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Królowa Jadwiga cieszy się dużą 
popularnością także w czasach 

współczesnych. Szereg instytucji 
zajmujących się krzewieniem oświaty 
obrał ją sobie za patronkę. Ostatnio 
dołączył do nich Uniwersytet Rze-
szowski będący znaczącym centrum 
uczelnianym Podkarpacia. I tak Kró-
lowa Jadwiga obok Krakowa objęła 
swoją opieką również Rzeszów.
 Pod koniec 2006 r. z inicjatywy 
duszpasterzy Kościoła Uniwersyte-
ckiego w parafii Św. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie odbyło się pierwsze 
spotkanie poświęcone świętej Patron-
ce, jednoczące instytucje i osoby, dla 
których Królowa jest przykładem za-
angażowania w służbę nauce i drugie-
mu człowiekowi. Pierwszy „Wieczór 
ze Św. Jadwigą Królową” rozpoczął 

się Mszą św. pod przewodnictwem 
JE Ks. Bpa Kazimierza Górnego, 
następnie Ks. prof. dr hab. Stanisław 
Nabywaniec przybliżył postać polskiej 
Królowej, przedstawiając związane z 
nią fakty, ciekawostki i legendy.
 W „Wieczorze” wzięli udział m.in. 
prorektorzy URz, przedstawiciele 
innych rzeszowskich uczelni, szkół, 
lekarzy i władz samorządowych. 
Brzosteckie gimnazjum z racji swojej 
Patronki także otrzymało zaproszenie. 
Grupa uczniów w strojach epokowych 
reprezentowała naszą szkołę. Orszak 
Królowej Jadwigi składający się z 
dwórek, dworzan i halabardników 
wzbudził duże zainteresowanie uczest-
ników spotkania.

Ks. G. Tendelski

Jadwiżańskie centrum w Rzeszowie

Wspólne 
kolędowanie
5 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Brzostku odbyło się spotkanie Nowo-
roczne członków Koła Terenowego Towarzy-
stwa Walki z Kalectwem. Na spotkanie licznie 
przybyli zaproszeni goście, członkowie Koła, 
uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Brzostku z szefową Panią Alek-
sandrą Paluch.
 Przyjechali do nas: Dyrektor Podkarpackie-
go oddziału PFRON Pan Maciej Szymański, 
Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. 
Rodziny Pani Barbara Wiater, Z-ca Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani 
Aleksandra Kurcz, z Dębicy przyjechali rów-
nież podopieczni Domu Pomocy Społecznej 
na czele z Panią Dyrektor Marią Kurcz. 
 Swoją obecnością zaszczycili nas Proboszcz 
Parafii Brzosteckiej ks. Jan Cebulak i ks. Grze-
gorz Bochnia, siostra zakonna Marinnela oraz 
szefowa Caritas oddziału Brzosteckiego Pani 
Krystyna Szarek-Ryndak. Władze samorzą-
dowe reprezentował Wójt Gminy Brzostek 
Pan Leszek Bieniek, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Pan Marian Ptaszek, Kierow-
nik GOPS-u Pan Adam Ryndak, Kierownik 
GSPZOZ-u Pani Bożena Szymańska .
 Tegoroczna frekwencja jest dla nas nobi-
litacją i zachętą dla naszych dalszych działań 
podejmowanych na rzecz osób niepełnospraw-

Wspólne kolędowanie rozpoczęło się programem artystycznym przedstawio-
nym przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
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nych.
 Wspólne kolędowanie rozpoczęło 
się programem artystycznym przedsta-
wionym przez uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej – za co serdecznie 
dziękujemy wszystkim którzy przygoto-
wali tak piękny występ. W dalszej części 
spotkania krótki wykład multimedialny 
na temat programu w którym uczest-
niczy również nasze Koło w Brzostku 
pn. Centrum Aktywizacji Zawodowej 
i Społecznej Osób Niepełnosprawnych 
przedstawiła Pani Magdalena Łątka i 
Katarzyna Kędzior z Rzeszowskiego 
Oddziału TWK. Pani Barbara Wiater 
przybliżyła wszystkim obecnym rolę 
powołanego 1 grudnia 2006 roku - Peł-
nomocnika Wojewody ds. Rodziny.
 Sprawozdanie z działalności Koła 
Terenowego TWK za 2006 rok złożyła 
Pani Prezes Marzena Kolbusz – powie-
działa, że mijający rok był dobry dla 
naszej organizacji, zdołaliśmy pomóc 
finansowo kilku rodzinom, za naszą przy-
czyną - Fundacja Mam Marzenie speł-
niła marzenie jednego chłopca, kilkoro 
naszych najmłodszych członków, dzięki 
dofinansowaniu z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie mogło uczestniczyć 
w intensywnych zajęciach rehabilita-
cyjnych na basenie w Jaśle pod okiem 
wykwalifikowanych rehabilitantów. 
Otrzymaliśmy również dofinansowanie 
w postaci bonu paliwowego od Fundacji 
Dar Serca PKN Orlen. Byliśmy partne-
rem Podkarpackiego Banku Żywności w 
programie PEAD 2006 dzięki, któremu 

przygotowaliśmy około 50 paczek na 
tegoroczne spotkanie. Największym 
jednak osiągnięciem było utworzenie w 
Brzostku punktu informacyjnego dla osób 
niepełnosprawnych z dyżurami prawni-
ka, psychologa, doradcy zawodowego 
i informatyka. Nie byłoby to wszystko 
możliwe bez przychylności i życzliwości 
Zarządu Oddziału Rzeszowskiego 
oraz Prezesa Janusza Cwanka 
– bardzo dziękujemy.
 Mamy nadzieję, że w 2007 
roku uda nam się zorganizować 
w Brzostku dużą imprezę  inte-
gracyjną wspólnie z Warsztatami 
Terapii Zajęciowej.
 Końcowym akcentem spotka-
nia były życzenia noworoczne 
składane Wszystkim obecnym 
przez Panie Marię Kurcz, Barbarę 
Wiater, Aleksandrę Kurcz, Alek-
sandrę Paluch i Marzenę Kolbusz 
- we wszystkich życzeniach do-
minowało przesłanie szczęścia, 
zdrowia, pomyślności w Nowym 
Roku oraz więcej uśmiechu, wię-
cej życzliwości i wrażliwości na 
problemy innych ludzi.
 W czasie spotkania rozdane 
zostały figurki aniołków wykona-
nych przez podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej w Dębicy 
oraz słodycze przekazane przez 
Dyrektora PFRON-u oraz Wice-
przewodniczącego Rady Gminy, 
pyszne ciasta piekły mamy dzieci 
uczestniczących w zajęciach reha-

bilitacyjnych na basenie w Jaśle.
 Wszystkim naszym sponsorom, 
sympatykom, gościom, Członkom Koła 
- którzy przyczynili się do uświetnienia 
naszego Noworocznego spotkania Za-
rząd TWK w Brzostku składa podzięko-
wania.

Prezes Koła TWK Marzena Kolbusz

Pokochaj mnie życie moje
Pokochaj jaki jestem, a nie jestem egoistą swojego 
sumienia 
chcę słyszeć jak wzywa mnie Imieniem
nakazując milczenie - rozsądek
i umiar w kochaniu wszystkiego co łazi
po zielonej trawie
Co krzyczy i prosi o deser po sutym obiedzie 
we śnie, czy na jawie, układa w głowie chorej
ostatnie resztki marzeń
o miłości której nigdy nie było
o rozkoszy z udręką na przedzie 
i patrzeniu na cudowne niebo, usłane gwiazdami
a w noc ciemną, płaszczem strachu przed błyska-
wicą jasną
z ręką przy oczach, zamyślonych z przerażenia 
że jestem gdzie nie trzeba, strachliwie tchórzliwy
i niemądrze, niemądry
bo próbuję wydrapać jedną małą gwiazdę
z błękitnego nieba, chociaż jedno marzenie
ukryte za płatem mej myśli, mej prośby
bez wzajemności na jutro, na potem.
Pokochaj mnie życie moje gestem
jakiego dotąd nie dałeś
nie każ prosić goręcej
  pokochaj jaki jestem!!!

Zofia Jarmusz

Wiersz czytał uczestnik WTZ Stefan Trychta 

Wybory 
sołtysów
Od 28 listopada 2006 roku trwają 

zebrania wiejskie, na których 
wybierani są na kolejną czteroletnią 
kadencję sołtysi i rady sołeckie. Do-
tychczas zebrania odbyły się w 17 
wioskach.
 Po raz kolejny wybrano na sołtysa 
Jerzego Potrzebę z Brzostku, Józefa 
Dziadurę z Bączałki, Antoniego Trychtę 
z Bukowej, Jerzego Kmiecika z Gło-
bikówki, Pawła Machaja z Kamienicy 
Dolnej, Edwarda Pacanę z Kamienicy 
Górnej, Kazimierza Fryca z Nawsia 
Brzosteckiego, Andrzeja Mokrzyckiego 
z Opacionki, Stanisława Wala z Prze-
czycy, Adama Czyża ze Smarżowej i 
Zbigniewa Wilusza z Zawadki Brzoste-
ckiej.
 W sześciu wioskach zaszły zmiany. 
W Gorzejowej wybrano Mariusza Krzy-
wińskiego, w Grudnej Dolnej Krystynę 
Wójtowicz, w Grudnej Górnej Marcina 
Żurowskiego, w Januszkowicach Bole-
sława Pieniądza, w Skurowej Stanisławę 
Błoniarz, a w Woli Brzosteckiej Zofię 
Grodzką.
 Wybory odbędą się jeszcze w Siedli-
skach-Bogusz i w Kleciach

Dokończenie na stronie 4
/fl/

Na sołtysa w Brzostku głosowało 
159 mieszkańców

Został nim ponownie Jerzy 
Potrzeba

W zebraniu uczestniczyło 8,18% mieszkańców uprawnionych do głosowania
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Dnia 29 grudnia 2006 roku na Zebraniu Zarządu TMZB 
podsumowałem działania jakie zostały podjęte przez 

Towarzystwo, a sfinansowane z dotacji Funduszu Składowego 
USR w Warszawie.
 W okresie wakacji zorganizowano cztery wycieczki rowe-
rowe po trasach rowerowych, które opisano i wydrukowano 
na łamach Wiadomości Brzosteckich w numerach 4-7 2006. 
Wycieczki rowerowe były organizowane pod hasłem „Jak 
bezpiecznie i zdrowo spędzić czas wolny”. W celu bezpiecz-
nego pokonywania tras rowerowych, opracowano przewodnik 
z opisem w/w tras, przedstawiono praktyczne wskazówki 
jak bezpiecznie organizować wycieczki rowerowe. Oprócz 
zaopatrzenia grup w poczęstunek, przeprowadzono szereg 
konkursów ze znajomości prawa ruchu drogowego dotyczące-
go rowerzystów. Osoby biorące udział w konkursie otrzymały 
praktyczne nagrody, które mogą wykorzystać przy kolejnych 
wycieczkach rowerowych np.: oświetlenie, odblaski, dzwonki, 
bidony, pompki, rękawice, zamknięcia itp. 
 Wydany przewodnik „Rowerowe wędrówki po Gminie 
Brzostek” zawiera opisy 4 szlaków rowerowych o łącznej 

długości prawie 70 km. Staraliśmy się, by opis każdej trasy 
rowerowej był jak najbardziej przejrzysty i zwięzły. Opis trasy 
przeplatany jest krótką charakterystyką miejsca, rzeczy lub 

Z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej…
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Sołtys Rada Sołecka

Brzostek 8,18% Jerzy Potrzeba Bolesław Juszkiewicz, Dariusz Kalina, Józef Krzyszczuk, Marek 
Majewski, Zbigniew Raś, Maria Rozwadowska

Bączałka 31,02% Józef Dziadura Kazimierz Andreasik, Józef Gąsior, Jerzy Łukasik, Krzysztof Szczep-
kowicz

Bukowa 24,87% Antoni Trychta 
Edward Dziedzic, Feliks Jamróz, Małgorzata Kasprzyk, Mieczysław 
Kowalski, Wiesław Kowalski, Marzena Owsiak, Józef Roś, Roman 
Samborski

Głobikówka 16,47% Jerzy Kmiecik Józef Cieślik, Wiesław Jędrzejczyk, Jan Prokuski, Janusz Proszowski, 
Stanisław Wodzisz

Gorzejowa 30,95% Mariusz Krzywiński Władysław Kieca, Karol Parat, Jan Świstak, Krzysztof Wolański, 
Paweł Wójcik

Grudna Dolna 15,44% Krystyna Wójtowicz Jan Gliwa, Marek Górzan, Kazimierz Kasprzyk, Roman Pocica, Ry-
szard Wierzbicki, Jerzy Żurowski

Grudna Górna 25,79% Marcin Żurowski
Adam Chmura, Andrzej Czernik, Józef Kuczek, Władysław Pietrzy-
cki, Stanisław Pocica, Stanisław Smagacz, Jerzy Świstak, Kazimierz 
Żurowski

Januszkowice 18,49% Bolesław Pieniądz
Stanisław Furman, Maria Leśniak, Stanisław Mokrzycki, Anna Pie-
niądz, Czesław Pieniądz, Halina Samborska, Edward Stasiowski, Jan 
Wesołowski

Kamienica Dolna 21,67% Paweł Machaj Andrzej Augustyn, Henryk Augustyn, Józef Berek, Józef Jasicki, Zbi-
gniew Machaj, Anna Mordel 

Kamienica Górna 8,43% Edward Pacana Andrzej Cabaj, Eugeniusz Chajec, Marek Kaput, Józef Raś, Krzysztof 
Warchoł, Stanisław Wąsik

Klecie Wybory odbędą się 14 stycznia

Nawsie Brzosteckie 36,98% Kazimierz Fryc Krystyna Dachowska, Stanisław Siwek, Anna Zięba, Krzysztof Zega-
rowski, Leopold Noga, Franciszek Skiba 

Opacionka 15,11% Andrzej Mokrzycki Robert Chajec, Jerzy Dziedzic, Stanisław Jantoń, Danuta Sołtys, An-
drzej Stanek, Krystyna Zegarowska

Przeczyca 20,85% Stanisław Wal Czesław Drechny, Bogdan Dziedzic, Małgorzata Kolbusz, Stanisław 
Nawracaj

Siedliska-Bogusz Wybory odbędą się 12 stycznia

Skurowa 41,27% Stanisława Błoniarz Jarosław Baran, Wojciech Berek, Bogdan Błoniarz, Iwona Gil, Mateusz 
Michalak, Edyta Stawarz

Smarżowa 13,79% Adam Czyż Józef Jędrzejczyk, Stanisław Kapłański, Jan Kurcz, Zofia Traciłowska, 
Jan Wójcik

Wola Brzostecka 40,51% Zofia Grodzka Jan Furca, Alicja Kawalec, Renata Kawalec, Janina Nowicka
Zawadka Brzostecka 43,21% Zbigniew Wilusz Irena Czech, Józef Czernik, Irena Lisak, Jerzy Wojnar

Wyniki dotychczasowych wyborów

Uczestnicy wycieczki rowerowej

Dokończenie ze strony 3
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zabytku godnego 
uwagi. Z pew-
nością każdego 
coś zaciekawi; 
jednych piękna 
przyroda i kra-
jobrazy, innych 
zabytki, a jeszcze 
innych urok i at-
mosfera naszego 
miasteczka.
 Pierwsza trasa 
„Doliną Gogo-
łówki” o długo-
ści około 12 km 
swoim zasięgiem 
obejmuje cztery 
miejscowości : 
Brzostek, Opa-
cionkę, Janusz-
kowice oraz Kle-
cie. Jest to trasa 
bardzo  ła twa , 
p r zeb i ega j ąca 
mało ruchliwymi 
drogami. Możemy podziwiać najstarsze obiekty sakralne, 
dwory oraz osobliwości przyrody położone w dolinie potoku 
Gogołówki. 
 Trasa druga „Brzostecką doliną Wisłoki” również nie 
należy do tras trudnych. Łączna długość to 13,2 km. Jadąc 
doliną Wisłoki zauważymy, dwory, pamiątki kultu religijnego; 
m.in. przydrożne krzyże, kaplice, kapliczki, mogiły, pomniki, 
cmentarze, a także zabytkowe budynki. Oprócz tego może-
my podziwiać piękną panoramę ze wzgórz Skurowej. Trasa 
swym zasięgiem obejmuje też cztery miejscowości: Brzostek, 
Zawadkę Brzostecką, Przeczycę, Skurową. 
 Kolejna trasa „Mała pętla” jest fragmentem „Dużej pętli”. 
Jest to trasa łatwa i bardzo krótka jak na szlak rowerowy o 
długości nie przekraczającej 8 kilometrów. Swym zasięgiem 
obejmuje 6 cmentarzy z I wojny światowej w dwóch sąsied-
nich miejscowościach: Brzostku i Kleciach.
 Natomiast „Duża pętla” jest trasą trudną. Szlak swym 
zasięgiem obejmuje wszystkie cmentarze z I wojny świato-
wej położone w naszej gminie tj.: w Brzostku, w Kleciach, 
w Januszkowicach, w Bukowej, w Skurowej, w Przeczycy, 
w Zawadce Brzosteckiej oraz w Gorzejowej. Trasa o łącznej 
długości 38 km jest najdłuższą w gminie.
Zachęcamy do nabycia naszego przewodnika w Bibliotece 
Publicznej w Brzostku lub w Domu Kultury w Brzostku.
Ponadto wykonano oznakowanie tychże tras rowerowych. 
Samo oznakowanie w terenie odbędzie się już na wiosnę. 
Oznakowanie jest profesjonalnie wykonane przez Zakład 
WIMED –Tuchów, zgodnie z obowiązującymi standardami. 

 Kolejną rzeczą, która jest już finalizowana to Mapa Tu-
rystyczna Gminy Brzostek tj., tablica o wymiarach 80x100 
cm, na której będzie można odnaleźć wyznaczone trasy 
rowerowe: granatowa, brązowa, zielona i czerwona. Oprócz 
tego oznaczony jest „Szlak Turystyczny Śladami Jakuba 
Szeli”, Ogólnopolski Spływ Kajakowy, Rezerwat Przyrody 
Kamera, Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz 
trasy piesze niebieska i żółta.
Tablice w liczbie 5 sztuk, umieszczone będą w miejscach naj-
bardziej istotnych, w których łączy się szereg tras, szlaków.
 W miesiącu wrześniu w ramach akcji „Bezpieczna droga 
do szkoły” Towarzystwo zorganizowało kilka spotkań dzieci 
i młodzieży z funkcjonariuszami Brzosteckiej policji. Podczas 
spotkań w Szkole Podstawowej w Brzostku, Gimnazjum w 
Brzostku oraz Gimnazjum w Januszkowicach przeprowa-
dzono różnorodne testy, konkursy, a uczestnikom wręczono 
nagrody.

 Z pozyskanej dotacji udało się nam również zakupić 
antyramy oraz sztalugi, wywołano szereg zdjęć w dużym 
formacie o tematyce Brzosteckiej na wystawę fotograficzną, 
która wzbogaci obchody 640-lecie nadania praw miejskich 
Brzostkowi. 

 W planowanie i realizację wszystkich przedsięwzięć 
włączyło się wiele osób oraz instytucji za co bardzo dzię-
kuję licząc na dalszą współpracę. Dziękuję Wójtowi Gminy 
Brzostek, Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Brzostku, 
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie, 
Komisariatowi Policji w Brzostku oraz Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku, a przede wszystkim członkom 
Towarzystwa, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w 
działanie, a szczególnie Pawłowi Batyckiemu oraz Andrze-
jowi Cholewiakowi.

Prezes TMZB
Krzysztof Kolbusz

Przewodnik Rowerowe wędrówki po 
gminie Brzostek

Uczniowie SP w Brzostku podczas konkursu

Jedno z oznakowań trasy rowerowej

Dawny budynek Towarzystwa Zaliczkowego
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Bączałka 2 3 281 -0,36%
Brzostek 21 16 2570 0,19%
Bukowa 5 6 505 -0,20%
Głobikówka 3 4 240 -0,42%
Gorzejowa 11 5 764 0,79%
Grudna Dolna 4 4 406 0,00%
Grudna Górna 10 8 542 0,37%
Januszkowice 8 7 890 0,11%
Kamienica Dolna 1 10 502 -1,79%
Kamienica Górna 9 5 836 0,48%
Klecie 7 2 623 0,80%
Nawsie Brzosteckie 14 10 855 0,47%
Opacionka 2 2 443 0,00%
Przeczyca 3 10 718 -0,97%
Siedliska-Bogusz 15 8 1036 0,68%
Skurowa 8 1 435 1,61%
Smarżowa 7 8 668 -0,15%
Wola Brzostecka 8 3 533 0,94%
Zawadka Brzostecka 3 0 389 0,77%

Razem: 141 112 13236 0,22%

Ludność 
Gminy Brzostek  

w 2006 r. 
(stan na dzień 31. 12. 2006)

Przyrost naturalny w Gminie 
Brzostek w latach 1998-2006

Przyrost naturalny w 2006 r.

Z prac  
Rady Gminy
28 grudnia 2006 roku odbyła się III 

sesja Rady Gminy Brzostek. Ob-
rady prowadziła Przewodnicząca Rady 
Zofia Skórska. Podczas obrad Wójt 
Gminy Leszek Bieniek przedstawił in-
formację z wykonania uchwał Rady. W 
okresie objętym sprawozdaniem podjęto 
następujące działania: Zarządzeniem 
Wójta Gminy Nr 92/06 z dnia 27 listo-
pada 2006r. został wprowadzony układ 
wykonawczy do zmian w budżecie na 
2006 rok. Uchwały podatkowe na 2007 
rok z dnia 30 listopada 2006r. zostały 

ogłoszone i przekazane do publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. Aktem notarialnym Nr 
10681 dokonano sprzedaży działki poło-
żonej w Siedliskach – Bogusz zgodnie z 
uchwałą Nr XXXII/174/04 z 29.12.2004 
r. Realizując uchwałę Nr XL/308/06 
sporządzono wykaz nieruchomości 
oznaczonych numerami 71/6 i 71/7 
położonych w Woli Brzosteckiej. 
 W dalszej części obrad Rada Gminy 
podjęła uchwały w sprawie:
•	zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Brzostek na 
2007 r.,

•	zmiany uchwały budżetowej na 2006 
rok Nr XXXII/259/05 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 29 grudnia 2005 

roku.
•	ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 

Gminy Brzostek,
•	przyjęcia rocznego programu współ-

pracy Gminy Brzostek z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego,

•	zmiany nazwy Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Brzostku i zmian w jego statucie,

•	nabycia działki położonej w Brzostku 
z przeznaczeniem pod rozbudowę 
chodnika,

•	przeznaczenia do najmu pomieszczeń 
w domu ludowym w Bączałce na okres  
powyżej trzech lat.

Ewa Szukała

J. Nosal
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W niniejszym opracowaniu przed-
stawiam sylwetkę Julii Chajec 

kierowniczki Szkoły Podstawowej w 
Siedliskach-Bogusz (1948-1962) jako 
bardzo dobrą nauczycielkę, przykładną 
wychowawczynię i organizatorkę oświaty. 
Charakterystyka ta dotyczy szczególnie 
14 lat pracy w wiejskiej, prowincjonal-
nej szkole. Obraz ten jest subiektywny, 
widziany oczami nauczycielki pracującej 
pod jej kierownictwem 9 lat.
 Julia Chajec z domu Wadas urodziła się 
7 lutego 1917 roku w Jodłowej. Jej rodzice 
posiadali gospodarstwo rolne. W roku 
1924 rozpoczęła naukę w Powszechnej 
Szkole Podstawowej w Jodłowej nr. 1. 
W 1931 roku, po ukończeniu Szkoły Po-
wszechnej podjęła naukę w Seminarium 
Nauczycielskim im. bł. Kingi w Tarnowie 
pod dyrekcją księdza Józefa Chrząsz-
cza. Nauka trwała 5 lat. W roku 1936 
ukończyła Seminarium Nauczycielskie. 
Następnie jako w pełni wykwalifikowa-
na nauczycielka została zatrudniona w 
przedszkolu w Jodłowej na 3 lata od 1936 
do 1939 roku. W okresie wojennym miała 
5 lat przerwy w pracy. Następnie w roku 
szkolnym 1944/45 została zatrudniona 
w Szkole Powszechnej w Dęborzynie. 
Po roku pracy od 1 września 1945 r. roz-
poczęła pracę w Szkole Podstawowej w 
Jodłowej. W 1945 roku Julia wyszła za 
mąż za chłopaka ze Skurowej Antoniego 
Chajca. Pochodził on z wielodzietnej 
rodziny. Miał średnie wykształcenie. W 
okresie okupacji należał do AK i razem 
z kolegami walczył z okupantem nie-
mieckim. Julia wraz z mężem pracowała 
w Szkole Podstawowej w Jodłowej w 
latach 1945-1948. Od września 1948 roku 
obydwoje wraz z córeczką Stanisławą 
przenieśli się do wsi Siedliska-Bogusz. Tu 
rozpoczęli pracę w Szkole Podstawowej. 
Pani Julia objęła kierownictwo szkoły po 
pani Cecylii Zdziarskiej, która odeszła na 
emeryturę. Tu urodził się im syn Józef. 
Pracowali w szkole 14 lat do 1962 roku. W 
1962 r. zostali przeniesieni do Jodłowej, 
gdzie pracowali w Szkole Podstawowej 

przez 5 lat. Potem przeszli na emeryturę. 
Za wieloletnią pracę Julia Chajec otrzy-
mała odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, 
Krzyż Kawalerski.
 Pragnę teraz przedstawić sytuację 
Szkoły Podstawowej w Siedliskach-
Bogusz po objęciu kierownictwa przez 
panią Julię Chajec. Budynek szkoły był 
drewniany. Mieściło się w nim 4 sale 
lekcyjne, korytarz, mieszkanie kierownika 
szkoły złożone z kuchni, pokoju i koryta-
rza. Szafa z dokumentami mieściła się w 
korytarzu obok kuchni. Podłogi w klasach 
były drewniane napuszczane olejem. W 
każdej klasie był piec kaflowy opalany 
węglem. Później adoptowano strych i 
powstały tam jeszcze dwie sale lekcyjne. 
Była to szkoła siedmioklasowa. Do szkoły 
chodziły dzieci ze wsi Siedliska-Bogusz 
oraz ze wsi Smarżowej i Głobikówki. 
W tych dwóch wsiach nie było siódmej 
klasy. Do szkoły uczęszczało ponad 200 
uczniów. Klasy były liczne od 28 – 30 
uczniów. Nauczyciele uczyli po 36 godzin 
tygodniowo. Nauka odbywała się również 
w soboty. Było 6-cioro nauczycieli. Mąż 
Julii Antoni uczył matematyki, chemii, 
fizyki, śpiewu, wychowania fizycznego. 
Julia uczyła j. polskiego. W 1950 roku 
mąż Antoni został aresztowany przez mili-
cję i wywieziony do więzienia w Żmigro-
dzie. Ze względu na jego przynależność 
do AK w czasie okupacji był podejrzany 
o zabicie milicjanta w Głobikówce. Po 
przesłuchaniach został uniewinniony i 
wrócił do rodziny. Okazało się, że ktoś 
przypadkowo w Głobikówce w nocy 
zastrzelił milicjanta zamiast jednego z 
mieszkańców wsi, który w czasie okupacji 
współpracował z Niemcami.
 Pani Julia Chajec była nauczycielką 
i wychowawczynią wymagającą ale 
wyrozumiałą. Celem nadrzędnym było 
dobro ucznia, jego rodziny i środowiska. 
Wychowywała swoich uczniów na uczci-
wych, pracowitych, zdyscyplinowanych 
i odpowiedzialnych ludzi. Szanowała 
i akceptowała swoich uczniów takimi 
jacy są, z ich zaletami i wadami. Jako 
wychowawczyni znała dobrze swoich 
podopiecznych, ich możliwości i ograni-
czenia. Dla p. Julii ważny był nie tylko 
uczeń, ale również jego rodzice, rodzeń-
stwo i koledzy. W trakcie przypadkowych 
spotkań z rodzicami rozmawiała o swoich 
uczniach, dopytywała się o trudności, do-
radzała i prosiła o stały kontakt. Co więcej 
odwiedzała swoich uczniów w domach, 
aby sprawdzić w jakich warunkach żyją 
podopieczni. 
Pani Julia była wrażliwa, opanowana, 
współpracowała z nauczycielami uczą-
cymi w tej szkole. Jej uwagi pohospita-
cyjne lekcji były rzeczowe i przemyślane. 
Współpraca układała się dobrze. Szkoła 
była oceniana jako jedna z najlepszych 
szkół wiejskich w powiecie jasielskim. 
 Dzieci nie miały zbyt dobrych warun-
ków domowych do odrabiania zadań, mu-
siały po powrocie ze szkoły pomagać w 
gospodarstwie, nieraz do późnych godzin, 

a wieczór przy lampie naftowej siedzieć 
pisać i uczyć się. W latach powojennych 
mało uczniów szło dalej do szkół. Więk-
szość rodziców nie pracowała nigdzie 
poza gospodarstwem rolnym. Dzieci były 
skromnie ubrane i niedożywione. Pani 
Julia pomogła bardzo chłopcu uzdol-
nionemu muzycznie, a biednemu dostać 
się do Szkoły Muzycznej w Rzeszowie. 
Chłopiec ten ukończył szkołę i pracował 
w Filharmonii w Rzeszowie.
 W okresie powojennym w szkole pro-
wadzono kurs nauki dla analfabetów. Po-
tem powstała dwuletnia Szkoła Przyspo-
sobienia Rolniczego. Szkoła otrzymała 
wiele pomocy naukowych i wyposażenie 
pracowni zajęć praktyczno-technicznych 
z czego korzystali uczniowie starszych 
klas podstawówki. Obowiązkowe było 
nauczanie języka rosyjskiego od V-VII 
klasy.
 Po wojnie nastał ustrój socjalistyczny. 
Nauczycieli zmuszano do przynależności 
do PZPR-u, a szczególnie domagano się 
tego od kierownictwa szkoły. Pani Julia 
Chajec nie uległa presji, dlatego władze 
patrzyły na nią jak na intruza – wroga 
władzy ludowej. Mimo dobrych osiągnięć 
w nauce całej szkoły ze strony Komitetu 
Powiatowego PZPR-u nie akceptowano 
takiej szkoły. Wreszcie w sierpniu 1962 r. 
wezwano p. Julię do Inspektoratu Oświa-
ty Jaśle na ważną rozmowę. Inspektor 
oświadczył jej, że musi zrezygnować 
z kierownictwa szkoły, jako jedyna nie 
należy do PZPR-u. Inspektor proponował 
jej mieszkanie w budynku podworskim, a 
w szkole mogłaby z mężem uczyć. Pani 
Julia była osobą honorową i podziękowała 
za tą propozycję. Została upokorzona 
i wyraziła chęć przeniesienia ich oby-
dwojga do rodzinnej wsi Jodłowa. Tak się 
stało. Od 1 września 1962 roku obydwoje 
rozpoczęli pracę w Szkole Podstawowej 
w Jodłowej jako zwykli nauczyciele. W 
siedliskach-Bogusz kierownictwo szkoły 
objął Stanisław Kita, który wraz z żoną 
cieszył się dobrą opinią. Musiał jednak 
należeć do PZPR-u.
 Pani Julia w Jodłowej pracowała przez 
5 lat. W 1967 roku przeszła na emeryturę. 
Za wzorową, wieloletnią pracę otrzymała 
„Złoty Krzyż Zasługi”. W 1972 roku 
z inicjatywy Związku Nauczycielstwa 
Polskiego otrzymała „Krzyż Kawalerski”. 
Mąż pani Julii Antoni zmarł w 1983 r. 
po ciężkiej chorobie. Pani Julia została z 
córką Stanisławą jej mężem i dziećmi.
 Syn Józef po szkole oficerskiej dostał 
pracę w wojsku na Helu. Ożenił się i 
wychował z żoną dwójkę dzieci. Obecnie 
przeszedł w stan spoczynku.
Pani Julia ma obecnie 89 lat. Mimo 
podeszłego wieku czuje się dobrze, jest 
sprawna fizycznie i nie zawodzi ją pamięć. 
Utrzymuje kontakt z kilkoma osobami z 
Siedlisk-Bogusz. Ciekawi ją wszystko co 
dotyczy szkoły i starszych ludzi, których 
pamięta. Będąc w Siedliskach przed 
kilkoma laty podziwiała nowy kom-
pleks budynków szkolnych. Drewniany 
budynek szkolny w tym roku zniknął z 
powierzchni, bo został rozebrany.

Maria Zdziarska
naucz. emer. z Siedlisk-Bogusz

Julia Chajec
Kierownik Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz w latach 1948-1962
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WSTĘP

Czas i życie upływają szybko, nowe 
zdarzenia wypierają z pamięci czyny 

naszych przodków, tych najbliższych i 
tych z parafialnych kręgów. Chwile reflek-
sji nad przeszłością, naszymi korzeniami, 
rodzinnymi stronami przychodzą same. 
Są one inspirowane osobistymi doświad-
czeniami, bazują na miejscowej tradycji i 
mają różne odcienie barw.
Poeta ujął to słowami:

Gdy rozważam nasze dzieje
I otwieram trumny wieko,
Chciałbym płakać – lecz się śmieję,
Ja się śmieję – a łzy cieką

(W. Wysocki)

 Jednak pewne fakty i wydarzenia 
zasługują na dłuższą pamięć, o co muszą 
zadbać kolejne zmiany w sztafecie po-
koleń. Musimy ratować od zapomnienia 
dzieje naszych małych ojczyzn. Zostawmy 
następnym pokoleniom wiadomości o 
naszych poprzednikach, a jeśli nie są one 
pełne, to zostawmy istniejące warianty 
tych wiadomości.
 Celem opracowania jest przedstawienie 
sylwetki Jakuba Szeli, chłopa ze Smarżo-
wej, buntownika przeciw pańszczyźnie, 
aktywnego uczestnika krwawych dni 1846 
roku, zesłańca w dalekie kraje. Różnorakie 
opinie o nim zostały ukształtowane w 
oparciu nie tylko o fakty, ale też o legendy 
i mity.
 Książka jest adresowana do mieszkań-
ców doliny rzeki Kamienicy – okolic, w 
których żył i działał Jakub Szela.
 Powstała ona na podstawie literatury 
przedstawionej w bibliografii. Ze względu 
na charakter opracowania tekst cytowany z 
literatury jest pisany kursywą i nie zawsze 
podawane jest jego źródło.

Autor

1. WPROWADZENIE

W krwawych wydarzeniach 1846 
roku w Galicji, w tym w siedliskiej 

parafii i najbliższej okolicy, brali udział 
czterej główni aktorzy: chłopi, szlachta, 
austriaccy urzędnicy i obóz demokra-
tyczny. Każdy z aktorów kreował później 
swoją wizję przyczyn, przebiegu, sensu 
i skutków rabacji. Dotyczy to również 
dramatu w dolinie rzeki Kamienicy, gdzie 
krwawe pogromy były, według literatury, 
najbardziej okrutne.
 Nawet obecnie, 160 lat po rabacji, 

ocena rzezi galicyjskiej nie jest prosta. 
Nie można upraszczać sprawy i potępiać 
chłopów z moralnego punktu widzenia lub 
ze względu na konsekwencje ich czynów. 
Nie można również zrzucać całej winy 
na urzędników austriackich i szlachtę, a 
chwalić chłopów w przekonaniu, że ich 
postępowanie było w pełni uzasadnione i 
godne naśladowania.
 Na dużej przestrzeni od Soły do Sanu, 
od Wisły po szczyty Karpat – chłopi do-
konali rzezi panów. Okrutne sceny miały 
miejsce w okolicach Tarnowa, Pilzna, 
Brzostku, Bochni, Gdowa itp. Bestialskie 
akty mordów trwały krótko, zasadniczo 
od 19-go do 21-go lutego 1846 r., ale 
wystarczająco długo, aby śmierć zebrała 
obfity plon.
 Wydarzenia, o których mowa, nie miały 
dowódcy, osoby wiodącej. Była jedynie 
siła sprawcza, przyczyny, fakty i skutki, 
lecz zabrakło wodza. Nawet po rabacji 
wódz był potrzebny, więc go wymyślono 
po wydarzeniach 1846 roku. Wybór padł, 
słusznie czy też nie, na Jakuba Szelę, chło-
pa ze Smarżowej. Przysłowie powiada, że 
sukces ojców ma wielu, a porażka same 
macochy.
 O wydarzeniach 1846 powstało bardzo 
dużo skrajnie różnych opinii. A o Jakubie 
Szeli napisano setki, a może nawet tysiące, 
rozpraw, raportów, publikacji, książek, 
artykułów, wierszy, pieśni, opowiadań, 
legend itp. Pisali o nim wielcy i mali tego 
świata, uczeni i prostacy, publicyści, hi-
storycy i literaci, politycy, księża i ateiści. 
W opiniach jednych został potępiony, zaś 
inni wychwalali jego czyny.
 Oto wybrane epitety przypisywane 
Szeli: morderca, zbrodniarz, upiór, dyk-
tator powstania chłopskiego, narzędzie 
kary boskiej dla tyranów, potwór, straszak, 
łotr, herszt, zbój galicyjski z roku 1846, 
degenerat, uosobienie zgnilizny moralnej, 
główny wódz chłopskiej czerni, człowiek 
– którego nazwisko na zawsze otacza prze-
kleństwo narodu, okrutny mistyk, ciemny 
jak tabaka w rogu, prowokator płaszczący 
się przed mundurem austriackim, prawa 
ręka Breinla.
 A na drugim biegunie opinii teksty: 
pierwszy świadomy chłopski bojownik 
o prawa chłopów, chłopski wybawiciel, 
człowiek czuły na krzywdę chłopską, 
wielki wódz w walce o wolność chłopską, 
człowiek uczciwy i honorowy, wielki i 
zasłużony człowiek, krystaliczna postać 
chłopska, przyczynił się do zniesienia 
pańszczyzny, przesunął się przez dzieje 
jako potępieniec – a był tylko mścicie-
lem, cesarski plenipotent, była to natura 
niezwykle harda i stanowcza, imponował 

odwagą i siłą, potrafił dotrzymać słowa. 
 Opinie te nawzajem się wykluczają, 
podobnie jak informacje o życiu i czynach 
tego człowieka. Treść pisanych o Szeli 
tekstów mocno, a nawet bardzo mocno, 
zależała od środowiska, które reprezento-
wał autor, od czasu, a nawet od modnej w 
danej chwili ideologii. Nie jest to dobre, 
bo prawda jest jedna, ale niestety tak 
było. Wokół tego chłopa nagromadzono 
wiele mitów, półprawd i powtarzanych 
domysłów, które z czasem traktowane były 
jako udokumentowane fakty. Tak zrodziła 
się tragiczna postać Szeli, która żyje w 
świadomości ludzi, pobudza do dyskusji 
i zmusza do pytań.
 Czy istnieje jednak możliwość oczysz-
czenia z plotek i kłamstw tę tragiczną 
postać? Wątpię – raczej nie.
 Nazwisko Jakuba Szeli występuje w 
encyklopediach, podręcznikach szkol-
nych, literaturze klasycznej, Internecie 
a także w mediach. Kolejne pokolenia z 
jego rodzinnej Smarżowej i najbliższej 
okolicy powinny zachować w pamięci 
przynajmniej główny rys życia i czynów 
swojego rodaka, bez względu na oceny 
tych czynów: chwalebne czy naganne. 
Niech rodacy wiedzą trochę więcej niż 
podają podręczniki szkolne i lokalny 
przekaz z ojca na syna.
 Z drogi krajowej z Pilzna do Jasła, w 
miejscowości Kamienica Dolna skręcam 
w lewo i jadę do Smarżowej. Kręta, asfal-
towa jezdnia kurczowo trzyma się koryta 
rzeki Kamienicy. Po drodze mijam: były 
dwór w Siedliskach, kościół parafialny, 
a dalej, po lewej stronie drogi, pole, na 
którym niegdyś stał dom Jakuba Szeli.
 Spotkany trzydziestoletni Zbyszek z 
Siedlisk nie wie, gdzie mieszkał Szela. 
Nie kojarzy nawet, kto to był. Ma swoje 
problemy z dopłatami z Unii, a o drugiej 
wojnie światowej opowiadał mu dziadek. 
Czy tam było coś o Szeli? Może i było.
 Zośka ze Smarżowej, co mieszka na 
dziole, pamięta opowiadanie swojej bab-
ki:
 Dawniej nędza była tak straszna, że na 
wiosnę ludzie byle jakie zielsko gotowali i 
jedli. Zimą mieszkali w jednej izbie razem 
z bydłem. Chłop musiał za darmo robić we 
dworze, a pan kijów na plecy nie żałował. 
Powszechnie bito poddanych, oj okropnie 
bito.
Górzan z Gorzejowej pięćdziesiąt kijów 
na goliznę dostał za to tylko, że powtarzał 
wieści o powstaniu, które na jarmarku w 
Brzostku słyszał. Tak było. Szela miał na 
panów złość wielką za chłopską krzywdę. 
Nawet do cesarza chodził ze skargą, a 
cesarz dał mu takie pozwolenie, że przez 
dwadzieścia cztery godziny mógł z panami 
robić co chciał. I Szela zaczął, a chłopi 
mordowali.
Ten z dworu, który wymierzył pięćdzie-
siąt kijów Górzanowi, dostał się w ręce 
chłopów. Podobno piłą go rżnęli, a Górzan 
wołał: „ostrożnie, pomaluśku, pomaluśku, 
bo to strasznie dobre panisko było”.
 W końcu Zośka podsumowuje: po 
tym wszystkim ludziom się polepszyło, 
panowie popuścili, a chłop na pańskim 
nie musiał za darmo robić.
 Kim był Szela i gdzie mieszkał? – py-

StaniSław BiałaS

Jakub Szela
Kim był?      (1)
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tam w szkolnym stylu.
 Kim był? – zastanawia się moja roz-
mówczyni. No, był chłopem ze Smarżo-
wej, a w książkach rysują go w takim dłu-
gim płaszczu. Nie wiem gdzie mieszkał, 
ale Władek, krewniak z Grudnej, może to 
wie, bo on to historyk na całą okolicę.
 Władek przejmuje rolę przewodnika i 
krętymi ścieżkami dochodzimy wprost do 
zagonów Szeli. Nieduże pole, do którego 
od szosy prowadzi nieużywana obecnie 
polna droga. Dom Szeli nie istnieje, nie 
ma po nim ani śladu. W dawnym obejściu 
krzewy dzikiego bzu, zdziczałe śliwy i 
pnie drzew. Stara studnia jest świadkiem, 
że kiedyś ktoś tu mieszkał – tłumaczy 
Władek.
 O, a tam przy asfaltowej drodze, wi-
dzisz ten stary, walący się ceglany dom? 
Właśnie w tym domu był posterunek 
policji, która dozorowała chłopów ze 
Smarżowej po rabacji.
 – Skąd znasz tyle informacji o Szeli? 
– nieśmiało zagaduję mojego przewodni-
ka.
 – Poczekaj, bo muszę zacząć od po-
czątku. Dziadek mojego dziadka i Jakub 
Szela w 1846 roku podpisali podanie do 
cesarza w imieniu 50-ciu okolicznych wsi. 
Obaj reprezentowali Smarżową. W domu 
z dziada pradziada wspominało się Szelę. 
Tu, w Smarżowej i najbliższej okolicy 
tak było w wielu domach. Zimą czytam 
książki o Siedliskach, Grudnej, Pilźnie i 
stąd moja wiedza o Szeli.
 Alfred mieszka na granicy Grudnej, 
Głobikówki i Smarżowej. Za miedzą są 
Kopaliny, gdzie od dawna żyli i żyją Szele. 
Przy domu niewielki, prywatny skansen.
 – Masz eksponaty z czasów Jakuba 
Szeli?
 – Może trochę młodsze, ale takie same 
jak z drugiej połowy XIX wieku: cepy, 
żarna, konewki, cebrzyk, niecki, stępa, 
przysiadka, pociosek, kule do konewek 
– wylicza Fredek.
 – Znasz ludzi z Kopalin, dzisiejszych 
Szelów? Czy Szele odróżniają się od 
mieszkańców pogranicza trzech wiosek?
 – To są normalne chłopy, robotni, ho-
norowi i dobrzy sąsiedzi. Szanują innych 
i wymagają szacunku dla siebie, nie dadzą 
sobie w kaszę dmuchać.
 – Chciałbyś mieć żonę z rodziny Sze-
lów?
 – Nie! Jedna mi wystarczy, a moja nie 
jest Szeląką – zdecydowanie zadeklarował 
właściciel skansenu.

 Gromada sześcioklasistów z Siedlisk 
nie podjęła rozmowy o Szeli.

2. ŻYCIORYS JAKUBA SZELI

Niewiele zachowało się wiarygodnych 
danych o życiu Jakuba Szeli i jego 

rodziny. W literaturze niektóre dane są ze 
sobą sprzeczne, a bywa, że tendencyjnie 
sfałszowane.
 Jakub Szela, syn Jana i Anny Litak, uro-
dził się 15-go lipca 1787 r. w Smarżowej. 
Został ochrzczony w kościele w Siedli-
skach przez ks. Mateusza Sopini. Rodzica-
mi chrzestnymi byli Wojciech Jędrzejczyk 
ze Smarżowej i Jadwiga Białas, żona 

Stefana. W 1809 roku Jakub wziął ślub w 
kościele w Siedliskach z Rozalią Chodur. 
Z tego małżeństwa urodziło się pięcioro 
dzieci: Anna, Jan (zmarł jako niemowlę), 
Katarzyna (zmarła jako niemowlę), Kata-
rzyna i Stanisław. Żona Rozalia zmarła w 
1818 roku, a Jakub ożenił się po raz drugi 
w 1819 roku z Agnieszką Perwendowską. 
Po śmierci Agnieszki ożenił się jeszcze raz 
w 1831 roku z Salomeą Niewiarowską.
 Takie dane podaje ks. Karol Kawula w 
pracy [4] na podstawie ksiąg metrykalnych 
z siedliskiej parafii.
 Adam Bogusz w książce [1] pisze, że 
Jakub Szela urodził się 15-go listopada 
1787 r., z ojca Jana i matki Anny Łuka-
sik. Oprócz tego autor ten twierdzi, że 
Szela miał cztery żony, jednak nie podaje 
imienia i nazwiska tej rzekomo czwartej 
żony.
 Cz. Wycech [10] podaje, że Szela miał 
troje dzieci: Stanisław, Katarzyna i Józef. 
M. Janik [9] twierdzi, że w 1848 roku 
syn Józef miał 16 lat, a Katarzyna była 
nieletnia. Stąd wynika, że matką Józefa i 
Katarzyny była trzecia żona Szeli.
 Nie wiadomo jaki był los Anny i Kata-
rzyny – córek z pierwszego małżeństwa, 
o których wspomina Kawula.

 Dziadek Jakuba Szeli, Krzysztof Sze-
la, mieszkał w Smarżowej i posiadał 30 
morgów najlepszej ziemi. Ów Krzysztof 
miał sześciu synów, a najmłodszy Jan był 
ojcem Jakuba. Trudno zlokalizować te 30 
morgów, ale są pewne poszlaki, że były 
one w obecnych Kopalinach.
 Gospodarstwo po ojcu Janie przejął 
starszy syn Kazimierz, natomiast Jakuba 
czekała służba wojskowa w armii austria-
ckiej, która wówczas trwała czternaście 
lat. Nie chciał on jednak iść w rekruty 
i dlatego sam odciął sobie siekierą dwa 
palce u lewej ręki, niektórzy piszą, że u 
prawej. Ręka się zagoiła, a Jakub został w 
Smarżowej. To zdarzenie przypisuje Szeli 
Adam Bogusz, potomek zamordowanych 
dziedziców.
 Chociaż Jakub nie poszedł do wojska, 
ale nie miał również gospodarstwa, więc 
został rzemieślnikiem. Był bardzo dobrym 
kołodziejem i cieślą, smarżowską „złotą 
rączką” bez dwóch palców, mówiono o 
nim, że „co chciał to zrobił”.
 Pierwsza żona Jakuba, Rozalia, jako 
wychowanka dworska, we wianie ślubnym 
dostała od dziedziców w użytkowanie 
zagrodę w Grudnej Dolnej. Inne źródła po-
dają, że była to zagroda ze smarżowskiego 
folwarku w Grudnej Dolnej. Dzisiaj, po 
dwóch wiekach, trudno zlokalizować 
miejsce tej zagrody. Nawet szwagier Szeli, 
Szydłowski, który pochodził z Grudnej 
Górnej, nic o tej zagrodzie nie wspomi-
nał.
 Właściciele dworu widzieli w Jakubie 
zdolnego rzemieślnika i energicznego 
idola chłopów. Nic dziwnego, że chcieli 
pozyskać go dla siebie i zaproponowali 
mu przeniesienie się do Smarżowej, bli-
żej dworu. Dwór osiągnął swój cel i miał 
Szelę pod ręką.
 Był on nie tylko znakomitym rzemieśl-
nikiem, ale również dobrym gospodarzem 
na 14-tu morgach ziemi, na południowym 
zboczu, po prawej stronie rzeki Kamie-

nicy. W swojej wsi miał opinię bardzo 
gościnnego; nawet dziada chodzącego po 
prośbie sadzał za stół i częstował, w myśl 
hasła „czym chata bogata”. W komorze 
wódka z miodem czekała na gości, ale sam 
gospodarz pijakiem nie był. Powiadali o 
nim, że „dziada ugości, ale dworowi nie 
daruje”. Żyd też nie zrobiłby interesu na 
Jakubie – chociaż chłop, lecz swój rozum i 
przebiegłość miał. Uparty był ten Szela.
 Młoda jego żona, Salcia również miała 
za swoje. Przed pójściem do kościoła mu-
siała przysięgać, że na żadnego mężczyznę 
nie spojrzy, a po kościele przysięgała, że 
wcześniejszej przysięgi dotrzymała.
 Natura obdarzyła go okazałą postawą, 
dużą siłą fizyczną, stanowczym charakte-
rem i chłopską mądrością. Tymi cechami 
zwracał na siebie uwagę nie tylko chło-
pów, ale i dworu. W swoim postępowaniu 
był zdecydowany, chociaż czasami nieob-
liczalny.
 Chłopi z Siedlisk i Smarżowej wybrali 
go swoim deputatem. Przedstawiał ich 
skargi u starosty w Tarnowie a nawet w 
Gubernium we Lwowie. Do Tarnowa i 
Lwowa chodził na piechotę, a niektórzy 
twierdzili, że nawet do Wiednia. Jako 
rzecznik spraw chłopskich był w ostrym 
konflikcie z dworem. Bogusz pisze, że do-
piero od 1831 roku Szela zaczął sztorcem 
stawać wobec dworu.
 Według jednych (A. Bogusz) był on 
analfabetą, a według innych umiał czytać 
i pisać. Niewątpliwie był to chłop inte-
ligentny, z darem przywódczym, niewy-
kształcony talent ze Smarżowej. Świetnie 
znał prawo dotyczące powinności chłopa 
względem dworu, a w szczególności w 
odniesieniu do pańszczyzny. Jeśli nawet 
nie umiał czytać, to potrafił zrobić użytek 
z „chłopskiego rozumu”.
 W tragicznych dniach lutego 1846 
roku był lokalnym przywódcą chłopów w 
siedliskiej parafii. Po dniach krwawej rzezi 
organizował zarządzanie dworami w Sied-
liskach, Smarżowej i najbliższej okolicy. 
Od tego momentu nazwisko Szeli znane 
było chłopom w cyrkule tarnowskim.
 W drugiej połowie kwietnia 1846 roku 
Szelę, z rozkazu starosty tarnowskiego, 
podstępnie umieszczono w koszarach 
policyjnych w Tarnowie i pilnie strzeżono. 
Ta forma izolacji smarżowskiego chłopa 
trwała ponad rok i pomimo prośby nie 
otrzymał on zgody na powrót do swojej 
rodzinnej wsi.
 W lutym 1848 roku Jakub Szela wraz 
żoną i dwójką dzieci został przewieziony 
na Bukowinę, do wsi Glitt w dominium 
Sołka koło Czerniowic. Z wygnania na 
Bukowinę Szela już nigdy nie wrócił do 
Smarżowej.
 Nie jest znana dokładna data śmierci J. 
Szeli, w literaturze podaje się rok 1862 lub 
1866. Zmarł śmiercią naturalną na Buko-
winie. Pochowany został na cmentarzu w 
Vicsani (polska nazwa Ruda), około 6 km 
od miasta Siret.
 W literaturze pojawiają się również 
plotki, że Szela został zamordowany przez 
grupę szlachciców, którzy przysięgli mu 
zemstę.

c.d.n.
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Z Brzostku rodem...
„Znad ciemnej rzeki wiatr przylata
I mglistych wspomnień woń przynosi.
Pamięć maluje przeszłe lata, 
Jak raj anielski dawni Włosi…
 Bo coś w szaleństwach jest młodości,
 Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,
 Co jest mądrzejsze od mądrości
 I rozumniejsze od rozumu.”
         L. Staff „Martwa pogoda” 1946

Styczeń 2007 roku zatopiony w jesiennej 
aurze. Czarne lasy, zabłocone drogi, puste 

pola przeorane grubymi skibami, przelatujące 
stada gawronów i wszędzie pusto jakby na 
chwilę zamarło życie. Jestem na Woli Brzo-
steckiej, kiedyś bardzo ubogiej wsi wrośniętej 
w nędzę galicyjską. Stały tu i ówdzie chaty 
pokryte strzechą, a w około nich małe zabu-
dowania gospodarskie. Dziś piękne, kolorowe 
domy, a wokół nich budynki gospodarskie, 
ogrody kwiatowe, egzotyczne drzewka i krze-
wy, wymyślne ogrodzenia, a na nich tabliczki 
ostrzegające przed wejściem na podwórze, bo 
tutaj jest pies – strażnik domu. Całe otocze-
nie domostwa jakby podporządkowane jest 
regułom Unii Europejskiej. Nowoczesność w 
organizowaniu życia rodzinnego i społeczne-
go na wsi wkroczyła nie na żarty. 
 Jestem w domu rodzinnym Janiny i Wła-
dysława Nowickich na Woli Brzosteckiej. 
Słucham opowieści o życiu i przeżyciach 
Władysława leciwego już mężczyzny, który swoim życiem 
udowodnił, że człowiek jest silną istotą jeśli mocno jest zwią-
zany z rodziną, ze środowiskiem z którego wyrasta. Jeżeli 
prawość życia wyrasta z głębokiej wiary i miłości do drugiego 
człowieka bez względu na jego narodowość i przynależność 
ideologiczną.
 Władysław Nowicki jest synem Jana i Magdaleny z Woj-
narów Nowickiej, urodził się 10 listopada 1919 roku na Woli 
Brzosteckiej i tej wiosce był wierny przez całe życie. Wyrastał 
w biednej, wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Pięcioro dzieci 
i rodzice pracowali na roli, żyli biednie, ale od najmłodszych 
lat wyposażani byli w cnotę pracowitości, ofiarności, prawdo-
mówności i umiejętności odpowiedzialności za słowa i czyny. 
Władysław ukończył sześć klas w szkole podstawowej w Na-

wsiu Brzosteckim 
i rozpoczął naukę 
u szewca. Buty na 
wsi przedwojen-
nej były jednym 
z najdroższych 
części odzienia 
– zwykle w rodzi-
nach chłopskich 
biegano na bosaka 
do prac rolnych, 
do szkoły, a nawet 
do kościoła. Z bie-
giem czasu jedne 
buty tzw. dyżurne 
obsługiwały kilka 
osób – drogę do 
kościoła przeby-
wano boso, dopie-
ro przed kościo-
łem, czy innym 
urzędem, ubierano 
buty. Dlatego za-
wód szewski był 
bardzo intratny i 
starzy mistrzowie 

szewcy, kowale, stolarze, czy krawcy brali młodych chłopców 
do terminu i długie lata ich edukowali. Władysław zrezygno-
wał z nauki u szewca i w marcu 1939 roku wstąpił do Junackich 
Hufców Pracy, które zostały zlokalizowane w Hruszowie koło 
Lubaczowa. Czasy były niespokojne, Niemcy coraz głośniej i 
otwarciej przygotowywały się do wojny. Dlatego też Junackie 
Hufce Pracy zostały oparte na rygorze wojskowym, odbywała 
się codziennie musztra, rygor wojskowy został wprowadzony 
do koszar, w których byli młodzi Polacy. Po trzech miesiącach 
odbyła się przysięga wojskowa i zmilitaryzowana szósta kom-
pania Junackiego Hufca Pracy została przewieziona za Mo-
łodeczno koło Wilna skąd po kilku tygodniach przewieziono 

ich na Śląsk do Mokrego koło Mikołowa. Tam 
pracowali przy budowie umocnień granicy z 
Niemcami, stawiali zapory przeciwpancerne 
oraz bunkry żelbetonowe.
 W pamiętny dzień 1 września 1939 roku świ-
tem obudził młodych junaków huk samolo-
tów, broni maszynowej, spadały bomby, które 
niszczyły wszystko doszczętnie. Tak rozpo-
częła się II wojna światowa dla Władysława 
Nowickiego, z dala od rodziny, znajomych, od 
swojego środowiska, w którym żył i mieszkał 
dwadzieścia lat. Szósty batalion zaczął się 
wycofywać. Pieszo, pod osłoną nocy, przesu-
wali się junacy na wschód. Zapanował chaos, 
głód, cierpienie, choroby – pod ostrzałami 
z niemieckich samolotów szli dalej i dalej. 
Władysław nie pamięta miejscowości, przez 
które przechodzili. Doszli pod Kowel i tutaj 
dowództwo batalionu postanowiło, że dalej 
każdy będzie się przedzierał na własną rękę, 
brakło żywności, amunicji, broni i pomysłu 

na dalszą walkę. Wśród uczestników Junackiego Hufca Pracy 
– zmilitaryzowanych młodych mężczyzn zapanował strach i 
zgroza, nie wiedzieli co dalej mają robić, dokąd iść, z czego 
żyć. Głód i brud dawały się we znaki, żyli tym co znaleźli na 
polach: karpiele, liście z kapusty, czasami pod osłoną nocy 
podchodzili do domów, ale wystraszona ludność wiejska nie 
chciała dawać noclegów, jedynie garnek mleka, czy pajdę 
chleba – spali w kopach trawy. Bali się Niemców, ale też i 
uzbrojonych band, które grasowały na kresach wschodnich. Z 
dwoma kolegami z jasielskiego postanowił Władysław wracać 
do domu. W mundurach nie było mowy przemieszczać się, 
ludność chłopska pomogła, dostali skromne odzienie. Prze-
mieszczali się w niezwykłej scenerii – łuny pożarów, szczęk 
broni, jęki ludzi, szwargot obcej mowy i strach, w samotności 
ma on „wielkie 
oczy” i tak do-
szli w lubelskie. 
Zostali otoczeni 
przez Niemców, 
ale szczęśliwym 
trafem ukryli się 
na strychu w ple-
wach. Zakopani 
plewami nie zo-
stali zauważeni 
przez Niemców i 
tym razem uszli z 
życiem, ale posta-
nowili wracać do 
domów każdy na 
własną rękę. Do-
tarł Władysław do 
Sanu, przeprawił 
się i z Rozwadowa 
do Dębicy przyje-
chał towarowym 
pociągiem. Stąd 
z n o w u  p i e s z o 
przez lasy doszedł 
do Woli Brzostec-

Władysław Nowicki (1942 r.)

Matka Magdalena Nowicka Rodzina Nowickich
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kiej. Nawet rodzona matka nie poznała syna wracającego z 
tułaczki. Był brudny, obdarty, zawszony – ale radość panowała 
wielka – żył – i znowu rodzina była razem.
 Nie zdążył jeszcze dobrze odpocząć na Woli Brzosteckiej, 
bo znowu został zabrany na roboty do Niegłowic przy regulacji 
Wisłoki, a po trzech miesiącach został skierowany do robót 
przy torach kolejowych w Stępinie. Niemcy zakwaterowali 
młodych Polaków w bożnicy we Frysztaku i stamtąd dowozili 

ich do robót przy torach kolejowych. Po dwóch miesiącach 
Władysław pod osłoną nocy uciekł i przyszedł do domu ro-
dzinnego. Ale niedługo cieszył się wolnością, został wysłany 
na roboty do Niemiec.
 Na brzosteckiej ziemi wśród wspaniałych i życzliwych ludzi 
żyli też niegodziwcy, którzy współpracowali z Niemcami, to 
właśnie oni wskazali Władysława Nowickiego i wielu innych 
młodych z naszej gminy na roboty do Niemiec. Rozpoczęła się 
tułaczka w nieznane, w inny świat, inne obyczaje, inny język, 
do pracy w gospodarstwach okupantów. Budziła ta świado-
mość strach i przerażenie u młodych Polaków. Nie wiedzieli 
dokąd i w jakim celu jadą. W Krakowie – w pełnym upoko-
rzeniu, dziewczęta i mężczyźni byli badani, a ich odzienie 
poddane dezynfekcji, a potem załadowani w towarowe wagony 
– głodni, spragnieni, wystraszeni jechali na zachód. Tak dotarli 
do Wiednia, tutaj znowu zostali poddani oględzinom lekarskim 
i podzieleni na małe grupy. Władysław Nowicki dotarł do 
Klagenfurtu w Austrii. Część Polaków została przydzielona do 
pracy w fabrykach, a indywidualne osoby były zabierane do 
bauerów – właścicieli posiadłości rolnych. Władysław dostał 
się do Unternarrach blisko granicy z Ju-
gosławią. Była to posiadłość Słoweńców, 
polski robotnik rolny Władysław został 
tu przyjęty serdecznie, traktowany był 
jak członek rodziny. Pracował na 56 
hektarowym gospodarstwie rolnym, a 
że w Polsce pracował na roli, tam też 
zabrał się solidnie do rzetelnej pracy. 
Szybko zdobył sympatię Andrieja Po-
lzera właściciela gospodarstwa i został 
wciągnięty do partyzantki austriackiej, 
gdyż bauer współpracował z nimi. Woził 
w góry żywność i był łącznikiem. Często 
partyzanci podchodzili pod domostwo i 
wspierani byli żywnością i odzieżą. Z 
biegiem czasu bauer opuścił domostwo 
i poszedł z partyzantami w las, a całe 
gospodarstwo prowadziła żona Kateri-
na z małą córką i polskim robotnikiem 
Władysławem Nowickim. 
 Kilkakrotnie Niemcy robili obławy na 
dom bauera, ale w dali wybudowany był 
bunkier, dobrze zamaskowany, w którym 
ukrywali się partyzanci i każdorazowe re-
wizje niemieckie kończyły się fiaskiem. 
I tak nasz bohater niedoli i tułaczki 
wojennej kilkakrotnie uniknął śmierci. 

Uczciwa i rzetelna praca, życzliwy stosunek do domowników 
Polzera zrodziła przyjaźń pomiędzy nimi, która trwa po dziś 
dzień. Władysław powrócił na Wolę Brzostecką w 1946 r. 
Dwukrotnie odwiedził dom, w którym pracował podczas woj-
ny, ale też i wnukowie bauera odwiedzają Nowickich na Woli 
Brzosteckiej. Wymieniają korespondencję. Pismo Slovenski 
Vestnik często wspomina o Władysławie Nowickim, a on sam 
Koroškę nazywa drugim domem. Wspomnienia o Władysławie 

Nowickim, jego zdjęcia w słoweńskiej gazecie dobrze świad-
czą o człowieku, który w ekstremalnych warunkach okazał się 
szlachetnym mężczyzną i uczciwym Polakiem.
 W 1948 roku Władysław Nowicki ożenił się z Janiną z 
Przebiędów z Woli Brzosteckiej. Z tego związku jest pięcioro 
dzieci, dwanaście wnuków i dwóch prawnuków. Syn Stanisław 
po skończeniu szkoły zawodowej ożenił się z Oszajcówną z 
Kleci i mieszka w Jaśle. Leszek po ukończeniu zawodowej 
szkoły elektrycznej ożenił się z Barbarą Kasprzyk i mieszka 
w Gliwicach. Janusz mieszkał w Kętach i tutaj zmarł nagle. 
Marek pracuje w Dębicy w Stomilu, ożenił się z Kazimierą 
Dachowską i mieszka w Nawsiu Brzosteckim. Córka Zofia 
po skończeniu szkoły fryzjerskiej wyszła za mąż za Bogdana 
Staniszewskiego i mieszka na Woli Brzosteckiej.
 Władysław Nowicki po powrocie z robót w Austrii zastał 
spalony dom, wybudował nowy. Przez 24 lata pracował w 
zakładach szewskich w Brzostku, a potem w Kołaczycach. 
Dojeżdżał do pracy autobusem, a po powrocie razem z żoną 
i dziećmi prowadził siedmiohektarowe gospodarstwo rolne 
na Woli Brzosteckiej. Dzisiaj jest leciwym mężczyzną, ale z 

jego twarzy nie znika pogoda ducha, w 
domu panuje spokój i miłość rodzinna, a 
on sam często przyjeżdża na rowerze do 
Brzostku. Mówi, że nogi to już tak bar-
dzo nie chcą go nosić, bo przecież prze-
szły Polskę i kawałek Europy wzdłuż i 
wszerz. Nachodziły się, napracowały, ale 
w tułaczym losie pan Władysław okazał 
się wielkim człowiekiem, szlachetnym 
Polakiem, mężczyzną o wielkim sercu, 
w którym mieści się rodzina i wszyscy 
przyjaciele, jak również ludzie dobrej 
woli.

Zuzanna Rogala

Pisma słoweńskie, w których są wspo-
mnienia o Władysławie Nowickim:

1. Slovenski Vestnik z 27. IV 1995 r. 
„Koroška – moja druga domovina”.

2. tamże z 11. XI 1999 r. „Waldyslaw 
Nowicki-Poljska 80-letnik”

3. Novice z 10. XI 2006 r. „Prijatelj iż 
Poljske obhaja rojstni dan”

Żniwa w Austrii Przed domem przyjaciół w Austrii

Janina i Władysław Nowiccy  
z wnukami
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„Kto pragnie dobra dla drugiego człowieka,
znajdzie sposób, aby coś dla niego zrobić”.

Motto „Caritas”

Caritas Parafialna im. ks. Jałowego przy kościele parafial-
nym w Brzostku składa, jak co roku, serdeczne podzię-

kowanie wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili 
się do zorganizowania Mikołajek 2006 dla najbardziej po-
trzebujących dzieci z naszej 
parafii.
 Na listę „Dobrych Serc” 
wpisali się: Wójt Gminy 
Brzostek, Maria Przebięda - 
Dyr. Szkoły w Brzostku, Ma-
ria Grzesiakowska - Marbet 
Brzostek, Małgorzata Drozd 
- Centrum Brzostek, lek. med. 
Bożena Szymańska - Kie-
rownik Ośrodka Zdrowia, lek. 
med. Mieczysław Pietrzycki 
- Brzostek, dyr. Banku Rzem. 
Spół. Ryszard Tomaszewski 
- Brzostek, Krystyna Godaw-
ska - Apteka Brzostek, Wan-
da i Kazimierz Wołowiec - Wyrób Nagrobków - Brzostek, 
Jan Szybist - Wyrób Nagrobków – Brzostek, Zofia Skórska 
- przew. R.G. Brzostek, Bogdan Szukała - Firma Budowlana 
- Brzostek, Jadwiga Olszewska - Biuro Rachunkowe - Brzo-
stek, Leszek, Mieczysław Dziedzic – Hurtownia „Budrol” 
- Zawadka Brz., Edward Kmiecik - Zakład  Ślusarski - Brzo-
stek, Mateusz Foryś – Zakład Usługowy – Jasło, Grzegorz 
Betlej - sklep sportowy - Brzostek, Marek Szybist - sklep 
- Brzostek, Andrzej Szybist - sklep - Brzostek, Lucyna Zięba 
- sklep - Brzostek, Maria Kmiecik - Kiosk Ruchu - Brzostek, 

Krzysztof Rozwadowski - sklep - Brzostek, Anna Jamróz 
– handel obwoźny - Brzostek, Jacek Berrahal – sklep kom-
puterowy – Brzostek, sklep „Beta” – Brzostek, Tadeusz 
Gotfryd - sklep - Brzostek, Aneta Czajka - Zakład Fryzjerski 
- Brzostek, Piotr Michalski – Zakład Pogrzebowy - Brzostek, 
Lidia Płaziak - Zakład Krawiecki - Brzostek, Jolanta Nowak 
- Zakład Fryzjerski Brzostek, Henryka Kolbusz - sklep - 
Brzostek, Dorota Prokop - sklep - Brzostek, Łucja Lechwar 
- sklep - Brzostek, Renata Smoła - sklep motoryzacyjny 
- Brzostek, Zbigniew Golec - sklep - Brzostek, Kazimierz 

Sarna - Masarnia - Brzostek, 
Agnieszka Skorupa - kwia-
ciarnia - Brzostek, Roman 
Trzeciak - Zakład Fotogra-
ficzny - Brzostek, Halina Go-
lec – pizzeria – Brzostek, Ma-
ria Maczuga - sklep zielarski 
- Brzostek, W., Agnieszka 
Kawalec – sklep – Wola Brzo-
stecka, Irena Kawalec - sklep 
– Wola Brzostecka, Danuta 
Smyczyńska - sklep – Wola 
Brzostecka
 Łączna wartość zebranych 
podarunków wyniosła 5.740 
zł, w tym 1.430 zł różne dary. 

Zrobiono 76 paczek Mikołajowych i przekazano dzieciom 
w dniu 6.12.2006 r. w kościele parafialnym w Brzostku i w 
Bukowej. Ponadto, w okresie świątecznym, przekazano 570 
zł dla 9 rodzin najbardziej potrzebujących.
 Dziękujemy z całego serca wszystkim ofiarodawcom za 
zrozumienie, miłą atmosferę przy zbieraniu darów, dzięki 
Wam sprawiliśmy dzieciom i rodzinom wiele radości, za co 
składamy serdeczne Bóg zapłać, życzymy dużo zdrowia oraz 
błogosławieństwa Bożego.

przew. K. Szarek-Ryndak, skarbnik K. Szukała

Bibliografie regionalne są istotnym 
elementem w zakresie systemu 

informacji o regionie. Pełnią funkcję 
dokumentacyjną, służą społecznościom 
lokalnym i nie tylko.
 Biblioteki publiczne jako ośrodki 
informacji o regionie, tworzą własne 
źródła.
 Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Brzostku po raz 
kolejny prezentuje swoją 
działalność bibliograficzną, 
która jest na bieżąco uzu-
pełniana. Jest to bibliografia 
artykułów dotyczących 
naszej gminy na łamach 
„Gazety Krakowskiej” i 
codziennych dodatków. Do 
bibliografii dołączony jest 
album artykułów ułożo-
nych chronologicznie we-
dług numerów bieżących 
„Gazety Krakowskiej” w 
obrębie roku z zachowa-
niem działów.
 Jest to doskonały mate-
riał, gotowy do prac licen-
cjackich i magisterskich. 
Praca może stanowić wy-
cinek historii naszej gminy. 

Zachęcam do korzystania.
Należą się podziękowania dla p. Krzysz-
tofa Kolbusza Prezesa Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej, który 
postarał się o fachową oprawę poszcze-
gólnych tomów.
 Biblioteka posiada również „Biblio-
grafię Zawartości Wiadomości Brzoste-

ckich”.
 Obecnie są opracowane dwa tomy za 
lata 1990 –2000, oraz 2001 – 2005. 
Następny tom za lata 2006 – 2010 jest 
w kontynuacji. Usprawnia to pracę w 
bibliotece, powoduje szybką obsługę 
czytelnika i niejednokrotnie służy jako 
źródło w różnego rodzaju pracach o na-

szej gminie. W dużej mierze 
zaoszczędza czas autorowi .
  Biblioteka oprócz nowoś-
ci beletrystycznych posiada 
duży wybór pozycji popular-
no – naukowych. 
  Informujemy również, że 
Czytelnia Biblioteki zaopa-
trzona jest w trzy stanowiska 
komputerowe przeznaczone 
w szczególności do celów 
naukowych. 

Godziny otwarcia biblio-
teki:
  Poniedziałek  9 – 17
  Wtorek    8 – 16
  Środa    8 – 16
  Czwartek   8 – 16
  Piątek    9 – 17

M. Kawalec

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku zaprasza

Lista Dobrych Serc
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Jak stosować leki?

Skuteczność leków zależy w dużej 
mierze od właściwego ich dawko-

wania i stosowania. Leki stosowane 
nieprawidłowo mogą być nawet nie-
bezpieczne! Należy zawsze kupując 
leki zapoznać się z ulotką lub zapytać 
o stosowanie i sprawdzić jak przecho-
wywać preparat (wiele należy przecho-
wywać w lodówce). Najlepiej od razu 
rozplanować godziny stosowania leku 
(zwłaszcza antybiotyku) by były naj-
wygodniejsze. Leki w postaci tabletek, 
drażetek, kapsułek, kropli są przysto-
sowane do przyjmowania doustnego. 
Połyka się je popijając dużą ilością wody 
(szklanka) najlepiej w pozycji siedzącej 
lub stojącej. 
 Jeśli mamy problemy z połknięciem 
dużej tabletki należy ją rozpuścić w 
łyżce wody (tylko te tabletki, które 
można rozgniatać). Powlekane tabletki, 
kapsułki oraz preparaty opatrzone napi-
sem „retard”, „depot”, „long” muszą być 
przyjmowane w całości.
 Aby ułatwić sobie przyjmowanie 
leków należy zaopatrzyć się w przeci-
nacz do tabletek, kroplomierz, specjalne 
pudełka w których można rozdzielić leki 
wg dni i pory ich przyjmowania.
 Przyjmowanie leków na pusty żołą-
dek przyspiesza ich działanie. Tabletka 
tak przyjęta i popita szklanką wody roz-
puszcza się i dociera przez żołądek do 
jelita cienkiego. Substancje biologicznie 
czynne dostają się do krwi i zostają 
rozprowadzone po organizmie. Wiele 
leków powoduje jednak podrażnienie 

błony śluzowej przewodu pokarmowe-
go, dlatego należy je stosować podczas 
lub bezpośrednio po jedzeniu. 
 Leki używane dłużej lub leki o prze-
dłużonym działaniu można przyjmować 
podczas jedzenia, gdyż nie ma potrzeby 
przyśpieszać ich działania.
 Leki zawierające substancje rozpusz-
czalne w tłuszczach, np. witaminy A, E 
powinno się zażywać podczas jedzenia, 
gdyż tak są lepiej przyswajalne. Popi-
janie leków mlekiem, kawą, herbatą, 
sokami owocowymi nie jest zalecane, 
gdyż powoduje zmniejszenie przyswa-
jania leków lub (np. sok grejpfrutowy) 
niekorzystnie podnosi zawartość leków 
(np. nadciśnieniowych) we krwi.
 Tabletki musujące rozpuszczać na-
leży w zimnej wodzie, nigdy gorącej. 
Tabletki policzkowe rozpuszczają się 
w kieszeni policzkowej, tabletki podję-
zykowe należy wkładać pod język. Sub-
stancje czynne tych leków wchłaniają 
się przez błonę śluzową jamy ustnej i to 
powoduje ich przyspieszone działanie. 
Tabletki dopochwowe wprowadza się 
do pochwy.
 Inną postacią leków są syropy, prosz-
ki, krople. Syropy zawierają wskazówki 
jak je stosować, np. 2 x 1 łyżkę stołową 
lub łyżeczkę. 1 łyżka stołowa to 15 ml 
płynu, natomiast 1 łyżeczka zawiera 5 
ml płynu. Wskazane jest przyjmowanie 
tej samej ilości substancji czynnej, 
należy więc zaopatrzyć się w specjalne 
łyżeczki, pojemniczki lub strzykawki 
jednorazowe.
 Leki w postaci kropli charakteryzują 
się tym, że ich dawkowanie musi być 
ściśle przestrzegane. Obecnie dostępne 
są leki w buteleczkach zaopatrzonych w 
kroplomierze, co nie stwarza problemu 
ścisłego dawkowania leku.
 Proszki i granulaty przyjmujemy na 
łyżeczce i popijamy dużą ilością wody. 
 Leki homeopatyczne występują 
najczęściej w postaci kropli, tabletek, 

granulek, czy proszku dających się 
szybko połknąć lub rozpuścić w ustach. 
Stosujemy je zawsze przed posiłkiem. 
Krople do nosa należy stosować po jego 
dokładnym oczyszczeniu. Odchylamy 
głowę jak najdalej do tyłu, a następnie 
wpuszczamy do każdej dziurki mak-
symalnie 3 krople i pozostajemy w tej 
pozycji aż do chwili, gdy poczujemy 
spływające lekarstwo. Następnie po-
chylamy się do przodu i wykonujemy 
skłon, aby krople dotarły również do 
przewodu nosowego. Krople stosujemy 
również do górnego odcinka przewodu 
nosowego, w przeciwnym razie może 
dojść do uszkodzenia błony śluzowej 
nosa. 
 Krople do uszu podgrzewamy w 
ciepłej wodzie, aby uzyskały tempera-
turę ciała ludzkiego. Krople wkraplamy 
pacjentowi leżącemu na boku. Powinien 
on pozostać w tej samej pozycji ok. 10 
min.
 Krople do oczu podaje się pacjen-
towi siedzącemu z głową odchyloną 
do tyłu. Dolną powiekę odciągamy w 
dół i wpuszczamy krople, następnie 
zamykamy powiekę i poruszamy gałką 
oczną aby rozprowadzić lek. Po otwar-
ciu butelki należy stosować krople tak 
długo jak zaleca producent ze względu 
na możliwość rozwoju w buteleczce 
bakterii.
 Maść do oczu wprowadzamy na 
dolną powiekę.
 Czopki przechowujemy w chłodnym 
miejscu, stosujemy po wypróżnieniu. 
Czopki na hemoroidy wprowadzamy 
niezbyt głęboko, natomiast przy innych 
dolegliwościach podajemy głębiej, aby 
przyspieszyć ich działanie.
 Odpowiednio stosowane i wpro-
wadzane leki zapewniają skuteczność 
substancji czynnie działającej.

DUŻO ZDROWIA
mgr Krystyna Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

Podziękowanie
„6 grudnia jak dobrze wiecie
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie…”
          Halina Szal

  O tym, że św. Mikołaj pamięta o wszystkich prze-
konały się najmłodsze dzieci (przedszkolaki i uczniowie 
klas I-III) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamienicy 
Dolnej.
  Podarki pełne słodyczy, przyborów szkolnych oraz 
zabawek ucieszyły każdego. Uśmiechnięte buzie i wypeł-
nione radością serduszka niech będą wyrazem wdzięcz-
ności dla Pani Marii Grzesiakowskiej, która kolejny już 
raz przysłała do naszej szkoły św. Mikołaja z workiem 
prezentów.

Z podziękowaniem
dyrektor szkoły

Podziękowanie
 Serdecznie dziękujemy Straży Pożarnej z Nawsia 
Brzosteckiego i Brzostku, Policji oraz wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy pomogli w poszukiwaniu 
ś.p. Edwarda Moszczyńskiego.

Rodzina

W dniu 24 grudnia 2006 roku zmarła w Przeczycy 

ś.p. Maria Korzeń
najstarsza mieszkanka naszej gminy, która 9 września 

2006 roku obchodziła setne urodziny
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Turniej 
Mikołajkowy
Młodzi piłkarze już po raz dziewiąty rozegrali 

Mikołajkowy Turniej w Halowej Piłce 
Nożnej o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy 
w Brzostku. Z terenu gminy do udziału zgłosiło 
się 8 drużyn ze szkół podstawowych i 4 drużyny 
z gimnazjów. Mecze rozgrywane były równocześ-
nie w sali gimnastycznej w Nawisu Brzosteckim 
(szkoły podstawowe) i w ZS w Kleciach (gimna-
zja). Po rozegraniu emocjonujących pojedynków, 
tegorocznymi zwycięzcami w kategorii szkół 
podstawowych zostali zawodnicy z Kamienicy 
Górnej, którzy pokonali w finale zawodników 
z Brzostku. Na dalszych miejscach znalazły się 
drużyny z Kamienicy Dolnej, Grudnej Górnej, 
Nawsia Brzosteckiego, Siedlisk-Bogusz, Janusz-
kowic i Przeczycy.
 Natomiast w kategorii gimnazjów tytuł zwy-
cięzcy obronili zawodnicy z Brzostku. Na drugim 
miejscu znalazła się drużyna z Siedlisk-Bogusz 
przed Nawsiem Brzosteckim i Januszkowicami. 
Mecze tegorocznego turnieju sędziowali Paweł 
Serafin i Mateusz Potrzeba.
 Turniej Mikołajkowy staje się coraz popular-
niejszy i co roku ma więcej sponsorów, dzięki 
czemu oprócz tradycyjnych nagród dla drużyn 
wszyscy zawodnicy otrzymali upominki od 
Mikołaja. Sponsorami tegorocznego turnieju 
byli: THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S.A. 
Toruń, BSR w Krakowie oddział w Brzostku, 
Paweł Serafin, Waldemar Puzio, Przewodniczą-
ca Rady Gminy w Brzostku, Centrum Kultury i 
Czytelnictwa. Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania turnieju, szczególne podzię-
kowania należą się Panu Pawłowi Serafinowi za 
bezinteresowne zaangażowanie w organizację i 
pozyskanie upominków od sponsorów.

j.z.

W kategorii gimnazjów tytuł zwycięzcy obronili zawodnicy z Brzostku

Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych zostali zawodnicy  
z Kamienicy Górnej

Warto 
przeczytać
Annette Gillich „To mi pomogło”

Annette Gillich opisuje naturalne 
środki i metody leczenia, które 

można zastosować w domu. Zebrała 
wiele przepisów i wypowiedzi pa-
cjentów i powstało bogate kompen-
dium leków naturalnych. Domowe 
środki i alternatywne metody lecze-
nia cieszą się dużą popularnością. 
Często zamiast od razu iść do lekarza 
czy łykać tabletki osoby cierpiące na 
przewlekłe choroby szukają metod 
alternatywnych.

Paulo Coelho „Pielgrzym”

Bohater książki wyrusza na piel-
grzymkę do Santiago de Com-

postela legendarną Drogą Mleczną, 
którą pątnicy podążali już w średnio-
wieczu. Towarzyszy mu tajemniczy 
przewodnik, Petrus, nauczyciel 

praktyk zakonu RAM. Z tej podróży 
bohater wróci przeświadczony, że 
to, co niezwykłe, znajduje się na 
„drodze zwykłych ludzi”.
 Powieść oparta na osobistym 
doświadczeniu autora, który w 1968 
roku odbył pielgrzymkę do słynnego 
hiszpańskiego sanktuarium. „Mi-
styka tego miejsca wywołała we 
mnie taki wstrząs, że musiałem to 
opisać”.
 Paulo Coelho, popularny i ceniony 
pisarz brazylijski, urodził się w Rio 
de Janeiro w 1947 roku. W Polsce 
znany jest z powieści „Alchemik”, 
„Na brzegu rzeki Piedry usiadłam 
i płakałam...”, „Piąta góra”, „Wero-
nika postanawia umrzeć”, „Demon i 
panna Prym”, a także ze zbioru przy-
powieści i przemyśleń „Podręcznik 
Wojownika Światła”. Jego książki 
odniosły ogromny sukces na całym 
świecie.

Wykorzystano materiał  
z ofert książkowych dla bibliotek

Kólko Rolnicze Brzostek
ogłasza przetarg ograniczony dla 

mieszkańców Gminy Brzostek 

na sprzedaż hali magazynowej z działką nr 
291/1 położoną w Brzostku w sąsiedztwie 
zabudowań firmy EKIW oraz Stacji Kontroli 
Pojazdów przy ulicy Szkotnia.
Cena wywoławcza wynosi 85 000,00 zł.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoław-
czej należy wpłacić do dnia 29.01.2007 na 
konto: 43 85890006 0080 0291 2800 0001
Zastrzega się prawo unieważnienia przetar-
gu bez podania przyczyny.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet 
wylicytowanej kwoty.
Wylicytowaną kwotę należy wpłacić w dniu 
przetargu pod rygorem utraty wadium.
Informacje - tel. 606 999 600.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU 
w dniu 30.01.2007 (wtorek) o godz 9:00
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KrZyżówKa Z NaGroDĄ

Poziomo:
1) Porwanie za okup; 5) Rebeliant;  
11) Kapusta szparagowa; 12) Węzeł;  
13) Deuter dla wodoru; 14) Przyjmujący 
gości w hotelu; 16) Kochanka Nerona; 
18) Skaza na honorze; 20) Wyrób szczo-
tek; 26) Spód naczynia; 28) Zrzesza 
harcerzy (skrót); 30) Państwo z San-
tiago; 32) Część kaloryfera; 34) Rzecz 
niesłychana, cudo; 35) Miasto z klubem 
„Ajax”; 36) Nauczycielka chemii.
Pionowo:
1) Futerał na rewolwer; 2) Do uściśnię-
cia; 3) Reprezentacyjna budowla miesz-

kalna; 4) Kolejowy wał; 6) Szarman-
ckie powitanie; 7) Przed jurą i kredą;  
8) Graficzny znak dźwięku; 9) Np. 
„Brzostowianie”; 10) Pijanica, alkoho-
lik; 14) Podróż statkiem; 15) Samochód; 
17) Serial z Lubiczami; 19) Leśny dy-
wan; 21) Srebrzystobiały metal, bardzo 
miękki; 22) Ssaki z runem; 23) W dłoni 
narciarza; 24) Muzyka młodych; 25) Zad 
lub rufa; 26) Gruba deska; 27) Ziarno dla 
konia; 28) Płonie w czasie olimpiady; 
29) Listwa ślizgowa sań; 31) Miasto 
w Holandii i w Nigerii; 32) Izraelita;  
33) Szwedzki grosz; 34) Krótkie zimą.

Litery z kratek ponumerowanych w pra-
wym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
5 lutego 2007 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: KSIĄDZ JÓZEF JAŁOWY.
Nagrodę książkową wylosował KAC-
PER KLICH z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku.

J. Nosal

Niedźwiedź mówi:
- Jak ja zaryczę to wszystkie zwierzęta 
w lesie uciekają.
Na to lew:
- Jak ja zaryczę to wszystkie zwierzęta 
ze stepu uciekają.
Na to kurczak
- A jak ja kichnę to cały świat robi w 
gacie.

		

Do szkoły zaproszono fotografa i 
nauczyciel namawia dzieci, by każde 
kupiło odbitkę zdjęcia grupowego.
- Pomyślcie tylko, gdy już będziecie 
dorosłe, popatrzycie na fotografię 
i powiecie: „To Ania, teraz jest 
prawnikiem” albo „To jest Krzyś. Teraz 
jest lekarzem.”
Na to cienki głosik z tyłu sali:
- A to jest nauczyciel. Teraz już nie 
żyje.

		
Wnusio wysyła babci paczkę z wojska. 
Babcia otwiera paczkę, patrzy - granat, 
a obok list...
- Kochana babciu, jak pociągniesz za 
kółeczko, dostanę trzy dni przepustki.

		

Na budowie robotnik taszczy na plecach 
dwa worki cementu. Spotyka go szef i 
pyta:
- Nie lepiej byłoby na taczce? 
- Może i lepiej, ale kółko trochę w 
plecy gniecie.

		
Przychodzi Rosjanin do dentysty. 
Dentysta ogląda i widzi same złote 
zęby, diamentowe koronki, w końcu 
nie wytrzymał:
- Właściwie nie wiem co mam panu 
tu zrobić?
- Chciałbym alarm założyć.
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(liczba pierwsza oznacza numer,  
druga stronę)

BIOGRAFIE
- Rogala Z. Z Brzostku rodem /rodzina Tułe-

ckich/ .............................................8 – 10, 11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /Maria Korzeń, 

Cecylia Krzyżak, Helena Sobczyk/ ...4 – 10, 11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Dziedzi-

ców/ ..............................................11 – 10, 11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Gol-

ców/ .............................................9 – 10, 11, 12
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Pietru-

chów/ .............................................7 – 10, 11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Wojna-

rów/ ........................................10 – 12, 13, 14
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Zię-

bów/ ..................................................6 – 10, 11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Zwię-

ków/ ........................................12 – 10, 11, 12
- Rogala Z., Z Brzostku rodem/Franciszek 

Jamróz, Henryk Stanisz, Roman Szczepa-
nek, Józef Rubacha/ ..................5 – 10, 11, 12

- Tyburowski W., Naukowe osiągnięcia naszego 
Rodaka /ks. B. Stanaszek/ ......................7 – 4

- Wspomnienie o bohaterskim proboszczu 
ks. Karolu Kawuli, zob. dział Religia

CZYTELNICY PISZĄ
- Adam Szus ...........................................6 - 16
- Salacha A., Redakcja „Wiadomości Brzoste-

ckich” ..................................................1 – 18
- Szus A., „Modlitwa” /poezja/ ................3 – 14

EKOLOGIA
- f.l., Segregacja odpadów ......................5 – 7
- fl, Taaaki grzyb .................................10 - 20
- Kłęk K., Uratowali łabędzia ..................2 – 7
- M.M., Nagrody za zbiórkę surowców wtór-

nych ......................................................2 – 3
- MM, Segregujemy odpady ...................2 – 8

HISTORIA
- Kolbusz K., Jak wykorzystać szansę na roz-

wój /Brzostek nasza chlubna tradycja miejska 
cz.5./ ......................................................5 – 5

- Stanaszek B., Brzostek - nasza chlubna 
tradycja miejska .........................1 – 6, 
7, 8; 2 – 4, 5; 4 – 8, 9; 6 – 6; 7 – 6, 7

- Stanaszek B., Próby ratowania miejskiego 
statusu Brzostku .............................12 – 5, 6

- Śmiechowski J., Komendant i zastępca Gwar-
dii Narodowej ......................................4 – 9

- Tyburowski W., 11 Listopada – Święto Niepod-
ległości ................................................11 – 3

- Uchwała nr III/57 z 2 II 1957 ....................12 - 7

KULTURA, KSIĄŻKA
- al., XIV Finał WOŚP ...............................1 – 2
- Bugno F., Po premierze filmu „Jakub Sze-

la” ....................................................8 – 15
- CKiCz w Brzostku zaprasza na wystawę prac 

Agnieszki Wojnar ..............................11 – 15
- E.M., „Brzostowianie” grają już 7 lat ........5 – 7
- E.M., Eliminacje gminne Konkursu Recytator-

skiego Poezji Religijnej ......................11 – 13
- E.M., Gminne Eliminacje Konkursu „Poeci i 

Pisarze dzieciom” ..................................3 – 2, 3
- E.M., Gminny Przegląd Grup Kolędni-

czych ...............................................2 – 2, 3
- E.M., Premiera teatrzyku „Biedronki” ....6 – 5
- E.M., Sprostowanie do art. z nr 3/2006 ....4 – 12
- E.M., V Dni Ziemi Brzosteckiej ...............8 – 3
- E.M., Wycieczka do teatru ...................11 – 16
- fl, Powiatowe Dożynki w Żyrakowie .......9 – 2
- fl, Samochodowe Mistrzostwa Polski Dzienni-

karzy .....................................................9 – 6
- fl, Setne urodziny /Maria Korzeń/ ..........9 – 3
- fl, Setne urodziny ................................11 – 19
- Humor jest kołem ratunkowym na morzu ży-

cia .....1 – 15; 2 – 11; 3 – 13; 4 – 17; 5 – 17; 6 – 17; 

7 – 17; 8 – 17; 9 – 17; 10 – 17; 11 – 17; 12 - 17
- j.z. Dożynki Gminne .............................10 – 4
- J.Z., 3 Maja .............................................5 – 2
- Klub Seniora ......................................11 – 15
- Kolbusz K., Nowe opracowania o Gminie Brzo-

stek ......................................................4 – 13
- Ko lbusz  M. ,  Wspó lne  ko lędowa -

nie ..........................zob. dział Religia
- Konkurs na zdjęcie z wakacji rozstrzyg-

nięty ................................................10 – 20
- Trychta S., Papież Jan Paweł II /poezja/ ...7 – 11
- wald, Hrabiowskie zapiski ..................12 – 13
- Warto przeczytać ...6 – 12; 9 – 16; 11 – 15; 12 - 16
- Wojnar Z., Ocalić od zapomnienia /poe-

zja/ ...............................................8 – 18

OD  REDAKCJI
- Redakcja  „Wiadomości Brzosteckich”, Bez-

pieczny chodnik ...................................1 – 18
- Redakcja ogłasza konkurs fotograficzny ....10 - 16
- Redakcja ogłasza konkurs ....................8 – 16

OŚWIATA
- ac, Kolejne pokolenia czczą Jego obecność ....4 – 2
- ac, Szkoła w Brzostku pozyskuje fundusze ....5 – 9
- B.W., 50. numer gazetki w siedliskiej szkole ma-

rzeń .......................................................5 – 9
- Balasa C., Cudze chwalicie swego nie zna-

cie ....................................................9 – 15
- Batycki P., Dzień bezpiecznego internetu ...11 – 18
- Czekaj M., Fundacja Rozwoju Dzieci ...2 – 14
- Dunajska M., Język angielski na co dzień ....3 – 8
- Dyrektor SP w Kamienicy Dolnej, Ośrodek 

Przedszkolny szansą na dobry start ..........2 – 8
- E.M., Powiatowe sukcesy uczniów z naszej 

gminy ....................................................5 – 6
- f.l., Konkurs Informatyczny dla gimnazjali-

stów ....................................................4 – 14
- Gonet A., Najpiękniejszą wiosną jest dobroć 

serca ...............................................6 – 18, 20
- Gonet A., Pożyteczne ferie 2006 ..............3 – 2
- Grygiel M., Podaj rękę ognisko misyjne ....2 - 13
- Jak się uczymy i bawimy w Szkole Marzeń w 

Nawsiu Brzosteckim ............................7 – 13
- KalinaE., Składanowska Z., Balasa C., Mały 

artysta ....................................................2 – 13
- Karmelita M., Byliśmy na wycieczce ...8 – 12, 13
- Karmelita M., Jasełka w duchu tradycji i poczu-

ciu więzi ze środowiskiem lokalnym ........2 – 6
- Karmelita M., Węgrzyn C., Cymbała M., A. 

Mickiewicz w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Januszkowicach ...................6 – 2, 3, 4

- Kawalec P., Komputer bez tajemnic .......2 – 14
- Leja M., Dziesięcioletni matematycy w Gmi-

nie ..........................................................7 – 12
- Lenkiewicz J., Przygody Filonka Bezogon-

ka ...................................................5 – 15
- Łupiński Ł., Wielkie zwycięstwo w konkursie 

informatycznym ..................................5 – 14
- Mirus A., Komputer bez tajemnic ..........2 – 14
- Młyniec T., Wójcik D., 90 rocznica śmierci 

Henryka Sienkiewicza w bibliotece szkolnej 
ZS im.Jana Pawła II w Brzostku ...........12 - 16

- Młyniec T., Wójcik D., Jak obchodzono Mię-
dzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych w 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzost-
ku ........................................12 – 14, 15

- Nauczyciele, Tyburowski W., Szkoła Podsta-
wowa w Brzostku-600 lat tradycji .................
........................2 – 7; 3 – 9; 4 – 5, 6; 5 – 8; 6 – 6,7

- Nosal I., Stypendia socjalne dla uczniów ....1 – 5
- Nowicka J., Teatr codzienny ..................2 – 14
- P.B.,  I Międzygimnazjalny Konkurs Informa-

tyczny Brzostek-Pilzno ........................6 – 13
- P.B., Konkurs informatyczny-„www BSR 

Brzostek” ................................................5 –5
- Piekarczyk M., Orange dla Ziemi .........11 – 16
- Pietrucha M., Poznajemy techniki rękodzielni-

cze ........................................................2 –14
- Pietrucha-Nowak K., Pracownia komputero-

wa XXI wieku .........................................2 – 5

- Ramut D., Piekarczyk M., Między duchem a 
materią pośredniczy matematyka .........3 – 11

- Tyburowska E., Ferie w Szkole Marzeń w 
Nawsiu Brzosteckim ............................3 – 15

- Tyburowska E., Przyroda wokół nas ...2 – 14, 15
- Tyburowska E., W kuchni mojej babci ....11 – 12
- Tyburowska E., Warsztaty dziennikar-

skie ...........................................2 – 12, 13
- U.K., Dyktando 2006, .............................4 – 7
- Uczestnicy warsztatów, Porządkowanie gro-

bów żołnierskich ..................................11 – 9
- Uczestnicy, Marzenia się spełniają ......10 – 19
- Uczestnicy, Podróże kształcą ...........8 – 14, 15
- Uczniowie SP Brzostek, My też ofiarowaliśmy  

pomocną dłoń ........................................2 – 2
- Wojdyła B., Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Mielcu ..............................................4 – 15
- Wojtaszek B., Biwaki zimowe w hufcach 

ZHP .....................................................3 – 10
- Wojtaszek B., Zaprosili gimnazjalistów do Pil-

zna ......................................................4 – 14
- Wojtaszek B., Zarządzanie Oświatą – goście z 

Ukrainy podpatrują polskie rozwiązania ....11 – 14
- Zespół Szkół w Siedliskach Bogusz, Marzenia 

się spełniają ..........................................8 – 5

PODZIĘKOWANIA
- A. Grygiel z dziećmi składają podziękowa-

nie ........................................................3 – 8
- Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ZS im. Jana 

Pawła II w Brzostku dziękują ...............10 – 16
- Dyrektor Szkoły w Kamienicy Dolnej dziękuje 

.............................................................9 – 16
- E. i L. Bieńkowie składają podziękowanie ...3 – 8
- Kmiecik Jerzy dziękuje ......................10 – 16
- Kmiecik Jerzy składa podziękowanie wybor-

com ...................................................12 – 18
- M. Przebięda, L. Bieniek, dziękują wybor-

com .......................................................11 – 7
- Małgorzata Drozd dziękuje ...................9 - 16
- Przywara Małgorzata składa podziękowanie 

wyborcom ..........................................12 -18
- Rodzina Stanaszków składa podziękowa-

nie .....................................................1 – 8
- Szus Sonia i Adam składają wyrazy współczu-

cia .....................................................12 – 16
- W. Baran, dziękuje wyborcom ...............11 – 7

REGION - ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA, KOŁA
- bil, Być czy nie być miastem .....................4 – 3
- Bugno F., Zebranie Koła Samoobrony w 

Brzostku ................................................7 – 7
- Dunajska M., Mirus A., Nowe umiejętności 

przepustką do kariery zawodowej .......10 – 18
- fl, Samochód dla Januszkowic .............10 – 18
- fl, Zawody strażackie ............................7 – 18
- Jestem za odzyskaniem przez Brzostek praw 

miejskich bo ...5 – 4; 6 – 8, 9; 7 – 5; 8 12; 9 – 12, 13
- Kolbusz K., Z działalności Towarzystwa Mi-

łośników Ziemi Brzosteckiej ..................7 – 8
- Organizatorzy, Festyn w Siedliskach Bo-

gusz ....................................................6 – 7
- Prezydium Komitetu Obchodów, Zebranie Ko-

mitetu Obchodów ...................................5- 3
- Stanaszek B., Jednym głosem przed 56-

laty ..............................................9 – 7, 8, 9
- TMZB, 640 lat nadania Brzostkowi praw miej-

skich ......................................................4 – 3
- TMZB, Propozycje nazw nowych ulic w 

Brzostku ................................................3 – 5
- TMZB, Walne zebranie TMZB ...............2 – 6
- Zapraszamy na festyn i zabawę do Siedlisk Bo-

gusz .....................................................5 – 15
- Zarząd Stowarzyszenia, Konkurs Plastyczny 

w WTZ ..................................................11 - 14
- Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzo-

steckiej, Wójt Gminy Brzostek ................9 – 9

REKLAMA
- Agencja  Kredytowa „Żako” Brzo -

stek ...............................3 – 14; 4 – 16

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE - spis treści za rok 2006  
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- Firma Handlowo-Usługowa Brian Soft .....2 

– 16; 3 – 16; 4 – 20; 5 – 20; 8 – 20; 9 – 20; 11 - 20
- Firma U-H Rzeszów RUP 2 ...................1 – 12
- Kantor wymiany walut Brzostek ....1 – 18; 3 – 

14; 5 – 18; 7 – 16; 9 – 16; 10 – 16; 11 – 15; 12 - 16
- Komis Ubraniowy Brzostek ..................6 - 16
- KOP „Więź” Rzeszów ..........................5 – 18
- Landelle Brzostek .........................................

..............1 – 18; 2 – 10; 3 – 14; 4 – 16; 5 - 18
- Pocztowa Agencja Usług Finansowych ...1 – 14
- Sprzedam działki budowlane na terenie 

Brzostku ...............................................6 – 15
- Szymańska D., tłumacz przysięgły .....1 – 14; 

2 – 10; 3 – 14; 4 – 16; 5 – 18; 6 – 16; 7 – 16; 
8 – 16; 9 – 16; 10 – 16; 11 – 16; 12 - 16

- Tanio sprzedam meble ..........................6 – 15
- UPT Rzeszów ......................................3 – 10

RELIGIA
- fl., Dąb Papieski w Brzostku ...............10 – 2, 3
- Karmelita M., Przed Wigilią ..................1 – 11
- Kolbusz M., Wspólne kolędowanie ......1 – 2, 3
- Marcićkiewicz M., Setna rocznica poświęcenia 

kościoła w Przeczycy .......................8 – 7, 8, 9
- Odpust w Sanktuarium Matki Bożej w Prze-

czycy ..............................................8 – 9; 9 – 19
- Parafianie z Januszkowic, Sponsor mile wi-

dziany ......................................................1 – 8
- Pięchowa M., Boże Narodzenie w literaturze, 

sztuce i tradycji ..................................12 – 3, 4
- Samborski J., Czterdzieści dobrych rad na 

„Czterdzieści dni postu” ...........................2 - 9
- SP Nawsie Brzosteckie, Polskie Tradycje 

Wielkanocne ......................................4 – 4, 5
- Szarek-Ryndak K., Szukała K., Lista dobrych 

serc ......................................................1 – 10
- Wojtaszek B., Betlejemskie Światło rozjaśniło 

grudniowe mroki .................................1 – 10
- Wspomnienie o bohaterskim proboszczu ks. 

Karolu Kawuli ..................................12 – 8, 9

SPORT, KRZYŻÓWKI
- Betlej E., V liga na mecie .........................7 - 18
- fl, Piłka nożna ......................................11 - 18
- Jop W., Hoo, jak Was szachiści mało .........1 – 9
- JZ., Halowa piłka nożna ........................4 – 12
- K.S., 60 lat „Brzostowianki” ................8 – 4, 5
- Klasa „O” juniorów starszych ..........7 – 14, 15
- M.Cz.,VI Ogólnopolski Spływ Kajakowy ...7 – 3
- M.K., VII Podkarpacka Olimpiada Tenisa Sto-

łowego 2006 ........................................4 – 12
- MCz, VI Ogólnopolski Spływ Kajakowy ...6 – 5
- Nosal J., Krzyżówka z nagrodą ..........1 – 15; 

2 – 11; 3 – 13; 4 – 17; 5 – 17; 6 – 17; 7 – 17; 
8 – 17; 9 – 17; 10 – 17; 11 – 17; 12 - 17

- Urbański S., Klasa „A” juniorów młodszych 
podokręg Dębica ..................................7 – 14

- Zarząd LKS „ Brzostowianka”, Zadysponuj 
swoim podatkiem ................................3 – 10

- Zarząd LKS „Brzostowianka”, Wykaz firm któ-
re wspomagały .....................................6 – 12

TURYSTYKA
- Bugno F., Gmina atrakcyjna dla turystów ...1 – 12
- Bugno F., Na turystycznym szlaku .........3 – 11
- Kula W., Gmina turystycznie zaniedbana ...3 – 6, 7
- Lenkiewicz J., Rowerowe wędrówki po gminie 

Brzostek ..............................................4 – 18
- Projekt TMZB współfinansowany ....4 – 19; 5 – 19
- Trasa rowerowa nr 3 „Mała pętla” ...........6 – 19
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Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Brzoste-

ckiej stanowiącej własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieru-
chomości:
 1. działka oznaczona nr ewid. 71/6 o pow. 0.66 ha, poło-
żona w Woli Brzosteckiej, stanowiąca na podstawie Księgi 
Wieczystej Nr 48 274 własność Gminy Brzostek.
Nieruchomość położona jest w obrębie pól użytkowanych 
rolniczo, wzdłuż drogi polnej. Teren o bardzo zróżnicowanej 
konfiguracji, porośnięty chwastami i samosiejkami. Na działce 
znajdują się dwie studnie kopane, będące własnością właści-
ciela sąsiedniej nieruchomości. Użytki stanowią: RV-0,37 ha 
i RVI- 0,29 ha.
 2. działka  oznaczona nr ewid. 71/7 o pow. 0.05 ha, poło-
żona w Woli Brzosteckiej, stanowiąca na podstawie Księgi 
Wieczystej Nr 48 274 własność Gminy Brzostek.
Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej, 
na stoku przy drodze gminnej. Teren porośnięty samosiejkami 
i chwastami. Użytki stanowią: PsV-0,05 ha.
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 kształtowaniu 
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 nie-
ruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy 
zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia 
następujących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w 
ustawy tj.: dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospo-
darstwa rolnego - oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, 
poświadczone przez Wójta Gminy Brzostek.

Cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi:
1. dla działki nr 71/6 wynosi 5 256,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) 
2. dla działki nr 71/7 wynosi 802,00 zł (słownie: osiemset 

dwa złote)
Wadium dla poszczególnych działek wynosi:
1. dla działki nr 71/6 wynosi 526,00 zł (pięćset dwadzieścia 

sześć złotych)
2. dla działki nr 71/7 wynosi 81,00 zł (osiemdziesiąt jeden 

złotych)

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 2 LUTE-
GO 2007r. O GODZ. 1000 W BIURZE WÓJTA GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w wyżej wymienionej wysokości do dnia 30 stycznia 2007r. 
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 zali-
cza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium 
ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako 
nabywca uchyliła się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży 
w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii Notarial-
nej. 
Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa 
kupujący. 
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Szopki 
Bożonarodzeniowe
W miesiącu grudniu Starostwo Powiatowe w Dębicy  

zorganizowało Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową. 
Konkurs przebiegał w dwóch etapach: eliminacje gminne 
i powiatowe. Eliminacje gminne organizowane były przez 
Centrum Kultury i Czytelnictwa, na które dostarczono 29 
prac w kategorii I (szkoły podstawowe) i 8 prac w kategorii 
II (gimnazja). 
 Na rozstrzygnięciu I etapu w dniu 20.12.2006 r. komisja 
pod przewodnictwem pani dr Barbary Pelczar-Białek – Dyrek-
tor Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Dębicy, postanowiła przyznać 
9 wyróżnień w kategorii I i 3 wyróżnienia w kategorii II. 
Wszystkie prace wyróżnione zostały dostarczone do Dębicy 
na finał powiatowy. Rozstrzygnięcie finału powiatowego 
odbyło się 4.01.2007 r., gdzie wyróżniono dwie prace z 
gminy Brzostek - Moniki Wójcik z SP w Gorzejowej, której 
opiekunem była pani Krystyna Traciłowska i pracę zbiorową z 
oddziału przedszkolnego w SP Siedliskach-Bogusz wykonaną 
pod opieką Anny Żmudy i Iwony Kurek. Poza nagrodzonymi 
wyróżnieniami, zostały także wybrane prace naszych uczest-
ników, które będą prezentowane na wystawie w Galerii MOK 
w Dębicy. Z I kategorii są to prace Natalii Jędrzejczyk z SP w 
Gorzejowej i Piotra Lisaka z SP w Brzostku, a z II kategorii 
praca gimnazjalistów z Siedlisk-Bogusz Kamila Konsura, 
Kamila Niemca i Piotra Nowaka.
 Z prac dostarczonych na eliminacje gminne została przy-
gotowana wystawa, którą można oglądać w Domu Kultury 
w Brzostku do końca stycznia. 

j.z.
Fot. J. Nosal
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