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Wydarzenia w obiektywie

Stół wigilijny brzosteckiego Koła Gospodyń zajął II miejsce w konkursie wojewódzkim Fot. T. Gotfryd

Akademia Malucha działająca przy SP w Brzostku przedstawiła montaż słowno-muzyczny pt. Lili lili laj, mój wonny Kwiateczku...

Tak Brzostek witał Nowy Rok

Fot. J. Nosal

Fot. A. SzybistFot. P. Batycki

Fot. J. NosalFot. J. Nosal
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Brzosteckie Koło Gospodyń po raz kolejny ma powód do sa-
tysfakcji. Pod koniec ubiegłego roku Urząd Marszałkowski 

w Rzeszowie zorganizował konkurs bożonarodzeniowy dla Lo-
kalnych Grup Działania z terenu całego województwa w oparciu 
o działalność Kół Gospodyń Wiejskich. W tym roku wzięło w 
nim udział 18 stowarzyszeń LGD, które prezentowały trady-
cyjne potrawy na wigilijnym stole. W konkursie wzięło udział 
stowarzyszenie LGD „Liwocz”, które reprezentowane było 
przez Koło Gospodyń z Brzostku. Konkurs rozpatrywany był 
w dwóch kategoriach: ogólny wygląd stołu i najlepsza potrawa. 
W pierwszej kategorii brzostecki stół zdobył zaszczytne drugie 
miejsce, a w kategorii najlepsza potrawa wigilijna brzosteckie 
gospodynie wyróżniono za potrawę „pstrąg faszerowany”.
 Wszystkie stoły były niezwykle barwne i ciekawe, jednak 
stół brzostecki górował kolorystyką oraz dużą różnorodnością 
potraw. Udekorowany był, co prawda, w stylu nowoczesnym, 
lecz nie zabrakło na nim tradycyjnego jadła z opisem jego 
symbolicznego znaczenia, a także Pisma Świętego, opłatka, 
żywych stroików i innych świątecznych ozdób. Był chyba 
najczęściej fotografowanym i najbardziej podziwianym stołem 
na tej sympatycznej imprezie. Interesowały się nim media jak 

Katolickie Radio „VIA”, do którego brzosteckie gospodynie 
udzieliły wywiadu oraz TVP Rzeszów.
 Prezentację stołu wigilijnego uatrakcyjniła Kapela Ludowa 
„Brzostowianie”, która przygrywała kolędy i pastorałki śpie-
wane przez kobiety z Koła.
  Kapela „Brzostowianie” uświetniła swym graniem również 
ostatnią w minionym roku sesję Sejmiku Województwa Podkar-
packiego. Konkurs na stół wigilijny był jednym z punktów w 
programie tej uroczystej sesji, dlatego też impreza miała bardzo 
doniosły i nastrojowy akcent. Nie zabrakło na niej ciepłych i 
serdecznych życzeń, wzruszających kolęd w wykonaniu gwaro-
wym, symbolicznego łamania się opłatkiem oraz pamiątkowych 
fotografii z przedstawicielami samorządu i parlamentu.
 Udział brzosteckich gospodyń oraz kapeli „Brzostowianie” 
w tym konkursie na szczeblu wojewódzkim przyczynił się do 
promocji brzosteckiej gminy, ukazania aktywności jej mieszkań-
ców, a przede wszystkim zareklamowania walorów smakowych 
rodzimych potraw kulinarnych. I choć brzosteckie gospodynie 
spędziły na ich przygotowaniu całe dwa dni, to nie żałują tego 
czasu i cieszą się ze zdobycia tak wysokiej nagrody.

E.M.

ii miejsce w konkursie wojewódzkim dla stołu wigilijnego z Brzostku

17 grudnia 2010 roku o godzinie 1000 na 
sali gimnastycznej Publicznej Szko-

ły Podstawowej w Brzostku Akademia 
Malucha i uczniowie szkoły pod kierun-
kiem Pani Eli, Pani Basi, Pani Agaty i Pani 
Edyty oraz przy wsparciu Stowarzyszenia 
„Razem w Przyszłość” i Pani Grażyny 
zaprezentowali montaż słowno – muzycz-
ny zatytułowany „Lili lili laj, mój wonny 
Kwiateczku. Lili lili laj w ubogim 
żłóbeczku…”. Występ obejrzeli 
licznie zaproszeni goście, dyrekcja 
szkoły, nauczyciele, rodzice i cała 
społeczność szkolna. 
 Myślą przewodnią przedsta-
wienia była konfrontacja cudu, 
który zdarzył się ponad dwa tysią-
ce lat temu w Betlejem z atmosferą 
początków XXI wieku. Młodzi ar-
tyści przekonywali zebranych, by 
we współczesnym świecie cenili 
wartości takie jak miłość, pokój, 
rodzina, zgoda. Każdy z nas po-
winien pamiętać, że dobre uczynki 
bywają nagradzane, ponieważ:
  A kto wie, czy za rogiem,
  Nie stoją anioł z Bogiem,
  Nie obserwują zdarzeń
  I nie spełniają marzeń. 
 Oprócz elementów dramowych dzieci w 
przepięknych strojach specjalnie uszytych 
na tę okazję przez Panią Jasię zaśpiewały 
też kolędy, zarówno te dobrze znane jak: 
„Dzisiaj w Betlejem”, „Oj, maluśki, ma-
luśki”, jak i najnowsze – „A kto wie…”, 

„Józefie stajenki nie szukaj” i „Dzieciątko 
niesie miłość”. Nie zabrakło też różno-
rodnych scen tanecznych. Artyści dobrze 
odnaleźli się zarówno w spokojnym, 
majestatycznym „Tańcu Aniołów”, przy 
akompaniamencie muzyki Ennio Morri-
cone jak i nowoczesnym, dynamicznym 
„Last Christmas”. 
 Całość uroczystości przepełniała 

radość, nie tylko wywołana nastrojem 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
ale również widokiem maluszków, które z 
wielkim przejęciem wcielały się w postacie 
aniołów, pasterzy, górali, tancerzy i śpie-
waków radujących się z narodzenia Małej 
Dzieciny. Wszyscy zebrani z wielką ochotą 
oklaskiwali artystów, dla których ten 
montaż stał się okazją do zaprezentowa-
nia swoich umiejętności. Działająca przy 

Publicznej Szkole Podstawowej Akademia 
Malucha dla dzieci, które ukończyły drugi 
rok życia cieszy się dużym powodzeniem. 
Dzięki pomysłodawcom: Pani Marii Prze-
będzie – dyrektorowi szkoły i Panu Lesz-
kowi Bieńkowi - Burmistrzowi, maluchy 
pod opieką wykwalifikowanej kadry mogą 
bezpiecznie uczyć się poprzez zabawę oraz 
miło spędzać czas. Warto wspomnieć, że 

wszystkie chętne dzieci z obwodu 
gminy Brzostek znalazły tutaj 
swoje miejsce. Mogą one w godzi-
nach od 700 do 1500rozwijać swoje 
zdolności i czuć się członkami 
społeczności szkolnej.
 Przygotowany występ zachwycił 
zebranych, czego wyrazem był 
kosz cukierków i lizaków, który-
mi obdarowali najmłodszych Pan 
Piotr Szczepkowicz – zastępca 
Burmistrza oraz Pani Irena Nosal 
– kierownik GZOSiP. 
 Na koniec spotkania nie mogło 
oczywiście zabraknąć opłatka i 
życzeń od dyrekcji, by zbliżające 

się Święta Bożego Narodzenia niosły ze 
sobą wiele szczęścia, dobroci od ludzi i 
mile spędzonych chwil. Nowy Rok, by 
był czasem spełnionych pragnień i wiary 
w drugiego człowieka. Pani dyrektor zwró-
ciła się również do rodziców ze słowami 
wdzięczności i uznania za trud wychowa-
nia oraz serce włożone w kształtowanie 
osobowości młodego pokolenia.

atsz

Lili lili laj, mój wonny kwiateczku. Lili lili laj w ubogim żłóbeczku…
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Rada Miejska w Brzostku obradowała 
po raz trzeci w bieżącej kadencji 13 

grudnia 2010 roku. Tematem obrad sesji 
było powołanie składu osobowego Ko-
misji Rewizyjnej oraz ustalenie składów 
osobowych Komisji Budżetu i spraw 
Społeczno – Oświatowych i Komisji 
Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i 
Infrastruktury Technicznej.

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Jerzy Kmiecik – przewodniczący
2. Alfred Nawracaj – zastępca przew.
3. Gustaw Hołowicki – członek
4. Jan Wesołowski – członek
5. Daniel Wójcik – członek

Skład Komisji Rolnictwa Rozwoju 
Gospodarczego i Infrastruktury Tech-
nicznej:
1. Józef Kobak – przewodniczący
2. Józef Dziadura – zastępca przew.
3. Ryszard Chajec – członek
4. Zofia Grodzka – członek
5. Jan Sarnecki – członek

Skład Komisji Budżetu i spraw Spo-
łeczno-Oświatowych:
1. Ewa Samborska – przewodniczący
5. Krystyna Wójtowicz – zastępca przew.
2. Marian Ptaszek – członek
3. Zofia Skórska – członek
4. Andrzej Witek – członek

 Na ostatniej sesji w 2010 roku, Radni 
Rady Miejskiej Uchwałą Nr IV/ 10/10 
z dnia 29 grudnia 2010 roku, przyjęli 
budżet Gminy Brzostek na 2011 rok.
 Dochody budżetu ustalono na kwotę 

Z prac Rady Miejskiej

Około dwóch tysięcy dzieci z całego 
Podkarpacia, w tym siedemset z 

terenów popowodziowych miało okazję 
spotkać św. Mikołaja i otrzymać od niego 
podarunki.
 11 grudnia 2010 r. do hali sportowej 
Podpromie w Rzeszowie udało się 50 
dzieci z parafii Brzostek oraz parafii Ja-
nuszkowice wraz z opiekunami. Wyjazd 
został zorganizowany przez Pana Leszka 
Bieńka – Burmistrza Miasta i Gminy 
Brzostek. Patronat nad przygotowaniem 

całej uroczystości objął Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej. Specjalne paczki przygo-
towano nie tylko dla dzieci dotkniętych 
skutkami powodzi, ale również przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych.
 Wśród zaproszonych gości obecni byli: 
Biskup Rzeszowski – Kazimierz Górny, 
wicekanclerz ks. Janusz Sądel, ks. Jan 
Szczupak – proboszcz parafii farnej w 
Rzeszowie, wiceprezydent Rzeszowa – 
Stanisław Sieńko. Szczególnym gościem 
spotkania był również prezes Asseco 

Poland – dr Adam Góral, który wraz z 
Podkarpackim Klubem Biznesu został 
głównym „pomocnikiem” św. Mikołaja. 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej reprezento-
wali: ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław 
Jagustyn i s. Joanna Smagacz. 
 Spotkanie ze św. Mikołajem rozpoczęło 
się o godz. 11.00. Zebrane na sali dzieci i 
zaproszeni goście na wstępie wysłuchali 
piosenki pt. „Bądźmy razem” w wykona-
niu prowadzącego – Waldemara Wywroc-
kiego. Następnie młodzi artyści z okolicz-
nych szkół śpiewem i gestami wprowadzili 
nastrój do spektaklu o św. Mikołaju. Kiedy 
pojawił się długo oczekiwany gość, na sali 
zapanowała ogromna radość, można było 
usłyszeć gromkie brawa i okrzyki. Święty 
Mikołaj w swoim przesłaniu nawiązał do 
nauk Jana Pawła II, wręczając każdemu 
obrazek z Ojcem Świętym, przypomniał 
jednocześnie, jak bardzo kochał On 
wszystkie dzieci. Przy pomocy wolonta-
riuszy rozdał ponad 2000 wartościowych 
paczek wypełnionych między innymi: 
artykułami szkolnymi, ozdobami świątecz-
nymi, poduszką-zwierzakiem, środkami 
higieny osobistej i słodyczami.
 Zadowolenie wszystkich było ogromne, 
najmłodsi zapewne na długo zapamiętają 
magię tego grudniowego dnia.

atsz

spotkanie mikołajkowe dla dzieci z terenu tegorocznej powodzi i osuwisk

34.806.936,00 zł. Dochody budżetu gmi-
ny obejmują dochody bieżące w kwocie 
33.747.898,00 zł i dochody majątkowe 
w kwocie 1.059.038,00 zł.
 Wydatki budżetu na rok 2011 ustalono 
w łącznej kwocie 37.206.936,00 zł. Wy-
datki budżetu obejmują plan wydatków 
bieżących na łączną kwotę 31.430.132,00 
zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w 

kwocie 21.322.220,00 zł
- d o t a c j e  n a  z a d a n i a  b i e ż ą c e 

2.323.624,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

7.190.288,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 

480.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu 

zarządzania kryzysowego 74.000,00 zł
- rezerwa ogólna 40.000,00 zł
 Wydatki budżetu obejmują plan wy-
datków majątkowych na łączną kwotę 
5.776.804,00 zł, w tym wydatki na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 
5.776.804,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami 
stanowi planowany deficyt budżetu w 
kwocie 2.400.000,00 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z 
zaciągniętych kredytów.
 Rada Miejska w Brzostku podjęła 
również uchwały w sprawie:
- uchwalenia wieloletniej prognozy fi-

nansowej Gminy Brzostek
- zmian w budżecie gminy na 2010 rok
- przyjęcia Gminnego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Brzostek na 
2011 rok

- przyjęcia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Brzostek na 2011 rok

- zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2011 rok

 Przewodnicząca Rady Zofia Skórska 
przedstawiła plan pracy Rady Miejskiej 
na 2011 rok. Zatwierdzone zostały plany 
pracy Komisji działających przy Radzie 
Miejskiej na 2011 rok.

E. Szukała

W oczekiwaniu na św. Mikołaja
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Jak wspomina Pani dzień Bożego Narodzenia?
Moje wspomnienia zacierają się w pamięci. 
Pozostają raczej fragmenty, ale to co pamiętam, 
mogę opowiedzieć.
W dzień Bożego Narodzenia nie wykonywano 
w domu, obejściu żadnych prac – oczywiście 
oprócz tych, które były konieczne. Izbę zamia-
tano dopiero w drugi dzień świąt. Jeżeli w domu 
była dorastająca panienka, zbierała te śmieci, 
wynosiła na otwarte pole i robiła z nich na śniegu 
krąg. Oddalała się i obserwowała, co się będzie 
dalej działo. Jeśli do tych śmieci przyleciała 
sroka, oznaczało to zamążpójście w danym roku. 
Gorzej jeśli zjawił się wiejski kundel i zaznaczył 
swoje terytorium. Żegnaj ślubie!
Czy zna Pani jeszcze inny zwyczaj dotyczący 
przyszłości młodych panien?
W nocy z 25.XII na 26.XII często przed domami, 
w których mieszkały dorastające panny, pojawia-
ły się tzw. „dziady”. Dowcipni kawalerowie wy-
szukiwali jak najwyższe drzewo i zawieszali na nim słomianą 
kukłę. Bywało, że „dziad” zaopatrzony był w list. A co było 
w listach? Różnie. Jeżeli pisał go zazdrosny, zawiedziony lub 
zły na dziewczynę kawaler – lepiej było nie czytać. Usłużny 
brat lub ojciec ściągali z drzewa „dziada”, by nie zrobili tego 
inni i nie dowiedzieli się, jakie złośliwości lub dowcipy były 
napisane o dziewczynie.
Jakich kolędników można było spotkać w dawnych domo-
stwach?
Zaraz po świętach pojawiali się kolędnicy. W ich grupie był 
turoń, Herod, uczeni w piśmie, Żyd. Nie pamiętam innych 
postaci, natomiast utkwiło mi w pamięci, że chodził z nimi 
skrzypek i basista. Po krótkim przedstawieniu o narodzeniu 
Pana Jezusa przygrywali w izbie i moja mama przez chwilę 
tańczyła z jednym z kolędników.
A jakie zwyczaje towarzyszyły nadejściu Nowego Roku?

wywiad z panią adelą samborską – mieszkanką Brzostku

Już od zamierzchłych czasów człowiek 
dążył do doskonałości i szczęścia. 

Różnymi drogami szukał tego co najlep-
sze. Owo poszukiwanie wiodło czasami 
człowieka przez mity, legendy, czy też 
niezwykłe opowieści. Jedną z takich 
legend jest Św. Graal, który od wcze-
snego średniowiecza zajmuje poczesne 
miejsce w kulturze różnych narodów. 
Był ideałem, do którego dążył rycerz 
króla Artura, a w XX wieku niemieccy 
naziści stworzyli wydział Alznenerbe 
do spraw związanych z poszukiwaniem 
„magicznych” rzeczy takich, jak Graal. 
Był też źródłem inspiracji twórczej dla 
eposów rycerskich, utworów literackich, 
prac malarskich, utworów muzycznych 
czy też filmów. Z filmu  „Indiana Jones i 
Poszukiwacze Zaginionej Arki ” dowia-
dujemy się z jakim trudem poszukiwacze 
krok po kroku odkrywali tajemnice arki. 
Artyści próbują nas zafascynować tajem-
nicą Graala, naukowcy i poszukiwacze 
skarbów chcą dotrzeć do istoty i symboli 
zawartych w Św. Graalu.
 Stara chrześcijańska legenda również 
opowiada o św. Graalu. Nazwa Graal 
pochodzi od „graduale” - „miska o ścian-
kach w kształcie stopni” (łać. „gradus” 
- „stopień”), a Richard Leight dopatruje 

się źródła słów „Sangeraal” w zwrocie 
„Sang Real” co oznacza królewską krew. 
Z opowieści o rycerzach Okrągłego Stołu 
dowiadujemy się, że Św. Graal to kielich. 
Dla nas katolików ów kielich kojarzy się 
z tym, z którego pił Jezus przy Ostatniej 
Wieczerzy. Zatem Św. Graal jest świętą 
relikwią związaną z obrzędem Mszy 
świętej niosącą wiernym moc odnowy – 
po przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa, czy-
li komunii świętej, ze świętego kielicha. 
Z Ewangelii wg św. Mateusza czytamy: 
„następnie wziął kielich i odmówiwszy 
dziękczynienie dał im mówiąc: Pijcie 
z niego wszyscy, bo to jest Krew Przy-
mierza, która za wielu będzie wylana na 
odpuszczenie grzechów…” MT26, 27-28 
 Św. Graal jest dla nas współczesnych 
ludzi ideą, do której każdy z nas dąży. 
Jest przyczynkiem aby się zastanawiać 
nad własnym życiem, prostować własne 
ścieżki i wyzwalać w sobie szlachetne 
czyny po to, aby być godnym ujrzenia 
własnego ideału.
 Graal dla nas współcześnie żyjących 
ludzi jest to coś najważniejszego, coś 
czego szukamy, coś co nadaje życiu sens 
i zapewnia nam życie wieczne. Każdy z 
nas winien szukać drogi do św. Graala. 
Dla ludzi słabej wiary dążenie do ideału 

ma inne wymiary, a za Wolframem von 
Eschenbachem powtórzę: „Graal …jest 
tak ciężki, że istoty wydane na pastwę 
grzechu nie są w stanie poruszyć go z 
miejsca…” – Parsifal, IX.
 Św. Graal był kielichem, z którego pił 
Jezus przed swoją śmiercią, a po zmar-
twychwstaniu ów kielich wielokrotnie 
przebywał w Wieczerniku i posługiwali 
się nim apostołowie. Według tradycji 
chrześcijańskiej św. Piotr – pierwszy 
papież – wziął to naczynie ze sobą do 
Rzymu i tam stał się kielichem papie-
skim. Podczas przeistoczenia kapłan wy-
powiada słowa: „…wziął ten przesławny 
kielich w swoje święte i czcigodne 
ręce…” – jest to argument na to, że Graal 
to kielich.
 I chociaż inne legendy o Graalu łączą 
się z naczyniem, z którego Piłat umywał 
ręce przed wydaniem wyroku na Jezusa, 
czy też ze św. Magdaleną to jednak naj-
bardziej prawdopodobnym jest, że św. 
Graal to kielich z Ostatniej Wieczerzy.
 Nieustannie wszyscy szukamy swego 
Graala. Ciągle marzymy o doskonałości, 
wyobrażamy sobie ideał życia. I dobrze, 
bo to jest właśnie szukanie swojego 
Graala, szukanie swojej doskonałości. 

Zuzanna Rogala

każdy z nas powinien szukać swego Graala

W dzień Nowego Roku od wczesnego rana pojawiały się 
„DROBY”. Byli to młodzi ludzie w wysokich czapkach, 
wykonanych ze słomianych warkoczy, z twarzami wysmaro-
wanymi sadzą, podmalowanymi czerwoną bibułą. Często ze 
słomianych warkoczy wykonywali prawie całe ubrania. Żaden 
z „DROBÓW” nie wychodził z domu z pustą ręką.
Z opowiadań mojej babci Anny wiem, że ona do tego dnia 
przygotowywała się specjalnie. Jej mąż, a mój dziadek, był 
wójtem Lublicy i w Nowy Rok drzwi ich domu prawie się 
nie zamykały. Żeby obdarować wszystkich przychodzących z 
życzeniami, babcia piekła około 60 – 70 tzw. „szczodroków”, 
czyli okrągłych bułek. Każdy, kto w tym dniu odwiedził ich 
dom, dostał taką bułkę.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy w Nowym Roku szczę-
ścia i zdrowia!

atsz
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Jeszcze wiatr nie pozrywał wszystkich 
plakatów po ostatnich wyborach, a 

już rozpoczynają się przygotowania do 
następnych. Tym razem, po raz pierw-
szy według nowych zasad, będziemy 
wybierać Przewodniczącego i członków 
Zarządu Miasta Brzostek oraz Sołtysów 
i Rady Sołeckie w poszczególnych miej-
scowościach.
 Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że po przywróceniu praw miejskich 
Brzostkowi nie mamy już Sołtysa, tylko 
Przewodniczącego Zarządu Miasta. Na-
tomiast Zarząd Miasta to nic innego jak 
dawna Rada Sołecka.
 Dla lepszego poznania nowych zasad 
wybierania przedstawiam poniżej frag-
ment statutu jednego z sołectw w naszej 
Gminie dotyczący organizacji wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej. Ta „ordyna-
cja wyborcza” dotyczy także wyboru 
Przewodniczącego i członków Zarządu 
Miasta.

J. Nosal

§ 23. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady 
Sołeckiej zarządza Burmistrz określając 
datę, siedzibę obwodowej komisji wybor-
czej oraz kalendarz wyborczy.
2. Wydanie zarządzenia o wyborach nastę-
puje w terminie 1 miesiąca od wyborów do 
Rady Miejskiej.
§ 24. Okręg wyborczy obejmuje wyborców 
zamieszkujących na obszarze działania 
Sołectwa.
§ 25. 1. Wybory przeprowadza się na pod-
stawie spisu wyborców, w którym osoba 
biorąca udział w głosowaniu potwierdza 
otrzymanie kart do głosowania. 
2. Spis wyborców sporządza Burmistrz.
§ 26. Wybory Sołtysa i członków Rady 
Sołeckiej są powszechne, równe, bezpo-
średnie i tajne. Prawo wybierania ma każdy 
mieszkaniec Sołectwa, który, najpóźniej 
w dniu wyborów kończy 18 lat i stale za-
mieszkuje na obszarze działania Sołectwa.
§ 27. Wybory odbywają się w lokalu ob-
wodowej komisji wyborczej.
§ 28. 1. Kandydować na Sołtysa i członka 
Rady Sołeckiej może każdy, kto posiada 
prawo wybierania, ma ukończone 18 lat 
i stale zamieszkuje na obszarze działania 
Sołectwa.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej zgłasza się do Burmistrza 
w terminie określonym w kalendarzu 
wyborczym.
3. Zgłoszenie danego kandydata powinno 
być poparte, co najmniej przez 25 wybor-
ców stale zamieszkałych w Sołectwie. 
Zgłoszenie powinno zawierać ponadto 
imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek 
i wykształcenie. 
4. Do każdego zgłoszenia kandydata na 
Sołtysa i członka Rady Sołeckiej należy 
dołączyć pisemne oświadczenie kandydata 
o wyrażeniu zgody na kandydowanie. 
5. Wyborca może udzielić poparcia dowol-
nej liczbie kandydatów.

§ 29. 1. Burmistrz lub upoważniona osoba 
na podstawie pisemnych zgłoszeń reje-
struje kandydatów na Sołtysa i członków 
Rady Sołeckiej.
2. Burmistrz w terminie wynikającym z 
kalendarza wyborczego, podaje do wia-
domości wyborców w sposób zwyczajowo 
przyjęty, dane o kandydatach na Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej. 
3. W przypadku nie zgłoszenia kandyda-
tów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
przedłuża się termin zgłaszania o 3 dni, 
informując o tym mieszkańców Sołectwa.
4. Jeżeli zgłoszony został 1 kandydat na 
Sołtysa, to wyborów Sołtysa nie przepro-
wadza się, a uznaje się osobę zgłoszoną za 
wybraną. Fakt ten potwierdza Burmistrz 
spisując protokół.
§ 30. 1. Dla przeprowadzenia wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej Burmistrz po-
wołuje spośród złożonych zgłoszeń skład 
osobowy obwodowej komisji wyborczej. 
2. Skład komisji liczy 5 osób, z urzędu 
jako członek wchodzi osoba wskazana 
przez Burmistrza spośród pracowników 
samorządowych. 
3. Prawo zgłoszenia jednego kandydata 
na członka obwodowej komisji wyborczej 
ma kandydat na Sołtysa i członka Rady 
Sołeckiej spośród mieszkańców stale za-
mieszkałych w Sołectwie. 
4. Burmistrz lub upoważniona osoba przyj-
muje zgłoszenia pisemne, które powinny 
zawierać imię i nazwisko, adres zamiesz-
kania oraz zgodę kandydata w terminie 
określonym w kalendarzu wyborczym.
5. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń 
kandydatów jest wyższa niż określona w 
ust. 2, Burmistrz Gminy ustala listę człon-
ków komisji w drodze losowania.
§ 31. W przypadku, gdy kandydat na Soł-
tysa lub członka Rady Sołeckiej będzie 
pozostawał z członkiem Obwodowej 
Komisji Wyborczej w następującym sto-
sunku pokrewieństwa: będzie małżonkiem, 
krewnym do I stopnia w linii prostej, 
krewnym do I stopnia w linii bocznej 
oraz powinowatym do I stopnia, członek 
Obwodowej Komisji Wyborczej podlega 
automatycznemu wykluczeniu a w jego 
miejsce Burmistrz powołuje inną osobę.
§ 32. 1. Zmian i uzupełnień w składzie 
komisji dokonuje Burmistrz. 
2. W przypadku braku zgłoszeń kandy-
datów do obwodowej komisji wyborczej, 
składy osobowe ustala Burmistrz spośród 
wyborców stale zamieszkałych w Sołec-
twie.
§ 33. Pierwsze posiedzenie obwodowej 
komisji wyborczej zwołuje Burmistrz. Ko-
misja na pierwszym posiedzeniu wybiera 
przewodniczącego i zastępcę.
§ 34. Do zadań komisji należy: 
1/ przygotowanie lokalu wyborczego, 
2/ przeprowadzenie głosowania w ob-
wodzie, 
3/ ustalenie wyników głosowania i podanie 
ich do wiadomości publicznej.
§ 35. 1. Głosowanie przeprowadza się w 
lokalu obwodowej komisji wyborczej w 

godzinach od 8:00 do 18:00 w dniu usta-
wowo wolnym od pracy.
2. W lokalu wyborczym znajduje się urna 
wyborcza, miejsce zasłonięte zapewniają-
ce tajność głosowania.
§ 36. 1. Druk, zabezpieczenie oraz do-
starczenie kart do głosowania obwodo-
wym komisjom wyborczym zapewnia 
Burmistrz.
2. Na kartach do głosowania: na Sołtysa, 
na członków Rady Sołeckiej znajdują się 
imiona i nazwiska kandydatów umieszczo-
ne w porządku alfabetycznym, przy każ-
dym kandydacie z prawej strony znajduje 
się kratka, u dołu odcisk pieczęci komisji 
oraz informacja o sposobie głosowania i 
nadruk pieczęci urzędowej Gminy.
§ 37. 1. Po otrzymaniu karty do głosowa-
nia wyborca stawia znak „X” w kratce po 
prawej stronie, obok nazwiska kandydata 
na Sołtysa, na którego oddaje głos.
2. Po otrzymaniu karty do głosowania na 
członków Rady Sołeckiej wyborca stawia 
znak „X” w kratce po prawej stronie obok 
nazwiska kandydata, na którego oddaje 
głos, w ilości nie większej niż statutowy 
skład Rady Sołeckiej.
§ 38. Za nieważne uważa się głosy:
1/ jeżeli na karcie do głosowania na Soł-
tysa umieszczono znak „X” przy więcej 
niż jednym nazwisku kandydata lub nie 
umieszczono znaku „X” przy żadnym z 
nazwisk, 
2/ jeżeli na karcie do głosowania na człon-
ków Rady Sołeckiej umieszczono znak 
„X” przy większej liczbie nazwisk niż 
liczba członków Rady Sołeckiej określona 
w Statucie lub nie umieszczono znaku „X” 
przy żadnym z nazwisk, 
3/ jeżeli na karcie do głosowania, brak 
pieczęci Gminy Brzostek, 
§ 39. 1. Wybranym na Sołtysa zostaje 
kandydat, który uzyskał największą liczbę 
głosów.
W przypadku równej ilości głosów kan-
dydatów Burmistrz zarządza ponowne 
wybory.
W wyborach biorą udział kandydaci, któ-
rzy uzyskali równą ilość głosów.
2. Członkami Rady Sołeckiej zostają 
kandydaci, którzy otrzymali kolejno naj-
większą liczbę głosów. W przypadku, gdy 
kilku kandydatów otrzymało równą ilość 
głosów, a ich wejście do Rady Sołeckiej 
przewyższałoby jego statutowy skład, o 
pierwszeństwie w przyznaniu mandatu 
rozstrzyga losowanie przeprowadzone 
niezwłocznie przez Burmistrza w obec-
ności kandydatów i obwodowej komisji 
wyborczej.
§ 40. Burmistrz wydaje obwieszczenie o 
wynikach wyborów na podstawie otrzyma-
nych protokołów od obwodowej komisji 
wyborczej.
§ 41. Burmistrz ustala wzory druków 
wyborczych.
§ 42. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i 
członków Rady Sołeckiej następuje na 
skutek:
1/ zrzeczenia się mandatu,
2/ śmierci,
3/ pozbawienia praw publicznych prawo-
mocnym wyrokiem Sądu,

wyBory sołtysów po nowemu
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4/ odwołania.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 
Burmistrz zarządza wybory uzupełniające.
3. Wybory uzupełniające odbywają się 
według zasad określonych w § 23 - 41.
§ 43. 1. Odwołanie Sołtysa i członka Rady 
Sołeckiej przed upływem kadencji prze-
prowadza się na wniosek, co najmniej 10% 
uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek w sprawie odwołania Sołtysa 
i członka Rady Sołeckiej składany jest 
do Burmistrza w formie pisemnej i pod-
pisany, przez co najmniej 10% stałych 
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do 
głosowania. 
3. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa 
może wystąpić również Burmistrz, jeżeli 
Sołtys nie wywiązuje się z obowiązków, 
dopuścił się czynu dyskwalifikującego go 
w opinii środowiska oraz za przestępstwa 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem 
Sądu, popełnione z chęci zysku lub innych 
niskich pobudek. 
§ 44. 1. Burmistrz ma prawo zawiesić 
Sołtysa w czynnościach w przypadku 
rażącego naruszenia przepisów prawa, o 
czym winien powiadomić Radę Miejską na 
najbliższej sesji oraz Radę Sołecką. 
2. Do czasu wyboru Sołtysa, Burmistrz 
wyznacza osobę do pełnienia jego funkcji 
w porozumieniu z Radą Sołecką.

wykaz lokali wyborczych w których zostaną w dniu 30 stycznia 2011r. 
przeprowadzone wybory: przewodniczącego zarządu miasta Brzostek, soł-
tysów, zarządu miasta Brzostek i rad sołeckich na terenie Gminy Brzostek

Nr ko-
misji 

wybor-
czej

Nazwa  
miejscowości Siedziba komisji

Liczba wybie-
ranych człon-

ków Rady 
(Zarządu)

1 Brzostek Gminny Ośrodek Kultury w Brzostku 7
2 Bukowa Dom Ludowy w Bukowej 9
3 Januszkowice Dom Strażaka w Januszkowicach 9
4 Nawsie Brzosteckie Dom Ludowy w Nawsiu Brzosteckim 7
5 Kamienica Górna Dom Ludowy w Kamienicy Górnej 7
6 Grudna Górna Dom Strażaka w Grudnej Górnej 9
7 Klecie Dom Ludowy w Kleciach 5
8 Siedliska-Bogusz Dom Strażaka w Siedliskach-Bogusz 9
9 Gorzejowa Dom Ludowy w Gorzejowej 6
10 Kamienica Dolna Szkoła Podstawowa w Kamienicy D. 7
11 Przeczyca Dom Ludowy w Przeczycy 5
12 Skurowa Dom Ludowy w Skurowej 7
13 Opacionka Dom Ludowy w Opacionce 7
14 Wola Brzostecka Dom Ludowy w Woli Brzosteckiej 5
15 Bączałka Dom Ludowy w Bączałce 5
16 Grudna Dolna Dom Strażaka w Grudnej Dolnej 7
17 Smarżowa Szkoła Podstawowa w Smarżowej 6
18 Głobikówka Dom Ludowy w Głobikówce 6
19 Zawadka Brzostecka Dom Ludowy w Zawadce Brzosteckiej 5

kalendarz wyborczy wyborów przewodniczącego zarządu miasta Brzostek, sołtysów,  
zarządu miasta Brzostek i rad sołeckich na terenie Gminy Brzostek

Data Rodzaj czynności

do 31 grudnia 2010 r.
Podanie do wiadomości wyborców terminów i miejsc wyborów: Przewodniczącego Zarządu Miasta 
Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta Brzostek i Rad Sołeckich oraz godzin funkcjonowania lokali wy-
borczych.

do 14 stycznia 2011 r. Zgłaszanie kandydatów na: Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta 
Brzostek i Rad Sołeckich oraz kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Burmistrzowi Brzostku.

do 17 stycznia 2011 r. Rejestracja kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta 
Brzostek i Rad Sołeckich

do 20 stycznia 2011 r.
Podanie do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia informacji o zarejestrowanych kandydatach na 
Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta Brzostek i Rad Sołeckich oraz o 
nie przeprowadzaniu wyborów i obsadzeniu mandatu bez głosowania

do 21 stycznia 2011 r. Powołanie obwodowych komisji wyborczych
do 24 stycznia 2011 r. Sporządzenie spisów wyborczych
do 26 stycznia 2011 r. Zwołanie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

30 stycznia 2011 r. Głosowanie – wybory Przewodniczącego Zarządu Miasta Brzostek, Sołtysów, Zarządu Miasta Brzostek 
i Rad Sołeckich

W sobotę 11 grudnia 2010 roku w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku od-

był się Mikołajkowy Turniej w Halowej Piłce 
Nożnej o Puchar Burmistrza. Zmaganiom pięciu 
gminnych drużyn towarzyszyła zacięta rywali-
zacja. Nad prawidłowym przebiegiem rozgry-
wek czuwał sam Pan Leszek Bieniek - Burmistrz 
Miasta i Gminy Brzostek oraz opiekunowie 
zawodników i licznie zgromadzeni kibice.
 Nasza drużyna piłkarska w składzie: Kacper 
Janiga, Piotr Nawracaj, Kamil Synowiecki, Al-
bert Stasiak, Mateusz Cisoń oraz Szymon Cisoń 
po ciężkim boju uplasowała się na zaszczytnym 
drugim miejscu! Warto wspomnieć, że tytuł 
Króla Strzelców uzyskał Albert Stasiak uczeń 
kl. VIc, który zdobył największą ilość bramek, 
za co został wyróżniony.
 Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

atsz

turniej mikołajkowy w HaLowej piłce nożnej o pucHar Burmistrza
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mikołajki na sportowo
Po dwuletniej przerwie 11 grudnia br. w 

sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku-Kleciach ponownie 
odbył się Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce 
Nożnej. Tym razem organizatorami byli: Urząd 
Miejski, LKS „Brzostowianka”, Centrum 
Kultury i Czytelnictwa i zasadnicza zmiana – 
turniej rozgrywany był o Puchar Burmistrza 
Brzostku. 
 Nad sprawnym i zgodnym z regulaminem 
przebiegiem turnieju czuwał sędzia Rafał Cze-
kaj, któremu organizatorzy serdecznie dziękują. 
Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach: 
szkoły podstawowe i gimnazja. Do rozgrywek 
zgłosiło się 11 drużyn: 5 ze szkół podsta-
wowych i 6 z gimnazjów. W kategorii szkół 
podstawowych wystąpiły drużyny z Brzostku, 
Gorzejowej, Januszkowic, Kamienicy Górnej, 
Przeczycy, a w kategorii gimnazjów drużyny 
z Brzostku (2 drużyny), Januszkowic, Nawsia 

12 grudnia na sali gimnastycznej przy SP w Brzost-
ku odbył się II Ogólnopolski Mikołajkowy 

Turniej Karate Kyokushin.
 Turniej organizował Uczniowski Klub Kyokushin 
Karate w Brzostku pod patronatem Burmistrza Miasta 
Brzostek. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach 
kata czyli indywidualnym pokazie technik oraz ku-
mite czyli walkach. W zawodach uczestniczyło 90 
karateków z 6 klubów reprezentujących IKO Polska 
tj: Dębica, Niepołomice, Gorzyce, Pilzno, Leżajsk i 
Brzostek. Doskonale spisali się zawodnicy z Brzostku 
zdobywając II miejsce drużynowo.
Klasyfikacja indywidualna zawodników z Brzostku:
- Patrycja Kolbusz - II miejsce KATA dzieci
- Paulina Bulsa - II miejsce KATA Kadeci 1998-1997
- Kinga Sarna - II miejsce KATA Młodzicy 1996-1995
- Joanna Wąsik - III miejsce KATA Młodzicy 1996-

1995, II miejsce KUMITE
- Magdalena Wąsik - I miejsce KUMITE, I miejsce 

KATA
- Maria Majewska - II miejsce KUMITE, II miejsce 

KATA
- Patryk Sarna - III miejsce KATA, III miejsce KU-

MITE
- Paweł Bulsa - I miejsce KATA SENIOR, III miejsce 

KUMITE 1992
- Dawid Klich - III miejsce KUMITE SENIOR
- Janusz Podgórski - III miejsce KUMITE SENIOR

Robert Kolbusz

Zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych została drużyna z Kamienicy G.

ii ogólnopolski mikołajkowy turniej karate kyokushin

Zawodnicy z Brzostku zajęli II miejsce drużynowo

Nagrody wręczał Burmistrz Leszek BieniekFinałowa walka pomiędzy M. Wąsik i M. Majewską
Fot. J. Nosal
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Grająca na co dzień w II ligowej 
drużynie LKS „Brzostowianka” 

Brzostek Aleksandra Falarz odniosła 
kolejny wielki sukces w swojej karierze 
sportowej. Została najlepszą zawodnicz-

ką rozgrywanego w Radzyniu Podlaskim 
II Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifika-
cyjnego Kadetów w tenisie stołowym. To 
wiadomość co najmniej niespodziewana, 
biorąc pod uwagę fakt, że reprezentantka 
LKS „Brzostowianka” w imprezie zosta-
ła rozstawiona z numerem dwunastym. 
Mająca 14 lat pingpongistka bez więk-
szych problemów przebrnęła przez rundę 
eliminacyjną, wygrywając wszystkie 
cztery grupowe pojedynki – w tym dwa 
z wyżej notowanymi rywalkami.
 W turnieju głównym najpierw w czte-
rech setach pokonała Paulinę Stachecką z 
MLUKS Dwójka z Rawy Mazowieckiej, 
a następnie w pięciu – Paulinę Krzysiek 
z OSKIR Podwawelski Kraków. W półfi-
nale za rywalkę miała swoją imienniczkę, 
Aleksandrę Nowak z LZS Victoria Chró-
ścice. Obie zawodniczki stoczyły długi, 
siedmiosetowy bój, choć początkowo 
zapowiadało się na nadspodziewanie 
łatwy awans do finału. Ola prowadziła 
już 3:0 w setach, a czwartą i piątą partię 
przegrywała pechowo na przewagi: do 
13 i 12. Na najważniejszy pojedynek 
14-latka z Brzostku zachowała jednak 

wystarczająco dużo sił. Wygrała z Joanną 
Kiedrowską z GKTS Gdańsk 4:1.
 Dla Podkarpacia to najlepszy wynik 
w kategoriach młodzieżowych turniejów 
rangi ogólnopolskiej od czasu sukcesów 
odnoszonych przez utalentowanego 
Roberta Florasa ze Stalowej Woli. Jest 
to również duża promocja dla Brzostku. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów.
Wyniki (pierwsza ósemka) 
1. FALARZ ALEKSANDRA – LKS 

„BRZOSTOWIANKA” BRZOSTEK
2. KIEDROWSKA JOANNA – GKTS 

GDAŃSK
3. KNYSZEWSKA PAULINA – KS 

BRONOWIANKA KRAKÓW
4. NOWAK ALEKSANDRA – LZS 

VICTORIA CHRÓŚCICE
5. DĄBROWSKA ALEKSANDRA – 

UKS TS „ÓSEMKA” BIAŁYSTOK
6. DRZOZGA JULIA – KTS MOKSIR 

ZAWADZKIE OPOLSKIE
7. KRZYSIEK PAULINA – OSKIR 

PODWAWELSKI KRAKÓW
8. KOCH AGNIESZKA – UKS TS SP 2 

OBORNIKI WIELKOPOLSKIE
S.K.

ola Falarz najlepsza w polsce

Dobrem jest nie samo życie, 
lecz piękne życie

Seneka Starszy

8 listopada 2010r. o godz. 12:00 w Te-
atrze „Maska” w Rzeszowie odbyła 

się uroczysta gala podsumowująca wo-
jewódzki konkurs „Mały Samarytanin”, 
którego organizatorem była Odyseja 
Dziecięca, a współorganizatorem Pol-
skie Sklepy Jedynka S.A. Patron hono-
rowy nad nim objęli Prezydent Miasta 
Rzeszów, J. E. Ks. Biskup Rzeszowski, 
Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego, a z kolei patronat medialny spra-
wowali Polskie Radio Rzeszów, TVP 
1 (program Ziarno), Super Nowości, 

Katolickie Radio Rzeszów VIA.
 Celem konkursu było „wyłowienie” 
podkarpackich dzieci i młodzieży do 16 
roku życia wyróżniających się wyjątko-
wymi cechami charakteru i dokonaniami 
na rzecz bliźnich lub swojej społeczno-
ści. W naszej gminie znalazła się młoda 
osoba, która predysponuje do miana 
Małego Samarytanina – to Dominika 
Kaput, uczennica klasy I b Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku. 
Zajęła ona II miejsce w wojewódzkim 
konkursie „Mały Samarytanin” w kate-
gorii wiekowej od 13-16 lat. 
 Gratulujemy i życzymy Dominice 
dalszych sukcesów. 

A.N.

WSPÓŁCZESNY SAMARYTANIN 
wojewódzki konkurs „mały samarytanin”

Brzosteckiego i Siedlisk-Bogusz (2drużyny). 
 Zwycięzcą w kategorii szkół podstawo-
wych została drużyna z Kamienicy Górnej, na 
dalszych pozycjach uplasowały się drużyny z 
Brzostku, Gorzejowej, Januszkowic, Przeczycy. 
Najlepszym zawodnikiem został Konrad Kalina 
z Kamienicy Górnej, a królem strzelców Albert 
Stasiak z Brzostku. Natomiast w kategorii 
gimnazjów I miejsce zdobyła drużyna z Sie-
dlisk-Bogusz (I), II miejsce drużyna z Brzostku 
(II), III miejsce Brzostek (I), dalsze pozycje 
zajęły drużyny z Januszkowic, Siedlisk-Bo-
gusz (II) i Nawsia Brzosteckiego. Najlepszym 
zawodnikiem został Karol Furman z Brzostku 
a królem strzelców Sławomir Gąsior z Siedlisk-
-Bogusz. Wszystkie drużyny otrzymały piłki i 
pamiątkowe dyplomy, a trzy zwycięskie druży-
ny w obydwu kategoriach otrzymały puchary. 
 Organizatorzy dziękują Dyrekcji  Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II za udostępnienie po-
mieszczeń na przeprowadzenie turnieju.

J.Z. W kategorii gimnazjów I miejsce zdobyła drużyna z Siedlisk-Bogusz
Fot. J. Nosal
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z życia szkoły…
Znów odszedł kolejny rok pozostawiając bagaż wspomnień, 

niezapomnianych chwil, które warto przywrócić do życia 
choćby przez moment.
 Wsłuchując się w spokojną melodię styczniowego wiatru, 
odszukać można opowieści o losach brzosteckiej podstawówki. 
Miejsca o wyjątkowej atmosferze niemierzalnej żadnymi ran-
kingami, gdzie powodzenia i szkolne sukcesy naszych dzieci, 
także tych niepełnosprawnych, dają poczucie satysfakcji i dobrze 
pełnionej misji. Cały 2010 rok zapisał się na kartach kronik szkol-
nych jako czas wytężonej pracy, która przynosiła niejednokrotnie 
obfite plony. 
 Pełne zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, rodziców, a także 
przedstawicieli samorządu terytorialnego w tworzenie pozytyw-
nego wizerunku placówki zaowocowało wieloma sukcesami 
edukacyjnymi, sportowymi, artystycznymi i wychowawczymi. 
Atmosfera panująca wśród kadry pedagogicznej, uczniów, pra-
cowników szkoły oraz rodziców jeszcze bardziej utwierdziła 
dzieci w przekonaniu, iż są wyjątkowe, wartościowe i mogą 
zdobywać spektakularne osiągnięcia w każdej dziedzinie.
 W roku szkolnym 2009/2010 podjętych zostało wiele inicjatyw 
na rzecz uczniów oraz środowiska lokalnego. Największą inwe-
stycją, którą oddano do użytku wiosną 2010 roku był kompleks 
sportowy w ramach rządowego programu „ Moje boisko – Orlik 
2012”. Koszt całej inwestycji wyniósł 1.211.000 zł. Miasto i gmina 
przekazała na ten cel 545.000 zł, a dotacja z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki wyniosła 333.000 zł, taką samą kwotę przekazał Urząd 
Marszałkowski w Rzeszowie. Dzieci i młodzież mają teraz do 
swej dyspozycji: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne 
do siatkówki i koszykówki, kort tenisowy oraz zaplecze socjalne. 
Obiekt cieszy się ogromnym powodzeniem, jest miejscem, gdzie 
miło, czynnie i bezpiecznie odbywają się lekcje wychowania 

fizycznego oraz inne zajęcia pozalekcyjne.
 Na początku bieżącego roku szkolnego podjęto starania mające 
na celu utworzenie szkolnych miejsc zabaw. Złożony wniosek o 
udzielenie wsparcia finansowego na ten cel został pozytywnie roz-
patrzony. Rządowy program, do którego przystąpiono zapewnia 
bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki w klasach I-III 
oraz przewiduje przygotowanie dwóch sal na tzw. miejsca zabaw.

Orły na „Orliku”

Szkolne miejsce zabaw

Jedna z nich, do małej motoryki wyposażona jest w układanki, 
zabawki dydaktyczne, książeczki, klocki, gry planszowe, mozaiki. 
Druga sala, do tzw. dużej motoryki posiada: miękkie klocki, wałki, 
piłki o różnych wielkościach, materace, tory przeszkód, pufy. 
Przygotowane w ten sposób sale, zaopatrzone w odpowiednie 
środki dydaktyczne zapewnią dzieciom odkrywanie uzdolnień 
i rozwijanie talentów. Umożliwią one realizację nowej podsta-
wy programowej. Wzmocnią opiekuńczą rolę szkoły, stworzą 
bezpieczne warunki organizowania zajęć i opieki świetlicowej. 
 Ponadto, przy budynku szkoły, w sąsiedztwie boiska sporto-
wego trwają prace przy budowie placu zabaw za około 230 tys. 
zł. Dzięki niemu dzieci będą podejmować aktywność fizyczną 
w sposób pozwalający im rozładować napięcia emocjonalne, 
wynikające z ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie 
większości zajęć prowadzonych w klasie. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej przeznaczyło na ten cel 115 tys. zł, natomiast gmina 
Brzostek ze swego budżetu przekazała taką samą kwotę pieniężną. 
Dzięki wsparciu ministerstwa i przy ogromnym zaangażowaniu 
Pana Leszka Bieńka – Burmistrza Miasta Brzostek nowoutwo-
rzone miejsca zabaw udoskonalą bazę dydaktyczną placówki oraz 
sprawią wiele radości najmłodszym uczniom Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Brzostku. 
 Podobnie jak 
w latach ubie-
głych uczniowie 
naszej szkoły z 
radością włącza-
li się w organi-
zację i uatrak-
cyjnienie takich 
uroczystości i 
przedsięwzięć 
jak: Dożynki, 
Wielka Orkie-
stra Świątecznej 
Pomocy, Jubi-
leusz Złotych 
Godów Pożycia 
Małżeńskiego, 
obchody Święta 
Niepodległości, 
Papieski Pro-
gram Formacyj-
ny „Żywe Ka-
mienie”. Udział 
w życiu gminy 
świadczy o tym, 
że z radością in-
tegrujemy się z 
lokalną społecz-
nością i chcemy 
być jej częścią.
 Dużym po-
w o d z e n i e m 
wśród miesz-
kańców cieszy 
się oddział dla 
najmłodszych 
działający przy 
naszej  szkole 
nazwany „Aka-
demią Malucha”. 
T u t a j  s w o j e 
miejsce znalazły 
wszystkie chętne 
dzieci z obwodu 
Publicznej Szko-
ły Podstawowej 
w  B r z o s t k u . 
Maluchy pod 
opieką wykwali-
fikowanej kadry 
mogą bezpiecz-
nie uczyć się 
poprzez zabawę 
oraz miło spę-
dzać czas.
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 Na przełomie 2009/2010 roku nie raz udowodniliśmy, że 
jesteśmy aktywni uczestnicząc w licznych projektach i konkur-
sach grantowych. W ramach Programu Integracji Społecznej w 
partnerstwie ze Stowarzyszeniem
„Razem w Przyszłość” zorganizowaliśmy wiele pasjonujących 
zajęć, warsztatów, szkoleń i wyjazdów. Wielkim powodzeniem 
wśród uczniów cieszyły się zajęcia taneczne, sportowe, teatralne, 
plastyczne oraz kulinarne. W ramach projektów przygotowaliśmy 
liczne spektakle teatralne odnoszące się między innymi do relacji 
międzyludzkich, obrzędów, tradycji, zwyczajów.

 Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” od samego początku 
swej działalności podejmuje starania o pozyskiwanie środków fi-
nansowych na różnorodne edukacyjne przedsięwzięcia. W listopa-
dzie bieżącego roku doszło do rozstrzygnięcia dwóch konkursów 
grantowych Równać Szanse 2010 i Działaj Lokalnie. Pierwszy 
projekt pod nazwą: „Brzosteckie zegary wciąż biją” kierowany 
będzie do uczącej się młodzieży z gminy Brzostek, zakłada on 
zjednoczenie kilku pokoleń mieszkańców wokół uchronienia 
od zapomnienia dziedzictwa kulturowego najbliższego regionu. 
Działania będą mieć charakter warsztatowy. Projekt upowszechni 
sztukę ludową kształcąc umiejętności komunikacji i współpracy 
w grupie, wyrobi więc predyspozycje cenione w przyszłym życiu 
zawodowym. Celem programu „Zasiądźmy przy wspólnym stole” 
będzie pielęgnowanie tradycji kulturowych i kulinarnych regionu 
gminy Brzostek oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych po-
przez włączenie ich w realizację zaplanowanych działań. Warsz-
taty odbywać się będą w trzech grupach: artystycznej, kulinarnej i 
regionalnej. W ramach zajęć z zakresu Dziedzictwa Kulturowego 
Regionu przewidziane są między innymi prelekcje tematyczne 
i zabawy związane z obrzędami ludowymi. Pozyskane środki 
finansowe w wysokości 11.300 zł umożliwią realizację wyżej 
wymienionych zadań, pozostawią kolejnym pokoleniom trwałe 
ślady w postaci: publikacji, nagrań i prezentacji multimedialnych. 
 Projekty realizowane przez Stowarzyszenie, przy stałej współ-
pracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Brzostku, na pewno 
przyczynią się do wzrostu aktywności mieszkańców, pozwolą na 
konstruktywne spędzanie wolnego czasu oraz sprawią, że gmina 
Brzostek rozwinie swój kulturowy dorobek.
  Nasza szkoła w dalszym ciągu realizuje również projekt 
edukacyjny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do 
wiedzy”, dający dzieciom możliwość odkrywania świata i zdoby-

Dzieci z Akademii Malucha

Realizacja projektu „Zasiądźmy przy wspólnym stole”

wania nowych doświadczeń. Dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy przystąpiliśmy także do programu eduka-
cyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”, który pozwala uczniom 
uzyskać niezbędną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy.

 Dbając o wysoką jakość zajęć edukacyjnych nasi nauczyciele 
pobudzają uczniów do wielu nowych inicjatyw. O ich zaanga-
żowaniu świadczy ilość konkursów oraz wysokie lokaty, które 
na nich zajmują. W wojewódzkich, rejonowych, powiatowych 
i gminnych konkursach brzosteccy wychowankowie zdobywają 
czołowe miejsca:
- tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego 

z języka polskiego,
- tytuły finalistów Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinar-

nego z języka polskiego i języka angielskiego,
- pierwsze miejsce w Wojewódzkim Turnieju Dwóch Ogni klas 

I-II,
- pierwsze i drugie miejsca w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych na 1000 m, 
- drugie miejsce w Gminnej Rywalizacji Sportowej Szkół Pod-

stawowych,
- pierwsze miejsca w Międzyszkolnych Zawodach w Mini Piłkę 

Ręczną Dziewcząt i Chłopców, 
- pierwsze miejsce w Międzyszkolnych Zawodach w Mini Piłkę 

Siatkową Chłopców,
- pierwsze miejsce w gminnych eliminacjach „ Turnieju o Puchar 

Premiera Donalda Tuska”,
- drugie i trzecie miejsce w Międzyszkolnych Zawodach w Tenisa 

Stołowego,
- drugie miejsce w Turnieju Mikołajkowym w Halowej Piłce 

Nożnej o Puchar Burmistrza,
- drugie miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Tanecznym „ 

Pantofelek Królowej Jadwigi”
- pierwsze miejsce w konkursie na kartkę wielkanocną,
- wyróżnienie w powiatowym konkursie ”Wiatr, wypadek, ogień, 

woda - strażak zawsze rękę poda”,
- wyróżnienia w powiatowym konkursie „ Szopek bożonarodze-

niowych”,
- wyróżnienia w powiatowym konkursie plastycznym o tematyce 

niepodległościowej,
- wyróżnienie w gminnym etapie Konkursu Poezji Religijnej, 

Uczniowie „Ratują i uczą ratować”

Dokończenie na str. 12
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- udział w finale krajowego konkursu mitologicznego „ Ikarowe 
loty”,

- zakwalifikowanie się do Wojewódzkiego etapu Konkursu Inter-
dyscyplinarnego z matematyki i języka polskiego.

 To tylko najważniejsze osiągnięcia uczniów będące wynikiem 
systematyczności, pracy i skuteczności działań szkoły. O efek-
tywności procesu nauczania świadczą również wyniki w zakresie 
umiejętności badanych sprawdzianem po klasie szóstej w 2010 
roku, co obrazują poniższe tabele:

Poziom opanowania przez uczniów sprawdzanych kategorii 
umiejętności

Rejon

Średnie ilości punktów uzyskanych przez uczniów
Spraw-
dzian

Cały test
(na 40 pkt)

Czyta-
nie

 (10 pkt)
Pisanie
(10pkt)

Rozumo 
wanie
(na 8 
pkt)

Korzy-
stanie z 

informacji
(na 4 pkt)

Wykorzysty-
wanie wiedzy 
w praktyce 
(na 8 pkt)

Polska 24,56 7,36 5,32 5,23 2,37 4,27
Wojew. 25,16 7,42 5,55 5,34 2,42 4,43
Powiat 25,15 7,43 5,21 5,43 2,46 4,63
Gmina 26,03 7,79 5,13 5,70 2,65 4,75
Szkoła 28,12 8,16 5,33 6,07 2,97 5,60

Poziom opanowania przez uczniów sprawdzanych kategorii 
umiejętności

Rejon

Procent punktów uzyskanych przez uczniów

Spraw-
dzian

Czyta-
nie

Pisa-
nie

Rozumo-
wanie

Korzystanie 
z informacji

Wykorzysty-
wanie wiedzy w 

praktyce
Polska 61% 74% 53% 65% 59% 53%
Wojew. 63% 74% 56% 67% 60% 55%
Powiat 63% 74% 52% 68% 61% 58%
Gmina 65% 78% 51% 71% 66% 59%
Szkoła 70% 82% 53% 76% 74% 70%
 Nasi wychowankowie sprawdzili się nie tylko na „polu eduka-
cyjnym”, ale także udowodnili, że są wrażliwi i odpowiedzialni, 
działając między innymi w Szkolnym Kole Caritas i Szkol-
nym Kole Misyjnym. Mali misjonarze uczą się jak pomagać i 
wspierać najbardziej potrzebujących. Społeczność brzosteckiej 

„Szyszkowa szopka” - 2010 Uczniowie pamiętali o rocznicy Niepodległości Polski

szkoły chętnie bierze udział w licznych akcjach charytatywnych 
wspierających potrzebujących („Szlachetna paczka”, „Mali ko-
lędnicy - dzieciom w Ugandzie”, pomoc pogorzelcom, pomoc 
powodzianom). 

 Okazując wielkie serce, możemy liczyć również na dobre gesty 
innych, dlatego wizerunek naszej szkoły wciąż ulega poprawie. 
Dzięki staraniom dyrekcji szkoły oraz Rady Rodziców udało się 
przeprowadzić szereg inwestycji mających na celu ulepszenie 
bazy dydaktycznej placówki: remont budynku szkolnego nr 2 
(założenie blachy dachowej na dwóch przybudówkach, malowanie 
klas i szatni, odnowienie łazienek, wymiana instalacji elektrycznej 
i grzejników c.o.), przeróbka instalacji wodnej i elektrycznej na 
stołówce szkolnej, ułożenie glazury na ścianie w gabinecie pie-
lęgniarki, zakup i montaż w świetlicy rolet okiennych, remont i 
konserwacja piecy gazowych, rozbiórka budynku gospodarczego 
i budowa placu zabaw.
 O losach brzosteckiej podstawówki można by pisać całe tomy. 
Każdy dzień, bowiem tworzy własną opowieść, której głównymi 
bohaterami są uczniowie. Obok nich sagę szkolną tworzy dyrek-
cja, nauczyciele, rodzice i inni, którzy swoje życie związali z tym 
niezwykłym miejscem!

atsz

Szkolni kolędnicy misyjni

Brzostek 
ul. Wąska 3

tel. (014) 68 30 461
 660 116 866

	malowanie
	gładzie gipsowe
	ściany-regipsy
	sufity podwieszane

	panele
	glazura
	oraz inne

REMONTY MIESZKAŃ:

Dokończenie ze str. 11
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Bączałka 3 6 263 -1,14%
Brzostek 31 19 2665 0,45%
Bukowa 6 4 494 0,40%
Głobikówka 3 1 240 0,83%
Gorzejowa 7 7 738 0,00%
Grudna Dolna 9 5 424 0,94%
Grudna Górna 5 5 547 0,00%
Januszkowice 11 7 894 0,45%
Kamienica Dolna 10 2 526 1,52%
Kamienica Górna 8 14 800 -0,75%
Klecie 5 4 635 0,16%
Nawsie Brzosteckie 10 8 850 0,24%
Opacionka 4 8 457 -0,88%
Przeczyca 8 7 723 0,14%
Siedliska-Bogusz 11 12 1034 -0,10%
Skurowa 3 4 427 -0,23%
Smarżowa 9 7 671 0,30%
Wola Brzostecka 9 3 553 1,08%
Zawadka Brzostecka 4 2 402 0,50%

Razem: 156 125 13343 0,23%

przyrost naturalny w Gminie Brzostek w latach 1998-2010

przyrost naturalny w 2010 r.

Ludność Gminy Brzostek w 2010 r. (stan na dzień 31.12.2010)

Gęstość zaludnienia 
(osoby/km2)

Tabelę i wykresy na podstawie danych dostarczonych przez p. Ludmiłę Kaput wykonał J. Nosal
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Tuż po wizycie św. Mikołaja, 7 grudnia 
w Zespole Szkół w Nawsiu Brzostec-

kim odbył się Festiwal Bajek Angloję-
zycznych w ramach IV edycji projektu 
English - Fun for Everybody. Szkoła 
w Nawsiu Brzosteckim już od kilku lat 
współpracuje z Polsko - Amerykańską 
Fundacją NIDA, która jest sponsorem 
Programu English Teaching Small Grants.
 W ramach tego projektu, który obej-
mował swym zasięgiem szkoły w całej 
gminie, od kwietnia 2010 roku, rozpo-
częły się zajęcia z języka angielskiego 
w oddziałach przedszkolnych w Nawsiu 
Brzosteckim, Przeczycy oraz Kamienicy 
Górnej. Ponadto w Zespole Szkół w Na-
wsiu Brzosteckim odbywały się zajęcia 
komputerowe wiedzy o krajach anglo-
języcznych, warsztaty plastyczne oraz 
teatralne. Uczniowie mogą w nietypowy 
sposób pogłębić swoją wiedzę z języka 
angielskiego i połączyć naukę z zabawą 
dlatego zajęcia cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem.
 Uwieńczeniem projektu był IV Festi-
wal Bajek Anglojęzycznych, który był 
przeglądem teatrzyków kukiełkowych. W 
festiwalu mogły wziąć udział wszystkie 
szkoły z gminy Brzostek. Ostatecznie 
zgłosiły się szkoły z Kamienicy Górnej, 
Kamienicy Dolnej, Grudnej Górnej, 
Przeczycy i Siedlisk Bogusz. Jako pierw-
si wystąpili gospodarze, czyli Szkoła 
w Nawsiu Brzosteckim w inscenizacji 
pt „Calling for Help”. Następnie swój 
popis aktorski pokazali uczniowie ze 
szkoły w Przeczycy w przedstawieniu 
pt: „Little Red Riding Hood”. Kolejno 
zaprezentowała się szkoła z Kamienicy 

Uczniowie ZS Siedliska-Bogusz podczas przedstawienie „Thumbelina”

Uczniowie ZS Nawsie Brzosteckie po przedstawieniu „Calling for Help”

iV Gminny 
Festiwal Bajek 
anglojęzycznych

Przedstawienie  pt: „Little Red Riding Hood” - szkoła z Grudnej Górnej

Inscenizacja pt „The Legend of King Krak and the Wawel Dragon” –  szkoła 
z Kamienicy Górnej
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Górnej w przedstawieniu pt “Christmas 
Presents”. Jako czwarta, swoje talenty 
zaprezentowała szkoła z Siedlisk-Bogusz 
w inscenizacji pt: “Thumbelina”. Później 
prezentowali się uczniowie ze szkoły w 
Grudnej Górnej przedstawiając bajkę pt 
„Little Red Riding Hood”. Na zakoń-
czenie festiwalu wystąpili uczniowie z 
Kamienicy Górnej w inscenizacji pt: “The 

Legend of King Krak and the Wawel Dra-
gon”. Wszystkie zespoły aktorskie otrzy-
mały nagrody książkowe oraz słowniki 
polsko - angielskie by wzbogacić szkolne 
biblioteczki. Występy bardzo się podoba-
ły. Cała widownia słuchała w skupieniu 
dialogów i piosenek by zrozumieć ich 
treść i przekaz. Wszyscy biorący udział 
w tym wydarzeniu zgodnie stwierdzili, 

że mają nadzieję, iż w przyszłym roku 
znów wszyscy spotkają się na podobnym 
festiwalu.

 Obszerną dokumentację fotograficzną 
można zobaczyć na stronie internetowej 
Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim 
www.zsnawsie.hekko.pl 

K.N.

Zajęcia językowe w oddziale przedszkolnym w NawsiuPrzedstawienie pt: „Little Red Riding Hood” - szkoła z Przeczycy

witos był w Brzostku!
To historyczny fakt! Wincenty Witos - najsłynniejszy 

przywódca ruchu ludowego w okresie międzywojen-
nym, trzykrotny premier rządu polskiego, wieloletni poseł 
- był w Brzostku i Nawsiu w dniu 13 kwietnia 1930 roku. 
Spotkanie z mieszkańcami trwało ponad trzy godziny i 
w tym zgromadzeniu wzięło udział około 500 osób. Kto 
jeszcze uczestniczył, gdzie to było i o czym rozmawiano?! 
Szczegółowo o tych wydarzeniach informuje książka 
pt. „Życie społeczno-polityczne społeczeństwa powiatu 
pilzneńskiego w latach 1928-1932” wydana przez Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Autorem jest Ks. 
Prof. Dr Hab. Bogdan Stanaszek – znawca najnowszych 
dziejów Kościoła oraz wybitny regionalista.

 Od czasów staropolskich aż do lat trzydziestych XX wieku 
Brzostek należał do powiatu pilzneńskiego. To w Pilźnie była 
siedziba starostwa i tu koncentrowało się życie społeczno-po-
lityczne. Niestety większość urzędowych dokumentów uległa 
zniszczeniu podczas wojen. Niemniej na podstawie ocalałych 
sprawozdań sytuacyjnych starosty z lat 1928-1932 zostały 
opisane zapomniane fakty z nieodległych historycznie czasów. 
Oprócz zagadnień politycznych (np. wybory parlamentarne 
i samorządowe) i ciekawych komentarzy znajdziemy w 
omawianej książce wiele informacji o gospodarce (np. ile 
kosztował chleb i mąka, jakie były ceny artykułów rolnych). 
Niezwykle interesujące są sprawy ogólnego bezpieczeństwa 
ludności – mamy przedstawione klęski żywiołowe, epidemie, 
wypadki drogowe i inne, kradzieże. Można także znaleźć 
mnóstwo nazwisk mieszkańców powiatu. Z całą pewnością 
współcześni odszukają tu swoich przodków!!! Podobnie jest 
ze zdjęciami – są bardzo interesujące i większość z nich nigdy 

nie była publi-
kowana. Ponad-
to mamy zesta-
wienia imprez 
kulturalnych i 
rozrywkowych 
organizowanych 
przez Ochotniczą 
Straż Pożarną, 
stowarzyszenia 
młodzieżowe i 
inne organizacje.

 To tylko przy-
kładowe zagad-
nienia zawarte 
w tej publikacji, 
która ukazuje 
C z y t e l n i k o m 
niełatwe życie 
naszych przod-
ków sprzed 80 
lat. Omówiona 
książka jest do 
nabycia w Bi-
bliotece Gmin-
nej Brzostku.

W.T.
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z Brzostku w świat
„Iść ciągle iść w stronę słońca
W stronę słońca aż po horyzontów kres
Iść ciągle iść tak bez końca
Witać jeden przebudzony właśnie dzień…”

Waldemar Goszcz: „Iść w stronę słońca”

Styczeń nowego 2011 roku cały utonął w bieli. 
Puchowe zaspy okryły pola, podwórza, drogi, 

ogrody i lasy. Ostry mróz szczypie w uszy. Z 
dachów domostw zwisają długie, cienkie sople 
lodu, które w słońcu błyszczą, różnobarwnymi 
kolorami tęczy. Na dachach widnieją wielkie 
czapy śniegu. Tylko gdzieniegdzie wiatr niesie 
płatki śniegu, wiruje nimi i osadza je na wysokich 
drzewach. Te zaś stoją jak skamieniałe, dostojne 
i w bezruchu. Od ciężaru śniegu zwisają konary 
i wyglądają jak okutane staruszki. Żaden nawet 
najgrubszy konar nie porusza się na wietrze. Igla-
ki stojące w szpalerze wyglądają jak ustawione 
szeregi żołnierzy. Cisza i spokój na wszystkich 
podwórkach. Tylko tu i ówdzie  donośnym szcze-
kaniem wita przechodniów stróż domu. Trudno 
poruszać się po drogach, a nawet i poboczach. 
Wszędzie równo i szeroko zagościł śnieg, a pod 
nim śliska błyszcząca tafla lodu. Tegoroczna 
zima przyszła na stałe nieoczekiwanie w jesieni i trzyma aurę 
w wielkim rygorze. 
 Idę ulicą Szkolną i mijam okazały gmach i boisko szkolne z 
Orlikiem 2012 przy brzosteckiej szkole podstawowej. Podchodzę 
do bramki domu rodziny Franciszka Ogrodnika. Jak przed laty 
stoi dom niski, mały a obok niego półhektarowy areał uprawnej 
ziemi. Te włości zostały zakupione przez dziadków rodziny 
Zofię z domu Staniszewską i Franciszka Ogrodnika. Domek był 
drewniany, w którym ulokowana była kuchnia z dwiema izbami 
i duża sień. To właśnie w tym domu wraz z rodziną mieszkała 
Jadwiga Ogrodnik wnuczka. W tym domu razem z rodzicami 
bratem i siostrą wychowywała się, bawiła, pracowała, aż wreszcie 
dorosła i wybyła. Tutaj jej nie ma. Wyjechała z Brzostku w świat 
szukać sposobu na lepsze życie, szukać szczęścia na późniejsze 
lata życia.
 Jak żyła tutaj w Polsce, co było jej celem trwania, jak walczyła 
z przeciwnościami losu i jak zorganizowała sobie życie w dalekim 
Madrycie?...
 Jadzia była drugim dzieckiem Salomei i Jana Ogrodników. 
Jej ojciec Jan urodził się w 1928 roku w Nawsiu Brzosteckim. 
Tam też uczęszczał do powszechnej szkoły i tam upływało mu 
dzieciństwo i pierwsze lata młodości. Od 1937 roku zamieszkał 
z rodzicami i rodzeństwem w zakupio-
nym domu drewnianym w Brzostku 
przy ulicy Szkolnej. Dom usytuowany 
jest blisko plebanii brzosteckiej. Jednak 
szczęście i radość z nowego domu nie 
trwały długo. Ciemne chmury wojny 
zawisły nad naszym krajem. Druga 
wojna światowa ogarnęła Polskę, 
a wraz z nią także i naszą Ziemię 
Brzostecką. Życie w tamtych czasach 
podporządkowane było strachowi i 
restrykcjom nieprzyjaciela.
Podczas ostrzału Brzostku rodzina 
Ogrodników jak też i pozostałe ro-
dziny zamieszkałe koło plebanii kryła 
się u księdza prałata Szymkiewicza 
na plebanii. Wszystkim wydawało 
się, że to miejsce naznaczone jest 
charyzmą i uda się im przetrwać w 
chwilach tragicznych. Z dnia na dzień 
życie przez całą okupację stawało się 
coraz to bardziej trudniejsze. Młodzi 
mężczyźni w łapankach zabierani byli  
nie tylko na wywóz do III Rzeszy, 
ale także do robienia okopów. Tak 
się też stało z Janem Ogrodnikiem, który wraz z innymi Brzo-
stowianami został schwytany i wyprowadzony do Gogołowa, 
a potem przemieszczono ich do Brzysk i Jodłowej. Brat Jana 
idąc z kościoła wraz z kolegą Mieczysławem Lemkiem został 
śmiertelnie ranny i zmarł. Rodzina przeżywała coraz to większe 

tragedie. Podczas wysiedlenia została przyjęta w Jodłowej, a 
życie tam było w wielkim ubóstwie i niedostatku – zresztą jak i 
wszystkich wysiedlonych. Okres wysiedlenia przeżywała rodzina 
w bardzo trudnej egzystencji. Po wysiedleniu powrót do domu 
był równie smutny. Drewniany domek został zdewastowany, bez 
okien, drzwi, podłogi, ze zniszczonym dachem i tylko ściany z 
kominem przypominały, że tutaj mieszkali ludzie. Ale i ten znisz-
czony dom, ale swój własny dom, był wielkim szczęściem dla 

rodziny Ogrodników. Wszyscy starzy i młodzi, 
dziadek z dziećmi zabrali się do remontu domu 
mieszkalnego. A że Franciszek Ogrodnik był 
mężczyzną o złotych rękach szybko dom wrócił 
do pierwotnego wyglądu.
 Ojciec Jadwigi Jan Ogrodnik w latach 1949-
1953 odbył służbę wojskową w artylerii w Ko-
łobrzegu, gdzie zrobił prawo jazdy i wysłużył 
stopień kaprala. Ważne to było wydarzenie w 
jego życiu, gdyż w wojsku zdobył zawód kie-
rowcy, który dał mu później pracę. Po wyjściu 
z wojska podjął pracę we Wrocławskim Przed-
siębiorstwie Budownictwa Przemysłowego i to 
właśnie on pracował przy budowie elektrowni w 
Turoszowie. Niestety tam właśnie uległ wypad-
kowi i już nigdy nie pracował jako kierowca. Po 
dłuższej rehabilitacji podjął pracę w zakładach 
ceramicznych w Tarnowie i tam też poznał przy-
szłą żonę. W 1960 roku Salomea i Jan wzięli ślub 

i rozpoczęli żywot małżeński.
 Ziemie Odzyskane w tamtych czasach były kuszącym miej-
scem dla mieszkańców dawnej Galicji. Salomea i Jan ulegają 
pokusie, myślą o lepszej pracy i szybszym zdobyciu środków 
do życia. Z tymi nadziejami wyjeżdżają. Otrzymują pracę w 
Gaworowicach w Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Tam 
też solidnie pracują i zbierają grosz do grosza aby było z czym 
wrócić do domu rodzinnego do Brzostku, gdyż wierzą, że to jest 
właśnie to miejsce na ziemi. Tam też przychodzą na świat dzieci, 
którymi opiekują się pracując na zmiany w PGR-ze. Jednak w 
1971 roku wracają do domu rodzinnego i zamieszkują razem z 
dziadkami.
 W Brzostku Jan Ogrodnik otrzymuje pracę w Jasielskim 
Przedsiębiorstwie Budowlanym i pracuje przy budowie Za-
kładów Cukierniczych „Liwocz”. A potem wraz z żoną zostają 
zatrudnieni w brzosteckiej podstawówce jako pracownicy obsługi 
szkoły. Ponadto dużo pracują w rolnictwie uprawiając własne 
zagony oraz dzierżawione pola plebańskie i pola na Równiach. 
Razem z nimi trud życia i ciężkiej pracy na roli poznają ich 
małe dzieci Franciszek, Jadwiga i Marzena. Od najmłodszych 
lat małe dzieci wchodziły między rzędy buraków cukrowych, 
ziemniaków, tytoniu, warzyw, pieliły je i pomagały w pielęgna-

cji. W żniwa zaś pomagały przy żęciu 
zboża i omłotach. W domu pomagały 
przy wypasaniu bydła i hodowli trzo-
dy chlewnej, królików i drobiu. Po 
południu natomiast – po skończonych 
zajęciach szkolnych – pomagały matce 
przy sprzątaniu szkoły i jej obejścia. Ich 
dzień wypełniony był nauką i pracą, a 
na dłuższe zabawy dziecinne zwykle 
brakowało czasu. Od najmłodszych 
lat Jadwiga stawała z matką, patrzyła 
i uczyła się przygotowania posiłków – 
jakby od zawsze czuła, że to jej będzie 
niedługo potrzebne – że to jej właśnie 
powołanie. Później kiedy matka zmarła 
to właśnie Ona prowadziła dom i opie-
kowała się młodszą siostrą Marzeną. 
Starszy zaś brat Franciszek zawsze 
majsterkował, naprawiał i ulepszał 
urządzenia domowe oraz obejście wo-
kół. I tak dzień podobny był do dnia, a 
czas uciekał coraz to bardziej szybko.
 Franciszek, najstarszy syn Salomei 
i Jana Ogrodników, zawsze w szkole 
był uczniem zorganizowanym i pilnie 

wsłuchiwał się w każdą lekcję. Bardzo systematycznie odrabiał 
zadania domowe. Z wielkim upodobaniem uczestniczył w lek-
cjach historii, fizyki, matematyki, biologii i geografii. Lubił się 
uczyć i bardzo dużo czytał, nie tylko książki będące lekturami ale 
sam wyszukiwał w bibliotece pozycje przygodowe, historyczne 

Jadwiga Ogrodnik

Jan, Salomea i Marzena - I Komunia św. 
Marzeny
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i przyrodnicze. Brał czynny udział w zbiórkach harcerskich oraz 
w zajęciach pozalekcyjnych. Z dobrymi wynikami ukończył 
szkołę podstawową i rozpoczął naukę w Technikum Rolniczym w 
Kleciach. Tutaj rozwijał zainteresowania ogrodnicze. Na poletku 
koło domu wybudował foliak, w którym sadził nowalijki oraz 
pomidory, paprykę, ogórki a obok uprawiał bardzo staranny wa-
rzywnik – i tak jest po dziś dzień. Po maturze został powołany do 
wojska do Gorzowa Wielkopolskiego gdzie uczęszczał do szkoły 
podoficerskiej najpierw jako adept, a 
potem jako wykładowca. W stopniu ka-
prala ukończył służbę wojskową. Tam 
też wzbogacił swoją wiedzę historyczną 
co stało się przyczynkiem do podjęcia 
studiów historycznych w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej. Rozpoczął pracę 
w charakterze nauczyciela w szkole 
podstawowej w Gorzejowej i Smarżo-
wej. Jako mgr historii dał się poznać 
jako dobry nauczyciel i organizator 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
W 1999 roku został powołany na dyrek-
tora Gimnazjum w Siedliskach Bogusz, 
gdzie pracuje po dziś dzień w charakte-
rze nauczyciela. Czynnie uczestniczy w 
Towarzystwie Miłośników Ziemi Brzo-
steckich. Bardzo pieczołowicie dba o 
dom rodzinny odziedziczony po dziad-
kach i ojcach. Ów dom odremontował, 
zmienił elewację, dach, zaś wewnątrz 
przystosował mieszkania do wygód, 
które niesie współczesność. Założył 
centralne ogrzewanie unowocześnił 
łazienkę, a od 2001 roku jest żonaty z 
nauczycielką Anną Ochałek z Kołaczyc i wspólnie wychowują 
8-letniego syna Piotrka. Jest dobrym mężem oraz ciepłym ojcem.
 Jadwiga jest drugim dzieckiem Salomei i Jana Ogrodników. 
Od najmłodszych lat była pogodną i uśmiechniętą dziewczynką. 
Zawsze było Jej pełno w szkole i na zajęciach artystycznych i na 
zbiórkach harcerskich i na zajęciach sportowych. Chociaż dużo 
pomagała rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa to jednak miała 
czas na rozwijanie swoich zainteresowań. Zwykle na zbiórkach 
harcerskich, w konkursach „kuchcik” zawsze była pierwsza. 
Wykazywała się również zdolnościami manualnymi, dobrze po-
sługiwała się igłą, jak również pięknie haftowała. Los obdarzył ją 
tymi zdolnościami, dzięki którym mogła opiekować się młodszą 
osieroconą siostrą oraz prowadzić dom rodzinny. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej podjęła naukę w Technikum Rolniczym w 
Kleciach. W domu zaczęło się dziać coraz to gorzej, gdyż rodzice 
podupadali na zdrowiu coraz bardziej. W 1984 r. umiera matka, 
a za rok odchodzi ojciec. Pozostało troje dzieci, które musiały 
podjąć trud prowadzenia domu oraz opieki nad nieletnią Marzen-
ką. Jadwiga – sama młoda dziewczyna – musiała szybko stać się 
bardzo dorosłą. To przede wszystkim odpowiedzialność za losy 
siostry, za prowadzenie domu rodzinnego zdeterminowało Ją. Po 
zdaniu matury w klecieckiej szkole nawet nie mogła marzyć o 
podjęciu studiów. Trudno też było znaleźć pracę na Ziemi Brzo-
steckiej. Została zatrudniona w Gminnej Spółdzielni w Brzostku 
jako referent BHP, ale niedługo cieszyła się tą pracą, gdyż po 
restrukturyzacji zakładu została zwolniona. W tamtych czasach 
poszukiwanie pracy w Brzostku graniczyło z prawdziwym cu-

dem, gdyż większość zakładów pracy takich, jak cukiernia „Li-
wocz”, SKR czy SUW zostały zlikwidowane. Jadwiga odważyła 
się prowadzić działalność gospodarczą, najpierw otworzyła kiosk, 
a później sklep ogrodniczy. Ta praca przerosła Jej możliwości. 
Pewnie utrzymała by się na rynku po dziś dzień gdyby posiadała 
własny transport i kogoś na zmianę do pomocy. Jednak ten sklep 
nie wytrzymał konkurencji i padł. Przed Jadwigą stanęło widmo 
szukania pracy i to już nie w kraju, ale poza jego granicami. Jak 

postanowiła tak też i zrobiła. Słowa 
piosenki: „iść w stronę słońca aż po 
horyzontu kres…” w tym przypadku 
są bardzo przejrzyste. Poszła Jadwiga 
w dal, poszła w świat… W 1994 roku w 
listopadzie zdobyła pracę w Hiszpanii, 
pracę organizowaną przez polską agen-
cję. Rozpoczął się czas przygotowań 
do wyjazdu. Pożegnania na przemian 
były radosne i smutne. Nadchodził 
dzień wyjazdu, jeszcze tylko pochyliła 
głowę nad grobem rodziców, a później 
szybkie pożegnanie z bratem i siostrą – 
w sercu zaś niepokój oraz iskra nadziei 
rozgościły się, a potem szybka podróż 
w inny świat, w inną kulturę, w inne 
obyczaje i do innych ludzi.
 Nie jest to takie proste znaleźć się w 
obcym świecie wśród ludzi, którzy nie 
tylko inaczej mówią ,ale także inaczej 
czują i myślą także inaczej niż my 
Polacy. Jadwiga szybko przeszła „ada-
ptację” w nowym świecie. Znalazła się 
w Madrycie – cóż, któż nie marzyłby 
pooglądać pięknego, nowoczesnego 

miasta, wielkiej metropolii, przyglądnąć się walkom byków 
na korridzie, któż nie marzyłby o spacerach wśród egzotycznej 
przyrody hiszpańskiej, czy też nie chciałby zwiedzać zabytków 
kultury. Niestety dla polskiej dziewczyny jest to wszystko nie-
osiągalne – a przynajmniej nieosiągalne w pierwszych miesiącach 
pobytu. Los polskiej dziewczyny naznaczony jest ciężką pracą, 
niewygodami życia codziennego i trudnej egzystencji. Jednak 
nasza Rodaczka nie poddawała się. Pracowała jako sprzątaczka, 
potem opiekowała się dziećmi, następnie dostała pracę w agencji 
organizującej sprzątanie sklepów. Obecnie zaś pracuje w żłobku. 
Długi i trudny był okres szukania godnej pracy za godną zapłatę, 
ale absolutna determinacja – być albo nie być – utwierdziły Ją 
w przekonaniu, że najważniejsza jest godna zapłata. Dzisiaj 
po 15 latach pobytu Jadwidze żyje się lżej. Pracuje w żłobku i 
wychowuje 14-letniego syna Mateusza, który dobrze sobie radzi 
w hiszpańskiej szkole, pięknie mówi po polsku i razem z matką 
często rozmawia telefonicznie dzwoniąc do Brzostku. Chętnie też 
słucha opowieści o kraju ojczystym matki, a kiedy przyjeżdża do 
Brzostku to wraca do Hiszpanii ze spuszczona głową. A Jadwiga 
już przyzwyczaiła się do ojczyzny syna.
 Najmłodsza córka Salomei i Jana Ogrodników Marzena po-
znała cierpienie. Cierpienie wyrobiła u niej szlachetność ducha i 
niezwykłą wrażliwość na drugiego człowieka. Sama – bez matki 
– przeszła prze trudny okres dojrzewania i często biegała na grób 
matki, aby tam w skrytości ducha znaleźć pociechę na trud-

Od lewej: Jadwiga, Salomea, Franciszek  
i Marzena Ogrodnik

Franciszek, Anna i Piotr Ogrodnikowie Anna Bachara, Mateusz Ogrodnik i Jadwiga Ogrodnik

Dokończenie na str. 18
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ne dni. Jednak zawsze 
radziła sobie dzielnie. 
Ukończyła technikum 
rolnicze w Kleciach, a 
następnie pracowała w 
wielu zakładach pracy: 
w opiece społecznej w 
Brzostku, w urzędzie 
gminy jako pracownik 
interwencyjny, w za-
kładach drobiarskich w 
Dębicy, w firmie złotni-
czej w Jaśle, a wszędzie 
dostawała pracę na kilka 
miesięcy. W 1995 roku 
wyszła za mąż za Bogda-
na Bacharę absolwenta 
technikum rolniczego w 
Kleciach oraz licencjatu 
z administracji i zarządzania. Bogdan Bachara pochodzi z wielo-
dzietnej rodziny i nauczony był solidnej, rzetelnej pracy. Zawsze 
był pracowitym i przygotowanym uczniem, a potem bardzo 
odpowiedzialnym pracownikiem. Po odbyciu służby wojsko-
wej w Warszawie rozpoczął pracę na poczcie w Brzostku gdzie 
awansował od listonosza do naczelnika urzędu. Jest wzorowym 
mężem i oddanym ojcem. Dzięki pracowitości zakupił działkę 
i wybudował dom mieszkalny przy ulicy ks. Kazimierza Osta-
fińskiego. Razem z żoną Marzeną wychowują córkę Agnieszkę 
uczennicę drugiej klasy gimnazjum. Rodzice cieszą się z zain-
teresowań muzycznych córki, która występuje w akademiach 
szkolnych, uczestniczy w spotkaniach KSM-u oraz jest anima-
torką w Oratorium, które prowadzone jest przez siostry zakonne 
przy brzosteckim kościele parafialnym. Syn Jakub jest uczniem 4 

klasy szkoły podstawo-
wej w Brzostku i też 
jest solidnym uczniem i 
dobrym kolegą.
    Dzieci Salomei i Jana 
Ogrodników – Franci-
szek, Jadwiga, Marzena 
– są znakomitym przy-
kładem radzenia sobie 
w życiu i pokonywania 
przeciwności losu. Oni 
zawsze są razem. Po-
magają sobie nawzajem, 
dbają o własne rodziny, 
bo wiedzą jakim bogac-
twem mogą obdarzyć 
dzieci w pełnej rodzinie. 
Kiedy zmarli rodzice 
zdawać by się mogło, że 
nie poradzą sobie, że nie 
przetrwają, a tu rzeczy-

wistość zmobilizowała ich i zmusiła do pokonywania trudności. 
Dom rodzinny odrestaurowany ciągle stoi otwarty dla sióstr i ich 
rodzin. Na cmentarzu z wielkim pietyzmem zadbane są groby 
rodziców, a Jadzia to ta dziewczyna z Brzosteckiej Ziemi, która 
potrafiła szukać recepty na życie w obcym hiszpańskim świecie. 
Chociaż przeżyła cierpienia jednak pokonała trud i dzisiaj jest 
szczęśliwą matką jak również pamiętająca siostrą. Pewnie i na 
ten nowy 2011 rok będzie dzwonić do rodziny brata i siostry i 
szczerze będzie im życzyć zdrowia i miłości rodzinnej. Bo tak 
naprawdę najważniejsze jest zdrowie, wiara i nadzieja, że czło-
wiek jest silny, gdyż potrafi pokonać chwilowe niepowodzenia 
losu. To właśnie Nasza Rodaczka jest dowodem na to, że zawsze 
trzeba iść w stronę słońca…

Zuzanna Rogala

Marzena i Bogusław Bacharowie z rodziną

Dokończenie ze str. 17

,,Cieszymy się, że jesteście z nami, a 
nasze dzieci otrzymują od Was wsparcie 
i nadzieję na lepsze jutro. Dziękujemy 
wszystkim, którzy potrafią patrzeć tak, by 
zobaczyć, że dzieci powinny mieć uśmiech 
na twarzy, radość w sercu i szczęśliwe 
dzieciństwo.”

Te wzruszające zdania można wyczy-
tać na stronie internetowej Domu 

Dziecka ,,Hanka” w Dębicy, który istnieje 
od 1946 roku. Początkowo przeznaczony 
był dla chłopców. W 
latach 70. stał się do-
mem dziecka koedu-
kacyjnym. W chwili 
obecnej przebywa w 
nim 30 dzieci w wieku 
od 4 do 18 lat. Swój 
drugi dom znalazły 
tutaj dzieci z rodzin, 
które nie zawsze re-
spektowały ich prawa, 
w których często wy-
stępowała przemoc i 
nadużywanie alkoholu. 
Ich bagaż doświad-
czeń przekracza nasze 
wyobrażenia. Dlatego 
opiekunowie starają 
się stworzyć im praw-
dziwy dom, w którym 
każdy ma swoje prawa, 
ale i obowiązki. Uczą 
ich szacunku dla drugiej osoby. Otaczają 
troską i miłością.
 Dzieci mieszkają w dwupiętrowym 
budynku, w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. 
Mimo że dom jest stary i wymaga ciągłych 

remontów, wychowawcy starają się zapew-
nić swoim podopiecznym jak najlepsze 
warunki mieszkaniowe.
 Misją Domu Dziecka ,,Hanka” jest 
nie tylko opieka, ale również działania, 
które pozwolą wrócić dzieciom do swoich 
rodzin. Dlatego podejmowane są starania 
polegające na motywowaniu rodziców 
biologicznych do podjęcia konkretnych 
działań w celu zmiany swojej sytuacji 
osobistej i wspieraniu ich w tych dąże-
niach. Mimo że wychowawcom ciężko 

jest rozstawać się z dziećmi, cieszą się, gdy 
mogą one powrócić do swoich rodziców i 
są szczęśliwe.
 To właśnie ten dom dziecka w dniu 
08 grudnia 2010 roku odwiedziły przed-

stawicielki Samorządu Uczniowskiego 
Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w 
Januszkowicach wraz z opiekunką w celu 
przekazania przebywającym tam dzieciom 
prezentów mikołajkowych zebranych pod-
czas akcji charytatywnej pt. „I ty możesz 
zostać Świętym Mikołajem” przeprowa-
dzonej na terenie szkoły w dniach od 23.11. 
do 02. 12. 2010 roku.
 Akcja ta cieszyła się bardzo dużym 
powodzeniem zarówno wśród uczniów, 
jak i pracowników szkoły. Niezwykłą 
ofiarnością wyróżniły się dzieci z od-
działów przedszkolnych oraz młodszych 
klas szkoły podstawowej. Świadczy to 

bardzo dobrze nie tylko 
o samych uczniach, 
ale również o ich ro-
dzicach, którzy udo-
wodnili, że w czasach 
pogoni za pieniądzem, 
czasach, w których dla 
większości ludzi liczą 
się przede wszystkim 
dobra materialne, są 
tacy, którzy bardziej 
wolą być niż mieć.
 Wielkim powodem 
do radości i dumy dla 
naszej szkoły jest fakt, 
że nasi wychowanko-
wie to osoby empatycz-
ne, potrafiące dostrzec 
obok siebie drugiego 
człowieka i jego po-
trzeby, bo właśnie o to 
najbardziej w wycho-

waniu chodzi. Jak mówi stare przysłowie 
indyjskie: „Kto żyje dla dobra innych 
– ten żyje naprawdę.”

Opiekun SU:
Marta Karmelita

wizyta w domu dziecka „HANKA” w dęBicy
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po co mi...
Po co mi kraj kwitnącej wiśni
Po co mi Ameryka
Ani mi Niemcy ni Szwajcaria
Żaden z tych krajów mnie nie tyka
Po co mi Francja, Belgia, Anglia i Afryka
Ja na to wszystko kicham 
Mnie starczy kraj ojczysty Polski
A nie wspólnota europejska
Milszy mi pokoik na poddaszu ze wschodem słońca jasny
Niż obszerny salon pełen od obcych gości ciasny
Po co mi te zachody, prośby i poniżenia 
Mnie starczy moja własność, nie cieszą mnie cudze mienia
Po co mi kajdan dyktatura, co mam siać, niszczyć, co sprzedać 
Po co mi słuchać prawione morały 
Nie honor dla Polski ten los przydeptany.

Modlitwa
Panie na Twe wezwanie
Wstawić się pragnę
W każdej godzinie życia
Bym gotowy był na twe wołanie
Z czystym sercem pragnę 
Złożyć pokłon niski
U twych bram Panie Boże 
Byś był dumny, żeś mnie stworzył
I obdarzył wiarą w siebie
Bym w tym świecie złego i przemocy
Mógł zachować wierność Twojej mocy
Dopomóż mi Panie bym mógł zbliżyć się
W ostatniej chwili mego życia do Ciebie.

Henryk 
Górka

Zofia 
Jarmusz

powrót z wygnania
Powracam myślą – jestem wcześniej – wczoraj
Aż do dnia tego, kiedy wracałam do swojej wioski
Do gniazda poniszczonego – do popiołu.
Do ogrodu pustego – bez zieleni i kwiatów.
 Tylko płot tam drewniany – ledwo ziemi się trzyma
 Wicher pochyla białym śniegiem zlepione
 Krzywe ramiona jego.
Ktoś ognisko rozpala – ze zdziwieniem patrzyłam
Jak kartofle zmarznięte mama w ogień włożyła.
Radość wszystkich, że tutaj – w domu prawie
Nie u obcych – nie z dala!
 Gdy wieczorem zmęczeni – ktoś już posłanie ścieli
 Do modlitwy klękamy – ot już na swojej ziemi!
 Tak nam trzeba niewiele, aby być szczęśliwymi!

ręce
Ręce wiotkie, zniszczone, szorstkie
A gdzież wam to do pisania?
Jesteście prawie szalone…
Wiersz to taki kawał drania!
 Wciąż zmyka z myśli twojej 
 Wciąż się chowa…
 A przez niego spadła już
 Niejedna głowa.
Bo gdy krytyk swoim wzrokiem wyda wyrok
I osądzi twe pisanie 
To pamiętać musisz o tym,
Że z wyrokiem spuści tobie tęgie lanie!
 Za bajanie, rymowanie, za nietakty, za zmyślanie
 I za błędy.
 Wszystko razem jak podliczy
 Nie zostaniesz doceniony!
Więc doradzam, przyjacielu
Wyrzuć z serca…
Wszystkie zapisane strony!
Ręka pisze – utnij rękę! Ona głupstwa by pisała…

Jadwiga 
Kudłacz

prawdziwy przyjaciel
Gdy wśród fałszywych łez
Znajdziesz tę prawdziwą
Kiedy podasz rękę
Gdy będzie naprawdę potrzebna
Gdy pochylisz się
Aby podnieść upadłego
Jesteś…
Jesteś prawdziwym przyjacielem

Mam dwoje oczu
Mam dwoje oczu i patrzeć mogę
więc niewidomym chętnie pomogę.
Mam dwoje zdrowych nóg
pomogę jeśli chodzenie sprawia Ci trud
Mam dwoje uszu i słyszeć mogę
więc głuchoniemym chętnie pomogę
Mam dwie ręce chętne do pracy
więc Ci pokażę co miłość znaczy
Mam małe serce, lecz Ci pomogę
razem przetrwamy każdą trwogę.

Marian 
Nosal

sylwester na Laworcie
Siedemset metrów bliżej
Na Laworcie do nieba
Ja jeszcze chciałbym wyżej
Choć wyżej nie potrzeba
Wystarczy by zobaczyć
Przed sobą skrawek świata
O chmury głową zahaczyć
O Bieszczadach pomarzyć
Chmury przyszły z południa 
Z cieplejszym wiatru tchnieniem
Trzydziesty pierwszy grudnia
Nowy Rok idzie na ziemię
Słońce krótko się pali
Ostatni raz w tym roku
A ja widzę w oddali
Orszak Nowego Roku
Okryty białymi skrzydłami
Między zawiane drogi
Wchodzi wraz z aniołami
Nowy Rok w nasze progi

31 grudnia 2007

spóźniony anioł na…
Wczoraj padał biały śnieg
Niebo raczyło gwiazdkami
Jak manna z nieba zszedł
Można go zbierać garściami

Rozpaliły się płatki śniegu
Zaczęły szczypać w dłonie
Rozświetlały mroczny krąg
Bezdomny szukał noclegu

W nocy po białym śniegu
Anioł spóźniony szedł
Szukał wśród ludzi noclegu
W szopce zatrzymał się

Tej Nocy gdy padał śnieg
Słowo stawało się Ciałem
Spóźniony anioł wszedł
Do szopki gdzie ujrzał chwałę

A śnieg co z nieba zszedł
Rozjaśnił krainę mroku
Tej jednej nocy gdy Bóg
Syna złożył za okup

Spóźniony anioł odkrył już
Tę najważniejszą prawdę roku
By znaleźć Światłość Odwieczną
Trzeba zanurzyć się w mroku

Boże Narodzenie
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15 grudnia 2010  w Zespole Szkół w 
Siedliskach- Bogusz odbyło się 

drugie spotkanie w ramach realizacji pro-
gramu grantowego pt. Spotkania z kulturą 
w integracji z niepełnosprawnymi. Celem 
spotkania było przybliżenie twórczości 
Władysława Chajca – rzeźbiarza ludowe-
go z Kamienicy Górnej oraz przypomnie-
nie postaci Jakuba Szeli – przywódcy 
powstania chłopskiego w 1846 roku.
 Przybyli goście mogli podziwiać 
rzeźby artysty przywiezione z kościoła 
parafialnego z Kamienicy Górnej, zdjęcia 
niektórych rzeźb wykonane w Muzeum 

Regionalnym w Jaśle a także dowiedzieć 
się o życiu i twórczości rzeźbiarza w 
prezentacji przygotowanej przez panią 
Paulinę Longosz i uczniów.  W drugiej 
części spotkania goście obejrzeli amator-
ski film, nakręcony w ramach programu 
Szkoła Marzeń, pt. Jakub Szela. Człowiek, 
który przeszedł do historii jako przywód-
ca rabacji chłopskiej na terenie Galicji 
– Jakub Szela, urodził się i mieszkał w 
Smarżowej.  Jest to postać kontrowersyj-
na, różnie ukazywana i oceniana przez 
historyków.  Nam nie chodziło o to, aby 
go oceniać czy rozliczać, a jedynie o 

przybliżenie jego sylwetki potomnym, o 
uświadomienie wszystkim, a zwłaszcza 
młodym ludziom, że tu gdzie żyjemy, 
tworzone były karty historii.  Reżyserem 
tego filmu jest pan Krzysztof Dziedzic, 
zaś aktorami uczniowie, nauczyciele, 
rodzice i pracownicy szkoły. Spotkanie 
umilił występ młodzieży z Zespołu Szkół 
w Siedliskach-Bogusz.

Koordynatorzy projektu: 
Halina Wąsik, Barbara Wojdyła

spotkania z kulturą w integracji z niepełnosprawnymi

Chrystus Frasobliwy - jedna z rzeźb 
Władysława ChajcaScena z filmu pt. „Jakub Szela” Fot. J. Nosal

Zarząd klubu LKS „Brzostowianka” Brzostek, jak również zawodni-
cy, serdecznie dziękują za pomoc jaką otrzymała sekcja piłki nożnej 
od sponsorów, takich jak:
1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesiakowska – Brzostek, 

ul. A. Mickiewicza 11
2. PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USłU-

GOWE „EKIW” – Brzostek, ul. Szkotnia 16
3. DELIKATESY „CENTRUM”, Małgorzata Drozd – Brzostek, ul. 

Rynek 39
4. ZAKłAD ROBÓT MELIORACYJNO-KANALIZACYJNYCH 

„HYDROBUD” SP.J., B. Pysz, U. Pysz - Latoszyn 31c 
5. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSłOWY, Renata i Zbigniew 

Golec – Brzostek, ul. Rynek 29
6. ZAKłAD RZEźNICZO-WęDLINIARSKI „TECHNO-MAS”, 

Kazimierz Sarna – Brzostek, ul. Mickiewicza 19
7. FHU MUNDEK, Rafał Grela – Brzostek, ul. Łukasiewicza 42
8. STACJA KONTROLI POJAZDÓW, Eugeniusz łazowski – Brzo-

stek, ul. Szkotnia 18
9. LASZKłO, Adam Latoszek – Klecie
10. SKLEP SPOŻYWCZO-WARZYWNY, Lucyna Zięba – Brzostek

1% podatku dLa damianka
Drodzy Czytelnicy Wiadomości Brzosteckich!
 Zwracam się z prośbą o przekazanie 1% po-
datku dla niesłyszącego Damianka. Damianek 
wymaga stałej i Fachowej rehabilitacji, aby mógł 
w przyszłości sam sobie radzić z przeciwnościami 
tego świata.
Dane potrzebne do PIT:

1. Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom Zdążyć  
z Pomocą

2. KRS: 0000037904
3. Imię i nazwisko podopiecznego: Damian 

Raś – wpisujemy w rubryce informacje 
uzupełniające 1%

Ważne! W PIT nie wpisujemy nigdzie nr. konta.
Za okazaną pomoc i życzliwość z góry  

serdecznie dziękuję.
M. Kawalec–Raś
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Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

na krawędzi wojny cd.
 W połowie lipca 1939r. przyszła do nas 
kuzynka Pela z Brzezin Zalasu w odwie-
dziny i z wiadomością o pogarszającym się 
stanie zdrowia dziadka Jakuba. Przekazała 
też moim rodzicom prośbę wujostwa by 
niezawodnie przybyli Zalas w niedzielę 
poprzedzającą 25 lipca, czyli przed dniem 
św. Jakuba. Dziadek z okazji swoich imie-
nin chce zobaczyć się ze wszystkimi z ro-
dziny. Z tą wiadomością i prośbą kuzynka 
była też u Piękosiów i Papierów.
 Wiadomość przekazana przez Pelę 
wprowadziła duży niepokój w naszej ro-
dzinie nie tylko o stan zdrowia dziadka lecz 
także o jego życie. Dziadek miał  wówczas 
już blisko dziewięćdziesiąt lat. Mama nie 
wytrzymała podniecenia niepewności i w 
dwa dni później wczesnym rankiem poszła 
odwiedzić dziadka. Wszyscy czekaliśmy z 
ogromną niecierpliwością na jej powrót. 
Wróciła wieczorem w pełnym zatroskaniu, 
bo osobiście przekonała się o poważnym 

osłabieniu dziadka. Zdaniem mamy 
dziadek załamał się duchowo z powodu  
przeświadczenia, że Polska i Europa stoją 
na krawędzi wojny. Wujek Józef próbował 
pozorować zepsucie się radia, by dziadek 
nie słuchał wiadomości, które go niepokoją 
i przygnębiają. Dziadek stanowczo doma-
gał się zawiezienia radia do naprawy albo 
kupienia nowego odbiornika radiowego. 
Wszyscy byli zgodni, że zjazd rodziny u 
dziadka z okazji jego imienin może popra-
wić mu samopoczucie.
 Nadeszła wreszcie wiadomość, której 
niecierpliwie oczekiwałem. Dyrekcja 
Gimnazjum w Jaśle zawiadomiła, że zo-
stałem przyjęty do pierwszej klasy. Były 
też informacje o internacie i opłatach oraz 
o dniu rozpoczęcia nauki. Wiadomość o 
której marzyłem nie wywołała mojego 
entuzjazmu radości. Naturalnie sam fakt 
przyjęcia do gimnazjum sprawił mi bar-
dzo miłą satysfakcję, ale zagęszczanie 
się atmosfery obaw i strachu wojennego 
nie pozwalało na radość. Jedynie jeszcze 
ciągle tląca się iskra nadziei, że może nie 
dojdzie do wojny oraz myśl, że być może 
dziadek poczuje się lepiej gdy mu powiem 
o przyjęciu mnie do gimnazjum, poprawia-
ły stan mojego samopoczucia.
 Zbliżała się niedziela wyjazdu na 
imieniny do dziadka. W sobotę obydwaj z 
Władkiem wyczyściliśmy czernidłem i pa-
stą uprząż na konie oraz sidolem mosiężne 
jej ozdoby. Umyliśmy wóz i półkoszki w 

rzece. Tłustym smarem nasmarowaliśmy 
osie wozu i cały wóz z siedzeniami na 
sześć osób był wyszykowany do drogi 
na niedzielę. Przygotowano też paszę dla 
zwierząt i ptactwa na niedzielę bo w domu 
miała pozostać tylko ciocia Anna i Władek. 
Wieczorem elegancko wyczyściłem buty 
całej rodzinie, a mama z Gienią wypraso-
wały odświętną odzież, by u dziadka nasza 
rodzina prezentowała się godnie.
 Po kolacji obydwaj z Władkiem wsie-
dliśmy na konie i pojechaliśmy na nich na 
pastwisko, aby tam podjadły sobie świeżej 
trawy z koniczyną. Jak zwykle gdy byli-
śmy sami ja zwierzałem się Władkowi ze 
swoich problemów. Tym razem mieliśmy 
wspólny problem jak chronić się przed 
niebezpieczeństwami wojny jeśli do niej 
dojdzie. Władek martwił się możliwością 
powołania go do wojska, ja zaś niewia-
domą czy będzie prowadzona nauka w 
gimnazjum. Obydwaj zastanawialiśmy się 
nad losem naszym i osób nam bliskich w 
przypadku wybuchu wojny. Najbardziej 
niepokoiły nas krążące wieści o przera-
żających cierpieniach powodowanych 
przez trujące gazy, które będą stosowane 
w czasie wojny. Przygnębieni tematami 
naszej rozmowy wróciliśmy dość późno z 
końmi do zagrody i poszliśmy spać. Przed 
zaśnięciem powtarzałem po cichu wiersz 
z życzeniami imieninowymi, które mia-

6 grudnia 2010 roku o godzinie 900 
odbyło się uroczyste pasowanie 

dzieci z klas pierwszych na uczniów, 
czyli prawomocnych członków spo-
łeczności szkolnej. Aby otrzymać ten 
zaszczytny tytuł 53 pierwszoklasistów 
musiało przejść niełatwy egzamin i 
wykazać się zdobytymi dotychczas w 
szkole umiejętnościami. Dzieci zapre-
zentowały inscenizację dwóch wierszy 
Jana Brzechwy „Na straganie” i Juliana 
Tuwima „Pan Hilary” oraz swoje ta-
neczne i wokalne talenty.
 Zmaganiom swoich pociech przy-
glądali się zaproszeni na tę okoliczność 
Rodzice, Dziadkowie i Krewni. Swoją 
obecnością uświetnili szkolną uro-
czystość dyrekcja szkoły: Pani Maria 
Przebięda i Pani Aneta Krajewska.
 Radość pierwszoklasistów była 
ogromna, gdy Pani dyrektor po wcze-
śniejszym zapytaniu zebranych ogłosiła 
wszem o wobec, że wszyscy pomyślnie 
przeszli próby i mogą otrzymać tytuł: 
Ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Brzostku.
 Następnie odbył się uroczysty 
moment ślubowania. Dzieci przyjęły 
pasowanie z rąk Pani dyrektor, otrzy-
mały również pamiątkowe dyplomy, 
życzenia i gratulacje.
Słowa uznania za przepiękny scena-
riusz i przygotowanie uczniów należą 
się Paniom wychowawczyniom: Pani 
Teresie, Pani Bernardzie oraz Pani 
Katarzynie, a dzieciom za wspaniały 
występ. 

atsz

dużo może mały człowiek, tak jak ja i ty!
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„wiadomości Brzosteckie” - spis treści za rok 2009
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Paweł/ ...........................................8 – 14, 15, 16
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GEOGRAFIA
- Białas S., Białas M., Geneza węgla w Grud-

nej ............................................. 7 – 18; 8 – 10, 11
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menty książki/ ..................................... 1 – 10; 
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Brzostku /książka/ .................................4 – 7
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- Wojnarowski Franciszek /więzień AK/ .. 2 – 16
- Wystąpienie Burmistrza Brzostku Leszka 

Bieńka ................................ zob. dział Kultura

KULTURA, KSIĄŻKA
- al. Gminne obchody święta 3 Maja ........5 – 24
- al., Spotkanie opłatkowe Związku Emerytów 

i Rencistów ............................................. 2 – 6
- an, Bukowskie kolędowanie ................... 2 – 7
- atsz, Niezwykła pasja Kacpra ................ 1 – 23
- Bugno F. W każdej fraszce szytej polską 

mową .............................................9 – 18; 10 - 19
- Bugno F., Tylko śmiech nas może urato-

wać ..........................................................11 – 33
- Burmistrz Brzostku zaprasza na powitanie 

Nowego Roku .........................................12 - 29
- Centrum Kultury i Czytelnictwa informu-

je .............................................................. 5 – 22
- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 

zaprasza ......................................... 9 – 23; 11 – 35
- Chwila z poezją /Kudłacz Jadwi-

ga/ .................................................1 – 16; 10 - 17
- Chwila z poezją, /Wojnarowski Franci-

szek/ .................................................... 2 – 16; 3 
– 16; 4 – 17; 8 – 17; 9 – 19; 10 – 17; 11 – 31; 12 - 23

- Dom Kultury w Brzostku zaprasza ........ 3 – 15
- EM, Ferie w Domu Kultury ................... 3 – 3
- EM, Kolejna premiera Biedronek .......... 6 – 19
- EM, Konkurs na kartkę wielkanocną .4 – 10, 11
- EM, Konkurs na Szopkę Bożonarodzenio-

wą ....................................................... 1 – 22, 23
- EM, Konkurs Recytatorski Poezji Religij-

nej ...........................................................12 – 7
- EM, Lato z kulturą gmin zaprzyjaźnio-
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- EM, Spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń w 

Brzostku .................................................2 – 6, 7
- EM, Wakacje w Domu Kultury .............. 9 – 18
- EM, Wigilia dla samotnych .................... 1 – 9
- EM, Wystawa Niejedna z jedną

  ........................................... zob. dział Zdrowie
- Ferie w Domu Kultury ........................... 2 – 8
- Filar K., /poezja/ .................................... 4 – 17
- Filarowa Godniak Józefa /poezja/ ......... 3 – 16
- fl, Tradycje dożynkowe z okolic Brzostku 9 – 7
- Gołąb Marcin, Kącik poezji ................... 6 – 16
- Humor jest kołem ratunkowym na morzu 

życia ............................................................
1 – 18; 2 – 21; 3 – 21; 4 – 23; 5 – 21; 6 – 25; 
7 – 25; 8 – 25; 9 – 25; 10 – 25; 11 – 36; 12 - 32

- Jarmusz Z. Kącik poezji ................7 – 14; 12 - 23
- jk, II miejsce dla Gabrieli Cholewiak /fotogra-

fia/ ........................................................... 1 – 16
- JS, Golgotę Wschodu – zapamiętamy ..12 – 3, 4
- jz, Uroczysty finał..................................... 2 – 3
- jz, Wiatr wypadek ogień woda, /kon-

kurs/ ..........................................................3 – 4
- jz, Wyróżnienie dla kapeli Brzostowia-

nie ............................................................ 6 – 21
- Kawalec M., Dzieje parafii Siedliska-Bogusz 

od XIV do XXI wieku /książka/ ............8 – 18
- Kawalec M., Franciszek Wojnarowski wspo-

mnienia i wiersze .................................... 6 – 21
- Kawalec M., Kobiety jasielskiej wsi w XX 

wieku /książka/ ......................................8 – 4, 5
- Kawalec M., Moje szczęście .................. 2 – 17
- Kawalec M., O sobie samej i nie tylko....2 – 17
- Król M., Poświęcenie Sztandaru OSP w Sku-

rowej ...................................... zob. dział Religia
- Kudłacz J., /poezja/ ................................2 – 9; 

3 – 17; 4 – 17; 8 – 17; 9 – 19; 11 – 31; 12 - 23 
- Lisowska W., Jubileusz 50-lecia pożycia mał-

żeńskiego ......................................... 11 – 18, 19
- Niejedna z jedną ............ zob. dział Zdrowie
- Nosal Marian, Kącik poezji ............... 5 – 14; 6 

– 17; 7 – 14; 8 – 17; 9 – 19; 10- 17; 11 – 31; 12 - 23
- Powitanie Nowego Roku na brzosteckim 

rynku ........................................................1 – 10
- PS, Na kolonie do Zakopanego ...............8 – 13
- Redakcja, Wysoka ocena brzosteckich szopek 

bożonarodzeniowych ..............................2 – 17
- Rogala Z., /poezja/ ..........................5 – 14; 7 - 15
- Rogala Z., Dawna plebania brzostecka tętni 

życiem ...............................................3 – 22, 23
- Rogala Z., Jubileusz firmy Marbet ..........1 – 11
- RW, W Paryżu czuje się bicie serca Euro-

py ......................................................... 8 – 20, 21
- Szarek-Ryndak K., Spotkanie emerytów i ren-

cistów .....................................................12 – 21
- Tyburowski W., ks. Bogdan Stanaszek profe-

sorem .....................................................6 – 4, 5

łem wyrecytować dziadkowi od rodziny 
Łukasików. Wiersz z życzeniami miałem 
recytować głośno i wyraźnie, ponieważ 
dziadek słyszał coraz gorzej.
 Niedzielny ranek okazał się pogodny i 
ciepły. Słońce już świeciło gdy siostra Gie-
nia obudziła mnie. W mieszkaniu zaczął się 
nastrój podniecenia. Rodzice, moje siostry 
Gienia, Cela, Hela i ja szykowaliśmy się 
do wyjazdu. Ciocia Anna, jak w każdą 
niedzielę rano wychodziła do kościoła w 
Siedliskach. Przed wyjściem obiecała, że 
nie zostanie na sumie ani na nieszporach, 
lecz wróci wcześniej by w południe wydoić 
krowy i dać obiad Władkowi jak wróci on 
z kościoła. Śniadanie zjedliśmy wcześniej. 
Władek zaprzęgnął konie do wozu i oddał 
mi lejce. Obok mnie usiadł tato, za nami 
Cela, a na drugim siedzeniu mama i Gienia, 
pośrodku z Helą. Na drodze konie ruszy-
ły stępa, a na równych odcinkach rwały 
kłusem, tylko pod górę szły krokiem. Od 
czasu do czasu konie próbowały brykać, 

wtedy tato brał ode mnie lejce uspokoił je 
i oddawał mi powożenie z powrotem.
 W zagrodzie wujka Józefa było już kilka 
furmanek jak my przyjechali i nadjeżdżały 
następne. Witając się z wujostwem opie-
kunami dziadka dowiedzieliśmy się, że 
dziadek jest nadal słaby, ale przyjmuje 
wszystkich przychodzących z życzenia-
mi imieninowymi. Przed nami życzenia 
składała rodzina wujostwa Andreasików 
z Glinika. Wychodząc ,witaliśmy się z 
nimi, a rodzice zamienili z wujostwem 
kilka słów, po czym weszliśmy do pokoju 
dziadka. Stanęliśmy przy łóżku na którym 
leżał dziadek w pozycji półsiedzącej, a ja 
głośno i powoli wyrecytowałem wiersz 
i pierwszy ucałowałem dziadka w rękę. 
Następnie z ucałowaniami podeszły siostry 
i rodzice. Dziadek był wyraźnie wzruszony 
i drżącym głosem dziękował za życzenia 
i odwiedziny. Krótką rozmowę rodziców 
z dziadkiem zakończyła mama obietnicą, 
że później przyjdziemy jeszcze, bo teraz 
czekają następne osoby z życzeniami.
 Z pokoju dziadka wyszliśmy do ogro-

du i tam nastąpiły powitania z kolejnymi 
uczestnikami imienin, którzy siedzieli przy 
stołach. Po wypiciu kawy z ciastem, przy 
stołach pozostali tylko starsi, a młodzież i 
dzieci w grupkach rozeszła się po sadzie i 
na zewnątrz zagrody.
 Biesiadny obiad odbywał się w nastro-
ju powagi i przygnębienia. Nie było jak 
dawniej dowcipnych opowiadań, kaskad 
śmiechu, toastów i wiwatów. Głównym 
tematem był stan zdrowia solenizanta, 
wspomnienia z jego przeszłości oraz ak-
tualne wydarzenia polityczne zmierzające 
do wojny. Zgrozę nowej wojny potęgowało 
porównywanie nowoczesnego uzbrojenia z 
militariami I wojny światowej oraz współ-
czesnej szybkości transportu wojska i 
środków masowego rażenia także ludności 
cywilnej. Apokaliptyczną wizję przypisy-
wano nowoczesnemu lotnictwu, jakiego 
nie znano w okresie I wojny światowej. 
Może ono bombardować miasta i cele stra-
tegiczne z powietrza siejąc przerażające 
zniszczenia.

cdn.
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- Godawska K., Kącik zdrowia apteki VITA 

  ............................................2 – 15; 9 – 11; 12 - 24
- Kozłowska K.B., Pacjencie czy znasz swoje 

prawa .......................................................11 - 29
- Mammografia ...............................7 – 23; 8 – 23
- Miałkowska M., Kącik zdrowia apteki Vita 

 ................1 – 14, 15; 3- 11; 4 – 12; 5 – 16, 
17; 6 – 12, 13; 7 – 15, 16; 10 – 18; 11 – 37

- Niejedna z jedną ......................................2 - 15
- Wystawa Niejedna z jedną ......................3 – 9

ZWYCZAJE LEGENDY
- Białas M., Białas S., Legenda o grudzkim 

węglu ..................................................... 3 – 6, 7
- Wojnarowski F., Dawne zwyczaje bożonaro-

dzeniowe z naszych okolic ................. 12 – 6, 7
opracowała Maria Kawalec

Dokończenie ze str. 23
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SKOK im Królowej Jadwigi
Kraków
Rok założenia 1995
tel.: 12 6802950

Oddział:
Brzostek ul. Rynek 5
tel.: 14 6835544

Zaprasza do korzystania z poniższej oferty:

* wysoko oprocentowane lokaty terminowe

* rachunki systematycznego oszczędzania – wpłaty już od 20 zł miesięcznie 
ułatwią ci zakup prezentów na komunię dla wnuków, wyjazd na pielgrzymkę...

* nisko oprocentowane, szybko i bez zbędnych formalności wypłacane pożyczki 
– nawet w dniu złożenia wniosku.

 Tylko my Ci pomożemy, gdy córka oświadczy – jutro wychodzę za mąż.

* szybkie, niezawodne i tanie przelewy – sprawdź osobiście.
 Realizujemy bezpłatnie wszystkie przelewy na Radio Maryja i inne projekty Ojca 

Rydzyka.

* ubezpieczenia majątkowe i na życie – składka ubezpieczeniowa możliwa do 
zapłaty w miesięcznych ratach.

 Życie teściowej też ubezpieczymy.

* międzynarodowe i krajowe przekazy pieniężne Western Union – wysyłanie 
i odbieranie – pieniądze można odebrać już po kilku minutach od chwili ich 
wysłania.

Oddział otwarty:
w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00

SKOK – tylko polski kapitał
SKOK – dla dobra wspólnego
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Trudne wyrazy: JUIST, ALAIN, ANONS, AYDIN, TENGU, SOCZI, KUANTAN, CARTAGO

krzyżówka  
z naGrodą
Poziomo:
1) Chory pan z bajeczki; 5) Karne lub 
cywilne; 8) Oberwanie chmury; 9) In-
diański symbol pokoju; 10) XVII wieczna 
dzida kozacka; 11) Podstawowa jednostka 
amunicji; 12) Wyspa na Morzu Północ-
nym; 13) Umizgi; 14) Pisarz i filozof 
francuski; 15) Lasso Tatara; 18) Mebel na 
ciuchy; 21) Prezydent USA; 23) Szpilka 
przy bucie; 24) Egzystencja; 25) Inserat;  
26) Tępa część siekiery; 27) Kompres; 
31) Pierwsza maszyna licząca; 34) Mia-
sto w Turcji; 35) Jednostka natężenia 
prądu; 36) Popularny klawisz komputera;  
37) Przyprawa korzenna; 38) Japońskie 
mściwe demony; 39) Hreczka, tatarka;  
40) Czarnomorski kurort; 41) Orze zie-
mię; 42) Piosenkarz belgijski.

Pionowo:
1) Mała kawiarnia; 2) Niemundurowy 
funkcjonariusz; 3) Miasto i port w 
Malezji; 4) Podtrzymuje złamaną rękę;  
5) Układanie kart; 6) Stan w USA z Pho-
enix; 7) Mały instrument dęty z gliny;  
16) Grabież; 17) Państwo ze stolicą 
Erewan; 19) Przesąd; 20) Państwo z Pa-
ryżem; 22) Dziewczęcy ukłon; 27) Dobra 
klasztorne; 28) W niej orzeszek; 29) Ob-
chodzi imieniny 19 grudnia; 30) Trofeum;  
31) Wigor; 32) Spisek, knowanie;  
33) Miasto na Kostaryce.

Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 
31 stycznia 2011 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego
numeru: SZęŚLIWEGO NOWEGO 
ROKU.
Nagrodę książkową wylosował MAREK 
PROKUSKI z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku. 

J. Nosal

Kto to jest prawdziwy narciarz?
– Człowiek, którego stać na luksus po-
łamania nóg w bardzo znanej miejsco-
wości górskiej, przy pomocy bajecznie 
drogiego sprzętu.

		
Sasza z Moskwy telefonuje do Fiodora 
na Syberię:
– Słyszałem że u was sroga zima.
– E jaka tam sroga, zaledwie -25 stopni 
– odpowiada Fiodor.

– Tak? A ja słyszałem w TV, że -60 
stopni.
– A no chyba że na dworze...

		
Przychodzi zziębnięty Eskimos do baru:
– Whiski proszę.
– Z lodem?
– Nie wkurzaj mnie!

		
Jaś z tatą są w operze. Jaś pyta:
– Tato, czemu ten pan grozi tej pani 
kijem?
– On jej nie grozi, on dyryguje.
– To czemu ta pani krzyczy? 

		
Nauczyciel muzyki pyta Jasia:

– Jasiu, jaki jest twój ulubiony instru-
ment?
Jasiu na to:
– Dzwonek na przerwę proszę pana!

		
Młody mąż wraca do domu z pracy, 
patrzy, a jego żona, blondynka spazma-
tycznie szlocha.
– Czuję się okropnie – mówi do niego – 
Prasowałam twój garnitur i wypaliłam 
wielką dziurę na tyle twoich spodni.
– Nie przejmuj się tym – pociesza ją 
mąż – Pamiętasz, mam drugie spodnie 
do tego garnituru.
– Tak, na szczęście! – mówi żona 
wycierając łzy – Dzięki temu mogłam 
naszyć łatę.
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Firma WOJT-BUD zaprasza do 
biura sprzedaży w Brzostku

Nasza oferta:
• Pokrycia dachowe (blacha na wymiar, da-

chówki ceramiczne i betonowe)
• Stolarka budowlana PCV, stalowa, drewniana 

(okna 6 komorowe, drzwi zewnętrzne i we-
wnętrzne, okna dachowe)

• Bramy garażowe, rolety, roletki tekstylne, 
moskitiery na wymiar

• Systemy ociepleń SEMPRE, CAPAROL, 
WEBER

• System suchej zabudowy RIGIPS
• Oraz inne materiały budowlane

Ul. 11 listopada 2
Pon. - pt. 9.00 - 15.00
Sobota 9.00 - 13.00
Nr. Tel. 511 486 405
www.wojtbud.com

Zapraszam wszystkich 
zainteresowanych

Przyjmujemy 
zamówienia 

na dekoracje ślubne 
w kościele i na sali
BRZOSTEK, ul. RYNEK 30

ZAPRASZAMY

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 31 grudnia 2010 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym położonych w Gło-
bikówce, Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej i Nawsiu Brzosteckim stanowiących własność Gminy Brzostek

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

Lp Nr działki
Tytuł prawny

Powierzchnia 
(ha)

Opis 
nieruchomości

(położenie)

Przeznaczenie 
w planie zag.

przestrzennego
Forma 
zbycia

Cena wywoławcza rocznego 
czynszu dzierżawnego

netto (zł)
Wadium

(zł)

1
141

KW Nr 
29 151

0,76
PsV-0,63

Br/PsV-0,13
Głobikówka

rolna Brak planu dzierżawa w trybie 
przetargowym 120,- 12,-

2
287/1

KW Nr 
 38 567

0,11
RIVb- 0,11

Kamienica Dolna
rolna Brak planu dzierżawa w trybie 

przetargowym 55,- 6,-

3
475/3 , 475/4

KW Nr 
 27 795

0,71
RIVb- 0,40

ŁV-0,31

Nawsie 
Brzosteckie 

rolna
Brak planu dzierżawa w trybie 

przetargowym 120,- 12,-

4
Cz. dz. 246/2

KW Nr 
27 795

0,16
RIVb-0,05
PsV-0,11

Kamienica Górna
rolna Brak planu dzierżawa w trybie 

przetargowym 55,- 6,-

Umowa może być zawarta na okres do dziesięciu lat.
Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez prezesa GUS-u (pierwsza Regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2010 rok)
Zamieszczenie ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 7 tel.(14) 6803005
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KWIACIARNIA CASABLANKA
(OBOK FOTOGRAFA)

ZOSTAŁA PRZENIESIONA
10 METRÓW NIŻEJ

PONIŻEJ SKLEPU NIKO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki, 
Sportu i Promocji Starostwa Po-

wiatowego w Dębicy ogłosił po raz piąty 
Powiatowy Konkurs Szo-
pek Bożonarodzeniowych. 
Każdego roku w Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku odbywają się eli-
minacje gminne. W tym 
roku do eliminacji tych 
zostało zgłoszonych 30 
prac z: SP w Brzostku, SP 
w Grudnej Górnej, SP w 
Kamienicy Dolnej, SP w 
Smarżowej, ZS w Janusz-
kowicach, ZS w Nawsiu 
Brzosteckim, Gimnazjum 
w Brzostku oraz Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w 
Brzostku.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu 
były bardzo ciekawe i różnorodne, wyko-
nane różnymi technikami.
 Komisja oceniająca biorąc pod uwagę 
walory estetyczne szopki oraz jej za-
wartość treściową postanowiła przyznać 
następujące nagrody w poszczególnych 

kategoriach:
 W kategorii szkół podstawowych I 
miejsce zajęły Paulina Maziarz i Ewelina 

Ryba z SP w Brzostku; II miejsce przyzna-
no pracy zbiorowej z SP w Smarżowej; 
zaś III Marcelinie Piekarczyk z Grudnej 
Górnej.
 W kategorii gimnazjów I miejsce zdo-
był Tomasz Kurcz, II miejsce otrzymała 
Adrianna Wajda, a III Kacper Klich. 

Wszyscy nagrodzeni w tej kategorii są 
uczniami Gimnazjum w Brzostku.
 W kategorii szopka rodzinna I miejsce 

otrzymała Anna Ochałek 
z SP w Januszkowicach, 
zaś II nagrodę przyznano 
Jakubowi Samborskiemu 
z SP w Brzostku.
 W kategorii osób niepeł-
nosprawnych nominację 
do udziału w eliminacjach 
powiatowych otrzymały 
Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej z Brzostku.
 Prace, które zajęły dwa 
pierwsze miejsca w po-
szczególnych kategoriach 
wezmą udział w konkursie 
powiatowym. Wszystkim 
laureatom życzymy sukce-

sów, a pozostałym dziękujemy za udział 
w tym pięknym konkursie bożonarodze-
niowym. Z prac dostarczonych na konkurs 
zorganizowano wystawę, którą będzie 
można oglądać do końca stycznia br.

E.M.
Zdjęcia szopek na str. 32

konkurs na szopkę bożonarodzeniową – eliminacje gminne

Niecodzienne zjawisko
We wtorek 4 stycznia 2011 roku miało miejsce częściowe 

zaćmienie Słońca. Było ono widoczne w całej Polsce. 
Najlepsze warunki obserwacji miały miejsce w południowo-
-wschodnich rejonach naszego kraju, w tym również w Brzostku. 
Szkoda tylko, że przez większość czasu trwania tego ciekawego 
zjawiska nad naszym miasteczkiem rozciągały się dość gęste 
chmury. Sytuacja poprawiła się dopiero około godziny 10:00 i 
wtedy przez krótki czas można było podziwiać to piękne zjawisko, 
a także go sfotografować.
 Nastepne zaćmienie Słońca  widoczne z terenu Polski prze-
widywane jest na 20 marca 2015 roku.

Fot. J. Nosal
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spotkania wigilijne
Wzorem lat ubiegłych Centrum Kultury i Czytelnictwa w 

Brzostku zorganizowało przed świętami Bożego Naro-
dzenia spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych. 
Aby umożliwić łatwiejszy dostęp spotkanie to zorganizowano 
w dwóch miejscach: w remizie OSP w Siedliskach-Bogusz i w 
Brzostku. Na zaproszonych gości czekały tradycyjne dania wi-
gilijne. Nie zabrakło też zwyczajowego łamania się opłatkiem i 
wspólnego śpiewania kolęd. Nie zapomniano też o obdarowaniu 
zaproszonych skromnymi upominkami świątecznymi.
 Wszyscy uczestnicy spotykania wigilijnego byli bardzo 
zadowoleni i widzieli potrzebę organizowania takich spotkań 
w przyszłości. Uroczystości tego rodzaju nie tylko kultywują 
naszą tradycję, ale i integrują społeczeństwo, zwłaszcza ludzi 
starszych i samotnych. 

E.M.
Fot. J. Nosal
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konkurs 
na szopkę 
Bożonarodzeniową 
prace, które wezmą udział 
w konkursie powiatowym 

Warsztaty Terapii Zajęciowej z Brzostku

Paulina Maziarz i Ewelina Ryba z SP w Brzostku Praca zbiorowa uczniów klas I-III z SP w Smarżowej

Tomasz Kurcz z Gimnazjum w Brzostku Adrianna Wajda z Gimnazjum w Brzostku

Anna Ochałek z SP w Januszkowicach Jakub Samborski z SP w Brzostku

Fot. J. Nosal

Dokończenie ze str. 30


