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 Ludność gminy Brzostek w 2014 r. 
 wywiad z Panem danieLem wójcikiem – nowym 

Przewodniczącym rady miejskiej w Brzostku
 co słychać u Byłego Burmistrza?
 Pomnik oczekuje na uroczyste odsłonięcie
 sołtys PotrzeBny(?) od zaraz
	koLędując, szLifujemy języki

Fot. Anna Rozwadowska

W niedzielę 28 grudnia 2014 r. w Domu Kultury w Brzostku odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu uczestników warsztatów 
wokalnych. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili (od lewej): Ania Lemek, Justyna Paściak, Patrycja Czech, Paulina 
Zięba (prowadząca warsztaty), Wojciech Niemiec, Agnieszka Bachara, Natalia Czech, Gabriela Traciłowska i Małgosia Dunaj-
ska. Wokalistom akompaniował zespół TAKE FIVE. Gościnnie wystąpił również Maciej Krajewski uczący się gry na perkusji.
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Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu literackiego dla gimnazjalistów (fot. J. Nosal)

Dni otwarte w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzostku (fot. J. Nosal)

Wydarzenia w obiektywie
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Dokończenie na str. 4

„Radujcie się! Pan wielki narodów nadchodzi.
Radujcie się, bo prawdy wybiła godzina…
Pan nasz zamieszka z nami…”

Juliusz Słowacki: „Radujcie się Pan  
wielki narodów nadchodzi”

 Schyłek roku 2014 jest niezwykle łaskawy, gdyż ciągle panuje 
aura jesienna. I chociaż dni są bardzo krótkie to jednak zalety 
i uroki aury pomagają człowiekowi spokojnie przetrwać te dni. 
Lekki mroźny ranek, a na polach gdzieniegdzie bielą się bruzdy 
ziemi. Większość pól jest czarna bez puchu śniegowego. Coraz 
to bardziej rześki wiaterek powiewa i przynosi zapachy zaora-
nej ziemi. Całe zaś niebo przykryte jest chmurkami popielato-
-ołowianymi, które leniwie i spokojnie przesuwają się pod skle-
pieniem niebieskim. Na rynku brzosteckim sporo ludzi wchodzi 
i wychodzi ze sklepów. Inni zaś spoglądają na pięknie ustrojony 
rynek. Duża tuja zamieniła się w choinkę bożonarodzeniową, 
z której zwisają bombki, gwiazdki, łańcuchy, sople i inne ozdoby 
świąteczne. Od tej choinki poprzez wszystkie drzewa stojące na 
rynku rozciągnięte są lampki elektryczne, a na dużym świerku 
przy kapliczce świecą gwiazdy, zaś najsilniejsza wskazuje sta-
jenkę betlejemską, która usytuowana jest naprzeciw kapliczki. 
Te wszystkie łańcuchy, lampki elektryczne, świecidełka tworzą 
ciekawą iluminację. Równie pięknie prezentuje się dom Golców, 
z którego zwisają całe sceny świetlne, a delikatesy centrum 
i sklep pani Ziębowej równie miło są oświetlone kolorowymi 
lampkami.
 Ten świąteczny nastrój zamknięty kolorowymi światłami 
przenosi się do Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym 
16 grudnia były tzw. dni otwarte – ta instytucja oczekuje na od-
wiedziny mieszkańców Brzostku, aby w pełni zintegrować się 
z całym społeczeństwem. Wszyscy uczestniczy ŚDS byli w tym 
dniu odświętnie ubrani, radośni i serdecznie witali wchodzących 
gości. W świetlicy wszystkie ściany i kątki były odświętnie 
ubrane pracami wykonanymi przez uczestników. Na stolikach 
ustawiono prześliczne stroiki świąteczne zatopione w polskie 
kolory bieli i czerwieni, w choinkowe barwy złota oraz niebiesko-
-bordowe i wszechwładne barwy zimy. Stały pięknie ubrane 
ozdobne wieńce z wikliny, iglaków, wikliny papierowej, ratanu, 
a wszystko ubarwione było na różne kolory, a wśród nich wkom-
ponowano barwne kwiaty, kokardy, bombki, dzwonki, karteczki 
z życzeniami i inne ozdoby misternie wykonane z kory drzew, 
suchych patyczków i liści, traw i wszelakich szyszek. Dawało się 
zauważyć wielość pomysłów i talentów, a zachwyt był tym więk-
szy, iż wykonawcami są ludzie w starszym wieku, schorowani 

czy też naznaczeni innością – oczywiście prace te wykonują pod 
okiem młodych, zdolnych instruktorów. Przy frontowej ścianie 
stała strojna choinka ozdobiona wymyślnymi ozdobami – ma-
lutkie buciki robione na szydełku, będące miejscem na obfitości 
mikołajowe, gwiazdkami, kolorowymi łańcuchami i w światłach 
lampek tworzyły niezwykłe miejsce, wokół którego gromadzili 
się przybyli goście. Na stolikach ustawione były małe choineczki 
wykonane z szyszek modrzewia, świerka i sosny, które ubarwione 
wyglądały jak małe duszki czy nawet zaklęte elfy niezwykle 
tajemniczo i baśniowo.
 Kartki świąteczne zrobione były na kolorowych kartonikach 
z wyklejankami i wydzierankami oraz zapisanymi, wymyślnymi 
życzeniami świątecznymi i noworocznymi, a stroiki z bom-
bek choinkowych ozdobionych brokatem błyszczały kolorami 
świateł. Wśród sporej grupy zwiedzających ŚDS była młodzież 
brzosteckiego gimnazjum z nauczycielką panią Katarzyną 
Machowską. Stawali przy eksponatach, oglądali, podziwiali 
i dyskutowali nad techniką wykonania. Były też dzieci ze szkoły 
podstawowej z Brzostku z nauczycielką Grażyną Maziarz. Dzieci 
oblegały stoisko gastronomicznej grupy, a było tu co oglądać 
i smakować. Wielka strucla bożonarodzeniowa, drożdżowe 
makowce zawinięte w rolady, pierniki i pierniczki w postaci 
gwiazdek, zwierzątek, słoneczek, ciasteczka maślane czy też małe 
rogaliki – wszystko to bardzo efektownie ułożone na talerzach.
 Wśród przybyłych wielu mieszkańców Brzostku były również 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
 Uczestnicy tego domu wystawili krótką scenkę teatralną, którą 
goście nagrodzili brawami. Od rana prezentowana była kronika 
z życia ŚDS i wyświetlana na ekranie. Wśród odwiedzających 
można było zauważyć uczestników WTZ, którzy rozmawiali 
i bardzo pieczołowicie oglądali eksponowane prace, gdyż sami 
też podobne ozdoby wykonują. Atmosfera była bardzo miła 
i świąteczna. Wśród uczestników i instruktorów był kierownik 
ŚDS mgr Karol Staniszewski, który wraz z twórcą tego obiektu 
ks. Janem Cebulakiem rozmawiali z pensjonariuszami oraz 
mieszkańcami Brzostku zainteresowanymi pracą ŚDS. Takich 
dni pełnych radości i przemyśleń w tym okresie jest coraz więcej. 
Czas Bożego Narodzenia budzi w nas nie tylko radość i reflek-
sje, ale także zmusza do podsumowań. W tym dniu szczególnie 
winniśmy być wdzięczni ludziom, którzy wybudowali ten obiekt, 
jak również tym wszystkim, którzy pracują z chorymi, ubogimi, 
bezdomnymi i starymi. Obyśmy umieli radować się tym, że 
przychodzi Pan i umieli przygotować Mu godne miejsce na Jego 
przybycie. 

Zuzanna Rogala 

odwiedziny w środowiskowym domu samopomocy w Brzostku

 Zaczęło się od tego, że pani Urszula 
K. rozkazała Dominikowi R., Jaromi-
rowi H., Szymonowi S. i Kacprowi A. 
przebrać się w garnitury i oprowadzać, 
nakierować oraz pilnować nowo przy-
byłych do Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku uczestników kon-

kursu na najciekawsze opowiadanie. 
Cała akcja nosiła kryptonim „Ja piszę! 
Z polotem i wyobraźnią”, ale ze wzglę-
du na długą nazwę dalej zwana będzie 
po prostu „Wielką Akcją”. 
 Było to pięknego, słonecznego 
poranka 24 listopada 2014 r. Każdy 

z „ochrony” wyglądał jak profesjonalny 
pracownik BOR-u. Po kolei też przyby-
wały drużyny konkursowe z Januszko-
wic, Nawsia Brzosteckiego, Kołaczyc, 
Jodłowej i Siedlisk-Bogusz. Ostatni jak 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu literackiego dla gimnazjalistów

szablopisy, czyli jak rozpisać wyobraźnię

od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
 Styczeń 2015 roku okazał się dla 
naszego pisma bardzo pechowy. Wia-
domości zamiast ukazać się, jak to 
zwykle bywało na początku miesiąca, 
ukażą się dopiero początkiem lutego. 
Powodem tego był mój miesięczny 
pobyt w szpitalach. 
 Korzystając z okazji chciałem 
serdecznie podziękować Rodzinie, 
znajomym Księżom, Sąsiadom, Pra-

cownikom Urzędu Miejskiego, Przy-
jaciołom, Kolegom, a także Czytel-
nikom za modlitwy w mojej intencji, 
odwiedziny, telefony, sms-y i e-maile 
z życzeniami zdrowia. Dziękuję także 
znajomym pielęgniarkom ze szpitala 
w Dębicy: Pani Renacie Stawarz 
i Annie Kozek z Brzostku, Pani An-
nie Ząbik z Januszkowic, Pani Marii 
Grzesiakowskiej z Przeczycy oraz 
mojej dawnej sąsiadce Pani Alicji 
Baran z Brzostku. To dzięki Wam 
mój pobyt w szpitalu był trochę znoś-
niejszy. Adam Mickiewicz pisał, że 

prawdziwych przyjaciół poznaje się 
w biedzie, a ja miałem możliwość 
się przekonać, że mam bardzo wielu 
prawdziwych przyjaciół. Jeszcze raz 
dziękuję Wszystkim za troskę o mnie 
i wszelkie wyświadczone mi dobro.
 Lutowy numer Wiadomości będzie 
również opóźniony, ale systematycz-
nie będziemy się starać, aby kolejne 
numery wydawać coraz wcześniej. 
Materiały do następnego numeru pro-
szę przesyłać do 15 lutego na adres:  
wiadomosci@konto.pl

Józef Nosal
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Dokończenie ze str. 3

zwykle zjawił się Brzostek (Damian Sz., 
Kamil Dz., Julianna W. oraz Anna Sz.). 
Tak czy siak, irytowani notorycznie 
przez Jaromira H., który nieustannie 
robił wszystkim głupkowate zdjęcia, 
czekali na swoją kolej w bibliotece. 
Tymczasem w sali B11, czyli „pracow-
ni fizycznej” (cudzysłów zamierzony) 
dekoracje przygotowywała pani Ewa 
R., a bułki (zestaw węglowodanów dla 
pisarzy) skrzętnie rozdzielały Natalia 
T. i Ewelina S. W komisji zasiadali pp. 
Dorota F., Eleonora K. oraz Jan P. 
 W końcu zaczęło się! Każdy zajął 
swoje miejsce, wziął pióro (no dobrze, 
długopis…) w dłoń i wysłuchawszy 
uprzednio regulaminu i zasad pojedyn-
ku, pstryknąwszy raz ostatni jeszcze 
długopisem (aby sprawdzić, zali nabi-
ty?), fechtować nim począł niby jakowy 
Trzeci Muszkieter z kardynałem Riche-
lieu. Opowieść zaczynać miała się od 
słów: Na wąskich uliczkach miasteczka 
jak zwykle było tłoczno. Wysoki mężczy-
zna, rozglądając się nerwowo, z trudem 
przeciskał się przez tłum. Szablopisy 
cięły niemiłosiernie! Bach! Bach! Bach! 
Sztych! Hat’a! W końcu sekundanci 
krzyknęli: Odkładamy szablopisy!, co 
tyle znaczyć miało, ile: Kończ, waść, 
wstydu oszczędź. Każdy jegomość swą 
własną szkołę rycerską ukończył, za 
mistrza fechtunku się uważał, ale któż 
z nich honor swój ocali i wielofunk-
cyjnego tableta serca (Samsung T230 
Galaxy Tab4) zdobędzie, zdecydować 
mieli dopiero pani Zuzanna R., a także 
pan Józef N. z „Wiadomości Brzoste-
ckich”, którzy owe prace wprawnym 
okiem przez dwa tygodnie poprawiali.
 Kiedy Muszkieterowie rozjechali się 
do swych domostw, pani Aleksandra H. 
przyszła oznajmić Jaromirowi H., że 
wraz z Dominikiem R. ma grać pewne 
role w kabarecie. Ponieważ nie mieli 
dostępu do scenariusza owego kabaretu, 
pani Agnieszka N. wydrukowała teksty. 
Chodziło o skecz zespołu Ani Mru Mru! 
pt. Król i wieśniak. Pani Krystyna Z. 
udostępniła szkolną bibliotekę, jako 
miejsce prób do występu, z której to 
ochoczo korzystali w razie potrzeby.

 Inny skecz (choć na tę samą okazję) 
miał Jaromir H. zagrać z niejakim 
Damianem Sz. (szerzej znanym pod 
pseudonimem) oraz Patrycją Ż. (jeszcze 
szerzej znaną, ale bez pseudonimu). 
Chodziło o kabaret Potem i jego skecz 
pt. Ożenek.
 Próby do akcji „Ożenek” również 
organizowały się samorzutnie, w róż-
nych miejscach. Raz nawet w damskiej 
szatni, ale była to raczej tzw. akcja 
hybrydowa niż normalna próba (ze 
względów bezpieczeństwa podepnę ją 
jednak pod próbę).
 8 grudnia, w dzień rozdania nagród 
(a więc i występu) do GOK-u (dla nie-
wtajemniczonych: Gminnego Ośrodka 
Kultury w Brzostku) zaczęli po kolei 
schodzić się wszyscy zamieszani: 
Damian Sz., Dominik R., Jaromir H., 
Szymon S., później przyszła Patrycja 
Ż., a jeszcze później banda „Grajka”: 
Michał S., Urszula W., Adrian Sz. oraz 
banda „Śpiewaka”: Natalia T., Natalia 
K., Natalia Cz., Jakub B., Sebastian 
K., a wszyscy pod dowództwem pana 
Józefa P. Wywołało to dość spore za-
mieszanie, które nasiliło się, gdy dotarli 
Muszkieterowie.
 Piosenki – standardowo – wszyst-
kim się podobały. Pierwszy skecz – 
„Ożenek” opowiadał o ideowym, ale 
brzydkim królewiczu (Jaromir H.), 
który szukał żony i młodej, i pięknej, 
i mądrej, a trafiła mu się… Patrycja 
Ż. Zdziwiony sytuacją był Ochmistrz 
w różowej marynarce (Damian Sz.)
 Drugi skecz – o królu (Dominik R.) 
i wieśniaku Macieju (Jaromir H.) był 
co prawda trochę dłuższy, ale równie 
śmieszny. W rolę „andrusa” (dopo-
wiadacza) wcielił się były ochroniarz 
Szymon S.
 Po płomiennych przemówieniach 
pani Zuzanny R. i nowego burmistrza 
pana Wojciecha S. przyszła pora na 
rozdanie nagród – upragnionych tab-
letów. I miejsce zdobyła Faustyna Z. 
z Siedlisk-Bogusz, II – Karolina W. z Ja-
nuszkowic, III – Kamil Dz. z Brzostku, 
a wyróżnienia – Sylwia C. (Janusz-
kowice), Gabriela G. (Kołaczyce), 
Wioletta K. (Nawsie Brz.), Arkadiusz 
N. (Jodłowa), Sylwia N. (Siedliska B.), 

Justyna P. (Siedliska B.), Weronika R. 
(Kołaczyce), Agata S. (Siedliska B.), 
Aleksandra S. (Kołaczyce), Katarzyna 
S. (Kołaczyce), Damian Sz. (Brzostek), 
Anna Sz. (Brzostek), Kinga W. (Ja-
nuszkowice), Agata W. (Nawsie Brz.), 
Aleksandra W. (Nawsie Brz.), Julianna 
W. (Brzostek). Prócz tego była to także 
okazja do otrzymania autorskich ksią-
żek i autografów od pani Zuzanny R. 
Na uroczystość przybył również były 
burmistrz Brzostku, pan Leszek B., tak 
więc konkurs można przezwać: O pióro 
dwóch burmistrzów…
 A teraz słowo na niedzielę: 
Niechaj się cieszą ci, co wygrali, albo-
wiem ich doceniono; 
Niechaj się cieszą ci, których wyróżnio-
no, albowiem oni piszą inaczej; 
Niechaj się cieszą ci, co startowali, a nie 
wygrali, albowiem dopiero po śmierci 
docenia się prawdziwego poetę, 
Niechaj się cieszą też i ci, co nie star-
towali, albowiem oni nie będą musieli 
sobie pisaniem głowy zawracać…

Relację złożył świadek koronny  
Jaromir H.

PS
W „Wielką Akcję” zamieszani byli (jeśli 
ktoś byłby ciekawy, jakie to nazwiska 
kryją się pod inicjałami): Leszek Bie-
niek, Wojciech Staniszewski, Zuzanna 
Rogala, Józef Nosal, Agnieszka Nawra-
caj, Urszula Kobak, Aleksandra Hunia, 
Józef Parat, Ewa Raś, Krystyna Zdziar-
ska, Dorota Fryc, Eleonora Kica, Jan 
Palar; Jaromir Hunia, Dominik Rączka, 
Damian Szukała, Szymon Sury, Patry-
cja Żółkiewska, Natalia Trucina, Natalia 
Kula, Natalia Czech, Jakub Bachara, 
Sebastian Kumiega, Urszula Wąsik, 
Adrian Szymański, Michał Samborski, 
Kacper Augustyn, Ewelina Stojak;
Faustyna Zdziarska, Karolina Winiar-
ska, Kamil Dziedzic, Sylwia Cieplik, 
Gabriela Garduła, Wioletta Kurek, 
Arkadiusz Niemiec, Sylwia Nykiel, 
Justyna Pociask, Weronika Rak, Agata 
Stanek, Aleksandra Stec, Katarzyna 
Sypień, Anna Szymańska, Kinga 
Węgrzyn, Agata Wilusz, Aleksandra 
Wilusz, Julianna Wojdyła.
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Praca, która zajęła III miejsce w konkursie literackim „Ja 
piszę! Z polotem i wyobraźnią”

Kamil Dziedzic
Gimnazjum w Brzostku

trauma z dzieciństwa
 Na wąskich uliczkach miasteczka jak zwykle było tłoczno. 
Wysoki mężczyzna, rozglądając się nerwowo, z trudem przeci-
skał się przez tłum. Na twarzy miał wymalowany strach. Ucie-
kał, był realnie przestraszony. Nerwowo obejrzał się za siebie 
i odetchnął z ulgą. Schował się za rogiem ulicy i przysiadł na 
krawężniku. Złapał się za bolące serce i oddychał głęboko.
  – Tu jesteś, chłopaczku – rozległ się głos z daleka. – Myślałeś, 
że mi uciekniesz?
  – Zostaw mnie – odparł młody człowiek – i nie nazywaj mnie 
„chłopaczkiem”!
 Wstał i kolejny raz tego dnia musiał uciekać przed… swoim 
ojcem. Był maltretowany przez własnego rodzica. Przebiegł 
dwie uliczki i poczuł masywną, ciężką rękę na swoim ramieniu. 
Zobaczył jeszcze pięść ojca przed swoją twarzą i świat zniknął 
mu z oczu.
 Obudził się. Wpatrywał się w ogromną, białą powierzchnię, 
która znajdowała się nad nim. Poczuł ciepło osoby leżącej koło 
niego w ogromnym łożu. Zsunął z siebie kołdrę i wstał z łóżka, 
starając się nie budzić żony. Założył na siebie szlafrok i wyszedł 
na balkon. Wpatrzył się w niebo pełne gwiazd i znów powrócił 
myślą do tego dnia, w którym skończył osiemnaście lat i chciał 
uwolnić się od znęcającego się nad nim ojca. Był już wtedy 
mężczyzną, ale nadal czuł odrazę, gdy o nim myślał. Żałował, 
że nie podjął próby wygrania z ojcem. Poczuł czyjąś dłoń na 
swoim ramieniu, w tym samym miejscu, które…
  – Znowu miałeś ten sen? – usłyszał znajomy głos zza siebie. – 
Chcesz o tym porozmawiać?
  – Aria – powiedział – przepraszam, nie chciałem cię obudzić.
  – Nic się nie stało, Dare, martwię się o ciebie. To już trzecia noc 
z kolei. Nie chcę ci robić wyrzutów, ale myślę, że powinieneś 
porozmawiać z ojcem – zasugerowała ze zrozumieniem Aria.
  – Porozmawiamy o tym rano – rzucił mężczyzna. – W po-
rządku?
Odwrócił się twarzą do niej i przytulił ją do siebie. Ich usta 
złączyły się w pocałunku.
 Następnego ranka wyszedł z domu, zanim jego małżonka 
się obudziła. Chciał uniknąć rozmowy z nią. Dare wiedział, że 
Aria ma rację, ale nie chciał jej tego po sobie pokazać. Postano-
wił udać się do swojego najlepszego przyjaciela, którego znał, 
odkąd pamiętał, a który również wiedział o jego przeszłości. 
Spotkał go tam, gdzie się spodziewał – w ich ulubionej knajpie 
„U Clivera”. Zobaczył go zaraz po wejściu do baru. Siedział 
przy stoliku otoczony ludźmi, którzy lubili wysłuchiwać jego 
wojskowych historyjek.
  – Dobra, na dzisiaj koniec – zawołał Canderous na widok 
Dare’a. – Spadać!
 – Niezbyt miło traktujesz kompanów – podsumował przyjaciela 
Dare.
  – Wszystko w porządku? – krzyknął eksmajor, ignorując zło-
śliwą uwagę kolegi.

  – Ta… Nie, znowu miałem ten sen – burknął. – I chciałem 
wrócić do naszej ostatniej rozmowy. Czy dalej poszedłbyś do 
niego razem ze mną?
  – Spoko! – odpowiedział dziarsko. – Tylko dopiję piwo.
 Obaj wyszli z baru. Wojskowy wyjął kluczyki i zaprosił 
przyjaciela do samochodu. Major odpalił silnik i wahając się, 
podał autopilotowi koordynaty starego miejsca zamieszkania 
prześladowanego w dzieciństwie chłopaka. Na niebie przyby-
wało chmur, które wkrótce miały wywołać ulewę. Dwie godziny 
później byli już na miejscu.
  – Czy na pewno chcesz, żebym poszedł tam z tobą? – zapytał 
Canderous.
  – Chodź, nie pytaj – rzucił Dare, nie patrząc na przyjaciela.
 Podszedł do drzwi i zapukał dwukrotnie. Usłyszał kroki, 
dziwne skrzypienie i drzwi zostały otwarte. Za nimi ujrzał 
osobę, której nie widział przez dwadzieścia lat. Ubrana w czarną 
suknię kobieta miała podkrążone oczy i widać było łzy na jej 
policzkach.
  – Mamo, mamo, co się stało? – zawołał Dare. – Błagam, po-
wiedz. Czy ktoś ci coś zrobił? To ojciec?
  – Tak, synku – powiedziała, łkając matka. – To ojciec. Umarł.
  – Kiedy? – zapytał. – Trzy dni temu?
  – Skąd ty to wiesz? – zapytała pogrążona w żałobie kobieta.
Opowiedział jej to, co przeżywał przez ostatnie dni, koszmarne 
sny, przez które nie mógł spać.
  – Wiem, że to jest dla ciebie trudny okres, synu, ale widocznie 
Bóg tak chciał, żebyś natchniony snami wrócił do swojej starej, 
schorowanej matki. Mnie już wiele życia nie zostało, a śmierć 
ojca mnie dobiła – mówiła, płacząc. – Wiedz też, że on bardzo 
żałował tego, co ci zrobił…
  – Tego, co zrobił nam – poprawił matkę.
  – Tego, co zrobił nam – kontynuowała. – On przeczuwał, że 
zbliża się kres jego życia i prosił mnie, żebym przekazała ci ten 
list – powiedziała, podając synowi kopertę.
 Dare rozerwał pakunek. Na kolana spadła mu biała kartka ze 
znajomym charakterem pisma.

Drogi Synu!
 Wiem, że zbliża się śmierć. Widzę ją już w moich schorowa-
nych rękach, które odmawiają mi posłuszeństwa. Mam raka, 
a wiesz, że ta choroba nie odpuszcza. Chcę Ci tylko powiedzieć, 
że przepraszam Cię. Wiem, że uczyniłem Ci wiele złego, ale 
proszę o wybaczenie. Kocham Cię i zawsze będę Cię kochał. 
Uczyniłem Ci wiele złego, ale mam nadzieję, że kiedyś mi to 
wybaczysz.

Twój ojciec
Hurst. Seville

Podał list matce, żeby go przeczytała. Po jej twarzy polały się łzy.
  – Wybaczam mu – powiedział cicho. – Wybaczam.
 Uroczystości pogrzebowe trwały kilka dni. Żona Dare’a do-
wiedziała się o wyjeździe męża do rodzinnego domu i pomogła 
jemu i teściowej dojść do siebie. Już nikt nie mówił o zwyrodnia-
łym ojcu, ale o szlachetnym człowieku, który potrafił przyznać 
się do winy.
 Miesiąc po tych wydarzeniach w rodzinie Seville miało miej-
sce wspaniałe wydarzenie. Dare i Aria doczekali się córeczki, 
której nadano imię Viktoria – symbol zwycięstwa.
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– Jest Pan nowym Przewodniczącym 
Rady Miejskiej. Proszę krótko przed-
stawić się czytelnikom „Wiadomości 
Brzosteckich”.

– Z naszą gminą związany jestem od 
urodzenia. Kilka pierwszych miesięcy 
życia spędziłem w Smarżowej, następnie 
wraz z rodzicami przeprowadziliśmy się 
do Brzostku i tutaj mieszkamy do dziś. 
Uczęszczałem do brzosteckiej „podsta-
wówki” i gimnazjum, a następnie do II 
LO im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle. 
Wszystkie 3 szkoły kończyłem z wyróż-
nieniem. W ubiegłym roku ukończyłem 
studia drugiego stopnia na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie i uzyskałem 
tytuł magistra w dziedzinie administracji.
Interesuję się historią i życiem politycz-
nym oraz sportem (kibicuję piłkarskim 
drużynom Brzostowianki i Cracovii 
Kraków, a także hokeistom tej ostatniej). 
Dużą radość sprawia mi działalność spo-
łeczna i polityczna. Doświadczenie w tej 
sferze wyniosłem z czasów studenckich, 
kiedy to angażowałem się w pracę wielu 
stowarzyszeń i organizacji. 
Również na terenie Brzostku pozostaję 
aktywny. Biorę udział w pracach Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 
działam w LKS Brzostowianka, jestem 
czynnym strażakiem OSP Brzostek. 
Szerszemu gronu mieszkańców Brzost-
ku dałem się poznać jako radny, gdyż 
obecna kadencja Rady Miejskiej będzie 
moją drugą.
Prywatnie lubię dobrą muzykę heavyme-
talową i hardrockową oraz książki i filmy 
z gatunku fantasy.

– Jakie obowiązki wiążą się z pełnioną 
przez Pana funkcją i jaka jest odpowie-
dzialność Przewodniczącego?

– Zadaniem Przewodniczącego jest orga-
nizowanie oraz kierowanie pracami Rady 
Miejskiej. Sprowadza się to w głównej 
mierze do przygotowania i prowadzenia 

sesji oraz zapewnienia warunków tech-
nicznych do jej przeprowadzenia. Funkcja 
ta wiąże się także z pełnieniem tzw. poli-
cji sesyjnej. Jest to zespół instrumentów 
zapewniających sprawny i prawidłowy 
przebieg obrad. Przewodniczący udziela 
i odbiera głos, dba o porządek dyskusji, 
przeprowadza głosowania, wydala z sali 
obrad osoby zakłócające spokój. Oprócz 
tego „szef” Rady Miejskiej koordynuje 
również prace Komisji przy niej dzia-
łających. 
Przewodniczący podpisuje podjęte 
uchwały i przesyła je do publikacji w od-
powiednich dziennikach urzędowych, jest 
też w ograniczonym zakresie reprezen-
tantem Rady na zewnątrz. 
Zwyczajem przyjętym w naszej gminie 
jest dyżur Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. W jego trakcie mieszkańcy 
mogą zadawać pytania dotyczące spraw 
samorządowych, zgłaszać swoje wnio-
ski i pomysły. Dyżury te odbywają się 
w Urzędzie Miejskim w każdy wtorek od 
godz. 12 do 15.

– Jakie cechy, Pana zdaniem powinien 
mieć dobry radny?

– W moim przekonaniu dwie główne 
cechy dobrego radnego to kreatywność 
i komunikatywność. Kreatywność, bo 
w pracy samorządowca umiejętność roz-
wiązywania problemów, analitycznego 
myślenia i szybkiego reagowania w skom-
plikowanych sytuacjach jest niezbędna. 
Komunikatywność, bo radny powinien 
jasno precyzować swoje poglądy i forso-
wać własne zdanie na forum Rady. Przede 
wszystkim powinien umieć słuchać ludzi, 
których reprezentuje i z nimi rozmawiać. 
Oczywiście cechy dobrego samorządowca 
to także uczciwość i życzliwość, ale te 
przymioty niezbędne są w każdej pracy, 
nie tylko w Radzie Miejskiej.

– Jak Pan sądzi, czy dobrze się będzie 
układać współpraca obecnej Rady 
z Burmistrzem i Urzędem Miejskim?

– Jestem przeciwnikiem przenoszenia 
wzorców zaczerpniętych z polityki krajo-
wej na grunt samorządu. Spory partyjne, 
interesy poszczególnych stronnictw czy 
wspomnienia z kampanii wyborczej 
powinny zejść na plan dalszy w obliczu 
zadań, jakie stoją przed Radą Miejską, 
Burmistrzem i Urzędem Miejskim, który 
stanowi jego aparat pomocniczy. 
Uważam, że większość radnych podziela 
moje stanowisko, dzięki czemu w at-
mosferze zgody i współpracy z Panem 
Burmistrzem uda nam się dobrze przepra-
cować czteroletnią kadencję. Z pożytkiem 
dla gminy i jej mieszkańców.

– Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, 
nieprzewidziane środki finansowe, na 
co należałoby je przeznaczyć w pierw-
szej kolejności?

– Infrastruktura komunikacyjna wraz 
z oświetleniem oraz inwestycje w Zakła-
dzie Gospodarki Komunalnej w Brzostku 
Sp. z o.o.
Mimo, że brzmi to banalnie to budowa, 
przebudowa i remonty dróg, chodników 
oraz infrastruktury im towarzyszącej 
nadal stanowią jedno z największych 
wyzwań inwestycyjnych dla samorządów. 
Odpowiednio utrzymana sieć dróg sta-
nowi istotny czynnik rozwoju gospodar-
czego, a także wpływa na komfort życia 
i bezpieczeństwo mieszkańców. W tej 
kwestii, jako Rada Miejska mamy duże 
pole do popisu.
Natomiast należycie wyposażona i za-
rządzana spółka komunalna nie tylko 
gwarantuje wysoką jakość świadczonych 
usług publicznych, ale w miarę rozwoju 
daje także szansę na tworzenie w jej ra-
mach nowych miejsc pracy. Może także 
przejmować wiele zadań, które do tej pory 
powierzane były podmiotom zewnętrz-
nym. To dobry sposób na oszczędności 
budżetowe. 

– Jakie inwestycje w naszej gminie są 
planowane na 2015 rok.

– Budżet na 2015 rok przewiduje finali-
zację dwóch dużych projektów inwesty-
cyjnych, jakimi są instalacja systemów 
solarnych na budynkach mieszkalnych 
i użyteczności publicznej oraz budowa 
sieci kanalizacyjnej w miejscowościach 
Januszkowice i Opacionka. Jeśli cho-
dzi o kanalizację powstanie też kilka, 
krótszych odcinków m.in. w Brzostku 
wzdłuż ul. Polnej czy w Kleciach. Na 
bieżąco tworzone są również plany sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w innych 
miejscowościach. 
W dziedzinie drogownictwa zaplanowano 
wykonanie nawierzchni bitumicznej na 4 
drogach gminnych (Skurowa, Przeczyca, 
Januszkowice, Siedliska-Bogusz). Na 
tym na pewno nie zakończy się nasza 
aktywność w tym dziale i w miarę po-
zyskiwania środków realizowane będą 
kolejne inwestycje, a potrzeby są duże. 
Podjęte zostały m.in. starania w kierunku 
remontu dróg powiatowych (w pierwszej 
kolejności droga nr 1319 na odcinku Wola 
Brzostecka – Smarżowa).
Sprawą priorytetową jest rozwiązanie 
problemu braku miejsc parkingowych 
w rejonie Brzosteckiego Rynku. Jestem 
przekonany, że już w tym roku uda nam 
się tą trudną sytuację nieco poprawić. 
Pracujemy także nad projektami inwesty-
cyjnymi w dziedzinie turystyki, rekreacji 
i aktywności gospodarczej, jednak na 
tym etapie za wcześnie jest, aby mówić 
o konkretach. Jest też wiele drobnych 
wydatków inwestycyjnych, których nie 
sposób wymienić w krótkim wywiadzie. 
Jednak w miarę ich realizacji na pewno 
zostaną przez mieszkańców zauważone 
i docenione.
– Ostatnio dużo się mówi o rzekomo 

wywiad z Panem danielem wójcikiem – nowym 
Przewodniczącym rady miejskiej w Brzostku
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wielkim zadłużeniu naszej gminy. Co 
Pan może na ten temat powiedzieć?

– Zadłużenia gminy nigdy nie można 
lekceważyć, niemniej jednak nie ma 
powodów do paniki. W wielu przypad-
kach pożyczka czy kredyt są jedynym 
rozwiązaniem, jeśli chce się realizować 
szeroko zakrojone zadania inwestycyjne. 
Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy ist-
nieje szansa pozyskania dofinansowania 
ze środków zewnętrznych (Fundusze UE, 
Budżet Państwa). Warunkiem jest jednak 
zazwyczaj zabezpieczenie całej kwoty, 
którą odpowiednie instytucje refinansują 
dopiero po zrealizowaniu zadania. Środki 
budżetu gminy są ograniczone i stąd 
bierze się potrzeba kredytowania tych 
przedsięwzięć.
Wracając jednak do naszej gminy. Daleko 
nam do maksymalnych kwot zadłużenia 
określonych przepisami ustawowymi, 
daleko nam nawet do progów ostrzegaw-
czych. Również w porównaniu z zadłu-

żeniem wielu sąsiednich gmin, stajemy 
w dobrym świetle.
Jeśli przyjrzeć się Uchwale Budżetowej 
oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
łatwo zauważyć, że zarówno w roku 
bieżącym jak i w latach następnych pla-
nowana kwota zadłużenia systematycznie 
spada.

– Będąc Przewodniczącym Rady Miej-
skiej został Pan automatycznie człon-
kiem Rady Czasopisma „Wiadomości 
Brzosteckie”. Jak Pan ocenia nasze 
pismo i co by Pan w nim zmienił?

– Poziom dziennikarski i obiektywność 
„Wiadomości Brzosteckich” oceniam 
zdecydowanie pozytywnie. Również 
szata graficzna i dobór publikowanych 
treści nie pozostawiają niczego do życze-
nia. Uważam, że pod tym względem nie 
mamy się, czego wstydzić, a nasze (chyba 
mogę tak mówić) czasopismo jest czymś, 
co wyróżnia nas wśród okolicznych sa-

morządów. Pokuszę się o stwierdzenie, 
ze to najlepsze wydawnictwo tego typu 
w powiecie. 
Co bym zmienił? Może formułę z mie-
sięcznika na dwutygodnik. Czasem 
trudno się doczekać na kolejny numer.

– Czy na koniec chciałby Pan powie-
dzieć mieszkańcom coś od siebie?

– Pragnę jeszcze raz podziękować za za-
ufanie i wyrazy sympatii, z jakimi spoty-
kam się w pracy Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Czytelników „Wiadomości 
Brzosteckich” i wszystkich mieszkańców 
zapraszam do współpracy w zmienianiu 
gminy Brzostek na lepsze. Zachęcam do 
angażowania się w działalność społeczną 
i zapewniam, że każdy dobry pomysł zo-
stanie życzliwie przyjęty i przedstawiony 
do rozpatrzenia Radzie.

– Dziękuję za rozmowę.
Józef Nosal

co słychać u byłego burmistrza?
 Kiedy 1 grudnia 2014 roku na pierwszej sesji Rady Miejskiej 
nowy burmistrz złożył ślubowanie, Leszek Bieniek symbolicz-
nie przekazał władzę wręczając mu ozdobny łańcuch z herbem 
Brzostku. Zdążył jeszcze złożyć życzenia i pojechał do Dębicy na 
pierwszą sesję Rady Powiatu, gdzie rozpoczynał pracę radnego. 
Szybko okazało się, że w przeciwieństwie do dotychczasowych 
brzosteckich doświadczeń, w powiecie rządzi polityka (w 
najgorszym tego słowa znaczeniu) a logika i współpraca będą 
chyba mniej ważne. Będący w opozycji nasi radni powiatowi 
nie będą mieli lekkiego życia, czego przykładem może być 
brak jakichkolwiek środków w budżecie powiatu na inwestycje 
na drogach powiatowych w naszej gminie. Nawet ostatni drew-
niany most w ciągu drogi powiatowej Siedliska – Głobikówka, 
choć jest gotowa dokumentacja, a jego remont został publicznie 
ogłoszony (przez starostę na wrześniowej sesji Rady Miejskiej 
w Brzostku) też został z budżetu powiatu „wycięty”, nie mówiąc 
o innych, jakże potrzebnych remontach dróg: Wola – Bączałka 
– Smarżowa, Brzostek – Opacionka, Siedliska – Grudna Górna. 
Jak donosi tygodnik „Obserwator” jedynie nasi radni powiatowi 
Leszek Bieniek i Kazimierz Sarna, wspólnie z byłym starostą 
Władysławem Bielawą nie głosowali za takim budżetem powiatu, 
a Bieniek stanowczo i głośno wyrażał sprzeciw, ale w tej sytuacji 
jego głos „trafiał w próżnię”. Co w tej sprawie będzie dalej? Ano 
„pożyjemy, zobaczymy” i może kiedyś doczekamy się remontów 

powiatowych asfaltów, a znając Bieńka na pewno „nie odpuści”.
 Zawodowo Leszek Bieniek, po zakończeniu kadencji bur-
mistrza, objął funkcję prezesa spółki – Zakładu Gospodarki 
Komunalnej czyli wrócił „na stare śmieci” (w przenośni – bo tam 
pracował zanim w 1998 roku został wójtem) i na nowe śmieci 
(dosłownie – po zmianie ustawy o odpadach komunalnych śmieci 
są zbierane „po nowemu”).
 Wspomniany wcześniej tygodnik „uraczył” nas też niedawno 
bardzo chwytliwym tytułem o aferze oświatowej w Brzostku. 
Nazwanie sprawy aferą jest chyba trochę na wyrost, ale jakże to 
przyciąga uwagę, skłaniając czytelników do kupowania gazety. 
Kilka lat temu panie dyrektorki szkół podstawowych w Brzostku 
oraz w Kamienicy Górnej (ta ostatnia jest już na emeryturze) 
wpisując liczby swoich uczniów do tzw. Systemu Informacji 
Oświatowej popełniły, zapewne nieświadomie, błąd skutkują-
cy, po rutynowej kontroli, która to wychwyciła, koniecznością 
zwrotu nienależnie pobranych 76 tysięcy złotych subwencji 
oświatowej. Odpowiedzialnością za to obarczony został bur-
mistrz jako odpowiedzialny za finanse całej gminy. Wiedząc, 
że zwrot 76 tysięcy z budżetu jest nieuchronny, a wskazanie 
jako odpowiedzialnych wspomnianych wcześniej dyrektorów 
tylko przedłuży całą sprawę, Leszek Bieniek wziął wszystko na 
siebie (jak zwykle), zapłacił z własnej kieszeni kilkaset złotych 
grzywny i być może nawet nie usłyszał od zainteresowanych 
zwykłego „dziękuję”. Jak w starym porzekadle: „kowal zawinił 
cygana powiesili”.

P.S.

z prac rady miejskiej
 Radni Rady Miejskiej w Brzostku na 
II sesji w dniu 12 grudnia 2014 r. powołali 
Komisję Rewizyjną w składzie: Andrzej 
Witek – przewodniczący, Jerzy Kmiecik 
– z-ca przewodniczącego, Gustaw Hołowi-
cki, Anna Nowicka, Zofia Roś – członkowie 
komisji. Kolejną uchwałą ustalono skład 
osobowy Komisji Rolnictwa Rozwoju Go-
spodarczego i Infrastruktury Technicznej, 
której przewodniczącym został Jan Sarne-
cki, zastępcą przewodniczącego Mateusz 
Domaradzki oraz Ryszard Chajec, Alfred 
Nawracaj i Krystyna Wójtowicz członkami 
komisji. W skład Komisji Budżetu i spraw 
Społeczno – Oświatowych wybrano Pawła 
Hipszera na przewodniczącego, Mariana 
Warchała na zastępcę przewodniczącego 
oraz trzech członków komisji: Grażynę Ca-

baj, Zofię Skórską, Daniela Wójcika. W dal-
szej części obrad ustalono wynagrodzenie 
dla Burmistrza Brzostku oraz diety dla 
radnych. Zmiany w uchwale budżetowej na 
2014 rok spowodowane były zwiększeniem 
dochodów budżetu z tytułu zwrotu podatku 
VAT z lat poprzednich oraz zwiększeniem 
subwencji oświatowej na kwotę ogólną 
199.628 zł. 
 30 grudnia 2014 r. Rada Miejska 
w Brzostku uchwaliła budżet Gminy 
Brzostek na 2015 rok. Dochody budżetu 
określono na kwotę 42.474.844 zł. Dochody 
budżetu obejmują dochody bieżące w kwo-
cie 39.028.251 zł i dochody majątkowe 
w kwocie 3.446.593 zł. Wydatki budżetu 
określono na kwotę 39.474.844 zł. Różnica 
między dochodami a wydatkami stanowi 
planowaną nadwyżkę budżetu gminy 
w kwocie 3.000.000 zł, którą przeznaczono 
na spłatę zaciąganych kredytów z lat po-

przednich. Radni podjęli również uchwałę 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Brzostek na lata 2015-
2018. W związku ze zwiększeniem planu 
dochodów i wydatków dokonano zmiany 
uchwały budżetowej na 2014 rok. W dalszej 
części obrad podęto uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały Nr XL/316/14 dotyczącej 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych Gminy Brzostek na 2015 rok i uchwa-
łę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. Przyjęto 
także plany pracy na 2015 rok Rady Miej-
skiej oraz pozostałych Komisji działających 
przy Radzie Miejskiej w Brzostku.
 Treść podjętych uchwał prezentowana 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Gminy Brzo-
stek.

E. Szukała
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 Trwają przygotowania do uroczystego odsłonięcia po-
mnika upamiętniającego uczestników powstań XIX w. 
i księcia Mieczysława Woronieckiego. Z końcem paździer-
nika 2014 r. zakończono prace przy jego budowie. Pomnik 
powstał z inicjatywy ks. prof. dra hab. Bogdana Stanaszka, 
który koordynował prace związane z inwestycją. Projekt 
realizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 
we współpracy z przedsiębiorcami, mieszkańcami i samo-
rządem lokalnym. 

 Pierwsze prace koncepcyjne podjęto jesienią 2013 r. Poczy-
niono wówczas uzgodnienia z burmistrzem Brzostku Leszkiem 
Bieńkiem dotyczące lokalizacji inwestycji. Po wstępnym 
rozeznaniu kosztów Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej podjął decyzję, że pomnik będzie miał formę be-
tonowego obelisku obłożonego 
płytami z czarnego granitu. 
Uzgodniono, że zostaną na nim 
wyryte nazwiska pochodzą-
cych z okolic Brzostku uczest-
ników Powstania Krakow-
skiego (1846 r.), Wiosny Lu-
dów na Węgrzech (1848/1849) 
oraz Powstania Styczniowego 
(1863/1864). W marcu 2014 r. 
został opracowany wniosek 
o dofinansowanie inwestycji 
ze środków unijnych, który 
złożono w Lokalnej Grupie 
Działania „Liwocz”. Został 
on pozytywnie zaopiniowany 
i przekazany do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Rzeszowie. 
4 lipca 2014 r. przedstawiciele 
Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Brzosteckiej: wiceprezes 
Wiesław Tyburowski, sekre-
tarz Maria Kawalec i skarbnik 
Krystyna Szukała podpisali 
umowę o refundacji 80% kosz-
tów inwestycji po jej wykona-
niu (działanie 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” 
w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013). Koszt prac 
objętych wnioskiem wynosił 
57774 zł 85 gr. Wcześniej, bo 
7 maja 2014 r., Wojewódz-
ki Komitet Ochrony Pamięci 
i Męczeństwa w Rzeszowie 
zaakceptował treść inskrypcji 
na projektowanym pomniku. 
Starania w tej sprawie prowa-
dziła Lucyna Pruchnik, sekretarz Urzędu Miasta w Brzostku. 
24 czerwca 2014 r. Rada Miejska w Brzostku wyraziła zgodę 
na budowę pomnika i jego lokalizację w parku położonym przy 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przy ul. 20-go 
Czerwca 4. Projekt techniczny pomnika miał być sporządzony 
w Krakowie, ale pracowania architektoniczna nie wywiązała 
się z przyjętych zobowiązań. Wykonania prac podjął się Piotr 
Madura, właściciel Pracowni Projektowej PROMAD w Dębicy, 
który w ekspresowym tempie przygotował projekt. Poczyniono 
potrzebne uzgodnienia konserwatorskie, gazownicze i uzy-
skano pozwolenie na budowę. Wiele trudu w realizację prac 
na tym etapie włożyli: Grzegorz Kudłacz, Lucyna Pruchnik, 
Juliusz Stanek, Bogdan Błaszczyk, Halina Furman, Stanisław 
Samborski, Wiesław Stanaszek. Życzliwe wsparcie okazali: 
Andrzej Stechnij, Jerzy Szelest, Zofia Skórska. Równocześnie 
podpisywano umowy z wykonawcami. Budowę konstrukcji 
betonowej obelisku prowadziła Firma Budowlana Remont 
Bogdana Szukały, zaś obłożeniem pomnika czarnym grani-

tem zajmowała się Firma Kamieniarska Stanisława Mąciora 
z Szynwałdu. Obowiązki kierownika budowy pełnił społecznie 
Bogdan Szukała.
 Pod koniec września 2014 r. rozpoczęto tworzenie Społecz-
nego Komitetu Wspierającego Budowę Pomnika. Jego przewod-
niczącym został Wojciech Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej, 
więziony w okresie stalinowskim za działalność patriotyczną. 
Przyjęto zasadę, że Komitet będzie miał charakter otwarty, 
a jego członkami mogą zostać osoby, które przekażą pienią-
dze na budowę. Wpłacający powyżej 400 zł oraz osoby, które 
włożą znaczny wkład pracy w realizację inwestycji utworzą 
Prezydium Komitetu.
 Równocześnie trwały przygotowania do sesji naukowej, 
która odbyła się 11 października 2014 r. w godz. 9.30-14.00 
w Domu Kultury w Brzostku. Współorganizowali ją: Burmistrz 

Brzostku, Starosta Powiatu 
Dębickiego, Dom Kultury 
w Brzostku, Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Brzosteckiej, 
Instytut Historii Uniwersyte-
tu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie. Gościem honoro-
wym sesji był konsul generalny 
Węgier pani dr hab. Adrienne 
Körmendy. Referaty wygłosi-
li: prof. dr hab. István Kovács 
(Instytut Historii Węgierskiej 
Akademii Nauk w Budapesz-
cie), Książę Mieczysław Woro-
niecki – bohater Wiosny Ludów 
na Węgrzech;ks. prof. dr hab. 
Bogdan Stanaszek (Instytut 
Historii UPJPII w Krakowie), 
Udział mieszkańców Brzostku 
w powstaniu styczniowym; dr 
Przemysław Stanko (UPJPII 
w Krakowie), Spory brzoste-
ckich wójtów w XV i XVI w.; 
dr Rafał Nawrocki (KUL JPII 
w Lublinie), Drewniany koś-
ciół św. Krzyża w Brzostku 
miejscem pochówku członków 
rodu Trojanowskich z Janusz-
kowic; dr Dominika Burdzy 
(UJK Kielce), Parafia Brzostek 
w XVII-XVIII w. – kwestie go-
spodarcze; mgr Kamil Ruszała 
(Uniwersytet Wiedeński/UJ 
w Krakowie), Ks. kpt. Piotr 
Niezgoda kapelanem w armii 
austro-węgierskiej; mgr Rafał 
Szczygieł (UPJPII w Krako-
wie), Rozbicie oddziału Jana 
Stefki ps. „Mściciel” przez 

UB w Grudnej Górnej w lipcu 1946 r. Przygotowano również 
wystawę fotograficzną prac Stanisława Cholewiaka i Pawła 
Batyckiego. Sesja odbyła się z okazji 150. rocznicy Powstania 
Styczniowego (1863/64), 165. rocznicy Wiosny Ludów i po-
wstania na Węgrzech (1848/49) i 5. rocznicy odzyskania przez 
Brzostek praw miejskich (2009). Upowszechniała ona wiedzę 
na temat przeszłości Brzostku; była też okazją do organizowa-
nia Komitetu Wspierającego Budowę Pomnika (w tym czasie 
w parku stała już betonowa konstrukcja obelisku). 
 W październiku uformował się Społeczny Komitet Wspie-
rania Budowy Pomnika. W prace przy jego tworzeniu włączyli 
się: Wojciech Grzesiakowski, Jerzy Potrzeba, Urszula Wojna-
rowska i ks. Bogdan Stanaszek. Inicjatywę popierał burmistrz 
Leszek Bieniek, przekazując materiały promocyjne gminy. 
Wsparcie okazali: Jan Kolbusz i Jan Krajewski. Kwestiami 
rozliczeń finansowych zajmowali się: Krystyna Szukała i Paweł 
Hipszer. W wyniku podjętych działań udało się zgromadzić 
środki finansowe na pokrycie 20% kosztów budowy pomnika 

Pomnik oczekuje na uroczyste odsłonięcie

Pomnik Uczestników Powstań Narodowych XIX w. 
i księcia Mieczysława Woronieckiego (fot. Józef Nosal)



9Wiadomości Brzosteckie Nr 1/2015

(wkład własny) oraz na zakup materiałów potrzebnych do 
ułożenia kostki wokół pomnika i w alejce, co nie zostało ujęte 
we wniosku o dopłatę ze środków unijnych. Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej zaciągnęło pożyczki od trzech 
osób prywatnych na pokrycie sumy podlegającej refundacji. 
 Serdecznie dziękujemy za wsparcie budowy pomnika, któ-
ry przypomina bohaterskie karty przeszłości i będzie, mamy 
taką nadzieję, wpływał na budowanie postaw patriotycznych 
młodzieży. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbędzie się wios-
ną 2015 r. Minie wówczas 190. lat od chwili urodzin księcia 
Mieczysława Woronieckiego, bohatera Wiosny Ludów na Wę-
grzech. Liczymy na owocną współpracę z nowymi władzami 
miasta i gminy: burmistrzem Wojciechem Staniszewskim oraz 
Radą Miejską i jej przewodniczącym Danielem Wójcikiem.
 W przyszłości Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 
zamierza: 
– oznaczyć miejscowe zabytki tabliczkami informacyjnymi
– upamiętnić osoby, które poległy w czasie II wojny światowej 

(żołnierze spod Monte Cassino, więźniowie Oświęcimia, 
cichociemni)

– dążyć do całościowego opracowania dziejów Brzostku 
w formie pracy zbiorowej, w której przygotowanie włączą 
się zawodowi historycy z różnych ośrodków naukowych 
w Polsce. 

 Prosimy wszystkich Mieszkańców i Rodaków mieszkają-
cych za granicami Polski o wsparcie realizowanych przez nas 
inwestycji i wpłaty na konto Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej, ul. 20-go Czerwca 4; 39-230 Brzostek – Bank 
Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku 97 8589 0006 
0080 0000 4675 0002, z dopiskiem: darowizna na cele statu-
towe.
 Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej: prezes: 
Krzysztof Kolbusz; wiceprezes: Wiesław Tyburowski; sekretarz: 
Maria Kawalec; skarbnik: Krystyna Szukała; członkowie: Lu-
cyna Pruchnik, Urszula Wojnarowska i ks. Bogdan Stanaszek

społeczny komitet wspierania Budowy Pomnika 
uczestników Powstań XiX w.  

i księcia mieczysława woronieckiego
 Prezydium: Wojciech Grzesiakowski (przewodniczący), 
Maria Grzesiakowska, właścicielka Betoniarni „Marbet”, An-
drzej Kasprzyk i Stanisław Kasprzyk, Krystyna i Jan Godaw-
scy, właściciele Apteki Vita, Stanisław Jarosz, właściciel PPM 
TAURUS Pilzno, Małgorzata Drozd, właścicielka „Delikatesów 
Centrum”; Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usłu-
gowe „EKIW” w Brzostku; Edward i Zofia Kmiecikowie, 
właściciele Zakładu Ślusarskiego w Brzostku, Krystyna Zofia 
Szarek-Ryndak, Adam Ryndak, Stanisław Szczygieł, Rafał 
Szczygieł, Janusz i Barbara Słota z Jodłowej, Aleksander Sas, 
właściciel ZPHU Limba w Pilźnie, Piotr Staniszewski z Kleci; 
Paweł Hipszer, Jerzy Potrzeba, Józef Nosal, Grzegorz Kudłacz, 
Jan i Emilia Kolbusz, Bogdan Błaszczyk oraz członkowie 
Zarządu TMZB: Krzysztof i Renata Kolbuszowie, Wiesław 
i Elżbieta Tyburowscy; Maria i Stanisław Kawalec, Urszula 
i Wiesław Wojnarowscy, Lucyna Pruchnik, Krystyna Szukała 
i ks. Bogdan Stanaszek.
 Pozostali członkowie: Barbara i Andrzej Rączka, Grze-
gorz Grzesiakowski, Zbigniew Golec, Franciszek Kolbusz 
z Rzeszowa, Ewa Nowak, PPHU Motor Port Smoła Marek, 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Emar Nowak Przebięda 
S.J.; Maria Przebięda, Alicja Stanaszek, Wiesław Stanaszek, 
Jerzy Stasiowski z Rzeszowa, Jolanta Kowalczewska i Zofia 
Fugiel, Lucyna Zięba, Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim; 
Danuta i Juliusz Stanek, Adam i Ewa Foryś, Maria Jedynak, 
Eugeniusz Łazowski, Teresa Ostrowska, Zofia Skórska, Ryszard 
Tomaszewski, Marek Majewski, Dorota Nawracaj, Stanisław 
Prokuski, Renata Wadas, Stanisław Samborski, Halina Furman, 
Jan Krajewski.

Zarząd Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej

Uczestnicy sesji naukowej w Brzostku 11 X 2014 r. Przybyłych gości witają: Leszek Bieniek, burmistrz Brzostku i Krzysztof 
Kolbusz, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Przy stole prezydialnym siedzą od lewej: ks. prof. dr hab. Bog-
dan Stanaszek,  prof. dr hab. István Kovács z Instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, dr hab. Adrienne 

Komendy, konsul generalny Węgier w Krakowie, dr Przemysław Stanko, dr Rafał Nawrocki (fot. Józef Nosal)

Pierwszy etap budowy pomnika w Brzostku: przygotowanie 
rdzenia obelisku – pracownicy Firmy Budowlanej Remont 

Bogdana Szukały w trakcie prac (fot. ks. Bogdan Stanaszek)

Budowa alejki i opaski wokół pomnika – na zdjęciu An-
drzej Kasprzyk i Wojciech Grzesiakowski  

(fot. ks. Bogdan Stanaszek)
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 W związku z potrzebą lepszej 
organizacji pracy w Urzędzie Miej-

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

 Właśnie w taką magiczną atmosferę wprowadzili nas ucz-
niowie kl. V Szkoły Podstawowej w Przeczycy , którzy na 
dzień 19.XII 2014r. przygotowali uroczysty apel z udziałem 
zaproszonych gości. Na spotkanie wigilijne przybył n Burmistrz 
Brzostku p. Wojciech Staniszewski, zastępca przewodniczącego 
Rady Gminy p. Alfred Nawracaj, proboszcz naszej parafii ks. 
Marek Marcićkiewicz, sołtysi wsi: Przeczyca p. Stanisław Wal 
i Skurowej p. Stanisława Błoniarz, członkowie Rady Rodziców 
oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwój przez Edukację 
działającego przy szkole. 
 W niezwykle miłej atmosferze przy odświętnie nakrytym 
stole uczniowie przypomnieli ,,historię’’ bożonarodzeniowego 
drzewka, które do naszych domów wnosi nastój spokoju, rado-
ści, przy nim skupiają się marzenia i nadzieje. Pod choiną nie 
może zabraknąć ,,szopki’’ jako symbolu stajenki betlejemskiej, 
którą wg tradycji po raz pierwszy w 1223 r. przygotował św. 
Franciszek z Asyżu.
 Niecodzienny nastrój stwarza wieczerza wigilijna, na którą 
zgodnie z tradycją przygotowujemy 12 postnych dań oraz ła-
miemy się opłatkiem. Opłatek to symbol narodzenia się Dzie-
ciątka Jezus, a dzielenie się nim odzwierciedla miłość i pokój 
między ludźmi . Tradycja każe, aby jeden opłatek umieścić na 
sianku pod białym obrusem, a jeden przeznaczyć dla zwierząt, 
gdyż w tym dniu zwierzęta mówią ludzkim głosem. Zgodnie 
z tradycją do wigilijnej wieczerzy zasiadamy, gdy na niebie 

zabłyśnie pierwsza gwiazdka, w którą najczęściej wypatrują 
dzieci. Pamiętamy również o wolnym miejscu przy stole dla 
samotnego wędrowca, który w ten dzień nie chce być sam. 
Dzień wigilijny staramy się przeżyć radośnie, pogodnie, unikać 
sprzeczek i gniewu, gdyż zgodnie z tradycją ,,Jaka wigilia jaki 
cały rok’’
 Po uroczystej kolacji wszyscy oczekują na Pasterkę, czyli 
mszę św., która jest odprawiana o północy, a kolędę „Wśród 
nocnej ciszy” niesie echo na całą okolicę. Okres Bożego Naro-
dzenia, to czas śpiewania kolęd. Są to utwory bardzo popularne 
i lubiane śpiewane w każdym domu rodzinnym i wśród przy-
jaciół. Zwyczaj ten kontynuują dzieci i młodzież, które często 
w przebraniu i z gwiazdą odwiedzają domy, śpiewają kolędy 
i składają noworoczne życzenia.
Również nasze wigilijne spotkanie zakończyło się odśpiewa-
niem kolędy ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki ‘’, a radosny nastrój 
udzielił się wszystkim obecnym na tym spotkaniu.
 Na zakończenie nastąpił najbardziej wzruszający moment. 
Wszyscy zgromadzeni łamiąc się opłatkiem składali sobie na-
wzajem życzenia świąteczne i noworoczne. Pięknym akcentem 
było obdarowanie zaproszonych gości symboliczną makaro-
nową choinką wykonaną przez uczniów kl. V pod kierunkiem 
wychowawcy p. Urszuli Przybyło.
 Pani dyr. mgr Joanna Przewoźnik dziękując za tak miły 
nastrój życzyła wszystkim zabranym Wesołych Świąt i dużo 
zdrowia, w nadchodzącym Nowym 2015 Roku przekazując 
wraz z życzeniami choinkową ozdobę.
 Wigilijne spotkanie upłynęło bardzo miło w radosnej, świą-
tecznej atmosferze

Urszula Przybyło

spotkanie wigilijne w szkole Podstawowej w Przeczycy

Burmistrz
Brzostku
informuje

skim w Brzostku wyznaczone zosta-
ją godziny przyjmowania Mieszkań-
ców. Burmistrz Brzostku przyjmuje 
strony w poniedziałek od godz. 8.00 
do 12.00, Przewodniczący Rady 
Miejskiej we wtorek od godz. 12.00 
do 15.00, a Zastępca Burmistrza 
w środy od godz. 8.00 do 12.00. 
Prosimy Mieszkańców o kontakt 
w wyznaczonych godzinach. Osoby, 
które przychodzą do urzędu poza 

wskazanymi godzinami, musza się 
liczyć z ewentualnością nieprzyję-
cia. Pracownicy Urzędu Miejskiego 
są oczywiście do dyspozycji Miesz-
kańców codziennie w godzinach 
urzędowania. Burmistrz Brzostku 
jest także cały czas dostępny poprzez 
pocztę elektroniczną:
burmistrz@brzostek.pl

Wojciech Staniszewski

kolędując, szlifujemy języki
 W dniu 29 stycznia 2015r. po raz kolejny zabrzmiały 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Kołaczycach piękne dźwięki kolęd, wykonywane w różnych 
językach obcych, w ramach już XII edycji Międzygimnazjalne-
go Konkursu „Kolęda Obcojęzyczna”. Konkurs ten ma na celu 
zwiększenie znajomości języków obcych oraz poznanie kultury 
i zwyczajów bożonarodzeniowych innych krajów. Każdy zespół 

biorący udział w konkursie wykonywał 2 kolędy w wybranych 
przez siebie językach obcych. W repertuarze tegorocznej 
edycji dominowały kolędy wykonywane w języku angielskim 
i języku hiszpańskim. Jury konkursowe przy ocenie brało pod 
uwagę: wykonanie wokalne, znajomość języka obcego oraz 
pomysłowość i oryginalność, czyli ogólne wrażenie artystyczne 
zespołu. Poziom był naprawdę bardzo wysoki, a rywalizacja 
wyrównana. Trudno było wybrać najlepszych spośród najlep-
szych. Zresztą było o co walczyć. Wspaniałe nagrody w postaci: 
nowoczesnego sprzętu RTV oraz wartościowych książkowych 
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heros osioł ratuje świat
Noworoczne ostrzeżenie
 Kiedy w świąteczny czas w betlejemskiej stajence rodził się 
Absolut, rangę pierwszych bohaterów zyskali nie tylko Trzej 
Królowie, ale także zwierzęta, m.in. osioł.
 Osioł – dość pospolity ssak z rodziny koniowatych, udomo-
wiony dawno, dawno temu przez 
nikomu nieznanego wieśniaka. 
Mniej lub bardziej umiejętnie 
wykorzystywany przez ludzi 
stał się osioł symbolem nie tylko 
skromności i pracowitości, ale 
też najbardziej powszechnym 
uosobieniem głupoty i uporu. 
Czym sobie zasłużył na miano 
„uparciucha”? Równie dobrze 
moglibyśmy zastąpić go kurą, 
kaczką czy krową, bowiem 
żadne z wymienionych zwierząt 
bynajmniej nie zasługuje na 
miano szczególnie inteligentnej 
istoty. Słynnego „Cogito ergo 
sum” na pewno nie można uznać 
za credo osła. Skąd więc w nim 
tyle buntu charakterystycznego 
dla istot inteligentnych? 
 Osioł buntuje się zdecydo-
wanie, nieugięcie, desperacko, 
mimo że cel buntu może nie jest 
mu do końca znany. Czy to głu-
pota? Wydaje się, że osioł jest herosem, który posiada większą 
władzę nad swoim panem niż ów nad osłem. Porządek feudalny 
ulega nagłemu zburzeniu, pan staje się sługą, a sługa władcą. 
Upór zwycięża nawet bezlitosne kopniaki. Osioł staje w miejscu 
i tylko jego własna wola jest w stanie poruszyć masę mięśni 
i szarej sierści o kopyto do przodu. 
 Nie należy osądzać zwierzęcia pochopnie. Nagłe zatrzyma-
nie „taniej maszyny do pracy” może być spowodowane czymś 
ciężko zrozumiałym dla człowieka. Świat wygląda całkowicie 
odmiennie z perspektywy oślich oczu. Uważny obserwator jest 
w stanie stwierdzić po około trzech sekundach, że znajdują 
się one nieco bliżej ziemi niż ludzkie, są szerzej rozstawione 
i z reguły bardziej skupione. Byt zadumanego osła, pozornie 
trwającego w stanie złudnej bezmyślności, może być też oznaką 
iście mniszej kontemplacji i skupienia nad ziarnkiem piasku, 

chwilą boskiej egzaltacji nad wolno płynącym strumieniem 
między skałami czy też nieparzyście ugrupowanymi kaktusami 
rosnącymi na pustynnym piasku.
 Nie należy mylnie interpretować głupoty, której normy 
naprawdę ciężko jest zdefiniować. Trzeba skłonić się ku roz-
ważaniu, czy zwierzę, które według powszechnej opinii nie 
myśli i nie grzeszy inteligencją, w ogóle głupie być może. 
Dlaczego na ten negatywny symbol został obrany właśnie 

osioł, a nie jak? Zapewne dlate-
go, że ludzie szybko zapamiętują 
nazwy zaczynające się na literę 
„o”, ponadto kolor szary jest 
szczególnie łatwo przyswajany 
przez nasze mózgi. Osioł za-
wsze pozostanie osłem, pogarda 
w naszym głosie przekazywana 
z pokolenia na pokolenie będzie 
wciąż utrzymywać constans, 
a typowy leniwy i próżny uczeń 
będzie nosił na sobie piętno 
ssaka z rodziny koniowatych. 
Skoro ośmielamy się porów-
nywać Homo sapiens z osłem, 
rodzą się podstawy, aby sądzić, 
że głupota sama w sobie głupotą 
nie jest, a złe nawyki ośle są po 
prostu objawem wrażliwości na 
sztukę i nadmiernego popada-
nia w romantyczne uniesienia. 
Czyż widok przechadzającej się 
drogą mrówki nie może zachwy-
cić? A może chodzi o odrobinę 

mistycyzmu? Z pewnością nie przez przypadek w szopkach 
bożonarodzeniowych osioł być musi.
 Można by zastanowić się nad hipotezą, że ssaki te mają bar-
dziej rozwinięty zmysł artystyczny niż ludzie. Kto wie, o czym 
rozważa osioł. Tylko my jesteśmy przekonani, że i tak każdy 
osioł skończy jako salami. Co mogłoby się stać, gdyby świat zo-
stał pozbawiony owego symbolu głupoty? Gdyby nie było osła, 
inteligencja człowieka uległaby zagrożeniu. Zabrakłoby tego 
„głupszego”. Zaburzony zostałby cały system pomiarowy. Nie 
wiadomo jednak, czy głupcy staliby się mędrcami. Ratunkiem 
dla kosmicznego porządku rzeczy mógłby być ewentualnie cap 
lub baran, ale to już inna skala. 
 Bądźmy czujni, ratujmy buntownicze osiołki. Dla własnego 
dobra.

Barbara Hunia

pomocy do nauki języków obcych ufundowali: Burmistrz 
Kołaczyc-Pani Małgorzata Salacha oraz Burmistrz Brzostku – 
Pan Wojciech Staniszewski. Cały konkurs przebiegał w bardzo 
przyjemnej atmosferze. W przerwie, kiedy obradowało jury był 
czas na wzajemną wymianę wrażeń, lepsze poznanie się i słodki 
poczęstunek. Konkurs został także uświetniony karnawałowym 
pokazem tanecznym zespołu z kołaczyckiego liceum. Wyniki 
konkursowe kształtowały się następująco:

I miejsce – ex aequo – Gimnazjum z Kołaczyc oraz Gim-
nazjum z Brzostku
II miejsce – Gimnazjum z Siedlisk-Bogusz,
III miejsce – Gimnazjum z Brzysk
 Dziękując sponsorom za ufundowanie nagród dla laureatów, 
a wszystkim uczestnikom za udział i fantastyczną zabawę, 
mamy nadzieję, że spotkamy się również za rok.

Agnieszka Wójcik

Kto tu głupszy?
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 Już niedługo czekają nas kolejne wybo-
ry. 1 lutego 2015 roku odbędą się wybory 
sołtysów w 18 miejscowościach naszej 
gminy oraz przewodniczącego zarządu 
miasta Brzostek (też sołtys, tylko inaczej 
nazwany po przywróceniu Brzostkowi 
praw miejskich). Sposób wyboru, termin 
i tryb zgłaszania kandydatów jest dokład-
nie opisany w statutach poszczególnych so-
łectw. To już drugi raz będziemy wybierać 
sołtysa według nowych zasad, podobnie 
jak przy wyborach do Rady Miejskiej, 
głosowania odbywać się będą przez całą 
niedzielę w godzinach od 8.00 do 18.00.
 Wspomnieniem już tylko są zebrania 
wiejskie, czasem bardzo burzliwe, na 
których po zgłoszeniu kandydatów na 
sołtysa, następowało głosowanie (czasem 
przez zwykłe podniesienie ręki), bardziej 
lub mniej dokładne zliczenie wyników 
i ogłoszenie kto został sołtysem. Bywało, 
że zebranie prowadził sam zainteresowany, 
czyli dotychczasowy sołtys ubiegający się 
o ponowny wybór, a sposób prowadzenia 
i samo głosowanie budziło wiele kontro-
wersji. Często też głosujący nie byli do 
końca świadomi co czynią, ponieważ jeden 
z (lub kilku) kandydatów zadbał o odpo-
wiedni „doping”. Później tak wybrany 
sołtys równie często takim „dopingiem” 
się sam posługiwał, zaniedbując wiele swo-
ich obowiązków i zawodząc oczekiwania 
wielu mieszkańców. Wszystko to wpłynęło 
na zmianę zasad głosowania i sposobu 
zgłaszania kandydatów. Zapis w statucie 
sołectwa dotyczący zgłaszania kandydatów 
brzmi: 
„1. Kandydować na Sołtysa i członka 

Rady Sołeckiej może każdy, kto posiada 
prawo wybierania, ma ukończone 18 lat 
i stale zamieszkuje na obszarze działania 
Sołectwa.

2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady 
Sołeckiej zgłasza się do Burmistrza 
w terminie określonym w kalendarzu 
wyborczym. 

3. Zgłoszenie danego kandydata powinno 
być poparte co najmniej przez 25 wybor-
ców stale zamieszkałych w Sołectwie. 
Zgłoszenie powinno zawierać ponadto 
imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
wiek i wykształcenie.

4. Do każdego zgłoszenia kandydata na 
Sołtysa i członka Rady Sołeckiej należy 
dołączyć pisemne oświadczenie kandy-
data o wyrażeniu zgody na kandydowa-
nie. 

5. Wyborca może udzielić poparcia dowol-
nej liczbie kandydatów.”

 Cały tekst statutu sołectwa na stronie 
www.brzostek.pl w zakładce „Miejsco-
wości Gminy” po lewej stronie w dziale 
„Urząd Miejski” – na mapce gminy klika-
my w nazwę swojej miejscowości. Statut 
możemy przeczytać również u sołtysa oraz 
w Urzędzie Miejskim w Brzostku.
 Kandydatów mogliśmy zgłaszać do 
16 stycznia 2015 roku. Nad głosowaniem 
i liczeniem wyników czuwać będzie po-
wołana przez Burmistrza komisja. Skład 
komisji liczy 5 osób, z urzędu jako członek 
wchodzi osoba wskazana przez Burmistrza 

spośród pracowników samorządowych. 
Prawo zgłoszenia jednego kandydata na 
członka obwodowej komisji wyborczej ma 
kandydat na Sołtysa i członka Rady Sołe-
ckiej spośród mieszkańców stale zamiesz-
kałych w Sołectwie. Do zadań komisji 
należy przygotowanie lokalu wyborczego, 
przeprowadzenie głosowania w obwodzie, 
ustalenie wyników głosowania i podanie 
ich do wiadomości publicznej.
 Przed tym wszystkim warto sobie odpo-
wiedzieć na najprostsze pytanie: po co nam 
sołtys potrzebny? Można zapytać jeszcze 
inaczej – jakie są zadania sołtysa, w czym 
może on pomóc mieszkańcom swojej miej-
scowości i jakie cechy powinien posiadać 
dobry sołtys? Znowu możemy poszukać 
odpowiedzi w statucie sołectwa:
„Sołectwo współpracuje z organami gminy 
w następujących sprawach:
1/ gospodarki terenami, ochrony środowi-

ska,
2/ lokalnych dróg, mostów i placów,
3/ wodociągów zaopatrzenia w wodę, kana-

lizacji, usuwania i oczyszczania ścieków,
4/ ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
5/ porządku publicznego i ochrony prze-

ciwpożarowej,
6/ utrzymania obiektów i urządzeń użytecz-

ności publicznej położonych na terenie 
Sołectwa,

7/ czynów społecznych,
8/ organizowania różnych form pomocy 

sąsiedzkiej.
§ 47. Dla realizacji wspólnych przed-

sięwzięć Sołectwo może nawiązywać 
współpracę z samorządem mieszkańców 
miasta i sąsiednich sołectw, zawiera po-
rozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań.

§ 48. 1. Rada Miejska może przekazać 
niezbędne sołectwu składniki mienia 
komunalnego.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z przeka-
zanego mu przez Radę Miejską mienia 
komunalnego.

3. W zakresie zwykłego zarządu mieniem, 
o jakim mowa w ust. 2 Sołectwo:

1/ utrzymuje mienie w stanie nie pogorszo-
nym poprzez dokonywanie niezbędnych 
napraw, konserwacji, remontów,

2/ załatwia bieżące sprawy związane z eks-
ploatacją mienia,

3/ pobiera dochody i korzysta z mienia 
zgodnie z przeznaczeniem,

4/ może prowadzić działalność gospodar-
czą z użyciem mienia, którym zarządza 
w zakresie nie wykraczającym poza 
zadania o charakterze użyteczności 
publicznej,

5/ może przeznaczać do oddania w najem, 
dzierżawę lub do innego korzystania 
lokale, obiekty i grunty mienia komu-
nalnego.

4. W sprawach określonych w ust. 2 i 3, 
sołectwo reprezentuje Rada Sołecka.

5. Sołectwo zobowiązane jest do stoso-
wania w swojej działalności ustawy 
o zamówieniach publicznych.

§ 49. 1. Gospodarka finansowa Sołectwa 

jest prowadzona w ramach budżetu 
gminy na podstawie rocznego planu 
finansowo-rzeczowego, ustalonego przez 
Burmistrza z uwzględnieniem propozycji 
złożonych przez Zebranie Wiejskie.

2. Zmian w planie finansowo – rzeczowym 
Sołectwa dokonuje Burmistrz na wnio-
sek Zebrania Wiejskiego lub z własnej 
inicjatywy.

3. Zebranie Wiejskie może upoważnić Radę 
Sołecką do występowania do Burmistrza 
z wnioskami o zmianę planu finansowo – 
rzeczowego Sołectwa.

§ 50. 1. Sprawy związane z gospodarką 
finansową Sołectwa prowadzi Urząd 
Miejski w Brzostku.

2. Środki finansowe z budżetu gminy oraz 
inne środki uzyskane przez Sołectwo 
można przeznaczyć w szczególności na: 

1/ finansowanie statutowej działalności 
Sołectwa,

2/ dofinansowanie inicjatyw społecznych 
w Sołectwie,

3/ cele określone uchwałami Zebrania 
Wiejskiego zgodnie z planem finansowo 
– rzeczowym, o którym mowa w § 49 
ust.1,

4/ inwestycje i bieżące utrzymanie przeka-
zanego Sołectwu przez gminę mienia.

§ 51. Dotychczasowe mienie z mocą prawa 
jest mieniem gminnym i wszystkie przy-
sługujące mieszkańcom Sołectwa prawa 
własności, użytkowania tego mienia lub 
inne prawa pozostają nienaruszone”

 To wszystko można streścić w stwier-
dzeniu, że sołtys powinien dobrze znać 
swoją miejscowość i swoich mieszkańców, 
często i chętnie się z nimi kontaktować (nie 
tylko na rzadkich zebraniach wiejskich), 
umieć wsłuchać się w potrzeby swojej 
wsi, a przede wszystkim mieć umiejętność 
i chęć te potrzeby spełniać. Praca sołtysa 
jest niełatwa, wymaga poświęcenia swo-
jego czasu, częstych kontaktów z ludźmi, 
umiejętności rozwiązywania konfliktów 
w terenie (czyli tam, gdzie te konflikty 
mogą się rodzić).
 Być może znamy swoich sołtysów, 
widzimy ich pracę, wiemy czego od nich 
oczekujemy, być może chcemy, żeby peł-
nili tę funkcję nadal. Może być jednak tak, 
że nie jesteśmy z nich zadowoleni i chcie-
libyśmy żeby naszą wieś reprezentował 
ktoś inny. Wtedy mamy prawo, a nawet 
obowiązek zastosowania reguł lokalnej 
demokracji i wzięcia udziału w procedu-
rze wyboru sołtysa. Mogliśmy wyszukać, 
namówić i zgłosić dobrego kandydata, 
mogliśmy przekonywać innych mieszkań-
ców swojej wsi do głosowania na niego. 
Mogliśmy zrobić to wszystko, albo tylko 
jedną z tych rzeczy. Na końcu trzeba będzie 
przyjść i zagłosować na swojego sołtysa 
w niedzielę 1 lutego 2015 roku, a potem 
podjąć współpracę z nowymi sołtysami. 
Mogliśmy również sami kandydować na 
funkcję sołtysa lub członka rady sołeckiej, 
a po wyborze dobrze pracować dla swojej 
wsi. Mając tyle możliwości nie wolno ich 
zaniechać zostawiając sobie tylko później-
sze narzekanie, choć w narzekaniu często 
jesteśmy najlepsi.

P.S.

sołtys potrzebny(?) od zaraz
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Ludność gminy Brzostek w 2014 r. (stan na dzień 31.12.2014)

Tabelę i wykresy na podstawie danych dostarczonych przez Urząd Miejski wykonał J. Nosal

Miejscowość
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go

ny
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na
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Bączałka 4 0 277 1,44%
Brzostek 30 22 2755 0,29%
Bukowa 3 7 485 -0,82%
Głobikówka 2 1 250 0,40%
Gorzejowa 6 9 702 -0,43%
Grudna Dolna 6 4 416 0,48%
Grudna Górna 8 4 527 0,76%
Januszkowice 5 7 882 -0,23%
Kamienica Dolna 5 6 551 -0,18%
Kamienica Górna 11 5 809 0,74%
Klecie 5 6 655 -0,15%
Nawsie Brzosteckie 6 6 826 0,00%
Opacionka 4 4 441 0,00%
Przeczyca 10 4 731 0,82%
Siedliska-Bogusz 10 13 1032 -0,29%
Skurowa 5 2 429 0,70%
Smarżowa 10 5 673 0,74%
Wola Brzostecka 7 3 556 0,72%
Zawadka Brzostecka 10 2 416 1,92%

Razem: 147 110 13413 0,28%

Przyrost naturalny w 2014 r.

Przyrost naturalny w gminie Brzostek w latach 1998-2014

gęstość zaludnienia 
(osoby/km2)
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Legendy Bieszczadzkiego worka
 Zimowy czas sprzyja refleksjom. Z wiadomych przyczyn – 
dni krótkie, szare i zimne, a burość świata odsłania swe surowe 
zamiary. Ciągle słychać narzekanie: „E! Co to za zima, jak śnie-
gu nie ma!” albo „Znowu napadało i trzeba odśnieżać”. Wieczne 
niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy jest naszą chlubą naro-
dową. Skoro już kochana Polska leży między Wschodem i Za-
chodem, to warto wziąć stąd co najlepsze: zachodni optymizm 
i wschodnią tajemniczość. Wtedy nawet odśnieżanie stanie się 
radosnym, mistycznym wyzwaniem, które szybko pokonamy 
i będziemy mieć czas na wieczorne bajanie przy kominku. 
A ogień ma magiczną moc. Wiedzieli o tym już nasi praprzod-
kowie. Ogień żyje. Pobudza do Opowieści. Gra z wyobraźnią. 
Wystarczy chwila zadumy i skrzący się blask w kominku, by 
ulec translokacji do miejsc ukrytych w najdalszych zakątkach 
naszej duszy. I snują się opowieści o bogach, rusałkach, rzece 
i wyprawie, o legendzie rodzącej się… oczywiście w Bieszcza-
dach zimową porą srogich w groźnych pomrukach.

człowiek, który z Biesem wojował
 Z Bieszczadami, musicie wiedzieć, wcale nie jest taka prosta 
sprawa. Nawet z nazwą. Skąd się wzięła? Różnie powiadają. 
W tych górach zapomnianych przez Boga nie było ludzi, tylko 
jak okiem sięgnąć lasy przeplatane połoninami. Wilki, niedź-
wiedzie i rysie harcowały w kniejach głębokich, z nieba orły 
dumnie oglądały ziemię. To królestwo Biesa – Złego, który 
korzystając z chwilowej nieuwagi Najwyższego, objął w po-
siadanie kraj od Osławy do Przełęczy Użockiej. Nikt się tu nie 
zapuszczał. Pasterze, kupcy, nawet zbójcy bali się Biesa. Ten 
potwór pół człowiek, pół nietoperz przepędzał ludzi z gór.
 Aż przybyło z Ukrainy plemię pod wodzą młodzieńca Sana. 
Młodzian jak to młodzian, ledwo stanął, a już zakochał się 
w tej dziewiczej krainie. Postanowił osiedlić się. Gród założyli 
strategicznie nad największą rzeką w okolicy. Życie kwitło.
 Bies się wściekł. Nie mógł już w ciszy kontemplować uro-
ków przyrody, bo ludzie założyli gniazdo akurat tuż obok jego 
pustelni. W dodatku młode szczenięta Sana ciągle hałasowały, 
przez co Bies cierpiał na migreny, a ból był nie do zniesienia. 
Robił, co mógł, żeby ludzi wykurzyć: wpuszczał w nich stada 
wilków, na kupców niedźwiedzie, na pola grad… Ludzie zaczęli 
się buntować, ale San niewzruszenie oświadczał, że zostaje. 
Więc zostali, bo tylko on mógł ich poprowadzić.
 Bies znów się wściekł. I stworzył Czady – małe, karłowate 
mechojady, niezbyt rozgarnięte intelektualnie, bo też i sam 
Bies w działaniu stwórczym doświadczony nie był. Cóż, Czady 
piękne nie były, ale za to uciążliwe dla Sana. Do psucia, strasze-
nia i nękania nadawały się idealnie. Do czasu nieszczęśliwego 
wypadku… Pewien zamyślony drwal może przez przypadek 
uderzył siekierą w łeb herszta Czadów. Temu pomieszało się 
w głowie i od tej chwili zdawało mu się, że jest dobry. Zaczął 
ludziom pomagać, a za nim reszta Czadów. Herszt to herszt, 
trzeba słuchać!

 Bies wściekł się nie na żarty. Zagroził Czadom śmiercią. Ale 
kiedy popatrzył na ich głupkowate mordy, zwątpił w swe słowa. 
Tymczasem Czady (jak się okazało, tylko udawały idiotów) po-
szły na współpracę z Sanem, który postanowił pozbyć się Biesa 
definitywnie. Kiedy Zły zdejmował swe skrzydła nietoperza, 
tracił moc. Wykorzystał to dzielny San i uderzył. Bies nie zdołał 
pochwycić magicznych skrzydeł, bo Czady zepchnęły je do 
rzeki. Ta wzburzyła się i wystąpiła z brzegów (widać przejęła 
moc skrzydeł) i pochłonęła Biesa z Sanem. Zdumiało się plemię 
Sana, które przyszło pomóc wodzowi. Na próżno. To był koniec. 
Czady równie wstrząśnięte widokiem odwróciły wzrok od rzeki 
i odeszły w przepastne lasy, by nie rozpamiętywać tragedii 
Biesa i Sana.
 Ludzie jednak pamiętali. Góry przezwano Bies-czadami, 
a rzekę, w której nurcie zginął człowiek, co się z diabłem 
mocował – Sanem. Czady do dzisiaj podobno w Bieszczadach 
urzędują. Mają kryjówki w starych, dziuplastych bukach. Na 
każdego przyjezdnego czar rzucają tak silny, że nie do opisania. 
Najsilniej działa w Bieszczadzkim Worku. To najbardziej na 
południowy wschód wysunięty skrawek Polski. Melancholij-
nie tam i pusto. Gór nie ma wysokich – praktycznie równiny, 
a wzniesienia nie wyższe niż w Skurowej. Zdawać by się mogło, 
że to nieciekawy polski skrawek. Wręcz przeciwnie – brak 
urwistych szczytów wzmacnia jeszcze ducha pustki tych okolic. 
Krajobraz bezludny, żadnych domów na ogromnej przestrzeni. 
Tylko słupy w kolorach polskich i ukraińskich przypominają, 
że to strefa graniczna. Rodzi się jakiś podświadomy niepokój…

do źródeł sanu
 Dziś mogę tylko wspominać letnią wyprawę, bo zimą chy-
ba nie miałbym odwagi zapuścić się w te tereny. Celem było 
dotarcie do legendarnych źródeł Sanu, leżących na stokach 
Piniaszkowego, kilka metrów po stronie Ukrainy. Co prawda, 
dokładniejsze badania pokazały, że nie są to pewne źródła (te 
miały ponoć znajdować się jeszcze trochę dalej na Ukrainie). 
San, ta bieszczadzka Amazonka, ma tajemnice swoich źródlisk, 
których jest wiele i dalej nie wiadomo, które z nich jest tym 
prawdziwym… Nasza droga wiodła wzdłuż ukraińskiej granicy, 
wśród wyludnionych wsi bojkowskich po stronie polskiej i nie-
źle prosperujących osad przytorowych na ukraińskim brzegu 
Sanu…
 Aby się dostać tutaj, do Bukowca, musieliśmy z naszej bazy 
w Mucznem przejechać kilkanaście kilometrów. W Tarnawie 
Górnej (pensjonat, punkt kasowy Bieszczadzkiego Parku Na-
rodowego, ruiny PGR-u i stajnia) wykupiliśmy bilety do parku. 
Przed Tarnawą – ruiny leśnej kolejki wąskotorowej, którą kiedyś 
przewożono drewno. Ponoć nadal można zobaczyć jej widmo. 
Po Tarnawie – nic. Relacja z trasy Tarnawa – Bukowiec: buk, 
buk, świerk, buk, świerk. Pustka. Strach. W Bukowcu parking. 
Stróż patrzy na numery rejestracyjne.
  – RDE…? Wyście z Dębicy?
  – Nie z samej… – zaskoczenie – Z Brzostku, przed Jas…
  – Wiem, wiem – przerywa – byłem, byłem. Macie rezerwat 
„Kamerę” z kłokoczką. Ja tam liczyłem gatunki roślin. Na Skał-

Grób Hrabiny Zapomniany cmentarz w Beniowej
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kach koło Wisłoki też jest kłokoczka, choć się o tym nie mówi…
 Ruszamy. Szutrowa droga, dość szeroka. Strzeliste, majesta-
tyczne świerki po obu stronach. I tyle. Czas dłuży się. Idziemy 
dalej. Świerki… świerki… Wariactwo. Wychodzimy na łąkę. 
Ścieżka się zwęża. Pokrzywy po pas. Po lewej, za rzeczką (za 
granicą) przejeżdża niebieski, ukraiński pociąg. Po prawej – 
dzikie łąkorośla, pokrzywy, ostrężyny, zielsko. Dalej ściana 
lasu, a ponad nim na horyzoncie majaczą połoninne szczyty. 
Po lewej kilka starych drzew owocowych, cmentarz, zniszczo-
ne nagrobki, fundamenty cerkwi obok pięknej lipy. Kiedyś tu 
tętniła życiem wieś Beniowa.
 Wchodzimy w las. Kładka. Świerki. Z lewej San. Polana, 
zarośla, znów las. Ścieżka się wije w górę, w dół. Która to już 
godzina w tym lesie? Coś majaczy wśród drzew… Oby nie 
Bies. To jakiś dom...? Ruina. To stary, opuszczony schron nad 
Negrylowem (Negrylów to potok). Alegoria całych Bieszczad – 
stara, opuszczona chata, zapomniana na odludziu. Choć nie do 
końca… Na jednej ze ścian budynku, od strony lasu, widnieje 
nowa, wyciosana w drewnie tablica Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego: Jedyny kompleks świerczyny wschodniokarpackiej 
w Polsce.
 Wychodzimy na polanę. Słońce kłuje w oczy. Ścieżka 
biegnie w dół do potoku. Obok kamienna kaplica i dwa groby. 
Palą się znicze. Podpisano: hr. Franciszek i Klara Stroińscy. O 
tych grobach pamiętają wszyscy. To legendarny grób hrabiny. 
I epitafium: „Tej, co uczyniła mnie najszczęśliwszym z ludzi”. 
Ponoć było to małżeństwo doskonałe, z miłości. Kiedy hrabia 
przywiózł Klarę do swych dóbr w Siankach (dziś teren Ukrainy), 
rozszalała się piekielna wichura. Wiatr zerwał krzyż z kopuły 
starej cerkwi i wbił w ziemię kilkaset metrów dalej, na za-
chodnim brzegu Sanu. Tam też wybudowano nową cerkiew, na 
miejscu wybranym przez Boga. Młodzi zamieszkali we dworku 
rodzinnym Franciszka, żyli spokojnie i szczęśliwie. Nawet 
kmiecie ich szanowali. Nagle Klara rozchorowała się i zmarła, 
zanim przyjechał lekarz. Pochowano ją w pobliżu cerkwi. Po 
śmierci żony hrabia oddał dwór synowi, a sam utonął w nostal-
gii, przesiadywał godzinami nad grobem Klary. Kazał się przy 
niej pochować. Zmarł w 1893 roku. Pół wieku później Sianki 
wysiedlono. Spłonęła cerkiew, domy i dwór. Po najładniejszym 
letnisku II Rzeczpospolitej został tylko grób hrabiostwa. Ponoć, 
jeśli wyszepczesz przy tym grobie trzykrotnie imię ukochanej 
osoby, wróży to szczęśliwą miłość.
Ruszamy w dalszą drogę. Wreszcie na tym pustkowiu zaczy-
namy spotykać pojedynczych turystów. Cały czas jesteśmy 
w strefie granicznej. Mijamy kolejne słupy ukraińskie. Świerki 
coraz rzadziej, coraz więcej ziół na polanach. Nikłe widoki na 
Sianki. Właściwie żadne. Zaraz potem rozległa panorama na 
kolejową stację w Siankach ukraińskich (to tam jechały te po-
ciągi!) – wioska, kilka domów, za żelazną linią Sanu normalnie 
żyją ludzie… Dalej inne wioski, aż po samą Przełęcz Użocką, 
czyli Kraniec Bieszczad. Niesamowite uczucie. 
 Znowu wchodzimy w las, ścieżka pnie się, potem znów w dół, 
ostrężyny po uszy, do góry. Stop! – Patrzcie! Co to? Kupa. Tylko 

czyja? Na pewno nie moja, w ogóle nieludzka. Pestki czereśni? 
Rozmiar wskazuje na… niedźwiedzia! Przyspieszamy. Nieco 
dalej świeżo podrapane pnie i wymoszczone legowisko pod 
ogromnym świerkiem. Nagle jakieś zimno po plecach i nerwowe 
oglądanie się za siebie… Idziemy coraz szybciej przez chaszcze 
na przełaj, ostatkiem wytrwałości. Wreszcie koniec lasu, blask 
słońca. Jest! Pomnik źródeł Sanu! Biały głaz z krzyżem katoli-
ckim i ukraińskim napisem między granicznym słupami Polski 
i Ukrainy. Nieco w dole zbocza za grupką drzew sączy się ma-
lutkie źródełko z czystą jak łza wodą, która stanowi wyjątkową 
rozkosz dla podniebienia strudzonego wędrowca, co dobrych 
parę godzin przedzierał się przez groźne pustkowie, by poczuć 
smak Sanu i przygody. W naszym kraju dalej na południe już się 
nie da dojść! Udało nam się! Chętnie pośpiewalibyśmy z radości, 
gdyby nie to, że… niedźwiedź. A pomocy znikąd. Najbliższa 
osada polska 11 km stąd.

Boskie igraszki
 Samotność czują tu nie tylko ludzie. Nawet bogom się zdarza, 
na przykład Stuposianowi. Bycie bogiem jest zaszczytne, ale 
bywa nudne. Kiedy więc chandra dopadała wielkiego Stupo-
siana, płynął pod prąd w górę Sanu, aż do jego źródeł, gdzie na 
zboczach Opołonka i Piniaszkowego piękne wodnice – Sianki 
zażywały porannych kąpieli. Stuposian zmieniał się wówczas 
w przystojnego młodzieńca i balował z Siankami, dodając 
boskiego przepychu do ich wodniczej zmysłowości, po czym 
upojony ich narkotycznym nektarem, kochał się z nimi na posła-
niu z motylich skrzydeł. Kiedy cudna wodnica spełniła już jego 
pożądanie, przemieniała się w obłok i zasiadała na nieboskłonie. 
A kiedy Stuposian ją zawezwał, wracała na ziemię w postaci 
deszczu – do strumieni, do źródeł. I znów wiernie czekała na 
swego Stuposiana.
 Spytacie: co było potem? Cóż… w Bieszczady przyszli ludzie. 
Przynieśli krzyże (chresty) i porozstawiali je po wszystkich 
bieszczadzkich górkach, żeby wygonić stąd stworzenia baśnio-
we: Biesa, Czady, Stuposiana i wodnice. I odeszły. Ludzie nie 
zostawili dla nich miejsca. Nie pasowały do nich.
 Jednak na ludzi też przyszła pora. I oni musieli się stąd wy-
nieść. Odkąd Bieszczady się wyludniły, powiadają niektórzy, 
co te góry znają jak własną kieszeń, że Stuposian i Sianki nadal 
spotykają się na Opołonku. Teraz wreszcie mają święty spokój 
– szlak na szczyt jest zamknięty dla turystów.
 Jeśli macie ochotę na prawdziwe rozkoszowanie się bezkre-
sem bieszczadzkich przestrzeni w zupełnej samotności (jeden 
turysta co dwie godziny) albo na spotkanie z niedźwiedziem, 
polecam wyprawę do źródeł Sanu. Trasa długa i magiczna. Tam 
naprawdę obcuje się z naturą. A widząc nadchodzące chmury 
deszczowe, wiedzcie, że to Sianki – wodnice i wielki Stuposian 
działają tam hen, w Bieszczadzkim Worku…
 A w drodze powrotnej koniecznie zamówcie półmisek nie-
dźwiedzi z trzema rodzajami mięs, serwowany w Niedźwiadku 
w Ustrzykach Dolnych. Poczujecie bieszczadzką moc!

Jaromir Hunia

Pomnik u źródeł Sanu Dawniej tu była wieś – Beniowa
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„Jeśli cię życie z wszystkich stron zalewa
i nie wiesz nawet, jaki akord wziąć,
spojrzyj na konar lipowego drzewa
o liść lipowy umiejętnie trąć
uderz o drzewo mądrze jak potrzeba
zabrzmi cykada… w twoim życiu też”

Jarosław Iwaszkiewicz: 
„Ciemne ścieżki”

 Styczniowy ranek 2015 roku 
wstał rześki i jasny. Mroźny krąg 
okrył cały świat. Na wzgórzu 
brzosteckim – obok cmentarza 
– rozciąga się urzekający pejzaż. 
Cały świat okryty srebrem i bielą 
zatopiony w puchowej pierzynie 
śniegu. Pola błyszczą w znikomym 
świetle słońca, tu i ówdzie perełki 
tęczy i brylantów wysyłają swoje 
barwy do przechodnia. Pod butami 
skrzypią zmarznięte grudki śnie-
gu, na których zostają odbite ślady 
butów. Gdzieś tam w dali ciągnie 
się trop zająca, który długimi susa-
mi pobiegł w krzaki dzikiej róży. 
To znowu stadko saren spokojnie 
stoi i rozgrzebuje puchowe zaspy śnie-
gu, spod których wyjada zeschłą trawę. 
To znowu gromadka wróbli urzekająco 
siedzi na krzaku dzikiej róży i dziobie 
w ostatnie już znalezione dary jesieni. 
Gdzieś wysoko nad głową przelatuje 
chmara gawronów i głośnym krzykiem – 
kra-kra – oznajmia, że tutaj jest miejsce 
zamieszkania. Wokół domów miesz-
kalnych jest cicho i nigdzie nie widać 
pracujących gospodarzy, nawet pies nie 
zaszczeka, bo też i psów łańcuchowych 
nie ma. Pusto i cicho jest wokoło, domy 
i bramy ogrodów są zamknięte jakby na 
chwilę zamarło życie. Zimowe dni są 
naznaczone tutaj ciszą i spokojem. Idę 

ulicą ks. Ostafińskiego, schodzę na ulicę 
Węgierską. Piękne, nowoczesne domy, 
wymyślne ogrody są tutaj wszędzie, jak-
by zagraniczny krajobraz przywędrował 
w nasze strony. Na bramach widnieją tab-
liczki informacyjne, iż np. gospodarzem 
tutaj jest pies – dobry – zły – nerwowy 
– szybki – ale pies. Jest to nowy zwyczaj 
zapisany w polską kulturę.

 Idę przez ogród Zofii i Józefa Stasia-
ków. O tej porze roku jest on pusty, tylko 
krzaczki porzeczek przypominają, że 
i tutaj tętniło życie pełne pracy, pełne 
gwaru dziecięcego i domowych zwie-
rząt. Dzisiaj już tylko kotek przybiega 
i jakby on chciał zaprowadzić do drzwi, 
za którymi mieszkają leciwi już ludzie. 
Ona Zofia z Kaniów, a on Józef Stasiak. 
Siedzą samotnie i cicho. On porusza się 
przy pomocy balkonika, a ona przy po-
mocy dwóch lasek. Kiedyś silni, sprawni, 
zapracowani – ale to kiedyś – a dziś 
zmęczeni życiem i bardzo schorowani, 
a pomimo to pogodni i pogodzeni z lo-
sem. To Zofia opowiada o przeżyciach 

z dawnych lat, o przygodach 
w pracy i w rodzinie, o radoś-
ciach i smutkach, o dzieciach 
i wnukach i o tym, jak prawie 
z niczego można było przeżyć, 
jak z małego można się było 
dorobić, wychować dzieci, 
wybudować dom. Opowiada 

też ile trudu trzeba było włożyć pracując 
zawodowo, a potem na gospodarstwie 
domowym. Jak w pogodzie ducha można 
było trwać i cieszyć się z każdego dnia.
 Prześledźmy losy tej dzielnej rodziny, 
która jest dowodem na to, że „gdzie się 
z chęcią zejdzie praca, tam się hojny trud 
opłaca”. Zofia Stasiak z domu Kania uro-
dziła się 1933 r. w Nawsiu Brzosteckim. 

Jej rodzice Ludwika i Jan mieli 
czworo dzieci i utrzymywali się 
z pracy na roli. Była to ciężka 
praca. Uprawa mało urodzajnej 
ziemi piaskowej i iłowatej, pełnej 
wąwozów, skarp, na której rosło 
wszelakie zielsko, koniem i włas-
nymi rękoma było trudne. Siali 
tam gospodarze żyto, owies, proso, 
pszenicę oraz sadzono ziemniaki, 
które były podstawowym artyku-
łem spożywczym. Do ziemniaków 
dodatkiem było mleko, a zimą 
biały barszcz – kiszony w garnku 
glinianym i trzymany na suszni 
przy płycie kuchennej, pod którą 
palono rano w południe i wieczór, 

gdyż gotowano zacierki, paciarki, kluski, 
mniej natomiast zjadano chleba, który 
pieczony był z razowej mąki otrzymanej 
z mielenia zboża w żarnach. U Kaniów – 
zresztą tak jak w całej wsi – szli do pracy 
w polu – do pielenia, sadzenia ziemnia-
ków, okopywania, suszenia trawy, żniw, 
a codziennie do pasionki bydła. Nauka 
w szkole i praca w polu były wykładni-
kami życia dzieci i takie też dzieciństwo 
miała Zofia i Józef Stasiakowie.
 Dzieciństwo jednak trwało krótko. 
Nad Polskę nadciągała apokaliptyczna 
zagłada, to II wojna światowa, która 
zmieniła życie Polaków w koszmar, tym 
większy koszmar, iż trwał 6 lat okupacji, 
cierpienia, bólu, śmierci i sieroctwa dla 
milionów Polaków. Rozciągające się lasy 
wokół wsi kryły w sobie fortyfikacje 
wojskowe – okopy, bunkry robione były 
rękoma Polaków dla żołnierzy niemie-
ckich. Pod koniec wojny stało się jeszcze 
gorsze, ludność została wysiedlona. 
Szły całe rzesze pielgrzymów z dzieć-

z Brzostku w świat – rodzina zofii i józefa stasiaków

Zofia i Józef Stasiakowie z wnuczkiem Norbertem

Zofia i Józef Stasiakowie

Józef Stasiak z rodziną Rogowskich
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mi dźwigając swój dobytek zawinięty 
w prześcieradła, prowadząc krowę lub 
kozę, szli w nieznane za Wisłokę. Tak też 
szła rodzina Kaniów i Stasiaków i została 
przyjęta przez jodłowską rodzinę, a były 
już tam dwie rodziny wysiedlonych. Cias-
nota i niewygoda, brak żywności, nędzne 
warunki higieniczno-sanitarne i ten lęk 
o mężczyzn, którzy byli łapani i wywo-
żeni do Niemiec lub zatrudniani do 
robót fortyfikacyjnych. Prawdziwą 
trwogę przeżyły wysiedlone rodziny. 
Powrót do rodzinnych zagród też 
był wielkim przeżyciem. Stały puste 
domy bez okien, drzwi, podłogi, czę-
sto bez dachów, a zimno – bo był to 
styczeń – było srogie. Jednak powrót 
do swoich gniazd szybko wyzwalał 
siły ludzkie i zdolności, aby znisz-
czenia wojenne usunąć i organizować 
życie rodzin od nowa.
 Józef Stasiak pracował na roli 
na dwumorgowym gospodarstwie 
u ojca a gęb do wyżywienia było 
kilka – biednie było i ubogo. Znalazł 
zatrudnienie w gminie i pracował 
w charakterze dróżnika.
 Zofia z domu Kania Stasiak uzu-
pełniła wykształcenie zawodowe 
i została przyjęta jako pracowni-
ca obsługi w szkole podstawowej 
w Brzostku. Była silna i bardzo 
energiczna, dlatego praca paliła się 
jej w rękach, a każdy zarobiony 
grosz składali razem, bo wiedzieli, że 
muszą wybudować własny dom dla coraz 
to większej rodziny. Dzierżawili kawał 
pola plebańskiego, na którym uprawiali 
potrzebne do życia produkty rolne oraz 
kontraktowali truskawki, porzeczki, 
groszek i w tych pracach pomagały im 
własne dzieci, ucząc się pracowitości 
i zaradności. Na zakupionej 48-arowej 
działce wybudowali dom i budynek go-
spodarczy. Potem swoją posesję ogrodzili 
i stali się żywym przykładem na to „gdzie 
się z chęcią zejdzie praca, tam się hojny 
trud opłaca” z dnia na dzień stawali się 
bardziej dostatnią rodziną. Doczekali się 
też pięciorga dzieci i dbali o ich edukację 
i wychowanie. Chcieli, aby każde ich 
dziecko wyuczyło się takiego zawodu, 
który byłby ostoją na całe życie.

 Syn Kazimierz wyjechał na Śląsk, 
tam ukończył zawodową szkołę górniczą 
i zatrudnił się w kopalni, gdzie pracował 
na dole – fedrował. Pracował bardzo cięż-
ko, ale los mu sprzyjał. Założył rodzinę 
gdzie razem z żoną i synem mieszka po 
dziś dzień i tam w Bolesławcu spokojnie 
odszedł na emeryturę. Przyjeżdża też 
czasami do schorowanych ojców i wtedy 

w rodzinie jest wielkie święto radości.
 Syn Andrzej po ukończeniu szkoły 
zawodowej też wyjechał na zachód do 
Kozienic koło Legnicy i tutaj pracuje 
w zakładzie produkującym maszyny rol-
nicze. Tam też założył rodzinę i wspólnie 
z żoną wychowują jedną córkę.
 Trzeci syn Edward po ukończeniu 
szkoły zawodowej został powołany do 
wojska, gdzie awansował do rangi sier-
żanta. Potem założył rodzinę, 
miał dwie córki, ale niestety 
zmarł nagle na serce.
 Córka Halina pobierała na-
ukę w Krośnie w technikum 
włókienniczym, a potem los po-
niósł ją do Dąbrowy Górniczej, 
gdzie obecnie wraz z mężem 

i córką mieszka. Ona też najczęściej 
przyjeżdża do Brzostku do schorowanych 
rodziców.
 Córka Bożena po maturze podjęła 
studia teologii świeckiej, które przygoto-
wały ją do pracy w szkole w charakterze 
katechetki. Pracuje w Tarnowie, tam też 
wyszła za mąż oraz urodziła dwie córki, 
które studiują na Uniwersytecie Pedago-

gicznym w Krakowie.
 Piątka dzieci Zofii i Józefa Sta-
siaków rozpierzchła się po Polsce, 
poszła w świat w poszukiwaniu pracy 
i recepty na lepsze życie. W Brzostku 
żadne z dzieci nie zostało, bo też i o 
pracę w naszej pięknej Ziemi Brzo-
steckiej jest bardzo trudno. Zostali 
samotni, starsi, potrzebujący opieki 
ludzie. Korzystają oni z opieki spo-
łecznej i codziennie przychodzi do 
nich opiekunka Krystyna, która so-
lidnie dba o nich – a są bardzo scho-
rowanymi ludźmi. Pomimo chorób 
są pogodni. Zofia pamięta wiersze 
Konopnickiej jeszcze ze szkoły po-
wszechnej, recytuje je i tym samym 
przenosi się w lata młodzieńcze. 
Oglądają zdjęcia i o każdym opowia-
dają różne przygody. Czekają też na 
comiesięczne spotkanie z księdzem. 
Korzystają z opieki medycznej, jak 
trzeba wysyłani są do szpitala, a opie-
kunka Krystyna kupuje leki, gotuje 
obiad, pali w piecu, dba o czystość 
i rozmawia z nimi.

 Zofia i Józef Stasiakowie są bardzo 
skromnymi ludźmi, razem spędzają 
długie dni, wspólnie modlą się i cierp-
liwie znoszą niedolę starości. Opiekują 
się przybłędą kotkiem, który jest ich 
wiernym przyjacielem i patrzą na drzewa 
stojące w ogrodzie, które uczą ich pokory 
ducha i spokoju. Oby los dla nich był 
łaskawy.

Zuzanna Rogala

Kazimierz Stasiak z żoną i wnukiem Edward Stasiak z żoną

Zofia i Józef Stasiakowie z dziećmi i babcią
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Jan Tybur           Bukowa, dn. 21. 11. 2014 r.
Bukowa 80

Szanowna Pani Redaktor!
 Z wielką przyjemnością przeczytałem 
piękny Pani artykuł o naszej rodzinnej 
wiosce – Bukowej. Przypomniała mi 
Pani wiele postaci i faktów z historii 
i życia naszej ubogiej wsi.
 W jednym miejscu, w Pani artyku-
le spotkałem pewną pomyłkę, która 
skłoniła mnie do tego listu. Dotyczy 
ona opieki nad budzieńską kapliczką. 
Nie znam żadnych Kolbuszów, którzy 
by taką pieczę sprawowali. Kapliczkę 
tę wybudowałem w latach 80-tych 
ub. wieku, w miejscu starej, wykonanej 
z gliny, która chyliła się ku upadkowi. 
Tę nową wykonałem z własnego mate-
riału i według własnego projektu. Przy 
jej budowie pomagali mi nieżyjący już 
szwagrowie – Stanisław i Eugeniusz 
Kolbuszowie.
 Od początku tę skromną opiekę nad 
kapliczką sprawujemy obydwoje z żoną  
– Józefą. Kosimy trawę wokół niej, okre-
sowo poprawiamy malowanie. W maju 
stroimy, zwłaszcza podczas tzw. Dni 
Krzyżowych, kiedy przybywa procesja 
z księdzem. Wówczas pomaga nam Pani 
Danuta Samborska.
 Po wybudowaniu kapliczka była uro-
czyście poświęcona. Później także kilka 
razy odprawiana była przy niej Msza 

Święta z licznym udziałem Bukowian. 
W majowe wieczory gromadziły się przy 
niej miejscowe kobiety i dzieci śpiewając 
pieśni maryjne.
 Ksiądz Bogdan Stanaszek pisze 
o kapliczce w swojej pracy poświęconej 
kapliczkom i przydrożnym krzyżom na 
terenie parafii brzosteckiej. Obydwoje 
z żoną (Józefa z Samborskich) jesteśmy 

bukowskimi rodakami, którzy po latach 
pracy w różnych miejscach powrócili 
w rodzinne strony. Przez te lata nieobec-
ności zostaliśmy wyobcowani. Nowe 
generacje mieszkańców wsi zupełnie nas 
nie znają.
 Mój rodzinny dom stał w pobliżu 
pomnika ofiar pacyfikacji Bukowej, 

a o jej przebiegu i moich przeżyciach 
z tym związanych pisałem przy rocz-
nicowych okazjach. Po zniszczeniach 
wojennych moje liczne rodzeństwo 
„rozpierzchło” się po kraju. Pracując 
uzupełnialiśmy okupacyjne zaniedbania 
edukacyjne. Przez rok pracowałem jako 
górnik. Trzech z nas ukończyło studnia 
wyższe, jeden z doktoratem. Ukończy-
łem Wydział Weterynaryjny w Lublinie 
i rozpocząłem swą pionierską pracę na 
Łemkowszczyźnie. Nasza działalność 
zawodowa i społeczna przypada głów-
nie, na drugą i trzecią ćwierć XX w.
 Pięknie opisuje Pani między innymi 
walory topograficzne naszej wsi i jej 
okolicy. Ja również przypominam sobie 
widok od swojego rodzinnego domu 
w kierunku zachodnim. Bliżej wiła 
się Wisłoka, a dalej rozległa panorama 
z górą Liwocz w centrum. Stamtąd, 
pokonując pięć i pół km. żwirowej drogi 
(asfalt położyli dopiero Niemcy w 1941 
roku), uczęszczałem do 4-tej i 5-tej klasy 
Szkoły Powszechnej w Brzostku, żeby 
ukończyć siódmą klasę, bo w Bukowej 
była tylko czteroklasówka.
 Bardzo Panią przepraszam za te oso-
biste wynurzenia.

Z poważaniem Jan Tybur

Szanowny Panie Janie!
 Z wielką przyjemnością przeczytałam 
pańską korespondencję. Serdecznie dzię-
kuję za uzupełnienie mojego artykułu 
o Pana rzeczywistą opowieść na oko-
liczność kapliczki, którą Pan wybudował 
i o nią dba – niestety tych informacji nie 
udało mi się zebrać od mieszkańców 
Bukowej. Jeszcze raz serdecznie dzię-
kuję. Dziękuję również za miłe słowa 
skierowane do mnie na okoliczność 
redagowania artykułu o Bukowej.

Z poważaniem Zuzanna Rogala

Kapliczka na Budach w Bukowej  
(fot. J. Nosal)

 Cztery lata temu opublikowałem 
wierszyki wyborcze i wówczas młoda 
czytelniczka Wiadomości (roz, dwa, trzy, 
śtyry jestem chłopak scyry) nadała mi 
ksywę: dyżurny satyryk miasta. Dobrze. 
W końcu na coś awansowałem (proszę 
Państwa, to jest pycha!).

ręce precz od Brzostku
Nie przenoście nam gminnej stolicy 
do Brzeźnicy.

wybory przed wojną
Głosuj na jedynkę,
to zjesz bułkę i szynkę

wybory po wojnie
Stalin zjadł bułkę
i …… Gomułkę

awans
Niebo gwiaździste nad nami
Prawo moralne w nas /I.Kant/
Prawda, spójrzcie sami.
Dziadek na szczebel wlazł.

tam, gdzie rosną poziomki
Kolego, czy ci nie żal
oddawać pokaźny szmal?

stara śpiewka
Jak to na wojence ładnie
kiedy ułan z konia spadnie

obiecanki-cacanki
Czy konfitury są w powiecie?
Zależy dla kogo. Tyś ostał przy diecie.

tak bywa
Spisano o tym tom gruby:
Pycha jest początkiem zguby.

cicho-sza w Brzostku
Idu sobie przez miasto i idu
a nowego ni słuchu ni widu.

reduta zepsuta
Nam zebrań przedwyborczych
robić nie kazano.
Z wyjątkiem Nawsia,
tam popalić dano.

czary w Brzostku
Niezłą sztuczkę zrobił radny jeden.
Znał zaklęcie. Klik. I było plus siedem.

okupant ante portas (pod bramami)
Kiedy przyjdą przeszukać dom, ty wiesz
zrobią to późną nocą.
Tedy wskakuj do łóżka i leż
wielką złożony niemocą.

arytmetyka
Siedem radnych to za mało
żeby rządzić Radą całą.

niech moc będzie z wami
Ludzie do uczty w Lordzie parli całą mocą
wtem klęska zamek otoczyła nocą.

Bramkarz Brzostowianki w formie
Z Jaśka to zawodnik twardy,
wypiąstkował wyborczy rzut karny.

Ferdynand Bugno
dyżurny satyryk miasta

niebo gwiaździste nad nami czyli wierszyki okołowyborcze

czytelnicy piszą
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groch z kapustą
 Nikt nie jest doskonały, każdy ma 
jakieś zalety i wady. Ale niektóre wady 
przeszkadzają innym na tyle, że unie-
możliwiają prawidłowy odbiór odczuć 
i wrażeń. I dziś o nich będzie mowa. 
Zaznaczam, że są to moje osobiste spo-
strzeżenia i nie wszyscy muszą się z nimi 
zgadzać.

Pogrzeb
 Na szczęście u nas jakiś czas temu 
rozpowszechnił się zwyczaj, że większość 
żałobników podczas Mszy św. pogrze-
bowej składa ofiarę na tacę na Msze św. 
w intencji zmarłego, zamiast wieńców 
i kwiatów. Bo sądzę, że zmarły będzie 
miał większą „korzyść” z modlitwy niż 
nawet z najpiękniejszych wieńców, które 
chociaż na pewno wyrażają szacunek 
dla zmarłego, ale też są trochę „dla oka” 
zgromadzonych żałobników.
 Przed rozpoczęciem Mszy św. pogrze-
bowej widzimy, jak fundatorzy wieńców 
przynoszą je i ustawiają wokół katafalku 
z trumną. Problem zaczyna się wtedy, 
gdy po zakończeniu Mszy św. podchodzą 
pracownicy Zakładu Pogrzebowego, aby 
wynieść trumnę – wtedy fundatorzy nie 
poczuwają się do tego, aby donieść swoje 
wieńce na miejsce wiecznego spoczynku 
na cmentarz. Robi się chaos – kto ma nieść 
te wieńce na cmentarz? Dla dzieci są one 
niekiedy zbyt ciężkie, najbliższa rodzina 
zmarłego ma inne zadania do spełnienia, 
a fundator sądzi, że jak zapłacił, to „ktoś” 
dalej się tym zajmie.

modlitwa
 Jeden z pracujących dawniej w naszej 
parafii księży raz na kazaniu ustosunko-
wał się do wiedzy religijnej i jej pogłębia-
nia w miarę upływu lat dając przykład, 
jak to człowiek w średnim wieku podczas 
spowiedzi mówił: „Paciórka nie mówi-

łem”, używając sformułowania z okresu 
dziecięcych lat, bo na takim poziomie 
zatrzymała się jego wiedza religijna. Prze-
analizowałam na podstawie książeczki do 
nabożeństwa treść „Pozdrowienia Aniel-
skiego” i tam pisze, że mówi się Zdrowaś 
Maryjo, Święta Maryjo (nie: Mario)… 
módl się (nie: muld się)… owoc żywota 
Twojego, Jezus (nie: Jezu)… Amen (nie: 
Ament).
 Jeśli wspólnie odmawia się Różaniec 
(w kościele, na pielgrzymkach, na pogrze-
bie itp), to osoba prowadząca mówi sama 
jedną część modlitwy, a wierni wspólnie 
drugą. I nie ma potrzeby, aby wierni 
zagłuszali osobę prowadzącą mówiąc 
wszystko za nią i za siebie, bo wtedy jest 
to Różaniec odmawiany indywidualnie 
na głos, a nie wspólnie. Zwracała na to 
uwagę pani Anna Surowiak podczas piel-
grzymki do Medziugoria i ja całkowicie 
się z nią zgadzam.
 W skupieniu na modlitwie przeszkadza 
również „donośny szept”, na tyle głośny, 
że słychać go przez kilka ławek, mamro-
tanie półgłosem w innym tempie niż ogół, 
wyprzedzanie ogółu wiernych o słowo 
a niekiedy nawet dwa – zanim ogół za-
cznie, kilkoro wiernych jest już „mocno 
z przodu”. Również mówienie modlitwy 
w tempie wyraźnie wolniejszym niż ogół 
nie pomaga w skupieniu. Pamiętajmy, że 
w kościele nie jesteśmy sami.

msza święta
 Nie wiem, skąd bierze się zwyczaj 
„odprawiania” Mszy św. przez osoby 
świeckie – mówią one wszystkie kwestie 
za siebie i za kapłana, czyli mówią ciągle. 
Pewnie to ze słuchania Mszy św. w radio 
lub telewizji, kiedy uczestniczą indywi-
dualnie i takie ciągłe mówienie nikogo 
nie rozprasza. Szkoda, że przenoszą to na 
Mszę św. odprawianą w kościele. Może 
się mylę, ale podczas Przeistoczenia 
powtarzanie słów Pana Jezusa należy wy-
łącznie do kapłana, bo tylko On zastępuje 

Pana Jezusa podczas Mszy św.

zachowanie uczestników 
naszych pielgrzymek za granicą
 Zauważyłam, że uczestnicy pielgrzy-
mek po dojechaniu do strefy nieco innego 
klimatu i innej roślinności nie mogą 
oprzeć się pokusie wyrywania roślin 
ozdobnych z korzeniami, łamania krze-
wów, zrywania nasion podczas każdego 
postoju na parkingu, podczas wchodzenia 
na góry odmawiając Różaniec czy odpra-
wiając Drogę Krzyżową, podczas postoju 
przy kościołach, w których uczestniczą na 
Mszy św., idąc ulicą czy polną drogą. Wi-
działam nawet, jak uczestniczki zrywały 
lawendę z klombu obok figury Matki 
Boskiej pod kościołem w Medziugorie! 
Co by się stało, gdyby wszystkie nacje 
tak postępowały? Przecież ktoś te rośliny 
posadził i dba, aby wszystkim umilały ży-
cie. Fakt, że często są one pachnące, inne 
niż u nas nie upoważnia do wyrywania 
i zabierania ich ze sobą.

ile się modlić?
 Będąc na pielgrzymce w Medziugoriu 
kupiłam książeczkę „ Rozmowy z Widzą-
cymi” i tam przeczytałam, że Matka Boża 
poleciła Widzącym modlić się każdego 
dnia przez trzy godziny. Wydaje się to 
niemożliwe dla przeciętnego człowieka 
biorąc pod uwagę tempo współczesnego 
świata, pracę zawodową i życie rodzinne. 
Ale Widzący Ivan wyjaśnia, że Matka 
Boża nie wymaga, aby modlić się trzy 
godziny naraz, nie wymaga, aby przez 
trzy godziny ciągle odmawiać Różaniec. 
W tych trzech godzinach powinna być 
również Msza św. i modlitwa rodzinna 
i modlitwa różańcowa i czytanie Pisma 
św. i dobre uczynki i pomoc innym. 
Pamiętajmy o tym, że są różne formy 
modlitwy i może uda się nam wydłużyć 
świadomy czas kontaktu z Bogiem.

Janina Słupek

konkurs na szopkę bożonarodzeniową
 Piękną i godną kultywowania tradycją Świąt Bożego Naro-
dzenia są szopki przedstawiające narodzenie Dzieciątka Jezus 
w stajni betlejemskiej. Przekazując tę tradycję, od dziewięciu lat 
Starostwo Powiatowe w Dębicy organizuje Powiatowy Konkurs 
na Szopkę Bożonarodzeniową, zaś etap gminny organizowany 
jest przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Celem 
konkursu jest zapoznanie z polskimi tradycjami i zwyczajami 
bożonarodzeniowymi i od lat cieszy się on dużym zaintereso-
waniem w naszej gminie.
 Na tegoroczne eliminacje gminne dostarczono 25 prac wy-
konanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 
całe rodziny jak i podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku. Z roku 
na rok możemy zaobserwować różnorodność technik jakimi 
wykonywane są szopki, jednak wszystkie prace były wykonane 
starannie i pomysłowo. Aby wyłonić te kwalifikujące się do 
powiatu, komisja miała nie lada problem.
 Powołane przez organizatora jury wyłoniło w poszczególnych 
kategoriach następujących laureatów: w kategorii szkół podsta-
wowych pierwsze miejsce przyznano Paulinie Wnęk z Przeczycy, 
na drugim miejscu znalazła się praca Tomasza Górki z Grudnej 
Górnej, trzecie miejsce dla Eweliny i Sylwii Czołka z Przeczycy, 
natomiast wyróżnienie otrzymała Katarzyna Kawalec z Gorze-

jowej. W kategorii gimnazja pomysłowością wykazał się Patryk 
Machaj z Gimnazjum w Brzostku i zdobył pierwsze miejsce, 
zaś na drugim miejscu znalazła się praca Sylwii Dziedzic, 
Kingi Podrazy i Marceliny Bieleckiej również z Gimnazjum 
w Brzostku. Nie zabrakło także prac rodzinnych i tak pierwsze 
miejsce przyznano Janowi Kawalcowi z Brzostku, drugie miej-
sce dla Macieja Krajewskiego z Brzostku, trzecie miejsce dla 
Julii Zdziarskiej i Norberta Czai z Brzostku oraz wyróżnienie 
dla Natalii Grygiel z Kamienicy Dolnej. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć pięknych szopek, wykonanych z pomysłem przez 
podopiecznych WTZ i ŚDS w Brzostku. W tej kategorii pierwszą 
nagrodę zdobyły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku a na 
drugiej pozycji znalazła się praca Elżbiety Szynal, Kazimierza 
Mirusa i Bernarda Nowickiego z Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Brzostku.
 Laureaci i wszyscy wykonawcy szopek otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz książki. Nagrodzone pierwszym i drugim miejscem 
prace zostały przekazane na finał powiatowy do Galerii Sztuki 
MOK w Dębicy, a pozostałe szopki można oglądać do końca 
stycznia w Domu Kultury w Brzostku. 
 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku serdecznie dzię-
kuje wszystkim uczestnikom konkursu, jak również opiekunom, 
którzy zachęcili dzieci, młodzież oraz całe rodziny do kultywo-
wania tej pięknej tradycji.

J. Zegarowska
Zdjęcia na str. 21–23
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 W sobotę 13 grudnia 2014 r. odbył się 
w Rzeszowie finał VI edycji „Konkursu 
Bożonarodzeniowego” organizowanego 
przez Zarząd Województwa Podkarpa-
ckiego dla Lokalnych Grup Działania.
 Celem konkursu było pobudzenie 
aktywności mieszkańców, poznanie i upo-
wszechnianie tradycji a także promowanie 
potraw bożonarodzeniowych. Konkurs 
promował także działania związane 
z rozwijaniem wrażliwości estetycznej 
inspirowanej kulturą, tradycją i folklorem 
oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości 
na terenie województwa podkarpackiego. 
 W tym roku Stowarzyszenie Lokalną 
Grupę Działania „LIWOCZ” z siedzibą 
w Brzyskach reprezentowało w konkursie 
Stowarzyszenie Wiejskie „KAMIENI-
CA” z Kamienicy Górnej. Przy stoisku 
nastrojowe kolędy przygrywała Kapela 
Rodzinna Zastawnych z Brzostku.
 Po raz pierwszy impreza odbyła 
się w weekend i poza murami Urzędu 

Marszałkowskiego. Dzięki temu szersze 
grono osób mogło podziwiać efekty prac 
pań z kół gospodyń wiejskich. Do Galerii 
Nowy Świat przybyli przedstawiciele 19 
z 31 podkarpackich Lokalnych Grup Dzia-
łania. Prezentacje poszczególnych grup 
oceniała 5-osobowa kapituła konkursowa, 
w skład której wszedł m.in. dyrektor De-
partamentu PROW w UM.
 Uczestniczki zaprezentowały stół 
świąteczny, pełen zwyczajowo przygoto-
wywanych potraw wigilijnych – znalazły 
się na nim: makówka, kutia, kasza ze śliw-
kami, chleb z ziarnem, uszka z grzybami, 
paszteciki z grzybami i kapustą, barszcz 
czerwony, sałatka pieczarkowa, sałatka 
śledziowa, sałatka owocowa, karp w ga-
larecie, ryba z ananasem, kapusta z gro-
chem, fasola wigilijna, pierogi z kapustą, 
sernik, pierniczki, makowiec zawijany, 
rurki z kremem. Jury doceniło maków-
kę prezentowaną na naszym stoisku 
i zaprezentowało ją przed kamerami na 

antenie TVP Rzeszów (link do filmiku 
http://rzeszow.tvp.pl/18077989/konkurs-
-bozonarodzeniowy-cz-2).
 Pierwsze miejsce w konkursie zajęła 
LGD PROWENT z Mielca, drugie – LGD 
Partnerstwo 5 Gmin z Ropczyc, a trzecie 
– LGD Dorzecze Mleczki z Przeworska. 
Panie ze Stowarzyszenia „KAMIENICA” 
odebrały z rąk Wicemarszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego Lucjana Kuźniara 
pamiątkowy dyplom oraz wyróżnienie 
w postaci nagrody rzeczowej.
 Stoły uginające się od wigilijnych po-
traw, piękne często własnoręcznie robione 
ozdoby świąteczne, kolędnicy i kapele 
wygrywające na scenie kolędy stworzyły 
wyjątkowy przedsmak świątecznej atmo-
sfery. Mieszkańcy stolicy Podkarpacia 
mieli okazję, aby poszukać kulinarnych 
inspiracji, zapytać o przepisy i posmako-
wać potraw, których tradycja sięga często 
kilku pokoleń wstecz.

Agnieszka Zaranek

makówka z kamienicy górnej doceniona przez jury

Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn

 13 grudnia 2014 r. nie przyniósł pecha 
uczniom Gimnazjum im. Królowej Jadwi-
gi w Brzostku. Działająca w szkole Grupa 
Wolontariatu wraz z dyrektorem szkoły, 
panem Jackiem Berkiem i nauczycielami 
zorganizowała w grudniową sobotę akcję 
Upominek dla potrzebujących. Zaanga-
żowanych zostało 63 uczniów podzielo-
nych na 23 zespoły. Poszczególne grupy 
pełniły dyżury w sklepach w Brzostku, 
Kleciach, Zawadce Brzosteckiej, Ka-
mienicy Dolnej. Gimnazjaliści zachęcali 
klientów do włączenia się w akcję chary-
tatywną przy okazji przedświątecznych 
zakupów. Mieszkańcy gminy Brzostek 
otwierali serca na potrzebujących i nie 
żałowali pieniędzy. Hojnie wrzucali do 
koszy produkty spożywcze, by następnie 
przekazać je wolontariuszom. Dzięki 
przeprowadzonej akcji udało się zebrać 
kilkanaście kilogramów żywności: 162 
kg cukru, 153 kg mąki, 20 litrów mleka, 

makaronu 286 opakowań, ryżu – 69, 
kaszy – 38, 2 kg bułki tartej, 73 puszki 
konserw mięsnych, 36 rybnych, 40 litrów 
oleju, 19 puszek groszku konserwowego, 
20 kukurydzy, 48 pasztetu, 18 słoików 
majonezu, 15 dżemu, 5 kremu czekola-
dowego, 7 koncentratu pomidorowego, 
75 szt. herbaty, 19 kawy, 10 kakao, 
21 płatków śniadaniowych, 38 przypraw, 
34 galaretki i budynie, 77 czekolad, 37 ba-
tonów, 30 ciastek, ok. 2 kg cukierków, 25 
szt. lizaków, 0,5 kg pomarańczy, 21 litrów 
napojów i soków. Wśród pozostałych 
produktów są również: 14 litrów płynu 
do naczyń, 3 sztuki płynu do szyb, 23 
kostki mydła, 10 sztuk proszku do prania, 
4 pasty do zębów, 2 szczoteczki do zębów, 
5 szamponów. Poza tym chusteczki higie-
niczne, papier toaletowy, kostki do WC, 
ścierki kuchenne, zabawki, margaryny, 
sałatki, ogórki. W rezultacie udało się 
obdarować paczkami bożonarodzeniowy-
mi 101 najbardziej potrzebujących rodzin 
uczniów Gimnazjum w Brzostku, Szkoły 

Podstawowej w Brzostku, Kamienicy 
Dolnej i Przeczycy. Oby dzięki naszym 
działaniom święta udało im się spędzić 
w radości i spokoju.
 Akcja zakończyła się sukcesem dzięki 
zaangażowaniu we współpracę z brzo-
steckim gimnazjum właścicieli sklepów. 
Ideę niesienia bezinteresownej pomocy 
udało się wszczepić w uczniów aktywnie 
działających od trzech lat w zrzeszonej 
w szkole Grupie Wolontariatu. Podzię-
kowania należą się też rodzicom oraz 
nauczycielom, którzy sprawowali opiekę 
nad wolontariuszami oraz przewozili 
i przenosili wraz z nimi zebrane produkty. 
 Słowa piosenki Czesława Niemena 
niech będą przesłaniem dla wszystkich 
okazujących dobroć drugiemu człowie-
kowi oraz dla tych, którzy na ten krok 
dopiero się zdecydują: „Lecz ludzi dobrej 
woli jest więcej / i mocno wierzę w to / że 
ten świat / nie zginie nigdy dzięki nim. / 
Nie! Nie! Nie!....”

Organizatorzy

Podsumowanie akcji „upominek dla potrzebujących”

 W Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzost-
ku uczniowie k lasy 
III Technikum Żywienia 
pod opieką mgr Marga-
rety Stelmach wykonali 
z geografii rozszerzo-
nej projekt edukacyjny 
„MOJA MAŁA OJCZY-
ZNA”.
 Na samym począt-
ku uczniowie zostali 
zapoznani ze specy-
fiką projektu i jej do-
kumentacją. Podczas 
realizacji przedsięwzię-
cia uczniowie twórczo 

współpracowali, wy-
konując powierzone im 
zadania. Zapoznali się 
ze środowiskiem przy-
rodniczym najbliższej 
okolicy, przybliżyli so-
bie ważne miejsca pod 
względem historycznym 
i patriotycznym, między 
innymi miejsca pamię-
ci narodowej a także 
zabytki kultury – miej-
sca równocześnie tak 
znane a niezauważane 
na co dzień. Korzystali 
z różnych źródeł przy 
wyszukiwaniu informa-

cji na określony temat, 
omawiając na lekcji wy-
selekcjonowane obiekty 
krajobrazu oraz miej-
sca wskazane przez na-
uczyciela. Cele projektu 
zostały zrealizowane, 
a wymiernym rezulta-
tem realizacji było przy-
gotowanie posteru infor-
macyjnego dotyczącego 
atrakcji przyrodniczych, 
historycznych i kulturo-
wych najbliższej okolicy 
i pokazanie uczniom 
naszej szkoły.

Margareta Stelmach

Projekt edukacyjny w zespole szkół im. jana Pawła ii w Brzostku
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Wykonawca: Katarzyna Kawalec – SP w Gorzejowej Wykonawcy: Ewelina i Sylwia Czołka – SP w Przeczycy

szopki bożonarodzeniowe zgłoszone na eliminacje gminne

Dokończenie na str. 22

Konkurs Bożonarodzeniowy dla LGD (Na zdjęciu Panie ze Stowarzyszenia „KAMIENICA” z Kamienicy Górnej)

Akcja „Upominek dla potrzebujących”

Wydarzenia w obiektywie
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Wykonawca: Mateusz Kopala – 
SP w Smarżowej

Wykonawca: Patryk Machaj – Gimna-
zjum w Brzostku

Wykonawca: Paulina Kurcz – 
SP w Smarżowej

Wykonawca: Magdalena Sztorc – 
SP w Gorzejowej

Wykonawca: Gabriela Szynal – 
SP w Gorzejowej

Wykonawcy: Daniel i Sebastian Podla-
sek – SP w Kamienicy Dolnej

Wykonawca: Janusz Berek – SP w Ka-
mienicy Dolnej

Wykonawcy: Filip Wąsik, Regina Raś i Zu-
zanna Nowicka – SP w Kamienicy Górnej

Wykonawca: Tomasz Górka – 
SP w Grudnej Górnej

Wykonawcy: Gabriela Podgórska 
i Edyta Gliwa – SP w Grudnej Górnej

Wykonawca: Marek Andreasik – 
SP w Grudnej Górnej

Wykonawca: Paulina Wnęk – 
SP w Przeczycy
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Wykonawcy: Sylwia Dziedzic, Kinga Podraza i Marcelina 
Bielecka – Gimnazjum w Brzostku

Wykonawca: Patrycja Wojnar – SP w Smarżowej

Wykonawca: Żaneta Trojan – 
SP w Brzostku

Wykonawca: Natalia Wyłonas – 
SP w Brzostku

Wykonawca: Kinga Kawalec – 
SP w Brzostku

Wykonawca: Natalia Grygiel – 
SP w Kamienicy Dolnej

Wykonawca: Maciej Krajewski – 
SP w Brzostku

Wykonawca: Jan Kawalec – 
SP w Brzostku

Wykonawcy: Julia Zdziarska i Nor-
bert Czaja – SP w Brzostku

Wykonawca: Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Brzostku

Wykonawca: Środowiskowy Dom Samo-
pomocy im. Jana Pawła II w Brzostku

Fot. J. Nosal
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Wydarzenia w obiektywie

„Bóg się rodzi…” – jasełka o Bożym Narodzeniu w Przedszkolu w Brzostku (fot. Anna Rozwadowska)

Mikołajkowe Dni w Szkole Podstawowej w Przeczycy

Święty Mikołaj w Kościele Parafialnym w Brzostku i Bukowej (fot. Kazimiera Gotfryd) – str. 26

Spotkanie przy wigilijnym stole w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku – str. 26
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 W świąteczną atmosferę wprowadzi-
ły nas dzieci z grupy „Mali badacze”, 
które wraz z wychowawczynią, Beatą 
Płaziak, 17 grudnia 2014 roku o godzi-
nie 10.00 przygotowały przedstawienie, 
przypominając w ten sposób wydarzenia 
sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to 
w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. 
Na przedstawienie jasełkowe przybyli za-
proszeni goście: z-ca burmistrza Brzostku 
Pan Piotr Szczepkowicz, członkowie Rady 
Rodziców z przewodniczącą Panią Anną 
Rozwadowską, Pani Dyrektor Przedszko-
la Dorota Nawracaj i nauczycielki wraz 
z wychowankami. 
 Dzieci ubrane w piękne stroje, wy-
konane przez rodziców, prezentowały 
się doskonale. Scenki z narodzin Jezusa 

przedstawiły wkładając w to całe swoje 
serce, bo czy może być coś bardziej 
wzruszającego od prześlicznych aniołów, 
małych pastuszków przynoszących swe 
dary do szopki, dziewczynek w strojach 
krakowskich, chłopców z zabawkami dla 
Dzieciątka, pełnej matczynej troski Maryi 
i opiekuńczego Józefa oraz trzech króli 
przybywających z Dalekiego Wschodu, 
by oddać pokłon Jezusowi narodzonemu 
w ubogiej stajence.
 Uroku całemu przedstawieniu doda-
wały dekoracje oraz kolędy śpiewane 
przez dzieci, które napełniały wszystkich 
świąteczną radością i sprawiły, że każdy 
mógł poczuć magię zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia. 
 Po występach głos zabrał Burmistrz 

Brzostku, który podziękował „małym 
artystom” za piękny występ, wręczył 
słodycze na ręce Józefa i złożył wszystkim 
świąteczne życzenia. 
 Na zakończenie głos zabrała Pani 
Dyrektor Przedszkola, która przekazała 
życzenia świąteczne i noworoczne oraz 
rozdała opłatki dla wszystkich uczest-
ników jasełek. Podczas symbolicznego 
łamania się opłatkiem, padło wiele miłych 
i pełnych miłości oraz serdeczności słów.
 Dziękuję bardzo gorąco wszystkim, 
którzy włączyli się w przygotowanie tej 
uroczystości. Życzę wspaniałych Świąt 
Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłe, 
rodzinnej atmosferze i samych szczęśliwych 
dni w nadchodzącym Nowym Roku 2015.

Beata Płaziak 

mikołajkowe dni
 Wychowankowie Szkoły Podstawowej 
w Przeczycy przez cały rok z utęsknie-
niem czekali, by w ciągu Mikołajkowych 
Dni spotkać ulubieńca wszystkich dzieci. 
Już 5 grudnia od samego rana w szkole 
panowała niezwykła atmosfera. Wszyscy 
z niecierpliwością czekali na niezwykłego 
Gościa, który miał do nas przybyć. Za-
równo przedszkolaki jak i szóstoklasiści 
dopytywali się, kiedy ten Starszy Pan 
przybędzie, by obdarować wszystkich 
prezentami. Już po godzinie ósmej Święty 
Mikołaj w towarzystwie aniołków i dia-
bełka był widziany koło kościoła w Prze-
czycy. Powóz zaprzężony 
w białe konie powoli od 
strony Skurowej zmierzał 
w kierunku szkoły.
 Gdy wreszcie nasz 
ulubiony Gość dotarł do 
szkoły, wszyscy gorąco 
powitali Go na sali gim-
nastycznej. Pani Dyrektor 
Joanna Przewoźnik przy-
witała Świętego Mikołaja 
w imieniu całej społecz-
ności szkolnej. Okazało 
się, że Rada Rodziców 
napisała list z prośbą 
o prezent dla grzecznych 
dzieci uczęszczających 
do Szkoły Podstawowej w Przeczycy. 
Mikołaj postanowił więc podarować 
naszym wychowankom stół do gry w ho-
keja. Wszyscy bardzo ucieszyli się z tak 
niezwykłego prezentu, który otrzymali 
od naszego Gościa. Po spotkaniu na sali 
gimnastycznej Święty Mikołaj w towa-
rzystwie aniołków i diabełka wyruszył 
do poszczególnych sal, by indywidualnie 
sprawdzić czy wszyscy byli grzeczni 
i podarować każdemu dziecku prezent. 
Podekscytowane dzieci śpiewały piosenki, 
recytowały wierszyki, pokazywały, iż 
umieją się przeżegnać i zapewniały, że 
przez cały rok były grzeczne.
 Nasz miły Gość wędrował powoli 
od jednej klasy do drugiej, rozmawiał 
z dziećmi i wręczał im prezenty. Widząc 
rozpromienione i radosne buzie naszych 

wychowanków, można stwierdzić, iż to 
była niezapomniana wizyta. 
 Nasi wychowankowie nie tylko spot-
kali się ze Świętym Mikołajem w piątek, 
ale również mogli otrzymać od Niego 
prezenty podczas Mikołajkowego Pik-
niku, który miał miejsce 6 grudnia. 
Dzięki uprzejmości oraz zaangażowaniu 
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skurowej, 
Święty Mikołaj przybył wraz ze swym 
orszakiem na tereny przyległe do Szkoły 
Podstawowej w Przeczycy, by obdarować 
dzieci i dorosłych symbolicznymi prezen-
tami.
 Na teren koło naszej szkoły już w połu-
dnie wjechały wozy zaprzężone w konie, 
którymi powozili pan Włodzimierz Cha-

jec, pan Andrzej Chajec, Łukasz Czech 
oraz pan Ireneusz Pruchnik i Zdzisław 
Pruchnik. Świętemu Mikołajowi towa-
rzyszyły zarówno śnieżynki jak i diabełki, 
które przybyły, by pomóc w rozdawaniu 
prezentów. Tacy niezwykli goście zostali 
bardzo gorąco przyjęci przez dzieci jak 
i ich rodziców, którzy specjalnie na tę oka-
zję zgromadzili się na boisku szkolnym. 
Podczas Mikołajkowego Pikniku wszyscy 
jego uczestnicy mogli ogrzać się przy 
ogromnym ognisku palonym przez straż 
pożarną, wypić gorącą herbatę i zjeść 
kiełbaskę.
 Na Mikołaja w pobliżu ogniska czekał 
specjalny tron, wokół którego zgromadzili 
się jego pomocnicy. Dzieci dostawały pre-
zenty, a każdy dorosły został obdarzony 
gałązką jemioły. Po obdarowaniu wszyst-

kich zebranych, nasz Gość postanowił 
przetestować urządzenia zamontowane 
na „Siłowni pod chmurką”. W towarzy-
stwie dzieci i dorosłych Święty Mikołaj 
ćwiczył na wszystkich urządzeniach si-
łowni poprawiając swoją formę fizyczną. 
Następnie udał się na plac zabaw, gdzie 
okazało się, że Święty Mikołaj uwielbia 
huśtać się na huśtawkach, a także wspinać 
się po drabinkach. Jego zabawa została 
jednak przerwana przez przedszkolaka 
Bartka, który zwrócił uwagę, iż Mikołaj 
złamał regulamin placu zabaw, ponieważ 
dorosłym nie wolno bawić się w tym 
miejscu. Po mile spędzonym popołudniu 
przy ognisku nadszedł czas na pożegnanie 
i drogę powrotną do domu.

 Mamy nadzieję, ze ta 
nowa forma imprezy ple-
nerowej w dniu 6 grud-
nia, zostanie w przyszłym 
roku powtórzona i będzie 
kontynuowana podczas 
kolejnych lat.
 Dyrekcja Szkoły dzię-
kuje wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do 
organizacji oraz sprawne-
go przebiegu Mikołajko-
wego Pikniku. Szczegól-
ne podziękowania należą 
się OSP W Skurowej, któ-
ra kolejny raz zaangażo-
wała się w organizację 

imprezy plenerowej przy Szkole Pod-
stawowej w Przeczycy i udowodniła, że 
dzięki takiej współpracy każda inicjatywa 
może odnieść sukces. Podziękowania 
kierujemy panu Ireneuszowi Pruchnikowi, 
panu Franciszkowi Błoniarzowi, panu 
Janowi Ramutowi, panu Grzegorzowi 
Łukasikowi, panu Włodzimierzowi Chaj-
cowi, panu Andrzejowi Chajcowi, panu 
Zdzisławowi Pruchnikowi, Mateuszowi 
Hendzelewskiemu, Michałowi Bałuckie-
mu, Łukaszowi Czechowi oraz Dawidowi 
Baranowi. Dziękujemy również naszym 
śnieżynkom i diabełkom oraz dziewczy-
nom z OSP w Skurowej: Joannie Ramut, 
Natalii Pruchnik, Joannie Błoniarz, Kata-
rzynie Barbarzak, Anicie Pruchnik, Ewie 
Bałuckiej, Kamili Łukasik.

Elżbieta Warchał

„Bóg się rodzi…” – jasełka o Bożym narodzeniu w Przedszkolu w Brzostku
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Spotkajmy się przy stole, podzielmy się sercami, z tymi, którzy 
są teraz I co byli z nami. Bo Bóg rozdaje miłość, wszystkim, bez 
wyjątku, zesłaną na Ziemię w małym Dzieciątku.
 
 Jest już tradycją, że co roku do Kościoła Parafialnego 
w Brzostku i w Bukowej przyjeżdża św. Mikołaj z pomocą 
dobrych darczyńców. Caritas Parafialna im. ks. Józefa Jałowego 
pragnie złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania paczek dzieciom i osobom 
starszym. Dziękujemy za zrozumienie i miłą atmosferę przy 
zbieraniu darów.
Na listę dobrych serc wpisali się:
• Maria Grzesiakowska – Betoniarnia „Marbet” – Brzostek
• Małgorzata Drozd – Delikatesy „Centrum” – Brzostek
• Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych – Brzostek 
• Edward Kmiecik – zakład ślusarski – Brzostek
• Maria Szczygieł, Józef Czekaj - sklep spożywczy – Klecie
• Zofia Skórska – radna RM w Brzostku
• Jadwiga Olszewska – biuro rachunkowe – Brzostek
• Krystyna Godawska – Apteka „VITA” – Brzostek
• Henryka Kolbusz – sklep przemysłowy – Brzostek
• Dorota Wołowiec-Prokop – sklep „Tara” – Brzostek
• Anna Kurek – kwiaciarnia – Brzostek
• Maria i Anna Piękoś – zakład pogrzebowy – Brzostek
• Dorota i Grzegorz Betlej – sklep „Winter Sport” – Brzostek
• Paweł Kruszyna – sprzedaż obwoźna – Brzostek
• Andrzej Szybist – sklep – Brzostek
• Krzysztof Rozwadowski – FHU EWAN - Brzostek
• Janusz Czarnawski – KAMSTOL – Klecie
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

„EKIW” – Brzostek
• Bogdan Szukała – firma budowlana – Brzostek
• BS w Bieczu o/Jasło
• Referat Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miejskim 

w Brzostku
• Ryszard Nalepa – Apteka – Brzostek
• Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków o/Brzostek

• Halina Piotrowska – sklepobar – Wola Brzostecka
• Jan Grygiel – tartak – Wola Brzostecka
• Daniel Grygiel – FUH KOPTRANS – Wola Brzostecka
• Anna Grygiel-Kolman – Usługi Remontowo Budowlane 

KOL-BUD – Nawsie Brzosteckie
• Jolanta Nowak – salon fryzjerski – Brzostek
• Artur Potrzeba – Księgarnia – Brzostek
• Jerzy Potrzeba – Agent Ubezpieczeniowy - Brzostek
• Barbara Szpak – FHU Lu. Com Brzostek 
• Paweł Bielecki – Zakład UH WOD-KAN – Brzostek
• Anna Zdziarska – P.P.H.U „HAFT” – Brzostek
• Alina Golec – Pizzeria – Brzostek
• Zofia Grodzka – sołtys wsi Wola Brzostecka
• Agnieszka Skorupa – FHU MARINO – Brzostek
• Eugeniusz Łazowski – Stacja Kontroli Pojazdów – Brzostek
• Jolanta Kowalczewska – lek. stomatolog – Brzostek
• Ireneusz Hołowicki – sklep wielobranżowy – Brzostek
• Władysław Radzik – Ślusarstwo Produkcja Handel – Strze-

gocice filia Brzostek
• Wiktoria Szarek – Bukowa
• Helena Drozd – Bukowa
• Wanda Kapała – Nawsie Brzosteckie
• Krzysztof Kawalec – Nawsie Brzosteckie
• Małgorzata Baran – sklep spożywczy – Nawsie Brzosteckie
• Alicja Pieniądz – sklep wielobranżowy – Brzostek
• Sklep „NIKO” P.H. HESS – Brzostek
• Wiesław Lemek – Stacja Paliw – Zawadka Brzostecka
Ogółem zebrano:

• 3100 zł  Gmina Brzostek
• 1940 zł sponsorzy
• 1520 zł w towarze

 Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, darczyń-
com oraz członkom koła Caritas za pomoc w przygotowaniu 
paczek dla dzieci z ubogich rodzin i ludziom starszym.
 W Nowym Roku życzymy dużo zdrowia i radości oraz 
błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

Przewodnicząca Caritas Brzostek  
Kazimiera Gotfryd

caritas Parafialna im. ks. józefa jałowego dziękuje darczyńcom

 W świątecznej atmosferze 18 grud-
nia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku odbyła się tradycyjna obcho-
dzona od 15 lat wigilia szkolna. W spot-
kaniu opłatkowym wzięli udział nauczy-
ciele, uczniowie, pracownicy szkoły oraz 
zaproszeni rodzice. Wyjątkowy charakter 

wigilijnego spotkania podkreślił montaż 
słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów 
klasy I TŁ oraz Szkolnego Zespołu Mu-
zycznego.
 Boże Narodzenie to czas szczególny, 
czas kiedy na chwilę zapominamy o tru-
dach dnia codziennego, o zmartwieniach, 

kłopotach. Jest okazją do umocnienia więzi 
rodzinnych oraz przyjacielskich, czasem 
pojednania się z bliźnim oraz chwilą re-
fleksji nad własnym życiem. W takiej właś-
nie atmosferze łamaliśmy się opłatkiem, 
składaliśmy sobie szczere życzenia.

Małgorzata Augustyn

spotkanie przy wigilijnym stole w zespole 
szkół im. jana Pawła ii w Brzostku
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Tadeusz 
Chajec

Marian 
Nosal

Franciszek
Wojnarowski

Polska wieś
O wsi polska, piękna murowana
Takie duże domy, taka zadbana
Niemal przy każdym stoi samochód
Nie świadczy to, że z rolnictwa mają taki dochód
Cała polska wieś zelektryfikowana
W większości także zgazyfikowana
W domach goszczą internet, komputery
Zastępują nam często książkowe litery
Mamy w domach centralne ogrzewania
Ciekawy sprzęt, różne udogodnienia
Kosiarki, pilarki, przydomowe warsztaty
Dzisiejszej posesji nie ma co równać do dawnej chaty
Rolnicy mają ciągniki, kombajny 
Ażeby łan zboża był bardziej wydajny
Przeróżny sprzęt do uprawy ziemi
Czyniąc pracę lżejszą nad roślinami uprawnymi
Są w dużej mierze telefony domowe
Mamy też do pomocy telefony kieszonkowe
Możemy rozmawiać zawsze i wszędzie 
Ciekawe – jak długo ten stan rzeczy trwać będzie

słowo
Słowo może być dla nas życzliwe
A czasem bywa przykre, złośliwe
I jaką mowę do bliźnich kierujemy
Taką opinię sobie u nich zyskujemy

Dobrze jest wypowiadać słowo wyważone, łagodne
Żeby wytworzyć u przyjaciela oblicze pogodne
Nieraz prawda przykra powiedziana mądrze
Złego nastroju na bliźnim nie wywrze

Poprzez słowa naszą wiedzę inni pokazują
I taki wizerunek o naszym obyciu mają 
Czy jesteśmy dalekosiężni w naszym myśleniu
Jak bardzo realni w swoim dążeniu 

Nieraz słowa mogę być zakłamane
Lecz w dobrym tonie utrzymane 
Człowiek mądry łatwiej je rozpozna
I nie da się nabrać, szkody nie dozna.

Młody człowiek do partnera mówi z żartem
Zycie na tym etapie jest wszystkiego warte 
I gdy przelotnie mówi o miłości
Więcej u niego wywoła radości

Największą wartość mają słowa w czyny wprowadzone 
Bo czyny człowieka są najlepiej widziane 
Ważne słowa nabierają jednak symbolu znaczenia
I te w ludzkiej przyszłości są nie do zapomnienia

więzień
Oprócz życia wszystko mu zabrano
A i życie zostało złamane…
Nędzną strawę, nędzny barłóg dano
A zabrano to, co ukochane
Kędyś z dala od swojej rodziny,
Od świeżego powietrza i słońca
Spędza długie jak wieczność godziny
Wyczekując cierpień swoich końca
I dzień każdy drugiemu oddawa
Boleść większą i tęskność wzmożoną…
I dzień każdy wiecznością się stawa
Z głębią cierpień wielką, niezmierzoną…
Serce, dusza dziwne plany roi
I myśl każda sztyletem się staje
I człowiek się boi i nie boi
Gotów zwiększyć ciemnej nocy kraje…
I przychodzą takie ciemne chwile,
Że zaćmienie słońca tu jest niczym!
- Wtedy myśli tylko o mogile,
- Wtedy nie ma oprócz śmierci życzeń…
To znów jasne jakieś snute plany
Nierealne, ale wielkie, Boże,
Które łamią najtęższe kajdany,
Które łamią stalowe obroże…
I nadzieja wielka go rozpala
I nadzieja przetrwać nakazuje
I nadzieja przetrwać mu pozwala
I nadzieja przyszłość obiecuje…

ku nieskończoności…
Zamknął się dzień mym cieniem
W kierunku nieskończonym
Jest już tylko wspomnieniem
W pasku nieba czerwonym

Wypala się do końca
Popielą się trudy dnia
Chociaż już nie ma słońca
To we mnie wciąż jasność trwa

Czekam aż księżyc wyjdzie
Zza wczorajszego pnia
Nieśmiałym światłem siądzie
Na progu domu jak ja

Zapalimy iskry gwiazd
Niech wkoło nas staną
Wymyślimy lepszy świat
Który skończy się rano

Gdy otworzy się znów dzień
Powróci nieskończony
Wczoraj zamknięty mój cień
Światłem dnia uwolniony

Między cieniem a cieniem
Jestem ja wciąż gotowy
Rozstać się z mym marzeniem
Podjąć życia trud nowy

dylematy życia
Byłem młody
O śmierci nie myślałem
Byłem zdrowy
Cierpienia nie znałem
Byłem zdradzony
Że aż tak boli nie wiedziałem
Byłem załamany
Końca tego nie widziałem
Byłem samotny
O Tobie marzyłem
Byłem szczęśliwy
Myślałem że na zawsze
Mijają lata 
Do młodości wracam
Jestem chory
Wiem co to cierpienie
Jestem załamany
Wiem że to się skończy
Mam wiedzę
A nie poznałem wszystkiego
Nie jestem sam
Ale boje się samotności
Znalazłem szczęście
Nie mogę go zatracić
Co przede mną
Kto to wie
Ile trwa szczęście
Nie pytaj mnie
Czy warto cierpieć
Zastanów się
Dokąd mam iść
Błądzę jak we śnie
O czym wciąż myślę
O Tobie i mnie
Gdzie jest sens życia
Pytaj tych co umarli
Nikt ci z ludzi nie odpowie
Są w niewiedzy i w niebycie
A odpowiedź da ci życie…
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BIOGRAFIE
- Bugno F., Jak Kolberg folklor spisy-

wał ...................................... zob. dział Zwyczaje
- Gromadzki A., Organista Pana Boga /Józef 

Gromadzki/ ...................................................8 – 7
- Nosal J., Jan Nosal na szlaku wojennej tułacz-

ki.............................................................6 – 4, 5, 6
- Rogala Z., Z Brzostku w świat / rodzina Irzy-

ków ....................................................2 – 15, 16, 17
- Rogala Z., Z Brzostku w świat /Janina i Edward 

Winiarscy / ......................................12 – 16, 17, 18
- Rogala Z., Z Brzostku w świat /rodzina Korasa-

dowiczów/ ..........................................1 – 14, 15, 16
- Rogala Z., Z Brzostku w świat /rodzina Niezgo-

dów/ .......................................................9 – 12, 13
- Rogala Z., Z Brzostku w świat /rodzina Osmól-

skich/ ............................................... 3 – 21, 22, 23
- Rogala Z., Z Brzostku w świat /rodzina Żmu-

dów/ ......................................................6 – 14, 15
- Skocz W., Patron na miarę czasów – ks. Józef 

Jałowy ...................................zob. dział Oświata
- Stanaszek B., Książę Mieczysław Woroniecki – 

bohater węgierskiej młodziezy ..................10 – 8
- Staniszewski W., mjr Adam Królikiewicz 1894 

– 1966 ..........................................................1 – 17

CZYTELNICY PISZĄ
- Mróz E., Czytamy „Wiadomości Brzoste-

ckie ..............................................................8 – 15
- Salacha A., Szanowna Redakcjo ...............7 – 4, 5
- Tybur J., 70 lat temu .................................. 4 – 6
- Zyła Jadwiga, Wspomnienia ..................... 3 – 17

EKOLOGIA
- Lemek M., Akcja edukacyjno – informacyjna 

pn. Nasze dzieci segregują śmieci .............2 – 23
- Lemek M., Gmina Brzostek dba o środowi-

sko ............................................................ 10 – 15
- Lemek M., Warto segregować śmieci bo wtedy 

miasto się świeci /konkurs/ .......................6 – 20
- Nosal J., Kącik fotograf iczny .....................

1 – 40; 2 – 40; 3 – 44; 4 – 44; 5 – 44; 6 – 44; 
7 – 48; 8 – 44; 9 – 44; 10 – 48; 11 – 52; 12 – 48

- Rogala Z., Pogórzańska Konferencja wytwór-
ców i użytkowników ProBio Emów ...12 – 27, 28

- Stop wypalaniu traw ..................................4 – 31

GEOGRAFIA
- Hunia J., Biesy i Czady na szlaku .......10 – 18, 19
- Hunia J., Eurowrażenia w brukselskim wyda-

niu........................................................11 – 36, 37
- Hunia J., Galopem przez Litwę czyli turystycz-

ne zaproszenie z Jaćwingiem w tle ........ 5 – 8, 9
- Hunia J., Góra z mitów marzeń i snów zapiski 

trapera ...................................................3 – 10, 11
- Hunia J., Góry moje, wierchy moje .......4 – 12, 13
- Hunia J., Magiczna stolica Europy........6 – 18, 19
- Hunia J., Szlak niemieckich ka-

tedr .........................................zob. Dział Religia
- Hunia J., Śladami Sasów absolutnych – relacja 

z podróży ..............................................7 – 10, 11
- Kawalec K., Z Brzostku do Wilna /pielgrzymka 

rowerowa ...............................................8 – 3, 4, 5

HISTORIA WSPOMNIENIA
- atsz, Obchody 70. Rocznicy pacyfikacji Brzost-

ku ..........................................zob. dział Kultura
- Białas M., S., Rabacja 1846 roku w wierszach 

i pieśniach ............2 – 26, 27; 3 – 24; 4 – 17; 5 – 18, 19
- Bugno F., Obrazki z życia Witosa ........2 – 12, 13
- Bugno F., Z kart historii Jodłowej /Ks Jan 

Mleczko 1914-1990).................................. 5 – 15
- Hunia A., Wspomnienia nastolatków z lat 70., 

80. i 90. XX wieku ................................7 – 12, 13
- Hunia J., Bouillon – echa Jeruza-

lem .................................................. 12 – 30, 31, 32
- Hunia J., Wojenne odgłosy wakacyjnych wę-

drówek .....................................................9 – 8, 9
- Kula W., Z hitlerowskiego obozu w Przeczycy 

do sowieckiego łagru w Stalingradzie ...9 – 4, 5, 6
- Kula W., Zamiast do szkoły pojechali do obo-

zów ............................................................9 – 6, 7
- Łukasik S., Życie na krawędzi czasu /fragmenty 

książki/ ................................................................
2 – 30, 31; 3 – 28, 29; 4 – 31; 5 – 31; 7 – 34, 
35; 8 – 30, 31; 9 – 29; 10 – 32, 33; 12 – 32

- Nosal J., 70. Rocznica pacyfikacji Buko-
wej .............................................................. 8 – 3

- Nosal J., W hołdzie walczącym pod Monte Cas-
sino .........................................................6 – 4, 5, 6

- RW, 70 rocznica wysiedlenia mieszkańców pa-
rafii Siedliska Bogusz ............................1 – 26, 27

- Stanaszek B., Książę Mieczysław Woroniecki – 
bohater węgierskiej młodzieży .............10 – 8, 9

- Staniszewski W., Jak to ongiś chłop-
ski poseł rozmawiał ze swoimi wyborca-
mi ........................................ 4 – 11; 5 – 19; 6 – 16

- Tyburowski W., Międzynarodowa Sesja Nauko-
wa w Brzostku ........................................11 – 3, 4

- Zespół, Gestapowskie metody: Pacyfikacja 
Brzostku – 70 rocznica ........................... 6 – 6, 7

- Zespół, Ubeckie metody czyli o niszczeniu 
kłamstwem ... 1 – 26; 2 – 19; 3 – 26, 27; 4 – 15; 5- 4, 5

KULTURA. KSIĄŻKA
- 70 Rocznica Pacyfikacji Brzostku /program ob-

chodów ......................................................6 – 12
- agb, Konkurs poezji religijnej .................12 – 27
- agb, Obchody Narodowego Święta Niepodle-

głości ........................................................12 – 12
- al., Wielki sukces młodych wokalistek ..... 9 – 25
- Album o starym cmentarzu w Brzostku ....4 – 32
- atsz, Obchody 70. Rocznicy Pacyfikacji Brzost-

ku .............................................................. 7 – 3, 4
- Berkowicz A., Turniej Tańca Brzostek 

2014’ ..........................................................7 – 22
- Boguszanki, Aby tradycja nie zginęła .....  10 – 11
- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 

zaprasza ..................................................... 9 – 33
- Chajec Tadeusz /poezja/ .................................

8 – 29; 9 – 26; 10 – 30; 11 – 41; 12 – 29
- EM, Drugie miejsce dla Kapeli Zastaw-

nych .........................................................11 – 32
- EM, Ferie w Domu Kultury ....................2 – 23
- EM, Konkurs na szopkę bożonarodzenio-

wą ..............................................................1 – 18
- Filar Krzysztof, /poezja ............... 2 – 28; 3 – 25
- Humor jest kołem ratunkowym na morzu życia 

1 – 37; 2 – 37; 3 – 41; 4 – 41; 5 – 41; 6 – 41; 
7 – 45; 8 – 41; 9 – 41; 10 – 45; 11 – 49; 12 – 45

- Informacja Centrum Kultury i Czytelni-
ctwa ........................................................... 4 – 15

- Jaromir, Kraking /wycieczka grupy teatralnej 
do Krakowa .........................................11 – 28, 29

- JZ, 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy ......................................................... 2 – 11

- jz, Pamiętamy o Katyniu ......................... 5 – 25
- JZ, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy /za-

powiedź ..................................................... 1 – 7
- Kawalec M., Spotkanie autorskie z Wiesławem 

Drabikiem ...............................................12 – 12
- Kawalec M., XXIV Międzynarodowa Galicyj-

ska Jesień Literacka .................................10 – 20
- Korasadowicz Józefa /poezja ................... 1 – 27
- Kudłacz-Samborska J. /poezja/ .......................

2 – 28; 3 – 25; 4 – 27; 12 – 29
- Lokalna Grupa „Liwocz” zaprasza na przegląd 

zespołów muzycznych ...............................6 – 42
- mej, Międzypokoleniowe spotkanie z trady-

cją ............................................................. 11 – 29
- Michalik E., 15 urodziny Teatrzyku „Biedron-

ki” ...............................................................7 – 27
- Michalik E., Premiera Grupy Teatralnej „Chi-

chot” ......................................................... 6 – 25
- Można jeszcze nabyć album o starym cmenta-

rzu ............................................................ 11 – 42
- Nosal J., 100-letnie urodziny Pani Stafanii 

Mokrzyckiej z Opacionki ....................... 12 – 22
- Nosal J., 102 urodziny najstarszej mieszkanki 

gminy Brzostek .........................................10 – 3
- Nosal J., Święty Jan Paweł II na monetach me-

dalach i pocztówkach ................................6 – 3
- Nosa l  Ma r ia n /poez ja /  .................................

1 – 27; 2 – 28; 3 – 25; 4 – 27; 5 – 20; 6 – 26; 

7 – 30; 8 – 29; 9 – 26; 10 – 30; 11 – 41; 12 – 29
- Organizatorzy, Dni Ziemi Brzosteckiej odwoła-

ne .................................................................. 7 – 5
- Organizatorzy, Gminny Konkurs na Koszyczek 

Wielkanocny ...............................................5 – 17
- Piknik Rodzinny /zaproszenie ................... 7 – 9
- Puchar Okręgu Podkarpackiego w Tańcu Towa-

rzyskim /informacja/ ................................. 6 – 33
- Rogala Z., Gminne Dożynki 2014’ ......10 – 16, 17
- Rogala Z., Listopadowa zaduma ............ 11 – 38
- Rogala Z., Złote Gody ..............................10 – 6
- Staniszewski W., Widowisko historyczne „Pa-

cyfikacja Brzostku” 1944 ......................... 5 – 15
- S z e l e r  Z ,  / p o e z j a /  ................................

4 – 27; 5 – 20; 6 – 26; 9 – 26; 10 – 30
- Ukazał się album „Stary cmentarz w Brzost-

ku” ...............................................................1 – 4
- Warsztaty lokalne ...................................... 1 – 31
- Wo j n a r o w s k i  F r a n c i s z e k  / p o e z j a /  

1 – 27; 2 – 28; 3 – 25; 4 – 27; 5 – 20; 
6 – 26; 9 – 26; 10 – 30; 11 – 41; 12 – 29

- Zaranek A., Przegląd Zespołów Muzycznych w 
Pilźnie .......................................................8 – 15

- Zaranek A., Warsztaty bożonarodzenio-
we ............................................................ 12 – 33

- Zaranek A., Warsztaty bożonarodzenio-
we .............................................................. 11 – 32

- Ziaja Bartłomiej /poezja/ ...........................5 – 20

NEKROLOGI
- Zarząd BP w Polsce, Wyrazy współczucia . 8 – 7

OD REDAKCJI
- Nosal J., Liczba odwiedzin na www.brzostek.pl 

ciągle rośnie ......................................... 1 – 39
- Redakcja informuje /bezpłatna prezentacja 

kandydatów/ ...........................................10 – 4

OŚWIATA
- aa, Cała łąka kwiatów dla Mamy i Taty.....6 – 9
- aa, dzis dla każdej Pani Mamy kwiatek .... 4 – 30
- aa, Matematyczne sukcesy uczniów gimna-

zjum........................................................... 6 – 33
- aa, Nie tylko nauką żyje szkoła............2 – 10, 11
- aa, Pierwsze miejsce dla Małgosi ............11 – 5
- aa, Srebrna Nuta Podkarpacia .................12 – 15
- aa, Śpiewam bo lubię wyróżnienie dla Małgosi 

Dunajskiej .................................................4 – 20
- aa, Święto Wolności w ZS w Nawsiu Brzoste-

ckim ...........................................................7 – 8
- aa, XI Edycja Miedzywojewódzkiego Konkur-

su „Życie i działalność Ignacego Łukasiewi-
cza” ..............................................................7 – 16

- Ania i Karolina, W Krynicy ładowaliśmy aku-
mulatory ....................................................11 – 27

- Animatorzy, V Turniej Orlika o Puchar Premie-
ra Donalda Tuska ..................... zob. dział Sport

- atsz, Akcja „Bądź Widoczny Po Zmroku” /SP 
Brzostek/ ................................................... 4 – 8

- atsz, Bieg ku pamięci ................................ 7 – 27
- atsz, Cała Polska Czyta Dzieciom i my też ..3 – 6
- atsz, Gdzie jest nasze Betlejem .................. 1 – 3
- atsz, Herbatka dla Babci i Dziadka ............ 2 – 3
- atsz, II miejsce w powiecie dębickim .........5 – 7
- atsz, Pani Jesień dary niesie .................... 10 – 20
- atsz, Polska flaga na Monte Cassino – 70 roczni-

ca wielkiego zwycięstwa Polaków ............. 6 – 3
- atsz, Spotkanie z Panią dietetyk Anną Piotrow-

ską ...........................................................4 – 9, 10
- atsz, Święto Komisji Edukacji Narodowej...11 – 5
- atsz, Uczniowie z SP w Brzostku poważnie po-

traktowali „Sprzątanie Świata” ................10 – 14
- atsz, Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2014/2015 w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Brzostku ...................................................9 – 3

- Augustyn M., Młodzież z ZS im. Jana Pawła II 
w Brzostku na Dożynkach Powiatowych w Za-
wadzie .......................................................10 – 11

- Augustyn M., Siłownia pod chmurką przy SP w 
Przeczycy ..................................................12 – 15

- Batycka M., Matematyka królową wszystkich 
nauk ............................................................8 – 14

- Betlej J., Doradztwo zawodowe w ZS im. Jana 
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzostku – stanowiącego własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w budynku magazynowo- warsztatowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 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 od strony ulicy Stara Droga na działce oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 302 o powierzchni 0,5255 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,45 m 2. Lokal wyposażony w jest energię elektryczną.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 4,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 29 STYCZNIA 2015 r. O GODZ. 1000 

Wadium dla lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 26.01.2015 r. w Kasie Urzędu Miej-
skiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) 
Najemca oprócz czynszu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, za odpady komunalne oraz podatek od nieruchomości pod 
działalnością gospodarczą.
Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu. 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 2015 rok.)
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: BSR o/Brzostek 
Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 

Brzostek, dnia 22.12.2014 r. 

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż 
nieruchomości tj. działki zabudowanej oznaczonej numerem 1492 o powierzchni 0,0194 ha (194 m2) położonej w Brzostku, objętej KW Nr 
RZ1D/00059596/9 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej 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 m 2, powierzchnia użytkowa 70,01 m 2, kubatura 304 m 3, stan techniczny 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. Nr
działki Pow. (m2) Nr KW Opis nierucho-

mości
Przeznaczenie 

w planie Położenie Cena wywoław-
cza brutto (zł) Wadium (zł)

1 1492  194m2 KW Nr 
RZ1D/00059596/9 zabudowana brak Brzostek 43 157,00 4 316,00

 
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  

W DNIU 16 STYCZNIA 2015 r. /piątek/ O GODZ. 1030 W SALI KONFERENCYJNEJ
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej na konto Urząd Miejski w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku, tak 
aby środki pieniężne zostały na koncie Urzędu Miejskiego w Brzostku najpóźniej w dniu 12 stycznia 2015r.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom a także osoby, które 
pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości do 
bezstronności komisji przetargowej. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie 
po zakończonym przetargu. 
Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawar-
cia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca 
nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności 
za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 

Brzostek, dnia 11.12.2014 r.
Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 14 STYCZNIA 2015 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej - stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu w drodze bezprzetargowej jest plac manewrowy położony w Brzostku przy ulicy Stara Droga stanowiący własność 
Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6.
Plac manewrowy do nauki jazdy urządzony na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 302 w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1.
Działka numer 302 stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00064805/6.
Powierzchnia użytkowa placu manewrowego wynosi 500,00 m2 (zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez Rzeczoznawcę 
Majątkowego z dnia 31.12.2014 r.)
Najem obejmuje możliwość korzystania z placu w ciągu całego roku, koszty utrzymania placu: sprzątanie, odśnieżanie, oświetlenie i po-
datek od nieruchomości pokrywa najemca.
Cena czynszu najmu placu manewrowego wynosi 160,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Najemca oprócz czynszu najmu (dzielonego proporcjonalnie do liczby użytkowników) ponosi również opłaty za podatek od nieruchomości .
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat, z możliwością wypowiedzenia przez Wynajmującego w okresie 3 miesięcy. 
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 2015 rok)
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od daty ogłoszenia.
Brzostek, dnia 14.01.2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 14 STYCZNIA 2015 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy (garaż) położony w budynku wielorodzinnym w Brzostku przy ulicy Aleksandra 
Gryglewskiego 5A stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00044589/9.
Lokal użytkowy (garaż) położony jest w budynku wielorodzinnym (od strony południowej) w Brzostku przy ulicy A. Gryglewskiego 5A 
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 216/3 o powierzchni 0,4835 ha.
Lokal stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00064805/6.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 35,81 m 2 (zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez Rzeczoznawcę Majątkowego)
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 3,76 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Wadium dla lokalu wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście 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 oraz podatek od nieruchomości .
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat, z możliwością wypowiedzenia przez Wynajmującego w okresie 3 miesięcy).
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 2015 rok)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 14.01.2015 r.

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Domu Ludowym w Bączałce –stanowiącego własność Gminy Brzostek 
 
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy (sklep) położony w Domu Ludowym w Bączałce stanowiący własność Gminy Brzostek na pod-
stawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00021286/8- przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi. 
Lokal użytkowy (sklep) położony jest na parterze 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 Nr RZ1D/00021286/8. Powierzchnia 
użytkowa sklepu wynosi 46,89 m 2. Sklep wyposażony w energię elektryczną, gaz i wodę. 
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 10,00 zł + 23% VAT-u miesięcznie.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 29 STYCZNIA 2015 r. O GODZ. 1100 

Wadium dla lokalu wynosi 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 26.01.2015 r. w Kasie Urzędu Miej-
skiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) 
Najemca oprócz czynszu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości, za odpady komunalne oraz podatek 
od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.
Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu. 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 2015 rok.)
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: BSR o/Brzostek 
Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Brzostek, dnia 22.12.2014 r. 
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BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Kamienicy Górnej – stanowiącego własność Gminy Brzostek 

I Publiczny Przetarg Ustny odbył się w dniu 20.11.2014 r. osoba, która wygrała przetarg nie podpisała umowy najmu. 
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy (sklep) położony w Domu Ludowym w Kamienicy Górnej stanowiący własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38567- przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi 
 
Lokal użytkowy (budynek sklepu) położony jest na parterze po lewej stronie od wejścia w budynku Domu Ludowego w Kamienicy Górnej 
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 470 o powierzchni 0,05 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wie-
czystej Nr 38567. Powierzchnia użytkowa sklepu wynosi 32,76 m2, (sala sprzedaży i zaplecze). Sklep wyposażony w energię elektryczną, 
gaz i wodę. 

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 11,30 zł + 23% VAT-u miesięcznie. 

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 15 STYCZNIA 2015 r. O GODZ. 1100 

Wadium dla lokalu wynosi 1500,00 zł (słownie :tysiąc pięćset złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 12.01.2015 r. w Kasie Urzędu 
Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
 
Najemca oprócz czynszu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek od nieru-
chomości pod działalnością gospodarczą. 
Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu. 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.)
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: 
BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006). 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 

Brzostek, dnia 08.12.2014 r. 
Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokali użytkowych położonych w Kamienicy Dolnej –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. 

 I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 5 LUTEGO 2015 r. O GODZ. 1100 

Wadium dla lokali 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 do 02 lutego 2015 r.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz odpadów komunalnych i nieczy-
stości 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)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto : BSR o/Brzostek 
Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006). 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 

Brzostek, dnia 29.12.2014 r. 
 Burmistrz Brzostku

 Wojciech Staniszewski
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 16 GRUDNIA 2014 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek 
 
Przedmiotem najmu w drodze przetargu są lokale użytkowe położone w budynku magazynowo - warsztatowym w Brzostku przy ulicy 
Stara Droga stanowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6 - przeznaczone na prowadzenie 
nieuciążliwej działalności.

Lokale użytkowe położone są w budynku warsztatowo-magazynowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 na działce oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 302 o powierzchni 0,5255 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00064805/6.
Powierzchnia użytkowa lokalu nr 8 wynosi 12 m2. 
Powierzchnia użytkowa lokalu nr 4 wynosi 47,56 m2. 
Lokale wyposażone są w energię elektryczną.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wynosi 3,60 zł + 23% VAT-u miesięcznie. 

Wadium dla każdego lokalu (nr 8 oraz dla lokalu nr 4) 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 2015 rok)
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 16.12.2014 r. 

 Burmistrz Brzostku
 Wojciech Staniszewski

front niemiecko–radziecki 
w naszej wsi cd.
 Oczekując z Jaśkiem na przybycie ko-
goś z naszych rodzin zastanawialiśmy się 
gdzie zlokalizujemy następne kryjówki 
dla naszych koni. Jasiek od razu był zde-
cydowany na ukrycie swoich koni z wozem 
w ich sośninie za kopalnią. Powierzchnia 
sośniny jest niewielka, ale od strony pol-
nej drogi ma dużo krzewów czarnego bzu 
i chaszczy, które będą dobrze maskować 
kryjówkę. Ponadto sośnina rośnie na dość 
stromym zboczu i dlatego jest trudno 
dostępna. Natomiast ja mówiłem o możli-
wości dwóch lokalizacji. Jedna może być 
w naszej olszynie w Dołach. Jej plusem 
jest bliskość naszego domu lecz minusem 
mała powierzchnia porośnięta olszyną 
i łatwa dostępność, co przez przypadek 
może spowodować natrafienie na kryjów-
kę przez niemieckich żołnierzy. Druga 
lokalizacja to nasza działka leśna w której 
są lisie jamy, a od nich potoczna nazwa 
działki. Lisie Jamy są trudno dostępnym 
fragmentem dużego kompleksu leśnego 
sięgającego do naszej aktualnej kryjówki 
i dalej na północ. Niedaleko działki płynie 
strumyk po kamienisto-żwirowym dnie, 
czystej wody do picia dla mnie i dla koni 
starczy. Lisie Jamy i lasy przyległe znam 
dobrze z corocznego grzybobrania. Są tam 
naturalne skarpy i wgłębienia terenowe 
porośnięte drzewami i krzewami, które 
będą dobrze maskować kryjówkę koni. Je-
dynym mankamentem jest duża odległość 
od domu, co bardzo będzie utrudniało 
donoszenie paszy dla koni. Jasiek też był 

zdania, że Lisie Jamy są doskonałą lokali-
zacją na kryjówkę, a paszę dla koni można 
pożyczyć albo kupić w gospodarstwach 
położonych w sąsiedztwie lasu.
 Mietek wrócił ze śniadania bardzo 
przygnębiony. Mówił, że obydwie matka 
i córka ciężko przeżywają najnowsze wia-
domości o szczegółach wczorajszej zbrod-
ni dokonanej przez Niemców na mieszkań-
cach z Południka. Dalsza rozmowa zeszła 
na tematy zbrodni popełnionych przez 
hitlerowców w czasie okupacji. Masowe 
ludobójstwo w obozach koncentracyjnych. 
Mordowanie ludzi w katowniach śledczych 
gestapo, w obozach przymusowej pracy, 
podczas pacyfikacji wsi i walki z polskim 
ruchem oporu. W ubiegłym roku we wsi 
Wiewiórka koło Dębicy podczas jej pacy-
fikacji rozstrzelali 20 osób. W Dębicy na 
terenie kolei oraz przy cegielni rozstrze-
lano 53 osoby. W Pustkowiu koło Dębicy 
w obozie pracy dokonywano egzekucji 
więźniów na wzgórzu śmierci, tam mor-
dowano też jeńców radzieckich. W lesie 
śmierci w pobliżu wsi Warzyce koło Jasła 
hitlerowcy rozstrzelali kilka tysięcy ludzi 
przywożonych tam z okolicy, wśród nich 
byli partyzanci, Żydzi, jeńcy radzieccy 
oraz dzieci z zakładu wychowawczego 
w Iwoniczu. Małe dzieci brali za nogi i roz-
trzaskiwali im główki o pnie rosnących 
drzew. W Zblitowskiej Górze koło Tarno-
wa w lesie Buczyna hitlerowcy wymordo-
wali około ośmiu tysięcy Polaków i Żydów. 
W bieżącym roku w maju w Płaszowie 
koło Krakowa hitlerowcy rozstrzelali dużą 
grupę działaczy konspiracyjnych w tym 
Stanisława Ziaję z Gorzejowej. Podczas tej 
wojny i okupacji straciło życie już miliony 
ludzi, a nie wiadomo ilu jeszcze straci do 
końca jej trwania. Nie wiemy też co czeka 
nas i nasze rodziny w najbliższych dniach 
a nawet godzinach.
 Naszą rozmowę o tragediach ludzi 
i barbarzyństwie hitlerowców przerwa-
ło nadejście Gieni Jędrzejczyk, która 

przyprowadziła moją siostrę Gienię. Po 
wzajemnych uściskach powitania, Gienia 
dyskretnie otarła łzy i mówiła dlaczego nie 
przyszła do mnie wcześniej. Korzystając ze 
sprzyjającej pogody wszyscy byliśmy po-
chłonięci robotą przy żniwach od świtu do 
zmroku. Nikt nie zwrócił uwagi, że już tyle 
dni minęło jak we trójkę poszliście z końmi 
do lasu. W dodatku z dnia na dzień żyjemy 
w coraz większym strachu. Dotychczas 
Niemcy przyjeżdżali, chodzili, rozglądali 
się i odjeżdżali. Wczoraj zajechał do nas 
na podwórze ciężarowy samochód, wy-
siadł z niego niemiecki oficer i kilkunastu 
żołnierzy, a jeden z nich był tłumaczem. 
Zaglądnęli do piwnicy i kazali natychmiast 
wynieść wszystko co tam jest, dokładnie 
pozamiatać i wynieść śmieci. Żołnierze 
zdejmowali jakieś skrzynie z samochodu 
i składali je koło piwnicy. Oficer mówił, 
a tłumacz powtarzał byśmy się nie bali 
bo oni są wojskiem a nie „SS” i nie zrobią 
nikomu krzywdy, ale muszą zostać u nas 
przez jakiś czas. Ja z mamą i siostrami 
wyniosłyśmy wszystko co tam było i do-
kładnie wysprzątałyśmy całą piwnicę. Po 
rozładowaniu samochodu oficer z częścią 
żołnierzy odjechał, a pozostali wnosili 
skrzynie do piwnicy. Wówczas przyszła 
Basia z wiadomością od was. Żołnierze 
widzieli jak przyszła ale jej nie zatrzymy-
wali. Dopiero jak wrócił samochód zamel-
dowali oficerowi, bo ten wypytywał przez 
tłumacza o dziewczynę, która była u nas. 
W odpowiedzi tato wyjaśnił, że była to 
siostrzenica jego żony prosić byśmy jutro 
pomogli im przy żniwach. Dlatego ja je-
stem u was jako żniwiarka, która poszła do 
pomocy w żniwach do cioci Gruszkowej.
 Kuzyni i Gienia Jędrzejczyk przysłu-
chiwali się cały czas relacji mojej siostry. 
Pierwsza włączyła się do rozmowy Gie-
nia Jędrzejczyk mówiąc. Wycofanie się 
z Głobikowej Stasia i Jasia jest tak samo 

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

Dokończenie na str. 36
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niebezpieczne jak ich pozostanie. U nas 
oni i konie mają co jeść, a kryjówka w le-
sie tutaj jest dobra. Nie kwestionujemy 
rzeczywiście dobrej woli Gieni i jej mamy 
oraz serdecznej ich gościnności dla nas, 
wyjaśniłem. W tej chwili chodzi tylko 
o wspólne bezpieczeństwo wasze i nasze. 
Gdy Niemcy wykryją tyle koni w lesie na 
pewno potraktują je jako konie partyzan-
tów, a was oskarżą o pomaganie im. Nie 
trudno rozpoznać wydeptaną ścieżkę w le-
sie od naszej kryjówki w kierunku waszej 
zagrody. Mam do was tylko jedną prośbę 
byście z twoją mamusią wypożyczyły mi 
albo sprzedały dwie wiązki siana dla koni 
na najbliższe dni. Gienia przyjęła prośbę 
i obydwie z moją siostrą poszły przygoto-
wać wiązki siana. Natomiast ja w jedną 
derkę zawinąłem siekierę i łopatę, a w dru-
gą wiadro i żywność, którą przyniosła mi 
siostra. Następnie poszedłem pomóc sio-
strze przynieść siano, bo nie pozwalałem 
kuzynom pokazywać się na zewnątrz lasu. 
Przyniesione wiązki siana przewiesiłem 
przez grzbiet gniadej mocując je sznurem 
pod brzuchem. Tak samo zamocowałem 
pakunki w derkach na grzbiecie kasztan-
ki. Serdecznie pożegnaliśmy kuzynów 
i ruszyli lasem w kierunku Lisich Jam. 
Prowadziłem przodem gniadą, a Gienia 
za mną kasztankę.
 Zatrzymaliśmy się w naszym lesie Lisie 
Jamy. Gienia została przy koniach, a ja 
poszedłem szukać dobrego miejsca na kry-
jówkę dla koni. Pamiętałem, że w pobliżu 
jest wąwóz, który kawałek za chatą Skóry 
schodzi w dół ku strumieniowi. Poszed-
łem tam i mniej więcej w połowie jego 
długości stanąłem na wysokim brzegu. 
Rozglądnąłem się, przeszedłem kawałek 
w górę i w dół stwierdzając, że wąwóz 
jest wystarczająco głęboki na dobrą kry-
jówkę. Wróciłem do pozostawionej Gieni 
z końmi i powiedziałem jej, że w tym 
wąwozie urządzę kryjówkę dla koni. Ze-
szliśmy z końmi w dół ku strumieniowi 
gdzie brzegi wąwozu były coraz niższe. 
Wprowadziliśmy je do wąwozu i przeszli 
z nimi kawałek w górę. Dno wąwozu 
było suche ale w przypadku większych 
opadów deszczu chyba będzie pojawiać 
się woda. Tymczasem rozjuczyłem konie, 
przywiązałem do drzew i dałem im po-
łudniową porcję siana. Na chwilę usied-

liśmy z Gienią na brzegu wąwozu, a ona 
w przygnębieniu zwierzała się mnie z jej 
niepokoju o Antka Chojnackiego, który 
poszedł do partyzantki, by jak mówił wy-
równać rachunki z Niemcami. Starałem się 
dodawać jej otuchy, chociaż rzeczywistość 
była tak bardzo dramatyczna, że trudno mi 
było znaleźć przekonywujące argumenty 
pocieszenia. Na pożegnanie uściskaliśmy 
się, życząc sobie wzajemnie dobrego zdro-
wia i szczęśliwego przetrwania tej wojny. 
Gienia obiecała przyjść do mnie pojutrze 
z jedzeniem dla mnie i z załatwieniem pa-
szy dla koni. Prosiłem ją o przyniesienie mi 
zapałek, trochę soli i nóż kuchenny, bo mój 
cyganek jest za słaby na potrzeby leśne.
Rozpakowałem z derek siekierę i łopatę 
oraz wiadro i prowiant, który dziś przy-
niosła mi Gienia. W okrągłym dzbanku 
emaliowanym z przykrywką był rosół 
z ziemniakami i kawałkami mięsa z ko-
gutka. Ponadto był chleb, masło, serek, 
gotowane jajka i litrowa butelka mleka. 
Z wielkim apetytem zjadłem część za-
wartości dzbanka, resztę zostawiłem na 
jutro. Syty poszedłem na szczegółowe 
rozpoznanie najbliższego otoczenia. Dno 
i brzegi wąwozu są porośnięte krzewami 
oraz młodym drzewostanem liściastym 
i iglastym. Przechodząc pomiędzy za-
roślami wąwozu kawałek w górę zoba-
czyłem coś w rodzaju wnęki w lewym 
brzegu po stronie południowej. Dno wnęki 
położone jest znacznie wyżej od dna 
wąwozu co chroni od podmakania wody 
deszczowej z góry wąwozu. W istniejącej 
wnęce postanowiłem urządzić kryjówkę. 
Z wnęki wyszedłem na brzeg wąwozu. 
Przybrzeżna powierzchnia lasu o starym 
drzewostanie, pełna wykrotów i zarośli, 
stanowi teren trudno dostępny i naturalnie 
zamaskowany. Brzegi wąwozu w pobliżu 
strumienia rozchodzą się szerzej i zanikają 
w wąskiej dolinie przepływu strumienia. 
Woda płynie wartko po kamieniach i nie 
widać w strumieniu naturalnego zagłę-
bienia, które pozwalałoby nabierać wodę 
wiadrem. W dół strumienia wąska dolin-
ka rozszerza się. Z dna wyjąłem trochę 
kamieni tworząc zagłębienie, ułatwiające 
koniom picie wody. Przybrzeżny ogląd 
terenu upewnił mnie o dobrej lokalizacji 
na kryjówkę. Wróciłem do koni i zabra-
łem je do prowizorycznego wodopoju. 
Piły z niego długo, a po przerwie jeszcze 
uzupełniały. Na pewno były spragnione 

i woda im smakowała.
 Z wodopoju wróciłem w pobliże wnęki. 
Konie przywiązałem do drzewa i zabrałem 
się do przystosowania wnęki na stajnię 
w ziemiance. Zacząłem od formowania 
przedniej i bocznych ścian, by utworzyć 
prostokątną ziemiankę, otwartą na wąwóz. 
Ziemię z wykopów wynosiłem wiadrem 
i usypywałem z niej wzdłuż ściany wąwo-
zu pochyłe zejście w kierunku strumienia. 
Do wieczora osiągnąłem już wyraźny 
kształt trzech ścian i pochylni nasypu. 
Usiadłem bardzo zmęczony ale z zado-
woleniem patrzyłem na kawał roboty jaką 
wykonałem. Pełny odpoczynek musiałem 
odłożyć na noc, ponieważ czas było dać 
koniom wieczorną porcję siana. Idąc po 
siano zobaczyłem jak konie przerzedzi-
ły liście roślin. Chyba smakowała im ta 
zielenina przy ciągle suchej paszy, albo 
były już głodne bo siano jadły z dużym 
apetytem. Ja też z apetytem zjadłem pozo-
stałość obiadu z dzbanka w obawie by nie 
zepsuła się do jutra, bo noc zapowiadała się 
ciepła. Zaprowadziłem konie do wodopoju. 
W strumieniu umyłem dzbanek i nabrałem 
do niego wody dla siebie gdyby w nocy 
chciało mi się pić. Wróciłem z końmi na 
postój i poszukałem miejsca dla siebie 
na nocleg. Usytuowałem go w wąwozie 
poniżej koni. W to miejsce przeniosłem 
derki, żywność i siano. Zrobiłem sobie 
posłanie ale było jeszcze zupełnie widno, 
poszedłem kontynuować pracę w wykopie. 
Wyniosłem jeszcze kilkanaście wiader zie-
mi gdy mrok już gęstniał zupełnie. Wiadro 
z łopatą i siekierą zostawiłem w wykopie, 
a sam wróciłem do koni, które stały spo-
kojnie. Położyłem się na posłaniu ale nie 
mogłem zasnąć, ponieważ dochodziły 
mnie głosy przerażającego wycia i szcze-
kania psów. Ogromne zmęczenie wzięło 
jednak górę i wnet przestałem słyszeć 
cokolwiek.
 Obudziła mnie jasność poranka. Spoj-
rzałem na konie, a te z odwróconymi 
głowami z niepokojem patrzyły na mnie. 
Zabrałem siano, które miałem pod głową 
i podałem im na śniadanie. Zaraz umyłem 
się wodą z dzbanka i całkiem oprzytom-
niałem. Przypomniałem sobie, że nie skre-
śliłem wczorajszego dnia w kalendarzyku 
książeczki do nabożeństwa. Natychmiast 
wyjąłem książeczkę i skreśliłem czwarty 
i piąty dzień sierpnia. Postanowiłem, że od 
dziś pierwszym moim zajęciem rano bę-
dzie jak zwykle modlitwa, a zaraz po niej 
aktualizacja kalendarzyka. Nie zwlekając 
poszedłem do roboty przy ziemiance. Mu-
siałem spieszyć się z jej wykonaniem póki 
jeszcze trwa pogoda bezdeszczowa, która 
lada chwila może ulec zmianie, bo niebo 
coraz częściej zasnute jest chmurami. Za-
kończyłem formowanie ścian ziemianki, 
wyrównałem jej dno i obniżyłem na jeden 
sztych łopaty. Chwile przerwy na wypo-
czynek połączyłem z zaprowadzeniem 
koni do wodopoju. Wracając zobaczyłem, 
że konie wydeptują wyraźne ślady. Trzeba 
zrezygnować z pojenia ich w strumieniu 
i nosić im wodę w wiadrze. Uwiązałem 
konie i poszedłem wyciąć długi kij lesz-
czynowy dla dokonywania pomiarów 
wnętrza ziemianki i jej zadaszenia.

cdn.

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

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życz-

liwości oraz uczestniczyli we Mszy św.  
i ceremonii pogrzebowej

Śp. Antoniego Kukusia
Rodzinie, Przyjaciołom i Kolegom LZS Brzostowianka i kibicom,  

Sąsiadom, Znajomym z firm „EMAR”, „Białowąs” oraz „GDDKiA”
 za okazaną pamięć, wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty 

oraz zamawiane intencje Mszy św.
serdeczne podziękowania składa żona z dziećmi

Dokończenie ze str. 35
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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

1%
Podatku

dLa
damianka

 D a m ia nek  m a 
6 la t .  Urod z i ł  s ię 
z obustronnym głę-
bokim niedosłuchem. 
Jest bardzo pogodnym 
i ciekawym świata 
chłopcem, który wy-

maga dalszej systematycznej i fachowej rehabilitacji.
 Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o przekazanie 1% po-
datku. Pieniążki pozyskane w ten sposób przeznaczymy na 
pokrycie kosztów związanych z turnusem rehabilitacyjnym, 
na ubezpieczenie implantu, na zakup baterii do implantu śli-
makowego i aparatu słuchowego, na dojazdy na rehabilitacje 
i zakup materiałów edukacyjnych, jak również na koszty 
związane z serwisowaniem procesora mowy, które jest bardzo 
kosztowne.
Dane potrzebne do PIT:
1. Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
2. KRS: 0000037904
3. W rubryce informacje uzupełniające 1% wpisujemy imię 

i nazwisko podopiecznego - Damian Raś 9836 

ZA POMOC I WSPARCIE 
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Podziękowanie
 Prezes oraz członkowie Sto-
warzyszenia „Razem w Przy-
szłość” działającego przy Pub-
licznej Szkole Podstawowej 
w Brzostku po raz kolejny prag-
ną wyrazić swoją wdzięczność 
Wszystkim, którzy przekazali 
1% podatku dochodowego na 
rzecz naszej organizacji. Pań-
stwa gest jest wyrazem zaufania, jakim nas obdarzyliście. Ze 
swojej strony możemy obiecać, że dołożymy wszelkich starań, 
aby zasłużyć na Państwa dalsze wsparcie. Dzięki okazanej 

życzliwości udało nam się sfinansować między innymi: przed-
miotowe pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć świetlico-
wych, zabawki dla oddziałów przedszkolnych, stroje dla dzieci 
do przedstawień szkolnych.
 Dziękujemy raz jeszcze i mamy nadzieję, że będziemy mogli 
liczyć na życzliwość Państwa również w tym roku.

STOWARZYSZENIE 
„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”

KRS 0000323819
NR KONTA BANKOWEGO

26 8589 0006 0080 0291 9333 0001
Z wyrazami wdzięczności

Prezes Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość”
Grażyna Maziarz
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Krawiec do klienta:
– Czy szanowny pan jest żonaty?
– Tak.
– Wobec tego mogę panu zaproponować 
tajną kieszeń w marynarce.

		
Znudzona żona, chcąc zwrócić na siebie 
uwagę, pyta uwodzicielsko:
– Kochanie, co cię bardziej we mnie 
pociąga: moja błyskotliwa inteligencja, 

czy moje powabne ciało?
– Twoje poczucie humoru – mruknął 
mąż, zerkając znad gazety.

		
Dowódca do kaprala:
– Dlaczego nie byliście na apelu?
– Miałem zapalenie ucha środkowego...
– Nie bujajcie, kapralu, przecież ucho 
jest lewe i prawe.

		
Żona do męża:
– Już mnie nie kochasz. Kiedyś to cały 
wieczór trzymałeś mnie za ręce, a teraz...
– Teraz... odkąd sprzedaliśmy pianino, 
nie ma takiej potrzeby.

		

Żona do męża:
– Nie sądzisz, że ten kapelusz mnie 
odmładza?
– No cóż... robi co może.

		
Szkot czyta książkę. Od czasu do czasu 
gasi światło, potem znów je zapala.
– Co ty robisz? – pyta żona
– Przecież kartki mogę przewracać po 
ciemku.

		
Mały Szkot prosi tatę: 
– Tato, kup mi bilet na karuzelę. 
– Cicho! – odpowiada ojciec – Nie wy-
starczy ci, że Ziemia się kręci?!

		

krzyŻówka z nagrodą
Poziomo:
1) Bratanek Węgra; 4) Leopold, poeta; 
7) Narząd oddechowy; 10) Jezioro w płn. 
Zelandii; 11) Samochód; 12) Mieszkanie 
świni; 13) Entuzjazm; 14) Klacz maści 
siwej; 15) Poprzedza siew; 16) Trzeźwiły 
prababki; 17) Lasso Tatara; 20) Żołnier-
ski krok; 21) Część naboju; 26) Wers 
mający dwanaście zgłosek; 27) Circa; 
30) Pod stopą kolarza; 32) Powierzchnia 
gruntu; 35) Przepływa przez Zagłę-
bie Ruhry; 36) Niemiecki samochód; 
37) Model opla; 38) Jon ujemny; 39) Or-

gan dowodzenia; 40) Uderzenie, raz, cię-
cie; 41) Hiszpańska Agnieszka; 42) Lista; 
43) Obchodzi imieniny 5 lutego; 44) Brat 
Mojżesza, pierwszy kapłan Żydów.
Pionowo:
1) Duma; 2) Przyjaciel Bolka; 3) Ar-
buz; 4) Bajkowy skarbiec; 5) Jednostka 
ładunku elektrycznego; 6) Blaga; 7) Za-
siada w parlamencie; 8) Hultaj; 9) Strach; 
18) Mały rów; 19) Kronika, rocznik; 
22) Np. dzieło literackie; 23) Mieszek; 
24) Jubileuszowa liczba; 25) Ujadają na 
obcego; 27) Z Grotą Łokietka; 28) Koń-
ska pasza; 29) Orze ziemię; 30) Ogół 
czasopism; 31) Samica jelenia; 32) Żona 

Mahometa; 33) Popularny klawisz kom-
putera; 34) Roślina na nawóz.
 Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego na dole strony dostarczone 
do 15 lutego 2015 r. do Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej. 
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: NA DZIEŃ ADAMA I EWY 
DARUJ BLIŹNIM GNIEWY. Nagrodę 
książkową wylosowała Stanisława Łu-
kowicz z Opacionki. Po odbiór nagród 
prosimy zgłaszać się do Domu Kultury 
w Brzostku.

J. Nosal
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 Za nami „I Mikołajkowy Turniej 
Tenisa Stołowego”, który odbył się 
05.12.2014 r. w Hali Sportowej im. Agaty 
Mróz – Olszewskiej w Brzostku. 
 Organizatorem zawodów był LKS 
Brzostowianka Brzostek. Dzięki dofi-
nansowaniu (jakie otrzymuje na swoją 
działalność) z Urzędu Gminy klub mógł 
zorganizować zawody dla dzieci uczęsz-
czających na treningi oraz zawodników 
reprezentujących jego barwy. Turniej 
rozegrano w czterech kategoriach wieko-
wych. Największe emocje towarzyszyły 
najmłodszym uczestnikom. Był to ich 
chrzest bojowy, więc nie obyło się bez 
pierwszych łez i bolesnych porażek. W tej 
kategorii rywalom nie pozostawił złudzeń 
Daniel Wal. Turniej cieszył się także du-
żym zainteresowaniem rodziców, którzy 
z zapałem wspierali swoje dzieci.
 W kategorii Gimnazjum I miejsce wy-
walczył Stasiowski Janusz, który ma już 
za sobą pierwsze zwycięstwo w III lidze 
(treningi w klubie rozpoczął w marcu 
tego roku).

 W kategorii Open mecze stały na 
wysokim poziomie i były bardzo emo-
cjonujące, a o zwycięstwie decydował 
stosunek setów między poszczególnymi 
zawodnikami (ten turniej jako jedyny 
był rozgrywany systemem „każdy z każ-
dym”). Po kilkugodzinnych rozgrywkach 
nastąpiła ceremonia wręczenia pamiątko-
wych pucharów i nagród rzeczowych dla 
trzech najlepszych zawodników w po-
szczególnych kategoriach wiekowych. 
Puchary oraz nagrody rzeczowe wręczał 
Burmistrz Brzostku Wojciech Stani-
szewski oraz Prezes LKS Brzostowianka 
Brzostek Wojciech Bonarek. Na koniec 
zawodników odwiedził nawet Święty Mi-
kołaj, który rozdał najmłodszym cukierki. 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za 
uczestnictwo w turnieju. Niezdecydo-
wanych zapraszamy do wzięcia udziału 
w kolejnych imprezach i mamy nadzieję 
na jeszcze większe zainteresowanie tego 
rodzaju wydarzeniami.
 Wszystkim zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Poniżej klasyfikacja w poszczególnych 
kategoriach.

Kategoria Szkoła Podstawowa:
1. Wal Daniel
2. Dziedzic Sebastian
3. Wal Paulina 

Kategoria Gimnazjum:
1. Stasiowski Janusz
2. Stanek Szymon
3. Lechwar Szymon

Kategoria zawodnicy klubowi do po-
niżej IV ligi:
1. Michał Andreasik
2. Jędrzejczyk Maksymilian
3. Jędrzejczyk Krzysztof

Kategoria Open:
1. Andreasik Kazimierz
2. Piekarczyk Adam
3. Prokuski Józef

Magdalena Kawalec 
Zdjęcia na str 43

i mikołajkowy turniej tenisa stołowego

the gift of
a friend
Przyjaźń jest najszlachetniejszym 
uczuciem, do którego zdolne jest 
ludzkie serce.

[Carl Hilty]

 W dniu 15 stycznia 2015 r. w naszej 
szkole miało miejsce niezwykłe wyda-
rzenie – premiera przedstawienia pt. „The 
gift of a friend”. Wszyscy uczestnicy 
z wielkim zaangażowaniem przedstawili 
krótką historię o przyjaźni, która spraw-
dza się w trudnych chwilach naszego 
życia. 
 Uczniowie biorący udział w zaję-
ciach teatralno – językowych aktywnie 
uczestniczyli w tworzeniu scenariusza, 
dekoracji oraz choreografii. 
 Skład grupy aktorskiej: Marcelina 
Jędrzejczyk, Aleksandra Radelczuk, 
Natalia Kopera, Kamila Grzesiak, Emilia 
Przywara, Małgorzata Dunajska, Mag-

dalena Zięba, Szymon Gawron, Anna 
Matyasik, Dominika Zięba, Jakub Górka, 
Martyna Wołowiec, Wiktoria Zięba.
 

Przedstawienie bardzo się wszystkim 
podobało i zostało nagrodzone gromkimi 
brawami.
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 20 grudnia można było odetchnąć (przynajmniej na chwilę) 
od przedświątecznej krzątaniny. W Hali Sportowej im. Agaty 
Mróz – Olszewskiej odbył się Świąteczny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Brzostku oraz Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. W sobotnie przedpołudnie do 
rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych. Rywali-
zację toczono w dwóch grupach, a uczestniczyło w niej siedem 
szkół. Na parkiecie niejednokrotnie dochodziło do ostrych starć, 
nikt nie odpuszczał (ale wszystko zgodnie z duchem fair play). 
Owa zaciętość świadczy tylko o tym, że każdemu zależało na 
osiągnięciu jak najlepszego wyniku. W tym miejscu warto 
wspomnieć o Miłoszu Chmurze (SP Grudna Górna) uczniu 3 
klasy, który w jednym ze starć w meczu z SP Brzostek odniósł 
poważną kontuzję. Wydawało się, że to koniec jego udziału 
w turnieju. Jednak hart ducha i chęć gry przeważyły. Po krót-
kim odpoczynku i rozmowie z tatą Miłosz wrócił na boisko. 
Zdołał też zdobyć honorową bramkę w meczu o 3 miejsce. Jego 
postawa zasługuje na duże uznanie. 
 Po zaciętych, pełnych emocji meczach do dalszej fazy turnie-
ju awansowały drużyny z SP Brzostek, SP Kamienica Dolna, 
ZS Januszkowice i SP Grudna Górna. Z półfinałów zwycięsko 
wyszły zespoły z Brzostku oraz Januszkowic. Finał to prawdzi-
wy horror. W regulaminowym czasie nikt nie strzelił bramki. 
Zwycięzcę musiał zatem wyłonić konkurs rzutów karnych. 
A te, jak wiadomo, nie dość, że są solidną dawką adrenaliny 
dla zawodników i kibiców (niewskazane dla osób chorych na 
serce) to jedna, wielka loteria. Po aż 6 kolejkach zawodnicy 
z Brzostku mogli się cieszyć ze zwycięstwa w turnieju. Trzecie 
miejsce przypadło zespołowi z Kamienicy Dolnej.
 Po południu parkietem zawładnęli gimnazjaliści. Do tur-
nieju zgłosiło się 8 drużyn. Zespoły rywalizowały systemem 
grupowym. Mecze obfitowały w to, co kibice lubią najbardziej 
– bramki. Dostarczyły widzom wiele emocji, a zjawiło się ich 
sporo. Wśród nich rodzice, dziadkowie oraz koleżanki i kole-
dzy Po pasjonujących pojedynkach do półfinału awansowały 
obie drużyny z brzosteckiego gimnazjum, „Błękitni” Nawsie 
Brzosteckie oraz „Sokół” Siedliska-Bogusz. Los sprawił, że 
brzosteckie drużyny stoczyły bratobójczą walkę. Ostatecznie 
awans do finału wywalczyła drużyna Gimnazjum I, w której 
grali głównie uczniowie 3 klas. Z drugiego półfinału zwycięsko 
wyszła ekipa z Nawsia Brzosteckiego, która pokonała w rzutach 
karnych „Sokół” Siedliska-Bogusz.
 Organizatorzy nagrodzili drużyny z miejsc 1-3 pucharami 
oraz dyplomami, a zawodników pamiątkowymi medalami. 
Oprócz klasyfikacji drużyn przeprowadzona została również 
klasyfikacja strzelców. W kategorii SP wygrał Piotr Wójcik (SP 
Brzostek), zaś w kat. Gim. Kacper Szymański (Gimnazjum 
I). Za obsługę sędziowską odpowiadał Krzysztof Hals, który 
dzielnie czuwał nad prawidłowym przebiegiem meczy. Łącznie 
sędziował 29 pojedynków, które w sumie trwały prawie 6 go-
dzin. Jak widać na załączonym zdjęciu, dało mu to w kość. 

 Turniej nie mógłby się odbyć, gdyby nie sponsorzy. Podzię-
kowania należą się Burmistrzowi Wojciechowi Staniszewskie-
mu i Przewodniczącemu Rady Miasta Danielowi Wójcikowi, 

którzy z własnych pieniędzy ufundowali puchary, medale 
i dyplomy. Podziękowania kieruję także do właścicieli sklepu 
Cezar Józefa Czekaja oraz Stanisława Szczygła. Ufundowali oni 
drobne upominki dla pierwszych trzech drużyn. Podziękowania 
należą się również anonimowemu sponsorowi za poczęstunek 
w postaci bułek. Organizatorzy dziękują: Józefowi Nosalowi 
– fotografowi i Katarzynie Gąsior – opieka medyczna oraz 
Paulinie Szymańskiej – za pomoc podczas trwania turnieju. 
Dziękujemy także samym drużynom za przyjęcie zaproszenia. 
Na koniec apel do rodziców, trenerów, opiekunów by pozwolili 
dzieciom cieszyć się ze sportowej rywalizacji. 

Bo coś w szaleństwach jest młodości,
Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,
Co jest mądrzejsze od mądrości,
I rozumniejsze od rozumu

 Skutkiem ubocznym turnieju może być też rozwój lokalnych 
klubów. Śmiało można powiedzieć, że stworzono na nim pod-
waliny pod KOR – Klub Oszalałych Rodziców.
Do zobaczenia za rok!!!
Poniżej pełna klasyfikacja turnieju:

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE:
GRUPA „A”
ZS Januszowice – „Galicjanie” Nawsie Brzosteckie  3:0
SP Kamienica Dolna – ZS Siedliska-Bogusz  3:0
ZS Januszowice – SP Kamienica Dolna   0:0
SP Kamienica Dolna – „Galicjanie” Nawsie Brz. 2:0
ZS Januszowice – ZS Siedliska – Bogusz  1:1
„Galicjanie” Nawsie Brz. – ZS Siedliska – Bogusz 3:0
GRUPA „B”
SP Brzostek – SP Przeczyca     3:0
SP Przeczyca – SP Grudna Górna   1:1
SP Grudna Górna – SP Brzostek    2:1
I PÓŁFINAŁ
SP Brzostek – SP Kamienica Dolna   2:1
II PÓŁFINAŁ
ZS Januszowice – SP Grudna Górna  3:0
MECZ o 5 MIEJSCE
„Galicjanie” Nawsie Brz. – SP Przeczyca 1:1 k. 2:3
MECZ o 3 MIEJSCE
SP Grudna Górna – SP Kamienica Dolna  1:3
FINAŁ
SP Brzostek – ZS Januszowice    0:0 k. 4:3

KATEGORIA GIMNAZJA
GRUPA „A”
Gimnazjum Brzostek I – Ekipa    6:1
Niepowstrzymani – „Sokół” Siedliska – Bogusz 0:2
Gimnazjum Brzostek I – „Sokół” Siedliska – B. 2:1
„Sokół” Siedliska – Bogusz – Ekipa   5:2
Ekipa – Niepowstrzymani      0:4
Niepowstrzymani – Gimnazjum Brzostek I  0:0
GRUPA „B”
Gimnazjum Brzostek II – Gimnazjum Jodłowa 2:1
„Błękitni” Nawsie Brzosteckie – ZS Januszkowice 6:1
Gimnazjum Brzostek II – „Błękitni” Nawsie Brz. 0:1
Gimnazjum Jodłowa – ZS Januszkowice  2:2
ZS Januszkowice – Gimnazjum Brzostek II  0:2
Gimnazjum Jodłowa – „Błękitni” Nawsie Brz. 0:0
I PÓŁFINAŁ
Gimnazjum Brzostek I – Gimnazjum Brzostek II 5:1
II PÓŁFINAŁ
„Błękitni” Nawsie Brz. – „Sokół” Siedliska – B. 0:0 k. 3:2
MECZ o 3 MIEJSCE
„Sokół” Siedliska – B. – Gimnazjum Brzostek II 0:0 k. 2:3
FINAŁ
Gimnazjum Brzostek I – „Błękitni” Nawsie Brz.  3:0

Kawalec Magdalena
referent ds. sportu i rekreacji

świąteczny turniej halowej Piłki nożnej
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Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej (fot. J. Nosal)

I Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

wydarzenia sportowe w obiektywie



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. Zięba Katarzyna z Brzostku Fot. Iwona Spicha z Woli Brzosteckiej

Fot. Adam Gągała z Woli Brzosteckiej

Fot. Janina Kolbusz z Bukowej

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Dżesika Gaweł z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej


