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Szanowni Mieszkańcy gminy Brzostek, Drodzy przyjaciele!
 Kampania wyborcza za nami. W wyniku demokratycz-
nych wyborów Państwa głosami zostałem powołany na urząd 
Burmistrza Brzostku. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie 
ale i obowiązek, by ciężką pracą i wymiernymi jej efektami 
za to zaufanie odpłacić. Obiecuję Wam wszystkim, że dołożę 
ze swojej strony wszelkich starań, by zawarte w moim pro-
gramie wyborczym obietnice zrealizować. Jestem świadom 
wyzwań, jakie są przede mną. Wiem, że oczekujecie Państwo 
zmian i nowego otwarcia, jakie zwykle przychodzi z nowym 
człowiekiem. Zrobię wszystko, by te oczekiwania spełnić. 
Dziękuję za Wasze zaufanie, które wyraziliście poprzez 
głosowanie. Każdemu z Państwa, którzy oddaliście na mnie 
głos, serdecznie dziękuję. Tym, którzy głosowali inaczej, 
postaram się udowodnić, że obawy w stosunku do mnie były 
nieuzasadnione.
 Wybory zakończyły się moim sukcesem, ale szanuję także 
wynik mojego kontrkandydata, podobnie jak i jego dorobek 
zawodowy i samorządowy. Cenię sobie także telefon, jaki 
odebrałem następnego dnia po wyborach od pani Marii 
Przebiędy z gratulacjami i życzeniami sukcesów. Wpisuje się 
to pięknie w przyjęty w demokratycznym świecie zwyczaj 
gratulacji i życzenia powodzenia tym, którzy wygrali. Wszak 
za kilka lat znów odbędą się wybory a ich wynik może być 
zupełnie inny. 
 Nie byłoby tego sukcesu gdyby nie spontaniczna pomoc 
wielu z Państwa. Chcę Wam wszystkim serdecznie podzię-
kować, a w szczególności panu Janowi Chmurze, byłemu 
wójtowi Gminy Brzostek za jego pomoc i porady. Te same 
słowa kieruję do pana Ferdynanda Bugno, byłego Radnego 
Rady Powiatu, który wspierał mnie w tej kampanii cennymi 
sugestiami. Ogromnego wsparcia udzieliła mi moja rodzi-
na, która aktywnie pomagała w drodze do tego sukcesu. 
Dziękuję też moim koleżankom i kolegom z Komitetu Wy-
borczego Wyborców Samorząd dla mieszkańców. Bez Was 
to zwycięstwo byłoby niemożliwe! Wreszcie kieruję swoje 
podziękowania do moich najbliższych, którzy od początku 
trwali przy mnie i wierzyli, że dam radę. Dziękuję Wam 
Kochani.
Drodzy Państwo!
 Wybory za nami. Teraz pora poukładać wszystko dobrze, 
byśmy mogli służyć mieszkańcom najlepiej jak potrafimy. 
Jestem otwarty na wszystkie dobre propozycje, które będą 
służyć ogółowi. Deklaruję chęć współpracy z nowo wybraną 
Radą Miejską, bowiem tylko dzięki niej sprawnie i dobrze 
będziemy rozwiązywać nasze problemy. Wiem, że trzeba 
trochę czasu, by opadły emocje, ale starajmy się jak naj-
szybciej zakopać rowy wyborczych podziałów. Zapraszam 
do współpracy także i mieszkańców. W najbliższym czasie, 
po zakończeniu procedur związanych z przejęciem przeze 
mnie obowiązków burmistrza, zostaną przedstawione kanały 
informacyjne wychodzące naprzeciw bliższemu kontakto-
wi z każdym mieszkańcem gminy. Zachęcam Państwa do 
współpracy i aktywności, bowiem jest to najlepsza droga 
do poprawy otaczającej nas rzeczywistości.

Wojciech Staniszewski

Drodzy państwo, Szanowni Wyborcy!
 Zapewne wyniki wyborów samorządowych są Wam już 
doskonale znane i wiecie, że po raz kolejny zdobyłem w nich 
mandat radnego.
 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za zaufanie, 
jakim mnie obdarzyli oraz zapewnić, że podejmę wszelkie 
starania, by sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie 
reprezentować moich wyborców.
 Wszystkich, którzy nie poparli mojej kandydatury posta-
ram się przekonać, że ich obawy co do mnie były niesłuszne.
 Jak wiecie nowym Burmistrzem Brzostku został Wojciech 
Staniszewski, kandydat komitetu, w którego szeregach znala-
złem się i ja. Uważam, że nasza współpraca w nadchodzącej 
kadencji przyniesie wiele pożytku gminie i jej mieszkańcom. 
Wiele z moich pomysłów w końcu znajdzie szanse na reali-
zację.
 Jeszcze raz dziękuję członkom i kandydatom KWW Samo-
rząd dla Mieszkańców oraz wszystkim, którzy zaangażowali 
się w pomoc przy prowadzeniu tej kampanii. Szczególnie 
wdzięczny jestem moim najbliższym, którzy wspierali mnie 
od samego początku, cierpliwie znosząc ataki i pomówienia 
padające ze strony części moich przeciwników.
 Wszystkich Państwa zapraszam do współpracy na polu 
działalności społecznej i samorządowej.

Daniel Wójcik

Szanowni państwo, Drodzy Mieszkańcy gminy Brzostek
 Komitet Gminny Prawo i Sprawiedliwość dziękuje 
wszystkim Wyborcom za udział w wyborach samorządo-
wych 2014 r. Szczególnie serdecznie dziękuje tym Wybor-
com, którzy zaufali i wybrali radnych z list Prawa i Spra-
wiedliwość do poszczególnych szczebli samorządu: Rady 
Miejskiej, Rady Powiatu oraz Sejmiku Wojewódzkiego.
 Deklarujemy, że nie zawiedziemy Waszego zaufania i bę-
dziemy Was reprezentować w poszczególnych samorządach, 
pracując dla dobra lokalnych społeczności według ogólnego 
krajowego hasła Prawa i Sprawiedliwości Służyć Polsce Słu-
chać Polaków w łączności z Wyborcami przez całą kadencję. 
 Dziękujemy wszystkim kandydatom startującym w wy-
borach tym przegranym jak i wygranym. Dzięki dużej ilości 
kandydatów wszyscy mogli wybrać spośród nas swoich 
radnych. Z poważaniem 

Kazimierz Sarna – Przewodniczący Komitetu  
Gminnego Prawo i Sprawiedliwość

Szanowni Mieszkańcy gminy Brzostek, Drodzy państwo
 Komitet Wyborczy Wspólnoty Ziemi Dębickiej dziękuje 
wszystkim Wyborcom za udział w Wyborach Samorządo-
wych 2014 roku i za każdy głos oddany na naszych kandy-
datów.
 Państwa obecność przy urnach wyborczych była nie 
tylko spełnieniem obowiązku obywatelskiego, ale przede 
wszystkim wyrazem zaangażowania i troski o losy naszej 
Gminy. Dziękujemy za okazane nam zaufanie i deklarujemy 
wytrwałą pracę na rzecz lokalnej społeczności. 

 KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej Więcej na str. 7 

Szanowni państwo
 Dziękuję z całego serca wszystkim Mieszkańcom Miasta 
i Gminy Brzostek za każdy oddany na mnie głos w Wybo-
rach Samorządowych 2014. Państwa poparcie było dla mnie 
przejawem życzliwości i zaufania.
 Jeszcze raz pięknie dziękuję. 
        Z wyrazami szacunku

Maria Przebięda

pragnę gorąco podziękować wszystkim Wyborcom z okrę-
gu nr 2 w Brzostku, którzy 16 listopada poparli moją kandy-
daturę na radnego Rady Miejskiej. Niezmiernie cieszy mnie 
fakt, że tak licznie obdarzyli mnie Państwo swoim zaufaniem. 
Dlatego, mimo, że nie udało mi się osiągnąć zamierzonego 
celu, czuję się zobowiązany do osobistego zaangażowania 
w rozwiązywanie problemów, które zgłaszaliście w czasie 
naszych spotkań. Liczę tu na owocną współpracę z nowo 
wybranym Burmistrzem, członkami Rady oraz z organiza-
cjami pozarządowymi.  Jeszcze raz dziękuję każdemu z Was 
zapewniając o swojej wdzięczności i szacunku.

 Józef Serwiński
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Okręg nr 1 - Brzostek
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

RYBA-STANEK Elżbieta Agata 234 47,18%
WÓjCIK Daniel grzegorz 262 52,82%

Razem: 496  

Okręg nr 2 – Brzostek
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

SKÓRSKA Zofia 157 37,29%
STANISZEWSKI Wojciech Piotr 149 35,39%
SERWIŃSKI Józef Henryk 115 27,32%

Razem: 421  

Okręg nr 3 – Brzostek, Zawadka Brzostecka
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

WARCHAł Marian józef 326 77,62%
GODNIAK Rafał Krzysztof 94 22,38%

Razem: 420  

Okręg nr 4 – Klecie
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

SARNeCKI jan 220 76,92%
STANISZEWSKI Piotr Michał 66 23,08%

Razem: 286  

Okręg nr 5 – Bukowa
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

ROŚ Zofia Anna 129 70,49%
WOJDYŁA Wanda Anna 54 29,51%

Razem: 183  

Okręg nr 6 – januszkowice, Opacionka
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

CHAjeC Ryszard józef 387 83,59%
WINIARSKA Alicja Janina 76 16,41%

Razem: 463  

Okręg nr 7 – Nawsie Brzosteckie
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

KOBAK Józef Antoni 159 39,75%
FRYC Kazimierz 56 14,00%
DOMARADZKI Mateusz Stanisław 185 46,25%

Razem: 400  

Okręg nr 8 – Wola Brzostecka
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

GRODZKA Zofia 96 48,24%
NOWICKA Anna 103 51,76%

Razem: 199  

Okręg nr 9 – Kamienica górna, Bączałka
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

CABAj grażyna Wybory się nie odbyły  
(jeden kandydat)Razem:

Okręg nr 10 – grudna górna, grudna Dolna
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

SOBCZYK Krzysztof 170 49,42%
WÓjtOWICZ Krystyna Barbara 174 50,58%

Razem: 344  

Okręg nr 11 – Smarżowa, głobikówka
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

ŚLIWA Regina Maria 127 40,06%
KMIeCIK jerzy Wojciech 190 59,94%

Razem: 317  

Okręg nr 12 – Siedliska-Bogusz
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

WIteK Andrzej 193 53,61%
SZCZEPKOWICZ Piotr 167 46,39%

Razem: 360  

Okręg nr 13 – gorzejowa
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

HOłOWICKI gustaw Wybory się nie odbyły  
(jeden kandydat)Razem:

Okręg nr 14 – Kamienica Dolna
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

HIpSZeR paweł 169 66,80%
KANIA Bożena Barbara 84 33,20%

Razem: 253  

Okręg nr 15 – przeczyca, Skurowa
Nazwisko i imiona Liczba głosów Procent głosów

NAWRACAj Alfred Wybory się nie odbyły  
(jeden kandydat)Razem:

Obwody głosowania Liczba upraw-
nionych

Głosy 
oddane

Głosy 
ważne

Głosy 
nieważne

Frekwen-
cja

Nr 1 - Brzostek, Zawadka 1431 800 788 12 55,90%
Nr 2 - Brzostek 1084 588 576 12 54,24%
Nr 3 - Klecie 523 299 289 10 57,17%
Nr 4 - Bukowa 400 185 178 7 46,25%
Nr 5 - Januszkowice, Opacionka 1033 477 464 13 46,18%
Nr 6 - Nawsie B., Wola B. 1071 625 603 22 58,36%
Nr 7 - Bączałka, Kamienica G. 825 372 370 2 45,09%
Nr 8 - Grudna G., Grudna D. 739 358 341 17 48,44%
Nr 9 - Głobikówka, Smarżowa, Siedliska 1518 726 654 72 47,83%
Nr 10 - Gorzejowa 546 204 200 4 37,36%
Nr 11 - Kamienica Dolna 416 266 259 7 63,94%
Nr 12 - Przeczyca, Skurowa 894 425 399 26 47,54%

Ogółem w gminie: 10480 5325 5121 204 50,81%

WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIejSKIej

FReKWeNCjA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014
(Dane zaczerpnięto z wyborów burmistrza)

Frekwencja w wyborach samorządowych  
w latach 1998 – 2014
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Lp Nazwisko i imię kan-
dydata

gMINA BRZOSteK - obwód głosowania

gM
IN

A 
jO

Dł
OW

A

Ra
ze

m

Ra
ze

m
 w

 u
gr

up
ow

an
iu

Br
zo

st
ek

, Z
aw

ad
ka

Br
zo

st
ek

Kl
ec

ie

Bu
ko

wa

Ja
nu

sz
ko

wi
ce

, O
pa

cio
nk

a

Na
ws

ie 
B.

, W
ol

a B
.

Bą
cz

ał
ka

, K
am

ien
ica

 G
. 

Gr
ud

na
 G

., 
Gr

ud
na

 D
.

Gł
ob

ikó
wk

a, 
Sm

ar
żo

wa
, S

ied
lis

ka

Go
rz

ejo
wa

Ka
m

ien
ica

 D
ol

na

Pr
ze

cz
yc

a,
 S

ku
ro

wa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lista nr 1 - Komitet Wyborczy polskie Stronnictwo ludowe

1. RĄCZKA Barbara 30 58 25 12 18 26 11 20 18 4 4 11 27 264

1794

2. MUCHA Robert 2 1 0 2 5 6 1 7 4 2 2 10 413 455
3. WARZECHA Józef 7 5 2 2 15 13 3 4 19 2 2 10 96 180
4. jANIgA jan 13 2 3 0 13 9 2 4 23 5 4 16 493 587
5. RADELCZUK 20 10 2 4 6 66 9 7 11 1 3 5 6 150
6. RAMUT Zofia 15 11 3 16 17 7 1 9 8 1 7 54 9 158

lista nr 3 - Komitet Wyborczy prawo i Sprawiedliwość
1 SARNA Kazimierz 135 70 28 30 43 63 22 42 75 18 21 54 65 666

1639

2 POTRZEBA Artur 16 32 15 9 38 21 16 2 15 2 3 9 9 187
3 KLUCZNIK Maria 1 2 1 0 3 0 2 0 3 2 0 2 208 224
4 GRZESIAKOWSKI Grzegorz 61 18 24 1 22 9 20 5 16 33 83 27 25 344
5 ZDZIARSKA Anna 14 17 5 2 0 5 17 17 47 10 3 4 11 152
6 STAWARZ-SZPAK Edyta 20 7 3 0 3 0 1 1 2 1 1 21 6 66

lista nr 4 - Komitet Wyborczy platforma Obywatelska Rp
1. KŁUSEK Mariusz 3 7 0 0 4 1 1 1 0 1 1 1 21 41

862. MAZIARKA Joanna 4 2 5 0 2 1 3 2 7 1 2 1 7 37
3. CIURKOT Iwona 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 8

lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców edwarda Brzostowskiego
1 ROGALA Zuzanna 6 8 6 1 0 10 0 0 0 0 1 4 2 38

274
2 KAPŁON Jacek 2 3 6 0 0 16 0 1 1 0 0 21 9 59
3 HALS Irena 4 2 0 2 0 7 77 4 14 1 0 0 0 111
4 BOŻEK Józef 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5
5 JUSZKIEWICZ Marcin 4 7 36 5 2 0 2 0 1 3 0 0 1 61

lista nr 18 - Komitet Wyborczy liga polskich Rodzin
1. MATYASIK Marta 1 4 0 3 7 12 0 0 0 0 1 0 4 32

522. ŁĘTEK Rafał 2 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 8
3. WÓJTOWICZ Anna 0 1 0 1 0 6 0 1 0 0 1 0 2 12

lista nr 19 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Ruch Integracji Społecznej
1 ŁAZOWSKI Jan 91 39 13 10 16 30 57 3 20 6 20 11 58 374

911

2 MIKRUT Anna 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 54 55
3 SZOT Wojciech 4 5 2 0 0 0 0 0 2 0 2 6 265 286
4 GARSTKA Małgorzata 4 8 1 1 83 1 2 0 0 1 0 6 1 108
5 MISIELAK Andrzej 8 0 0 1 0 5 1 31 22 6 0 2 0 76
6 ŚWIĘTOŃ Jolanta 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6 2 0 0 12

lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Ziemi Dębickiej
1 BIeNIeK leszek 118 90 42 33 83 106 40 42 92 35 12 32 4 729

1295

2 PAPIERNIK Elżbieta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 50 52
3 GĄSIOR Elżbieta Teresa 11 5 3 2 0 3 4 3 105 13 3 2 3 157
4 LEMEK Zbigniew 16 15 3 0 0 3 0 0 3 0 3 2 1 46
5 ŻUROWSKI Marcin 2 0 0 1 0 1 15 57 13 0 0 0 3 92
6 PRZEBIĘDA Maria 55 32 10 6 13 9 6 10 18 6 30 18 6 219

Razem: 6051

Obwód głosowania Przebięda Maria Staniszewski Wojciech Razem
Liczba głosów

Nr 1 - Brzostek, Zawadka 341 447 788
Nr 2 - Brzostek 201 375 576
Nr 3 - Klecie 161 128 289
Nr 4 - Bukowa 71 107 178
Nr 5 - Januszkowice, Opacionka 235 229 464
Nr 6 - Nawsie B., Wola B. 189 414 603
Nr 7 - Bączałka, Kamienica G. 110 260 370
Nr 8 - Grudna G., Grudna D. 110 231 341
Nr 9 - Głobikówka, Smarżowa, Siedliska 297 357 654
Nr 10 - Gorzejowa 129 71 200
Nr 11 - Kamienica Dolna 171 88 259
Nr 12 - Przeczyca, Skurowa 169 230 399

Razem: 2184 2937 5121
Procent: 42,65% 57,35%

WYNIKI WYBORÓW 
BuRMIStRZA

WYNIKI WYBORÓW DO RADY pOWIAtu Wybory, wybory i po wyborach

 Emocje wyborcze już opadły, zniknęły plakaty, 
banery, dyskusje, a więc czas na podsumowanie. 
Do samej kampanii wyborczej nie będę się odnosił. 
Wspomnę tylko, że była ona ostra i nie zawsze ele-
gancka. A teraz kilka istotnych liczb.
 16 listopada do szranków stanęło dwóch kan-
dydatów na Burmistrza, 29 kandydatów do Rady 
Miejskiej, 35 do Rady Powiatu i 95 do Sejmiku 
Wojewódzkiego, czyli im wyżej tym więcej. Po 
raz pierwszy w historii brzosteckiego samorządu 
w trzech okręgach nie odbyły się wybory do Rady 
Miejskiej, bo zgłoszony był tylko jeden kandydat. 
Były to okręgi nr 9 (Kamienica Górna, Bączałka), 
nr 13 (Gorzejowa) i nr 15 (Przeczyca, Skurowa).
 W całej gminie uprawnionych do głosowania było 
10480 mieszkańców. W wyborach wzięło udział 
5325 osób, co sprawiło, że frekwencja wyniosła 
50,81% i była ciut niższa niż cztery lata temu. Naj-
wyższa była w Kamienicy Dolnej (63,94%), a naj-
niższa w Gorzejowej (37,36%). Powodem tak niskiej 
frekwencji w Gorzejowej był zapewne brak wyborów 
do Rady Miejskiej.
 Niespotykanym dotychczas zjawiskiem była 
olbrzymia liczba głosów nieważnych. W wyborach 
Burmistrza było ich 204 co stanowiło 3,8% głosów 
oddanych. W wyborach do Rady Miejskiej 182, ale 
stanowiło to 4,2%, bo w trzech okręgach wyborów 
nie było. W wyborach do Rady Powiatu głosów 
nieważnych było 1140 (21,4%), a w wyborach do 
Sejmiku było ich aż 1470 (27,6%), czyli blisko co 
trzeci głos był nieważny. Wyborcy całkowicie pogu-
bili się w tych broszurkach i nie ma im się co dziwić, 
bo nikt poza „Wiadomościami Brzosteckimi” nie 
zadbał o to, aby ich uświadomić. Nie zadbała o to 
ani Miejska Komisja Wyborcza, ani poszczególne 
komitety, ani kandydaci. Zresztą nie bardzo było 
jak to zrobić, bo nie było zebrań. Mam nadzieję, że 
w przyszłości taki błąd już się nie powtórzy. 

Józef Nosal
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WYNIKI WYBORÓW DO SejMIKu WOjeWÓDZKIegO

Lp Nazwisko i imię kan-
dydata

gMINA BRZOSteK - obwód głosowania
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lista nr 1 - Komitet Wyborczy polskie Stronnictwo ludowe

1 TARAPATA Jan 8 18 8 7 13 8 14 3 13 8 4 15 119

637

2 LADA Wiesław 18 28 2 2 7 20 7 11 17 5 1 7 125
3 KURASZKIEWICZ Robert 2 1 0 3 1 7 1 1 5 2 2 3 28
4 LONCZAK Stanisław 3 2 4 1 6 3 3 2 5 1 1 4 35
5 SUKIENNIK Maria 1 2 0 5 5 2 2 3 4 2 0 7 33
6 BEŁCH Anna 1 1 3 3 3 4 4 3 4 3 1 3 33
7 CZARNIK Joanna 8 3 6 2 4 11 5 6 12 2 1 4 64
8 KIEPIEL Teresa 2 1 0 0 2 3 1 2 2 1 1 4 19
9 MĄCZKA Maria 1 2 5 4 3 3 5 9 8 1 3 4 48
10 DUL Helena 6 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 4 16
11 GOLCZEWSKA-CHMURA Maria 3 5 1 2 4 4 5 31 8 2 3 4 72
12 WŁODYKA Janusz 12 3 0 5 8 6 0 3 5 0 0 3 45

lista nr 3 - Komitet Wyborczy prawo i Sprawiedliwość
1. ORTYL Władysław 57 48 20 11 46 38 15 18 18 7 23 29 330

2159

2. BIESZCZAD Stefan 144 91 33 19 90 93 81 57 101 44 61 27 841
3. ŁĄCZAK Czesław 88 25 6 11 49 23 37 21 60 12 11 38 381
4. MIDURA Leszek 2 8 2 2 6 3 1 0 5 0 0 2 31
5. SZARY Wacław 7 3 0 2 5 5 4 1 3 0 0 5 35
6. RAUCH Małgorzata 5 1 3 3 3 3 2 2 3 1 2 4 32
7. KAPINOS Fryderyk 23 7 1 0 1 9 6 10 20 10 3 4 94
8. BIELEC Łucja 2 2 2 5 2 2 2 2 5 7 1 5 37
9. GUZY Teresa 3 1 0 1 3 2 1 3 0 2 1 0 17
10. MIKA Elżbieta 15 13 3 5 6 8 7 5 8 1 2 9 82
11. MAGDOŃ Jacek 0 2 3 0 1 1 2 1 5 6 0 2 23
12. KANTOR-KILIAN Anna 50 35 26 3 38 1 17 8 21 11 13 33 256

lista nr 4 - Komitet Wyborczy platforma Obywatelska Rp
1 NOWAKOWSKI Zdzisław 12 20 8 2 8 5 4 1 6 5 5 3 79

242

2 ŚLIWA Jarosław 16 7 7 1 4 1 3 1 13 4 3 3 63
3 KARDYŚ Paweł 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 6
4 SZCZEPAN Piotr 1 1 0 0 1 1 2 0 1 2 1 1 11
5 ŁAWRUK Iwona 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
6 WIŚNIOWSKA Alicja 6 10 0 1 2 1 2 0 1 0 8 2 33
7 WOJNOWSKA Alicja 2 3 0 3 0 4 1 0 1 0 0 4 18
8 CISZEK Paulina 1 1 0 0 0 1 1 1 4 1 0 0 10
9 KOBOS Przemysław 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 KOZDRAŚ Marcin 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 GŁADYSZEWSKA Joanna 3 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 8
12 CHODAK Tomasz 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 7

lista nr 5 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
1. JEDYNAK Dariusz 4 4 0 0 1 4 1 1 5 0 0 2 22

58

2. ZIĘBA Tadeusz 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 7
3. PAWEŁCZAK Piotr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4. DZIOK Jakub 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 6
5. STANISŁAWCZYK Monika 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
6. OCHAŁ Katarzyna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
7. SAPOŃ Michał 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. SMULSKI Mateusz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9. SZYMASZEK Karolina 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
10. SANECKA Katarzyna 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
11. SZYMASZEK Magdalena 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 7
12. BOCHNIA Bartosz 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 4

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

lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SlD lewica Razem

1. BRZOSTOWSKI Edward 70 43 26 5 13 24 16 19 43 3 23 26 311

401

2. BURY Jan 2 1 4 1 2 2 2 2 13 0 0 2 31

3. BANAŚ Adam 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5

4. WÓJCIK Piotr 4 1 1 1 4 6 1 3 3 1 0 2 27

5. GAWRYŚ Bożena 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

6. GRZYB Janusz 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6 1 11

7. ROMANIAK Sylwia 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

8. FRANKOWICZ Zofia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3

9. CZAJA Wiesława 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

10. JAJKO Marcin 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5

11. ŁYSEK Jolanta 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

12. CYZIO Janusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa prawica - janusza Korwin-Mikke

1. DZIESZKO Ireneusz 6 2 5 1 2 3 3 1 6 0 0 1 30

99

2. SALWA Małgorzata 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 6

3. PIWOWAR Katarzyna 3 2 3 1 0 2 0 0 0 1 0 1 13

4. PLEZIA Grażyna 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4

5. WALEŃ Małgorzata 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 12

6. RYKAŁA Grzegorz 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

7. CZERWIŃSKA Joanna 0 3 1 2 1 2 1 2 2 3 0 0 17

8. POWIERŻA Mateusz 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6

9. PIEPRZYK Mikołaj 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 7

lista nr 8 - Komitet Wyborczy twój Ruch

1 SZURLEJ Paulina 0 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 2 9

34

2 SZURLEJ Tomasz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

3 SZLACHTA Artur 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

4 ZIOBRO Damian 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 2 2 12

5 WIESZCZEK Arkadiusz 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

6 MALSKA Bernadetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 WOLAK Agnieszka 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 8

lista nr 9 - Komitet Wyborczy Stronnictwa ludowego „Ojcowizna” Rp

1. KURAŚ Zbigniew 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3

138

2. ZIELIŃSKI Zbigniew 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3

3. JAŚKOWSKA Teresa 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 4

4. GAWRON Paweł 0 2 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 8

5. LADA-WILK Marta 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4

6. PYRKOWSKI Grzegorz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. PIENIĄDZ Monika 12 16 3 6 13 32 16 5 6 3 1 3 116

lista nr 12 - Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie

1. ARMAŃSKI Jacek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20

2. SZNERCH Kazimiera 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3

3. BUJAK Lidia 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7

4. CZOSNYKA Paweł 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

5. WŁODYKA Emil 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

6. ROKITA Czesława 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5

lista nr 14 - Komitet Wyborczy polska patriotyczna

1. ARMATA Jan 3 3 1 1 1 1 13 3 3 1 2 1 33

67

2. BUJAK Zofia 2 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 1 11

3. PIKUŁA Mieczysław 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5

4. SZYDŁO Teresa 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 8

5. SKOCZYLAS Jolanta 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3

6. SZNERCH Stanisław 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7

Razem: 3855

Tabele i wykresy opracował J. Nosal
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StAWKI pODAtKÓW I OpłAt lOKAlNYCH W gMINIe BRZOSteK NA 2015 r.
Rodzaj podatku lub opłat Stawki obowią-

zujące w 2014 r.
Przyjęte staw-
ki na 2015 r.

PoDatek oD nieRuCHoMośCi
1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,54 zł 0,57 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni 4,20 zł 4,41 zł

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,13 zł 0,14 zł
2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,31 zł 0,33 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 15,00 zł 15,50 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,77 zł 6,06 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,68 zł 4,70 zł
e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,36 zł 3,53 zł

3. od budowli – do 2% ich wartości 2% 2%
PoDatek Rolny

Od 1 ha przeliczeniowego 85,00 zł 90 zł
oPłaty Za WoDę i śCieki*

Opłata za 1m3 dostarczonej wody (brutto) 2,97 zł 3,08 zł
Opłata za 1m3 odebranych ścieków (brutto)** 5,55 zł 5,62 zł
Opłata za odbiór ścieków wozem asenizacyjnym za 1 m3 (brutto) 20,02 zł 21,00 zł

* W przypadku opłat za wodę, ścieki i nieczystości stałe przyjęte stawki pokrywają tylko część kosztów jakie ponosi Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Różnica w kwocie 3,24 zł za 1 m3 wody, 10,61 zł za 1 m3 ścieków oraz 13,74 zł za 1 m3 ścieków 
odbieranych wozem asenizacyjnym dopłacana będzie z budżetu gminy.

** W razie braku urządzeń pomiarowych (ściekomierzy) ilość odprowadzanych ścieków ustala się w następujący sposób.
1. Dla gospodarstw domowych korzystających z jednego ujęcia wody z zainstalowanym wodomierzem, według wskazania 

na wodomierzu.
2. Dla odbiorców korzystających z jednego lub więcej ujęć wody bez zainstalowanych wodomierzy, na podstawie norm ry-

czałtowych zużycia wody.
P.S.

podziękowanie
 Dziękuję mieszkańcom Głobikówki i Smarżowej za udział 
w wyborach samorządowych i oddane głosy na kandydatów 
Wspólnoty Ziemi Dębickiej.

Radny Jerzy Kmiecik

Szanowni mieszkańcy januszkowic i Opacionki!
 Pragnę podziękować Państwu za udział w wyborach samo-
rządowych. Szczególnie dziękuję tym osobom, które już po 
raz kolejny poparły moja kandydaturę w wyborach do Rady 
Miejskiej. Postaram się nie zawieść Waszego zaufania. Będę 
starał się zabiegać o dobro wszystkich mieszkańców i dbać 
o rozwój naszych sołectw.

Z wyrazami szacunku, Ryszard Chajec

cd. ze str. 3

Dziękuję serdecznie za życzliwość i wsparcie podczas 
kampanii wyborczej i za każdy oddany na mnie głos w dniu 
Wyborów Samorządowych. Zaufanie, którym zostałem przez 
Państwa obdarzony, mobilizuje mnie do dalszej intensywnej 
pracy na rzecz rozwoju miasta i gminy Brzostek oraz gminy 
Jodłowa

Z poważaniem Jan Łazowski

Drodzy mieszkańcy Woli Brzosteckiej
 Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy obdarowali mnie 
swoim zaufaniem i oddali na mnie głos w wyborach. Jako 
Radna postaram się spełnić Wasze oczekiwania i dołożę 
wszelkich starań by Was godnie reprezentować i dbać o naszą 
wieś i jej mieszkańców. 
 Jeszcze raz serdecznie dziękuję 

Z wyrazami szacunku Anna Nowicka

Obrady sesji „na żywo”
 Po raz pierwszy w historii Brzostku sesja Rady 
Miejskiej była transmitowana w internecie „na 
żywo”. Pierwszą sesję nowej kadencji samorządu 
oglądało prawie tysiąc osób. Tak wielkiego zainte-
resowania obradami w internecie nikt się nie spo-
dziewał. Wprawdzie na sesję może przyjść każdy, 
ale jak się okazuje wygodniej jest bez wychodzenia 
z domu śledzić przebieg posiedzeń rady.
 Obecnie w sieci znajduje się materiał archiwalny 
z tej sesji, dlatego jeśli ktoś przeoczył transmisję 
lub z jakichś przyczyn nie mógł jej obejrzeć ma 
możliwość zrobić to jeszcze teraz. 

Józef Nosal
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– na wstępie proszę krótko przed-
stawić się czytelnikom „Wiadomości 
Brzosteckich”.

– Mam 48 lat, urodziłem się i wychowa-
łem w Brzostku, ale ponad 20 lat miesz-
kałem w Krakowie – najpiękniejszym 
mieście w Polsce, do którego z praw-
dziwą przyjemnością wracam. Muszę 
jednak stwierdzić, że krakowianinem nie 
poczułem się nigdy. Zawsze wewnątrz 
byłem „z Brzostku”. I wierzcie mi Pań-
stwo, że nie jestem jedynym, który tak 
czuł lub czuje. Wielu naszych rodaków, 
skręcając w Pilźnie na drogę do Brzost-
ku, zaczyna automatycznie używać 
naszej lokalnej gwary. Wróciłem tutaj 
ponownie kilka lat temu. Mieszkamy 
wraz z żoną, naszymi dziećmi i moimi 
rodzicami przy ulicy Mysłowskiego. 
Dalsza moja historia tutaj to Stajnia 
Ułańska, konie i kawaleria. Ale tę część 
mojego życia już Państwo doskonale 
znają. 

– 16 listopada został Pan wybrany 
Burmistrzem Brzostku. Jak to Pan 
odebrał?

– Muszę Państwu powiedzieć, że nie 
pamiętam, kiedy byłem tak zdenerwo-
wany jak w wyborczą noc. Chyba nigdy. 
Najpierw przyszły wyniki z Bukowej, 
gdzie wygrałem, potem Klecie – prze-
grana, Kamienica Dolna – przegrana, 
Gorzejowa – przegrana… Przypomniało 
mi się wtedy powiedzenie: „Miłe złego 
początki”, ale kiedy przyszły informacje 
z okręgu Januszkowice/Opacionka, że 
„kroi się” remis (a spodziewałem się 
tam klęski), zacząłem wierzyć, że mam 
szanse wygrać te wybory. Potem były 
już same dobre wiadomości. Kiedy 
okazało się, że wygrałem w okręgu 
Skurowa/Przeczyca, wiedziałem, że bę-

dzie dobrze. Byłem tak wyczerpany 
trudami kampanii i stresem w noc 
wyborczą, że po roboczym podsu-
mowaniu wyników była wprawdzie 
radość, ale bez euforii. Ponieważ nie 
mam w zwyczaju świętować niczego 
przed czasem, nie miałem nawet 
szampana w domu. Skończyło się 
na kieliszku koniaku u kuzynostwa 
Stokłosów, którzy nie przyjęli do 
wiadomości, że jestem zmęczony 
i kazali po 2 w nocy natychmiast 
mi się zameldować. Po pół godzinie 
byłem jednak już w łóżku. Ale sen 
po takim zdenerwowaniu był marny 
a na dodatek krótki. O siódmej obu-
dzony kolejnym telefonem wstałem 
na śniadanie. Ale od siódmej do 
prawie dziesiątej nie mogłem nic 
przełknąć, bo telefon dzwonił po 
prostu cały czas. A jak odebrałem 
sam wybór? Myślę, że mój wynik 
wyborczy nie był aktem zachwytu 
nad osobą Wojciecha Staniszew-

skiego, a raczej czytelnym sygnałem od 
wyborców, że oczekują czegoś innego, 
zmian i nowego otwarcia. Choć zapewne 
moja osoba musiała być na tyle wiary-
godna, że ludzie mi zaufali. Dziś muszę 
zrobić wszystko, by tego zaufania nie 
zawieść.

– Jakie problemy Brzostku uważa 
Pan za najważniejsze i jak zamierza 
je rozwiązać?

– Myślę, że raczej trzeba zawsze mówić 
o problemach Gminy Brzostek a nie 
samego Brzostku. Jest takie przekonanie 
wśród sporej części mieszkańców naszej 
gminy i ja je podzielam, że zapomina się 
trochę o ich potrzebach, a koncentruje 
się uwagę na samym mieście Brzostek. 
Trochę trzeba przeorientować nasze 
dotychczasowe myślenie. Kampania 
i związana z nią potrzeba dotarcia do 
wyborców pozwoliła mi na własne oczy 
zobaczyć, jakie są faktyczne problemy 
mieszkańców naszej gminy. I tutaj jestem 
zdania, że najważniejsze są drogi. To jest 
początek wszystkiego. Można mnożyć 
różne potrzeby, ale sposobem ich roz-
wiązywania pozostaje zawsze droga. Co 
do samego Brzostku to problemy komu-
nikacyjne stają się wręcz sprawą palącą. 
Dlatego pracować będziemy nad no-
wymi rozwiązaniami. By zlikwidować 
kłopoty z wyjazdem w kierunku Jasła, 
będziemy w pierwszej kolejności chcieli 
dokończyć odcinek drogi w Nawsiu 
Brzosteckim w kierunku Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i dalej ulicy Szkolnej 

– Jak ocenia Pan sytuację finansową 
gminy i w jaki sposób zamierza ją Pan 
poprawić?

– Nie dramatyzowałbym, jeśli idzie 
o sytuację finansową gminy. Zadłuże-

nie nie jest większe niż w większości 
polskich gmin. Nie podzielam opinii, że 
burmistrz Bieniek zostawia gminę w złej 
kondycji finansowej, chociaż uważam, 
że pewne inwestycje były „przestrzelo-
ne” i nie na naszą kieszeń. Ale to moja 
subiektywna ocena, którą zresztą nie 
każdy podziela. Muszę także dodać, że 
jeśli ktoś dokładnie zwiedzi gminę, to 
zobaczy na własne oczy, jak wiele zrobił 
poprzedni burmistrz. Spieraliśmy się 
często i o wiele rzeczy, ale zawsze sza-
nowaliśmy się nawzajem. Zresztą wielo-
krotnie już mówiłem o tym i powtórzę 
jeszcze raz – niewielu nowo wybranych 
wójtów czy burmistrzów miało taki 
komfort w przejmowaniu władzy jak ja. 
Burmistrz Bieniek stworzył wspaniały 
klimat, zadbał o wszystko, by przekazać 
gminę sprawnie i bez problemów. Zade-
klarował także swoją pomoc i podkreślił, 
że w sprawach miasta i gminy jest cały 
czas do dyspozycji. Podobne deklaracje 
padły z ust wiceburmistrza Szczepko-
wicza. Trudno o lepszy przykład dobrej 
współpracy między tymi, którzy odcho-
dzą a tymi, którzy zaczynają. 

– Jak ocenia Pan dotychczasową pracę 
brzosteckiego samorządu?

– Proszę mi wybaczyć, ale nie będę się 
porywał na zbyt głęboką ocenę. Wyni-
ka to z faktu, że gminą przez wiele lat 
kierowała ta sama osoba. Radni gminy 
mieli pewien komfort, bowiem wiedzie-
li, że doświadczenie urzędującego wtedy 
burmistrza daje sporą gwarancję spraw-
nych i dobrych decyzji. Stąd – w mojej 
ocenie – zbyt pasywnie podchodzili 
do projektów płynących z Magistratu. 
Dziś sytuacja jest trochę inna, podobnie 
jak i moja filozofia „burmistrzowania” 
w Brzostku. Bardzo bym chciał, by 
radni byli aktywni i mocno włączali się 
w kreowanie rzeczywistości, jaka nas 
otacza. Na pewno nie będę się obrażał na 
ich uwagi czy sugestie, a z radością będę 
widział aktywność i dobre pomysły. 
Cały czas powtarzam, że tylko poprzez 
udział w życiu społecznym jak najwięk-
szej ilości mieszkańców zrodzą się cie-
kawe projekty i dobre pomysły na to, by 
poprawiać naszą gminę. Będę się jednak 
stanowczo sprzeciwiał przenoszeniu na 
grunt naszego samorządu podziałów 
politycznych. Wystarczy nam sensacji, 
którymi karmią nas media z sejmu, sej-
mików i powiatu. Samorząd udowodnił 
już nie raz, że przy wyborach nie mają 
znaczenia poglądy polityczne, zwłaszcza 
w małych gminach. Tutaj głosuje się na 
konkretnych ludzi, których się zna. Gdy-
by było inaczej i głosowano by kluczem 
partyjnym burmistrzem Brzostku byłby 
ktoś zupełnie inny.

– Czy jest coś, czym szczególnie 
chciałby Pan zająć się w pierwszych 

Wywiad z panem Wojciechem Staniszewskim 
– nowym Burmistrzem Brzostku
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miesiącach pracy na stanowisku Bur-
mistrza?

– Tak, trzy sprawy. Pierwsza to temat 
dawnej „Cukierni”. Chcę zapoznać się 
dokładnie ze stanem prawnym i spraw-
dzić, jaka jest możliwość rozwiązania 
jej sytuacji.
Druga sprawa to realna możliwość 
przejęcia budynku dawnego internatu 
ZS im. Jana Pawła II i zlokalizowanie 
tam przedszkola.
Trzecia to powstanie w Urzędzie Miasta 
i Gminy jednostki organizacyjnej „Pro-
mocja i rozwój gospodarczy” z zadania-
mi aktywnego poszukiwania wsparcia 
w obszarze programów unijnych oraz 
zintensyfikowania poszukiwań poten-
cjalnych inwestorów.

– W jaki sposób zamierza Pan promo-
wać Brzostek na zewnątrz?

– Musimy na samym początku przepro-
wadzić „remanent”. Zapisać po stronie 
atutów to, co mamy i pod te atuty 
przygotować ofertę turystyczną i folder 

promocyjny. Musimy zobaczyć, co nas 
wyróżnia na tle pozostałych gmin. Co 
mamy dobrego i wartościowego, by 
się pochwalić. Co powoduje, że wy-
raz „Brzostek” czy wyrazy „Gmina 
Brzostek” kojarzy się innym z naszą 
miejscowością i regionem. To trzeba 
potem zagospodarować, odpowiednio 
ująć, „opakować” i znaleźć kanały 
dystrybucji tego pomysłu tak, by trafił 
do jak największej liczby odbiorców. 
Trzeba wytworzyć „modę” na naszą 
gminę i potem to pielęgnować. 

– Co chciałby Pan przekazać czytel-
nikom „Wiadomości Brzosteckich” 
przed zbliżającymi się świętami Bo-
żego narodzenia?

– Oczywiście najserdeczniejsze życze-
nia, by święta były czasem rodzinnych 
spotkań, wytchnieniem od codziennej 
gonitwy, refleksją nad życiem i by upły-
nęły one w zdrowiu, spokoju i radości. 
Chciałbym też skierować do Państwa 
prośbę. Wiem, że fakt sprawowania 
urzędu burmistrza powoduje z natury 

rzeczy większe zainteresowanie moją 
osobą. Jest to zupełnie normalne a nawet 
pożądane, gdyż mam godnie reprezen-
tować gminę i tego należy ode mnie 
wymagać. Ale chciałbym też – chociaż 
w części – dalej pozostać normalnym 
mieszkańcem Brzostku, facetem, któ-
ry idzie do sklepu, czasami kogoś nie 
zauważy, nie powie dzień dobry nie 
dlatego, że nagle „zaczął zadzierać 
nosa”, tylko dlatego, że się zamyśli... 
Tym bardziej, że niestety nie mam daru 
zapamiętywania twarzy i często jest 
tak, że dzień wcześniej kogoś poznaję, 
a następnego dnia go mijam jakbym 
go w życiu nie widział. Ot, taka moja 
słabostka… 
Mam świadomość, że urząd mnie zobo-
wiązuje, ale proszę pamiętać, że przede 
wszystkim jestem wciąż tym samym 
Wojtkiem Staniszewskim, którego 
znacie od lat. Proszę Państwa zatem, 
traktujcie mnie tak samo jak dotąd.
Zdrowych, spokojnych Świąt!

– Dziękuję za rozmowę.
Józef Nosal

 Chciałbym podziękować ustępującemu 
Burmistrzowi Panu Leszkowi Bieńkowi 
za 4 letnią współpracę pomiędzy Urzę-
dem Miejskim w Brzostku a Środowi-
skowym Domem Samopomocy im. Jana 
Pawła II w Brzostku.
 Panie Burmistrzu, dziękuję za Pańską 
pomoc i starania, które przyczyniły się do 
tego, iż w 2010 roku mogliśmy wspólnie 
otworzyć Środowiskowy Dom Samopo-
mocy. Dom ten od 4 już lat codziennie 
wspiera i otacza opieką ponad 40 osób 
niepełnosprawnych. Dziękuję za pomoc 
jaką okazał Pan podczas tych 4 lat działa-
nia ŚDS. Początkowo nie były to lata dla 
nas wszystkich łatwe, gdyż było to nowe 
zadanie. Jednakże jestem przekonany, że 
swoją pracę wykonaliśmy bardzo dobrze, 
o czym świadczy coraz większa liczba 
uczestników oraz potwierdzają to wnioski 
szeregu kontroli odbytych w ośrodku. 
Dziękuję, że zawsze mogliśmy liczyć na 
fachową wiedzę, cenne wskazówki za-
równo z Pana jak i ze strony pracowników 
Urzędu Miejskiego.
 Przez ten 4 letni czas naszej współpra-
cy mogłem też od Pana, jako doświadczo-
nego sternika, wiele się nauczyć. Nabyłem 
jeszcze więcej doświadczenia, dzięki 
któremu łatwiej mi będzie pełnić moją 
funkcję. Wspólnie udało nam się zorga-
nizować wiele imprez plenerowych, wiele 
uroczystości dla mieszkańców naszej 
gminy. Mogliśmy zawsze liczyć na Pana 
wsparcie podczas organizacji imprez in-
tegracyjnych dla naszych podopiecznych 
oraz ich rodzin. Przybliżyliśmy wspól-
nie społeczeństwu codzienny trud osób 
niepełnosprawnych. Sprawiliśmy tym 
samym, że nasze społeczeństwo życzli-
wiej podchodzi do niepełnosprawnych, 
rozumie ich potrzeby, a co najważniejsze 
– mieszkańcy przestali się ich bać, trak-

tują ich na równi, czyli tak jak traktować 
powinni.
 Dziękuję za wszystko i zapewniam, 
że będzie Pan zawsze mile widzianym 
gościem w naszym ŚDS. Życzę samych 
sukcesów zawodowych na drodze, którą 
Pan zawsze obierze. Do tego potrzeba 
zdrowia, którego panu życzę oraz wspar-
cia, na które zawsze może Pan liczyć.
 Podobne słowa kieruję do Pana Za-
stępcy Burmistrza Piotra Szczepkowicza. 
Ilekroć zwracaliśmy się do Pana, zawsze 
mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie. 
Zawsze miły i uśmiechnięty, życzliwy 
dla osób niepełnosprawnych. Kiedy 
dzwoniłem do Pana, przedstawiając się, 
słyszałem „w czym mogę pomóc” i taką 
pomoc otrzymywaliśmy. Również życzę 
Panu sukcesów na ścieżce zawodowej 
i prywatnej oraz dużo zdrowia do reali-
zacji założonych sobie celów.

Karol Staniszewski  
kierownik ŚDS Brzostek

 W mijającym roku chciałbym złożyć 
serdeczne podziękowania dla wszystkich, 
którzy wspierali, wspierają i w co nie wąt-
pię, będą wspierać nasz ośrodek. W szcze-
gólności dziękuję Panu Burmistrzowi 
Leszkowi Bieńkowi, pracownikom 
Urzędu Miejskiego, Pani Marcie Król 
oraz jej współpracownikom. Panu Ada-
mowi Ryndakowi wraz z pracownikami 
MGOPS, Radnym i Sołtysom. Dziękuję 
również firmom, które nas wspierają, a są 
to: Delikatesy Centrum – pani Małgorzata 
Drozd, GS”SCH” w Brzostku – pani 
Zofia Nylec, Betoniarnia Marbet – pani 
Maria Grzesiakowska, WINTERSPORT 
– państwo Dorota i Grzegorz Betlejowie, 
„LASZKŁO” – państwo Anna i Adam 
Latoszek, BSR Kraków O/ Brzostek – pan 
Ryszard Tomaszewski, Rusztowania – 

pan Adam Sieńkowski, Delikatesy Cezar 
– państwo Józef Czekaj i Maria Szczygieł, 
państwo Zbigniew i Renata Golec, Ap-
teka VITA – pani Krystyna Godawska, 
pani Lucyna Zięba, Delikatesy HITPOL, 
Zakład Gospodarki Komunalnej – pan 
Kazimierz Pitak, dyrektorzy szkół: pani 
Maria Przebięda, pan Jackek Berek, pani 
Anna Fundakowska, kierownik praktyk 
w ZS w Brzostku – Kleciach pani Teresia 
Radelczuk, brzostecki Caritas pani Kry-
styna Ryndak Szarek oraz pani Kazimiera 
Gotfryd wraz ze współpracownikami, 
kierownictwo, pracownicy i uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzost-
ku, strażacy z OSP Siedliska-Bogusz, 
Brzostek, Nawsie Brzosteckie, kierowni-
ctwo i pracownicy SGPZOZ w Brzostku 
i Smarżowej. Szczególne podziękowania 
kieruję do ks. dr. Jana Cebulaka, który 
bezustannie wspiera w każdy możliwy 
sposób nasz ośrodek. Dziękuję również 
księżom wikariuszom za katechezy oraz 
wsparcie. 
 Dziękuję również redakcji Wiadomo-
ści Brzosteckich, w szczególności panu 
Józefowi Nosalowi za umieszczanie na-
szych artykułów, relacji fotograficznych, 
a także za cierpliwość przy poprawianiu 
stylu i formy tychże artykułów.
 Nowemu Burmistrzowi – panu Woj-
ciechowi Staniszewskiemu życzę samych 
sukcesów zawodowych, dużo wytrwało-
ści w dążeniu do założonych celów, sił 
i zdrowia na ich wykonywanie, aby nam 
się wszystkim żyło lepiej.
 Na koniec chciałbym wszystkim ży-
czyć zdrowych oraz pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz, aby 2015 rok 
był rokiem lepszym.

Kierownictwo, pracownicy i uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy 

im. Jana Pawła II w Brzostku

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzostku dziękuje
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Z prac Rady Miejskiej
 W środę 12 listopada 2014 r. odbyła się 
ostatnia sesja Rady Miejskiej w Brzostku  
kończąca czteroletnią VI kadencję. Obra-
dy prowadziła Zofia Skórska – przewod-
nicząca Rady. Tematem pierwszej części 
obrad było podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w wieloletniej prognozie finan-

sowej Gminy Brzostek,
- zmian uchwały budżetowej na 2014 rok 

Nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej w 
Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku,

- obniżenia ceny skupu żyta przyjętej 
jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na obszarze Gminy Brzostek 
w 2015 roku,

- określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości,

- zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadze-
nie ścieków oraz ustalenia dopłat,

- ustalenia dopłaty z budżetu gminy do 
zbiórki nieczystości płynnych wywożo-

nych beczkowozem z bezodpływowych 
zbiorników od mieszkańców Gminy 
Brzostek,

- przyjęcia programu współpracy Gminy 
Brzostek z organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego,

- przyjęcia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Brzostek na 2015 
rok,

- przyjęcia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Brzostek na 2015 rok,

- powierzenia Gminie Miasta Rzeszów 
realizacji zadań w zakresie obsługi osób 
nietrzeźwych dowiezionych z terenu 
gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień 
w Rzeszowie,

- przyjęcia darowizny działek na rzecz 
Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod 
budowę drogi wewnętrznej w Siedli-
skach – Bogusz „Huta”.

- uchylenia uchwał dotyczących zaciąg-
nięcia zobowiązań na poczet budżetu 

roku 2015,
- upoważnienia Burmistrza Brzostku 

do zaciągnięcia zobowiązania finan-
sowego na poczet środków budżetu 
gminy w 2015 roku z przeznaczeniem 
na finansowanie zadania pod nazwą 
„Opracowanie projektu budowlanego 
sieci kanalizacyjno – wodociągowej 
wraz z przyłączami w miejscowości 
Brzostek ul. Polna”.

 W drugiej części obrad Przewodniczą-
ca Rady dziękowała radnym za udział w 
uroczystościach oficjalnych, imprezach 
kulturalnych i sportowych oraz przed-
stawiła dane statystyczne dotyczące 
pracy Rady Miejskiej w Brzostku. W VI 
kadencji działalności samorządu odbyło 
się 40 sesji podczas których przyjęto 323 
uchwały.
 Na zakończenie Burmistrz Leszek Bie-
niek oraz Przewodnicząca Zofia Skórska 
dziękując za współpracę i działania na 
rzecz rozwoju gminy wręczyli radnym 
pamiątkowe podziękowania.

E. Szukała

 24 listopada 2014 r. o godz. 9.00 
dziewiętnastu gimnazjalistów z sześciu 
szkół (Siedliska-Bogusz, Nawsie Brz., 
Januszkowice, Kołaczyce, Jodłowa, 
Brzostek) z zapałem przystąpiło do pi-
sania opowiadania zaczynającego się od 
słów: Na wąskich uliczkach miasteczka 
jak zwykle było tłoczno. Wysoki mężczy-
zna, rozglądając się nerwowo, z trudem 
przeciskał się przez tłum.
 Atmosfera z minuty na minutę stawała 
się coraz bardziej gęsta od twórczych 
myśli. Przez półtorej godziny długopi-
sy i pióra nie odrywały się od kartek. 
I powstał niezły tomik krótkich form 
prozatorskich, którego pierwszymi czy-
telnikami i recenzentami są członkowie 
komisji konkursowej w osobach: Józef 
Nosal, redaktor naczelny „Wiadomości 
Brzosteckich” oraz Zuzanna Rogala, 
emerytowana nauczycielka języka pol-
skiego.  

U. Kobak

Konkurs literacki „ja piszę! Z polotem i wyobraźnią”

Szanowni państwo!
 Kończąc po 16 latach 
kadencję Wójta i Burmi-
strza Brzostku serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy 
w ostatnich dniach urzędo-
wania w wielu rozmowach: 
na ulicy, w sklepie, biurze 
nie licząc na żadne względy 
pozytywnie oceniali moją 
pracę, sposób kontakto-
wania się ze wszystkimi 
mieszkańcami, szacunek 
dla każdego Człowieka 
oraz naszą wieloletnią 
współpracę. Takie miłe 
i szczere słowa są najlepszym podziękowaniem za wszyst-
kie lata pracy, bo pokazują jeszcze raz prawdę o całym 

życiu: „Burmistrzem się bywa, a człowiekiem należy być 
zawsze”. Wasze słowa Drodzy Mieszkańcy Gminy Brzo-
stek są dla mnie najlepszą zapłatą. Jeszcze raz serdecznie 
dziękuję.
 Bardzo serdecznie dziękuję za ciepłe słowa oraz podzię-
kowania za współpracę przedstawicielom następujących 
instytucji: radnym i sołtysom Gminy Brzostek, pracowni-
kom Urzędu Miejskiego, Gminnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Środowisko-
wego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Zespołu 
Szkół w Nawsiu Brzosteckim, Zespołu Szkół w Januszko-
wicach, Szkoły Podstawowej w Przeczycy, Domu Kultury 
w Brzostku oraz Proboszczowi Parafii Brzostek.
 Nowemu Burmistrzowi Brzostku życzę wielu sukcesów 
w pracy zawodowej dla dobra wszystkich mieszkańców 
naszej Gminy. 
   Z wyrazami szacunku

Leszek Bieniek
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 Inauguracyjna sesja VII kadencji sa-
morządu odbyła się 1 grudnia 2014 roku. 
Funkcję radnego seniora pełnił Pan Al-
fred Nawracaj, który rozpoczął obrady 
Rady Miejskiej w Brzostku. Na początku 
sesji odbyła się ceremonia złożenia ślu-
bowania. Po odczytaniu roty ślubowania: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i mieszkańców”, 
radni wypowiadali słowa: „ślubuję, tak 
mi dopomóż Bóg”. Z chwilą złożenia 
ślubowania nastąpiło objęcie mandatu 
radnego Rady Miejskiej w Brzostku. 
Obecną Radę reprezentują: Grażyna Ca-
baj, Ryszard Chajec, Mateusz Domaradz-
ki, Paweł Hipszer, Gustaw Hołowicki, 
Jerzy Kmiecik, Alfred Nawracaj, Anna 
Nowicka, Zofia Roś, Jan Sarnecki, Zofia 
Skórska, Marian Warchał, Andrzej Wi-
tek, Daniel Wójcik, Krystyna Wójtowicz.
 Rada Miejska w Brzostku w głoso-
waniu tajnym, bezwzględną większością 
głosów wybrała na Przewodniczącego 
Rady Daniela Wójcika, a na Wiceprze-
wodniczącego Alfreda Nawracaja.
 Kolejnym uroczystym punktem obrad 
było złożenie ślubowania przez Burmi-
strza Elekta Pana Wojciecha Staniszew-
skiego, który wygłosił rotę ślubowania:
„Obejmując urząd Burmistrza Brzostku 
uroczyście ślubuję, że dochowam wier-
ności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicz-
nego i pomyślności mieszkańców miasta 
i gminy – ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
 Na zakończenie ustępujący Burmistrz 
Brzostku Leszek Bieniek, przekazał 
nowemu Burmistrzowi Brzostku Wojcie-
chowi Staniszewskiemu insygnia władzy: 
łańcuch Burmistrza z herbem Gminy.
 Kolejna sesja planowana jest na 
12 grudnia br.

E. Szukała

Z prac Rady Miejskiej

Inauguracyjna sesja VII kadencji samorządu

Przekazanie insygniów władzy przez ustępującego Burmistrza leszka Bieńka 
nowemu Burmistrzowi Brzostku Wojciechowi Staniszewskiemu

nowy Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel WójcikZaprzysiężony Burmistrz Wojciech Staniszewski

Radni w oczekiwaniu na wynik głosowania
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 Centrum Kultury i Czytelnictwa Publiczna w Brzostku zorga-
nizowało wyjątkowo udane spotkanie z Wiesławem Drabikiem – 
autorem książek dla dzieci. Przepiękny słoneczny dzień 6 listopada 
na pewno zapisze się w pamięci dzieciaków. W Sali Widowiskowej 
Domu Kultury, zebrała się grupa pierwszoklasistów ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku. Widać było, że pan Wiesław – nasz 
gość, posiada wspaniały dar łatwego nawiązywania kontaktów 
z dziećmi. Nie trzeba było przełamywać barier, bo uczniowie 
bardzo szybko i aktywnie przez całą godzinę rwali się do odpo-

wiedzi. Było bardzo wesoło i śmiesznie, bo książki pana Drabika 
zawierają dużo humoru oraz rymowanek, a dzieci to uwielbiają. 
Były również nagrody w postaci naklejek i zakładek. Kto uzbierał 
ich najwięcej otrzymał książkę z dedykacją od autora. Tym wy-
różnionym został Bartosz Czapla – należą mu się gratulacje za 
bystrość i odwagę. Wszystkie dzieci były wspaniałe, a uśmiech na 
twarzach pań świadczył, że są dumne ze swoich wychowanków.

Maria Kawalec
Zdjęć na str. 25

 Święto Niepodległości obchodzone 11 
listopada dla upamiętnienia odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 1918 r. po 
123 latach niewoli, zostało ustanowione 
w 1937 r. Jednak od 1939 r. nie było ob-
chodzone, a od 1945 r. wręcz zakazane 
przez władze rządzące. Dopiero po okre-
sie transformacji systemowej w 1989 r. 
Sejm PR odpowiednią ustawą przywrócił 
należną rangę temu świętu, jako Na-
rodowemu Świętu Niepodległości. Od 
tej pory dzień 11 listopada jest dniem 
wolnym od pracy i w ca-
łym kraju uroczyście ob-
chodzonym. W większych 
miastach organizowane są 
marsze Niepodległości, 
Biegi Niepodległości, czy 
też koncerty patriotyczne, 
akademie i wiece celem 
uświetnia tego ważnego 
polskiego święta.
 Obchody Święta Nie-
podległości w Brzostku 
rozpoczęto Mszą świętą 
odprawioną w Kościele 
Parafialnym przez księdza 
proboszcza Jana Cebulaka 
z wygłoszoną homilią na-
wiązującą do historii i tra-
dycji niepodległościowych.
W uroczystościach wzięły udział pocz-
ty sztandarowe ze szkół i organizacji 
społecznych, radni oraz mieszkańcy 
Brzostku. 
 Po odprawionej Mszy świętej mło-
dzież z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi 
w Brzostku przygotowała pod kierun-
kiem nauczycieli z tej szkoły montaż 
słowno-muzyczny pod hasłem „Polska 

to jest wielka rzecz”. Występ ten bar-
dzo się spodobał publiczności, o czym 
świadczyły gromkie brawa i owacje na 
stojąco. Młodzież istotnie była bardzo 
dobrze przygotowana, a dobór odpowied-
nich utworów literackich poświęconych 
postaciom historycznym walczącym 
o niepodległość Polski oraz pieśni pa-
triotycznych wykonanych brawurowo 
przez wyjątkowo uzdolnioną młodzież 
sprawiał, że ten artystyczny występ był 
niezwykle atrakcyjny i interesujący.

 Po części artystycznej uczestnicy 
uroczystości przemaszerowali na obiekty 
Żywego Pomnika Jana Pawła II, gdzie 
pod pomnikiem Pamięci Ofiar Katyń-
skich i Smoleńskich odbyła się dalsza 
część obchodów. Tu po krótkiej modli-
twie za bestialsko zamordowanych w Ka-
tyniu oraz za poległych w katastrofie 
smoleńskiej złożono wiązanki kwiatów 

i zapalono znicze. Biało-czerwone 
wiązanki kwiatów uroczyście składali 
przedstawiciele władz samorządowych, 
miejscowych organizacji społecznych 
oraz szkół.
 O randze Święta Niepodległości 
w dzisiejszych czasach najlepiej mówi 
zamieszczony poniżej krótki artykuł 
młodzieży z brzosteckiego gimnazjum, 
która prezentowała z tej okazji montaż 
słowno-muzyczny w brzosteckim koś-
ciele parafialnym.

E.M.

Sen o polsce  
niepodległej
 11 listopada 2014 r. w Koś-
ciele Parafialnym p.w. Pod-
wyższenia Krzyża Święte-
go w Brzostku odbyły się 
obchody Święta Niepod-
ległości. Uroczystość roz-
poczęła się od Mszy świę-
tej, następnie uczniowie 
Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku przed-
stawili montaż słowno-
-muzyczny pt. „Modlitwa 
polskiego żołnierza”.
 Biało-czerwony dąb – 

symbol siły, chwały, odwagi, honoru, 
niepodległości, obok niego różaniec 
przewieszony przez rękę Matki Boskiej, 
a nad nimi cytat z „Wesela” Wyspiańskie-
go: „Polska to jest wielka rzecz”. Wokół 
tych symboli narodowych i religijnych 
zgromadzili się gimnazjaliści, by uroczy-
ście uczcić 96. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Przedstawiony 
spektakl poświęcony został żołnierzom 
walczącym o wolność, gdyż historia 
naszej ojczyzny jest w wielkiej mierze 
historią wojenną. 
 W metaforycznym przekazie pokaza-
no losy Polaków walczących w powsta-
niach narodowowyzwoleńczych, a także 
podczas I i II wojny światowej. W insce-
nizacji odwołano się również do klasyki 
filmu polskiego, wyświetlono fragmenty 
„Wesela” w reż. Andrzeja Wajdy. 
 Mamy nadzieję, że na pytania wypo-
wiedziane przez Poetę – bohatera dra-
matu Wyspiańskiego: „A czy Ty wiesz, 
dokąd masz iść, o czym Tobie marzyć, 
śnić...” potrafią odpowiedzieć współcześ-
ni Polacy.

agb
Więcej zdjęć na str. 24

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

Daj Panie Jego duszy wieczny odpoczynek, 
a światłość Twoja niech odbija się w Jego oczach.
Kto Cię poznał, pokochał. Kto Cię kochał opłakuje

Pogrążeni w rozpaczy pożegnaliśmy 
8 listopada ukochanego Męża, Syna, Siostrzeńca

śp. Pawła Piękosia
 Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich bliskich, sąsiadów 
i znajomych, którzy razem z nami uczestniczyli w uroczystościach pogrze-
bowych.
 Szczególne Bóg zapłać składamy na ręce drogich nam kapłanów: 
Ks. Krzysztofa, Ks. Dariusza, Ks. Patryka i Ks. Pawła. Byli z nami w chwi-
lach smutku i żalu po odejściu ukochanej osoby oraz okazali nam duchowe 
wsparcie, pocieszenie, a także modlitwę.

Z wyrazami szacunku: żona, mama i wujek
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Zabawa andrzejkowa
 22 listopada w Domu Ludowym w Przeczycy zostały zor-
ganizowane „Andrzejki”. Wszyscy uczniowie od kilku dni nie 
mogli doczekać się wspólnej zabawy tj. nie tylko tańców przy 
dźwiękach muzyki, ale również wróżb, które miały przepowie-
dzieć ich przyszłość oraz odkryć przed nimi ich prawdziwe „ja”. 
Po raz pierwszy uczestnikom imprezy cały czas towarzyszyły 
dwie czarodziejki, które miały za zadanie pomóc dzieciom 
podczas wróżb oraz zachęcić do tańców najbardziej nieśmiałe 
osoby.
 Jako pierwsi na parkiet wkroczyli najmłodsi wychowanko-
wie szkoły czyli przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III. Tym 
razem pięciolatki i sześciolatki losowały kolory oraz zwierząt-
ka, dzięki czemu poznaliśmy ich charaktery oraz najbliższą 
przyszłość. Starsi uczestnicy imprezy przebijali balony, a także 
sprawdzali w specjalnym, bo magicznym worku, kim zostaną 
w przyszłości. Następnym punktem imprezy było sprawdzenie 
w serduszku imienia swojej wybranki lub wybranka. Kolejną 
i zarazem ostatnią wróżbą przeznaczoną dla dzieci była „Szka-
tułka”, gdzie uczniowie przy milknących dźwiękach muzyki 
dowiadywali się co czeka ich w przyszłości. Po wróżbach 
przyszedł czas na zabawę przy dźwiękach muzyki. Wszyscy 
bardzo chętnie wkroczyli na parkiet, by miło z przyjaciółmi 
spędzić to sobotnie przedpołudnie.
 Gdy zabawa andrzejkowa młodszych wychowanków do-
biegała powoli końca, do Domu Ludowego przyszli ich starsi 
koledzy i koleżanki z klas IV-VI oraz specjalnie zaproszeni 
tegoroczni absolwenci. Tym razem czarodziejki rozpoczęły 
wróżby od zachęcenia uczniów do przekłucia balonów i po-
znania swojej przyszłości. Kolejnym punktem imprezy było 
wróżenie ze szpilek, dzięki czemu kolejne osoby dowiedziały 
się co ich czeka w najbliższych miesiącach. Starsi uczniowie 
podobnie jak i młodsi koledzy mogli również uczestniczyć 
w innych wróżbach takich jak: „Serduszko”, „Kim zostanę?” 
oraz „Szkatułka”. Kiedy wszyscy poznali już swoją przy-
szłość nadszedł czas na wspólną zabawę przy muzyce. Dzięki 
uprzejmości oraz zaangażowaniu mam z Rad Oddziałowych 

uczestnicy imprezy nie byli ani spragnieni ani głodni, ponieważ 
mamy zatroszczyły się o poczęstunek.
 Tańcom nie było końca i kiedy zbliżała się godzina 15.00 
wszyscy byli troszkę zawiedzeni, że kończy się dobra zabawa 
i trzeba będzie już wracać do domu. Kiedy nasi wychowan-
kowie odpoczywali po imprezie szkolnej, wieczorową porą 
do Domu Ludowego przybyli dorośli uczestnicy „Zabawy 
Andrzejkowej”, by w gronie znajomych przyjemnie spędzić 
sobotni wieczór i noc.
 Dyrekcja i cała społeczność szkolna dziękuje wszystkim 
osobom, dzięki którym mogliśmy zorganizować „Andrzejki”. 
Dziękujemy panu sołtysowi, który kolejny raz pozwolił ucz-
niom naszej szkoły bawić się w sali Domu Ludowego, a później 
udostępnił obiekt na „Zabawę Andrzejkową” dla dorosłych 
organizowaną przez Radę Szkoły, z której całkowity dochód 
zostanie przeznaczony na pomoc szkole. Szczególne podzięko-
wania składamy paniom: Krystynie Drechny, Marii Łukasik, 
Agnieszce Gonet, Lucynie Wnęk, Marcie Michońskiej, Wła-
dysławie Bieleckiej, Marcie Szymańskiej, Barbarze Szukała, 
Annie Dziedzic, Małgorzacie Socha, Joannie Sury oraz panom: 
Waldemarowi Sury, Robertowi Socha, Marcinowi Michońskie-
mu, Andrzejowi Szymańskiemu, Markowi Przybyło.

Elżbieta Warchał

 27 listopada 2014 roku Burmistrz Leszek 
Bieniek i jego Zastępca Piotr Szczepkowicz 
spotkali się z pracownikami Ośrodka Zdro-
wia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Kierownicy tych instytucji Bożena Szymań-
ska oraz Adam Ryndak złożyli kończącym 
kadencję Burmistrzom serdeczne podzięko-
wania za wieloletnią pracę na rzecz gminy 
i współpracę z wymienionymi jednostkami 
życząc im jednocześnie wiele zdrowia, po-
myślności w życiu osobistym i przyszłym 
zawodowym.
 Spotkanie odbyło się w przyjaznej i ser-
decznej atmosferze.

aa

Spotkanie Burmistrzów z pracownikami Ośrodka Zdrowia i gOpS-u
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 Każde dziecko rozpoczynając naukę 
w klasie pierwszej szkoły podstawowej 
czeka na chwile, gdy zostanie paso-
wane i złoży uroczyste ślubowanie na 
pełnoprawnego ucznia. To uroczyste 
wydarzenie poprzedzają duże przygoto-
wania. Uczniowie zapoznają się ze swoją 
szkołą, kolegami, poznają swoje prawa 
i obowiązki, a także poznają lepiej 
siebie i swoje możliwości. Po bliższym 
zapoznaniu się z wychowawcą wspólnie 
przygotowują także całą uroczystość. 
Aby wszystko było dopięte na ostatni 
guzik dzieci muszą stanąć na wysoko-
ści zadania i bardzo dobrze wyćwiczyć 
swoje role, bo przecież występują przed 
dyrektorem, rodzicami, nauczycielem 
i całą społecznością szkolną.
 W tym roku uroczystość ta w Szkole 
Podstawowej w Przeczycy odbyła się 
19 listopada 2014 roku, którą przygo-
towała wychowawczyni pani Wiesława 
Skocz. Na początek uczeń klasy I Kry-
stian Kopeć powitał zebranych gości 
i zaprosił do obejrzenia części artystycz-
nej składającej się z przedstawienia pt. 
„Podróż do odległych krain”, montażu 
słowno-muzycznego, na który złożyły 
się wiersze i piosenki w wykonaniu 
pierwszoklasistów.
 Dzieci bardzo przeżywały swoje 
role, przecież były wróżkami, żabkami 
i królewną. Wszystko musiało wypaść 
wspaniale i oczywiście tak wyszło. Ze-
brani nagrodzili ich gromkimi brawami, 
co świadczyło o tym, że przedstawienie 
bardzo się wszystkim podobało.
 Po przedstawieniu odbyło się uroczy-
ste ślubowanie pierwszoklasistów, a po-
tem symbolicznego pasowania dokonała 
pani dyrektor Joanna Przewoźnik, 
która złożył również dzieciom życzenia 
wytrwałości w zdobywaniu nowych 
wiadomości i umiejętności, szóstek 
i wzorowego zachowania na pierwszym 
szkolnym świadectwie oraz samej rado-

ści w każdym dniu spędzonym w szko-
le. Następnie dzieci otrzymały tarcze 
i książeczki od pani dyrektor, dyplomy 
od wychowawcy i magiczne ołówki od 
Samorządu Uczniowskiego. Rodzice 
przygotowali dla nich poczęstunek 
w postaci paczek ze słodyczami.

 

Dzień ten na pewno pozostanie pierw-
szoklasistom na długo w pamięci. 
Wszystkim pierwszakom życzymy zdro-
wia i wielu sukcesów na nowej drodze 
obowiązków szkolnych.
 Pani dyrektor dziękuje wszystkim 
rodzicom, którzy zaangażowali się 
w przygotowania tej wyjątkowej uro-
czystości.

Wiesława Skocz

pasowanie pierwszoklasistów

 W środę 29 października Zespół Szkół w Siedliskach-
-Bogusz odwiedzili muzycy z formacji Rymcerze z programem 
profilaktycznym pt: „Nie zmarnuj swojego życia”. Spotkanie 
rozpoczęło się od świadectwa swojego życia przedstawionego 

najpierw przez Bęsia a następnie przez Dj Yonasa. Opowiadając 
koleje swego życia zachęcali, żeby wykorzystać swoje talenty 
zamiłowania i rozwijać się a nie patrzeć co inni powiedzą czy 
jak będą o nas myśleć, a przede wszystkim umieć wybierać co 
mi pomoże w stawaniu się lepszymi ludźmi.
 Kolejną częścią spotkania była prezentacja kilku piosenek 
wraz z przybliżeniem osób o których śpiewali, by jeszcze lepiej 
zrozumieć hasło „Nie zmarnuj swojego życia”.
 Ostatnim elementem spotkania był wspólny freestyle z muzy-
kami. Zapraszali oni naszych uczniów do wspólnego rapowania 
co wzbudziło ogromne zainteresowanie jak i wielką radość. 
 Całe spotkanie zakończyło się wspólnymi zdjęciami jak 
również wręczaniem autografów dla wszystkich chętnych i za-
pewnieniem, że jeśli muzycy będą w pobliżu to chętnie zawitają 
w nasze szkolne progi.
 Na koniec nie pozostaje nic innego jak podziękować Bę-
siemu i Dj Yonasowi za przyjazd, a przede wszystkim panu 
dyrektorowi Stanisławowi Wójtowiczowi za wyrażenie zgody 
by Rymcerze odwiedzili naszą szkołę, a panu Jerzemu Wojna-
rowskiemu za przygotowanie i obsługę nagłośnienia.

Ks. Eryk Bogacz

Spotkanie profilaktyczne pt. „Nie zmarnuj swojego życia”
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 Siłownie plenerowe cieszą się dużym 
zainteresowaniem w miejscach, gdzie 
powstały. Przyciągają zarówno dzieci, 
młodzież, jak i osoby dorosłe, tym sa-
mym odciągając ich od komputera czy 
telewizji. Świadomość pozytywnego 
wpływu ruchu na zdrowie jest coraz 
większa, a co za tym idzie pojawiają 
się oczekiwania co do dostępności od-
powiedniej infrastruktury. Aktywne 
spędzanie czasu na świeżym powietrzu 
wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale 
pozwala także odpocząć od stresów i kło-
potów dnia codziennego. Stowarzyszenie 
„Rozwój przez Edukację” działające przy 
Szkole Podstawowej w Przeczycy wy-
chodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, 
postanowiło dać impuls i możliwość do 
zmiany stylu życia na zdrowszy poprzez 
utworzenie siłowni zewnętrznej tzw. „si-
łowni pod chmurką”. W związku z tym 
złożono wniosek w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
małych projektów” do „Lokalnej Grupy 
Działania Liwocz”. Po pozytywnej oce-
nie formalnej i merytorycznej wniosku 
wraz z nadejściem pierwszych jesiennych 
dni, w parku przy szkole wybudowany 
został kompleks wyposażony w osiem 
urządzeń, służących do aktywnego 
wypoczynku ludzi w każdym wieku. 
Urządzenia połączone zostały w cztery 

zestawy za pomocą pylonów, na których 
znajduje się instrukcja obsługi ze wska-
zaniem stopnia trudności poszczegól-
nych ćwiczeń oraz opis zaangażowania 
odpowiednich partii mięśni. Każde 
z tych urządzeń umożliwia jednoczesne 
wykonywanie ćwiczeń przez dwie osoby. 
Wybrane przyrządy są łatwe w samo-
dzielnej obsłudze, odpowiednie zarówno 
dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych, nie 
wyłączając seniorów.
 Siłownia usytuowana jest na zielonym 
skwerze w otoczeniu drzew, dodatkowo 
w pobliżu placu zabaw dla dzieci, co 
zagwarantuje aktywny wypoczynek 
całych rodzin. Umieszczenie urządzeń 
w sąsiedztwie placu zabaw nie jest 
przypadkowe. Potocznie o siłowniach 
zewnętrznych mówi się, że to place zabaw 
dla dorosłych. Lokalizacja ta stwarza 
więc atrakcje dla rodziców i ich dzieci. 
W niedalekim sąsiedztwie znajduje się 
także kompleks boisk rekreacyjnych. 
Organizacja takiego obiektu na szkol-
nym podwórku pozwoli również naszej 
młodzieży szkolnej na wyeliminowanie 
nudy i rutyny na lekcjach wychowania fi-
zycznego zwłaszcza w okresie wiosenno-
-jesiennym. Zapewni młodzieży wolny 
czas, pomoże rozwinąć zamiłowania do 
sportu.
 Ogólnodostępna, nieodpłatna siłownia 

plenerowa będzie służyła wszystkim, 
którzy lubią być aktywni, jako miejsce 
popołudniowego wypoczynku. Taki 
ośrodek pod otwartym niebem to nie 
tylko możliwość uprawiania sportu, ale 
również miejsce spotkań znajomych. 
Siłownia, która powstała przy szkole 
codziennie aktywizuje mieszkańców. 
W słoneczne popołudnia wszystkie 
przyrządy do ćwiczeń są zajęte. Widać 
ćwiczącą młodzież, wieczorem przycho-
dzą osoby starsze. Nie przeszkadza im 
ani pogoda ani pora roku.
 W Przeczycy dotąd nie było tego typu 
obiektów, jednakże nie od dziś wiado-
mo, że sport jest jednym z warunków 
zdrowia, dzięki niemu pozbywamy się 
wielu chorób, zapobiegamy patologiom 
społecznym, zapewniając alternatywę 
do spędzania wolnego czasu. Urządzenia 
służą do ćwiczeń ogólnorozwojowych 
niemal wszystkich grup mięśni m.in. ra-
mion, barków, brzucha i nóg. Dzięki nim 
wśród korzystających nastąpi poprawa 
kondycji fizycznej, koordynacji ruchowej 
i krążenia krwi.
 Położenie szkoły w centrum wsi 
umożliwi łatwy dostęp do powstałej 
infrastruktury nie tylko mieszkań-
com, ale i turystom odwiedzającym 
miejscowość. Projekt realizowany był 
przez Stowarzyszenie „Rozwój przez 

Edukację”, ale i tym razem 
w prace zaangażowało się 
wiele osób. Dyrekcja i cała 
społeczność szkolna podzię-
kowania kieruje do panów, 
którzy pracowali przy pra-
cach związanych z wyrów-
nywaniem terenu pod plac 
przeznaczony na siłownię. 
Wśród pracujących byli: 
Pan Waldemar Sury, Pan 
Czesław Drechny, Pan Ka-
zimierz Łukasik, Pan Adam 
Kaczka, Pan Robert Socha, 
Pan Grzegorz Augustyn.
 Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do re-
alizacji projektu, jednocześ-
nie zapraszamy miłośników 
aktywnego wypoczynku do 
korzystania z siłowni.

Marta Augustyn

„Siłownia pod chmurką” przy Szkole podstawowej w przeczycy

Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim

Srebrna Nuta podkarpacia
 W dniu 13 listopada odbyły się przesłuchania konkursowe 
XI Podkarpackiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej „NA SKRZYDŁACH MUZYKI” zorganizowanego przez 
Rzeszowski Dom Kultury. Brała w nich udział uczennica naszej 
szkoły Małgorzata Dunajska, która piosenkami „Horror szkolny” 
i „Jestem zła…” wywalczyła Srebrną Nutę Podkarpacia zdobywając 
II prestiżowe miejsce. Pokonała 18 wykonawców reprezentujących 
bardzo wysoki poziom wokalny.
 Małgosi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

aa
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„…Nie głaskało mnie życie po głowie
nie pijałem ptasiego mleka
No i dobrze, no i na zdrowie,
tak wyrasta się na człowieka…”

Władysław Broniewski: „Do pro-
stego człowieka”

 Grudniowe popołudnie zmusza czło-
wieka do zadumy i refleksji. Kończy się 
kolejny rok w życiu ludzkim, zamyka się 
krąg oczekiwań i wyzwań tym większy, że 
świętami Bożego Narodzenia kończy się 
adwent i otwiera czas radosnych spotkań, 
pochylenia się nad żłóbkiem betlejemskim 
i podzielenia się śnieżnobiałym opłatkiem 
wigilijnym. Na ten czas grudniowych 
spotkań rodzinnych, obdarowywania się 
prezentami nie tylko rzeczowymi, ale 
także słownymi czekają nie tylko dzieci, 
ale czeka cały świat. Marzenia o spokoj-
nym – bez wojen i wyzysku, bez pogoni 
za pracą po krajach świata, bez przemocy 
i gnębienia słabszych – życiu stają się co-
raz mocniejsze, a słowa kolędy: „Podnieś 
rączkę Boże Dziecię, Błogosław Ojczyznę 
miłą w dobrych radach, w dobrym bycie, 
wspieraj jej siłę Swą siłą…” nabierają 
silnego znaczenia. Grudniowy wieczór 
zaprasza rodziny do „obrad” przy komin-
ku, przy stole, a kiedy wiatr rozrzuca białe 
gwiazdki śniegu, mróz maluje obrazy 
na szybach, pola przykryte są białą pie-
rzynką, a z drzewa zwisają czapy śnież-
ne człowiekowi łatwiej „rozliczać się” 
z samym sobą i snuć marzenia na nowy 
rok, jak w tej piosence: „Przynieś polom 
Nowy Roku bujny plon, a fabrykom rudy 
węgla wiele ton, przynieś miastom nowe 
domy, rzece most, wszystkim szczęścia 
jak najwięcej dni bez trosk”.
 W taki dzień jesienno-zimowy odwie-
dzam rodzinę Janiny i Edwarda Winiar-
skich w Januszkowicach. Wprowadza 
mnie ich córka Maria, a ja wsłuchuję 
się w ich opowieści rodzinne, trudne 
opowieści, bo przed kilkoma miesiącami 
odeszła do Pana ukochana matka i żona 
Janina. Powalony cierpieniem mąż i córka 
oglądają zdjęcia i z trudem wspominają, 
ocierając łzy zatapiają się razem w bólu.
 Córka Maria tak rozpoczyna swoje 
wspomnienia – zacznijmy od wspo-
mnienia mojej ukochanej mamy Janiny 

Winiarskiej z domu Foryś, która spisała 
swoją biografię w kilkunastu zdaniach 
wspominając młodość, czas II wojny 
światowej oraz dokładnie opowiedziała 
o rodzinie dziadków ze strony matki. 
Wiktoria i Józef Stankowie z Kleci two-
rzyli wielodzietną rodzinę – ośmioro 
dzieci – cztery córki Maria, Julia, Józefa 

i Helena oraz czterech synów – Leon, 
Stanisław, Jan i Wincenty. Dwaj synowie 
Leon i Stanisław służyli w policji. Leon 
z rodziną mieszkał w Jaryczowie, gdzie 
został zamordowany. Syn Stanisław po 
wybuchu II wojny światowej był repre-
sjonowany przez NKWD i zabity przez 
nich w Miednoje. Jan był strażnikiem 
więziennym w Drohobyczu, a potem pra-
cował w brzosteckiej gminie jako gminny 
sekretarz.
 Córki zaś pracowały w klecieckim 
dworze za bardzo małe pieniądze i te 
skromne grosze pomagały przetrwać 
biedę w rodzinie. Helena Stanek mając 
niespełna 22 lata wyszła za mąż za dużo 
starszego od siebie wdowca Leonarda 
Forysia, który obdarzył żonę nie tylko 

miłością, ale także sporym kawałkiem 
ziemi oraz powierzył jej na wychowanie 
pięcioro dzieci z pierwszego małżeństwa. 
Józef Foryś był szanowanym mężczyzną 
we wsi, pełnił funkcję wójta, pracował 
w lesie przy obróbce drzewa. Wkrótce 
zimą zapadł na zapalenie płuc i zmarł, 
zostawiając żonie Helenie dwoje własnych 
dzieci i pięcioro pasierbów. Helena wraz 
z dziećmi przeniosła się do domu brata 
i zamieszkała w drewnianym, małym 
domku pod strzechą, opodal której ro-
sła grusza. Potem w czasie zawieruchy 
wojennej żołnierze wybudowali polową 
kuchnię, z której roznosił się zapach 
gotowanej kawy. Dom został zarekwiro-
wany na potrzeby żołnierzy niemieckich, 
a rodzina Forysiów mieszkała w piwnicy. 
Nad domem świstały kule, które jakimś 
cudem nie spadały na dom. Czas wojenny 
przynosił coraz to bardziej okrutne chwi-
le, aż doszło do wysiedlenia ludności za 
Wisłokę. Najpierw rodzina została przyjęta 
w Skurowej i ulokowana w stodole, gdyż 
w domu były już inne wysiedlone rodziny. 
W stodole rodzina z dziećmi była tak 
długo, aż tęga zima wzmogła się i mróz 
wygonił ich w poszukiwaniu lepszego 
mieszkania. Doszli dalej do Błażkowej 
i chociaż w domu było już dwie rodziny 
to przyjęli rodzinę Forysiów. Było ciasno 
i głodno, a kiedy brakowało żywności 
wieczorami matka wraz z córką Janiną 
przechodziła przez zamarzniętą rzekę 
i szła do klecieckiego domu, przynosząc 
suszone gruszki i resztki znalezionej żyw-
ności. Jednak Niemcy pilnowali, aby nikt 
z wysiedlonych nie wracał do rodzinnego 
domu. Pewnego razu złapali okupanci 
Janinę i odesłali ją do kopania bunkrów 
w Opacionce. Po kilku dniach wróciła do 
Błażkowej. Na wysiedleniu często zda-
rzały się przeszukiwania domów, łapanki 
i zabieranie mężczyzn i kobiet do kopania 
rowów i budowania okopów. Z Błażkowej 
rodzina Forysiów przeszła do Dębowca, 
do domu po zamordowanym Stanisławie 
w Miednoje. Tutaj Janina przeżyła pierw-
sze spotkanie z żołnierzami rosyjskimi, 
którzy wpadali do domu, zjadali co było 
do zjedzenia i żądali wódki, a kiedy nie 
było alkoholu wypijali denaturat – alkohol 
skażony – używany do rozpałki. Po wy-

Z Brzostku w świat – janina i edward Winiarscy

Janina i Edward Winiarscy

Dom rodzinny Winiarskich Dom w Kleciach. Na koniu Wincenty Stanek, 
a w drzwiach domu Helena Foryś
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zwoleniu Janina wróciła wraz z rodziną 
do klecieckiego domu i zastała zdewa-
stowany budynek, bez okien i drzwi, a na 
podłodze z gliny było dużo krwi. Tak pod 
gołym niebem rozpoczęli żywot powojen-
ny. Natychmiast wzięli się do reperowania 
domu. Z bunkrów przynosili stół, łóżko 
oraz deski potrzebne do załatania dziury 
w dachu. Palili ogień pod płytą kuchenną, 
na której piekli przede wszystkim tzw. że-
lazne placki ze zmrożonych ziemniaków. 
Życie było ciężkie, ale z dnia na dzień 
pełne nadziei na lepsze.
 Janina z domu Foryś Winiarska roz-
poczęła naukę podczas okupacji w brzo-
steckiej szkole i nawet otrzymała świade-
ctwo w języku niemieckim. Kiedy jednak 
Niemcy przejęli szkołę uczyła się w tzw. 
tajnym nauczaniu prowadzonym przez 
nauczycieli w prywatnych domach. W tak 
niezwykle trudnych czasach ukończyła 
siódmą klasę, a potem rozpoczęła naukę 
w gimnazjum klecieckim. Po ukończeniu 
tej szkoły wyjechała z nakazem pracy 
w Olsztyńskie. Tam też zapisała się na 
kurs księgowych, potem odbyła staż 
w Nisku i wróciła do ziemi brzosteckiej, 
gdzie pracowała w Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska w Brzostku. Janina 
oprócz pracy zawodowej prowadziła go-
spodarstwo, na którym uprawiali zboża, 
ziemniaki, warzywa i hodowali krowy 
oraz gęsi. Jej hobby był śpiew, często 
z koleżankami zbierały się na mostku 
nad Gogołówką i wyśpiewywały radosne 
i smętne piosenki, a kiedy Józef Rubacha 
założył chór w GS Brzostek Janina była 
czynnym jego członkiem. Śpiewała na 
występach w Domu Ludowym w Brzostku 
i wyjeżdżała razem z chórem na występy 
do ościennych gmin. Śpiew był pasją jej 
życia.
 W 1964 roku wyszła za mąż za Edwar-
da Winiarskiego i z tego małżeństwa 
wyrosło troje dzieci: Maria, Krzysztof 
i Anna. Rodzina ta trwała w wielkiej 
miłości i przyjaźni.
 Rodzice Edwarda Winiarskiego to 
Maria z Machowskich i Stanisław Wi-
niarski. Związani byli niemalże od 

swojej dorosłości z dworem klecie-
ckim. Matka Edwarda Maria pochodziła 
z Lubli i od dziecka zdradzała wielkie 
zamiłowanie do pracy „z igłą w ręku”. 
Dlatego też jako młoda dziewczynka 
została wysłana na naukę szycia do 
Szynwałdu. Tam nauczyła się kroju 
i nie tylko szycia, ale także haftowania, 
wyszywania i dziergania szydełkiem. 
Potem była pierwszą nauczycielką 
w Januszkowicach, uczącą młode 
dziewczyny zawodu krawcowej. Miała 
osiem dziewcząt, które wtajemniczała 
w arkana sztuki krawieckiej, a między 
innymi Wesołowską z Januszkowic 

i Marię Nosal z Nawsia Brzosteckiego, 
której piękne hafty można było podzi-
wiać na szatach liturgicznych w kościele 
parafialnym w Brzostku. Maria była też 
dworską krawcową. Szyła pościel, obrusy 
z pięknym haftem, wyszywała je urokli-
wymi ornamentami i inicjałami oraz szyła 
stroje dla właścicielki dworu i jej dzieci. 
Była na dworze ciepło traktowana, a kie-

dy wyszła za mąż jedna z jej córek była 
trzymana do chrztu przez dziedziczkę 
kleciecką. Oprócz krawiectwa trudniła się 
prowadzeniem gospodarstwa i wychowy-
waniem dzieci.
 Ojciec Edwarda Stanisław Winiarski 
był synem stolarza z Huty Gogołowskiej, 
kołodziejem i lutnikiem. Robił wymyślne 
karoce na drewnianych kołach, wyko-
nywał delikatne prace w drewnie, a na 
dworze znany był też jako złota rączka. 
Na zakupionej ziemi od Midowiczowej 
wybudował dom z zabudowaniami gospo-
darskimi i pomagał żonie w wychowywa-
niu dzieci. Jednak czasy przedwojenne nie 
sprzyjały małorolnym rolnikom. Do tego 
domu rodzinnego – jak też i całej Galicji 
– zaglądała czasem bieda. Potem najazd 
hitlerowski zdruzgotał całą Ziemię Brzo-
stecką. Ciągłe łapanki, wywozy ludzi, 
rozstrzeliwania, znęcanie się nad Żydami, 
odbieranie zwierząt domowych, strzelanie 
i śmierć, a nawet stukot mocnych butów 
niemieckich wprowadzały strach i pani-
kę. Dzieci zapłakane i ukryte po kątach 
nie mogły pojąć dlaczego nie mogą się 
swobodnie bawić, a ich ojcowie kryją się 
w piwnicach, na strychach, w lesie i są 
zabierani w nieznane. Matki skrupulatnie 
dzieliły każdą kromkę chleba, aby jeszcze 
„na jutro” zostało. Tak też było i w rodzi-
nie Winiarskich. Na wysiedleniu byli aż 
w Tuchowie, potem w Woli Rzędzińskiej 
pod Tarnowem. Pieszo szli jak prawdziwi 
wygnańcy z miejscowości do innej zno-
wu, aż wreszcie po wysiedleniu z powro-
tem przyszli do zniszczonego domu. Było 
chłodno i głodno. Podstawowym daniem 
były placki ze zmarzniętych ziemniaków 
oraz zacierka z mąki razowej umielonej 
w żarnach. Dzieci Winiarskich chodziły 
do gimnazjum klecieckiego, dziewczynki 
uczyły się dalej w liceum w Kołaczycach 
i w liceum ekonomicznym w Krakowie, 
gdzie wzięła jedną z nich pod swoją kura-
telę Helena Dajzenberk z domu Midowicz 
– nauczycielka i wizytatorka w Krakowie.
 Edward po ukończeniu gimnazjum 

Wiktora i Józef Stankowie z córką 
Józefą i synami Wincentym i Janem

leon (zamordowany na służbie) i Stani-
sław Stanek (zamordowany w Miednoje) 

Janina Winiarska z dziadkiem Józe-
fem Stankiem

Helena i leonard Foryś z córką Janiną

Dokończenie na str. 18
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jakiś czas pracował w Ciężkowicach, 
a potem prowadził gospodarstwo rolne 
w rodzinnej wsi i bardzo dużo udzielał 
się w pracach społecznych, głównie przy 
budowie kościoła w Januszkowicach. 
Wraz z żoną Janiną z domu Foryś pobrali 
się i stanowili bardzo zgraną rodzinę. 
Janina pracowała zawodowo, a Edward 
gospodarzył na ojcowiźnie. Wybudował 
nowe zabudowania gospodarskie oraz 
dom i dbał o edukację dzieci.
 Córka Maria wyszła za mąż za Stani-
sława Szurka, montera urządzeń górni-
czych w Gliniku Mariampolskim. Maria 
po ukończeniu szkoły średniej z bardzo 

dobrym wynikiem wyjechała w poszu-
kiwaniu recepty na życie do Włoch. Tam 
pracowała i bezgranicznie tęskniła do 
Matki i domu rodzinnego, a efektem owej 
nostalgii jest napisana przez nią książka 
„Myśli luźne”, w której dała wyraz swojej 
inności w dalekim świecie i miłości do 
najbliższych.
 Syn Krzysztof jest kawalerem i pracuje 
w Brzostku w Marbecie, zaś córka Anna 
pracuje w fabryce Centrum w Jaśle jako 
krawcowa i tam razem z mężem wy-
chowują trójkę dzieci. Jej najstarszy syn 
Tomasz już ma własną rodzinę, ale też za 
pracą pojechał aż do Austrii. Ta przykra 
rzeczywistość naszego młodego pokolenia 
dotyka nie tylko brzosteckiej młodzie-

ży – a szkoda – bo przecież żyjemy już 
25 lat w wolnej Polsce, ale jest to efektem 
niefrasobliwej polityki rządu, zamykania 
zakładów pracy i sprzedawania majątku 
narodowego obcokrajowcom. Pewnie nie 
o takiej silnej Polsce marzyliśmy.
 Dziś Edward Winiarski jest powalony 
cierpieniem po śmierci żony i własną 
chorobą oraz tym, że dzieci nie mogą 
pracować we własnym kraju. Jest on 
przykładem prawego Polaka, mocno 
zakodowanego w społeczności januszko-
wickiej, przyjaznego sąsiada, gorliwego 
katolika i rozsądnego ojca. Oby takich 
rodzin zespolonych miłością i pracą było 
w naszej rzeczywistości coraz więcej.

Zuzanna Rogala

Kto czyta książki, ten żyje podwójnie
 „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie” – takie hasło 
przyświecało tegorocznemu Międzynarodowemu Miesiącowi 
Bibliotek Szkolnych, które biblioteka Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku obchodziła już po raz szósty.
 Z tej okazji zaprezentowała się ona w nowej odsłonie. Jej 
wejście zostało przyozdobione świątecznymi balonami i cy-
tatami poświęconymi książkom, a w czytelni zorganizowana 
została wystawa „Rok 2014 Rokiem Świętego Jana z Dukli”, 
która przedstawiała życie Patrona Polski. Autorami drugiej 
wystawy byli uczniowie, którzy chcąc podzielić się swoimi 
wrażeniami z wakacyjnego odpoczynku, stworzyli galerię 
zdjęć zatytułowaną „Wspomnienia z wakacji”.
 W ramach obchodów święta biblioteki dla czytelników 
zostały przygotowane liczne atrakcje. Jedną z nich było prze-
prowadzenie akcji „Słodki podarunek” – każda osoba wypoży-
czająca książkę otrzymywała słodycze oraz mogła wziąć udział 
w loterii fantowej i w plebiscycie „Książkowa lista przebojów”. 
Ponadto dla chętnych uczniów zostały zorganizowane warsztaty 
biblioterapeutyczne, w czasie których doskonalili swą pamięć, 
a także umiejętność logicznego myślenia. 
 Kolejnym punktem obchodów MMBSz były liczne konkursy. 
Pierwszy z nich to dwuetapowy konkurs „Co wiesz o św. Janie 
z Dukli”, w czasie którego młodzież w I etapie, wypełniając 
test, a w II pisząc esej pt. „Jak wyglądało codzienne pustelnicze 
życie Jana z Dukli i czym zaowocowało spotkanie z Janem 
Kantym?” mogli pochwalić się swoją wiedzą i przemyślenia-
mi na temat tego świętego. Następne konkursy to: „Najlepszy 
czytelnik października”, „Najlepsza klasa w czytelnictwie”, 
„Czytanie ze stoperem” pozwalające uczestnikom sprawdzić 
tempo czytania, „Konkurs pięknego czytania”, w którym 
uczniowie rywalizowali, czytając wylosowane fragmenty 
tekstu i „Błyskawiczna krzyżówka” na temat hymnu narodo-
wego. Największą popularnością cieszyły się „Biblioteczne 
kalambury” przygotowane przez uczennice klasy IV TŁ, które 
przedstawiały trzem rywalizującym ze sobą drużynom hasła 
do odgadnięcia.

 Wszystkie wyżej wymienione działania służyły podkre-
śleniu roli biblioteki w życiu młodzieży i zachęceniu ich do 
korzystania z jej zbiorów. Joanna Betlej

Biblioteczne kalambury

konkurs pięknego czytania loteria fantowa

laureatki konkursu Błyskawiczna krzyżówka  
i Bibliotecznych kalambur

Dokończenie ze str. 17
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 „Jest to jedna z największych inicja-
tyw – pielgrzymowanie, ale także przez 
cały rok jest wiele innych działań, aby 
przybliżać duchowość Jana Pawła II, 
jego świętość, aby żyć tą ideą, jaką on 
zaszczepiał w ludzkie serca, w serca 
młodych” – takimi słowami w dniu 
9.10.2014 r. Przeor Paulinów o. Seba-
stian Matecki powitał na Jasnej Górze 
uczestników XIV Pielgrzymki Rodziny 
Szkół Jana Pawła II, wśród których 
tradycyjnie, jak co roku, znalazła się 
również reprezentacja Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku. Na uro-
czystości przybył poczet sztandarowy 
w składzie: Agnieszka Gwiżdż (III TŁ), 
Magdalena Szczurek (III TŁ), Damian 
Mokrzycki (III TŁ) oraz przewodniczący 
klas: Klaudia Machowska (I TŁ), Justyna 

Krawiec (II TŁ) i Kamil Łętek (II TM) 
pod opieką księdza Damiana Czyżew-
skiego oraz lidera Komisji Wychowaw-
ców Klasowych pani Małgorzaty Jop.
 W tegorocznej pielgrzymce udział 
wzięło ok. 20 tys. uczniów z przeszło 500 
szkół noszących imię świętego Jana Pa-
wła II. Jasnogórski szczyt zdobiło blisko 

400 sztandarów.
 Punktem cent ralnym spotkania 
była uroczysta Msza św. odprawiona 
pod przewodnictwem arcybiskupa Cele-
stino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego 
w Polsce. Eucharystię koncelebrował 
biskup radomski Henryk Tomasik, dusz-
pasterz Rodziny Szkół. 
 Ważnym momentem było poświę-
cenie sztandaru Rodziny Szkół. Na 
zakończenie nastąpiło odczytanie aktu 
zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski 
oraz listu do Ojca Świętego Franciszka.
 Były to dla nas chwile piękne, pełne 
radosnego entuzjazmu i głębokich ducho-
wych przeżyć. Otrzymaliśmy pamiątki 
pielgrzymkowe w postaci znaczków, 
śpiewników, obrazków i różańców. 
Odjeżdżaliśmy do różnych odległych 

zakątków Polski umocnieni w wierze, 
że kroczymy właściwą drogą. Mamy na-
dzieję, że będziemy potrafili kierować się 
w swoim życiu zasadami naszego Patrona 
i dokonywać właściwych wyborów. 
 W drodze powrotnej, korzystając 
z pięknej jesiennej pogody zwiedziliśmy 
Park Miniatur Sakralnych Złota Góra, 

gdzie znajdują się makiety najpiękniej-
szych bazylik i świątyń z Ziemi Świętej, 
Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoch, 
Niemiec, Austrii, Turcji i Armenii, repli-
ka rzymskich katakumb oraz najwyż-
sza na świecie figura Papieża św. Jana 
Pawła ii.

 Nasza wielka Rodzina skupia dziś 
1232 placówki szkolne różnego stopnia 
rozsiane po całej Polsce oraz 21 poza jej 
granicami. Kształci się w nich ok. 350 tys. 
dzieci i młodzieży. Najważniejsze cele 
jakie realizuje Rodzina Szkół im. Jana 
Pawła II to wychowanie kolejnych po-
koleń Polaków na podstawie wartości, 
jakie uosabiał Święty, propagowanie Jego 
nauczania i budowanie więzi między 
szkołami. 
 Spotkamy się znów za rok na Jasnej 
Górze u tronu Królowej Polski, w miejscu 
tak bardzo ukochanym przez naszego 
Patrona.

Małgorzata Jop

już po raz czternasty uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej 
pielgrzymce Rodziny Szkół im. jana pawła II na jasną górę

 Andrzejki znane też, jako Jędrzejki, to wieczór wróżb 
odprawianych w wigilię Świętego Andrzeja. Była to też 
okazja do zabaw hucznych urządzanych w ostatnich dniach 
przed nadejściem adwentu. Zwyczaj ten zachował się do 
dziś i jest kultywowany przez szkoły i różne organizacje 
społeczne. Brzosteckie Koło Gospodyń również stara się, 
co roku upowszechniać tę piękną tradycję.
 Dlatego też w czwartkowe popołudnie, pod koniec listopa-
da, w lokalu koła było niezwykle gwarno i wesoło. Spotkały 
się tu członkinie, by wspólnie spędzić andrzejkowy wieczór. 
W biesiadzie wzięło udział ponad trzydzieści kobiet, które 
mile i radośnie spędziły swój wolny czas. Dyskutowano nad 
bieżącymi sprawami oraz degustowano przygotowane przez 
siebie potrawy. Nie zabrakło też wesołych opowieści i pieśni 
biesiadnych śpiewanych pełną piersią jak za dawnych lat. 
 Po raz kolejny okazało się, że takie spotkania cieszą się 
dużym zainteresowaniem i są wspaniałym przykładem 
integracji kobiet z naszego środowiska.

E.M.

Spotkanie andrzejkowe w brzosteckim Kole gospodyń
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 Szczepan Nasiadka uczeń III klasy 
Technikum Mechanizacji w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła ii w Brzostku 
przygotowany przez nauczyciela poloni-
stę – Marię Wójcik, został wyróżniony 
w powiatowym konkursie literackim 
Niepodległość jest z nas.

pOŚWIęCIĆ CI ŻYCIe...
OtO jeSt WYZWANIe
 Pragnienie poświęcenia własnego 
życia dla dobra Ojczyzny przez wiele 
wieków uważane było za cechę narodową 
Polaków. Już prawie dwieście lat temu 
Adam Mickiewicz wyraził tę opinię sło-
wami: Owocem wiekowych prac narodu 
polskiego jest uczucie patriotyczne, zwane 
u nas miłością Ojczyzny. Dziś postawę 
patriotyczną definiujemy najczęściej 
jako troskę o dobro narodu, połączoną 
z miłością i szacunkiem dla wszystkie-
go, co Polskę stanowi wraz z gotowością 
ponoszenia dla niej ofiar. 
 Historia ostatniego stulecia ukazuje 
wielu Polaków – patriotów broniących 
polskości słowem i czynem. Ojczyźnie 
będącej w ucisku, wzywającej do wspólnej 
z bracią roboty poświęcili oni wszystkie 
swoje zdolności i siły, a niektórzy zło-
żyli nawet ofiarę ze swojego życia. Byli 
wśród nich wybitni politycy, przywódcy 
i uczestnicy powstań narodowych. Byli 
też bohaterscy, choć prości żołnierze, 
którzy wstępowali do polskich formacji 
zbrojnych, walczyli o niepodległość 
naszego kraju i nierzadko ginęli na róż-
nych frontach pierwszej wojny świato-
wej. Rozsiane po całej Polsce, także na 
terenie Ziemi Dębickiej, liczne mogiły 
i stare groby naszych braci są dowodem 
ich najwyższego patriotyzmu. W istocie, 
cmentarze z tamtego okresu funkcjonują 
dziś jako pomniki upamiętniające ofiarę 
wielu młodych ludzi, którzy z miłości 
do Ojczyzny, w jej upadku godzinie, nie 
szczędzili dla Niej krwi. Oni najlepiej od-
powiedzieli na Jej wołanie: Nie dość, że się 
nazywasz mym synem: masz mi poświęcić 
siebie całego. Jakże silne musiało być ich 
przekonanie, że Ojczyzna ma prawo żądać 
ofiary swych synów i jak mocna wiara, że 

kto dla Ojczyzny poległ miły, życia swego 
nie stracił!
 W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy 
od współcześnie żyjącej młodzieży Oj-
czyzna wymaga takiej samej odpowiedzi? 
Czy patriotyzm rozumiany powinien być 
przez nas tak samo, jak sto czy kilkaset 
lat temu?
 Moim zdaniem, odpowiedź na te pyta-
nia wymaga ustalenia, czym dla młodych 
Polaków jest dziś Ojczyzna, i czy Polska 
spełnia ich oczekiwania na tyle, żeby 
mogła być obiektem tak zdecydowanych 
postaw patriotycznych?
 Prawdą jest, że patriotyzm młodych 
Polaków odchodzi od wielkiego przywią-
zania do miejsca urodzenia i wychowania. 
Wyznanie typu „Nie wyjadę z kraju, bo 
jestem patriotą” wywołuje wśród młodych 
ironiczne uśmiechy, a nawet politowanie. 
Wprawdzie większość z nas za słuszny 
uznaje nakaz Ojczyzny, że polską ziemię 
winniśmy zawsze kochać jak swoją, bo 
z krwią jest naszych przodków zmiesza-
na, ale w praktyce, chętnie okazujemy 
dumę z przynależności do naszej Ojczy-
zny okazjonalnie, od święta, natomiast 
o wiele trudniej jest nam pielęgnować ją 
w sobie na co dzień. Wiele jest bowiem 
czynników, które wprowadzają do na-
szych umysłów i serc spore zamieszanie. 
Wymienić tu należy przede wszystkim 
brak jednolitej oceny przyszłości Polski, 
ośmieszanie bohaterów narodowych, 
negowanie uznanych autorytetów mo-
ralnych i wartości kulturalnych, oraz 
rozmywanie samego pojęcia Ojczyzny. 
Do tego trzeba jeszcze dodać niekorzystną 
sytuację gospodarczą, która nie zapewnia 
nam młodym ani pracy, ani godziwych 
zarobków, a co za tym idzie, nie stwarza 
większych szans pomyślną stabilizację 
życiową we własnym kraju. Nic więc 
dziwnego, że coraz więcej młodych 
ludzi wyjeżdża za granicę, przez co ich 
przywiązanie do rodzinnej ziemi szybko 
zanika. Zresztą, Polska to nie tylko wy-
znaczone granicami terytorium, ale rów-
nież zamieszkujący go naród wraz z jego 
historią, tradycją i kulturą. Niestety, te 
elementy, jak już wspomniałem, coraz 
częściej ukazują się nam w negatywnym 
świetle. Budzi to w nas kompleks niższo-
ści i bardzo przeszkadza w budowaniu 

postaw patriotycznych. Nie służy ich 
wzrostowi również codzienna rzeczy-
wistość społeczno-polityczna. Przynosi 
nam ona sporo przykrych doświadczeń 
i rozczarowań wywołując niechęć do sa-
mej instytucji państwa. Trudno przecież 
być dumnym z kraju, gdzie nagłówki 
codziennej prasy krzyczą o aferach go-
spodarczych, informują o rozkradaniu 
dóbr narodowych i o bezkarnym łamaniu 
prawa, nawet na szczytach władzy. Nie 
wzrasta też nasza duma narodowa, gdy 
widzimy niekompetencję, bezradność 
i niechęć do wspólnej roboty tych, któ-
rzy reprezentować powinni w rządzie 
nasze interesy. Mówią oni wiele o tym, 
co zrobili, a nie myślą o tym, co zrobić 
zostało. Bardzo głośno zapewniają nas 
o swojej lojalności wobec Ojczyzny, ale 
nie odnoszą do swojej służby Jej słów: 
Masz mi poświęcić siebie całego i się nie 
mazać złym czynem. Pewnie też nigdy nie 
dotarło do ich umysłów wołanie: Niechaj 
kto inny biegnie do zysku, Tobie nagroda, 
twe cnoty. Tymczasem, dobrobyt obywa-
teli i dobre imię Ojczyzny, jako efekty 
właściwie sprawowanej władzy, uczyni-
łyby prawdziwymi słowa poety: Oto jest 
ziemia, która na twoją w życiu wygodę 
jest Ci oddana. A od poczucia wygody 
już niedaleko do miłości ojczystej ziemi 
i chęci całkowitego poświęcenia życia dla 
niej.
 Skoro jednak nie odczuwamy „wygo-
dy” z zamieszkiwania we własnym kraju, 
to znaczy, że pojęcie patriotyzmu jest 
fałszywie interpretowane przez wiele śro-
dowisk, że wymaga nowego zdefiniowa-
nia. Podstawowym elementem tej nowej 
definicji powinno stać się stwierdzenie, 
że patriotyzm to wyzwanie, z którym 
zmierzyć się musi każdy z nas. Nie ważne 
kim jest i gdzie się znajduje. Żaden urząd 
i żadne stanowisko, ani nawet wyjazd „za 
chlebem” nie zwalnia nas z troski o wol-
ność, niezależność państwową i właściwe 
funkcjonowanie naszej Ojczyzny. Nie 
wystarczy mieć wizję Polski szczęśliwej 
i oczekiwać od innych jej realizacji. 
Prawdziwym patriotą jest ten, kto czy-
nem odpowiada na wołanie Ojczyzny, 
a poświęcenie swojego życia dla Jej dobra 
traktuje jako zaszczytne wyzwanie. 

Szczepan Nasiadka

 Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy czytelników o osiągnięciu 
Dominika Zdziarskiego, który zajął 
III miejsce w drugiej edycji konkursu 
informatycznego „Pokaż co potrafisz. 
Przygotował on aplikację mobilną 
„MatTrener” – nauka matematyki 
poprzez zabawę. Aplikacja ta niedługo 
ukaże się w darmowej dystrybucji dla 
urządzeń z systemem Android, a także 
Windows Phone. Próg wymagań był 
bardzo wysoki, a na konkurs wpłynęło 
łącznie 126 prac z całego województwa 
podkarpackiego. Głównymi kryteriami 
oceny prac była: innowacyjność, estetyka 
i szczegółowość wykonania, możliwość 

zastosowania i zrealizowania projektu 
oraz jego funkcjonalność. Więcej infor-
macji na ten temat znajdziemy na stronie 
http://przejdznazawodowstwo.pl/pokaz-
-co-potrafisz
 Dominik Zdziarski jest absolwentem 
Szkoły Podstawowej w Smarżowej 
i Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz. 
Obecnie jest uczniem I klasy Technikum 
Informatycznego w Zespole Szkół nr 2 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dę-
bicy.
 Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” 
gratuluje mu sukcesu i życzy dalszych 
osiągnięć. 

J. Nosal

III miejsce w konkursie „pokaż, co potrafisz!”
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groch z kapustą
po co nam tylu radnych?
 Podczas wyborów samorządowych 
wyłoniliśmy 39 536 radnych gmin, 
6 276 – powiatów i 555 – sejmików wo-
jewódzkich. W sumie blisko 47 tysięcy 
osób. Tymczasem podnoszą się głosy, że 
radni właściwie nie są nam do niczego 
potrzebni...
Wprowadzenie w 2002 roku bezpośred-
nich wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast spowodowało, że 
rola radnych uległa zasadniczemu ogra-
niczeniu, a obecnie sprowadza się do 
zatwierdzenia budżetu przygotowanego 
przez organ wykonawczy gminy. 
 Realnie siła sprawcza radnych nie jest 
duża i sprowadza się do wyrażania opinii. 
Radni nie posiadają narzędzi wspoma-
gających sprawowanie władzy (biura, 
środków na ekspertyzy, uzależnienie od 
urzędu gminy), jak i odpowiedzialności 
za podejmowane działania. Wielu rad-
nych jest zupełnie nieprzygotowanych 
intelektualnie do decydowania o spra-
wach finansowych samorządu. Co więcej, 
pobierają diety (miesięczne diety radnych 
w Gminie Brzostek wynosiły 480 zł, 
w Gminie Pilzno – 330 zł – podaję za 
„Obserwatorem Lokalnym” z dnia 11 
maja 2013 r, a roczne utrzymanie radnych 
gminy kosztowało wtedy 75840 zł), właś-
ciwie nie ponosząc żadnej odpowiedzial-
ności za swoje decyzje. A ile wydaliśmy 
na radnych wszystkich szczebli w skali 
kraju? Czy na pewno są to wydatki celo-
we i co z tego mamy?
Należałoby wprowadzić zasadę, że wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta staje się 
przewodniczącym rady. Unijne pieniądze 
nadal czekają na wydanie, lecz brakuje 
pomysłów na twórcze ich wykorzystanie. 
Rządzenie czymkolwiek zawsze wymaga 
koncepcji przyszłości, jakiegoś planu. Na 
radnych ciążyłaby wówczas odpowie-
dzialność analogiczna do władz wyko-
nawczych, więc musieliby wyspecjali-
zować się w danych kwestiach. Powinno 
się zmierzać w kierunku zmniejszenia 
liczby radnych i sprofesjonalizowaniu 
ich funkcji, ze względu na coraz większą 
złożoność spraw lokalnych. Miałoby to 
również pozytywny wpływ na włączenie 
się obywateli w decydowanie o funkcjo-
nowaniu własnej gminy: jeśli widzieliby, 
że ich radni nie są już bezradni i mają 
realny wpływ na zarządzanie, chętniej 
braliby udział w wyborach i partycypo-

wali w działaniach.
 Porównując reformy samorządowe 
sądzę, że ostatnia z nich jest najdroższa 
i najgorsza – po co nam powiaty (staro-
stowie i radni), po co sejmiki wojewódz-
kie (marszałkowie i radni) im więcej 
biurokratów, tym więcej przeszkód na 
drodze rozwoju gospodarczego. W obec-
nej strukturze 16 województw rozwijają 
się tylko wielkie aglomeracje – to tam 
trafia kapitał, powstają nowe zakłady 
pracy, następuje rozwój i tam młodzi jadą 
za pracą. Jest nierównomierny rozwój 
gospodarczy Polski. Podział administra-
cyjny Polski do roku 1999 obejmował 49 
województw, zlikwidowano pośredni 
szczebel administracyjny – powiaty. 
Może 49 województw to zbyt dużo, 
chociaż wszystkie sprawy można było 
załatwić w pobliżu, nie tracąc czasu i pie-
niędzy na dojazdy. Powrót do koncepcji 
23 – 26 województw nie musi wcale 
oznaczać zarzucenia polityki rozwoju 
regionalnego i idei istnienia regionów – 
dużych województw. W gruncie rzeczy 
chodzić może o model: mocna gmina, 
małe województwo i duży region. Bo 
jak dotychczas samorząd to pojęcie wy-
łącznie na papierze. Duże aglomeracje 
protestują przeciwko „janosikowemu”, 
czyli obowiązkowej wpłacie do budżetu 
państwa wprowadzonej w 2003 roku, 
którą płacą najbogatsze samorządy na 
rzecz pozostałych.
 A wracając na własne podwórko 
w programie wyborczym kandydatów do 
nowych władz czytałam m.in. o rewitali-
zacji rynku w Brzostku – żeby tylko nie 
zrobić tak, jak w Pilźnie, aby centrum 
naszego miasteczka nie było po prostu 
wybrukowanym miejscem z fontanną po-
środku, bez charakteru i wyrazu. Jestem 
zwolennikiem zachowania zielonego 
parku w tym miejscu, może z innymi 
nasadzeniami. Przebudowane przystanki 
autobusowe wtopiły się co prawda w oto-
czenie i nie stanowią już schronienia dla 
miejscowych „spragnionych” obywateli, 
ale też nie chronią podróżnych przed 
wiatrem i deszczem – przez szczeliny 
miedzy płytami szkła hula wiatr i zacina 
deszcz, nawet ławki są wtedy mokre.

A posłom jest zbyt ciasno
 Parlament w Polsce liczy 560 osób, 
w tym 460 posłów i 100 senatorów. 
Wszyscy oni narzekają na złe warunki 
pracy – zbyt ciasne pomieszczenia do 
pracy i nieodpowiednie warunki. A może 
jest ich po prostu zbyt dużo? Nie zawsze 

wielkość przechodzi w jakość, a obser-
wując obrady – albo prawie pustą salę 
albo pyskówki, to mam wrażenie, że jest 
ich za dużo i są nieefektywni, a przy tym 
niezbyt dbają o nas, wyborców. Przyjmij-
my, że Polskę zaludnia 40 mln obywateli. 
Wynika z tego, że jeden poseł wypada 
na niespełna 90 tys. osób. W Niemczech 
w Bundestagu jest około 600 posłów, ale 
średnio daje to jednego posła na 136 tys. 
obywateli. We Francji jest jeden poseł na 
110 tys. obywateli. W Hiszpanii jeden 
poseł do Kortezów wypada na 131 tys. 
ludzi. Nie mam wrażenia, żeby Polska 
była rządzona zdecydowanie lepiej od 
wymienionych krajów. Ale nie łudźmy 
się: na zmniejszenie Sejmu musiałyby 
się zgodzić wszystkie partie polityczne, 
konieczna byłaby bowiem zmiana kon-
stytucji. Na to nie mamy co liczyć. Od 
1 lipca 2012 r. wysokość miesięcznego ry-
czałtu na pokrycie kosztów związanych 
z funkcjonowa niem biura poselskiego 
wynosi 12 150 zł. Podwyżkę, którą zostali 
objęci również senatorowie, tłumaczy się 
wzrostem kosztów utrzymania. 
Teren Sejmu to ponad 7 ha i 11 bu-
dynków. 18,5 miliona złotych będzie 
kosztować przebudowa i rozbudowa 
kompleksu sejmowego. Rozpoczęta 
11 czerwca inwestycja obejmuje trzy 
etapy. We wrześniu do użytku oddane 
mają zostać dwa podziemne pomiesz-
czenia, które będą mieli do dyspozycji 
posłowie. Do jednego z nich przeniesione 
zostaną skrytki poselskie, W dalszej ko-
lejności wybudowane ma zostać nowe, 
podziemne wejście do Sejmu dla posłów, 
które połączy Dom Poselski z gmachem 
głównym Sejmu. Trzeci etap inwestycji 
to budowa nowego sejmowego budynku. 
Ma się w nim mieścić osiem sal posiedzeń 
komisji oraz sto pokoi pracy dla posłów. 
Budynek biurowy usytuowany po drugiej 
stronie ulicy Wiejskiej ma kosztować 55 
mln zł.

 Wszystkim nowo wybranym radnym 
gminnym i powiatowym życzę sukcesów 
w realizacji programów wyborczych, 
samodyscypliny w pogłębianiu wiedzy 
o funkcjonowaniu i zadaniach samorzą-
du oraz owocnej pracy ku zadowoleniu 
mieszkańców.
 A czytelnikom „Grochu z kapustą” 
życzę tradycyjnie „Wesołych Świąt”.

(Korzystałam z materiału 08.X.2014 
Komentator Agata Dąmbska Ekspertka 
Forum Od-nowa)

Janina Słupek

 Rada Rodziców wraz z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Grudnej Górnej serdecznie dziękuje: 
• Panu Stanisławowi Leskiemu 
• Delikatesom Centrum – Lucyna Smagacz Grudna Górna
• Firmie Handlowej – Józef Gliwa, Braciejowa 1 „i”, 39-200 Dębica
• oraz Panu Robertowi Pilawskiemu – Dyrektorowi hipermarketu 

Cerrefour Dębica
za ofiarowanie paczek ze słodkościami dla uczniów naszej szkoły. 
Serdecznie Dziękujemy i zachęcamy czytelników do odwiedzania tak 
miłych i przyjaznych dla klienta firm.

PoDZiękoWanie
 Pragniemy serdecznie podziękować za zor-
ganizowanie zbiórki pieniężnej na zakup wózka 
dla naszego syna Jakuba, osobom zaangażo-
wanym w tę sprawę, w szczególności: Księdzu 
Proboszczowi, Caritas Parafialnemu, Szkolnemu 
Kołu Caritas, Młodzieży Brzosteckiej. Wyra-
zy wdzięczności kierujemy również w stronę 
wszystkich Darczyńców. Jeszcze raz dziękujemy 
za okazane wsparcie.

Rodzice
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 W dniu 24 października 2014 roku 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku o godzinie 10.00 odbył się 
I Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki 
Religijnej pod hasłem „Świętymi bądź-
cie”.
 Celem konkursu było budzenie 
i rozwijanie pasji muzycznych wśród 
młodzieży, promocja młodzieżowej 
twórczości, możliwość porównania 
umiejętności i zdolności artystycznych 
z możliwościami innych uczniów oraz 
rozwijanie wiedzy religijnej poprzez 
edukację muzyczną.
 W konkursie udział wzięło łącznie 59 
uczestników z 12 szkół gimnazjalnych. 
Uczniowie poszczególnych szkół rywa-
lizowali w dwóch kategoriach – jako 
soliści oraz zespoły wokalno-instrumen-
talne. W komisji oceniającej prezentacje 
uczniów zasiedli: ksiądz Damian Czy-
żewski, ksiądz Tomasz Kołodziej, pani 
Teresa Młyniec (nauczyciel bibliotekarz, 
opiekun Kawiarenki Literackiej) oraz 
pani Agnieszka Płaziak (nauczyciel ję-
zyka niemieckiego, opiekun szkolnego 
zespołu muzycznego). 
 Po uroczystym rozpoczęciu Konkur-
su Piosenki Religijnej przez panią dy-
rektor Annę Fundakowską, głos zabrała 
pani Małgorzata Kmiecik – (pedagog 
szkolny), która poprowadziła konkurs. 
O stronę techniczną zatroszczył się 
pan Józef Nawracaj (nauczyciel historii 
i chemii).
 Przed występami młodych artystów, 
na scenie pojawił się zespół muzycz-
ny z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku, który ciepło przywitał 
przybyłych gości ulubioną piosenką 
religijną naszego Papieża, Świętego 
Jana Pawła II – „Barką”. Piosenka ta 
wprowadziła wszystkich zebranych 
w niecodzienny nastrój spokoju i rado-
ści, po czym gimnazjaliści poszczegól-
nych szkół mogli rozpocząć prezentację 
swoich utworów.
 Pierwsze miejsce w Konkursie w ka-
tegorii solistów zajęła uczennica Gimna-
zjum z Zespołu Szkół w Lipnicy Dolnej 
Magdalena Niezgoda, prezentująca 
utwór pt. „Oczyszczenie”. Drugie miej-

sce w tej samej kategorii przyznano 
uczennicy Publicznego Gimnazjum 
w Błażkowej Weronice Gardule, która 
zachwyciła publiczność utworem pt. 
„Strażnik raju”. Miejsce trzecie wywal-
czyła Natalia Kula, uczennica Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, 
śpiewająca utwór pt. „Alleluja”.
 Wyróżnienia otrzymały solistki z na-
stępujących szkół: Gimnazjum nr. 2 im. 
Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – Oliwia 
Koś za wykonanie utworu pt. „Gdy ucz-
niów swych posyłał Pan”, Gimnazjum 
z Zespołu Szkół Społecznych w Krajo-
wicach – Sylwia Węgrzyn za prezentację 
utworu pt. „Maryjo, śliczna Pani”, Pub-
liczne Gimnazjum w Łękach Dolnych 
– Gabriela Rzeszowska, akompaniator 
Piotr Augustyn za utwór pt. „Późno już”, 
Gimnazjum z Zespołu Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim – Gabriela Noga za utwór 
pt. „Przeogromna Ziemio”, Gimnazjum 
z Zespołu Szkół w Siedliskach Bogusz 
– Monika Prokuska za utwór pt. „Matko 
podaj dzisiaj swoje dłonie”, Publiczne 
Gimnazjum w Strzegocicach – Julia 
Dziedzic za utwór pt. „Oczyszczenie”.
 Po wysłuchaniu wszystkich solistek, 
głos zabrała pani dyrektor Anna Funda-
kowska, która ogłosiła krótką przerwę 
i zaprosiła wszystkich uczestników 
konkursu wraz z opiekunami na po-
częstunek. Po przerwie kontynuowano 
zmagania w kategorii zespoły wokalno-
-instrumentalne. Pierwsze miejsce 
w tej kategorii zajął utwór pt. „Nie nam 
Panie, nie nam” w wykonaniu zespołu 
wokalno-instrumentalnego z Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w Brzost-
ku w następującym składzie: Natalia 
Czech, Aleksandra Czech, Aleksandra 
Foryś, Kamila Gaweł, Dominika Kę-
dzior, Klaudia Kowalczyk, Natalia Kula, 
Sebastian Kumiega, Alicja Kurcz, Patry-
cja Micek, Paulina Przewoźnik, Joanna 
Ramut, Paulina Raś, Anna Samborska, 
Martyna Samborska, Michał Samborski, 
Oliwia Szarek, Rafał Szukała, Adrian 
Szymański, Anna Szymańska, Monika 
Trojan, Natalia Trucina, Katarzyna Ty-
burowska, Urszula Wąsik.
 Wysokim uznaniem, a tym samym 

drugim miejscem, cieszył się występ 
zespołu wokalno-instrumentalnego 
z Gimnazjum Zespołu Szkół w Ko-
łaczycach. Gimnazjaliści z Kołaczyc 
w składzie: Paweł Hendzel, Karol Mor-
del, Bartłomiej Śliż, Wiktor Jachym, 
Beniamin Śniegowski zachwycili pub-
liczność utworem pt. „Mury Jerycha”. 
Trzecie miejsce w kategorii zespoły 
wokalno-instrumentalne przyznano 
zespołowi „Xero” z Zespołu Szkół nr. 1 
w Jodłowej, utwór pt. „Papież słowiań-
ski” zaprezentowali Katarzyna Czekaj, 
Karol Kos, Kinga Składanowska, Kamil 
Szpak, Patrycja Wal, Marcin Zawiślak.
 Wyróżnienia otrzymały zespoły 
wokalno-instrumentalne z następują-
cych szkół: 
Gimnazjum z Zespołu Szkół w Kra-
jowicach za wykonanie utworu pt. 
„Rozpięty na ramionach” przez Adama 
Koniecznego, Magdalenę Raś, Izabelę 
Szeląg, Sylwię Węgrzyn, Ilonę Wolak 
i Weronikę Wolską, 
Gimnazjum z Zespołu Szkół w Sied-
liskach-Bogusz za utwór pt. „Chwalę 
Ciebie Panie” w wykonaniu Marii 
Czyż, Oliwii Markiewicz, Sylwi Ny-
kiel, Karoliny Pieniądz, oraz Faustyny 
Zdziarskiej.
Publiczne Gimnazjum w Strzegocicach 
za utwór pt. „Alleluja” zaprezentowany 
przez Julię Dziedzic, Milenę Piekarczyk, 
Paulinę Zima oraz Sylwię Zima.
 Wszyscy młodzi artyści prezentowali 
wyrównany poziom zdolności muzycz-
nych, dostarczając publiczności wiele 
emocji, wrażeń oraz niezapomnianych 
chwil. Zwycięzcy konkursu w obydwu 
kategoriach zostali nagrodzeni, a pozo-
stali uczestnicy uhonorowani dyploma-
mi oraz drobnymi pamiątkami.
 Dziękujemy za udział wszystkim 
gimnazjalistom, a opiekunom za rze-
telne przygotowanie młodzieży do 
występów. Cieszymy się z dużego 
zainteresowania naszym konkursem 
i liczymy na udział w kolejnych edycjach 
równie licznych grup pasjonatów pieśni 
i piosenki religijnej, życząc wszystkim 
„Szczęść Wam Boże”.

Agnieszka Płaziak

I Międzygimnazjalny Konkurs piosenki Religijnej 
w Zespole Szkół im. jana pawła II w Brzostku

 6 listopada 2014 roku swoje 100–letnie 
urodziny obchodziła Pani Stefania Mok-
rzycka z Opacionki. Jest ona najstarszą 
mieszkanką Opacionki i drugą z kolei 
pod względem wieku mieszkanką Gminy 
Brzostek.
 Pani Stefania Mokrzycka, z domu 
Jałowiec, urodziła się 6 listopada 1914 
roku w Januszkowicach. 20 października 
1934 roku zawarła związek małżeński 
z Władysławem Mokrzyckim i zamiesz-
kała w Opacionce. Wspólnie z mężem 

wychowała czworo dzieci: Mieczysława, 
Marię, Teresę i Juliana. Doczekała się też 
17 wnuków, 32 prawnuków i 2 prapra-
wnuków.
 Życzenia z okazji jubileuszu, oprócz 
rodziny Solenizantki, składali m. in.: 
Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek, Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Wanda 
Lisowska, Dyrektor KRUS w Rzeszowie 
Wiesław Lada oraz Przedstawiciel KRUS 
w Dębicy Sylwia Wardzińska.
 Solenizantka cierpliwie przyjmowała 

życzenia, serdeczności, naręcza kwiatów 
i prezenty. Jak przystało na taką wyjąt-
kową uroczystość nie zabrakło także 
urodzinowego tortu i toastów. Mamy 
nadzieję, że Pani Stefania ten wyjątkowy 
dzień pełen miłych spotkań i rozmów 
będzie z przyjemnością wspominać.
 Do życzeń zdrowia, spokoju i wielu 
jeszcze radosnych dni w gronie najbliż-
szych dołącza się również i nasza redak-
cja.

Józef Nosal

100-letnie urodziny pani Stefanii Mokrzyckiej z Opacionki



23Wiadomości Brzosteckie Nr 12/2014

100-letnie urodziny Pani Stefanii Mokrzyckiej z Opacionki

i Międzygimnazjalny konkurs Piosenki Religijnej

Wydarzenia w obiektywie

Fot. J. Nosal
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obchody narodowego święta niepodległości – str. 12

Wydarzenia w obiektywie

Fot. J. Nosal
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Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – str. 12

Jubileusz 60 rocznicy powstania koła łowieckiego „lis” połączona z poświęceniem i nadaniem sztandaru

Wydarzenia w obiektywie

Fot. Danuta Kutyna

Fot. J. Nosal
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konkurs Poezji Religijnej

Pogórzańska konferencja wytwórców i użytkowników ProBio emów

Wydarzenia w obiektywie

Fot. J. Nosal

Fot. J. Nosal
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Konkurs poezji Religijnej
 W ostatnich dniach października w Domu Kultury w Brzost-
ku odbyły się gminne eliminacje dorocznego konkursu Poezji 
Religijnej. Nieprzypadkowo konkurs ten odbywa się w okresie 
jesiennym. Jest to bowiem czas refleksji nad sensem życia 
i przemijaniem, a do tego skłania nastrojowa poezja religijna. 
 Konkurs ten przebiega w trzech etapach. Najpierw są eli-
minacje rejonowe w szkołach i gminnych ośrodkach kultury, 
potem powiatowe, których or-
ganizatorem jest Dom Kultury 
„Śnieżka” w Dębicy. Ostatni 
etap to finałowy Podkarpacki 
Konkurs Poezji Religijnej 
odbywający się w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Sędziszowie Małopolskim. 
Dotyczy on jednak tylko wy-
konawców ze szkół średnich 
oraz osób dorosłych.
 Konkurs ten obejmuje trzy 
kategorie; recytację, poezję 
śpiewaną i monodram. Jest 
on rozpatrywany w kategorii 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół średnich 
oraz osób dorosłych.
 Należy nadmienić, iż zmienił się nieco regulamin tego 
konkursu, co do ilości prezentowanych utworów. Każdy wyko-
nawca mógł prezentować tylko jeden utwór wybranego autora, 
podczas gdy w poprzednich latach obowiązywały dwa utwory.
 W tym roku do gminnych eliminacji konkursu zgłosiło się aż 
40. wykonawców ze szkół podstawowych z: Brzostku, Gorze-
jowej, Grudnej Górnej, Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej, 
Przeczycy i Siedlisk-Bogusz oraz z gimnazjów z Brzostku 
i Siedlisk-Bogusz.
 Komisja oceniająca, składająca się z nauczycieli z prezen-
tujących się szkół, biorąc pod uwagę (zgodnie z regulaminem) 
dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację i ogólny wyraz 
artystyczny postanowiła zakwalifikować do eliminacji powia-
towych w Dębicy ośmiu wykonawców.
 W kategorii poezja śpiewana były to Natalia Kula i Natalia 
Trucina z Gimnazjum w Brzostku oraz duet Gabriela Płaziak 

i Martyna Nawracaj z SP w Brzostku, natomiast w kategorii 
recytacja nominację otrzymali: Aleksandra Kolbusz i Patryk 
Machaj z Gimnazjum w Brzostku, Michał Stręk z SP w Gorze-
jowej oraz Gabriela Wójcik i Aleksandra Szczepkowicz z SP 
w Kamienicy Górnej. 
 Ponadto jury postanowiło dodatkowo wyróżnić ośmiu 
wykonawców z poszczególnych szkół: Gabrielę Czekaj z SP 
w Brzostku, Ewelinię Czołkę z SP w Przeczycy, Wiktora 
Misielaka z SP w Grudnej Górnej, Reginię Raś i Aleksandrę 
Grzesiakowską z SP w Kamienicy Dolnej, Natalię Szukałę 

z SP w Siedliskach-Bogusz, 
Annę Szybist z Gimnazjum 
w Brzostku oraz Monikę Pro-
kuską z Gimnazjum w Siedli-
skach-Bogusz. 
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe nagro-
dy książkowe oraz dyplomy. 
 Organizatorzy dziękują za-
równo wykonawcom, jak 
i ich opiekunom, za tak liczne 
zainteresowanie niniejszym, 
jakże pięknym, lirycznym 
konkursem, który ma na celu 
upowszechnianie poezji re-
ligijnej skłaniającej do za-
dumy nad istotą bycia. Ten 
fakt świadczy niewątpliwie, 

o znacznej popularności tej poezji wśród uczniów i nauczycieli.
E.M.

 Niepokorni artyści brzosteckiego gimnazjum donoszą, że 
kolejny etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego zakoń-
czył się dla nich sukcesem.
 13.11.2014 roku w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy 
trzydziestu recytatorów i ośmiu wokalistów walczyło o podium 
w dwóch kategoriach: poezja śpiewana i recytacja.
 Reprezentujący Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzost-
ku Natalia Trucina i Patryk Machaj zostali docenieni przez 
szanowne jury i zdobyli: Natalia II miejsce, natomiast Patryk 
wyróżnienie. Biorąc pod uwagę wysoki poziom konkursu i fakt, 
że przewodniczącą jury była Jolanta Nord – aktorka rzeszow-
skiego teatru, cieszymy się z tego niebagatelnego sukcesu.

agb

„Ziemia nie należy do człowieka,
człowiek należy do Ziemi.
Cokolwiek przydarzy się Ziemi – 
przydarzy się człowiekowi.
Człowiek nie utkał pajęczyny życia,
jest nitką w tej pajęczynie:
niszcząc pajęczynę życia – niszczy same-
go siebie…”

(cytat przypisywany wodzowi Seattle)

 Jesień okryła ziemię złotorudobrą-
zowym pledem. W kolorach jesiennych 
coraz to bardziej widoczne są brunatne 
pasma ziemi – ziemi matki, która nas 
żywi i utrzymuje, z której wytryskują 
źródła wody pitnej, w której głębi groma-
dzą się nieprzebrane minerały, na której 
budujemy piękne budynki mieszkalne, 
w którą wsiewamy i wsadzamy zboża, 
warzywa, zbieramy dorodne owoce itp. 
Z ziemią zrośnięci jesteśmy odkąd tylko 
pojawił się na świecie człowiek. Ziemia 
jest nam zawsze wierna i służebna. Już 
ks. Piotr Skarga w swoich kazaniach pisał 
„Ziemia to jak matka”, a św. Jan Paweł II, 
nasz polski papież, również przypominał, 
że Ziemia to nasza Matka i trzeba o nią 

dbać, a przyjeżdżając z pielgrzymką do 
kraju pochylał się nad ziemią, klękał, 
całował ją i błogosławił znakiem krzy-
ża. Nasi praojcowie też wychodząc do 
pracy na zagonach zdejmowali kapelusze 
z głów i znaczyli ją znakiem krzyża, 
a potem pieczołowicie i dokładnie pra-
cowali w niej.
 A my, w XXI wieku, współcześni 
ludzie, jak postrzegamy ziemię? Jak ją 
użytkujemy i co z tego wynika. Właśnie 
na te i jeszcze trudniejsze zagadnienia 
odpowiedzieli prelegenci Stowarzysze-
nia EkosystEM – Dziedzictwo Natury, 
którego prezesem jest mgr inż. Stanisław 
Kolbusz. On to w swoim wykładzie 
mówił o konieczności zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa na świecie. Powoływał 
się na konferencję ONZ „Forum Ziemi” 
w Rio de Janeiro, która stanowi plan dzia-
łań, jakie powinny być podjęte w skali 
globalnej, krajowej i lokalnej na rzecz 
Trwałego Rozwoju w każdym obszarze 
oddziaływania ludzi na środowisko. Owa 
deklaracja Rio została przyjęta przez 
rządy 179 krajów.
 Prezes Stanisław Kolbusz przypomi-

nał naturalne gospodarowanie babci Wik-
ci, która uczyła dzieci i wnuki jak dbać 
o ziemię w zgodzie z naturą, jak omijać 
chemiczne „wspomaganie” ziemi – a tym 
samym niszczenie jej i zagrażanie tym 
samym zdrowiu człowieka. Zwrócił uwa-
gę na zagrożenie środowiska naturalnego 
w Polsce. Stwierdził, że na wysypiskach 
znajdują się ogromne tony odpadów ko-
munalnych, a mogłyby być w części za-
gospodarowane w kompostowniki, które 
potem naturalnie mogłyby użyźniać gle-
bę. Erozja wietrzna, ekstremalne zjawi-
ska pogodowe, wpływają niekorzystnie 
na rolnictwo, a polskie rolnictwo opiera 
się przede wszystkim na gospodarstwie 
rodzinnym. Rok 2014 został ogłoszony 
przez ONZ Międzynarodowym Rokiem 
Rolnictwa Rodzinnego. To rodzinne 
gospodarowanie ogranicza chemizację 
gleby, gdyż gospodarze wykorzystują 
pełną biologizację rolnictwa, wprowa-
dzanie mikroorganizmów – takich jak: 
– EmFarma Plus – preparat, który po-

prawia jakość gleby, wypiera procesy 

pogórzańska Konferencja wytwórców i użytkowników proBio emów

Dokończenie na str. 28
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Dokończenie ze str. 27

gnilne, neutralizuje odory, wspiera 
tworzenie próchnicy i biohigienizuje 
pomieszczenia;

– ApiBioFarma – poprawia kondycję ro-
dzin pszczelich i zmniejsza powikłania 
związane z pestycydami z pól i sadów;

– SCD ProBioOriginal – suplement diety 
z mieszanką dziewiętnastu ziół;

– Ema5 z wrotyczem TM – są to kultury 
mikroorganizmów, powodują ograni-
czenie populacji opuchlaków, pędra-
ków, drutowców;

– Bokashi ProBiotics TM – stosuje się 
do wytwarzania wysokiej jakości 
kompostów, eliminuje gnicie na rzecz 
fermentacji i poprawia siłę wzrostu 
i plonowania roślin.

 Kolejnym prelegentem był mgr inż. 
Wojciech Sowiński, Dyrektor Regional-
nego Centrum Mikroorganizmów w Ja-
sionce koło Rzeszowa. Temat prelekcji to 
„Naturalna żyzność gleby – czy musisz 
stosować nawozy?”. O wykorzystaniu 
ProBio Emów TM w chowie zwierząt 
mówił Józef Knap – Licencjonowany 
Doradca Probiotechnologii. O ochronie 
roślin, uprawianiu zdrowych roślin w ży-
znej glebie opowiadał mgr inż. Sławomir 
Gacka, prezes ProBiotics Polska z Turku, 
gdzie powstał Instytut Technologii Mi-
krobiologicznej.
 Do zdrowego i efektywnego stoso-
wania ProBio Emów w domu i ogrodzie 
przekonywała mgr inż. Elżbieta Duran, 
dyrektor Regionalnego Centrum Mikro-
organizmów w Młodziejowicach koło 
Krakowa. Zwróciła uwagę, że do żywie-
nia i pielęgnacji psów i kotów można 
stosować Pro-Biotyk (em 15), BioKlean 
soft. Można też posługiwać się owymi 
preparatami przy hodowli drobiu, gołę-
bi, ptaków kolorowych, ryb. Zaś ProBio 
Ceramika – koraliki ceramiczne, można 
wrzucać do wazonów kwiatowych, jak 
też używać w zapobieganiu przykrym za-
pachom w lodówce, kredensie i szafkach, 
w uzdatnianiu wody do picia, w pra-
niu, w utrzymaniu czystości i higieny 
w domu. Z koralików ProBio Ceramika 
można robić bransolety, które zakłada 
się na ręce w okolice chorych stawów, 
a preparat SCD Xtra Life stosuje się jako 
suplement diety dla osób przemęczonych 
z osłabionym organizmem. Dla popra-

wienia jędrności skó-
ry można stosować 
Mydło mikroorga-
niczne, Mydło brązo-
we, które stymuluje, 
odżywia i poprawia 
koloryt skóry oraz 
Mydło zielone, które 
działa witalizująco 
na cerę, dokarmia 
i regeneruje komór-
ki. O badaniu nad 
skutecznością Pro-
Bio Emów referował 
mgr inż. Jan Kolbusz 
z BIO-WORLD sp. 
z o.o.
 Konferencja była 
p r z e p r owa d z o n a 
w odrestaurowanej 
i bardzo nowoczes-
nej sali widowiskowej w Domu Kultury 
w Brzostku. Gospodarzem tego wy-
darzenia był burmistrz Brzostku, mgr 
inż. Leszek Bieniek, który wygłosił 
słowa powitania, a potem zapraszał 
do degustacji wspaniałych frykasów 
przygotowanych przez Koło Gospodyń 
w Brzostku. A były to pyszne ciasta: ser-
niki, miodowniki i ciasta tortowe wielo-
smakowe oraz smalec własnej produkcji. 
Zapraszał też na soki bez konserwantów 
z Kałęczewa koło Łodzi od Grażyny 
Wiatr z firmy Wiatrowy Sad. Chlebem 
z pieca drzewnego częstowała Bożena 
Kudłacz ze Smarżowej. Prouziokami 
częstowała Małgorzata Stępień z Janusz-
kowic, zaś racuszki i kuleczki z otrąb 
wykonała Helena Frączek z Boguchwały. 
Stoły z tymi produktami były starannie 
ozdobione przez uczniów Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II i nauczycielkę zawodu 
mgr inż. Teresę Radelczuk, kierownik 
szkolenia praktycznego ZS w Brzost-
ku. Pani magister Teresa podsumowała 
konferencję i jako współorganizator 
podziękowała za przybycie. Młodzież 
z Zespołu Szkół prezentowała się okazale 
w strojach krakowskich, zaś panie z Koła 
Gospodyń z Brzostku przechadzały się 
w strojach rzeszowskich. Nad estetyką 
i wystrojem czuwały pracownice Domu 
Kultury z Martą Król na czele. Wśród 
ekspozycji wyróżniało się stoisko Anny 
Dunaj z Lubli z wyrobami z mleka oraz 
stoisko Andrzeja Słowika z kowalstwem 

artystycznym. Na 
poczesnym miejscu 
były ułożone pro-
biotyki z Pogórzań-
sk iego Cent r um 
Mikroorganizmów 
w Brzostku.
 W bardzo rze-
czowej i naukowej 
atmosferze słucha-
cze  wsł uch iwa-
li się w wykłady, 
a zaproszeni goście 
podnosili siły ak-
tywności przyby-
łych osób. Wśród 
zaproszonych gości 
byli:
– w imieniu d r.. 

Zygmunta Sosnowskiego, Dyrekto-
ra Agencji Nieruchomości Rolnych 
w Rzeszowie byli Stanisław Paśko 
i Jerzy Biesiadecki;

– Irena Becla, prezes i założyciel Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle;

– Ferdynand Nawratil ze Stowarzyszenia 
Społeczno – Kulturalnego w Krako-
wie;

– Adam Kowalik – dyrektor Polskiego 
Związku Wędkarskiego okręg Rze-
szów;

– Krzysztofa Leśniowska – doradca 
Probiotechnologii Rzeszów;

– Włodzimierz Gadzała – doradca Pro-
biotechnologii Jasło.

 Nad całością imprezy czuwał mgr Ja-
nusz Kolbusz, prowadzący Pogórzańskie 
Centrum Mikroorganizmów w Brzost-
ku. W przerwach, przy smakowitych, 
oryginalnych, zdrowych i regionalnych 
przysmakach trwała rzeczowa wymiana 
zdań po wysłuchanych wykładach, a na 
zakończenie pachnący barszcz biały – 
żurek – był dopełnieniem dobrej konfe-
rencji.
 Po wyjściu z tych obrad nasuwa się 
spostrzeżenie, że rzadko rozmyślamy nad 
miejscem człowieka na ziemi, a przecież 
jesteśmy tylko cząstką, istotną cząstką 
ziemi. To my korzystamy z „dobro-
dziejstw” ziemi, chociaż już nie umiemy 
dbać o nią tak, jak dbali nasi dziadowie. 
Zauroczeni dobrodziejstwami czasów 
– czasem złymi dobrodziejstwami – 
„wpychaliśmy” w ziemię co się dało. 
Ogromne ilości chemii, a to żeby więcej 
uzyskać plonów, żeby były większe – 
niekoniecznie zdrowsze – pryskaliśmy 
coraz to bardziej wymyślnymi opryskami 
chemicznymi, żeby nie pielić motyczką 
itp. Coraz to mniej bydła, trzody chlew-
nej, drobiu, to i obornika czy gnojowicy 
mniej. I tak dopadła nas alergia, choroby 
coraz to trudniejsze do wyleczenia – to 
są efekty źle pojętej cywilizacji. Musimy 
myślą wrócić do sposobu życia dziad-
ków. Musimy przypomnieć sobie, że 
tylko życie zgodne z naturą jest zdrowe. 
I właśnie tego uczą społeczeństwo polscy 
doradcy probiotechnologii. Korzystajmy 
zatem ze zdrowych wyrobów wytwarza-
nych na bazie probiotechnologii.

Zuzanna Rogala

Stanisław kolbusz – prezes Stowarzyszenia ekosysteM-
-Dziedzictwa Natury

Jan kolbusz – Bio-WoRlD sp. z o.o.
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Tadeusz 
Chajec

Marian 
Nosal

Wigilia
W rodzinach polskich wigilia to ważne przeżycie
Gromadzi się rodzina z bliska i z daleka 
Składamy życzenia: zdrowia, szczęścia na dalsze życie
W wigilię zapominamy, co nas poróżnia

Łączymy się razem, by nie trwała życiowa próżnia
Mówimy, że jaka wigilia taki cały rok
Staramy się unikać konfliktów i sytuacji obraźliwych 
Aby zawsze śmiało przekraczać rodzinny próg 
Przed nami dni Święta
Rodzi się miłość mała i niepojęta

Źródło życia
Muśnięta promieniem
wschodzącego słońca
unosi się ku niebu
lub opada na dno
Nie od niej zależy
jaki spotka ją los
Dla jednych
jest tylko zwykłą
nic nie znaczącą
kropelką rosy
Dla innych
to źródło życia
wielkiej tajemnicy
które pojawia się
i znika
a z którego oni
czerpią radość życia

Droga do nieba
Droga do nieba
do szczęścia bram
nie jest prostą drogą
lecz krętą dróżką
z licznymi przeszkodami
wiodącą przez trud
codziennych zmagań
na której szlaku
tak nietrudno o upadek

Nauczyłeś mnie
Nauczyłeś mnie być
nauczyłeś mnie żyć
nauczyłeś miłości
i cierpliwości
nauczyłeś radości
nauczyłeś szczerości
nauczyłeś marzyć
i szacunkiem darzyć
nauczyłeś kochać
nauczyłeś szlochać…
 …tylko po co?

Jadwiga 
Samborska

uspokojenie
Las do zimy się szykuje
Liście dawno już opadły
Mokrą woń wiatru się czuje
Pierwsze płatki śniegu spadły
Wypachniła się już łąka
Nakryła korzenie trawy
Czasem na niej się zabłąka
Myszka zwinna dla zabawy
Czas zabawy jednak mija
Wszystko przestraszone zimą
Lepiej szukać ciepłej nory
Pod śniegu grubą pierzyną
Biały kolor uspokaja
Świat się cichszy teraz staje
Ale we mnie nie ma ciszy
Tęsknię za minionym majem
Maj gdzieś przepadł a mnie przybył
Wraz z tą zimą rok kolejny
I zasmucił mnie ten spokój
Milczy biały całun śnieżny
Świat się w bieli uspokoił
Mnie przybyło białych włosów
Ja w ich bieli nie odczuwam
Żeby mnie ogarniał spokój

Wyciąg na laworcie
Biała od śniegu droga
Przy niej lampy zgasły
W sercu narasta trwoga
Cienie nocy spadły
Ale wyżej jasna łuna
Starczy podnieść głowę
Na Laworcie biały tunel
Tnie las na połowę
A tam cienie rozproszone
Każdy na skos sunie
Czarne punkty przeskakują
Jak nuty po strunie
  Brzegi Dolne – styczeń 2012

Franciszek
Wojnarowski

Odpowiedź
Na wszystkie zapytania
Mam odpowiedź: milczenie…
Bo wiem, że nic nie zmienię
Że zło jest od zarania.

Kiedy ktoś mi się kłania
Odkłaniam mu się grzecznie
I milczę, milczę wiecznie
Nie chcę wszczynać gadania…

Muszę milczeć koniecznie
Choć kocham ludzi, ziemię
Bo duch kłamstwa się wzbrania

Bo wiem na dostatecznie,
Że wokoło cierpienie
Że wciąż mało kochania!...

ja wiem
Ja wiem, że jest Ci smutno,
Że serce Twoje płacze,
Dusza Twoja okrutną
Okryta jest rozpaczą
I że żal do mnie czujesz
I wiem, że mnie miłujesz.

Ukochana ogromnie,
Nad życie ukochana
I wciąż myśląca o mnie
Daleka, a tak znana – 
Przebacz, że zamilczałem
Żem zrobił, co musiałem!...

Żem nas zamknął oboje
W tej niewiedzy milczeniu
Serce się me i Twoje
Uszlachetni w cierpieniu,
A jeśli Bóg pozwoli – 
Przeminie, co nas boli

A kiedy będzie zima
A kiedy będzie zima i zrobi się biało 
Trzeba szukać ciepła w domu, na polu uroku
Bo ciepła w zimie, jakby za mało 
Dzień jest krótki a przewaga zmroku
Śnieg i brzydka pogoda przysłoniły, co było zielone 
Umawialiśmy się na spotkania, bo wieczory długie
Chcielibyśmy dotknąć naszych dłoni w rękawiczki wtulone
Czasem robimy komuś potrzebującym małą przysługę
Gdy mroźno lub brzydko spędzamy czas przy telewizorze
Lub szukamy słońca, gdy pięknie na dworze
Młodzi myślą, gdzie spędzić bal sylwestrowy
A starsi – który to będzie w ich życiu rok nowy
Wybieramy się niekiedy na urlopy nartowe
Które czekają gdzieś na strychu gotowe
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Bouillon – echa jeruzalem
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!
I Przykazanie Dekalogu
Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest Jego Prorokiem!
Szahada 

 Leniwa rzeka Semois przelewa się niespiesznie przez leśne 
garby Ardenów. Kręte szosy wiją się serpentynami wśród 
urwisk, przechodzą tunelami przez skały. W dolinach tłoczą się 
ludzie w starych miasteczkach, z charakterystycznymi doma-
mi i uroczym układem uliczek. W jednej z takich niewielkich 
ardeńskich miejscowości – w belgijskim Bouillon – jest coś, co 
sprawia, że panują tam w niedzielny poranek większe tłoki niż 
w samej Brukseli. Po promenadzie nad Semois przechadzają 
się tłumy Francuzów, Belgów, Holendrów i Niemców… zda-
rzają się Rosjanie. Przyjeżdżamy tu z tego samego powodu, 
co wszyscy – chcemy zobaczyć zamek – rodową siedzibę 
Godfrydów z Bouillon. Nie jest to byle jaki zamek. Większej 
i starszej romańskiej twierdzy próżno szukać w całej Belgii! 
Warto tu przyjechać choćby ze względu na samą tylko historię 
właściciela tej rezydencji – Godfryda. Aby ją jednak poznać 
bliżej, musimy cofnąć się wstecz nie o sto, dwieście czy tysiąc, 
ale dwa tysiące lat… Czas na opowieść o rycerzach, bitwach, 
wierze, miłości i skarbach, jakich nie jesteście sobie w stanie 
wyobrazić!

***
33 r., Jerozolima
 Z wyroku Poncjusza Piłata ginie na krzyżu Jezus z Nazaretu, 
syn Józefa cieśli, a wraz z nim dwóch łotrów. Jako zbrodnię 
Jezusa wypisano: INRI – Król Żydowski. Słowa skazańca 
brzmiały: Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią! 
Niewielka grupa jego wyznawców z czasem zdobywa coraz 
większą popularność i staje się dominującą religią Europy.

***
VII w., Jerozolima
 Prorok Mahomet doznaje objawienia i Wniebowstąpienia. 
Wtedy Mahometowi przekazane zostają najważniejsze zasady 
islamu. W miejscu objawienia powstaje tzw. Sanktuarium na 
Skale, które – obok Mekki i Medyny – będzie najświętszym 
Meczetem muzułmanów. Niewielka grupa wyznawców z cza-
sem zdobywa coraz większą popularność i staje się dominującą 
religią Bliskiego Wschodu.

***
 W 1072 roku pod bramami Jerozolimy stanęli Turcy 
seldżuccy. Szeregi Saracenów przebojem wzięły święte miasto. 
Zaniepokoiło to (eufemistycznie!) trwającą do tej pory resztkę 
Cesarstwa Bizantyńskiego, dla którego taka potęga muzułma-
nów stanowiła nie lada problem. Cesarz z Konstantynopola 
wysłał więc prośbę do papieża Urbana II o pomoc. Turcy rośli 
w siłę. Sytuacja była krytyczna.
 Jego Świątobliwość Ojciec Święty Urban II zadziałał. Na 
synodzie w Clermont zgromadzili się wszyscy biskupi. Dostoj-
nicy w purpurze czekali z niecierpliwością na mowę papieża. 

Przemówienie Urbana II wywołało taki aplauz, iż wszyscy 
przystali na propozycję zorganizowania wyprawy rycerskiej, 
która pomoże chrześcijanom na Wschodzie, a przede wszystkim 
odbije Ziemię Świętą i – co za tym idzie – przywróci Jeruzalem 
chrześcijanom. Papież w obietnicach nie skąpił: rycerzom bo-
gactwa, chłopom ziemia i wolność, a najważniejsze: Wszystkim, 
którzy tam polegną, od tej pory odpuszczone będą grzechy!
 Pierwszą wyprawę – ludową – stanowiło chłopstwo, wyko-
lejeńcy, przestępcy, którym jednak nie można zarzucić braku 
animuszu. Dowodził nimi pełen zapału Piotr Pustelnik, chociaż, 
jak pokazuje historia, nie miał żadnej wiedzy taktycznej ani 
militarnej. Biedota bez broni i doświadczenia porwała się bronić 
Grobu Bożego, ale w końcu sami tego Boga pogrzebali. Nazy-
wając siebie krzyżowcami, najpierw wyrżnęli w pień Żydów 
w Niemczech, potem spustoszyli Węgry i chcieli splądrować 
Bizancjum. Przetransportowani na Ziemię Świętą, zostali 
doszczętnie rozbici w pierwszej bitwie z Saracenami. 20 000 
ludzi poszło na rzeź.

***
 Tymczasem na zamku w Bouillon trwała uczta. Godfryd, 
ostatni z rodu pięciu Godfrydów Buliońskich, urządzał iście 
królewski bal. Choć na zewnątrz szalała burza, wesołe towa-
rzystwo rycerskie doskonale się bawiło. W blasku świec i przy 
smakowitym zapachu pieczeni z ardeńskiego dzika, pan na 
zamku obejmował czule swą narzeczoną. Wtem do sali balowej 
wszedł strażnik:
– Panie, jakiś przybysz z Verdun przed bramą, wygląda na 
bezdomnego!
– Ha! Pewnie, że wpuścić! Dzisiaj bal! Dziś nikt nie może być 
smutny! Prawda, kochanie? – Godfryd zwrócił się do swej 
wybranki. Ta nie zdążyła jeszcze odpowiedzieć, kiedy do kom-
naty weszła postać w przemoczonych, podartych łachmanach. 
Mężczyzna stanął przy drzwiach, w mroku. Nie było widać wy-
raźnie rysów twarzy, tylko nos typowo burbońskiego kształtu. 
Towarzystwo umilkło. Przybysz nie wyglądał sympatycznie.
– Kimżeś jest, cny wędrowcze? – zaczął Godfryd. – Siadaj do 
stołu i wesel się z nami!
– Panie – rzekł ochrypłym głosem. – Panie, ty teraz weselisz 
się? Teraz – chropowaty ton przybysza zdjął uśmiech z twarzy 
rycerza – kiedy tam, na Wschodzie – wskazał ręką w stronę 
drzwi – leje się krew chrześcijańska?! Niewinnie wylana, Panie, 
oj, niewinnie! Cośmy się tam bili, Panie, i na śmierć wystawiali, 
i jak Chrystus ginęli za niewinność, za innych, Panie!
– O czym ty mówisz, żebraku?! Czego chcesz?! – przerwał 
zdenerwowany rycerz, brat Godfryda, Baldwin. Godfryd uci-
szył go spojrzeniem.
– O czym?! Panie! Ziemia Święta płonie! Chrześcijańska krew 
się leje! Saraceni bezczeszczą nasze relikwie! Krucjata! O tym 
waszmościom mówię! Trzeba zorganizować krucjatę! – krzy-
czał przybysz.
– Jak śmiesz nam rozkazywać, ty… – syknął Baldwin, ale 
widząc wzrok Godfryda, pohamował się.
– Panowie! To Ojciec Święty Urban II w Clermont na synodzie 
kazał krucjaty zbrojne zorganizować i Grób Święty odbić! 
Chrześcijan na Wschodzie ocalić! Saracenów przepędzić! I zba-
wienie duszy zyskać! Zaklinam was! Zaklinam! Nie patrzcie 

Twierdza GodfrydówGodfryd – Pan na zamku
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Dokończenie na str. 32

obojętnie na krzywdy chrześcijańskie! Ty… – wskazał palcem 
na Godfryda – Ty jesteś Godfryd…
– Jam ci… – odpowiedział.
– Zorganizujesz krucjatę. Sprzedasz zamek, weźmiesz rycerzy 
i pojedziesz bronić Grobu. Staniesz na czele wyprawy albo 
bądź przeklęty! – krzyknął i wybiegł z sali. W tej chwili we 
wzgórze obok zamku trzasnął piorun. W komnacie panowała 
cisza. Rycerze siedzieli nieruchomo. W oczach niektórych 
widać było przerażenie. Narzeczona Godfryda płakała. Tylko 
Baldwin pozostał niewzruszony. Zawsze był pragmatykiem. 
Podszedł do Godfryda i potrząsnął nim:
– Bracie! Bracie! Każ ścigać i powiesić tego łotra! Ej wy – rzucił 
do sług. – Sprawdźcie, czy w sali nic nie zginęło! Bracie – po-
wtarzał. Godfryd siedział nieruchomo, wpatrując się dziwnym 
wzrokiem w ścianę. Baldwin podążył za jego spojrzeniem. 
Rycerz patrzył na wiszący nad stołem krzyż.
– Zamilcz – warknął Godfryd. – Nie rozumiesz, że ten piel-
grzym… że on tam był, że on to widział!
– Chyba nie wierzysz, że ten bezdomny był…
– W Ziemi Świętej! Tak! – wyszeptał rycerz z Bouillon.
– Nie! Nie! Nie! Zresztą! Może i był! Ja na przykład wczoraj by-
łem w Boulogne. Ale tylko mi nie mów, że go posłuchasz, tego 
starego dziada bez lutni, tego… darmozjada i wyłudzacza i…
– Zorganizuję wyprawę krzyżową! – wycedził mu prosto 
w oczy Godfryd. Baldwin odwrócił wzrok na narzeczoną 
Godfryda, która patrzyła teraz spuchniętymi od łez oczami 
na swego przyszłego męża niedowierzającym wzrokiem. 
Godfryd powstał i wyjąwszy miecz z pochwy, podniósł go do 
góry. Wśród rycerstwa przesunęła się fala szeptów i podziwu. 
Zakrzyknął: W imię Chrystusa! Wyzwolę Jerozolimę! Kto 
pójdzie ze mną?!
Wśród rycerzy ten i ów zaczął się podnosić z ławy i przystępo-
wać do Godfryda. Po chwili cała sala deklarowała uczestnictwo 
w wyprawie. Tylko Baldwin stał z boku i machał przecząco 
głową. Godfryd spojrzał na niego pytającym wzrokiem:
– Bracie?
Baldwin się roześmiał:
– Chyba nie pójdziesz beze mnie, co?! – krzyknął i obaj uścis-
nęli sobie dłonie. Śmiech rycerstwa zagłuszył szloch jednej 
kobiety.
 Aby zdobyć fundusze na wyprawę (konie, uzbrojenie, żyw-
ność, ludzie itd.), Godfryd sprzedał swoją rodową siedzibę (od 
pięciu pokoleń) – zamek w Bouillon – biskupom z Liege (czyt. 
Lież) i Verdun, którzy jednak na wyprawę do Grobu nie poje-
chali – woleli testować bale na nowym zamku. Najtrudniejszym 
etapem przygotowań zdecydowanie był dzień wyjazdu. Dzień 
pożegnań.
– Wrócę, wrócę, wrócę, obiecuję! – krzyczał w ostatnim po-
żegnalnym uścisku.
 Wyruszyli. Latem 1096 roku. Kwiat średniowiecznej Euro-
py: rycerze frankońscy, niemieccy i angielscy, Normanowie, 
zastępy pieszych mieszczan z Francji i Włoch… Był i sławny, 
dumny Rajmund z Tuluzy, najbogatszy rycerz ówczesnej Eu-
ropy, a zgłosił się jako jeden z pierwszych.
 Wyprawa przeszła przez Europę jak dżuma i podobne jak ona 
zostawiła ślady. Spustoszone miasta i wsie, splądrowane domy, 

ofiary głodu, gwałtów i chorób. Mordy i grabieże znaczyły 
szlak krzyżowców. Wreszcie dotarli pod bramy Konstantynopo-
la. Europa odetchnęła z ulgą. Po złożeniu przysięgi cesarzowi, 
wyruszyli odbić Ziemię Świętą.
 W 1097 zdobyli Nikeę. 1 lipca w bitwie pod Doryleum roz-
gromili Turków, ale było to pyrrusowe zwycięstwo – krucjata 
straciła ok. 33% sił. Baldwin odłączył się od głównego oddziału 
i zajął ormiańskie księstwo Edessy, ożenił się z Ormianką 
i zmusił króla Edessy do uznania go za dziedzica. Wkrótce po-
tem król zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, a Baldwin 
założył Hrabstwo Edessy – pierwsze państwo krzyżowców. 
Tymczasem główny oddział po rocznym oblężeniu splądrował 
Antiochię i wyrżnął jej mieszkańców.
 Arabowie nie próżnowali i wysyłali różne armie mające 
powstrzymać marsz krzyżowców. Rycerze byli na skraju wy-
czerpania, słaniali się na nogach. Zostali okrążeni przez Sara-
cenów w Antiochii. Los krucjaty wydawał się już przesądzony. 
Pewni swych sił, a przy tym honorowi Saraceni pozwolili 
garstce krzyżowców, których nie zabił głód, upał czy zaraza, 
wyjść przed bramy miasta i ustawić się w szeregu do walki. 
Ledwo żywi rycerze stanęli w pełnym ekwipunku w morder-
czym upale, bez koni, które już dawno zjedli. Bez szans. Ta 
heroiczna bitwa to już temat na całą książkę, nie chcę go psuć 
powierzchownym streszczeniem – dość, że cudem (dosłownie) 
krzyżowcy wygrali. Cudem była odnaleziona w dzień bitwy, 
rzekomo autentyczna włócznia, którą przebito bok Chrystusa. 
Podniosła morale krzyżowców i pchnęła ich do walki.
 W czerwcu 1099 roku krzyżowcy rozłożyli obóz pod murami 
Jerozolimy. Byli jednak osłabieni, zagłodzeni i chorzy. Z potęż-
nej armii, która wyruszyła z Bouillon pozostała garstka ledwie 
1500 rycerzy i 6000 innego wojska. Jerozolimy broniła zaś 
załoga 30 000 zawodowców, świetnie wyszkolonych, mających 
pod dostatkiem zapasów i broni. Pierwszy szturm, przyszyko-
wany naprędce, nie udał się – krzyżowcy mieli tylko JEDNĄ 
DRABINĘ! Ale wkrótce zbudowano dwie potężne machiny 
oblężnicze i już 15 lipca oddziały krzyżowców wkroczyły do 
Świętego Miasta. Jednym z pierwszych, którzy złamali muzuł-
mańskie linie obronne i wkroczyli do Jerozolimy, był Gotfryd 
z Bouillon.
 Odzyskano Jeruzalem! – powtarzała wkrótce cała Europa. 
Po paru dniach, kiedy emocje opadły, większość Obrońców 
Grobu postanowiła wrócić do swych ojczyzn, by zaznać 
wreszcie spokoju lub po prostu pochwalić się znajomym (dziś 
wystarczyłoby udostępnić to na Facebooku – dawniej nie było 
to takie łatwe).
 Postanowiono też obrać Króla Jerozolimy spośród rycerstwa, 
które zostało. Dumny (i bajecznie bogaty) Rajmund z Tuluzy 
nie zgodził się. Zaproponowano więc tron dowódcy – Godfry-
dowi z Bouillon. Ten wahał się, w końcu jednak przystał na tę 
propozycję, ale z zastrzeżeniem, iż nie będzie nazywać się go 
Królem Jerozolimskim (przecież jest to tytuł Jezusa Chrystusa, 
On jest Królem), ale Obrońcą Grobu Świętego. Tak oto God-
fryd z Bouillon, zwykły prowincjonalny pan na zamku, został 
pierwszym władcą Jeruzalem.

Widok z wieży zamkowej Wzgórze zamkowe
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Dokończenie ze str. 31

 Nie dotrzymał obietnicy. Nie wrócił. Zmarł 18 lipca 1100 
(a więc rok później!) pod Hajfą – jeszcze na Ziemi Świętej. Jego 
następcą został hrabia Edessy – Baldwin, który – jak zawsze 
pragmatyczny – już przyjął pełny tytuł Króla Jerozolimy.
 Królestwo Krzyżowców przetrwało jeszcze 200 lat, aż do 
umocnienia się władzy Turków. Ale choć samo istniało krótko, 
zawładnęło wyobraźnią Europy na zawsze. Później było jeszcze 
wiele wypraw krzyżowych. Ale żadnej nie udało się to, czego 
dokonała pierwsza.

***
 Bulioński zamek jest naprawdę ogromny. Jak każdy porząd-
ny zamek, mieści się na stromej, urwistej skale. Nie do zdobycia. 
Na dziedzińcu odbywają się często pokazy sokolnicze (orły, 
jastrzębie, sokoły, sępy afrykańskie). Z Wieży Austriackiej 
bajeczne widoki na Ardeny i kultowy już kamienny most na 
rzece Semois (wizytówka miasta). Wilgotne, mroczne korytarze 
zamczyska kryją wiele tajemnic. Magiczne krzesło wykute 
w skale ponoć ma przynosić… pannom mężów. Najbardziej 
w pamięci utkwiły mi ociekające wodą kamienne lochy, z dłu-
gim na kilkadziesiąt metrów wąskim korytarzem, który prowa-
dził do zapomnianej, wykutej w skale komnaty, przesiąkniętej 
tajemniczością i zapachem średniowiecza. W tej sali właśnie 
(zdawało mi się, a może to gra świateł) przy jednej z pustych, 
gładkich ścian stała jakaś postać w podartych, mokrych łach-
manach. Spod posklejanych włosów wystawał burboński nos. 
Coś mówiła. Po francusku. Zrozumiałem tylko jedno słowo: 
Verdun. 
 Gdy opuściliśmy zamek, nomen omen – rozpadało się. Na 
szczęście w jednej z wież urządzono ciekawą wystawę historii 
piśmiennictwa – od Adama i Ewy po komputery. Z kolei tuż 
przy promenadzie (już poza zamkiem) arcyciekawe, multi-

medialne muzeum Archeoscope Godefroid de Bouillon – tam 
wszystkiego można dotknąć i poczuć atmosferę średniowiecz-
nych wypraw. Polski akcent – fragment wystawy o krucjatach 
we współczesnym świecie nawiązuje do postrzelenia Jana Pawła 
II przez Mehmeta Alego Ağcę.

***
 Ta historia ma też swój epilog. Pisząc o krucjatach, nie-
uchronnie nasuwają mi się wspomnienia z Kolonii i Brukseli. 
Ale nie z katedry czy Europarlamentu. Nie. To reminiscencje 
strachu i tajemniczości – całkiem inna historia. Kiedy wycho-
dziliśmy z katedry kolońskiej, by skierować się na dworzec 
(już niedługo mieliśmy pociąg powrotny), trudno było nie 
zauważyć, jak na placu katedralnym zbierają się tłumy ludzi 
bliskowschodniej urody, wymachujące flagami czarno – biało 
– zielonymi z czerwonym trójkątem. Flagami Palestyny. Po-
dobnie w Brukseli, pod pomnikiem króla Alberta kilkukrotnie 
większe niż w Kolonii tłumy ludzi – arabskich imigrantów 
przestrojonych w palestyńskie barwy narodowe, krzyczących 
francuskie i arabskie frazy, których znaczenia łatwo się do-
myślić. Znaleźliśmy się wtedy w centrum propalestyńskiego 
protestu. Było to w lipcu 2014 r., kiedy w Ziemi Świętej trwała 
wojna palestyńsko-izraelska. Po chwili wszystkie wejścia 
uliczek poobstawiane przez policję, pałac królewski otoczony 
kordonem radiowozów, helikopter z policjantami nad placem, 
setki śniadych twarzy z ogniem w oczach… Mury kamienic 
i pomnik Alberta pomazany sprayem: znak Gwiazdy Dawi-
dowej (symbolu Żydów) i napisy Jews you are dead! Czy tego 
chcemy? I czy Ziemia Święta nadal będzie święta, skoro tyle 
niewinnych osób przez nią ginie? Jest indiańskie przysłowie: 
Mądrość – to żebyśmy łowili po naszej stronie jeziora, wy po 
waszej stronie jeziora, a w środku nikt. Jak widać ciągle nam 
mądrości brakuje… A dopóki brakuje, dopóty będą i krucjaty.

Jaromir Hunia

Front niemiecko–radziecki 
w naszej wsi cd.
 W lesie robiła się już szarówka jak 
witaliśmy Mietka z ogromną radością 
i ciekawością efektów jego wyprawy. 
On jednak nie wykazywał radości. 
Mówił z zatroskaniem, że w Grudnej 
jest coraz więcej wojska niemieckiego 
i nie wskazuje nic na to, że zamierzają 
uciekać. Chyba nie ominą nas działania 
wojenne, jak to było we wrześniu 1939 r. 
Nasze rodziny podobnie jak inne ciężko 
pracują przy żniwach. Niemcy dotąd 
nie przeszkadzali w wykonywaniu prac 
polowych ani gospodarskich. Na polach 
stoi dużo zboża w kopach, chyba nawet 
więcej jak na Głobikowej. Moja siostra 
Basia poszła do waszych rodzin powie-
dzieć by ktoś skontaktował się z wami 
jutro u Jędrzejczykowej, bo chcecie 
wycofać się z Głobikowej. Uzgodniłem 
z moją rodziną, że ja pozostanę z końmi 
na Głobikowej. Jeśli będę musiał zmienić 
miejsce ukrycia koni, to będą mogli kon-
taktować się ze mną za pośrednictwem 
Jędrzejczykowej, która będzie wiedzieć 
gdzie jestem. Przyniosłem trochę jabłek 
i gruszek oraz prowiant na najbliższe 
dni. Proszę, częstujcie się. Korzystając 
z poczęstunku owocami rozmawialiśmy 
o jutrzejszym dniu i o uzasadnionej 

potrzebie indywidualnego ukrywania 
koni. Będzie to na pewno trudniejsze 
niż wspólnie we trójkę, ale bardziej 
bezpieczne. Chyba ostatnią noc jesteśmy 
razem więc wyśpijmy się, bo nie wiado-
mo co będzie jutro. Z przyzwyczajenia 
poszedłem do koni na pierwszą zmianę 
czuwania przy nich.
 Rano Jasiek wrócił do wozu z trzeciej 
zmiany pilnowania koni. Obudził nas by 
zebrać resztki siana na poranną porcję 
i zanieść koniom. Umyliśmy się już, 
gdy nadeszła Gienia z przerażeniem w 
oczach. Drżącym głosem powiedziała. 
Wczoraj Niemcy rozstrzelali całą rodzi-
nę na Południku. Podobno w ich stodole 
znaleźli ukryte: karabin, bagnet, chełm 
i łopatkę z wyposażenia polskiego woj-
ska. Z pobliskich gospodarstw spędzili 
ludzi by patrzyli na to co czeka każdą 
rodzinę za ukrywanie broni i partyzan-
tów, których oni nazywają bandytami. 
Kazali mężczyznom wykopać dół i po-
grzebać zabitych jak zwierzęta. Ostatnie 
słowa wypowiedziała Gienia szlochając. 
Wszyscy byliśmy wstrząśnięci tą zbrod-
nią. Musimy wycofać się z Głobikowej 
by nie narażać ciebie ani twojej mamy. 
Powiedział Jasiek. Nie zostawiajcie 
nas same. Przy was obydwie z mamą 
czujemy się bezpiecznie. Nie martw się, 
ja zostaję. Powiedział Mietek. Gieni od 
razu rozjaśniła się twarz. Podeszła do 
Mietka i ucałowała go. On zaś przytulił 
ją do siebie i stali przez chwilę w uścisku. 
Wówczas po raz pierwszy pomyślałem, 
że oni chyba mają się ku sobie. Ale 
nie to było nam w głowie. Poprosiłem 
Gienię by przyprowadziła tu do lasu 
moją siostrę albo mamę jak przyjdzie 

do nich. Dobrze, ale najpierw ty i Jasiu 
przyjdziecie do nas na śniadanie, a ty 
Mieciu przyjdź zaraz jak oni wrócą. 
Powiedziała Gienia i poszła do domu.
 Warto by się ogolić, bo mamy już 
tygodniowe zarosty. Powiedział Mietek 
do Jaśka. Wczoraj przyniosłem moją 
brzytwę, jak chcesz mogę ci pożyczyć. 
Skorzystam bardzo chętnie. Odpowie-
dział Jasiek. Mietek wyjął przybory do 
golenia, brzytwę naostrzył na pasku i 
Jasiek przystąpił do golenia zarośniętej 
twarzy. Wygolony jak w niedzielę do 
kościoła poszedł Jasiek ze mną na po-
żegnalne śniadanie. Po wczorajszej owo-
cowej kolacji obydwaj byliśmy szczerze 
głodni i nie odmawialiśmy dolewek zupy 
kartoflanej, która nam bardzo smako-
wała. Po śniadaniu podziękowaliśmy 
Jedrzejczykowej i Gieni za troskliwość 
o nas i gościnę, a one nam za pomoc 
przy żniwach. Na pożegnanie serdecznie 
uściskaliśmy się z nimi i ucałowali oraz 
ze łzami w oczach życzyliśmy sobie 
nawzajem szczęśliwego przetrwania 
frontowego koszmaru. Przyrzekliśmy 
sobie wzajemnie, że jak szczęśliwie 
przeżyjemy to po wojnie spotkamy się 
razem by wspólnie cieszyć się odzyska-
ną wolnością.
 Nasz powrót do lasu zastał Mietka 
już wygolonego, ale nie spieszył się na 
śniadanie. W zdenerwowaniu mówił, że 
ktoś skradał się do naszych koni. Ten 
ktoś uciekł gdy zauważył, że ja zbliżam 
się. Może to byli ci co wczoraj my ich 
podglądali. Powiedział Jasiek i przyna-
glał Mietka by szedł na śniadanie, bo 
smaczna kartoflanka mu wystygnie. 

cdn.

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
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 Okres przedświąteczny to radosny czas 
oczekiwania na najpiękniejsze w roku 
przeżycia religijne, rodzinne spotkania, 
wspólne biesiadowanie. To czas przygo-
towań, których nieodłącznym elementem 
są zakupy, nie tylko choinki i oczekiwa-
nych prezentów, ale również przeróżnych 
smakołyków, surowców i półproduktów 
żywnościowych potrzebnych do uświet-
nienia Świąt Bożego Narodzenia. Już 
teraz planujemy potrawy wigilijne, pier-
niki i makowce, mięsiwa i rybki, sałatki, 
ulubione szczególnie przez dzieci łakocie. 
W atmosferze przedświątecznej krzątani-
ny, zalewie różnego rodzaju, nierzadko 
sprzecznych informacji, wszędobylskich 
reklam i konieczności podejmowania 
decyzji zakupu żywności nie zawsze 
zdążymy postawić sobie pytanie: „co 
mamy jeść, a czego unikać?”, „co jest 
zdrowe i dla nas korzystne, a co przy-
czynia się do rozwoju chorób?”, „które 
produkty są lepsze od innych i dlaczego?” 
Cóż – obserwowany od kilkudziesięciu 
lat dynamiczny rozwój przemysłu spo-
żywczego oraz konkurencja wolnoryn-
kowa w sytuacji nadprodukcji żywności 
doprowadziły do pojawienia się obrocie 
handlowym ogromnej różnorodności 
dóbr. Co wybrać? – „oto jest pytanie!”
 W zakupie żywności najczęściej kie-
rujemy się ceną produktu, jego reklamą, 
atrakcyjnością, często własną wiedzą 
w połączeniu z informacjami podany-
mi przez producenta na opakowaniu, 
które w naszym mniemaniu są rzetelne 
i prawdziwe. Tymczasem etykiety, hasła 
reklamowe i inne informacje o produk-
cie opracowane przez producenta, który 
chciałby, aby jego produkt został wybrany 

przez kupujących, nie zawsze są właści-
we i zrozumiałe dla konsumenta. Aby 
temu zapobiec, ustawowo wprowadza 
się przepisy regulujące zasady i formy 
znakowania żywności, zostały one opub-
likowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej 13 grudnia 2011 r. Polskie 
przedsiębiorstwa przemysłu spożyw-
czego mają je wprowadzić w życie od 
13 grudnia 2014 r., możliwym jest więc 
skorzystanie z nich już przed świętami.
 Nowe przepisy mają zagwarantować, 
że etykiety staną się bardziej czytelne, 
co pomoże nam konsumentom odnaleźć 
potrzebne informacje o produkcie żyw-
nościowym podczas robienia zakupów. 
Informacje obowiązkowe muszą być 
nieusuwalne, nie mogą być ukryte, zasło-
nięte, zakryte nadrukami i ilustracjami. 
Nazwy wszystkich substancji, mogących 
wywołać alergie, muszą być podkreślone 
za pomocą wyróżniającej się czcionki, 
koloru lub tła. Tu warto przypomnieć, 
że składnikami alergennymi są: zboża 
zawierające gluten (pszenica, jęczmień, 
żyto, owies), skorupiaki, jaja, ryby, 
orzeszki ziemne, soja, mleko, migdały, 
orzechy laskowe, włoskie, nerkowce, pi-
stacje, seler, gorczyca, sezam, dwutlenek 
siarki, łubin, mięczaki.
 W związku z zależnością zdrowia 
od diety dostosowanej do indywidual-
nych potrzeb, wprowadza się obowią-
zek znakowania wszystkich środków 
spożywczych wartością odżywczą. Na 
etykietach będą musiały znaleźć się in-
formacje o wartości energetycznej, ilości 
tłuszczu, kwasów tłuszczów nasyconych, 
węglowodanów, cukrów, białek i soli. 
Do tej pory producenci żywności raczej 

uznaniowo umieszczali na etykietach 
dane o wartościach wskazanego dzienne-
go spożycia – w skrócie GDA. Wartości 
GDA wyrażają procentową zawartość 
składników odżywczych i energii w po-
kryciu dobowego zapotrzebowania i do-
tyczą czterech składników, które mogą 
wpływać na zwiększone ryzyko chorób 
dietozależnych tj. tłuszczów, tłuszczów 
nasyconych, cukrów prostych i sodu, 
niekiedy podaje się też dane dla białka 
i błonnika pokarmowego. Kupując dany 
produkt warto zwrócić uwagę na te infor-
macje, które niewątpliwie przyczynią się 
do świadomego zbilansowania żywienia 
naszego i naszej rodziny.
 Ze względu na dużą skalę importu 
żywności wprowadza się konieczność 
informowania konsumentów o kraju jej 
pochodzenia. Informacje te dotyczą obec-
nie wołowiny, ryb, oliwy z oliwek, miodu, 
owoców i warzyw. Teraz obowiązek ten 
będzie dotyczył mięsa świń, owiec, kóz 
oraz drobiu. W stosunku do produktów 
mięsnych i rybnych złożonych z wielu 
części spotkamy się z oznaczeniem 
„z połączonych kawałków mięsa”, „z po-
łączonych kawałków ryby”. Na etykietach 
znajdziemy też dokładniejsze informacje 
o składzie surowcowym produktów, ich 
technologii produkcji, dodatkach i kon-
serwantach.
 Uzbrojeni w tak dokładne i rzetelne 
wiadomości na pewno dokonamy szczęś-
liwych zakupów w poczuciu świadomego 
i racjonalnego żywienia naszych rodzin, 
czego na nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia i Nowy Rok życzy Drogim 
Czytelnikom

Nauczyciel zasad żywienia 
człowieka w Zespole Szkół  

im Jana Pawła II w Brzostku
Ewa Czyrnia

przedświąteczne zakupy – z głową!

 Okres poprzedzający Święta Bożego 
Narodzenia jest jednym z najpiękniej-
szych w roku. Dlatego większość ludzi 
najbardziej go sobie ceni. Warto więc 
zadbać o wcześniejsze przygotowanie 
dekoracji na te długo wyczekiwane przez 
wszystkich chwile spędzane w gronie 
rodziny. Z tego założenia wyszły osoby 

uczestniczące w warsztatach zorganizo-
wanych przez Stowarzyszenie Lokalną 
Grupę Działania „LIWOCZ” w Domu 
Kultury w Brzostku. 
 Aromatyczne zapachy unosiły się nad 
głowami uczestniczek biorących udział 
w popołudniowych warsztatach 24-25 
listopada 2014 roku, ich celem była po-

pularyzacja pośród mieszkańców gminy 
Brzostek tradycyjnych technik wykony-
wania dekoracji bożonarodzeniowych. 
Uczestnicy zajęć samodzielnie wykonali 
ozdoby świąteczne i nauczyli się deko-
rowania potraw wigilijnych. Wykonane 
w ramach zajęć stroiki i ozdoby z całą 
pewnością stworzą wspaniałą atmosferę 
świąteczną w domach uczestników przed-
sięwzięcia. Warsztaty były przeplatane 
rozmaitymi anegdotami i opowieściami, 
których tematyka związana była m.in. 
z celebracją Świąt Bożego Narodzenia. 
 Przedsięwzięcie takie jak to z jednej 
strony daje możliwość twórczego spę-
dzenia wolnego czasu, z drugiej zaś jest 
znakomitą lekcją dawnej obyczajowości. 
Przekazywane wartości mają nieoceniony 
wpływ na rozwój tożsamości lokalnej. 
 Każdy uczestnik otrzymał pamiątko-
wy certyfikat oraz książkę „Świąteczne 
smaki, cz. II Bożonarodzeniowe smaki” 
wydaną przez Stowarzyszenie LGD „LI-
WOCZ”. Mamy nadzieję, że przepisy się 
w niej znajdujące, sprawdzone przez Panie 
z KGW, zostaną wykorzystane do przy-
rządzenia niejednej potrawy wigilijnej. 

Agnieszka Zaranek

Warsztaty bożonarodzeniowe organizowane przez Stowarzyszenie lgD „lIWOCZ”
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 Na podstawie nowelizacji ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz.U.2005r. Nr 180, 
poz. 1493 z późn. zm.) w gminie Brzo-
stek został utworzony Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie.
 Rada Miejska w Brzostku w drodze 
uchwały Nr VII/28/11 z dnia 30 marca 
2011 r. przyjęła Program Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie dla Gminy 
Brzostek na lata 2011 – 2015. Natomiast 
Uchwałą nr VII/27/11 z dnia 30 marca 
2011 roku, Rada Miejska w Brzostku 
określiła tryb i sposób powoływania i od-
woływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Brzostku oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjo-
nowania. 
 Zarządzeniem Nr 31/11 z dnia 14 

kwietnia 2011 roku, Burmistrz Brzostku 
powołał członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie 
w następującym składzie:
1. p. Barbara Wojdyła – pedagog szkolny 

Zespołu Szkół w Siedliskach Bogusz
2. p. Ewa Raś – pedagog szkolny Gimna-

zjum w Brzostku
3. p. Jerzy Wojnar – dzielnicowy Komisa-

riatu Policji w Brzostku
4. ks. Jan Cebulak – Stowarzyszenie na 

rzecz Osób Potrzebujących „Nieść Na-
dzieję” w Brzostku. 

5. p. Adam Ryndak – kierownik Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Brzostku

6. p. Barbara Garstka – pełnomocnik 
Burmistrza ds. przeciwdziałania alko-
holizmowi w Brzostku

7. p. Marta Foryś – pracownik socjalny 
MGOPS w Brzostku

8. p. Agnieszka Czarnecka – pracownik 
socjalny MGOPS w Brzostku

9. p. Łukasz Latoszek – inspektor ds. 
prawnych w MGOPS w Brzostku

10. p. Danuta Samborska – pielęgniarka 
środowiskowa w SGPZOZ w Brzostku

11. p. Anna Klich – pielęgniarka środowi-
skowa w SGPZOZ w Brzostku. 

W dniu 27 czerwca 2011 roku z inicja-
tywy Burmistrza Brzostku odbyło się 
pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego na którym wybrano: 
Przewodniczącego Zespołu, Zastępcę 
Przewodniczącego a także Sekretarza 
Zespołu. Kadencja Gminnego Zespołu In-
terdyscyplinarnego trwała przez trzy lata.
 W dniu 18 lipca 2014 roku w związku 
z powołaniem Zespołu na nowa 3-letnią 
kadencje, na zwołanym przez Burmi-
strza Brzostku, posiedzeniu Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego wybrano: 
Przewodniczącego Zespołu – funkcje tą 
powtórnie powierzono Jerzemu Wojnaro-
wi, Zastępcę Przewodniczącego – funkcje 
tą objęła Anna Klich oraz Sekretarza 
Zespołu – funkcje tą także powtórnie 
przyjęła Agnieszkę Czarnecka. Ponadto 
zmianie uległ skład Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego – do prac którego 
powołano: 
1. p. Stanisława Staniszewskiego – przed-

stawiciela Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Brzostku.

2. p. Edytę Cabaj – kuratora zawodowego 
z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 
Sądu Rejonowego w Dębicy

3. p. Piotra Sroczyńskiego – kuratora 
zawodowego z Zespołu Kuratorskiej 
Służby Sądowej Sadu Rejonowego 
w Dębicy. 

W imieniu własnym a także członków 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Brzostku, w tym miejscu pragnę złożyć 
podziękowanie p. Barbarze Garstka za 
ogromne zaangażowanie, profesjonalizm 
i znakomita organizacje pracy w ze-
spole. Mam nadzieję że w przyszłości 
Pani współpraca z Gminnym Zespołem 
Interdyscyplinarnym będzie nadal kon-
tynuowana. 

Szanowni mieszkańcy gminy Brzostek
 Należy pamiętać, że nie zatrzymana 
w porę przemoc z czasem narasta i eskalu-
je. Jednak cykl przemocy można i należy 
przerwać. Osoba doznająca przemocy po-
winna zgłosić się do odpowiednich służb, 
instytucji, aby zapewnić bezpieczeństwo 
sobie i innym członkom rodziny, musi 
uczyć się, jak wyzwalać się od przemocy 
i dalej bez niej żyć. Nigdy nie jest za póź-
no, aby powiedzieć przemocy NIE!

  Siedzibą Gminnego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Brzostku jest 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Brzostku przy ul. M. N. My-
słowskiego nr 7 pokój nr 24
Tel: 014 6808929
mgopsbrzostek@mgopsbrzostek.pl

Jerzy Wojnar

Działalność gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie
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 W dniu 15 listopada w Zespole Szkół 
w Siedliskach-Bogusz odbył się turniej 
piłki halowej pod nazwą „Zagraj z Tatą”. 
Organizatorem turnieju był klub sporto-
wy „Sokół” Siedliska-Bogusz. W tur-
nieju wzięło udział 10 par. Zasadą było, 
iż pomiędzy seniorem a juniorem musi 
być co najmniej dwanaście lat różnicy, 
a sam junior nie może mieć więcej niż 
12 lat (może chodzić do szóstej klasy). 
Organizatorzy byli bardzo wyrozu-
miali co do seniorów i nie trzymali się 
kurczowo zasady, iż seniorem musi być 
Tato występującego w turnieju juniora. 
Wiadomo, że każdy ma swoje obowiązki, 
wobec czego, aby nie sprawić zawodu 
najmłodszym, w roli seniorów występo-
wali: brat, kuzyn, wujek, sąsiad, mogła 
też zagrać mama, siostra czy kuzyn-
ka. Ważnym było, aby różnica wieku 
pomiędzy uczestnikami, a także wiek 
samego juniora zgadzał się z przyjętymi 
wcześniej zasadami.
 Zawodnicy oddawali strzały na małe 
bramki, co było sporym utrudnieniem. 
Gol seniora był liczony za 1 punkt, nato-
miast junior trafiał za punktów dwa. Gdy 
mecz kończył się remisem dochodziło do 
rzutów karnych, strzelanych aż z drugie-
go końca boiska (była to naprawdę spora 
odległość biorąc pod uwagę rozmiar 
bramki). 
 Po rozlosowaniu dwóch, składają-
cych się każda z pięciu zespołów grup, 
przystąpiliśmy do rozgrywek. Nad 
prawidłowym przebiegiem turnieju oraz 
poszczególnych spotkań czuwał Bartosz 
Bogacz – przedstawiciel „Sokoła” oraz 
jego trener. Pomagali mu w tym Tomek 
Szewczyk, Kacper Gąsior oraz Karol 
Staniszewski. Mieliśmy też oprawę mu-
zyczną, którą zajął się Wojciech Gąsior. 
Nie zapomnieliśmy również o tym, że, 
aby odbyć tyle spotkań, trzeba dobrze 
się posilić. Toteż Bartek Bogacz na grilla 
zorganizował różne przysmaki, które 
przyrządził dla nas Krzysiu Świętoń. 
Mieliśmy też obsługę medyczną, którą 
zorganizowali strażacy z OSP Siedliska-
-Bogusz. Cały turniej przebiegał w zdro-

wej i sportowej rywalizacji, choć emocji 
nie brakowało. Dwa mecze kończyły się 
remisami. Tylko nieliczni trafili z kar-
nych. Warto nadmienić, że jedynym 
juniorem, który trafił do bramki z rzutu 
karnego (po cennych wskazówkach 
Karola Staniszewskiego) była Ola Czyż 
z Grupy Niebieskiej.
Do półfinału dotarły 4 drużyny:
– „Grupa Niebieska” – Aleksandra Czyż/
Robert Gąsior
– „Santosy” – Przemek Cieślik/ Saturnin 
Łukasik
– „Nietykalni” – Szymon Siedlecki/Karol 
Staniszewski
– „FC po Nalewce” – Michał Kalita /
Piotr Kalita
 W I półfinale, w bratobójczym boju 
zmierzyli się Grupa Niebiescy: Ola Czyż 
i Robert Gąsior z drużyną Nietykalni: 
Szymonem Siedleckim I Karolem Sta-
niszewskim, z którego zwycięsko wyszła 
ekipa Nietykalni.
 W II półfinale zmagały się drużyny: 
Santosy – Przemek Cieślik i Saturnin 
Łukasik, którzy przegrali z drużyną FC 
po Nalewce – Michałem Kalitą z Piotrem 
Kalitą.
 O trzecie miejsce zagrali więc Grupa 
Niebieska z grupą Santosy. Wygrała Gru-
pa Niebieska: Ola Czyż i Robert Gąsior, 
zajmując ostatecznie miejsce na podium. 
Santosy musieli zadowolić się najbardziej 
pechowym miejscem dla sportowca, tuż 
za podium, czyli miejscem czwartym.
 W finałowym meczu, po raz drugi już 
w tym turnieju, spotkały się drużyny FC 
po Nalewce z drużyną Nietykalni. Jak do 
tej pory drużyna Nietykalni nie przegrała 
ani jednego spotkania od początku tur-
nieju i straciła najmniej bramek. Team FC 
po Nalewce natomiast strzelił najwięcej 
bramek w turnieju. Nie mniej jednak, to 
drużyna Nietykalni pewnie zwyciężyła 
w tym boju, a co za tym idzie wygrała 
cały turniej nie przegrywając ani jednego 
spotkania. 
I miejsce: „Nietykalni” – Szymon Sied-
lecki/Karol Staniszewski
II miejsce: „FC po Nalewce” – Michał 

Kalita /Piotr Kalita 
III miejsce: „Grupa Niebieska” – Alek-
sandra Czyż/Robert Gąsior
 Najlepszym zawodnikiem turnieju zo-
stała Aleksandra Czyż z drużyny Grupa 
Niebieska. Ola prezentowała futbol na 
bardzo wysokim poziomie. Grała równo 
w całym turnieju, strzelała dużo bramek, 
w tym z rzutu karnego! Po turnieju 
Trener „Sokoła”, a zarazem organizator 
turnieju Bartłomiej Bogacz stwierdził, 
że grzechem byłoby zmarnować talent 
Oli i sugerował rozpoczęcie treningów 
w dziewczęcej drużynie młodzieżowej. 
Niestety w naszej gminie jeszcze takiej 
nie ma, ale może kiedyś...
 Młodzi zawodnicy otrzymali nagro-
dy oraz okazjonalne dyplomy za udział 
w turnieju, a za miejsca na podium były 
dodatkowo bony pieniężne w wysokości 
odpowiednio: 200, 150 i 100 złotych. 
Idąc z duchem sportu bony można prze-
znaczyć na zakup sprzętu bądź odzieży 
sportowej dla juniora.
 Wszyscy byli bardzo zadowoleni 
z turnieju, nie jednemu zawodnikowi za-
kręciła się łza w oku podczas ceremonii 
wręczenia pucharu.
 Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim organizatorom turnieju „Za-
graj z Tatą”, a w szczególności Bartło-
miejowi Bogaczowi za organizację całego 
przedsięwzięcia oraz Panu Stanisławowi 
Wójtowiczowi, dyrektorowi ZS w Siedli-
skach-Bogusz za możliwość organizacji 
turnieju na szkolnych obiektach. Za po-
moc dziękujemy również Paniom: Basi 
Gąsior, Agnieszce Czyż, Kasi Siedleckiej 
oraz chłopakom z OSP Siedliska-Bogusz. 
W turnieju udział wzięli:
 Mateusz Rakowski i Tomek Szew-
czyk, Ola Czyż i Robert Gąsior, Antek 
Drechny i Wojciech Gąsior, Bartek 
Mężyk i Marcin Kocuł, Przemek Cieślik 
i Saturnin Łukasik, Michał Kalita i Piotr 
Kalita, Pocica i Andrzej Witek, Rafał 
Czekaj i Damian Derylak, Łazowski 
Kacper i Daniel Łazowski, Szymon 
Siedlecki i Karol Staniszewski.

Karol Staniszewski

Halowy turniej piłki Nożnej „Zagraj z tatą”

Fot. Kacper GąsiorWspólna fotografia na zakończenie turnieju
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Bieg Niepodległości w Brzeźnicy
 W dniu 11 listopada 2014 r. w Brzeźnicy odbył się powiatowy 
„VI Bieg Niepodległości”. Rywalizacja odbywała się z podzia-
łem na pięć kategorii wiekowych. W pierwszej z nich biegły 
dziewczęta i chłopcy z klas 0 – I szkoły podstawowej, w dru-
giej uczniowie klas II – IV szkoły podstawowej. A w trzeciej 
z kolei uczniowie V i VI, w czwartej gimnazjaliści a w piątej 
osoby dorosłe. W każdej z tych grup biegło 40 zawodników. 
Uczniowie z Gimnazjum w Brzostku godnie reprezentowali 
naszą szkołę. Widać to na przedstawionych poniżej wynikach 
naszych brzosteckich zawodników:
kategoria dziewcząt:
 I miejsce (na dyst. 1500 m) – Julianna Wojdyła
 IV miejsce (na dyst. 1500 m) – Alicja Kurcz
kategoria chłopców:
 II miejsce (na dyst. 1500 m) – Dawid Grotkowski
 V miejsce (na dyst. 1500 m) – Szymon Sury

Kategorię dorosłych wygrała (na dyst. 1500 m) Magdalena 
Machaj.

Uczestnicy

Zwycięstwo w Święto Niepodległości
 11 listopada 2014 r. piłkarze z Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku wzięli udział w turnieju piłkarskim or-
ganizowanym przez Autonomiczną Szkółkę Piłkarską KS 
Wisłoka Dębica. Rozgrywki były okazją nie tylko do sportowej 
rywalizacji, ale również do uczczenia 96. rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Po oficjalnym rozpoczęciu miało 
miejsce odśpiewanie hymnu narodowego przez zawodników.
 Do rozgrywek przystąpiło 11 drużyn z rocznika 1999/1998 
całego powiatu, oprócz kilku klubów z Dębicy walkę podjęli 
także zawodnicy z Pustyni, Nagoszyna, Woli Lubeckiej, Lub-
czy, Pustkowa i Zawady. 
 W pierwszym losowaniu brzosteckim piłkarzom przypad-
ła grupa B, w której grały kluby: Pustków, Nagoszyn, MKS 
Dębica. Wskazówki trenerskie Pani Magdaleny Machaj oraz 
doping publiczności dodały sił i odwagi młodym zawodnikom. 
Awansowali oni z I miejsca grupy i w półfinale pokonali dru-
żynę Igloopolu Dębica 5:2.
 Młodzi piłkarze w walecznym, pięknym stylu pokonali dru-

żynę Igloopolu 5:2 i tym awansowali do finału. W finałowym 
meczu zmierzyli się z faworytem turnieju drużyną Wisłoka 
Dębica. Zajęli oni I miejsce. Mogli być dumni, ponieważ 
w każdym meczu dawali z siebie wszystko, nie odpuszczali 
żadnemu przeciwnikowi. Również kibice zgromadzeni na 
stadionie Wisłoki byli niezwykle zaskoczeni ciężką i zaciętą 
walką brzosteckiej drużyny.
 Skład piłkarskiego zespołu: kacper Janiga, Patryk 
Machaj, tomasz Juda, Szymon Cisoń, kacper Szymański, 
Wiktor Janiga, Dawid lisak i Dawid Strojek. najlepszym 
bramkarzem turnieju został wybrany tomasz Juda. nato-
miast najlepszym strzelcem okazał się kacper Szymański
 Chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Jackowi Ber-
kowi – Dyrektorowi Gimnazjum w Brzostku za umożliwie-
nie nam wyjazdu. Pani Magdalenie i Zbigniewowi Machaj 
za opracowanie taktyki gry i dodawanie nam sił do walki. 
Dziękujemy Panu Wojciechowi Machajowi oraz Pani Beacie 
Szymańskiej za transport i gorący doping od godziny 9.00 do 
14.00. Dziękujemy również Pani Marii Przebiędzie – Radnej 
Rady Powiatu za nagrody dla zawodników.

Uczestnicy
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 8 listopada odbył się VII Powiatowy Turniej Kyokushin 
Karate w Gorzycach. W turnieju tym uczestniczyło około 80 
zawodników z 4 Dojo z takich miast jak – Brzostek, Gorzyce, 
Ropczyce, Tarnobrzeg i Sandomierz. Organizatorem turnieju 
był Gorzycki Klub Kyokushin Karate przy udziale Starostwa 
Powiatowego w Tarnobrzegu. Zawody odbywały się formule 
kata i kumite semi contact według przepisów światowej orga-
nizacji IKO. Brzostek reprezentowało 20  zawodników, zdo-
bywając łącznie 28 pucharów oraz drugie miejsce drużynowo. 
Sędziowali sensei Tomasz Mendoń oraz senpai Robert Kolbusz.
Puchary dla Brzostku zdobyli:
I miejsce kumite oraz I miejsce kata – Oskar Leszczyński
I miejsce kumite oraz II miejsce kata – Igor Szwalec
I miejsce kumite oraz III miejsce kata – Dawid Garstka
I miejsce kumite – Sebastian Kolbusz
I miejsce kumite – Julita Maduzia
I miejsce kumite – Joanna Galczak
I miejsce kata – III miejsce kumite – Izabela Jałowiec

I miejsce kata – Aleksandra Finek
II miejsce kumite oraz II miejsce kata – Kinga Finek
II miejsce kumite oraz III miejsce kata – Jakub Bachara
II miejsce kumite – Patrycja Kolbusz
II miejsce kumite – Dawid Kolbusz
II miejsce kumite – Michał Krupka
II miejsce kumite – Mateusz Sowa
III miejsce kumite oraz III miejsce kata – Krystian Finek
III miejsce kumite oraz III miejsce kata – Magdalena Piwowar
III miejsce kumite – Klaudia Pięta
III miejsce kumite – Kinga Kawalec
III miejsce kumite – Piotr Krupka
III miejsce kata – Aleksandra Zięba
 Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych 
udanych startów! To kolejny dobry występ naszych karateków, 
który pokazuje że ostatnie lata pracy przynoszą efekty, co 
powoduje że na treningi przychodzi coraz więcej osób.

R.K.

II miejsce dla Brzostku w powiatowym turnieju Karate w gorzycach

1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesia-
kowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Rena-
ta 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 KRA-
KOWIE oddział w BRZOSTKU

7. OKNA–KAR, Karolina Wąsik – Brzostek, ul. 
Rynek 36

8. „RUBICELLO”, Marek Przewoźnik – Brzostek, 
ul. Łukasiewicza 2

9. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAN-
DLOWO-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 Łu-
kasiewicza

14. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GEODE-
ZYJNO-BUDOWLANA, inż. Adam Sieńkow-
ski – Zawadka Brzostecka

15. KATOR WYMIANY WALUT – Jakub Płaneta 
– Brzostek, ul. Rynek 12

16. ZAKŁAD KAMIENIARSKO-MEBLOWY, 
Janusz Czarnawski – Klecie

17. OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW, L. Ka-
put – Brzostek, ul. Słoneczna 40

18. AGENT UBEZPIECZENIOWY, Jerzy Potrzeba 
– Brzostek, ul. Łukasiewicza 48

19. USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 
KOL-BUD, Dariusz Kolman – Nawsie Brzo-
steckie 109

20. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIKRO-
KOSM, Grzegorz Kłęk – Brzostek, ul. Mi-
ckiewicza

21. mgr farm. Ryszard Nalepa
22. SKLEP WIELOBRANŻOWY, Artur Potrzeba 

– Brzostek
23. FIRMA „WAFELEK”, Zbigniew Szczuciński 

– Januszkowice
24. USŁUGI WOD. KAN. CO. GAZ, Józef Kawa-

lec – Brzostek
25. SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY „MELISA”, 

Maria Maczuga – Brzostek, ul. Rynek 2
26. FIRMA HANDLOWA SANIT, Tadeusz Wójcik 

– Brzostek, Pawilon Hermes, ul. Łukasie-

wicza 2
27. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, mgr Euge-

niusz Łazowski – Brzostek, ul. Szkotnia 18
28. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, 

Barbara Szybist – Kołaczyce
29. KWIacIaRNIa, Paweł i Maria Piękoś – Brzo-

stek, ul. Rynek
30. FIRMA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I RZE-

MIOSŁA, Dariusz Kalina – Brzostek
31. PHUP MOTOR-PORT, Marek Smoła – Brzo-

stek, 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 INSTA-

LACJI 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
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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

ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 28 listopada 2014 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Brzostku 

i Przeczycy, stanowiących własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku, 
w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek 
oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i Zarządzeniem Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 
31.08.2010 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, 
stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do wydzierżawienia na okres do 10 lat w trybie 
przetargowym następujące nieruchomości:

Lp Nr działki
Tytuł prawny

Powierzchnia 
(ha)

Opis nieru-
chomości 

(położenie)

Przeznaczenie 
w planie zag.

przestrzennego
Forma 
zbycia

Cena wywoławcza 
rocznego czynszu 

dzierżawnego netto (zł)
Wadium

(zł)

1 cz. dz. nr 111/1
KW Nr RZ1D/00038565/0

0,2311
RIVa – 0,2311

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa 

– przetarg 55,- 10,-

2 cz. dz. nr 111/1, 111/2 KW 
Nr RZ1D/00038565/0

0,4322
RIVa – 0,4322

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa 

– przetarg 75,- 10,-

3 112/1, 112/2
RZ1D/00079204/1

0,7431
RIVa – 0,7431

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa 

– przetarg 120,- 20,-

4 535KW Nr 
RZ1D/000156018

0,0606
RIIIa – 0,0606

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa 

– przetarg 30,- 10,-

5 537KW Nr 
RZ1D/000156018

0,0599
RIIIa – 0,0599

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa 

– przetarg 30,- 10,-

6 575 KW Nr 
RZ1D/000156018

0,0355
RIIIb – 0,0355

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa 

– przetarg 30,- 10,-

7 619 KW Nr 
RZ1D/000156018

0,3261
RIVa-0,3119
PsV – 0,0142

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa 

– przetarg 75,- 10,-

8 621/1KW Nr 
RZ1D/000156018

0,4007
ŁVI-0,3068

RIIIb – 0,0939
Brzostek

rolna Brak planu dzierżawa 
– przetarg 75,- 10,-

9 527KW Nr 
RZ1D/000156018

0,1364
RII – 0,1364

Brzostek
rolna Brak planu dzierżawa 

– przetarg 55,- 10,-

10 część działki 
691/9

0,35
PsIV-0,35

Przeczyca
rolna Brak planu dzierżawa 

– przetarg 75,- 10,-

11 część działki 
691/9

0,20
PsIV-0,20

Przeczyca
rolna Brak planu dzierżawa 

– przetarg 55,- 10,-

Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat. Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego 
w Brzostku
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez prezesa GUS-u (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2014 rok)
Zamieszczenie ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 7 tel.(14) 6803005
Brzostek, dnia 28.11.2014r.
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ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 25 listopada 2014 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek 
 
Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony w budynku Domu Ludowego w Bączałce stanowiący 
własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00021286/8 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej 
działalności dla wsi. 
Lokal użytkowy położony jest w budynku Domu Ludowego w Bączałce na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 197/1 
o powierzchni 0,12 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00021286/8.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,89 m2. 

Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10,00 zł + 23% Vat-u miesięcznie. 
Wadium dla lokalu wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR 
o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2014 rok)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 25.11.2014 r. 

ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 21 listopada 2014 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu w drodze przetargu są dwa lokale użytkowe położone w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej stanowiące 
własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38571 - przeznaczone na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi. 
Lokale użytkowe położone są po lewej i prawej stronie od wejścia do budynku byłej szkoły w Kamiennicy Dolnej na działce oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 304 o powierzchni 0,20 ha, stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38571.
Powierzchnia użytkowa dwóch lokali wynosi łącznie 114,88 m2. 

Lokale wyposażone są w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wynosi 6,00 zł + 23% Vat-u miesięcznie. 
Wadium dla lokali wynosi 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR 
o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2014 rok)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 21.11.2014 r.

ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 listopada 2014 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony w budynku magazynowo - warsztatowym w Brzostku przy 
ulicy Stara Droga stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6 - przeznaczony na 
prowadzenie nieuciążliwej działalności.
Lokal użytkowy położony jest w budynku warsztatowo-magazynowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 na działce ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 302 o powierzchni 0,5255 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej 
RZ1D/00064805/6.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,45 m2. 

Lokal wyposażony jest w energię elektryczną.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 4,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie. 
Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek 
Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek 
od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2014 rok)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 27.11.2014 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 14 listopada 2014 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/307/2014 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 21 października 2014 roku w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1492 zabudowanej, położonej 
w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca 
nieruchomość:
działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1492 o powierzchni 0,0194 ha (194 m2) położona w Brzostku, objęta kW 
nr RZ1D/00059596/9 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od 
obciążeń.
Nieruchomość dz. ozn. nr ewid. 1492 o powierzchni 0,0194 ha, zabudowana, położona w Brzostku w centrum miasta w odległości 
około 50 m od drogi krajowej nr 73, w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obiektów użyteczności publicznej.
Teren na stoku o silnie zróżnicowanej konfiguracji, uzbrojony w sieci komunalne: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną 
i gazową, zabudowany budynkiem usługowym. Dojazd z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej.
Dane techniczne budynku: powierzchnia zabudowy 38,01 m2, powierzchnia użytkowa 70,01 m2, kubatura 304 m3, stan tech-
niczny budynku średni, obiekt zagrzybiony ze względu na złą izolację jednej ściany przylegającej do gruntu, brak instalacji 
wod-kan i wc.
Wg studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego uchwałą 
Rady Miejskiej nr XiX/136/2012 z dnia 30.08.2012r. działka, to tereny objęte pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

Lp. Tytuł własności Nr działki Powierzchnia 
(ha)

Wartość rynko-
wa wg wyceny 

(zł)

Koszt sporządze-
nia dokumentacji 

(zł)

Łączna 
wartość brutto 

(zł)

1 KW Nr 
RZ1D/00059596/9 1492 0,0194

(194 m2) 42 557,00 600,00 zł 43 157,00 zł

niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 17.11.2014 r. do 08.12.2014 r.
Po upływie w/w terminu zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Opłatę za przeniesienie prawa własności będzie należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego, 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
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W ofercie między innymi:
∙ naprawa komputerów stacjonarnych, 

notebooków, tabletów, drukarek, monitorów
∙ naprawy mechaniczne i lutownicze
∙ konserwacja układów chłodzenia 

(czyszczenie, wymiana past 
termoprzewodzących)

∙ archiwizacja i zabezpieczanie danych
∙ reballing/wymiana układów SMD i BgA
∙ instalacja oprogramowania

DIAgNOStYKA SpRZętu gRAtIS
NA WSZYStKIe NApRAWY 
uDZIelAMY gWARANCjI
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ROZWIĄZANIE:
gRudZIEń 2014

jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

Trudne wyrazy: LANISTA, CIŻBA, ERB, PAWIAN, CYNGIEL, NADZIAK, 
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KRZYŻÓWKA 
Z NAgRODĄ
Poziomo:
1) Na twarzy lub w piekarni; 4) Dzie-
siętny lub binarny; 7) ... krwi”, tytuł 
powieści Londona; 8) Przyjęcie do 
pracy; 9) Zwierzę pociągowe; 10) Lek 
przeciwbólowy; 11) Zimne na patyku; 
12) Partia Moczulskiego 14) Oprawca; 
16) Rośliny mające kolce; 18) Potężne 
ptaki drapieżne; 19) Ptaki padlinożerne; 
20) Mieszkaniec Belgii; 21) Może być 
na świat; 22) W pamięci komputera; 
23) Grzanka; 24) Trener gladiatorów; 
27) Miesiąc zakochanych; 29) Chłopiec 
na dworze króla; 31) Osiada na dnie; 
32) Ocena; 33) Tył konia; 34) Ścisk; 
35) Srebrzystobiały metal ciemniejący 
na powietrzu; 36) Wykaz cen; 37) Spa-
cerowa ulica.

Pionowo:
1) Wykorzystywanie innych ludzi; 
2) Małpa z Afryki; 3) Włókno na liny; 
4) Wzorzec postępowania; 5) Fachowiec 
od taktyki; 6) Leworęki; 13) Saska lub 
z Ćmielowa; 15) Uprawia alpinizm; 
16) Spust; 17) Konwój; 25) Czekan; 
26) Żeglarz z arabskich baśni; 27) Koci 
miesiąc; 28) Rzeka w Palestynie;29) Pra-
wo do wynalazku;30) Młody koń.

 Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego na dole strony dostar-
czone do 31 grudnia 2014 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej. Rozwiązanie krzyżówki 
z poprzedniego numeru: SłońCe li-
StoPaDa MRoZy ZaPoWiaDa. 
Nagrodę książkową wylosowała Joan-
na Szot z Brzostku. Po odbiór nagród 
prosimy zgłaszać się do Domu Kultury 
w Brzostku.

J. Nosal

IKEA.
Choinka składana:
– Szkielet – 1 szt,
– Gałązki – 46 szt,
– Igły – 13543 szt,
– Klej montażowy – 3 litry.

		
W milenijnego Sylwestra reporter zacze-
pia gentlemana na ulicy Londynu:
– Jakie pan ma plany na nowe tysiąc-

lecie?
– Dość skromne, w końcu przez jego 
większość będę nieżywy.

		
Tuż przed Sylwestrem mąż telefonuje 
z polowania do żony: 
– Kochanie, będę za dwie godziny 
w domu. 
– To świetnie, a jak tam łowy? 
– Super – przez najbliższy miesiąc nie 
będziemy kupować mięsa. 
– A co upolowałeś? Jelenia? 
– Nie. 
– Dzika? 
– Nie – przepiłem z kolegami całą wy-
płatę...

		

Rozmowa dwóch kierowców:
– Czy Mikołaj był hojny dla ciebie w tym 
roku?
– Chyba tak.
– A co dostałeś?
– 200 złotych i 6 punktów.

		



46 Wiadomości Brzosteckie Nr 12/2014

„WiaDoMośCi BRZoSteCkie” 
zrzeszone w PolSkiM StoWaRZySZeniu PRaSy lokalneJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Redaguje zespół: Józef Nosal (red. naczelny), Marta Król, Maria Kawalec, Elżbieta Michalik, 
Zuzanna Rogala, Ewa Szukała, Wiesław Tyburowski, Justyna Zegarowska
Skład zamknięto: 3 grudnia 2014 r.
Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie Nakład: 800 egz.
Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek; E-mail: wiadomosci@konto.pl
Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 85890006 0080 0210 2062 0001

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

 Kamienica Górna wraz z Bączałką były 
najbardziej zniszczonymi wsiami w naszej 
okolicy, gdyż tam zatrzymała się linia 
frontu od sierpnia 1944 roku do stycznia 
1945 roku. Z wysiedlenia wracało się do 
miejsc po spalonych domach i pooranych 
przez rowy i okopy polach.
 Święta Bożego Narodzenia były jednak 
radosne, pomimo ciężkich warunków ma-
terialnych. Domy były szybko budowane 
– jednoizbowe, kryte słomą, aby tylko 
był dach nad głową. Wigilia była wielkim 
świętem. Rodzice przekazywali dzieciom, 
że to co robi się w wigilię, będzie się robić 
cały rok. Każde dziecko starało się być 
grzeczne i pracowite. Na wieczerzę wigi-
lijną czekało się, gdyż wcześniej nie można 
było się najeść. 
 Najważniejsze były opłatki przyniesio-
ne przez organistę. Jeden był kolorowy, 
przeznaczony dla zwierząt. Organista nie 
dostawał za nie pieniędzy, tylko zboże, 
więc chodził z workiem. Po zbiórce je-
den z gospodarzy odwoził mu „dary” do 

Siedlisk-Bogusz.
 Potrawy wigilijne były gotowane z tego 
co urosło w gospodarstwie. Była to zupa 
z okrągłego groszku, kapusta z fasolą 
i ziemniakami, pierogi z kapustą lub se-
rem oraz pęczak z suszonymi owocami 
i kompot, też z suszu. Pierogi były lepione 
z mąki razowej, mielonej w żarnach. Wte-
dy marzyłam o cieście z mąki zmielonej 
w młynie, tzw. pytlowanej. Po łamaniu 
się opłatkiem i modlitwie mama z każdej 
potrawy odbierała po 3 łyżki do jednego 
garnka dla zwierząt, które dostawały to ra-
zem z opłatkiem w Boże Narodzenie rano. 
Mama zawsze śpiewała kolędy – każdej 
kilka zwrotek. Mnie podobała się najbar-
dziej kolęda „Bracia patrzcie jeno…”, bo 
wyobrażałam sobie jak tam było.
 Dekoracji świątecznych nie było, jedy-
nym oświetleniem była lampa naftowa, 
a snopki siana i owsa przypominały stajen-
kę. Pierwsza moja choinka była zielona, bo 
nie było na niej co powiesić. Ozdoby sta-
nowiły jabłka i kawałki karpiela owinięte 

w kolorowe papierki zbierane w ciągu 
roku.
 Boże Narodzenie było największym 
świętem i nie można było wtedy nic robić 
– nawet ścielić łóżek i zamiatać. Śmieci 
i popiół z kuchni wynosiło się rano w dru-
gi dzień świąt i mama usypywała z tego 
krzyż na śniegu, który był do wiosny. 
 Droga do kościoła była daleka, bo kilka 
kilometrów do Siedlisk-Bogusz, ale nikt 
się nie ociągał i nie spóźniał.
 Dzień Świętego Szczepana był już 
mniej uroczysty. Chodziły „droby” ubrane 
w ciekawe czapki i powrozy zrobione ze 
słomianych warkoczy. Też zbierali chleb 
czy zboże, bo ludzie nie mieli pieniędzy. 
Dziwnym zwyczajem było wieszanie 
kukły na drzewie przy domu, gdzie były 
panny na wydaniu. Było to złośliwe 
i obraźliwe, dlatego rano szybko zabierano 
„śmieciarza”, aby sąsiedzi nie zobaczyli.
 Mimo braku prezentów, słodyczy, zaba-
wek itp. święta były radosne i szczęśliwe.

Emilia Czechowska

 Pod takim tytułem, 21 listopada 2014 r. odbył się konkurs 
wiedzy i umiejętności praktycznych przyszłych adeptów sztuki 
gotowania. Organizatorami i gospodarzami konkursu byli na-
uczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy.
 W konkursowe szranki stanęli uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych kształcących się w zawodach o profilu gastronomicznym. 
Czteroosobowe zespoły zawodników rywalizowały w przygoto-
waniu potrawy z karpia i zakąski ze śledzi, mieli także okazję 
sprawdzić i wycenić poziom swojej wiedzy o rybach i ich zasto-
sowaniu w żywieniu. 
 Załoga Zespołu Szkół im Jana Pawła ii w składzie: alicja 
Adamczyk, Patrycja Armatys, Paulina Machala i Magdalena 
Szczur przygotowywały się pod okiem nauczycieli zawodu Pani 
Małgorzaty Kolbusz i Pani Ewy Czyrnia. Zmagania zawodników 
i efekty ich dwugodzinnych zmagań oceniało zacne jury, któremu 
przewodniczyli panowie: Prezes Stowarzyszenia Hodowli Karpia 

w Polsce – Pan 
Karp – Zbigniew 
Szczepański oraz 
restaurator i me-
nager sieci wło-
skich restauracji 
w Niemczech na 
wyspie Rugia – 
Francesco Viavat-
tene.
 U c z e n n i c e 
naszej szkoły za-
serwowały kar-
pia pieczonego, 
faszerowanego 
suszonymi grzy-
bami z musem 
jabłkowym i śledzia na podstawie z sałatki chrzanowej oraz 
śledzia na plastrach jabłka z konfiturą żurawinową. Potrawy były 
naprawdę imponujące. Nasza załoga zajęła III miejsce.
 Prezentacja konkursowych potraw z karpia i śledzi zaskoczyła 
wszystkich bogactwem form, pomysłów, ciekawych kompozycji 
smakowych, metod i technik przyrządzania dań. Ta fantazja i na-
prawdę duże umiejętności uczniów szczególnie cieszą nauczycieli 
zawodu, którzy przy okazji konkursu mieli okazję wymienić 
doświadczenia, podzielić się spostrzeżeniami z zakresu metodyki 
nauczania czy wychowania w duchu polskiej tradycji przyrządza-
nia i spożywania ryb.
 Bardzo cieszymy się z udziału w konkursie. Na pewno posze-
rzył on naszą wiedzę o rybach i ich zastosowaniu w żywieniu, 
a podpatrzone u innych umiejętności zastosujemy chociażby przy 
okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Małgorzata Kolbusz

Ryby w polskiej tradycji i kulturze kulinarnej

Wspomnienia z powojennych Świąt Bożego Narodzenia w Kamienicy górnej
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Kącik fotograficzny

Fot. Magdalena Zięba z BukowejFot. Lidia Kolbusz z Opacionki Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Wszystkim Czytelnikom oraz Sympatykom naszego pisma 
składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku

Redakcja 
„Wiadomości Brzosteckich”



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. Grzegorz Kolbusz z Bukowej

Fot. Dominika Kuczek z Grudnej Dolnej

Fot. Gabrysia Czekaj z Kleci

Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

Fot. Monika Chajec z Opacionki

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku


