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Uroczystości Dziękczynno - Dożynkowe

Przekazanie tradycyjnego bochna chleba

Wieńcom z Woli Brzosteckiej, Brzostku  
i Siedlisk Bogusz przyznano I miejsce

Korowód dożynkowy
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W piękną, słoneczną niedzielę 8  
września b.r. odbyły się w Brzostku 

dożynki gminne połączone z dożynkami 
parafialnymi. Uroczystości rozpoczęły 
się Mszą św. w kościele parafialnym 
w Brzostku celebrowaną przez Ks. 
Proboszcza Jana Cebulaka, który 
wygłosił również kazanie dla rolników. 
Przed Mszą św. nastąpiło uroczyste 
poświęcenie wieńców dożynkowych. 
Po Mszy barwny korowód dożynkowy 
przeszedł ulicami Brzostku na plac przy 
GOK. Starostowie dożynek - państwo 
Kazimiera i Krzysztof Baran ze Skurowej 
- przekazali tradycyjny bochen chleba na 
ręce Wójta Gminy Brzostek pana Leszka 
Bieńka. Święto rolników z naszej gminy 
zaszczycił swą obecnością Przewodni-
czący Rady Powiatu Dębickiego pan Jan 
Niwa, księża z brzosteckiej parafii oraz 
władze powiatowe i gminne, natomiast 
Wojewoda Podkarpacki pan Zdzisław 
Siewierski przysłał na ręce Wójta list 
wraz z podziękowaniami za całoroczny 
trud rolników.
 Tradycyjnie na początku uroczystości 
odbył się konkurs wieńców dożynko-
wych. Komisja w składzie: Ks. Proboszcz 
Jan Cebulak, Wójt Gminy Leszek Bieniek 
i Stanisław Samborski - postanowiła 
przyznać trzy równorzędne pierwsze 
miejsca dla wieńców z Woli Brzosteckiej, 
Siedlisk Bogusz i Brzostku. Drugie miej-
sce zdobyły wieńce z Kamienicy Górnej, 
Opacionki, Nawsia Brzosteckiego i Ja-
nuszkowic, a trzecie miejsce wieńce z 
Zawadki Brzosteckiej, Kleci i Skurowej.
W części artystycznej wystąpiły kapele 
ludowe z Brzostku i z Wiśniowej oraz 
Katarzyna Lisowska z Brzostku. Odbyły 
się również konkurencje rekreacyjno-
sportowe dla przedstawicieli poszcze-
gólnych miejscowości. Sporo emocji 
wywołała konkurencja dla sołytsów 
polegająca na obieraniu ziemniaków na 
czas. Najszybszym okazał się Zbigniew 
Górka z Woli Brzosteckiej. Konkurencja 
dla kobiet polegała na wbijaniu gwoździ 
do pieńka. W ciągu 30 sekund najwięcej 
gwoździ wbiła pani Krystyna Wal z Woli 
Brzosteckiej. Przedstawiciele brzydszej 
części społeczeństwa zmierzyli się w 
podnoszeniu piętnastokilogramowego 
odważnika. W rywalizacji tej zwyciężył 
Robert Sitarczyk ze Skurowej. Natomiast 
dzieci rzucały mini ringo do kosza i tu 
najlepszym okazał się Sławek Tocki z 
Nawsia Brzosteckiego.
 Nie zabrakło również wystaw towarzy-
szących dożynkom. Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego przygotował wystawę płodów 
rolnych, Koło Pszczelarzy w Brzostku 
przygotowało wystawę, na której moż-
na było zakupić miód z pasieki pana 
Stanisława Jaskółki z Kamienicy Dol-
nej. Można też było podziwiać piękne 
prace twórców z terenu gminy, a 77 DH 
„PUSZCZA” działająca przy Gimnazjum 
w Siedliskach Bogusz przygotowała 
Wystawę Zdjęć Projektowych, Bur-

sztynowo-Słowiańskich, Biwakowych, 
Rajdowych, Obozowych.
 Uroczystości zakończyła zabawa 

taneczna. Do tańca przygrywał zespół 
„PARADOX” ze Strzyżowa.

J. Zegarowska

Ocena wieńców dożynkowych

Rywalizacja sołtysów

Delegacje z poszczególnych sołectw na dziedzińcu kościelnym
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To była gonitwa! Wykonanie wieńca  
żniwnego na Mszę Odpustową 

w Siedliskach Bogusz (pomysł oraz 
praca Pani Sołtys i pomocników z gim-
nazjum okazały się świetnie trafione, ale 
o tym później), przygotowanie przez uro-
cze dziewczyny: Dominikę, Martę, Doro-
tę, Małgosię oraz dziarskich chłopców: 
Daniela, Łukasza, Marcina i Adriana 
barwnych strojów ludowych, umówie-
nie harcerki Kasi i harcerza Mariusza 
do poświęcenia chleba oraz udział w 
uroczystej Mszy św. - z tego składał się 
przeddożynkowy weekend 7 - 8 wrześ-
nia 2002 oraz sama niedziela - Święto 
Matki Bożej Siewnej - rano. Potem była 
krótka przerwa na obiad i szybki wyjazd 
do Brzostku - trzeba wszak zdążyć 
na Dożynkową Mszę o 15.00!! Ekipa 
„wieńcowych” dziewcząt wymieniła się - 
haftowane gorsety i kwieciste spódniczki 
założyły tym razem Wiola, Agnieszka, 
Aneta i Angelina, towarzysząc chłopcom 
- trzecioklasistom. Chwile grozy przeżyli 
autorzy wieńca, kiedy okazało się, że 
ułożona z kilkunastu snopków złocista 
kopka, w którą wbito symboliczne kosę 
i grabie, nie mieściła się w żaden żywy 
sposób w żuku siedliskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej... Na szczęście jakby 
na zamówienie pojawił się wówczas 
czerwony Fiat 126 p z bagażnikiem 
na dachu. Dzielny „maluch” przewiózł 
wieniec przez niejedną siedlisko - brzo-
stecką górę bez straty choćby źdźbła 
słomy! Pięknie reprezentowali się nasi 

DOŻYNKI 2002 - relacja z Siedlisk Bogusz
gimnazjaliści, piękne były i pozostałe 
wieńce - efekt zarówno mrówczej pracy, 
jak i twórczej inwencji autorów. Zaiste 
trudne zadanie spoczywało na barkach 
jurorów z Brzostku - ks. Proboszcza, 
Wójta Gminy i pracownika Domu Kul-
tury, p. Samborskiego, kiedy przyszło 
im wyłonić wieńce „najpiękniejsze - 
najbardziej dożynkowe”. I nasz wieniec 
- siedliski - znalazł się w ich gronie!
Dodatkowymi dożynkowymi atrakcjami 
okazały się:
– Występ ludowej kapeli BRZOSTO-

WIANIE (cieszącej zarówno ucho, 

jak i oko)
– Wystawa Zdjęć Bursztynowo - 

Słowiańskich: biwakowo - rajdowo 
- obozowych przygotowana przez 
77 DH „Puszcza” (z niejednych ust 
padały komentarze: „...chciałbym i 
ja pojechać na taki wyjazd... ja też 
chciałabym tam być...”)

– Dożynkowe Zawody Sportowe 
prowadzone przez siedliskiego na-
uczyciela, p. Krzysztofa Dziedzica 
(śmiechu było co niemiara...)

– Inne występy, tańce, zabawa... ale nie 
„hulanki, swawola” - co to, to nie!

Z niecierpliwością czekamy na Dożynki 
AD 2003!!

(bs)

Czytelnicy
piszą

Cudze chwalicie 
swego nie znacie...
W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowy- 

mi pragnę skierować kilka słów do czytelników Wia-
domości Brzosteckich.
 Przez ostatnie osiem lat nie uczestniczyłem czynnie w 
pracach samorządu mogę więc pisać w roli postronnego 
obserwatora i podzielić się swoimi spostrzeżeniami.
Ostatnia kadencja brzosteckiego samorządu upłynęła pod 
kierownictwem wójta Leszka Bieńka.
Jaka ona była?
Trochę inna niż te, do których już się przyzwyczailiśmy...
Cechowała ją:
- dobra współpraca między Radą i zarządem
- brak nagłośnionych w prasie konfliktów z radami sołe-

ckimi i sołtysami
- poprawa wizerunku gminy Brzostek w powiecie i regionie
- dobra współpraca z lokalna prasą i dziennikarzami

- bardzo duże inwestycje w infrastrukturę (szkolnictwo, 
kanalizacja...)

- duża aktywność w pozyskiwaniu środków finansowych 
z zewnętrznych źródeł

Szczególnie tego ostatniego zazdroszczą nam inne gminy. 
Aby to osiągnąć należało stworzyć lobby brzosteckie i mieć 
dużą grupę sympatyków w powiecie, województwie.
 Tygodnik dębicki „Obserwator” bardzo dobrze ocenił 
kadencję brzosteckiego samorządu. Tylko dwie gminy w 
powiecie zostały tak ocenione. Na uwagę zasługuje też 
wysoka pozycja obecnego wójta w rankingu wpływowych 
osób w powiecie.
 Niewątpliwie dwie dziedziny wymagają jeszcze większej 
aktywności:
- łagodzenie problemów bezrobocia w gminie
- pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej

Pierwszy problem jest niezmiernie trudny. Tym bardziej, że 
głównie zależy on od sytuacji ekonomicznej kraju, na którą 
samorząd nie ma bezpośredniego wpływu.
 Drugi wymaga dobrych projektów, dużego zaangażo-
wania pracowników samorządowych przy opracowywaniu 
wniosków oraz udziału własnych środków finansowych 
gminy.
 Panie wójcie - życzę Ci dalszych sukcesów.
 Tak trzymać.

Wiesław Stanaszek
Brzostek
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Stephen White
Biała śmierć

Góry Skaliste. Dwie nastolatki giną  
brutalnie zamordowane. Poli-

cja nie potrafi schwytać zabójcy. W 
dziesięć lat póżniej sledztwo zostaje 
wznowione. Doktor Alan Gregory ma 
stworzyć portret psychologiczny ofiar. 
Zagłębiając się w przeszłość dziewcząt, 
krok po kroku zbliża się do szokującego 
rozwiązania zagadki ich śmierci. Od-
krywa, że zbrodnia sprzed lat będzie 
miała koszmarny ciąg dalszy.
Mistrzowski, absorbujący thriller psy-
chologiczny, mroczny i przerażający.


David Morrell
Rachunek krwi

Poczucie winy. Wyrzuty sumienia.  
Brad Denning, wzięty z Denver, 

nie może wyzwolić się od dręczących 
go koszmarów z dzieciństwa. Minęło 
ćwierć wieku, a on wciąż nie potrafi 
sobie wybaczyć tajemniczego zniknię-
cia swojego dziewięcioletniego brata. 
Nagle Petey wraca. Brad musi stanąć 
do śmiertelnego pojedynku o wszystko 
co kocha.
Najnowszy superbestseller. Wstrzą-
sający thriller psychologiczny, w 
którym powraca bliski Morrellowi 
motyw straty, śmiertelnego zagrożenia 
i bezwzględnej walki o przetrwanie 
człowieka doprowadzonego do osta-
teczności. Jedna z najlepszych, najbar-
dziej fascynujących i przerażających 
książek mistrza napięcia i narastającego 
strachu.

(wykorzystano materiał z ofert 
książkowych dla bibliotek) 

Warto 
przeczytać W okresie od 01lipca do 12 wrze- 

śnia 2002 r. Zarząd Gminy odbył 
5 posiedzeń.
Głównym ich tematem były następu-
jące sprawy:
 rozpatrzono pozytywnie 2 podania 

o udzielenie zezwolenia na sprze-
daż piwa w miejscowości Brzostek, 
Bukowa

 postanowiono ogłosić przetarg ogra-
niczony na sprzedaż mieszkania w 
Domu Nauczyciela w Siedliskach 
Bogusz dla nauczycieli uczących w 
Siedliskach Bogusz 

 zaopiniowano pozytywnie 3 wnioski 
o przydział sadzonek na zalesienie w 
miejscowości Gorzejowa, Grudna 
Górna, Skurowa

 postanowiono wystąpić z wnio-
skiem na sesję Rady Gminy o 
podjęcie uchwały w sprawie przy-
jęcia darowizny ozn. nr 1126/11, 
1126/12, 1126/19, 1127/8 o łącznej 
powierzchni 0,22 ha położonych 
w Brzostku, będących własnością 
Parafii Rzymsko-Katolickiej w 
Brzostku z przeznaczeniem pod 
drogę w Brzostku

 postanowiono ogłosić przetarg pub-
liczny na sprzedaż działek: nr 306/1 
o powierzchni 0.30 ha,  nr 307 o 
pow. 0,23 ha, nr 306/2 o pow. 0,28 
ha położonych we wsi Smarżowa

 postanowiono wystąpić z wnioskiem 
na sesję Rady Gminy o podjęciu 
uchwały w sprawie zamiany działek 
nr 433/1, 433/2, 435/1, 461/2, 463/1, 
345/1, 444/2 o łącznej powierzchni 
0,40 ha położonych we wsi Kamie-
nica Górna stanowiących własność 
Państwa Krystyny i Janusza Pacana, 
a przeznaczonych pod rozbudowę 
drogi gminnej Kamienica Górna 
- Granice w zamian za działkę nr 
443/2 będącej własnością Gminy 
Brzostek o powierzchni 0,53 ha

Z prac Zarządu Gminy
 podjęto następujące uchwały:
1. w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim oraz Siedliskach Bo-
gusz

2. w sprawie przyjęcia informacji z 
przebiegu i wykonania budżetu z I 
półrocze 2002

3. w sprawie powierzenia autobusu 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Brzostku celem 
zabezpieczenia dowozu młodzieży 
szkolnej do szkół podstawowych i 
gimnazjum w Gminie Brzostek

4. dokonano zmian w budżecie Gminy 
na 2002 r. i wprowadzono dodatko-
we dochody w kwocie 299.702 zł.  
W ramach dodatkowych dochodów 
m.in. przyjęto dotację z budżetu 
Wojewody na pomoc społeczną w 
wysokości 165.000 zł. Dokonano w 
ramach zmian również przeniesień 
miedzy działami. W ramach tych 
przeniesień wygospodarowano kwo-
tę 149.352 zł na pokrycie kosztów 
budowy Gimnazjum w Brzostku.

M. Dodolak
 

W sierpniu 2002 roku na terenie dzia- 
łania Komisariatu Policji w Brzost-

ku zanotowano 22 zdarzenia, które są 
przedmiotem prowadzonych postępowań 
przygotowawczych, a w tym m. in:
1. włamania do obiektów handlowych - 2
2. kradzież cudzej rzeczy - 2
3. wypadek drogowy - 1
4. kierowanie pojazdem w stanie nietrzeź-

wym - 3
5. znęcanie się nad rodziną - 3
6. wyrąb drzewa w lesie - 1
7. uszkodzenie mienia -1
Policjanci Komisariatu Policji w Brzostku 
w sierpniu 2002 roku nałożyli też 20 man-
datów karnych - głównie za wykroczenia 
drogowe, skierowano 12 wniosków o uka-
ranie, a upomniano i pouczono 341 osób.
 W sierpniu 2002 roku Komisariat Policji 
w Brzostku otrzymał nowy telefon komór-
kowy, co spowodowało również zmianę 
numeru na nr 691674374.
W związku z powyższym w sprawach pil-
nych prosimy o kontakt na wyżej podany 
numer.

Komendant Komisariatu Policji 
w Brzostku

wz. asp. J. Dziedzic

Policja
informuje

Gmina Brzostek złożyła w Agen- 
cji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa w Rzeszowie 
wniosek o pomoc finansową w 
wysokości 600.000 zł przeznaczoną 
na modernizację dróg gminnych. 
Wniosek ten złożono w ramach 
programu SAPARD - specjalnego 
programu przedakcesyjnego Rozwo-
ju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 

w ramach którego udzielana będzie 
pomoc Unii Europejskiej dla krajów 
europejskich. Głównymi kryteriami 
przy ocenie złożonych wniosków 
będą: stopień bezrobocia w gminach 
i zamożność gmin. Preferowane będą 
gminy mniej zamożne oraz zgodność 
inwestycji z unijnymi normami.

S. Król

Nadzieja na lepsze drogi
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku stano-
wiących własność Gminy Brzostek

 Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają 
do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieruchomości:
 Działki oznaczone numerem ewid. 1149/2 o pow. 0,29 ha i 1149/4 
o pow.0,16 ha położone w Brzostku w sąsiedztwie zabudowań miesz-
kalnych. Teren uzbrojony w sieć wodociągową, elektryczną i gazową. 
Działka ozn. nr ewid. 1149/4 obciążona jest służebnością przejazdu na 
rzecz każdoczesnych właścicieli działki 1149/2.
Działka 1149/2 posiada Księgę Wieczystą nr 15601, działka nr 1149/4 
posiada Księgę Wieczystą nr 38692.
 W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Brzostek działka 
1149/4 oznaczona jest symbolem A-111 MRj, jako teren zabudowy 
mieszkalno-zagrodowej i jednorodzinnej w większości zainwestowany. 
Wolne działki przeznacza się pod rozbudowę istniejących zagród, loka-
lizację nowych. bądź przeniesienie zabudowy rozproszonej. Natomiast 
działka 1149/4 w części znajduje się w terenie zabudowy mieszkalno- 
zagrodowej (o symbolu SII) oraz w strefie osadniczo-rolnej w której 
preferuje się zabudowę mieszkaniową ekstensywną (o symbolu A 125 
MRj)
 Cena wywoławcza działki nr 1149/2 wynosi: 14.943,00 zł (czter-
naście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote)
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 1.494,00 zł (tysiąc czterysta 
dziewięćdziesiąt cztery złote)
 Cena wywoławcza działki nr 1149/4 wynosi:10.371,00 zł (dziesięć 
tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych)
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 1.037,00 zł (tysiąc trzydzie-
ści siedem złotych)
 I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE 
GMINY W BRZOSTKU W DNIU 26 września 2002r. O GODZ. 10.00 
W BIURZE WÓJTA GMINY
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 23.09.2002r. 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 ulega przepadkowi, 
jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od za-
warcia 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.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Smar-
żowej stanowiącej własność Gminy Brzostek

 Przedmiotem sprzedaży jest:
Działka oznaczona nr ewid. 306/2 o pow. 0,28 ha 
położona w Smarżowej stanowiąca własność Gminy 
Brzostek, objęta KW Nr 48.272. Zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek 
działka nr 306/2 w części to teren upraw rolnych o 
powierzchni 1100 m2 (o symbolu E 14R), w pozostałej 
części to teren usług zdrowia, dwór z XIX w. z parkiem. 
Prace na przedmiotowej działce należy wykonywać w 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
(o symbolu E 20 UZ)
 Opis działki: działka położona w sąsiedztwie 
Ośrodka Zdrowia w Smarżowej, na całej powierzchni 
działki nr 306/2 rosną samosiejki i pojedyncze drzewa. 
Obecny drzewostan wymaga dużych nakładów pracy 
na wykonanie prac pielęgnacyjnych i porządkowych 
(nie stanowi wartości użytkowych dla nabywcy, gdyż 
jest objęty ochroną konserwatorską).
Użytki i klasa działki nr 306/2:RIVa-0,27 ha Bi-0~01 ha
 Cena wywoławcza działki nr 306/2 wynosi 4.000,00 
zł. (słownie: cztery tysiące złotych)
 Wadium na w/w działkę wynosi 400,00 zł (słownie: 
czterysta złotych)
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpła-
cą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 
30.09.2002r. do Kasy Urzędu Gminy w Brzostku.
 Publiczny przetarg ustny odbędzie się w Urzędzie 
Gminy w Brzostku w dniu 3 października 2002 roku 
o godzinie 9.00 w biurze Wójta Gminy.
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś po-
zostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po za-
kończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli 
osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się 
od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w dniu wyzna-
czonym do stawienia się w Kancelarii Notarialnej.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez po-
dania przyczyn.
W przypadku wyniesienia granic, koszty pokrywa ku-
pujący.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
sprzedaż nieruchomości położonych w Smarżowej stanowiących własność Gminy Brzostek w drodze negocjacji

Przedmiotem sprzedaży są:
Działki oznaczone nr ewid. 308/2 o pow. 0,31 ha, 308/3 o pow. 0,10 ha i 308/4 o pow. 0,14 ha położone w Smarżowej znajdują 
się w obrębie zabudowy zagrodowej przy wiejskiej, asfaltowej drodze. W pobliżu znajduje się Ośrodek Zdrowia. Teren uzbrojony 
w sieć gazową i elektryczną.
Działki nr 308/2, 308/3 i 308/4 posiadają Księgę Wieczystą nr 48.272.
W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Brzostek działka nr 308/2 znajduje się w terenie upraw rolnych, adaptacja 
stała z możliwością zmiany przeznaczenia na trwałe użytki zielone w enklawach przylegających bezpośrednio do łąk i pastwisk, 
o symbolu E-19R, 
działka nr 308/3 znajduje się w strefie osadniczo - rolnej na głębokości 22 m od granicy wschodniej w kierunku zachodnim o 
symbolu S H, w pozostałej części w terenie upraw rolnych, o symbolu E-19R, 
działka nr 308/4 znajduje się w strefie osadniczo - rolnej na głębokości około 90 m, w której preferuje się zabudowę mieszka-
niową ekstansywną mieszaną z funkcją usługową lub wytwórczą wymagającą pełnej izolacji od zabudowy zwartej o symbolu S 
II, w pozostałej części w terenie upraw rolnych, o symbolu E-19R.
Użytki działki nr 308/2: Ł V - 0,31 ha; Użytki działki nr 308/3 : Ł V - 0,10ha; Użytki działki nr 308/4: Ps IV - 0,14 ha
 Cena do negocjacji działki nr 308/2 wynosi 949,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych)
 Cena do negocjacji, działki nr 308/3 wynosi 1.290,00 zł (słownie :tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych)
 Cena do negocjacji działki nr 308/4 wynosi 2.558,00 (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych)
ZAINTERESOWANYCH ZAKUPEM W/W DZIAŁKI PROSI SIĘ O SKŁADANIE PISEMNYCH OFERT W URZĘDZIE GMINY 

W BRZOSTKU (BIURO NR 5).
W przypadku wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.
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Lp. Nr 
działki

Powierz- 
chnia

Cena wywo- 
ławcza (w zł)

Wadium  
(w zł)

1 626/6 0,09 ha 3.669,- 367
2 626/7 0,11 ha 4.356,- 436
3 626/8 0,12 ha 4.699,- 470
4 626/9 0,17 ha 4.781,- 478
5 626/10 0,18 ha 5.028,- 503
6 626/11 0,15 ha 5.728,- 573
7 626/12 0,13 ha 5.042,- 504
8 626/13 2,04 ha 5.181,- 518

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

 W przypadku wyniesienia granic na gruncie koszty 
pokrywa kupujący.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Grudnej Dolnej w 
trybie przetargowym

 Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zosta-
je do sprzedaży w trybie przetargowym następująca nieruchomość: 
Działka oznaczona nr ewid. 88/6 o pow. 0,25 ha położona w ob-
rębie zabudowy zagrodowej i pól użytkowanych rolniczo. Działka 
nr 88/6 posiada Księgę Wieczystą nr 45257 prowadzoną w Sądzie 
Rejonowym w Dębicy.
 W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Brzostek 
działka nr 88/6 znajduje się w terenie upraw rolnych - adaptacja 
stała z możliwością zmiany przeznaczenia na trwałe użytki zielone w 
enklawach przypadających bezpośrednio 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 1.173,00 zł (słownie: 
tysiąc sto siedemdziesiąt trzy złote). 
Wadium dla w/w działki wynosi 117,00 zł (słownie: sto siedem-
naście złotych).
 II Publiczny Przetarg Ustny odbędzie się w Urzędzie Gminy w 
Brzostku w dniu 26 września 2002r. o godz. 11.00 (w biurze Wójta 
Gminy).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w/w wysokości do dnia 23.09.2002r. 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 ulega przepadkowi, 
jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od za-
warcia 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.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w 
Nawsiu Brzosteckim stanowiących własność 

gminy Brzostek

 Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego prze-
znaczone zostają do sprzedaży w drodze przetargu 
następujące nieruchomości:
Działki budowlane oznaczone nr ewid.626/6 o pow. 
0,09 ha, 626/7 o pow. 0,11 ha, 626/8 o pow. 0,12 ha, 
626/9 o pow. 0,17 ha, 626/10 o pow. 0,18 ha, 626/11 o 
pow. 0,15 ha, 626/12 pow. 0,13 ha, działkę rolną ozn. 
nr. ewid. 626/13 o pow. 2,04 ha położone w Nawsiu 
Brzosteckim.
 Działki położone w obrębie zabudowy zagrodowej i pól 
użytkowanych rolniczo. Dojazd utwardzoną drogą gminną. 
Teren uzbrojony w sieć elektryczną i gazową.
Działki posiadają Księgę Wieczystą nr 27.795, stanowią 
własność Gminy Brzostek.
W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Brzo-
stek działki oznaczone nr ewid. 626/6, 626/7, 626/8. 
626/9, 626/10, 626/11. 626/12 znajdują się w terenie 
zabudowy mieszkalno-zagrodowej i jednorodzinnej w 
większości zainwestowany. Wolne działki przeznacza się 
pod rozbudowę istniejących zagród, lokalizację nowych, 
bądź przeniesienie zabudowy rozproszonej (o symbolu 
K19MRj). Natomiast działka oznaczona nr. ewid. 626/13 
znajduje się w terenie upraw rolnych - adaptacja stała z 
możliwością zmiany przeznaczenia na trwałe użytki zie-
lone w enklawach przylegających bezpośrednio do łąk i 
pastwisk (o symbolu K27 R).
 I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 26 września 
2002 r. O GODZ. 9.00 W BIURZE WÓJTA GMINY.
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpła-
cą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 
23.09.2002 r. do Kasy Urzędu Gminy w Brzostku.Wójt Gminy Brzostek ogłasza

sprzedaż nieruchomości położonej w Grudnej Górnej stano-
wiącej własność Gminy Brzostek w drodze negocjacji

 Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zo-
staje do sprzedaży w drodze negocjacji następująca nieruchomość:
Działka oznaczona nr ewid. 146 o pow. 1,04 ha położona w Grudnej 
Górnej w obrębie zabudowy zagrodowej i pól użytkowanych rolniczo. 
Działka nr 146 posiada Księgę Wieczystą nr 45258 prowadzoną w 
Sądzie Rejonowym w Dębicy.
 W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Brzostek dział-
ka nr 146 znajduje się w terenie upraw rolnych i terenie istniejących 
lasów typu siedliskowego lasu wyżynnego z uzupełnieniem olsu na 
terenach podmokłych (o symbolu G-14R, G-13RL)
Użytki działki nr 146: R IVb - 0,32 ha, RV - 0,04 ha, Ps IV - 0,28 ha, 
Ps V - 0,09 ha, Ps VI - 0,02 ha, LsV - 0,29 ha
 Cena wywoławcza działki nr 146 z II Publicznego Przetargu 
wynosi 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych)
 ZAINTERESOWANYCH ZAKUPEM W/W DZIAŁKI PROSI SIĘ 
O SKŁADANIE PISEMNYCH OFERT W URZĘDZIE GMINY W 
BRZOSTKU (BIURO NR 5).
 W przypadku wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa 
kupujący.

Ogłoszenie
Urząd Gminy w Brzostku informuje, że posiada do sprzedaży działki budowlane w Brzostku (w „Plebańskim polu”):
1. Działka nr 1130/6 o pow.0,09 ha -cena 4.605,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset pięć złotych)
2. Działka nr 1130/7 o pow.0,09 ha - cena 4.605,00 zł ( słownie: cztery tysiące sześćset pięć złotych)
W Siedliskach Bogusz:
1. Działka leśna nr 1169/4 o pow.0,64 ha, cena 4.226‚00zł (słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych)
2. Działka rolna 1169/3 o pow. 2,03 ha, cena 4.206,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście sześć złotych)
Ponadto do sprzedaży przygotowywane są działki w Januszkowicach:
1. Działka rolna nr 713 o pow.1,30 ha   2. Działka nr 721 o pow.1,32 ha
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9.
Katarzyna Urbankiewicz, kucharka z 
plebani, zeznała pod przysięgą, jak 
następuje:
Na początku r. 1922 cierpiałam bardzo 
na nogi. Byłam tak osłabioną, iż po 
schodach chodzić nie mogłam, a gdy 
musiałam wejść na schody, trzymałam 
się ściany, aby nie upaść. Wtedy ofiaro-
wałam się do Matki Boskiej Przeczyckiej 
i w jednym dniu ból zupełnie ustał.

10.
Wiktoria Czekaj z Przeczycy, stale 
mieszkająca w Chicago, chwilowo tylko 
w Przeczycy przebywająca, zeznała pod 
przysięgą:
W 1918 r. zachorowała mi córka Adela, 
wówczas mająca lat 4, w Chicago, na 
nogę. Choroba była bardzo ciężka, bo 
noga dziecka była wyrwana, stąd opera-
cja była bardzo trudna. Leczenie trwało 
6 miesięcy w domu, a potem w szpitalu 
w Chicago. Mimo leczenia dziecko nie 
chodziło na nogę, jedynie na kulach.

11.
Anna Mroczek z Przeczycy doznała 
pocieszenia od Matki Najświętszej. Była 
tak chorą, iż jej nikt życia nie sądził, a po 
udaniu się do Matki Boskiej Cudownej 
zrobiło się jej zupełnie dobrze.
Także Michał Sokół z Przeczycy zeznał, 
iż w 4 wypadkach doznał pocieszenia od 
Matki Najświętszej Przeczyckiej.

12.
Aniela Kaput z Przeczycy chora cięż-
ko, po odprawieniu mszy św. wstała 
zdrowa.
Daniel z Brzostka, chory na chorobę 
św. Walentego, ozdrowiał zupełnie po 
odprawieniu mszy św., po spowiedzi i 
Komunii św. w Przeczycy.
O tym fakcie opowiadał szeroko z ambo-

Cuda i łaski Matki Boskiej Przeczyckiej cd.
ny ksiądz Konopacki.

13.
Wielkiego pocieszenia doznała Józefa 
Łukasik ze Skurowej, która trzymała się 
wiary silnie, że syn jej żyje, choć mówio-
no, że zginął na wojnie, aż pocieszenie 
nadeszło.

14.
Karolina Juda, opowiada o swym dzie-
cku, iż ono w r. 1910 ciężko zachorowało 
na oko. Lekarze stracili nadzieję uratowa-
nia oka. Wtedy odprawiła się msza św., 
i później zaraz zrobiło się dziecku lepiej 
tak, iż dziś dobrze widzi.

15.
Ks. Dr. Józef Jałowy, katecheta z Rze-
szowa a rodak tamtejszy opowiada, iż w 
r. 1914 i 1915 ciężko zachorował, gdy był 
na studiach w Wiedniu. Było to w czasie 
inwazji rosyjskiej w byłej Galicji. Wtedy 
nagle ozdrowiał, gdy się pomodlił przed 
świętym Stanisławem Kostką, w dawnym 
mieszkaniu Świętego. Obiecał za to 
Matce Najświętszej i św. Stanisławowi 
podziękować publicznie, co już uczynił 
kilkakrotnie, fundując w tej intencji witraż, 
nieraz z ambony to podziękowanie wyra-
żał, a temi słowami to także czyni.
Nadto tenże od młodości słyszał, iż ludzie 
nie inaczej jak tylko cudowną zwali Matkę 
Boską Przczycką. O Jej Cudowności 
często mówił z ambony ks. Stanisław 
Konopacki (+ 1920). Sam ks. Dr Jałowy 
w wielu wypadkach się udawał do Matki 
Boskiej i zawsze się zdarzyło, że Matka 
Najświętsza jakiś ratunek mu znalazła.

16.
Ks. Dziekan Stefan Szymkiewicz z 
Brzostka, kanonik honorowy kapituły 
przemyskiej, starzec 83-letni a jeszcze 
zdrowy jak młodzieniec, proboszcz pa-
rafii brzosteckiej, zeznał przed Komisją 
Konsystorską w dniu 3 sierpnia r. 1922 
w Przeczycy, iż w jego parafii jest wielka 
cześć dla Maryi Przeczyckiej, że ludzie 
często mówią o Jej cudowności.

17.
Państwo Andrzejowie Tułeccy z Brzostka 
kilkakrotnie doznali w Przeczycy łask, a 
szczególnie w r. 1920 w czasie wojny 
Polski z bolszewikami, gdy otrzymali 
zawiadomienie ustne i pisemne, nawet 
od władzy urzędowej, iż syn ich Janek 
Tułecki, obecnie wyższy oficer wojsk 
polskich, zginął w chwalebnej walce. 
A mimo wszystko dali na mszę świętą 
w Przeczycy błagalną. W kilka dni po 
odprawieniu mszy świętej nie tylko otrzy-
mali wieść o tym że syn żyje , ale nawet 
on sam do domu przyszedł,  za którą to 
łaskę obiecali ciż Państwo sprawić Matce 
Boskiej sukienkę.

18.
Kolman Anna z Demborzyna zeznała, iż 
w dniu 3 maja 1901 r. dziwnej doznała 
pomocy od Matki Boskiej Przeczyckiej. 
Sprawa tak się miała:

Szła owa Kolman na odpust do Brzostka. 
Musiała przechodzić przez Wisłokę. My-
ślała, że woda jest płytka, bo tędy często 
przechodziła, tymczasem woda była 
wielka, a Anna nie umiejąca pływać, za-
częła tonąć. Wtedy zaczęła głośno wołać 
pomocy Matki Najświętszej Przeczyckiej. 
Dziwnie wtedy przebyła rzekę, sama nie 
wiedząc, jak się to stało.

19.
Agata Gruszczyńska z Zagórza zacho-
rowała ciężko na tyfus plamisty tak, iż 
jej życia nie sądzono. W nocy śniło się 
jej Dzieciątko, które do niej tak powie-
działo:
„Proś mojej mamy, a da ci zdrowie”. Obu-
dziwszy się, gorąco się modliła do Matki 
Boskiej Przeczyckiej i w trzech dniach 
wstała zdrowa.

20.
Piotr Rolak z Przeczycy ur. w r. 1849, 
ongiś kościelny w kościele Przeczyckim 
za czasów ks. Jana Bieńkowskiego 
(1830-1879) opowiada, iż gdy w roku 
1870-73 ludzie nagminnie chorowali na 
cholerę, to i on wtedy ciężko zachoro-
wał. W gorączce widział jakąś Panią, 
która mu kazała się wykąpać w potoku 
przeczyckim. Zrobił to, choć to już był 
listopad, potem po przespaniu się wstał 
zupełnie zdrów.
Tenże opowiada, iż za jego czasów 
dwoje ludzi z Dębowej (zwali się Stanki) 
pokłóciło się ze sobą, a gdy jedno dru-
giemu życzenie wypowiedziało: „Abyś 
zaniemówiła”! tak się rzeczywiście stało, 
iż kobieta przestała mówić. Dłuższy czas 
tak w utrapieniu żyła, aż udała się do 
Przeczycy i tu po mszy św. odprawionej 
przemówiła. Ludzie ją zaraz oglądali jako 
cudownie uzdrowioną.

21.
Łępionka Tekla z Demborzyna, lat 51, ze-
znała, że gdy miała lat 17, zachorowała 
ciężko na ospę tak, iż przez 9 dni nic nie 
widziała, a potem, gdy ludzie się modlili 
do Cudownej Matki Boskiej Przeczyckiej, 
przejrzała i wyzdrowiała.
Taż sama opowiada, iż w r. 1910 znów 
zupełnie zaniewidziała, a po odprawionej 
mszy świętej przejrzała. Ta sama w r. 
1914 ogłuchła i zaniemówiła, a po mszy 
świętej wyzdrowiała.
Niejaki Jan Papiernik z Demborzyna, 
w czasie wojny światowej, kiedy granat 
rozerwał wóz i konie a jemu się nic nie 
stało, zeznaje, że to się stało przez 
przyczynę Maryi Przeczyckiej, którą on 
ciągle wzywał.

22.
Maria Szewczycka z Zagórza, doznała 
cudu dla swego dziecka 1,5 rocznego, 
które pół roku chorowało a gdy się msza 
św. odprawiła, nagle ozdrowiało.

23.
Doznała także łaski Marianna Kurek i 
Tekla Niemiec trzy razy. W r. 1910 za-
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chorowała ciężko na raka Pani Niewo-
dowska z Brzostka. Po odprawieniu mszy 
św. zrobiło się jej lepiej, potem całkiem 
dobrze. Jej syn Stanisław Niewodowski 
złożył wotum srebrne (dwa serca) na 
podziękowanie Matce Najświętszej 
Przeczyckiej.

24.
Sokół Józef wyprosił sobie łaskę zdrowia 
dla swego brata chorego na epilepsję. On 
to także zaniósł do organisty na litanię 
do Matki Boskiej i po odśpiewaniu litanii 
przez  organistę uzdrowienie przyszło. 
Także i Maziarka Agnieszka doznała łaski 
w wyratowaniu bydlęcia i zdrowia ojca.

25.
Nadto doznały łaski: Jan Garduła z 
Błażkowej, Ramut Marianna z Błażkowej. 
Dziedzic Marianna z Zagórza opowiada 
o jakiejś kobiecie ze Siedlisk, iż ta dla 
córki swej chorej wyprosiła w Przeczycy 
zdrowie.
Kąsek Anna z Zagórza doznała dwukrot-
nie łaski w ciężkiej chorobie i opieki nad 
synami na wojnie.
Magdalena Dziedzic z Dzwonowej, 
parafia Lubcza, doznała łaski, bo po-
przedniego dnia chodzić nie mogła, 
chorą będąc (1922), a gdy zmówiła trzy 
Zdrowaś Maryja, poczuła się tak zdrową; 
iż mogła odbyć daleką podróż, celem zło-
żenia zeznania o łaskach Matki Boskiej w 
Przeczycy w dniu 3 sierpnia 1922.
Tak samo doznała łaski Marianna Balasa 
z Zagórza i Marianna Maciejkowa.

26.
Maziarka Agnieszka zeznaje, iż 14 lat 
chorowała na reumatyzm, a po odprawie-
niu mszy świętej, nagle ból ustąpił.
Doznała także łaski Kurkowa Franciszka, 
Józefa Wojnarowska z Zagórza, Błaś z 
Dzwonowej, Weronika Grab z Zagórza, 
Anna Poznańska z Jaworza i Maziarka 
Michał.

27.
Rolak Jan opowiada o swym synie Józe-
fie, iż po mszy świętej wyzdrowiał.
Tak samo doznała łaski Helena Prymowa 
z Kamienicy, Chajnowa Katarzyna w 
uzdrowieniu dziecka chorego na tetanus, 
a sama wyleczoną została z choroby 
ocznej cudownie.
Nadto doznali łaski: Jan Baran ze Skuro-
wej w trzech wypadkach, Kopcik Zofia w 
dwóch, Jakub Gnat, gdy szukał zarobku 
w Ameryce i gdy żona tonęła w wezbranej 
Wisłoce, a Gil Adam z trzyletniej choroby 
żołądkowej został wyleczony.

28.
Jakub Baran zeznał, że za przyczyną 
Matki Boskiej Przeczyckiej odrósł mu 
ucięty kamieniem palec. Tak samo zło-
żyły zeznania pewne osoby z Nawsia 
w sprawie wyratowania z więzienia i w 
sprawie wyproszenia sobie łaski brze-
mienności.
W czasie wojny światowej, szczególnie 
w czasie bitwy, przychodzili tu ludzie z 
Jodłowej, by prosić łaski u Marii Prze-
czyckiej, jak to zeznał Mikołaj Pacana z 

Jodłowej w r. 1915.
Bartłomiej S. z Opacionki zeznaje, iż z 
reumatyzmu wyleczyła go Matka Boska 
Przeczycka, a Maryi Majewskiej z Brzost-
ka, żonie urzędnika, Maryja Przeczycka 
uleczyła córeczkę, za co owa Majewska 
złożyła wotum srebrne w Przeczycy.

29.
Katarzyna Podrazina z Przeczycy ze-
znaje:
Miałam źrebicę chorą. Kulała cały tydzień 
i mimo różnych lekarstw coraz bardziej 
zapadała. Wtedy idąc koło kościoła, tak 
głośno powiedziałam do Matki Boskiej 
Przeczyckiej: „Uzdrów mi to bydlę a 
uwierzę, żeś Ty cudowna”. Przychodzę 
do domu, a moja źrebica już nie kuleje.
Ta sama zeznaje:
W r. 1902 zachorował mi chłopiec lat 
18 na oko tak, iż zaniewidział zupełnie. 
Udaliśmy się wtedy z moją siostrą Łuka-
sik Józefą ze Skurowej do Matki Boskiej 
Przeczyckiej i kiedy po godzinie modlitwy 
przyszłyśmy do domu, chłopiec zaczął 
dobrze widzieć.

30.
M. E. zeznała, iż w licznych okazjach 
doznała pocieszenia od Matki Boskiej 
Przeczyckiej.
A więc w r. 1892, gdy była jeszcze dzie-
ckiem, a matka jej ciężko zachorowała, 
to wtedy udała się do Matki Boskiej Prze-
czyckiej i po modlitwie gorącej zrobiło się 
matce zaraz lepiej.
Także i ojciec w tym czasie tak był chory, 
iż dzieci już nie poznawał, a po gorącej 
modlitwie dzieci do Matki Boskiej Prze-
czyckiej tak przyszedł do siebie, iż na 
drugi dzień poszedł do kościoła.
Mąż mój pił w Ameryce, zeznawała U. 
E., nie chciał mię puścić do kraju, za 
którym bardzo tęskniłam, a po modlitwie 
do Matki Boskiej Przeczyckiej nagle 
sam pieniędzy pożyczył, by mię do kra-
ju wysłać, choć przedtem mówił: „Jak 
swego oka nie zobaczysz, tak i kraju nie 
zobaczysz”. Ja wróciłam, a on został w 
Ameryce. W kraju cierpiałam biedę i nę-
dzę wielką. Dzieci już nie miały co jeść i 
wtedy, kiedy miałam na cały dzień 4 śliwki 
i kromkę chleba i kiedy w tej rozpaczy 
udałam się do Matki Boskiej Przeczyckiej 
by mi dzieci z głodu nie pomarły, to sami 
ludzie przyszli mi z pomocą i przynieśli 
mi chleba, zboża i ziemniaków tak, że na 
parę dni życia miałam. Gdy mąż wrócił 
z Ameryki, tak był niedobry, że chodził 
jak opętany. Poszedł do spowiedzi do 
Tuchowa, nic nie pomogło, a do swego 
kościoła nie chciał iść, a mnie bił, kato-
wał. Dopiero, gdy się udałam do Matki 
Boskiej Przeczyckiej, po paru tygodniach 
modlitwy, wziął na siebie szkaplerz, który 
przedtem odrzucił, a dziś nawrócił się 
zupełnie, chodzi do kościoła, pracuje na 
mnie i na dzieci.

31.
Rolak Jan z Zagórza opowiada, że jego 
żona tak ciężko chorowała, iż tylko wóz-
kiem  do kościoła mogła się dostać, a 

po odprawieniu mszy św. na jej intencję 
w Przeczycy, nagle ozdrowiała tak, że 
sama weszła na wóz i obecnie dobrze 
chodzi.

32.
Szczepańska Helena z Kamienicy Dol-
nej, dotknięta od r. 1914 paraliżem, w r. 
1916 nagle za przyczyną Matki Boskiej 
w Przeczycy wyzdrowiała.

33.
Niedźwiedź  Józef ze Skurowej wstał 
uzdrowiony z choroby oczu.

34.
Kaput Aniela z Przeczycy tak zeznaje, iż 
ona jako akuszerka, będąc przy porodzie 
u Heleny Nykiel, która porodziła dwoje 
dzieci, z których jedno znak życia dawało 
ochrzczone zaraz umarło, a drugie nieży-
we się urodziło, wzięła to nieżywe na ręce 
swe i stanąwszy przed obrazem Matki 
Boskiej Przeczyckiej, prosiła, aby temu 
umarłemu dziecięciu tyle chwil życia ta 
Cudowna Maryja dała, by ono chrzest 
otrzymać mogło. To rzeczywiście się 
stało i dziecię zaraz po chrzcie umarło.

35.
P. Włodzimierz Kaczorowski, kolator, 
właściciel dóbr przeczyckich, prezes zie-
mian, zeznał przed Komisją duchowną, 
iż tylko przez łaskę Maryi, jego żona i 
dwie córki, Krzysia i Danusia, z ciężkiej 
choroby uratowane zostały.

36.
Bartusiak Wiktoria zeznała, iż w młodości 
słyszała, że w Przeczycy jedna kobieta 
mowę odzyskała.

37.
Paszkiewicz Maria z ciężkiej choroby 
serca wstała wyleczoną. W r. 1921 zarzą-
dzono spis łask w dwóch wsiach:
w Zagórzu i Demborzynie i pokazało się, 
że w 47 wypadkach wiele osób doznało 
osobliwej pociechy od Matki Najświętszej 
Przeczyckiej.
Osoby te tu wymieniamy:
Władysław Maziarka, Michał Wiśniewski, 
Balasa Marianna, Jakub Balasa, Michał 
Wiśniewski młodszy, Wiktoria Maziarka, 
Helena Maziarka, Józef Maziarka, Ka-
tarzyna Łącka, Maziarczyna Michałowa, 
Maziarka Wojciech, Jan Jarosz, Michał 
Kumięga, Józef Kurek, Maria Pasz-
kiewicz, Jan Lis, Ewa Czerkies, Anna 
Maziarka, Trojan z Lubczy, Marcin i Anna 
Bańdur, Anna Wójciczka, Michałowa 
Kurek, Marja Balasina, Jakób Kurek, 
Katarzyna Rybina, Aniela Piątek, Tekla 
Łempa, Marianna Łącka, Antoni Łącki, 
Kazimierz Łącki, Agata i Maria Wadach, 
Weronika Maciejkówna, Weronika i Anna 
Kurek, Maria Dziedzic, Wiktoria Wójto-
wicz, Józef Czech.

38.
Antoni Krygowski, z Ameryki, jak zeznaje 
zakonnica Małgorzata Nawracaj, z para-
liżu za przyczyną Matki Boskiej Przeczy-
ckiej został wyleczony w r. 1924.

Na podstawie materiałów 
przekazanych przez  

ks. Marka Marcićkiewicza
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Pod koniec ubiegłego roku szkolne- 
go, dokładnie 15 maja odbył się I 

Gminny Konkurs Czytelniczy pod ha-
słem „Lubię i umiem czytać”, w którym 
wzięli udział uczniowie klas I - III szkół 
podstawowych.
 Patronat nad konkursem objął Wójt 
Gminy Brzostek pan Leszek Bieniek. 
Jego aprobata dla pomysłu, wspieranie 
działań organizatorów oraz zapewnienie 
nagród dla wszystkich uczestników kon-
kursu były cenną pomocą w przygotowa-
niu i przeprowadzeniu pierwszej edycji 
konkursu, który był jednocześnie formą 
pilotażu do zorganizowania w bieżącym 
roku szkolnym w naszej Gminie I Powia-
towego Konkursu Czytelniczego. Dużą 
pomocą było również włączenie się w 
prace organizacyjne Dyrektora Zespołu 
Szkół w Nawsiu Brzosteckim pani Cecyli 
Balasy, gospodarza obiektu, w którym 
odbywała się impreza.
 Gminną prezentację umiejętności czy-
telniczych uczniów klas I-III zaszczycili 
swą obecnością: Wójt Gminy Brzostek 
pan Leszek Bieniek, Kierownik Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Dębicy pani 
dr Barbara Pelczar-Białek, Kierownik 
Zespołu Wizytatorów KO w Dębicy pani 
Aleksandra Hunia.
 W skład Komisji Oceniającej weszły 
wymienione już wyżej panie: Aleksandra 
Hunia, która przewodniczyła pracom i 
Barbara Pelczar-Białek, a także nauczy-
cielki: pani Anna Błaś - ze Szkoły Pod-
stawowej w Pilźnie, pani Lucyna Krutow 
- ze SP w Gumniskach, pani Leokadia 
Jałowiec - ze SP w Słotowej, pani Małgo-
rzata Adamus - ze SP w Łękach Dolnych 
oraz bibliotekarka Gminnej Biblioteki w 
Brzostu - pani Maria Kawalec.
 Należy docenić fakt, że osoby pracują-
ce w Komisji poświęciły swój wysiłek oraz 
wolny czas w sposób bezinteresowny i 
pełny zaangażowania. Miało to znaczący 
wpływ na prawidłowy przebieg uroczysto-
ści.
 Ukazując cel tych „zawodów miłośni-
ków książki” najlepiej zacytować słowa 
pani dr Barbary Pelczar-Białek, skierowa-
ne do obecnych nauczycieli - opiekunów, 
które zawarła w przemówieniu otwierają-
cym opisywaną imprezę:
 „Poprzez przygotowanie uczniów do 
dzisiejszego konkursu rozbudzacie Pań-
stwo ich ciekawość poznawczą, uczycie 
ekspresji wyrazu, rozwijacie zamiłowanie 
do książki i czytelnictwa. Ponadto jest to 
okazja do zwrócenia szczególnej uwagi 
na ucznia zdolnego, który niejednokrot-
nie niedostrzeżony w natłoku szkolnych 
problemów nie wykorzystuje w pełni 
swego potencjału intelektualnego oraz 
swych wrodzonych zdolności i talentów.
 Konkursy stwarzają również możli-
wość oceny wyników pracy dydaktycznej, 

Konkurs Czytelniczy „Lubię i umiem czytać”

Uczestnicy konkursu podczas pisemnej części pierwszego etapu

Pierwszoklasistka z Kamienicy Górnej  
odbiera gratulacje i nagrodę za zdobycie II miejsca

Finaliści
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zaprezentowania umie-
jętności swych uczniów 
na forum szerszym niż 
klasa, czy nawet szkoła. 
Uczniowie uczą się opa-
nowywać swoje emocje 
związane ze współza-
wodnictwem, oswajają 
się ze stresem, który 
niestety staje się nieod-
łącznym elementem peł-
nego rywalizacji życia we 
współczesnym świecie. 
Mają możliwość konfron-
tacji swych umiejętności 
z umiejętnościami swych 
kolegów oraz mobilizo-
wani są do dalszej pracy, 
uczą się wytrwałości w 
dążeniu do celu”.
 Słowa te nabierają 
szczególnego znaczenia 
w odniesieniu do ucz-
niów pierwszego etapu 
edukacyjnego, z uwagi 
na to, że liczba i skala 
konkursów sprawdza-
jących umiejętności edukacyjne w tej 
kategorii wiekowej jest niewielka. W od-
różnieniu od uczniów starszych, którzy 
mogą uczestniczyć w powszechnych i 
licznych konkursach przedmiotowych, 
uczniowie klas I - III oraz ich nauczy-
ciele mają raczej małe możliwości do 
wykazania się swoimi osiągnięciami na 
szerszym polu.
 Najwyższy jednak czas wspomnieć 
o samych uczestnikach. Wszystkie (z 
wyjątkiem jednej) szkoły podstawowe 
w naszej Gminie wytypowały swoich re-
prezentantów, było ich w sumie 29 osób. 
Przeważającą liczbę stanowili uczniowie 
klas III, lecz znalazła się również jedna 
uczennica z klasy I. Do drugiego etapu 
konkursu zakwalifikowało się 7 osób, 
które widzimy na zdjęciu. Poziom w 
tej grupie był bardzo wyrównany i tak: 
I miejsce zajęły 3 osoby: Mateusz 
Przewoźnik ze SP w Przeczycy przy-
gotowywany przez panią Wiesławę 
Skocz, Ilona Olszowy i Gabriela Jop 
ze SP w Kamienicy Dolnej - opiekun 
pani Małgorzata Ryba, II miejsce zajęła 
uczennica klasy I Agnieszka Reguła 
ze SP w Kamienicy Górnej przygoto-
wywana przez panią Barbarę Urban, 
III miejsce zajęły dwie osoby: Damian 
Kawa ze SP w Grudnej Górnej - opiekun 
pani Irena Chmura i Katarzyna Lipka ze 
SP w Brzostku - opiekun pani Katarzyna 
Wereszczyńska. Wyróżnionych zostało 
jedenaścioro dzieci:
 Karolina Pawluś (SP w Kamienicy 
Dolnej), Patrycja Lechwar, Dawid Wój-
cik i Sebastian Smoła (SP w Brzostku), 
Karolina Rogowska i Edyta Rogowska 
(SP w Nawsiu Brzosteckim), Piotr Dzie-
dzic (SP w Przeczycy), Natalia Nykiel 
i Paulina Sobczyk (SP w Siedliskach 

Bogusz), Agnieszka Jędrzejczyk (SP w 
Smarżowej), Katarzyna Wójcik (SP w 
Grudnej Górnej). Niezależnie od zaję-
tych miejsc wszyscy uczestnicy zasłużyli 
na nagrody książkowe i otrzymali je z rąk 
Pana Wójta. Na słowa uznania zasłużyli 
również nauczyciele przygotowujący 
swych podopiecznych. Przeważnie pra-
cowali z uczniami w czasie pozalekcyj-
nym, w dodatkowych godzinach pracy 
nie ujętych niestety w ramach płatnych 
godzin kółek przedmiotowych czy kółek 
zainteresowań.
 W bieżącym roku szkolnym odbędą 
się we wszystkich gminach powiatu 
dębickiego tego typu konkursy czytelni-
cze. Mimo, że programowo będą mniej 
obszerne, to organizacja ich również 
potrzebować będzie wsparcia ze strony 

A na koniec - wspólne pamiątkowe zdjęcie
władz samorządowych i oświatowych. 
Udział uczniów w planowanym na ten 
rok szkolny Powiatowym Konkursie 
Czytelniczym pod hasłem „Lubię i 
umiem czytać” uzależniony będzie od 
wyników jakie uzyskają w eliminacjach 
gminnych.
 Na koniec chcę wyrazić wdzięczność 
wszystkim osobom, których wcześniej 
nie wymieniłam, a które również przy-
czyniły się do bezpiecznego i radosnego 
przebiegu konkursu. Należą do nich: 
pani Małgorzata Gajda - nauczycielka 
ZS w Nawsiu Brzosteckim, pan Marek 
Szybist - właściciel sklepu odzieżowego 
w Brzostu, sponsor nagród dla dzieci, a 
także pracownicy obsługi ZS w Nawsiu 
Brzosteckim.

Maria Leja

Zarząd Gminy Brzostek
39-230 Brzostek, woj. podkarpackie, tel. (014) 68 30 111

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

1. Zadanie pn. „Projekt budowlany hali sportowej wraz z zapleczem przy 
Gimnazjum w Brzostku”.

2. Zadanie pn. „Projekt budowlany sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy 
Szkole Podstawowej w Gorzejowej”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy 
Brzostek, pok. 4, w godz. 8.00 - 15.00.

Termin składania ofert upływa w dniu 30. 09. 2002 r. o godz 10.00. Przetarg od-
będzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brzostku, w dniu 30. 09. 2002 r. o godz. 
10.30 i 11.00.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Stanisław Cholewiak, Witold Olszewski, 
tel. 68 30 111 wew. 104.

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 dys-
pozycji 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.
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Polemika i polityka
I potrzaskane armaty i gwery

Przed wyborami samorządowymi,  
warto zastanowić się jakie znacze-

nie ma ta czynność, jakie są jej skutki 
przez następne lata.
 Zastanówmy się czy wiemy jakie 
są zadania organów samorządowych, 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 
Na ten temat brak dobrej i zwięzłej lektu-
ry. Pozostaje to jakby trochę w ukryciu. 
Tylko czytanie poważnych czasopism 
pomoże nam poznać te zadania.
Przeanalizujmy czy w naszym otoczeniu, 
gminie, powiecie, istnieją osoby zdolne 
wykonywać te zadania. Oceńmy osoby, 
które zgłosiły się do wykonywania zadań 
w organach władzy. Ustalmy, jakimi 
przesłankami kierowały się te osoby.
 A oto kryteria jakim winni odpowiadać 
ludzie władzy:
– dobre wykształcenie i wszechstronna 

wiedza,
– rozumienie złożonych problemów 

społecznych (prawnych, ekonomicz-
nych, oświatowych, medycznych, 
rolniczych),

– pragnienie dokonania zmian na lep-
sze w otoczeniu czy regionie,

– dłuższy staż w poważnej pracy i wy-
raźne w niej osiągnięcia,

– osiągnięty odpowiedni status życiowy 
i materialny,

– bezinteresowność, sprawowanie 
mandatu radnego bez rekompen-
sat,

– wysoki poziom etyczny i moralny, 
własny oraz osób najbliższych,

– utrwalone poczucie szacunku do 
osób biednych i prostych. 

 Osoby kandydujące na stanowiska 
wójtów i burmistrzów, oprócz wszystkich 

powyższych cech muszą znać prawo. 
Potwierdzeniem tego może być ukoń-
czenie podyplomowych studiów prawa 
administracyjnego. Na tych stanowi-
skach wszelka działalność zarządcza 
uregulowana jest dużą ilością przepisów 
prawnych. Nieznajomość tych przepi-
sów, bądź ich nie przestrzeganie, ogra-
nicza potrzeby i uprawnienia wyborców, 
oraz prowadzi do utraty stanowiska.
 Warto poznać nie tylko zasady wy-
bierania, ale też zasady odwoływania 
osób wybranych do organów samorzą-
dowych.
 To wygórowane wymagania - powie 
być może nie jeden mieszkaniec gminy. 
Gdzie takich ludzi znaleźć? Jednak-
że tacy ludzie są. Oni tylko sami nie 
zgłaszają się po władzę. Jest tu duże 
zadanie dla odpowiednich gremiów i or-
ganizacji, aby takich ludzi pośród siebie 
wyszukać i desygnować.

Henryk Latacz

Komu oddasz władzę?

Nowy rok szkolny dla nikogo nie jest  
radosnym wydarzeniem. Dla dzie-

ci oznacza koniec wakacji, okresu 
tak mozolnie odliczanego przez cały 
rok nauki. Jeszcze 60 dni do wakacji, 
jeszcze 42, jeszcze 18 dni. I wreszcie 
koniec nauki!
 Dla nauczycieli rozpoczęcie roku 
szkolnego to okazja wysłuchania pło-
miennego przemówienia rządzących 
wraz z obietnicą podwyżek płac. Tak jest 
co roku. Twarze się zmieniają, retoryka 
nie.
 Dla matki posyłającej dwoje dzieci do 
szkoły dzień 1 września jest wspomnie-
niem koszmarnym. Na jedno dziecko 
trzeba ok. 400 zł na zakup książek, 
zeszytów, przyborów szkolnych i może 
niezbyt drogich butów.
Skąd wziąć 800zł?
 Zrujnowane zakłady pracy, rekor-
dowe bezrobocie, brak jakiejkolwiek 
nadziei na poprawę opłacalności pro-
dukcji rolnej. Po nocach straszą kikuty 
kominów i pustych hal produkcyjnych. 
Dla ludzi zakłady pracy to jak armaty i 
karabiny (gwery - określenie A. Mickiewi-

cza w „Reducie Ordona”) dla wojska.
Kto potrzaskał te armaty i gwery?
 W dniu 1 września w Brzostku odbyła 
się druga część regionalnej konwencji 
wyborczej Samoobrony. Oczekiwana 
zgoda Andrzeja Leppera dla kandydata 
Samoobrony na wójta gminy Brzostek 
wreszcie nadeszła. Udzielano reko-
mendacji dla kandydatów na radnych w 
Gorzejowej, Kamienicy Górnej, Nawsiu 
Brzosteckim, Januszkowicach oraz trze-
ciemu kandydatowi w Brzostku. Uzupeł-
niono do pięciu osób skład kandydatów 
do rady powiatu oraz wyłoniono kandy-
data na listę do sejmiku wojewódzkiego. 
W konwencji udział wzięły delegacje z 
gminy Brzostek, Jodłowa, Pilzno oraz 
z gminy Dębica. Obrady zdominowała 
dyskusja nad programem dla gmin.
 Szef Samoobrony z gminy Dębica po-
wiedział, że nie ma co wymyślać nowych 
programów, bo ten z okresu wyborów 
parlamentarnych jest wciąż aktualny. 
Odezwały się głosy, że nieprawda, bo 
np. problemu produkcji biopaliwa na 
bazie produktów rolnych nie da się 
załatwić w skali jednej gminy. Tutaj są 

inne kłopoty.
 Nieoczekiwanie ktoś wyrwał się z 
zapytaniem, czy znany jest drwal co 
niegdyś grasował w gminnych lasach. 
Ale nikt go nie znał.
 Dyskutanci powrócili do tematu czym 
powinna zająć się Samoobrona. Kandy-
dat na radnego z Nawsia Brzosteckiego 
powiedział, że oprócz rolnictwa także 
problemem bezrobocia i tworzeniem 
nowych miejsc pracy w gminie.
 Znowu odejście od głównego wątku: 
sprawa przystąpienia do Unii Europej-
skiej. Kilku delegatów z pasją odrzuciła 
także możliwość, nikt nie oponował. Tuż 
przed zakończeniem konwencji jeden z 
delegatów stwierdził, że to wszystko na 
nic, bo dzieci na wsi jeszcze długo nie 
będą mieć takich samych szans rozwoju 
jak dzieci w mieście.
 Wyrównywanie szans rozwoju dzie-
cka wiejskiego zacząć trzeba od tego, 
żeby matka miała za co kupić książki i 
ubranie. Później trampki, aby dziecko 
mogło ćwiczyć w nowo wybudowanych 
salach gimnastycznych.
Wreszcie musi mieć pieniądze na 
studia.
Ale nie ma.
Bo ktoś strzaskał armaty i gwery.

Ferdynand Bugno

Gminna Komisja Wyborcza powołana
Postanowieniem Komisarza Wybor- 

czego w Rzeszowie z dnia 12 wrześ-
nia 2002 r. została powołana Gminna 
Komisja Wyborcza w Brzostku.
 Na pierwszym spotkaniu Komisji, 
które miało miejsce 18 września, do-
konano wyboru przewodniczącego i 

zastępcy.  W skład komisji wchodzą:
Paweł Machaj - przewodniczący
Marek Gadomski - zastępca przew.
Krzysztof Fryc - członek
Mariusz Kmiecik - członek
Józefa Nowicka - członek
Jerzy Potrzeba - członek

Kazimierz Sarna - członek
Józef Źwięk - członek
Komisja pełni dyżury w Urzędzie 
Gminy w godz. od 8.00 do 15.30, a w 
piątek 27 września od godz. od 8.00 do 
godz. 24.00.

f. l. 
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ

Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym 
rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczo-
nego pod diagramem dostarczone do dnia 10 
października 2002 r. do Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.

Poziomo:
1) Na kołowrotku wędki; 4) Krążenie; 7) Przerzu-
cenie piłki ponad przeciwnikiem; 8) Udziela porad 
prawnych; 9) Szmira; 10) Murzynka z Kalim; 11) 
Posag; 14) Miejsce gry aktorów; 17) Figiel; 20) 
Wychodzi z niego szydło; 23) Dokuczliwe owady; 
24) Ogół ocen i norm moralnych; 25) Historyczna 
broń; 26) Przodek krasuli; 27) Miasto w Etiopii; 28) 
Np. z porucznika na kapitana.
Pionowo:
1) Dźwig jak ptak; 2) Miejscowość na trasie 
Pilzno-Tarnów; 3) Miasto w Newadzie; 4) Część 
buta pod piętą; 5) wizerunek postaci; 6) Regio-
nalna odmiana języka; 12) Tajemnicza liczba; 
13) Dotknięcie piłką siatki; 15) Opłata graniczna;  
16) Zbudował arkę; 17) Postać z dramatu S. Wy-
spiańskiego „Wesele”; 18) Coś budzącego wstręt; 
19) Obchodzi imieniny 5 lutego; 20) Jan, malarz 
polski; 21) Zamek w gruzach; 22) Niemieckie 
imię męskie.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: WOLA BRZOSTECKA
Nagrodę książkową wylosowała: JUSTYNA ZIARNIK 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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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Dzieci, co to jest? - pyta się nauczycielka biologii trzymając w ręku 
wypchanego ptaka.
- To jest ptok - odpowiada Jaś.
- Ależ Jasiu, nie mówi się ptok, tylko ptak. A może wiesz, jak ten ptak 
się nazywa?
- Sraka - odpowiada pojętny uczeń.

		
Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go za 
karę wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna.

		
Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki pochwalił mnie!
- To bardzo ładnie, a co powiedział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja - największym!

		
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!

		
Mama pyta się Jasia:
- Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubisz?
- Dzwonek, mamo.
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1. Brzostowianka Brzostek 6 16 18-3
2. LKS Jodłowa 6 14 16-7
3. Albatros Szufnarowa 6 14 15-9
4. LKS Bobrowa 6 12 14-6
5. Rzemieślnik II Pilzno 6 12 12-6
6. Grudna Górna 6 8 14-14
7. Orzeł Lubla 6 7 13-14
8. Sokół Grodzisko 6 7 12-17
9. Huragan Przedbórz 6 5 13-16
10. Huragan Kozłówek 6 5 11-16
11. Jaźwinianka Jaźwiny 6 5 5-12
12. Kaskada Kamionka 6 4 9-11
13. LKS Przyborów 6 3 7-14
14. LKS Januszkowice 6 1 0-14

Piłka 
nożna

Pod wodzą nowego trenera Mar- 
ka Składanowskiego „Brzo-

stowianka” bardzo udanie zainau-
gurowała sezon 2002/03 w klasie 
„B”. Drużyna w sześciu meczach 
zanotowała pięć zwycięstw, jeden 
remis nie przegrywając żadnego ze 
spotkań. W grze „naszego” zespołu 

zauważyć można dużą poprawę w 
porównaniu z poprzednim sezo-
nem. Zawodnicy grają z dużym 
poświęceniem i zaangażowaniem, 
widać, że bardzo zależy im na 
powrocie do rozgrywek klasy 
„A”, a być może w przyszłości 
awansują do jeszcze wyższej 
klasy rozgrywkowej. Zapraszamy 
wszystkich sympatyków na spot-
kania Brzostowianki i życzymy 
samych wygranych. Do zobaczenia 
na stadionie.

szatniami dla drużyn przeciwnych oraz 
pomieszczenia dla sędziów. W tym 
miejscu z racji przenosin pragniemy 
podziękować Dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku za dotychczasową 
współpracę, gościnność i udostępnianie 
nam sali gimnastycznej bez żadnych 
ograniczeń czasowych i kosztowych. 
Mamy nadzieję, że jeśli zajdzie taka 
potrzeba to będziemy mogli z tej goś-
cinności ponownie skorzystać.
 Dziękujemy też Dyrekcji Gimnazjum 
w Nawsiu Brzosteckim za przyjęcie na-
szej sekcji pod swój dach. Inauguracja 
rozgrywek pierwszoligowych nastąpi w 
Nawsiu Brzosteckim w dniu 2002.09.21 
o godzinie 11.00 meczem z pretenden-
tem do wygrania ligi MGKTS „TOP” 
Bolesławiec.
 A tak przedstawia się cały terminarz 
rozgrywek I ligi mężczyzn sezonu 
2002/2003 - I runda z udziałem naszej 
drużyny:

2002.09.14 (sobota)
ŁTSR KASTOR Łask - LKS „SEKO” 
Brzostowianka

2002.09.21 (sobota)
LKS „SEKO” Brzostowianka - MGKTS 
„TOP” Bolesławiec

2002.10.12 (sobota)
MKSTS TRASKO Ostrzeszów - LKS 
„SEKO” Brzostowianka

2002.10.19 (sobota)
LKS „SEKO” Brzostowianka - KS ER-
JOT Oława

2002.10.26 (sobota)
AZS WSP SEMEX Częstochowa - LKS 
„SEKO” Brzostowianka

2002.11.02 (sobota)
LKS „SEKO” Brzostowianka - MLKS 
Odra Roeben Głoska Księgienice II

2002.11.09 (sobota)
LKS „SEKO” Brzostowianka - KU AZS 
Polit. ZPE ZAPEL S.A. Rzeszów

2002.11.23 (sobota)
LKS GROM PRESS-GLASS Poczesna 
- LKS „SEKO” Brzostowianka

2002.11.30 (sobota)

Klasa „B” grupa I

Dla Ludowego Klubu Sportowego  
„Brzostowianka” Brzostek rok 2002 

będzie rokiem, do którego niewątpliwie 
po latach w perspektywie dotychcza-
sowego funkcjonowania będziemy z 
dumą wracać.
 Właśnie teraz pingpongiści stołowi 
„Brzostowianki” Brzostek uzyskali prawo 
gry w rozgrywkach państwowej I ligi. Dla 
naszego klubu, naszej miejscowości 
oraz dla całego regionu podkarpackiego 
jest to historyczne osiągnięcie, zwa-
żywszy, że drużynami na tak wysokim 
szczeblu może się poszczycić tylko 
niewiele miejscowości (dużo większych 
od naszej) w regionie Polski południowo-
wschodniej.
 Tenisowa I liga w Polsce, która jest 
bezpośrednim przedsionkiem eks-
traklasy, to dwie grupy, południowa 
i północna. „Brzostowianka” została 
zakwalifikowana do grupy południowej, 
która obejmuje swym zasięgiem połowę 
Polski od Warszawy w dół. Będzie nam 
dane zmierzyć się z takimi ośrodkami 
tenisowymi jak Bolesławiec, Wrocław, 
Księgienice, Częstochowa czy Oława.
 Jest to ogromne wyzwanie, ale też 
niepowtarzalna szansa na zaistnienie na 
arenie sportowej Polski. Stworzy okazję 
do promocji Brzostku w regionach roz-
grywania meczów.
 Pomimo wzmocnienia składu osobo-
wego sekcji zawodnikami, którzy staż I 
ligowy mają już za sobą, z racji podob-
nych wzmocnień innych drużyn i obycia 
w I ligowych rozgrywkach, naszym ce-
lem w tym sezonie jest utrzymanie się w 
gronie I ligowców (a w następnym?-kto 
wie).
 I liga to zwiększone wymagania 
sprzętowe, jak i lokalowe. Dlatego 
zmuszeni jesteśmy do zmiany miejsca 
rozgrywania meczów i przeniesienia się 
do sali gimnastycznej przy Gimnazjum 
w Nawsiu Brzosteckim. Warunkiem 
rozgrywania meczów w I lidze jest za-
pewnienie sali z miejscami dla kibiców, 

Przed nami już  
tylko ekstraklasa!

LKS „SEKO” Brzostowianka -KU AZS 
AE Wrocław
 Przy uczestnictwie w rozgrywkach 
pierwszoligowych nie zrezygnowaliśmy 
z dotychczasowego stanu posiadania 
drużyn. W rozgrywkach uczestniczyć 
będzie też drużyna w II i III lidze męż-
czyzn oraz żeńska drużyna w III lidze.
 W sytuacji niewątpliwych sukcesów 
sportowych rodzą się problemy natury 
organizacyjnej i finansowej. Problemy 
natury organizacyjnej rozwiązujemy w 
własnym LKS-owskim gronie, natomiast 
te drugie są rozwiązywane tylko dzięki 
życzliwości instytucji i osób, które poma-
gały, pomagają i mamy nadzieję, będą 
pomagać w stwarzaniu optymalnych wa-
runków finansowych do funkcjonowania 
całej sekcji tenisa stołowego.
 Jak dotychczas strategicznym spon-
sorem pozostaje Zbigniew Sitek prezes 
firmy SEKO produkującej piece CO. Za 
dotychczasową pomoc z jego strony, 
licząc na dalszą, chcemy na łamach 
Wiadomości Brzosteckich w imieniu 
pingpongistów i ich sympatyków ser-
decznie podziękować.
 Stałą pomoc otrzymujemy także ze 
strony samorządu gminnego. Sportowy-
mi osiągnięciami będziemy się starać za 
to odwdzięczyć.
 Apelujemy i prosimy właścicieli firm o 
możliwą pomoc, za którą niezależnie od 
jej wielkości i formy będziemy wdzięczni 
(pomoc może być w formie finansowej, 
sprzętowej, transportowej, pełnego lub 
częściowego sponsoringu jednej z dru-
żyn). W zamian za ofiarowaną pomoc 
oferujemy reklamę i promocję firmy 
czy instytucji podczas meczów i innych 
zawodów z udziałem naszych zawod-
ników. 12 października zainauguruje 
rozgrywki II liga mężczyzn.
Terminarz rozgrywek II ligi przedstawia 
się następująco:

2002.10.12 (sobota)
LKS Brzostowianka Brzostek - LKS Jar 
Kielnarowa

2002.10.19 (sobota)
KS Gorce Nowy Targ - LKS Brzosto-
wianka Brzostek

2002.10.26 (sobota)
LKS Brzostowianka Brzostek - KS Naf-
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10 września 2002r. w Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w 

Brzostku odbyła się niecodzienna 
uroczystość nadania Dyplomu Wete-
rana Walk o Wolność i Niepodległość 
Ojczyzny. 21 Kombatantów gminy 
Brzostek otrzymało Patenty z rąk 
Wojewody Podkarpackiego Zdzisła-
wa Siewierskiego w obecności Wójta 
Gminy Leszka Bieńka, Dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej Urzę-
du Wojewódzkiego Marka Łagow-
skiego, Komendanta Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Mielcu 
płk. Zenona Kamińskiego. Komba-
tantów zaszczycił swoją obecnością 
Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Brzostku ks. Jan 
Cebulak.
 Dyplomy otrzymali:
Ignacy Augustyn z Brzostku, Al-
fred Dziedzic z Bukowej, Fran-
ciszek Pietrucha z Januszkowic, 
Kazimierz Płaziak z Januszkowic, 
Stefan Czech z Brzostku, Bolesław 
Dziedzic z Przeczycy, Tadeusz 
Dziedzic z Bukowej, Zofia Gąsior 
z Kamienicy Górnej, Józef Gleń z 

Bączałki, Edward Grzesiakowski z 
Zawadki Brzosteckej, Józef Kmiecik 
ze Smarżowej, Stanisław Kowalski 
z Kamienicy Górnej, Sławomir Pią-
tek z Brzostku, Wojciech Pieniądz 
z Nawsia Brzosteckiego, Stanisław 
Prokuski z Głobikówki, Antoni 
Szczur z Bączałki, Józef Szczur z 
Grudnej Dolnej, Tadeusz Winiarski 
z Kamienicy Górnej, Roman Wnuk 
z Brzostku, Franciszek Zastawny z 
Woli Brzosteckiej i Andrzej Barys 
z Grudnej Dolnej. 
 Patenty w imieniu Rzeczypospoli-
tej Polskiej potwierdzające, że wyżej 
wymienieni w latach walki zbrojnej 
z najeźdźcami z honorem pełnili żoł-
nierską powinność uzyskując prawo 
do zaszczytnego tytułu: „Weteran 
Walk o Wolność i Niepodległość 
Ojczyzny” podpisał Prezes Rady 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Kierownik Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych. 
Serdeczne gratulacje i gorące życze-
nia jako wyraz uznania i wdzięcz-
ności za poświęcenie, ofiarność i 
odwagę w walce o niepodległość i 

Wojewoda u Kombatantów

suwerenność Ojczyzny uhonorowa-
nym Kombatantom złożył Wojewoda 
Podkarpacki i pozostali Goście. Uro-
czystą oprawę zapewnił występ 77 DH 
„Puszcza” z gimnazjum w Siedliskach 
Bogusz. Żołnierskie patriotyczne pieśni 
wycisnęły skrycie wycierane łezki. 
 Spotkanie zakończono skromnym 
poczęstunkiem. Wspomnienia Komba-
tantów skłoniły do refleksji o chwale 
polskiej armii i pamięci o chwalebnych 
czynach. Dał się odczuć nastrój serdecz-
ności a jednocześnie patetyzmu. Ludzie 
czynu i honoru zawsze budzą szacunek 
i uznanie.  

W. Lisowska

tomontaż Krosno
2002.11.03 (niedziela)

LKS Brzostowianka Brzostek - Kraków 
Energetyk Trzebinia

2002.11.16 (sobota)
KSOS Kraków - LKS Brzostowianka 
Brzostek

2002.12.14 (sobota)
LKS Brzostowianka Brzostek - KS Por-
towiec Kraków

2003.01.04 (sobota)

KS Górnovia SMAK EKO Górno - LKS 
Brzostowianka Brzostek

2003.01.11 (sobota)
LKS Brzostowianka Brzostek - PKS 
Kolping Jarosław

2003.01.18 (sobota)
LUKS Greinplast Widacz - LKS Brzosto-
wianka Brzostek

2003.01.25 (sobota)
LKS Brzostowianka Brzostek - UKS 
Olesno

2003.02.01 (sobota)
KS Podgórze Kraków - LKS Brzosto-
wianka Brzostek
 U progu nowego sezonu prosimy 
wszystkich, którzy wolny czas chcieliby 
spędzić oglądając i kibicując naszym za-
wodnikom o uczestnictwo w meczach, o 
terminach których będziemy informować 
na wywieszanych afiszach.

Ze sportowym pozdrowieniem
S. Król

Wręczenie dyplomu Bolesławowi Dzie-
dzicowi

Harcerze z Siedlisk Bogusz w oczekiwaniu na występ

Pamiątkowa fotografia z Wojewodą 
Zdzisławem Siewierskim
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zwracamy! Redakcja zastrzega sobie 
możliwość skracania materiałów.

Z udziałem 20 tysięcy wiernych z diecezji rzeszow- 
skiej i spoza jej granic odbyła się w niedzielę 8 

września w Czudcu uroczystość koronacji cudownego 
obrazu Matki Bożej Łaskawej Królowej Różańca świę-
tego. Przewodniczył jej w asyście Księży Biskupów 
z Przemyśla, Zamościa i Sandomierza Ordynariusz 
Diecezji Rzeszowskiej, Ks. Bp Kazimierz Górny. Na 
uroczystość przybyło liczne grono kapłanów z kilku 
diecezji. Niedzielna Msza św. koronacyjna była również 
diecezjalnym dziękczynieniem za tegoroczne zbiory. Na 
miejscowym stadionie obok Podkarpackiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli zgromadziły się delegacje 
prawie ze 100 parafii, które przywiozły ponad 150 wień-
ców. Parafię Brzostek reprezentowało Nawsie Brzoste-
ckie, które przygotowało piękny wieniec dożynkowy 
z wizerunkiem Matki Bożej Czudeckiej. W ostatniej 
chwili delegacja wraz z wieńcem zdążyła też na dożynki 
gminne, które odbywały się tego samego dnia.

f. l.
Fot. J. Nosal

Most na rzece Wisłoce łączący  
Brzostek i Skurową nabiera re-

alnych kształtów. 
 Żołnierze i pracownicy cywilni z 
jednostki wojskowej z Niska zakoń-
czyli najbardziej pracochłonne i wyma-
gające dużej precyzji  wbijanie w dno 
10-12 metrowych słupów stalowych, 
które stanowią filary nowego mostu i 
ułożyli przęsła. Wszystkie elementy są 
łączone ze sobą i wzmacniane elemen-
tami stalowymi poprzez spawanie.
 Wykonano także podjazdy umoż-
liwiające wjazd i wejście na most, 
niezbędne do prac przy ułożeniu na-
wierzchni.
 Oddanie do użytku tej niezbędnej 
dla okolicznych mieszkańców inwesty-
cji planowane jest na 10 października 
2002 roku.

W. Kieca

Diecezjalne 
Dożynki w Czudcu

Wojewoda Zdzisław Siewierski przy budowie mostu w Skurowej

Budowa mostu dobiega końca


