynek. Budynek, w 
którym osoby chore, 
zagubione, samotne, 

mają zorganizowane godne życie, reha-
bilitację i opiekę, a nad pracą czuwają 
kierownicy tych dwu placówek dr Alicja 
Przetacznik – Kawalec – Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej i mgr Karol Staniszewski 
– Środowiskowy Dom Społeczny.
 Prawdziwe słowa podziękowania 
należy skierować Mistrzowi tego dzieła, 
jakim jest Żywy Pomnik Jana Pawła II 
proboszczowi parafii brzosteckiej ks. dr. 
Janowi Cebulakowi i życzyć mu wie-

lu błogosławieństw 
bożych na wszystkie 
dni życia.
 My chórzyści koń-
czymy kolędowanie 
– jeszcze tylko Mszę 
świętą na Matkę 
Boską Gromniczną 
wyśpiewamy. Wie-
rzymy, że tym śpie-
wem wyprosimy 
sobie łaskę odpusz-
czenia grzechów i 
schylając pokornie 
głowę przed Bożą 
Dzieciną wyprosi-
my wiele błogosła-
wieństw. Wierzę, 
że chór będzie się 
rozrastał i wielbił 
Pana – Hej nam ko-
lęda.

Zuzanna Rogala
Spotkanie integracyjne w Środowiskowym Domu Społecznym

Brzostecki chór parafialny w Dwerniku (1992 r.)
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Henryk 
Górka

Zofia 
Jarmusz

przeznaczenie
Jesteś przeznaczenie
Idziesz ze mną razem.
Nie pytaj, czy chcę ciebie
Narzucając mi siebie – jesteś moim cieniem!
 Czy myśmy się umówili?
 Nie – nie odpowiadaj – mam się ciebie lękać…
 Bo skoro razem już być mamy
 Bądźmy dla siebie mili!
Nie wiem, co wiedzieć powinnam
Ścieżki nasze – może moja będzie inna?
Może chcesz mi jakiś gorzki kęsek podarować?
To po znajomości rzeknij słówko wcześniej,
bym się mogła jakoś przygotować!
 Tak – bym nie cierpiała, jak rozpacza wielu
 Nawet wtedy, gdy ktoś powie – takie przeznaczenie…
 Jakie? Przecież my – to ja – i to także ty
 Mój ty przyjacielu!
A więc jestem ja z tobą, ty ze mną
Byłoby zupełnie głupotą daremną
Obrazić ciebie – bez twojej zgody
To tak, jakby rzucić kamieniem do wody
 Spadnie on na dno rzeki!
 Nie! Nie rzucaj kamienia! Nie obrażaj tym samym
 swego przeznaczenia!
 Wpisało się ono do twej kartoteki!

Marian 
Nosal

odnajdę siebie
Przeczekam zimę
Aż miną te dni
Mazane słońcem
Od mgły do mgły
Zamiotę schody
Odkopię czas
Aż pękną lody
Zastygłe w nas
Nakryję róże
Ogrzeję sad
Sopel rozmrożę
Co z dachu spadł
Wytrzymam mrozy
Rozgarnę śniegi
Odgrzeję serce
Odnajdę siebie

pani dyrygent
W jej rękę uniesioną
Jak lekko łuk napięty
Wpatrzony oglądałem
W powietrzu takt wycięty
 Raz i dwa i
 Metrum gdzieś gna
 I ręka ta
 Znaczy raz dwa
A linię melodyczną
Rozwija i wygładza
Wypuszcza ją przed siebie
I z wdziękiem sprowadza
 Con amore
 Con dolore
 Umie użyć
 W swoją porę
Słuchałem jej batuty
W zespole w chórze w szkole
Pamiętam gamy nuty
Krzyżyki i bemole
Czasy muzycznej jazdy
Jak na kwintowym kole
Muzyką wypieszczona
Nie mija Jej uroda
Bo ja już posiwiałem
A Ona ciągle młoda 

Z ukrytą dedykacją M.N

marzenie
W przestwór łąki się zielenić,
usta kwiatów sobą zdumieć
Ze zdziwieniem patrzeć w niebo,
kochać, tańczyć, nie rozumieć
I umierać w ptaków śpiewie
I co jeszcze – nie wiesz? Nie wiem!
 Jak mak polny, co wśród zboża się kołysze
 Z brzękiem pszczoły wysączyć nektar z kielicha
 Jak skowronek, który trzepie skrzydełkami
 Tak zaśpiewać hen pod niebem
 I co jeszcze – nie wiesz? Nie wiem!
Pośród burzy chcieć przekrzyczeć głos pioruna
Zdmuchnąć sobą błyskawicę
Co oślepia oczy twoje – opłukane strugą deszczu
A po burzy złapać tęczę, niech zrozumie ona ciebie
I co jeszcze – nie wiesz? Nie wiem!
 Tak pisał jakiś poeta. Dziś nie wiem, gdzie to czytałam
 Lecz wiem na pewno, że krzyczał sercem i duszą szaloną
 I ja też za nim wołałam! Głos jego ginie wśród nocy,
 Echo się błąka po niebie. 
 Czy słyszysz wołanie jego? Nie wiem! 1989 r.

jesień
Jesienna pani idzie przez pole
Maluje wszystko co spotka dookoła
Maluje parki, maluje lasy
W przeróżne szaro złociste pasy
Maluje w czerwień, zieleń brązem złoci
Przekorna swym nadejściem
Tak w przyrodzie psoci

Pustoszy parki, pustoszy gaje
Wypędza z kraju ptaków śpiewanie
A potem tańczy wśród zeschłych liści
W słabych promykach
Jej suknia błyszczy
A gdy wieczorem do snu się zniża
To zimnym chłodem obmywa w górze
I z gęstej mgły swój koc rozkłada 
Z deszczu poduszkę pod głowę wkłada.
Czasem się budzi wiatrem odziana
I dmucha mocno, chmury przegania
I tak dzień po dniu zmienia się w drania
Aż się rozzłości do szpiku kości
I śniegiem sypnie z całej swej złości.
Czas Jej minie a potem zginie
I tak jesienna pani przeminie.

kwiat miłości
Wiem, jak trudno jest
zapomnieć tego kwiatu
który rósł w naszych sercach
chcąc połączyć nas
który co dzień piękniejszy
chciał połączyć serca
lecz uwiądł
karmiony codziennością
rutyną bez entuzjazmu
choć niezapomniany
jego blask
zapach
kolce
to trwa
zostawiając korzenie
gdzieś w nas

tęczowe jutro
Promienie nadziei
znów się pojawiły
już ich nie przysłonią
chmury żadnego z was
choćby padał deszcz
po twarzy naszych serc
nie zwątpię w jutro
ani w tęczę
przecież
nie warto
tracić nadziei
w tęczowe
jutro

Jadwiga 
Kudłacz
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesiakow-
ska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE „EKIW” – Brzostek,  
ul. Szkotnia 16

3. DELIKATESY „CENTRUM”, Małgorzata Drozd 
– Brzostek, ul. Rynek 39

4. ZAKŁAD ROBÓT MELIORACYJNO-KANA-
LIZACYJNYCH „HYDROBUD” SP.J., B. Pysz,  
U. Pysz – Latoszyn 31c 

5. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA w KRA-
KOWIE oddział w BRZOSTKU

6. SKLEP SPOżYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Rena-
ta i Zbigniew Golec – Brzostek, ul. Rynek 29

7. ZAKŁAD RZEźNICZO-WęDLINIARSKI 
„TECHNO-MAS”, Kazimierz Sarna – Brzostek, 
ul. Mickiewicza 19

8. „PMS INTERNATIONAL” SP. Z O.O. – MAREK 
WOJNAR – ZAWADKA BRZOSTECKA 50

9. FIRMA USŁUGOWA ELSTOB, Paweł Wojnar  
– Zawadka Brzostecka 44

10. WINTER-SPORT, Dorota i Grzegorz Betlej  
– Brzostek, ul. Szkolna 3

11. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GEODE-
ZYJNO-BUDOWLANA, inż. Adam Sieńkowski 
– Zawadka Brzostecka

12. ZAKŁAD ŚLUSARSKI, Edward Kmiecik  
– Brzostek, ul. Mickiewicza 16

13. APTEKA, mgr farm. Ryszard Nalepa – ul. 11 
listopada

14. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIKRO-
KOSM, Grzegorz Kłęk – Brzostek, ul. Mickie-
wicza

15. LASZKŁO, Adam Latoszek – Klecie
16. ZAKŁAD KAMIENIARSKO-MEBLOWY, Ja-

nusz Czarnawski – Klecie
17. USŁUGI  WOD. KAN. CO. GAZ, Józef Kawalec 

– Brzostek
18. FIRMA „WAFELEK”, Zbigniew Szczuciński – 

Januszkowice
19. FIRMA WOJT-BUD, Wojciech Miśkowicz – 

Brzostek, ul 11 Listopada 2
20. SZKOŁA JAZDY „MILA”, Anna Nawracaj 

Rozwadowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 1
21. FHU „BRIAN SOFT” - SPRZEDAż I NAPRA-

WA KOMPUTERÓW, Jacek Berrahal – Brzostek, 
ul. Rynek 38 

22. SKLEP WIELOBRANżOWY, Artur Potrzeba 
– Brzostek

23. PHUP MOTOR-PORT, Marek Smoła – Brzostek, 
ul 11 Listopada 14

24. WOD-GAZ, Paweł Bielecki – Brzostek
25. FIRMA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I RZE-

MIOSŁA, Dariusz Kalina – Brzostek
26. SKLEP SPOżYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Bar-

bara Szybist – Kołaczyce
27. SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY „MELISA”, 

Maria Maczuga – Brzostek, ul. Rynek 2
28. KWIACIARNIA „ANIA”, Anna Trojan-Kopala 

– Brzostek, ul. Rynek 18
29. FIRMA HANDLOWA SANIT, Tadeusz Wójcik 

– Brzostek, Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2
30. AGENT UBEZPIECZENIOWY, Jerzy Potrzeba 

– Brzostek, ul. Łukasiewicza 48
31. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, mgr Euge-

niusz Łazowski – Brzostek, ul. Szkotnia 18
32. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW, Le-

sław Kaput – Brzostek, ul. Słoneczna 40
33. FIRMA HANDLOWA BUDROL, Leszek Dzie-

dzic – Mieczysław Dziedzic Spółka Jawna – Za-
wadka Brzostecka 2

34. PH AGD, Zbigniew Ramut
35. SKLEP MOTORYZACYJNY AGRO-MOTOR, 

Joanna Sury – Brzostek, Pawilon Hermes, ul. Łu-
kasiewicza 2

36. SKLEP SPOżYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Ma-
ria Szczygieł, Józef Czekaj

37. FIRMA EDO, Edward Giergowski – Brzostek
38. FHUP ANEx, Aneta Augustyn – Brzostek, ul. 

Przedmieście 36
39. SKLEP TARA, Dorota Wołowiec-Prokop – Brzo-

stek, ul. Rynek 24
40. SKLEP MEBLOWY, Danuta Pruchnik – Brzo-

stek, ul. Rynek
41. FHU AUTOSERWIS, Stanisław Jędrzejczyk  

– Brzostek, ul. Słoneczna
42. APTEKA VITA, Godawska i Wspólnicy Spółka 

Jawna – Brzostek, ul. Szkolna
43. KWIACIARNIA, Piotr Michalski, – Brzostek, 

ul. Rynek
44. FIRMA HANDLOWA I DORADZTWA FINAN-

SOWEGO, Mariusz Grygiel
45. FOTO GRT, G. Trzeciak – Brzostek, ul. Rynek 30

Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów i trene-
rów czuwa BIURO RACHUNKOWE, Jadwiga 
Olszewska – Brzostek, ul Łukasiewicza

Firmy wspierające sekcję piłki nożnej
Lks Brzostowianka Brzostek

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy
Klub LKS Brzostowianka Brzostek
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Dzięki temu, że nasza szkoła korzysta z Projektu Unijnego 
pt. ,,Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic”, współ-

finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, mamy możliwość uczestniczenia z 
zajęciach pozalekcyjnych samoobrony Aikido. Jest to japońska 
sztuka walki skodyfikowana przez sensei’a Morihei’a Ueshibę 
pod koniec dziewiętnastego i na początku dwudziestego wieku. 
Naszym sensei’em jest trener pan Paweł Wiejowski.
 W październiku wraz z rozpoczęciem projektu zaczęły się 
również nasze ćwiczenia. Na pierwszych zajęciach zapoznali-
śmy się z regulaminem Dojo. Nasz trener na każdym treningu 
ma na sobie odpowiedni charakterystyczny strój, wykorzysty-
wany również w innych sztukach walki, np. judo i karate. Strój 
składa się ze zwiewnych plisowanych spodni, 
zwanych hakama. Ich szerokość i długość są 
bardzo ważne, gdyż kryją ruchy nóg, co utrudnia 
rozpoznanie zamiarów przeciwnikowi. 
 Podczas kilku spotkań, w których uczestni-
czyliśmy z wielką ochotą i ciekawością, dowie-
dzieliśmy się m.in., że Aikido nie służy do ataku 
i walki, ale głównie do samoobrony. Aikido uczy 
też opanowania, dystansu do samego siebie i wy-
zwala od gniewu. Nasze treningi polegają przede 
wszystkim na dokładnym kopiowaniu techniki, 
jaką pokazuje nam trener. Do tej pory nauczyliśmy 
się podstawowych ruchów, choć nadal sprawiają 
nam one trudności. Są oczywiście wyjątki. Dla 
osób, które nigdy nie były na takim treningu, 
może wydać się to dziwne, a nawet śmieszne, że 
na dzień dzisiejszy największe trudności sprawia 
nam „przewracanie się”. Jest to jedna z podstaw, 
do których należy również odpowiednie porusza-
nie się. Musimy również umieć kilka słówek po 
japońsku, gdyż są one niezbędne do porozumie-

wania się podczas treningu. Ale, jak to mówią, trening czyni 
mistrza, więc mamy nadzieję, że wkrótce wszyscy doskonale 
opanujemy zasady samoobrony Aikido i uzyskamy tytuły 
mistrzów! 
 Jesteśmy bardzo wdzięczni pomysłodawcy Projektu – Panu 
Stefanowi Kokoczce oraz naszemu trenerowi – Panu Pawłowi 
Wiejowskiemu, że możemy brać udział w tak pożytecznych i 
ciekawych zajęciach.

Dominika Karmelita

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach
Januszkowie 60, 39-230 Brzostek

Tel./Fax 14 68-24-591
http://www.zsjanuszkowice.pl (zakładka: Projekt Unijny)

email: pokl.zsjanuszkowice@interia.pl

treninG czyni mistrza!

Projekt „Wiejska szkoła w środku Europy bez różnic”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

na krawędzi wojny cd.

Po obiedzie synowie i zięciowie 
dziadka przed udaniem się na 

rozmowę z nim w jego pokoju, uzgod-
nili potrzebę nasycenia optymizmem 
odpowiedzi i opinii na aktualne tematy 
polityczne i przewidywane wydarzenia. 
Ponadto dla ograniczenia tematów po-
litycznych postanowiono włączać do 
rozmowy dobre wiadomości rodzinne. 
Uzgodniony optymizm w interpretowa-
niu wydarzeń politycznych okazał się 
zbyteczny. Dziadka interesowały tym 
razem wyłącznie sprawy rodzinne oraz 
przyszłość jego wnucząt i prawnucząt. A 
w ogóle rozmowa trwała krócej niż zwy-
kle ponieważ dziadek był zmęczony, co 
wyraźnie wyczuwali rozmówcy. Dziadek 
prosił by po chwili odpoczynku przyszły 
do niego córki i synowe.
 Mnie ogarnęła głęboka apatia. Bez-
skutecznie próbowałem otrząsnąć się 
ze stanu odrętwienia. Mimo osobistych 
powodów do radości z pomyślnie speł-
niającego się marzenia nauki w gim-
nazjum, nie potrafiłem cieszyć się ani 
dzielić z kuzynostwem moimi przeży-

ciami i radosną perspektywą. Obojętnie 
też przysłuchiwałem się dyskusji jaką 
prowadzili wujkowie i tato po wyjściu 
z pokoju dziadka. Ożywił mnie dopiero 
widok wychodzących od dziadka cioć, 
mamy i wujenek. Wycierały one sobie 
oczy chusteczkami. Podbiegłem do 
mamy z pytaniem, co się stało? A nic, 
tylko dziadziu mówił do nas tak jakby 
żegnał się z nami na zawsze. W tym 
momencie i u mnie pojawiły się łzy w 
oczach. Mimo woli głęboko westchną-
łem i zaszlochałem, bowiem serdecznie 
kochałem dziadka. Wytworzyła się 
ciężka atmosfera przesycona smutkiem 
i niepokojem. Do wieczora było jeszcze 
dość daleko lecz uczestnicy uroczystości 
imieninowej szykowali się już do poże-
gnań i odjazdów.
 W drodze powrotnej do domu nasza 
rodzina była pogrążona w smutnym 
milczeniu. Tato tylko czasem robił uwagi 
bym końcem biczyska z grzbietów koni 
spędzał bąki, które je dotkliwie kłuły i 
wysysały krew. Przy zjazdach z góry brał 
drążek od szlajfy i hamował przednie 
koła wozu, by orczyki nie biły koni po 
nogach. Kiedy przyjechaliśmy przed dom 
naszej zagrody wszyscy wysiedli z wozu 
a ja przekazałem konie Władkowi, który 
wyprzęgnął je i zaprowadził do stajni.
 W mieszkaniu nastąpiło nieco odprę-
żenia. Przyjezdni z imienin przebierali 
się w odzież powszednią, a odświętną 
starannie wieszano w szafie lub składano 
w kufrze. Rozpoczęła się też rozmowa. 
Ciocia Anna wypytywała o stan zdrowia 

dziadka z Brzezin, a my opowiadaliśmy 
jej nasze wrażenia. Stopniowo rozmowa 
zeszła na tematy codziennych prac.
 Żniwa już się zaczęły i nadchodzący 
tydzień po imieninach dziadka zapo-
wiadał się bardzo pracowicie. Tato z 
coraz większym zainteresowaniem 
wysłuchiwał wiadomości radiowych i 
komentował je z narastającym niepo-
kojem. Jego zdaniem Polska znalazła 
się na krawędzi wojny z Niemcami. Po 
wypowiedzeniu przez Hitlera układu o 
nieagresji z Polską w dniu 28 kwietnia 
1939 r., Niemcy zamienili dotychczaso-
we naciski dyplomatyczne na Polskę w 
stanowcze żądania przyłączenia Gdań-
ska do III Rzeszy i zbudowania przez 
teren Polski eksterytorialnego korytarza 
połączeń kolejowych i samochodowych 
Niemiec z Prusami Wschodnimi. Z 
ludźmi, którzy przychodzili do nas w 
różnych sprawach, rozmawiano nie tyle 
o żniwach i warunkach pogodowych, ile 
o możliwości wybuchu wojny, bo wisi 
ona już na włosku, jak mówili niektórzy. 
Opowiadano też na temat wojny rozmaite 
nowinki, jakie ostatnio słyszano lub wi-
dziano. Atmosfera niepokoju zagęszczała 
się z dnia na dzień.
 Narastające napięcie podniecała groza 
opowiadań ludzi o pewnych znakach po 
których poznawać będziemy zbliżanie się 
końca świata. Przy czym jedni odwoły-
wali się do snów i proroczych widziadeł 
doznawanych przez osoby wymienione 
z nazwiska albo z profesji i miejsca za-
mieszkania. Inni zaś powoływali się na 

alergia na zwierzęta

Moda na trzymanie zwierząt w domu 
powoduje, że liczba osób uczulo-

nych na zwierzęta z roku na rok powoli 
zaczyna równać się częstości uczuleń na 
pyłki drzew i traw. Naukowcy alarmują, 
że obecnie co dziesiąta osoba jest zagro-
żona alergenami zwierząt. Uczulać może 
każde zwierzę trzymane w domu, zwłasz-
cza jego naskórek, sierść, pióra lub ślina 
czy białka zawarte w moczu, kale (ptaki).
 Alergia to immunologiczna reakcja 
organizmu na substancje białkowe znaj-
dujące się w tych wydzielinach. Alergeny 
sierści, naskórka unoszą się w powietrzu, 
a następnie osiedlają na błonach ślu-
zowych nosa bądź spojówkach. Wśród 
zwierząt, których alergeny uczulają naj-
częściej znajdują się koty, psy, gryzonie 
(świnki morskie, chomiki), a także ptaki 
(papugi, gołębie), choć oczywiście inne 
zwierzęta mogą uczulać równie mocno.
 U osób uczulonych, styczność ze zwie-
rzętami może powodować wystąpienie 
na skórze pokrzywki lub świądu, a także 
kaszel, katar oraz zapalenie spojówek. 
Uczulenie na sierść lub naskórek psa jest 
bardzo powszechne, ale jednak rzadsze 
niż na koty. Alergeny pochodzące ze 

skóry i włosów kota czy psa roznoszą się 
po całym mieszkaniu. Uczulenie na ptaki 
występuje zazwyczaj u osób trzymają-
cych w domu kanarki czy papugi, a także 
u osób hodujących np. drób. W przypad-
ku wykrycia alergii na ptaki konieczne 
jest usunięcie tych zwierząt z własnego 
otoczenia, gdyż ich alergeny stanowią 
większe zagrożenie niż te pochodzące od 
ssaków. Może dojść nawet do zapalenia 
pęcherzyków płucnych - najpoważniej-
szej z chorób układu oddechowego. Tej 
choroby nie wywołują alergeny ssaków, 
które częściej powodują astmę oskrzelo-
wą, zapalenie spojówek czy alergiczny 
nieżyt nosa. Jednym z najbardziej uczu-
lających zwierząt domowych jest świnka 
morska.
 W przypadku zdiagnozowanej alergii, 
należy unikać kontaktu ze zwierzętami. 
W większości przypadków objawy 
ustępują, gdy pozbędziemy się z domu 
zwierzęcia, którego alergeny są dla nas 
szkodliwe. Jeśli jednak mimo choroby 
nie chcemy się pozbywać naszego ulu-
bieńca, zadbajmy o częste sprzątanie 
mieszkania, kąpanie zwierzaka (pozwoli 
to zredukować ilość roznoszonych aler-
genów) i nie dopuszczajmy, żeby zwierzę 
wchodziło do naszego lub dziecięcego 
łóżka. Unikajmy także układania na pod-
łogach dywanów, w których gromadzą 
się alergeny. Można również używać 
specjalnych odkurzaczy z filtrami HEPA, 
które wyłapują alergeny, a podłogę czę-
ściej zmywać wilgotnym mopem. Jeśli 
symptomy alergii są nieznaczne można 
zaryzykować pozostawienie zwierzaka 

(ostatnie badania naukowe pokazują, że 
dzieci wychowujące się ze zwierzakami 
dwa razy rzadziej chorują na astmę), gdy 
jednak reakcja alergiczna jest bardzo 
silna, a testy skórne lub z krwi pokazują 
jednoznacznie, że dziecko lub my mamy 
alergię na sierść to nie wolno ryzykować 
i trzeba znaleźć pupilowi nowy dom.
 Jeśli pragniemy posiadać w domu 
zwierzątko, a objawy alergii są u nas 
bardzo silne warto rozejrzeć się także za 
zwierzętami, których trzymanie nie spo-
woduje nasilenia objawów alergii - mogą 
to być żółwie, rybki i inne.
 Coraz popularniejsze stają się też rasy 
zwierząt, które nie uczulają. Np. psy rasy 
york, pudel, maltańczyk - mają one sierść 
podobną do ludzkiej bez tzw. podszerst-
ka (czyli krótkiej gęstej warstwy futra). 
Jednak znalezienie rasy, która na pewno 
nie wywoła alergii nie jest łatwe, gdyż 
najwięcej alergenów znajduje się w ślinie 
i innych wydzielinach zwierząt, więc brak 
włosów przed alergią nie chroni.
 Najskuteczniejszym sposobem le-
czenia obok unikania kontaktu ze zwie-
rzętami jest leczenie farmakologiczne. 
Wymaga ono stosowania leków antyhi-
staminowych w przypadku astmy i kataru 
oraz kortykosterydów dla wygaszenia 
procesów zapalnych (są to leki wydawane 
w aptece z przepisu lekarza).
 Można poddać się również immuno-
terapii - odczulaniu, jednak nie zawsze 
przynosi ona zadowalające efekty.
 Dużo zdrowia!

mgr farm. Monika Miałkowska

kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”
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przepowiednie królowej Saby znanej z 
Biblii. Najbardziej przerażające wrażenie 
robiły na mnie opowiadania o zbliżaniu 
się sądu ostatecznego i końca świata, 
oparte na treści ostatniej księgi Nowego 
Testamentu, zatytułowanej Apokalipsa, 
zwanej też Objawieniem św. Jana apo-
stoła. Zbliżanie się końca świata miało 
być poprzedzone takimi znakami jak: 
wielkie wojny, zarazy, głody i masowe 
wymieranie ludzi.
 W ostatnich dniach lipca 1939 r. 
Władkowi doręczono powołanie do 
wojska. Fakt ten sprawił, że naszych 
domowników ogarnęło powszechne 
przygnębienie, chociaż każdego z nieco 
innego powodu. Władka przygnębiało to, 
że powołanie go do wojska przypadło na 
czas powszechnego strachu przed okrop-
nościami wojny, w której on prawdopo-
dobnie będzie musiał uczestniczyć. Po-
nadto nie znosił on służby wojskowej ze 
względu na dryl życia koszarowego. Moi 
rodzice byli zmartwieni utratą bardzo 
dobrego parobka w okresie intensywnych 
prac w ich gospodarstwie rolnym, zwią-
zanych ze zbiorami płodów rolnych oraz 
siewów zbóż ozimych i przygotowywa-
nia roli pod uprawy wiosenne. W dodatku 
bardzo lubili Władka i traktowali go jak 
członka rodziny. Mnie ogarniał smutek 
i żal z powodu bezwzględnego zabrania 
mi serdecznego powiernika i przyjaciela 
w życiu codziennym. Wszystkich nas 
przygnębiało żałosne uczucie powodo-
wane nieuchronną koniecznością wza-
jemnego rozstania się w obliczu coraz 
wyraźniej zarysowujących się zagrożeń 
wojną. Podczas pożegnania z Władkiem 
wszyscy płakali, nawet tato odporny na 
wzruszenia miał łzy w oczach.
 Już na drugi dzień po odejściu Władka 
tato przeprowadził ze mną męską roz-
mowę i przekazał mi część obowiązków 
Władka, mimo wówczas moich dopiero 
dwunastu lat życia. Podkreślił przy tym 
z wielkim uznaniem, że umiem wyko-
nywać powierzone mi prace, ponieważ 
nauczyłem się ich przy Władku poma-
gając mu chętnie. Do przekazanych 
mi obowiązków należała codzienna 
obsługa koni w stajni oraz powożenie 
nimi. Obsługa koni w stajni polegała na 
przygotowywaniu i zadawaniu im paszy 
trzy razy dziennie, pojenie ich wodą ze 
studni, czyszczeniu koni z brudu i kurzu 

tak by sierść na nich lśniła, utrzymywa-
niu czystości w stajni i wywożeniu na 
taczkach gnoju ze stajni na gnojowisko. 
W naszym gospodarstwie wówczas było 
dwie klacze i źrebię kilkumiesięczne. 
Pod względem umaszczenia klacze były 
jedna gniada a druga kasztanka. Gniada 
była matką źrebięcia a jego umaszczenie 
podobne było do matki. Kobyły gniadej 
bardzo się bałem, ponieważ gryzła i 
kopała zwłaszcza kiedy miała źrebię. 
Dlatego trzeba było ją obsługiwać bardzo 
ostrożnie, by nie doznać od niej urazów, 
które mogłyby spowodować kalectwo 
albo nawet śmierć.
 Powierzenie mi obowiązków parobka 
sprawiło, że nagle poczułem się pełnolet-
nim mężczyzną chociaż niedostatecznie 
wyrośniętym co bardzo utrudniało mi 
spełnianie nowych obowiązków. Moje 
marzenia o nauce przesłaniała mi powa-
ga przekazanych zadań, które starałem 
się wykonywać rzetelnie, korzystając 
nawet z taboretu by dosięgnąć grzbietu 
koni przy ich czyszczeniu. Oczywiście 
imponowało mi otrzymanie roli w której 
czułem się nie tylko parobkiem, lecz 
także współgospodarzem, jako syn wła-
ściciela gospodarstwa rolnego. Ciężka 
praca przy koniach i wyczerpujące roboty 
żniwne wykonywane w słonecznym upa-
le powodowały tak wielkie zmęczenie, że 
przestałem odczuwać grozę opowiadań 
o wojnie i końcu świata. Jedynym ma-
rzeniem jakie miałem to chociaż mała 
chwila wypoczynku. Dlatego tak bardzo 
lubiłem każdą chwilę kiedy mogłem 
położyć się w sianie na strychu stajni 
i zasnąć. Zasypiałem zaś natychmiast i 
tak mocno, że siostra Gienia albo mama 
przychodziły mnie budzić, kiedy trzeba 
było iść na posiłek lub do roboty w pole.
 Na Gienię i na mnie jako najstar-
szych z rodzeństwa w domu przypadało 
najwięcej ciężkiej pracy w rodzinnym 
gospodarstwie rolnym. Nie było już 
służącej ani parobka, a najstarsza siostra 
Marysia mieszkała z mężem i teściową na 
Kujawach i też miała dużo pracy w ich 
gospodarstwie rolnym. Młodsza siostra 
Cela na początku sierpnia skończyła 
dopiero dziesięć lat i pomagała cioci 
Annie pasać bydło oraz trochę mamie w 
gospodarstwie domowym. Najmłodsza 
zaś Hela była jeszcze dzieckiem. We 
wrześniu miała skończyć siedem lat i 

pójść do szkoły powszechnej. Żniwa 
dobiegały już końca. Trwały pierwsze 
omłoty żyta i pszenicy na siew i na mąkę 
z nowych zbiorów. W polu tato uczył 
mnie wykonywać podorywki ściernisk i 
ich bronowania. Niebawem trzeba było 
zaczynać orki głębokie i przygotowywać 
glebę pod zasiewy zbóż ozimych.
 Aż tu nagle rano 30 sierpnia tato 
usłyszał w radio komunikat o ogłoszeniu 
powszechnej mobilizacji wojskowej w 
Polsce. Przekazując tę wiadomość tato 
był zdania, że tym razem już rzeczy-
wiście Polska staje na krawędzi wojny 
z Niemcami. Przy śniadaniu wszyscy 
byliśmy przejęci niebezpieczeństwem 
wypowiedzenia przez Hitlera wojny. 
Widząc nasze przerażenie tato zaczął 
pocieszać rodzinę mówiąc, że na razie 
nie mamy się czego bać. Na szczęście 
dla nas mieszkamy daleko od granicy z 
Niemcami. Ponadto nasza wieś położo-
na jest z dala od ośrodków miejskich i 
przemysłowych oraz od dobrych dróg po-
trzebnych dla zmotoryzowanych wojsk 
niemieckich. Do nas może w ogóle wojna 
nie dojdzie, bo kiedy Niemcy wypowie-
dzą wojnę Polsce to na pewno Anglia i 
Francja wypowiedzą wojnę Niemcom i 
cała awantura wojenna rozegra się na ich 
terytorium. Powyższe słowa były rze-
czywiście tylko pocieszeniem, bo wcale 
nie wyczuwałem w nich pewności taty, 
że tak właśnie będzie. Jedynie co było 
pewne to, że nas Łukasików powszechna 
mobilizacja nie obejmuje, bo tato jest za 
stary a ja za młody.
 Wnet do naszego domostwa zaczęły 
napływać najróżniejsze wiadomości. 
Jedne były pełne grozy o straszliwej sile 
niszczycielskiej niemieckiego lotnictwa 
bojowego, które nie potrzebuje żadnych 
dróg ani mostów. Inne zaś zawierały sło-
wa otuchy i nadziei, że Hitler nie odważy 
się rozpocząć wojny w obawie przed 
zdecydowaną obroną wojsk polskich, 
a przede wszystkim w obawie o wypo-
wiedzenie wojny Niemcom przez Anglię 
i Francję. Mówiono, że od rana jeźdźcy 
na koniach rozwożą karty mobilizacyjne. 
Wymieniano też z nazwiska mężczyzn 
z naszej wsi a nawet parafii, którzy już 
otrzymali wezwania do natychmiastowe-
go zgłoszenia się w jednostce wojskowej 
podanej na wezwaniu.

cdn.

 Składamy serdeczne podziękowania ks. proboszczom parafii pw.: Znale-
zienia Krzyża Świętego w Brzostku i parafii pw.: Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Siedliskach-Bogusz, Przyjaciołom, Sąsiadom, Koleżankom 
i Kolegom z pracy, Zakładowi Pogrzebowemu oraz wszystkim tym, którzy 
łącząc się z nami dzielili smutek i żal, okazali wiele serca, współczucia i 
życzliwości, za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, pamięć, liczne intencje 

mszalne, udział w uroczystości pogrzebowej 
śp. Jadwigi Niezgody 

składają pogrążeni w smutku mąż i córki z rodzinami.

Serdeczne podziękowanie za udział w pogrzebie naszej Mamy
śp. Heleny Gotfryd-Grabińskiej 
wszystkim Sąsiadom, Przyjaciołom, Kolegom i Znajomym 

składają córka i synowie z rodzinami

 Serdecznie dziękuję  ks. kano-
nikowi Janowi Olchawskiemu, 
ks. proboszczowi Ryszardowi 
Radoniowi, władzom samorzą-
dowym, Burmistrzowi Leszko-

wi Bieńkowi, Zastępcy Burmistrza Piotrowi 
Szczepkowiczowi, Radnej Powiatu Marii 
Przebiędzie, Radnym, Sołtysom, Pracowni-
kom Urzędu Miejskiego, Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej z Brzostku, Radzie Sołeckiej z 
Głobikówki, Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym 
i Przyjaciołom za posługę oraz udział w uro-
czystości pogrzebowej mojej Mamy 

śp. Janiny Kmiecik 
Z wyrazami szacunku

Jerzy Kmiecik
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Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż środka trwałego – stanowiącego własność Gminy 

Brzostek

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest autobus marki AUTO-
SAN S.A o numerze rejestracyjnym: TNC 5158; rok produkcji 1988
Dane identyfikacyjne pojazdu:
1. Rodzaj pojazdu:         autobus
2. marka i typ pojazdu      Autosan s.a.
3. model pojazdu         H9.21 12,5 t
4. nr rej. poj.            TNC 5158
5. Nr INFO-EKSPERT      133-00011
6. Nr identyfikacyjny (VIN)   620070
7. data pierwszej rejestracji   1988/01/01
8. wskazanie drogomierza    143169 km
9. kolor powłoki lakieru     żółty 1 –warstwowy akrylowy
10. rodzaj autobusu         dalekobieżny 2 drzwiowy 51 osobowy
11. liczba miejsc siedzących   39
12. Liczba osi/ rodzaj napędu   2/4x2
13. rozstaw osi            4700 mm
14. oznaczenie silnika       6Ct107/A6/7
15. rodzaj silnika          z zapłonem samoczynnym
16. pojemność /moc silnika    6540 cm/110kW(150 KM)
17. liczba cylindrów        6/ rzędowy
18. długość/szerokość/wysokość 10000mm/2500mm/3150 mm
19. badanie techniczne ważne do 19.08.2010 r.
 Stan techniczno-eksploatacyjny pojazdu: silnik i osprzęt silnika 
kompletny o zużyciu średnim odpowiadającym okresowi eksploatacji 
i osiągniętemu przebiegowi. Zespoły podwozia zużyte odpowiednio 
do osiągniętego przebiegu i dokonywanych przeglądów i napraw 
wynikających z wymogów serwisowych w czasie jego eksploatacji. 
Nadwozie pojazdu kompletne. Poszycie zewnętrzne blach nosi liczne 
ogniska korozji i uszkodzeń powłoki lakierniczej zwłaszcza w czę-
ści dolnej i na szkielecie podłogi. Tapicerka wnętrzna zabrudzona i 
porozrywana zwłaszcza pokrowce siedzeń. Wykładziny ścian bocz-
nych i sufitu miejscowo popękane i wytarte. Uszczelki szyb i drzwi 
starzeniowo popękane.
Cena wywoławcza pojazdu wynosi netto: 4 590,16 zł (słownie: czte-
ry tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 16/100) + 23% VAT-u
Wadium wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w 
zamkniętej kopercie z podaniem proponowanej ceny zakupu 
oraz wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 
15.03.2011r. w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzostu lub na konto 
Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0006)
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powo-
dów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. Wadium 
wnosi się w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108).

Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż środka trwałego –stanowiącego własność Gminy 

Brzostek

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest autobus marki AUTO-
SAN S.A o numerze rejestracyjnym : TNC 5159; rok produkcji 1988
Dane identyfikacyjne pojazdu:
1. Rodzaj pojazdu:          autobus
2. marka                Autosan s.a.
3. model pojazdu          H9.35 12,5 t
4. nr rej. poj.             TNC 5159
5. Nr INFO-EKSPERT       133-00034
6. Nr identyfikacyjny (VIN)    600445
7. data pierwszej rejestracji    1988/04/21
8. wskazanie drogomierza     100802 km
9. kolor powłoki lakieru        niebiesko-biały 1–warstwowy akrylowy
10. rodzaj autobusu          miejski 2 drzwiowy 70 osobowy
11. liczba miejsc siedzących    24
12. liczba osi/ rodzaj napędu    2/4x2
13. rozstaw osi             4700 mm
14. oznaczenie silnika        6cT107
15. rodzaj silnika           z zapłonem samoczynnym
16. pojemność /moc silnika     6540 cm/110kW(150 KM)
17. liczba cylindrów         6/ rzędowy
18. długość/ szerokość/ wysokość 9310mm/2500mm/3150 mm
19. badanie techniczne ważne do  12.08.2010 r.
 Stan techniczno-eksploatacyjny pojazdu: silnik i osprzęt silnika 
typowy o zużyciu proporcjonalnym do osiągniętego przebiegu, przy 
uwzględnieniu przeglądów i napraw wynikających z wymogów 
techniczno-eksploatacyjnych. Zespoły podwozia częściowo zużyte 
eksploatacyjnie, odpowiednio do osiągniętego przebiegu i okresu 
eksploatacji. Nadwozie pojazdu kompletne. Wykładziny wewnętrzne 
ścian miejscowo popękane i wytarte. Na poszyciu zewnętrznym nad-
wozia w części dolnej szczególnie na drzwiach występują miejscowo 
ogniska korozji i uszkodzenia powłoki lakierniczej. Uszczelki szyb i 
drzwi starzeniowo popękane.
Cena wywoławcza pojazdu wynosi netto: 1 639,34 zł (słownie: 
tysiąc sześćset trzydzieści dziewięć złotych 34/100) +23% VAT
Wadium wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w 
zamkniętej kopercie z podaniem proponowanej ceny zakupu 
oraz wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 
15.03.2011r. w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzostu lub na konto 
Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0006)
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powo-
dów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. Wadium 
wnosi się w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108).

19 stycznia b.r. w Galerii Sztuki MOK 
w Dębicy został rozstrzygnięty Po-

wiatowy Konkurs Szopek Bożonarodze-
niowych, w którym brali udział laureaci 
eliminacji gminnych organizowanych 
przez Dom Kultury w Brzostku.
 Komisja konkursowa, w skład której 
wchodzili: Barbara Pelczar-Białek – Dyr. 
Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i 
Sportu, Franciszek Szczerbiński – artysta 
plastyk, Ryszard Kucab – kierownik Ga-
lerii Sztuki MOK w Dębicy oraz Mariola 
Zając i Magdalena Daniek – pracownicy 
tej galerii, dokonała oceny 58 szopek i 
przyznała nagrody m.in. dla prac z terenu 
naszej gminy.
 W kategorii szkół podstawowych I 
miejsce przyznano pracy zbiorowej ze 
Szkoły Podstawowej w Smarżowej, zaś 
III nagrodę otrzymały Paulina Maziarz 
i Ewelina Ryba ze Szkoły Podstawowej 

w Brzostku.
 W kategorii osób niepełnosprawnych 
II miejsce zajęła praca w wykonaniu 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Brzostku. 
 Natomiast w kategorii szopek ro-
dzinnych wyróżnienia otrzymali: Anna 
Ochałek z rodziną z Januszkowic oraz 
Jakub Samborski z rodziną z Brzostku.
 Tak wysokie oceny szopek wyko-
nanych przez uczniów z naszej gminy 
świadczą o ich dużym poziomie arty-
stycznym, pomysłowości i atrakcyjności 
oraz doskonałej znajomości tradycji. 
Szopki były bowiem oceniane przez 
plastyków oraz znawców kultury i sztuki 
ludowej. 
 Wszystkim laureatom, którzy zajęli 
tak znakomite miejsca na szczeblu po-
wiatowym, serdecznie gratulujemy. 

E.M.

Laureaci powiatowego konkursu szopek Bożonarodzeniowych

W kategorii szkół podstawowych I miejsce 
przyznano szopce ze Smarżowej

Fot. J. Nosal
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Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w domu ludo-
wym w Kleciach –stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze 
budynku domu ludowego w Kleciach, z przeznaczeniem na pro-
wadzenie nieuciążliwej działalności handlowej.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użyt-
kowej wynosi 8,83 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 81 m2. Lokal wy-
posażony jest w energię elektryczną, bieżącą wodę i gaz.
Najemca ponosi oprócz czynszu również opłaty za zużytą ener-
gię 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.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBęDZIE SIę  
W URZęDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 11 MARCA 2011 r. O GODZ. 1100

Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w wyżej wymienionej wysokości do dnia 08.03.2011r. w Kasie 
Urzędu Miejskiego w Brzostu lub na konto Urzędu (BSR 
o / Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0006)

Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w domu strażaka 
w Januszkowicach – stanowiącego własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze 
budynku domu strażaka w Januszkowicach, z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności w zakresie usług zdrowotnych.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosi 1,50 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi łącznie 51 m2 (w tym korytarz, 
gabinet lekarski, rejestracja, gabinet zabiegowy, ubikacja).
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.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBęDZIE SIę  
W URZęDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  

W DNIU 1 MARCA 2011 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 25.02.2011r. w Kasie 
Urzędu Miejskiego w Brzostu lub na konto Urzędu (BSR o/
Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0006)

BURMISTRZ BRZOSTKU ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA)
na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity: Dz. U z 2010 Nr 102 poz. 651 ze zm.), na podstawie § 6 ust.1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. 
w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich 
wydzierżawiania na okres do 10 lata, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31 .08. 2010r. w sprawie 
określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek 
ogłaszam do dzierżawy niżej podane działki:

L.p.
Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia

nieruchomości
(ha)

Opis Nieru- 
chomości
(użytki)

Przeznaczenie nieru-
ruchomości i sposób 

jej zagospodarowania

 Cena wywoławcza ro- 
cznego czynszu dzierża- 

wnego netto (w zł)

Zasady na- 
bycia nieru-

chomości
Wadium

(zł)Nr KW Nr 
działki Położenie

1. KW Nr
29 151 141 Głobikówka 0,76

Użytki:
PsV-0,63
Br/PsV-0,13

rolna 120,- Dzierżawa 12,-

2. KW Nr
38 567 287/1 Kamienica 

Dolna 0,11 Użytki:
RIVb - 0,11 rolna 55,- Dzierżawa 6,-

3. KW Nr
27 795

475/3
475/4

Nawsie 
Brzosteckie 0,71

Użytki:
RIVb- 0,40
ŁV-0,31

rolna 120,- Dzierżawa 12,-

4. KW Nr
27 795

246/3
(część)

Kamienica 
Górna 0,16

Użytki:
RIVb-0,05
PsV-0,11

rolna 55,- Dzierżawa 6,-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBęDZIE SIę W URZęDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFEREN-
CYJNEJ W DNIU 10 MARCA 2011 r. OD GODZ. 1030 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 07 marca 2011 r. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego 
– zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm). Wadium w pieniądzu należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego 
lub na konto: BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) .
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wa-
dium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę netto, w związku z 
czym do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, co łącznie stanowić 
będzie kwotę rocznego czynszu dzierżawnego działki. 
Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat. 
Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.
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 2011 rok.)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 

Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2011 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).
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krzyżówka z naGrodą
Poziomo:
1) Psie zawodzenie; 4) Mimowolny skurcz mięśni; 7) W szkole 
i w parku; 10) Telefoniczny przy drodze; 11) Stan pogody;  
12) Odgłos na planie filmowym; 13) Żeglarski sygnał dźwię-
kowy; 14) Sędzia w konkursie; 15) Książę arabski; 16) Duma 
pawia; 17) Pas ziemi uprawnej między bruzdami; 20) Barwa 
dźwięku; 23) Ma drżące liście; 28) Cechuje lekkoducha;  
29) Muł; 32) Bolesne pęknięcie naskórka w kącikach ust;  
35) Spokojny filozof; 38) Pieśń solowa z akompaniamentem; 
39) Czepia się psiego ogona; 40) Równowaga na boisku;  
41) Imię czegoś; 42) Smaczna z kremem; 43) Legendarny czło-
wiek śniegu; 44) Kują w Pacanowie; 45) ... Podlaski ze stadniną 
koni; 46) Ptak drapieżny lub grzyb; 47) Opera Pucciniego.
Pionowo:
1) Lista; 2) Jezioro w Rosji; 3) Główne miasto w Zagłębiu 
Ruhry; 5) Ze zdjęciami; 6) Wyższy od kapitana, a niższy od 

pułkownika; 7) Krowie odchody; 8) Usta; 9) Główna tętnica 
wychodząca z lewej komory serca; 18) Plakat; 19) Budynek dla 
bydła; 21) Zespół, załoga; 22) Miejsce dla suflera; 24) Wyższa 
izba parlamentu; 25) Rzucane w grze hazardowej; 26) Partia 
Moczulskiego; 27) Wieszak w rzeźni; 29) Brat ojca; 30) Jednost-
ka strumienia świetlnego; 31) Pasmo górskie; 32) Zamieranie 
czegoś; 33) Dowódca Agronautów; 34) Chryja; 35) Smykałka; 
36) Nakrycie na stół 37) Izba szkolna gdzie odbywają się lekcje.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego na dole strony 
dostarczone do 28 lutego 2011 r. do Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: NA NOWY 
ROK PRZYBYWA DNIA NA BARANI SKOK.
Nagrodę książkową wylosował BARTŁOMIEJ TYBUROW-
SKI z Nawsia Brzosteckigo.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do Domu Kultury w 
Brzostku. 

J. Nosal

Do księgarni wchodzi kobieta w żało-
bie trzymając w ręku książkę „Grzyby 
wokół nas“. Księgarz ściska jej rękę:
– Szczere wyrazy współczucia, wy-
dawnictwo już poprawiło te błędy!

		
Rozmawiają dwaj mężczyźni przy ba-
rze:

– Pan żonaty?
– Nie, kot mnie podrapał.

		
Sierżant zebrał kompanię i pyta:
– Kto chce pojechać na wykopki ziem-
niaków na polu siostry generała?
Zgłosiło się dwóch. Sierżant skomen-
tował:
– Dobra, pozostali pójdą na piechotę.

		
Przychodzi baba do lekarza:
– Panie doktorze, dzwoni mi w uszach! 
Co mam robić?
– Przede wszystkim: nie otwierać.

		

Gość wzywa kelnera i pyta:
– Czy muzycy w waszym lokalu grają 
na życzenie gości?
– Oczywiście, szanowny panie!
– To proszę im powiedzieć, żeby zagra-
li w domino!

		
Spotykają się koledzy:
– Stasiu, co tam w pracy?
– A nic... W zeszłym tygodniu nasz 
szef utknął w windzie.
– I co zrobiliście?
– Nic. Ciągle się zastanawiamy.
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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

Przyjmujemy 
zamówienia 

na dekoracje ślubne 
w kościele i na sali
BRZOSTEK, ul. RYNEK 30

ZAPRASZAMY

1% podatku dLa damianka
Drodzy Czytelnicy Wiadomości Brzosteckich!
 Zwracam się z prośbą o przekazanie 1% po-
datku dla niesłyszącego Damianka. Damianek 
wymaga stałej i Fachowej rehabilitacji, aby mógł 
w przyszłości sam sobie radzić z przeciwnościami 
tego świata.
Dane potrzebne do PIT:

1. Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom Zdążyć  
z Pomocą

2. KRS: 0000037904
3. Imię i nazwisko podopiecznego: Damian 

Raś – wpisujemy w rubryce informacje uzu-
pełniające 1%

Ważne! W PIT nie wpisujemy nigdzie nr. konta.
Za okazaną pomoc i życzliwość z góry  

serdecznie dziękuję
M. Kawalec–Raś

korepetycje „mat-Fiz”
mgr Przemysław Bachara

Brzostek ul. Jana Winiarza 6,    tel: 692 993 140
 Profesjonalne korepetycje z matematyki i fizyki na 
każdym poziomie nauczania, przygotowanie do matury, 
testów gimnazjalnych, egzaminów do szkół wyższych. 
Rozwiązywanie zadań, pomoc w pisaniu konspektów oraz 
sprawozdań. Po uzgodnieniu możliwość dojazdu do ucznia.
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KWIACIARNIA CASABLANKA
(OBOK FOTOGRAFA)

ZOSTAŁA PRZENIESIONA
10 METRÓW NIŻEJ

PONIŻEJ SKLEPU NIKO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Już po raz dziewiętnasty 9 stycznia odbył 
się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy i chociaż nadal liczone są pie-
niądze, wiadomo, że w tym roku również 
nie pozostaliśmy obojętni na apel Jurka 
Owsiaka. Tym razem orkiestra grała dla 
dzieci z chorobami urologicznymi i ne-
frologicznymi. 
 W tym dniu ogromną rolę odgrywają 
wolontariusze, którzy od wczesnych 
godzin rannych kwestowali na terenie 
Brzostku, a od godz. 15-tej w Domu 
Kultury rozpoczęły się występy przy-
gotowane przez uczniów ze szkół: SP w 
Brzostku, SP w Grudnej Górnej, SP w 
Kamienicy Dolnej, ZS w Januszkowicach, 
SP w Przeczycy. Symboliczne serduszko 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

odciśnięte zostało także w serduszkach 
najmłodszych uczestników 19 Finału – 
przedszkolaków z Brzostku oraz dzieci z 
„Akademii Malucha”, która prowadzona 
jest w Szkole Podstawowej w Brzostku. 
Maluchy z ogromnym zapałem starały się 
wesprzeć to ogromne dzieło. W 19 Finał 
włączyli się także: Urszula Wąsik, która 
zaśpiewała i zagrała na organach kolędy, 
Uczniowski Klub Sportowy „Kyokushin 
Karate” z Brzostku, który zaprezentował 
techniki walk oraz medytację i zespół 
młodzieżowy „EPSYLION”. W czasie 
imprezy przeprowadzona została licytacja 
i loteria fantowa. Tradycyjnie już Dyrekcja 
Szkoły Podstawowej w Brzostku wraz ze 
swoją załogą przygotowała wspaniały tort 
na 19 Finał WOŚP. Tort został rozkrojony 
na kawałki i każdy kto zechciał wspomóc 
potrzebujących mógł złożyć wolny datek 
i zasmakować słodyczy.

 W tym roku wolontariusze uzbierali 
kwotę 5.296,22 zł, z loterii 548,00 zł, a 
z licytacji 170,00 zł. Łączna suma jaką 
udało się zebrać to 6.014,22 zł. Również 
tym razem nie zabrakło sponsorów tej 
ogromnej akcji, byli nimi: pan Gustaw 
Fediów właściciel firmy „MONIS”, który 
bezpłatnie świadczył usługi transportowe 
w trakcie trwania imprezy, pan Bogdan 
Stanek – kierowca autobusu oraz firma 
„PROGRESS” ze Strzyżowa, która od 
kilku lat  sponsoruje „Światełko do nieba”- 
które zakończyło 19 Finał WOŚP o godz. 
20-tej. 
 WOŚP  to wspaniała akcja charytatyw-
na, która zagrała po raz dziewiętnasty. Tra-
dycyjnie w drugą niedzielę stycznia tysiące 
wolontariuszy wyszło na ulice by zbierać 
pieniądze na zakup najnowocześniejszego 
sprzętu medycznego dla polskich szpitali. 
Jedni robią to od kilku lat, inni ciągle 
do nas dołączają, ale wszyscy robią to z 
ogromną dumą i z potrzeby serca, aby 
pomóc najbardziej potrzebującym, a w 
szczególności DZIECIOM.

j.z.

19 Finał wośp

Tegoroczni wolontariusze

W czasie tegorocznych ferii, w niedzielę 23 stycznia, Dom 
Kultury w Brzostku przygotował prawdziwą atrakcję dla 

najmłodszych – widowisko estradowe połączone z zabawami 
i konkursami pt. „Rita i Rudi dookoła świata” w wykonaniu 
Studia Teatralno-Muzycznego „Fama” z Dębicy. Było to wspa-
niałe show, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dzieci przeżyły 
niezapomniane chwile za sprawą wspaniałych atrakcji, takich 
jak deszcz baniek mydlanych i wystrzałowych konfetti. 
 Nie była to jedyna atrakcja przygotowana na czas ferii, 
dzieci i młodzież mogli spędzać czas wolny w Domu Kultury. 
Młodsi i starsi uczestniczyli w różnorodnych formach zajęć 
zaplanowanych tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Dla miłośników gier komputerowych codziennie udostępnione 
były komputery, gdzie mogli dać upust swej wyobraźni w 
wirtualnym świecie. Starano się również zagospodarować 
czas wolny amatorom różnych kółek zainteresowań. Dzieci i 

młodzież lubiące kształcić swe umiejętności plastyczne mogły 
brać udział w zajęciach plastycznych, młodzi amatorzy sztuki 
teatralnej spędzali czas na scenie, gdzie tworzyli scenariusze 
nowych przedstawień i wspólnie przygotowywali scenografię. 
Młodzież pasjonująca się ćwiczeniami siłowymi mogła ćwi-
czyć na siłowni, pracując nad swoją sylwetką, natomiast miło-
śnicy szachów poznawali i doskonalili tajniki tej królewskiej 
gry na kółku szachowym. Dla tych, którzy szukali rekreacji i 
zabawy w gronie swych rówieśników czynny był klub, gdzie 
rozgrywano turnieje bilardowe, doskonalono umiejętności 
gry w darta i mile spędzano czas grając w gry planszowe. W 
drugim tygodniu ferii nie zabrakło tak popularnych zajęć jak 
tańce, które prowadzone były przez instruktorów ze Studia 
Tańca „Podkarpacie” w Jaśle.
 Wszystkie oferowane zajęcia w czasie ferii były bezpłatne, 
skorzystali z nich uczniowie, którzy z różnych względów nie 
mogli wyjechać na zorganizowane zimowiska. Jednak czas 
wolny szybko minął jednak pozostały miłe wspomnienia.

j.z.

Ferie w domu kultury

U. Wąsik zaśpiewała i zagrała kolędy
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Fot. J. Nosal

O godz. 15-tej w Domu Kultury rozpoczęły się występy przygotowane przez:
XiX Finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy

SP w Brzostku

SP w Grudnej Górnej SP w Przeczycy

SP w Kamienicy Dolnej ZS w Januszkowicach

Uczniowski Klub Sportowy „Kyokushin Karate” Zespół młodzieżowy „EPSYLION”

Przedszkole w Brzostku
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jerzy potrzeba 
Brzostek

nowi sołtysi

józef dziadura
Bączałka

zofia trychta
Bukowa

jerzy kmiecik
Głobikówka

edyta krzywińska 
Gorzejowa

krystyna wójtowicz
Grudna dolna

marcin żurowski
Grudna Górna

Bolesław pieniądz
januszkowice

paweł machaj
kamienica dolna

Przewodniczącym Zarządu Miasta Brzostek został Jerzy 
potrzeba, lat 54, wykszt. średnie.
Sołtysami zostali:
Bączałka - józef dziadura, lat 69, wykszt. podstawowe
Bukowa - zofia trychta, lat 60, wykszt. zawodowe
Głobikówka - jerzy kmiecik, lat 49, wykszt. zawodowe
Gorzejowa - edyta krzywińska, lat 29, wykszt. zawodowe
Grudna Dolna - krystyna wójtowicz, lat 45, wykszt. średnie
Grudna Górna - marcin żurowski, lat 30, wykszt. wyższe
Januszkowice - Bolesław pieniądz, lat 68, wykszt. podstawowe

Kamienica Dolna - paweł machaj, lat 39, wykszt. wyższe
Kamienica Górna - Grażyna cabaj, lat 48, wykszt. średnie
Klecie - jan sarnecki, lat 61, wykszt. zawodowe
Nawsie Brzosteckie - anna zięba, lat 39, wykszt. średnie
Opacionka - andrzej mokrzycki, lat 58, wykszt. zawodowe
Przeczyca - stanisław wal, lat 57, wykszt. podstawowe
Siedliska-Bogusz - elżbieta Gąsior, lat 67, wykszt. średnie
Skurowa - stanisława Błoniarz, lat 43, wykszt. zawodowe
Smarżowa - adam czyż, lat 52, wykszt. średnie
Wola Brzostecka - zofia Grodzka, lat 52, wykszt. średnie
Zawadka Brzostecka - zbigniew wilusz, lat 49, wykszt. 
zawodowe

Grażyna cabaj
kamienica Górna

jan sarnecki 
klecie

anna zięba
nawsie Brzosteckie

andrzej mokrzycki
opacionka

stanisław wal
przeczyca

elżbieta Gąsior
siedliska-Bogusz

stanisława Błoniarz
skurowa

adam czyż 
smarżowa

zofia Grodzka
wola Brzostecka

zbigniew wilusz
zawadka Brzostecka

kącik fotograficzny
Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiadomości 

Brzosteckich” prześlij je na adres: wiadomosci@konto.pl. Przesyłając 
zdjęcia prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.         /fl/

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku Fot. Katarzyna Bielańska z Woli Brzosteckiej


