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Fot. J. Nosal

W miesiącu grudniu został ogłoszony przez Starostwo Po-
wiatowe w Dębicy II Konkurs na Szopkę Bożonarodze-

niową. Konkurs przeprowadzony był w II etapach: etap gminny 
i etap powiatowy. Eliminacje gminne organizowane były przez 
Centrum Kultury i Czytelnictwa, na które dostarczono 20 prac 
w kategorii szkół podstawowych, 
10 prac w kategorii gimnazjów i 1 
pracę w kategorii uczniowie niepeł-
nosprawni.
 Na rozstrzygnięciu I etapu w 
dniu 17 grudnia 2007 roku Komisja 
postanowiła wyróżnić trzy prace w 
kategorii I: Moniki Berek z SP w 
Kamienicy Dolnej, pracę zbiorową 
Krzysztofa Wójcika, Agnieszki i To-
masza Czernika z SP w Smarżowej i 
pracę zbiorową Dominika Wójcika 
i Marcina Samborskiego z ZS w 
Siedliskach-Bogusz.
 W II kategorii również przyznano 
trzy wyróżnienia: praca zbiorowa 
Sławomira Stawarza, Piotra Papier-
nika i Marcina Papiernika z Gimna-
zjum w Brzostku, praca Krzysztofa 
Świętonia z ZS w Siedliskach-Bo-
gusz i Marcina Pietrzyckiego z 
Gimnazjum w Brzostku.
 Natomiast w kategorii III jedno 

wyróżnienie dla Jana Szydłowskiego i Adama Chajca z WTZ 
w Brzostku. 
 Wszystkie wyróżnione prace zostały przekazane do Dębicy 
na finał powiatowy. Pozostałe prace dostarczone na eliminacje 
gminne można oglądać w Domu Kultury w Brzostku do końca 
stycznia.

j.z.

Tegoroczny jubileuszowy X Mikołajkowy Turniej w Halowej 
Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy odbył 

się 15 grudnia 2007r. Do udziału zgłosiły się wszystkie szkoły 
podstawowe i gimnazja z terenu gminy. Turniej rozgrywany był 
w dwóch salach równocześnie: w ZS w Nawsiu Brzosteckim i 
ZS im. Jana Pawła II w Brzostku. 
 Wszystkie mecze rozgrywane były na wysokim i wyrówna-
nym poziomie. Po emocjonujących pojedynkach, ubiegłoroczni 
zwycięzcy w kategorii szkół podstawowych – drużyna z Ka-
mienicy Górnej – obronili swój tytuł, a kolejne miejsca zajęli: 
Brzostek, Siedliska-Bogusz, Gorzejowa. Drużyny z Kamienicy 
Dolnej i Smarżowej – piąte miejsce. Szóste Przeczyca i Grudna 
Górna, siódme Januszkowice i Nawsie Brzosteckie. 
 Natomiast w kategorii gimnazjów tegorocznym zwycięz-
cą została drużyna z Nawsia Brzosteckiego. Drugie miejsce 
wywalczyli zawodnicy z Siedlisk-Bogusz, a trzecie Brzostek i 
Januszkowice. 
 Oprócz tradycyjnych nagród, które otrzymują drużyny (pu-
char i piłki) wszyscy zawodnicy otrzymali słodkie upominki od 

Jubileuszowy turniej

Szopki Bożonarodzeniowe

Świętego Mikołaja. Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania Dyrekcjom szkół za udostępnienie sal gimnastycznych.

j.z.

W kategorii gimnazjów zwyciężyło Nawsie Brzosteckie W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Kamienica Górna

Nagrody wręczała Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Skórska
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Z prac 
Rady Gminy
28 grudnia 2007 roku, Radni Gminy 

Brzostek obradowali na trzynastej 
sesji. Podczas obrad Wójt Gminy Leszek 
Bieniek przedstawił informację z reali-
zacji uchwał Rady. W okresie objętym 
sprawozdaniem podjęto następujące 
działania: Zarządzeniem Nr 84/07 Wójta 
Gminy Brzostek z dnia 26 listopada br. 
wprowadzono układ wykonawczy do 
uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2007 rok. Uchwały Nr 
XII/77/07, XII/78/07, XII/79/07 w spra-
wie stawek podatków i opłat na 2008 
rok, po dokonanej legalizacji przesłano 
do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. Ogło-
szono II publiczny przetarg na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Kleciach 
stanowiącej akwen wodny wraz z przy-
ległymi gruntami. Realizując uchwały 
Nr XII/83/07 i XII/84/07, dokonano 
podziału i wyceny działek położonych w 
Smarżowej zabudowanych budynkiem 
mieszkalnym oraz dworkiem, w którym 
mieścił się ośrodek zdrowia. Następnie 
sporządzono wykazy i ogłoszono w/w 
nieruchomości do sprzedaży. Ogłoszono 
III publiczny przetarg na sprzedaż dział-
ki budowlanej położonej w Kamienicy 
Górnej.
 Dalsze obrady poświęcono zatwier-
dzeniu planu kontroli Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Brzostek na 2008 
rok oraz przyjęciu planu pracy Rady 
Gminy i Komisji. Dokonano zmiany 
uchwały budżetowej na 2007 rok. Radni 
przyjęli Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych Gminy Brzostek na 2008 rok oraz 

Gminny Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Brzostek na 
2008 rok.
Podjęto także uchwały w sprawie utraty 
mocy obowiązującej uchwały dotyczą-
cej udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Dębickiego na realizację zadań 
własnych powiatu oraz utraty mocy 
obowiązującej uchwały dotyczącej za-
ciągnięcia kredytu długoterminowego 
na finansowanie zadania inwestycyjnego 
p. n „budowa wodociągu we wsi Kamie-
nica Dolna”.
 Rada Gminy Brzostek uchwaliła 
dopłaty z budżetu gminy do zbiórki 
śmieci w gminie Brzostek na 2008 rok 
oraz podjęła uchwałę w sprawie prze-
jęcia porzuconego pojazdu Fiat126p na 
własność Gminy Brzostek.

E.Szukała
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Bączałka 4 4 274 0,00%
Brzostek 23 11 2597 0,46%
Bukowa 7 9 505 -0,40%
Głobikówka 2 7 237 -2,11%
Gorzejowa 16 6 769 1,30%
Grudna Dolna 7 3 401 1,00%
Grudna Górna 5 4 545 0,18%
Januszkowice 5 6 888 -0,11%
Kamienica Dolna 7 8 497 -0,20%
Kamienica Górna 8 10 817 -0,24%
Klecie 5 7 635 -0,31%
Nawsie Brzosteckie 8 7 855 0,12%
Opacionka 8 3 456 1,10%
Przeczyca 13 7 717 0,84%
Siedliska-Bogusz 17 8 1042 0,86%
Skurowa 6 6 434 0,00%
Smarżowa 7 5 671 0,30%
Wola Brzostecka 6 2 533 0,75%
Zawadka Brzostecka 4 2 390 0,51%

Razem: 158 115 13263 0,32%

Ludność 
Gminy Brzostek  

w 2007 r. 
(stan na dzień 31. 12. 2007)
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Nowe drogi
Z kwoty 1 miliona złotych, które otrzymał powiat dębicki na 

remonty dróg powiatowych zniszczonych w czasie powodzi 
i ulewnych deszczy, znaczna część została przeznaczona na 
remonty dróg w gminie Brzostek:

droga nr 1320 Kamienica Górna-Cieszyna – 576 503 PLN
droga nr 1321 Brzostek-Skurowa-Błażkowa – 261 349 PLN
droga nr 1323 Frysztak-Klecie – 91 931 PLN

 Razem to kwota 929783 PLN (prawie milion złotych). Po-
zostałe środki na te drogi - 284 798 PLN wyłożono z budżetu 
Gminy Brzostek.
 Otrzymanie tych środków z Biura do Spraw 
Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(pieniądze z budżetu krajowego), nie było wcale 
takie oczywiste i do tego musieli przyczynić się 
posłowie z naszych stron: Panowie Kazimierz 
Moskal i Stanisław Zając. Niestety pieniędzy na te 
cele jest wciąż za mało i trzeba o nie zabiegać. W 
Starostwie Powiatowym ten milion też mógł być 
wykorzystany na wiele różnych dróg w innych 
gminach poza Brzostkiem. Dziwnym trafem (a 
właściwie staraniem  radnych powiatowych - Pani 
Marii Przebiędy i innych oraz Wójta Gminy Leszka 
Bieńka, przy akceptacji radnych Rady Gminy Brzo-
stek) prawie cała suma trafiła na drogi powiatowe 
biegnące przez gminę Brzostek.
 Takich dróg, zarówno powiatowych jak i gmin-
nych, które wymagają pilnego remontu, jest na 

•
•
•

naszym terenie wiele. Zapewne też nie wszystkie uda się w tym 
roku wyremontować, bo ograniczona jest przecież ilość środków. 
Malkontenci będą powtarzać, że nic się nie robi, wszystkie drogi 
dziurawe, a na remont czekają już od dawna. I każdy z nich bę-
dzie miał na myśli „swoje” drogi, czyli te, z których najczęściej 
korzysta.
 Może receptą na to byłaby umiejętność dostrzegania rzeczy 
pozytywnych, tak jak umieli cieszyć się z nowej drogi, miesz-
kający przy niej kamienicznie.
 „Ta sama szklanka zawsze jest dla jednych do połowy pełna, 
a dla drugich do połowy pusta”.

P.S.

Tradycyjnie, jak co 
roku, w ostatnim ty-

godniu przed świętami 
kobiety zrzeszone w KGW 
zorganizowały w Domu 
Kultury w Brzostku uro-
czysty wieczór wigilijny. 
Jak każe obyczaj łamano 
się opłatkiem składając 
sobie życzenia, degusto-
wano tradycyjne potrawy 
wigilijne przygotowane 
przez kobiety (barszcz 
czerwony, ryba, gołąbki 
z grzybami, kompot z 
suszu, staropolski piernik 
świąteczny), śpiewano 
kolędy i pastorałki, przy-
pominano dawne zwy-
czaje związane z wigilią. 
Wieczór upłynął w miłej, 

nastrojowej świątecznej 
atmosferze. Od lat spotka-
nia te cieszą sie dużym po-
wodzeniem wśród kobiet 
Z roku na rok uczestniczą 
w nim coraz to nowe oso-
by i to nie tylko z samego 
Brzostku lecz również z 
sąsiednich miejscowości 
naszej gminy. Dzieje się 
tak dlatego, ze niektóre 
koła zawiesiły swą dzia-
łalność, poprostu się roz-
padły. W samym Brzostku 
KGW działa dość aktyw-
nie, spotyka się często i 
ciągle się poszerza o nowe 
osoby. Już teraz można je 
nazwać Gminnym Kołem 
Gospodyń.

E.M.

Wieczór Wigilijny w Kole Gospodyń

Zaproszeni Goście na odbiór drogi w Kamienicy Górnej

Poświęcenie drogi w Kamienicy Górnej Nowa droga połączy Powiat Dębicki z Powiatem Strzyżowskim
Fot. J. Nosal
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Końcem grudnia 2007 roku Ochotnicza Straż Pożarna w 
Brzostku została wyposażona w ZESTAW PSP – R1 jego 

koszt to przeszło 6 tyś zł. Kwotę 3 643 zł pokrył z budżetu 
gminy Wójt Gminy Brzostek, a 3 tys. zł dofinansował Oddział 
Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie.
 Zestaw PSP-R1 skonstruowany na podstawie ogólnych 
standardów wyposażenia ratowniczych jednostek Stra-
ży Pożarnych. Zestaw ten zapewnia pełne wykonanie, 
przez strażaków ratowników, czynności ratowniczych 
zgodnych z wytycznymi realizacjami zadań ratowników 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. PSP-R1 
umożliwia szybkie i sprawne przywrócenie drożności 
dróg oddechowych, prowadzenie oddechu kontrolowane-
go, tlenoterapii, unieruchomienie złamań, transportu po-
szkodowanego, zapewnienie komfortu termicznego, ta-
mowanie krwotoków i opatrywanie ran. W skład zestawu 
wchodzi również deska ortopedyczna z kołkami i pasami 
do transportu poszkodowanego, szyny Kramera, tlen. 
Całość wyposażenia spełnia wymogi Unii Europej-
skiej.

 W 2007 roku OSP Brzostek zakupiła również używa-
ny przez strażaków w Austrii ze środków pozyskanych 
od sponsorów oraz ze środków finansowych przekaza-
nych z budżetu państwa w 2007r. na funkcjonowanie 
jednostek ochrony przeciwpożarowych włączonych do 
krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie 
województwa podkarpackiego (nożyco rozpieraki) ze-
staw hydrauliczny ratownictwa drogowego Weber za 
kwotę 7 744,90zł 
 To klasyczny Weber, uznawany za tzw. zestaw z ka-
tegorii ciężkich, nie chodzi tu o ciężar własny, ale jego 
możliwości techniczne. Nożyce służące do cięcia, przy 
ich pomocy można odciąć słupki i dach oraz wyciąć 
drzwi. Rozpieracz wykorzystywany przy rozkleszczaniu 
głównie drzwi, oraz służy do odciągania, rozsuwania 
np. kolumny kierowniczej przy pomocy specjalnych 
łańcuchów, które są integralną częścią zestawu wraz ze 
zwijadłem i z 15 metrowymi wężami ciśnieniowymi. 
Wystarcza zwykły agregat m.in. 220 Volt lub kontakt i 
urządzenie solidnie i wydajnie pracuje. Zestaw ten jest 
w pełni sprawny technicznie.

Miś symbolem poczucia bezpieczeństwa

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku zakupiła do 
swoich samochodów pożarniczych pluszowe misie, 

które otrzyma każde dziecko będące ofiarą wypadku.
 Misie, jako najbardziej uniwersalne zabawki, są 
symbolem poczucia bezpieczeństwa, przypominają 
najmłodszym domowe ciepło i serdeczność bliskich. 
Pozwalają też udzielającym pomocy w nawiązaniu 
łatwiejszego kontaktu z dziećmi, które były świadkiem 
tragicznych zdarzeń. Skutkami wypadków, którym ule-
gają dzieci, są nie tylko obrażenia fizyczne, lecz również 
dramatyczne przeżycia psychiczne. Gwałtowność zda-
rzeń, uczucie strachu i rozpaczy, cierpienie związane z 
bólem fizycznym, przerażenie widokiem rannych często 
bliskich dziecku osób, czy nawet ich utrata to przeżycia 
przerastające możliwości adaptacyjne dziecka. Umie-
jętne udzielenie dziecku psychologicznego wsparcia 
poprzez życzliwy gest, odwrócenie jego uwagi od 
miejsca tragicznego zdarzenia oraz serdeczna nad nim 
opieka, ułatwi mu przetrwanie krytycznej sytuacji.
 Negatywne skutki takich traumatycznych przeżyć 
powodują trwałe zmiany w psychice, zaburzając dalszy 
rozwój dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby przedsta-
wiciele służb ratownictwa: lekarze, policjanci, strażacy 
przybywający jako pierwsi na miejsce wypadku w 
swoich profesjonalnych działaniach prowadzonych w 
celu ratowania zdrowia i życia, uwzględniali również 

sferę przeżyć psychicznych ofiar wypadków. 

 Strażacy i zarząd OSP Brzostek serdecznie dziękują 
Wójtowi Gminy, Radzie Gminy, oraz wszystkim spon-
sorom, którzy wsparli działalność naszej straży, co bez-
pośrednio przekłada się ratowanie życia i zdrowia ofiar 
wypadków.

A. Cholewiak

Co słychać w OSP Brzostek

OSP w Brzostku zakupiła również do swoich samochodów  
pożarniczych pluszowe misie

Zestaw hydrauliczny do cięcia i rozkleszczania WEBER

Strażacy prezentują Wójtowi  nowozakupiony sprzęt ratowniczy
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W okresie od Świąt Bożego Naro-
dzenia do połowy miesiąca b.r. w 

Domu Kultury w Brzost-
ku można było zwiedzać 
Szopkę Piastowską wy-
pożyczoną z Muzeum 
Lalek w Pilźnie. Muze-
um powstało przy istnie-
jącej od 1981r. Pracowni 
Artystycznej „KASIA” 
specjalizującej się w lal-
karstwie, produkującej 
lalki o szerokim asorty-
mencie z surowców na-
turalnych. Założycielką 
i właścicielką, zarówno 
pracowni, jak i muzeum 
jest Zofia Gągała-Bo-
haczyk.
 Wystawa Szopki Pia-
stowskiej udostępniona 
do zwiedzania, obej-
muje rody książęce i 
królewskie z linii Piastów od Mieszka I 
do Ludwika Węgierskiego. Postacie wy-
konane są ręcznie z masy porcelanowej. 
Twarze indywidualnie zaprojektowane 
w oparciu o znane źródła historyczne. 
Stroje zgodne z ikonografią z tamtej 
epoki. Całość wystawy zaaranżowana 
jest w scenerii średniowiecznego grodu 
obronnego.
 W trakcie zwiedzania odtwarzana 
jest kaseta z nagraniem muzyki i słowa 
wiążącego samej twórczyni tego dzieła 
Zofii Gągała-Bohaczyk.
 Jak mówi autorka we wstępie „Szop-
ka Piastowska ma być naszą wspólną 
refleksją nad przemijaniem, nad tym 
co ważne jest w życiu. Oglądamy rody 
naszych praojców, rody piastowskie 
wracając ciągle do tej 
nędznej szopki w Betle-
jem, gdzie Maryja poro-
dziła dzieciątko Jezus i 
położyła je w żłóbku na 
sianie, bo nie było dla 
niej miejsca w gospo-
dzie”.
 Wystawa ukazuje 
dziesięć historycznych 
scen piastowskich ro-
dów (królowie i ich ro-
dziny), zaś jedenastą 
sceną jest uboga szopka 
betlejemska z Maryją, 
Józefem i dzieciątkiem 
Jezus, nad którą cały 
czas pali się światło, 
podczas gdy w innych 
scenach światła gasną.
 Oglądanie rozpoczy-
na się od sceny ukazującej ród Mieszka 
I „historycznej postaci, która najsilniej 
zaznaczyła się w historii, władcy, który 
ożenił się z czeską księżniczką Dobra-
wą, przyjął wiarę chrześcijańską i stał 
się jej krzewicielem, założył kościoły i 
w tych dziejach pierwotnych ukazuje się 
nam jako Pan mądry i opiekuńczy”.
 Przechodząc kolejno do sceny II, 

naszym oczom ukazuje się ród Króla 
Bolesława Chrobrego „syna Mieszka, 

syna który przerósł swego rodzica. 
Państwo Mieszkowe, jak wiele innych 
państw słowiańskich, mogło by zniknąć, 
gdyby nie potężna dłoń władcy, która 
nakreśla zadania przyszłości, które 
wieki odziedziczyły”.
 Wysłuchawszy kolędy, zadumawszy 
się po raz kolejny nad szopką Betlejem-
ską, zatrzymujemy sie przy III scenie 
obrazującej ród Króla Mieszka II, 
„którego potomność uważała za słabego 
monarchę ulegającego swej żonie Ry-
chezie, który doprowadził kraj do ruiny. 
A w gruncie rzeczy jest to piękna postać 
rycerska, skora do walki. Ale nadeszły 
dziejowe burze, które rozwaliły jedność 
państwa i króla doprowadziły do zagła-
dy”.

 I znów chwila zadumy nad lichą 
stajenką i małym dzieciątkiem leżącym 
na sianku, po czym zatrzymujemy się 
przy IV scenie przedstawiającej ród Ka-
zimierza Odnowiciela, „którego matka 
poświęciła Bogu oddając do klasztoru. 
Ale gdy kraj znalazł się w potrzebie, 
wydobyto Kazimierza z klasztoru, a on 
odbudował już prawie w gruzach leżące 

państwo”. 
 Piękna kolęda i chwila zadumy nad 
świętą rodziną przy ubogim żłobku. 
Oglądamy już V scenę obrazującą 

ród Króla Bolesława 
Śmiałego władcy, „któ-
ry odziedziczył państwo 
mocno zorganizowane 
i nie musiał walczyć o 
jego umocnienie. Ale 
monarchę tego cechuje 
porywczość, niesamo-
wita energia, samowo-
la, nie zna on żadnego 
umiaru i gdy Biskup 
Krakowski próbuje mu 
zwrócić uwagę, ten w 
porywie wyciąga miecz 
i zabija go. Wszyscy 
odwrócili się od króla, 
musi on opuścić kraj. 
Umiera na wygnaniu”.
 Chwila muzyki, reflek-
sja „wróćmy do Betle-
jem i zobaczmy co tam 

się dzieje” i jesteśmy już przy scenie VI 
przedstawiającej ród Króla Władysła-
wa Hermana, „który został powołany 
do rządu po swym zuchwałym bracie 
i zdaje się słabością swoją przebłagać 
kraj, który poprzednik jego wystawił na 
czas próby, na hańbę i upokorzenie”.
 I w ten sposób oglądamy już scenę 
VII i jakże liczny ród Króla Bolesła-
wa Krzywoustego. „To Dziecię Cudu 
wskrzesza w istocie waleczne czasy 
Bolesławów. Jest to rycerz prawy i 
waleczny. Niezwykle silna wiara i cud 
Boży dają mu liczne zwycięstwa. Jednak 
liczne potomstwo skłania go do podziału 
państwa na cztery dzielnice”.
 I znowu słuchając pięknej kolędy 
przyjdzie nam się zadumać nad tym, 

że Maryja położyła swe 
dzieciątko na sianie, „bo 
nie było dla niej miejsca 
w gospodzie”.
 Tak oto jesteśmy przy 
VIII scenie oglądając 
bogate stroje rodu Kró-
la Władysława Ło-
kietka „rycerza małego 
wzrostu, ale niezwykle 
silnego, któremu cu-
dem udaje się scalić roz-
drobnione i rozgrabione 
przez najeźdźców pań-
stwo. Połączył te rozbite 
części i nadał państwu 
taką siłę, że nowy żywot 
rozpoczęło”.
 I  znowu odwraca-
my się od tej bogatej 
królewskiej scenerii w 

stronę lichej szopki, gdzie prostota i 
ubóstwo i w ten sposób przechodzimy 
do sceny IX, czyli do bogatego i liczne-
go rodu Króla Kazimierza Wielkiego 
„godnego spadkobiercy Łokietka i 
jedynego jego syna, przez potomnych 
zwanego Wielkim, który nie tylko z 
Polski drewnianej uczynił murowaną, 
ale także zostawił ją urządzoną, wzbo-

Szopka Piastowska

Święta Rodzina

Ród księcia Mieszka I
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Misie ratownisie
Wstawaj szybko! Szarpnięcie za ramię, krzyk, płacz 

– tak budzą się ze snu dzieci w domu ogarniętym 
pożarem. Podobny i niewyobrażalny strach towarzyszy 
im, gdy są uczestnikami wypadku. Takie przeżycia 
mogą w dziecięcej psychice zostawić trwały ślad. 
Ślad, który nawet po wielu latach będzie im utrudniał 
dorosłe życie. 
 Strażacy uczestniczący w akcjach ratunkowych nie-
jednokrotnie widzieli ten strach w dziecięcych oczach 
i chcieli go choć trochę złagodzić. Kilka lat temu była 
propagowana akcja „Misie Ratownisie” – maskotka 
misia ubrana w strażacką kurtkę podana przez strażaka 
poszkodowanemu dziecku miała odwrócić nieco jego 
uwagę od nieprzyjemnych wydarzeń i dać chwilową na-
miastkę poczucia bezpieczeństwa. Być może to niewiele 
i nie zawsze pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi. Ma-
skotki wtedy trafiły do niektórych jednostek Państwowej 
Straży Pożarnej, jednak ominęły jakoś PSP w Dębicy. 
 Wojciech Buszek - Komendant Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy zwrócił się na łamach 
lokalnej prasy do wszystkich wrażliwych ludzi o pomoc w 
zebraniu pluszowych maskotek, które miałyby spełnić opisaną 
wcześniej rolę.
 Na apel odpowiedziały niektóre szkoły naszej gminy – 19 
grudnia 2007 roku przekazaliśmy zebrane w szkołach maskotki. 
Uzbierało się tego kilka worków i teraz w każdym strażackim 
wozie może jeździć zapakowany pluszak, który pomoże otrzeć 

dziecięce łzy.
 W imieniu Komendanta PSP Wojciecha Buszka i swoim 
dziękuję szkołom z Januszkowic, Przeczycy, Gorzejowej, 
Grudnej Górnej i Siedlisk-Bogusz  za zorganizowanie zbiórki 
i przekazanie zabawek. Poza dobrym uczynkiem osiągnęliście 
Państwo również dodatkowy cel: uczniowie, przekazujący 
ulubione czasem maskotki, doświadczyli, że dawanie sprawia 
radość zarówno obdarowanemu jak i darującemu.

P.S.

gaconą i silną”.
 I ponownie autorka przypomina, 
nam, że gdzieś tam w ubogiej szopie 
narodził się Pan Jezus, a my zbliżamy 
się do ostatniej X sceny 
rodów Piastowskich, do 
rodu Króla Ludwika 
Węgierskiego. I znów 
subtelny głos autorki 
przypomina nam histo-
ryczne dzieje: „Kazi-
mierz Wielki pozostawił 
po sobie same córki, 
dlatego rządy po nim 
objął Ludwik Węgier-
ski, syn Elżbiety - sio-
stry Łokietka. Władca 
ten obcy był dla kraju, 
nie znał nawet języka. 
Jednak to jego córka 
Jadwiga objęła tron Pol-
ski. Urody była wielkiej, 
ale najzasobniejsza cno-
tą i pięknym obyczajem; 
żadnej płochości, żad-

nego gniewu; nikomu nie okazywała 
pychy zawiści i wrogości”.
 Zestawienie bogatych rodzin kró-
lewskich ze świętą rodziną w ubogiej 

szopie betlejemskiej ma tu na pewno 
swą wymowę. Zwłaszcza, że omawiając 
osobno każdy ród piastowski autorka 
odnosi się do tej biednej, lichej szopy 

„gdzie Maryja położyła 
dzieciątko Jezus, bo nie 
było dla niej miejsca w 
gospodzie”.
 Ta wystawa obejmu-
jąca historyczny poczet 
królów piastowskich i 
ich rodzin, wykonana po 
mistrzowsku w postaci 
lalek w strojach właści-
wych tamtej epoce, jest 
niewątpliwie znakomitą 
lekcją historii dla zwie-
dzających, tak uczniów, 
jak i dorosłych. Dlate-
go jesteśmy wdzięczni 
właścicielom Muzeum 
Lalek w Pilźnie za bez-
płatne jej wypożycze-
nie.

E.M.

Na apel odpowiedziały m.in. szkoły w Przeczycy i Siedliskach-Bogusz

Dzieci chętnie rozstawały się ze swoimi maskotkami

      Ród króla Ludwika Węgierskiego Fot. J. Nosal

Fot. J. Nosal
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StaniSław BiałaS

Jakub Szela
Kim był?      (13)
11. JaKuB SZeLa W LiteRatuRZe cd.

W 1923 roku Stefan Żeromski wydał 
dramat „Turoń”, w którym autor 

zmaga się z pytaniem: dlaczego w 1846 
roku chłopi rozgromili panów?
W dramacie Żeromskiego Szela, jako 
przywódca zwycięskich chłopów mówi:
 „Ja jestem niepiśmienny chłop, ciemny 
kołodziej. Ale żeby się znalazł taki − nie z 
was, ino z nas − co by pisać umiał, a żeby 
nadto tak wszystko pamiętał, jak Bóg pa-
mięta, toby przez całe swoje życie musiał 
spisywać te krzywdy, co od prapradzia-
dów chłopom panowie zadali. I jeszcze by 
ich nie spisał ... Żebym z was wytoczył, ilu 
was tu jest, jak okiem sięgnąć, wszystką 
krew,− żeby się zaś rowami dróg lała, − 
jeszcze by ta  krew nie zmazała waszej 
winy, a naszej krzywdy ...
 Skoro z tej całej ziemi ciarachów 
wytracę do nogi, dwory spalę i już ani 
jednego nie będzie nad nami, za to, że 
na naszego cysarza porwały, − wtedy 
podzieli cysarz grunty wasze pomiędzy 
nas, każdemu po równo, żeby zaś żaden 
nie miał więcej od sąsiada. Bo myśmy ... 
te grunty pazurami drapali, a krwawym 
potem jako, deszczem, zmoczyli”.
 Według Żeromskiego smarżowski 
chłop nie stanął na wysokości zadania i 
został chłopem-mścicielem.
 W 1926 roku następuje pewien prze-
łom w poglądach o Szeli. Stało się to za 
sprawą poematu „Słowo o Jakubie Szeli” 
Brunona Jasińskiego. Tytułowa postać jest 
przedstawiona jako bohater. W literaturze 
bardzo często cytowany jest następujący 
fragment:

To nie topól w niebo strzela
to nie pohuk sowi −
Odpowiada Jakub Szela
Panu Jezusowi:

..............................
Nie biegałeś, jak się naszych
krzywd przelała kwarta!
Widać garnca pańskiej kaszy
chłopska krew nie warta.
Unieś suknie po kolana,
stąpaj pomalutku,
bo tu naszą krwią polana
każdziuteńka grudka.
Nie ceniłeś ty krwi chłopskiej
za złamany szeląg! −
Czemużeś się, Panie Jezu,
tak o pańską przeląkł.

 W latach 1932-1934 ukazało się pięć 
nowych prac poświęconych walkom 
chłopskim w 1846 roku. Ich autorami 
byli: Michał Janik, Piotr Rysiewicz, Jerzy 
Zawieyski i Tomasz Nacznicki. Pierwszy 
z tych autorów napisał dwa artykuły: 
„Zesłanie Jakuba Szeli na Bukowinę” 

(1934 r.) oraz „Słowa pisane Jakuba Szeli” 
(1934, 1935 r.) P. Rysiewicz jest autorem 
pracy „Jakub Szela”, która była jego 
rozprawą doktorską na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w 1932 roku. J. Zawieyski 
i T. Nacznicki byli autorami artykułów 
publicystycznych. Prace w/w autorów 
były wydane w 1956 roku w formie książ-
kowej [9] pod redakcją Cz. Wycecha.
 Najcenniejszą, bo opartą na materiałach 
źródłowych, jest monografia S. Kieniewi-
cza: „ Ruch chłopski w Galicji w 1846 
roku”. Dyrektor archiwum lwowskiego, 
E. Barwiński zgromadził pisma urzę-
dowe dotyczące wydarzeń z 1846 roku. 
Są to tak zwane „teczki Barwińskiego”, 
zawierające korespondencję Gubernium 
ze starostami cyrkułów i władzami we 
Wiedniu. Na bazie tych teczek powstała 
książka S. Kieniewicza [5]. Autor podał 
bardzo głęboką analizę okoliczności i 
przyczyn chłopskiego powstania. Wnio-
skowanie jest precyzyjne, logiczne, oparte 
na dostępnych dokumentach. Jest to dzieło 
naukowe godne polecenia.
 Czesław Wycech w książce „Powstanie 
chłopskie 1846 roku” przedstawił rabację 
w świetle reflektorów obowiązującej 
ideologii po zakończeniu drugiej wojny 
światowej. Szeli dorobiono brodę Marksa 
i wąsy Stalina.
 Niezależnie od czarnej legendy o Szeli 
powstawała również legenda chłopska w 
postaci pamiętników, ustnych opowieści 
i pieśni, które były przekazywane z ojca 
na syna.
 „O rabacji Szeli słyszałem od różnych 
starszych chłopów ogólnie takie zdanie: że 
Szela był obrońcą chłopów, że przyczynił 
się walnie do zniesienia pańszczyzny. 
Uważano go jako działającego w imieniu 
cesarza, gdyż wtedy i długo potem chłopi 
uważali swoich panów za wrogów, a w 
cesarzu widzieli swego obrońcę ...” − 
czytamy w pamiętnikach J. Madejczyka.
 Wśród potomków pańszczyźnianych 
chłopów we wsiach popularna była śpiew-
ka:
Pamiętacie chłopcy rok czterdziesty 
szósty
Jak rżnęli panom dupę na śmigus w 
zapusty.

W okolicach Pilzna i Brzostku znana 
była pieśń:

Kuba Szela twarda sztuka
Za swe krzywdy pomsty szukał,
Pierwszy panom się zbuntował
I dużo ich wymordował.
Bo mu nadto dokuczyli
I ciężko nieraz skrzywdzili.

 Do mieszkańców wsi docierały rów-
nież pieśni pisane przez szlachtę i celowo 

upowszechniane wśród wieśniaków. Oto 
fragment takiej pieśni:
− Tańcujcie chamy, wam to dziś tańco-
wać,
Cieszcie się z tego, coście uczynili,
Ale nam biednym płakać i żałować,
Boście nam braci niewinnych zabili.

..............................
Poczekajcie chamy, przyjdzie wam na 
koniec,
Przyjdzie zapłata za te krwawe czyny,
Was to Bóg przed sąd straszliwy powo-
ła,
A nam biedakom, Bóg odpuści winy!
 W 1938 roku Franciszek Lipiński tak 
pisał o Szeli: „Była to indywidualność 
chłopska nieprzeciętna, wybijająca się 
rozumem i sprytem ponad otoczenie i 
gromadę chłopską ... Była to samorodna 
inteligencja chłopska”.
 Cztery lata przed reformą rolną z 1945 
roku, S. Skoneczny przypisuje Szeli pro-
roctwa:

Myślał co dnia, myślał długo
o tym Jakub Szela:

..............................
Zabrać ziemię, zabrać wszędzie,
dwory czysto zrównać,
i nie oddać jej nikomu,
podzielić na równo.

 Jan Wiktor, absolwent dębickiego gim-
nazjum z 1910 roku, w 1946 r. w książce 
„Ożywcze krynice” umieścił tekst:
„Widzimy wciąż koszmar Szeli, obryz-
gany krwią szlachecką jednego roku, a 
nie widzimy nieprzeliczonych procesji 
chłopstwa w ranach od bata pańszczyź-
nianego, w ranach od dybów dębowych, 
chłopstwa nagiego, wygłodzonego, 
wzgardzonego.”
 Obecnie, na początku XXI wieku, 
chłopi uznają, że Szela był pozytywnym 
wodzem w walce o wolność i ziemię. 
Niektórzy wzdychają: „że się też dziś nie 
trafi nowy Szela”. 
 Ale chyba bez kosy i cepów.
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Witamina przyszłych mam

Tak nazywa się kwas foliowy, którego 
zażywanie przez przyszłe mamy jest 

konieczne w celu zapobiegania wadom 
wrodzonym układu nerwowego poczę-
tych dzieci.
 Kwas foliowy należy do rozpusz-
czalnych w wodzie witamin z grupy B. 
Jego rola polega na dostarczaniu poje-
dynczych jednostek węglowych wielu 
związkom chemicznym biorącym udział 
między innymi w podziałach komórko-
wych.
 Wszystkie te organy, w których wy-
stępuje intensywne mnożenie sie komó-
rek należą do najbardziej narażonych na 
niedobory kwasu foliowego.
Niedobór kwasu foliowego powoduje 
powstawanie niedokrwistości makro-
cytarnej. Sądzi się, że niedobory kwasu 
foliowego mają wpływ na powstawanie 
nowotworów.
 W ostatnim czasie zwraca się uwagę 
na udział kwasu foliowego w łańcuchu 

przyczynowo – skutkowym występo-
wania homocysteinemii zwiększającej 
ryzyko choroby wieńcowej serca i za-
krzepicy naczyń obwodowych.
Kwas foliowy jest egzogennym mikro-
elementem niezbędnym do życia i nie 
jest produkowany w organizmie czło-
wieka. Źródłem zaopatrzenia jest wiele 
produktów żywnościowych zawierają-
cych folany. Szczególnie bogate w kwas 
foliowy są warzywa zielono – liściaste: 
kapusta, brokuły, szpinak.

Nowe życie
Około 9–10 dnia od momentu za-

gnieżdżenia się zarodka w błonie 
śledziowej macicy, z części jego komó-
rek zaczyna się formować tzw. płytka 
nerwowa. Miedzy 16 a 28 dniem życia 
płodowego jej brzegi zaczynają się 
zawijać ku górze, tworząc „rynienkę”. 
Gdy zamkną się całkowicie (26 – 28 
dzień od poczęcia), powstaje rurka nazy-
wana cewą nerwową. Jest to zawiązek 
mózgu i rdzenia kręgowego. Gdy cewa 
nerwowa się nie domknie u dziecka wy-
stępują wady. Wśród nich bezmózgowie 
i przepukliny oponowo – rdzeniowe 
należą do najcięższych i najbardziej roz-
powszechnionych. W 80% przypadków 
wadom tym towarzyszy wodogłowie.
 W Polsce rocznie rodzi się około 2 
tysiące dzieci z wadami wrodzonymi 

cewy nerwowej. Ze względu na bardzo 
niekorzystne rokowania, zasadniczego 
znaczenia nabiera profilaktyka. Celem 
profilaktyki pierwotnej jest zmniejszenie 
liczby nowych urodzeń dzieci z wadami 
cewy nerwowej.
 Badania naukowe dowodzą, iż przy-
najmniej 50% wad cewy nerwowej 
można uniknąć poprzez odpowiednią 
suplementację kwasem foliowym 
przed zajściem w ciążę i w bardzo 
wczesnym okresie jej trwania. Dla dobra 
dziecka jego przyszła mama powinna 
zażywać kwas foliowy co najmniej 
przez miesiąc przed zajściem w ciążę 
i w pierwszych tygodniach jej trwa-
nia.
 Zaleca się, aby wszystkie kobiety, 
zdolne do zajścia w ciążę przyjmowały 
przez cały okres rozrodczy 0,4mg kwasu 
foliowego dziennie.
 Prowadzone w wielu krajach Europy 
i USA badania wiedzy kobiet na temat 
kwasu foliowego, ich postaw wobec 
konieczności jego suplementowania 
oraz samej praktyki przyjmowania su-
plementacji wskazują niski jej poziom.
 Jest to zjawisko powszechne, dlatego 
osiągnięcie pożądanych zmian wymaga 
systematycznej i długotrwałej edukacji 
zdrowotnej społeczeństwa.

Dużo zdrowia
mgr Krystyna Godawska
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Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ś.p. Stanisława Brągiel
zmarłego w dniu 21.11.2007 r.

za wspólną modlitwę i wyrazy współczucia.
Elżbieta Łukasik i Teresa  

Gruszczyńska z rodzinami

Kącik  
zdrowia  
apteki „Vita”

W myśl powyższego hasła 6 grudnia 2007 roku w Publicz-
nej Szkole w Kamienicy Dolnej został zorganizowany „ 

Dzień Zdrowej Żywności”. Koordynatorem promocji zdrowia 
w szkole jest pani dyrektor szkoły Danuta Kaczka i zespół, w 
skład którego wchodzą: p. Maria Hipszer, p. Lucyna Bulsa i 
p. Barbara Zegarowska. Ta akcja była wynikiem 
realizacji zadań szkoły promującej zdrowie. W 
zorganizowanie tego przedsięwzięcia mocno 
zaangażowali się również rodzice.
 Serdeczne podziękowania składamy: Magda-
lenie Machaj - przewodniczącej Rady Rodziców, 
Annie Mordel, Halinie Falarz, Małgorzacie 
Maduzi, Monice i Wojciechowi Machajom. 
 Swoją obecnością zaszczycił nas także sąsiad 
i przyjaciel szkoły p. Wojciech Grzesiakowski.
 Pani Maria Hipszer jako nauczyciel koor-
dynujący działania szkoły promującej zdrowie 
wraz z uczniami swojej klasy przygotowała 
wymowną inscenizację „Bal warzyw i owo-
ców” podkreślającą walory odżywcze warzyw 
i owoców. Najprzyjemniejszą częścią spotkania 
okazała się degustacja „zdrowych smakołyków” 
w postaci owoców, warzyw, jogurtów i soków. 
Szczególne podziękowania składamy pani Mag-
dalenie Przebiędzie, głównemu sponsorowi tego 
przedsięwzięcia. 

 Spotkanie wprowadziło miłą atmosferę, a wspólne działa-
nia rodziców, nauczycieli i uczniów przyczyniły się do integra-
cji środowiska lokalnego ze szkołą. Była to także wspaniała 
okazja, aby utrwalić zdrowe nawyki żywieniowe oraz uczyć 
się higienicznego i estetycznego podawania posiłków. 

Samorząd Uczniowski
przy SP w Kamienicy Dolnej

W zdrowym ciele zdrowy duch

Ogłoszenie
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzost-
ku ogłasza zapisy do kółka plastycznego. 
Zapisy przyjmowane są do końca stycznia 
b.r. w godzinach pracy Domu Kultury. 
Szczegółowych informacji udziela Rafał 
Szczygieł.
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Z Brzostku rodem...
„Przynieś polom Nowy Roku
bujny plon
Przynieś miastom nowe domy
rzece most
Wszystkim szczęścia jak najwięcej
dni bez trosk”

Znowu minął rok, odszedł w prze-
szłość jak wyrwana kartka z kalen-

darza. Styczeń 2008 roku otwiera nam 
nadzieje na lepsze dni. Świat wokół bia-
ły, okryty pierzynką puchowego śniegu. 
Drzewa okryte bielą, tylko tu i ówdzie 
sosny, świerki i jodełki wychylają 
swoje strzeliste konary pokryte ciemną 
zielenią, przyprószone 
delikatnymi śnieżkami. 
Z dachów zwisają czapy 
bieli pokryte kryształ-
kami lodu mieniąc się 
w słońcu dziesiątkami 
przeróżnych kolorów. 
Sople zwisające stroją 
domy i mówią, że królu-
je zima. Pola jak okiem 
sięgnąć białe. Tylko 
gdzieniegdzie ścieżecz-
ki przetarte przez tropy 
szaraczków, sarenek i 
przeróżnego ptactwa 
szukającego pokarmu. 
Podwórka domów puste, 
jakby wymarłe miastecz-
ko. Nikt nie spieszy się 
do obory, do stodoły, do 
chlewików. Jakby inna 
rzeczywistość wkroczyła 
w XXI wiek do naszej 
miejscowości. W pustych, prawie wszę-
dzie, zabudowaniach gospodarczych 
nawet ptactwa domowego nie uświad-
czysz, kogut nie wzywa swoim głosem 
do dziobania ziarna. Tylko gdzienieg-
dzie zostały małe, pełne gospodarstwa. 
Nie słychać rżenia koni, beczenia krów 
– cisza jakby wnosząca spokój, ale czy 
na pewno jest to dobry znak dla polskiej 
gospodarki. Cóż, jesteśmy w Europie. 
Ale czy na pewno dobrze rozumiemy 
przyszłość polskich pokoleń. Te i inne 
refleksje nasuwają się u progu nowego 
roku – jaki będzie, co przyniesie. 
 Jestem w domku rodziny Stanisława 
i Julii Jędrzejczyk. Na podwórzu cisza, 
zabudowania gospodarcze zamknięte, 

kilka samochodów zaparkowanych 
na podwórzu – znak współczesności. 
Przed laty na tym podwórzu tętniło go-
spodarskie życie. Para dorodnych koni, 
wozy, bydło w oborze, a przy domu pies 
strzegł dobytku. Senior rodziny Jędrzej-
czyków był zapalonym miłośnikiem 
koni, umiał pracować nimi i ta praca 
przynosiła mu pieniądze i zadowolenie. 
W czasach przedwojennych – kto miał 
na wsi konia, to miał też i grosze na 
utrzymanie rodziny. Tak też było i w 
rodzinie Stanisława i Julii Jędrzejczyk. 
Stanisław był wozakiem – woził pocztę 
do Jasła, rozwoził mięso od rzeźnika, to 
znowu uprawiał rolę i tak dbał o rodzinę. 
Stanisław ożenił się z Julią Krzysztofek 

z Jaworza Górnego, z kobietą niezwykle 
skromną, pracowitą, uczynną i urodzi-
wą. Jak przystało na tamte czasy Julia 
była niezwykle dbającą o dom i dzieci 
matką, borykała się z ich wychowaniem, 
prowadziła gospodarstwo domowe, 
często późnymi wieczorami, przy lam-
pie naftowej obszywała dzieci, łatała 
i cerowała starsze rzeczy, starannie i 
gustownie wyposażała szafę w uszyte 
przez siebie ubranka.
 Pierwszym dzieckiem, które przyszło 
na świat w tej rodzinie był syn Jan uro-
dzony w 1928 r. i to on jako najstarszy 
pomagał ojcu przy pracach polowych. 
To on pierwszy poznał, jak dużo wysiłku 
trzeba było włożyć w chleb powszedni, 

pieczony przez 
matkę  w p ie -
cu chlebowym. 
Żarna, a w nich 
mielenie ziarna 
na grubą mąkę 
–  d ie te tyczne 
chleby – wyma-
ga ły  żmudne j 
pracy. Bo poru-
szanie ciężkim 
kołem żarnowym 
wymagało siły, 
zręczności i spry-
tu. Ale tak właśnie 
wyglądało życie 

w wiejskich, polskich domach przed 
wojną, w wiatrakach, czy nielicznych 
młynach, mielono tylko małe ilości zbóż 
na białą mąkę, z której wypiekano na 
święta bułkę, czy struclę, a najczęściej 
robiono kluski, pierogi, czy smażono 
naleśniki.
 Drugim urządzeniem była stępa, w 
której obijało się proso i powstawała 
kasza jaglana, tak dzisiaj zalecana przez 
dietetyków. No i wreszcie urządzenia 
pomagające w hodowli bydła to siecz-
karnia, w której ręcznie cięto słomę na 
sieczkę, krązano liście buraczane, łodygi 
kukurydzy i tak przygotowywano karmę 
dla bydła. Dzieci w tamtych czasach 
nie miały zbyt wiele wolnego czasu dla 

siebie, ale i tak po zaję-
ciach szkolnych chłopcy 
od Jędrzejczyków grali 
w piłkę nożną i stawali 
się bardzo czynnymi 
sportowcami. Jan obec-
nie mieszka w Bóbrce 
razem z żoną Czesławą, 
jest wzorowym ojcem i 
dziadkiem. Po wojsku 
rozpoczął pracę w mi-
licji, obecnie jest eme-
rytem, często odwiedza 
rodzinny dom w Brzost-
ku i utrzymuje zażyłe 
stosunki z całą rodziną.
 Drugi syn Józef uro-
dzony w 1932 r. – to on 
właśnie z wielką rado-
ścią opowiadał o swoim 
ojcu, wspominał trudne 
dzieciństwo i młodość, 
wspominał odległe czasy 

i snuł refleksje. Z wielkim rozrzewnie-
niem opowiadał o swojej niezwykłej 
matce, bardzo uczynnym, oddanym 
rodzinie i energicznym ojcu i swoich 
braciach i siostrach. Z opowieści można 
zrozumieć, że jest to niezwykle zżyta 
z sobą rodzina, nawzajem wspierająca 
się i tworząca zgraną grupę. Chociaż 
los rozdzielił ich - mieszkają w różnych 
częściach Polski - to jednak wracają do 
swoich korzeni, przyjeżdżają do domu 
rodzinnego, w którym pozostał brat 
Aleksander, spotykają się nad mogiłami 
ojców i nawzajem się wspierają. 
 Józef Jędrzejczyk wspomina lata 
szkolne i ulubionego kierownika szkoły 
Kacpra Świtkowskiego. Wspomina jak 

10

Stanisław Jędrzejczyk  przed domem w Brzostku z sy-
nami Janem i Aleksandrem oraz wnuczką Barbarą

Aleksander przy zwózce żwiru

Julia z córką Zofią, synem Józe-
fem i synową Bronisławą

Aleksander Jędrzejczyk w dniu  
I Komunii świętej
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ratował tonących w Wisłoce, jak rato-
wali Chwala Ludwika po oberwaniu 
chmury, czy też jak wyciągał z beto-
nowego zbiornika chłopca z Zawadki. 
Pamięta dobrze czas wojny i wysiedle-
nia. Gdyby nie to, że ojciec Stanisław 
woził do sklepów z rzeźni do Jodłowej 
mięso, głodno byłoby w domu. A tak, to 
dwa razy w tygodniu zamiast wypłaty 
przywoził ojciec do domu mięso, czy 
też wyroby wędliniarskie. Wspomina, 
że z hektara pola niewiele produktów 
rolnych zostawało w domu, bo zżerały je 
kontyngenty niemieckie, a po wojnie nie 
było lepiej, bo obowiązkowe dostawy 
żywca i produktów rolnych były bez-
względne i całkiem po porostu z uprawy 

pola niewiele w domu zostawało. Ojciec 
Stanisław – mówi Józef – współpraco-
wał z rzeźnikiem brzosteckim Drozdem, 
czy Pietrzyckim i w domu nie było 
głodu. Wysiedlenie rodzina przeżyła w 
Skurowej, przygarnięta przez rodzinę 
Gąsiora. Dużo było wysiedleńców za 
Wisłoką, toteż i domy były pełne pła-
czących dzieci, przestraszonych matek, 
zwykle bez ojców, bo byli łapani i 
przymusowo wywożeni na roboty do III 
Rzeszy, do obozów, czy też do budowy 
rowów i okopów w lasach. Rodzina 
Jędrzejczyków zamieszkała w stodole, 
w słomie i sianie w wykopanych norach 
spały dzieci i starsi. A że zima była tęga, 
to też i siana  „przystrojone” były szro-
nem, który powstawał przy zderzeniu 
się wydechu powietrza z zimnem w 
stodole. Sędzieliną okryte kupy siana i 

słomy były receptą na 20o mróz. Święta 
Bożonarodzeniowe pamiętnego 1944r. 
przeżyła rodzina wraz jeszcze z innymi 
czterema rodzinami, a kolęda „Bóg sie 
rodzi, moc truchleje” przybierała zu-
pełnie innego niż dziś wymiaru. Kiedy 
śpiewamy „Nie było miejsca dla Ciebie, 
w Betlejem w żadnej gospodzie...”, to 
dziękujemy Bogu za życzliwość ludzi 
za Wisłoką z Przeczycy, Skurowej, 
Błażkowej, Dębowej za ich dobre serca 
i pomoc nam wysiedleńcom – mówi 
rozmówca.
 Józef był młodzieńcem w 1945r., 
ale dobrze pamięta tabory ciągnących 
wojsk, rosyjskie siły, ucieczkę Niem-
ców, panikę przerażonych kobiet ukry-

wających s ię 
przed zdzicza-
łymi nawykami 
ruskich żołnie-
rzy i powrót do 
swojego domu, 
obdartego bez 
drzwi, okien, da-
chu, podłogi, ale 
to były powro-
ty do własnego 
domu. Chociaż 
nikt jeszcze gło-
śno nie cieszył 
się, to jednak 
w sercu tliła się 
nadzieja – bę-

dzie lepiej, żyje-
my, wszyscy ocaliliśmy się z pożogi 
wojennej, a wokół nas tyle nieszczęść, 
cierpienia, łez. Po powrocie dzieci 
biegły na pola ziemniaczane. Ze zmro-
żonych ziemniaków matki piekły na 
blachach piecyków placki, a z resztek 
buraków cukrowych – też zmarzniętych 
– gotowano melasę, która służyła do sło-
dzenia wody, potraw, a nade wszystko 
do polewania chleba – był to niezwykły 
rarytas jak na owe czasy i sytuację. 
Pomału remontował ojciec Stanisław z 
synami dom, pracował koniem, pomagał 
obrabiać zagony pól sąsiadom i życie 
rodzinne wchodziło w nowy, lepszy 
etap.
 W brzosteckiej szkole Józef był gorli-
wym uczniem, znakomitym harcerzem, 
należał do szesnastej drużyny im. Bo-
lesława Chrobrego prowadzonej przez 

instruktora Wło-
dzimierza Wala. 
Często zbiórki 
odbywały się w 
dyscyplinie har-
cerskiej, której 
dewizą było „Na 
słowie harcerza 
polegaj jak na Za-
wiszy”. W trudnej 
rzeczywistości 
polskiej harcerze 
poznawali posta-
wy wielkich Po-
laków, zdobywali 
dużo sprawności 

harcerskich: prawdomówność, uczci-
wość, pracowitość co stało się dewizą 
w późniejszych latach – mówi Józef. 
Rozpoczął naukę w liceum w Koła-
czycach, codzienne piesze wędrówki 
z grupą brzosteckich licealistów do 
szkoły i powrót do domu kształtowały 
mocny charakter uczniów. Ale sport, 
a konkretnie piłka nożna, miał być 
receptą na dalsze życie Józefa. W 1950 
roku pojechał do Warszawy, tam dostał 
się do wojskowej grupy piłki nożnej i 
grał w Legii. Potem los przeniósł go do 
Wrocławia, Rzeszowa, aż wreszcie na 
stałe osiadł w Krośnie. Tutaj ożenił się 
z Bronisławą, zdał maturę i rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 

na wydziale prawa, grał w piłkę nożną 
we „Włókniarzu” Krosno. Obecnie jest 
emerytem i prowadzi kancelarię praw-
niczą, w latach siedemdziesiątych pełnił 
funkcję prezydenta miasta Krosna. Za 
działalność społeczną – przewodniczący 
Związku Wędkarskiego - został odzna-
czony przez prezydium Rady Państwa 
Krzyżem Komandorskim. Z małżeństwa 
Bronisławy i Józefa jest dwie córki: 
Barbara – lekarz stomatolog pracująca w 
Niemczech i Anna mieszkająca w Kro-
śnie. Józef jest szczęśliwym dziadkiem, 
często spotyka się z wnukami i barwnie 
opowiada dzieje rodziny.
 Trzeci syn Julii i Stanisława Jędrzej-
czyków, to Aleksander i to właśnie on 
pozostał na włościach rodzinnych. Był 
chłopakiem bardzo wysportowanym, 
kochał piłkę nożną, ale też cieszyły go 

Rodzina Jędrzejczyków w Bóbrce

Julia Jędrzejczyk z córką Krystyną i wnukami 
Jackiem i Moniką

Julia z synami Janem i Józefem

Józef z córkami: Barbarą, Anną z mężem Kazimie-
rzem i wnukami - Dominiką, Ewą, Maciejem 
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konie, które pozostały w gospodarstwie. 
Od najmłodszych lat pracował nimi za-
robkowo wożąc piasek i żwir na budowy 
domów mieszkańcom Brzostku, wożąc 
towar z Jasła do kiosków Ruchu, czy też 
orząc i przygotowując sąsiadom pola 
uprawiane pod zasiew, czy też sadzenie 
ziemniaków.
 Był niezwykle uczynnym i odpowie-
dzialnym ojcem, mężem i sąsiadem. Oże-
nił się z Wandą Sękowską z Bieździedzy. 
Z tego małżeństwa są dwie córki. Danuta, 
niezwykle pracowita i oddana ludziom 
potrzebującym pomocy. Po ukończeniu 
szkoły pielęgniarskiej podjęła pracę w 
swoim zawodzie i pracuje w poradni 

neurologicznej w Jaśle. Wyszła za mąż 
za Jana Stawarza. Rodzina ta ma troje 
dzieci. Zaś druga córka Małgorzata 
wyszła za mąż za Stanisława Golca i w 
Żmigrodzie prowadzą wytwórnię lodów, 
zaś ich syn Paweł uczy się technologii 
żywienia, a Dawid uczęszcza do Liceum 
Chemicznego.
 Czwartym synem Julii i Stanisława 
był Bronisław, chłopak chłonny wiedzy 
i niezwykle pracowity. Po ukończeniu 
studiów farmaceutycznych osiadł w 
Nysie i tam pracuje po dziś dzień, tam 
też ożenił się i ma syna Przemysława 
– prawnika, który również mieszka i 
pracuje w Nysie.
 Córka Zofia z domu Jędrzejczyk po 
skończeniu szkoły pielęgniarskiej pod-

jęła pracę w wojskowej służbie zdrowia 
w Otwocku, później pracowała w pre-
wentorium. Obecnie z mężem mieszka 
w Warszawie i jest na emeryturze. Z 
tego małżeństwa wyrosło dwoje dzieci, 
które po studiach wyjechały do pracy w 
Szwecji.
 Najmłodsza latorośl Julii i Stanisława, 
to Anna Sadłek – dietetyczka w szpitalu 
w Paczkowie, mająca dwoje dzieci: Jacek 
– policjant i Monika – nauczycielka.
 I tak o tej rodzinie wielodzietnej, wy-
rosłej z ludzi kochających się i niosących 
sobie pomoc można by opowiadać wiele. 
Co im przyniesie nowy rok?
Życzymy im wiele szczęśliwych lat i 
wspaniałej rodzinnej miłości.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze strony 11

Wgórnym rzędzie od lewej: Jan, żona Aleksandra - Wanda, 
Aleksander, Józef. Niżej od lewej: żona Józefa - Bronisława, 

córki Krystyna i Zofia

Legitymacja członkowska Nr 2218 Wojskowego Klubu Sporto-
wego „LEGIA”

Listopad i grudzień w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła ii w Brzostku
Cykl spotkań „Rozmawiając  
z autorytetem”...
 ...otworzył ks. Stanisław Zagórski, ktory 
przybył na zaproszenie biblioteki. Gość 
opowiadał o pielgrzymkach rowerowych 
do Rzymu, których był współorganizato-
rem. Jako pamiątkę, ksiądz podarował bi-
bliotece wyjątkowy kalendarz obrazujący 
pielgrzymki „Rowerem przez Europę”.

Jak obchodzono Rok Wyspiań-
skiego w bibliotece Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła ii w Brzostku?
 Ogłoszony przez Sejm Rok 2007-Ro-
kiem  Stanisława Wyspiańskiego stał się 
okazją do Przedmaturalnego Spotkania 
ze... Stanisławem Wyspiańskim. W dniu 
4 grudnia w czytelni Katarzyna Strojek  
witając gości  przedstawiła program 
spotkania. Wywiad z duchem poety ,Pa-
włem Płaziakiem przeprowadziła Kinga 
Bielecka. Przedstawiona przez Joannę 
Wojdyłę i Michała Strojka prezentacja 
multimedialna „Biografia w kamienie 
wpisana” pozwoliła poznać Kraków 
poety. Sprawdziła to Katarzyna prze-
prowadzając krótki konkurs nagrodzony 
słodyczami. 

 W świat tamtego Krakowa wprowa-
dziła nas poezja Wyspiańskiego , którą 
recytowali: Joanna Wojdyła, Karolina 
Kukla, Katarzyna Strojek, Monika Gór-
ka, Justyna Chmura, Michał Strojek i 
Grzegorz Kaczmarek. Kompendium 
życia i twórczości poety ,zawarte w nr 2 
broszury „Stanisław Wyspiański” zostało 

sprzedane maturzystom.
 Dopełnieniem spotkania była wystawa 
przedstawiająca jego malarstwo. Odpo-
wiednią atmosferę całego przedsięwzięcia 
stworzyła Renata Wal, której ujmujące 
aranżacje klawiszowe dodały smaku temu 
niepowtarzalnemu wydarzeniu.

T. Młyniec

Uczestnicy Przedmaturalnego Spotkania ze... Stanisławem Wyspiańskim
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Od 2002 roku w Unii Europejskiej 
można sprzedawać niektóre 

nowe produkty GMO. Obowiązuje to 
nie tylko „starą piętnastkę” ale i kraje 
nowe. Tymczasem w Polsce od 26 sierp-
nia 2008 roku wejdzie w życie ustawa 
zakazująca wytwarzania, wprowadzania 
do obrotu i stosowania w żywieniu zwie-
rząt pasz genetycznie modyfikowanych 
(Ustawa z 22 lipca 2006 r.). Hodowcy 
trzody chlewnej są bardzo zaniepokoje-
ni. W paszach dla trzody chlewnej śruta 
poekstrakcyjna sojowa jest najważ-
niejszym i najbardziej wartościowym 
składnikiem białkowym.
 Na rynku soja GMO jest znacznie 
tańsza od soi oryginalnej. Wejście w 
życie ustawy oznacza podwyżkę „świń-
skich pasz” o ok. 20%. Brzmi to jak 
wyrok. 

Co to jest GMO?
 GMO oznacza organizmy modyfi-
kowane genetycznie. Aby otrzymany 
organizm był transgeniczny należy do 
niego wprowadzić kawałek DNA, który 
pochodzi od obcego organizmu. Np. gen 
pewnej bakterii do kukurydzy, lub gen 
karpia do ziemniaka. Dzięki modyfika-
cjom genetycznym rośliny transgeniczne 
nabierają odporności przede wszystkim 
na herbicydy i szkodniki, ale także i nie-
korzystne warunki środowiska (susze, 
mróz, zasolenie gleby). Są też wykorzy-
stywane do produkcji farmaceutyków 
np. szczepionek, przeciwciał. 
Ale, niestety, GMO ma też swoją ciemną 
stronę. 
 Rośliny zmodyfikowane posiadają 
zwiększoną odporność, a więc mogą 
wypierać stare gatunki, co może zakłócić 
zdolność danego ekosystemu do prze-
trwania w niekorzystnych warunkach 
(susza, czy choroba). Skutki grzebania 
w genach są groźne głównie dlatego, że 
są nieprzewidywalne i nieodwracalne. 
Modyfikacje przeprowadza się na oślep 
i zmiany w genomie zachodzą na chybił 
trafił.

Nasiona kłamstwa
 Jeffrey Smith (USA) autor książki 
pod takim właśnie tytułem uważa, że 
najbardziej narażone na negatywne od-
działywanie żywności modyfikowanej 
genetycznie są dzieci. Reagują one bar-
dziej od dorosłych na minimalne nawet 
dawki toksyn, czyli trucizn. A toksyny 
w GMO są.
 Ewa K. Suskiewicz za przykład po-
daje pewną japońską firmę, producenta 
tryptofanu (jednego z niezbędnych dla 
człowieka aminokwasów tworzących 
białko). Wykorzystując inżynierię ge-
netyczną zmodyfikowano metabolizm 
komórkowy bakterii. Uzyskany w ten 
sposób tryptofan znalazł się na amery-
kańskim rynku bez przechodzenia przez 

procedurę badania jego bezpieczeń-
stwa.
 W ciągu kilku miesięcy stosowania 
tego tryptofanu zmarło 37 osób, a 1500 
poważnie zachorowało. Okazało się, że 
przyczyną choroby (oznaczonej jako 
EMS) była toksyna wytwarzana przez 
zmodyfikowane bakterie. „Trefny tryp-
tofan” był bardzo trudny do wykrycia 
z powodu niemal identycznej budowy 
chemicznej jak tryptofan oryginalny. 
 Tak więc zapewnienia o bezpieczeń-
stwie genetycznie modyfikowanej żyw-
ności są kłamstwem, ponieważ może 
ona zawierać nieznane dotąd związki, 
które dla ludzi są toksyczne lub alergo-
genne.
 Wprowadzane do rośliny geny mogą 
przyłączyć się gdziekolwiek i trudno 
przewidzieć w którym miejscu zajdzie 
modyfikacja.
 Kłamstwem jest twierdzenie, że 
GMO pomoże zlikwidować głód na 
świecie. Tradycyjnej żywności jest 
pod dostatkiem – nie ma natomiast 
skutecznej dystrybucji tej żywności dla 
głodującej ludności.

Transgeniczny biznes 
z korupcją w tle
 Uprawa roślin transgenicznych to 
dziś światowy biznes. Na całym świecie 
pod uprawą tych roślin jest ponad 90 
mln ha, dla porównania obszar Polski 
wynosi 31,2 mln ha.
 Najwięksi eksporterzy żywności 
modyfikowanej genetycznie to USA, 
Kanada i Brazylia. To właśnie te kraje 
wymusiły na Unii Europejskiej przyjęcie 
prawa zezwalającego na obrót GMO w 
jej krajach członkowskich. Na świecie w 
ciągu 30 ostatnich lat badania nad GMO 
pochłonęły ponad 350 mld. dolarów. 
Amerykańska kampania Monsanto 
zapłaciła 1,5 mln dolarów kary za prze-
kupienie urzędnika w Indonezji. Firma 
przyznała, że w 2002 roku zapłaciła 50 
tys. dolarów łapówki, by wstrzymać rea-
lizację badań nad wpływem genetycznie 
modyfikowanej bawełny na środowisko 
naturalne. 
 Firma przyznała się także do przeku-
pienia innego wysokiego rangą urzędni-
ka w latach 1997-2002. Urzędnik mimo 
przyjęcia łapówki nie spełnił oczekiwań 
Monsanto i przepisy w zakresie ochrony 
środowiska nie zostały złagodzone. Poza 
karą finansową, działalność gospodarcza 
Monsanto była przez następne trzy lata 
monitoringowana przez urzędników 
amerykańskich.

GMO a sprawa polska
 Polska wnosi do Europy bogactwo 
tradycyjnych gatunków i starych odmian 
roślin. Daje ono utrzymanie setkom 
tysięcy małych i średnich gospodarstw 

rolnych i może być podstawą do rozwoju 
rolnictwa ekologicznego. W 2007 roku 
w Polsce było ok. 11 tys. gospodarstw 
ekologicznych. „Hamulcowym” jest 
tutaj wysoka cena żywności ekologicz-
nej, zazwyczaj o ok. 25% droższej od 
tradycyjnej. Dlatego 80% ekoproduktów 
powstających w naszym kraju trafia na 
eksport.
 Żywność modyfikowana genetycznie 
zniszczy szanse i korzyści płynące z ros-
nącego w Europie zapotrzebowania na 
żywność wytwarzaną z ograniczonym 
użyciem środków chemicznych a także 
żywność ekologiczną, bez chemii.
 Uprawa roślin transgenicznych 
oznacza każdorazowy zakup nasion 
na siew. Nasiona GMO są oczywiście 
opatentowane a ich dystrybucja skon-
centrowana w ręku kilku firm. Przeciw 
badaniom nad GMO przemawia fakt, 
że programy ochrony gleb i naturalnego 
nawożenia przynoszą bardzo wyraźny 
wzrost plonów – prawdopodobnie są to 
najlepsze sposoby pomocy rolnikom z 
biednych krajów. 
 Wkrótce Komisja Europejska wyda 
zezwolenie na uprawę na terenie Unii 
Europejskiej transgenicznych ziemnia-
ków - wszystko wskazuje więc na to, że 
Polska przegra batalię ze światowymi 
koncernami produkującymi GMO. Ale 
po 21 grudnia 2007 roku – czyż jeszcze 
jesteśmy Polską?

Bugno Ferdynand

Transgeniczny biznes z korupcją w tle

Świnie tuczone na GMO–nie

Recepta 
na Nowy Rok…
Bierzemy 12 miesięcy,
oczyszczamy je dokładnie z goryczy, 
chciwości, małostkowości i lęku
po czym rozkrajamy każdy miesiąc
na 30 lub 31 części tak, aby zapasu
wystarczyło dokładnie na cały rok.
Każdy dzień przyrządzamy osobno
z jednego kawałka pracy
i dwóch kawałków pogody i humoru.

Do tego dodajemy trzy duże łyżki
nagromadzonego optymizmu,
łyżeczkę tolerancji,
ziarenko ironii i odrobinę taktu.
Następnie całą masę polewamy do-
kładnie dużą ilością miłości.
Gotową potrawę przyozdabiamy
bukietem uprzejmości
i podajemy codziennie z radością
i filiżanką dobrej, orzeźwiającej her-
batki.

Katharina Elisabeth Goethe
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Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
z dnia 4 stycznia 2008 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr X/70/2007 Rady Gminy w 
Brzostku z dnia 25 września 2007 roku w sprawie sprzedaży działki 
oznaczonej nr ewid.239 położonej w Smarżowej, stanowiącej 
własność Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu  następująca 
nieruchomość:
działka oznaczona nr ewid. 239 o pow. 1,01 ha, położona 
w Smarżowej, stanowiąca własność Gminy Brzostek na 
podstawie Księgi Wieczystej Nr 48 272 prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Dębicy.
Nieruchomość położona jest w obrębie pól użytkowanych rolniczo 
i w pobliżu zabudowy zagrodowej. Dojazd drogą nieutwardzoną. 
Teren uzbrojony w sieć gazową i elektryczną. Na części 
nieruchomości osuwisko czynne. Nieruchomość jest użytkowana 
rolniczo. Użytki stanowią PsV - 2100m2, RIVa - 6000m2, RIVb 
- 2000m2. Teren w kształcie wydłużonego trójkąta.
Działka nr 239 nie jest objęta planem zagospodarowania 
gminy Brzostek 
(ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003 r., 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 Rolnych przysługuje prawo pierwokupu 
przedmiotowej nieruchomości.
Wartość rynkowa gruntu                                         7 424,00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji                        +    244,00 zł
Wartość ogółem                                                    7 668,00 zł
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż w/w 
nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od daty niniejszego 
ogłoszenia.
W razie wyniesienia granic, koszty pokrywa kupujący.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
z dnia 4 stycznia 2008 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie Uchwały Nr XII/82/07 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej 
jako działka 306/5 położonej w Smarżowej stanowiącej własność 
Gminy Brzostek
ogłasza: z zasobu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz Państwa Krystyny i Mariusza Pietrucha zam. 
Smarżowa 76 następująca nieruchomość:
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położona 
w Smarżowej oznaczona jako działka nr ewid. 306/5 o 
powierzchni 500 m2 objęta Księgą Wieczystą 48 272 stanowiąca 
Mienie Komunalne Gminy Brzostek. 
Działka znajduje się obrębie zabudowy Wiejskiego Ośrodka 
Zdrowia w odległości około 1000m od centrum wsi w otoczeniu 
małego parku. Teren objęty ochroną konserwatorską, 
uzbrojony w sieci komunalne: sieć elektryczną i gazociąg, 
woda czerpana jest z własnego ujęcia zaś ścieki gromadzone 
w zbiorniku bezodpływowym.
Budynek został wybudowany w XIX wieku z bali drewnianych 
niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym w średnim 
stanie technicznym. Poddawany remontom bieżącym przez 
najemcę. Obecnie obiekt jest zamieszkiwany przez najemcę.
Dane techniczne budynku:
powierzchnia zabudowy - 80,15m2, 
powierzchnia użytkowa - 66,34m2, 
kubatura   - 224,42m3.
Działka  nr 306/5 nie jest objęta planem zagospodarowanie 
przestrzennego 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 1999r.,poz. 
139)
Wartość rynkowa nieruchomości  32 130, 00 zł.;
w tym wartość gruntu 3 281,00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji + 1 280, 00 zł.
Wartość ogółem    33 410, 00 zł
W razie wyniesienia granic, koszty pokrywa kupujący.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w 
Smarżowej stanowiącej własność Gminy Brzostek

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje 
do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
Działka zabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 306/6 o pow. 
0,49 ha położona w Smarżowej, objęta Księgą Wieczystą Nr 48 272, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek
Nieruchomość znajduje się w odległości około 1000 m od centrum wsi, w 
otoczeniu małego parku, teren objęty nadzorem Konserwatora Zabytków. 
Teren uzbrojony w sieć energetyczną, gazową, woda czerpana z własnego 
ujęcia, ścieki gromadzone w zbiorniku bezodpływowym.
Budynek wzniesiony w XIX wieku, w średnim stanie technicznym z 
bali drewnianych, częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym 
(schody na poddasze nie spełniają warunków technicznych Dz. U nr 75 z 
2002r.). Budynek od kilku miesięcy nie jest użytkowany, przystosowany 
dla potrzeb służby zdrowia. Wymaga kapitalnego remontu w zakresie 
dachu. Remont należy wykonać w uzgodnieniu z Konserwatorem 
Zabytków.
Budynek posiada piwnice o wysokości 2 m o łącznej powierzchni 27,17 
m2, na parterze o wysokości 3,30 m znajdują się gabinety zabiegowe, 
pomieszczenia socjalne, poczekalnie, gabinety lekarskie, wc, kotłownia i 
przedsionek o łącznej powierzchni 168,94 m2, poddasze o wysokości 2,65 m 
mieści pomieszczenia gospodarcze i korytarz o łącznej pow. 48,46 m2.
Cena wywoławcza działki nr 306/6 wynosi: 128 509,00 zł (sto 
dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięć  złotych) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi  12 851,00 zł (dwanaście tysięcy 
osiemset pięćdziesiąt jeden złotych).

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 14 LUTEGO 2008r. 

O GODZ. 1000 W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 11 lutego 2008r. 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 przepadkowi 
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 
przyczyn. 
W razie wyniesienia granic, koszty pokrywa kupujący.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
z dnia 4 stycznia 2008 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVIII/254/01 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie sprzedaży w trybie 
przetargowym działek ozn. nr ewid. 308/2,308/3, 308/4 położonych w 
Smarżowej stanowiących własność Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają 
do sprzedaży  w drodze przetargu następujące nieruchomości:
działki rolne oznaczone nr ewid. 308/2 o pow. 0,31 ha, 308/3 o pow. 
0,10 ha i 308/4 o pow. 0,14 ha położonych w Smarżowej, objętych 
Księgą Wieczystą Nr 48 272 stanowiących własność Gminy 
Brzostek.
Działki te położone są w obrębie pól użytkowanych rolniczo i 
zabudowy Ośrodka Zdrowia. Dojazd drogą nieutwardzoną. W pobliżu 
zabudowa zagrodowa.
Działki nr nr 308/2, 308/3 i 308/4 nie są objęte planem zagospodarowania 
gminy Brzostek 
(ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003 r., na podstawie 
art.67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999 
r.,poz.139).
Wg studium zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek działki 
ozn. nr ewid. 308/2, 308/3, 308/4 położone w Smarżowej to teren 
upraw rolnych.

Lp Nr 
działki

Powierz- 
chnia (ha)

Wartość rynkowa 
wg wyceny (zł)

Koszt 
wyceny (zł)

Łączna 
wartość (zł)

1 308/2 0,31 2188.- 122.- 2 310.-
2 308/3 0,10   706.- 122.-    828.-
3 308/4 0,14   989.- 122.- 1 111.-

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości 
nastąpi po upływie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.
W razie wyniesienia granic, koszty pokrywa kupujący.
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krzyżÓwka z naGrodĄ
Poziomo:
1) Dramat Stanisława Srokowskiego; 3) Nieładny człowiek; 
5) Reszka; 7) Falista w pudle; 9) Między lewicą a prawicą;  
11)  Nowela Marii Rodziewiczówny; 12)  Rzeka w 
południowo-zachodniej części Ukrainy; 13) Margines boiska;  
14) Wada kafli; 15) Warszawska uczelnia katolicka (skrót);  
16) Pierwszy palec ręki; 17) Artyleryjski jest zawsze groźny; 
18) Lasso Tatara; 19) Pasowanie na siłę; 21) Płonie na 
biwaku; 23) Celtycki bóg wiedzy i mądrości; 25) Miasto w 
pobliżu Miszkolca; 26) Tucholski las; 27) 1/4 talara, dawna 
moneta srebrna; 28) Rzeka w północnej Tajlandii; 29) Gruba 
księga; 30) Ma tytuł wyższy niż asystent; 31) Kulturystka, 
zapaśniczka; 32) Kamizelka ratunkowa; 33) Wielki poemat 
epicki; 34) Kurza mama.

Pionowo:
1) Sztywny przy czapce; 2) Port nad Angarą; 3) Mebel 
urzędnika; 4) Lineał; 5) Kontynent z Saharą; 6) Z ciemną 
fryzurą; 7) Z rakietą na korcie; 8) Toasty spełnia soczkami; 
9) Kuma; 10) Zwolennik marksizmu; 19) Czasem coś na nim 
wisi; 20) Atrakcyjna dziewczyna; 21) Miasto i port w Danii; 
22) Zniewaga, potwarz; 23) Rodzinny kwiatek rabatowy;  
24) Kuszenie, nakłanianie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego niżej dostar-
czone do 5 lutego 2008 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: WESO-
ŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.
Nagrodę książkową wylosowała ANASTAZJA NOWICKA z 
Dębicy. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

- Janie, kiedy to ostatnio polowaliśmy 
na jelenia? 
- Wczoraj, Jaśnie Panie. 
- No widzisz! To dlaczego dziś na obiad 
znowu jest konina? 
- Proszę wybaczyć, ale kucharz serwuje 
tylko to, w co Jaśnie Pan raczy trafić!

		
Archeolog to wymarzony mąż. Im ko-

bieta jest starsza, tym bardziej się nią 
interesuje.

		
Adam i Ewa tworzyli idealną parę:
- On nie musiał wysłuchiwać, za kogo 
ona mogła wyjść za mąż.
- Ona nie musiała wysłuchiwać jak go-
towała jego matka.

		
Spotyka się dwóch przyjaciół.
- Co słychać?
- Beznadziejnie. Wiesz, pożyczyłem 
znajomej 5 tys. baksów na operację 
plastyczną i teraz nie wiem, jak ona 
wygląda.

		

Na bazarze pewna kobieta kupuje kurę. 
- Niech mi pani powie, czym pani tę 
kurę karmiła? - A dlaczego panią to 
interesuje? - Bo sama też bym chciała 
schudnąć...

		
Ojciec odpowiada młodzieńcowi stara-
jącemu się o rękę jego córki: 
- Oczywiście zgadzam się na ślub, ale 
muszę panu uczciwie wyznać, że właś-
nie straciłem na giełdzie cały majątek. 
- To straszne! 
W takiej sytuacji nie mogę panu jeszcze 
zabrać jedynej córki!
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(liczba pierwsza oznacza numer,  
druga stronę)

BIOGRAFIE
- Białas S., Jakub Szela, zob. dział Historia
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /Katarzyna Nie-

miec/..............................................4 – 10, 11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Kolbu-

szów/.......................................12 – 10, 11, 12
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Maciej-

ków/..........................................5 – 10, 11, 11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Micha-

lików/........................................11 – 10, 11, 12
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Nowi-

ckich/.............................................1 – 10,11
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Pawłow-

skich/.................................................3 – 8, 9
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Stani-

szewskich/.................................7 – 10, 11, 12
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Szybi-

stów/..........................................9 – 10, 11, 12
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Wojdy-

łów/...............................................2 – 8, 9, 10
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Pietrzy-

ckich/........................................8 – 10, 11, 12
- Rogala Z., Z Brzostku rodem /rodzina Warcha-

łów/...............................................10 – 6, 7, 8
- wald, Skromny i godny /Mieczysław Przy-

stasz/......................................................5 - 4
- Zdziarska M., Julia Chajec /kierownik SP 

w Siedliskach –Bogusz/ zob. dział Oświata
- Zdziarska M., Wspomnienie o Janie Zdziar-

skim..................................................11 – 12

EKOLOGIA
- BZ., Akcja sprzątania świata.................10 – 3
- Dlaczego nie powinniśmy wypalać traw...4 – 9
- fl, Inwazja bocianów.............................9 – 14
- fl, Już wiosna........................................3 – 15
- fl., Sezon grzybowy w pełni.................10 – 15
- Na grzyby, na grzyby.............................7 – 18
- Przewoźnik M., Ratujemy kasztany....12 – 12

HISTORIA
- Białas S., Jakub Szela. Kim był?....................

.................1 – 8, 9; 3 – 6, 7; 4 – 6, 7; 5 – 8, 9; 6 
– 9; 7 – 7; 8 – 8, 9; 9 – 8; 10 – 13; 11 – 8, 9; 12 - 8

- Kolbusz K., W dążeniu do miejskości.....3 – 11
- Stanaszek B., Jak to między brzosteckimi wój-

tami bywało............................................6 - 4

KULTURA  KSIĄŻKA
- al., Gminne obchody Święta 3 Maja.......... 5 – 2
- al., Turniej szachowy............................4 – 15
- atsz, Konkurs Plastyczny „Palenie Szkodzi 

Zdrowiu”..........................................12 – 16
- Bezpieczne Wakacje Brzostek’2007......6 – 3
- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 

ogłasza zapisy do kółka plastycznego....11 - 13 
- Centrum Kultury i Czytelnictwa zaprasza na 

ferie........................................................2 – 12
- CKiCz w Brzostku zaprasza do ATLTIC-

CLUB..................................................12 - 18
- EM, Artystyczne sukcesy naszych ucz-

niów....................................................12 – 5
- EM, Konkurs Recytatorski Poezji Religij-

nej.....................................................11 – 15
- EM, VI Dni Ziemi Brzosteckiej...............8 – 3
- EM, Wycieczka teatrzyku „Biedronki”..11 – 15
- EM., Ferie w GOK-u...............................3 – 2
- EM., Kolejna premiera Teatrzyku „Biedron-

ki”.........................................................6 – 7
- EM. ,  Przegląd  grup  kolędniczych 

2007......................................2 – 14,15
- EM., Wyróżnienie dla Kapeli Ludowej „Brzo-

stowianie...............................................5 – 3
- fl, Powiatowe Dożynki w Dębicy...........9 – 19
- fl, W kręgu współczesnej rzeźby ludowej /wy-

stawa prac W. Chajca/.............................4 – 7
- Humor jest kołem ratunkowym na morzu ży-

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

17; 6 – 17; 7 – 17; 8 – 17; 9 – 17; 10 – 17; 12 - 17
- Jarmusz Z., Pokochaj mnie życie moje, /poe-

zja/........................................................1 – 3
- jz, Dożynki Gminne................................ 9 – 3
- jz., Koszyczek Wielkanocny-prace konkurso-

we......................................................... 4 – 9
- jz., Szopki Bożonarodzeniowe, zob. dział 

Religia 
- jz., WOŚP zagrała w Brzostku................. 2 – 2
- Kawalec M., Gminna Biblioteka Publiczna w 

Brzostku zaprasza ..................................6 – 8
- Kawalec M., Gminna Biblioteka Publiczna w 

Brzostku zaprasza................................1 – 12
- Kolbusz K., Z działalności Towarzystwa Mi-

łośników Ziemi Brzosteckiej, zob. dział Region
- Kolbusz M., Wspólne kolędowanie......1 – 2, 3
- Lisowska W., Złoty Jubileusz w Gminie Brzo-

stek................................................6 – 2, 3, 19
- Obchody 640-lecia nadania praw miej-

skich......................................................7 – 2
- Regulamin Konkursu Fotograficznego...8 – 16
- Rogala Z., Śladami przodków - 640 rocznica 

lokacji miasta Brzostek.......................7 – 4, 5, 6
- Rzeszów In Plus-wakacyjną stolicą filmu nie-

zależnego............................................5 – 15
- Samorząd Uczniowski, Obchody Święta Nie-

podległości w Kamienicy Dolnej.......12 – 8, 9
- VI  Dni  Z iemi  Brzos teck ie j  /p ro -

gram/................................................... 7 – 15
- Warto przeczytać..............1 – 14;   6 – 16;   11 - 18
- Zapraszamy na festyn i zabawę do Siedlisk–Bo-

gusz....................................................5 – 15

NEKROLOGI
- śp. Maria Korzeń...................................1 - 13

OŚWIATA
- aa, Pasowanie na ucznia.......................12 - 13
- ACz., Królowa Jadwiga wzorem dla współ-

czesnych...............................................2 – 5
- Balasa M., Obchody Dnia Papieskiego w Ze-

spole Szkół w Nawsiu Brzosteckim.......11 – 7
- Batycki P., Rowerami do Ciężkowic........6 – 7
- Czekaj M., Ośrodek przedszkolny szansa na do-

bry start..................................................2 – 5
- Dunajska M., Drużyna najwyższych lo-

tów......................................................2 –12
- fl, Nowy rok rozpoczęty...........................9 – 6
- Gimnazjalni wokaliści wygrali śpiewają-

co........................................................2 – 16
- Gonet A., Kolbusz J., Rodzinny fe-

styn................................................6 – 14, 15
- Grygiel A., Rzeczpospolita interneto-

wa.....................................................11 – 16
- Jaskółka A., Najzieleńsza z Zielonych Szkół 

czyli brzosteccy gimnazjaliści nad Bałty-
kiem...............................................8 – 14, 15

- Kapliczki, figurki i krzyże przydrożne w Naw
siu..........................................................3 – 15

- Kawalec P., „Przyjazna Szkoła” w Nawsiu 
Brzosteckim........................................11 – 7

- Kawalec P., Eksperyment........................4 - 7
- Kobak K., Grygiel K., Apel SKO............4 – 14
- Kolbusz J., Gonet A., Śpiewaj z Hugo.....11 – 3
- Kolbusz J., Gonet A., Termomodernizacja bu-

dynku SP w Brzostku..............................9 – 5
- Koordynatorzy programu, W kręgu kultury na-

uki i sportu..........................................11 – 13
- Mężyk M., Wpłyń na głębię.....................5 – 5
- Młyniec T., Wójcik D., Informacje biblioteki 

szkolnej ZS w Brzostku.........................4 – 14
- Młyniec T., Wójcik D., Wrzesień i październik 

w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku..............................11 – 9

- Nauczyciele, Muzo natchniuzo tak ci końców 
kuje.........................................................6 – 8

- Oferta szkół dla młodzieży w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku.........................3 – 5

- Opiekunowie, Kolejne sukcesy brzosteckiego 
gimnazjalisty.......................................5 – 13

- PB., Z informatyką za pan brat..................6 – 7

- Przewoźnik M., Pamiętamy o grobach żołnier-
skich..................................................11 – 18

- Radelczuk T., XI Międzynarodowe Targi Ga-
stronomiczno-Hotelarskie w Pałacu Kultury w 
Warszawie...........................................4 – 15

- Raś E., Być dla innych to być lepszym.......6 – 8
- Składanowska Z., Ratujemy i uczymy rato-

wać....................................................11 – 14
- Skórski K., Rzeczpospolita internetowa w ZS 

w Nawsiu Brzosteckim............................12 – 6
- Skórski K., Rzeczpospolita interneto-

wa.....................................................10 – 14
- Słupek J., Kurs barmański w Zespole Szkół im. 

Jana Pawła II w Brzostku.......................5 – 14
- Słupek J., Praktyki zawodowe w ZS im.Jana Pa-

wła II w Brzostku..................................2 – 11
- Turoń A. ks., Rzeszowski wieczór ze św. Jadwi-

gą królową...........................................11 – 6
- Uczestnicy, Cudze chwalicie swego nie zna-

cie.........................................................6 – 8
- Uczestnicy, Krzyże kapliczki i figurki przy-

drożne w Nawsiu i Woli.........................7 – 13
- Uczestnicy, Zwycięstwo młodych aktorów z 

Siedlisk-Bogusz....................................5 – 7
- UK., Brzosteckie fantazje nie tylko historycz-

ne.......................................................7 – 3, 4
- UK., Nie taka młodzież straszna............2 – 15
- UK., Ortograficzne podróżowanie czyli dyk-

tando 2007’.........................................4 – 4, 5
- Wadas R., My też mamy laureata...............5 - 7 
- Wojnarowska U., Aktywna 110-cio lat-

ka........................................................11 – 2
- Wojnarowska U., Najlepsza inwestycja w czło-

wieka....................................................8 – 7
- Wójt Gminy Brzostek ogłasza konkurs na sta-

nowiska dyrektorów szkół....................3 - 12 
- Zarząd Koła TWK, Święty Mikołaj rozdawał 

prezenty..............................................12 – 3
- Zdziarska M., Julia Chajec /kierownik SP w 

Siedliskach-Bogusz w latach 1948-1962..1 – 7;
- Żygłowicz G., Makara R., Migawki z życia ko-

łaczyckiego liceum.........................4 – 12, 13

PODZIĘKOWANIA
- Biblioteka w Brzostku dziękuje...............9 – 5
- Bieniek L., Podziękowanie.....................7 – 6
- Dyrektor Szkoły w Kamienicy Dolnej dzięku-

je.........................................................1 – 13
- Gąsior E. Dziękuje................................2 – 14
- Przebięda M., Podziękowanie................9 – 5
- Rodzina Moszczyńskich dziękuje ........ 1 – 13
- Rodzina Trychtów dziękuje..................9 – 12
- Skórska Z., Podziękowanie..................8 – 15
- Solecki K., Podziękowania...................4 – 16
- Sypień T., Podziękowanie....................8 – 15
- Szymańska B., Podziękowanie.............6 – 16
- Warzecha J., Podziękowanie wybor-

com...................................................11 – 16

PRAWO
- Dachowski A., Prawne pogaduszki .................

............... 4 – 8; 5 – 6; 6 – 6; 8 – 15; 9 – 12; 10 - 15

REGION  STOWARZYSZENIA
- EM, 140 lat KGW.....................................8 – 7
- fl, Powiatowe Zawody OSP...................8 – 13
- fl, Samochód dla Nawsia.......................3 – 15
- fl, Widokówki na 640-lecie ......................6 – 5
- Gąsior W., Poświęcenie nowych samochodów 

OSP w Siedliskach Bogusz....................9 – 13
- Kolbusz K, Czy Brzostek znów może być mia-

stem ......................................................2 – 4
- Kolbusz K., Otwarcie tras rowerowych ...10 - 16
- Kolbusz K., W dążeniu do miejskości zob. 

dział Historia
- Kolbusz K., Z działalności Towrzystwa Miłoś-

ników Ziemi Brzosteckiej .................... 1 – 4, 5 
- Kolbusz M., Piknik rodzinny Bezpieczne wa-

kacje Brzostek’2007 ....................... 7 – 18, 19
- Kolbusz M., Program Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji................................................4 – 3

WiaDOMOŚCi BRZOSteCKie - spis treści za rok 2007  
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- Lisowska W., Miasto czy wieś...............10 – 4
- Obchody 640-lecia lokacji miejskiej Brzost-

ku........................................................6 – 13
- Organizatorzy,To było w maju…, czyli festyn 

w Siedliskach-Bogusz..............................7 – 9
- OSP, Pokaz współdziałania jednostek OSP 

Brzostek Kołaczyce...........................10 – 13
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w 

Brzostku ogłasza konkurs.......................8 – 6
- Potrzeba J., Nie marnujmy szansy ..........9 – 19
- Rogala Z., Z wizytą w Warsztatach Terapii Za-

jęciowej w Brzostku......................6 – 10, 11, 12
- Skórska Z., Przed nami ważna decyzja.....9 – 4, 5
- Szczepkowicz P., Sto lat Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Siedliskach-Bogusz..................7 – 8
- Zarząd Koła TWK, 40-lecie Oddziału Towa-

rzystwa Walki z Kalectwem w Rzeszowie
- Zarząd TMZB, Z działalności TMZB......9 – 3

REKLAMA
- Pieniądz Jan PSL................................10 – 12
- Warzecha Jan PiS................................10 – 10
- Apteka “Vita” w Brzostku......3 – 14;   4 – 18;   5 - 18
- Auto-Gaz Jareniówka........................11 – 19
- Bieniek L., Bielawa W., Cebulski J., Razem dla 

Podkarpacia........................................10 – 9
- Brian Soft Brzostek.........................1 – 20; 

3 – 16; 4 – 20; 5 – 20; 10 – 20; 11- 20
- Euro Bau Brzostek..............................12 - 18
- FUH Rzeszów......................................2 – 14
- Kantor wymiany walut w Brzostku...1 – 18; 2 - 14
- Kasperek Romualda PO......................10 – 11
- Kolano Krystyna Biuro Rachunkowe....1 – 18
- Moskal Kazimierz PiS..........................10 – 9
- Prywatny Gabinet Lekarski ULTRAMED Ga-

jewski Marcin....................................6 – 18; 
7 – 18; 8 – 18; 9 – 18; 10 – 18; 11- 18; 12 - 16

- Salon Optyczny Brzostek...................12 – 16
- Sprzedam działkę budowlaną w Brzostku ..... 4 – 7
- Sprzedam działkę budowlaną w Brzostku....5 – 16
- Szymańska Dorota....................................... 

1 – 18; 2 – 14; 3 – 14; 4 – 18; 5 – 18; 6 
– 18; 7 – 18; 8 – 18; 9 – 18; 10 – 18; 11- 18

- Usługi językowe Rzeszów .............................
............................. 9 – 16; 10 – 19; 11- 19; 12 - 14

- Wykonanie instalacji elektrycznych, kost-
ki.........................................................6 – 18

RELIGIA
- fl, Grób Pański......................................4 – 19
- fl, Rośnie Żywy Pomnik Jana Pawła II.....5 – 19
- fl, Wybory do Izb Rolniczych.................2 – 16
- fl, Zapomniana kapliczka...................... 5 – 19
- jz., Szopki Bożonarodzeniowe.............1 – 19
- Kawalec M., Prace w brzosteckiej parafii....9 – 20
- Kawalec M., Remont kaplicy cmentarnej...11 – 3
- Mężyk M., Wpłyń na głębię, zob. dział Oświata
- MK, Nowe bramy wokół kościoła parafialnego 

w Brzostku...........................................12 – 4
- Odpust w Przeczycy /program/...............8 – 5
- PS, Przeczycka tradycja..........................9 – 7
- Rogala Z., Odpustowe refleksje ..........10 – 5, 6
- Rogala Z., Za pośrednictwem św. Cecylii...12 - 7
- Ryndak-Szarek K, Szukała K., Lista Dobrych 

Serc.......................................................1 – 12
- Tendelski G. , Jadwiżańskie centrum w Rzeszo-

wie........................................................1 – 2
- Turoń A. ks., Rzeszowski wieczór ze 

św. Jadwigą królową zob. dział Oświata 
- Uroczystość Bożego Ciała w parafii Brzo-

stek...................................................... 6 – 20

ROLNICTWO
- Bugno F., W oczekiwaniu na cud ...........12 - 14
- Informacja dla rolników.......................9 – 18
- Komunikat dotyczący rent struktural-

nych....................................................8 – 16

SPORT KRZYŻÓWKA
- al., VIII Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stoło-

wego 2007’..........................................5 – 18
- Betlej E., V liga piłki nożnej na mecie......7 – 16
- fl, Gminne Zawody Strażackie................6 – 5
- jz., Cała Polska biega.............................10 – 2

- jz., Halowa piłka nożna...........................4 – 5
- jz., Turniej Mikołajkowy......................1 – 14
- K o l b u s z  K . ,  O t w a r c i e  t r a s  r o -

w e r o w y c h  z o b .  d z i a ł  R e g i o n
- Machaj M., IX Bieg Niepodległości.....12 - 16
- MCz., Spływ Kajakowy rzeką Wisłoką.....5 - 19
- MCz., VII Ogólnopolski Spływ Kajako-

wy........................................................7 - 20
- MCz.,Samochodowe Mistrzostwa Dziennika-

rzy.......................................................10 – 5
- Nabór do szkółki piłkarskiej..................8 – 12
- Nosal J., Krzyżówka z nagrodą .....................

...... 1 – 15; 2 – 13; 3 – 13; 4 – 17; 5 – 17; 6 – 17; 
7 – 17; 8 – 17; 9 – 17; 10 – 17; 11 – 17; 12 - 17

- Piłka nożna..........................................4 – 16
- Skórski B., Wyścig samochodowy o Puchar 

Wójta Gminy Brzostek.........................11 – 2
- Terminarz rozgrywek I runda sez.2007/

2008...............................................9 – 14
- Terminarz rozgrywek V liga seniorów runda II 

rewanżowa sez. 2006/2007...................5 – 16
- Terminarz rozgrywek V ligi dębickiej runda I 

sezon 2007/2008.....................................8 – 12
- Uczniowski Klub Sportowy KYOKUSHIN 

KARATE..............................................9 – 9
- Urbański S., Wyniki Wiosna’2007 klasa okrę-

gowa juniorów.....................................7 – 16
- VII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Wisłoka’ 

2007......................................................6 – 16

ZAGADNIENIA  OGÓLNE
- 101 urodziny Zofii Chajec...................11 – 15
- Bieniek L., Informacja Wójta Gminy Brzo-

stek.....................................................10 – 3
- Bieniek L., Wójt Gminy informuje..........8 – 4
- Bieniek L., Zawiadomienie....................4 – 9
- fl, Brzosteccy wandale.......................... 4 – 13
- fl, Brzostek z lotu ptaka..........................5 – 16
- fl, Nowe kosze na śmieci..........................5 – 9
- fl, Nowi sołtysi........................................2 – 3
- fl, Osiem lat strony internetowej.............3 – 15
- fl, Piotr Szczepkowicz Zastępcą Wójta Gmi-

ny...........................................................3 - 2
- fl, Teraz jest bezpieczniej.........................5 – 9
- fl, Wybory sołtysów.............................1 – 3, 4
- fl., Nowy sołtys w Bukowej...................10 – 3
- Harmonogram odbioru nieczystości stałych z 

terenu gminy........................................8 – 18
- Informacja Wójta Gminy Brzostek.........5 – 6
- KM., Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Kleciach................................7 – 6
- Kółko Rolnicze Brzostek ogłasza przetarg....1 – 1
- KP., Nowy samochód dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej........................................4 – 16
- Lisowska W., Informacja o wymianie dowo-

dów osobistych...................................10 - 15
- Lisowska W., Sprostowanie................11 – 13
- MCz., Plan rozwoju lokalnego Gminy Brzostek 

na lata 2007-2013..................................3 – 3
- Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 

2006 r.................................................1 – 6
- Nosal J., Wyniki wyborów parlamentarnych w 

Gminie Brzostek...............................11 – 4, 5
- Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporzą-

dzeniu wykazu n nieruchomości przeznaczo-
nych do wynajmu stanowiących własność 
Gminy Brzostek...................................6 – 16

- Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporzą-
dzeniu wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży położonych w Nawsiu Brzo-
steckim...............................................5 – 16

- Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o sporzą-
dzeniu wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży...................................6 – 5

- Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 05 
grudnia 2007 r. o sporządzeniu wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży.........12 - 15

- Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 21 
sierpnia 2007 r. o sporządzeniu wykazu nierucho-
mości przeznaczonych do wynajmu .........9 – 15

- Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 
września 2007 r. o sporządzeniu wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym.......................9 - 16 

- Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 
września 2007 r. o sporządzeniu wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 
trybie przetargowym............................ 9 - 16

- Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 5 
września 2007 roku o sporządzeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym...................9 – 18

- Pitak K., Kierownik Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Brzostku informuje..............3 – 5

- Rozkład jazdy autobusów linii prywatnej „Mo-
nis”......................................................8 – 12

- Rozkład jazdy autobusów................3 – 10, 11
- Rozkład jazdy autobusów.....................7 – 14
- Stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie 

Brzostek na 2008 r. ................................12 – 3
- Szukała E., Z prac Rady Gminy ............. 1 – 6; 

3–3; 4 – 3; 5 – 3; 7 – 13; 9 – 6; 10 – 3; 11 – 6; 12 - 3
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ZDROWIE
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ZWYCZAJE  
- Rogala Z., Zanim zabrzmiało „Bóg się ro-

dzi........................................................12 - 4
oprac. Maria Kawalec
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Prywatny Gabinet Lekarski ULTRAMED
oferuje badania:
•	ECHO serca dorosłych i dzieci (szmery serca, cho-

roba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, arytmie, przed 
operacjami)

•	USG jamy brzusznej i układu moczowego (ocena 
wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, inne)

•	USG szyi i tarczycy
•	USG piersi
•	PRZEPŁYWY:

- w tętnicach szyjnych (ocena miażdżycy, zawroty 
głowy, zasłabnięcia, badania po udarach, przed 
zabiegami kardiologicznymi)

- w tętnicach kończyn dolnych (ocena miażdżycy, 
bóle nóg przy chodzeniu)

- w żyłach kończyn dolnych (żylaki, obrzęki, ciężkie 
nogi)

Badania wykonywane są w budynku  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzostku.

Rejestracja tel.: 014 6830472
- ceny badań 45-60 zł.
- dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Brzostku  oraz  

Smarżowej posiadających skierowanie od lekarza ro-
dzinnego badania USG jamy brzusznej wykonywane 
są bez dodatkowych opłat

- badający posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego

zapraszam,
lek. Marcin Gajewski

Badania wykonywane są również w Dębicy  
tel. 014 676-35-71

•okulary korekcyjne •okulary do pracy przy komputerze  •okulary dla kierowców •okulary przeciwsłoneczne •soczewki kontaktowe oraz środki do ich pielęgnacji •system nakładek przeciwsłonecznych •galanteria optyczna

Godziny otwarcia: pn-pt: 9-18,   sob: 10-15

andrzej Małozięć - Optyk
39-230 Brzostek, ul Rynek 5; multifocus@poczta.onet.pl

Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1

RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION
Informujemy o rozpoczęciu nowego programu 
pożyczkowego dla woj. Podkarpackiego ze środków 
FWW i Banku Światowego (Program PL-480 
Mikropożyczki) na rok 2008.
Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 15 000 PLN.
 okres  spłaty wynosi do 36 miesięcy.
 okres karencji w spłacie wynosi 2 miesiące.
 oprocentowanie wynosi 0% (pożyczka 

bezprocentowa).
 opłata prowizyjna 3% (jest to jedyny koszt 

pożyczki)
 czas oczekiwania na pożyczkę do 21 dni.

Kto może ubiegać się o pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące 

działalność gospodarczą.
 osoby prowadzące gospodarstwo 

agroturystyczne.
	osoby zajmujące się pszczelarstwem  lub 

uprawą ziół.
Wnioski pożyczkowe przygotowuje doradca terenowy 
Mariusz Grygiel tel. 608-478-265 lub 014-6830-
319. Nasze pożyczki są korzystne i łatwe do 
uzyskania. 

Zapraszamy
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Najpierw był pomysł na dożynki w Siedliskach, potem było 
zaangażowanie wielu osób w przygotowania do tej imprezy. 

Występy młodzieży na scenie i jej dekoracja to dzieło Zespołu 
Szkół w Siedliskach-Bogusz. W dzień dożynek była Msza św. w 
kościele, korowód z wieńcami i deszcz oraz żal, że praca włożo-
na w przygotowanie oprawy będzie po trosze zmarnowana, bo 
komu będzie chcia-
ło się stać pod sceną 
i moknąć?
 Później był po-
mysł, żeby na ko-
lejne takie okazje 
była scena z da-
chem, która unie-
zależni wszystkich 
od kaprysów pogo-
dy. Przygotowanie 
sprzętu, materiału 
i zorganizowanie 
siły ludzkiej do 
wykonania pomy-
słu to dzieło m.in. 
miejscowych stra-
żaków.
 Wielu  z  nich 
przez kolejne dni 
przychodziło do 
pracy i pod okiem 
fachowców – ekipy 
Jana Czekaja – zamieniali pomysł w dzieło, które kiedy już po-
wstało należało przyozdobić tradycyjną „wiechą”. I na tym można 
by zakończyć ten wątek, lecz tu trzeba przypomnieć tytułowe 
zdanie.
 Mamy więc kolejny pomysł - Szopka Bożonarodzeniowa 
pod nowym dachem. Owszem, jak co roku jest jedna w kościele, 

ale cóż szkodzi zrobić nową na wolnym powietrzu. Wielu z nas 
sceptycznie odnosiło się do tego – mało czasu, niedokończona 
i nieuporządkowana budowa, brak energii wśród strażaków, bo 
tak wiele pracy było przy budowie... Ale tu jak zwykle nie dała 
wszystkim spokoju Pani sołtys Elżbieta Gąsior – autorka większo-
ści pomysłów. Tak długo i energicznie przekonywała, że nie było 
innego wyjścia jak zabrać się za robotę. Tutaj znów pomogła szko-
ła w Siedliskach rękami swoich pracowników Wojciecha Gąsiora 

– sprawy techniczne 
i Anny Żmudy – 
projekt, malowanie 
figur, inne dekora-
cje. Pomagali też 
inni: m.in. Krystyna 
Traciłowska, Adam 
Nowicki, Sebastian 
Nowicki, Grzegorz 
Strączek. Kolejny 
raz mogliśmy li-
czyć na nieoceniony 
zmysł artystyczny i 
rękę Pani Ani Żmu-
dy. Spisali się też 
młodzi – Sebastian 
i Grzesiek  dając 
przykład innym, 
że warto przenieść 
się z przystanków 
i zaułków i zacząć 
zmieniać świat wo-
kół siebie.

 Tym sposobem powstało coś nowego w Siedliskach – material-
nego czyli Szopka i niematerialnego – pewna siła i wiara wśród 
ludzi, że „chcieć to móc”. Aż strach pomyśleć jakie mogą być 
kolejne pomysły w Siedliskach (ponoć na przyszły rok Szopka 
to będzie „że hej”).

P.S.

Pomysłów u nas dostatek
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