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5 stycznia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w 
Brzostku odbyło się spotkanie członków Towarzystwa 

Walki z Kalectwem - Koła Terenowego z Brzostku, na któ-
re przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i 
placówek działających na rzecz niesienia pomocy osobom 
potrzebującym.
 Obecni byli kierownicy i prezesi: Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, Caritas, Stowarzyszenia „Nieść Nadzieję”, Sa-
modzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Brzostku 
oraz Przewodnicząca Rady Gminy. Z Dębicy przyjechali 
podopieczni Domu Pomocy Społecznej na czele z Panią 
dyrektor Marią Kurcz.
 Spotkanie było także okazją do złożenia podziękowania 
byłej Pani Prezes Marii Kurcz, która z inicjatywy naszego 
Towarzystwa została uhonorowana listem gratulacyjnym 

Wojewody Podkarpackiego za ca-
łokształt pracy wniesionej na rzecz 
tworzenia pierwszej organizacji po-
zarządowej na terenie naszej gminy 
skupiającej osoby niepełnosprawne. 
Pani Maria otrzymała od nas piękne 
serce wykonane w pracowni plastycz-
nej WTZ w Brzostku.
 Nasze spotkanie uświetnili swym 
pięknym występem uczestnicy War-
sztatów Terapii Zajęciowej z Brzostku, 
wspólne kolędowanie przy wspania-
łych wypiekach młodzieży Zespołu 
Szkół z Brzostku zjednoczyło wszyst-
kich licznie przybyłych.
 Wójt Gminy Brzostek obecny na 
spotkaniu, wyraził swoje zadowole-

XIV FINAŁ WOŚP

Wspólne kolędowanie

Ponad 2 tys. zł zebrano w Brzostku podczas 14. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Pieniądze z tegorocznej zbiórki mają być 

przeznaczone na zakup sprzętu ratującego życie dzieci poszkodowanych 
w wypadkach oraz na naukę udzielania pierwszej pomocy.
 Od godz. 15.00 do 20.00 w Domu Kultury trwały występy dzieci i 
młodzieży szkolnej. Na początku zaprezentowali się najmłodsi artyści 
z przedszkola w Brzostku, następnie uczniowie szkół podstawowych 
z Brzostku, Grudnej Górnej, Kamienicy Dolnej, Przeczycy, Siedlisk-
Bogusz i gimnazjaliści z Brzostku i Siedlisk-Bogusz. Tłumnie przybyli 
mieszkańcy mogli zobaczyć różnorodne tańce, skecze, przedstawienia 
oraz posłuchać muzyki. Widzowie mogli również spróbować własnych 
sił jako wokaliści, do czego gorąco zachęcała prowadząca program 
Magdalena Machaj - nauczycielka gimnazjum w Brzostku.
 Tradycyjnie o godz. 20.00 na brzosteckim rynku w górę wystrzeliły 
sztuczne ognie - „światełko do nieba”.

/al/Fot. P. Batycki
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nie ze wspólnych przedsięwzięć wszystkich organizacji 
działających na rzecz szeroko pojętego dobra, życzył w 
Nowym Roku wspólnych projektów, które zaprocentują w 
przyszłości.
 Wszyscy uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe 
przekazane specjalnie na tę imprezę z Podkarpackiego 
Banku Żywności, dodatkowo trzydzieścioro dzieci z TWK 
ucieszyło się przesyłką z Radia Lublin, która zawierała 
słodycze, maskotki i art. żywnościowe, natomiast Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej z Rzeszowa przekazał nam dary 
rzeczowe. Wielkie serce okazał Rzeszowski Zarząd TWK, 
który przychylił się do naszej prośby i zasponsorował zakup 
komputera i biurka dla dwojga niepełnosprawnych dzieci.
 Zarząd TWK w Brzostku dziękuje wszystkim osobom 
i instytucjom za okazane serce i pomoc na rzecz naszej 
organizacji, życzy również radości, pokoju i szczęścia oraz 
samych sukcesów w Nowym Roku. 

Prezes TWK Brzostek Marzena Kolbusz

Szanowni Państwo!
Rozpoczynając Nowy 2006 Rok chcę 

przedstawić Państwu podsumo-
wanie 2005 roku oraz główne zadania 
inwestycyjne na rok bieżący.
 Realizując zadania z zakresu opieki 
zdrowotnej na terenie Gminy, po kapi-
talnym remoncie Ośrodka Zdrowia w 
Brzostku, przyszedł czas na budowę 
nowego Ośrodka Zdrowia w Smar-
żowej. W roku 2005 opracowaliśmy 
dokumentację oraz uzyskaliśmy po-
zwolenie na budowę. Po rozstrzygnięciu 
przetargu został wybrany wykonawca 
(ELTAR Tarnów), który do końca 
sierpnia za kwotę 660 tys. zł wybuduje 
nowy obiekt. Po tym terminie problemy 
lokalowe zostaną rozwiązane i wszyscy 
mieszkańcy Gminy będą mieć odpo-
wiednie warunki do korzystania z usług 
gminnej służby zdrowia. Podstawowe 
zadanie kompleksowego rozwiązania 
problemów służby zdrowia na terenie 
gminy zostanie zakończone.
 W trakcie realizacji jest program mo-
dernizacji Domu Ludowego w Bukowej 
oraz GOSiR w Brzostku. Z Sektorowego 
Programu Operacyjnego pozyskaliśmy 
kwotę 450 tys. zł na realizację tego 
zadania. Do końca czerwca br. zostanie 
zakończony remont kapitalny Domu 
Ludowego w Bukowej oraz moderniza-
cja stadionu w Brzostku. W roku 2006 
chcemy również wybudować stadion w 
Siedliskach-Bogusz dla potrzeb Zespołu 
Szkół oraz okolicznych mieszkańców.
 Bardzo ważną dziedziną jest w na-
szym przypadku budownictwo drogowe. 
W roku 2005 wspólnie z powiatem 
zakończyliśmy budowę drogi Brzostek 
- Opacionka. Wykonaliśmy również 
cześć nawierzchni bitumicznej na dro-
gach Brzostek - Błażkowa i Głobikówka 
- Głobikowa. W bieżącym roku chcemy 
zakończyć budowę drogi w Głobikówce 
i w dalszym ciągu realizować budowę 
drogi Brzostek - Błażkowa na zasadzie 
porozumienia z powiatem dębickim. W 
roku 2005 wykonaliśmy również prace 

modernizacyjne na drogach gminnych 
i tak: Kamienica Górna - „Granice” 
prawie 2 km asfaltu (w tym 100 tys. zł 
z Urzędu Marszałkowskiego), Brzostek 
- Grudna Górna (500 mb), Nawsie 
Brzosteckie - dwa odcinki około 400 
mb, Brzostek ul. Schedy - 100 mb, 
Januszkowice - Wyrąb - 500 mb, Siedli-
ska-Bogusz  - koło cmentarza - 350 mb, 
Zawadka Brzostecka - przez wieś - 400 
mb, Zawadka Brzostecka - Gorzejowa 
- 500 mb (część ze środków powodzio-
wych), Januszkowice - do cmentarza 
- 200 mb. Łącznie na terenie gminy w 
roku 2005 wykonano ponad 6 km dróg 
o nawierzchni bitumicznej. Oczywiście 
potrzeby są dużo większe, ale ograni-
czone środki finansowe nie pozwalają 
na wykonanie wszystkich zamierzeń.
 Ponadto realizujemy budowę chod-
ników wzdłuż drogi krajowej. Wyko-
naliśmy 500 mb chodnika w Zawadce 
Brzosteckiej oraz przygotowaliśmy 
dokumentację techniczną budowy chod-
nika w Kleciach, Bukowej i Kamienicy 
Dolnej. Ze środków Generalnej Dyrek-
cji otrzymaliśmy materiały na budowę 
chodników za kwotę prawie 90 tys. zł.
 Ważnym elementem w inwestycjach 
jest wodociągowanie oraz oczyszczanie 
ścieków. W roku 2005 wykonaliśmy 
część wodociągu w Kleciach, a w roku 
bieżącym planujemy jego dokończenie. 
Gotowa jest dokumentacja na budowę 
wodociągu w Kamienicy Dolnej. Rok 
2006 to rozpoczęcie dalszych inwestycji. 
W planach jest wykonanie dokumentacji 
na budowę wodociągu w Opacionce 
i Januszkowicach. Dużym sukcesem 
zakończyły się starania Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki o dofinansowanie 
zadań proekologicznych z Funduszu 
Spójności. Na terenie naszej gminy bę-
dzie realizowana inwestycja pod nazwą 
„Modernizacja i rozbudowa oczysz-
czalni w Kleciach”. Dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej wynosi 85% 
kosztów kwalifikowanych. Sukces jest 
tym większy, że nasz wniosek znalazł 

się wśród 21 wniosków z całej Polski. W 
przyszłości w ramach Związku będzie-
my starać się o dalsze dofinansowanie 
na kolejne etapy kanalizacji.
 Największą część budżetu pochłania 
oświata. Wydatki w przeliczeniu na 1 
ucznia z roku na rok są coraz wyższe, 
ponieważ w naszych szkołach, w związ-
ku z niżem demograficznym, ubywa 
młodzieży. Dlatego w perspektywie 
najbliższych lat będziemy musieli zasta-
nowić się nad reorganizacją sieci szkół 
na terenie gminy. W roku 2005 urodziło 
się 115 dzieci, średnich oddziałów 
można stworzyć - 6, a szkół podsta-
wowych jest 10. To jest problem, który 
za kilka lat dotknie najmniejsze szkoły 
naszej gminy. Dlatego coraz mniej jest 
środków z subwencji na inne wydatki 
niż bieżące utrzymanie. Pomimo tego 
w roku 2005 ponad 200 tys. zł zainwe-
stowaliśmy w modernizację szkół. Naj-
ważniejsze zadania to nowa instalacja 
centralnego ogrzewania w szkołach w 
Kamienicy Górnej, Grudnej Górnej oraz 
w Przedszkolu w Brzostku. W roku 2006 
chcemy złożyć wnioski do Funduszu 
Norweskiego na termomodernizację 
Szkoły Podstawowej w Brzostku, Ze-
społu Szkół w Siedliskach-Bogusz oraz 
Gminnego Domu Kultury w Brzostku. 
Przygotowujemy odpowiednią doku-
mentację w tym zakresie.
 Tak w skrócie wygląda zakres in-
westycyjny w 2005 roku i plany na rok 
bieżący.
 Oceniając rok ubiegły należy również 
podkreślić, że odbyło się szereg imprez 
kulturalnych, które zgromadziły dużą 
liczbę mieszkańców i były czasem 
dobrej zabawy. Dziękuję Wszystkim, 
którzy przyczynili się do ich organizacji 
i sprawnego przeprowadzenia.
 Na początku Nowego Roku ży-
czę wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Brzostek spełnienia marzeń oraz dużo 
zdrowia i pogody ducha.

Leszek Bieniek

Projekt budynku Ośrodka Zdrowia w Smarżowej

Wójt
Gminy
informuje
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Z prac Rady Gminy
Najważniejszym tematem obrad 

ostatniej sesji w 2005 roku było 
uchwalenie budżetu Gminy Brzostek 
na 2006 rok, który przyjęto uchwałą 
Nr XXXII/259/05 Rady Gminy Brzo-
stek z dnia 29 grudnia 2005 roku. Do-
chody budżetu na 2006 rok uchwalono 
w wysokości 24.008.460 zł, natomiast 
wydatki budżetu ustalono na kwotę 
25.184.460 zł. Wydatki te obejmują: 
wydatki bieżące 20.610.854 zł, w tym 
wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń w wysokości 10.507.552 zł, 
dotacja przedmiotowa dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Brzostku w wysokości 
500.000 zł (na pokrycie różnicy cen 
wody, ścieków i wywozu śmieci), 
dotacja podmiotowa dla biblioteki w 
kwocie 132.000 zł i dla Gminnego 
Ośrodka Kultury w Brzostku w kwo-
cie 342.000 zł, dotacja przedmiotowa 
na realizację zadań gminy ujętych 
w rocznym programie współpracy 
Gminy Brzostek z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego tj. na zadanie w zakre-
sie przeciwdziałania alkoholizmowi 
w kwocie 20.000 zł, na zadanie w 
zakresie kultury fizycznej i sportu w 

kwocie 102.000 zł. Wydatki związane 
z obsługą długu gminy w wysokości 
80.000 zł, wydatki na realizację zadań 
określonych w programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoho-

Na zakończenie obrad Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wszystkim 
zebranym życzenia noworoczne
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lowych w wysokości 80.000 zł, oraz 
na realizacje gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii w kwo-
cie 1.000 zł, wydatki majątkowe w 
wysokości 4.573.606 zł na realizację 
zadań inwestycyjnych i zakupów in-
westycyjnych. Wydatki związane z re-
alizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zleconych Gminie 
ustawami w kwocie 4.276.674 zł. Wy-
datki na projekt realizowany w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004 - 2006” na 
zadanie pod nazwą „zaspokojenie 
potrzeb społeczno kulturalnych przez 
modernizację domu ludowego - Bu-
kowa i GOSiR Brzostek” w kwocie 
650.000 zł.

 Ponadto podjęto uchwały w spra-
wie:
- zmiany uchwały Nr XL/347/02 Rady 

Gminy Brzostek z dnia 13 września 
2002 roku w sprawie przyjęcia wie-
loletniego planu gospodarczego,

- zmiany do uchwały budżetowej na 
2005 r. Nr XXIII/179/05 z 17lutego 
2005 roku,

- ustalenia stawek i poboru opłaty 
targowej na targowiskach w gminie 
Brzostek,

- przyjęcia rocznego Programu Profi-
laktyki i Przeciwdziałania Alkoholi-
zmowi na 2006 rok,

- szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Brzostek,

- przyjęcia darowizny działek poło-
żonych w Nawsiu Brzosteckim i 

Skurowej.
Podejmując uchwałę Nr XXXII/263/05 
Rada Gminy Brzostek określiła górne 
stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych oraz opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych.
 Ustalone górne stawki opłat za 
odbiór odpadów komunalnych i nie-
czystości ciekłych wynoszą:
1. Odpady nie segregowane 5,00 zł,- 

od jednej osoby zamieszkującej 
nieruchomość za miesiąc;

2. Odpady segregowane 2,50 zł,- od 
jednej osoby zamieszkującej nieru-
chomość za miesiąc;

3. Odbiór nieczystości ciekłych 7,00 
zł,- za 1 m3.

Ewa Szukała

W 2005 r. po raz pierwszy Gmina Brzostek wypłacała 
stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na swo-

im terenie. Stypendium przysługuje uczniom począwszy od 
klasy I szkoły podstawowej. Nie obejmuje natomiast studen-
tów. Warunkiem uzyskania stypendium jest dochód rodziny 
nie przekraczający 316 zł netto w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty 
wnioski o stypendia na rok szkolny 2005/2006 składne były 
do 15 września br.  
 W pierwszym okresie wypłacania stypendiów (od stycznia 
do czerwca 2005 r.) złożonych zostało 1387 wniosków, a 
na rok szkolny 2005/2006 - 1159 wniosków o stypendia i 3 
wnioski o zasiłki losowe. 
 Wypłacono ogółem 676.158,00 złotych. Średnio na jed-
nego ucznia w okresie od stycznia do czerwca przypadło 
- 177,54 zł, a w okresie od września do grudnia - 370,93 zł.

I. Nosal

Stypendia socjalne dla uczniów Ogłoszenie 
Wójta Gminy Brzostek 

z dnia  4 stycznia 2006 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym.

 Działając na podstawie Uchwały Nr XXVIII/235/05 
Rady Gminy Brzostek z dnia 30 sierpnia 2005 roku w 
sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nierucho-
mości zabudowanej oznaczonej jako działka 833 położo-
nej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek
ogłasza:
 z zasobu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na rzecz Pani Zofii Socha zam. Brzostek ul. 
Rynek 32 następująca nieruchomość:
 Nieruchomość zabudowana (z budynkiem miesz-
kalnym  i gospodarczym) oznaczona numerem ewid. 
833  położona jest w centrum Brzostka w obrębie 
zabudowy mieszkaniowej około 100 metrów od Ryn-
ku. Teren uzbrojony w sieć wodociągową, gazową, 
elektryczną. Brak drogi dojazdowej. Teren mocno 
pofałdowany. Budynek był wybudowany ok. 100 lat 
temu. Stan techniczny zły. Poddawany remontom 
bieżącym. Obok budynku mieszkalnego znajduje się 
budynek gospodarczy na stoku. Brak informacji o 
roku budowy. Budynek w złym stanie technicznym. 
 Działka nr ew. 833  o powierzchni 500 m2  objęta 
Księgą Wieczystą 42605 stanowi Mienie Komunalne 
Gminy Brzostek. 
 Działka nr 833 nie jest objęta planem zagospoda-
rowanie przestrzennego gminy Brzostek  (ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01-01-
2003., na podstawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999r., poz. 139)
Wartość rynkowa nieruchomości              19 017, 00 zł
w tym wartość gruntu 10 814,00 zł.
Koszt sporządzenia dokumentacji            +   880, 00 zł.
Wartość ogółem                                       19 897, 00 zł.

Miejscowość
Ilość 

wniosków
w okresie
I-VI/2005

Ilość 
wniosków
na rok szk. 
2005/2006

Kwoty 
stypendium 
wypłacone 
w 2005 r.

Brzostek 233 165 105.000,36
Bukowa 61 47 28.668,35
Bączałka 33 24 15.855,92
Głobikówka 29 27 14.423,28
Gorzejowa 64 60 33.682,13
Grudna Górna 61 47 28.632,13
Grudna Dolna 31 31 17.110,15
Januszkowice 104 88 51.731,79
Kamienica Dolna 35 29 14.005,40
Kamienica Górna 104 93 53.347,98
Klecie 60 56 32.554,22
Nawsie Brzosteckie 95 81 47.505,72
Opacionka 45 41 21.384,54
Przeczyca 75 62 33.717,80
Siedliska-Bogusz 101 84 47.169,49
Smarżowa 89 86 48.898,49
Skurowa 57 42 25.528,58
Wola Brzostecka 59 48 29.930,18
Zawadka Brzostecka 51 48 27.011,49

Ogółem: 1387 1159 676.158,00
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W imię Pańskie. Amen. Wszelka  
działalność ludzka, jeśli nie zo-

stanie uwieczniona poprzez znaki liter 
i świadectwo pisane, łatwo ulatuje z 
pamięci ułomnych ludzi i idzie w zapo-
mnienie – tymi słowami, choć oryginał 
sporządzony był w języku łacińskim, 
zaczynał się przywilej opata tynie-
ckiego Jana zezwalający Jakubowi, 
synowi Stefka na założenie miasta w 
Brzostku. Został on wydany „nazajutrz 
po uroczystości Bożego Ciała” w roku 
Pańskim 1367, czyli w piątek 18 czerw-
ca. Dyktując te słowa opat zapewne 
nawet przez chwilę nie przypuszczał, 
że potomni będą powątpiewać w auten-
tyczność dokumentu, mimo opatrzenia 
go pieczęcią klasztoru tynieckiego i 
podpisami ośmiu świadków. 

Dokument skrobany?
 Autentyczność przywileju jako 
pierwsi zakwestionowali mieszczanie 
brzosteccy, którzy tocząc gwałtowne 
spory z opatem Bartoszewskim (1758 
r.) starali się zakwestionować prawa 
tynieckich posesorów do sprawowania 
zwierzchności nad miastem. Robili to 
święcie wierząc w swoje racje. Brzo-
stek mógł się bowiem odwoływać do 
korzeni królewskich. Rajcy z wielką 
pieczołowitością przechowywali w 
archiwum miejskim, i to aż do poło-
wy XVII w., przywilej wydany przez 
króla Władysława Jagiełłę w dn. 1 
marca 1394 r., w którym monarcha 
zezwalał Stanisławowi z Saspolina na 
przekształcenie wsi Mały Brzostek w 
miasto. Jeszcze w 1641 r. Wojciech Dę-
borz i Jan Żyra, konsulowie brzosteccy 
(tj. burmistrzowie, których z zasady 
było dwóch) mogli okazać w grodzie 
bieckim oryginalny pergaminowy 
dokument królewski napisany starożyt-
nym charakterem, bardzo zniszczony ze 
względu na starość i z powodu sposobu 
zgięć w kilku miejscach, z połamaną 
pieczęcią, dla ochrony obszytą w ka-
wałek sukna, prosząc o oblatowanie 
go (przepisanie do akt grodzkich, co 
było dość powszechnie praktykowane 
w czasach staropolskich). Oryginalny 
dokument spłonął wraz z miastem i 
kościołem, w którym był ukryty w 
czasie najazdu wojsk siedmiogrodzkich 
księcia Jerzego II Rakoczego 19 marca 
1657 r. Jednak dzięki wcześniejszym 
urzędowym oblatom i licznym od-
pisom jego treść była dobrze znana. 
Mieszczanie w sporach z opatem sięg-

nęli po dokument królewski, oskarżając 
Tyniec o sporządzenie „skrobanego” 
(sfałszowanego) przywileju, by prawa 
do miasta tym łatwej rościć. Wersję 
tę przyjęli w XIX w historycy: Woj-
ciech Kętrzyński i Stanisław Smolka, 
którzy w wydanym drukiem Kodeksie 
dyplomatycznym klasztoru tynieckiego 
(Lwów 1875) zestawiając dokument 
opata tynieckiego i króla Władysława 
Jagiełły, uznali ten pierwszy za nieau-
tentyczny. Musiało upłynąć kolejne sto 
lat, by znaki liter i świadectwo pisane, 
wróciło do łask historyków i pamięci 
ułomnych ludzi. Autentyczność doku-
mentu opata Jana z 1367 r. wykazał 
z całą pewnością i erudycyjną swadą 
prof. Jerzy Wyrozumski (1964 r.). Nie 
był to więc dokument „skrobany”, a 
miejska lokacja Brzostku znów została 
przeniesiona na rok 1367. 

Co znaczy lokować miasto? 
 W czasach Kazimierza Wielkiego 
urbanizacja Małopolski postępowała w 
bardzo szybkim tempie, a nowe miasta 
wyrastały jak przysłowiowe grzyby po 
deszczu (67 lokacji królewskich i 14 
prywatnych). Monarcha, o którym po-
tomność powiedziała, że zastał Polskę 
drewnianą, a zostawił murowaną, na-
dawał prawa miejskie wioskom, prze-
nosił stare osady na prawo niemieckie 
(magdeburskie), a znaczniejsze otaczał 
murami. Sama lokacja była nie tylko 
aktem prawnym, ale również przedsię-
wzięciem gospodarczym. Inicjowało ją 
wydanie dokumentu dla tzw. zasadźcy, 
którego zadaniem było sprowadzenie 
osadników – niekiedy z zagranicy, 
wytyczenie nowego planu osady, roz-
planowanie działek budowlanych i zor-
ganizowanie życia miejskiego. Zadanie 

nie było łatwe, a czasem kończyło się 
niepowodzeniem. Lokacje przeprowa-
dzano na tzw. surowym korzeniu lub 
przekształcano już istniejącą osadę. 
Wymagało to sporych nakładów finan-
sowych – niekiedy trzeba było wykupić 
teren od dotychczasowych posiadaczy, 
a dopiero potem przeprowadzić nowy 
pomiar i podział gruntów. 
 Zasadźca, aby podjąć się tego przed-
sięwzięcia, musiał uzyskać gwarancję 
przyszłych zysków – obejmował więc 
urząd wójta (w wioskach sołtysa). 
Wiązały się z nim ściśle określone do-
chody i przywileje, ale też obowiązki. 
Wójt otrzymywał w lenno duży nadział 
ziemi, większy niż inni osadnicy (tzw. 
wójtostwo lub sołectwo), jedną trze-
cią kar sądowych, młyn i dochody z 
jatek miejskich (sklepów i warsztatów 
rzemieślniczych). W zamian za to 
zobowiązany był do pełnienia służby 
wojskowej. Wójt reprezentował wobec 
mieszkańców pana feudalnego (właś-
ciciela), w jego imieniu sprawował 
nadzór nad sądownictwem, wpływał 
na wybór rady miejskiej i kontrolował 
jej działalność. Wójtostwo było dzie-
dziczne, przechodziło z ojca na syna, 
mogło również zostać sprzedane za 
zgodą właściciela. 
 Kazimierz Wielki realizował dobrze 
przemyślaną politykę. Chciał wzmocnić 
państwo, a służyło temu doskonale two-
rzenie nowych miast, które stawały się 
ośrodkami gospodarczymi dla okolicz-
nych terenów. Produkowano tu wyroby 
rzemieślnicze, sprzedawano towary na 
targach i jarmarkach. Ponadto z lokacją 
miejską wiązała się budowa kościoła, 
a przy nim szkoły i przytułku dla ubo-
gich nazywanego szpitalem. Miasta 
stawały się centrami ekonomicznymi, 
administracyjnymi i sądowymi. Proces 
zainicjowany przez króla pchnął kraj 
na nową drogę rozwoju. Monarcha 
wzmacniał też armię, w której musieli 
służyć wójtowie i sołtysi. 

Brzostek – włość klasztorna
 Króla naśladowali inni posesorzy, 
jego lennicy, którym nadał immunitet. 
Dzięki temu zastępowali oni w swoich 
dobrach monarchę, sprawowali sądow-
nictwo, mogli także nadawać swoje 
ziemie w lenno. Z tych uprawnień 
skorzystał opat Jan (1351-1374), bliski 
współpracownik, a nawet spowiednik 
Kazimierza Wielkiego. Dysponował on 
rozległymi posiadłościami nadanymi 
w poprzednich wiekach klasztorowi 
benedyktynów w Tyńcu. Wśród tych 
włości był Brzostek, wzmiankowany po 
raz pierwszy w dokumencie kardynała 

To już prawie 640 lat!

Miejska lokacja Brzostku

Brzostek - nasza chlubna tradycja miejska (3)

Odcisk pieczęci rady miejskiej z XVI w.
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Idziego z lat 1123/25. Trzeba dodać, że 
nadanie wioski klasztorowi nie musiało 
oznaczać przejęcia całej osady. W ręku 
książęcym pozostała część rozległego 
obszaru w dolinie potoku Słony, poroś-
nięta lasem brzostowym, od którego 
wziął nazwę Brzostek. Okolica była 
słabo zaludniona, a najbliższa wioska 
od strony wschodniej - Kamienica 
Górna leżała w odległości 7 km (Naw-
sie i Wola jeszcze wówczas nie istnia-
ły). Stosunków własnościowych nie 
zmieniła radykalnie transakcja, której 
dokonał Bolesław Wstydliwy, nadając 
w 1258 r. klasztorowi tynieckiemu 
część boru i ziemię uprawną w wiosce 
Broztek w zamian za kawałek gruntu 
w Krakowie, przekazany następnie 
kolegiacie św. Floriana. Nawet po tej 
zamianie część Brzostku należała do 
dóbr książęcych, ale o tym później...
 Najznaczniejszą osadą w okoli-
cy były Klecie, gdzie benedyktyni 
zbudowali kościół dedykowany św. 
Leonardowi, który wkrótce zasłynął 
jako miejsce niezwykłych uzdrowień 
i słynnych odpustów. Niektórzy bada-
cze wysuwali przypuszczenie, że być 
może znajdował się tam w przeszłości 
ośrodek kultu pogańskiego (Franci-
szek Kotula). Nie można tego wyklu-
czyć, gdyż często pierwsze świątynie 
chrześcijańskie wznoszono właśnie w 
takich miejscach. Klecie, najludniejsza 
wówczas wioska w kompleksie dóbr 
tynieckich położonych nad Wisłoką, 
były centrum gospodarczym, a w XIV 
w. także siedzibą dziekana, co dodat-
kowo podnosiło znaczenie osady. 
 Mając tak znaczącego sąsiada, 
Brzostek początkowo nie odgrywał 
większej roli. Wszystko miał zmienić 
wspomniany przywilej opata Jana... 
Zresztą symptomy zmian widoczne 
były już wcześniej. W 1339 r. wieś zo-
stała przeniesiona na prawo niemieckie, 
co ułatwiało jej rozwój. W dokumencie 
z 1354 r. Brzostek określony został jako 
osada targowa. Rozwojowi sprzyjało 
niewątpliwie korzystne położenie na 
trakcie handlowym prowadzącym na 
Węgry. Klecie zaś traciły na znaczeniu, 
a część wioski klasztor tyniecki utracił 
na rzecz możnego rodu Czuryłów, 
którym król Kazimierz Wielki nadał 
rozległy kompleks dóbr za zasługi poło-
żone podczas walk na Rusi. Z rodu tego 
wywodził się późniejszy podskarbi i 
marszałek królewski Dymitra z Klacia, 
zwany później Dymitrem z Goraja. 
 Niewątpliwie decyzja opata o lokacji 
miejskiej Brzostku miała związek z 
polityka ruską króla – ziemie nad Wi-
słoką stawały się ważnym pomostem w 
drodze na wschód i dlatego monarcha 
przywiązywał dużą wagę do ich kolo-
nizacji. 

Uprawnienia wójta Jakuba 
 Interesujący nas dokument został 
wydany 18 czerwca 1367 r. w Tyńcu, 
a otrzymał go, naówczas mieszczanin 
krakowski, Jakub syn Stefana (względ-
nie: Stepka, Szczepana). Wiemy o nim 
niewiele – pewne jest, że wcześniej 
był wójtem Tarnowa, co potwierdza 
dokument z 1363 r. Jakub miał wów-
czas poważny problem – zadłużył się u 
Żyda krakowskiego Lewka na ogromną 
sumę 230 grzywien groszy praskich. 
Zapewne dlatego skorzystał z oferty 
właściciela miasta Rafała z Tarnowa, 
który wyłożył kwotę potrzebną na 
spłatę długu, ale w zamian za to przejął 
tarnowskie wójtostwo. Jakub przeniósł 
się więc do Krakowa, gdzie posiadał 
dom. Stąd do Tyńca nie było daleko... 
Jako człowiek przedsiębiorczy i dawny 
wójt tarnowski uchodził w oczach opata 
za osobę odpowiednią do powierzenia 
mu ważnego zadania gospodarczego, 
mającego przynieść sowite zyski i po-
żytek. Być może sam Jakub zabiegał o 
to nadanie, dostrzegając w nim możli-
wość poprawy własnego losu. Nie ulega 
wątpliwości, że wcześniej odwiedził 
Brzostek, który od Tarnowa położony 
był w niezbyt dużej odległości. 
 Opat uczynił Jakuba swoim lenni-
kiem - dziedzicznym wójtem, nadał 
mu posiadłość Brzostek i zezwalał na 
wydzielenie 100 łanów frankońskich 
ziemi oraz wykarczowanie lasów i za-
rośli, a potem na założenie tam miasta. 
Obszar wymieniony w dokumencie 
był bardzo rozległy. Łan frankoński 
miał powierzchnię od 40 i 3/8 do 43 
i 1/3 morga. Powierzchnia 100 łanów 
odpowiadała więc 4330 morgom, czyli 
2591,50 ha (25,9 km kwadratowego). 
Takiego terytorium nowy wójt nie był 
w stanie zagospodarować, ale obrazo-
wało to hojność opata. Warto dodać, że 
obecnie Brzostek liczy 882,28 ha, czyli 
8,82 km kwadratowego (w przybliżeniu 
34 łany). 
 Jak już wspomniano w przywileju 
była mowa o terenach, które należało 
wykarczować i ziemiach uprawnych. 
Widać więc, że miasto, w chwili wy-
dania dokumentu, znajdowało się już 
w trakcie lokacji. Prof. Jerzy Wyro-
zumski określił jego status jako „zor-
ganizowaną już przed tym terminem 
gminę miejską”. Trudno powiedzieć 
jak zaawansowany był ten proces w 
chwili przybycia do Brzostku wójta 
Jakuba. Znawca dziejów miast mało-
polskich prof. Feliks Kiryk, analizując 
wspomniany dokument lokacyjny, 
sądzi, że miasto powstało obok starej 
wsi. W dokumencie rzeczywiście jest 
mowa o polach nadanych wójtowi, a 
położonych po lewej stronie gościńca 
prowadzącego do Kleci „ad  antiquam 
villam” (w stronę starej wsi) i dalej 

do potoku nazywanego Lubszna (dziś 
Gogołówka). Jak należy rozumieć to 
określenie?  Czy „stara wieś” oznacza 
przedlokacyjny Brzostek, jak to inter-
pretuje prof. Kiryk, czy raczej starą 
część Kleci, należącą do klasztoru ty-
nieckiego, w odróżnieniu od „nowej”, 
nadanej przez Kazimierza Wielkiego 
- Czuryłom herbu Korczak? Zapewne 
chodziło o Klecie. Określenie to trudno 
odnieść do przedlokacyjnego Brzostku, 
gdyż wówczas należałoby przyjąć, że 
był on położony w pobliżu kościoła w 
Kleciach. To zaś brzmi mało przeko-
nywująco. Mieczysław Książek, ana-
lizując układ urbanistyczny Brzostku, 
dopatrzył się w rejonie obecnego rynku 
śladów przedlokacyjnej „owalnicy”, 
czegoś w rodzaju placu targowego 
uformowanego wzdłuż traktu węgier-
skiego. Wokół tej owalnicy wytyczono 
następnie rynek, a świadczy o tym, 
zdaniem wspomnianego autora, słabo 
zachowany układ działek przy jego 
krótszych pierzejach oraz nietypowa 
liczba wlotów i dróg wychodzących z 
tegoż placu. 
 Znaczna część dokumentu loka-
cyjnego wyliczała przywileje wójta. 
Otrzymał on cztery łany ziemi wolne 
od podatków (ok. 170 mórg). Grunty 
wójtowskie miały być wytyczone z 
pól uprawnych (dwa łany) i z lasu 
(dwa łany). Do Jakuba miały należeć 
„ogrody przed miastem” oraz pastwi-
ska leżące nad brzegiem Wisłoki, przy 
czym te ostatnie zostały podzielone 
między wójta i opata. Granice między 
pastwiskami miano oznaczyć w oparciu 
o punkty orientacyjne: gościniec pub-
liczny (dziś ul. Węgierska) prowadzący 
przez Klecie do potoczku Lubszna (dziś 
Gogołówka) – dla opata zarezerwo-
wano pola położone po prawej stronie 
drogi (zachodniej), dla wójta zaś poło-
żone po lewej (łan wójtowski ciągnął 
się od dzisiejszego cmentarza w stronę 
kościoła św. Leonarda w Kleciach 
– jego granicę wytyczały dzisiejsza 
ul. Węgierska i Ks. K. Ostafińskiego 
– pola te nazwano w późniejszym okre-
sie Pałaczówką lub Pałacówką). Wójt 
otrzymywał też do podziału z opatem 
ziemie położone na Równiach (w XV 
w. określano je mianem „Obszary”), 
a jako punkty graniczne wymieniono 
jezioro (w dokumentach z XVIII w. 
była mowa o dwóch jeziorach na 
Równiach: klecieckim – poniżej skarpy 
brzosteckiej i skurowskim – zapewne 
w sąsiedztwie ul. Równie, niedaleko 
posesji p. Stanisława Szukały – dziś 
biegnie tam rów melioracyjny), dużą 
drogę (czyli szlak węgierski, jej prze-
bieg w stronę Pilzna był inny niż dziś) 
i „wielką rzekę Wisłokę” (w czasie 
powodzi zmieniała swój nurt, o czym 

Dokończenie na stronie 8
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wspominają stare dokumenty). Ko-
lejna granica między posiadłościami 
wójta i opata miała biec drogą, która 
brała początek od plebanii proboszcza 
w Kleciach (sąsiedztwo kościoła św. 
Leonarda, dziś ul. Południowa, zwana 
przez starszych mieszkańców „Umarłą 
Drogą”). Prowadziła ona wówczas do 
Januszkowic – a ściślej do tej części 
wioski, która należała do opata (w 
XVIII w. nazwano ją Opacionką). Dalej 
w dokumencie wymieniono „kładki 
, zwane Mościszka” oraz wioski: 
Rosmiszów, Czeszenia (Cieszyna) i 
Kamienica (Górna), co świadczy, że na 
tym terenie rozciągały się lasy i jedynie 
orientacyjnie wyznaczano kierunek 
hipotetycznej, choć realnie niemożli-
wej do realizacji ekspansji miasta. Co 
ciekawe, nie określono dokładnie granic 
Brzostku od strony północnej, gdzie 
teren nowego miasta graniczył z Małym 
Brzostkiem i Siedliskami, osadzonymi 
14 lat wcześniej przez Kazimierza 
Wielkiego. Wyznaczona w dokumencie 
granica oddzielała jedynie posiadłości 
opackie od wójtowskich. 
 Jakub otrzymał także inne przywile-
je: 1/3 dochodów z sądu, 1/6 podatków 
miejskich, prawo korzystania z lasów 
oraz dochody od rzemieślników i 
handlarzy - wymieniono sukienników, 
jatki mięsne, szewców, piekarzy, łaźnię, 
rzeźnię, wspomniano też o „warszta-
tach pracy wszystkich rzemieślników, 
którekolwiek sobie upodoba”. Nadto 
do wójta należały: młyn na Wisłoce i 
Słonym (mieszczanie musieli właśnie 
w nich mleć zboże) oraz prawo do 
wybudowania tylu młynów, ile zechce, 
staw rybny, prawo do polowania na 
wszystkie ptaki i zwierzęta, prawo 
łowienia ryb we wszystkich rzekach w 
granicach miasta. W zamian za te przy-
wileje wójt miał obowiązek odbywania 
służby wojskowej w orszaku opata – na 
koniu wartym 3 grzywny, w zbroi pod 
przyłbicą z tarczą i włócznią. 

Wyrosło miasto 
 Zasadźca, przystępując do organiza-
cji miasta, musiał pozyskać osadników 

chętnych do przeniesienia się w to 
miejsce i rozpoczęcia życia „od nowa”. 
Nie ulega wątpliwości, że pozostali tu 
również dotychczasowi mieszkańcy. 
Po wykupieniu potrzebnej ziemi wójt 
wytyczał teren rynku i przyległych do 
niego działek. Pod zabudowę wybrał 
terasę wzgórza opadającego stromo w 
kierunku zachodnim, gdzie, o czym już 
wspomniano, znajdowało się zapewne 
przedlokacyjne targowisko. Pod uwagę 
brał chyba korzystne warunki do obrony. 
Nowo wytyczony rynek miał wymiary 
130 na 70 m (91 arów powierzchni). 
 Choć dokument bezpośrednio o tym 
nie wspominał – zgodnie z ówczes-
ną praktyką osadnikom przydzielano 
gospodarstwa o znacznie mniejszym 
obszarze niż te nadane wójtowi. Były to 
półłanki o powierzchni 21,5 morgi lub 
11-12 morgowe ćwierćłanki, które mogła 
uprawić jedna rodzina bez korzystania z 
siły najemnej. Mieszkańcy otrzymywali 
wolniznę (zwolnienie od podatków) na 8 
lat z pól uprawnych i na 20 lat z pól, które 
trzeba było wykarczować. Potem mieli 
płacić opatowi w dzień św. Marcina (11 
listopad) od każdego użytkowanego łanu  
po „10 skojców groszy praskich w mo-
necie użytkowej”, a trzy razy w roku na 
Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zesłanie 
Ducha Świętego „okazywać [mu] oznaki 
czci”. Ponadto mieszczanie oddawali 
dziesięcinę proboszczowi w Kleciach. 
 W dokumencie wspomniano też o 
nadaniu 1 łana ziemi na wypas bydła dla 
miasta i kościoła (zapewne wytyczony go 
na Szkotni, gdyż terminem tym określano 
wspólne pastwiska). Jeden łan otrzymy-
wał przełożony kościoła w mieście (grunt 
ten ciągnął się od starej plebanii aż do 
Kleci – do ul. Południowej). Wzmianka 
o kościele w przywileju lokacyjnym nie 
oznacza, że już istniał, choć i tego nie 
można wykluczyć. Bardziej prawdopo-
dobne wydaje się, że wybudowano go 
w niedługim czasie po lokacji miejskiej. 
Stanął on na placu przylegającym do 
rynku od strony południowo-wschodniej, 
gdzie wznoszono później kolejne świąty-
nie. Wokół kościoła grzebano zmarłych 
i aż do końca XVIII w. znajdował się tu 
cmentarz. Przed połową XV w. świątynia 
uzyskała prawa parafialne, a kościół fi-

lialny w Kleciu podlegał zwierzchnictwu 
brzosteckiego proboszcza. 
 Wójt zorganizował także sąd ławniczy, 
a obywateli miasta zwolniono od jurys-
dykcji sadów państwowych. Zgodnie z 
wymogami prawa magdeburskiego po-
wołano radę miejską, złożoną z czterech 
rajców, przy czym dwóch pełniło urząd 
burmistrza. Używała ona pieczęci, w 
której na tarczy herbowej umieszczono 
miecz i klucz – atrybuty apostołów Piotra 
i Pawła, patronów opactwa benedyk-
tynów w Tyńcu (pierwszy zachowany 
odcisk pochodzi z XVI w.). 
 Nie wiadomo jak długo wójt Jakub 
przebywał w Brzostku. Można się 
domyślać, że w sąsiedztwie kościoła 
wybudował dwór (dokument z 1479 r. 
wspomina o placu z „dawnym dworem 
wójtowskim” - zapewne można go utoż-
samiać z miejscem, gdzie obecnie stoi 
kapliczka cmentarna, na co wskazuje 
tradycja powtarzana przez najstarszych 
mieszkańców). Zapewne wkrótce potem 
Jakub sprzedał wójtostwo. Być może 
nabywcą był pierwszy mąż Małgorzaty, 
która w 1390 r. wyszła po raz drugi za 
mąż za niejakiego Markusza. Wiadomo 
też, że w 1394 r. Małgorzata nadal była 
wójtową brzostecką i posiadała na wójto-
stwie 220 grzywien po swoim pierwszym 
mężu. Dodajmy, że nie mógł nim być 
Jakub, syn Stefka, gdyż występuje on w 
źródłach jeszcze w 1395 r. Potem wójto-
stwo w Brzostku, jako bogato uposażone, 
przeszło w ręce szlachty.
 Dzieje miasta u swoich początków 
były trochę pogmatwane. Jak już wspo-
mniano, część Brzostku należała do 
dóbr królewskich, Nazywano ją Małym 
Brzostkiem (teren za potokiem Słony 
ciągnący się w kierunku wschodnim). 
W 1394 r. król Władysław Jagiełło na-
dał tamtejsze wójtostwo Stanisławowi 
z Saspolina. Zarazem przekształcił 
Mały Brzostek „na wieczną trwałość” 
w miasto. Ale to już odrębna historia i 
jej omówienie zostawmy do kolejnych 
numerów „Wiadomości Brzosteckich”. 

Ks. Bogdan Stanaszek

Sponsor mile widziany
Parafianie z Januszkowic składają wszystkim mieszkańcom gminy Brzostek  

w Nowym Roku 2006 najlepsze i najserdeczniejsze życzenia. Jednocześnie 
proszą o skromną ofiarę na pokrycie kosztów związanych z zakupem nowych 
figurek do szopki bożonarodzeniowej. Obecna szopka (fot. str. 1) jest bardzo 
piękna. Takiej nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy wsi. Jednak zostały na 
nią poniesione duże koszty. Szopka składa się z 28 figurek i kosztowała parę 
tysięcy złotych. Parafianie zwracają się więc z prośbą do mieszkańców gminy 
o wolne datki na ten cel. A może znalazłby się sponsor, który byłby w stanie 
zasponsorować jakąś jedną figurkę. Każdy taki gest ze strony indywidualnych 
ofiarodawców byłby mile widziany. Liczymy także na pomoc prywatnych firm 
i innych zakładów pracy.

Wdzięczni parafianie z Januszkowic

Bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim, 

którzy wzięli udział 
w pogrzebie 

śp. JANA STANASZKA, 
zmarłego 15 XII 2005 r. 

Bóg zapłać za wspólną modli-
twę i wyrazy współczucia! 

Żona: Alicja Stanaszek, 
synowie: ks. Bogdan 
i Wiesław z rodziną

Dokończenie ze strony 7
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Zdziwił się zawiedziony Mikołaj 
przekraczając próg sali turniejowej. 

Charakterystyczne ho, ho oznajmiające 
jego przybycie zabrzmiało mało prze-
konywująco, smutno - ale wymownie. 
Były podstawy aby sądzić, że miko-
łajkowa sztafeta (karuzela) turniejowa 
rozpędziła się na dobre i zakręciła (po-
zytywnie) gminne środowisko szacho-
we. Niestety tylko do dnia 18 XII 05. tj. 
daty rozpoczęcia IV Gminnego Turnieju 
Szachowego zwanego Mikołajkowym o 
Puchar Wójta Gminy Brzostek. O tym 
terminie zapomnieli entuzjaści królew-
skiej gry z naszego terenu.
 Nawet małe dzieci na spotkaniu z 
premierem RP w Rzeszowie pytane 
przez niego, czy wiedzą co jest między 
Wigilią a Bożym Narodzeniem, chóral-
nie odpowiedziały - Mikołaj.
 Nasi herosi szachownicy, niestety za-
pomnieli. Pozostaje tylko mieć nadzieję, 
że tak duża absencja spowodowana 
była przyczynami obiektywnymi typu: 
choroba, zima, polowanie, brak dojazdu 
itp., itd. 
 Znamiennym i mającym decydujący 
wpływ na frekwencję był smutny fakt 
- mianowicie brak Marka Świstaka. 
Ten wielki miłośnik gry wszechczasów, 
krzewiciel szachów w swoim środowi-
sku, zawsze bez względu na pogodę, 

przywoził od 8-miu do 14-tu uczestni-
ków. Tym razem na parkingu zabrakło 
czerwonego „golfa”. Niestety dzieci z 
Grudnej nie dojechały. Żal.
 Winę ponosimy wszyscy: ja, orga-
nizatorzy, starsi uczestnicy posiadający 
samochód, gmina, szkoła, wiejskie 
organizacje samorządowe, rodzice. Po 
prostu zawiedliśmy wszyscy, my dorośli 
ludzie i tyle. Nie czynię nikomu wyrzu-
tów (nie mam prawa), nie jest też moją 
intencją kogoś oceniać, a tym bardziej 
urazić - naprawdę.
 Aby uniknąć na przyszłość tak 

przykrej sytuacji, nie-
zbędne są wnioski, 
które nie pozostaną 
tylko sugestiami, a 
rzeczywistym czy-
nem. To jest przecież 
młodzież, naprawdę 
zdolna młodzież, któ-
ra powinna, chce i 
ma prawo grać, a my 
mamy obowiązek im 
to zapewnić.
 A poza tym chy-
ba jesteśmy to winni 
Markowi. On na to 
czeka.
 Wracając do turnie-
ju nie wierzę, że była 
to postawa roszczeniowa nieobecnych 
wobec Mikołaja, którego w żaden spo-
sób nie można traktować przedmiotowo 
(od podarków).
 Rzeczywiście corocznie skromniej-
szy ten Mikołaj (ach te kalendarze), ale 
jego pojawienie się niekoniecznie musi 
wiązać się z darami. Sam fakt przybycia 
jest to już ponoć dar - szczególny znak. 
Skromny, bo skromny, ale jest i będzie. 
Mikołaj protoplasta, prawdziwy biskup, 
więziony za wiarę i bardzo wyczulony 
na niedolę bliźnich miał wypowiedzieć 
historyczne słowa, że: „kto wierzy nie 

zginie, ale żył będzie wiecznie”.
 Uwierzmy więc wszyscy, że następ-
ny V będzie hojniejszy. Zresztą cała 
Europa, to teraz dom Mikołaja, a my 
przecież pełną gębą Europejczycy, to 
też musi być lepiej.
 Jeśli jeszcze wiemy, że w kościele 
wschodnim uchodzi Mikołaj za cudo-
twórcę, to łatwo poruszyć wyobraźnię. 
Na schłodzenie tego optymizmu przy-
pomnę, że w Grecji i Rosji Mikołaj to 
Car. Jak pomyślę o obecnym „Carze” 
Rosji, to nie tylko ciarki mnie prze-
chodzą, ale i zmrożenie jest możliwe 

(gazociąg).
 Naszym turniejowym Carem I okazał 
się Tomasz Augustyn z Kamienicy Dol-
nej (5,5 pkt). Car II to Stanisław Gołąb z 
Pilzna (5,5 pkt). Car III to natomiast Ka-
zimierz Winiarczyk z Kamienicy Górnej 
(5,0 pkt). Jak widać pierwsza trójka z 
jedenastki (piłkarskiej?) uczestników, 
to rzeczywiście dotychczasowi carowie 
turniejowi. Pozostali to już najwyżej bo-
jarzy. IV - Ferdynand Bugno (4,5 pkt), V 
- Władysław Jop (4,5 pkt), VI - Wiesław 
Wojnarowski (3,5 pkt), VII - Andrzej 
Krajewski (3,0 pkt), VIII - Przemysław 
Bachara (2,5 pkt), IX - Piotr Augustyn 
(2,5 pkt), X - Marcin Krajewski (1,5 
pkt), XI - Tomasz Gotfryd (0,5 pkt).
 Kryteria używane do uzyskania 
końcowej klasyfikacji w systemie 
szwajcarskim (Wariant DUBOV) to 
kolejno: suma dużych punktów, liczba 
dużych punktów z ang. (progressive 
score) jest to tak zwany postęp, progre-
sja wyników, co w praktyce oznacza, 
że kto przegrywał pierwsze partie, ten 
jest niżej sklasyfikowany, bezpośredni 
pojedynek itd. w razie konieczności 
ale mało prawdopodobne. W turnieju 
nie zanotowano oficjalnych protestów, 
aczkolwiek zapędy były.
 Wiecznych malkontentów informuję, 
że w polskim biegunie zimna, czyli 
Suwałkach przy ul. Kościuszki 31 w 
ubiegłym roku powstał ojczysty dom 
św. Mikołaja. Tam też można kiero-
wać skargi, zażalenia i petycje. Czy 
wysłucha? to już inna sprawa, ale ulży 
na pewno. Aby poprawić minorowy na-
strój, chcę przytoczyć coś z twórczości 
ks. Twardowskiego (przepraszam, ale 
nie pamiętam zbyt dokładnie), gdzie 
zmuszając nas do refleksji zapytuje 
retorycznie, po co jest święto Bożego 
Narodzenia? i po co jest święto świętego 
Mikołaja? A nam zostawia odpowiedź, 
więc odpowiedzmy sobie sami, a 
zapewne zrobi się nam milej i sympa-
tyczniej na sercu i duszy Tego życzę 
wszystkim w Nowym 2006 ROKU

Sędzia i zawstydzony organizator 
W. Jop

HOO, HOO, HOO, JAK WAS SZACHIŚCI MAŁOOO?

Zwycięzca turnieju Tomasz Augustyn (z lewej)  
i Stanisław Gołąb (II miejsce)

Uczesticy IV Mikołajkowego Turnieju Szachowego z Wójtem Gminy
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Opłatek harcerski w Hufcu Dębica
Fot. Michał Kania

W tym roku reprezentanci Hufca Dębica witali Betlejem-
skie Światło Pokoju dwukrotnie: najpierw trzy osoby 

z 88 Drużyny Wędrowniczej uczestniczyły w przyjęciu 
ognia na granicy polsko - słowackiej, a cztery dni później 
56 harcerek, harcerzy, zuchów oraz instruktorów pojechało 
po nie do Rzeszowa, stolicy Chorągwi Podkarpackiej. 
 - Dębica od kilku lat wysyła jedną z najliczniejszych ekip 
- mówi Barbara Wojtaszek, która w tym roku pojechała po 
Światło po raz drugi - każda drużyna ma szansę zgłosić 
kilkuosobową reprezentację i wziąć udział w wydarzeniu 
jednoczącym druhny i druhów z całego województwa. W 
tym roku warto było pojechać choćby dla samego kazania 
- całe było o harcerzach i ich zadaniach w społeczeństwie, 
a na końcu Druh Biskup zawołał „czuj czuj”, więc wszyscy 
odkrzyknęliśmy „czuwaj”, aż się zatrzęsło.
 Po powrocie do Dębicy zarówno dla tych przybywających 
z mroźnego Rzeszowa, jak i dla tych oczekujących, wśród 
których znalazły się trzy druhny z Gimnazjum w Siedliskach 
Bogusz, harcerze - uczniowie LO im. Jagiełły - zorganizowa-
li Wigilijkę Harcerską, podczas której dzielono się Światłem 
i chlebem, a także śpiewano kolędy. - Kilkadziesiąt osób nie 
zmieściłoby się w żadnej harcówce, którą dysponujemy, więc 
bardzo dziękujemy panu dyrektorowi LO za udostępnienie 
Sali - przekazuje Lidia Górska, opiekunka drużyny działa-

Betlejemskie Światło rozjaśniło grudniowe mroki...

jącej w Liceum. Po takim opłatku harcerze z autentyczną 
radością poszli przekazywać Betlejemskie Światło do szkół, 
parafii, instytucji i zaprzyjaźnionych placówek czy firm.

Barbara Wojtaszek

„Człowiek jest wielki, nie przez to co ma,nie przez to kim 
jest lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

Caritas Parafialna im. ks. Jałowego przy kościele para-
fialnym w Brzostku składa serdeczne podziękowanie 

wszystkim ofiarodawcom, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania Mikołajek 2005 dla potrzebujących dzieci z 
naszej parafii.
Na listę „Dobrych Serc” wpisali się:
 Wójt Gminy Brzostek, Maria Grzesiakowska - Marbet 
Brzostek, Małgorzata Drozd - Centrum Brzostek, Maria 
Przebięda - Dyr. Szkoły Brzostek, Ośrodek Zdrowia - kier. 
Bożena Szymańska , Dyr. Banku Rzem. Spół. - Brzostek, 
Marek Szybist - sklep Brzostek, Andrzej Szybist - sklep 
Brzostek, Lek. med. Mieczysław Pietrzycki - Brzostek, 
Wanda i Kazimierz Wołowiec - Wyrób Nagrob., Uczestni-
cy pielgrz. do Zakliczyna z Brzostku, Lucyna Zięba - sklep 
Brzostek, Maria Kmiecik - Kiosk Ruchu Brzostek, Anna 
Zastawna - sklep Brzostek, Jadwiga Olszewska - Biuro 
Rach. Brzostek, Henryka Kolbusz - sklep Brzo-
stek, Anna Jamróz - sprzed. obwoźn. Brzostek, 
Krystyna Godawska - Apteka Brzostek, Adam 
Sterkowicz - Apteka Brzostek, Bogdan Szukała 
- Firma Budowl. Brzostek, Kazimierz Sarna - 
Masarnia Brzostek, Edward Kmiecik - Zakł.  Ślu-
sarski Brzostek, Dorota Prokop - sklep Brzostek, 
Krzysztof Rozwadowski - sklep Brzostek, Alicja 
Potrzeba - sklep Brzostek, Łucja Lechwar - sklep 
Brzostek, Tadeusz Gotfryd - sklep Brzostek, Ro-
man Trzeciak - Zakł. Fot. Brzostek, Agnieszka 
Skorupa - kwiaciarnia Brzostek, Janusz Koce-
niak - sklep CJK Brzostek, Renata Smoła - sklep 
mot. Brzostek, Mieczysław Dziedzic - Mat. Bud. 
Zawadka Brz., Artur Majewski - CPN Brzostek, 
Halina Nawracaj - sklep Brzostek , Kazimierz 
Kłęk - Brzostek, Zbigniew Golec - sklep Brzostek, 
Adam Kalina - sklep Brzostek, Zofia Skórska 

- przew. R.G. Brzostek, Alfred Nawracaj - radny ze wsi 
Przeczyca, Irena Kawalec - sklep Wola Brzost., Małgorzata 
Baran - sklep Nawsie Brzost., Jolanta Nowak - Zakł. Fryz. 
Brzostek, Aneta Czajka - Zakł. Fryz. Brzostek, Lidia Pła-
ziak - Zakł. Kraw. Brzostek, Piotr Michalski– Kwiaciarnia 
Brzostek, Paulina Chmura - sklep Brzostek, Grzegorz 
Betlej - sklep sport. Brzostek, Maria Maczuga - sklep ziel. 
Brzostek, Tadeusz Grygiel - Hurtownia Klecie, Małgorzata 
Staniszewska - Hurtow. Klecie, Szczygieł Czekaj - sklep 
Klecie.
 Łączna wartość zebranych podarunków wyniosła 6.106 
zł w tym 1.972 zł różne dary. Sporządzono 81 paczek Mi-
kołajowych i przekazano dzieciom w dniu 6.12.2005 r. w 
kościele parafialnym w Brzostku i w kościele w Bukowej. 
Ponadto przekazano 300 zł dla 3 rodzin najbardziej potrze-
bujących.
 Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za zrozumienie, 
miłą atmosferę przy zbieraniu darów, dzięki Wam sprawi-
liśmy dzieciom i rodzinom wiele radości, za co składamy 
serdeczne Bóg zapłać, życzymy dużo zdrowia oraz błogo-
sławieństwa Bożego.

przew. K. Szarek-Ryndak
skarbnik K. Szukała

Lista „Dobrych Serc”
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Przed Wigilią
Wigilia - najbardziej uroczysty i wzru-

szający dzień roku, wyzwalający 
w ludziach ich najszczersze uczucia. Za 
oknem zimno i ciemno zupełnie. W domu 
- najcieplej i dziwnie urokliwie. Błyskają 
kolorowe lampki na choince, w każdy kąt 
wciska się woń świerkowych igieł, grzybów 
w kapuście i kompotu z suszonych śliwek. 
A na stole zasłanym białym obrusem, wśród 
pyszności przygotowanych na wieczerzę, 
leży opłatek. Cieniutki, cichy, biały jak 
śnieg…
 Wieczór wigilijny to ciepło serdeczne, to 
wzruszenie nad bielą obrusa i drżącą ręka 
z opłatkiem, to krąg najbliższych, więc 
serdecznych.
 W tak ciepłej i serdecznej atmosferze 
spotkali się wszyscy 22 grudnia na sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama 
Mickiewicza w Januszkowicach - uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy obsługi i rodzice, aby poczuć się jak w jednej 
wielkiej rodzinie, przeżyć atmosferę zbliżających się świąt 
Narodzenia Pańskiego, wspólnie pokolędować i złożyć sobie 
życzenia.

 W mrocznej sali (nastroju dodawały przysłonięte okna), 
przy symbolicznym wigilijnym stole nakrytym śnieżnobia-
łym obrusem, z siankiem i opłatkiem, tradycyjnym pustym 
nakryciem dla niespodziewanego gościa, z płonącymi 
świecami, z iskrzącą się choinką i betlejemską stajenką w tle 
zasiedli uczniowie szkolnego kółka teatralnego prowadzo-
nego przez nauczycielkę języka polskiego Martę Karmelitę. 
Wszyscy niezwykle przejęci i odświętni. 
Recytowali wiersze i fragmenty prozy 
oddające nastrój i tradycje związane z 
Wigilią i świętami Bożego Narodzenia. 
Słowom towarzyszyły kolędy przy akom-
paniamencie organów, gitary i akordeonu 
w wykonaniu uczniów kółka muzyczne-
go przygotowanych przez Pana Pawła 
Wiejowskiego. Uzupełnienie całości 
stanowiła efektowna dekoracja, w którą 
swój trud i talent włożyła nauczycielka 
plastyki - Katarzyna Pietrucha-Nowak.
 Dekoracja przedstawiała duże okno, 
przyozdobione szafirowymi zasłonami, z 
widokiem na ośnieżone jodły i pierwszą 
gwiazdkę na niebie; ponad głowami wy-
stępujących wisiał „zstępujący” z nieba 
anioł z życzeniami świątecznymi:
 „Wesołych świąt
 A z gwiazdką

 Pod świeczek łuną jasną
 Życzcie sobie najwięcej:
 Zwykłego, ludzkiego szczęścia!”
Nastrój tworzyło również odpowiednie podświetlenie wy-
branych elementów dekoracji.
 Spotkanie uświetnili najmłodsi – dzieci z oddziału przed-
szkolnego 6-latków przygotowani przez Panią Małgorzatę 
Stasiowską. Pięknie zaprezentowali jasełka. Trzeba przy-
znać, że zrobili to perfekcyjnie. Zwrócili na siebie uwagę nie 
tylko doskonałą grą aktorską, ale również świetnymi strojami 
i rekwizytami, w których wykonanie chętnie zaangażowali 
się rodzice.
 Można było też podziwiać ich wspaniałe głosy podczas 
wykonywania kolęd. Wielokrotnie, w trakcie i po występie, 
byli nagradzani gromkimi brawami. Zresztą zasłużonymi!
 Apel zakończyła kolęda „Bóg się rodzi” i wystąpienie 
dyrektora szkoły Marcina Skocza oraz księdza proboszcza 
Mariusza Cymbały, którzy wszystkim członkom społecz-
ności szkolnej życzyli zdrowych, spokojnych, radosnych 
i bardzo serdecznych świąt. Po tym uczniowie rozeszli się 
do swoich klas, aby wspólnie z wychowawcami i rodzicami 
zasiąść do „wigilijnych stołów”. 
 Wcześniej przy wigilijnym stole spotkali się nauczyciele 
i pracownicy szkoły, łamali się opłatkiem, składali sobie 
życzenia, kolędowali. Tak zakończył się ten szczególny 
i wzruszający dzień - ostatni dzień 2005 roku spędzony 
w murach szkoły.

M. Karmelita
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Od września 2005 do kwietnia 2006  
trwa realizacja projektu pt. „Inicja-

tywa dla Pogórza – powołanie Lokalnej 
Grupy Działania Liwocz”. Projekt ten 
realizowany jest przez fundację Instytut 
Karpacki z siedzibą w Starym Sączu ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Orien-
tacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja 
Orientacji oraz z budżetu pań-
stwa w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Re-
strukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 
(2004 – 2006)” - Działanie 2.7 
„Pilotażowy Program Leader 
+”.
 Do realizacji tego projektu 
poproszono 6 gmin znajdujących 
się w rejonie góry Liwocz a to: 
Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Ko-
łaczyce, Skołyszyn i Szerzyny. 
W celu podniesienia atrakcyjno-
ści turystycznej okolicy otaczają-
cej górę Liwocz zorganizowano 
Stowarzyszenie Rozwoju Lokal-
nego „Góra Liwocz”. Siedziba 
stowarzyszenia mieści się w Brzyskach nr. 
d. 43. Na atrakcyjność turystyczną gminy 
składają się:
1. Walory turystyczne:
- walory wypoczynkowe, tj: czyste 

powietrze, cisza, walory estetyczne i 
widokowe krajobrazu, warunki do upra-
wiania czynnego wypoczynku, korzystne 
warunki bioklimatyczne

- walory krajobrazowe czyli charak-
terystyczne zespoły krajobrazowe i 
osobliwości przyrody, folklor, obrzędy 
ludowe, dzieła sztuki plastycznej, relikty 

ludowej kultury materialnej, zabytki 
budownictwa, pamiątki historyczne, 
charakterystyczne obiekty i przejawy 
współczesnej gospodarki, techniki, nauki 
i kultury

- walory specjalistyczne umożliwiające 
uprawianie różnych form turystyki kwa-

lifikowanej jak narciarstwo, jeździectwo, 
wędkarstwo itp.

 2. Dostępność komunikacyjna – moż-
liwość dojazdu środkami komunikacji do 
celu podjętej podróży, system połączeń 
komunikacyjnych, szlaków i wyciągów 
turystycznych umożliwiających turyście 
odbywanie wycieczek w obrębie wybrane-
go regionu turystycznego do określonych 
miejsc.
 3. Zagospodarowanie turystyczne, czyli 
zespół obiektów i urządzeń stanowiących 
wyposażenie określonego terenu, umoż-

Okolice góry Liwocz

Gmina atrakcyjna dla turystów
liwiających zaspokojenie potrzeb ruchu 
turystycznego:
- baza komunikacyjna
- baza noclegowa
- baza żywieniowa
- baza towarzysząca
 Co należy zrobić w gminie Brzostek, 
aby przyjezdni mieli warunki do postoju 
i pobytu na chwilę lub dłużej?
Oto kilka propozycji:
 1. Przygotować tereny na parkingi, 
pola namiotowe i biwakowe, przy których 

będzie prowadzony handel i 
gastronomia
 2. Zorganizować bazę nocle-
gową
 3. Wytyczyć miejsca spacero-
we oraz przygotować przystanki 
do odpoczynku spacerującym
 4. W rejonie Wisłoki przy-
gotować miejsca do wędkowa-
nia i innych tego typu imprez 
– wszystko w połączeniu z 
handlem i gastronomią. Orga-
nizowany od kilku lat spływ 
kajakowy Brzostek – Kozłów 
może być główną atrakcją w tym 
zakresie
 5. Rozpropagować produkty 
i potrawy regionalne oferowane 
przyjezdnym w punktach gastro-
nomicznych albo na przystan-
kach odpoczynku przy trasach 

spacerowych
 6. Można zaoferować przyjezdnym 
wyroby rzemieślnicze i artystyczne tzw. 
pamiątki turystyczne (kowalstwo arty-
styczne, hafciarstwo i inne)
 7. Rozwój turystyki włączyć do strate-
gii rozwoju gminy
 W najbliższym czasie w Brzyskach od-
będzie się sesja strategiczna na w/w temat. 
Być może będzie to sesja twórcza i nie 
sprawdzi się powiedzenie: góra urodziła 
mysz.

Bugno Ferdynand

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 4 stycznia 2006 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVII/245/2001 Rady Gminy Brzostek z dnia 
31 stycznia 2001 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu mienia komunalnego przeznaczony zostaje do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej:
lokal mieszkalny Nr 4 o powierzchni użytkowej 50,80m2  wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi i częścią ułamkową gruntu, znajdujący się w budynku mieszkalnym 
Nr 5 przy ulicy Gryglewskiego w Brzostku, posadowiony na działce ozn. nr ewid. 
216/3 o pow. 0,50 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr 44 589 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Dębicy.
Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej. Teren uzbrojony 
w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową i elektryczną. Lokal położony jest na 
I piętrze w budynku dwukondygnacyjnym podpiwniczonym. Budynek wzniesiony 
w technologii tradycyjnej, w odległości około 1000 m od centrum wsi. W pobliżu 
znajdują się obiekty oświatowe i przemysłowe. 
Lokal w średnim stanie technicznym, prawidłowo użytkowany.
Udział w częściach wspólnych i gruncie wynosi 51/1098 częściach.
Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej Nr 4 (I klatka I piętro) 
    wynosi  -    34 087, 00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji            + 454, 00 zł
Wartość ogółem                                         34 541, 00 zł

Dochodowa praca dla 
Ciebie w zaciszu Two-
jego mieszkania. Do-
stawa i odbiór wyro-
bów - zarobki 1500zł/
mies. Prosta dekoracja 
kopert. Na wysłanie 
proszę znaczki za 5,50 
zł. Wykonane koperty 
odkupuję po 25-30gr/
szt.:

„Firma U-H”
skr. poczt. 207
A. Asnyka 9
Rzeszów RUP 2
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UWAGA!
W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 06 lutego 2006r. do Kasy 
Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto : Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 
0005
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepad-
kowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się 
od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do 
stawienia się w Kancelarii Notarialnej. Koszty umowy notarialnej 
pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn. 

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy 
Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość: 
działka oznaczona nr ewid. 357 o pow. 0.28 ha i działka ozna-
czona nr ewid. 422/3 o pow. 0.31 ha, położone w Kamienicy 
Górnej, stanowiące na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38 567 
własność Gminy Brzostek. 
Działki ozn. nr ewid. 357 i 422/3 położone w Kamienicy Górnej, 
znajdują się w obrębie pól użytkowanych rolniczo. Dojazd drogą 
nieutwardzoną. W pobliżu zabudowa zagrodowa.
Działka ewid. 422/3 jest użytkowana rolniczo. Użytki stanowią 
RIVa - 3100 m2

Jest to teren płaski w kształcie wydłużonego trójkąta, położony 
na stoku, natomiast działka ozn.nr ewid. 357 o pow. 2800m2 jest 
porośnięta samosiejkami olszyny, jest teren w kształcie prostokąta, 
położony na stoku. 
Użytki stanowią PsV - 1700 m2, RIVb-1100m2.
Działki nie są objęte planem zagospodarowania gminy Brzostek 
(ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., 
na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
Dz.U.Nr 15 z 1999 r, poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształto-
waniu ustroju rolnego ( Dz.U.Nr 64, poz.592), poza wyjątkami 
określonymi w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej 
przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawie-
raniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia następu-
jących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: 
dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 
- oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez 
Wójta Gminy Brzostek.
Cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi:
1. dla działki nr 357 wynosi 1 157,00 zł 
2. dla działki nr 422/3 wynosi 1 163,00 zł 

Wadium dla poszczególnych działek wynosi:
 1. dla działki nr 357 wynosi 116,00 zł
 2. dla działki nr 422/3 wynosi 117,00 zł 

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 09 LUTEGO 

2006r. O GODZ. 10:00 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek Ogłasza
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY 

(LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach-

Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 186/4 o pow. 0,36 ha poło-
żona w Siedliskach-Bogusz, objęta Księgą Wieczystą Nr 70 522, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek
Jest to teren niezabudowany, użytkowany rolniczo o zróżnicowanej 
konfiguracji. Przylega bezpośrednio do drogi gminnej o nawierzchni 
utwardzonej.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu Nr RGiMK.IV.7431-49/2004 z dnia 14.09.2004 roku, 
działka ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jedno-
rodzinną. Teren uzbrojony w sieć elektryczną. Dojazd drogą 
gminną utwardzoną.

Cena wywoławcza działki nr 186/4 wynosi 5 020,00 zł 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 502,00 zł 

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 09 LUTEGO 

2006r. O GODZ. 10:30 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku 

stanowiących własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostają do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieru-
chomości: 
działka oznaczona nr ewid. 460/4 o pow. 0.08 ha, działka ozna-
czona nr ewid. 460/5 o pow. 0.03 ha i działka oznaczona nr 
ewid. 460/6 o pow. 0.10 ha, położone w Brzostku, stanowiące na 
podstawie Ksiąg Wieczystych Nr 38 692 i Nr 15 601 własność 
Gminy Brzostek. 
Działki ozn. nr ewid. 460/4, 460/5,460/6 położone w Brzostku, 
znajdują się w obrębie zabudowy zagrodowej. 
Zgodnie z decyzjami Wójta Gminy w Brzostku Nr.IV.7431/50 i 
51/2004 z dnia 14.09.2004 roku o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu, działki ozn.nr 460/4 i 460/6 są przeznaczone pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną, natomiast dz.ozn. nr ewid. 
460/5 stanowi drogę wewnętrzną. Jest to teren niezabudowany, 
użytkowany rolniczo, uzbrojony w sieć elektryczną i wodociągową. 
Możliwy dojazd od ulicy Schedy. 
1. Działka ozn. nr ewid. 460/4 - (budowlana)
2. Działka ozn. nr ewid. 460/5 - (droga wewnętrzna)
3. Działka ozn. nr ewid. 460/6 - (budowlana)
Cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi:
 1. działki nr 460/4 wynosi 4597,00 zł 
 2. działki nr 460/5 wynosi 1 634,00 zł 
 3. działki nr 460/6 wynosi 5 686,00 zł 
  Wadium na dz. nr 460/4 wynosi 460,00 zł 
  Wadium na dz. nr 460/5 wynosi 164,00 zł 
  Wadium na dz. nr 460/6 wynosi 567,00 zł 

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ 
W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 09 LUTE-

GO 2006r. O GODZ. 10:15 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek Ogłasza
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach-

Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 85/6 o pow. 0,16 ha poło-
żona w Siedliskach-Bogusz, objęta Księgą Wieczystą Nr 26 654, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek
Jest to teren niezabudowany, użytkowany rolniczo. Przylega bez-
pośrednio do drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej. 
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu Nr RGiMK.IV.7431-48/2004 z dnia 14.09.2004 roku, 
działka ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jedno-
rodzinną. Teren uzbrojony w sieć elektryczną. Dojazd drogą 
gminną utwardzoną.
Cena wywoławcza działki nr 85/6 wynosi: 2 900,00 zł 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 290,00 zł 

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 09 LUTEGO 

2006r. O GODZ. 10:45 W BIURZE WÓJTA GMINY
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OFERUJEMY
	ubezpieczenia komunikacyjne OC 

Pojemność
Silnika
Do 900

901-1300
1301-1600
1601-2000
Pow. 2000

Zniżka za bezszk.
60,00%

157
180
212
270
350

Składka
Podst.
393
450
531
675
874

Jan Paweł II nie raz nawoływał umiejcie 
odczytywać „Znaki Czasu”. Jeszcze 

wiele by nas nauczył i wiele tajemnic tego 
świata zdradził, lecz musiał odejść na za-
służoną „emeryturę” po nagrodę do Ojca 
w Niebie.
 Gdy obserwowaliśmy pogrzeb Jana 
Pawła II, to dane nam było zobaczyć znak 
czasu. Tego nie da się inaczej wytłuma-
czyć, było to działanie Ducha Świętego. 
Podobnie jak zstąpił On na apostołów w 
wieczerniku w postaci języków ognistych 
w towarzystwie wiatru, tak na trumnie Jana 
Pawła II zamknął karty księgi. Czy nie był 
to „Znak Czasu” mówiący, że to koniec 
nauk, a teraz trzeba realizować je w życiu? 
Pytałem kilku osób o zauważone przykła-
dy „Znaku Czasu” lecz nie te wyczytane 
z Pisma Świętego, czy z apokalipsy św. 
Jana, ale nikt nie umiał powiedzieć czegoś 
ciekawego. Weźmy przykład jak zachowuje 
się nasza młodzież i co będzie później, jeżeli 
nie zrobimy czegoś dla niej. Do czego to 
dochodzi, żeby dla zabawy spożywać kał, 
dla rozrywki i zaspokojenia własnego „ja” 
gwałcić i mordować lub zadawać ból. Jak 
młodzież przyozdabia swoje ciało tatu-
ażami, kolczykami i różnymi wisiorkami, 
nawet w intymnych miejscach. Trudno 
odróżnić dziewczynę od chłopaka. Czy nie 
tak pisała Michalda. 
 Bardzo mile byłem zaskoczony będąc 
w ubiegłym roku w pewnej przyzwoitej 
rodzinie w Brzostku - duży już syn, można 
by powiedzieć kawaler prosi swych ro-
dziców o 2 zł na siłownię. Zadumałem się 
nad tym zdarzeniem i pomyślałem sobie, 
że ten chłopak na pewno nie wykorzystał 

tych pieniędzy na coś innego. Nie poszedł 
niszczyć przystanków autobusowych, czy 
wyrywać sztachet z płotów, lecz poszedł 
ćwiczyć swą siłę fizyczną na siłowni. Ude-
rzywszy się w pierś przypomnijmy sobie, co 
zrobiliśmy dla naszych dzieci i młodzieży, 
żeby mogli spędzić pożytecznie swój czas 
wolny. Bardzo spodobał mi się pomysł pe-
dagogów z Machowej, żeby wyremontować 
nieczynną szkołę i zrobić w niej harcówkę 
dla dzieci. A co można zrobić na naszym 
podwórku? Weźmy na przykład naszą pa-
rafię Januszkowice. Gdzie dzieci mają się 
bawić? Jest wprawdzie jedno boisko przy 
szkole, a drugie obok kościoła i dzieci mogą 
tam jedynie piłkę pokopać. Oj, przedstawi-
ciele obecnej kadencji, a mam tu na myśli 
sołtysów i radnych, czy u nas nie dałoby 
się zrobić więcej dla naszej młodzieży? W 
Opacionce stoi bezczynnie Dom Ludowy i 
nic ciekawego się w nim nie dzieje. Czy nie 
można by tam zrobić jakiejś harcówki czy 
siłowni? Niedługo dojdzie pewnie do tego, 
że nasze dzieci i wnuki nie zawahają się nas 
kopnąć, gdy będziemy leżeć niedołężni lub 
gdy nie spełnimy ich zachcianek.
 Nie tak dawno w banku zapytano mnie 
co bym zrobił gdybym tak wygrał kumu-
lację w totolotku. Nie wiem, czy dlatego, 
że nie piję alkoholu nasunęła mi się myśl, 
że wybudowałbym mały szpital na własnej 
działce, a byłby to szpital jakiego nie ma 
w naszym rejonie, bo nie ma u nas izby 
wytrzeźwień i to ja bym pierwszy ją zbudo-
wał. Trzeba tylko sponsora lub biznesmena, 
który by chciał sfinansować coś takiego. 
Ja bardzo ubolewam nad tym, że mało w 
sejmie i senacie mówi się na ten temat. 
Trochę coś się ma zmienić, ale zmieniłoby 
się jeszcze więcej gdyby wybrani zostali 
posłowie i senatorowie, którzy by chcieli 

coś zrobić w tej dziedzinie. Bardzo mi 
szkoda pana Jaworskiego, który tak marzył 
żeby walczyć z alkoholem, ale za mało miał 
głosów.
 Co się dzieje w tym naszym rządzie to 
widzimy. Co z tego, że teraz można mówić 
co się myśli. To nic, że satyrycy w kabare-
tach wyśmiewają wszystkich wkoło, a ci i 
tak sobie z tego nic nie robią. Jest takie stare 
powiedzenie: „kiedy kobiecie stojącej pod 
latarnią naplujesz w twarz, ta i tak powie że 
to deszcz pada”.
 Kończąc ten artykuł przytoczę pewien 
dowcip oparty na fakcie autentycznym, 
który wydarzył się w czasach komuny. 
Jadący tramwajem pasażer, będący trochę 
„na rauszu” opowiada dowcipy rozbawiając 
podróżnych. W pewnej chwili pada pytanie: 
„czy wiedzą kobiety czym się różni puder 
od naszego rządu?”. Zapada cisza, bo jak 
wiadomo, sprawa polityczna. Pada odpo-
wiedź: „puder jest do twarzy, a rząd do...”. 
Pasażerowie się śmiali, a do dowcipnisia 
podchodzi tajniak i mówi: „jak pan taki 
mądry to niech pan powie czym różni się 
tramwaj od pana?” Pytany odpowiada: 
„tym, że tramwaj to maszyna, a ja jestem 
człowiekiem”. Tamten mówi: „nieprawda, 
bo tramwaj od pana różni się tym, że on so-
bie pojedzie dalej, a pan pójdzie ze mną na 
komendę i wyjaśni czemu to rząd jest do...” 
„Panie władzo” - broni się dowcipniś, „ja 
nie miałem na myśli naszego rządu lecz ten 
na uchodźctwie”. Ten zaś mówi „panie ja 
już jestem 20 lat tajniakiem i dobrze wiem, 
który rząd jest do...”. Wszystko teraz zmie-
rza do tego, żeby nadeszły wcześniejsze 
wybory i tak będziemy bez końca wybierać, 
aż dojdziemy do tego, że wybierzemy tych 
samych tylko inaczej ubranych. 

Józef Samborski

Znaki czasu

	ubezpieczenia komunikacyjne A C, N N W,
	ubezpieczenia mienia (mieszkania, domy, firmy),
	ubezpieczenia życia i „dożycia”,
	kredyty, lokaty, konta osobiste oraz firmowe
    Banku Pocztowego
 Stale poszerzamy naszą ofertę,
  a nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji:
	Urząd Pocztowy Dębica l, ul. Jana III Sobieskiego 11, 
 Pon.-Pt. 9:00-17:00 tel. (14) 670 41 32, 0-502 205 499
	Urząd Pocztowy w Brzostku,
 Pon.-Pt. 8:00-16:00 tel. (14) 683 04 76, 0-607 931 410

Z A P R A S Z A M Y
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Sygnalizuje włamanie do samochodu; 
5) Pracuje przy wykopaliskach; 11) Instru-
ment szarpany; 12) Przegłosowana na Ra-
dzie Gminy; 13) Meksykański Indianin; 
14) Plakietka na piersi; 16) Fotel króla;  
17) Potężne ptaki drapieżne; 19) Roz-
drażnienie, zirytowanie; 26) Akade-
micki Związek Sportowy; 28) Miasto 
w pn.Tajlandii; 29) Kobieta z taboru; 
30) Kołek w beczce; 32) Pogardliwie 
o jedzeniu; 33) Włada białą bronią; 34) 
Wydawanie wyroku.
Pionowo:
1) Trujący w eternicie; 2) Gładka powło-
ka ściany; 3) Jednoczesne brzmienie kilku 

dźwięków; 4) Kleryk; 6) Szmira; 7) Muza 
poezji miłosnej; 8) Krótki miesiąc; 9) Jasz-
czurki owadożerne; 10) Zasłona na twarz 
noszona przez kobiety muzułmańskie;  
14) Hiszpańskie imię żeńskie; 15) Cza-
sem się odwracają; 18) Omyłka w wypo-
wiedzi; 20) Rurka drenarska do odprowa-
dzania wód gruntowych; 21) Wydawca;  
22) Triumfalny do miasta; 23) Graficzna 
ilustracja funkcji; 24) Imię Riepina;  
25) Manatki, rzeczy osobiste; 27) Sztyle-
ty zimy; 28) Bałwan, głupek; 31) Uniwer-
salny rozpuszczalnik; 32) Izraelita.
 Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą rozwią-
zanie.

Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
10 lutego 2006 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: NA NOWY ROK PRZYBY-
WA DNIA NA BARANI SKOK
Nagrodę książkową wylosował 
PAWEŁ SOBCZYK z Siedlisk-Bo-
gusz
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku.

J. Nosal

On i ona siedzą blisko siebie na kana-
pie. Dzwoni telefon. Ona odbiera: 
- Kto dzwonił?
- Mój mąż.
- O! Co mówił?
- Że spóźni się do domu, bo gra z tobą 
w brydża...

		
Do wytwórni pasztetów przyjechała 

kontrola z SANEPID-u. Inspektor z 
SANEPID-u pyta:
- Czy ten pasztet z zająca jest naprawdę 
z zająca?
- Tak, ale prawdę mówiąc dodajemy 
jeszcze koninę.
- A w jakich proporcjach?
- Pół na pół... jeden zając, jeden koń.

		
Kobieta pyta inną kobietę w tram-
waju:
- Proszę pani, ile przystanków jest do 
dworca?
- Dwa.
Kobieta przejeżdża dwa przystanki 

i upewnia się zwracając się do tej 
samej pani:
- Teraz wysiadam, prawda?
- Nie. Teraz cztery.

		
Dwóch prawników weszło do baru. 
Zamówili po drinku, po czym wyciąg-
nęli z teczek po kanapce i zaczęli jeść. 
Natychmiast pojawił się przed nimi 
właściciel baru.
- Panowie, bez przesady, nie możecie 
tu jeść swoich kanapek.
Prawnicy wzruszyli ramionami i za-
mienili się kanapkami.
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WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE - spis treści za rok 2005  
(liczba pierwsza oznacza numer,  

druga stronę)

BIOGRAFIE
-  B i a ł a s  S . ,  W ł a d y s ł a w  F u c z e k 

. . . . . . . . . . . . . z o b .  d z i a ł  O ś w i a t a
- Rogala Z., Z Brzostku rodem (mieszkańcy 

rynku) ..............................................6 – 6,7 
- Rogala Z., Z Brzostku rodem (rodzina Fuglów) 

.............................................7 – 10,11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem (rodzina Grze-

siakowskich) ....................................2 – 4,5 
- Rogala Z., Z Brzostku rodem (rodzina Ma-

dejczyków) ..................................9 – 10,11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem (rodzina 

Oprządków) ................................4 – 10,11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem (rodzina 

Owsiaków) ..................................5 – 10,11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem (rodzina Pie-

niądzów) ......................................3 – 10,11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem (rodzina Sta-

niszewskich) ................................1 – 10,11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem (rodzina 

Szczepanków) ...............................11 – 8,9
- Rogala Z., Z Brzostku rodem (rzemiosło 

Brzostku i okolic) .........................10 – 8,9
- WALD, Żołnierz z legendy (W. A. Miciek) 

.............................................................2 – 3

CZYTELNICY PISZĄ
- Szus A., List do moich sąsiadów ......7 – 15
- Szus A., Życzenia świąteczne „Poemy” ...1 – 18
- Tybur J., Szanowny Panie Niezgoda ....1 – 18

EKOLOGIA
- Czech M., „Stefek” ............................2 - 7
- Dziadura A., Wolnoć Tomku w swoim domku 

.......................................................8 – 14
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-

ska, Niebezpieczne spalanie ...........12 - 11

HISTORIA
- Berrahal K., Prawo do Auschwitz ...2 – 5,6
- Berrahal K., Proch wybuchł w ustach ...3 – 6,7
- Berrahal K., Sowiecki dwusuw ...8 – 11,12
- Gołąb S., Miasto o rodowodzie królewskim 

............................................................1 – 13
- Kula W., Wysiedleni i deportowani bez od-

szkodowania ..................................5 – 6,7,8
- Latacz H., Konstytucja Stanów Zjednoczo-

nych ........................................6 – 4; 7 – 14
- Ruchlewicz W., Moja wiosna 1945 roku 

.................................................1 – 8; 2 – 8
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzoste-

ckiej Kolbusz K. , Brzostek-nasza chlubna 
tradycja miejska ................11 – 6; 12 – 6,7

- Tybur J., Podziemie polskie w latach hitlerow-
skiej okupacji a dzisiejsi kombatanci ...2 – 11

- Tyburowski W., Ludność Brzostku przed 
wiekami .................1 – 12; 3 – 13; 7 – 14,15

- WALD, Żołnierz z legendy (Alfred Miciek) 
.............................................................2 – 3

KULTURA
- a.l., Konkurs pod hasłem „Zima” ......1 – 3
- aa, Wernisaż ......................................8 – 20
- al., Recital Ewy Kobak ..................10 – 12
- Dom Kultury w Brzostku zaprasza ....1 – 8,12
- E.M., Przegląd grup kolędniczych ....2 – 9
- em, 3 Maja ........................................5 – 3
- em, Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecię-

cych ...................................................6 – 5
- em, Kapela Ludowa „Brzostowianie” ...5 – 5
- f.l., Dożynki Powiatowe ..................9 – 2,3
- Humor jest kołem ratunkowym na morzu 

życia ..........................1 – 17; 2 – 13; 3 

– 17; 4 – 17; 5 – 17; 6 – 17; 7 – 17; 8 
– 17; 9 – 17; 10 – 13; 11 – 13; 12 - 13

- Kawalec M., Biblioteka czy sklep ....10 – 12
- Organizatorzy, IV Dni Ziemi Brzosteckiej 

...........................................................8 – 2,3
- Stanula G., Wielki festyn w Kleciach ....7 – 5
- Święto Niepodległości ....................11 - 2
-  War to  przeczytać  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

– 11; 2 – 7; 4 – 9; 5 – 15; 8 - 15

NEKROLOGI
- Wacław Soszyński ..............................6 - 15

OD REDAKCJI
- Redakcja, Drodzy Czytelnicy ............8 - 3

OŚWIATA
- a.a, Jeden z najlepszych na Podkarpaciu ...4 – 8
- a.a., Na basenie ................................3 – 19
- a.c., Konkurs Wielkanocny ...............3 – 2
- a.c., Wyniosą ze szkoły .....................1 – 2
- ab, Nowe warsztaty na święto ......10 – 2,3
- al., Teatr na wsi ................................11 – 4
- Anioł, Anielskie wariacje .................1 – 19
- Berrahal K., Matury za 95 milionów ...7 – 6, 7
- Białas S., Władysław Fuczek (kierownik SP 

w Grudnej Górnej) .........................12 –8,9
- Dyrektor, Sukcesy cieszą .................3 – 16
- Dziedzic K., 88 tysięcy złotych dla Gimna-

zjum w Siedliskach Bogusz ............11 – 5
- f.l., Ślubowanie nauczycieli ..............9 – 7
- Fryc D., Chcę Ci tylko powiedzieć ....6 – 19
- Fryc D., Szkolny festyn rodzinny ...7 – 19
- Gonet A., Z wielu rąk większa pomoc 

..................................................6 – 9,10,11
- Hunia A., Z poezją za pan brat ..........3 – 2
- Informacja o rozpoczęciu II etapu programu 

stypendialnego EFS.....................8 – 12
- Mężyk M., Sposób na ferie .............2 – 12
- Mężyk M., Wychowawcze znaczenie teatru 

szkolnego .....................................3 – 14,15
- Młyniec M., 28 Turniej Powiatowy z Wie-

dzy o BRD ........................................5 – 13
- Organizatorzy, Matematyka nie jest trudna 

matematyka nie jest nudna ..............3 – 16
- Poeci są wśród nas ..........................6 – 13
- Ramut D., Piekarczyk M., Nie dla szkoły 

lecz dla życia się uczymy ..................3 – 7
- Tyburowska E., Szkoła Podstawowa w 

Nawsiu Brzosteckim-Szkołą Marzeń ...12 - 15
- U.K., Festyn z fantazją ..............6 – 11, 12
- U.W., Sukcesy nie tylko sportowe ...1 – 19
- Wojtaszek B., Dziś prawdziwych Cyganów 

już nie ma ..........................................9 – 9
- Wójt Gminy Brzostek informuje .....8 – 15
- Wójtowicz M., Teraz zimy się nie boimy 

...........................................................11 – 5
- Z poezją za pan brat ........................3 – 8,9

PODZIĘKOWANIA
- dziękują .............................................5 – 4
- K.W.Cz. przy parafii Januszkowice, Podzię-

kowanie .............................................9 – 15
- LKS „Brzostowianka” dziękuje ......6 – 18
- Mieszkańcy Domu Nauczyciela w Przeczy-

cy, Podziękowanie ...........................12 - 7
- Podziękowanie za udział w uroczystości po-

grzebowej Józefa Płaziaka ...............6 – 15
- Podziękowanie, Dyrektor i Rada Pedago-

giczna Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Gorzejowej ......................................11 – 6

- Wojnarowska U., Podziękowanie ....2 – 12
- Wójt Gminy Brzostek dziękuje właścicie-

lom nieruchomości ............................2 – 3
- Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz, OSP 

w Siedliskach-Bogusz .......................5 – 4

PORZĄDEK PUBLICZNY
- Boroń M., Komisariat Policji w Brzostku-

nowe struktury ..................................1 – 16
- Boroń M., Policja informuje Policja poszu-

kuje ....................................................4 – 16
- Boroń M., Policja informuje, policja przy-

pomina ...............................................3 – 4
- Boroń M., Policja ostrzega ..............2 – 12
- Boroń M., policja radzi ....................6 - 16

PRAWO
- H.L., O naszej Konstytucji ................5 - 9

REGION STOWARZYSZENIA
- f.l., Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarni-

cze ......................................................8 – 13
- Gonet A., Nasze kulinarne dziedzictwo 

....................................................11 – 14, 15
- Kolbusz M., Nasi niepełnosprawni na wiel-

kiej scenie .........................................9 – 6
- Michalik E., Wigilia w Kole Gospodyń ...1 – 11
- OSP Nawsie Brzosteckie adres strony inter-

netowej ..............................................8 – 15
- Płaziak S., Nadanie sztandaru jednostce OSP 

w Januszkowicach ............................6 – 3
- Szczepkowicz P., I po co komu ten festyn 

.............................................................5 – 4
- Uczestnicy, Warsztaty dobrej zabawy ...11 – 10

REKLAMA
- Berrahal J., Brian Soft .........1 – 20; 

2 – 16; 3 – 20; 4 – 20; 5 – 20; 6 – 
20; 9 – 20; 10 – 16; 11- 16; 12 - 16

- BETA Brzostek .................................8 – 18
- Betoniarnia MARBET ...................10 – 14
- BSR w Krakowie o/Brzostek ..........5 – 19
- Firma więź ........................................9 – 12
- FUH Rzeszów ....................7 – 16; 11 - 12
- Gmina Brzostek ................................6 – 19
- Hurtownia Kazimierz Kłęk ..............4 – 15
- Inter-Optica Brzostek ...3 – 12; 4 – 12; 5 - 18
- Kantor wymiany walut Brzostek ......3 

– 5; 4 – 12; 5 – 13; 6 – 16; 7 – 16; 8 
– 18; 9 – 12; 10 – 12; 11 – 12; 12 - 7

- Mokrzycki Wacław MOKART ........9 – 16
- P.H.U. EMAR Brzostek ........4 – 13; 9- 12
- Pocztowa Agencja Usług Finanso-

wych .........5 – 15; 6 – 16; 7 – 16; 8 
– 18; 9 – 12; 10 – 12; 11 – 12; 12 - 14

- Pogotowie Komputerowe .................9 – 16
- Reguła Andrzej .................................9 – 19
- Shop Pracz Brzostek .....4 – 15; 5 – 19; 7 - 19
- Sprzedam dom mieszkalny w Januszkowi-

cach ....................................................5 – 15
- Sprzedam działkę w Brzostku .........5 – 13
- Sprzedam działkę w Brzostku .........8 – 18
- Sprzedam działkę w Brzostku .........10 – 7
- Sprzedam działkę ..............................3 – 5
- Szymańska Dorota tłumacz przysięgły 

.........8 – 18; 9 – 12; 10 – 12; 11 – 12; 12 - 14
- Tuderek Grzegorz „Samoobrona” ...9 – 18
- Zakład Stolarski Klecie 16 .............12 - 15

RELIGIA
- Artur ks., Odpust w Przeczycy ..........9 – 4
- Berrahal K., Góralu jak nam Cię żal ...4 – 3,4
- Dyrekcja ZS w Brzostku, Przyrzekamy bę-

dziemy trwać ................................4 – 18,19
- e.m., Misterium Męki Pańskiej .........4 – 9
- Jałowy J., Koronacja Cudownej Figury Mat-

ki Bożej w Przeczycy .................8 – 5,6,7,8
-  K a w a l e c  M . ,  B o ż e  N a r o d z e -

nie . . . . . . . . . . . . . . .zob.  dział  Zwyczaje
- Kawalec M., Żywy Pomnik Jana Pawła II ...9–5
- Kolbusz F., Pogrzeb ks. Szymkiewicza ...12-10
- Odpust w Sanktuarium Matki Bożej w Prze-

16
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czycy ..................................................8 – 4

- Ojcze Święty jesteśmy z Tobą .........5 – 11
- Rekoronacja Cudownej Figury Matki Bożej 

w Przeczycy ................................8 – 8,9,10
- Sitko A., Do Szopy wszyscy ...........2 – 15
- Szarek-Ryndak K., Sprawozdanie z przebiegu 

akcji „Mikołajki dla dzieci w 2004 r.”.....2–10
- Szweda G., Odsiecz Rzymska ........5 – 2,3
- Tyburowski W., Usunąć Biskupa! O prze-

śladowaniu Kościoła w PRL-u .......12 – 5

ROLNICTWO
- Kula W., Przysiółki do zalesienia .....4 – 14,15
- Latacz H., Przyszłość małych gospodarstw 

rolnych ...............................................3 – 5
S P O R T
- LKS „Brzostowianka” prowadzi nabór ...5 – 18
- a.l., Nowy zarząd Brzostowianki ....2 – 15
- Bonarek W., Mistrzostwo po raz drugi ...5 – 14
- Bugno F., Szachiści uczcili pamięć kolegi ...9 – 7
- f.l, Zawody strażackie .......................7 – 4
- f.l., Rajd dziennikarzy .......................9 – 5
- f.l., V liga-grupa dębicka .................5 – 14
- J.Z., Halowa piłka nożna .................3 – 19
- J.Z., VI Podkarpacka Olimpiada Tenisa Sto-

łowego ...............................................5 – 14
- Kawalec M., Wakacje pod żaglami ...8 – 19
- Król M., Turniej Mikołajkowy po raz VII 

...........................................................12 - 2
- Król S., Brązowy medal Mistrzostw Polski 

kadetów dla zawodniczki LKS „Brzosto-
wianka” ..............................................6 – 19

- Król S., Wyniki uzyskane przez zawodników 
LKS „Brzostowianka” w Mistrzostwach Wo-
jewództwa Podkarpackiego ...................6 - 18

- M.Cz., V Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ 
Kajakowy „Wisłoka 2005” ..............7 – 20

- Nosal J., Krzyżówka z nagrodą .........1 – 17; 
2 – 13; 3 – 17; 4 – 17; 5 – 17; 6 – 17; 7 – 17; 
8 – 17; 9 – 17; 10 – 13; 11 – 13; 12 - 13

- Pracownicy WTZ, Sport sposobem na inte-
grację .................................................7 – 3

- Terminarz rozgrywek II runda rewanżowa 
sezonu 2004/2005 .............................4 – 16

- Terminarz rozgrywek piłkarskich V liga 
Dębica I runda sezon 2005/2006 .........8 – 15

- Urbański S., Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Juniorów Starszych o Puchar Wójta Gminy 
Brzostek. Halowy Turniej Piłki Nożnej Ju-
niorów Młodszych o Puchar Wójta Gminy 
Brzostek. Klasa „A” Juniorów Młodszych 
Podokręg Dębica ...............................5 – 18

- Urbański S., Klasa „A” Juniorów Młodszych 
– podokręg Dębica. Klasa „0” Juniorów Star-
szych ..................................................9 – 13

- Urbański S., Klasa „A” Juniorów Młodszych 
Podokręg Dębica. Regionalny Turniej ...6 – 18

- Urbański S., Klasa „A” Juniorów Młodszych 
Podokręg Dębica .............................11 – 14

- Urbański S., Klasa Okręgowa Juniorów Star-
szych ................................................11 – 12

- Wykaz firm które wspomogły finansowo” 
LKS Brzostowianka” ........................4 – 16

- Wykaz zawodników którzy grali w junio-
rach młodszych ................................11 - 14

- Zarząd LKS „Brzostowianka”, Klasa „A” 
Juniorów Młodszych. Klasa Okręgowa Ju-
niorów Starszych ............................10 – 14

- Zarząd LKS „Brzostowianka”, Wykaz firm 
które wspomagały LKS„Brzostowianka” 
...................5 – 18; 7 – 18; 10 – 14; 12 - 14

- Zegarowska J., Turniej Mikołajkowy ...1 – 3

ZAGADNIENIA OGÓLNE
- Berrahal K., Ostatnio ........................1 – 6
- Bieniek L., Ogłoszenie ...................12 - 11
- Bieniek L., Szanowni Państwo .........2 – 2
- Bieniek L., Życzenia ........................12 -2
- Bugno F., Brzostecki Alfabet Społeczny 

................................8 – 16; 11 – 7; 12 - 12
- Bugno F., Daleko od szosy ................4 – 9
- Bugno F., Gry i zabawy powiatowe ....1 – 16
- Bugno F., Małe miasto czy wieś ........6 – 5
- Bugno F., Okolice powiatu .....2 – 7; 7 - 12
- Bugno F., Ranking powiatów ..........3 - 16
- Działki stanowiące własność Gminy 

Brzostek przeznaczone do dzierżawy na 
okres 10 lat - Klecie ..........................1 – 7

- f.l., (Wypadek na jezdni przy kościele w 
Brzostku) ...........................................2 – 14

- fl, Chodnik pułapka .......................10 – 15
- fl, Ukwiecony chodnik ..................10 – 15
- H.L., Sztuczki triki i wybryki ..........4 – 12
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej 

oferty .................................................8 – 18
- Król S., Pieniądze z Unii .................9 – 12
- Latacz H., Parcie do władzy .........2 – 10,11
- M.Cz., Pieniądze na drogę ..............10 – 3
- Możesz jeszcze wspomóc organizacje ...4 – 13
- Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 2004r. 
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opracowała Maria Kawalec
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16. 12. 2005r., Dębica
Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” w Brzostku

Chciałam wprowadzić małe sprostowanie do artykułu Waszego 
pisma nr 11 (103) listopad 2005 rok, strona ósma art. pt. „Z 
Brzostku rodem”.
 Otóż zaszła pewna pomyłka, mianowicie na stronie ósmej 
zdjęcie (para staruszków) to nie są Anna i Ignacy Szczepanko-
wie, a Maria i Jan Majchrowiczowie, rodzice mej matki Heleny, 
żony Mieczysława Szczepanka. Ignacy Szczepanek pochodził 
ze Starego Sącza a nie z Lubli. Za błąd ponoszę częściowo i ja 
winę.
 Dziękuję pani Zuzannie Rogalowej i całemu Zespołowi Re-
dakcyjnemu za artykuł. Sprawił mi wiele przyjemnych przeżyć. 
Często sięgam do swoich brzosteckich korzeni i zawsze oprócz 
rodzinnego domu widzę stary kościół i wieżę górującą nad 
miasteczkiem leżącym w zakolu Wisłoki. Wspominam chwile 

spędzone w Brzostku, czasy 
dobre i złe, smutne i radosne. 
Tam żyli moi kochani rodzice, 
serdeczne koleżanki i koledzy, 
dobrzy sąsiedzi. Wielu z nich 
ubyło, a pozostali to leciwi 
ludzie. Za wszystkim „Tęskno 
mi, Panie” K. C. Norwid.
 Jeszcze raz dziękuję, życzę 
Redakcji owocnej pracy dla 
dobra Brzostka.
 Niech młodzi z Wasze-
go pisma poznają jak żyli, 
walczyli i pracowali ich 
przodkowie, niech się uczą 
z przeszłości. Jest do czego 
sięgać pamięcią - było wielu 
zacnych ludzi w Brzostku: 
wśród inteligencji, drobnych 
rzemieślników, kupców i rolników.
 Niech Wasza praca przynosi chlubę gminie, a przede wszyst-
kim sukcesy w życiu i gospodarce mojej rodzinnej miejscowości 
- Brzostkowi.

Szczęść Boże!
Anna Salacha ze Szczepanków

Czytelnicy
piszą

Maria i Jan 
Majchrowiczowie

Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” w imieniu wszystkich 
mieszkańców Brzostku dziękuje Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” za naprawę chodnika. Mocno zużyta metalo-
wa płyta została zastąpiona żelbetonową i użytkownicy chod-
nika mogą już wygodnie i bezpiecznie z niego korzystać.

/f l/

Bezpieczny chodnik
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