
Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

ISSN 1428-068X

Wiadomości 

BrzosteckieWiadomości 

Brzosteckie
PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY

ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Fot. J. Nosal

NR 7 (63) ROK XIII
lipiec 2002

cena  1,50 zł

W NUMERZE:
	INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU GMINNEGO  

W LATACH 1999-2002
	HISTORIA CUDOWNOŚCI MATKI BOSKIEJ PRZECZYCKIEJ
	ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
	NOWE OKRĘGI WYBORCZE
	BURSZTYNOWY RAJD

20-21 VII 2002r.20-21 VII 2002r.

DNI ZIEMI BRZOSTECKIEJDNI ZIEMI BRZOSTECKIEJ



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE2

Fot. P. Batycki

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
	wystawa fotograficzna "Ziemia Brzostecka wczoraj i dziś"
	wystawa prac plastycznych młodzieży z kółka plastycznego działającego przy GOK w 

Brzostku
	wystawa prac twórców ludowych
	kiermasze
	loteria fantowa
	promocja firmy AVON - bezpłatny makijaż, malowanie i zdobienie paznokci, malowanie 

dzieci
	konkursy, zabawy i inne atrakcje dla dzieci
	obfity bufet

DNI ZIEMI BRZOSTECKIEJ 20-21 VII 2002 r.
W programie:

Niedziela 21. VII 2002 r.
GMINNY OŚRODEK KULTURY
godz. 14.00
	występy zespołów artystycznych z za-

przyjaźnionych gmin: Dukla, Nowy Żmi-
gród, Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa, 
Brzostek

godz. 19.00 
	STAN TUTAJ - parodia
godz. 20.00 
	zabawa taneczna - do tańca przygrywał 

będzie zespół muzyczny PARADOX ze 
Strzyżowa

Sobota 20. VII 2002 r.
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
godz. 14.00 
	pokaz sprzętu policyjnego
	pokaz sprzętu gaśniczego i ratownictwa 

drogowego jednostek OSP z terenu gmi-
ny Brzostek

	pokaz tresury psów policyjnych
	mecz piłkarski policjanci kontra strażacy
	gry i zabawy sportowo-rekreacyjne
GMINNY OŚRODEK KULTURY 
godz. 20.00
	dyskoteka na wolnym powietrzu
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Rok

Dochody budżetu gminy  
(w zł)

wydatki na 
inwestycje 

(w zł)

% udział  
wydatków na 
inwestycje w:

Ogółem:
w tym: 

dochody 
własne

docho- 
dach 

budżetu 
ogółem

docho- 
dach 

1999 13.141.783,00 3.115.143,00 1.965.726,00 14,95 63,10
2000 14.036.843,00 2.762.539,00 1.903.794,00 13,56 68,91
2001 16.184.402,00 3.482.744,00 6.527.620,00 40,33 187,42
plan 
2002 16.526.093,00 3.419.761,00 2.223.288,00 13,42 65,01

Informacja o działalności samorządu 
gminnego w latach 1999-2002
Podczas III kadencji samorządu gminnego w budżecie  

gminy przeznaczano następujące kwoty na działalność 
inwestycyjną:

 Wprowadzana u progu kadencji reforma systemu oświaty 
jakoby wymusiła na władzach gminy przyjęcie jako jednego 
z głównych celów w kadencji racjonalną reorganizację sieci 
szkół gminnych a także istotną poprawę infrastruktury szkol-
nej. Ważnym celem, na który przeznaczono pokaźne kwoty 
w skali budżetu gminy była ochrona środowiska naturalnego 
poprzez przygotowanie i rozpoczęcie pierwszego etapu kom-
pleksowej kanalizacji gminy. Wiele uwagi i troski ze stron 
władz poświęcono promocji gminy.
 Zasadą prowadzenia inwestycji zaproponowaną przez 
Wójta a przyjętą przez Zarząd i Radę Gminy, jest zasada 
kończenia zadań rozpoczętych w poprzedniej kadencji i ku-
mulacja środków przy inwestycjach nowo rozpoczynanych.
 Nadmienić należy, że zarówno Zarząd jak i Rada Gminy 
postawiła na współpracę ponad podziałami politycznymi we 
wszystkich kwestiach mających istotne znaczenie dla Gminy. 
Nie oznacza to, że zabrakło krytycznych uwag, była to jednak 
krytyka konstruktywna. Czy postawione do realizacji cele 
były słuszne i prawidłowo zrealizowane ocenią mieszkańcy 
gminy.

Środki pozyskane ze źródeł pozabudżeto-
wych na działalność inwestycyjną w formie 
dotacji celowych:
W roku 1999 pozyskano łącznie 345.470,00 zł tj.:
100.000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego - na salę gimna-

styczną w Siedliskach Bogusz
80.000,00 zł  z UKFiS - na salę gimnastyczną w Siedliskach 

Bogusz
15.470,00 zł  z PFRON - na likwidację barier architektonicz-

nych w urzędzie gminy
150.000,00 zł z Ministerstwa Finansów na remonty obiektów 

oświatowych
W roku 2000 pozyskano łącznie 214.000,00 zł tj.:
20.000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego na wodociąg Brzostek 

- Zawadka Brzostecka
100.000,00 zł z Biura do spraw usuwania skutków powodzi 

na most w Grudnej Dolnej
70.000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego na salę gimnastyczną 

w Januszkowicach

24.000,00 zł z Ministerstwa Finansów subwencja losowa
W roku 2001 pozyskano łącznie 1.350.194,00 zł tj.:
200.000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego na gimnazjum w 

Brzostku
100.000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego na salę gimnastyczną 

w Nawsiu Brzosteckim
240.000,00 zł z UKFiS na salę gimnastyczną w Nawsiu 

Brzosteckim
100.000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego na kanalizację sa-

nitarną wsi Brzostek
465.000,00 zł z NFOŚiGW na kanalizację sanitarną wsi 

Brzostek
29.244,00 zł z Biura do spraw usuwania skutków powodzi 

na odbudowę dróg
21.500,00 zł z FOGR na odbudowę dróg gminnych
8.450, 00 zł z Urzędu Wojewódzkiego na budowę oświetlenia 

ulicznego
36.000,00 zł z Ministerstwa Finansów na odbudowę mostu 

w związku z kolizją drogową
150.000,00 zł - nagroda z NFOŚiGW za udział w konkursie 

„na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno 
ściekową w gminie”

Stan zadłużenia gminy w poszczegól-
nych latach:
Rok 1999 - wskaźnik zadłużenia 1,76 na które składają 
się:
zadłużenie na koniec roku w kwocie 231.855,00 zł - pozo-
stałość pożyczki z 1988 roku z WFOŚiGW w Tarnowie na 
kanalizację wsi Klecie i usuwanie skutków zanieczyszczenia 
środowiska substancjami ropopochodnymi
Rok 2000 - wskaźnik zadłużenia 0
Spłata pożyczki w wysokości 122.918,00 zł i umorzenie 
części pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 108.937,00 zł 
Rok 2001 - wskaźnik zadłużenia 18,84 
Łączne zadłużenie gminy na koniec roku budżetowego wy-
nosi 3.049.700,00 zł, na które składają się:
– kredyt z Europejskiego Funduszu Pomocy Wsi Polskiej w 

kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę gim-
nazjum w Brzostku oprocentowany 0,8 stopy redyskonta 
weksli ze spłatą w ciągu 3 lat

– pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 
500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji 
sanitarnej wsi Brzostek, oprocentowana 0,45 stopy redys-
konta weksli do spłaty w ciągu najbliższych 5 lat

– pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 
2.249.700,00 zł z przeznaczeniem na budę kanalizacji 
sanitarnej wsi Brzostek, oprocentowana 0,1 stopy redys-
konta weksli, do spłaty w ciągu najbliższych 10 lat.

Rok 2002 - wskaźnik zadłużenia 16,73
Planuje się spłatę zadłużenia z 2001 roku w kwocie 
284.000,00 zł, nie przewiduje się zaciągania kredytów i 
pożyczek.

Wójt Gminy Leszek Bieniek
Skarbnik Gminy Elżbieta Łukasik
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Historia cudowności 
Matki Boskiej Przeczyckiej

starszym kościele, zbudowanym, jak 
widzieliśmy, w wieku XIV lub XV. Bar-
dzo więc możliwe, że od XV względnie 
XVI w. liczyć trzeba Cudowność Matki 
Boskiej Przeczyckiej.
Jest w kościele Przeczyckim obrazek, 
namalowany na desce, znaleziony w 
starej dzwonnicy; obecnie wisi przy 
wielkim ołtarzu. Obraz przedstawia 
Matkę Boską w koronie drewnianej, 
złoconej, w stylu Kazimierza Wielkie-
go. Matka Boska jest odmienna nieco 
od oryginału, bo Dzieciątko jest po 
lewej stronie Marii, z lilią w ręku, jako 
berłem. Przed Matką Boską klęczy 
szlachcic herbu Prus II w żupanie, obok 
leży czapka, stoi łóżko i drzwi domu. 
Pod obrazem napis:
 „Ja Jan Józef Grzybowski zeznawam, 
że w ciężkiej bardzo chorobie będąc tak, 
że mi nikt żywota nie tuszył, ofiarowałem 
się na to miejsce do Najśw. P. Marji 
Przeczyckiej y wielkiej doznałem pomo-
cy, bo w którym czasie ozdrowiałem, na 
znak wdzięczności Matce Miłosierdzia 
to wotum oddaję”.
An. (Roku) 1679 III Maja.
 Grzybowskich, jak świadczą her-
barze, było niemało, jeden z nich tu 
się ofiarował i doznał pociechy; widać 
stąd niezbicie, że w XVIII w. Matka 
Boska Przeczycka z miłosierdzia i cu-

Kiedy się Matka Boska w Przeczy- 
cy objawiła i kiedy pierwsza łaska, 

względnie pierwszy cud się stał, trudno 
to wobec braku dokumentów dokładnie 
powiedzieć. Na podstawie badania ar-
chitektonicznego samej statuy można 
to przypuścić, że pochodzi ona z XV 
względnie początku XVI wieku. I wtedy 
już można łaskawość Maryi pewnymi 
dowodami poprzeć.
 Najstarszym dokumentem tej cudow-
ności byłoby świadectwo Józefa Kra-
szewskiego, który w swej powieści p. t. 
„Twardowski” kreśląc dzieje pątników 
w Polsce w XV i XVI w. tak pisze:
„W Polsce (dawnej) najsławniejsze 
stekiem żebraków miejsca były: 
 Częstochowa, Nowa Kalwarja, 
Św. Krzyż na Łysej górze, Staszówka, 
Szczepanów, Gniezno na św. Wojciech, 
Pilzno na św. Jan, Rzeszów na sławny 
jarmark, Jarosław na N. P. Zielną, 
Przeczyce (Przeczyca) na św. Michał, 
Chełm, Zawady za Dębicą, Kościół św. 
Piotra koło Dobrzechowa”.
 Potwierdzają tę cudowność Matki 
Boskiej Przeczyckiej wizytację z XVI 
i XVII wieku w których czytamy takie 
zdania:
 „Ma ten kościół (Przeczycki) staro-
dawną statuę, Matki Bożej, o wielkiej 
czci, ma obraz dawny”. 
 Trudno natrafić na 
źródło, z którego brał 
swe wiadomości O. 
Wacław z Sulgosto-
wa o Przeczycy pisze 
on bowiem w swym 
dziele „O cudownych 
obrazach w Polsce 
Przenajświę tsze j 
Matki Boskiej” tak: 
 „Przeczyca, die-
cezja przemyska p. 
pilzneński. Kościół ś 
w. Michała już był w 
r. 1348, teraźniejszy z 
1730 r. ma cudowny 
obraz Matki Bożej z 
dawnego przeniesio-
ny”.
 Z twierdzenia O. 
Wacława wynika-
łoby, iż Cudowna 
statua była już w naj-

downości po Polsce słynęła. Ks. Sadok 
Barącz w dziele swym p. t. Cudowne 
Obrazy Matki Najśw. w Polsce wspo-
mina także o cudowności obrazu Matki 
Boskiej Przeczyckiej. Andrzej Ewaryst 
Kuropatnicki w swej książce: Geografia 
Galicji wydanej w 1786 r. tak pisze:
 „Przeczyca. W mizernym kościele 
Cudownym obraz Matki Boskiej sły-
nie.”
 W XIX wieku dowody cudowności 
są już liczne. I tak wspomina o tej statui 
już buchalteryjny inwentarz z r. 1798 i 
1800, w r. 1834 weryfikowany; mówią 
wizytacje dziekańskie z r. 1831, 1837, 
kanoniczna z r. 1835. Wyrażają się wi-
zytatorzy tak:
 Proboszcz Przeczycki ma codziennie 
na mszę, św., bo tam jest Cudowna 
Statua Matki Bożej; to znowu: lud ma 
wielkie nabożeństwo do Matki Boskiej 
Przeczyckiej; Maria Przeczycka prze-
czy „nieszczęściu”.
 Odpust na Wniebowzięcie Marii 
spotykamy już w r. 1831. Wywołała ten 
odpust potrzeba duszy ludu, który chciał 
oprócz św. Michała, (8 maja) uczcić 
Marię Łaskawą osobnym świętem. Od 
tych czasów utarła się nazwa „Cudowna 
Matka Boska Przeczycka”.
Proboszczowie Przeczycy nieźle się 
mieli, kiedy taki ks. Bieńkowski (1830-
1879) mógł po swoim 50-cioletniem 
pasterzowaniu nabyć wsie Widacz i 
Łęki.
 Za ks. Michała Białego, proboszcza 
przeczyckiego, (1880-1896) ta cześć 

Uroczystość Odpustowa w Przeczycy z udziałem ks. bpa Wiktora Skworca
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Niedziela 11. VIII
630	 Odsłonięcie	Cudownej	Figury,	Godzinki
700	 Msza	Św.	z	kazaniem
900	 Msza	Św.	z	kazaniem
1100	 SUMA.	Błogosławieństwo	dzieci
1600	 Msza	Św.	z	kazaniem

Poniedziałek 12. VIII
630	 Odsłonięcie	Cudownej	Figury,	Godzinki
700	 Msza	Św.	Z	kazaniem
1000	 Suma	z	kazaniem
1800	 Msza	Św.	z	kazaniem

Wtorek 13. VIII
630	 Odsłonięcie	Cudownej	Figury,	Godzinki
700	 Msza	Św.	Z	kazaniem
1000	 Suma	z	kazaniem
	 	 Róże	Żywego	Różańca
1800	 Msza	Św.	z	kazaniem

Sroda 14. VIII
630	 Odsłonięcie	Cudownej	Figury,	Godzinki
700	 Msza	Św.	z	kazaniem
1000	 Suma	z	kazaniem	dla	Rycerstwa	
	 	 Niepokalanej
1800	 Msza	Św.	z	kazaniem.
2100	 Apel	Jasnogórski

MARYJO, POMAGAJ NAM POZNAĆ CHRYSTUSA
O D P U S T 

w SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ w PRZECZYCY
w dniach od 11 do 18 sierpnia 2002 r.

Czwartek 15. VIII
630	 Odsłonięcie	i	Godzinki	
700	 Msza	Św.	z	kazaniem
900	 Msza	Św.	z	kazaniem
1100 SUMA ODPUSTOWA
	 	 poświęcenie	wieńców	żniwnych
1600	 Msza	Św.

Piątek 16. VIII
630	 Odsłonięcie	Cudownej	Figury,	Godzinki
700	 Msza	Św.	z	kazaniem
1000	 Suma	z	kazaniem	dla	Liturgicznej	
	 	 Służby	Ołtarza.	DSM	
1800	 Msza	Św.	z	kazaniem	dla	Straży	Pożarnych

Sobota 17. VIII	-	Dzień	chorych
630	 Odsłonięcie	Cudownej	Figury,	Godzinki
700	 Msza	Św.	z	kazaniem
1000	 Suma	z	kazaniem
1800	 Msza	Św.	z	kazaniem

Niedziela 18. VIII
630	 Odsłonięcie	Cudownej	Figury,	Godzinki
700	 Msza	Św.	z	kazaniem
900	 Msza	Św.	z	kazaniem
1100	 Suma.	Pielgrzymka	Rolników	i	Ludzi	Pracy
1600	 Msza	Św.	z	kazaniem.
	 	 Zakończenie	odpustu

Maryjo, Któraś w Przeczycy tron łaski obrała, wspomagaj nas

Marii wzrastała coraz bardziej nosił on 
się z myślą wybudować kościół, choć 
tę myśl w ciało przyoblekł dopiero 
wielki proboszcz parafii Przeczyckiej 
ks. Stanisław Konopacki (1896-1920). 
Za jego to bowiem czasów cześć Marii 
Przeczyckiej się wzmogła, to też na 
odpust do Przeczycy przychodzi ludzi 
do 20000.
 On to wybudował nowy kościół, jak 
mógł go ozdobił, swoją pobożnością 
ludzi do Marii ściągał, sprowadzał do 
Przeczycy dobrych kaznodziejów, spo-
wiadał codziennie i swoich i obcych, 
to też w dekrecie wydanym w Kon-
systorzu przemyskim w dniu 1 lutego 
1923 powiedziano, iż ks. Stanisław 
Konopacki wielce się do rozmnożenia 
chwały Marii przyczynił! Z ambony 

ciągle wzywał on Cudowną Marię, 
łaski publicznie ogłaszał, lud do sakra-
mentów zachęcał, ołtarz Marii nowy 
wystawił i nowy Jej tron zbudował.
 Koroną tych wszystkich jego prac i 
zabiegów była prośba, wniesiona prze-
zeń i przez parafian do Konsystorza 
przemyskiego o zmianę tytułu kościoła 
z św. Michała na Wniebowzięcie Naj-
świętszej Marii Panny, który to tytuł 
od r. 1908 jest urzędowym tytułem 
kościoła Przeczyckiego. Z okazji wi-
zytacji kanonicznej z r. 1908 dziejopis 
wizytacji kanonicznej dekanatu brzo-
steckiego o czci Marii w Przeczycy tak 
pisze:
 „We wielkim nowym ołtarzu jest sta-
rożytna cudowna statua Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem Jezus ze starego koś-

cioła tu przeniesiona, w okolicy bardzo 
czczona tak, że lud licznie gromadzi się 
tu, zwłaszcza na odpusty”.
 Tenże Konopacki, kiedy mu myśl 
koronacji podsunięte, zamierzał jej 
dokonać, a kiedy Bóg inaczej zrządził, 
wtedy na łożu śmierci piszącego te 
słowa prosił, aby tej wielkiej rzeczy dla 
chwały Marii dokonać nie omieszkał.
Obecnemu proboszczowi ks. Stani-
sławowi Machnikowi (od r. 1920) 
przypadła w udziale wielka od Boga 
łaska, że za jego czasów dokonaną 
została Koronacja Matki Boskiej w 
Przeczycy.

Na podstawie materiałów 
przekazanych przez  

ks. kustosza Marka Marcićkiewicza
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Okręg nr 1
       		Brzostek
							Zawadka	Brz.
												2869	mieszk.

                  3 mandaty

Okręg nr 2
       Klecie
							Bukowa
												1164
											mieszk.

            1 mandat

     Okręg nr 3
			Januszkowice
				Opacionka
	1334	mieszk.

 2 mandaty

      Okręg nr 4
	Nawsie	Brzosteckie
		Wola	Brzostecka
							1388	mieszk.
        2 mandaty

      Okręg nr 5
	Kamienica	Górna
								Bączałka
					1097	mieszk.

              1 mandat

    Okręg nr 6
	Grudna	Górna
		Grudna	Dolna
				997	mieszk.
        
        1 mandat

    Okręg nr 7
						Smarżowa
					Głobikówka
					902	mieszk.
        
      1 mandat

       Okręg nr 8
									Siedliska-B.
													1085	
											mieszk.

         1 mandat

          Okręg nr 9
									Gorzejowa
						Kamienica	D.
			1275	mieszk.
        
     2 mandaty

      Okręg nr 10
								Przeczyca
												Skurowa
										1174	mieszk.
                     1 mandat

Zgodnie z nową ordynacją wyborczą  
zmniejszy się liczba radnych w 

naszej gminie. Obecnie mamy ich 22, 
a po wyborach w Radzie Gminy zasią-
dzie tylko 15. Nie będzie też Zarządu, a 
Wójta będziemy wybierać w wyborach 
bezpośrednich.

Rada musiała więc podzielić Gminę 
Brzostek w miarę sprawiedliwie, tak aby 
w każdym okręgu na jeden mandat przy-
padała podobna liczba mieszkańców.
 Podziału gminy na okręgi wyborcze 
dokonano na sesji Rady Gminy w dniu 
24 czerwca br.

f. l.

Mniej Radnych Wójt Gminy Brzostek
ogłasza

I PUBLICZNY PRZETARG 
USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Grudnej Dolnej w trybie przetar-
gowym

Z zasobu nieruchomości mienia ko-
munalnego przeznaczona zostaje do 
sprzedaży w trybie przetargowym na-
stępująca nieruchomość:
Działka oznaczona nr ewid. 88/6 o 
pow. 0,25 ha położona w obrębie zabu-
dowy zagrodowej i pól użytkowanych 
rolniczo.
Działka nr 88/6 posiada Księgę Wie-
czystą nr 45257 prowadzoną w Sądzie 
Rejonowym w Dębicy.

W planie przestrzennego zagospodaro-
wania gminy Brzostek działka nr 88/6 
znajduje się w terenie upraw rolnych 
- adaptacja stała z możliwością zmiany 
przeznaczenia na trwale użytki zielone 
w enklawach przypadających bezpo-
średnio do łąk i pastwisk.

Użytki działki nr 88/6: RIIIb - 0,23 ha, 
Lz VI-0,02 ha

Cena wywoławcza działki nr 88/6 
wynosi 1.466,00 zł (słownie: tysiąc 
czterysta sześćdziesiąt
sześć zlotych)
Wadium dla w/w działki wynosi 
147,00 zł (słownie: sto czterdzieści 
siedem złotych)

I Publiczny Przetarg Ustny odbędzie 
się w Urzędzie Gminy w Brzostku w 
dniu 31 lipca 2002r. o godz. 11.00 (w 
biurze Wójta Gminy)
W przetargu mogą brać udział osoby, 
które wpłacą wadium w/w wysokości 
do dnia 29.07.2002r. do Kasy Urzędu 
Gminy w Brzostku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał zalicza się na 
poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym 
uczestnikom zwraca się niezwłocznie 
po zakończeniu przetargu. Wadium ule-
ga przepadkowi, jeżeli osoba wyłoniona 
w przetargu jako nabywca uchyliła się 
od zawarcia umowy kupna - sprzedaży 
w dniu wyznaczonym do stawienia się 
w Kancelarii Notarialnej.
Zastrzega się prawo unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyn.

W przypadku wyniesienia granic na 
gruncie koszty pokrywa kupujący.

Gmina Brzostek została wytypowa- 
na do przydziału autobusu szkol-

nego zakupionego ze środków rezerwy 
celowej budżetu państwa na rok 2002.
Oznacza to, że od września zobaczymy 
w naszej gminie nowoczesnego, wy-
godnego i przede wszystkim bezbiecz-
nego gimbusa, dowożącego do szkół 
uczniów. Powinny też zmaleć koszty 

Gimbus dla Brzostku
dowozu, gdyż utrzymanie gimbusa jest 
niższe niż wynajem autobusu.
W tym roku oprócz Brzostku na Pod-
karpacie trafi tylko 6 gimbusów. Otrzy-
mają je gminy: Dynów, Narol, Radym-
no, Sanok, Wojaszówka i Zarzecze.  
A więc mamy szczęście.

f. l.

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” informuje, że kandydaci zamierza-
jący startować w wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu oraz na Wójta 
Gminy mogą prezentować się na łamach naszego czasopisma. Do dyspo-
zycji każdego kandydata oddajemy bezpłatnie 1/4 strony, natomiast dla 
komitetów wyborczych 1/2 strony czarno-białej (wewnątrz numeru). Można 
również wykupić sobie dodatkowe części stron wg cennika reklam.

Darmowe reklamy wyborcze
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Ulica Południowa

Ulica Słoneczna

Nadaje się nazwę ulicy „Południo- 
wa” działce oznaczonej nume-

rem ewidencyjnym 686 położonej 
w Brzostku przebiegającej od ulicy 
Słonecznej do granic wsi Klecie.
 Tak czytamy w uchwale, którą na 
wniosek mieszkańców podjęła Rada 
Gminy na sesji w dniu 24 czerwca br.
 Natomiast główna ulica prze-
biegająca przez nowonabytą część 
Brzostku będzie nosić nazwę ulicy 
Słonecznej, jako że jest jej prze-
dłużeniem. Niewątpliwie będzie to 
najdłuższa ulica w Brzostku (około 
2,5 km).

f. l.

Nowa ulica

W dniach 21 maja do 8 czerwca 2002  
roku został przeprowadzony Na-

rodowy Spis Powszechny i Powszechny 
Spis Rolny. O przeprowadzeniu i zakresie 
spisów zadecydował Sejm ustawami z 
1999 i 2000 roku. Natomiast procedury 
organizacyjne zostały uregulowane w 
sposób bardzo obszerny i szczegółowy 
instrukcją GUS z grudnia 2001 roku.
 Rozpoczęcie spisu na terenie Gminy, 
poprzedziło ponad dwa miesiące inten-
sywnych przygotowań. Aż pięć tygodni 
zajęło szkolenie pracowników Gminnego 
Biura Spisowego oraz kandydatów na 
rachmistrzów spisowych. Dużo emocji 
towarzyszyło naborowi kandydatów na 
rachmistrzów. Tak w tutejszej Gminie 
jak i całym kraju przyczyniły się do tego 
nierzetelne informacje mediów dotyczą-
ce zasad naboru rachmistrzów i bardzo 
atrakcyjnych wynagrodzeń, jakie rzeko-
mo mieli rachmistrze otrzymać za swoją 
pracę. Szkoda, że we właściwym czasie 
nie sprostował tych informacji Generalny 
Komisarz Spisowy. Wiele osób zaintere-
sowanych łatwym zarobieniem dużych 
pieniędzy uniknęłoby rozczarowania a 
Gminne Biura Spisowe prowadzenia do-
datkowo 40-sto godzinnych szkoleń dla 
kolejnych kandydatów na rachmistrzów. 
Ponad 180 osób było zainteresowanych 
podjęciem pracy w charakterze rachmi-
strzów. Dominowali wśród nich miesz-
kańcy Brzostka. Ustalona dla Gminy 
Brzostek liczba rachmistrzów spisowych, 
łącznie z rezerwowymi wynosiła 64 
osoby. Po zapoznaniu się z metodologią 
spisu, warunkami pracy i wynagrodze-
nia, kolejne osoby zakwalifikowane do 
szkoleń składały rezygnacje w trakcie 
szkolenia, a nawet oddawały legityma-
cje rachmistrzów spisowych w trakcie 
obchodu przedspisowego. Ostatecznie 
w szkoleniach z wyżej wymienionych 
przyczyn brało udział aż 96 osób, lecz 
tylko 58 z nich było rachmistrzami spi-
sowymi. Rachmistrzami zostały osoby 
legitymujące się co najmniej średnim 
wykształceniem, zarejestrowani w PUP 
lub studenci.
 Spis poprzedził tygodniowy obchód 
przedspisowy. Miał on na celu nie tylko 
zapoznanie rachmistrza z przydzielonym 
mu obwodem spisowym ale głównie oce-
nę zgodności sporządzonego przez Urząd 
Statystyczny wykazu NOBW ze stanem 
faktycznym i zapoznanie mieszkańców 
z tematyką spisu i ustalenie dogodnego 
terminu jego przeprowadzenia. Obchód 
przedspisowy wykazał rozbieżności po-
wierzchni użytków rolnych u właścicieli 
gospodarstw i działek rolnych. Wynikały 
one z odmiennych definicji użytków 

Spis zakończony
rolnych dwóch ustaw. Wykaz NOBW 
w oparciu o ustawę o podatku rolnym 
obejmował jako powierzchnię użytków 
rolnych, grunty pod zabudowaniami, 
natomiast według metodologii przepro-
wadzania Powszechnego Spisu Rolnego 
należało je ujmować jako nieużytki. 
Wobec tego tworzona przez Urząd 
Statystyczny od kilku lat baza użytków 
rolnych okazała się nie aktualna bowiem 
wszędzie powierzchnie użytków rolnych 
należało zweryfikować o powierzchnie 
pod zabudowaniami i podwórzami. W 
zasadzie poprawne na NOBW były dane 
dotyczące zameldowania na pobyt stały 
i czasowy w poszczególnych lokalach, 
chociaż tutaj zdarzały się przypadki, że 
właściciele mieszkań po wyjaśnieniach 
w ewidencji ludności, ze zdziwieniem 
przyjmowali od rachmistrza informację, 
że w mieszkaniu jest nadal zameldowany 
ktoś bliski kto od kilkunastu lat przebywa 
poza miejscem zameldowania.
 Od 9 maja do 8 czerwca w Urzędzie 
Gminy w godzinach od 8.00 do 20.00 
pełnili dyżury członkowie GBS. Spis 
przebiegał sprawnie i został przepro-
wadzony w terminie. Tylko w jednym z 
obwodów zaistniało zagrożenie, że spis 
nie zostanie dokonany we wszystkich 
mieszkaniach, stąd do tego obwodu skie-
rowano dodatkowo trzech rachmistrzów. 
Wszyscy mieszkańcy gminy zostali spi-
sani, dopełniając ustawowego obowiązku 
udzielania odpowiedzi na zadawane 
podczas spisu pytania. Rachmistrze na 
ogół spotykali się z miłym serdecznym 
przyjęciem przez mieszkańców. Jedynym 
utrapieniem dla rachmistrzów były psy 
bez uwięzi, zdarzało się, że do zabudo-
wań dochodzili dopiero przy pomocy 
sąsiadów.

 Oba przeprowadzone spisy NSP i PSR 
mają dać obraz społeczeństwa, rolnictwa 
w przededniu wejścia do unii europej-
skiej. Niektóre zadawane w trakcie spisu 
pytania, głównie dotyczące gospodarstw 
rolnych, a zwłaszcza dotyczące sfery 
finansowej budziły u respondentów kon-
trowersje. Pomimo szerokiej kampanii 
w środkach masowego przekazu nie 
wszyscy mieszkańcy byli przekonani, 
że dane spisowe służą wyłącznie do ce-
lów statystycznych. Obowiązkiem było 
udzielenie odpowiedzi ścisłych, wyczer-
pujących i zgodnych z prawdą. Zarówno 
na podstawie opinii rachmistrzów jak 
GBS dokonując kontroli kompletności i 
logiki odpowiedzi na zadawane pytania 
w formularzach spisowych nasuwa się 
wniosek, że obraz rolnictwa w gminie 
będzie odbiegał od rzeczywistości. Bar-
dzo szkoda bowiem wszystkie zebrane i 
zgromadzone w trakcie spisu dane osobo-
we i dane indywidualne są poufne i objęte 
tajemnicą statystyczną. Dane te mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do opraco-
wań, zestawień i analiz statystycznych 
oraz do tworzenia przez służby statystyki 
publicznej operatu do badań statystycz-
nych prowadzonych przez te służby. 
Pierwsze opracowania sporządzone przez 
Urząd Statystyczny na podstawie zesta-
wień zbiorczych sporządzonych przez 
gminy zostaną opublikowane najpraw-
dopodobniej we wrześniu br. Dotyczyć 
one będą niektórych upraw rolnych, 
pogłowia zwierząt gospodarskich oraz 
ruchu migracyjnego ludności. Na pozo-
stałe opracowania przyjdzie na poczekać 
dłużej. Po zakończeniu przyjmowania 
materiałów spisowych ze wszystkich 
gmin, Urząd Statystyczny przystąpi do 
gromadzenia danych spisowych przez 
urządzenia do automatycznego odczytu 
(OCR) a następnie ich przerabiania 

Lucyna Pruchnik



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE8

KIERUNEK PRZEZ GODZINY ODJAZDÓW

DĘBICA	D.A. 19 10
PDQ

DĘBICA	D.A. BIELOWY,	PILZNO

4 47 6 31 6 47 7 37 7 51
Fn Fn S Fn Fn

8 15 8 22 9 11 9 31 11 02
ZFn Fn F Fn Fn

11 11 12 31 12 47 14 25 14 27
N Fn D DQ S

14 37 15 41 16 08 17 00
Fn Fn Fn D

DĘBICA	D.A. JAWORZE	DOLNE 8 05 14 36
S S

DĘBICA	D.A. JAWORZE	D.,	PILZNO 6 41 8 22
Fn CD

DĘBICA	D.A. PILZNO 10 38
Fn

DĘBICA	DEBUD PRZECZYCA,	PILZNO 5 47
Fn

DĘBICA	IGLOOPOL BIELOWY,	PILZNO 5 00 13 00 21 00
ZD ZD ZD

DĘBICA	TC PILZNO	I 5 00 13 00 21 00
DZ DZ DZ

GLIWICE KRAKÓW 8 33
PNn

GRUDNA	GÓRNA 7 49 13 34
Fn S

GRUDNA	G.	SKLEP 6 00 12 25 15 35
S F S

KATOWICE TARNÓW,	KRAKÓW 9 22 11 27 14 25 16 01
PU PU PUn P

KRAKÓW 6 45
PFn

KRAKÓW TARNÓW
6 00 6 15 6 35 7 25 7 41

PL PL VD VD NPQ
9 42 10 40 12 31 13 30 14 00

PN VD PNn PNn
16 34 16 34 17 25 18 50 18 50

N 7N V57J PJNn PW
LUBLIN RZESZÓW,	KRAŚNIK 10 10

PL

ŁÓDŹ TARNÓW,	KATOWICE 6 45
PNn

MIELEC 11 45
PLł

MIELEC BIELOWY,	PILZNO 16 14
CD

PRZECZYCA 13 45
S

PRZEMYŚL RZESZÓW 14 40
PLQ

RZESZÓW 17 45
NPn

RZESZÓW BIELOWY,	PILZNO 5 40 15 30
VCDJ VCDJ

RZESZÓW PILZNO,	DĘBICA	D.A. 7 10
VcL

SĘDZISZÓW	MŁP. ROPCZYCE 18 45
246

SKUROWA
5 35 6 40 7 10 11 50 14 45

F S F F F

17 35
FG

SKUROWA KAMIENICA	DOLNA 15 50
F

TARNÓW
6 15 7 55 9 40 17 42 18 30

Ax Ax N P U

20 30
U

WARSZAWA MIELEC 6 47
PNn

WARSZAWA TARNÓW,	KIELCE 5 10 22 57
PUn Pk

WROCŁAW TARNÓW,	KRAKÓW 7 01 21 21
PNn Pk

Oznaczenia:
2	 Kursuje	we	wtorki
4	 Kursuje	w	czwartki
5	 Kursuje	w	piątki
6	 Kursuje	w	soboty
7	 Kursuje	w	niedziele
A	 Nie	kursuje	w	niedzie-

le	i	święta
C	 Kursuje	w	soboty,	

niedziele	i	święta
D	 Nie	kursuje	24-26,	31	

XII,	1.	I,	sobotę,	nie-
dzielę	i	poniedziałek	
wielkanocny

F	 Kursuje	w	dni	robocze	
od	poniedziałku	do	
piątku

G	 Nie	kursuje	w	okresie	
wakacji	i	ferii	szkol-
nych

J	 Nie	kursuje	od	1	lipca	
do	31	sierpnia

L	 Nie	kursuje	25-26	XII	
1.	I	i	dwa	dni	świąt	
wielkanocnych

N	 Nie	kursuje	25	XII	i	w	
niedzielę	wielkanocną

P	 Kurs	pośpieszny
Q	 	Nie	kursuje	w	Boże	

Ciało
S	 Kursuje	w	dni	nauki	

szkolnej
T	 Nie	kursuje	24	XII	i	w	

wielką	sobotę
U	 Nie	kursuje	25	XII,	

1.I	i	w	pierwszy	dzień	
wielkanocy

V	 Kurs	przyśpieszony
W	Kursuje	od	1	lipca	do	

31	sierpnia
Z	 Kurs	obsługiwany	

przez	firmę	przewozo-
wą		„Haltrans”

c	 Nie	kursuje	27	grud-
nia,	2	stycznia	oraz	
we	wtorek	po	świę-
tach	wielkanocnych

n	 Nie	kursuje	24,	31.	XII	
i	w	wielką	sobotę

x	 Nie	kursuje	w	sobotę	
wielkanocną

k	 Nie	kursuje	23-25,	
30-31	XII	oraz	w	wielki	
piątek,	sobotę	i	wiel-
kanoc

ł	 Nie	kursuje	2	stycznia

Rozkład odjazdów autobusów z BRZOSTKU w kierunku Pilzna
Ważny od 2002. 06. 16
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Oznaczenia:
2	 Kursuje	we	wtorki
4	 Kursuje	w	czwartki
5	 Kursuje	w	piątki
6	 Kursuje	w	soboty
7	 Kursuje	w	niedziele
A	 Nie	kursuje	w	niedzie-

le	i	święta
C	 Kursuje	w	soboty,	

niedziele	i	święta
D	 Nie	kursuje	24-26,	31	

XII,	1.	I,	sobotę,	nie-
dzielę	i	poniedziałek	
wielkanocny

F	 Kursuje	w	dni	robocze	
od	poniedziałku	do	
piątku

G	 Nie	kursuje	w	okresie	
wakacji	i	ferii	szkol-
nych

J	 Nie	kursuje	od	1	lipca	
do	31	sierpnia

L	 Nie	kursuje	25-26	XII	
1.	I	i	dwa	dni	świąt	
wielkanocnych

N	 Nie	kursuje	25	XII	i	w	
niedzielę	wielkanocną

P	 Kurs	pośpieszny
Q	 	Nie	kursuje	w	Boże	

Ciało
S	 Kursuje	w	dni	nauki	

szkolnej
T	 Nie	kursuje	24	XII	i	w	

wielką	sobotę
U	 Nie	kursuje	25	XII,	1.I		

i	w	pierwszy	dzień	
wielkanocy

V	 Kurs	przyśpieszony
W	Kursuje	od	1	lipca	do	

31	sierpnia
Z	 Kurs	obsługiwany	

przez	firmę	przewozo-
wą		„Haltrans”

n	 Nie	kursuje	24,	31.	XII	
i	w	wielką	sobotę

x	 Nie	kursuje	w	sobotę	
wielkanocną

ł	 Nie	kursuje	2	stycznia
+	 Kursuje	w	dni	świą-

teczne

Rozkład odjazdów autobusów z BRZOSTKU w kierunku Jasła
Ważny od 2002. 06. 16

KIERUNEK PRZEZ GODZINY ODJAZDÓW

BĄCZAŁKA

6 55 6 59 7 30 7 32 11 13
Fn DZ HFn S D

14 59 15 18 16 11 16 11 19 08
DZ S Fn CD D

22 59
DZ

BRZOZÓW KROSNO 15 08 19 56
NPQ NPTQ

GOGOŁÓW	
KOŚCIÓŁ 14 30

F

GRUDNA	G.	SKLEP BĄCZAŁKA 9 59
Fn

IWONICZ	ZDRÓJ JASŁO 12 12 13 32 15 38
P P PLł

IWONICZ	ZDRÓJ KROSNO 20 20
PU

JANUSZKOWICE
6 00 6 58 7 23 10 51 11 33

Fn ZD Fn ZFn Fn

14 08 14 58 15 03 22 58
S ZD Fn ZD

JASŁO

5 46 6 08 7 03 7 12 7 42
An F S S F

8 02 9 36 11 46 12 22 12 46
N VCDJ F F N

13 38 13 43 14 08 15 17 16 42
F VD S F U

16 48 17 43 18 07 19 02 19 18
VD VD FG U PLł

19 41 20 51 23 24
VCDJ F V57J

KLECIE 7 26 7 31 14 16
S S S

KOŁACZYCE 7 28 13 03
Fn S

KROSNO 12 52
7N

KROSNO JASŁO
4 44 5 38 9 15 10 45 12 38

DP PD Ax Ax PFn

14 13 17 17 17 39 18 58 20 53
PL PL PL PL PNn

KRYNICA JASŁO 13 34
PNn

LESKO KROSNO 9 27
N

MICHALOVCE BARWINEK 7 36
246

NOWY	SĄCZ JASŁO,	GORLICE 6 25
DQ

POLAŃCZYK JASŁO 10 50
PW

RYMANÓW	ZDRÓJ JASŁO 8 48 8 50
Fn CD

SANOK JASŁO 10 50 12 20 16 15 19 00 21 45
PJL PL PL PN PNn

SMARŻOWA BĄCZAŁKA 13 33 17 38
Fn Fn

STRZYŻÓW 8 05 10 50
F F

USTRZYKI	DOLNE KROSNO,	IWONICZ	Z. 17 05
PU

WOLA	BRZ.	II 8 00 9 30 11 10
+ + +

WYSOWA	BESKID JASŁO,	GORLICE 16 21
VD

ZAKOPANE JASŁO 7 46 10 01
PDQ LP

ZAKOPANE JASŁO,	LIMANOWA 12 32 14 41
PUn PUQT
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Zdominowane przez PSL władze po- 
wiatu dębickiego w obliczu klęski 

wyborczej w jesiennych wyborach sa-
morządowych usiłowały ,,majstrować” 
przy podziale powiatu na okręgi wy-
borcze. Pretekstem było zmniejszenie 
ilości radnych powiatowych z 45 do 
25; okręgi wyborcze muszą mieć mniej 
radnych (od 3 do 10). Dotychczas gmi-
na Brzostek z gminą Jodłowa tworzą 
wspólny okręg i w Radzie Powiatu 
mają 6 radnych. W przyszłej kadencji 
z samodzielnych dotychczas okręgów 
wyborczych w gminach Czarna i Ży-
raków musi powstać wspólny okręg 
(5 radnych). To było poza dyskusją. 
Tak samo jak 9 mandatów dla miasta 
Dębicy. Do podziału pozostało więc 11 
mandatów na 4 gminy: miasto i gmina 
Pilzno, gminy Dębica, Brzostek, Jodło-
wa. Gmina Jodłowa nie może stanowić 
samodzielnego okręgu (przypada 1 
mandat) i musi tworzyć wspólny okręg. 
Tylko z kim? Korzystniejszy dla gminy 
Jodłowa jest wspólny okręg z gminą 
Brzostek, gdyż miasto i gmina Pilzno 
są liczniejsze niż gmina Brzostek.
 Projekt zakładał jednak, że gmina 
Jodłowa utworzą wspólny okręg z mia-
stem i gminą Pilzno. Stosunek liczby 
ludności Jodłowej i Pilzna przedstawia 
się jak 5,5 do 17,5 (z Brzostkiem 5,5 
do 13). Ten okręg miałby 4 mandaty i 
wszystkie dla m. i gm. Pilzno.
 Gmina Dębica samodzielnie może 
tworzyć okręg wyborczy (4 mandaty) 
ale wspólnie z gminą Brzostek liczyłby 
7 mandatów. Stosunek ludności gm. 
Dębica i gm. Brzostek wynosi 23 do 
13.Projekt podziału na okręgi przewidy-
wał utworzenie dużego 7 mandatowego 
okręgu.
 W ten sposób usiłowano gminę 
Jodową i gminę Brzostek przydzielić 
do liczebniejszych gmin i „wyssać” 

Polemika i polityka

Kto sieje wiatr zbiera burzę
4 mandaty. Stawało się oczywiste, że 
gmina Brzostek i Jodłowa nie będą 
mieć swoich przedstawicieli w Radzie 
Powiatu.
 Projekt podziału na okręgi wyborcze 
rozesłano do gmin celem zaopiniowania 
(uchwały rad gmin nie mają jednak 
mocy wiążącej radę powiatu).
 I zaczęło się. Rady gmin w Brzostku, 
Pilźnie i Jodłowej odrzuciły projekt, 
Samoobrona wystąpiła z ostrym prote-
stem, a całą sprawę dokładnie opubli-
kował „Obserwator Lokalny”.
 To jest zamach na demokrację! 
- krzyczał Ryszard Pajura Naczelny 
Obserwatora.
 Zaczęto inicjować powstawanie nie-
formalnych grup na rzecz przyłączenia 
gminy Brzostek do powiatu jasielskiego.

 Nadszedł piątek 5 lipca - Sesja Rady 
Powiatu w Dębicy.
Już przed sesją na korytarzach dało się 
wyczuć jedno: „projektanci” ponieśli 
klęskę. W głosowaniu jawnym nikt nie 
bronił krzywdzącego gminy Brzostek 
i Jodłową projektu podziału na okręgi. 
Wstrzymał się radny Pociask (Przymie-
rze Społeczne).
 Gmina Brzostek i gmina Jodłowa 
uchwałą Radu Powiatu tworzą wspól-
ny okręg i mieć będą 4 radnych.
 Bo po to się organizuje wybory, by w 
organach samorządowych swoich przed-
stawicieli miały wszystkie społeczności 
lokalne. W imię interesu partyjnego nie 
wolno zrywać lokalnych więzi, nieraz 
tragicznych, gdy ludzie z jednej gminy 
szli na wysiedlenie do sąsiedniej i byli 
tam przyjmowani gościnnie, choć chle-
ba brakowało wszystkim.

Ferdynand Bugno

Czarna

Pilzno

Gmina 
Dębica

Jodłowa

Dębica

Brzostek

Żyraków

Okręg nr 1
49112	mieszk.
9 mandatów

Okręg nr 4
23340	mieszk.

4 mandaty

Okręg nr 2
18696	mieszk.

4 mandaty

Okręg nr 3
25050
	mieszk.

5 mandatów

Okręg nr 5
17257	mieszk.

3 mandaty

OKRęGI WYBORCZE W POWIECIE DęBICKIM

W numerze 6/2002 „Wiadomości Brzosteckich” w 
artykule „Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów” 
pominęliśmy jedną z uczestniczek - Magdalenę Wój-
cik, za co serdecznie przepraszamy.
 Poniżej podajemy właściwą kolejność uzyskanych 
miejsc:
 I miejsce Dariusz Kumorek z Gimnazjum w Siedli-
skach-Bogusz. II miejsce Piotr Trychta z Gimnazjum 

SPROSTOWANIE w Nawsiu Brzosteckim, III miejsce Elżbieta Wójcik z 
Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz.
 Na kolejnych miejscach uplasowali się: Małgorzata 
Konopacka (Siedliska-Bogusz), Magdalena Wójcik 
(Siedliska-Bogusz), Michał Borowiecki (Januszko-
wice), Mateusz Tokarski (Jodłowa), Piotr Rzeszuto 
(Zwiernik), Tomasz Czapla (Jodłowa), Łukasz Kos 
(Jodłowa), Marcin Kłusek (Jodłowa), Łukasz Micek 
(Zwiernik), Krzysztof Kos (Jodłowa) i Rafał Proszow-
ski (Zwiernik).
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Czytelnicy
piszą

Westport 10 czerwiec 2002

Redakcja  
„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE”

Na wstępie pragnę Państwu pogratulować czasopisma. Przejrzałam sta- 
rannie kilka numerów. Przyjemna szata graficzna, ciekawe i przydatne 

informacje. Piszę do Was, gdyż chcę się dowiedzieć czy bylibyście Państwo 
zainteresowani wydrukowaniem wiersza, bądź paru wierszy, które pisała moja 
mama, Emilia Jamróz, nieżyjąca od dwóch lat Brzostowianka. Mama pisała 
je oczywiście do szuflady, ale teraz pomyślałam, że może Brzostowianie mo-
gliby się zapoznać z tą małą twórczością. Załączę wiersz lub dwa, a Państwo 
dajcie, proszę, mi znać czy jesteście zainteresowani wydrukowaniem ich w 
Wiadomościach Brzosteckich. Korespondencję proszę przesłać na powyżej 
podany adres. Życzę powodzenia w pracy redakcyjnej.
Łączę serdeczne pozdrowienia.

Irena Kazmierczak

O MOJA ZIEMIO,  
ŚNIJ PIĘKNIE!

Każdy	skądś	pochodzi.
Ten	z	Kremla,	ten	z	Walii,	ten	z	Łodzi.
A	ja	pochodzę	od	dziecka
Znad	 rzeki	Wisłoki,	 z	 Rówien	Brzo-
steckich.

Można	mnie	stąd	wyrzucić
Można	mi	kazać	nie	wrócić.
Można	mnie	z	żywych	wymazać,
Wygnać,	przepędzić	za	płoty.
Ale	nie	można	wymazać	myśli,
Nie	można	zakazać	tęsknoty.
Bo	nie	ma	ziemi	obiecanej.
Jest	ziemia	przeznaczona.

Ze	wszystkich	bogactw	 -	 cztery	 ścia-
ny.
Z	całego	świata	-	moje	strony.
Nie	martwy	księżyc	tam	wraca.
To	mój	cień	wodę	ozłaca.
To	nie	woda	szumi.
To	mój	żal	śpiewa	jak	umie.

Poeci	przeszli	tamtędy
Zmienili	ziemie	w	legendy.
Gdzie	spojrzeć	tam	wschodzą	słowa.
Gdzie	dotknąć	tam	jęknie.

DO OSTATNIEGO
CIEMNEGO DNIA

I	poszliśmy	razem	w	przyszłość,
I	poszliśmy	razem:	zguba	i	ja.
Na	ciemną	służbę	ciemnego	dnia.

I	stało	się	jeszcze	puściej.
I	tylko	jeden	ocalał	mi	szept.
Idzie	za	mną	jak	zawsze	szedł.
I	nigdy	mnie	nie	opuści,
Za	światem!	Za	światem!

Ktoś	mnie	wysłucha...

I	tak	idziemy	zguba	i	ja
Do	ostatniego	ciemnego	dnia.

I	płynę,	płynę	po	nocy
Do	ciebie	kraju	uroczy.
Tam	chmurki	drżą	z	czułością
I	wiatr	kołysze	bezpiecznie.

O	kraju	mój!	Tyś	mą	miłością	wiecznie.

P. S.
Obydwa wiersze zostały napisane 
jesienią 1994 roku, kiedy mama 
gościnnie przebywała w Stanach 
Zjednoczonych i bardzo tęskniła do 
swoich stron.

Od Redakcji:
Dziękujemy za pozytywną ocenę naszego czasopisma oraz za przesłanie nam 
wierszy Pani Emilii Jamróz, które z przyjemnością publikujemy.
Jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą i czekamy na następne wiersze.

Policja informuje
W czerwcu 2002 roku na terenie dzia- 

łania Komisariatu Policji w Brzostku 
zanotowano 30 zdarzeń, które są przedmio-
tem prowadzonych postępowań przygoto-
wawczych, a w tym m. in:
1. rozbój w Brzostku (sprawca tego prze-

stępstwa został ustalony i zatrzymany, a 
Sąd Rejonowy w Dębicy - na wniosek 
Policji - zastosował wobec sprawcy 
areszt tymczasowy),

2. trzy kradzieże z włamaniem,
3. zatrzymano 9 nietrzeźwych kierowców 

i 8 nietrzeźwych rowerzystów,
4. oszustwo przy zakupie internetowym
 Policjanci Komisariatu Policji w Brzost-
ku w czerwcu 2002 roku interweniowali 72 
razy w różnych zdarzeniach, przeprowadzili 
178 postępowań w sprawach o wykroczenia 
- gdzie o winie sprawcy rozstrzyga Sąd 
Grodzki w Dębicy.
 Nałożono też 24 mandaty karne - głów-
nie za wykroczenia drogowe, a upomniano 
i pouczono 205 osób.

Policja przypomina
W ostatnim okresie czasu zarówno na  

terenie gminy Brzostek jak i Jodłowa 
zanotowano kradzieże samochodów, spraw-
cy tych przestępstw wykorzystują fakt, iż 
właściciele pozostawiają samochody bez 
jakiegokolwiek zabezpieczenia w jednym 
przypadku w otwartym samochodzie po-
zostawionym bezpośrednio przy drodze, 
znajdowały się w stacyjce kluczyki. Nadto 
właściciele zostawiają również w samocho-
dach dokumenty tj. prawa jazdy i dowody 
rejestracyjne.
 Nadmieniam, że w przypadkach stwier-
dzenia niewłaściwego zabezpieczenia 
pojazdu przed kradzieżą, pozostawienia w 
nim dokumentów, firmy ubezpieczeniowe 
odmawiają wypłacenia odszkodowania.
Dbajmy właściwie o swoje mienie, nie 
pozwólmy się okradać.

Komendant Komisariatu Policji
w Brzostku

nadkom. Marek Boroń

Galeria GOK
w miesiącu sierpniu

zaprasza
na wystawę fotograficzną

Anny Bajdy
zatytułowaną

BRZOSTECKIE DZIECI
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24 czerwca br. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy.  
Sprawozdanie z prac Zarządu Gminy i realizacji 

uchwał Rady Gminy złożył Wójt Leszek Bieniek. Rada Gminy 
podjęła uchwały w sprawie:
	podziału Gminy Brzostek na okręgi wyborcze w celu 

przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Brzostek.
	opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Dębickiego 

dotyczącej podziału Powiatu Dębickiego na okręgi wybor-
cze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu 
Dębickiego.

	zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2002 roku.

	zmiany uchwały budżetowej  na 2002 rok Nr 
XXXV/318/2001 Rady Gminy w Brzostku z dnia 28 
grudnia 2001 roku.

	ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Pol-
skich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Warszawie.

	nadania nazwy ulicy we wsi Brzostek.
	sprzedaży działek oznaczonych nr 1149/2 i nr 1149/4 

położonych w Brzostku.
E. Szukała

Z prac Rady Gminy Z prac Zarządu Gminy
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Gminy rozpatrywane  

były następujące sprawy:
	rozpatrzono pozytywnie 3 podania o udzielenie zezwo-

lenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 
do 4,5% alkoholu oraz piwa w miejscowościach Bukowa, 
Kamienica Górna i Brzostek

	rozpatrzono pozytywnie 2 podania o przyznanie dotacji 
do zakupu sadzonek na zalesienie działek położonych w 
Skurowej i w Siedliskach Bogusz

Podjęte zostały uchwały w sprawie:
	powierzenia stanowiska dyrektora Gimanzjum w Brzostku 

Pani Urszuli Kobak, Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Gorzejowej Pani Halinie Dziedzic, w Smarżowej Pani Re-
ginie Śliwa i w Przeczycy Panu Władysławowi Ramut

	wprowadzenia układu wykonawczego do Uchwały Nr 
XXXIX/343/2002 Rady Gminy w Brzostku z dnia 24 
czerwca 2002r. w sprawie zmiany budżetu Gminy

	powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim

M. Dodolak

Kapela Ludowa „Brzostowianie”  
wzięła udział w XI Międzywoje-

wódzkim Spotkaniu Kapel Ludowych 
na stadionie w Wiśniowej.
 Oprócz brzosteckiej kapeli prezento-
wało się na niej 8 kapel: Kapela Ludowa 
„Trzcinicoki” z Jasła, Kapela Ludowa 
Władysława Pogody Z Kolbuszowej, 
„Kamfinioki” z Jedlicza, „Jeżowianie 
z Jeżowego k. Niska, Kapela Górali 
Spiskich z Bukowiny Tatrzańskiej, „W 
kuźni u kowala” z Kowalowej, „Wiśnio-
wianie” z Wiśniowej i „Pogórzanie” z 
Jasła.

Spotkanie kapel ludowych
Przy pięknej słonecznej pogodzie po-
szczególne kapele prezentowały swój 
rodzimy folklor. Nasza kapela zaprezen-
towała się tamtejszej publiczności zna-
komicie. Nie zabrakło braw i owacji.
Był to jednak przegląd, nie konkurs i 
wszyscy dostali jednakowe dyplomy i 
nagrody pieniężne.
 Spośród wszystkich prezentujących 
się kapel, mnie osobiście, najbardziej 
podobała się Kapela Górali Spiskich 
z Jurgowa gm. Bukowina Tatrzańska. 
I to nie tylko dlatego, że posiadali 
przepiękne oryginalne góralskie stroje, 

Judith Krantz
Tylko Manhattan

Powieść obyczajowa z życia amerykańskich wyższych  
sfer pełna zawikłanych intryg i skandali rodzinnych. 

Bohaterka, Maxi Amberville, członkini nowojorskiej 
rodziny magnatów prasowych, ma dwadzieścia dzie-
więć lat i trzech byłych mężów na dwóch kontynentach. 
Prowadzi życie będące niekończącym się pasmem 
przyjemności, pławienia się w luksusie, podróży. Kiedy 
jej matka Lily, która po tragicznej śmierci męża objęła 
kierownictwo firmy, nieoczekiwanie wychodzi za mąż za 
wuja Maxi Cuttera, człowieka bezwzględnego, nie prze-
bierającego w środkach by zagarnąć fortunę rodzinną, 
młoda kobieta rzuca mu wyzwanie. Zostaje redaktorem 
naczelnym przeżywającego kłopoty finansowe magazy-
nu kobiecego „Guziki i Kokardy”, dawnej dumy firmy, 
który Cutter planował zlikwidować...
 Na podstawie książki powstał popularny serial tele-
wizyjny wyświetlany także w Polsce.

charakterystyczne dla tego regionu, ale 
najbardziej urzekła mnie autentyczność 
tej kapeli oraz fakt że reprezentują ją w 
całości ludzie bardzo młodzi (20 - 25 
lat). Z rozmowy z nimi wynika, że nie 
działają przy żadnej instytucji, sami się 
organizują, ćwiczą w wolnych od pracy 
chwilach, grają i śpiewają, bo kochają 
tę muzykę, którą przekazali im dziad-
kowie i rodzice. Pomimo tak młodego 
wieku prawie wszyscy mówią gwarą.
 Myślę, że mogliby stanowić wspa-
niały wzór dla naszej młodzieży, która 
niestety, jak zdążyłam zauważyć, nie 
bardzo garnie się do folkloru.

E. Michalik

Warto przeczytać Ana Tortajada 
Zdławiony krzyk

Zdławiony krzyk to dziennik z najeżonej trudnościami podró 
ży do Afganistanu, jaką w zeszłym roku odbyła znana hiszpań-

ska dziennikarka, zajmująca się sytuacją kobiet na świecie, ich 
prawami i naruszaniem tych praw. Pobyt w Afganistanie i w Paki-
stanie, w obozach dla afgańskich uchodźców, zaowocował książ-
ką, która stała się wydarzeniem w Hiszpanii- miała aż dziewięć 
wydań w ciągu sześciu miesięcy. Autorka Zdławionego krzyku 
została na wniosek królowej Zofii uhonorowana tytułem Kobiety 
Roku przez hiszpańskie  Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.
 Ta książka to przejmujący obraz życia  Afgańczyków, 
wśród których talibowie stanowią przecież tylko mały procent  
- 50 000 z ponad 20 000 000. To potępienie fundamentalizmu 
i hołd złożony niezwykłym, silnym kobietom. To groza, która 
miesza się z podziwem dla odwagi ludzi żyjących w piekle. I 
dla nadziei ukrytej pod burkami mieszkanek kraju, na który po 
11 września 2001 zwrócone są oczy całego świata. To wreszcie 
wspaniała lektura.

(wykorzystano materiał z ofert  
książkowych dla bibliotek)
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KRZYŻÓWKA 
Z NAGRODĄ

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1)	Dawniej	skating;	6)	Część	Nawsia	Brzosteckie-
go;	7)	Pisarz	tadżycki	(1878-1954);	8)	Krzyżów-
kowa	papuga;	11)	Wagabunda;	13)	Stopień	mi-
strzowski	w	dżudo;	15)	Np.	Liwocz;	16)	Samochód	
z	taksometrem;	17)	Przestarzałość,	przeżytek.
Pionowo:
1)	Wytłumaczenie	czegoś	w	sposób	bardzo	prosty;	
2)	Biadania,	narzekania;	3)	Urządzenie	łagodzące	
wstrząsy;	4)	Żywotnik	rosnący	przed	budynkiem	
starej	szkoły	w	Brzostku;	5)	Bezstronność	sądów;	
9)	Ręczne	narzędzie	do	omłotu	zboża;	10)	Krzew	
o	srebrzystych	baziach;	12)	Naczynie	służące	do	
przechowywania	prochów	zmarłego;	14)	Legendy	
skandynawskie.

Litery	z	kratek	ponumerowanych	w	prawym	dolnym	
rogu	utworzą	rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczo-
nego pod diagramem dostarczone do dnia 10 
sierpnia 2002 r. do Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.
Rozwiązanie	 krzyżówki	 z	 poprzedniego	 numeru:	
SŁONY POTOK
Nagrodę	 książkową	wylosował:	MARCIN PARAT  
z Brzostku
Po	odbiór	nagród	prosimy	zgłaszać	się	do	GOK	w	
Brzostku

J. Nosal

Po	wpisaniu	w	poziome	rzędy	nazw	przed-
miotów	i	zwierząt,	w	pogrubionej	pionowej	
kolumnie	otrzymasz	hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH
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Stary	Żyd	dawał	do	gazety	nekrolog	po	śmierci	swojej	żony	i	zapytał		
o	cenę.
-	Do	pięciu	wyrazów	za	darmo.
-	Nooo...	to	niech	będzie:	Zmarła	Zelda	Goldman.
-	Ma	pan	do	dyspozycji	jeszcze	dwa	wyrazy.
-	To	niech	będzie	-	Zmarła	Zelda	Goldman,	sprzedam	Opla.

		
Idzie	pijany	facet	po	ulicy	i	co	chwilę	to	macha	ręką,	to	się	śmieje,
podchodzi	do	niego	policjant	i	pyta:
-	Czemu	pan	się	śmieje?
Opowiadam	sobie	kawały.
-	A	czemu	pan	macha	ręką?
-	Bo	niektóre	już	znam.

		
Dlaczego	produkuje	się	białą	czekoladę?	
-	Żeby	Murzynek	mógł	również	ubrudzić	sobie	buzię.

		
Co	to	jest	żona	i	teściowa	w	samochodzie?
Zestaw	głośnomówiący.

		
ZOO.	Matka	z	synkiem	stoją	przed	klatką	z	pawianami.
-	Mamo	dlaczego	w	tej	klatce	zamknięto	informatyków?
-	Jak	to	informatyków?!
-	No	jak	nasz	tatuś:	brudne,	nieogolone	i	z	odparzeniami	na	d....

10

1

3

7
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Od 31 maja do 2 czerwca br. miał miej- 
sce Bursztynowy Rajd Związku 

Drużyn ,,Źródła Mocy’’. Przebywaliśmy w 
nieznanej nam jeszcze Rudawce - Tarnawce 
Rymanowskiej, która jest małą, lecz bardzo 
piękną miejscowością. 
 Wyjechaliśmy w piątek rano (ok. 8.30), 
na miejscu byliśmy ok.12.00. Część uczest-
ników (ci, którzy nie mieli karimat) spała 
w... kolejowych wagonach (każdy wypo-
sażony w 12 łóżek piętrowych i 2 stoliki). 
Cała reszta obie noce spędziła w nowych, 
niesamowitych namiotach firmy MARA-
BUT, które należą do nas!! 
 Kadra biwakowa była trochę inna niż 
zwykle. Nieobecni byli Gekon (dh Krzysztof 
Bogaczyk zdający maturę) i dh. Paulina Rej-
wer (sesja...) Zastąpili ich Misiek (Marcin 
Miszczyk, drużynowy 66 DSH) i Tygrys 
(Sebastian Bogdan). Wspaniale spełnili 
swoje obowiązki, a zwłaszcza Misiek, który 
zastępował Gekona w roli biwakowego „le-
karza pierwszego kontaktu...” Komendantką 
biwaku wyjątkowo nie była nasza dh. Basia, 
ale dh. Madzia (drużynowa 55 DDH ,,Ga-
wra”).
 Teraz wymienię atrakcje! Jeszcze w 
piątek byliśmy na wędrówce (to tam w 
chaszczach druh Wojtek, świeżo upieczo-
ny przewodnik Beskidu Wschodniego, 
stwierdził „idziemy na ślepo”...) gdzie m.in. 
mieliśmy okazję zwiedzania starego cmen-
tarza znajdującego się w lesie. Po powrocie 
zjedliśmy pyszną kolację, a o 20.00 odbyło 

Bursztynowy rajd
się ognisko słowiańskie. Układaliśmy 
wówczas ciąg dalszy do legendy o „Królu 
Wężów”, snuliśmy opowieść o pierwotnym 
Słowianinie oraz słuchaliśmy opowiadania 
wędrowca z przeszłości - Ibrahima Ibn 
Jakuba (w tej roli dh Tomek Czapla). Nad 
ogniem rozpalonym wtedy czuwaliśmy aż 
do niedzielnego odjazdu. Palił się przez cały 
czas, nawet w deszczową noc!
 W sobotę pobudka była o 8.00, a po 
śniadaniu zaczęliśmy się przygotowywać 
do gry terenowej i podchodów. Najpierw 

opowiem o słowiańskiej grze: zostaliśmy 
podzieleni na dwie grupy - jedna poszła 
drogą przez rzekę, druga zaś na początku 
wygodnie asfaltem, ale za to potem męczyła 
się pod wyyysoką górę. Ta góra to Kiczerka, 
na której szczycie mieliśmy do wykonania 
następujące zadania: 1. Odnaleźć dwa skar-
by, 2. Odnaleźć 9 bursztynów.
 Poobiednie podchody także odbyły się 
w dwóch grupach - jedna to byli myśliwi, 
druga zaś zwierzątka. Myśliwi mieli poczuć, 
jak to trudno jest upolować coś na obiad, 
zwierzątka zaś, jak nieprzyjemnie jest być 
upolowanym... Zwierzątka najpierw wy-
myślały i pokazywały sposób (dla każdego 

„Myśliwi gotowi do akcji”, w tle - flisz karpacki nad Wisłokiem

KLASA Okręgowa Dębica Trampkarze Starsi
(końcowa	tabela	sezonu	2001/2002)

Lp Nazwa	klubu Mecze Zw Rem Por Punkty Bramki
1. Kolejarz	Dębica 26 17 6 3 59 73:34
2. KP	Ropczyce 26 16 3 7 51 78:51
3. LKS	Żyraków 26 16 3 7 51 62:36
4. LKS	Łęki	Górne 26 11 6 9 39 42:40
5. Borowiec	Straszęcin 26 11 5 10 38 55:44
6. Inter	Batista	Gnojnica 26 10 7 9 37 43:49
7. LKS	Brzeźnica 26 9 7 10 34 57:49
8. Piast	Wolica	Piaskowa 26 9 7 10 34 38:56
9. Bodzos	Monis	Podgrodzie 26 10 3 13 33 44:44
10. Błękitni	II	Ropczyce 26 8 7 11 31 46:37
11. Maxpol	Wiewiórka 26 8 5 13 29 45:66
12. Pogórze	Wielopole	Skrzy. 26 8 4 14 28 47:75
13. LKS	Nagoszn 26 7 6 13 27 44:61
14. Brzostowianka	Brzostek 26 4 7 15 19 27:59

Lp Nazwa	klubu Mecze Zw Rem Por Punkty Bramki
1. MKS	Dębica 20 17 1 2 52 81:29
2. LKS	Żyraków 20 14 1 5 43 65:45
3. Chemik	Pustków 20 13 2 5 41 63:36
4. Górka	Ropczyce 20 11 2 7 35 58:44
5. Podkarpacie	Pustynia 20 10 1 9 31 74:49
6. Brzostowianka	Brzostek 20 9 2 9 29 61:54
7. Rzemieślnik	Pilzno 20 8 3 9 27 51:70
8. Dąbrówka	Stara	Jastrząbka 20 7 3 10 24 54:60
9. Borowiec	Straszęcin 20 5 3 12 18 64:67
10. Bodzos	Monis	Podgrodzie 20 3 1 16 10 42:94
11. VictoriaTeam	Przecław 20 2 1 17 7 28:93

KLASA A Grupa I Dębica
(końcowa	tabela	sezonu	2001/2002)Koniec sezonu

piłkarskiego
Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Podkarpac- 

kiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2001/2002 
awans do Klasy Okręgowej uzyskała drużyna KP 
Kolejarz Dębica, natomiast do Kl. B spadły druży-
ny Brzostowianka Brzostek i LKS Nagoszyn.
 Nie ma się więc czym chwalić ale i nie ma co 
rozpaczać. W sporcie są sukcesy i porażki. Nale-
ży tylko wyciągnąć wnioski z dotychczasowych 
niepowodzeń i rzetelnie zabrać się do pracy aby 
już za rok świętować powrót do klasy A. Dotyczy 
to w tym samym stopniu piłkarzy, działaczy jak i 
kibiców, których rola jest równie ważna jak zawod-
ników.
 Gratulacje natomiast należą się naszym Tramp-
karzom. Szóste miejsce w tabeli to niewątpliwy 
sukces naszych młodych piłkarzy i nadzieja, że w 
przyszłości może coś drgnie w brzosteckiej piłce. 
Nie oczekujemy wprawdzie takich sukcesów jak 
w tenisie stołowym, ale na poprawę wszyscy brzo-
steccy kibice liczą.

MM
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Trwają prace przy budowie mo- 
stu na Wisłoce. Rozminowane 

zostały już falochrony starego drew-
nianego mostu. Obecnie umocowy-
wane są stalowe pale, które zostaną 
zalane betonem i będą stanowić 
konstrukcję nośną nowego mostu. 
Rozpoczęto też spawanie konstruk-
cji stalowej 6 przęseł. 

(AZ)

Budowa 
mostu  
na półmetku

inny!), w jaki mogły być zabite (np. „Jestem 
wiewiórką i możesz mnie zabić strzałem 
z łuku”) - myśliwi musieli to zapamiętać! 
Po czym zwierzątka miały 15 minut na 
schowanie się w dosyć gęstym i zielonym 
lesie, przy cichutko szemrzącym, płytkim, 
ale szeroko rozlanym Wisłoku, zawiesza-
jąc niedaleko miejsca swojego ukrycia się 
chustę harcerską. Jeśli myśliwy znalazł 
zwierzątko, musiał jeszcze je w odpowiedni 
sposób „zabić”. Zdarzali się tacy, którym 
pomyliły się zwierzątka i sposób zabicia i 
za to „płacili własnym życiem”... 
 Wróciliśmy ok. 19.00. Po kolacji, z okazji 
święta wszystkich dzieci, odbyło się „dzie-
cinne” ognisko... Dobrze się bawiliśmy, a 
także dostaliśmy wirtualne prezenty... Potem 
myju myju i do śpiworków. Nie wszystkim 
dane było się wyspać - ta noc okazała się 
„nocą Miśka”, który udzielając licznej po-
mocy przeziębionym rajdowiczom wykazał 
swoje spore umiejętności medyczne!
 W niedzielę poszliśmy do małego, ale za 
to bardzo ładnego kościółka we wsi Pastwi-
ska. Ok. 14.00, po złożeniu i spakowaniu 
plecaków, namiotów i posprzątaniu terenu, 
odjechaliśmy z Rudawki. RAJD tkwi ciągle 
w naszych pamięciach, m.in. w postaci na-
stępującego poematu:

Na biwaku było fajnie i bardzo ciekawie!
Chociaż ze zmęczenia umieraliśmy prawie!
Pogoda nam trochę nie dopisała
I ciemna chmura nad nami wisiała...
Wędrówki były wyczerpujące
Ale ogniska bardzo znaczące!
Mimo iż druhna komendantka chora,
To dyscyplina była spora!
Na czas podchodów zwierzętami łagod-
nymi
Byliśmy, ale z minami bardzo złymi!
Była i wiewiórka, co od łuku pada
I zmutowana bardzo groźna żaba...
Najciekawsze były salamandra i żółw
Żeby je zwyciężyć, dużo było gestów.
W sobotę wieczorem Ci, co chorowali

Pyszną Witaminkę C od Miśka dostali!
W niedzielę daleka droga do kościoła
Tam pełno ludzi było dookoła
Po powrocie żeśmy się spakowali
Posprzątali i do domków odjechali!
Teraz apeluję z wielką prośbą do druży-
nowych
Bo pragnę więcej takich RAJDÓW BUR-
SZTYNOWYCH!!!

Mariola Zdziarska, 
zastępowa KOBR  

w 77 DH „Puszcza”

Nieco później niż BURSZTYNOWY  
RAJD miał miejsce UROCZYSTY 

SZTANDAROWY ZLOT CHORĄG-
WI PODKARPACKIEJ w Rzeszowie. 
Dokładnie 15 dnia czerwca w stolicy na-
szego województwa zebrało się ok. 1200 
harcerzy, harcerek, 
instruktorek i instruk-
torów, aby wspólnie 
świętować fakt nadania 
naszej chorągwi ZHP 
imienia Olgi i Andrzeja 
Małkowskich. Jako że 
bohaterowie podkar-
packiego harcerstwa to 
założyciele Skautingu 
polskiego, a przy tym 
autentyczne wzory do 
naśladowania, każda 
niemal drużyna wy-
stawiała na Zlot swoją 
reprezentację. Warto 
było! Po Mszy św. 
odprawionej przez ks. 
biskupa diecezji rze-
szowskiej został po-
święcony i przekazany 
sztandar, po czym de-
filowaliśmy głównymi 
ulicami Rzeszowa, aby 
następnie zebrać się na 
rzeszowskich „plan-
tach” w cieniu drzew i 

Rzeszów, Prezentacja dorobku drużyn przez komendantkę 
Związku Drużyn „ŹRÓDŁA MOCY” phm. Barbarę Smołę 
oraz zastępcę phm. Magdalenę 

Fot. M. Skrzyż

estrady. Tam prezentowaliśmy swój dorobek 
- hufców oraz poszczególnych drużyn. Nie 
mogło też zabraknąć naszych oryginalnych 
namiotów i projektu BURSZTYNOWYM 
SZLAKIEM!!! Potem można było wziąć 
udział w autorsko-aktorskim spotkaniu z 
druhną Barbarą Wachowicz, autorką cy-
klu książek „Wierna rzeka harcerstwa” i 
równocześnie niesamowitą harcerką oraz 
posłuchać koncertujących zespołów har-
cerskich. Był wśród nich rzeszowski Klang, 
zdobywca pierwszych nagród na między-
narodowych festiwalach szantowych, były 
znajome naszej drużynie grupy śpiewające 
z Mielca i Dębicy.
Oby więcej takich spotkań z harcerzami z 
całego Podkarpacia!

Barbara Smoła
drużynowa 77 DH „Puszcza”
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Fot. J. Nosal


