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Wydarzenia w obiektywie
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Dokończenie na str. 4

 Jeśli znamy i szanujemy przeszłość 
swej małej i dużej Ojczyzny, tym łatwiej 
będziemy mogli zrozumieć teraźniej-
szość i budować przyszłość. W tym 
kontekście 11 października 2014 r. w sali 
widowiskowej Domu Kultury w Brzost-
ku odbyła się międzynarodowa sesja 
naukowa z okazji rocznic historycznych, 
w której wzięli udział konsul generalny 
Węgier w Krakowie pani dr hab. Adrien-
ne Körmendy i były konsul węgierski 
prof. dr hab. István Kovács. Wykłady 
wygłosili naukowcy renomowanych 
uczelni, a uczestniczyli przedstawiciele 
lokalnych władz samorządowych wraz 
z mieszkańcami i zaproszeni goście. 

	 Na	 początku	 burmistrz	Brzostku	Le-
szek	Bieniek	 powitał	 dostojnych	 gości	
i	wszystkich	zgromadzonych	oraz	otworzył	
sesję	 naukową.	 Przy	 okazji	 podkreślił	
też	 zasługi	 ks.	 prof.	Bogdana	Stanaszka	
w	merytoryczne	 przygotowanie	 tej	 sesji.	
Potem	prezes	TMZB	Krzysztof	Kolbusz	
krótko	 przedstawił	 prele-
gentów.	Następnie	 zabrała	
głos	 pani	 konsul	Węgier	
Adrienne	Körmendy	i	na	po-
czątku	 podziękowała	 panu	
burmistrzowi	 za	 zaprosze-
nie.	W	swym	przemówieniu	
wyraziła	wielką	 radość,	 że	
może	 uczestniczyć	 w	tak	
szczególnej	konferencji	po-
święconej	 księciu	Mieczy-
sławowi	Woronieckiemu	
–	bohaterowi,	który	w	imię	
honoru	i	wolności	poświęcił	
swe	młode	 życie	w	walce	
o	niepodległość	Węgier.	
Konsul	przestawiła	też	zawi-
łe	dzieje	swego	kraju,	zma-
gającego	się	z	najazdami	tu-
reckimi	i	wpływami	austria-
ckiej	 dynastii	Habsburgów.	 Podkreśliła	
wolnościowe	tradycje	Polaków	i	Węgrów,	
których	walka	o	wolność	i	honor	wynika	
z	tradycji	 do	 legalnego	oporu	 przeciwko	
ciemiężycielom	–	czego	uosobieniem	jest	
właśnie	Mieczysław	Woroniecki.
	 Po	oficjalnych	powitaniach	rozpoczęła	
się	pierwsza	część	sesji	naukowej,	prowa-
dzonej	przez	ks.	prof.	Bogdana	Stanaszka,	
z	okazji	150	rocznicy	Powstania	Stycznio-
wego	 oraz	 165	 rocznicy	Wiosny	Ludów	
i	powstania	 na	Węgrzech.	 Pierwszy	wy-
kład	pt.	„Książę	Mieczysław	Woroniecki	
–	 bohater	Wiosny	Ludów	na	Węgrzech”	
wygłosił	prof.	dr	hab. István	Kovács	z	In-
stytutu	Historii	Węgierskiej	Akademii	
Nauk	w	Budapeszcie.	Prelegent	przedsta-
wił	 drogę	 życiową	 księcia	Mieczysława	
Woronieckiego.	Urodził	się	on	w	pobliskiej	
Skurowej	7	III	1825	roku,	a	ochrzczony	zo-
stał	w	kościele	w	Przeczycy.	Mimo	tytułu	
książęcego	rodzina	należała	do	zubożałej	
arystokracji,	dlatego	dorastający	Mieczy-
sław	wybrał	karierę	wojskową	i	w	wieku	
zaledwie	 16	 lat	wstąpił	 do	 austriackiego	
pułku	artylerii.	Potem	służył	w	dragonach	
awansując	 do	 stopnia	 podporucznika.	
Wiosną	 1848	 roku	przebywał	w	Peszcie,	

gdzie	poznał	grupę	wybitnych	węgierskich	
patriotów.	To	spowodowało,	że	Woroniecki	
złożył	 dymisję	 i	przeszedł	 na	 służbę	w	I	
batalionie	 węgierskich	 honwedów.	 Na	
czele	 tego	oddziału,	 już	w	stopniu	majo-
ra,	 odniósł	 świetne	 zwycięstwo	w	bitwie	
pod	Perlasem	(16	VII	1948	 r.)	pokonując	
liczniejsze	wojska	 serbskie	 służące	mo-
narchii	habsburskiej.	Ten	sukces	przyniósł	
Woronieckiemu	wielką	sławę	na	Węgrzech,	
podkreślano	bohaterstwo	młodego	Polaka,	
który	 osobiście	 prowadził	 żołnierzy	 do	
ataku.	Przez	rok	książę	walczył	o	wolność	
narodu	węgierskiego	zyskując	sławę,	od-
znaczenia	wojskowe	i	stopień	pułkownika.	
Niestety	 podczas	walk	 pod	 Szöregiem 
Woroniecki	 został	wzięty	 do	 niewoli	 5	
VIII	1849	r.	przez	wojska	austriackie	i	dwa	
miesiące	później	stracony,	miał	wówczas	
24	lata.	Postać	bohaterskiego	Polaka	stała	
się	 symbolem	męczeństwa	 i	wzorem	dla	
węgierskiej	młodzieży,	 co	 upamiętniono	
pomnikiem	i	tablicami.
	 Drugi	wykład	pt.	„Udział	mieszkańców	

Brzostku	w	Powstaniu	Styczniowym”	wy-
głosił	ks.	prof.	dr	hab.	Bogdan	Stanaszek	
z	Uniwersytetu	Papieskiego	Jana	Pawła	II	
w	Krakowie.	 Prelegent	mówił	 o	uczest-
nikach	 powstań	 narodowych	 pochodzą-
cych	 z	Ziemi	Brzosteckiej.	Dzięki	 temu	
słuchacze	mogli	 poznać	 postacie	współ-
organizatorów	Powstania	Krakowskiego	
z	1846	r.,	takich	jak:	Felicjan	Bolechowski	
z	Przeczycy,	Roman	Jordan	z	Dębowej,	Lu-
cjan	Kraiński	z	Jodłowej,	Józef	Siekierski	
z	Dęborzyna,	Leon	Dreziński,	Konstanty	
Fihauser	z	Januszkowic,	Karol	Bełdowski	
i	Józef	Gumowski	 z	Brzostku.	Uczestni-
ków	Wiosny	Ludów	na	Węgrzech	(1848-
1849):	księcia	Mieczysława	Woronieckie-
go,	Antoniego	Śnigowskiego	 z	Brzostku,	
Józefa	Bochniewicza	z	Błażkowej.	Ponadto	
licznych	żołnierzy	Powstania	Styczniowe-
go	(1863-1864)	takich	jak:	Józef	Żmudzki	
z	Brzostku,	Maciej	 Pacana	 z	Błażko-
wej,	Władysław	Sikorski	 z	Januszkowic,	
Konstanty	 Straciło	 i	Stanisław	Kalita	
z	Siedlisk	–	Bogusz,	Wincenty	Dymnicki,	
Jakub	Majkrzakowski,	dr	Ludwik	Mido-
wicz,	Karol	Roszkowski,	dr.	med.	Ignacy	
Januszkiewicz	 –	 naczelnik	 powstańczy	
miasta.	Wymienione	 osoby	 pochodziły	

ze	 stanu	 zarówno	 ziemiańskiego,	 jak	
i	mieszczańskiego	oraz	chłopskiego.	Część	
z	nich	 tylko	 czasowo	 było	 związanych	
z	naszą	 okolicą.	Większość	 uczestników	
Powstania	Styczniowego	zginęła	w	walce	
lub	została	zesłana	na	syberyjską	katorgę.	
Prelegent	najwięcej	informacji	przedstawił	
o	Karolu	Roszkowskim,	który	dożył	sędzi-
wego	wieku	i	doczekał	się	wolnej	Polski,	
otrzymał	 stopień	 oficerski	 i	z	 honorami	
został	 pochowany	w	powstańczej	mogile	
w	Krakowie.	 Oba	 powyższe	 wykłady	
mają	związek	z	trwającą	budową	pomnika,	
w	parku	obok	Domu	Kultury	w	Brzostku,	
ku	 czci	 uczestników	zrywów	narodowo-
wyzwoleńczych.	Przewodniczącym	Spo-
łecznego	Komitety	Budowy	Pomnika	jest	
pan	Wojciech	Grzesiakowski	z	Kamienicy	
Dolnej	 –	 represjonowany	 za	 działalność	
niepodległościową	w	latach	stalinowskich.
	 Trzeci	wykład	pt.	„Spory	brzosteckich	
wójtów	w	XV	 i	XVI	wieku”	wygłosił	 dr	
Przemysław	Stanko	 z	Uniwersytetu	 Pa-
pieskiego	Jana	Pawła	II	w	Krakowie.	Pre-

legent,	podobnie	jak	jego	po-
przednicy,	 stosował	 środki	
audiowizualne	 i	wykorzy-
stywał	w	swym	wykładzie	
fotokopie	 najstarszych	 do-
kumentów	dotyczących	na-
szych	okolic,	m.in.	przywilej	
książęcy	z	1258	r.	dotyczący	
nadania	Brzostku	 opactwu	
benedyktynów	z	Tyńca.	Dr	
Stanko	ukazał	 genezę	 spo-
rów	wójtów	brzosteckich	–	
jako	przedstawicieli	opactwa	
z	wójtami	Małego	Brzostku	
–	jako	miasta	królewskiego.	
Spory	 te	 toczyły	 się	 przez	
ponad	100	lat	przed	ówczes-
nymi	 sądami	 i	dokumenta-
cja	 procesowa	 przetrwała	
do	naszych	czasów,	 i	czeka	

na	kolejnych	badaczy.	Prelegent	 ponadto	
podzielił	 się	 z	słuchaczami	 rewelacyjną	
informacją	 o	odnalezieniu	 oryginalnego	
dokumentu	 lokacyjnego	miasta	Brzostek	
z	1367	 r.	 (dotychczas	 znane	były	 jedynie	
jego	 późniejsze	 kopie).	Na	 zakończenie	
swego	wykładu	dr	Stanko	podkreślił	po-
trzebę	 niemal	mrówczej	 pracy	 historyka	
w	badaniu	dziejów	małych	miasteczek.
	 Czwarty	wykład	pt.	„Drewniany	kościół	
św.	Krzyża	w	Brzostku	miejscem	pochów-
ku	 członków	 rodu	 Trojanowskich	 z	Ja-
nuszkowic”	wygłosił	 dr	Rafał	Nawrocki	
z	Katolickiego	Uniwersytetu	Lubelskiego	
im.	 Jana	 Pawła	 II	w	Lublinie.	 Prelegent	
mówił	 o	nieistniejącym	 już	 drewnianym	
kościele	w	Brzostku	z	XVII	wieku,	w	nim	
w	podziemnych	kryptach	chowano	zmar-
łych	donatorów	i	dobroczyńców	świątyni.	
Takim	 był	 szlachcic	 Paweł	Trojanowski	
z	Januszkowic,	który	został	zamordowany	
w	1646	 r.	 przez	 beskidników	 (zbójców).	
Rodzina	 ufundowała	 zmarłemu	 tablicę	
nagrobną	 (najprawdopodobniej	 drewnia-
ną)	i	umieściła	ją	w	brzosteckim	kościele.	
Treść	tego	epitafium	i	podobnych	w	innych	
świątyniach	spisał	i	opublikował	ówczesny	

Międzynarodowa sesja naukowa w brzostku
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Dokończenie ze str. 3

	 Nikogo	już	chyba	w	Brzostku	i	okolicy	
nie	dziwi	fakt,	że	w	pierwszym	tygodniu	
października	w	Stajni	Ułańskiej	odbywają	
się	zawody	jeździeckie	i	towarzyszące	im	
liczne	atrakcje.	Powołane	w	2011	r.	Sto-
warzyszenie	Podkarpackie	Towarzystwo	
Konne	zorganizowało	w	tym	samym	roku	
„Święto	Konia	 i	Kawalerii”	 z	pamiętną	
rekonstrukcją	„Potyczka	z	bolszewikami”.	
Rok	później	był	finał	Tur-
nieju	Trzech	Miast,	w	roku	
ubiegłym	 I	Memoriał	 20	
Pułku	Ułanów	połączony	
z	końcowymi	 zawodami	
Galicyjskiego	 Turnieju	
Jeździeckiego,	a	niespełna	
miesiąc	temu	podobna	im-
preza,	odbywająca	się	już	
po	 raz	 drugi.	 Podkarpa-
ckie	Towarzystwo	Konne	
przygotowało	dwudniowy	
program	obfitujący	w	sze-
reg	 imprez.	W	ramach	
f inału	 GTJ	 w	sobotnie	
popołudnie	 4	 paździer-
nika	 odbyły	 się	 zawody	
dla	najmłodszych	–	pony	
games,	 konkurs	 skoków	
60	cm	i	zawody	skokowe	im.	płk.	Ludwika	
Ferensteina.	Niewątpliwą	 atrakcją	 tego	
dnia	 był	 zorganizowany	 dla	 chętnych	
wyjazd	w	teren	oraz	wieczorny	konkurs	
rozegrany	 przy	 sztucznym	oświetleniu	
„Night	 jumping	 show”.	Obowiązywały	
w	trakcie	niego	stroje	dowolne,	a	niekwe-
stionowanymi	gwiazdami	tych	rozgrywek	
byli:	jasielski	stomatolog	Marcin	Giebuł-

towski,	który	wyjechał	na	parkur	w	stroju	
szlacheckim	oraz	Marcin	Goraus	ze	Stajni	
Wola	położonej	nieopodal	Tarnowa,	który	
zaprezentował	się	zgromadzonej	publicz-
ności	w	czapce	 smerfa	 i	…bokserkach.	
Po	turniejowych	zmaganiach	uczestnicy	
mieli	okazję	wysłuchać	wykładu	o	histo-
rii,	tradycjach	i	barwach	20	Pułku	Ułanów	
i	posilić	się	smacznym	bigosem.

	 Niedziela	 rozpoczęła	 się	 mszą	 dla	
jeźdźców	 i	kawalerzystów,	 która	 odpra-
wiona	 została	 o	godz.	 9.30	w	kościele	
parafialnym	w	Brzostku.	Dalszą	 część	
dnia	zajęły	liczne	konkurencje:	Pułkowy	
Turniej	 Strzelecki,	Międzyszkolne	Za-
wody	 Jeździeckie	 „O	 tarczę	 rotmistrza	
Mazarakiego”,	Konkurs	Myśliwski	oraz	
zawody	 kawaleryjskie	w	szabli	 i	lancy.	

Dużym	 zainteresowaniem	 pań	 zgro-
madzonych	wśród	 publiczności	 cieszył	
się	 konkurs	 na	 najpiękniejszego	 „Ułana	
Króla	Jana”,	w	którym	mogły	głosować	na	
najprzystojniejszego	według	nich	kawale-
rzystę.	Zdecydowaną	większością	głosów	
wygrał	tę	konkurencję	Piotr	Staniszewski,	
a	jego	tata	Wojciech	musiał	zadowolić	się	
jedynie	 nagrodą	 pocieszenia	 zasponso-

rowaną	 i	wręczoną	przez	
żonę	i	córkę.	Gwoździem	
niedzielnego	 programu	
stało	się	także	widowisko	
historyczne	z	cyklu	„Mun-
duru	nie	zdejmę,	broni	nie	
złożę”	 pt.	 „Kozacy	 i	Ta-
tarzy”,	w	którym	wzięła	
udział	młodzież	związana	
ze	 Stajnią	Ułańską	 oraz	
ułani	z	20	Pułku	Ułanów	
im.	Króla	Jana	III	Sobie-
skiego	 i	1	Pułku	Ułanów	
Krechowieckich.	 Piękna	
pogoda,	barwne	stroje	i	re-
kwizyty,	 z	których	 część	
grała	 w	filmie	 Jerzego	
Hoffmana	 pt.	 „Ogniem	
i	mieczem”,	dopełniły	ca-

łości	 tej	 ciekawej	 dwudniowej	 imprezy.	
Wzięło	w	niej	udział	ponad	30	jeźdźców,	
co	 tylko	 potwierdza	 fakt,	 że	warto	 je	
corocznie	organizować,	bo	są	świetnym	
sposobem	 na	 zagospodarowanie	 czasu	
dzieciom,	 młodzieży	 i	ich	 rodzicom	
w	trakcie	 jednego	 z	jesiennych	weeken-
dów.

Bernadeta Staniszewska

Memoriał 20 pułku ułanów im. króla jana iii sobieskiego

historyk	Szymon	Starowolski.	Dzięki	temu	
wiemy	o	tym,	że	takie	epitafium	istniało,	
niestety	 nie	wiemy,	 czy	było	 ich	więcej.	
Kościół	 ten	 uległ	 zniszczeniu	 podczas	
najazdu	wojsk	Rakoczego	w	1657	r.
	 Po	 przerwie	 odbyła	 się	 druga	 część	
sesji	i	wiązała	się	tematycznie	z	dziejami	
Brzostku	w	związku	 z	5.	 rocznicą	 odzy-
skania	praw	miejskich.	Jako	pierwsza	głos	
zabrała	dr	Dominika	Burdzy	z	Uniwersyte-
tu	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach,	która	
przedstawiła	wykład	pt.	„Parafia	Brzostek	
w	XVII-XVIII	w.	–	kwestie	gospodarcze”.	
Prelegentka	badając	historię	parafii	Brzo-
stek,	 odnalazła	w	źródłach	 informacje	
o	istniejących	przed	połową	XVII	wieku	
obwarowaniach	miasta.	 To	 udokumen-
towane	 odkrycie	 potwierdza	 ostatecznie	
duże	 znaczenie	 gospodarcze	 Brzostku	
w	XVI	w.	 i	do	 połowy	XVII	 stulecia.	
Jednocześnie	posada	plebana	w	Brzostku	
była	 prestiżowa,	 związana	 z	niemałymi	
dochodami	i	dlatego	obsadzana	zazwyczaj	
przez	wyższe	duchowieństwo.
	 Drugi	wykład	pt.	„Ks.	kpt.	Piotr	Niezgo-
da	kapelanem	w	armii	austro-węgierskiej”	
przedstawił	mgr	Kamil	Ruszała,	doktorant	
związany	 z	Uniwersytetem	Wiedeńskim	
i	Uniwersytetem	Jagiellońskim	w	Krako-
wie.	Prelegent	ukazał	wybitną	postać	ks.	
Piotra	Niezgody.	Pochodził	 on	 z	rodziny	
wielodzietnej,	 urodził	 się	 24	XII	 1874	 r.	

w	Bukowej.	Naukę	pobierał	w	jasielskim	
gimnazjum,	 a	po	 studiach	 teologicznych	
święcenia	kapłańskie	przyjął	w	Przemyślu	
w	1898	 r.	Był	 kapelanem	wojsk	 austria-
ckich,	 a	po	 odzyskaniu	 niepodległości	
tę	 funkcję	 pełnił	w	armii	 polskiej.	 Swą	
posługę	 duszpasterską	 pełnił	 z	wielkim	
zaangażowaniem.	Dosłużył	 się	w	1919	 r.	
wyjątkowo	wysokiego	 stopnia	 generała	
brygady.	Ks.	 gen.	 Piotr	Niezgoda	 zmarł	
w	1955	r.	w	Krakowie.
	 Tytuł	ostatniego	wykładu	brzmiał	„Roz-
bicie	oddziału	Jana	Stefki	ps.	„Mściciel”	
przez	 UB	w	Grudnej	 Górnej	 w	lutym	
1946	r.”,	wygłosił	go	mgr	Rafał	Szczygieł,	
doktorant	z	Uniwersytetu	Papieskiego	Jana	
Pawła	 II	w	Krakowie.	 Prelegent	mówił	
o	tragicznej	sytuacji	polskiego	podziemia	
niepodległościowego	po	wkroczeniu	armii	
sowieckiej	na	ziemi	polskie	w	latach	1944-
1945.	Zbrodniczego	okupanta	niemieckie-
go	wypędził	 nowy	 okupant…	Związek	
Sowiecki,	 w	którego	 interesie	 urzędy	
bezpieczeństwa	prześladowały	 żołnierzy	
Armii	Krajowej,	Narodowej	Organizacji	
Wojskowej	 i	Narodowych	Sił	 Zbrojnych	
do	 których	 należał	 oddział	 Jana	 Stefki.	
Grupa	ta	liczyła	około	30	osób	i	w	lutym	
1946	 r.	 przeszła	 z	mieleckiego	 do	 dębi-
ckiego	powiatu.	W	Grudnej	Górnej	Urząd	
Bezpieczeństwa	 z	Dębicy	wraz	 z	innymi	
urzędami	oraz	reżimowym	wojskiem	i	mi-
licją	dokonał	udanego	ataku	i	rozbił	oddział	
J.	 Stefki.	Część	partyzantów	poległa	 lub	

zbiegła	wraz	 dowódcą.	Natomiast	 kilku	
wziętych	do	niewoli	władza	komunistyczna	
skazała	na	śmierć	przez	powieszenie.	Ok-
rutny	wyrok	wykonano	na	rynku	dębickim.	
	 Sesję	 naukową	 zakończyła	 dyskusja	
prelegentów	ze	słuchaczami	oraz	przemo-
wy	głównych	organizatorów	ks.	Bogdana	
Stanaszka	 i	burmistrza	 Leszka	Bienka.	
W	sumie	przedstawiono	siedem	referatów	
ukazujących	wybrane	 aspekty	 dziejów	
naszej	małej	Ojczyzny	 od	XIII	 do	XX	
wieku.	 Sesji	 towarzyszyły	 wystawy:	
licznych	 książek	 o	Ziemi	 Brzosteckiej	
oraz	 fotografii	współczesnej	 i	historycz-
nej,	 którą	 przygotowali	 panowie	 Paweł	
Batycki	 i	Andrzej	 Cholewiak,	 autorzy	
publikacji	 fotograficznych	m.in.	 kalen-
darzy	 i	widokówek	 dotyczących	Gminy	
Brzostek.	Na	podkreślenie	zasługuje	liczny	
udział	mieszkańców	wraz	z	młodzieżą	z:	
Gimnazjum	w	Brzostku,	Zespołu	 Szkół	
w	Nawsiu	Brzosteckim,	Zespołu	Szkół	im.	
Jana	Pawła	II.
	 Organizatorami	 sesji	 byli:	Burmistrz	
Brzostku	 i	Urząd	Miejski	 w	Brzostku,	
Starosta	 Powiatu	Dębickiego,	 Centrum	
Kultury	 i	Czytelnictwa,	 Towarzystwo	
Miłośników	Ziemi	Brzosteckiej	i	Instytut	
Historii	Uniwersytetu	Papieskiego	Jana	Pa-
wła	II	w	Krakowie.	Profesjonalną	oprawę	
fotograficzną	sesji	naukowej	wykonał	pan	
Józef	Nosal	–	Redaktor	Naczelny	Wiado-
mości Brzosteckich	i	innych	publikacji.

Wiesław Tyburowski
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Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim

pierwsze miejsce dla Małgosi
	 W	dniu	18	października	2014	 r.	w	miejscowości	
Budy	Głogowskie	k/Rzeszowa	odbył	 się	III Woje-
wódzki Festiwal Pieśni Religijnej	 organizowany	
przez	Zespół	Szkół	w	Budach	Głogowskich.	Brała	
w	nim	udział	 uczennica	 naszej	 szkoły	Małgorzata	
Dunajska.	Występ	okazał	się	pełnym	sukcesem,	po-
nieważ	zajęła	ona	PIERWSZE	miejsce!	
	 Do	konkursu	artystkę	przygotowywali	nauczyciele:	
Marzena	Grygiel,	Andrzej	Lesiak,	Marzena	Dunajska	
oraz	instruktorka	śpiewu	Paulina	Zięba.
	 Małgosi	życzymy	dalszych	sukcesów.

aa

„Za trudną pracę i okazane serce
chylimy głowy w ogromnej podzięce”

	 Tradycyjnie	w	październikowe	Święto	
Komisji	Edukacji	Narodowej	 uczniowie	
Publicznej	Szkoły	Podstawowej	w	Brzost-
ku	 pod	 kierunkiem	 Pani	Doroty,	 Pani	
Joli,	 Pani	 Eli	 oraz	 Pana	Wiesława,	 za	
trud	i	okazywane	serce	przygotowali	dla	
nauczycieli	 niezapomniany	 koncert	 ży-
czeń.	Do	każdego	z	pracowników	szkoły	
popłynęła	osobista	dedykacja	i	muzyczny	
upominek.	Drogim	wychowawcom	ucz-
niowie	ofiarowali	„bukiet	melodii”,	wiersz	
i	dawkę	humoru.	
	 Występ	wszystkim	 bardzo,	 bardzo	
się	podobał,	 czego	dowodem	była	 żywa	
reakcja	publiczności	na	 to,	co	działo	się	
na	 scenie.	Wzruszające	 i	piękne	 były	
wiersze,	 a	piosenki	 o	tematyce	 szkolnej	
z	podkładem	muzycznym	 popularnych	
przebojów	 każdorazowo	 wywoływa-
ły	 prawdziwą	 burzę	 oklasków.	Hitem	
oczywiście	 okazały	 się	 popisy	 taneczne	
szkolnych	utalentowanych	artystów.
	 Po	części	artystycznej	głos	zabrała	Pani	
Maria	Przebięda	–	dyrektor	szkoły,	która	

w	swym	wystąpieniu	podziękowała	dzie-
ciom	i	ich	opiekunom	za	przygotowanie	
wzruszającego	montażu	słowno-muzycz-
nego.	Podkreśliła,	że	dla	nauczycieli,	wy-
chowawców	 i	wszystkich	 pracowników	
oświaty	takie	przedstawienia,	to	chwile,	

dla	których	warto	żyć.	Wszystkim	zebra-
nym	złożyła	serdeczne	życzenia	z	okazji	
Dnia	Komisji	Edukacji	Narodowej.
	 Następnie	 głos	 zabrała	 Pani	Monika	
Lemek	–	Przewodnicząca	Rady	Rodziców	
składając	 na	 ręce	 Pani	 dyrektor	 bukiet	
kwiatów	oraz	słowa	uznania	za	kształto-
wanie	młodych	charakterów

atsz

święto komisji edukacji narodowej

spotkanie z okazji dnia seniora
	 W	dniu	 22.10.2014	 roku	w	Sali	Domu	Kultury	w	Brzostku	
odbyło	 się	 uroczyste	 spotkanie	 z	okazji	Dnia	Seniora.	W	uro-
czystości	udział	wzięli	członkowie	Koła	Emerytów	i	Rencistów,	
jak	również	zaproszeni	goście:	przedstawiciele	Zarządu	Związku	

Emerytów	i	Rencistów	z	Dębicy	i	Pilzna	oraz	Dyrektor	Szkoły	
Podstawowej	w	Brzostku	Pani	Maria	Przebięda	wraz	z	uczniami.	
Zaproszeni	goście	złożyli	wszystkim	seniorom	życzenia	i	przeka-
zali	kwiaty	na	ręce	Przewodniczącej	Koła	Pani	Jadwigi	Węgrzyn.	
Po	oficjalnym	powitaniu	gości	i	członków	Koła	Emerytów	i	Ren-
cistów	przez	Panie	Jadwigę	i	Krystynę	oraz	uczczenie	pamięci	śp.	
Jadwigi	Pisarek,	która	odeszła	do	Pana,	wystąpili	młodzi	artyści	

ze	Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku,	za	co	zostali	obdarowani	
gromkimi	brawami.	W	tym	dniu	nie	zabrakło	ciepłych	słów	
i	życzeń.	Dzień	Seniora	przypomina,	że	ludziom	starszym	na-
leży	się	największy	szacunek	i	uznanie	za	trud,	jaki	wkładają	
w	wychowanie	 kolejnych	pokoleń.	Program	 tego	 spotkania	
był	bardzo	urozmaicony,	nie	zabrakło	śpiewu,	humoru	oraz	
żartów	 czytanych	 przez	 Panią	Krystynę	Ryndak,	 a	także	
wiersza	z	okazji	36.	rocznicy	pontyfikatu	Św.	Jana	Pawła	II.	
Seniorzy	 i	goście	kosztowali	potraw	przygotowanych	przez	
Zarząd	Koła	w	Brzostku	i	tak	upłynął	Dzień	Seniora	w	miłej	
i	ciepłej	 atmosferze.	Wszyscy	opuszczali	 salę	uśmiechnięci	
i	szczęśliwi.	Seniorzy	pokazali	nam,	że	nie	liczy	się	dla	nich	
wiek,	ale	radość	płynąca	z	serca.	Składamy	serdeczne	podzię-
kowania	wszystkim,	którzy	pomogli	w	zorganizowaniu	tego	
spotkania	oraz	tym,	którzy	swą	obecnością	uświetnili	to	spot-
kanie,	a	w	szczególności	Pani	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	
w	Brzostku	za	otrzymane	książki	z	przepisami	kulinarnymi.

Sekretarz Koła
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szanowny panie burmistrzu!
	 Dobiega	końca	nasza	wspólna	współpraca.	W	imieniu	soł-
tysów	chcieliśmy	serdecznie	podziękować	za	wszystko.	Za	do-
tychczasową,	bardzo	owocną	współpracę,	a	przede	wszystkim	
za	okazywaną	życzliwość	i	pomoc	w	realizowaniu	tak	wielu	
przedsięwzięć	na	rzecz	naszej	gminy.
	 Minione	 lata	wspólnej	współpracy	 są	 dla	 nas	 niezwykle	
ważnym	okresem.	Był	 to	 czas	 bardzo	miły,	 niezapomniany	
i	pełen	 korzystnych	 doświadczeń	wynoszonych	 od	Ciebie	
i	Twoich	pracowników,	którymi	do	tej	pory	kierowałeś	i	którzy	
z	Ciebie	brali	przykład.	Ciężka	i	trudna	jest	praca	Burmistrza	
i	bardzo	odpowiedzialna,	lecz	Pan	zawsze	pełen	dobroci,	ra-
dości,	szczerości	i	szeroko	otwartego	serca	dla	ludzi,	radził	jak	
mógł,	nie	doprowadzając	do	sytuacji	niejasnych.	Zawsze	starał	
się	Pan	rozwiązywać	sprawy	pozytywnie,	zaspokajając	równo	
i	sprawiedliwie	potrzeby	mieszkańców	naszej	gminy.	Jesteśmy	
Panu	bardzo	wdzięczni!
	 Był	Pan	dla	nas	najlepszym	Przyjacielem,	na	którym	zawsze	
można	 było	 polegać	 otrzymując	 pomoc	 i	wsparcie.	Mamy	
nadzieję,	że	kończący	się	okres	współpracy	uzna	Pan	za	war-
tościowy	i	zachowa	go	w	miłych	wspomnieniach.	Wierzymy,	
że	 niedaleka	 przyszłość	 przyniesie	 jeszcze	wiele	 okazji	 do	
dalszych	kontaktów	i	współdziałania.
	 Życzymy	 Panu	 dużo	 zdrowia,	 pomyślności	 i	sukcesów	
w	dalszej	 pracy	 zawodowej	 oraz	 zadowolenia	 w	życiu	
osobistym.
	 Do	 tych	 paru	 słów	 skierowanych	 do	Ciebie	 dołączamy	
podziękowania	dla	Twojej	Matki,	Żony	i	Córek,	które	zawsze	
były	z	Tobą	i	poświęcały	się,	aby	Tobie	było	lżej.
	 Szanowny	Panie	Burmistrzu!	Wszystkich	zaskoczyło	to,	że	

Pan	odchodzi.	Trudno	–	szkoda	–	trzeba	się	z	tym	zgodzić.	
Będzie	tutaj	Pana	bardzo	brakowało.	Takich	ludzi	jest	niewielu,	
powiemy	inaczej	–	bardzo	mało.	Dziękujemy!

szanowny panie zastępco burmistrza!
	 Sołtysi	 pragną	podziękować	Panu	 za	wieloletnią	 owocną	
i	rzetelną	współpracę,	za	troskę	o	oświatę	i	jednostki	Ochot-
niczych	Straży	Pożarnych	oraz	za	ogromne	angażowanie	się	
w	pozyskiwanie	środków	na	inwestycje	oświatowe	i	pożarnicze.
	 Dziękujemy	Panu	za	 trud	 i	wysiłek	wkładany	codziennie	
w	rozwój	życia	kulturalnego	w	naszej	gminie	oraz	za	porady,	
którymi	nam	zawsze	służyłeś	z	bardzo	wielkim	zaangażowa-
niem.
	 Na	dalsze	lata	życia	składamy	Panu	i	Pana	bliskim	najser-
deczniejsze	życzenia:	zdrowia	i	samych	sukcesów	w	życiu	oso-
bistym	i	zawodowym.	Jesteśmy	wdzięczni	za	każdą	pogodną	
chwilę,	za	uśmiech	jakim	darzyłeś	nas	zawsze	na	powitanie,	
za	 ciepły	 uścisk	 spracowanych	Twoich	 rąk	 oraz	 za	 bardzo	
sumienne	wykonywanie	swoich	obowiązków.
Życzymy	Panu:
Dużo	radosnych	dni
Sukcesów	w	pracy	takich-
O	jakich	się	tylko	śni!
	 Niech	troska	Cię	nie	mija
	 Niech	zdrowie	wciąż	i	Tobie	sprzyja
	 A	głos	społeczeństwa	i	przełożonych
	 Życzliwie	dla	Ciebie	brzmi
	 	 	 Wszystkiego	dobrego!
	 	 	 	 Dziękujemy

Sołtysi Gminy Brzostek

	 Trzeciego	października	bieżącego	roku	
uczniowie	Gimnazjum	im.	Królowej	Ja-
dwigi	w	Brzostku	udali	się	na	wycieczkę	
do	Muzeum	Ziemi	Bieckiej	w	Bieczu.	
Jest	ono	zlokalizowane	w	obiektach	za-
bytkowych	w	obrębie	 starówki	miasta.	
Dysponuje	pięcioma	obiektami	zabytko-
wymi,	a	w	czterech	z	nich	są	urządzane	
ekspozycje	muzealne.	Gimnazjaliści	wraz	
z	 przewodnikiem	 i	 opiekunami	 odwie-
dzili	Kromerówkę,	Dom	z	Basztą,	Turmę	
Katowską,	Basztę	Kowalską.	Zwiedzając	
Kromerówkę	mogli	zobaczyć	ekspozycje	
przedstawiające	historię	miasta	i	regionu	
oraz	bogatą	kulturę	materialną	i	umysło-
wą	bieczan.	Następnie	uczniowie	udali	się	
do	Domu	z	Basztą,	gdzie	przedstawiona	
jest	„Historia	aptekarstwa	i	aptek	w	Polsce	
południowo-wschodniej”.	Ponadto	mogli	
obejrzeć	wystawy	 z	 dziedziny	muzyki,	
kultury	mieszczańskiej	i	rzemiosła	arty-
stycznego.	Kolejnym	punktem	wycieczki	
były	podziemia	Wieży	Ratuszowej	z	XVI	
wieku,	gdzie	są	zachowane	autentyczne	
lochy.	Tutaj	w	czasach	średniowiecznych	
mieściło	 się	więzienie.	Gimnazjaliści	

obejrzeli	 też	 inne	 zabytki	miasta,	 a	 po	
dniu	pełnym	wrażeń	posilili	się		w	piz-
zerii. 
 

Biecz	to	miasto	z	długoletnią	historią	oraz		
ciekawymi	zabytkami	wartymi	obejrze-
nia.	Wyjazdy	tego	typu	są	potrzebne,	gdyż	
pozwalają	młodzieży	 lepiej	 przyswoić	
wiedzę	teoretyczną.	

E. Domaradzka

Lekcja plastyki w muzeum

pomoc dla kuby
„…Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy 
jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk 
przed własną słabością…”

Jan Paweł II

	 W	dniu	23.10.2014	r.	odbyło	się	spot-
kanie	 członków	Caritas	w	Brzostku.	
Celem	spotkania	było	omówienie	akcji	
zbierania	 datków	 dla	 Jakuba	 Bysia,	

ucznia	Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku.	
Chłopiec	 potrzebuje	 specjalistycznego	
wózka	 inwalidzkiego	 stworzonego	 na	
indywidualne	 zamówienie.	Koszt	 ta-
kiego	sprzętu	jest	bardzo	wysoki.	Udało	
się	pozyskać	 już	 część	pieniędzy,	 lecz	
jest	 to	wciąż	o	wiele	za	mało.	Dlatego	
też	Caritas	w	Brzostku		podjął	decyzję	
o	 zorganizowaniu	 zbiórki	 pieniędzy	
dla	chorego	Kuby.	W	dzień	Wszystkich	
Świętych	 na	 cmentarzu	w	Brzostku	
odbyła	się	kwesta,	którą	przeprowadzili	

wolontariusze	 z	Caritas	 parafialnego	
oraz	ze	szkolnych	kół	Caritas.	
	 Jeżeli	ktoś	chciałby	jeszcze	wspomóc	
tę	zacną	inicjatywę	może	dokonać	wpła-
ty	na	konto	Caritas	w	Brzostku.	

Nr	konta:
Caritas parafialny w Brzostku
87858900060080001077090002
W tytule: „Pomoc dla Kuby”

Piotr Staniszewski
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z prac rady Miejskiej
 21	 października	 br.	 Rada	Miejska	
w	Brzostku	obradowała	na	XXXIX	sesji	
pod	 przewodnictwem	Zofii	 Skórskiej	
–	Przewodniczącej	Rady.	Na	 początku	
obrad	Burmistrz	Brzostku	Leszek	Bie-
niek	przedstawił	informację	z	realizacji	
uchwał	Rady.	W	okresie	 sprawozdaw-
czym	 zgodnie	 z	uchwałą	Nr	XXXVI-
II/292/14	 z	dnia	 5	września	 2014	 roku,	
Zarządzeniem	Nr	 119/14	 Burmistrza	
Brzostku	wprowadzono	zmiany	do	zesta-
wienia	 zbiorczego	planów	finansowych	
jednostek	 budżetowych	 na	 2014	 rok.	
Uchwała	Nr	XXXVIII/293/14	 z	dnia	 5	
września	2014	roku	w	sprawie	upoważ-
nienia	Burmistrza	Brzostku	do	zaciągnię-
cia	zobowiązania	finansowego	na	poczet	
środków	 budżetu	 gminy	w	2015	 roku	
z	przeznaczeniem	na	finansowanie	 za-
dania	pod	nazwą	„Odbudowa	kładki	dla	
pieszych	przez	rzekę	Wisłoka	w	miejsco-
wości	Przeczyca”	jest	nieaktualna	z	uwa-
gi	na	to,	że	udało	się	zabezpieczyć	80%	
środków	z	dotacji	 z	budżetu	Wojewody	
na	usuwanie	skutków	klęsk	żywiołowych	

na	wykonanie	 tego	zadania.	 Inwestycja	
ta	zostanie	zrealizowana	i	rozliczona	do	
końca	 2014	 roku.	Realizując	Uchwałę	
Nr	XXXVI/311/2001	z	dnia	26	listopada	
2001	 r.	 dokonano	 sprzedaży	w	drodze	
przetargu	działki	budowlanej	położonej	
w	Nawsiu	Brzosteckim.	
	 W	 części	 dotyczącej	 podejmowania	
uchwał	Rada	Miejska	w	Brzostku	wnio-
sła	 zmiany	 do	wieloletniej	 prognozy	
finansowej	 oraz	 przyjęła	 zmiany	 do	
uchwały	budżetowej	na	2014	rok.	Kolejna	
uchwała	dotyczyła	zaciągnięcia	kredytu	
długoterminowego	na	finansowanie	za-
dania	inwestycyjnego	odbudowy	kładki	
dla	pieszych	przez	rzekę	Wisłoka,	zloka-
lizowanej	w	Przeczycy.	Radni	 przyjęli	
uchwałę	w	sprawie	zasad	udzielania	sty-
pendiów	naukowych	dla	wybitnie	uzdol-
nionych	 studentów	 zamieszkałych	 na	
stałe	w	Gminie	Brzostek.	Rada	Miejska	
powołała	Komisję	konkursową	dla	prze-
prowadzenia	 konkursu	 na	 stanowisko	
Kierownika	Samodzielnego	Gminnego	
Publicznego	Zakładu	Opieki	Zdrowot-
nej	w	Brzostku.	Wykonując	obowiązek	
wynikający	z	ustawy	o	planowaniu	prze-
strzennym	dokonano	oceny	aktualności	

Studium	 uwarunkowań	 i	kierunków	
zagospodarowania	przestrzennego	Gmi-
ny	Brzostek	 oraz	miejscowych	planów	
zagospodarowania	 przestrzennego	 za	
okres	 ostatnich	 czterech	 lat.	W	dalszej	
części	obrad	podjęto	uchwały	w	sprawie	
przeznaczenia	 do	 sprzedaży	w	trybie	
bezprzetargowym	działek	 położonych	
w	Brzostku,	w	Przeczycy,	w	Januszko-
wicach,	w	sprawie	przyjęcia	darowizny	
działek	 z	przeznaczeniem	 pod	 budo-
wę	 drogi	w	Nawsiu	Brzosteckim	 oraz	
w	sprawie	 przeznaczenia	 do	 sprzedaży	
w	trybie	przetargowym	działki	zabudo-
wanej	położonej	w	Brzostku.	Rada	Miej-
ska	w	Brzostku	przeznaczyła	do	oddania	
w	dzierżawę	w	trybie	bezprzetargowym	
nieruchomości	zabudowane	budynkiem	
wielofunkcyjnym	Gminnego	Ośrodka	
Sportu	 i	Rekreacji	 na	 rzecz	Centrum	
Kultury	 i	Czytelnictwa	 w	Brzostku,	
w	celu	 zaspokojenia	potrzeb	mieszkań-
ców	w	zakresie	sportu	i	rekreacji.	
	 Treść	podjętych	uchwał	prezentowana	
jest	w	Biuletynie	 Informacji	Publicznej	
oraz	na	stronie	internetowej	gminy	Brzo-
stek.

Ewa Szukała

u progu zbliżających się wyborów samorządowych
	 W	 niedzielę	 16	 listopada	 udamy	 się	 do	 urn,	 by	wybrać	
burmistrza	oraz	radnych,	którzy	będą	reprezentować	nas	w	lo-
kalnym	samorządzie	przez	kolejne	cztery	lata.	W	większości	
okręgów	będziemy	mogli	oddać	aż	cztery	głosy;	po	jednym	
w	głosowaniu	na	radnych:	Rady	Miejskiej,	Rady	Powiatu	i	Sej-
miku	Wojewódzkiego	oraz	jeden	
przy	wyborze	burmistrza.	Jedynie	
w	okręgach:	nr	9	(Kamienica	Gór-
na,	Bączałka);	nr	13	(Gorzejowa)	
i	nr	15	(Przeczyca,	Skurowa)	nie	
będzie	 głosowania	 na	 radnych	
do	Rady	Miejskiej,	bo	zgłoszony	
został	tylko	jeden	kandydat.	
	 Zarządzone	 na	 16	 listopada	
wybory	będą	się	nieco	różnić	od	
poprzednich.	 Po	 raz	 pierwszy	
wybory	 do	Rady	Miejskiej	 od-
będą	 się	 w	jednomandatowych	
okręgach	wyborczych.	Oznacza	
to,	że	wszyscy	wyborcy	z	naszej	
gminy	 będą	 głosować	 tylko na 
jednego kandydata.	Jest	to	ważna	
informacja	szczególnie	dla	miesz-
kańców	Brzostku,	którzy	dotych-
czas	mogli	 głosować	 na	 trzech	
kandydatów	 oraz	mieszkańców	
Opacionki	 i	Januszkowic,	którzy	
do	 tej	 pory	mogli	 głosować	 na	
dwóch	kandydatów.	
	 Przychodząc	 do	 lokalu	wyborczego,	 który	 będzie	 otwarty	
od	 godz.	 7.00	 do	 godz.	 21.00,	 należy	 bezwzględnie	 pamiętać	
o	zabraniu	z	sobą	dokumentu	tożsamości	ze	zdjęciem.	Może	to	
być	paszport,	 dowód	osobisty,	prawo	 jazdy	 itp.	Osoba, która 
nie wylegitymuje się odpowiednim dokumentem, nie będzie 
mogła głosować. Po	wylegitymowaniu	 się	 i	podpisaniu	 listy	
wyborca	otrzyma	odpowiednie	karty	do	głosowania.	

karta różowa – wybory burMistrza
 Na	 różowej	 karcie	 głosować	można	 tylko	 na	 jednego	
kandydata,	 stawiając	 znak	 „x”	 w	kratce	 obok	 nazwiska	
kandydata,	 na	 którego	wyborca	 głosuje.	 Postawienie	 znaku	
„x”	w	więcej	niż	jednej	kratce	lub	niepostawienie	znaku	„x”	

w	żadnej	kratce	powoduje	nieważność	głosu.

karta biaŁa – wybory do rady Miejskiej
	 Na	białej	karcie	głosować	można	tylko	na	jednego	kandydata,	
stawiając	znak	„x”	w	kratce	z	lewej	strony	obok	nazwiska	kandy-

data,	na	którego	wyborca	głosuje.	
Podstawienie	 znaku	 ‚x”	w	więcej	
niż	jednej	kratce	lub	niepostawienie	
znaku	„x”	w	żadnej	kratce	powodu-
je	nieważność	głosu.

żóŁta książeczka – wybory 
do rady powiatu
	 W	wyborach	do	Rady	Powiatu	
Gmina	Brzostek	i	Gmina	Jodłowa	
znajdują	się	we	wspólnym	okręgu	
numer	 2.	 Przypadają	 na	 niego	
trzy	mandaty,	 ale	wyborca	 gło-
suje	 tylko	na	 jednego	kandydata	
z	wybranej	 listy	(głosuje	na	 listę	
wyborczą).
	 Jak	głosować?	Głosować	można	
tylko	na	jedną	listę	z	żółtej	ksią-
żeczki,	stawiając	znak	„x”	w	krat-
ce	z	lewej	 strony	obok	nazwiska	
jednego	z	kandydatów	z	tej	 listy,	
Postawienie	 znaku	 „x”	w	kratce	
obok	nazwisk	kandydatów	z	róż-
nych	list	lub	niepostawienie	znaku	

„x”	w	żadnej	kratce	powoduje	nieważność	głosu.

niebieska książeczka – wybory do sejMiku wojewódzkiego
	 Głosować	można	tylko	na	jedną	listę	z	niebieskiej	książeczki,	
stawiając	znak	„x”	w	kratce	z	lewej	strony	obok	nazwiska	jed-
nego	z	kandydatów	z	tej	listy.	Postawienie	znaku	„x”	w	kratce	
obok	nazwisk	kandydatów	z	różnych	 list	 lub	niepostawienie	
znaku	„x”	w	żadnej	kratce	powoduje	nieważność	głosu.
	 Pamiętajmy	też,	że	wybory	są	tajne	i	nikt	nie	może	ingerować	
w	nasze	głosowanie.	Członkowie	komisji	wyborczych	i	mężowie	
zaufania	 nie	mogą	nam	 sugerować,	 na	 kogo	mamy	głosować,	
mogą	jedynie	wyjaśnić,	w	jaki	sposób	oddać	głos.

J. Nosal
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kandydaci do rady Miejskiej
okręg nr 1: brzostek - ulice: Gryglewskiego, Winiarza, Królowej Jadwigi, Jałowego, Niezgody, Mysłow-
skiego, Woronieckiego, Okrągła, Polna, Przedmieście, Szkolna, Szkotnia, Furgalskiego, Zielona, Żydowska

Nazwisko i imiona dane kandydata
Lista nr 3 – komitet wyborczy prawo i sprawiedliwość

RYBA-STANEK Elżbieta Agata zam. Brzostek, wiek: 39
Lista nr 22 – komitet wyborczy wyborców samorząd dla mieszkańców

WÓJCIK Daniel Grzegorz zam. Brzostek, wiek: 24

okręg nr 2: brzostek – ulice: Ignacego Łukasiewicza, Ks. Kazimierza Ostafińskie-
go, Ogrodowa, Połaczówka, Południowa, Rynek, Słoneczna, Wąska, Węgierska

Nazwisko i imiona dane kandydata
Lista nr 21 – komitet wyborczy wyborców wspólnota ziemi dębickiej

SKÓRSKA Zofia zam. Brzostek, wiek: 63
Lista nr 22 – komitet wyborczy wyborców samorząd dla mieszkańców

STANISZEWSKI Wojciech Piotr zam. Brzostek, wiek: 47
Lista nr 25 – komitet wyborczy wyborców porozumienie prawicy powiatu dębickiego

SERWIŃSKI Józef Henryk zam. Brzostek, wiek: 64

okręg nr 3: brzostek – ulice: 11-go Listopada, 20-go Czerwca, Adama Mickiewi-
cza, Równie, Schedy, Stara Droga, Stroma, Targowa, zawadka brzostecka

Nazwisko i imiona dane kandydata
Lista nr 21 – komitet wyborczy wyborców wspólnota ziemi dębickiej

WARCHAŁ Marian Józef zam. Brzostek, wiek: 62
Lista nr 22 – komitet wyborczy wyborców samorząd dla mieszkańców

GODNIAK Rafał Krzysztof zam. Brzostek, wiek: 29

okręg nr 4: klecie
Nazwisko i imiona dane kandydata

Lista nr 21 – komitet wyborczy wyborców wspólnota ziemi dębickiej
SARNECKI Jan zam. Klecie, wiek: 65

Lista nr 22 – komitet wyborczy wyborców samorząd dla mieszkańców
STANISZEWSKI Piotr Michał zam. Klecie, wiek: 27

okręg nr 5: bukowa
Nazwisko i imiona dane kandydata

Lista nr 21 – komitet wyborczy wyborców wspólnota ziemi dębickiej
ROŚ Zofia Anna zam. Bukowa, wiek: 51

Lista nr 22 – komitet wyborczy wyborców samorząd dla mieszkańców
WOJDYŁA Wanda Anna zam. Bukowa, wiek: 52

okręg nr 6: januszkowice, opacionka
Nazwisko i imiona dane kandydata

Lista nr 3 – komitet wyborczy prawo i sprawiedliwość
CHAJEC Ryszard Józef zam. Opacionka, wiek: 45

Lista nr 22 – komitet wyborczy wyborców samorząd dla mieszkańców
WINIARSKA Alicja Janina zam. Januszkowice, wiek: 51

okręg nr 7: nawsie brzosteckie
Nazwisko i imiona dane kandydata

Lista nr 21 – komitet wyborczy wyborców wspólnota ziemi dębickiej
KOBAK Józef Antoni zam. Nawsie Brzosteckie, wiek: 54

Lista nr 22 – komitet wyborczy wyborców samorząd dla mieszkańców
FRYC Kazimierz zam. Nawsie Brzosteckie, wiek: 59 

Lista nr 23 – komitet wyborczy wyborców Mateusza domaradzkiego
DOMARADZKI Mateusz Stanisław zam. Nawsie Brzosteckie, wiek: 23

okręg nr 8: wola brzostecka
Nazwisko i imiona dane kandydata

Lista nr 21 – komitet wyborczy wyborców wspólnota ziemi dębickiej
GRODZKA Zofia zam. Wola Brzostecka, wiek: 56 

Lista nr 23 – komitet wyborczy wyborców Mateusza domaradzkiego
NOWICKA Anna zam. Nawsie Brzosteckie, wiek: 30

okręg nr 9: kamienica górna, bączałka
Nazwisko i imiona dane kandydata

Lista nr 3 – komitet wyborczy prawo i sprawiedliwość
CABAJ Grażyna zam. Kamienica Górna, wiek: 51

okręg nr 10: grudna górna, grudna dolna
Nazwisko i imiona dane kandydata

Lista nr 3 – komitet wyborczy prawo i sprawiedliwość
SOBCZYK Krzysztof zam. Grudna Górna, wiek: 36 

Lista nr 21 – komitet wyborczy wyborców wspólnota ziemi dębickiej
WÓJTOWICZ Krystyna Barbara zam. Grudna Dolna, wiek: 48

okręg nr 11: smarżowa, głobikówka
Nazwisko i imiona dane kandydata

Lista nr 3 – komitet wyborczy prawo i sprawiedliwość
ŚLIWA Regina Maria zam. Smarżowa, wiek: 63

Lista nr 21 – komitet wyborczy wyborców wspólnota ziemi dębickiej
KMIECIK Jerzy Wojciech zam. Głobikówka, wiek: 53 

okręg nr 12: siedliska-bogusz
Nazwisko i imiona dane kandydata

Lista nr 3 – komitet wyborczy prawo i sprawiedliwość
WITEK Andrzej zam. Siedliska-Bogusz, wiek: 54

Lista nr 24 – komitet wyborczy wyborców piotra szczepkowicza
SZCZEPKOWICZ Piotr zam. Siedliska-Bogusz, wiek: 49 

okręg nr 13: gorzejowa
Nazwisko i imiona dane kandydata

Lista nr 21 – komitet wyborczy wyborców wspólnota ziemi dębickiej
HOŁOWICKI Gustaw zam. Gorzejowa, wiek: 64 

okręg nr 14: kamienica dolna
Nazwisko i imiona dane kandydata

Lista nr 3 – komitet wyborczy prawo i sprawiedliwość
HIPSZER Paweł zam. Kamienica Dolna, wiek: 34

Lista nr 22 – komitet wyborczy wyborców samorząd dla mieszkańców
KANIA Bożena Barbara zam. Kamienica Dolna, wiek: 46 

okręg nr 15: przeczyca, skurowa
Nazwisko i imiona dane kandydata

Lista nr 21 – komitet wyborczy wyborców wspólnota ziemi dębickiej
NAWRACAJ Alfred zam. Przeczyca, wiek: 67 

kandydaci na burMistrza brzostku

Nazwisko i imiona dane kandydata Komitet

PRZEBIĘDA Maria Władysława zam. Brzostek, wiek: 54 KWW Wspólnota 
Ziemi Dębickiej

STANISZEWSKI Wojciech Piotr zam. Brzostek, wiek: 47 KWW Samorząd 
dla mieszkańców

kandydaci na radnych do rady powiatu
Okręg nr 2 (gmina Brzostek; gmina Jodłowa)

Lista nr 1 – komitet wyborczy polskie stronnictwo Ludowe
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 RĄCZKA Barbara Anna zam. Brzostek, wiek: 56 
2 MUCHA Robert Dariusz zam. Jodłowa, wiek: 47 
3 WARZECHA Józef Jan zam. Jodłowa, wiek: 66 
4 JANIGA Jan Józef zam. Jodłowa, wiek: 36 
5 RADELCZUK Teresa zam. Wola Brzostecka, wiek: 41 
6 RAMUT Zofia zam. Przeczyca, wiek: 55 

Lista nr 3 – komitet wyborczy prawo i sprawiedliwość
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 SARNA Kazimierz Jan zam. Brzostek, wiek: 61 
2 POTRZEBA Artur Stanisław zam. Brzostek, wiek: 54 
3 KLUCZNIK Maria Zofia zam. Dęborzyn, wiek: 52 
4 GRZESIAKOWSKI Grzegorz Edward zam. Kamienica Dolna, wiek: 49 
5 ZDZIARSKA Anna zam. Bączałka, wiek: 44 
6 STAWARZ-SZPAK Edyta Barbara zam. Skurowa, wiek: 29 

Lista nr 4 – komitet wyborczy platforma obywatelska rp
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 KŁUSEK Mariusz Jan zam. Jodłowa, wiek: 42 
2 MAZIARKA Joanna Sylwia zam. Jaworze Górne, wiek: 32 
3 CIURKOT Iwona Zofia zam. Jodłowa, wiek: 26 

Lista nr 17 – komitet wyborczy wyborców edwarda brzostowskiego
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 ROGALA Zuzanna Bogumiła zam. Brzostek, wiek: 73 
2 KAPŁON Jacek zam. Skurowa, wiek: 37 
3 HALS Irena zam. Bączałka, wiek: 49 
4 BOŻEK Józef Bogusław zam. Strzegocice, wiek: 42 
5 JUSZKIEWICZ Marcin zam. Klecie, wiek: 31 

wybory saMorządowe 2014 – Listy kandydatów
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Lista nr 18 – komitet wyborczy Liga polskich rodzin
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 MATYASIK Marta Anna zam. Nawsie Brzosteckie, wiek: 44 
2 ŁĘTEK Rafał Mariusz zam. Brzostek, wiek: 35 
3 WÓJTOWICZ Anna Celina zam. Wola Brzostecka, wiek: 35 

Lista nr 19 – komitet wyborczy stowarzyszenie ruch integracji społecznej 
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 ŁAZOWSKI Jan Michał zam. Brzostek, wiek: 65 
2 MIKRUT Anna zam. Dzwonowa, wiek: 60 
3 SZOT Wojciech Czesław zam. Jodłowa, wiek: 37 
4 GARSTKA Małgorzata zam. Januszkowice, wiek: 37 
5 MISIELAK Andrzej Stanisław zam. Grudna Górna, wiek: 36 
6 ŚWIĘTOŃ Jolanta zam. Gorzejowa, wiek: 42 

Lista nr 20 – komitet wyborczy wyborców wspólnota ziemi dębickiej
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 BIENIEK Leszek Jan zam. Brzostek, wiek: 57 
2 PAPIERNIK Elżbieta zam. Dzwonowa, wiek: 59 
3 GĄSIOR Elżbieta Teresa zam. Siedliska Bogusz, wiek: 71 
4 LEMEK Zbigniew Piotr zam. Brzostek, wiek: 42 
5 ŻUROWSKI Marcin zam. Grudna Górna, wiek: 33 
6 PRZEBIĘDA Maria Władysława zam. Brzostek, wiek: 54 

kandydaci na radnych do sejMiku wojewódzkiego
Okręg nr 2 (pow. dębicki; pow. mielecki; pow. ropczycko-sędziszow-

ski; pow. strzyżowski)

Lista nr 1 – komitet wyborczy polskie stronnictwo Ludowe
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 TARAPATA Jan Władysław zam. Tuszów Narodowy, wiek: 60 
2 LADA Wiesław Andrzej zam. Żyraków, wiek: 52 
3 KURASZKIEWICZ Robert Andrzej zam. Ropczyce, wiek: 45 
4 LONCZAK Stanisław Józef zam. Radomyśl Wielki, wiek: 58 
5 SUKIENNIK Maria Jadwiga zam. Rzemień, wiek: 57 
6 BEŁCH Anna zam. Zawadka, wiek: 32 
7 CZARNIK Joanna Karolina zam. Dębica, wiek: 33 
8 KIEPIEL Teresa Bogusława zam. Ropczyce, wiek: 51 
9 MĄCZKA Maria zam. Pustków, wiek: 61 
10 DUL Helena zam. Rzędzianowice, wiek: 70 
11 GOLCZEWSKA-CHMURA Maria zam. Strzegocice, wiek: 58 
12 WŁODYKA Janusz zam. Wysoka Strzyżowska, wiek: 56 

Lista nr 3 – komitet wyborczy prawo i sprawiedliwość
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 ORTYL Władysław Zenon zam. Mielec, wiek: 60 
2 BIESZCZAD Stefan zam. Dębica, wiek: 55 
3 ŁĄCZAK Czesław zam. Zawierzbie, wiek: 60 
4 MIDURA Leszek Jan zam. Wola Wadowska, wiek: 44 
5 SZARY Wacław Wojciech zam. Strzyżów, wiek: 46 
6 RAUCH Małgorzata Anna zam. Iwierzyce, wiek: 46 
7 KAPINOS Fryderyk Sylwester zam. Mielec, wiek: 52 
8 BIELEC Łucja zam. Mielec, wiek: 68 
9 GUZY Teresa zam. Frysztak, wiek: 55 
10 MIKA Elżbieta Maria zam. Mokre, wiek: 47 
11 MAGDOŃ Jacek zam. Ropczyce, wiek: 41 
12 KANTOR-KILIAN Anna Magdalena zam. Dębica, wiek: 28 

Lista nr 4 – komitet wyborczy platforma obywatelska rp
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 NOWAKOWSKI Zdzisław Ryszard zam. Mielec, wiek: 59 
2 ŚLIWA Jarosław zam. Dębica, wiek: 42 
3 KARDYŚ Paweł Andrzej zam. Sędziszów Małopolski, wiek: 43 
4 SZCZEPAN Piotr zam. Babica, wiek: 45 
5 ŁAWRUK Iwona Mariola zam. Mielec, wiek: 53 
6 WIŚNIOWSKA Alicja Maria zam. Dębica, wiek: 61 
7 WOJNOWSKA Alicja zam. Ropczyce, wiek: 37 
8 CISZEK Paulina Faustyna zam. Dębica, wiek: 19 
9 KOBOS Przemysław zam. Lubzina, wiek: 33 
10 KOZDRAŚ Marcin Paweł zam. Tuszyma, wiek: 28 
11 GŁADYSZEWSKA Joanna Marta zam. Chorzelów, wiek: 38 
12 CHODAK Tomasz Wojciech zam. Dębica, wiek: 43 

Lista nr 5 – komitet wyborczy wyborców ruch narodowy
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 JEDYNAK Dariusz Grzegorz zam. Dębica, wiek: 22 
2 ZIĘBA Tadeusz Mikołaj zam. Mielec, wiek: 58 

3 PAWEŁCZAK Piotr Roman zam. Mielec, wiek: 27 
4 DZIOK Jakub zam. Cieszyna, wiek: 19 
5 STANISŁAWCZYK Monika Paulina zam. Gwoźnica Górna, wiek: 24 
6 OCHAŁ Katarzyna Kinga zam. Zagorzyce, wiek: 20 
7 SAPOŃ Michał Tomasz zam. Kawęczyn, wiek: 35 
8 SMULSKI Mateusz Andrzej zam. Dębica, wiek: 22 
9 SZYMASZEK Karolina Barbara zam. Kozłów, wiek: 21 
10 SANECKA Katarzyna Sylwia zam. Lutcza, wiek: 20 
11 SZYMASZEK Magdalena Maria zam. Kozłów, wiek: 21 
12 BOCHNIA Bartosz Jakub zam. Dębica, wiek: 25 

Lista nr 6 – koalicyjny komitet wyborczy sLd Lewica razem
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 BRZOSTOWSKI Edward zam. Dębica, wiek: 79 
2 BURY Jan zam. Mielec, wiek: 65 
3 BANAŚ Adam Bartłomiej zam. Ropczyce, wiek: 63 
4 WÓJCIK Piotr Stefan zam. Dobrzechów, wiek: 51 
5 GAWRYŚ Bożena Halina zam. Dębica, wiek: 50 
6 GRZYB Janusz zam. Radomyśl Wielki, wiek: 43 
7 ROMANIAK Sylwia Patrycja zam. Dobrzechów, wiek: 31 
8 FRANKOWICZ Zofia zam. Dulcza Mała, wiek: 58 
9 CZAJA Wiesława zam. Wiśniowa, wiek: 46 
10 JAJKO Marcin Krzysztof zam. Szufnarowa, wiek: 31 
11 ŁYSEK Jolanta Elżbieta zam. Róża, wiek: 47 
12 CYZIO Janusz Witold zam. Sędziszów Małopolski, wiek: 51 

Lista nr 7 – komitet wyborczy nowa prawica – janusza korwin-Mikke
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 DZIESZKO Ireneusz zam. Mielec, wiek: 47 
2 SALWA Małgorzata Kazimiera zam. Strzyżów, wiek: 53 
3 PIWOWAR Katarzyna Anna zam. Przedmieście Czudeckie, wiek: 24 
4 PLEZIA Grażyna Bogusława zam. Ostrów, wiek: 39 
5 WALEŃ Małgorzata zam. Ropczyce, wiek: 49 
6 RYKAŁA Grzegorz Wojciech zam. Niechobrz, wiek: 28 
7 CZERWIŃSKA Joanna zam. Klęczany, wiek: 36 
8 POWIERŻA Mateusz Łukasz zam. Rzeszów, wiek: 32 
9 PIEPRZYK Mikołaj Adam zam. Stalowa Wola, wiek: 20 

Lista nr 8 – komitet wyborczy twój ruch
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 SZURLEJ Paulina Maria zam. Baryczka, wiek: 21 
2 SZURLEJ Tomasz Kamil zam. Baryczka, wiek: 23 
3 SZLACHTA Artur Krzysztof zam. Jawornik, wiek: 22 
4 ZIOBRO Damian Łukasz zam. Lutcza, wiek: 21 
5 WIESZCZEK Arkadiusz Kazimierz zam. Lutcza, wiek: 23 
6 MALSKA Bernadetta Mariola zam. Nakło, wiek: 27 
7 WOLAK Agnieszka zam. Stalowa Wola, wiek: 39 

Lista nr 9 – komitet wyborczy stronnictwa Ludowego „ojcowizna” rp
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 KURAŚ Zbigniew Jerzy zam. Złotniki, wiek: 58 
2 ZIELIŃSKI Zbigniew Jan zam. Mielec, wiek: 50 
3 JAŚKOWSKA Teresa zam. Dębica, wiek: 71 
4 GAWRON Paweł zam. Ropczyce, wiek: 26 
5 LADA-WILK Marta Karolina zam. Stara Jastrząbka, wiek: 27 
6 PYRKOWSKI Grzegorz Jacek zam. Borowa, wiek: 33 
7 PIENIĄDZ Monika zam. Nawsie Brzosteckie, wiek: 29 

Lista nr 12 – komitet wyborczy samoobrona odrodzenie
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 ARMAŃSKI Jacek Maciej zam. Wiśniowa, wiek: 43 
2 SZNERCH Kazimiera zam. Pułanki, wiek: 68 
3 BUJAK Lidia zam. Zawadka, wiek: 42 
4 CZOSNYKA Paweł Wojciech zam. Ropczyce, wiek: 43 
5 WŁODYKA Emil zam. Różanka, wiek: 62 
6 ROKITA Czesława zam. Strzyżów, wiek: 66 

Lista nr 14 – komitet wyborczy polska patriotyczna
pozycja Nazwisko i imiona dane kandydata

1 ARMATA Jan zam. Wiśniowa, wiek: 67 
2 BUJAK Zofia zam. Nawsie, wiek: 64 
3 PIKUŁA Mieczysław zam. Grodzisko, wiek: 50 
4 SZYDŁO Teresa Janina zam. Zawadka, wiek: 55 
5 SKOCZYLAS Jolanta Maria zam. Sędziszów Małopolski, wiek: 48 
6 SZNERCH Stanisław zam. Pułanki, wiek: 78 

Dane o kandydatach pochodzą z oficjalnej strony Państwowej Komisji Wyborczej
Józef Nosal
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kandydat na burMistrza

Maria przebięda   – bezpartyjna, mężatka, mama dwójki dzieci, wykształcenie wyższe pedago-
giczne. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku. W pracę samorządową angażuje się od 
lat. Z woli wyborców była radną w gminie Brzostek i jest radną Rady Powiatu w Dębicy. Z samorządow-
cami pozyskiwała środki finansowe na inwestycje drogowe, mostowe i oświatowe w gminie Brzostek. 
Jako organizator akcji charytatywnych troszczyła się o najbardziej potrzebujących. Zawodowo jest 
człowiekiem spełnionym, ale ma poczucie, że powinniśmy pracować nie tylko dla siebie i swojego 
miejsca pracy, ale także dla gminy i powiatu, w którym mieszkamy, troszczyć się o przyjazne życie 
w Małej Ojczyźnie. Jej doświadczenie nabyte podczas pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Gmi-
ny, Członka Zarządu Powiatu, Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu, Przewodniczącej Rady Powiatu, 
Członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Członka Komisji Budżetowej i Finansowej 
Rady Powiatu jest gwarancją rozwoju, poczucia bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności. W miarę 
swoich możliwości aktywizowała bezrobotnych i absolwentów szkół organizując staże w szkole i sto-
warzyszeniu. Życiowe credo Marii Przebiędy brzmi: „Człowiek jest tyle wart, ile drugiemu może pomóc 

bezinteresownie ofiarowując mu swój wolny czas, wiedzę i doświadczenie…”. Jako dyrektor szkoły wraz z zespołem realizowała 
liczne projekty unijne i przedsięwzięcia, co pozwoliło na rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Liczy się z opinią 
starszych, ma ogromny szacunek do tradycji i dziedzictwa kulturowego w regionie. Ważne są dla niej wartości wspólnotowe, które 
dają mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Jako pracodawca bardzo dba o ludzi i czuje się za nich odpowiedzialna. Odzwiercied-
leniem jej osiągnięć jako dyrektora szkoły i radnej Rady Powiatu są przyznawane nagrody i wyróżnienia. Za zasługi w oświacie 
otrzymała: Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody resortowe, tytuł Bohatera Pozytywnych Zmian w Gminie Brzostek, tytuł 
SuperRadnej Powiatu Dębickiego, Dziecięcy Order Uśmiechu oraz wyróżnienia w konkursach i plebiscytach. za najważniejsze 
uważa utrzymanie istniejącej sieci szkół oraz pozyskanie funduszy unijnych na inwestycje i zadania statutowe gminy.

kandydaci do rady Miejskiej

Marian warchał – żonaty, ojciec dwóch córek, zamieszkały w Brzostku. Doświadczony facho-
wiec budowy dróg. Potrafi rozmawiać z każdym człowiekiem. Ambitny, zorganizowany, komu-
nikatywny. Z determinacją dąży do wytyczonego celu. Uważa, że w wielu dziedzinach prostymi 
działaniami można wprowadzić wiele korzystnych zmian. Jest także przekonany, że realizacja 
programu Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Ziemi Dębickiej przyniesie wiele dobrego 
dla mieszkańców gminy. Za ważne kwestie uważa rozwiązanie problemów dotyczących oświaty 
oraz dalszy rozwój infrastruktury drogowej.

zofia skórska – pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Brzostku. Przewodnicząca Rady 
Miejskiej. Wspierała wszystkie inwestycje mające na celu poprawę warunków życia i bezpie-
czeństwa mieszkańców. Aktywnie działała również w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 
„LIWOCZ” efektywnie promując naszą gminę na skalę krajową. Dzięki ogromnej wiedzy sku-
tecznie pomagała mieszkańcom uzyskać dotacje unijne. Autorka wielu wygranych projektów dla 
organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, 
znajomość przepisów i specyfiki pracy w administracji samorządowej, a nade wszystko niezwykłe 
umiejętności komunikacyjne i zapał wykorzysta do pracy w samorządzie. Za najważniejsze na 
przyszłość uważa między innymi: budowę oraz modernizację infrastruktury technicznej i dro-
gowej, pozyskiwanie funduszy unijnych dla gminy i stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników 

i bezrobotnych oraz poprawę bezpieczeństwa i ochronę zdrowia.

uwaga! Na stronach 10-23 prezentujemy tych Kandydatów, którzy zechcieli skorzystać z naszej oferty i dostarczyli nam 
materiały w uzgodnionym terminie. Materiały te są zamieszczone w kolejności zgłoszeń do redakcji.

MATERIAŁ WYBORCZY KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

Komitet Wyborczy Wyborców

okręg nr 2: brzostek – ulice: Ignacego Łukasiewicza, Ks. Kazimierza Ostafińskiego, Ogrodowa, 
Połaczówka, Południowa, Rynek, Słoneczna, Wąska, Węgierska.

okręg nr 3: brzostek – ulice: 11-go Listopada, 20-go Czerwca, Adama Mickiewicza, Równie, 
Schedy, Stara Droga, Stroma, Targowa, zawadka brzostecka
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jan sarnecki – sołtys wsi Kle-
cie. Działacz sportowy, zagorzały 
kibic piłki nożnej. Niezmordowanie 
zabiegał w zespole radnych o in-
westycje oświatowe i drogowe. 
Potrafi skutecznie pracować w ze-
spole. Wie, że będąc blisko ludzkich 
problemów, można przeciwdziałać 
krzywdzie ludzkiej. Działając w Ra-
dzie Miejskiej rzetelnie przedsta-
wiał problemy swojej wsi i starał 
się o ich pozytywne rozwiązanie. 

Wie, że w grupie można dokonać wiele dobrego, dlatego orga-
nizował szereg imprez integracyjnych dla mieszkańców swojej 
wsi. Zabiegał o inwestycje przeciwpowodziowe.

okręg nr 4: klecie
zofia roś – mieszkanka wsi 
Bukowa, matka dwóch synów, 
pracownica brzosteckiego Ośrodka 
Zdrowia. Nie pozostaje obojętna na 
sprawy ludzkie, zachowując bezpo-
średni kontakt z człowiekiem. Jest 
osobą uczynną, godną zaufania, 
wrażliwą na potrzeby innych. Nie 
ulega naciskom, zawsze ma swoje 
zdanie. Dobro ogółu stanowi dla 
niej naczelną wartość, której jest 
wierna bez względu na przekonania 

polityczne. Komunikatywna, umie rozmawiać z ludźmi, cierpli-
wie wysłuchiwać ich problemów. Zdaje sobie sprawę, że praca 
w samorządzie to służba i odpowiedzialność.

okręg nr 5: bukowa

józef kobak – żonaty, ojciec 
dwójki dzieci. Współwłaściciel 
PPHU E.K.I.W Brzostek. Otwarty na 
potrzeby drugiego człowieka, to-
lerancyjny w poglądach. Mając na 
uwadze poprawę bezpieczeństwa 
publicznego swojej miejscowości, 
nieustannie zabiegał i zabiega 
o doposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim 
oraz inwestycje drogowe. Mając 
bogate doświadczenie życiowe jest 

przekonany że może wiele dobrego zrobić dla naszej „małej 
Ojczyzny”. Za ważne kwestie uważa sprawy oświatowe, gdyż 
doskonale rozumie rolę edukacji w kształtowaniu przyszłych 
pokoleń oraz poprawę bezpieczeństwa.

okręg nr 7: nawsie brzosteckie

zofia grodzka – mężatka, mama 
dziewiątki dzieci. Ta życiowa rola spra-
wia jej ogromną radość i satysfakcję. 
Odznacza się otwartością i szczeroś-
cią. Szanuje innych, ważne jest dla 
niej zdanie każdego mieszkańca wsi. 
Komunikatywna, uczynna, godna za-
ufania, skutecznie realizuje zamierzone 
cele. Mając na uwadze dobro lokalnej 
społeczności, będzie zabiegała o po-
prawę infrastruktury miejscowości 
Wola Brzostecka. Posiadając bogate 

doświadczenie życiowe jest przekonana, że może wiele dobrego 
zrobić dla mieszkańców naszej „małej Ojczyzny”, szczególnie w dzie-
dzinie ochrony zdrowia oraz wsparcia osób niepełnosprawnych. 
Na przyszłość ważna dla niej jest dobra jakość opieki zdrowotnej.

okręg nr 8: wola brzostecka

krystyna wójtowicz – za-
mężna, matka czwórki dzieci, 
sołtys wsi Grudna Dolna. Aktyw-
nie działa na rzecz mieszkańców 
swojej wsi. Dobro ogółu stanowi 
dla niej naczelną wartość. Potrafi 
rozmawiać z każdym człowiekiem, 
tolerancyjna, cierpliwa i wyrozu-
miała. Mieszkańcy Grudnej Dolnej 
i Górnej obdarzyli ją kredytem 
zaufania, gdyż swoją działalnością 
udowodniła, że potrafi zadbać o ich 

sprawy. W jej planach na przyszłość jest między innymi: utrzy-
manie istniejącej szkoły, poprawa jakości dróg oraz rozwój 
infrastruktury technicznej w swoim okręgu wyborczym.

okręg nr 10: grudna g., grudna d.
jerzy kmiecik – od lat sołtys wsi 
Głobikówka. Doskonale zna problemy 
mieszkańców Głobikówki, Smarżowej 
i skutecznie stara się je rozwiązywać. 
Potrafi wsłuchać się w potrzeby lokalne-
go społeczeństwa i służy pomocą nawet 
w najdrobniejszych sprawach. Stara się 
sumiennie wywiązywać z wszystkich 
powierzonych mu zadań. Jest osobą 
sumienną, ambitną, konkretną i komu-
nikatywną. Będąc radnym podejmował 
wysiłki mające na celu między innymi 

remonty dróg i rozwój swojego okręgu wyborczego. W przyszłej kaden-
cji będzie nadal zabiegał o infrastrukturę drogową i nową jakość życia 
mieszkańców, a w szczególności w sferze dotyczącej ochrony zdrowia.

okręg nr 11: smarżowa, głobikówka

gustaw hołowicki – zajmuje 
się działalnością okołorolniczą, 
przez co ściśle współpracuje 
z lokalnymi rolnikami. Odznacza 
się otwar tością i szczerością, 
szanuje innych, ważny jest dla 
niego każdy mieszkaniec. Zdobyte 
doświadczenie potrafi umiejętnie 
wykorzystać na rzecz rozwo-
ju swojej miejscowości. Wierzy 
w potrzebę współpracy, bo tylko 
w ten sposób można zrobić dużo 

dobrego dla lokalnej społeczności. Jego celem jest wspieranie 
każdego działania mającego na celu poprawę jakości oświaty 
w swojej wsi.

okręg nr 13: gorzejowa

alfred nawracaj – żonaty, ojciec 
trójki dzieci, mieszka w Przeczycy. 
Emerytowany pracownik związany 
z utrzymaniem dróg. Aktywnie działa 
na rzecz swojego okręgu wyborcze-
go. Od lat prowadzi gospodarstwo 
rolne, wszystkie kwestie związane 
z rolnictwem są mu znane. Dobry 
negocjator, upar t y w sprawach 
dotyczących wsi i jej mieszkańców. 
W poprzedniej kadencji zabiegał 
o remonty lokalnych dróg, komplek-

sową modernizację budynku szkoły. W swoich zamierzeniach 
planuje w dalszym ciągu dbać o rozwój wsi Przeczyca i Skurowa. 
Wierzy w ludzi i dobro, które tkwi w każdym człowieku.

okręg nr 15: przeczyca, skurowa

MATERIAŁ WYBORCZY KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
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kandydaci do rady powiatu – kww wspóLnota zieMi dębickiej

Leszek bieniek   – bezpartyj-
ny, żonaty, dwie córki, wykształce-
nie wyższe techniczne. Przez cztery 
kadencje wójt i burmistrz Miasta 
i Gminy Brzostek, radny Sejmiku 
Wojewódzkiego w Tarnowie, radny 
Rady Powiatu pierwszej kadencji. 
Dzięki doświadczeniu zdobytemu 
podczas sprawowania funkcji wójta 
i burmistrza z powodzeniem będzie 
realizował zadania samorządu po-
wiatowego. Dla swojego regionu 
przeprowadził szereg inwestycji 

takich jak: budowa, przebudowa i modernizacja dróg, budowa 
wodociągów, termomodernizacja szkół, domów ludowych, 
remiz strażackich, ośrodka zdrowia, budowa obiektów sporto-
wych oraz hali widowiskowo-sportowej i innych. W przyszłości 
zamierza dążyć do:
•	 ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZEJ I OŚWIATOWEJ
•	 PROMOCJI IDEI EKOLOGICZNEJ W GMINIE BRZOSTEK I JODŁOWA 
•	 PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O ŚRODKI UNIJNE 
•	 KONTYNUOWANIA INWESTYCJI MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ 

ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

elżbieta papiernik – lat 59, 
mężatka, jedno dziecko, bezpar-
tyjna. Były nauczyciel matematyki. 
Obecnie prowadzi działalność 
gospodarczą dotyczącą usług 
budowlanych, projektowania i nad-
zoru. Dobry organizator, stanowcza 
w działaniu, zdecydowanie dąży do 
wyznaczonych celów. Za najważ-
niejsze uważa:
•	ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI POD-

JĘCIA PRACY PRZEZ MŁODYCH 
LUDZI

•	 POZYSKIWANIE DOTACJI UNIJNYCH NA PRZEPROWADZENIE 
NOWYCH INWESTYCJI, W SZCZEGÓLNOŚCI KANALIZACJI, BU-
DOWY DRÓG I CHODNIKÓW

•	 PROMOCJĘ WALORÓW TURYSTYCZNO–KRAJOZNAWCZYCH 
GMIN

•	 WSPÓŁPRACĘ SAMORZĄDÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDO-
WYMI

elżbieta gąsior – sołtys wsi 
Siedliska-Bogusz od 30 lat. Zamęż-
na, trójka dzieci. Wspierała między 
innymi działalność OSP, moderniza-
cję dróg oraz inwestycje oświatowe. 
Reaktywowała Koło Gospodyń Wiej-
skich zakładając Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych „Boguszanki”. 
Uparcie dąży do wyznaczonego 
celu i zabiega o równomierny roz-
wój sołectw. Rozumie, że praca 
w samorządzie to odpowiedzialność. 

W przyszłości chciałaby zajmować się sprawami dotyczącymi:
•	 BEZROBOCIA, BEZPIECZEŃSTWA I SŁUŻBY ZDROWIA
•	 POPRAWY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH
•	 ROZWOJU BAZY OŚWIATOWEJ
•	 POPRAWY JAKOŚCI DRÓG, BUDOWY CHODNIKÓW

zbigniew Lemek  – lat 42, ojciec 
dwóch córek, prywatny przedsię-
biorca. Młody, dynamiczny, dobry 
organizator, stanowczy w działaniu. 
Nie pozostaje obojętny na sprawy 
ludzkie, zachowując bezpośredni 
kontakt z człowiekiem. Wie, że praca 
w samorządzie to misja i służba. 
Uważa, że wszystkie trudne sprawy 
są do rozwiązania, gdy istnieje do-
bra wola i chęć działania. W swoich 
zamierzeniach zawsze będzie dążył 
do skutecznego rozwiązywania 

problemów społeczności lokalnej. Będzie zabiegał o:
•	 INWESTYCJE DROGOWE I BUDOWĘ CHODNIKÓW
•	 ROZWÓJ BAZY SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
•	 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ WARSZTA-

TÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZOSTKU 
•	 WSPÓŁPRACĘ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z URZĘDEM MIASTA 

I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Marcin żurowski – lat 33, 
sołtys wsi Grudna Górna. Człowiek 
ambitny, dynamiczny, otwarty na 
potrzeby lokalnej społeczności. 
Doskonale zna problemy miesz-
kańców i stara się je skutecznie 
rozwiązywać. Konsekwentnie dąży 
do realizacji zamierzonych celów. 
Za najważniejsze uważa:
•	WSPÓŁPRACĘ PAŃSTWOWEJ STRA-

ŻY POŻARNEJ Z OCHOTNICZYMI 
STRAŻAMI POŻARNYMI

•	WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJ-
NYCH DZIECI Z TERENÓW WIEJSKICH

•	 ANGAŻOWANIE OSÓB BEZROBOTNYCH W DZIAŁANIA SPOŁECZNE
•	 POPRIERANIE WSZELKICH INWESTYCJI DROGOWYCH 

Maria przebięda – lat 54, 
mama dwójk i dzieci, dyrek tor 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Brzostku. Kocha dzieci, rozumie 
młodzież, szanuje starszych. Swoją 
pracę pojmuje jako służbę drugiemu 
człowiekowi. Działając w powiato-
wych strukturach samorządowych, 
przy współpracy z Radą Powiatu, 
Starostą, Radą Miasta i Burmistrzem 
Miasta doprowadziła do budowy, 
przebudowy i modernizacji dróg, 
mostów, bazy oświatowej w swoim 

okręgu wyborczym. Doświadczenie nabyte podczas pełnienia 
funkcji radnej powiatowej oraz umiejętność współpracy z samo-
rządem zaowocowały realizacją wniosków, projektów i grantów, 
które służyły ludziom. Dzięki temu wiele osób miało możliwość 
odbywania staży. Sprawy, którymi chciałaby się zająć, to:
•	 WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKIM I POWIATOWYM URZĘDEM PRACY 

W CELU REALIZACJI WNIOSKÓW NA CELE OŚWIATOWE I DLA AB-
SOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ STUDENTÓW

•	 WSPÓŁPRACA Z RADNYMI SEJMIKU I POSŁAMI W CELU POZYSKA-
NIA DOTACJI UNIJNYCH

•	 ZABIEGANIE O  ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE DROGOWE 
I CHODNIKI

•	 ZAPEWNIENIE LUDZIOM STABILIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA

MATERIAŁ WYBORCZY KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
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MATERIAŁ WYBORCZY KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ

„Człowiek do piero wte dy jest w pełni 
szczęśli wy, gdy może służyć…”

Stefan Wyszyński

szanowni 
mieszkańcy 
gminy brzostek
 Dzisiejsze	 słowa	do	Was,	 pozwo-
liłam	 sobie	 rozpocząć	 przesłaniem	
kardynała	 Stefana	Wyszyńskiego,	
człowieka,	który	nauczył	mnie	pokory	
i	pokazał,	 jaką	wartość	ma	człowiek	
i	jego	życie.	Prawdziwa	władza	–	moi	
kochani	–	to	nic	innego	jak służba.	To	
właśnie	w	służeniu	drugiemu	człowie-
kowi	 odnalazłam	 swoje	 powołanie.	
Nie	ma	nic	piękniejszego	na	świecie	
niż	 mieć	możliwość	 realizowania	
swoich	celów	 i	pomagania	przy	 tym	
innym.	To	właśnie	jest	moje	zadanie.	
Dla	mnie	człowiek	i	jego	potrzeby	są	
na	pierwszym	miejscu.	
	 Kandydując	na	stanowisko	Burmi-
strza	zadaję	sobie	wciąż	pytanie:	Co	
dla	mnie	 oznacza	 ta	 praca?	Według	
mnie	to	przede	wszystkim	zwrócenie	
uwagi	na	potrzeby	dzieci,	na	ich	edu-
kację	 i	wszechstronny	 rozwój…	 Jan	
Paweł	II	powiedział	nam,	że	„troska 
o dziecko jest pierwszym i podstawo-
wym sprawdzianem stosunku człowie-
ka do człowieka.”	On	całe	swoje	życie	
polegał	na	młodzieży,	to	w	niej	widział	
przyszłość	 naszego	 kraju.	 Dlatego	
uważam,	że	szkoła	musi	być	miejscem	
bezpiecznym,	przyjaznym,	otwartym	
–	 zapewniającym	 jak	 najlepsze	wy-
chowanie	i	nauczanie	naszych	dzieci	
Od	wielu	 lat	pracuję	 jako	nauczyciel	
i	dyrektor	szkoły.	To	moje	życie	i	pa-
sja.	Dzięki	 tej	 pracy	 nauczyłam	 się	
pokory	wobec	 drugiego	 człowieka.	
Zrozumiałam,	 że	 bycie	 nauczycie-
lem,	polega	nie	 tylko	na	wstawianiu	
ocen	 i	przekazywaniu	wiedzy.	Praca	
z	dziećmi	i	młodzieżą	dla	mnie	ozna-
cza	–	stanie	się	obecnym	w	ich	życiu,	
darowanie	im	swojego	czasu	i	swojego	
serca,	 uczenie	 swoim	 przykładem	 
i	 stawianie	 na	 dyscyplinę.	 Tak,	 bo	
nauczyciel	jest	jak	mama	i	tata	w	wie-
lodzietnej	 rodzinie.	 Ja	w	ten	 sposób	
pojmuję	moją	pracę.	
	 Nie	 możemy	 zamykać	 małych	
szkół!	Nie	możemy	pozbawiać	dzieci	
poczucia	 bezpieczeństwa	 i	ich	 przy-
zwyczajeń.	Naszym	zadaniem	jest	je	
wspierać	 i	dawać	 szansę	 na	 rozwój.	
Młody	człowiek	 szuka	 swojej	 drogi,	
dlatego	chcę,	aby	po	szkole	aktywnie	
spędzał	czas,	realizował	swoje	zainte-
resowania.	Ma	wtedy	większą	możli-
wość	wyboru	swojej	przyszłości…	

	 Z	tego	powodu	wypracujemy	szero-
ką	ofertę	zagospodarowania	wolnego	
czasu	dzieciom	i	młodzieży	(wyjazdy	
na	basen,	naukę	języków	obcych,	zaję-
cia	rozwijające	zainteresowania,	pół-
kolonie).	Uczniom	potrzeba	motywacji	
do	 nauki,	 pochwały,	 aby	 przekonali	
się,	 że	w	życiu	 edukacja	 jest	 bardzo	
ważna.	Myślę,	że	stworzenie	systemu	
stypendialnego	dla	dzieci	 i	młodzie-
ży	 za	wybitne	 osiągnięcia	 naukowe,	
artystyczne	 i	sportowe	 będzie	 dla	
nich	mobilizacją	do	osiągania	jeszcze	
wyższych	wyników.
	 Dla	mnie	 bycie	 Burmistrzem	 to	
również,	zwrócenie	uwagi	na	potrzeby	
rolników…
	 Pragnę	oddać	hołd	miłości	rolnika	
do	ziemi,	bo	ta	miłość	zawsze	stanowi-
ła	mocny	filar,	na	którym	opierała	się	
narodowa	 tożsamość.	 Jestem	osobą,	
która	mocno	zapuściła	korzenie	w	tę	
ziemię	i	jest	ona	dla	mnie	najważniej-

sza.	Jako	historyk	wiem,	że	w	chwi-
lach	wielkich	zagrożeń,	w	momentach	
najbardziej	dramatycznych	w	dziejach	
narodu,	 to	 przywiązanie	 do	 ziemi	
okazywało	 się	 niezmiernie	 ważne	
w	zmaganiu	o	przetrwanie.
	 Pomożemy	 rolnikom	w	pozyska-
niu	 środków	 unijnych	 w	ramach:	
wsparcia	 bezpośredniego	 gospo-
darstw	małoobszarowych,	programów	
rolno-klimatycznych,	modernizacji	
gospodarstw.	Będziemy	wspierać	ich	
w	podejmowaniu	działań	w	zakresie	
poprawy	działalności	rolniczej.	Dzięki	
temu	utrzymamy	tradycję,	tak	ważną	
dla	naszych	przodków…
	 Dla	mnie	bycie	Burmistrzem	ozna-
cza	 również,	 pomoc	 przedsiębior-
com…
	 Będziemy	 tworzyć	 korzystne	wa-
runki	 rozwoju	 lokalnej	przedsiębior-
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oświata

	 Gmina	jest	organem	prowadzącym	przedszkola,	szkoły	
podstawowe	i	gimnazja.	Rolą	gminy	jest	finansowanie	edu-
kacji.	Szkoła	musi	być	miejscem	bezpiecznym,	przyjaznym,	
otwartym	–	zapewnić	jak	najlepsze	wychowanie	i	nauczanie	
naszych	dzieci.
• Utrzymamy	obecnie	funkcjonującą	sieć	szkół	i	przedszkoli	
w	Gminie	Brzostek.

• Zaangażujemy	kierownictwa	placówek	oświatowych	do	
dalszego	 uczestnictwa	w	projektach	 i	grantach,	 które	
wzbogacą	ofertę	edukacyjną.

• Wspólnie	z	dyrektorami	szkół,	domem	kultury,	biblioteką	
publiczną,	opieką	społeczną	wypracujemy	szeroką	ofertę	
zagospodarowania	wolnego	czasu	dzieciom	i	młodzieży	
(wyjazdy	na	basen,	naukę	języków	obcych,	zajęcia	rozwi-
jające	zainteresowania	uczniów,	półkolonie).

• Stworzymy	 system	 stypendialny	dla	 dzieci	 i	młodzieży	
za	wybitne	osiągnięcia	naukowe,	artystyczne	i	sportowe.

• Będziemy	systematycznie	remontować	placówki	oświato-
we	i	doposażać	je	w	nowoczesne	narzędzia	dydaktyczne.

• Utworzymy	nowe	place	zabaw	jako	miejsca	przyjazne	dla	
dzieci i rodziców.

• Zapewnimy	dzieciom	niepełnosprawnym	 integrację	 ze	
środowiskiem.

roLnictwo i wieLofunkcyjny rozwój wsi

	 Gmina	Brzostek	była	i	pozostaje	regionem,	w	której	do-
minują	niewielkie	gospodarstwa	rodzinne.	
• Wspólnie	z	ARiMR,	ODR,	Izbą	Rolniczą	i	ARR	pomoże-
my	rolnikom	w	pozyskaniu	środków	unijnych	na	lata	2014-
2020	w	ramach:	wsparcia	 bezpośredniego	 gospodarstw	
małoobszarowych,	 programów	 rolno-klimatycznych,	
modernizacji	gospodarstw.

• Będziemy	wspomagać	rolników	w	podejmowaniu	działań	
w	zakresie	poprawy	dochodowości	gospodarstw	poprzez:
–	inicjowanie	 powstawania	 gospodarstw	 agroturystycz-
nych,	edukacyjnych	i	ekologicznych,

–	wsparcie	merytoryczne	i	organizacyjne	w	przygotowa-
niu	rolników	do	prowadzenia	sprzedaży	bezpośredniej	
oraz	przetwórstwa	na	poziomie	gospodarstwa	rolnego,

–	pomoc	w	wypromowaniu	i	rejestracji	produktów	lokal-
nych,	tradycyjnych	i	ich	sprzedaży,

–	pomoc	przy	ubieganiu	się	o	środki	na	zakładanie	dzia-
łalności	 gospodarczej	w	gospodarstwach	 i	tworzeniu	
dodatkowych	źródeł	dochodu.

• Zorganizujemy	konkursy	promujące	„piękno	brzosteckiej	
wsi”	np.	na	ziołowy	ogródek,	konkursy	sołectw.

• Stworzymy	warunki	 do	 rozwoju	 i	aktywizacji	 twórców	
ludowych.

przedsiębiorczośĆ

	 Jednym	z	głównych	zadań	gminy	jest	tworzenie	korzyst-
nych	warunków	rozwoju	lokalnej	przedsiębiorczości.
• Stworzymy	aktywnie	działający	punkt	informacyjny	dla	
przedsiębiorców	 i	osób	 rozpoczynających	 prowadzenie	
działalności	gospodarczej,	w	którym	każdy	uzyska	infor-
macje	o	możliwościach	otrzymania	wsparcia	finansowego,	
rzeczowego,	merytorycznego	oraz	prawnego.	

• Zapewnimy	przedsiębiorstwom	pomoc	w	uzyskaniu	środ-
ków	finansowych	z	Unii	Europejskiej.

• Będziemy	wspierać	przedsiębiorców	poprzez	współpracę	
z	Wojewódzkim	 i	Powiatowym	Urzędem	Pracy	 celem	
zmniejszenia	stopy	bezrobocia	mieszkańców	naszej	gminy.

• Zorganizujemy	spotkania	z	przedsiębiorcami	w	celu	przed-
stawienia	planu	inwestycyjnego	gminy	na	dany	rok	oraz	
zebrania	opinii,	oczekiwań	z	ich	strony.	

• Rozpoczniemy	 szeroką	 promocję	Brzostku	 jako	miasta	
przychylnego	dla	inwestorów.

poMoc spoŁeczna

	 Solidarność	 z	potrzebującymi	 pomocy	 jest	 prawnym	
i	moralnym	obowiązkiem	samorządu.	Każdy	potrzebujący	
wsparcia	w	trudnej	sytuacji	musi	je	otrzymać.
• Podejmiemy	działania	zmierzające	do	zmniejszenia	bez-
robocia	–	spółdzielnia	socjalna,	roboty	publiczne,	staże.

• Zapewnimy	współpracę	Miejskiego	Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej	 z	dyrektorami	 szkół	 i	przedszkoli,	 organiza-
cjami	 pozarządowymi,	 sołtysami	 celem	objęcia	 opieką	
dzieci	 z	rodzin	wymagających	pomocy,	 osób	 starszych,	
samotnych	i	wszystkich	poszkodowanych	przez	los.

czości.	Musimy	 promować	miasto	
Brzostek	tak,	aby	inwestorzy	nie	mieli	
wątpliwości,	że	jesteśmy	ich	dobrym	
sojusznikiem.	To	 zaowocuje	 z	kolei	
stworzeniem	 nowych	miejsc	 pracy	
i	zmniejszeniem	bezrobocia	w	naszej	
gminie. 
	 Chciałabym	 rozpalać	w	ludziach	
chęć	 i	energię	 do	 pracy.	Dawać	 im	
możliwość	do	tworzenia	własnej	dzia-
łalności.	W	tym	celu	będziemy	organi-
zować	wsparcie	finansowe	ze	środków	
Unii	Europejskiej	oraz	Powiatowego	
Urzędu	Pracy	 dla	 osób	 aktywnych,	
mających	pomysł	na	swój	biznes.	Ci	
ludzie	muszą	wiedzieć,	 że	mogą	 na	
nas	 polegać,	muszą	wiedzieć,	 gdzie	
udać	się	ze	swoim	pomysłem,	dlatego	
powstanie	 punkt	 informacyjny	 dla	

osób	 rozpoczynających	prowadzenie	
działalności	gospodarczej.	Każdy	za-
interesowany	uzyska	tam	informacje	
o	możliwościach	otrzymania	wsparcia	
finansowego,	 rzeczowego,	meryto-
rycznego	oraz	prawnego.	Nie	możemy	
„podcinać	nikomu	skrzydeł”,	ale	właś-
nie	musimy	ludziom	wszystkich	pro-
fesji	te	skrzydła	pomóc	rozwijać,	aby	
w	przyszłości	to	oni	–	wraz	z	małymi	
przedsiębiorcami	–	stali	się	wizytówką	
i	chlubą	naszej	gminy.
	 I	 w	końcu,	 bycie	 Burmistrzem	
oznacza	dla	mnie	miłość	do	człowieka,	
bo	„człowiek jest tyle wart, ile drugie-
mu może pomóc bezinteresownie, ofia-
rowując mu swój wolny czas, wiedzę 
i doświadczenie…”
	 Ja	 jestem	 gotowa	 służyć	Wam,	
najlepiej	 jak	 potrafię	 :	moją	wiedzą,	
moim	 życiowym	 i	zawodowym	do-

świadczeniem,	 ofiarując	 swój	 czas,	
abyśmy	razem	zbudowali	piękniejszą	
rzeczywistość.	Musimy	 sobie	wszy-
scy	zdać	sprawę	z	tego,	że	tworzymy	
pewną	całość.	Jesteśmy	wspólnotą,	na	
której	spoczywa	odpowiedzialność	za	
to,	co	będzie	w	przyszłości….	
	 Wy,	moi	Drodzy,	już	dziś,	możecie	
zadecydować	w	jakiej	rzeczywistości	
będą	wychowywać	 się	Wasze	dzieci	
i	wnuki.
	 Wybory	 to	szansa,	abyśmy	razem	
coś	 osiągnęli.	Dajmy	 szansę	 naszej	
gminie	na	to,	aby	stała	się	synonimem	
bezpieczeństwa,	a	potrzeby	jej	miesz-
kańców	 były	wspólnym	mianowni-
kiem	każdego	z	nas.
 

Z wyrazami szacunku 
i nadzieją na współpracę

Maria Przebięda

prograM wyborczy

MATERIAŁ WYBORCZY KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
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• Wspólnie	 z	Caritas	 i	MOPS	 zorganizujemy	 spotkania	
rodzin	wielodzietnych	z		naszej	gminy	w	celu	integracji	
społecznej.	

• Będziemy	prowadzić	działania	na	 rzecz	osób	niepełno-
sprawnych	w	celu	likwidacji	barier	architektonicznych.

• Wygospodarujemy	kolejne	mieszkanie	zastępcze	na	wy-
padek	klęsk	żywiołowych.	

• Podejmiemy	działania	mające	na	celu	promowanie	wolon-
tariatu	i	jego	rozwój.

zarządzanie powodziowe

	 W	obliczu	zagrożeń	naturalnych	musimy	 ściśle	współ-
pracować	ze	służbami	odpowiedzialnymi	za	ochronę	ludzi	
i	mienia	w	celu	zmniejszenia	skutków	powodzi.
• Stworzymy	wieloletnią	strategię	gminy	w	zakresie	ochrony	
przeciwpowodziowej.

• Będziemy	 zabiegać	w	Regionalnym	Zarządzie	Gospo-
darki	Wodnej	oraz	w	Wojewódzkim	Zarządzie	Melioracji	
o	utrzymanie	w	należytym	 stanie	 urządzeń	meliora-
cyjnych,	 regulacje	 cieków	wodnych	 i	budowę	urządzeń	
służących	ochronie	przeciwpowodziowej.

• Wypracujemy	na	szczeblu	gminy	szybki	system	informacji	
o	zagrożeniach	oraz	organizacji	akcji	ratowniczych.

• Wygospodarujemy	środki	w	budżecie	gminy	na	wykonanie	
i	pogłębienie	rowów	przy	drogach	gminnych	oraz	poprawę	
przepływów.

ochrona zdrowia i środowiska

 Zdrowe	 i	nieskażone	 środowisko	 to	 dobre	 dziś	 dla	 nas	
i	lepsze,	bezpieczne	jutro	dla	naszych	Dzieci	i	Wnuków.
• Będziemy	wspierać	zadania	organizacji	pozarządowych	
promujących	 zdrowy	 styl	 życia	 poprzez	dotacje	 i	pozy-
skiwanie	środków	pozabudżetowych.

• W	dziedzinie	zdrowia	będziemy	zabiegać	o	wprowadzenie	
bezpłatnej,	szerszej	oferty	profilaktyki	stomatologicznej	
dla	dzieci	z	przedszkoli	i	szkół.

• W	miarę	możliwości	 rozbudujemy	 sieci	wodociągowe	
i	kanalizacyjne	w	sołectwach.

• Będziemy	realizować	program	usuwania	azbestu.	
• Przeprowadzimy	edukację	mieszkańców	w	zakresie	moż-
liwości	pozyskiwania	energii	ze	źródeł	odnawialnych.

bezpieczeństwo

	 Bezpieczeństwo	dzieci	i	rodzin	jest	wartością	nadrzędną	
w	szkole,	na	terenie	miasta	i	gminy	oraz	w	domu.
• Zapewnimy	ścisłą	współpracę	Samorządu	z	Policją	w	za-
kresie	zwiększenia	bezpieczeństwa	publicznego	na	terenie	
miasta	i	gminy.

• Doposażymy	Jednostki	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	
w	sprzęt	specjalistyczny.

infrastruktura techniczna

 W	związku	z	nową	pulą	środków	unijnych	przeznaczoną	
do	wykorzystania	w	latach	 2014-2020	należy	 ubiegać	 się	
o	dotacje	na	zadania	inwestycyjne	w	zakresie	infrastruktury	
technicznej.	
• Będziemy	systematycznie	remontować	drogi	gminne	i	eli-
minować	uciążliwości	poruszania	się	po	nich.

• Nawiążemy	współpracę	 z	Generalną	Dyrekcją	Dróg	
Krajowych	 i	Autostrad,	Zarządem	Dróg	Wojewódzkich	
i	Zarządem	Dróg	Powiatowych	w	celu	poprawy	bezpie-
czeństwa	pieszych	i	kierowców.

• Podejmiemy	działania	w	zakresie	budowy	chodników	dla	
pieszych.

• W	miarę	możliwości	będziemy	dokonywać	rewitalizacji	
centrum	miasta.

kuLtura, sport i rekreacja

	 Poprzez	 kulturę	 i	sport	 będziemy	 dążyć	 do	 poprawy	
zdrowia	mieszkańców	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	
najmłodszych	obywateli.	
• Będziemy	kultywować	 tradycje	patriotyczne	przypomi-
nające	o	bogatej	historii	Gminy	Brzostek.

• Ustanowimy	nagrody	Burmistrza	Brzostku	za	osiągnięcia	
w	dziedzinie	 twórczości	 artystycznej,	 rozwoju	 kultury	
i	osiągnięć	w	dziedzinie	sportu.

• Zwiększymy	 ilość	 i	atrakcyjność	 imprez	 oferowanych	
przez	 Centrum	Kultury	 i	Czytelnictwa	w	Brzostku,	
szczególnie	w	okresie	wakacyjnym	i	feryjnym	(koncerty,	
wyjazdy	 na	 lodowisko,	warsztaty	 teatralne,	 spotkania	
z	ciekawymi	ludźmi	itp.).	

• Utworzymy	Centrum	Wsparcia	Inicjatyw	Sportowych	na	
rzecz	rozwoju	sportu	w	naszej	gminie.	Udzielimy	mery-
torycznego	wsparcia	 kierownictwu	klubów	 sportowych	
w	celu	pozyskiwania	środków	pozabudżetowych	na	dalszy	
rozwój.

• W	kalendarzu	imprez	w	Gminie	Brzostek	na	stałe	umieś-
cimy:	Gminne	Obchody	Dnia	Dziecka,	 Festiwal	Zapo-
mnianych	Zawodów,	Gminny	Mityng	Lekkoatletyczny,	
Brzostecki	Bieg	Uliczny	o	Puchar	Burmistrza	Brzostku,	
Memoriał	Siatkarski.	

• Utworzymy	mini	skatepark.
• Podejmiemy	stałą	współpracę	z	Kołem	Wędkarskim	Wi-
słoka	w	miejscowości	Klecie.

• Będziemy	wspierać	działalność	Kół	Gospodyń,	stowarzy-
szeń	oraz	organizacji	zrzeszających	emerytów,	rencistów.	

zarządzanie i saMorządnośĆ

	 Samorząd,	to	przede	wszystkim	mieszkańcy	–	ich	potrze-
by,	problemy	i	oczekiwania	są	najważniejsze.
• Stworzymy	referat	odpowiedzialny	za	pozyskiwanie	ze-
wnętrznych	 środków	finansowych	pochodzących	z	Unii	
Europejskiej.

• Podejmiemy	współpracę	 z	sąsiednimi	 gminami	w	celu	
pozyskiwania	środków	pomocowych.	

• Wyodrębnimy	w	budżecie	gminy	środki	na	mikrodotacje	
oraz	pożyczki	na	realizowane	projekty	dla	stowarzyszeń,	
klubów	sportowych,	organizacji	młodzieżowych.

• Zapewnimy	skuteczną	promocję	miasta	i	gminy	np.	po-
przez	udział	w	targach	promujących	nasz	region.

SZANOWNI PAŃSTWO
	 W	celu	zrealizowania	zaproponowanych	Państwu	zamie-
rzeń,	będę	konstruktywnie	współpracowała	z	Radą	Miejską,	
Paniami	i	Panami	Sołtysami,	Radą	Powiatu	w	Dębicy,	Rad-
nymi	Sejmiku,	Urzędem	Marszałkowskim	i	Wojewódzkim	
oraz	Mieszkańcami	Miasta	i	Gminy	Brzostek.	
Kandyduję	na	stanowisko	Burmistrza	Brzostku	z	Komitetu	
Wyborczego	Wyborców	Wspólnota	Ziemi	Dębickiej	z	po-
parciem	Prawa	i	Sprawiedliwości.	Jeżeli	moja	kandydatura	
spełnia	 Państwa	 oczekiwania,	 to	 pięknie	 zapraszam	 na	
wybory	w	dniu	16 listopada 2014 roku. 
Ośmielam	się	prosić	o	poparcie,	dziękuję	za	każdy	głos.
	 Z	wyrazami	szacunku	i	nadzieją	na	współpracę.

Maria Przebięda
i kandydaci na radnych  

Wspólnoty Ziemi Dębickiej
MATERIAŁ WYBORCZY KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ
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elżbieta ryba-stanek – 39 
lat, mężatka, dwoje dzieci, mieszka 
w Brzostku przy ulicy Woronie-
ckiego. Wykształcenie wyższe pe-
dagogiczne. Nauczyciel Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzostku. 
Z powodzeniem realizuje zadania 
z zakresu promocji dziedzictwa 

kulturowego regionu. Jest instruktorem tańca i aerobiku. 
Swoim entuzjazmem, niezwykłą energią i zaangażowaniem 
potrafi zmobilizować innych do realizacji nawet najtrudniej-
szych przedsięwzięć. Będzie zabiegała o pozyskanie środków 
unijnych na dalszy rozwój bazy oświatowej i drogowej. Posiada 
doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o staże dla mło-
dzieży studiującej zaocznie i grantów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów. Dostrzega potrzebę inwestowania w bazę 
oświatową i kształcenie dzieci. Będzie zabiegać o przywrócenie 
kółek przedmiotowych, artystycznych, sportowych i zajęć roz-
wijających zainteresowania. Aby ułatwić dostęp młodzieży do 
obiektu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” zamierza złożyć 
wniosek o remont drogi „pod górkę” w okolicy boiska.

okręg nr 1: brzostek – ulice: Gryglew-
skiego, Winiarza, Królowej Jadwigi, Jałowego, 
Niezgody, Mysłowskiego, Woronieckiego, 
Okrągła, Polna, Przedmieście, Szkolna, 
Szkotnia, Furgalskiego, Zielona, Żydowska.

ryszard chajec – 45 lat, żona-
ty, zamieszkały w Opacionce. Radny 
od 2006 roku do chwili obecnej. 
Wzorowo prowadzi własne gospo-
darstwo i wie, jak trudna jest praca 
rolników. Jego priorytetem jest 
pomoc tej grupie społecznej w po-
zyskiwaniu różnorodnych dopłat 
w celu unowocześnienia i rozwoju 
ich gospodarstw. Rozumie i stara 
się rozwiązać problemy, z którymi 

borykają się mieszkańcy jego miejscowości. Wie, że każdego 
należy wysłuchać, aby w podjętych działaniach znaleźć wspólny 
mianownik. Użyje wszystkich sił i środków, które pozwolą na 
rozwiązanie trudnych kwestii.

okręg nr 6:  
januszkowice, opacionka

grażyna cabaj – 51 lat, mężatka, 
mama czwórki dzieci, wykształcenie 
średnie. Zamieszkała w Kamienicy 
Górnej, obecnie pełni funkcję sołtysa. 
Prezes i założyciel Stowarzyszenia 
„Kamienica”. Zauważa problemy, 
z którymi borykają się mieszkańcy 
i w miarę możliwości stara się je roz-
wiązywać. Będzie dążyć do poprawy 
bytu mieszkańców i infrastruktury 
drogowej w Kamienicy Górnej.

okręg nr 9:  
kamienica górna, bączałka

krzysztof sobczyk – 36 lat, 
żonaty, zamieszkały w Grudnej Gór-
nej. Ukończył Liceum Ogólnokształ-
cące w Pilźnie, studia magisterskie 
w zakresie biologii i biotechnologii 
oraz studia doktoranckie w zakresie 
biochemii na Uniwersytecie Marii 
Curie Skłodowskiej w Lublinie. 
Pracuje w firmie jako specjalista 
w zakresie biochemii klinicznej i tok-
sykologii. Zainteresowania: historia 

Polski oraz powszechna, muzyka, literatura publicystyczna.

okręg nr 10:  
grudna górna, grudna dolna

regina śliwa – 63 lata, mę-
żatka, zamieszkała w Smarżowej, 
wykształcenie wyższe magisterskie, 
emerytowana nauczycielka. Będzie 
zabiegać o inwestycje wpływające na 
poprawę warunków życia w swojej 
miejscowości, a w szczególności 
rozwój bazy szkolnej i wyrówny-
wanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży.

okręg nr 11:  
smarżowa, głobikówka

andrzej witek – 54 lata, żonaty, 
zamieszkały w Siedliskach Bogusz. 
Wykształcenie średnie, pracuje 
jako leśniczy Leśnictwa Brzostek, 
radny obecnej kadencji. Przez 
swoje zaangażowanie w sprawy 
wsi, zdobył zaufanie mieszkańców. 
Chętnie dzieli się z wszystkimi swo-
im doświadczeniem i zdobytą wie-
dzą. Potrafi rozmawiać z każdym 
człowiekiem, cierpliwie wysłuchuje 
problemów nurtujących ludzi. Ko-

munikatywny, chętny do niesienia pomocy. Będzie zabiegał 
o infrastrukturę drogową w swojej miejscowości, rozwój bazy 
oświatowej, sportowej i fundusze na inwestycje proekologiczne. 
Priorytetem również będzie dofinansowanie OSP w Siedliskach-
-Bogusz. Zamierza promować zrównoważony rozwój sołectw.

okręg nr 12: siedliska-bogusz

paweł hipszer – 34 lata, żonaty, 
dwoje dzieci, mieszka w Kamienicy 
Dolnej. Ukończył politologię, spe-
cjalność – administracja publiczna 
na Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie oraz rachunkowość 
i finanse na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Krakowie. Pracuje na 
stanowisku głównego księgowego 
w prywatnej firmie. Społecznie rozli-
cza i koordynuje projekty unijne oraz 
lokalne stowarzyszenia. Autor trzech 

grantów dla mieszkańców swojej miejscowości: „Uśmiech i pogo-
da ducha z placem zabaw dla malucha”, „Podkarpackie kochajmy, 
ale co polskie poznajmy”, „Stoliczku, nakryj się”. Pragnie wspierać 
i inicjować te działania, które służą dynamicznemu i wszechstron-
nemu rozwojowi Gminy Brzostek i wsi Kamienica Dolna. Będzie 
zabiegał o poprawę infrastruktury drogowej i budowę chodników, 
a także o rozwój bazy oświatowej, w tym o utrzymanie małych 
szkół. W dalszym ciągu będzie wnioskował o pozyskanie środków 
unijnych dla mieszkańców wsi Kamienica Dolna i Gminy Brzostek.

okręg nr 14: kamienica dolna

kandydaci  
do rady Miejskiej  

kw prawo  
i sprawiedLiwośĆ

MATERIAŁ WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚć
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odpowiedziaLna rada gwaranteM 
rozwoju powiatu i gMin

kazimierz sarna – pozycja 
nr 1 na liście, 61 lat, żonaty, troje 
dzieci, zamieszkały w Brzostku. 
Wykształcenie średnie – technik 
technologii przetwórstwa mięsnego, 
pracuje w branży mięsnej 44 lata. 
Działacz związkowy i społeczny od 
lat 80-tych: Działalność w RS AWS, 
przewodniczący Komitetu Gminnego 
oraz Członek Zarządu Powiatu Pra-
wa i Sprawiedliwości, działalność 
w Stowarzyszeniu LGD „LIWOCZ”. 
Po zdobyciu mandatu będzie zabie-

gał o: poszerzenie kierunków kształcenia zawodowego w szko-
łach ponadgimnazjalnych; poprawę infrastruktury drogowej; 
zapewnienie godnych warunków życia osobom starszym oraz 
ułatwienie startu osobom wchodzącym na rynek pracy.

Maria klucznik – pozycja nr 
3 na liście, 52 lata, mężatka, dwoje 
dzieci, zamieszkała w Dęborzynie. 
Ukończyła ekonomię na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim, pracuje jako 
główna księgowa w GS „SCH” 
w Jodłowej, wspiera działania słu-
żące rozwojowi Gminy Jodłowa. Po 
zdobyciu mandatu będzie zabiegać 
o poprawę infrastruktury drogowej 
w gminie.

anna zdziarska – pozycja 
nr 5 na liście, 44 lata, mężatka, 
matka dwójki dzieci, zamieszkała 
w Bączałce. Od trzech lat prowadzi 
własną działalność gospodarczą. 
Do swoich głównych zadań zalicza: 
pełną dostępność i bezpłatność 
oświaty poprzez działanie szkół 
artystycznych i sportowych oraz 
zajęć pozalekcyjnych; dalszą rozbu-
dowę dróg i chodników; poprawę 
dostępności do lekarzy, szczególnie 
specjalistów; pozyskiwanie środków 

finansowych na unowocześnienie OSP i innych organizacji; 
ścisłą współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi 
instytucjami świadczącymi pomoc osobom samotnym i ubogim 
rodzinom. Mało mówi, dużo działa.

edyta stawarz-szpak  – po-
zycja nr 6 na liście, 29 lat, mężatka, 
matka dwóch córek, zamieszkała 
w Skurowej. Obecnie przebywa na 
urlopie wychowawczym, wykształ-
cenie średnie techniczne, członek 
rady sołeckiej ubiegłej kadencji. Po 
zdobyciu mandatu będzie zabiegać 
o: zniwelowanie ekonomicznych 
różnic między miastem a wsią na 
terenie powiatu dębickiego poprzez 
rozwój nowoczesnych technologii 
w sektorze rolnictwa; promocja 

regionu jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji; finansowa-
nie i wspieranie lokalnych przedsiębiorców i firm działających 
w regionie; wspieranie i rozwój szkół zawodowych i technicz-
nych w regionie wychodzących naprzeciw lokalnym potrzebom 
rynku pracy; finansowanie szkoleń i kursów dla osób aktywnie 
poszukujących pracy bądź pracowników chcących podnosić 
swoje kwalifikacje zawodowe; organizację imprez kulturalnych 
dla społeczności lokalnych, dzięki współpracy z gminnymi 
ośrodkami kultury.

MATERIAŁ WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚć

artur potrzeba – pozycja nr 2 
na liście, żonaty, żona Alicja, ojciec 
dwóch dorosłych synów – Tomasza 
i Szymona, mieszka w Brzostku. 
Prowadzi działalność gospodarczą 
– księgarnia. Sekretarz Zarządu 
Koła Gminnego PiS. Jego motto: 
BY WSZYSTKIM ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. 
W Radzie Powiatu chciałby zająć 
się: pozyskiwaniem środków finan-
sowych na drogi powiatowe i chod-
niki dla Gminy Brzostek i Jodłowa; 
niedopuszczeniem do prywatyzacji 

służby zdrowia; współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy w celu 
pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
dla młodych ludzi – staże dla absolwentów szkół; wspieraniem 
bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego, przeciwpowo-
dziowego; wspieraniem szkoły rolniczej i rozszerzeniem jej oferty 
edukacyjnej; współpracą z Centrum Pomocy Rodzinie w celu roz-
szerzenia oferty dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku oraz 
osób niepełnosprawnych – turnusy rehabilitacyjne; przeciwdzia-
łaniem bezrobociu i zubożeniu środowisk rolniczych i wiejskich.

grzegorz grzesiakowski – 
pozycja nr 4 na liście, 49 lat, żonaty, 
dwoje dzieci, zamieszkały w Kamie-
nicy Dolnej. Wykształcenie wyższe. 
Pracuje jako nauczyciel w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, 
pedagog, wychowawca młodzieży. 
Prowadzi własne gospodarstwo 
rolne. Członek NSZZ Solidarność 
nauczycieli, członek Prawa i Spra-
wiedliwości. Po zdobyciu mandatu 
będzie zabiegał o: poprawę infra-
struktury drogowej; stworzenie 

korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, 
rzemiosła i usług, co zmniejszy bezrobocie; poprawę warun-
ków materialnych funkcjonowania szkół; czystość środowiska 
(kanalizacja i oczyszczalnie ścieków) oraz promocję walorów 
agroturystycznych gminy.

kandydaci  
do rady powiatu  

kw prawo  
i sprawiedLiwośĆ

 Łączy nas przekonanie, że samorządy są miejscem realizacji 
demokracji lokalnej, powinny służyć ludziom, pracować na rzecz 
lokalnych społeczności, stwarzać dogodne warunki do godnego 
życia, dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, wspierać ich aktyw-
ność gospodarczą, budować społeczeństwo obywatelskie.

Z deklaracji programowej PiS
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1. Demokratyzacja życia społecznego w Gminie Brzostek.
2. Powstanie w Urzędzie Gminy silnej jednostki organizacyjnej 

„Promocja i rozwój gospodarczy” z zadaniami wspierania 
istniejącego i tworzącego się biznesu, pozyskiwaniem fun-
duszy unijnych, współpracą z organizacjami pozarządowy-
mi, promocją oraz kontaktami z mediami.

3. Powstanie nowych dróg, umożliwiających rozwiązanie 
problemów komunikacyjnych w Brzostku i związane z nimi 
powstanie nowych terenów inwestycyjnych wraz z ofertą 
biznesową dla inwestorów.

4. Rozmowy ze Starostwem Powiatowym na temat przejęcia 
budynku dawnego internatu ZS im. Jana Pawła II i przenie-
sienie tam przedszkola. Teren jest ogrodzony i bezpieczny, 
pozwoli na zbudowanie ładnego placu zabaw a obok parkin-
gu. Obecny budynek przedszkola zostałby wtedy wykorzy-
stany np. pod hotel i restaurację.

5. Budżet celowy – wyodrębnienie w budżecie gminy dodat-
kowej kwoty 190 tyś zł w każdym roku do dyspozycji rad 
sołeckich.

6. Dalsza poprawa infrastruktury: oświetlenie, chodniki, kana-
lizacja, wodociągi, oczyszczalnia ścieków, a przede wszyst-
kim rozmowy z władzami powiatowymi na temat przyspie-
szenia remontów odcinków dróg powiatowych Smarżowa 

– Głobikówka, Grudna Górna, Wola Brzostecka – Smarżowa 
oraz Opacionka – Brzostek.

7. Troska o równomierny rozwój gminy.
8. Nowa i odpowiednio przygotowana oferta turystyczna.
9. Powołanie Rady Przedsiębiorców.

10. Powołanie Miejskiej Rady Młodzieżowej.
11. Utrzymanie sieci szkół na terenie gminy.
12. Rewitalizacja rynku w Brzostku.
13. Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa ekonomii społecz-

nej. Rozwój systemu prac publicznie użytecznych.
14. Poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpo-

wodziowego poprzez doszkalanie i doposażenie jednostek 
OSP.

15. Utworzenie systemu bezpośredniej komunikacji i ostrzega-
nia mieszkańców o sytuacjach kryzysowych przy pomocy 
wiadomości sms.

16. Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz Środowi-
skowym Domem Samopomocy.

17. Oddłużenie gminy poprzez racjonalne gospodarowanie bu-
dżetem.

Państwa sugestie co do koniecznych działań proszę kierować 
na www.staniszewskionline.pl 

wojciech staniszewski, lat 47, żonaty, dwoje dzieci. Jest absolwentem Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Studiował także historię i so-
cjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadził przez kilkanaście lat w Krakowie własną 
działalność gospodarczą w pośrednictwie kredytowym. Pracował na stanowiskach menad-
żerskich w Towarzystwie Inwestycyjnym ART. Sp. z o.o. jako kierownik biura, jako dyrektor 
regionalny w firmie Dom Finansowy QS – spółce należącej do amerykańskiego funduszu 
inwestycyjnego Innova Capital, a także jako menadżer działu usług w Mix Electronics SA, 
zarządzając produktem w ponad 200 sklepach tej firmy w całym kraju. Był członkiem eli-
tarnego GE Golden Club, zrzeszającego największych partnerów GE Money Bank w Polsce. 
W latach dziewięćdziesiątych pracował także jako redaktor sportowy w krakowskim radio 
Blue FM. Jest założycielem i prezesem Podkarpackiego Towarzystwa Konnego Szwadron 
Podkarpacie, jednego z największych stowarzyszeń kawaleryjskich w Polsce. Miłośnik koni 
i kawalerii, a także organizator licznych widowisk historycznych, imprez i zawodów jeździe-
ckich. Pomysłodawca i organizator Galicyjskiego Turnieju Jeździeckiego. Z racji swojej ak-
tywności szeroko znany w środowiskach samorządowych Jasła, Dębicy i Ropczyc. Nagro-
dzony w 2013 roku przez czytelników Obserwatora Lokalnego tytułem Człowieka Roku w ka-
tegorii działalność społeczna. Wraz z synem Piotrem absolwentem Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie oraz żoną Bernadetą prowadzi ośrodek jeździecki Stajnia Ułańska w Brzostku.

MATERIAŁ WYBORCZY KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW
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daniel wójcik,
kandydat do Rady Miejskiej 
w Brzostku z okręgu nr 1 Brzo-
stek.Kawaler, ma 24 lata, ukoń-
czył studia pierwszego i drugie-
go stopnia na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, 
od 2010 roku Radny Rady 
Miejskiej w Brzostku, czynny 
strażak OSP Brzostek.

rafał godniak,
kandydat do Rady Miejskiej 
w Brzostku z okręgu nr 3 Brzo-
stek – Zawadka Brzostecka. Ma 
29 lat, żonaty, jedno dziecko,  
naczelnik i wiceprezes  OSP 
Brzostek, sekretarz Zarządu 
Gminnego OSP, informatyk 
w firmie NIWA.

wanda wojdyła,
kandydat do Rady Miejskiej 
z okręgu wyborczego nr 5  
Bukowa. Ma 52 lata, mężatka, 
troje dzieci, jest nauczycielem 
w Szkole Podstawowej w Prze-
czycy.

kazimierz fryc,

kandydat do Rady Miejskiej 
z okręgu nr 7 Nawsie Brzo-
steckie. Ma 59 lat, żonaty, 
troje dzieci,  rolnik, były sołtys 
w Nawsiu Brzosteckim i były 
radny Rady Gminy w Brzostku.

wojciech staniszewski,
kandydat do Rady Miejskiej 
w Brzostku z okręgu nr 2 Brzo-
stek. Ma 47 lat, żonaty, dwoje 
dzieci, jest prezesem Podkarpa-
ckiego Towarzystwa Konnego 
Szwadron Podkarpacie.

piotr staniszewski,
kandydat do Rady Miejskiej 
z okręgu nr 4 Klecie. Ma 27 lat, 
kawaler, absolwent Podkarpa-
ckiej Szkoły Wyższej w Jaśle, 
instruktor w Warsztatach Te-
rapii Zajęciowej  w Brzostku.

alicja winiarska,
kandydat do Rady Miejskiej 
z okręgu wyborczego nr 6 Ja-
nuszkowice – Opacionka. Ma 51 
lat, mężatka, troje dzieci, pracu-
je w firmie Tommax w Dębicy.

bożena kania,
kandydat do rady Miejskiej 
w Brzostku z okręgu nr 14 
Kamienica Dolna. Ma 46 lat, 
mężatka, jedno dziecko, jest 
prywatnym przedsiębiorcą.
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piotr szczepkowicz – kandydat do rady Miejskiej z siedlisk-bogusz
Szanowni Państwo!
	 W	 związku	 z	koń-
czącą	się	kadencją	brzo-
steckiej	Rady	Miejskiej,	
pragnę	 serdecznie	 po-
dziękować	 za	 wielo-
letnią	 samorządową	
współpracę	wszystkim,	
z	którymi	 przyszło	mi	
się	 zetknąć.	W	pierw-
szej	kolejności	dziękuję	
Panu	 Leszkowi	Bień-
kowi	 za	 to,	 że	 przed	
16	laty	i	powtórnie	8	lat	
temu,	 zdecydował	 się	
powierzyć	mi	 funkcję	
swojego	 zastępcy,	 co	
pozwoliło	 mi	 w	tym	
czasie	 zebrać	 wiele	
cennych	 doświadczeń.	
Wszystkim	 pracowni-
kom	 i	współpracowni-
kom	Urzędu	Miejskiego	
w	Brzostku	 dziękuję	
za	 okazaną	 sympatię	
i	przyjazną	 atmosferę	
w	pracy.	Słowa	podzię-
kowania	 kieruję	 rów-
nież	do	radnych,	sołtysów,	dyrekto-
rów	 szkół,	 nauczycieli	 i	wszystkich	
mieszkańców,	a	szczególnie	do	moich	
adwersarzy	 –	 krytyczne	 opinie	 za-
wsze	 cenię	 i	biorę	 pod	 uwagę,	 jeśli	
tylko	mają	merytoryczne	 uzasad-
nienie	 i	nie	 wypływają	 z	czystej	
złośliwości.	Zapewne	w	tym	 czasie	
popełniłem	błędy,	 które	mogły	 do-
tknąć	 kogoś	 z	mieszkańców	gminy,	
sołtysów,	radnych	czy	pracowników	
Urzędu	Miejskiego	–	wszystkich	 za	
nie	przepraszam	i	zapewniam,	że	nie	
było	to	zamierzone.
	 Kiedy	Burmistrz	Leszek	Bieniek	
ogłosił,	że	nie	będzie	ubiegał	się	o	wy-
bór	na	kolejną	kadencję,	argumentując	
to	potrzebą	odpoczynku,	doskonale	to	
rozumiałem,	ponieważ	moje	odczucia	
są	 podobne.	Na	 szczęście	 niemałe	
obciążenie	 psychiczne,	 związane	
z	moją	 dotychczasową	 pracą,	mogę	
zrekompensować	 sobie	 prowadząc	
swoje	 gospodarstwo	 rolne	 (obecnie	
20	 hektarowe),	 co	wymaga	 niema-
łego	wysiłku	 i	nie	zawsze	daje	 spo-
dziewane	 korzyści.	 Jednak	 kontakt	
z	przyrodą	 i	fizyczna	 praca,	 której	
efekt	jest	od	razu	widoczny,	daje	mi	
niemałą	satysfakcję	i	po	prostu	cieszy.	
Zapewne	też	pomaga	mi	to	zachować	
równowagę	i	pozytywne	nastawienie	
do	życia.
	 W	związku	z	zakończeniem	mojej	
pracy	jako	zastępcy	burmistrza,	chcę	
z	pożytkiem	 wykorzystać	 swoje	
samorządowe	 doświadczenie	 i	za-
mierzam	kandydować	w	Siedliskach-

Wiem jak zasiać i pielęgnować, żeby zebrać spodziewany plon. 
Wiem też jak rozmawiać, żeby osiągnąć porozumienie

-Bogusz	 na	 funkcję	 radnego	 Rady	
Miejskiej.	Choć	bardzo	cenię	swojego	
konkurenta	 Pana	 Andrzeja	Witka	
i	uważam	go	za	dobrego	radnego,	który	
zawsze	ma	swoje	własne	przemyślane	
poglądy,	myślę,	że	moja	wiedza	i	do-
świadczenie	 samorządowe	 jeszcze	
lepiej	przysłużą	się	rozwojowi	naszej	
miejscowości.
	 Zdając	 sobie	 sprawę	 z	ograniczeń	
skromnego	budżetu	 gminy,	wiem	że	
trzeba	go	bardzo	rozsądnie	planować	
we	współpracy	 z	burmistrzem	 i	po-
zostałymi	 radnymi,	 tak	 by	 budżet	
ten	 zapewnił	 zrównoważony	 rozwój	
Siedlisk-Bogusz	i	całej	gminy.
•	 Inwestycje	w	infrastrukturę	drogo-
wą,	choć	bardzo	kosztowne,	powin-
ny	systematycznie	przybliżać	nas	do	
europejskich	standardów

•	 Coraz	wyraźniej	dostrzegana	potrze-
ba	ochrony	środowiska	„dojdzie”	też	
do	nas	i	będziemy	zmuszeni	jeszcze	
bardziej	 rozwijać	 systemy	 zbiórki	
śmieci	i	kanalizacyjne	(sieciowe	lub	
przydomowe)	 oraz	 ucywilizować	
sposób	postępowania	ze	zwierzętami

•	 W	czasie	klęsk	żywiołowych	w	na-
szej	gminie	zawsze	można	liczyć	na	
strażaków,	trzeba	więc	utrzymywać	
wysoki	poziom	wyposażenia	 i	wy-
szkolenia	 jednostek,	 które	 biorą	
udział	w	akcjach	ratowniczych

•	 Oświata	 i	przedsięwzięcia	 kultu-
ralno–sportowe	 powinny	 przede	
wszystkim	 służyć	 dzieciom	 i	mło-
dzieży	 i	dawać	 im	 fundamenty	 do	
dalszego	 rozwoju.	W	tych	 dzie-

dzinach	 potrzeby	 ludzi	młodych	
powinny	być	priorytetem	i	zawsze	
stać	przed	potrzebami	dorosłych

•	 Niezbyt	 chlubna	 lokalna	 historia	
Jakuba	Szeli	przypomina	nam,	że	
mocniejsi	powinni	zawsze	pamiętać	
o	słabszych	 (tak	 aby	 ci	 słabsi	 nie	
musieli	się	sami	o	to	boleśnie	upo-
mnieć).	Jednak	ta	pomoc	powinna	
rozwijać	umiejętności	i	chęć	radze-
nia	 sobie	 samemu,	 a	nie	 polegać	
tylko	na	comiesięcznej	zapomodze	
z	opieki	społecznej	(jak	w	przysło-
wiu	„nie	dawaj	głodnemu	codzien-
nie	ryby,	tylko	pierwszego	dnia	daj	
wędkę,	a	ryby	złowi	sobie	sam”

	 Mam	ogromny	szacunek	dla	pracy	
i	ludzi,	 którzy	 swoją	 pracę	 dobrze	
wykonują	dlatego	uważam,	że	trzeba	
wspierać	pożyteczne	inicjatywy	i	lu-
dzi,	którym	„coś	się	chce”.	Tym	zaś,	
którym	się	nie	chce	lub	są	przekonani	
że	nie	potrafią,	trzeba	pomagać	dając	
„wędkę”	 a	nie	 „rybę”,	 żeby	 się	 im	
„zachciało	chcieć”.
	 Jeżeli	 przekonują	 państwa	moje	
słowa,	 a	przede	 wszystkim	moja	
dotychczasowa	 działalność,	 to	 za-
praszam	 na	 wybory	 16	 listopada	
i	proszę	o	oddanie	swojego	głosu	na	
mnie.	Myślę,	że	mieszkańcy	Siedlisk-
-Bogusz	są	w	dobrej	sytuacji,	bo	czy	
wybory	wygram	 ja,	 czy	mój	 zacny	
konkurent,	to	żaden	z	nas	wstydu	nie	
przyniesie.
	 Z	poważaniem.	

Piotr Szczepkowicz kandydat  
na radnego z Siedlisk-Bogusz.

MATERIAŁ WYBORCZY KWW PIOTRA SZCZEPKOWICZA



21Wiadomości Brzosteckie Nr 11/2014

	 Witam	wszystkich	mieszkańców	Gminy	Brzostek.	
W	zbliżających	się	wyborach	samorządowych	zamie-
rzam	ubiegać	się	o	mandat	radnego	Rady	Miejskiej	
w	Brzostku	z	okręgu	Klecie.	
	 Mam	27	lat,	od	urodzenia	mieszkam	w	Kleciach.	
Jestem	absolwentem	Podkarpackiej	Szkoły	Wyższej	
w	Jaśle,	od	2008	roku	pracuję	jako	instruktor	Tera-
pii	Zajęciowej	w	Warsztatach	Terapii	w	Brzostku,	
aktywnie	 działam	 również	w	Parafialnym	Zespole	
Caritas.	Uwielbiam	 jeździć	motocyklem	 i	chodzić	
w	góry,	niedawno	również	zacząłem	wędkować.
	 Chciałbym	serdecznie	zachęcić	mieszkańców	wsi	
Klecie	o	oddawanie	głosów	na	moją	osobę.	Dzięki	
kilkuletniej	 pracy	w	WTZ	w	Brzostku	 posiadłem	
dużą	wiedzę	na	temat	pozyskiwania	środków	unij-
nych,	 jak	 również	 brałem	 aktywny	udział	w	two-
rzeniu	 i	realizacji	Żywego	Pomnika	 Jana	Pawła	 II.	
Zdobytą	wiedzę	chciałbym	wykorzystać	jako	radny	
przy	realizacji	projektów	obejmujących	swym	zasię-
giem	sołectwo	Klecie	jak	i	całą	Gminę	Brzostek.	
	 Jestem	 osobą	 ambitną	 i	pracowitą,	 dlatego	 też	
przedstawię	program,	który	jest	fizycznie	możliwy	
w	realizacji.

piotr staniszewski – kandydat do rady Miejskiej z kleci

infrastruktura
• Zmobilizowanie	Rejonowego	Związku	Spółek	Wodnych	
w	Dębicy	do	aktywnych	prac	na	terenie	sołectwa	Klecie	
w	celu	lepszej	melioracji	terenów	podmokłych

• Regulacja	 rzeki	Gogołówka	na	całym	odcinku	Gminy	
Brzostek	w	celu	ochrony	mieszkańców	przed	skutkami	
klęsk	żywiołowych

• Pozyskanie	 środków	na	 udrożnienie	 istniejących	 oraz	
budowę	nowych	rowów	melioracyjnych,	utrzymanie	ich	
czystości	poprzez	systematyczne	koszenie

• Pozyskanie	 środków	 zewnętrznych	 na	wymianę	 zbyt	
małych	przepustów	powodujących	lokalne	podtopienia

• Pozyskanie	 środków	na	 budowę	nowych	 oraz	 remont	
obecnych	 chodników	poprawiających	 bezpieczeństwo	
mieszkańców	

• Budowa	nowych	dróg	asfaltowych	w	miejsce	żwirowa-
nych,	naprawa	istniejących	ubytków	i	obsunięć	w	drogach

• Współpraca	z	firmą	Kruszgeo	w	celu	budowy	nawierzch-
ni	asfaltowej	na	drodze	prowadzącej	do	żwirowni	i	go-
spodarstw,	które	się	tam	znajdują	

roLnictwo
• Pomoc	w	wypełnianiu	wniosków	dla	rolników	w	pozy-
skiwaniu	dotacji	unijnych	i	krajowych	na	cele	rozwojowe

• Zmniejszenie	podatku	rolnego
• Podjęcie	inicjatywy	stworzenia	„Spółdzielni	Rolników”,	
która	w	formie	stowarzyszenia	skupiałaby	rolników	z	te-
renu	Kleci	 i	miałaby	możliwość	prawną	pozyskiwania	
środków	unijnych	na	zakup	maszyn	rolniczych.	Maszyny	
te	 będą	 udostępniane	 członkom	 stowarzyszenia,	 czyli	
rolnikom	z	sołectwa	Klecie	jak	również	odpłatnie	oso-
bom	z	zewnątrz.	Koszt	zakupu	wielu	maszyn	jest	bardzo	
wysoki,	a	używane	są	niekiedy	raz	w	roku,	dlatego	zakup	
prywatny	jest	nieekonomiczny.	Taki	system	działa	bardzo	
sprawnie	w	wielu	gminach	w	Polsce

• Pomoc	przy	stworzeniu	Grupy	Producenckiej,	która	dała	
by	możliwość	negocjacji	wyższych	cen	sprzedaży:	zbóż,	
okopowych,	owoców,	żywca	i	innych	produktów	rolnych

gospodarka i sprawy socjaLne
• Wsparcie	przedsiębiorców	w	postaci	obniżenia	podatków	
w	celu	zmniejszenia	kosztów	i	stworzenia	dodatkowych	
miejsc	pracy	dla	mieszkańców

• Stworzenie	korzystnych	warunków	do	zakładania	dzia-
łalności	gospodarczej,	jak	największa	pomoc	ze	strony	
Gminy	Brzostek,	szybkie	załatwianie	spraw	urzędowych

• Przyspieszenie	procesu	uzyskiwania	pozwoleń	na	budowę	
do	celów	prywatnych	jak	i	komercyjnych,	w	części	doty-
czącej	spraw	w	Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku

• Inicjowanie	nowych	projektów	w	zakresie	podnoszenia	
kwalifikacji	zawodowych

• Pomoc	w	poszukiwaniu	 pracy	dla	 osób	bezrobotnych,	
zatrudnianie	przy	pracach	interwencyjnych

• Pomoc	 dla	 rodzin	 ubogich	 i	wielodzietnych	w	formie	
materialnej	lub	finansowej

kuLtura, sport, kościóŁ
• Pozyskanie	 środków	 na	 remont	 i	termomodernizację	
Domu	Ludowego	w	Kleciach

• Budowa	 placu	 zabaw	 dla	 dzieci	w	miejscu	wspólnie	
wybranym	przez	mieszkańców,	sfinansowanie	projektu	
ze	środków	unijnych

• Reaktywacja	Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Kleciach,	
zmobilizowanie	 społeczeństwa	 do	współpracy	 przy	
promowaniu	tradycji	naszego	regionu

• Współpraca	z	właścicielami	„Stawów	w	Kleciach”	w	celu	
zbudowania	profesjonalnego	ośrodka	wypoczynkowego,	
który	w	istotny	 sposób	wpłynął	 by	 na	 rozwój	Gminy	
Brzostek,	a	szczególnie	sołectwa	Klecie

• Promowanie	 działalności	 agroturystycznej,	wsparcie	
w	zakresie	ich	rozwoju

• Utworzenie	Klubu	Sportowego	w	Kleciach	i	powstanie	
drużyny	 piłkarskiej	 (punkt	 ten	 będzie	 realizowany	
w	przypadku	aprobaty	mieszkańców)

• Wprowadzenie	w	okresie	letnim	popołudniowych	Mszy	
świętych	przy	Kaplicy	w	Kleciach,	mogłyby	się	odbywać	
np.	co	drugą	niedzielę

Piotr Staniszewski

prograM wyborczy
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	 Dobiega	 końca	 kadencja	 organów	
samorządowych.	Nadchodzi	czas	pod-
sumowań	i	rozliczenia	minionych	4	lat.	
Mając	w	pamięci	i	będąc	wdzięcznym	
za	zaufanie	jakim	zostałem	obdarzony	
w	wyborach	w	2010	 roku,	 stwierdzi-
łem,	że	stosownym	będzie	przedstawić	
Państwu	moją	aktywność	na	polu	samo-
rządowym	w	trakcie	4	lat	sprawowania	
funkcji	radnego.
	 Moja	aktywność	nie	ograniczała	się	
jedynie	 do	 udziału	w	głosowaniach	
w	trakcie	 sesji	 czy	posiedzeń	komisji.	
Zawsze	 starałem	 się	 zabierać	 głos	
w	sprawach	 istotnych	 dla	wspólnoty	
samorządowej.	Zaowocowało	to	moim	
udziałem	w	tworzeniu	Strategii	Rozwo-
ju	Gminy	Brzostek	na	Lata	2011-2020,	
kilkudziesięcioma	zapytaniami	ustnymi	
oraz	dwiema	pisemnymi	interpelacjami.	
Te	ostatnie	dotyczyły	przywrócenia	so-
botnich	dyżurów	lekarskich	w	SGPZOZ	
w	Brzostku	oraz	 sprawowania	 nadzo-

ru	 inwestorskiego	 nad	 budową	Hali	
Widowiskowo-Sportowej	w	Brzostku.
	 Przedstawiałem	także	własne	pomy-
sły	 formułowane	w	postaci	 projektów	
uchwał,	 których	 byłem	 autorem	 lub	
współautorem.	Dotyczyły	one	między	
innymi	zwalczania	przemocy	domowej,	
ustalenia	diet	radnych	na	stałym	pozio-
mie	 i	wstrzymaniu	 ich	 podnoszenia,	
udzielania	 stypendiów	 dla	 uzdolnio-
nych	studentów,	czy	ulg	podatkowych	
dla	 przedsiębiorców	 zatrudniających	
nowych	 pracowników.	 Część	 z	nich	
weszła	w	życie,	część	poczekać	będzie	
musiała	do	nowych	wyborów,	gdyż	nie	
uzyskała	 aprobaty	większości	w	Ra-
dzie. 
	 Zgłaszane	 przeze	mnie	 poprawki	
(a	było	ich	niemało)	do	przyjmowanych	
przez	Radę	Miejską	aktów	prawnych	za-
wsze	miały	na	celu	dobro	ogółu	miesz-
kańców.	Wnioskowałem	o	utrzymanie	
na	przyzwoitym	(w	miarę	możliwości	
niskim)	poziomie	stawek	opłat	za	wodę	
i	ścieki,	przyjazną	politykę	podatkową	
czy	wreszcie	 rozsądne	 podejście	 do	
zmian	jakie	narzuciła	nam	tzw.	rewo-
lucja	śmieciowa.	W	tej	ostatniej	kwestii	
byłem	zwolennikiem	zminimalizowa-
nia	podwyżki	cen	i	zróżnicowania	ich	
w	stosunku	 do	 liczby	mieszkańców	
w	gospodarstwie	 domowym.	Podkre-
ślałem	też	konieczność	podjęcia	starań	
w	celu	 powierzenia	 zbiórki	 odpadów	
Zakładowi	Gospodarki	Komunalnej	
w	Brzostku	Spółka	z	o.o.
	 Najważniejsze	 zadanie	 radnego	
to	 słuchać	mieszkańców	 i	starać	 się	
rozwiązywać	ich	problemy.	Nigdy	nie	
stroniłem	 od	 przedstawiania	 spraw	

zgłaszanych	przez	obywateli.	Robiłem	
to	na	posiedzeniach	komisji,	sesjach	czy	
bezpośrednio	w	gabinecie	 Pana	Bur-
mistrza.	Każdy	łatwo	mógł	się	ze	mną	
skontaktować,	 gdyż	 dostępny	 byłem	
w	Internecie	(strona	www,	Facebook,	e-
-mail),	pod	telefonem	i	osobiście	(mimo	
studiów	 dziennych	większość	 czasu	
spędzałem	Brzostku).
	 Pomiędzy	 obowiązkami	 radnego	
i	studiami	w	Krakowie	 starałem	 się	
znaleźć	czas	na	działalność	społeczną,	
która	zawsze	dawała	mi	dużo	satysfak-
cji.	 Jestem	 czynnym	 strażakiem	OSP	
w	Brzostku,	 członkiem	Towarzystwa	
Miłośników	Ziemi	Brzosteckiej,	pełnię	
funkcję	w	Zarządzie	LKS	Brzostowian-
ka.
	 Radnym	bywa	się	przez	kadencję	czy	
dwie,	człowiekiem	trzeba	być	do	końca	
życia.	Jeśli	miały	miejsce	jakiekolwiek	
niedopatrzenia	 lub	 inne	błędy	z	mojej	
strony,	serdecznie	za	nie	przepraszam.	
Proszę	także	o	wybaczenie	jeśli	kogoś	
uraziłem	swoimi	wypowiedziami.
	 Biorąc	 pod	 uwagę	 doświadczenie	
nabyte	w	trakcie	czteroletniej	kadencji,	
wiedzę	 zdobytą	 podczas	 studiów	 na	
Wydziale	Prawa	i	Administracji	UJ	oraz	
dalszą	chęć	działania	na	rzecz	Gminy	
Brzostek	 i	jej	mieszkańców	postano-
wiłem	w	wyborach	 zarządzonych	 na	
dzień	16	listopada	2014	roku	ponownie	
ubiegać	się	o	mandat	radnego.
	 Więcej	 informacji	 na	 temat	mojej	
działalności,	programu	i	kampanii	wy-
borczej	znajdą	Paśntwo	na:
www.daniel-wojcik.info.pl

Daniel Wójcik

drodzy państwo! szanowni Mieszkańcy gminy brzostek!

Mateusz stanisław domaradzki 
kandydat do rady Miejskiej 

z okręgu nr 7 – nawsie brzosteckie

kww Mateusza doMaradzkiego
	 Mam	23	 lata.	W	2013	 roku	ukończyłem	studia	 licencjackie	o	kierunku	Bezpie-
czeństwo	Wewnętrzne	na	wydziale	Administracji	 i	Nauk	Społecznych	w	Wyższej	
Szkole	Informatyki	 i	Zarządzania	w	Rzeszowie.	W	tym	samym	roku	rozpocząłem	
studia	magisterskie	o	specjalności	Administracja	–	Bezpieczeństwo	Publiczne.	Mimo	
młodego	wieku	już	od	dawna	aktywnie	działam	w	wielu	organizacjach	pozarządo-
wych	i	angażuję	się	społecznie	–	OSP	Nawsie	Brzosteckie	(członek	zarządu),	Caritas	
Brzostek	(sekretarz),	Jasielski	Klub	Motorowy	i	Ratownictwa	Drogowego	(sekretarz	
sekcji	Ratowników	Drogowych),	Klub	Honorowych	Dawców	Krwi	(członek),	Żeńska	
Drużyna	Pożarnicza	 (założyciel).	Za	 swą	 społeczną	postawę	 zostałem	dwukrotnie	
odznaczony	brązową	odznaką	„Zasłużony	Honorowy	Dawca	Krwi”	oraz	„Brązową	
Odznaką	Honorową	PZM”.	Trzykrotnie	brałem	udział	w	Mistrzostwach	Ratownictwa	
Drogowego	 (2010,	 2013	 i	 2014)	oraz	Olimpiadzie	Policyjnej	 o	 rangach	krajowych.	
W	2012	roku	uzyskałem	tytuł	Ratownika	Medycznego.
	 Udzielając	się	w	tak	różnorodnych	obszarach	życia	społecznego	nauczyłem	się	em-
patii,	oddania,	cierpliwości,	sumienności,	pracowitości,	ale	także	kreatywności,	która	
jest	niezbędna	do	podejmowania	nowych	wyzwań.	Dodatkowo	nabyłem	umiejętność	
szybkiego	reagowania	w	sytuacjach	kryzysowych	i	konsekwentnego	dążenia	do	celu.
	 Będąc	 radnym	chciałbym	w	pierwszej	kolejności	 zająć	 się	budową	drogi,	 która	
umożliwi	dotarcie	od	strony	Nawsia	Brzosteckiego	do	kościoła,	 szkoły	 lub	poczty	
i	pozwoli	ominąć	ruchliwą	drogę	krajową	nr	73.	Będę	dążył	do	zwiększenia	aktywności	
młodzieży	i	dzieci	na	naszych	terenach,	dając	im	różnorodne	możliwości	spędzania	
wolnego	czasu		(m.	in.	ponowne	utworzenie	drużyny	harcerskiej	w	gminie	Brzostek	
oraz	rozwinięcie	Młodzieżowej	Drużyny	Pożarniczej).	Chciałbym	także	powiększyć	
oddziały	przedszkolne,	by	zagwarantować	w	nich	miejsce	każdemu	maluchowi.
	 Szanowni	Państwo	zwracam	się	z	prośbą		o	poparcie,	bym	mógł	wykazać	się	swoim	
zapałem,	doświadczeniem	oraz	szczerą	chęcią	do	aktywnego	działania	w	pracach	Rady	
Miejskiej.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Mateusz Domaradzki
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zuzanna rogala –  
emerytowana	na-
uczycielka,	absol-
wentka	Wyższej	
Szkoły	Pedagogicz-
nej	w	Krakowie,	
długoletni	metodyk	
języka	polskiego	–	
pracownik	Oddziału	
Doskonalenia	Na-
uczycieli	w	Tarnowie,	
wizytator	Kurato-
rium	Oświaty	i	Wy-
chowania	–	Delega-
tura	w	Dębicy,	harc-
mistrz	Związku	Harcerstwa	Polskiego,	nauczyciel	
muzyki	w	LO	w	Kołaczycach,	współorganizator	
i	dyrygent	chóru	parafialnego,	zespołów	wokalno-
-instrumentalnych	w	Domu	Kultury	w	Brzostku,	
długoletni	redaktor	Wiadomości	Brzosteckich	
i	autorka	książek:	„Z	Brzostku	rodem”,	„Pamiętnik	
nauczycielski”,	współautor	„Brzostkiem	natchnie-
ni”	i	„Brzosteckie	nutki”.	Żywo	wrośnięta	w	Zie-
mię	Brzostecką,	a	nade	wszystko	matka	trojga	
dzieci	i	babcia	trojga	wnucząt,	bezpartyjna.

kandydat do rady powiatu 
Lista nr 17 – kww edwarda brzostowskiego
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anna nowicka – 
mężatka,	matka	dwójki	
dzieci,	bezpartyjna.	
Posiadam	wykształcenie	
wyższe	magisterskie	na	
kierunkach	matematyka	
z	informatyką	oraz	za-
rządzanie	nieruchomoś-
ciami	i	ubezpieczeniami.	
Jestem	osobą	skromną,	
uczciwą,	życzliwą	oraz	
godną	zaufania.	Szanuję	
poglądy	wszystkich	ludzi	
jak	również	nie	pozostaję	
obojętna	na	ich	problemy.	
Wiem,	że	praca	w	samo-
rządzie	to	odpowiedzial-
ność	i	służba,	ale	ja	nie	
boję	się	nowych	wyzwań,	którym	staram	się	stawiać	czoła	
i	sumiennie	wywiązywać	z	powierzonych	mi	zadań.
Jako	kandydat	do	Rady	Miejskiej	chcę	zadbać	o	dobro	
mieszkańców	wsi	Wola	Brzostecka	i	z	szeregu	problemów	
nurtujących	wieś	i	jej	mieszkańców	za	najważniejsze	
do	rozwiązania	uważam:
•	 wyrównanie	szans	edukacyjnych	uczniów	z	terenów	
wiejskich	od	wczesnych	lat	przedszkolnych	

•	 udrożnienie	rowów	i	przepustów,	regulacja	rzeki	wraz	
z	oczyszczeniem	jej	brzegów	

•	 remont	drogi	powiatowej	w	kierunku	Kamienicy	Górnej	
oraz	remonty	dróg	lokalnych

•	 pozyskiwanie	rynku	zbytu	na	produkty	rolne

kandydat do rady Miejskiej 
okręg nr 8 – wola brzostecka

M
AT

ER
IA

Ł 
W

YB
OR

CZ
Y 

KW
W

 M
AT

EU
SZ

A 
DO

M
AR

AD
ZK

IE
GO

	 Zbliża	 się	 koniec	 kolejnej	 kadencji	
samorządu	lokalnego.	Jest	to	czas	pod-
sumowań	 oraz	 ocena	 pracy	w	czasie	
ostatnich	lat.	Dla	mnie	osobiście	jest	to	
czas	szczególny,	ponieważ	po	16	latach	
bycia	Wójtem	oraz	Burmistrzem	Brzost-
ku	zdecydowałem	się	nie	kandydować	
na	kolejną	kadencję.	Bardzo	serdecznie	
dziękuję	wszystkim	za	głosy	oddane	na	
mnie	w	minionych	wyborach,	bo	dzięki	
nim	mogłem	sprawować	tę	zaszczytną	
funkcję.	Warto	 tutaj	 dodać,	 że	w	ko-
lejnych	wyborach	 uzyskiwałem	 coraz	
lepsze	wyniki	otrzymując	od	Państwa	
większy	kredyt	zaufania.
	 W	ciągu	tych	lat	udało	się	wykonać	
wiele	zadań	inwestycyjnych	takich	jak	
m.in.	 kilometry	 nowych	 dróg	 asfalto-
wych,	nowe	sieci	wodociągowe	i	kana-
lizacyjne,	sale	gimnastyczne	oraz	peł-
nowymiarową	halę	sportową,	budynek	
Ośrodka	Zdrowia	w	Smarżowej,	szereg	
obiektów	zostało	gruntownie	wyremon-
towanych.
	 W	 2004	 roku	 zdecydowaliśmy	 się	
przejąć	 służbę	 zdrowia	 jako	 zadanie	
miejscowego	samorządu,	co	pozwoliło	
znacznie	 poprawić	warunki	 lokalowe,	
a	także	zwiększyć	paletę	usług	medycz-
nych.
	 Jednak	 nie	 tylko	 zadania	 inwesty-
cyjne	 były	ważne,	 ale	 także	 te,	 które	
dotykają	spraw	społecznych.	Sukcesem	

szanowni mieszkańcy gminy brzostek!
okazała	 się	 inicjatywa	 odpra-
wiania	 Mszy	 Św.	 dla	 służb	
mundurowych	 w	Przeczycy	
oraz	 wybudowanie	 wspólnie	
z	Ks.	 Proboszczem	 Janem	Ce-
bulakiem	Pomnika	Katyńsko-
-Smoleńskiego	na	terenie	WTZ	
w	Brzostku.
	 Podsumowując	 16	 lat	mojej	
pracy	 chcę	 stwierdzić,	 że	 naj-
ważniejszym	osiągnięciem	było	
zachowanie	 spokoju	 w	całej	
Gminie,	 szacunek	dla	 każdego	
człowieka	oraz	dialog	z	wszyst-
kimi	mieszkańcami	naszej	Gmi-
ny.
	 Kończąc	 pragnę	 serdecznie	
podziękować	wszystkim,	którzy	
przez	 te	 lata	współpracowali	
ze	 mną:	 radnym	 i	sołtysom	
wszystkich	 kadencji,	 pracow-
nikom	Urzędu	Miejskiego	oraz	
jednostek	 podległych	Gminie,	
wszystkim	mieszkańcom	naszej	
Gminy,	a	przede	wszystkim	mo-
jej	najbliższej	rodzinie	za	wsparcie	i	za	
to,	że	wytrzymali	ze	mną	 te	wszystkie	
zawirowania	 i	stresy.	 Dziękuję	Wam	
bardzo	serdecznie.
	 Drodzy	 Państwo.	W	zbliżających	
się	wyborach	 startuję	 do	Rady	Powia-
tu	w	Dębicy.	 Chcę	Was	 zapewnić,	 że	
w	przypadku	otrzymania	dzięki	Waszym	

głosom	mandatu	radnego	powiatowego	
będę	zawsze	godnie	Was	reprezentował	
oraz	dbał	o	interesy	naszej	Gminy.	Liczę	
na	Państwa	udział	w	wyborach	16	listo-
pada	oraz	na	Wasz	głos.

	 	 Z	szacunkiem
Leszek Bieniek
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– Jest Pan prezesem Wspólnoty Ziemi 
Dębickiej i Radnym Rady Miejskiej 
w Dębicy. Prosimy o przybliżenie 
swojej działalności społecznej.

–	 Jestem	prezesem	 i	założycielem	Sto-
warzyszenia	Wspólnota	Ziemi	Dębickiej,	
które	powstało	w	2002	roku.	Połączyła	
nas	potrzeba	działania	dla	dobra	miesz-
kańców	powiatu	dębickiego.	Pracujemy	
społecznie	 na	 rzecz	miasta	 i	regionu,	
chcemy,	 aby	w	naszej	Małej	Ojczyź-
nie	 żyło	 się	 lepiej	 zwłaszcza	młodym	
ludziom,	 którzy	w	obecnych	 czasach	
migrują	do	wielkich	aglomeracji.	Ja	je-
stem	lokalnym	patriotą	i	bardzo	zależy	
mi	na	rozwoju	naszego	regionu.	Czasem	
mam	poczucie,	 że	wielu	 ludziom,	 już	
nie	 chce	 się	 „walczyć”	 o	poprawę	 sy-
tuacji	w	mieście	i	regionie,	wolą	liczyć	
na	innych	lub	wyjeżdżają	do	większych	
ośrodków	w	Polsce.	 Ja	 jestem	 „trochę	
idealistą”	wychowanym	w	duchu	miłości	
do	Ojczyzny	 i	poszanowania	 drugiego	
człowieka	i	zależy	mi	na	propagowaniu	
i	pielęgnowaniu	wartości	wypływają-
cych	z	lokalnego	patriotyzmu.
Bardzo	 chciałbym	 również,	 aby	 udało	
się	 poprawić	 sytuację	 ekonomiczną	
Naszej	Małej	Ojczyzny	 i	wiem,	że	 jest	
to	możliwe.
W	pracę	samorządową	angażuję	się	od	
kilkunastu	lat.	Byłem	radnym	Sejmiku	
Wojewódzkiego,	Rady	 Powiatu	Dębi-
ckiego,	a	w	obecnej	kadencji	przez	dwa	
lata	Przewodniczącym	Rady	Miejskiej	
w	Dębicy.
Dla	mnie	 praca	 radnego	 jest	 z	jednej	
strony	„wyzwaniem”,	a	z	drugiej	„służbą	
na	 rzecz	 lokalnej	 społeczności”.	 Jako	
radni	możemy	 realnie	 zmieniać	 nasze	
miasto,	powiat	czy	województwo,	decy-
dować	o	inwestycjach,	podziale	środków,	
planować	wygląd	 i	przyszłość	 naszego	
otoczenia,	 ale	 też	 pomagać	 innym,	
troszczyć	 się	 o	najbardziej	 potrzebują-
cych,	decydować	o	powstawaniu	nowych	

szkół,	przedszkoli	czy	żłobków.
Ja	 zawodowo	 jestem	 człowiekiem	
spełnionym,	 ale	 mam	 poczucie,	 że	
powinniśmy	 pracować	 także	 na	 rzecz	
innych,	 nie	 tylko	 dla	 siebie	 i	rozwoju	
swojej	firmy,	ale	także	dla	regionu	w	któ-
rym	mieszkamy	i	dla	innych	ludzi,	któ-
rzy	potrzebują,	żebyśmy	zadbali	o	lepsze	
i	spokojniejsze,	 a	także	 bardziej	 przy-
jazne	życie	w	Naszej	Małej	Ojczyźnie.
...i	dlatego	to	robię,	najlepiej	jak	potrafię	
i	nie	ukrywam,	że	jeśli	ta	praca	przynosi	
wymierne	efekty	jest	to	dla	mnie	duża	
satysfakcja.
Szkoda	 tylko,	 że	 niektórzy	 samorzą-
dowcy	tego	nie	rozumieją	i	przedkładają	
interes	partyjny	„nad	dobrem	mieszkań-
ców”...
To	mnie	„boli”	i	z	tym	„staram	się	wal-
czyć”,	bo	dla	mnie	najważniejszy	zawsze	
jest	człowiek	i	jego	potrzeby.

– W Wyborach kandyduje Pan do 
Sejmiku. Jakie zadania są dla Pana 
priorytetowe?

–	 Zdecydowałem	 się	 kandydować	 do	
Sejmiku	Województwa	Podkarpackiego,	
ponieważ	źle	się	dzieje	w	naszym	regio-
nie,	a	ja	coraz	bardziej	zatroskany	jestem	
obecną	sytuacją.
W	ostatnich	 latach	 nasz	 region	 został	
wyraźnie	zaniedbany,	a	ludzie	zmuszeni	
są	wyjeżdżać	 do	 pracy	 za	 granicę	 lub	
w	inne	 rejony	Polski.	Sam	nie	zmienię	
Podkarpacia,	ale	moim	obowiązkiem	jest	
próbować	i	nie	stać	obojętnie.	Ten	region	
nie	może	być	już	uważany	za	jeden	z	naj-
biedniejszych	w	Polsce.	Priorytetowym	
jest	 dla	mnie	mądry,	 przemyślany,	 ale	
przede	 wszystkim	 uczciwy	 podział	
środków	i	właściwe	ich	wykorzystanie.	
Moim	zdaniem	najważniejsze	cele,	przed	
którymi	„stoi	Podkarpacie”	to	rozwój	in-
frastruktury	drogowej,	poprawa	sytuacji	
w	służbie	 zdrowia	 i	oświacie.	Bardzo	
istotne	jest	także	pozyskanie	inwestorów	
i	stworzenie	optymalnych,	sprzyjających	
warunków	dla	przedsiębiorców.	Musimy	
również	 bezwzględnie	 pozyskać	 i	za-
gospodarować	środki	unijne	z	ostatniej	
już	transzy	unijnej	przeznaczonej	na	lata	
2014-2020.
Dla	mnie	 bardzo	ważny	 jest	 podział	
finansów	w	Sejmiku	Województwa	Pod-
karpackiego,	 który	powinien	uwzględ-
niać	 szczególnie	mniejsze	miasta	 oraz	
wsie	na	terenie	zachodniej	części	woje-
wództwa	podkarpackiego.
Mam	 takie	wrażenie,	 że	 ostatnio	 ten	
podział	 środków	 nie	 był	 do	 końca	
przemyślany	 i	odbył	 się	 ze	 szkodą	 dla	
naszego	regionu.
Zdecydowanie	 nie	możemy	 pozwolić	
sobie	na	to,	żeby	w	najbliższych	latach	
znowu	„Ktoś”	zapomniał	o	Naszej	Małej	
Ojczyźnie.

– Na jakie trudności napotyka Pan 
jako przedsiębiorca?
–	W	swojej	pracy	staram	się	pokonywać	
trudności	 i	rozwiązywać	problemy.	Na	

tym	między	 innymi	 polega	 zarządza-
nie	 firmą.	Myślę,	 że	 potrafię	 to	 robić	
i	dzięki	 temu	mogę	 dać	 zatrudnienie	
wielu	ludziom.	Konieczne	jest	myślenie	
ekonomiczne,	planowanie,	ustalanie	stra-
tegii	działania,	opracowywanie	taktyk,	
redukowanie	 kosztów,	 poszukiwanie	
zysków,	 rozwiązywanie	 konf liktów,	
poszukiwanie	nowych	pomysłów.
W	sytuacjach	trudnych,	a	jak	w	każdej	
branży,	 także	w	mojej	 firmie	 takie	 się	
zdarzały,	zawsze	niepokoję	się	o	ludzi,	
którzy	u	mnie	pracują.
Czuję	się	odpowiedzialny	za	całą	załogę	
Firmy	SURET.
Prowadzenie	 biznesu	w	obecnych	 cza-
sach	nie	jest	najłatwiejszym	zadaniem,	
z	czego	każdy	Przedsiębiorca	doskonale	
zdaje	sobie	sprawę.	Czasem	trzeba	podej-
mować	trudne,	niewygodne,	albo	bardzo	
ryzykowne	decyzje.	Lata	 doświadczeń	
sprawiają,	 że	 potrafimy	wiele	 rzeczy	
lepiej	 przewidzieć	 i	zaplanować,	 ale	
nigdy	nie	możemy	być	pewni,	czy	nasze	
biznesowe	pomysły	i	strategie	okażą	się	
skuteczne	i	przyniosą	zakładane	efekty.

– Co zmieniłby Pan jako mieszkaniec 
powiatu dębickiego w naszych Małych 
Ojczyznach?

–	Uważam,	 że	 powinniśmy	wspólnie	
tworzyć	 sprzyjające	warunki	 dla	 pro-
wadzenia	działalności	gospodarczej	na	
naszym	 terenie,	 pomagać	 sobie	wza-
jemnie,	promować	naszą	ziemię	dębicką	
dla	 inwestycji	 zewnętrznych,	wspierać	
działalność	naukową,	kulturalną	i	oświa-
tową.
Odpowiednie	 planowanie,	 racjonalnie	
wydawanie	 pieniędzy,	 zatrudnianie	
kompetentnych	 fachowców	 i	twórcze	
myślenie	marketingowe	to	klucz	do	po-
prawy	 sytuacji.	 Zatrzymanie	migracji	
młodych	 i	zdolnych	 ludzi,	 stworzenie	
Im	miejsc	pracy	to	podstawowe	zadania	
na	 najbliższe	 lata.	Bardzo	 istotne	 jest	
również	 pozyskanie	 środków	unijnych	
dla	mniejszych	miast	zachodniej	części	
Podkarpacia,	dzięki	którym	będzie	moż-
na	 rozpocząć	 nowe	 inwestycje,	 dające	
pracę	mieszkańcom	regionu,	ale	przede	
wszystkim	pozyskane	 środki	 powinny	
umożliwić	 aktywizacje	 bezrobotnych	
i	absolwentów	szkół	oraz	uczelni,	którzy	
w	sprzyjających	warunkach	będą	mogli	
rozwijać	własne	firmy	i	przedsiębiorstwa	
zatrudniające	kolejnych	pracowników.
Oczywiście,	 niezbędne	 jest	 również	
prowadzenie	 odpowiedniej	 polityki	 na	
szczeblu	wojewódzkim	 i	centralnym	
z	wprowadzaniem	programów	aktywi-
zujących	 całe	 Podkarpacie	 i	właściwe	
kontakty	samorządu	z	nadrzędnymi	in-
stytucjami	państwowymi.	To	samorząd	
lokalny	i	wojewódzki	powinien	zadbać	
w	Warszawie	 o	interesy	 naszej	Małej	
Ojczyzny.	Nie	 bez	 znaczenia	 jest	 też	
stała	współpraca	 z	parlamentarzystami	
z	naszego	 regionu,	 którzy	nie	 powinni	
zapominać,	że	to	właśnie	do	Nich	należy	
zadbanie	o	rozwój	Podkarpacia,	z	które-

wywiad z prezesem wspólnoty ziemi dębickiej stefanem bieszczadem



25Wiadomości Brzosteckie Nr 11/2014

go	zostali	wybrani.
Ważna	jest	również	szeroko	rozumiana	
reklama	naszej	części	Podkarpacia.
Biznes	może	również	skutecznie	promo-
wać	swój	region,	a	samorząd	powinien	
wspierać	rozwój	firm	na	danym	obsza-
rze.	Wspieranie	biznesu	dla	marketingu	
miejsc	może	być	korzystne	dla	obu	stron	
–	przedsiębiorcy	i	samorządu.

– Organizuje Pan i sponsoruje wiele 
przedsięwzięć kulturalnych i patrio-
tycznych, a także wspiera uzdolnioną 
młodzież? Dlaczego i skąd czerpie Pan 
energię?

–	Praca	i	biznes	to	nie	wszystko,	zawsze	
twierdziłem,	 że	 aby	 człowiek	mógł	
rozwijać	 się	w	pełni	 i	mieć	 satysfakcję	
z	tego	 co	w	życiu	 dokonał	 powinien	
działać	wspólnie	 z	innymi	 i	na	 rzecz	
społeczeństwa,	w	którym	żyje	i	pracuje.	
Praca	dla	„innych”	daje	nam	„energię”.
Uważam,	że	powinniśmy	w	życiu	„coś”	
zrobić	dla	społeczeństwa,	dla	drugiego	
człowieka,	niekoniecznie	muszą	to	być	
działania	spektakularne,	ale	różne	formy	
aktywności	społecznej	i	publicznej.
Ja	staram	się,	jak	tylko	mogę	wspierać	re-
gionalną	kulturę,	ponieważ	uważam,	że	
nie	tylko	samą	pracą	i	problemami	dnia	
codziennego	powinniśmy	się	zajmować.
Szeroko	rozumiana	kultura	jest	bardzo	
ważnym	aspektem	naszego	życia.
W	naszym	regionie	pomimo	 trudności	
ekonomicznych	i	braku	odpowiedniego,	
profesjonalnego	zaplecza	lokalowego	co	
roku	 odbywa	 się	wiele	 interesujących	
imprez	kulturalnych	zarówno	dla	dzieci,	
młodzieży	jak	też	dorosłych.
Zarówno	 ja,	 jak	 też	moja	 żona	Dorota	
od	kilkunastu	lat	pomagamy	finansowo	
przy	organizacji	wielu	wydarzeń	kultu-
ralnych	w	mieście	i	regionie.	Wspieramy	
Dni	Sztuki	Jana	Michalaka,	czy	opery	
organizowane	 od	 piętnastu	 lat	 przez	
Pawła	Adamka,	 które	 niewątpliwie	 są	
wyjątkowym	wydarzeniem	w	skali	 ca-
łego	kraju	i	ze	względu	na	udział	w	nich	
artystów	 amatorów	 i	rozmach	 tego	
przedsięwzięcia	należą	do	szczególnych	
imprez	 kulturalnych	odbywających	 się	
w	Dębicy.
Co	roku	w	listopadzie	kierowane	przeze	
mnie	Stowarzyszenie	Wspólnota	Ziemi	
Dębickiej	organizuje	imprezę	patriotycz-
ną	„Raut	Niepodległościowy”.
Pomagam	także	uzdolnionej	młodzieży	
w	naszym	 regionie,	 stowarzyszeniom	
oraz	wspieram	Caritas.
Nie	można	 pomóc	wszystkim	 i	zdaję	
sobie	 sprawę	 z	tego,	 że	w	regionie	 jest	
jeszcze	wiele	 potrzeb	 i	interesujących	
wydarzeń,	ale	zawsze	trzeba	próbować	

i	wspierać	wartościowe	przedsięwzięcia	
i	kreatywnych,	uczciwych	ludzi.

– Jakie wartości są dla Pana w życiu 
najważniejsze?

–	 Zdecydowanie	 wartości	 chrześci-
jańskie.	 Zawsze	 deklarowałem	wiarę	
w	Boga.
W	 takim	 duchu	 zostałem	wychowany	
i	taki	światopogląd	starałem	się	przeka-
zać	moim	dzieciom	i	tak	żyć...
Dla	mnie	zawsze	ważny	był	i	jest	drugi	
człowiek.
W	życiu	powinniśmy	kierować	się	„ja-
kimś”	kodeksem	etyczno	–	moralnym,	
ponieważ	 tylko	 dzięki	 temu	możemy	
postępować	 zgodnie	 ze	 swoim	 sumie-
niem	i	nie	wyrządzać	krzywdy	Innym.
W	 takim	 duchu	 zostałem	wychowany	
i	taki	 światopogląd	 starałem	 się	 prze-
kazać	moim	 dzieciom	 i	tak	 żyć...	Nie	
wiem	na	ile	mi	się	to	udaje,	ale	zawsze	
powinniśmy	próbować…	Uważam,	 że	
rodzina	jest	dla	człowieka	najważniejsza.	
Bez	wsparcia	ze	strony	rodziny,	poczucia	
bezpieczeństwa	 i	pomocy	w	chwilach	
trudnych	 człowiek	 nie	 jest	 w	stanie	
normalnie	 żyć	 i	realizować	 innych	 ce-
lów.	To	w	dużej	mierze	dzięki	rodzinie,	
moim	rodzicom,	żonie,	dzieciom	udało	
mi	się	w	życiu	zrealizować	niektóre	cele	
zawodowe	i	społeczne.
Pewnie	nie	byłbym	w	tym	miejscu	swo-
jego	 życia	w	którym	 jestem	 obecnie,	
gdyby	nie	Ich	pomoc,	zaufanie,	a	czasem	
tylko	poczucie,	że	po	prostu	są	przy	mnie	
obecni…
Nigdy	nie	byłem	obojętny	na	krzywdę	
innych,	 niesprawiedliwość	 i	potrzeby	
drugiego	człowieka.	Jak	mogę	to	poma-
gam,	tyle	 ile	mogę	 ...nie	robię	 tego	dla	
nagród	 i	wyróżnień	…może	 niektórzy	
odbiorą	to	jako	„truizm”.
Jestem	 patriotą,	 ojczyzna	 –	 także	 ta	
lokalna	 jest	 dla	mnie	 bardzo	ważna.	
Mam	szacunek	do	tradycji	i	dziedzictwa	
historycznego.	Ważne	są	dla	mnie	war-
tości	wspólnotowe,	które	moim	zdaniem	
zawsze	dawały	nam	Polakom	poczucie	
bezpieczeństwa.
Jestem	dumny,	że	jestem	Polakiem.
Zaangażowałem	się	w	działalność	spo-
łeczną,	publiczną	i	sponsorską,	ponieważ	
uważam,	 że	musimy	 umieć	 dostrze-
gać	 drugiego	 człowieka,	 nie	możemy	
przechodzić	 obojętnie,	 jak	wokół	 nas	
dzieje	się	źle,	jak	innym	żyje	się	gorzej,	
jak	młodym	 brakuje	 perspektyw,	 jak	
nasz	region	podupada.	Staram	się	dbać	
o	respektowanie	standardów	etycznych	
w	działalności	publicznej.
…w	życiu	mam	swoją	„małą	misję”
My	tutaj	jesteśmy	„tylko	w	drodze”	…

ocena	czeka	nas	„kiedyś	w	przyszłości”

– Czy znajduje Pan czas na swoje 
hobby?

–	Nie	ukrywam,	że	bardzo	dużo	czasu	
poświęcam	 pracy.	 Czasem	myślę,	 ze	
praca	to	„takie	moje	hobby”.
Lubię	pracować	i sprawia	mi	to	przyjem-
ność	oraz	daje	satysfakcję,	ale	oczywi-
ście	w	wolnych	chwilach,	których	nieste-
ty	„nie	mam	zbyt	wiele”	najchętniej	czas	
poświęcam	rodzinie	i	moim	wnukom.
Obecnie	największą	radość	sprawia	mi	
przebywanie	z	wnukami.	To	niesamowi-
te	jak	szybko	„uczy	się”	i	poznaje	świat	
„taki	mały	człowiek”.	Z	wielką	przyjem-
nością,	jak	tylko	mogę	to	staram	się	jak	
najwięcej	 przebywać	 z	„najmłodszymi	
członkami	mojej	rodziny”.
Bardzo	lubię	też	podróżować	i	poznawać	
nowe	miejsca.	Nasz	kraj	jest	piękny	i	jest	
jeszcze	wiele	miejsc	zarówno	w	Polsce,	
jak	 też	 za	 granicą,	 które	 chciałbym	
zobaczyć.
Podróże	 nas	 zdecydowanie	 „uczą”	
i	sprawiają,	 że	 potrafimy	 inaczej,	 cza-
sem	„mądrzej”	patrzeć	na	Nasza	Małą	
Ojczyznę	i	dzięki	nim	możemy	też	efek-
tywniej	planować	i	rozwiązywać	prob-
lemy	mieszkańców	 regionu,	w	którym	
mieszkamy.
…może	„kiedyś”	będę	miał	więcej	czasu,	
to	będę	podróżował,	z	rodziną	i	wnuka-
mi,	tak	chciałbym	najbardziej.

– Czy jest coś, o czym Pan marzy...?

–	Ja	jestem	realistą	i	jako	przedsiębiorca	
staram	się	myśleć,	planować	i	realizować	
wytyczone	cele,	zarówno	te	biznesowe,	
jak	też	społeczne	czy	rodzinne.	Jednak	
oczywiście,	jak	każdy	człowiek	„czasem	
mam	marzenia”.	Największą	wartością	
jest	oczywiście	zdrowie	i	życie,	dlatego	
bardzo	chciałbym,	żeby	dopisywało	nam	
zdrowie,	mnie,	mojej	rodzinie	i	wszyst-
kim	moim	bliskim	i	znajomym.
To	„takie	oczywiste”,	ale	chyba	najważ-
niejsze	w	życiu.
…a	 jeśli	mówimy	o	Naszej	Małej	Oj-
czyźnie	to	„marzy	mi	się”	Podkarpacie	
zadbane,	 silne	 ekonomicznie,	 z	bogatą	
infrastrukturą	 drogową	 i	wieloma	 no-
wymi	 inwestycjami	 dającymi	 ludziom	
pracę,	 a	także	 miejsca	 do	 rekreacji	
i	wypoczynku.
…i	chciałbym	żebyśmy,	pomimo	 trud-
nych	 czasów,	w	których	 żyjemy	 byli	
bardziej	 pogodni	 i	wzajemnie	 życzliwi	
dla siebie.

– Dziękujemy za rozmowę.
atsz

chodnik przy drodze krajowej
	 Mieszkańcy	Brzostku	 i	Zawadki	 Brzosteckiej,	 których	
posesje	znajdują	się	blisko	drogi	krajowej	nr	73	wielokrotnie	
zwracali	 się	 z	prośbą	 o	poprawę	 złego	 stanu	 technicznego	
chodnika	biegnącego	wzdłuż	tej	trasy.	
	 Na	prośbę	mieszkańców	skutecznie	odpowiedział	wieloletni	
pracownik	drogownictwa	Pan	Marian	Warchał.	W	wyniku	jego	

interwencji	u	kierownika	Zarządu	Dróg	Krajowych	i	Autostrad	
odpowiedzialnego	za	ten	odcinek	drogi,	rozpoczęto	przebudowę	
chodnika.	Jeśli	warunki	atmosferyczne	pozwolą,	w	bieżącym	
roku	będzie	zmodernizowane	300	metrów	odcinka.	W	przy-
szłym	roku	nastąpi	kontynuacja	jego	przebudowy	na	długości	
około	 1300	metrów.	Zainteresowani	mieszkańcy	Brzostku	
i	Zawadki	Brzosteckiej	dziękują	Panu	Marianowi	Warchałowi	
za	szybką	i	skuteczną	interwencję.

atsz
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„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.”

Wisława Szymborska

	 W	jesienną,	słoneczną	niedzielę	(5paź-
dziernika),	wiele	 osób	 spotkało	 się,	 aby	
w	smutną	 70-tą	 rocznicę	 wysiedlenia,	
wspólnie	 uczestniczyć	we	Mszy	 św.	 ce-
lebrowanej	przez	księdza	Eryka	Bogacza	
oraz	w	modlitwie	 różańcowej	w	intencji	
zamordowanych	w	czasie	 II	wojny	 świa-
towej.	
	 Na	miejscu,	gdzie	znajduje	się	mogiła	
ojca	 i	dwójki	 jego	 dzieci	 zastrzelonych	
przez	żołnierzy	niemieckich	we	wrześniu	
1944	 roku,	 spotkali	 się	 przedstawiciele	
wielu	pokoleń,	starsi	i	młodsi,	pamiętający	
wojnę	 z	tymi,	 którzy	wojnę	 znają	 tylko	
z	opowiadań	i	filmów.	Przybyło	też	i	to	po-
kolenie,	które	tę	wiedzę	zdobędzie	dopiero	
za kilka lat. 
	 Wszyscy	 obecni,	w	otoczeniu	 drzew	
(wiele	 z	nich	 było	 świadkami	 tamtych	
wydarzeń),	przy	przenikającym	przez	ich	
korony	słońcem,	ze	wzruszeniem	wysłu-
chali	 homilii	 nawiązującej	 do	 tamtych	
tragicznych	 dni,	 mówiącej	 o	honorze,	
wierze	i	postawie	Polaka.	Po	zakończonej	
Mszy	wspólnie	odmówiono	modlitwę	ró-
żańcową.
	 Czasy	wojny,	 czasy	wysiedlenia,	 były	
naprawdę	ciężkie,	tak	wspominane	przez	
śp.	księdza	Karola	Kawulę	(przywołanego	
w	kazaniu	przez	księdza	Eryka)	w	„Obraz-
kach	z	dziejów	parafii	Siedliska	Bogusz”:
 „…13 września Wehrmacht od godziny 
6 rano, bez przerwy ogłasza przez „szcze-
kaczki” polowe rozkaz wysiedlania całej 
ludności cywilnej pod sankcją, „kto nie 
usłucha i zostanie na miejscu, po godzinie 
15-tej, będzie uważany za bandytę i z miej-
sca rozstrzelany”. Rozkaz ten ogłoszony 
rano od samego początku realizowany 
był brutalnie, przez żandarmerię polową 
w stylu iście niemieckim „schnell, schnell”, 
„raus”. Nie pozwalano na ubranie się, ze-
branie żywności, rozdzielano rodziny. Do 
chorych, opierających się, strzelano. Punkt 
zbiorczy zorganizowali koło kościoła, 
spędzając z Grudnej Dolnej, Smarżowej, 
Głobikówki, Gorzejowej i Siedlisk kolba-
mi karabinów i złowieszczymi krzykami 

wystraszone i przerażone ofiary.
 Punktualnie o godzinie 15-tej tego dnia, 
pod silną eskortą żandarmerii i SS ruszyła 
spod kościoła jedyna w swoim rodzaju 
żałosna procesja, licząca ok. 2 tysięcy 
parafian. Pędzona była pieszo przez Jod-
łową, Tuchów, Tarnów, gdzie w Klikowej 
nastąpiła selekcja: zdolnych do pracy 
załadowano do wagonów i wywieziono do 
Niemiec do fabryk, na rolę. Los pozosta-
łych nie obchodził ich wcale. Sami szukali 
przytułku w powiecie tarnowskim, brze-
skim, bocheńskim i sądeckim. Gorzki był 
los wygnania – wielu z nich nie powróciło 
już nigdy do domów.
 Podziemie i instynkt samozachowawczy 
wzywały do bojkotu tego barbarzyńskiego 

w realizacji rozkazu, do ucieczki w lasy, 
które w czasie okupacji dawały bezpieczne 
schronienie ofiarom terroru niemieckiego. 
Od 13.09.1944 zaroiły się te lasy ludnością 
bojkotującą rozkaz wysiedlenia, pocho-
dzącą z parafii Gumniska – Foks, Mała 
i Siedliska-Bogusz. 
 Przyszedł dzień 23.09.1944. Od godzi-
ny 6-tej tego dnia, dżdżystego poranku, 
zaczęły gęsto padać na ten las pociski 
różnego kalibru, wszystkie domy wokół 
lasu na Hucie Siedliskiej (19 domów) 
podpalili Niemcy i wśród dymu pożarów 
i jęku pogorzelców ruszyli tyralierą w las, 

uzbrojeni w karabiny, granaty, pancerfau-
sty, by nikomu nie darować życia. Strzelali 
do kobiet, dzieci, bo inni szukali ocalenia 
w gęstych konarach drzew i w licznych 
podziemnych bunkrach, już wcześniej zro-
bionych i dobrze zamaskowanych. Wokół 
lasu ustawione były karabiny maszynowe 
od 6-18. Niemcy zastrzelili wtedy w tym 
lesie 46 osób i spalili je na miejscu dla 
zatarcia swej zbrodni…”
	 Powrót	 z	wysiedlenia	 też	 nie	 był	 ła-
twy:	 „…Mieszkańcy zaraz wracali na 
swe miejsca od wschodu i od zachodu. 
Grudna Górna i Bączałka przedstawiały 
istne cmentarzysko: zgliszcza, popioły, 
niepogrzebane trupy żołnierzy, ludności 
cywilnej, koni: zasieki drutu kolczastego 

i śmiercionośne miny. Kikuty potrzaska-
nych drzew wygrywały cmentarną melodię 
koszmarnej przeszłości i beznadziejnej 
teraźniejszości. Dokładne liczby zniszczeń 
wojennych w drugiej części tej pracy. Na 
żywność składały się garstki ziarna, przy-
niesione z wysiedlenia, resztki snopów 
pożniwnych, które pozostały na polach, 
mocno porośnięte, wymłócone przez 
ptactwo, oraz przemarznięte ziemniaki 
niewykopane jesienią. 
	 Pofrontową	 plagą	 były	miny,	 zwłasz-
cza	niemieckie.	Najbardziej	zaminowany	
to	 teren	 frontowy,	 a	więc	Grudna	Górna	
i	Bączałka,	ale	w	innych	miejscach	także	
czyhały	na	ofiary.	W	samym	roku	1945	od	
min	zginęło	32	parafian…”
	 70	 lat	 to	 długi	 okres	 czasu.	Ale	 nie	
na	 tyle,	by	zapomnieć	 trud,	niepewność,	
biedę	i	wszechobecny	strach.	Pamiętajmy	
o	tym,	my	 pokolenie	 żyjące	w	pokoju,	
nie	 znające	wojny,	 uczmy	 i	przekazujmy	
wiedzę	 o	przeszłości	 naszym	dzieciom,	
wnukom.	Wszyscy,	 którzy	 spotkaliśmy	
się	w	leśnym	jarze	pamiętamy	i	chcemy	tę	
wiedzę	 przekazywać.	Dzieci	 i	młodzież	
chcą	wiedzieć,	a	odzwierciedleniem	 tego	
była	ich	liczna	obecność.
	 Dziękujemy	 tym,	 którzy	 pomagali	
w	organizacji	Mszy	św.	i	modlitwy	różań-
cowej	 –	 panu	 dyrektorowi	Stanisławowi	
Wójtowiczowi,	pani	Elżbiecie	Gąsior,	panu	
Jerzemu	Kmiecikowi,	panu	burmistrzowi	
Piotrowi	Szczepkowiczowi,	panu	Wiesła-

70 rocznica wysiedlenia mieszkańców parafii siedliska-bogusz
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	 Ponad	20	konkurencji,	prawie	300	km	
tras	biegowych	o	różnej	 skali	 trudności,	
zgłoszonych	 ponad	 9	 tysięcy	 biegaczy	
(z	czego	wystartowało	7	tysięcy),	mnóstwo	
atrakcji	edukacyjnych	i	kulturalnych…
Co	 to	 za	 impreza?	To	V PZU Festiwal 
Biegowy	 w	Krynicy	 –	 Zdroju,	 który	
odbywa	się	zawsze	w	pierwszy	weekend	
września	 z	okazji	 Światowego	 Forum	
Gospodarczego	w	tym	mieście.
	 Uczestniczyliśmy	w	nim	 już	 po	 raz	
drugi	z	rzędu,	6-go	września	tego	roku…	
my	–	uczniowie	Zespołu	Szkół	w	Nawsiu	
Brzosteckim.	Wyjazd	zorganizowała	nam	
nasza	Pani	od	wuefu	–	Zofia	Rogowska	
z	zarządem	SKS	„Błękitni”	Nawsie	Brzo-
steckie.
	 Dzieci	 ze	 szkoły	 podstawowej	 star-
towały	w	Biegach	Deptaka	na	500	i	600	
metrów,	koleżanki	z	gimnazjum	w	Biegu	
Kobiet	na	600	metrów.	Po	 raz	pierwszy	

w	życiu	 niektórzy	 z	nas	mieli	 okazję	
zmierzyć	się	w	zawodach	ogólnopolskich	
z	rówieśnikami	spod	Szczecina,	Suwałk,	
Warszawy,	Lublina,	czy	Poznania...
	 Każdy,	kto	ukończył	dystans	–	otrzy-
mywał	zaraz	za	metą	prawdziwy	medal	
z	logo	Festiwalu,	 a	za	 niewielką	 opłatą	
można	było	wygrawerować	na	nim	własne	
nazwisko…
	 Prócz	 tego	–	wpis	 uzyskanego	 czasu	
do	 kronik	 festiwalowych.	W	tym	 roku	
przywieźliśmy	z	Krynicy	26	medali;	nie-
którzy	z	nas	zaczynają	je	kolekcjonować.	
Zanotowaliśmy	 też	 kilka	wspaniałych	
wyników…	Beata	Rogaczewska	była	3-cia	
w	biegu	dziewczynek	do	lat	10-ciu,	Kac-
per	Nowak	–	16-ty	w	biegu	chłopców	do	
lat	10-ciu,	Kamil	Kurek	i	Szymon	Wąsik	
zmieścili	się	w	30-tce	w	biegu	chłopców	
do	lat	12-tu.
	 A	po	biegu,	 gdy	 już	 trochę	odsapnę-

liśmy,	włączyliśmy	 się	w	akcję	 „Pomoc	
mierzona	 kilometrami”	 Na	 ruchomej	
bieżni	w	specjalnie	do	 tego	ustawionym	
namiocie	 „połykaliśmy”	kilometry...	Za	
każdy	 z	nich	 PZU	wpłacało	 na	 konto	
fundacji	 zbierającej	 fundusze	na	pomoc	
stypendialną	dla	dzieci	 z	Małopolski	10	
złotych.	Dołożyliśmy	swoimi	występami	
na	ruchomej	bieżni	1700	zł.
	 Była	 „strefa	 dziecka”	 i	stoiska	 z	bez-
płatnymi,	wymyślnymi	 grami.	 Skorzy-
staliśmy,	a	jakże!
	 Mieliśmy	 też	możliwość	 spotkania	
się	z	Robertem	Korzeniowskim,	Justyną	
Kowalczyk,	 polskim	czarnoskórym	ma-
ratończykiem	Jaredem	Szegumo,	którzy	
prowadzili	rozgrzewki	dla	ogółu	startują-
cych	w	biegach	długodystansowych	tego	
dnia.	Rzecz	oczywista	–	„zapolowaliśmy”	
na	 autografy	Mistrzów,	 chociaż	wcale	
nie	 było	 to	 łatwe	wśród	 tłumów,	 jakie	
tego	 dnia	 opanowały	Krynicę.	 Piękna	
słoneczna	 pogoda	 pozwoliła	 kibicować	
wszystkim,	zobaczyć	na	własne	oczy	na	

żywo,	 jak	 na	 10	 km	 z	Kry-
nicy	 do	Muszyny	 startuje	
3000	 ludzi...	 czy	 „przybijać	
piątki”	 z	Marcinem	 Świer-
cem,	który	po	pokonaniu	100	
km	 (tak	 –	 stu)	 tanecznym,	
lekkim,	krokiem	wbiegał	na	
metę.	Wystartował	 o	3-ciej	
nad	ranem,	a	przed	12-tą	był	
na	mecie.	Ostatnich	na	 tym	
dystansie	witaliśmy	 po	 19-
tej,	 gdy	 zbieraliśmy	 się	 do	
odjazdu.
	 Naładowani	 pozytywną	
energią	 o	21.30	wróciliśmy	
pod	 szkołę	 do	 czekających	
na	nas	rodziców.	Wielu	z	nas	
z	emocji	długo	nie	mogło	za-
snąć,	analizując	swoje	biego-
we	występy,	klimat	Festiwalu	
i	zdarzenia	pozasportowe.	Za	
rok	pojedziemy	tam	znowu.

Ania i Karolina  
– uczestniczki wyjazdu

w krynicy „ładowaliśmy akumulatory”…

wowi	Jędrzejczykowi	oraz	panu	organiście	
Janowi	Rolakowi.
	 Serdeczne	„Bóg	zapłać”	kierujemy	na	
ręce	księdza	proboszcza	Ryszarda	Radonia	
za	umożliwienie	już	po	raz	drugi	celebracji	
Mszy	 św.	w	tak	 szczególnym	dla	 parafii	
miejscu,	 księdzu	 Erykowi	 Bogaczowi,	
któremu	dziękujemy	za	modlitwę	i	słowa	
skierowane	do	zgromadzonych.
	 Specjalne	 podziękowania	 należą	 się	
naszym	nieocenionym	druhom	siedliskiej	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej,	 a	także	
młodzieży	 gimnazjalnej,	 którzy	 już	 po	
raz	 kolejny	 pracowali	 bezinteresownie,	
z	olbrzymim	zaangażowaniem. 
	 Dziękujemy	przede	wszystkim	Wam,	
którzy	przybyliście	na	Mszę	świętą.	Taka	
liczna	obecność	wskazuje	na	 to,	że	spot-
kania	 należy	 kontynuować,	 że	 pamięć	
o	tamtych	 „nieludzkich”	 czasach	 należy	
chronić	i	przekazywać,	aby	już	nigdy	nie	
powróciły.
	 Niech	słowa,	które	były	mottem	kazania	
wygłoszonego	przez	proboszcza	Kawulę,	
na	 tym	miejscu	 23.09.1945	 r.	 pozostaną	

w	naszej	pamięci:	
 „Żyć będą umarli, pobici moi powstaną. 
Ocućcie się i chwalcie, którzy mieszkacie 
 w prochu, bo rosą światłości rosa twoja, 

a ziemię olbrzymów ściągniesz do upad-
ku” (Iz.	25,	19).	

R.W.
Fot. Jakub Wadas
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kraking
wreszcie Mickiewicz przemówił 
do młodzieży ludzkim głosem
	 Zaranie	dziejów	świata	spowija	mgła	
tajemnicy.	„Na	początku	Bóg	stworzył	
Niebo	 i	Ziemię”.	Proces	 twórczy	 trwał	
sześć	 dni,	 siódmego	 Pan	 odpoczął.	
Weekend!	Brzostecka	 grupa	 teatralna	
„Chichot”	 powstała	 najpóźniej	 we	
wtorek.	 Skąd	 takie	 odważne	wnioski?	
Po	prostu	–	rzeczy	zawsze	udają	się	naj-
lepsze	na	początku,	kiedy	ręce	stwórcze	
nie	są	jeszcze	zmęczone.	O	co	mi	chodzi	
w	tej	 zawiłej	wypowiedzi?	Niech	wy-
jaśni	 przykład.	 Przyjmijmy,	 że	 siatka	
czasoprzestrzeni	międzygwiezdnej	 to	
stolnica,	pył	gwiezdny	–	mąka	(najlepiej	
zamojska),	twórcza	wizja	–	jajko	i	woda.	
Kiedy	pierwszy	raz	bez	doświadczenia	
lepimy	pierogi,	wychodzą…	wiadomo	
jakie	–	krzywe,	za	grube,	za	chude,	ale	
przynajmniej	 oryginalne,	 niepowta-
rzalne,	każdy	pieróg	to	indywidualista.	
Kiedy	 nabierzemy	 wprawy,	 kolejne	
lepimy	mechanicznie,	bez	uczucia,	bez	
tego	czegoś,	co	(by	to	wzniośle	nazwać)	
nadaje	rzeczom	duszę,	pierwiastek	życia.	
Pierwsze	zawsze	najlepsze,	przynajmniej	
najbardziej	 kochane	 i	niepowtarzalne.	
Pierwszy	płacz,	pierwsza	miłość…	Ale	
do	rzeczy!
	 Otóż	 nasza	grupa teatralna „Chi-
chot”	 jest	 właśnie	 jak	 te	 pierwsze	
dziewięć	pierogów.	Kształt	 jeszcze	nie	
idealny,	dusza	jeszcze	nie	wyklarowana,	
ale	 emocji	 i	chęci	 twórczych	 aż	 nadto.	
Przygotowywana	 przez	 nas	 premiera	
widowiska	w	roku	2014	rodziła	się	w	bó-
lach,	ale	spektakl	„Jak	się	żenić,	to	się	
żenić”	odniósł	sukces.	Publiczność	„syp-
nęła	 groszem	 szczęściarzom”.	Równie	
hojne	Centrum	Kultury	 i	Czytelnictwa	
w	Brzostku	wzięło	nas	pod	swoją	opiekę	
i	dzięki	 temu	 24	 października	 2014	 r.	

mogliśmy	delektować	się	sztuką	w	świa-
towej	stolicy	kultury	–	Krakowie.
	 Mimo	 przenikliwego	 chłodu	 (2°C	
w	październiku	 to	 siarczysty	mróz!)	
punkt	 7.00	 ruszyliśmy	wystrzałowym	
busem	w	kierunku	grodu	Kraka.	Dwie	
godziny	gawędy	o	niczym	i	parkujemy.	
Punkt	 orientacyjny	 –	 wielki	 plakat	
z	czerwoną	mazdą	 3.	Widząc	 lekką	
konsternację	 grupy,	 przejąłem	 stery	
przewodnika.	Odezwał	 się	mój	 zmysł	
zwiadowczy	 i	udało	mi	 się	 doprowa-
dzić	 drużynę	na	Starowiślną	21,	 gdzie	
w	dość	mało	okazałej,	starej	kamienicy	
mieliśmy	 już	wkrótce	 patrzeć	 tępo	 na	
Mickiewiczowskie	smęty	„ciemno	wszę-
dzie,	 głucho	wszędzie”.	Myśląc	 sobie:	
„Co	 to	 będzie?”,	 niechętnie	weszliśmy	
do	sali	Teatru	Współczesnego,	by	poddać	
się	katharsis	„Dziadów”	Mickiewicza.
	 Po	 trzecim	 gongu	wśród	 chrząkań	
i	ziewnięć	mało	skupionej	publiczności,	
zabrzmiało:	„Oto zaczynamy dziady!”.	
Grobowy	nastrój,	 przyćmione	 światło,	
woń	 kadzidła	 i	postaci	wokół	 trumny.	
Nagle	 jakieś	 nieoczekiwane	 szepty,	
poruszenie,	dziwne	medium	z	chińskim	
wachlarzem,	zakochany	wiejski	cwania-
czek	tańczy	z	widmem	Zosi	discopolowe	
rytmy.	Komedia?!	Może	groteska?	Spek-
takl	intryguje.	Niebanalna	współczesna	
interpretacja	 „Dziadów”.	Niesamowite	
wrażenie.	O	to	właśnie	chodzi,	o	zdrowe	
podejście	 do	Mickiewicza,	 do	 poetów	
i	dramatopisarzy	 w	ogóle!	 Niewielu	
pewnie	chciałoby	siedzieć	w	teatrze	dwie	
godziny	znudzonym	do	bólu,	z	poważ-
ną	miną,	żeby	ludzie	myśleli,	że	nas	to	
interesuje,	 że	 nie	ma	 to	 jak	 „Dziady”	
w	oryginale.	Nie	chodzi	o	to,	by	męczyć	
się	na	 trudnej	 sztuce	 (jeśli	ktoś	mówi,	
że	 rozumie	 „Dziady”,	 odeślijcie	 go	 do	
Sokratesa.	Ten	zna	się	na	rzeczy	i	udo-
wodni	 zuchwalcowi,	 że	 nic	 nie	wie.)	
Chodzi	o	to,	by	poczuć	istotę	spektaklu,	
by	 nas	 artystyczna	 interpretacja	 poru-

szyła.	Tego	dokonał	Teatr	Współczesny	
w	Krakowie.
	 Następny	 punkt	 naszej	 kulturalnej	
peregrynacji	 to	 krakowskie	muzeum	
archeologiczne.	Założone	jeszcze	w	XIX	
wieku	przez	polskich	archeologów.	Nam	
dane	 było	 zwiedzić	 jedynie	 namiastkę	
tego,	co	ono	kryje.	Za	to	była	 to	część	
badajże	najciekawsza	–	starożytny	Egipt.	
Chyba	każdy	już	w	przedszkolu	intereso-
wał	się	tajemniczymi	piramidami,	Doli-
ną	Królów,	sfinksem,	klątwą	faraonów.	
Bo	czym	innym	można	się	interesować	
w	przedszkolu?	Każdy	 z	nas	musi	 to	
przejść	jak	mutację.	
	 Wniknęliśmy	w	cztery	wielkie	tajem-
nicze	sale	muzeum.	W	mroku	złociły	się	
złote	sarkofagi,	mumie,	rzeźby	bożków,	
dzbany	 i	medaliony,	 amulety	 i	święte	
naszyjniki.	Najbardziej	przerażał	sarko-
fag	z	mumią	kapłanki.	Memento	mori!	
Pani	przewodnik	z	szybkością	karabinu	
maszynowego	 zasypywała	 nas	 infor-
macjami	o	polskich	egiptologach,	a	my	
czuwaliśmy	przy	mumii,	pochłanialiśmy	
(niestety	 tylko	wzrokiem)	 złoty	 blask	
bogactwa	i	misterne	malowidła	tancerek	
odprowadzających	zmarłych	do	Doliny	
Królów.	 Z	pewnym	 niedowierzaniem	
analizowaliśmy	mumie	 kota,	 sokoła	
i ibisa.
	 Poznanie	tajników	mumifikacji	po	mi-
stycznej	dawce	dziadowskich	kontaktów	
z	duchami	mogło	 naruszyć	 spokój	 na-
szych	młodych	duszyczek,	dlatego	posta-
nowiliśmy	profilaktycznie	 odreagować	
się	w	kinie.	Po	drodze	trochę	zamiesza-
nia,	korków,	zagubienia	–	regenerujący	
kontakt	 z	polską	 rzeczywistością.	Na-
reszcie	jesteśmy.	Nowoczesne	kino	sieci	
Imax	i	„Bogowie”	–	chyba	najlepszy	film	
polski	 ostatnich	 lat.	Opowieść	 o	prof.	
Zbigniewie	Relidze	 –	 pierwszym	pol-
skim	kardiochirurgu,	który	przeprowa-
dził	udany	przeszczep	serca	–	wzruszała,	
szokowała,	 determinowała	 i	zmuszała	

do	 myślenia.	 Wszystkie	
cechy	 dobrego	filmu.	 Sam	
tytuł	dzieła	i	jego	treść	ba-
lansująca	na	krawędzi	życia	
i	śmierci	 dobrze	 harmoni-
zowały	 z	tematyką	 naszej	
krakowskiej	wycieczki.
	 W	pobliżu	kina	przebiegli	
menadżerowie	 usytuowali	
na	 pokuszenie	McDonald.	
Posiłek	polimetylofrytanów	
i	polikurczaków	był,	 prze-
szedł	 i	wyszedł…	Ot	 i	cała	
historyja.	 Czas	 spędzony	
w	krakowskiej	 Plazie	 to	
jak	 siedzenie	 na	 tykającej	
bombie.	Wyobraźcie	 sobie:	
18	 dziewczyn	wpuścić	 do	
galerii	 handlowej!	Cudem	
udało	 nam	 się	 je	 zaprowa-
dzić	z	powrotem	do	busa.	Po	
czym	 zabarykadowaliśmy	
drzwi	 i	dodaliśmy	 gazu,	
by	jak	najszybciej	zniknęła	
nam	z	oczu	neonówka	Kra-
ków	Plaza.	W	śpiewającej	
aurze,	 o	którą	 zadbała	 nie-
zastąpiona	pani	Maria	Smo-
roń,	dotarliśmy	do	Brzostku.	Uczestnicy wycieczki z aktorami Teatru Współczesnego w Krakowie
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 W	 dniach	 23.09.	 –	 23.10.2014	 roku	
w	Domu	Kultury	w	Brzostku	w	ramach	
projektu	pn.	„Międzypokoleniowe	spotkanie	
z	tradycją	poprzez	zorganizowanie	warszta-
tów	kulinarnych	i	rękodzielniczych”	odbyły	
się	warsztaty	 koronki	 szydełkowej,	 haftu	
oraz	 kurs	 kulinarny.	Mogli	w	nich	wziąć	
bezpłatny	udział	chętni	mieszkańcy	gminy	
Brzostek	 i	nie	 tylko.	Kurs	koronki	 szydeł-
kowej	obejmował	20	godzin	zajęć	i	uczest-
niczyło	w	nim	 15	 osób,	 kurs	 haftu	 trwał	
30	godzin	i	również	brało	w	nim	udział	15	
osób,	natomiast	kurs	kulinarny	był	zorgani-
zowany	dla	20	osób	w	wymiarze	30	godzin.	
Kurs	kulinarny	prowadziła	pani	Małgorzata	
Kolbusz,	a	kursy	haftu	i	szydełkowania	pani	
Danuta	Kutyna.
	 Na	kursie	kulinarnym	uczestnicy	mogli	
dowiedzieć	 się	 wielu	 ciekawych	 porad	
i	wskazówek	przydatnych	podczas	gotowa-
nia	rozmaitych	dań,	a	przede	wszystkim	wy-
korzystywali	je	w	praktyce	w	trakcie	trwania	
warsztatów.	Kursanci	 przygotowywali	 na	
zajęciach	nie	 tylko	dania	główne,	ale	rów-
nież	zupy,	przystawki	czy	desery,	zarówno	
z	kuchni	tradycyjnej,	jak	i	współczesnej.	Na	
każdym	spotkaniu	po	przyrządzeniu	potraw,	
miała	miejsce	degustacja.	Zapoznawano	się	
również	ze	sposobami	nakrywania	stołu	oraz	
dekorowania	potraw.
	 Podczas	kursu	szydełkowania,	po	pozna-
niu	kilku	podstawowych	wzorów	szydełko-
wych,	kursanci	mieli	możliwość	wykonania	
opaski	na	głowę,	rozetki,	czyli	dodatku	do	
opaski	i	róży,	jako	dodatku	do	sweterka	lub	
bluzki,	 a	także	gwiazdki	 na	 choinkę	 i	ser-
wetki	koronkowej.
	 Natomiast	podczas	kursu	haftu	uczestnicy	
poznali	wzory	klasycznego	haftu	płaskiego	
kolorowego	 i	białego,	haftu	krzyżykowego	
liczonego,	którym	wykonali	inicjał	imienia	
oraz	„Świąteczny	tryptyk”,	haftu	gobelino-
wego	oraz	haftu	 richelieu,	wykonując	nim	
serwetkę	do	koszyczka	na	pieczywo.	
	 Co	ciekawe	we	wszystkich	zajęciach	brały	
udział	różne	pokolenia	kobiet,	od	młodzieży	
począwszy,	 po	 osoby	w	starszym	wieku.	
W	przypadku	 zajęć	 rękodzielniczych	były	
to	 córka,	matka	 i	babcia,	 które	wspólnie	
poświęcały	swój	wolny	czas	na	wciągające	
rzemiosło	artystyczne	jakim	jest	haft	i	szy-
dełkowanie.	Z	robótek	 tych	 została	 zorga-
nizowana	wystawa,	 którą	można	 oglądać	
w	Domu	Kultury	 w	Brzostku.	 Zarówno	
warsztaty	 kulinarne,	 jak	 i	rękodzielnicze,	
cieszyły	się	dużym	uznaniem	uczestniczek,	
które	mogły	 aktywnie	 i	twórczo	 spędzić	
swój	wolny	czas	poznając	tajniki	rękodzieła	
oraz	 zdrowego	 i	ekonomicznego	odżywia-
nia.	Spotkania	te	służyły	również	wzajemnej	
integracji	międzypokoleniowej	środowiska	
kobiet	o	różnym	statusie	społecznym.

mej

Międzypokoleniowe spotkanie z tradycją

Rozeszliśmy	się	w	swoje	strony,	każdy	
jednak	trochę	zamyślony.	Dziwnie	to	za-
brzmi,	ale	Dziady	nie	dawały	mi	spokoju.	
Dumając	o	Gustawie,	wracałem	w	noc	
ciemną	do	domu.	Ale	jakimś	innym	kro-
kiem…	Spojrzałem	na	ciężkie,	czarne	od	
chmur	niebo.	Nie	było	gwiazd.	Ja	jednak	

je	widziałem.	
	 W	wyprawie	udział	wzięli:	Aleksan-
dra	Boczar,	Kamila	Chodur,	Martyna	
Dziadura,	Weronika	Dziadura,	Małgo-
rzata	 Fijołek,	 Jaromir	Hunia,	Dorota	
Juszkiewicz,	Ewa	Juszkiewicz,	Kacper	
Klich,	Amanda	Komisarz,	Kamila	Łu-

kasik,	Dominika	Michońska,	Magdalena	
Nowak,	Weronika	Rola,	Daria	Sieńkow-
ska,	Ewelina	Stojak,	Aleksandra	Surdel,	
Gabriela	 Surdel,	 Bernadetta	 Szukała,	
Aleksandra	 Zięba	 oraz	 opiekunowie	
Maria	Smoroń	i	Elżbieta	Michalik.

Jaromir
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„Gościu, siądź pod mym liściem, 
a odpocznij sobie!”

	 Polska	 złota	 jesień	 to	 chyba	 najpięk-
niejsza	pora	roku.	Jest	ciepło,	słonecznie	
a	drzewa	przybierają	odcienie	złota	i	czer-
wieni.	To	idealna	pora	na	chwilę	zadumy	
i	wypoczynku!	A	takie	miejsce	można	
znaleźć	przy	Szkole	Podstawowej	w	Prze-
czycy,	ponieważ	został	zakończony	projekt	
zagospodarowania	placu	przy	szkole.
	 Murowany	dworek	położony	w	centrum	
wsi	 zbudowany	 pod	 koniec	XIX	wieku	
w	stylu	 eklektycznym,	 posiada	 piętro,	
a	od	 strony	 frontowej	 ozdobny	 portyk.	
Nad	 głównymi	 drzwiami	 umieszczono	
ozdobny	napis	„Szanuj	Przeszłość,	Przy-
szłość	 oddaj	Bogu.	Uczciwie	 pracuj	 na	
rodzinnym	progu”.	Posiadłość	 to	główna	
ozdoba	wsi.	Dwór	 był	własnością	 rodzi-
ny	Kaczorowskich,	 a	w	 latach	 60-tych	
ubiegłego	 stulecia	 do	 budynku	 została	
przeniesiona	szkoła	i	tak	jest	do	obecnych	
czasów.	Teren	przyległy	do	szkoły	to	około	
1,50	 ha,	w	skład	 którego	wchodzi	 park	
i	dwa	boiska.	Najbliższe	otoczenie	szkoły	
stanowią	tereny	zielone	z	drzewami,	a	od	
frontu	z	żywopłotami	i	klombami.	Dawna	
posiadłość	 rodziny	Kaczorowskich	 jest	
chętnie	odwiedzana	przez	turystów,	a	dla	
samych	mieszkańców	Przeczycy	 i	oko-
licznych	miejscowości	 stanowi	miejsce	
częstych	spotkań	społeczno-kulturalnych.	
Aby	 przywrócić	wygląd	 dawnych	 ogro-
dów	 z	czasów	Państwa	Kaczorowskich,	
najbliższe	otoczenie	wymagało	wielu	prac	
porządkowych	i	pielęgnacyjnych,	tak	aby	
mieszkańcy	i	turyści	mogli	spędzać	swój	
wolny	czas	na	świeżym	powietrzu,	spotkać	
się,	odpocząć	w	zaciszu	ogrodu, czy	usiąść	
w	cieniu	starych	drzew.	
	 W	 związku	 z	tym	 Stowarzyszenie	
„Rozwój	przez	Edukację”	działające	przy	
szkole	 złożyło	wniosek	do	Stowarzysze-
nia	 „Lokalna	Grupa	Działania	Liwocz”	
o	przyznanie	pomocy	w	ramach	działania	
413	„Wdrażanie	lokalnych	strategii	rozwoju	
dla	małych	projektów”.	
	 Wniosek	ten	został	pozytywnie	rozpa-
trzony,	a	pan	Burmistrz	Brzostku	wyraził	
zgodę	na	wykonanie	prac	będących	przed-
miotem	niniejszego	wniosku.
	 W	 związku	 z	tym	 już	 od	 początku	
września	tego	roku	Stowarzyszenie	dzia-

łające	 przy	 szkole	 realizowało	 projekt	
„Zagospodarowanie	 placu	 przy	 Szkole	
Podstawowej	w	Przeczycy”.	
	 Celem	operacji	było	stworzenie	miejsca	
wypoczynku,	rekreacji	oraz	spotkań	spo-
łeczno	–	kulturalnych	poprzez	zagospoda-
rowanie	 placu	
p r z y 	 Szkole	
Podstawowej	
w	Przeczycy.
	 Obszar	 pla-
cu	 przyszkol-
nego	 zajmują-
cy	ok.	70	arów	
zosta ł 	 zago -
spodarowany	
poprzez	 częś-
ciową	 niwela-
cję	terenu,	wy-
sianie	 w	tych	
miejscach	 tra-
wy,	nasadzenie	
roślin	 ozdob-
nych,	 wielo -
letnich,	 które	
dominowały	w	ogrodach	 Państwa	Ka-
czorowskich	tj,	 róż,	bukszpanów	i	tawuł.	
Między	klombami	są	wyznaczone	ścieżki	
z	naturalnego	 kruszywa	 pozyskanego	
lokalnie,	 a	więc	 z	ogromnym	prawdopo-
dobieństwem	przy	użyciu	 takich	 samych	
materiałów,	jak	za	czasów	Kaczorowskich.	
Sadzonki	 są	 obłożone	matą	 i	obsypane	
korą.	Rozstawione	zostały	ławeczki	i	ko-
sze	na	śmieci	z	drewnianymi	elementami.	
Takie	meble	 idealnie	wkomponowały	 się	
w	scenerię	 i	sprawiają	 wrażenie	 jakby	
stały	 tam	od	zawsze.	Cały	 zagospodaro-
wany	 plac	w	naturalny	 sposób	 łączy	 się	
z	wysokimi	drzewami	stanowiącymi	zie-
lone	zaplecze	całego	terenu.	Podkreśla	to	
zabytkowy	charakter	zespołu	dworskiego.	
	 Zagospodarowany	 plac	 przy	 szkole	
z	ozdobnymi	 roślinami	 wieloletnimi,	
wyznaczonymi	 ścieżkami	 i	meblami	
parkowymi	pozytywnie	wpłynął	na	atrak-
cyjność	turystyczną	tego	miejsca	oraz	wsi	
Przeczyca,	a	tym	samym	liczbę	turystów	
odwiedzających	miejscowość.	 Realiza-
cja	ww.	 operacji	wpłynęła	 na	 poprawę	
jakości	 życia	 i	atrakcyjności	 obszaru,	 co	
zaspokoiło	potrzeby	mieszkańców	poprzez	
zapewnienie	dzieciom,	młodzieży	i	doro-
słym	możliwości	 czynnego,	 rodzinnego	

wypoczynku.	
P r z y 	 s z k o -
le	 istnieje	 już	
plac zabaw dla 
dzieci,	 boiska	
dla	młodzieży,	
a dla rodziców 
i dziadków po-
wstało	 nowe	
m i e j s c e 	 n a	
spacery	i	odpo-
czynek	w	zaci-
szu	ozdobnych	
roślin	 i	drzew.	
Nasz	 ogród	 to	
miejsce	 o	nie-
powtarzalnym	
k l imacie , 	 to	

oaza	 zieleni,	 spokoju	 i	wypoczynku,	
w	zaciszu	 drzew	 nadających	 ogrodowi	
niepowtarzalny	nastrój	i	wygląd,	gdzie	po	
całym	męczącym	tygodniu	można	odpo-
cząć,	 zregenerować	siły	w	malowniczym	
otoczeniu.

	 Realizacja	projektu	dała	nowe	miejsce	
rekreacyjno-sportowe	w	miejscowości	
Przeczyca	i	w	efekcie	stworzyła	warunki	
dla	 lokalnej	 społeczności	 do	 aktywnego	
spędzania	wolnego	czasu.	Przeczyca	zyska	
nowy	wizerunek	–	miejscowości	zadbanej	
i	atrakcyjnej	 nie	 tylko	dla	mieszkańców,	
ale	także	dla	turystów	i	inwestorów.
	 Zakupione	w	ramach	realizacji	projektu	
narzędzia	 będą	wykorzystywane	 przez	
Stowarzyszenie	 do	wykonywania	 śród-
rocznych	 zabiegów	 pielęgnacyjnych	 na	
zagospodarowanym	terenie.	
	 Wszystkie	 prace	 związane	 z	zagospo-
darowaniem	 placu	 były	 wykonywane	
przez	rodziców	i	członków	stowarzyszenia	
nieodpłatnie.
	 Do	 pomocy	 przy	 realizacji	 projektu	
włączyli	 się	nie	 tylko	członkowie	stowa-
rzyszenia,	 ale	wielu	mieszkańców	wsi,	
rodziców	 naszych	 uczniów,	 dziadków	
i	innych	 osób	 niezwiązanych	 ze	 szkołą.	
Wśród	 pracujących	 byli:	 Pan	Waldemar	
Sury,	Pan	Stanisław	Wal,	Pan	Kazimierz	
Łukasik,	Pan	Michał	Baran,	Pan	Andrzej	
Szymański.	 Pan	Czesław	Drechny,	 Pan	
Stanisław	Kukla,	Pan	Jacek	Kapłon,	Pan	
Marek	Przybyło,	Pan	Krzysztof	Kudroń,	
Pan	Piotr	Czołka,	Grzegorz	Potępa,	Pan	
Grzegorz	Wnęk	i	syn	Kamil,	Pan	Wojciech	
Gonet,	Jerzy	Dobosz,	Pan	Robert	Socha,	
Pan	Edward	Podraza,	Pan	Bartłomiej	Kni-
żatko,	Pan	Mieczysław	Samborski,	Michał	
Samborski,	Miłosz	Bielecki,	 Pani	Maria	
Łukasik,	 Pani	 Agnieszka	 Gonet,	 Pani	
Anna	Chajec,	Pani	Krystyna	Chajec,	Pani	
Marta	Kudroń,	Pani	Barbara	Szukała,	Pani	
Marta	Szymańska,	Pani	Marta	Michońska,	
Pani	Władysława	Bielecka,	 Pani	 Joanna	
Dziedzic,	Pani	Maria	Czołka,	Pani	Elżbieta	
Grotkowska,	 Pani	 Renata	 Tenerowicz,	
Pani	Aneta	Dziedzic,	Pani	Maria	Dobosz,	
Marcelina	Bielecka.
	 Dyrekcja	 i	cała	 społeczność	 szkolna	
wszystkim	 pracującym	 przy	 projekcie	
bardzo	dziękuje.

Halina Lejkowska

zagospodarowanie placu przy szkole podstawowej w przeczycy
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	 W	poniedziałek	 06.10.2014	 r.	 na	 te-
renie	 Żywego	 Pomnika	 Jana	 Pawła	 II	
w	Brzostku	odbyło	się	spotkanie	dekanal-
ne	Parafialnych	Zespołów	Caritas	z	Dy-
rektorem	Caritas	Diecezji	Rzeszowskiej	
ks.	 Stanisławem	Słowikiem	 i	s.	 Joanną	

Smagacz.
	 W	spotkaniu	wzięli	udział	członkowie	
Caritas	z	parafii:	Bieździedza,	Brzostek,	
Brzyska,	Błażkowa,	Gogołów,	Dąbrów-
ka,	 Januszkowice,	Kołaczyce,	Lublica,	
Sieklówka	 i	Sowina.	 Przybyły	 również	

trzy	zespoły	Szkolnych	Kół	Caritas:	ze	
Szkoły	Podstawowej	w	Brzostku,	z	Gim-
nazjum	w	Brzostku	i	z	Zespołu	Szkół	im.	
Jana	Pawła	II.
	 Nasze	 spotkanie	 rozpoczęliśmy	 od	
modlitwy	różańcowej,	gdzie	każdą	dzie-
siątkę	 różańca	 prowadziła	 inna	 grupa.	
Następnie	w	przemiłej	atmosferze,	przy	
kawie	i	wspaniałych	wypiekach	przygo-
towanych	przez	Panie	z	Caritasu	Parafial-
nego	w	Brzostku,	omawiano	sprawy	bie-
żące	oraz	plany	przyszłościowe	związane	
z	naszymi	 stałymi	 akcjami.	Omawiano	
zbiórkę	 żywności,	 akcję	 „Tornister	 pe-
łen	uśmiechu”,	 akcję	 „Kolonie	Letnie”,	
oraz	wiele	 innych	 cennych	 inicjatyw	
prowadzonych	przez	Parafialne	Zespoły	
Caritas.	Nasze	spotkanie	zakończyliśmy	
modlitwą	za	chorych	i	cierpiących.
	 Caritas	w	Brzostku	 reprezentowali:	
Kazimiera	Gotfryd,	 Zuzanna	Wójcik,	
Wanda	Szarek,	Wiesława	Gawrych,	Ma-
teusz	Domaradzki	i	Piotr	Staniszewski.
	 Składamy	 serdeczne	 podziękowania	
za	 liczne	 przybycie	 i	zabieramy	 się	 do	
dalszej	pracy	w	celu	pomocy	bliźnim.
	 Z	wyrazami	szacunku

Członek Parafialnego Oddziału  
Caritas w Brzostku
Piotr Staniszewski

spotkanie formacyjne parafialnych zespołów caritas z dekanatu brzosteckiego

	 Wycieczki	 w	edukacji	 przedszkolnej,	
zarówno	 piesze	 jak	 i	autokarowe,	 przyno-
szą	ogromne	korzyści.	Dzieci	 bezpośrednio	
obserwują	otaczający	świat,	uczą	się	posza-
nowania	 przyrody,	 poszerzają	 zakres	wia-
domości	 i	umiejętności.	 Ponadto	wycieczki	
dają	możliwość	 tworzenia	 naturalnych	 sy-
tuacji	 edukacyjnych	 i	zaspokajają	 naturalną	
potrzebę	ruchu.	Gdy	to	wszystko	połączymy	
ze	 spędzaniem	wolnego	 czasu	 z	rodzicami	
i	nauczycielami	to	mamy	wspaniałą	integra-
cję	środowiska	przedszkolnego	i	rodzinnego	
przedszkolaków. 
	 Doceniając	wartość	wspólnego,	aktywnego	
spędzania	czasu	Dyrektor	Przedszkola	Pub-
licznego	w	Brzostku	wraz	 z	nauczycielami	
i	Radą	Rodziców	 zorganizował	w	sobotę	 4	
października	wyjazd	 integracyjny	do	Parku	
Rekreacji	 i	Edukacji	w	Foluszu,	 który	 znaj-
duje	 się	w	Magurskim	Parku	Narodowym.	
Pierwszym	 etapem	 było	wyjście	 czarnym	
szlakiem	na	 „Diabli	Kamień”,	 gdzie	 dzieci	
wysłuchały	 legendy	 o	pochodzeniu	 tego	
kamienia,	 który	 jest	 pomnikiem	przyrody.	
Zarówno	 starsi	 jak	 i	najmłodsi	 uczestnicy	
wyprawy	 (dzieci	3-letnie)	dzielnie	pokonali	
trasę,	podziwiając	piękno	jesiennej	przyrody.	
Po	powrocie	ze	szlaku	czekało	na	nas	ognisko	
i	wspólne	pieczenie	kiełbasek.	Był	też	czas	na	
zabawy	i	obserwacje	łowiska	pstrągów.	
	 Pobyt	w	Magurskim	Parku	Narodowym	
zaliczamy	do	udanych.	Cieszymy	się,	że	rodzi-
ce,	w	natłoku	własnych	zajęć	i	obowiązków,	
znajdują	czas,	by	spędzić	sobotę	z	własnym	
dzieckiem	 na	 łonie	 przyrody.	Dziękujemy	
wszystkim,	którzy	zaangażowali	się	w	orga-
nizację	wycieczki.

Dorota Nawracaj 

przedszkolaki w Magurskim parku narodowym

Fot. Anna Rozwadowska
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	 Kapela	Zastawnych	powstała	niedawno,	bo	w	połowie	
bieżącego	roku.	Inicjatorem	powstania	tego	zespołu	jest	
Jakub	Zastawny,	studiujący	muzykę	na	Uniwersytecie	
Rzeszowskim.	Oprócz	niego	w	skład	kapeli	wchodzą:	
Leszek	Zastawny,	Kazimierz	Czech,	Aneta	Wójtowicz	
i	Leszek	Wójtowicz.
	 Zespół	ten	można	uznać	za	kapelę	wielopokoleniową.	
Grają	 bowiem	w	niej	wnuk	 i	dziadek,	 ojciec	 i	córka.	
Zorganizowali	 się	 sami	 i	po	 intensywnych	 próbach	
przeprowadzonych	w	dość	krótkim	czasie	pojechali	na	
swój	pierwszy	publiczny	występ	do	Pilzna	na	Przegląd	
Zespołów	Muzycznych	 organizowany	 przez	 LGD	
LIWOCZ.	W	tym	 samym	dniu,	 lecz	w	późniejszych	
godzinach,	wystąpili	 również	w	Brzostku	na	Pikniku	
Rodzinnym	zorganizowanym	przez	Parafię	Brzostek	
oraz	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa.
	 W	niespełna	miesiąc	 później	 kapela	wzięła	 udział	
w	IV	Podkarpackim	Festiwalu	Kultury	Ludowej	w	Go-
gołowie.	 Jak	 przystało	 na	miejscowy	 zespół	 ludowy,	
nie	mogło	ich	też	zabraknąć	na	Dożynkach	Gminnych	
w	Brzostku,	 gdzie	 prezentowali	 utwory	 ludowe	 z	na-
szego	 regionu.	Upłynął	zaledwie	 tydzień,	 a	oni	znów	
prezentowali	się	na	IV	Głogowskim	Przeglądzie	Kapel	
i	Śpiewaków	Ludowych	 „Wykopki	 2014”,	 który	miał	
miejsce	w	stadninie	Klubu	 Jeździeckiego	 „Zabajka”	
koło	Głogowa	Małopolskiego.	 Uświetnili	 również	
uroczystość	Złotych	Godów	przygrywając	podczas	tak	
pięknego	jubileuszu.
	 Z	 każdym	występem	 nabierali	 szlifów	 i	nowych	
doświadczeń.	Widać	wszystko	to	dobrze	procentowało,	
skoro	zaowocowało	zdobyciem	II	miejsca	na	VII	Rze-
szowskim	Przeglądzie	Kapel	Ludowych	„Do	Korzeni”	
zorganizowanym	 przez	 Stowarzyszenie	 Przyjaciół	
Ziemi	 Słocińskiej	 w	Rzeszowskim	Domu	Kultury	
w	Słocinie,	który	miał	miejsce	w	połowie	października	
bieżącego	roku.	Zważywszy	na	renomę	przeglądu	jest	to	
na	pewno	niemały	sukces	tak	jeszcze	młodego	stażem	
zespołu.	
	 Fakt,	 że	w	zespole	 gra	 na	 skrzypcach	przedstawi-
cielka	młodzieży	Aneta	Wójtowicz,	 a	liderem	 jest	 jej	
rówieśnik	 Jakub	Zastawny,	 który	 gra	 na	 akordeonie,	
zasługuje	 na	 szczególną	uwagę	 i	uznanie.	To	dobrze,	
że	młode	pokolenie	garnie	się	do	kultywowania	tradycji 
naszych przodków.

E.M.

drugie miejsce dla kapeli zastawnych

obwieszczenie burmistrza brzostku
z dnia 24 października 2014r.

	 Burmistrz	Brzostku	informuje,	że	przygotowywany	jest	
wniosek	do	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowi-
ska	 i	Gospodarki	Wodnej	w	Rzeszowie	 o	dofinansowanie	
kosztów	 związanych	 z	usunięciem	 i	unieszkodliwieniem	
wyrobów	zawierających	 azbest	 z	terenu	Gminy	Brzostek.	
Wobec	powyższego	osoby	fizyczne,	osoby	prawne	będące	
właścicielami	nieruchomości	położonych	na	terenie	Gminy	
Brzostek,	planujące	w	2015	roku	usunięcie	wyrobów	zawie-
rających	azbest,	mogą	do	dnia	15	grudnia	2014r.	składać	do	
Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku,	ul.	Rynek	1,	biuro	nr	8	wnio-
ski	o	dofinansowanie	tego	przedsięwzięcia.
	 Wzory	 druków	można	 otrzymać	w	siedzibie	Urzędu	
Miejskiego	w	Brzostku	ul.	Rynek	1,	biuro	nr	8	oraz	pobrać	
ze	strony	internetowej	Urzędu	bipbrzostek.mserwer.pl
	 Złożenie	przedmiotowego	wniosku	nie	jest	równoznaczne	
z	otrzymaniem	dofinansowania	na	usunięcie	oraz	unieszkod-
liwienie	wyrobów	zawierających	 azbest	 gdyż	uzależnione	
jest	od	przyznania	Gminie	Brzostek	środków	na	ten	cel.	

Burmistrz
mgr inż. Leszek Bieniek

warsztaty bożonarodzeniowe
	 Wszystkich	chętnych,	którzy	chcieliby	się	zapoznać	z	tra-
dycyjnymi	technikami	dekoracji	stołu	bożonarodzeniowego	
oraz	potraw	świątecznych,	zapraszamy	na	warsztaty	bożo-
narodzeniowe	organizowane	przez	Stowarzyszenie	Lokalną	
Grupę	Działania	„LIWOCZ”.	
	 Planujemy	udział	15	osób	pełnoletnich	w	każdej	z	gmin	
wchodzących	w	skład	LGD	tj.:	Brzostek,	Brzyska,	Jodłowa,	
Pilzno,	Skołyszyn	łącznie	75	osób.	Warsztaty	odbywać	się	
będą	przez	2	dni	i	trwać	po	5	godzin	dziennie.	Zapewniamy	
poczęstunek.	Na	zakończenie	każdy	uczestnik	otrzyma	cer-
tyfikat.
	 W	gminie	Brzostek	warsztaty	będą	odbywać	się	w	Domu	
Kultury	24	i	25	listopada	od	godz.	15.00	do	godz.	20.00.	Zain-
teresowanych	udziałem	w	warsztatach	prosimy	o	zgłoszenie:
–	 telefonicznie:	13	44	103	38
–	osobiście	w	biurze	LGD:	Brzyska	11A
–	mailowo,	przesyłając	wypełniony	formularz	zgłoszeniowy	
na	adres:	lgdliwocz@wp.pl

	 Zapisy	przyjmowane	będą	od	23	października	do	chwili	
zapełnienia	list.	Formularz	zgłoszeniowy	można	pobrać	na	
stronie	www.brzostek.pl

Agnieszka Zaranek

Występ na Gminnych Dożynkach w Brzostku (Fot.	J.	Nosal)

Na przeglądzie w Słocinie (Fot.	Zbigniew	Szczuciński)
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szkoła kształcąca zawodowo
	 W	miesiącach	wakacyjnych	31	uczniów	Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku	z	Technikum	Mechanizacji	Rolni-
ctwa	uczestniczyło	w	bezpłatnym	kursie	spawacza:	„Spawanie 
blach i rur spoinami pachwinowymi w metodzie MAG”.	Kurs	
prowadzony	był	zgodnie	z	programem	i	wytycznymi	Instytutu	
Spawalnictwa	w	Gliwicach.	Celem	szkolenia	było	nabycie	przez	
uczestników	wiedzy	i	umiejętności	praktycznych	niezbędnych	
do	pracy	w	zawodzie	spawacza.	Tematyka	kursu	obejmowała	
m.in.	następujące	zagadnienia:

• Zastosowanie	elektryczności	do	spawania	łukowego
• Urządzenia	spawalnicze
• Bezpieczeństwo	i	higiena	pracy,	bezpieczna	praca	na	hali	

produkcyjnej,	kwalifikowanie	spawaczy
• Oznaczanie	i	wymiarowanie	spoin
• Metody	przygotowania	złączy	do	spawania
• Budowa	i	użytkowanie	urządzeń	do	spawania	MAG
• Charakterystyka	spawania	MAG	oraz	typowe	parametry
• Praktyczna	nauka	spawania.

	 Wszyscy	uczniowie	ukończyli	kurs	pozytywnie	otrzymując	
książeczki	spawacza	z	Instytutu	Spawalnictwa	w	Gliwicach.	
Dokument	ten	upoważnia	do	wykonywania	prac	w	charakterze	
spawacza	w	zakresie	uzyskanych	kwalifikacji	.
	 Szkolenie	to	było	kolejną	bezpłatną	ofertą	dla	uczniów	Ze-
społu	Szkół	im.	Jana	Pawła	II	w	Brzostku	w	ramach	projektu	
„Podkarpacie	stawia	na	zawodowców	współfinansowanego	ze	
środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	realizowanego	

w	ramach	działania	9.2	–	podniesienie	jakości	i	atrakcyjności	
szkolnictwa	 zawodowego	Programu	Operacyjnego	Kapitał	
Ludzki.	
	 W	latach	poprzednich	w	tym	programie	uczestniczyli	także	
uczniowie	Technikum Żywienia	zdobywając	kwalifikacje	na	
kursie	kelnera	oraz	barmana	jak	również	uczniowie	Technikum 
Architektury Krajobrazu	szkoląc	się	podczas	kursu	obsługi	
kas	fiskalnych.	Baza	dydaktyczna	Zespołu	Szkół	wzbogacona	
została	 również	o	nową	 salę	obsługi	konsumenta	oraz	wiele	
pomocy	dydaktycznych	podnoszących	jakość	praktycznej	nauki	
zawodu. Teresa Radelczuk

	 Głównym	zadaniem	Zespołu	Szkół	
im.	Jana	Pawła	II	w	Brzostku	jest	wy-
posażenie	uczniów	w	wiedzę	i	umiejęt-
ności	 niezbędne	 do	 zdania	 egzaminu	
maturalnego	i	egzaminu	potwierdzają-
cego	kwalifikacje	zawodowe,	rozwijanie	
ich	 indywidualnych	 zainteresowań,	
a	przede	wszystkim	przygotowanie	ich	
do	wykonywania	zawodu	lub	podjęcia	
studiów.	
	 Aby	 ułatwić	 uczniom	 i	ich	 rodzi-
com	planowanie	 dalszego	 kształcenia	
i	kariery	 zawodowej	w	bieżącym	 roku	
szkolnym	został	opracowany	Wewnątrz-
szkolny	System	Doradztwa	Zawodowe-
go.	Jego	głównym	celem	jest	działalność	
informacyjno	–	doradcza,	prowadzenie	
zajęć	 przygotowujących	młodzież	 do	
świadomego	planowania	kariery	i	pod-
jęcia	 pracy	 zawodowej,	 współpraca	
z	instytucjami	zajmującymi	się	rynkiem	
pracy	 oraz	 udostępnianie	 informacji	
o	szkołach	 wyższych,	 policealnych	

i	systemie	kształcenia	ustawicznego.
	 Dążąc	 do	 jak	 najefektywniejszej	
realizacji	Wewnątrzszkolnego	Systemu	
Doradztwa	 Zawodowego,	 w	ramach	
projektu	 „Podkarpacie	 stawia	 na	 za-
wodowców”	 zostało	 utworzone	 biuro	
doradztwa	 zawodowego	wyposażone	
w	nowoczesny	 sprzęt:	 dwa	komputery	
stacjonarne,	komputer	przenośny,	pro-
jektor	i	drukarkę	laserową.	Na	bieżąco	
tworzona	 jest	 biblioteczka	 doradztwa	
zawodowego	 obejmująca	 niezbędne	
pomoce,	materiały	i	literaturę	doradczą,	
planowane	są	spotkania	z	pracodawcami	
i	przedstawicielami	 różnych	zawodów,	
jak	również	jednodniowe	praktyki	w	za-
kładach	pracy	organizowane	w	ramach	
„Dnia	 Przedsiębiorczości”,	 a	także	
wyjazdy	młodzieży	 na	 Podkarpackie	
Targi	Edukacyjne	EduSalon	oraz	Targi	
Edukacji	i	Pracy.	
	 Chcąc	 zapewnić	 naszym	abiturien-
tom	 łatwiejszy	 start	w	poszukiwaniu	

pracy	 zapoznajemy	 ich	 z	lokalnymi	
firmami	i	przedsiębiorstwami,	ze	sposo-
bami	szukania	zatrudnienia,	uczymy	ich	
sporządzać	 dokumenty	 towarzyszące	
staraniu	się	o	pracę	oraz	pomagamy	im	
przygotować	się	do	rozmów	kwalifika-
cyjnych.	Szczególną	uwagę	zwracamy	
na	rozwijanie	świadomości	mobilności	
zawodowej	i	pobudzanie	aktywności	do	
znajdowania	alternatywnych	rozwiązań	
w	różnych	sytuacjach	zawodowych	i	ży-
ciowych.	
	 Realizacja	Wewnątrzszkolnego	Sy-
stemu	Doradztwa	Zawodowego	pozwala	
uczniom	poznać	możliwości	 dalszego	
kształcenia	i	doskonalenia	zawodowego	
oraz	 nabyć	 umiejętność	 efektywnego	
poruszania	się	po	rynku	pracy,	pomaga	
w	planowaniu	dalszej	edukacji	i	kariery	
zawodowej,	 a	także	w	przygotowaniu	
do	 dobrego	 funkcjonowania	w	sferze	
zawodowej.	

Joanna Betlej

doradztwo zawodowe w zespole szkół im. jana pawła ii w brzostku
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	 Święto	Szkoły	 to	ważne,	a	zarazem	
podniosłe	wydarzenie,	 które	 skłania	
do	 refleksji.	Dla	 szkolnej	 społeczności	
to	kolejna	lekcja	historii,	zaś	dla	środo-
wiska	 lokalnego	–	duma	z	tego,	 że	 tu,	
przed	pięćdziesięcioma	sześcioma	 laty	
w	wiejskim	środowisku	na	brzosteckiej	
ziemi	powstała	szkoła	średnia,	że	spraw-
nie	 funkcjonuje,	 kształci	 i	wychowuje	
kolejne	pokolenia	młodych	ludzi.	
	 I	tak	decyzją	Prezydium	Wojewódz-
kiej	 Rady	 Narodowej	 w	Rzeszowie	
z	dnia	2	października	1958	roku	powoła-
no	z	dniem	3	listopada	tegoż	roku	Dwu-
zimową	Szkołę	Rolniczo-Gospodarczą	
i	Rolniczą	w	Brzostku.	Od	 początku	
przez	27	 lat	 życie	 szkoły	 organizował	
pan	Eugeniusz	Batycki,	pokonując	wiele	
trudności.	Przez	kolejne	7	lat	kierował	
szkołą	 pan	 Jerzy	Bonarek.	Następnie	
przez	 dziewiętnaście	 lat	 dyrektorem	
szkoły	 była	 pani	Halina	Nowak.	Od	
1	września	 2011	 roku	 z	wielką	 pasją	
i	oddaniem	 kieruje	 szkołą	 pani	Anna	
Fundakowska,	będąc	wcześniej	jej	dłu-
goletnim	wicedyrektorem.	
	 Od	16	lat	patronuje	naszej	szkole	Jan	
Paweł	II.	Myśl	nadania	szkole	 imienia	
dojrzewała	 przez	 kilka	 lat.	 Tradycje	
szkoły,	 system	wartości	 prezentowany	
przez	uczniów	i	nauczycieli,	zafascyno-
wanie	całej	społeczności	szkolnej	dzia-
łalnością	 oraz	 osobowością	wielkiego	
Polaka	 zdecydowały	o	wyborze	Patro-
na.	W	dniu	 3	 października	 1998	 roku	
aktem	nadania	imienia	szkoła	przyjęła	
imię	Jana	Pawła	II.	Od	tej	pory	dzień	3	
października	 stał	 się	Świętem	Szkoły,	
a	wzorem	i	impulsem	do	działania	jest	
nasz	Patron.
	 Tak	więc	3	X	2014	r.	o	godzinie	930 
cała	społeczność	szkolna	w	odświętnych	

strojach	 zebrała	 się	 na	 niecodziennie	
udekorowanej	 sali	 gimnastycznej.	
Uczennice	klasy	IV	TŁ	witały	delega-
cje	 okolicznych	gimnazjów	z	Siedlisk-
-Bogusz,	 Brzostku,	Nawsia	Brzoste-
ckiego,	Strzegocic,	Gogołowa,	Brzysk	
i	Bieździedzy,	zapraszając	do	wspólnego	
świętowania.	Uroczystość	rozpoczęła	się	
odśpiewaniem	hymnu	szkoły.	Następnie	
Dyrektor	pani	Anna	Fundakowska	przy-
bliżyła	uczniom	tradycję	Święta	Szkoły.	
Jak	co	roku,	uczniowie	klas	pierwszych	
złożyli	 uroczyste	 ślubowanie.	Kolejno	
odbyło	się	wręczenie	książeczek	spawa-
cza	z	Instytutu	Spawalnictwa	w	Gliwi-
cach	31	uczniom	technikum	mechaniza-
cji	przez	Kierownika	Praktycznej	Nauki	
Zawodu	panią	Teresę	Radelczuk.	
	 Po	zakończeniu	części	oficjalnej	na-
stąpiła	część	artystyczna	przygotowana	
przez	 klasę	 IV	TŁ	 oraz	Kawiarenkę	
Literacką	pod	opieką	nauczycieli:	pani	
Małgorzaty	Jop	i	pani	Teresy	Młyniec.	
Oprawę	muzyczną	stanowił	szkolny	ze-
spół	pod	opieką	pani	Agnieszki	Płaziak.
 „Miłość mi wszystko wyjaśniła” – to 
nie	tylko	słowa	widoczne	przy	portrecie	
Jana	Pawła	II,	ale	
również	 główne	
motto przedsta-
wienia.	 Wyko -
nawcy	przybliżyli	
postać	 Świętego,	
recytacją	 poezji	
i	śpiewem	 dzię-
kowali	 za	 pon-
t y f i ka t , 	 bo 	 to	
oni,	młodzi,	 byli	
uprzywilejowa-
nymi	 rozmówca-
mi i adresatami. 
Dla	nich	był	i	po-

zostanie	 nauczycielem	 oraz	 najwięk-
szym	 autorytetem.	Cisza	 panująca	 na	
sali	była	dla	nas	wszystkich	dowodem	
wyciszenia	 i	refleksji,	 a	złożone	 przez	
występujących	 pod	 portretem	Patrona	
czerwone	 róże,	 stały	 się	wyrazem	na-
szej	wdzięcznej	pamięci.	Dopełnieniem	
akademii	była	wystawa	zorganizowana	
w	bibliotece	 szkolnej	 przedstawiająca	
drogę	 do	 świętości	 Jana	 Pawła	 II.	 Po	
zakończeniu	 części	 artystycznej	 pani	
Dyrektor	wręczyła	 naszym	 gościom	
pamiątkowe	upominki	 –	 książki	 o	pa-
pieżu	i	zaprosiła	do	sali	konsumenta	na	
symboliczny	poczęstunek	–	wadowicką	
kremówkę.	
	 Zebrani	na	dziedzińcu	szkoły	ucznio-
wie	i	nauczyciele	udali	się	na	Mszę	Świę-
tą	do	Kościoła	Parafialnego	w	Brzostku,	
którą	w	intencji	 społeczności	 szkolnej	
odprawił	ksiądz	katecheta	Damian	Czy-
żewski.	Ostatnim	akcentem	obchodów	
Święta	Szkoły	było	złożenie	przez	ucz-
niów	 i	nauczycieli	 kwiatów,	 zapalenie	
zniczy	i	wspólna	modlitwa	przy	grobach	
zmarłych	pedagogów.

Teresa Młyniec i Małgorzata Jop

to już 56 lat zespołu szkół im. jana pawła ii w brzostku…
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	 Belgia	dzieli	się	na	dwie	części.	Flandrię	
(tereny	 blisko	wybrzeża)	 oraz	Walonię	
z	malowniczymi	 ardeńskimi	wzgórzami.	
Flandryjczycy	mówią	 po	 niderlandzku	
i	są	 dumni	 ze	 swych	 czarujących,	 boga-
tych	miast	 portowych:	Brugii,	Gandawy	
i	kuszącej	diamentami	Antwerpii.	Z	kolei	
francuskojęzyczni	Walonowie	 promują	
średniowieczne	zamki	(jak	choćby	twier-
dzę	w	Bouillon),	ekscytujące	spływy	ka-
jakowe	krętymi	rzekami	Ardenów,	a	także	
–	 i	z	 tego	 słynie	 cała	Belgia	 –	wyborną	
szynkę	 ardeńską	 z	Rochehaut,	 zwykle	
popijaną	mocnym	 regionalnym	 piwem	
trapistów	z	Orval.	Z	jednej	strony	surowe	
wybrzeża	Morza	 Północnego,	 z	drugiej	
ojczyzna	myślistwa	(St.	Hubert).	Na	pół-
nocy	wspaniała	średniowieczna	Brugia,	na	
południu	okryte	 chwałą	Bastogne.	Osła-
wione	w	walkach	 Ieper	 (dawniej	Ypres,	
stąd	iperyt	–	nazwa	trującego	gazu	po	raz	
pierwszy	użytego	na	froncie	
w	okolicach	 Ieper)	 i	chętnie	
odwiedzany	 przez	 turystów	
pierwowzór	wszechkurortów	
–	Spa.	Z	jednej	strony	kanały	
i	diamenty	Antwerpii,	z	dru-
giej	wrzosowiska	walońskich	
płaskowyżów.	Mieszkają	 tu	
dwie	różne	nacje.	Bardzo	róż-
ne.	 Flandryjczycy	 nie	 lubią	
Walonów	 (którzy	 dziś	 są	
w	pewnym	 stopniu	 na	 ich	
utrzymaniu).	Nie	zważają,	że	
kiedyś	było	odwrotnie.	Nato-
miast	Walonowie	 zarzucają	
Flandryjczykom	nacjonalizm	
i	w	geście	 protestu	 nie	 uczą	
się	flamandzkiego	(choć	kon-
stytucja	wymaga	znajomości	
tego	języka).	Jak	zespolić	tak	
różne	narody	nastawione	do	siebie	nieprzy-
chylnie?	Problem	 rozwiązała	 politycznie	
para	królewska.	Otóż	obecnie	Panujący	Im	
Miłościwie	Jego	Wysokość	Król	Albert	II	
ma	syna	Filipa.	Królewicz	ożenił	się	z	ary-
stokratką	Matyldą,	której	rodzina	mieszka	
zarówno	we	Flandrii,	jak	i	Walonii.	Dzięki	
temu	dwie	nacje	się	pogodziły	i	cała	Belgia	
murem	stoi	za	następcą	tronu:	Vivat Rex! 
Vivat Regina!	 Tak	 oto	miłość	 (żeby	 nie	
nazwać	tego	polityką,	bo	też	nie	wypada)	
złagodziła	narodowe	napięcia.	Cóż,	wola 
nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba…
	 Za	to	z	Brukselą	sprawa	już	nie	jest	tak	
prosta.	Stolica	Belgii	leży	bowiem	między	
Walonią	 a	Flandrią,	 stanowi	 enklawę	 –	
ogromny,	 kosmopolityczny	 twór	wielko-
miejski	ze	wszystkimi	narodami	i	kolorami	
skóry,	nie	mówiąc	już	o	światopoglądach.	
Jakoś	dziwnie	wszystko	to…	działa!

czarownice i moczary
	 W	 966	 roku	 cesarz	 Otton	 I	Wielki	
wydał	edykt	o	budowie	kościoła	pw.	Św.	
Michała	w	miejscu,	które	nazwano	Brouc	
(frank.	moczary)	i	Sala	(frank.	dom).	To	był	
początek	Brukseli.	W	tym	samym	roku	da-
leko	na	wschodzie	jakiś	mało	znany	wódz	
słowiański	przyjął	chrzest.	Wróćmy	jednak	
do	Brukseli.	 Cesarz	 trafił	w	dziesiątkę.	
Lokalizacja	miasta	 była	wprost	 idealna.	

Na	szlaku	handlowym	Gandawa	–	Kolo-
nia	–	Ren,	między	dwoma	mocarstwami,	
Niemcami	i	Francją,	doskonałe	połączenie	
morskie	z	Anglią…	Miasto	kwitło.	Rozwi-
jał	się	handel,	rzemiosło	przynosiło	zyski.	
Miasto	 zdobyło	 liczne	 przywileje,	 rosło	
w	siłę.	Do	 czasu.	Niespodziewanie	A.D.	
1278	 straszliwy	 pożar	 rozpętał	 piekło.	
Ogień	strawił	ponad	jedną	trzecią	miasta.	
A	to	dopiero	początek	nieszczęść.	Jeszcze	
gród	nie	wylizał	ran	po	pożodze,	a	nade-
szło	coś	jeszcze	gorszego,	przed	czym	nie	
było	ucieczki.	Coś,	co	pochłonęło	więcej	
ofiar	niż	każda	z	dotychczasowych	wojen.	
ZARAZA!	Czarna	śmierć!	Przyniosły	ją	
szczury	 i	brud	nędzy.	Europa	się	wylud-
niała.	 Pomarła	większość	mieszkańców	
Brukseli.	 Tragedia	 doprowadzała	 ludzi	
do	 szaleństwa.	 Zrozpaczeni	 (a	 kto	wie,	
czy	 i	nie	podpuszczani)	 szukali	winnych	
w	tych,	którzy	byli	inni	(lepsi,	wybitniejsi,	

niewygodni…),	którzy	nie	mogli	się	bronić.	
Nikt	 nie	wie	 dokładnie,	 ile	 brukselskich	
„czarownic”	ugotowano	żywcem	w	ukro-
pie.
	 Mijały	lata.	Bruksela	powoli	stawała	na	
nogi.	W	XV	wieku	tron	objęli	Habsburgo-
wie,	a	panowanie	jednego	z	nich	–	Karola	
V,	 króla	 Hiszpanii,	 cesarza	 rzymsko-
-niemieckiego,	marzyciela	o	wielkiej	idei	
zjednoczenia	(pod	jego	berłem	oczywiście)	
podzielonej	Europy	–	uważa	się	za	złoty	
wiek	Brukseli.	Wtedy	malował	 tu	 Peter	
Breughel	Starszy,	nielegalnie	zwłoki	kroił	
pierwszy	 chirurg	 europejski	Wesaliusz,	
„Pochwałę	głupoty”	pisał	Erazm	z	Rotter-
damu…

pierwsze wrażenie
	 Jakimś	 cudem	 udało	 nam	 się	 prze-
kroczyć	 bramy	Brukseli	 około	wpół	 do	
dziewiątej	rano.	Wszyscy	obawialiśmy	się	
ogromnych	korków	(w	końcu	stolica	to	sto-
lica),	tłoku,	szumu	i	gwaru	oraz	innych	za-
kłóceń,	które	zwykle	utrudniają	turystom	
delektowanie	 się	 prawdziwym	urokiem	
miast.	Tymczasem	na	 przedmieściach…	
pustka!	W	parku…	 pustka!	Ani	 żywej	
duszy.	Witający	wszystkich	turystów	Łuk	
Triumfalny	 sprawiał	wrażenie	 sennego	
widma,	martwoty.	 Przejechaliśmy	 pod	
nim	 tunelem	 i	dodaliśmy	 gazu,	 aby	 jak	

najszybciej	 ruszyć	na	wyprawę	odkryw-
czą.	 Olbrzymi	 parking	 podziemny	 też	
był	 pusty.	Dziwne	 zjawisko	 nie	 dawało	
nam	spokoju.	Przecież	ta	kilkumilionowa	
aglomeracja,	stolica	zjednoczonej	Europy	
powinna	kipieć	 życiem.	Byliśmy	pewni,	
że	 przyjdzie	 nam	 przemykać	 się	wśród	
setek	garniturowych	eurourzędników	spie-
szących	do	biur,	wśród	pięknych	Belgijek	
smakujących	delikatne	pralinki	i	tłumów	
Belgów	ochoczo	podtrzymujących	piwne	
tradycje	 swej	 ojczyzny.	Tymczasem	nic	
z	tych	rzeczy.	Bruksela	–	nowoczesna	sto-
lica	Europy…	spała.	Tylko	grupka	czworga	
Polaków	krążyła	żywiołowo	od	uliczki	do	
uliczki,	węsząc	w	każdym	 zakamarku,	
sprawdzając	każdy	budynek,	aby	w	końcu	
stwierdzić	(gdy	już	podnieśliśmy	głowy	do	
góry),	że	stoimy	pod	ratuszem	na	Grand	
Place,	najpiękniejszym	rynku	Europy.

wyścig złoceń
	 Grand	 Place	 (flam.	Grote	Market)	 to	
prawdziwe,	 bijące	 serce	 Brukseli.	 Ry-

nek	 sam	w	sobie,	 w	swoim	
powabie	 i	nieskończoności	
szczegółów	jest	nie	do	opisa-
nia.	Aby	dokładnie	przyjrzeć	
się	 każdemu	 z	budynków,	
kamienicom	 ustawionym	
wokół	 zwartym	 szeregiem,	
nie	 starczyłoby	 i	miesięcy.	
Pewnie	niejeden	poeta	miałby	
dość	spory	problem	z	ujęciem	
w	słowa	tego,	co	czuje	każdy,	
kto	pierwszy	raz	w	życiu	wi-
dzi	Grand	Place.	Jest	to	arcy-
dzieło	baroku	flamandzkiego,	
mistrzowska	 ręka	 tworzyła	
wszystkie	 kolumny,	 portale,	
ozdoby.	Kolejne	kamieniczki	
to	 siedziby	 cechów,	 których	
członkowie	 rywalizowali	 ze	
sobą	w	kunsztownym	 zdo-

bieniu	 frontów	 budynków.	Aż	 dziw,	 że	
coś	 takiego	może	stworzyć	konkurencja.	
Rywalizacja	drużyn	piłkarskich	niesie	ze	
sobą	 kibolskie	 burdy,	 połamane	 krzesła	
i	przystanki	 pomazane	 przez	 zacnych	
panów	w	kapturach,	 zaś	 proszę	 tylko	
spojrzeć,	co	przyniosło	współzawodnictwo	
cechów.	Trudno	ocenić,	która	kamienica	
piękniejsza:	sukienników,	kuśnierzy,	bro-
warników	czy	flisaków.	Zachwytom	nie	ma	
końca,	bo	człowiek	czuje,	że	drugich	takich	
cudów	 ornamentacyjnych	 nie	 zobaczy.	
Wśród	 tego	 przepychu	 i	złota	wyróżnia	
się	Hotel	de	Ville,	czyli	ratusz.	Wspaniała,	
prawie	stumetrowa	wieża	o	olśniewających	
proporcjach	i	wyszukanych	zdobieniach	to	
punkt	orientacyjny	starego	miasta.	Pomnik	
św.	Michała,	pogromcy	diabła,	na	szczycie	
wieży	przetrwał	aż	541	lat,	do	1996	roku,	
kiedy	zastąpiono	go	nową	wersją.	Ratusz,	
będący	z	całą	pewnością	cudem	architek-
tury,	 zawdzięcza	 swe	 kształty	 talentowi	
pewnego	 znakomitego	 architekta	 –	 Jana	
van	 Ruysbroecka.	 Jak	mówi	 legenda,	
gdy	mistrz	 zorientował	 się,	 iż	 ratuszowa	
dzwonnica	 nie	 stoi	 dokładnie	 pośrodku	
budynku,	 załamał	 się	 i	popełnił	 samo-
bójstwo.	Za	 to	 faktem	 jest,	 że	wewnątrz	
ratusza	 podziwiać	można	 najsłynniejsze	
arrasy	belgijskie.	Były	czasy,	kiedy	nawet	
król	 Polski,	 Zygmunt	 II	August,	 kazał		

eurowrażenia w brukselskim wydaniu

Dom Chleba (albo Króla)
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sprowadzić	je	na	Wawel.	Brukselski	ratusz	
miał	szczęście.	Kiedy	w	1695	roku	Francu-
zi	oblegali	miasto,	choć	wszystkie	działa	
skierowane	 były	 na	wieżę	 dzwonniczą,	
żadna	kula	nawet	się	o	nią	nie	otarła.	Za	
to	miasto	znów	stanęło	w	płomieniach.
	 Dalej	 ciągną	 się	 siedziby	 różnych	
cechów,	 jedna	 bogatsza	 od	 drugiej,	 a	z	
każdym	budynkiem	wiąże	się	jakaś	legen-
da	 i	opowieść.	W	Maison	de	L’Etole	 stoi	
pomnik	 radcy	miejskiego,	 który	w	cza-
sach,	kiedy	brabancka	wówczas	Bruksela	
była	okupowana	przez	Flandrię	(XIV	w.),	
w	porywie	bohaterstwa	zrzucił	flandryjską	
flagę	z	magistratu	i	odbił	miasto.	Obok	Ma-
ison	du	Cygnes	(Dom	pod	Łabędziem).	To	
tutaj	w	dawnym	cechu	rzeźników,	Marks	
i	Engels	napisali	swoje	dzieło	–	Manifest	
komunistyczny.	To	tu	w	1885	r.	powstała	
Belgijska	Partia	Pracy.	Intryguje	Maison	
du	Roi	 (z	 fran.	Dom	Króla),	 zwany	 też	
Broodhuis	(z	flam.	Dom	Chleba).	Skąd	ta	
rozbieżność	nazw?	Otóż	w	XV	w.	była	to	
siedziba	cechu	piekarzy.	Potem	budynek	
przejęli	 hrabiowie	 z	Burgundii	 na	 sie-
dzibę	poborcy	podatkowego.	Kamienica	
stopniowo	 popadała	w	ruinę	 (poborcy	
nigdy	nie	 grzeszyli	 rozrzutnością).	 Po-
rządek	zaprowadził	dopiero	król	Karol	V,	
który	kazał	budynek	zburzyć	i	wybudo-
wać	od	nowa,	ale	tak,	by	był	piękniejszy	
od	stojącego	naprzeciw	ratusza.	Miał	to	
być	symbol	władzy	cesarskiej.	Wybrano	
najlepszych	architektów.	Bóg	mi	świad-
kiem,	iż	wykonali	wzorowo	swe	zadanie.	
W	Maison	 des	Pigeon	mieszkał	 kiedyś	
słynny	 francuski	 pisarz,	Wiktor	Hugo,	
ukrywając	 się	 przed	Napoleonem	 III.	
Tu	ponoć	napisał	 „Małego	Napoleona”.	
Długo	by	jeszcze	tak	wyliczać…
	 Od	15	sierpnia	1971	roku	Grand	Pla-
ce	 słynie	 także	 z	kwietnych	 dywanów	
begoniowych.	Widowisko	 zyskało	 taką	
aprobatę	mieszkańców	 i	turystów,	 że	
organizowane	 jest	 cyklicznie	 co	 dwa	
lata.	Dywany	 się	 ciągle	 rozrastają,	 po-
chłaniając	miliony	 pąków	kwiatowych	
ku	uciesze	oglądających.	Belgia	do	dziś	
pozostaje	największym	na	świecie	produ-
centem	begonii.	

intrygujący symbol
	 Podczas	francuskiego	oblężenia	Bruk-
seli	w	1695	 r.	 niepokorni	 brukselczycy	
dzielnie	 stawiali	 opór.	Nie	 tylko	dorośli.	
Długo	opowiadano	o	bohaterskim	czynie	
małego	 chłopca,	 który	 przy	 huku	 armat	
dumnie	zrobił	siusiu	na	murach	obronnych,	
pokazując	Francuzom,	że	ich	po	prostu…	
„olewa”.	Małemu	bohaterowi	o	walecznym	
pęcherzu	postawiono	pomnik,	zagubiony	
wśród	brukselskich	uliczek	starego	miasta.	
Chyba	wszyscy	znamy	postać	Manneken	
Pisa	–	Sikającego	Chłopca,	który	spokoj-
nie	 oddaje	 się	 czynności	 fizjologicznej	
(fontanna),	 nie	 bacząc	na	 to,	 że	 znajduje	
się	w	środku	miasta,	otoczony	przez	tłumy	
Azjatek.	A	może	właśnie	 dlatego	 cieszy	
się	takim	zainteresowaniem?	Symbol	dość	
niepozorny,	jedynie	30	cm	wysokości,	ale	
świetnie	 promowany.	 Często	 ubierany	
w	różne	stroje	narodowe.	Podobno	wystę-
pował	nawet	w	stroju	krakowskim.	Żeby	
się	 chłopak	nie	 nudził,	 a	turyści	 nie	 tło-
czyli	się	w	wąskiej	uliczce,	wybudowano	

jeszcze	w	innych	częściach	miasta	Janneke	
Pis	 –	 Sikającą	Dziewczynę	 (zadziałały	
feministki)	i	Zinneke	Pis	–	Sikającego	Psa.	
Belgowie	śmieją	się,	że	banda	Manneken	
Pisa	głosi	 ich	filozoficzny	 (fizjologiczny)	
światopogląd:	Olać to!	W	istocie	zarówno	
Flandryjczyków,	 jak	 i	Walonów	 cechuje	
stoicki	spokój	i	życiowy	luz.	Są	nowocześ-
ni	i	bardzo	tolerancyjni.	

szok artystyczny
	 Przechodząc	obok	muzeum	komiksów	
(w	Belgii	 bardzo	 popularnych),	 trzeba	
wejść	do	katedry	św.	św.	Michała	i	Gudu-
li,	która	z	zewnątrz	przypomina	paryską	
Notre-Dame,	 a	wewnątrz	 wprost	 kipi	
niebiańskim	przepychem,	złotem,	marmu-
rem.	Świetliste	 smugi	 tańczą	 po	 lekkich	
witrażach.	Wszystko	mieni	się	i	błyszczy.

	 Jednak	 przed	 nami	miejsce,	 którego	
nie	można	pominąć.	Każdy	szanujący	się	
turysta	musi	 zajrzeć	 do	Muzeum	Sztuk	
Pięknych	(Musee	Royaux	des	Beax	Arts).	
Co	 za	 wrażenie	 zobaczyć	 w	pełnym	
wymiarze	 arcydzieła	 dotąd	 znane	 tylko	
z	podręczników	do	języka	polskiego.	Uj-
rzeć	obraz	w	oryginale,	oczami	artysty	to	
niesamowite	przeżycie.	Jest	tam	Wieża Ba-
bel, Pejzaż z upadkiem Ikara, Walka postu 
z karnawałem, Pułapka na ptaki,	Śmierć	
Marata,	wszystkie	 najsłynniejsze	 płótna	
Breughlów,	 van	Dycka,	Rubensa	 i	Rem-
brandta.	Bogata	kolekcja	sakralnej	sztuki	
średniowiecznej	(pierwszy	raz	widziałem	
Madonnę	karmiącą),	renesansu,	mistrzów	
niderlandzkich.	Największe	wrażenie	robią	
gigantyczne	 płótna	Rubensa,	 ale	warto	
odnaleźć	też	niewielkie	obrazy	Breughlów,	
umieszczone	w	małym,	ciemnym	pokoju.	
O	wartości	 tych	 dzieł	 świadczy	 ukryty	
w	kącie	 regulator	wilgotności	powietrza.	
Obrazy	Memlinga,	Jordaensa,	Halsa,	Ro-
giera	van	der	Weydena	 trzeba	 zobaczyć.	
Żeby	 poczuć	 się	 Europejczykiem,	 nie	
wystarczy	odwiedzić	Niderlandy	w	celach	
zarobkowych.	Świadomość	Europejczyka	

zobowiązuje	do	poznania	chociaż	okruchu	
dorobku	 kulturalnego,	 jaki	 przez	wieki	
wytworzyły	 kraje	 Starego	Kontynentu.	
Szkoła	flamandzka	w	malarstwie	to	waż-
ny	 element	 kultury.	 Po	Luwrze	właśnie	
brukselskie	muzeum	oferuje	najcenniejsze	
zbiory.	Warto	tu	zajrzeć,	bo	ceny	nie	są	wy-
górowane.	Młodzież	do	lat	18	za	obejrzenie	
Rubensa	i	Rembrandta	NIC	nie	płaci	(nie	
wspomnę,	ile	trzeba	mieć	w	portfelu,	aby	
rzucić	okiem	na	Matejkę	w	Sukiennicach).	
W	muzeum	 brukselskim	 nawet	 zdjęcia	
można	robić	za	darmo	(oczywiście	tylko	
w	wyznaczonych	miejscach).

komu pachnie władza?
	 Europejskie	 dziedzictwo	 koncentruje	
się	w	muzeum,	 ale	władza	Europy	 sku-
piona	 jest	 w	dzielnicy	 parlamentarnej.	
Już	z	daleka	widać	kompleks	szklanych	
wieżowców.	To	 Parlament	 Europejski.	
Miejsce,	 gdzie	 gromadzą	 się	 (w	 teorii)	
wybrani	 przez	 obywateli	 przedstawi-
ciele	wszystkich	państw	wspólnoty,	aby	
służyć	 nie	 sobie,	 ale	 interesom	krajów	
i	Unii	 Europejskiej.	W	rzeczywistości:	
Piękne są wczasy w Brukseli….	Budy-
nek	Parlamentu	wydaje	 się	 zbyt	 duży,	
przytłaczający.	Dodatkowo,	 zwłaszcza	
w	bocznych	uliczkach,	mnóstwo	poroz-
rzucanych	śmieci.	Kiepsko	jak	na	gmach	
reprezentujący	potęgę	Unii.	Opustoszały	
weekendowo	krajobraz	Parlamentu	uroz-
maicił	gruby,	rudy	kocur	wpatrujący	się	
świdrującym	wzrokiem	w	przechodniów	
obok	pomnika	euro,	który	zawsze	poka-
zują	w	Wiadomościach.	Nomen	omen	kot	
siedział	pod	polską	flagą.

jeszcze tylko ostatni pomnik…
	 Nasz	turystyczny	czas	już	się	kończył,	
ale	skusiło	nas	jeszcze	Brukselskie	Mu-
zeum	Historii	Naturalnej,	 z	największą	
w	Europie	 kolekcją	 skamielin	 dinozau-
rów.	Prawda,	ekspozycja	minerałów	jest	
ciekawa,	a	dinozaurów	bogata	(wrażenie	
robią	potężne	iguanodonty),	ale	poza	tym	
…nihil	novi.	Odchodzimy	ze	świadomoś-
cią	przepłacenia	i	źle	wydanych	pieniędzy.
	 Brukselskie	popołudnie	zdecydowanie	
różni	się	od	poranka.	Już	nikt	nie	śpi.	Z	mi-
nuty	na	minutę	przybywa	przechodniów.	
Teraz	uliczkami	w	kierunku	Grand	Place	
płynie	kolorowa,	gwarna	rzeka.	Życie	wy-
szło	na	ulicę.	Wszystkie	kafejki,	restauracje	
pękają	w	szwach.	W	końcu	udało	nam	się	
zdobyć	wolne	miejsca	u	greckiego	restau-
ratora.	Mimo	 tłoku	właściciel	 rozpływał	
się	w	uprzejmościach	i	reklamie.
	 Syci	 kierujemy	 się	 pomału	 do	 samo-
chodu,	kiedy	nagle	niedaleko	Pałacu	Kró-
lewskiego	spostrzegam	pomnik.	„Wy	tutaj	
poczekajcie,	ja	tylko	sprawdzę,	kto	siedzi	
na	 tym	koniu…”	–	 rzucam	 i	podbiegam	
do	monumentu.	To	jakiś	rycerz,	w	zbroi,	
ze	 sztandarem.	 Inskrypcja	 na	 cokole	 in-
formuje:	Godfryd z Bouillon. Dowódca 
pierwszej wyprawy krzyżowej. Pierwszy 
król Jerozolimy.
Wracam.	
–	Coś	tam	tak	długo	siedział?
–	A	nic.	Już	wiem,	gdzie	będzie	następna	
wyprawa.	 (?!)	Do	Bouillon.	Do	 zamku	
krzyżowców.

Jaromir Hunia

Parlament Europejski
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opowieści dawnej treści – bukowa
„Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
Czekając na swych braci, za morze lecących.
Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych.
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,
Kojąc w twym sercu, codzienne zgryzoty…”

Tadeusz Wywrocki, „Jak nie kochać jesieni”

	 Jesień	tego	roku	jest	niezwykle	urokliwa	i	piękna.	Swoimi	
kolorami	 zatopionymi	w	rudych,	 żółtych,	 ciemnozielonych,	
purpurowych	 kolorach	 zmusza	 człowieka	 do	 zatrzymania	
się,	zapatrzenia	i	refleksji.	Stoję	na	wzgórzu	przysiółku	Góry	
w	Bukowej	i	zatapiam	się	w	palecie	barw,	wsłuchuję	się	i	wpa-
truję	w	ten	 jesienny	pejzaż.	Rankiem	 jest	 tu	 bardzo	 rześko.	
Po	twarzy	smaga	ostry	wiatr,	przegania	kłębiące	się	chmury,	
osusza	trawy	zasnute	woalem	mgieł,	porusza	gałęziami	drzew	
i	krzewów	zrzucając	ostatnie	już	liście.	Spadają	rude,	brązowe,	
buraczkowe,	ciemne	i	skręcone	już	liście,	zakręcając	ostatnie	
już	wiry	nad	ziemią.	Wirują	coraz	to	wolniej,	nisko	spadają	to	
znowu	mocnym	podmuchem	podnoszą	się	do	góry,	zataczają	
zgrabne	 koła	 jeszcze	 raz	 poderwane	wirem	 zefiru,	 a	potem	
jakby	zmęczone	i	bezradne	spadają	na	ziemię.	Pod	drzewami	

przepiękny	dywan,	cały	kobierzec	kolorów	i	barw.	Te	piękno-
ści	szeleszczą	pod	nogami	i	okrywają	już	zeschłą	darń	traw.	
Tylko	 gdzieniegdzie	 jeszcze	 chybocze	 się	 uschnięty	 listek.	
Drzewa	 liściaste	 są	 puste	 tylko	 ich	 kora	 błyszczy	 kolorami	
brązu,	szarości	i	tylko	brzoza	swoją	bielą	rozjaśnia	ten	pejzaż.	
Wśród	gołych	drzew	królują	iglaste,	monumentalne,	spokojne,	
z	których	ciężko	zwisają	ciemnozielone	gałęzie,	a	wśród	igieł	
widoczne	są	brązowe	i	łuskowate	szyszki.	Od	czasu	do	czasu	
przebiega	„ruda	Basia”	z	okazałą	kitą	i	w	pyszczku	niesie	zdo-
byte	ziarenka	nasion,	aby	je	schować	we	„własnym	mieszku”	na	
czas	zimowy.	Zatrzymuje	się,	staje	na	dwóch	łapkach,	figlarnie	
spogląda	 jakby	chciała	zaśpiewać	dziecięcą	piosenkę	„ja	się	
zimy	nie	boję,	bo	mam	swoje	pokoje,	mam	też	całe	spiżarnie,	
wszystkie	dzieci	nakarmię…”.	Pracowite	te	stworzonka	mogą	
być	przykładem	gospodarności	i	zaradności.
	 Na	krzewach	tarniny	zwisają	ostatnie	owoce,	a	na	wijących	
się	 łodygach	dzikiego	bzu	 siedzą	 gromadki	małych	ptaków	
i	wydziobują	już	ostatnie	dary	jesieni.	Jest	tutaj	cicho	i	pięknie.
	 Stoję	na	wzgórzu	i	podziwiam	rozciągające	się	przede	mną	
widoki.	Widzę	piękną	panoramę	Wisłoki	zatopioną	w	kolorach	
jesieni,	wśród	których	zabudowania	domostw	tworzą	ciekawy	
widok.	Zachodni	obraz	zamyka	pasmo	ciągnące	się	do	Liwo-
cza	z	dużym	krzyżem	na	szczycie.	Patrząc	na	północ	widać	
wielość	 zabudowań	 tworzących	 obraz	 panoramy	Brzostku.	
Zaś	spoglądając	na	wschód	widać	jakby	niekończące	się	pasmo	
lasów	i	zabudowań	januszkowickich	i	gogołowskich.	Urokliwie	
tu	i	pięknie,	można	zatopić	się	w	urokach	przyrody	i	zadumać		

Listopadowa zaduma
„Idziesz w zadumie zatopiony
z miłością stąpasz stopą
płonącą świecą prowadzony – 
idziesz do swoich…”

	 Listopad	 rozpoczyna	 się	 od	
Dnia	Wszystkich	Świętych.	W	tym	
dniu	w	każdej	miejscowości	 naj-
ważniejsze	 jest	miejsce	wiecznego	
spoczynku	–	cmentarz.	Miejsce	 to	
wypełnione	jest	nie	tylko	miejscową	
ludnością,	ale	także	osobami	przy-
jeżdżającymi	 odwiedzić	 bliskich,	
którzy	 pochowani	 zostali	 w	tej	
ziemi.	Wszyscy	w	tym	dniu	jedno-
czymy	 się	 z	osobami,	 które	 są	 już	
tam	po	drugiej	stronie.	Wyciszamy	
się,	 wspominamy	 i	pokornie,	 ze	
spuszczoną	głową	idziemy	pochylić	
się	nad	mogiły.	W	tym	dniu	częściej	
zastanawiamy	 się	 nad	 istotą	 życia	
ludzkiego,	nad	przemijaniem	i	nad	
tajemnicą	Świętych	Obcowania.
	 Nasz	 brzostecki	 cmentarz	 usy-
tuowany	na	wzgórzu	 z	wszystkich	
stron	 jest	widoczny.	 Staje	 się	 on	
z	roku	 na	 rok	 coraz	 to	 bardziej	
uporządkowany.	Nowy	grabarz	dba	
o	estetykę	 tego	 świętego	miejsca,	
ścina	 trawę,	 zbiera	 puste	 znicze	
i	zeschłe	 trawy,	 sprząta	 i	chociaż	
jeszcze	nie	wszyscy	wiedzą,	że	nale-
ży	porządkować	mogiły	zmarłych	to	
on	o	tym	obowiązku	pamięta.	Aleja	
wiodąca	przez	środek	cmentarza	jest	
dobrze	utrzymana.	Odremontowana	ka-
plica	cmentarna	z	daleka	emanuje	swoją	
pastelową	barwą,	jak	gdyby	chciała	przy-
wołać	przechodniów	do	zatrzymania	się	
i	modlitwy.	Na	cmentarzu	powstają	coraz	
to	bardziej	wymyślne	płyty	granitowe,	
grobowce	 z	wypisanymi	 sentencjami	
dotyczącymi	 życia	 i	śmierci.	 Są	 one	

ukwiecone,	 udekorowane	 kolorowymi	
stroikami,	wokół	których	płoną	znicze.	
Te	nikłe	światła	zmuszają	człowieka	do	
dociekliwego	myślenia	czy	aby	nie	 jest	
to	tylko	przerost	formy	wyglądu	miejsca	
spoczynku	 nad	 tym,	 co	 powinno	 nas	
łączyć	z	duszami	zmarłych…	czy	aby	za-
wsze	pamiętamy	o	modlitwie,	o	Ofierze	

Mszy	św.,	czy	też	umiemy	z	godnością	
zbierać	 odpusty	 związane	 z	tygodniem	
zadusznym…
	 Ze	starego	cmentarza	znikają	mogiły	
zarośnięte	darnią.	Stare	pomniki	są	od-
nawiane.	Są	też	odrestaurowane	mogiły	
saperów	 i	tych	 bestialsko	 zamordowa-
nych	20	czerwca	1944	roku.

	 Przy	wejściu	na	cmentarz	brzostecki	
po	prawej	stronie	jest	miejsce	spoczynku	
żołnierzy	z	I	wojny	światowej,	projekto-
wane	 przez	Gustava	Rossmanna.	Mo-
giły	 żołnierzy	ozdobione	 są	 żelaznymi	
krzyżami,	 a	całe	 to	miejsce	 spoczynku	
ogrodzone	 jest	metalowymi	 elementa-
mi	wmurowanymi	w	betonowe	 słupy.	

Pośrodku	muru	 cmentarnego	 jest	
ściana	 ołtarzowa	 o	szlachetnym	
konturze	 ozdobiona	 płaskorzeźbą	
głowy	 Chrystusa	 i	zwieńczona	
małym	 kutym	 krzyżem.	 Jest	 też	
tablica	 inskrypcyjna	 umieszczona	
na	wysuniętym	 stole	 ołtarzowym	
z	dwoma	 nazwiskami	 of icerów	
austriackich.	Do	ściany	ołtarzowej	
wiedzie	 chodnik	 betonowy.	O	 ten	
cmentarz	wojskowy	 zawsze	 dbali	
harcerze	 brzosteccy	 –	 zaciągali	
warty,	 składali	 kwiaty,	 świecili	
znicze,	modlili	się	–	a	dziś	opiekuje	
się	 nim	młodzież	 szkolna.	W	dniu	
święta	zmarłych	płoną	znicze,	stoją	
kwiaty,	 przystają	 przechodnie.	 Po	
drugiej	 stronie	 alei	 jest	 zbiorowa	
mogiła	żołnierzy	austriackich	i	ro-
syjskich.	I	tutaj	także	zatrzymują	się	
przechodnie	w	zadumie	i	modlitwie.	
Idąc	 dalej	 cmentarzem	pochylamy	
głowy	 nad	 mogiłami	 zmarłych	
księży	pracujących	w	naszej	parafii,	
nauczycieli,	prawników,	inżynierów	
i	tych,	 którzy	 pracowali	 dla	 dobra	
naszej	brzosteckiej	ziemi.	Z	pokorą	
zbliżamy	się	do	przed	mogiły	krew-
nych,	znajomych,	powinowatych,	za	
którymi	zanosimy	modły	do	Pana.

	 Dzień	Wszystkich	Świętych	jednoczy	
nas	wszystkich,	wycisza	 i	skupia	myśli	
nad	 przemijaniem.	Miejmy	 czas	 dla	
naszych	 zmarłych	 nie	 tylko	w	tydzień	
zaduszny,	módlmy	się	za	nimi	i	dbajmy	
też	o	wygląd	naszego	cmentarza,	bo	za	
chwilę	i	my	tutaj	będziemy.

Zuzanna Rogala
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nad	życiem	ludzi	mieszkających	na	tych	ziemiach.	Można	za-
uważyć	jak	pracą	własnych	rąk	zmienili	tę	małą	wioskę,	dawniej	
skromną,	drewnianą	i	ubogą	w	dużą	dziś	wieś,	w	której	stoją	
wybudowane	nowoczesne	domy,	do	których	prowadzą	twarde	
drogi,	po	których	jeżdżą	samochody	osobowe	i	maszyny	rolni-
cze.	Zastanawiam	się	jakie	przeobrażenia	przeszła	ta	wieś,	że	
z	ubogiej,	małej,	zniszczonej	przez	okupanta	wyrosła	dzisiaj	
nowoczesna	osada	wiejska.	Recepta	jest	prosta	„dobrą	pracą	
ludzie	się	bogacą…”.
	 W	 zamierzchłych	 czasach,	 jak	 podaje	 historia,	Bukowa	
została	założona	przez	
tynieckich	benedykty-
nów,	 a	w	XIV	wieku	
była	 już	 własnością	
biskupa	krakowskiego.	
Potem	należała	do	dóbr	
królewskich	i	król	Ka-
zimierz	Wielki	nadał	te	
ziemie	–	jak	większość	
ziem	 naszej	 gminy	 –	
rycerzom	 Piotrkowi,	
Chodkowi	i	Ostaszko-
wi,	 a	u	 schyłku	XIV	
wieku	należała	już	do	
Iwana	 z	Kleci	 z	rodu	
Gorajskich.	 W	XVI	
wieku	 przeszła	 wieś	
pod	 kuratelę	 Stani-
sława	Witkowskiego.	
Żyło	w	niej	12	kmieci,	
2	 komorników,	 a	lud-
ność	 zmuszana	 była	
do	pracy	na	folwarku	w	Kleciach.	Przez	kolejne	lata	Bukowa	
przechodziła	 do	 rąk	 nowych	właścicieli,	 a	wśród	 nich	 byli:	
Andrzej	Morsztyn,	Klara	Pinińska	i	Aleksander	Bobrzyński.
	 Na	przestrzeni	wieków	wioska	przeżywała	też	chwile	grozy.	
I	tak	w	czasie	I	wojny	światowej	–	czego	dowodem	jest	cmentarz	
wojskowy	zbudowany	na	zboczu	Lisiej	Góry	–	pochowane	są	
prochy	158	żołnierzy	austriackich	i	rosyjskich.	Mogiły	ozdobio-
ne	są	kutymi	krzyżami,	wzniesiona	jest	też	ściana	pomnikowa	
z	łamanego	kamienia,	z	której	widnieje	betonowy	krzyż.	Stoi	
tam	też	kapliczka,	która	ozdobiona	była	religijnymi	malowid-
łami	porucznika	Alfonsa	Karpińskiego.
	 Bukowa	 przeżyła	
też	chwile	 tragedii	29	
lipca	 1944	 roku	 już	
pod	 koniec	 okupacji	
hitlerowskiej	 podczas	
II	 wojny	 światowej.	
Tutaj	 partyzanci	 roz-
poczęli	akcję	likwida-
cji	dwóch	oficerów	SS.	
Jednak	 ktoś	 doniósł	
i	nadciągnęło	wojsko	
niemieckie,	rozpoczęli	
strzelaninę,	 w	wyni-
ku	 której	 zginęli	 par-
tyzanci	 Jan	Michna	
pseudonim	 „Gryf ”	
i	Franciszek	 Dykas	
pseudonim	 „Liść”.	
Niemcy	 w	odwecie	
za	 tę	 nieudaną	 akcję	
rozstrzelali	 8	miesz-
kańców	wsi,	 innych	
poranili,	zabudowania	podpalili,	a	przy	drodze	umieścili	napis	
„Achtung!	Banditen!”.	Dziś	na	tym	miejscu	jest	pamiątkowa	
tablica.	W	czasie	wysiedlenia	wieś	została	prawie	całkowicie	
zniszczona	i	spalona,	ale	wracająca	ludność	zabrała	się	do	he-
roicznej	odbudowy.	Było	bardzo	biednie,	ale	sąsiedzka	pomoc	
i	umiejętność	dzielenia	się	każdą	kromką	chleba	i	miejscem	do	
spania	stały	się	przyczynkiem	do	odbudowania	ze	zniszczeń	
wojennych.	Ludność	wiejska	obrabiała	pola,	pomagając	sobie	
nawzajem,	 tworząc	 zgraną	wspólnotę	wiejską.	Mężczyźni	
szukali	zarobku	i	do	pracy	wyjeżdżali	aż	w	Bieszczady,	gdzie	

zatrudniali	się	przy	wyrębie	lasów	i	obróbce	drewna.
	 We	wsi	centralnym	miejscem	była	szkoła,	która	do	dziś	stoi	
przy	gościńcu	–	niestety	obecnie	pusta	i	niezagospodarowana	
–	z	jej	kierownikiem	Józefem	Rączką,	który	nie	tylko	świetnie	
uczył	matematyki,	ale	także	uczył	przedsiębiorczości	i	umie-
jętności	zarabiania	pieniędzy.	W	szkole	prężnie	działała	Spół-
dzielnia	Uczniowska,	poprzez	którą	skupowano	płody	rolne,	
takie	jak:	fasolę,	groch,	jajka,	a	także	surowce	wtórne.	Prężnie	
też	działała	SKO,	która	skupiała	wszystkich	uczniów	i	uczyła	
umiejętności	oszczędzania.	Organizacja	ta	przystępowała	do	

różnych	 konkursów,	
wygrywała	 nagrody,	
które	 były	 własnoś-
cią	 szkoły.	 Pewnego	
razu	wygrała	maszy-
nę	 do	 szycia,	 dzięki	
której	 Koło	 Gospo-
dyń	Wiejskich	na	cze-
le	 z	przewodniczącą	
panią	Stankową	orga-
nizowało	kurs	 szycia.	
Zorganizowano	 też	
wypożyczalnię	 sprzę-
tu	 domowego,	 które	
użyczane	były	do	orga-
nizowania	wesel,	a	od-
płatność	 gromadzo-
no	 i	kupowano	 nowe	
urządzenia	 kuchenne.	
Tutaj	też	organizowano	
wesela	 i	inne	 uroczy-
stości	wiejskie.

	 Z	czasem	obok	szkoły	wybudowano	barak	służący	za	Dom	
Ludowy.	Na	 budowę	 tego	 baraku	mężczyźni	 przywieźli	 na	
furmankach	drzewo	 aż	 zza	 Jasła.	Drugim	 takim	miejscem,	
w	którym	odbywały	się	potańcówki	był	dom	na	Górach	u	grajka	
Gozdeckiego,	który	był	także	złotą	rączką	i	umiał	naprawiać	
zegarki,	maszyny	do	szycia,	a	później	radia.
	 We	wsi	było	wielu	gospodarzy,	którzy	trudnili	się	rzemio-
słem.	I	tak	Karaś	był	zawołanym	kowalem,	wytwarzał	proste	
narzędzia	rolnicze	i	podkuwał	konie.	Byli	też	budowlańcy,	któ-
rzy	budowali	drewniane	domy,	więźbę	dachową,	a	wśród	nich	
cieśla	Wojdyła,	który	miłość	do	drzewa	i	pracy	w	nim	przeka-

zał	synom.	Władysław	
Szynal	był	zawołanym	
stolarzem	 i	wykony-
wał	meble	 z	drzewa:	
stoły,	 krzesła,	 szafy,	
toaletki,	łóżka,	kołyski	
czy	drewniane	sprzęty	
kuchenne	dzisiaj	znane	
już	 tylko	 z	muzeum	
–	 dzieże	 do	miesza-
nia	 chleba,	maślnicz-
ki	 do	 robienia	masła	
i	prasy	 do	 odciskania	
sera.	Umieli	 też	 robić	
funkcjonalne	 drew-
niane	 koła	 do	 taczek	
i	wózków.	We	wsi	był	
też	 szewc	Kazimierz	
Kolbusz,	 k tóry	 nie	
tylko	 reperował	 stare	
obuwie,	ale	także	robił	
zgrabne	 ciżemki	 dla	

kobiet,	kamasze	i	sandały	oraz	modne	w	tamtych	czasach	tzw.	
oficerki	pod	kolana	–	były	to	buty	męskie	usztywnione	i	moc-
no	 trzymające	nogę.	Zdejmowanie	 takich	butów	było	całym	
rytuałem,	na	 tzw.	„psie”	 lub	ściągały	buty	dzieci	przez	 tzw.	
kopa.	Szewc	wykonywał	też	całą	uprząż	dla	konia.	Krawcową	
zaś	 była	Zofia	Smoroń,	 która	 szyła	 pościel	 oraz	 obszywała	
kobiety	i	dzieci.	Proste	obszywanie	rodziny	umiała	wykonać	
każda	matka.

Fragment cmentarza z I wojny światowej na Lisiej Górze

Kaplica w Bukowej
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	 Niemalże	w	każdym	 gospodarstwie	 domowym	 kobiety	
hodowały	gęsi,	a	jesienią,	kiedy	skończono	prace	na	polach,	
a	w	piwnicach	i	kopcach	były	już	złożone	ziemniaki,	buraki,	
karpiele	 i	warzywa,	 kiedy	 już	 zakiszono	beczkę	kapusty	 na	
zimę	 rozpoczynało	 się	obskubywanie	gęsi	 z	pierza,	 a	potem	
wieczorami	zbierały	się	kobiety	i	„odzierały”	pióra	przygoto-
wując	„biały	puszek”	na	pierzyny	 i	poduszki.	Tym	wieczor-
nym	pracom	 towarzyszyły	 gawędy,	 bajanie	 oraz	 śpiewanie	
ludowych	i	biesiadnych	pieśni,	a	pośpiech	był	wielki,	bo	trzeba	
było	skończyć	pracę	przed	postem.	Na	zakończenie	tych	prac	
gospodynie	organizowały	podskubek,	czyli	tzw.	wieczór	z	tań-
cami	i	gościną.	Dziś	niestety	ten	obyczaj	zaginął.	Rzadko	śpi	
się	pod	pierzyną,	kupuje	się	kołdry,	a	też	i	czasu	wieczorami	
nie	ma,	bo	panuje	wszechwładny	 telewizor,	 a	w	nim	 seriale	
i	komputery	z	grami.	Ta	nowoczesność	zastąpiła	współczesnym	
ludziom	biesiadowanie	 i	dawne	polskie	 tradycje	 –	 a	szkoda,	
bo	co	będą	opowiadać	młodzi	rodzice	swoim	dzieciom…	Był	
też	we	wsi	murarz,	a	właściwie	zdun	Jan	Szewc,	który	stawiał	
piece	z	cegły	zwanej	szamotką,	obudowywał	je	kaflami,	stawiał	
płyty	kuchenne	z	bradrurami	i	piecami	chlebowymi,	w	których	
gospodynie	piekły	podpłomyki,	bochny	chleba	i	buchty.	Dzisiaj	
zdun	bukowski	Jan	Szewc	buduje	wymyślne	kominki	i	upiększa	
w	ten	sposób	nowoczesne	mieszkania.
	 Wieś	utrzymywała	się	z	uprawy	roli	i	hodowli	bydła,	trzody	
chlewnej,	owiec,	królików	i	drobiu.	Każda	rodzina	była	pra-
wie	 samowystarczal-
na,	ale	też	i	życie	było	
skromne.	Mężczyźni	
zatrudniali	się	w	Rze-
szowskim	 Przedsię-
biorstwie	 Budowni-
ctwa	Przemysłowego.	
Przyjeżdżał	 po	 nich	
ciężarówką	 kierowca,	
który	 na	 przyczepie	
umocowane	miał	dwie	
deski	 służące	 za	 sie-
dzenie	 i	w	 takich	wa-
runkach	dojeżdżali	do	
pracy	mężczyźni	w	Ja-
śle,	Krośnie	 i	Gamra-
cie.	Dopiero	 po	 refor-
mie	 administracyjnej	
po	 1974	 roku	 zatrud-
niali	 się	 w	Stomilu	
i	Igloopolu	w	Dębicy.	
Sezonowo	 też	 zatrud-
niali	 się	mieszkańcy	Bukowej	w	jasielskim	Pektowinie	przy	
zbiorach	i	produkcji	wytworów	z	owoców	i	warzyw.	Dla	kobiet	
dobrodziejstwem	było	 uruchomienie	filii	Zakładów	Cukier-
niczych	„Liwocz”	w	Brzostku,	gdzie	zatrudnienie	otrzymało	
sporo	kobiet,	co	wpłynęło	na	wyższy	standard	życia	rodzin.
	 Mieszkańcy	Bukowej	podtrzymywali	tradycje	ojców.	Bie-
siadowali	 przy	 stołach	dożynkowych.	Na	wesela	 zaproszeni	
goście	 znosili	 produkty	 potrzebne	do	pieczenia	 i	gotowania	
–	mąkę,	jajka,	śmietanę,	sery,	masło,	drób	potrzebne	do	przy-
gotowania	 pokarmów.	Muzykanci	 zaś	 odgrywali	 każdemu	
przychodzącemu	 gościowi	melodię,	 za	 którą	 otrzymywali	
pieniądze.	Ważnym	też	momentem	na	weselu	były	oczepiny,	
z	których	pieniądze	zbierane	były	nie	tylko	dla	młodej	pary,	ale	
także	dla	kapeli.	W	okresie	świąt	Bożego	Narodzenia	chodzili	
szczodroki	odziani	w	baranie	skóry,	a	na	głowach	mieli	czapy	
zrobione	z	warkoczy	słomianych,	przewiązani	też	byli	pleciony-
mi	powrósłami,	chodzili	od	domu	do	domu,	składali	życzenia,	
śpiewali	 i	robili	różne	psikusy,	szczególnie	w	domach,	gdzie	
były	panny.	Po	wieczerzy	wigilijnej	odbywały	się	tzw.	tuki,	na	
klepisku	rozrzucana	była	słoma,	na	której	fikano,	tańczono…	
Było	wesoło	i	bardzo	gwarnie.
	 Z	 biegiem	 czasu	mieszkańcy	wybudowali	Dom	Ludowy	
z	klubem	rolnika,	gdzie	przeniosły	się	nie	tylko	zabawy	i	we-
sela,	ale	także	zebrania	wiejskie	i	kursy.	Wszystkie	przysiółku:	
Bukowa	Wieś,	Góry,	Budy,	Rzeki,	 Pitarnia	 żyły	własnymi	
problemami,	 ale	mieszkańcy	 umieli	 się	 też	 solidaryzować	

w	chwilach	 potrzeby,	wspólnie	 spędzać	 czas	 i	podejmować	
wspólne	działania	na	rzecz	wsi.	Takim	wielkim	dziełem	była	
budowa	kościoła.	Przez	całe	te	lata	mieszkańcy	wsi	przemierzali	
spory	kawał	drogi	idąc	pieszo	do	brzosteckiego	kościoła,	a	póź-
niej	do	kaplicy	w	Januszkowicach,	aż	wreszcie	przy	pomocy	
ówczesnego	proboszcza	brzosteckiego	ks.	Czesława	Szewczyka	
powstał	 pomysł	 budowy	 świątyni.	Cała	wieś	 przystąpiła	 do	
zbierania	 pieniędzy,	 gromadzenia	 drzewa	 z	własnych	 lasów	
i	innych	materiałów	budowlanych.	Rodzina	Eugeniusza	Ślę-
zaka,	córka	Zofia	i	syn	Jan	bezpłatnie	przekazali	działkę	pod	
budowę	świątyni.	Powstał	komitet	budowy,	w	skład	którego	m.	
in.	weszli:	Kazimierz	Sobieraj,	Mieczysław	Kowalski,	Helena	
Drozd,	Bronisława	Samborska	i	Antoni	Trychta.	Rozprowadzali	
oni	cegiełki,	zbierali	datki	pieniężne,	wyjeżdżali	do	ościennych	
parafii	po	pomoc	finansową.	W	dniu	19	maja	1996	roku	plac	pod	
budowę	poświęcił	dziekan	ks.	Emil	Midura,	projekt	świątyni	
wykonał	architekt	Witold	Drzymalski,	a	konstrukcję	dachu	zaś	
przygotowała	rodaczka	z	Bukowej	Maria	Proszowska	z	domu	
Kowalska,	 siostra	 ks.	 Edwarda	Kowalskiego.	Rok	 później	
6	sierpnia	1997	r.	uroczystego	wmurowania	kamienia	węgiel-
nego	i	poświęcenia	nowo	zbudowanej	świątyni	dokonał	biskup	
rzeszowski	Kazimierz	Górny.	Dziś	cała	społeczność	bukowska	
jest	dumna	z	tego,	że	stoi	u	nich	kościół,	dbają	o	niego,	coraz	to	
wyposażają	w	nowe	sprzęty	kościelne,	a	nade	wszystko	wspól-
nie	uczestniczą	w	nabożeństwach.	We	wsi	są	też	inne	zabytki	
sakralne.	I	tak	na	Budach	w	kierunku	Sowiny	rodzina	Kolbu-
szów	dba	o	kapliczkę.	Przy	szkole	stoi	też	murowana	kapliczka	

z	końca	 XIX	 wieku	
z	rzeźbą	 św.	 Jana	Ne-
pomucena	 i	przy	 tej	
kapliczce	 przed	 laty	
zbierała	 się	młodzież	
i	kobiety	 z	bukiecika-
mi	wiosennych	 kwia-
tów	 i	odbywały	 się	
tutaj	 tzw.	 majówki.	
W	październiku	 od-
bywały	 się	 wieczo-
ry	 z	różańcem.	W	tej	
wsi	można	też	spotkać	
małe	 kapliczki	 przy-
wieszone	na	drzewach	
i	zawsze	 opiekowały	
się	 nimi	 gospodynie,	
właścicielki	posesji,	na	
których	były	wybudo-
wane.
	 Św.	Jan	Paweł	II	mó-
wił	 zawsze,	 że	 naród	

jest	wielki	ludźmi.	Bukowa	też	może	poszczycić	się	niezwy-
kłymi	 postaciami,	 są	wśród	 nich	 bohaterowie,	 jak	 np.	 św.	
pamięci	 Jan	Niezgoda,	który	oddał	życie	na	ziemi	włoskiej.	
Są	 też	mężczyźni	 zamordowani	 przez	Niemców,	 których	
mogiły	są	na	wzgórzu	bukowskim	i	jakby	chciały	powiedzieć	
„przechodniu	zatrzymaj	się,	pomyśl,	pomódl	się,	my	tutaj	za	tę	
ziemię	spoczywamy”.	Wioska	może	też	szczycić	się	wieloma	
światłymi	i	wykształconymi	ludźmi:	inżynierami,	nauczyciela-
mi,	technikami,	oficerami	WP,	pracownikami	służby	zdrowia.	
Wśród	bukowskiej	inteligencji	wyróżniają	się	dwaj	księża,	ks.	
Piotr	Niezgoda,	kapelan	WP,	kaznodzieja,	odznaczony	wielo-
ma	orderami.	Drugim	kapłanem	współczesnych	czasów	 jest	
ks.	Edward	Kowalski	redemptorysta,	którego	można	czasami	
spotkać	na	cmentarzu	brzosteckim	czy	u	rodziny	na	urlopie.	
Zawsze	jest	on	otwarty	na	potrzeby	wsi,	jest	bardzo	przyjazny	
i	rozmodlony.
	 I	tak	o	Bukowej	można	by	pisać	wiele.	Dziś	jest	nowoczesną	
wsią,	podążającą	za	postępem,	ale	też	wioską	starszych	ludzi,	
a	szkoda,	że	z	tej	urokliwej	miejscowości	uciekają	młodzi.	Do	
tej	wsi	jednak	z	wielkim	sentymentem	wracają	urodzeni	w	Bu-
kowej,	a	dziś	mieszkający	w	ościennych	miejscowościach.	Do	
takich	osób	zrośniętych	sercem	i	sentymentem	należy	m.	in.	
pan	Józef	Serwiński,	który	z	nutą	nostalgii	opowiada	o	życiu	
ludzi,	wśród	których	spędził	swoją	młodość.	Za	tę	opowieść	
i	wspomnienie	serdecznie	dziękuję.

Zuzanna Rogala

Tablica upamiętniająca pacyfikację Bukowej
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Tadeusz 
Chajec

Marian 
Nosal

serce
Żal	nieco	w	sercu	
Co	w	nim	tak	tkliwe
Czy	nie	wygrasz	koncertu	
Może	nuty	były	złośliwe

Uczucie	z	zewnątrz	płynie
Melodia	piękna	gra
Czuje	się	ono,	jak	w	hymnie
I	wabi,	co	tylko	się	da

Tańcuje	dusza	jak	w	tangu
Za	chwilę	może	być	marsz
Wszyscy	są	jak	w	letargu
Czy	serce	wielkie,	że	aż

Komu	tak	gra	w	duszy
Co	jest	tego	przyczyną
Wszystkich	porwało	po	uszy
I	nieco	dziwi,	nikt	się	nie	zżyma	

Serce	przy	tym	nie	pęknie
Każdemu	ono	w	duszy	gra
Melodia	płynie	tu	pięknie
Każdy	się	czuje,	że	duże	ma

Jak	grają	nam
Tak	my	tańczymy
Grajkowie	–	brawo	wam
W	duszy	też	gra	–	my	dziękujemy

Przetrwało	serce	wszystkiego	
Różne	rytmy	melodii
Zmieniło	serca	–	na	wzór	artysty
Raz	jak	w	dramacie,	raz	jak	w	komedii

Myśl
Myśl	krąży	w	głowie	
Co	nie	którą	też	wypowie
Do	głowy	przychodzą	nam	różne
Realizujemy	te	dobre,	usłużne

Głowa	połączona	z	sercem
Gdy	coś	boli	–	człowiek	w	rozterce
Młodzi	myślą	o	przyszłości
Jak	świat	zdobyć	o	wolności

Niektórzy	z	nas	myślą	spolegliwie
Inni	w	tej	materii	–	powściągliwie
Są	myśli	tak	biegnące
Aby	byli	dominujący

Młodzi	myślą,	żeby	kochać	
Serce	dać	komuś	i	nie	szlochać
Włożyć	cząstkę	stwórczą	świata
Niech	wszystko	ewoluuje	i	przeplata

Starsi	więcej	myślą	o	przeszłości
O	tym	co	dało	wiele	radości
Oby	dużo	w	życiu	chwil	wesołych
Wrócimy	myślą	do	tych	miłych

zagubienie
Pytam	się	lasu	dokąd	iść
Niech	wskaże	ścieżkę	na	ziemi
Zanurzy	jarzębiny	kiść
W	moim	paśmie	podczerwieni

Idę	ślepy	po	omacku
Szukam	wyjścia	z	tunelu	dni
Stoję	spętany	w	potrzasku
W	labiryncie	splątanych	pni

Tak	mi	w	sobie	dziwnie	ciasno
W	czerni	lasu	się	zgubiłem
A	światła	nadziei	jasność
W	podczerwieni	wypaliłem

Przed	sobą	mam	górę	lasu
Tyle	razy	w	nią	wpatrzony
Myślę	ile	to	już	czasu
Tak	stoi	w	butach	z	betonu

W	ten	dzień	ciemny	i	ponury
Z	sercem	bijącym	na	trwogę
Bezradny	krzyczę	do	góry
Rozstąp	się	i	zrób	mi	drogę

Lecz	ona	stoi	jak	ranny	tur
Pikami	świerków	zjeżona
A	pod	nią	bije	głową	w	mur
Ma	dusza	zagubiona
 Żubracze – Matragona, 1991 r.

tobą jesień przyszła
W	cieniu	powiek	stygną	oczy
Minionym	latem	rozgrzane
Doczekały	się	już	nocy
Czy	zaświecą	się	nad	ranem

Światłem	wczorajszej	nadziei
Jesiennym	żarem	słońca
Co	się	na	niebie	zapali
Jak	kula	życiem	płonąca

Życiem	co	go	wiatr	rozdmuchał
Z	ostatniej	iskry	mej	duszy
I	koił	ból	mego	ducha
I	łzy	na	oczach	mych	suszył

Pod	mymi	powiekami	łzy
W	słonych	kryształkach	wspomnień
Poczekam	aż	stopią	je	sny
Jesienią	przywiane	do	mnie

Pod	powiekami	się	pali
Od	wspomnień	tamtej	jesieni
Od	liści	bukowych	żaru
Dogasających	na	ziemi

Pod	nogami	szelest	liści
Mą	duszę	otula	cisza
Poskładały	się	me	myśli
Tobą	jesień	do	mnie	przyszła
  Żuków – Łobozew D., 1998 r.

nie dajmy się
Nie	dajmy	się	boleści,
Nie	dajmy	się	zgryzocie,
Nie	traćmy	ludzkiej	cześci,
Lecz	sercem	bądźmy	prości…

Nie	dajmy	się	nabierać
Oczajduszom	na	plewy,
I	nie	lećmy	za	żerem
Jak	sępy	lecą,	mewy…

Nie	dajmy	się	szatanom
Na	boje	wodzić	krwawe,
Współczucie	miejmy	ranom
I	serca	miejmy	prawe.

Nie	dajmy	się	unosić
Daleko	od	tej	ziemi	–
Bo	tu	nam	cegły	znosić
I	co	złego	odmienić.

Nigdy	nie	trzeba	stawiać
Na	otrzymanie	wstążek:
Siebie	i	drugich	zbawiać	–
Nasz	mus	i	obowiązek!

Gdyby	nie	było	słychać:
„Nie	moja	w	tym	jest	wina”	–
To	w	tej	chwili	na	ziemi
Połowy	złego	nie	ma!

Gdyby	nie	obojętność
Na	cierpienie	bliźniego,
Gdyby	świętością	świętość	–
To	ileż	mniejby	złego!

Nie	dajmy	się	odwodzić
Od	straży	ojców	niwy,
Bo	w	niwach	tych	tkwi	ogień
Mocy	duchowej	żywy…

Nie	dajmy	się	wrogowi
By	nas	waśnił	i	dzielił!
Dużo	złego	jest	w	domu
Przez	nas,	nas	–	wichrzycieli!

Taka	rada	pomiędzy
Wielu	innymi	jedna
Wartniejsza	od	pieniędzy,
Ziemio,	Ty	moja	biedna

nie nadejdzie
Nie	nadejdzie	chwila	taka
Abym	nie	miał	w	życiu	celu…
Czasem	gorzko	będę	płakał,
Czasem	będę	się	weselił,
Czasem	krzyż	mnie	mój	przygniecie,
Czasem	jęk	mój	zabrzmi	w	świecie,
Czasem	uśmiech	łzy	przysłoni,
Czasem	w	grzechów	będę	toni	–
Lecz	chwili	nawet	bez	celu
Ja	żyć	bym	się	nie	ośmielił…

Franciszek
Wojnarowski
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groch z kapustą
starość nie radość, ale dobre i to
	 W	listopadzie	częściej	myślimy	o	sta-
rości	 i	śmierci.	Często	 słyszymy,	 że	 nie	
udała	 się	 Panu	Bogu	 starość	 –	wszyst-
ko	 skrzypi,	 trzeszczy,	 boli	 a	na	 opiekę	
najbliższych	 nie	 zawsze	można	 liczyć.	
Obecnie	 średnia	 długość	 życia	 kobiet	
w	Polsce	to	81	lat,	a	mężczyzn	–	72,7	roku	
i	będzie	stale	rosnąć.	Wydłuża	się	okres	
między	zakończeniem	pracy	zawodowej	
a	zgonem,	mimo	wydłużenia	okresu	za-
trudnienia.	Państwowych	domów	opieki	
w	Polsce	nie	jest	dużo,	powstały	prywat-
ne,	ale	na	obowiązującą	odpłatność	stać	
niewiele	 osób.	Rodzina	 starszej	 osoby	
musi	 dopłacać	 do	 jej	 pobytu	 z	własnej	
kieszeni,	 gdyż	 gminy	 dopłacają	 tylko	
w	wyjątkowych	 sytuacjach.	 Jeśli	 opiekę	
zapewnia	 rodzina,	 wymaga	 to	 nieraz	
wcześniejszego	zakończenia	pracy	zawo-
dowej,	a	tym	samym	znacznego	uszczu-
plenia	budżetu	domowego.
	 Im	człowiek	starszy,	tym	większej	uwa-
gi	i	czasu	potrzebuje	od	opiekuna.	W	Pol-
sce	mamy	niemal	 3	 tysiące	 osób,	 które	
ukończyły	 słuszny	wiek	100	 lat.	Z	tego	
tytułu	 należy	 im	 się	 specjalny	 dodatek	
dla	stulatków,	znacznie	podnoszący	otrzy-
mywaną	emeryturę.	Dodatek	taki	zaczęto	
wypłacać	jeszcze	w	latach	70.	XX	wieku.	
Wypłatą	dodatku	do	emerytury	zajmuje	
się	w	Polsce	ZUS,	KRUS,	MSW	i	MON.	
Wszystkie	 instytucje	wypłacają	dodatek	

w	jednakowej	wysokości.	Obecnie	wynosi	
on	od	1	marca	2012	roku	2974,69	zł.	Jest	
to	przychód	podlegający	opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym. 
Osobom,	 które	 ukończyły	 100	 lat	 życia	
i	pobierają	 świadczenia	 emerytalno-
-rentowe,	 prezes	ZUS	przyznaje	 świad-
czenia	honorowe	z	urzędu.	Natomiast	tym	
100-latkom,	 którzy	 nie	 pobierają	 eme-
rytury	 lub	 renty,	 prezes	ZUS	przyznaje	
świadczenia	z	tytułu	ukończenia	100	lat	
życia	na wniosek	 złożony	w	najbliższej	
placówce	ZUS,	np.	przez	członka	rodziny.	
Dotyczy	 to	 zwykle	 kobiet,	 które	 przez	
całe	swoje	życie	opiekowały	się	domem	
i	dziećmi	Do	wniosku	 należy	 dołączyć	
dokument	potwierdzający	datę	urodzenia.	
Również	pozostałe	wymienione	instytucje	
wypłacają	ten	dodatek	z	urzędu.
Nie	są	to	pieniądze	otrzymane	jednorazo-
wo.	Po	ukończeniu	100	lat	otrzymują	taką	
sumę	co miesiąc,	przy	czym	wartość	ta	
będzie	 się	 sumować	 z	otrzymywaną	 do	
tej	pory	emeryturą	lub	rentą.
	 Eh,	szkoda,	że	taki	dodatek	nie	przy-
sługuje	w	kwiecie	wieku	–	można	by	go	
wykorzystać	 nie	 tylko	 na	 opiekę,	 leki	
i	pampersy...
 Jak	już	jestem	przy	temacie	starości,	to	
przytoczę	bardzo	ciekawe	spostrzeżenia	
autorstwa	św.	Tomasza	z	Akwinu,	opubli-
kowane	w	„Rycerzu	Niepokalanej”	z	2007	
roku,	przesłane	mi	przez	moją	Mamę:

„Modlitwa seniora
	 Panie,	Ty	wiesz	lepiej,	aniżeli	ja	sam,	
że	się	starzeję	i	pewnego	dnia	będę	stary.	

Zachowaj	mnie	 od	 zgubnego	 nawyku:	
mniemania,	że	muszę	coś	powiedzieć	na	
każdy	temat	i	przy	każdej	okazji.	Odbierz	
mi	chęć	prostowania	każdemu	jego	ście-
żek.
	 Uczyń	mnie	poważnym,	 lecz	nie	po-
nurym,	czynnym,	lecz	nie	narzucającym	
się.	Szkoda	mi	nie	spożytkować	wielkich	
zasobów	mądrości,	jakie	posiadam,	ale	Ty,	
Panie,	wiesz,	że	chciałbym	zachować	do	
końca	kilku	moich	przyjaciół.
	 Wyzwól	mój	 umysł	 z	niekończącego	
się	brnięcia	w	szczegóły	i	dodaj	mi	skrzy-
deł,	 abym	w	lot	 przechodził	 do	 rzeczy.	
Zamknij	me	 usta	w	przedmiocie	mych	
niedomagań	 i	cierpień	w	miarę,	 jak	 ich	
przybywa,	a	chęć	ich	wyliczania	staje	się	
z	upływem	lat	coraz	słodsza.
	 Nie	proszę	o	łaskę	 rozkoszowania	się	
opowieściami	 o	cudzych	 cierpieniach,	
ale	 daj	mi	 cierpliwość	wysłuchania	 ich.	
Nie	 śmiem	Cię	 prosić	 o	lepszą	 pamięć,	
ale	proszę	o	większą	pokorę	i	mniej	nieza-
chwianej	pewności,	gdy	moje	wspomnie-
nia	wydają	się	sprzeczne	z	cudzymi.
	 Użycz	mi	 chwalebnego	 poczucia,	 że	
czasem	mogę	 się	mylić.	Zachowaj	mnie	
miłym	dla	ludzi,	choć	z	niektórymi	z	nich	
doprawdy	 trudno	wytrzymać.	Nie	 chcę	
być	we	własnym	przekonaniu	święty,	ale	
zgryźliwi	starcy	to	jedno	ze	szczytowych	
osiągnięć	szatana.
	 Daj	mi	zdolność	dostrzegania	dobrych	
rzeczy	w	nieoczekiwanych	miejscach	
i	niespodziewanych	zalet	w	ludziach.	Daj	
mi,	Panie,	łaskę	mówienia	im	o	tym.”

Janina Słupek

	 Jego	 autorem	 jest	 ks.	 prof.	 dr	 hab.	
Bogdan	Stanaszek,	 kierownik	Katedry	
Historii	XX	w.	w	Uniwersytecie	Papie-
skim	Jana	Pawła	II	w	Krakowie.
	 Książka	ukazała	się	z	okazji	230	rocz-

nicy	utworzenia	brzosteckiej	nekropolii	
(1784-2014).	
Znajdziesz w niej:

•	 dokument	 z	1784	 r.	 poświad-
czający	założenie	cmentarza

•	stare	mapy	 obrazujące	 jego	
rozwój	przestrzenn

•	blisko	 150	 fotografii,	w	tym	
nieznane	dotąd,	wykonane	na	
początku	XX	w.

•	informacje	 o	zmarłych,	 któ-
rzy	 tam	 spoczywają,	w	tym	
burmistrzów,	 proboszczów,	
nauczycieli,	lekarzy,	żołnierzy	
walczących	 o	niepodległość	
Polski

•	katalog	zabytkowych	nagrob-
ków

Dowiesz się:
•	gdzie	w	parafii	znajdowały	się	
inne	cmentarze

•	kogo	grzebano	w	kryptach	pod	
kościołem

•	ilu	 zmarłych	 pochowano	 na	
brzosteckej	nekropolii

•	jaką	tajemnicę	kryją	pola	Pa-
łackowskie	

•	co	wydarzyło	się	na	cmentarzu	
w	czasie	I	i	II	wojny	światowej

	 Staranna	szata	edytorska	spra-
wia,	że	album	może	być	cennym	
upominkiem	 dla	 osób	 pocho-
dzących	 z	Brzostku,	 a	miesz-

kających	dziś	w	różnych	częściach	Polski	
i	rozsianych	 po	 świecie.	Mogą	w	nim	
odszukać	 korzenie	 rodzinne	 i	odbyć	
sentymentalny	spacer	po	wzgórzu	Pała-
ckowskim,	gdzie	rozlokował	się	cmentarz.	
	 Album	można	 nabyć	 w	Bibliotece	
Gminnej	w	Brzostku	(ul.	Łukasiewicza).
Wydało	 go	 Towarzystwo	Miłośników	
Ziemi	Brzosteckiej.
	 Wydawca	 nie	 prowadzi	 działalności	
gospodarczej	 i	nie	 zarabia	 na	 sprzeda-
ży	 książek.	Cena	 sprzedaży	 publikacji	
pokrywa	 jedynie	 koszty	wydawnicze.	
Pieniądze	uzyskane	w	ten	 sposób	prze-
znaczane	 są	 na	 druk	 kolejnych	 pozycji	
książkowych	 prezentujących	 historię	
Brzostku.	
	 Dziękujemy	wszystkim	osobom	 i	in-
stytucjom	wspierającym	naszą	 działal-
ność.
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW 

ZIEMI BRZOSTECKIEJ
ul. 20-go Czerwca 4

39-230 Brzostek
kontakt: TMZBrzostek@interia.pl

tel. 14 627 34 74, 602 637 527
Organizacja Pożytku Publicznego 

KRS 0000023004
Przekaż 1% podatku na wsparcie 

inicjatyw lokalnych
	 Informacje	o	naszej	działalności	i	wy-
danych	książkach	znajdziesz	na	stronie:	
http://www.brzostek.pl

Można jeszcze nabyć album o starym cmentarzu w brzostku
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Chętnie	wybrali	się	na	spacer	do	parku	i	plac	zabaw,	gdzie	choć	
na	chwile	mogli	zapomnieć	o	swoich	troskach	i	zmartwieniach.	
W	radosnym	nastroju	układali	bukiety	z	jesiennych	liści	i	chętnie	
pozowali	do	zdjęć.	

	 Dzięki	 przychylności	 Centrum	Kultury	 i	Czytelnictwa	
w	Brzostku	 uczestnicy	 ŚDS	mieli	 przyjemność	 uczestniczyć	
w	spotkaniu	z	poezją,	które	odbyło	 się	26	września.	Tegorocz-
nymi	gośćmi	byli	Aleksander	Gordon	–	poeta	z	Lwowa,	który	
pisze	wiersze	po	 rosyjsku	 i	po	polsku	 a	także	Andrzej	Żmuda	
–	dziennikarz,	 poeta,	 krytyk	 literacki,	wydawca,	 związany	 ze	
środowiskiem	literackim	Rzeszowa	i	Warszawy.	Autorzy	stwo-
rzyli	niepowtarzalną	atmosferę	–	opowiadali	o	sobie,	wspominali	
portrety	literackich	pokoleń	przedstawiając	wybrane	teksty.	Pub-
liczność	 reagowała	 bardzo	 żywiołowo,	 nie	 kryjąc	wzruszenia,	
nagradzała	poetów	gromkimi	brawami.	

	 9	października	wzięliśmy	także	udział	w	VI	Konkursie	Foto-
graficznym	Środowiskowych	Domów	Samopomocy	Wojewódz-
twa	Podkarpackiego.	W	tym	roku	hasłem	przewodnim	konkursu	
były	„Podróże	małe	i	duże”.	Spośród	wielu	pięknych	zdjęć,	które	
nagromadzili	nasi	podopieczni	zostały	wybrane	dwa.	Możemy	
pochwalić	 się	wyróżnieniem,	 które	 otrzymała	 Pani	 Elżbieta	
Sobczyk.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			Monika Czekaj

z życia śds
 10	września	uczestnicy	Środowiskowego	Domu	Samopomocy	
odbyli	niezapomnianą	wycieczkę	do	Wieliczki.	Dla	większości	
naszych	podopiecznych	była	to	pierwsza	wizyta	w	takim	miej-
scu.	Po	pokonaniu	800	schodów,	przez	trzy	godziny	podopieczni	
zwiedzali	komory	i	kaplice	znajdujące	się	na	głębokości	od	64	do	
135	metrów.	Duże	wrażenie	na	wszystkich	zrobiła	Kaplica	Świętej	
Kingi,	Komora	Mikołaja	Kopernika,	Muzeum	Żup	Krakowskich	
a	także	wiele	 innych	pomieszczeń	po	których	oprowadzał	 nas	
przewodnik.	

	 Podopieczni	ŚDS	chętnie	uczestniczą	w	przeglądach	twórczo-
ści	artystycznej,	dlatego	jak	co	roku	11	września	zaprezentowali	
swoje	umiejętności	na	X	Jubileuszowym	Przeglądzie	w	Tarno-
brzegu.	Nasi	 podopieczni	w	składzie	Magdalena	Lis,	Renata	
Kieta,	Elżbieta	Czerkies,	Agnieszka	Wiejowska	oraz	Grzegorz	
Urzędowski	przedstawili	humorystyczną	inscenizację	teatralną	
pt.	 „Czerwony	Kapturek	 szuka	 księcia”.	Uczestnicy	 poprzez	
występy	sceniczne	rozwijają	swoje	talenty,	podejmują	walkę	ze	
swoją	chorobą,	otwierają	się	na	innych.	

	 Podopieczni	ŚDS	nie	mają	czasu	na	nudę!	Wykorzystują	każ-
dą	chwilę	by	 jeszcze	 trochę	nacieszyć	się	promieniami	słońca.	

cennik taXi:
opłata startowa 7 zł (do 1 km)
za każdy następny kilometr 2,50 zł
Możliwość przewozu do 6 osób

tel. 519 308 330
zapraszaMy
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1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesiakowska – Brzostek, ul. A. Mi-
ckiewicza 11

2. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Renata i Zbigniew Golec – 
Brzostek, ul. Rynek 29

3. „PMS INTERNATIONAL” SP. Z O.O. – Marek Wojnar – Zawadka 
Brzostecka 50

4. FIRMA USŁUGOWA ELSTOB, Paweł Wojnar – Zawadka Brzostecka 44
5. DELIKATESY „CENTRUM”, Małgorzata Drozd – Brzostek, ul. Rynek 39
6. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA w KRAKOWIE oddział w BRZOST-

KU
7. OKNA–KAR, Karolina Wąsik – Brzostek, ul. Rynek 36
8. „RUBICELLO”, Marek Przewoźnik – Brzostek, ul. Łukasiewicza 2
9. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 

„EKIW” – Brzostek, ul. Szkotnia 16
10. TARTAK „JAN-DAN”, Grygiel Jan – Wola Brzostecka 58
11. ZAKŁAD ŚLUSARSKI, Edward Kmiecik – Brzostek, ul. Mickiewicza 16
12. ŚLUSARSTWO-PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI, Władysław Radzik 

– Brzostek, ul. Szkotnia 23
13. ANDRZEJ ZDZIARSKI – Brzostek, ul Łukasiewicza
14. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GEODEZYJNO-BUDOWLANA, inż. 

Adam Sieńkowski – Zawadka Brzostecka
15. KATOR WYMIANY WALUT – Jakub Płaneta – Brzostek, ul. Rynek 12
16. ZAKŁAD KAMIENIARSKO-MEBLOWY, Janusz Czarnawski – Klecie
17. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW, L. Kaput – Brzostek, ul. 

Słoneczna 40
18. AGENT UBEZPIECZENIOWY, Jerzy Potrzeba – Brzostek, ul. Łuka-

siewicza 48
19. USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE KOL-BUD, Dariusz Kolman – 

Nawsie Brzosteckie 109
20. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIKROKOSM, Grzegorz Kłęk – 

Brzostek, ul. Mickiewicza
21. mgr farm. Ryszard Nalepa
22. SKLEP WIELOBRANŻOWY, Artur Potrzeba – Brzostek
23. FIRMA „WAFELEK”, Zbigniew Szczuciński – Januszkowice
24. USŁUGI WOD. KAN. CO. GAZ, Józef Kawalec – Brzostek
25. SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY „MELISA”, Maria Maczuga – Brzo-

stek, ul. Rynek 2
26. FIRMA HANDLOWA SANIT, Tadeusz Wójcik – Brzostek, Pawilon 

Hermes, ul. Łukasiewicza 2
27. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, mgr Eugeniusz Łazowski – Brzo-

stek, ul. Szkotnia 18
28. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Barbara Szybist – Kołaczyce
29. KWIACIARNIA, Paweł i Maria Piękoś – Brzostek, ul. Rynek
30. FIRMA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I RZEMIOSŁA, Dariusz Kalina 

– Brzostek
31. PHUP MOTOR-PORT, Marek Smoła – Brzostek, ul 11-go Listopada 14
32. FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA, Jan Dziedzic – Bukowa 42
33. LASZKŁO, Adam Latoszek – Klecie
34. FIRMA EDO, Edward Giergowski – Brzostek
35. SALON FRYZJERSKI „ANETA” A. Czajka – Brzostek, ul. rynek 18
36. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Maria Szczygieł, Józef Czekaj
37. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY INSTALACJI SANITARNYCH 

„WOD-GAZ”, Paweł Bielecki – Brzostek, ul. Rynek 16
38. SKLEP MOTORYZACYJNY AGRO-MOTOR, Joanna Sury – Brzostek, 

Pawilon Hermes, ul. Łukasiewicza 2

za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy 
– Lks brzostowianka brzostek

firmy wspierające 
sekcję piłki nożnej Lks 
brzostowianka brzostek

1. kolejka 05.10. 2014  godz. 11:00
Lks brzostowianka ii brzostek LKS Brzostowianka I Brzostek

2. kolejka 12.10.2014 godz. 11:00
Lks brzostowianka i brzostek KTS GOSiR I Krościenko Wyżne

Lks brzostowianka ii brzostek UKS GP I Jodłowa
3. kolejka 19.10.2014 godz. 11:00
LKS I Turze Pole Lks brzostowianka i brzostek

UKS Spartakus Kolbuszowa Lks brzostowianka ii brzostek

4. kolejka 26.10.2014  godz. 11:00
Lks brzostowianka i brzostek UKS Spartakus Kolbuszowa 
Lks brzostowianka ii brzostek LKS I Turze Pole 

5. kolejka 30.11.2014  godz. 11:00
Lks brzostowianka ii brzostek PKS „Kolping” Jarosław II
Lks brzostowianka i brzostek LKS „Jar” Kielnarowa

6. kolejka 07.12.2014  godz. 11:00
PKS „Kolping” Jarosław II Lks brzostowianka i brzostek

LKS „Jar” Kielnarowa Lks brzostowianka ii brzostek

7. kolejka 14.12.2014  godz. 11:00
Lks brzostowianka i brzostek UKS Olimp I Łęki Dukielskie 
Lks brzostowianka ii brzostek LZS I Kąkolówka

8. kolejka 11.01.2015 godz. 11:00
LZS I Kąkolówka Lks brzostowianka i brzostek

UKS Olimp I Łęki Dukielskie Lks brzostowianka ii brzostek

9. kolejka 18.01.2015 godz. 11:00
Lks brzostowianka i brzostek PUKS Arka I Łętownia
Lks brzostowianka ii brzostek KSTS MOSiR II Krosno

10. kolejka 15.02.2015  godz. 11:00
KSTS MOSiR II Krosno Lks brzostowianka i brzostek

PUKS Arka I Łętownia Lks brzostowianka ii brzostek

11. kolejka 01.03.2015  godz. 11:00
UKS GP I Jodłowa Lks brzostowianka i brzostek

KTS GOSiR I Krościenko Wyżne Lks brzostowianka ii brzostek

terminarz rozgrywek 
w tenisie stołowym

iii liga mężczyzn

1. kolejka 05.10. 2014  godz. 11:00
KU AZS Politechnika V Rzeszów Lks brzostowianka iii brzostek

2. kolejka 19.10.2014 godz. 11:00
Lks brzostowianka iii brzostek Pauza

3. kolejka 26.10.2014 godz. 11:00
Lks brzostowianka iii brzostek LKS Jar II Kielnarowa

4. kolejka 09.11.2014  godz. 11:00
Lks brzostowianka iii brzostek UKS Spartakus III Kolbuszowa

5. kolejka 07.12.2014  godz. 11:00
Lks brzostowianka iii brzostek UKS SP Korzeniów – Zasów

6. kolejka 18.01.2015  godz. 11:00
UKS Spartakus II Kolbuszowa Lks brzostowianka iii brzostek

7. kolejka 15.02.2015  godz. 11:00
Lks brzostowianka iii brzostek LKS Przybyszówka Rzeszów

V liga mężczyzn
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Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2014 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając	na	podstawie	Uchwały	Nr	XXXIX/303/14	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	z	dnia	21	października	2014	r.	w	sprawie	przeznaczenia	do	
sprzedaży	w	trybie	bezprzetargowym	działki	 oznaczonej	 numerem	ewidencyjnymi	691/14	położonej	w	Przeczycy,	 stanowiącej	własność	
Gminy	Brzostek	ogłaszam:
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży na	rzecz Państwa	Małgorzaty	Socha	córki	Jerzego	
i	Teresy	oraz	Roberta	Sochy	syna	Ryszarda	i	Heleny	celem	poprawienia	warunków	zagospodarowania	nieruchomości	przyległej	oznaczonej	
numerem	ewidencyjnym	691/11,	objętej	KW	Nr	29796	następująca	nieruchomość:
działka oznaczona numerem ewidencyjnym 691/14 o powierzchni 0,0631 ha położona w Przeczycy, objęta Księgą Wieczystą 
Nr RZ1D/00048273/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy.
Działka	691/14	położona	jest	w	Przeczycy	w	obrębie	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	i	obiektów	użyteczności	publicznej.	Dojazd	
z	drogi	lokalnej	o	nawierzchni	asfaltowej.	Teren	uzbrojony	w	sieci	komunalne:	wodociągową,	elektryczną	i	gazową.	
Działka	nr	691/14	nie	jest	objęta	planem	zagospodarowania	gminy	Brzostek.	Według	zapisów	w	studium	uwarunkowań	i	kierunków	zago-
spodarowania	przestrzennego	Gminy	Brzostek	w/w	działka	to	teren	przewidziany	pod	zabudowę	mieszkaniową	z	usługami.	Działka	691/14	
może	być	przeznaczona	wyłącznie	na	poprawę	warunków	zagospodarowania	sąsiedniej	działki	objętej	zabudową	mieszkaniową	tj.	dz.	ozn.	
nr	ewid.	691/11.

Lp Nr	działki
położenie Powierzchnia	(m2) Wartość	rynkowa	prawa	

własności	netto	(zł)
Koszt	sporządzenia	dokumentacji	
(podział	działki	i	wycena)	zł

Łączna	wartość	nabycia	
nieruchomości	netto	(zł)

1 691/14, Przeczyca 631 10 886,00 1 420,00 12 306,00
Do wartości nabycia nieruchomości netto zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Niniejszy	wykaz	nieruchomości	przewidzianych	do	sprzedaży	wywiesza	się	na	21	dni	tj.	od.	29.10.2014r.	do	19.11.2014	roku.
W	razie	wyniesienia	granic	na	gruncie,	koszty	pokrywa	kupujący.
Nabywca	pokrywa	koszty	zawarcia	umowy	notarialnej	i	koszty	wpisów	w	księgach	wieczystych.
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku,	biuro	nr	7	tel.	014/	6803005)
Brzostek,	dnia	29.10.2014	r.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2014 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając	na	podstawie	Uchwały	Nr	XXXIV/280/14	Rady	Gminy	Brzostek	z	dnia	27	lutego	2006	r.	w	sprawie	sprzedaży	w	trybie	bezprze-
targowym	nieruchomości	zabudowanej	oznaczonej	jako	działka	nr	756	położonej	w	Brzostku	stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek	oraz	
Uchwały	Nr	XXXIX/305/2014	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	z	dnia	21	października	2014	roku	w	sprawie	zmiany	Uchwały	Nr	XXXIV/280/14	
Rady	Gminy	Brzostek	z	dnia	27	lutego	2006	r.	ogłaszam:
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży na	rzecz	spadkobierców	po	Franciszku	Sieradzkim	i	He-
lenie	Sieradzkiej	oraz	Kazimierzu	Sieradzkim	ustalonych	na	podstawie	Postanowienia	Sądu	Rejonowego	w	Dębicy	z	dnia	1	grudnia	2005	roku,	
Sygn.akt	I	Ns.717/05	oraz	po	Stanisławie	Patla	ustalonych	na	podstawie	Postanowienia	Sadu	Rejonowego	w	Dębicy	z	dnia	15	listopada	2013	r.	
Sygn.Akt	I	Ns	811/13	–	działkę zabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym 756/2 o powierzchni 0,0449 ha położoną w Brzostku 
objętą Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00042605/4 stanowiącą własność Gminy Brzostek.
Działka	756/2	położona	 jest	w	Brzostku	w	centrum	miasta	w	obrębie	 zabudowy	mieszkaniowej	 jednorodzinnej	 i	obiektów	użyteczności	
publicznej. Teren	uzbrojony	w	sieć	elektryczną,	gazową,	kanalizacyjną	i	wodociągową.	Dojazd	z	drogi	lokalnej	o	nawierzchni	asfaltowej. 
Działka	nr	756/2	nie	jest	objęta	planem	zagospodarowania	gminy	Brzostek.	Według	zapisów	w	studium	uwarunkowań	i	kierunków	zagospo-
darowania	przestrzennego	Gminy	Brzostek	w/w	działka	to	teren	przewidziany	pod	zabudowę	mieszkaniową	z	usługami.	Wg	faktycznego	
sposobu	użytkowania	działka	to	grunt	pod	zabudową	mieszkaniową.

Lp Nr	działki
położenie Powierzchnia	(m2) Wartość	rynkowa	prawa	

własności	netto	(zł)
Koszt	sporządzenia	dokumen-

tacji	(wycena	działki	zł)
Łączna	wartość	nabycia	
nieruchomości	netto	(zł)

1 756/2,	Brzostek 449 16	959,00 320,00 17	279,00
Do wartości nabycia nieruchomości netto, zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Niniejszy	wykaz	nieruchomości	przewidzianych	do	sprzedaży	wywiesza	się	na	21	dni	tj.	od.	29.10.2014r.	do	19.11.2014	roku.
W	razie	wyniesienia	granic	na	gruncie,	koszty	pokrywa	kupujący.
Nabywca	pokrywa	koszty	zawarcia	umowy	notarialnej	i	koszty	wpisów	w	księgach	wieczystych.
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku,	biuro	nr	7	tel.	014/	6803005)
Brzostek,	dnia	29.10.2014	r.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 29 października 2014 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając	na	podstawie	Uchwały	Nr	XXXIX/304/2014	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	z	dnia	21	października	2014	roku	w	sprawie	przezna-
czenia	do	sprzedaży	w	trybie	bezprzetargowym	działki	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	266	położonej	w	Januszkowicach	ogłaszam:
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży na	rzecz	użytkownika	wieczystego	Pana	Piotra	
Wójcika	syna	Bolesława	i	Zofii	–	działka oznaczona numerem ewidencyjnym 266 o powierzchni 0,32 ha położona w Januszkowicach 
objęta Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00056861/7 stanowiąca	własność	Gminy Brzostek, oddana w użytkowanie wieczyste 18 grudnia 
1996 roku na okres 99 lat. Obecnym użytkownikiem wieczystym jest Pan Piotr Wójcik. 
Działka	nr	266	położona	jest	w	Januszkowicach	w	obrębie	zabudowy	zagrodowej	w	odległości	około	4	km	od	Brzostku	przy	drodze	gmin-
nej	o	nawierzchni	asfaltowej.	Teren	uzbrojony	w	sieć	elektryczną,	gazową	i	wodociągową.	W	promieniu	około	1000	metrów	znajdują	się	
obiekty	handlowo	–	usługowe. 
Działka	nr	266	nie	jest	objęta	planem	zagospodarowania	gminy	Brzostek.	
Działka	posiada	regularny	kształt	 i	przylega	do	drogi.	Zabudowana	budynkiem	magazynowym,	stacją	paliw.	Teren	ogrodzony.	Obiekt	
budowlany	stanowi	odrębną	własność	i	nie	podlega	wycenie.

Lp Nr	działki	poło-
żenie

Powierzch-
nia	(m2)

Wartość	rynkowa	pra-
wa	własności	brutto	(zł)

Wartość	prawa	użytkowa-
nia	wieczystego	brutto	zł

Koszt	sporządzenia	doku-
mentacji	(wycena	działki	zł)

Łączna	wartość	prawa	wyku-
pu	nieruchomości	brutto	(zł)

1 266,	Januszkowice 3200 47	051,00 31	009,00 320,00 16	362,00
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od. 29.10.2014r. do 19.11.2014 roku.
W	razie	wyniesienia	granic	na	gruncie,	koszty	pokrywa	kupujący.
Nabywca	pokrywa	koszty	zawarcia	umowy	notarialnej	i	koszty	wpisów	w	księgach	wieczystych.
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku,	biuro	nr	7	tel.	014/	6803005)
Brzostek,	dnia	29.10.2014	r.
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fhu wojciech wojdyŁa
januszkowice k/szkoły

tel: 787 002 776
 14 68 33 012

oferuje:
naprawę piŁ i kosiarek

a ponadto:
∙ sprzedaż części zamiennych do pilarek
∙ sprzedaż łańcuchów
∙ sprzedaż części do kosiarek
∙ akcesoria branży leśno-ogrodniczej
∙ ostrzenie łańcuchów
∙ oleje i smary

usŁugi autoLawetą

z apr asz aM!
Łańcuchy do pił w cenach proMocyjnych!

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 22 października 2014 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Działając	na	podstawie	art.	35	ust.1	i	2	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997	roku	o	gospodarce	nieruchomościami	(t.j.	2014	r.	poz.518	z	późn.	zm.),	
w	związku	z	Uchwałą	Nr	XXXIX/308/14	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	z	dnia	21	października	2014	roku	w	sprawie	oddania	w	dzierżawę	
w	trybie	bezprzetargowym	nieruchomości	zabudowane,	oznaczone	jako	działki	nr	ewid.	198,	199,	200,	201,	202	położone	w	Brzostku,	
stanowiące	własność	Gminy	Brzostek	na rzecz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat następujące nieruchomości:
działki	położone	w	Brzostku oznaczone	numerem	ewidencyjnym	198	o	pow.	0,6075	ha,	199	o	pow.	0,3999	ha,	200	o	pow.	0,4358	ha,	201 
o	pow.	2,7397	ha,	202	o	pow.	0,7568	ha,	czyli	o	łącznej	powierzchni	4,9397	ha	(49397	m2),	objęte	KW Nr RZ1D/00042605/4	prowadzoną	
w	Sądzie	Rejonowym	w	Dębicy,	stanowią	Mienie	Komunalne	Gminy	Brzostek,	wolne	od	obciążeń,	zabudowane	obiektami	sportowymi	
z	zapleczem	socjalnym	i	miejscami	noclegowymi.	
Działki	ozn.	nr	ewid. 198, 199, 200, 201, 202	położone	w	Brzostku,	znajdują	się	w	obrębie	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	w	od-
ległości	około	1	km	od	drogi	krajowej	nr	73	na	odcinku	Pilzno	–	Jasło.	
Teren	uzbrojony	w	sieć	elektryczną,	gazową,	kanalizacyjną	i	wodociągową.	Bezpośredni	dojazd	do	obiektów	z	drogi	lokalnej	o	nawierzchni	
asfaltowej.	Placówki	oświatowe	i	handlowe,	w	promieniu	1km,	zabudowany	obiektami	i	urządzeniami	związanymi	z	funkcjonowaniem	
terenów	rekreacyjno–sportowych:	budynkiem	wielofunkcyjnym	z	zapleczem	socjalnym	i	pokojami	noclegowymi,	boiskiem	do	piłki	nożnej,	
sceną	z	zadaszeniem.	Ogrodzony	płotem	z	siatki	stalowej,	położony	u	podnóża	zadrzewionego	stoku.
Obecnie	brak	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	dla	przedmiotowych	działek.	Teren	objęty	jest	Studium	Uwarunko-
wań	i	Kierunków	Zagospodarowania	Przestrzennego	Gminy	Brzostek,	działki	objęte	są	zapisem:	1.US.	–	tereny	usług	sportu	i	rekreacji,	
lokalizacja	obiektów	i	urządzeń	rekreacyjnych,	sportowych	służących	prawidłowemu	ich	funkcjonowaniu	.

Lp Tytuł
własności Nr	działki Powierzchnia	(ha) Wartość	rynkowa

prawa	własności	wg	wyceny	(zł)
roczny	czynsz	dzierżawny	wg	

wyceny	-	netto	(zł)

1. KW	Nr	
RZ1D/00042605/4

198
199
200
201
202

0,6075
0,3999
0,4358
2,7397
0,7568
4,9397	(49397	m2)

1	285	303,00	zł 3	885,00	zł

1. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony 23% podatek VAT
2.	Zmiany	wysokości	czynszu	będą	regulowane	o	średnioroczny	wskaźnik	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	przez	Prezesa	
Głównego	Urzędu	Statystycznego,	przy	czym	pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2014	rok.
3.	Czynsz	dzierżawny	roczny	płatny	jest	przelewem	w	terminie	do	15	grudnia	każdego	roku	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku.	
Dzierżawca	uiszcza	podatek	od	nieruchomości	oraz	wszelkie	opłaty	związane	z	kosztami	użytkowania	obiektów	oraz	poborem	mediów.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy wywiesza się na 21 dni (tj. od 22.10.2014 r. do 12.11.2014 roku). Po	
upływie	w/w	terminu	zostanie	spisana	umowa	dzierżawy.
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku,	biuro	nr	7	tel./014/	6803005

Burmistrz	Brzostku
mgr	inż.	Leszek	Bieniek



47Wiadomości Brzosteckie Nr 11/2014



48 Wiadomości Brzosteckie Nr 11/2014



49Wiadomości Brzosteckie Nr 11/2014

"

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

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ROZWIĄZANIE:
LISTOPAD 2014

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

Tr
ud
ne
	w
yr
az
y:
	N
A
N
D
U
,	C

EN
TY

M
,	H

EB
A
N
,	C

Y
N
IK
,	E
SA

U
Ł,
	S
PI
EK

1 2
6

3 4 5 6 7 8 9

10
2

11
9

12 13
7

14

15
28 24 19

16

17 18 19 20
10

21 22
25

23
11

24 25
13

26
20 16

27
17 27

28
3

29 30 31
12

32 33 34 35
8

36

29
37

1
38

23 18
39

4
40

15
41

21 5
42

22
43

44
14

45 46
26

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

  
Śmiali	się,	gdy	poszedłem	na	politolo-
gię.	Mówili,	 że	 to	 bez	 przyszłości,	 że	

nie	znajdę	po	tym	pracy.	Teraz	to	ja	się	
śmieję,	gdy	nakładam	im	mniej	frytek	
lub	nie	dodam	sosu.

  
–	Nie	 bójcie	 się,	 szeregowy.	Nic	 nie	
będzie	bolało	–	zwraca	się	dentysta	do	
drżącego	ze	strachu,	siedzącego	na	fotelu	
rezerwisty.
–	Niech	mnie	pan	nie	pociesza.	W	cywilu	
sam	jestem	dentystą...

  
U	wspólnych	znajomych	Kowalski	po-
znał	miłą	panią.
–	Ilekroć	pan	się	uśmiecha,	mam	ochotę	
zaprosić	pana	do	siebie.
–	Pani	mi	pochlebia.

–	Och,	pan	mnie	źle	zrozumiał.	Po	prostu	
jestem	dentystką.

  
Ogłoszenie:
–	 Sprzedam	 encyklopedię,	 40	 tomów.	
Stan	 bardzo	 dobry.	Nie	 będzie	mi	 już	
potrzebna.	Ożeniłem	się	tydzień	temu.	
Moja	żona	wie	wszystko	najlepiej...

  
Sędzia	na	rozprawie	rozwodowej:
–	Postanowiłem	przyznać	pańskiej	żonie	
2	tys.	zł	miesięcznie.	
–	Świetnie,	wysoki	sądzie!	–	odpowiada	
mąż.	–	Ja	też	od	czasu	do	czasu	dorzucę	
jej	parę	złotych	od	siebie.

  

krzyżówka z nagrodą
Poziomo:
1) Rakarz;	 4) Autor	 tej	 krzyżówki;	
7) Zwłoki	 faraona;	10) Dyryguje	 nit-
ką;	11) Niżej	nosa;	12) Krzywy	owoc;	
13) Przodownik;	14) Struś	z	Ameryki;	
15) Rzadka	 piękność;	 16) Drugie-
mu	 oka	 nie	 wykole;	 17) Polecenie;	
20) Murawa	na	boisku;	23) Więcej	niż	
morze;	26) 1/100	franka;	27) Rozwala-
jący	 się	 budynek;	28) Mały	mruczek;	
31) Gmin;	34) Ubiór	zakonny;	37) Twór-
cze	natchnienie;	38) Warzone	z	chmielu;	
39) Mogą	 być	mydlane; 40) Europej-

czycy	dla	Afrykańczyków;	41) Żołądź	
w	kartach;	42) Odezwa.	43) Jezioro	na	
granicy	USA	i	Kanady;	44) Nowicjusz	
w	zawodzie;	45) Chmurka;	46) Matka	
króla	zwierząt.

Pionowo:
1) Czarne	drewno;	2) Kpi	ze	wszystkie-
go;	3) Samosąd;	4) Śniedź;	5) Smoli	ko-
miniarza;	6) Wodnista	zupka;	7) Braki	w	
kasie;	8) „Hrabia	...	Christo”;	9) Kleryk;	
18) Samochodzik;	19) Papiery	wartoś-
ciowe;	21) Stary	sklerotyk;	22) Produkt;	
24) Bywała	kurna;	25) Aśćka;	28) Trzos;	
29) Pląsy,	potańcówka;	30) Wabi	moty-
le;	31) ...	 Picasso;	32) Kozacki	 oficer;	

33) Produkt	spiekania;	34) Oferuje	noc-
legi;	35) Przełajowe	w	terenie;	36) Kibić.

	 Rozwiązania	 wpisane	 do	 kuponu	
zamieszczonego	na	dole	strony	dostar-
czone	do	30	listopada	2014	r.	do	Centrum	
Kultury	 i	Czytelnictwa	 w	 Brzostku	
wezmą	 udział	 w	 losowaniu	 nagrody	
książkowej.	 Rozwiązanie	 krzyżówki	
z	poprzedniego	numeru:	GDY JESIEŃ 
ZAMGLONA ZIMA ZAŚNIEŻONA. 
Nagrodę	książkową	wylosowała	Cecy-
lia Krzyszczuk z Brzostku. Po	odbiór	
nagród	prosimy	zgłaszać	się	do	Domu	
Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal
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Brzosteckie smakołyki
Naleśniki z pikantnym nadzieniem
Składniki na farsz:

– 30 dkg mielonego mięsa
– 3 łyżki koncentratu pomidorowego
– 1 papryczka  chili
– ½ puszki kukurydzy
– 1 cebula
– 2 ząbki czosnku
– ½ pęczka kolendry
– 1 puszka czerwonej fasoli
– sól, pieprz

Składniki na ciasto:
– 2 szklanki mąki pszennej
– 1 i ½ szklanki rozcieńczonego wodą mleka (w propor-

cji pół na pół)
– 2 jajka
– 1 łyżka oliwy
– sól do smaku
– olej do smażenia

Wykonanie:
Cebulę i czosnek obrać, posiekać. Chili przeciąć, usunąć 
pestki, drobno pokroić.  Kolendrę umyć, osuszyć, posiekać.  
Na oleju zeszklić cebulę i czosnek, dodać chili, smażyć ok. 2 
min. Dołożyć mięso, smażyć, od czasu do czasu mieszając, 
aż się rozpadnie i lekko zrumieni. Dodać osączoną fasolę 
oraz kukurydzę, koncentrat pomidorowy, kolendrę, dopra-
wić solą i pieprzem, smażyć kolejne 10 min. Przygotować 
ciasto naleśnikowe według przepisu. Odstawić na 20-30 
min (naleśniki będą bardziej puszyste). Na patelni rozgrzać 
niewielką ilość oleju. Zamieszać ciasto i smażyć naleśniki z 
obu stron na rumiano. Na naleśniki nałożyć farsz, zwinąć 
według uznania i podawać.

Pasztet jajeczny
Składniki:

– 10 jajek
– 1 cebula
– 1 szklanka bułki tartej
– 100 ml śmietany 18%
– 10 dag żółtego sera
– 1 łyżka masła
– pęczek szczypiorku
– sól, pieprz, gałka muszkatołowa
– olej do smażenia

Wykonanie:
Cebulę obrać, pokroić w drobną kostkę i zeszklić na roz-
grzanym oleju. Dziewięć jajek ugotować na twardo. Szczy-
piorek drobno pokroić, żółty ser zetrzeć na tarce o dużych 
oczkach. Jajka obrać i także zetrzeć na tarce o dużych 
oczkach. Dodać cebulę, śmietanę, surowe żółtko, bułkę 
tartą oraz szczypiorek. Doprawić solą, pieprzem i gałką 
muszkatołową. Białko ubić na sztywną pianę i dodać do 
masy jajecznej. Delikatnie wymieszać. Blaszkę „keksówkę” 
wyłożyć pergaminem. Wierzch wyrównać, posypać bułką 
tartą i żółtym serem. Roztopić masło i polać masę. Piec 
około 30 minut w temperaturze 180º C.

Blok czekoladowy
Składniki: 

– 2 paczki herbatników
– 15 dag masła
– 20 dag cukru
– 4 łyżki kakao
– 120 ml wody
– 25 dag mleka w proszku
– 25 dag orzechów

Wykonanie:
Herbatniki pokruszyć. W garnku rozpuścić masło, cukier, 
kakao i wodę. Podgrzewać i powoli mieszać, aż wszystkie 
składniki rozpuszczą się i dokładnie połączą. Do ciepłej 
masy wsypać pokruszone herbatniki i mleko w proszku, 
wymieszać. Połączyć z posiekanymi orzechami. Tak 
przygotowaną masę przełożyć do prostokątnej foremki 
wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawić do lodówki, 
by dobrze zastygła.

Ukropek
Składniki:

– 2 litry wody
– 6 ząbków czosnku
– 3 łyżki mąki
– 3 łyżki śmietany
– 10 dag słoniny
– szczypta soli

Wykonanie:
Wodę zagotować z czosnkiem, Wywar zagęścić mąką i 
śmietaną, posolić do smaku. Słoninę usmażyć i omaścić 
ukropek. Całość zmiksować. Podawać z grzankami. 

	 W	 tym	miesiącu	 proponujemy	 tradycyjny	 barszcz	 biały,	
naleśniki	z	pikantnym	nadzieniem	oraz	pasztet	 jajeczny.	Na	
deser	możemy	zaserwować	pyszny	blok	czekoladowy,	który	
swoim	smakiem	przypomni	nam	lata	dzieciństwa.	

Redakcja
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kącik fotograficzny

Fot. Rafał Błoniarz z Siedlisk-BoguszFot. Klaudia Chłopek z Siedlisk-Bogusz Fot. Filip Czekaj z Kleci



kącik fotograficzny
	 Jeśli	chcesz	się	pochwalić	swoim	zdję-
ciem	na	łamach	Wiadomości	Brzosteckich	

prześlij	je	na	adres:	wiadomosci@konto.pl	
lub	też	dostarcz	je	do	redakcji	osobiście.	
Przesyłając	 zdjęcia	 prosimy	 o	 podanie	
imienia	i	nazwiska	oraz	miejsca	zamiesz-

kania.	 Przesłanie	 tych	 danych	 oznacza	
zgodę	na	publikację	ich	w	Wiadomościach	
Brzosteckich	w	podpisie	pod	zdjęciem.

J. Nosal

Fot. Dominika Kuczek z Grudnej Dolnej

Fot. Eryk Piękoś z Brzostku

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Szynal Gabriela z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Zuzanna Nowicka z Kamienicy Górnej

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej


