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PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY

ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

NR 7 (75) ROK XIV
lipiec 2003

cena  1,50 zł

W NUMERZE:
	PROGRAM ODPUSTU W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W PRZECZYCY
 ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
	NIECODZIENNY TRENING
	WĘDRÓWKI PO GMINIE BRZOSTEK
	GMINNE ZAWODY POŻARNICZE
	NOWY USTRÓJ ROLNY
	MOJE PRZEŻYCIA WOJENNE I WIĘZIENNE (8)

www.tel.debica.pl/ugbrzostek/wiadomosci

Fot. J. Nosal

DNI ZIEMI BRZOSTECKIEJDNI ZIEMI BRZOSTECKIEJ
19 i 20 lipca 2003r.19 i 20 lipca 2003r.
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Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Brzostku

wstęp wolny

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Brzostku

wstęp wolny

19 i 20 lipca 2003r.19 i 20 lipca 2003r.
DNI ZIEMI BRZOSTECKIEJDNI ZIEMI BRZOSTECKIEJ

19. 07. 2003 r. (sobota) - początek godz. 16.00
	gry i zabawy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i dorosłych (z nagrodami)
	strzelanie z wiatrówki do tarczy
	mecz piłkarski policjanci kontra strażacy - komentarz WÓJTA GMINY BRZOSTEK LESZKA BIEŃKA
	zabawa taneczna z zespołem muzycznym AS z Dębicy
	pokaz sztucznych ogni

20. 07. 2003 r. (niedziela) - początek godz. 14.00
	występy:
		zespołów: Tornado, Olszynki oraz Pieśni i Tańca z Wielopola Skrzyńskiego
		dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca z Dydni 
		solistów z Jasła (Mateusz Mijal i Paulina Leśniak)
		Kapeli Ludowej "Brzostowianie" z Brzostku
		zespołu tanecznego GABI i zespołu wokalnego z Dukli
		zespołu Pieśni i Tańca z Wiśniowej
		solistów z Brzostku (Katarzyna Lisowska, Anna Ogrodnik, Martyna i Marcin Parat, Żaneta Pła-

ziak, Agata Strojek i Tomasz Sudoł) 
		zespołu Śpiewaków Ludowych przy Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Kobylanka
		SUPREME TEAM BREAK DANCE z Jasła
		kapeli podwórkowej z Nowego Żmigrodu
	koncert zespołu CHRZĄSZCZE
	śpiewać każdy może - KARAOKE
	zabawa taneczna z zespołem DYSONANS z Pilzna

Imprezy towarzyszące:
	kiermasz twórców z terenu gminy Brzostek
	kiermasz prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
	kiermasz artykułów szkolnych
	promocja firmy AVON
	loteria fantowa - ok. godz.1945 losowanie nagrody głównej - kuchenka mikrofalowa 
	atrakcje dla dzieci: konie, kucyki, samochodziki itp.
	obfity bufet
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Środa 13. VIII.
18.00 Nowenna do Matki Bożej   
      
  Przeczyckiej
     
Msza Św. z kazaniem

Czwartek 14. VIII.
 6.30 Odsłonięcie Cudownej 
Figury,      
 Godzinki
 7.00 Msza Św. z kazaniem
10.00 Suma z kazaniem dla 

Maryjo naucz nas kochać Swojego Syna

O D P U S T
w SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ w PRZECZYCY

w dniach od 13 do 20 sierpnia 2003 r.

     
Rycerstwa Niepokalanej
18.00 Msza Św. z kazaniem
21.00 Apel Jasnogórski

Piątek 15. VIII.
 6.30 Odsłonięcie i Godzinki
 7.00 Msza Św. z kazaniem
 9.00 Msza Św. z kazaniem
11.00 SUMA ODPUSTOWA
     
poświęcenie wieńców 
     
żniwnych
16.00 Msza Św.

Sobota 16. VIII.
 6.30 Odsłonięcie Cudownej 
Figury,      
 Godzinki
 7.00 Msza Św. z kazaniem
10.00 Suma z kazaniem dla Litur- 
     
gicznej Służby Ołtarza DSM
18.00 Msza Św. z kazaniem dla  
      
   Straży Pożarnych

Maryjo, Któraś w Przeczy-
cy tron łaski obrała  

obdarzaj nas swoją opieką

Niedziela 17. VIII.
 6.30 Odsłonięcie Cudownej 
Figury,      
 Godzinki
 7.00 Msza Św. z kazaniem
 9.00 Msza Św. z kazaniem
11.00 Suma. Pielgrzymka Rolni-
ków      
  i Ludzi Pracy
16.00 Msza Św. z kazaniem

Poniedziałek 18. VIII.
 6.30 Odsłonięcie Cudownej 
Figury,      
 Godzinki
 7.00 Msza Św. z kazaniem
10.00 Suma z kazaniem 
     
Róże Żywego Różańca
18.00 Msza Św. z kazaniem

Wtorek 19. VIII.

O tym, jak trudno pokonać OSP z  
Nawsia Brzosteckiego przekonali 

się po raz kolejny strażacy, biorący 
udział w tradycyjnych już Gminnych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych. 
 Tegoroczne zawody odbyły się 15 
czerwca na stadionie GOSiR w Brzost-
ku i, jak zwykle, cieszyły się dużym za-
interesowaniem zarówno zawodników 
jak i kibiców. Przy pięknej, słonecznej 
pogodzie stanęło w szranki 12 jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Gminy Brzostek, które startowały w 
dwóch konkurencjach: sztafecie oraz 
ćwiczeniach bojowych. 
 Zawody wygrała OSP z Nawsia Brzo-
steckiego uzyskując wynik 109,4 pkt. 
(rok temu 108 pkt.) Na drugim miejscu 
uplasowała się OSP z Brzostku z wy-
nikiem 120,9 pkt., poprawiając swój 
wynik z ubiegłego roku o blisko 19 
pkt., a na trzecim Januszkowice Wieś 
zdobywając 123,9 pkt. (w poprzednich 
zawodach 134 pkt.).
 Wszystkie drużyny otrzymały z rąk 

Wójta Gminy Leszka Bieńka nagrody 
za udział, a drużyny które zajęły I, II i 
III miejsce pamiątkowe puchary.

Wyniki zawodów:
1.Nawsie Brzosteckie (109,4 pkt.)
2.Brzostek (120,9 pkt.)
3.Januszkowice Wieś (123,9 pkt.)
4.Skurowa (129,6 pkt.)

5.Grudna Górna (130,1 pkt.)
6.Opacionka (142,5 pkt.)
7.Siedliska-Bogusz (143,6 pkt.)
8.Bukowa (149,0 pkt.)
9.Grudna Dolna (166,9 pkt.)
10.Zawadka Brzostecka (173,7 pkt.)
11.Januszkowice Działy (189,8 pkt.)
12.Kamienica Górna (194,1 pkt.)

f. l.

Gminne Zawody 
Pożarnicze

Zwycięska drużyna z Nawsia Brzosteckiego
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Pomóżmy sobie sami

Plac targowy
Jednym z zabiegów organizacyjnych  

o małej kapitałochłonności byłoby 
zorganizowanie w Brzostku placu 
targowego z prawdziwego zdarzenia. 
Winien on posiadać kryte stragany, 
wiaty do handlu owocami i warzywami, 
oraz kryte boksy do handlu zwierzętami 
i ptactwem. Przy tym duży parking.
 Obrót artykułami rolno-spożywczy-
mi wymaga ucywilizowania. Zorgani-
zowanie targowiska z prawdziwego 
zdarzenia przyniosłoby korzyści za-
równo producentom jak i konsumen-
tom. Już tylko w mało ambitnych 
miejscowościach sprzedaje się towary z 
samochodu, na zabłoconych placach.
 Targowisko gdzie brak jest nawet 
chodników dla handlujących i klientów, 
brak bieżącej wody, brak odprowa-
dzenia ścieków i brak toalet - zostanie 
niebawem zamknięte przez służby 
sanitarne.
 Przy sprawnej organizacji, koszty 
urządzenia targowiska zwróciliby 
szybko, lub pokryli wcześniej sami 
handlowcy w formie aportów w spółce 

„Targowisko Gminne”. Wniesienie po-
trzebnych terenów również jako aporty 
w tej spółce przynosiło by systematycz-
ne dochody ich właścicielom.
 Właściwy plac targowy, użytkowany 
by był chętnie przez wielu handlowców 
i klientów z sąsiednich gmin i miaste-
czek. Obiekt taki byłby zachętą dla 
mieszkańców Brzostku i okolicznych 
wsi do wzmożenia produkcji warzyw, 

owoców i drobnego inwentarza. Przy-
niosłoby to znaczne dochody osobom 
pracowitym wśród właścicieli małych 
areałów ziemi jakie występują w gmi-
nie.
 W większych miastach w kraju, 
spółki, które założyły i prowadzą takie 
obiekty uzyskują znaczne dochody.
Handel jest dźwignią gospodarki.

H. Latacz

Obecnie rolnicy wykorzystują do sprzedaży swoich płodów rolnych, 
między innymi, parking położony w rynku Fot. J. Nosal

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy 

Górnej - stanowiącej własność Gminy Brzostek  
- w trybie przetargowym

 
Przedmiotem sprzedaży jest:
Działka oznaczona nr ewid. 348 o pow. 1,28 ha położona w Ka-
mienicy Górnej na granicy z Bączałką, kształt działki regularny 
prostokątny. Część działki porośnięta jest samosiejkami.
Działka posiada Księgę Wieczystą Nr 38567 w Sądzie Rejonowym w 
Dębicy, nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.
Użytki działki nr 348 :R IVb-0,87 ha, RV-0,19 ha, Ls V-0,22 ha
Cena wywoławcza działki nr 348 wynosi 3.859,00 zł (słownie: trzy 
tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych)
Wadium dla w/w działki wynosi 386,00 zł (słownie: trzysta osiem-
dziesiąt sześć złotych)

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 24 lipca 2003r. 

O GODZ. 9.00 W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium  
w/w wysokości do dnia 21. 07. 2003r. 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.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
z dnia 02 lipca 2003 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży  

w drodze przetargu
 
Działając na podstawie Uchwały Nr VII/72/03 
Rady Gminy w Brzostku z dnia 27 czerwca 2003 
roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu 
użytkowego znajdującego się w budynku przy 
ulicy Gryglewskiego 5 w Brzostku, stanowiącego 
własność Gminy Brzostek - Wójt Gminy Brzostek 
ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczony zostaje do sprzedaży w drodze 
przetargu:
Lokal użytkowy o powierzchni 42 m2 znajdują-
cy się w suterenie budynku mieszkalnego nr 5 
przy ulicy Gryglewskiego 5 w Brzostku, posa-
dowiony na działce ozn nr. ewid. 216/3 o pow. 
0,50 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr 44589 
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, 
wymaga zainstalowania urządzeń sanitarnych 
i nowych posadzek. Lokal w dobrym stanie 
technicznym, prawidłowo użytkowany. Udział w 
częściach wspólnych i gruncie wynosi 42/1098
Wartość rynkowa lokalu 28.286,00 zł
Wartość rynkowa gruntu 1.652,00 zł
Koszt wyceny + 244,00 zł
Wartość ogółem 30.182,00 zł
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż 
w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od 
daty niniejszego ogłoszenia
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Polemika i polityka

Kto broni wsi?

Pod naciskiem lobby latyfundystów  
w dniu 11 kwietnia 2003 r polskie 

„stany generalne” uszczęśliwiły pol-
skich rolników ustawą o kształtowaniu 
ustroju rolnego. (Dziennik Ustaw nr 64 
poz. 592) Ustawa wchodzi w życie 16 
lipca 2003 r.
 Szczęście rolników będzie teraz po-
legało na tym, że obrót ziemią rolną bę-
dzie utrudniony, a w regionach o dużym 
rozdrobnieniu może nawet zaniknąć. 
Dotychczas rolnik posiadający 2 - 3 ha 
mógł ten obszar sprzedać każdemu kto 
chciał kupić. Kupowały ziemię osoby, 
które zakładały nowe większe gospo-
darstwa. Kupowały też osoby miasto-
we, wykorzystując domy do rekreacji 
a ziemie pod różne plantacje, stawy lub 
zadrzewienia. Obecnie rolnik będzie 
mógł taki obszar co najwyżej przekazać 
na pamiątkę potomnym. Oni także będą 
mieli trudności w jego zbyciu.
 Z taką to ustawą koncentracja ziemi 
nie nastąpi. Dlaczego to osoba posia-
dająca pieniądze (np. po powrocie z 
zagranicy) i kupująca od starzejących 
się sąsiadów kilkanaście mniejszych 
kawałków ziemi nie może utworzyć 
nowego gospodarstwa rolnego? Dla-
czego nie może kupić ziemi a kwalifi-
kacje rolnicze uzupełnić później? Jeśli 
zamiast dotychczasowych kilku małych 
gospodarstw powstanie jedno większe, 
powiedzmy 10 - 15 ha to jest to zły 
kierunek rozwoju? Już widać tu wiele 
wniosków do Trybunału Konstytucyj-
nego.
 W myśl tej ustawy, ziemię rolną 
będzie mógł kupić bez przeszkód 
tylko rolnik indywidualny, który już 
prowadzi gospodarstwo rodzinne, 
mieszkający w danej gminie, lub w 
gminie sąsiedniej, a zakupiony areał 
ma służyć powiększeniu istniejącego 
gospodarstwa rodzinnego. Natomiast 

nie może służyć utworzeniu nowego 
gospodarstwa.
W przypadku sprzedaży nieruchomości 
rolnej, według tej ustawy obowiązuje 
prawo pierwokupu, kolejno:
- dzierżawcy (o ile był) jeśli pisemna 

umowa była urzędowo zarejestrowa-
na, a dzierżawa trwała 3 lata,

- Agencji Nieruchomości Rolnych, któ-
ra działa w imieniu skarbu państwa, 
pod sądowym przymusem.

 W dalszej części ustawy występuje 
drabina zazębiających się uzależnień. 
Także dzierżawca może kupić ziemię 
rolną tylko wtedy gdy już prowadzi 
gospodarstwo rodzinne a zakupiona 
ziemia wejdzie w skład gospodarstwa 
rodzinnego dzierżawcy. Innego nie 
może tworzyć.
Za gospodarstwo rodzinne ustawa 
uważa:
- gospodarstwo prowadzone przez rol-

nika indywidualnego,
- gospodarstwo o obszarze do 300 ha 

(dolnej granicy brak).
Za rolnika indywidualnego ustawa 
uważa osobę fizyczną będącą:
- właścicielem lub dzierżawcą ziemi 

rolnej do 300 ha,
- prowadzącą osobiście gospodarstwo 

rolne,
- posiadającą kwalifikacje rolnicze,
- zamieszkałą w danej lub sąsiedniej 

gminie.
 Przy zawieraniu umowy kupna ziemi 
rolniczej nabywca zobowiązany jest 
przedłożyć notariuszowi dowody na 
okoliczność powyższych wymogów 
W razie nie spełnienia któregoś wy-
mogu, nabywcą nieruchomości staje 
się Agencja Nieruchomości Rolnych. 
Agencję zawiadamia sprzedawca lub 
notariusz.
 Ustawa skonstruowana jest w sposób 
podchwytliwy (żeby nie powiedzieć 
perfidny). W sposób bezpośredni nie 
zawiera ona zakazu nabywania nieru-
chomości rolnych przez kogokolwiek. 

Zakaz mieści się raczej „między wier-
szami”, to jest przez prawo pierwokupu 
AWR. Odnośnie szczegółów ustawa 
odsyła do Kodeksu Cywilnego. Jeśli 
nabywca przed nabyciem gruntu rolne-
go: nie był właścicielem lub dzierżawcą 
1 ha użytków rolnych, nie posiada 
kwalifikacji rolniczych, nie mieszka 
na terenie danej lub sąsiedniej gminy, 
to Agencja Nieruchomości Rolnych 
może złożyć w formie aktu notarialne-
go oświadczenie o wykonaniu prawa 
pierwokupu. Grunt wchodzi wtedy 
do Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Może to nastąpić w ciągu 
miesiąca od otrzymania wiadomości o 
transakcji (gdyby ktoś np. zapomniał ją 
powiadomić), w przedziale czasu nie-
ograniczonym. Czyli praktycznie do 30 
lat, aż do zasiedzenia przez nabywcę.
 Jak i z czego Agencja ma zapłacić 
byłemu właścicielowi za nieruchomość 
ustawa nie podaje. Znając wydolność 
finansową budżetu naszego państwa 
i „bezinteresowność” odpowiednich 
urzędników, można przytoczyć znane 
przysłowie ludowe „czekaj tatka lat-
ka...”
 Taki oto prezent otrzymali rolnicy w 
przedostatnim dniu przed podpisaniem 
w Atenach traktatu o przystąpieniu Pol-
ski do Unii Europejskiej. Pod naciskiem 
partii chłopskich, PSL i Samoobrona, 
ustawę uchwalono w trybie ekspreso-
wym i nawet w tym samym dniu podpi-
sał ją prezydent, bez analizy prawnej.
 Chociaż jest wiele organizacji rol-
niczych, a także są Izby Rolnicze to 
kontrolę obrotu ziemią rolną powie-
rzono urzędnikom administracji rzą-
dowej, stwarzając nowe okoliczności 
korupcjogenne. Prosto „Z deszczu pod 
rynnę”. W dążeniu do zabezpieczenia 
przed wykupem polskiej ziemi rolnej 
przez obcy kapitał wyrządzono wielu 
rolnikom niedźwiedzią przysługę.

Henryk Latacz

dzący mają 15. Polityka władz powiatu 
wobec wsi jaka jest każdy widzi. Za-
miast pieniędzy na drogi zafundowano 
wsi konkurs na najlepszego rolnika 
(igrzyska zamiast chleba). W ostat-
niej chwili komisja rolnictwa zdołała 
przemianować konkurs na prezentację, 
nadając temu przedsięwzięciu „ludzki” 
wygląd. W gminnych samorządach 
można podejmować decyzje służące 
interesom mieszkańców lub uciekać 
od problemów. Takim przykładem jest 
służba zdrowia. Jeżeli jest możliwość 
przejęcia opieki zdrowotnej przez gmi-
nę, to trzeba ją przejąć. Jest to możliwe 
tam, gdzie radni nie kłócą się na sesjach 
- choć różnice zdań są jak najbardziej 
potrzebne.

Bugno Ferdynand

W obliczu zmian jakie na polskiej  
wsi nastąpią w najbliższych la-

tach, potrzeba współdziałania wszyst-
kich chłopskich organizacji jest oczy-
wista. Kłopot w tym, że ambicje 
polityków w tych organizacjach nie są 
już tak oczywiste i nierzadko rozmijają 
się z interesem wsi.
Zacznijmy od Sejmu.
 Wiejski elektorat może wprowa-
dzić do Sejmu maksimum 150 - 160 
posłów, tj. nieco ponad 1/3 wszystkich 
wybrańców. To za mało żeby rządzić, 
ale wystarczająco żeby współrządzić. 
Zasiadanie w opozycji nie przynosi 

żadnych korzyści, bo przecież potrzeb-
ne są ustawy - dobre ustawy - dla wsi, 
a takie może uchwalić tylko sejmowa 
większość. Rozbici na kilka mniej-
szych ugrupowań, chłopscy posłowie 
nierzadko głosują koniunkturalnie, 
ciesząc się z drobnych politycznych 
zysków.
 W sejmiku samorządowym woje-
wództwa podkarpackiego współpraca 
PSL z Samoobroną nie trwała zbyt 
długo. Pięciu radnych Samoobrony po-
dzieliło się na trzy części. W dębickiej 
Radzie Powiatu jako jedyny radny 
reprezentuję Samoobronę. Współpra-
cuję z klubem radnych PSL i prawie 
zawsze wspieram ich w głosowaniu. 
Ale cóż, trzeba grzać ławy opozycji bo 
wszystkiego jest nas 10 radnych - rzą-

Nowy ustrój rolny
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Szczypta teorii
W czasie wakacyjnego wypoczyn- 

ku warto poświęcić nieco czasu 
na zwiedzenie własnej okolicy. Tury-
styka rowerowa to modna i zdrowa 
forma czynnej rekreacji. Planując 
więc trasę rowerowej wycieczki, warto 
najpierw poznać teoretycznie walory 
turystyczno-krajoznawcze zwiedza-
nego obszaru, aby nie pominąć czegoś 
ciekawego w ukształtowaniu terenu 
oraz zabytków kultury materialnej.
 Pod względem fizyczno-geograficz-
nym Gmina Brzostek leży na obszarze 
Pogórza Karpackiego w makroregio-
nie Pogórza Środkowo-beskidzkiego. 
Nasza gmina urzeka swym pięknym 
krajobrazem ze względu na położenie 
między dwoma mezoregionami - Po-
górzem Ciężkowickim a Pogórzem 
Strzyżowskim oraz rzeźbę terenu. Oba 
Pogórza rozdziela dolina Wisłoki, która 
również uatrakcyjnia naszą okolicę.
 Generalnie na obszarze brzosteckiej 
gminy można wyróżnić aż cztery typy 
rzeźby terenu. W jej północno-wschod-
niej części dominuje pogórze średnie, 
różnice wysokości względnych prze-
kraczają 200 m. Na północy gminy 
rozciąga się Płaskowyż Głobikowski, 
najwyższe wzniesienia liczą: 417 m 
n.p.m.w Gorzejowej na „Górach” i 410 
m w Grudnej Dolnej na „Kujawach”. 
Od wschodu dominuje pasmo Klono-
wej Góry, którego zalesione grzbiety 
wznoszą się ponad 400 m n.p.m.: Góra 
Skalbina (432 m), Góra Piekło (454 m), 
aż do szczytu Klonowa Góra (523 m). 
Ten skrawek terenu najwyżej położo-
nego i leżącego na pograniczu gminy 
zaliczany jest już do gór niskich (lub 
pogórza wysokiego). Przedstawione 
grzbiety wzniesień są szerokie, płaskie, 
w znacznej części zalesione. Natomiast 

WĘDRÓWKI PO GMINIE BRZOSTEK
stoki są przeważnie strome, często 
zalesione, poprzecinane głębokimi 
wąwozami spływających potoków.
 Środkowy obszar gminy to również 
typ pogórza średniego ciągnącego się 
wąskim pasem wzniesień od Zawadki 
do Kamienicy Górnej. Wysokości 
bezwzględne wahają się na poziomie 
350-421 m., na części zalesionych 
grzbietów znajduje się rezerwat przy-
rody „Kamera”. Także do typu pogórza 
średniego zalicza się Wzgórza Janusz-
kowickie, na południu gminy, których 
wysokość na Działach sięga 400 m. To 
obszar użytkowany rolniczo.
 Między dolinami potoków Słony 
i Gogołówka mamy typ pogórza ni-
skiego. To niskie wzniesienia między 
220 a 300 m n.p.m. o spłaszczonych 
szczytach i łagodnych stokach.
 Kolejnym typem rzeźby terenu jest 
równina doliny Wisłoki, o szerokości 
do ok. 2 km, użytkowana rolniczo ze 
względu na urodzajne gleby. Wisłoka 
przepływa zachodnią częścią doliny, 
a we wschodniej występują w formie 
szczątkowej starorzecza, nazywane na 
Równiach „jeziorami”. Bardziej wąski-
mi dolinami płyną potoki: Gogołówka, 
Słony, Kamienica i Kamionka. Wzdłuż 
tych dolin przebiegają drogi i skupia się 
zabudowa.

Widokowe trasy rowerowe
Występowanie tak dużej różnorod- 

ności typów rzeźby terenu na 
tak małym obszarze podnosi atrak-
cyjność turystyczną naszej gminy. Na 
uwagę zasługują doskonałe walory 
widokowe z licznych wzgórz, dlatego 
warte polecenia są cztery krótkie trasy 
rowerowe:
 1) Z Brzostku ul. 20-go Czerwca 
przez most w Skurowej, za nim w 
lewo i na pierwszym skrzyżowaniu 

drogą gruntową w prawo. Idąc do góry 
podziwiać można widok na Brzostek i 
cała Kotlinę Brzostecką, a szczegól-
nie piękny jest widok na górujące od 
wschodu pasmo Klonowej Góry. Po 
dojściu do drogi asfaltowej kierujemy 
się w prawo do Przeczycy. Warto też po 
minięciu Sanktuarium ruszyć drogą w 
kierunku Jodłowej. Na szczycie wzgó-
rza rozciąga się piękny widok na dolinę 
Wisłoki, a od północy i wschodu widać 
Płaskowyż Głobikowski i Wzgórza Za-
wadzkie. W oddali na wzniesieniu wi-
doczny jest Brzostek, za nim Wzgórza 
Januszkowickie. Powrót - przez most 
w Przeczycy i Zawadkę do Brzostku.
 2) Wyruszamy z Brzostku ul. Wę-
gierską do Kleci, potem główną drogą 
do Bukowej. Drogowskaz informuje 
nas jak dojechać do Kaplicy, po jej mi-
nięciu kierujemy się na skrzyżowaniu w 
lewo. Asfaltową drogą dojeżdżamy na 
szczyt i w pobliżu drewnianego krzyża 
warto zwrócić uwagę na panoramę 
doliny Wisłoki Gminy Kołaczyce, a 
przede wszystkim pasmo Liwocza. Po-
dążając dalej znajdziemy się na Dzia-
łach Januszkowickich. Jadąc szerokim 
grzbietem odkrytego wzniesienia moż-
na podziwiać piękny widok na dolinę 
Wisłoki, Brzostek, dolinę Gogołówki i 
otaczające wzgórza. Po minięciu cmen-
tarza wojskowego, można drogą leśną 
w lewo zjechać do Januszkowic i przez 
Opacionkę wracamy do Brzostku.
 3) Z Brzostku ulicami Szkotnia i 
Stara Droga dojeżdżamy do Zawadki, 
przy skrzyżowaniu koło dworu skręca-
my w prawo. Im wyżej tym piękniejszy 
widok na wzgórza Przeczycy, Skuro-
wej, pasmo Liwocza, dolinę Wisłoki, 
Brzostek, część doliny potoku Słony. 
Potem, minąwszy wieżę telefonii ko-
mórkowej, z drugiej strony szerokiego 
grzbietu wzniesienia widać część doli-
ny potoku Kamienica oraz Płaskowyż 
Głobikowski. Następnie zjeżdżamy na 
drogę Siedliska-Bogusz - Brzostek.
 4) Wyjeżdżamy z Brzostku do Ka-
mienicy Dolnej, potem kierujemy się na 
Grudną i w Gorzejowej przy kapliczce 
skręcamy w lewo do kościoła Św. Grze-
gorza na Górach. Jadąc coraz wyżej 
można podziwiać dolinę potoku Ka-
mienica, wzgórza Zawadki i Siedlisk. 
Na szczycie przy kościele skręcamy 
w prawo, jesteśmy na spłaszczonym 
grzbiecie Płaskowyżu Głobikowskie-
go. Piękny krajobraz rozciąga się od 
zachodu (szczególnie przy zjeżdżaniu 
drogą na Jaworze) - widać rozległą do-
linę Wisłoki, Wzgórza Dęborzyńskie, 
pasmo Liwocza, w oddali pasmo Gi-
lowej Góry, osobliwością jest rozległy 
Zalew Pilzno widoczny od północnej 
strony. Wrócić można tą samą drogą, 
albo przez Siedliska, lub Jaworze i Widok na Liwocz od strony stawów w Kleciach
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Kamienicę Dolną.
 Może być wiele propozycji innych 
też ciekawych widokowych tras ro-
werowych. Gmina Brzostek pokryta 
jest gęstą siecią dróg powiatowych, a 
gminne są utwardzone i często asfal-
towane. To podnosi atrakcyjność tej 
formy wypoczynku.

Zwiedzamy kościoły
Zabytki sztuki sakralnej to bardzo  

istotna część kultury materialnej i 
duchowej w naszej okolicy. Na terenie 
naszej gminy nie ma szczególnie zabyt-
kowych świątyń. Tu warto zaznaczyć, 
że w pobliskich Brzezinach jest bardzo 
cenny zabytek - drewniany kościół 
Św. Mikołaja z 1501 roku. Wewnątrz 
znajduje się unikatowa polichromia z 
XVI w., chrzcielnica z XV w., późno-
gotycka płaskorzeźba z pocz. XVI w., 
barokowe i rokokowe ołtarze z XVII 
i XVIII wieku. Wszystko jest pięknie 
odrestaurowane, tę świątynię należy 
zobaczyć! W naszej gminie na uwagę 
zasługują zabytkowe wyposażenie czte-
rech parafialnych kościołów świadczą-
ce o bogatej historii i życiu religijnym 
mieszkańców na przestrzeni wieków. 
Oto krótkie informacje o tych świąty-
niach przydatne przy zwiedzaniu.
 Brzostek - Samodzielna parafia 
istnieje tu już od pocz. XV w. Obecny 
neoklasycystyczny kościół pod wezwa-
niem Krzyża Świętego jest z 1816 r. To 
jednonawowa świątynia (nawy boczne 
dobudowano współcześnie) z półkoli-
stym prezbiterium do którego przylega 
zakrystia i przedsionek Nad fasadą 
góruje wieża nakryta dzwonowatym 
hełmem. Kościół otacza kamienny 
mur z trzema bramami. Najcenniej-
szym zabytkiem jest manierystyczny 
ołtarz św. Leonarda z pocz. XVII w. 
obecnie pięknie odrestaurowany. Ołtarz 
przeniesiono z Kleci, gdzie w średnio-
wieczu rozpowszechniony był kult św. 
Leonarda. Najstarszym zabytkiem jest 
dzwon z 1521 r. Na uwagę zasługują: 
rokokowa ambona, chrzcielnica, kro-
pielnica, krucyfiksy, obrazy i feretrony 
z XVIII w. Ołtarz główny pochodzi z 
1907 r., inne ołtarze boczne nie mają 
zabytkowego znaczenia.
 Przeczyca - Parafię tu ufundowano 
pod koniec XIV w. Obecny kościół 
parafialny pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia Matki Bożej wybudowano w 
1906 r. To duża neogotycka trzyna-
wowa świątynia. Najcenniejszym jej 
zabytkiem jest Cudowna Figura Matki 
Bożej z końca XV w., koronowana w 
1925 r. i rekoronowana przez Karola 
Wojtyłę w 1975 r. Kult Matki Bożej 
rozwinął się tu już w XVI w. Pozostałe 
zabytki to: dzwon z pocz. XVI w., wota 
dziękczynne, ołtarz boczny z XVIII w. i 
z tegoż czasu krucyfiks na belce tęczo-
wej, rzeźba Chrystusa Zmartwychwsta-

łego, krzyże procesyjne. Ołtarz główny, 
jeden boczny, ambona i chrzcielnica są 
neogotyckie z pocz. XX w. Przeczyca to 
znane i nasze najbliższe sanktuarium. 
 Gorzejowa - W 1936 r. dobudowano 
do istniejącej tu kapliczki drewnianą 
nawę i tak powstał malowniczo poło-
żony niewielki kościół na „Górach” 
pod wezwaniem św. Grzegorza papie-
ża. Jednak wyposażenie świątyni jest 
bardzo zabytkowe, na które składają 
się: barokowy ołtarz główny z obrazem 
św. Grzegorza z XVII w., późnobaro-
kowe ołtarze boczne (z XVII - XVIII 
w.) - Przemienienia Pańskiego i Matki 
Bożej, a także barokowa ambona 
ludowa, ponadto obrazy, feretrony i 
krucyfiksy. 
 Siedliska-Bogusz - Parafia istnieje 
od końca XIV w. pod wezwaniem Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Obecny kościół neogotycki o trzech 
nawach z wysoką wieżą wybudowano 
w latach 1908-1912. Wewnątrz widać 
polichromię, neogotyckie ołtarze i 
bardzo piękne witraże z pocz. XX w. 
projektowane przez Stefana Matejkę. 
Zabytkowy jest obraz Matki Bożej z 
Dzieciątkiem z XVII w. umieszczony 
w głównym ołtarzu i późnobarokowy 
jeden ołtarz boczny.

Szlakiem cmentarzy woj-
skowych
W czasie pierwszej wojny świato- 

wej w maju 1915 r. rozegrała się 
krwawa bitwy o Brzostek. Wówczas to 
w naszej okolicy poległo ponad 2000 
żołnierzy austro-węgierskich i rosyj-
skich. Z jedenastu znajdujących się na 
terenie gminy ponumerowanych cmen-
tarzy wojskowych największe są:
 W Brzostku nr 223 (przy wejściu na 
cmentarz parafialny) z dużym pomni-
kiem z wyrzeźbioną głową Chrystusa 
w cierniowej koronie, pochowanych 
jest na nim 162 żołnierzy; obok dwa 

cmentarze w formie mogił zbiorowych 
(nr 224, 225) - razem ponad 300 pole-
głych tutaj pochowano.
 W Zawadce Brzosteckiej nr 226 
to pięknie położony i zaprojektowa-
ny cmentarz na skraju zbocza lasu 
zawadzkiego, do niego prowadzą 
kamienne schody, spoczywa tu prawie 
150 żołnierzy.
 W Gorzejowej nr 227 umiejsco-
wiony jest w lesie przy granicy z 
Zawadką, to duży cmentarz, może 
być na nim pochowanych ok. 200-300 
żołnierzy.
 W Kleciach nr 220 wokół kapliczki 
Św. Leonarda otoczonej murem jest 
bardzo dobrze utrzymany cmentarz. 
Rzadkością jest, że na mogiłach za-
chowane są odnowione tabliczki z 
nazwiskami poległych, których jest tu 
ponad 250.
 W Januszkowicach nr 217 na Dzia-
łach, cmentarz z charakterystycznym 
wysokim krzyżem jest położony na 
grzbiecie wzgórza i z daleka widocz-
ny. Spoczywa na nim ponad dwustu 
żołnierzy.
 W Bukowej nr 218 widoczny z 
głównej drogi, pochowano tu ok. 200 
poległych.
 Można zaproponować dwie trasy 
rowerowe szlakiem cmentarzy woj-
skowych: I) - Brzostek - Zawadka 
- Gorzejowa; II) - Klecie - Bukowa 
- Januszkowice.
 Na terenie Gminy Brzostek jest wie-
le atrakcyjnych miejsc widokowych, 
osobliwości krajobrazu, pamiątek 
historii. „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie...”, mówi stare porzekadło. 
Pora więc poznać swoje okolice, a 
naszą nieodłączną lekturą niech będzie 
przewodnik Ks. Bogdana Stanaszka 
„Brzostek i okolice”, który był bardzo 
pomocny w niniejszym artykule.

Wiesław Tyburowski
Fot. J. Nosal

Cmentarz wojskowy nr 218 w Bukowej
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Kierunek Przez Godziny odjazdów

BĄCZAŁKA  Kamienica Górna

6.59 
DZ

7.30 
HFn

7.37 
S

11.13 
D

14.59 
DZ

15.25 
Fn

16.08 
CD

16.11 
Fn

19.08 
Fn

22.59 
DZ   

BRZOZÓW Krosno 15.08 
NPQ

19.56 
NPTQ     

GOGOŁÓW Januszkowice 13.05 
6x

14.30 
F 

19.50 
F    

GRUDNA GÓRNA 
SKLEP Bączałka 9.59 

Fn      

IWONICZ ZDRÓJ Krosno 12.12 13.32 
P

15.38 
PLb

 20.20 
PU   

JANUSZKOWICE Klecie  

6.00 
Fn

6.58 
ZD

7.23 
Fn

10.51 
ZFn

11.33 
5

14.08 
S

14.58 
ZD

15.03 
Fn

22.58 
ZD    

JASŁO    

5.00 
Fm

5.46 
Ax

6.08 
F

7.03 
S

7.12 
S

7.42 
F

8.02 
N

9.36 
VCDJ

10.14 
F

11.46 
F

12.22 
F

12.46 
N

13.04 
F

13.38 
F

13.43 
VD

14.08 
S

15.17 
F

16.42 
U

16.48 
VLh

17.43 
VLh

18.07 
FG

19.02 
U

19.18 
PLb

19.41 
VCDJ

20.51 
F

23.24 
V5,7

KLECIE  7.31 
S

14.16 
S     

KOŁACZYCE Bukowa 7.28 
Fn

13.03 
S     

KROSNO  Jasło

4.44 
P15I

 5.38 
PD

 9.15 
Ax

 10.45 
Ax

 12.38 
PFn

12.52 
7N 

 14.13 
PL

 17.17 
PL

17.39 
PL

18.53 
PL

20.53 
PNn  

KRYNICA Jasło 13.34 
PNn      

LESKO Jasło Krosno 9.22 
N      

NOWY SĄCZ Jasło Gorlice 6.25 
DQ      

OPACIONKA Klecie 19.40 
+L

22.55 
F     

POLAŃCZYK Jasło Sanok 10.50 
PW      

RYMANÓW 
ZDRÓJ Jasło Krosno 8.48 

Fn
8.50 
CD     

SANOK Jasło 10.50 
PJL

12.20 
PL

16.15 
PL

19.00 
PN

21.45 
PNn  

SMARŻOWA Bączałka 13.33 
S

17.38 
Fn     

STRZYŻÓW Januszkowice 8.05 
F

10.50 
F

12.55 
F    

USTRZYKI 
DOLNE Iwonicz Zdrój 17.05 

PU      

WOLA  
BRZOSTECKA  8.00 

+
9.30 

+
11.10 

+    

WYSOWA Jasło Gorlice 16.21 
VD      

ZAKOPANE Jasło Krościenko 7.46 
VDQ

10.01 
LP     

ZAKOPANE Jasło Limanowa 12.32 
PUn

14.41 
PUQh     

Rozkład odjazdów autobusów z BRZOSTKU w kierunku Jasła
Ważny od 2003. 06. 15

Oznaczenia:

1 Kursuje w poniedziałki

5 Kursuje w piątki

6  Kursuje w soboty

7 Kursuje w niedziele

A Nie kursuje w niedziele i 
święta

C Kursuje w soboty, niedziele i 
święta

D Nie kursuje 24-26, 31 XII, 1. I, 
sobotę, niedzielę i poniedzia-
łek wielkanocny

F Kursuje w dni robocze od 
poniedziałku do piątku

G Nie kursuje w okresie wakacji 
i ferii szkolnych

H Kursuje w okresie wakacji i 
ferii szkolnych

J Nie kursuje od 1 lipca do 31 
sierpnia

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

N Nie kursuje 25 XII i w niedzie-
lę 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

Z Kurs obsługiwany przez firmę 
przewozową „Haltrans”

b Nie kursuje 2 stycznia

h Nie kursuje 24. XII i w wielką 
sobotę

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

x Nie kursuje w sobotę wielka-
nocną

+ Kursuje w dni świąteczne

Informujemy, że od dnia 16 
czerwca 2003 r., kursy ozna-
czone literą „S” nie będą 
obsługiwane.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 9

Kierunek Przez Godziny odjazdów

DĘBICA BŁONIE Pilzno 5.47 
Fn

6.31 
Fn

DĘBICA Jaworze Dolne 14.36 
S

DĘBICA Jaworze D. Pilzno 4.52 
Fn

6.47 
HFn

8.22 
CD

 DĘBICA Pilzno 

6.47 
S

7.37 
Fn

7.51 
Fn

8.15 
ZFn

8.22 
Fn

9.11 
F

9.31 
Fn

10.38 
Fn

11.02 
Fn

11.11 
N

12.31 
S

12.47 
D

14.25 
DQ

14.27 
S

15.31 
S

16.08 
Fn

17.00 
Fn

19.17 
VDQ

DĘBICA IGLOOPOL Pilzno 5.00 
ZD

13.00 
ZD

21.00 
ZD

DĘBICA TC Pilzno 5.00 
DZ

13.00 
DZ

21.00 
DZ

GLIWICE Kraków 8.33 
PNn

GRUDNA GÓRNA Kamienica Dolna 7.49 
Fn

13.34 
S

GRUDNA GÓRNA 
SKLEP Kamienica Dolna 6.00 

S
12.25 

F
15.35 

S

KAMIENICA DOLNA 14.37 
S

KATOWICE Kraków 9.22 
PU

11.27 
PU

14.25 
PUn

16.01 
P

KRAKÓW Tarnów

6.00 
PL

6.00 
PL

6.35 
VD

6.45 
PFn

7.25 
VLh

7.41 
NPQ

9.42 
PN

10.40 
VLh

12.31 
NPTQ

13.30 
PNn

14.00 
PNn

16.34 
N

16.34 
7N

17.25 
V5,7

18.50 
PJNn

18.50 
PW

LUBLIN Rzeszów Kraśnik 10.10 
PL

ŁÓDŹ Tarnów Katowice 6.35 
PNn

MIELEC Pilzno Dębica 11.45 
PLb

16.14 
CD

PRZECZYCA 13.45 
S

PRZEMYŚL Rzeszów 14.40 
PLQ

RZESZÓW Pilzno Dębica 5.40 
VCDJ

7.10 
VcL

15.30 
VCDJ

17.20 
NPn

SKUROWA Przeczyca

5.35 
F

6.40 
S

7.10 
F

9.03 
HFn

9.03 
S

11.50 
F

12.28 
Fn

14.45 
F

17.35 
FG

SKUROWA Kamienica Dolna 15.50 
F

TARNÓW 6.15 
Ax

7.55 
Ax

9.40 
N

17.42 18.30 
U

20.30 
U

WARSZAWA Mielec Radom 6.47 
PNn

WARSZAWA Tarnów Radom 5.10 
PUn

22.57 
Pk

WROCŁAW Tarnów Kraków 7.01 
PNn

21.21 
P47y

Oznaczenia:

5 Kursuje w piątki

7 Kursuje w niedziele

A Nie kursuje w niedziele i 
święta

C Kursuje w soboty, niedziele i 
święta

D Nie kursuje 24-26, 31 XII, 1. I, 
sobotę, niedzielę i poniedzia-
łek wielkanocny

F Kursuje w dni robocze od 
poniedziałku do piątku

G Nie kursuje w okresie wakacji 
i ferii szkolnych

H Kursuje w okresie wakacji i 
ferii szkolnych

J Nie kursuje od 1 lipca do 31 
sierpnia

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

N Nie kursuje 25 XII i w niedzie-
lę 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 
przewozową „Haltrans”

b Nie kursuje 2 stycznia

c Nie kursuje 27 grudnia, 2 
stycznia oraz we wtorek po 
świętach wielkanocnych

h Nie kursuje 24 grudnia i w 
wielką sobotę

m Nie kursuje 24 i 31 grudnia

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

Informujemy, że od dnia 16 
czerwca 2003 r., kursy ozna-
czone literą „S” nie będą 
obsługiwane.

Rozkład odjazdów autobusów z BRZOSTKU w kierunku Pilzna
Ważny od 2003. 06. 15

Do druku przygotował: J. Nosal



Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (8) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Jak traktowano  
zatrzymanych
Pod koniec sierpnia znalazłem się ra- 

zem z kilku innymi więźniami w 
celce, której okienko wychodziło na 
podwórze w pobliżu bramy wjazdowej 
do budynku UB. Zachowując należytą 
ostrożność mieliśmy możliwość ob-
serwowania ruchu przed budynkiem, 
osób wchodzących i wychodzących, 
podjeżdżających i odjeżdżających 
samochodów. Był to piątek. Około 
godziny 15.00 - na wybrukowane 
podwórko, prawie pod nasze okno, 
podjechał odkryty samochód ciężarowy 
z siedzącymi na jego burtach ubekami. 
Kiedy funkcjonariusze zeskoczyli na 
podwórko zobaczyłem, że na plat-
formie samochodu znajdują się dwaj 
leżący mężczyźni ze skutymi rękami 
i związanymi sznurem nogami. Zrzu-
cono ich jak kłody drewna na bruk i 
za nogi wciągnięto do budynku, a stąd 
na korytarz w piwnicy, prowadzący 
do cel i karcerów. Prawdopodobnie 
obydwaj byli mocno pijani i zakłócili 
spokój w mieście. Milicja nie mogła 
sobie z nimi poradzić i wezwała na 
pomoc UB. Wciągniętych na korytarz 
zaczęto bić. Usłyszeliśmy śmiechy i 
przekleństwa funkcjonariuszy UB oraz 
głośne jęki i wrzaski oprawianych w ten 
sposób ludzi. Po kilkunastu minutach 
wciągnięto ich do karcerów-ciemnic, 
każdego oddzielnie. Ucichło. Dopiero 
po kilku godzinach, już w nocy usłysze-
liśmy jakieś głosy i ciekawą rozmowę 
zamkniętych w karcerze:
- Ojciec, ojciec, żyjesz?
- Żyję, synku, żyję.
- Ojciec, a gdzie my jesteśmy?
- Chyba na UB w Jaśle, synku.
- Ojciec, ja to jestem cały związany. 
Chyba mam połamane żebra, a do tego 
chyba się wypukłem, bo czuję, że mi 
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flaki z brzucha wyłażą.
- Synku, to zrób coś, żeby nas stąd 
wypuścili.
- Ojciec, ja się nie mogę nawet po-
ruszyć. Wszystko mnie boli. Tu jest 
strasznie ciasno, ciemno i mokro.
- Synku, ja też jestem powiązany, 
ale namacałem, że leżę przy samych 
drzwiach i tu nie jest ciasno, i mogę się 
poruszać, a nawet wstać.
- Ojciec, ojciec, to walcie we drzwi bu-
tami i czym możecie. Może nas usłyszą 
i nas wypuszczą.
 Rozpoczęło się głośne walenie we 
drzwi i wołanie o pomoc i ratunek. 
Dyżurny strażnik, klucznik więzienny 
starał się uspokoić niezdyscyplinowa-
nych więźniów, ale wywołało to wręcz 
odwrotny skutek. Wobec tego wezwał 
pomoc, telefonując do swoich prze-
łożonych. Bardzo szybko zbiegło na 
dół kilku funkcjonariuszy. Otworzyli 
karcery. Wyciągnęli na korytarz do-
magających się wolności. Dołożyli im 
solidnie, aż przyrzekli, że będą siedzieć 
cicho. Przez resztę nocy z karcerów 
dochodził tylko tłumiony jęk i bolesne 
postękiwanie.
 Rano wyciągnięto ojca i syna z kar-
cerów, umożliwiono im obmycie się, 
do czego nie byli zdolni o własnych 
siłach, więc im pomagano. Syn zaczął 
się odgrażać: Nie macie prawa nas tu 
trzymać, a tym bardziej bić. Zrobiliście 
ze mnie kalekę. Wybiliście mi zęby, 
połamali żebra. Przez was dostałem 
przepukliny. Ojca mego też sponie-
wieraliście i pobili. Odpowiecie wy za 
to. Ja jestem przodownikiem pracy w 
hucie na Śląsku. Ja mam odznaczenia 
od samego prezydenta Bolesława Bie-
ruta. Ja poszukam sprawiedliwości. Ja 
pojadę do Warszawy i się postaram, że 
będziecie wisieć!
- To ty pójdziesz do piachu! - Ryknął 
któryś z ubowców. Stawiłeś opór wła-

dzy ludowej! Atakowałeś funkcjona-
riuszy milicji i władz bezpieczeństwa. 
Zakłócaliście spokój publiczny! Już my 
się oto postaramy i znajdziemy dla was 
odpowiednie paragrafy, że zgnijecie jak 
ścierwo! Po chwili zobaczyliśmy, jak 
wynoszono ich do samochodu i gdzieś 
wywożono. Może do szpitala? Może do 
domu, do rodziny? Może w nieznane?... 
Nie wiadomo...

Aresztowani za  
przechowywanie broni
Młodzi chłopi z okolic Jasła, Bole- 

sław Bolek i Mastej (imienia nie 
pamiętam) aresztowani zostali za nie-
legalne magazynowanie i przechowy-
wanie broni. Bolek znalazł się w naszej 
celi. Jak nam opowiedział, jeszcze w 
roku 1945, w styczniu, rozbrajający 
się oddział partyzancki ukrył w jego 
obejściu swoją broń, zobowiązując go 
przysięgą do zachowania tej tajemnicy, 
której dotrzymał.
 Kiedy we wrześniu 1949 roku 
zjawili się u niego funkcjonariusze 
UB i zażądali, by wskazał miejsce i 
wydał ukrywaną broń, stwierdził, że o 
żadnej broni nie słyszał i nic nie wie. 
Oni jednak nie uwierzyli jego słowom. 
Wiedzieli, gdzie szukać. Szukali i 
znaleźli: 2 cekaemy, kilka erkaemów, 
pistoletów maszynowych, naganów, 
coltów i stenów, kilkanaście karabinów, 
granatów i skrzynek z amunicją. Broń 
przywieziono na podwórze UB. Tu zło-
żono ją na specjalnie przygotowanych 
stołach i podwyżkach, do karabinu ma-
szynowego założono taśmę z amunicją, 
przy karabinie ustawiono Bolka i jego 
kolegę, i fotografowano ich w różnych 
ujęciach na tle tej jeszcze dość dobrze 
prezentującej się broni.
 Potem broń uprzątnięto, a Bolka 
poddano ciężkiemu śledztwu. Zarzu-
cano mu także powiązania z UPA, 
czego uparcie się wypierał. Oni jeszcze 
pozostawali w śledztwie, gdy mnie 
wywieziono do więzienia w Rzeszowie. 
Bolka ani Masteja nie spotkałem już 
później, ani w więzieniu w Rzeszowie, 
ani w Przemyślu, ani we Wronkach, ani 
nie słyszałem i nie wiem, jakie były ich 
dalsze losy.

c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 20



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 11

Warto przeczytać
ks. Mieczysław Maliński
Katechizm  
dla niewierzących
Kiedy powstały cztery ewange- 
lie?
Dlaczego chciano zabić Jezusa?
Co to jest miłość?
Dlaczego Bóg stworzył świat?
Czym jest modlitwa?
Czym się różni kult od religii?
Co to znaczy wierzyć?
Co to jest Koran?
Co to jest objawienie?
Jaka jest rola księdza w kościele?
 Na te i inne pytania odpowie ks. 
Mieczysław Maliński.


Maria Bogucka
Historia Polski do 1864 
roku
Przystępne ujęcie dziejów Polski  
od czasów najdawniejszych aż do 
powstania styczniowego. Każdy roz-
dział przedstawia historię polityczną 
państwa, jego rozwój gospodarczy 

i kulturalny oraz omawia warunki 
życia mieszkańców ziem polskich 
w danym okresie historycznym. 
Książka stanowi przewodnik po 
problematyce wymaganej na egza-
minach różnego szczebla, zaopa-
trzona została również w spis lektur 
uzupełniających.


Antoni Czubiński
Historia Polski 1864-2001
Nowa synteza dziejów Polski  
obejmuje okres od powstania stycz-
niowego do roku 2001. Autor umie-
jętnie łączy losy państwa i społeczeń-
stwa polskiego, pokazując zawiłe 
doświadczenia, będące udziałem 
jednostek i zbiorowości. Praca intry-
guje ciekawymi ocenami wydarzeń 
ostatnich lat oraz przybliża postacie 
życia politycznego i społecznego. O 
atrakcyjności książki decydują także 
jej wysokie walory dydaktyczne i 
klarowna konstrukcja, ułatwiająca 
czytelnikom poznanie i zrozumienie 
zawiłości naszej historii.

(wykorzystano materiał 
z ofert książkowych dla bibliotek)

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędo- 
wy publikator teleinformatyczny, skła-

dający się z ujednoliconego systemu stron w 
sieci informatycznej. BIP został stworzony w 
celu powszechnego udostępniania informacji 
publicznej i ma za zadanie służyć Obywate-
lom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do 
ważnych informacji publicznych.
 Od 1 lipca br. Urząd Gminy w Brzostku, 
podobnie jak inne jednostki samorządowe, 
Ustawą o dostępie do informacji publicznej 
z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1198), został zobligowany do założenia 
i prowadzenia BIP-u.
 Brzostecki BIP znajduje się w internecie 
pod adresem: http://ugbrzostek.bip.org.
pl/. Można także dotrzeć do niego poprzez 
stronę główną Biuletynu, która mieści się 
pod adresem: http://www.bip.gov.pl/, lub ze 
strony Gminy Brzostek: http://www.tel.debi-
ca.pl/ugbrzostek/. Redagowaniem Biuletynu 
zajmuje się pracownik Urzędu Gminy p. Ewa 
Szukała, która jest odpowiedzialna za jego 
treść i wygląd.

f. l.

Biuletyn 
Informacji Publicznej

Policja informuje
W czerwcu 2003 roku na terenie działania  

Komisariatu Policji w Brzostku zanotowa-
no 16 zdarzeń, które są przedmiotem postępowań 
przygotowawczych w sprawach o popełnienie 
przestępstwa, a w tym m. in.:
1. kradzież z włamaniem do garażu - 1
2. wypadek drogowy - 3
3. kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie 

nietrzeźwości - 9
4. pobicie - 1
5. uszkodzenie ciała - 1
 W powyższych sprawach prowadzone są do-
chodzenia w celu wyjaśnienia okoliczności ich 
popełnienia oraz zebrania dowodów przeciwko 
sprawcom wymienionych przestępstw.
 Ponadto w czerwcu 2003 roku policjanci 
Komisariatu Policji w Brzostku sporządzili 16 
wniosków o ukaranie gdzie o winie sprawców 
zdecyduje Wydział Grodzki Sądu Rejonowego 
w Dębicy, nałożyli też 36 mandatów karnych, 
głównie za wykroczenia drogowe, a pouczyli i 
upomnieli 183 osoby.

Policja ostrzega!
W ostatnim czasie na terenie województwa  

podkarpackiego policja notuje przypadki 
utonięć osób nieletnich i osób pod wpływem al-
koholu. Do utonięć dochodzi w miejscach gdzie 
kąpiel jest zabroniona (rzeki o nieuregulowanych 
korytach, wyrobiska pożwirowe).
W związku z powyższym proszę o zwiększenie 
nadzoru nad nieletnimi zwłaszcza w okresie 
wakacji.

Komendant Komisariatu Policji w Brzostku
nadkom. inż. Marek Boroń

Sprzedać, czy nie sprzedać?

Prawie cztery godziny trwały  
obrady sesji Rady Gminy w 

dniu 23 czerwca, na której Radni 
podjęli 7 uchwał.
 Najwięcej dyskuskutowano 
przed podjęciem uchwały w spra-
wie zbycia akcji spółki akcyjnej 
Telekomunikacji Dębickiej, któ-
rych nasza Gmina posiada 48.187 
sztuk (mniej niż 1% udziału). Były 
propozycje aby poczekać bo akcje 
mogą zdrożeć, inni proponowali 
aby dokupić akcji, by mieć w 
spółce coś do powiedzenia. W 
końcu, po blisko godzinnej dys-
kusji, Radni prawie jednogłośnie 
przegłosowali sprzedaż. I chyba 
dobrze, bo wreszcie Gmina ma 
szansę odzyskać ulokowane kilka 
lat temu pieniądze w niebagatelnej 

przecież kwocie, bo około 480 tys 
zł.
 Stosowną uchwałą powołano 
też Radę Społeczną Samodzielne-
go Gminnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Brzostku 
w składzie: Tadeusz Nowak, 
Kazimierz Guziec, Zbigniew Raś, 
Marek Świstak, Paweł Machaj. 
W skład Rady wejdzie również 
przedstawiciel wojewody Maria 
Smoroń.
 Na sesji Radni powołali również 
zespół opiniujący kandydatów na 
ławników sądów powszechnych 
na kadencję 2004 - 2007 w na-
stępującym składzie: Ferdynand 
Bugno, Mariusz Grygiel i Jerzy 
Kmiecik.

f. l.
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Belgijskie sukcesy
W belgijskim Hasselt odbył się do- 

roczny międzynarodowy turniej 
tenisa stołowego we wszystkich kate-
goriach młodzieżowych. Tradycyjnie 
wystartowała w nim reprezentacja Pod-
karpacia i również tradycyjnie odniosła 
w nim spore sukcesy. W gronie 15 
państw (oprócz czołówki europejskiej 
startowała Japonia) i 650 zawodniczek i 
zawodników, nasi najmłodsi pingpongi-
ści zajęli w ogólnej punktacji pierwsze 
miejsce i przywieźli do kraju okazały 
puchar. Oprócz niego złote medale 
zdobyli: drużyna kadetów w składzie: 
Grzegorz Nykiel, Mateusz Kurek 
(obaj Brzostowianka) i Mirosław 
Kania (MKS TS Mielec) oraz w mło-
dzikach rodzeństwo z Brzostowianki 
Ewelina i Damian Wojdyłowie. Ze 
srebrnymi medalami powrócili: w grze 
mieszanej kadetów Dominika Makoś 
(MOSU Krosno) i Tomasz Bieniek 
(MKS TS Mielec), indywidualnie 
Izabela Kordyś (Naftomontaż Krosno) 

oraz drużyna kadetek I. Kordyś - Mag-
dalena Brzezowska (KTS Tarnobrzeg). 
Brązowe medale padły łupem drużyny 
młodzików w składzie: Damian Woj-
dyła (Brzostowianka), Grzegorz Sar-
nik (MKS TS Mielec), Wojciech Lekan 
UKS SP - 12 St. Wola) i pary mieszanej 
kadetów Agata Woś (KTS Tarnobrzeg) 
- Mateusz Kurek (Brzostowianka). 
Czwarte miejsca, tuż za podium zdo-
były drużyny juniorek: Karolina Jankie-
wicz, Monika Kiełt (obie Gim-Tim 5 St. 
Wola), Monika Mrowiec (Naftomontaż) 
oraz żaczek: Zuzanna Koza, Dominika 
Wenc (obie MOS Krosno), Jagoda Zie-
miańska (UKS Górno). Sukcesy te są 
kolejnym potwierdzeniem prawidłowej 
pracy z młodzieżą, prowadzonej przez 
Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa 
Stołowego.

Mini Olimpic Games
Bezprecedensowy sukces odnieśli  

najmłodsi pingpongiści z Podkar-
pacia na rozegranym w Gdańsku finale 
turnieju Mini Olimpic Games. W ka-
tegorii chłopców finał był wewnętrzną 
sprawą naszych reprezentantów. Złoty 
medal zdobył Dawid Kiełt z przemy-
skiego Nurtu, pokonując Damiana 

Wojdyłę z Brzostowianki, któremu 
przypadł medal srebrny. Walkę o brąz 
Piotrem Chodorowskim (Dwunastka 
Wrocław) przegrał Grzegorz Sarnik 
zajmując najbardziej nielubiane przez 
sportowców czwarte miejsce. W gronie 
32 najlepszych w kraju pingpongistów 
z rocznika 1991 i młodszych szósty był 
jeszcze Sebastian Godek z Górnovii, 
a 21 Robert Floras z UKS SP-12 St. 
Wola. Wśród dziewcząt turniej pocie-
szenia wygrała Marta Makowiecka z 
KTS Tarnobrzeg, zajmując ostatecznie 
9. miejsce, 15. była Dominika Wenc z 
MOS Krosno, a 26. Wiktoria Leśniow-
ska z UKS Donic Gorzyce.
 W rozegranym dzień później turnieju 
o puchar Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego młodzicy Podkarpacia potwier-
dzili, że te sukcesy nie były dziełem 
przypadku. W kategorii chłopców D. 
Kiełt był drugi, D. Wojdyła trzeci, a 
G. Sarnik czwarty. Wyprzedził ich tylko 
brązowy medalista MOG P. Chodorski z 
Wrocławia. S. Godek zajął 15. miejsce, 
a wśród dziewcząt M. Makowiecka była 
6., zaś Dominika Wenc 15. 

tacz
Przedruk z:

„Super Nowości” Nr 127 (1674)

TENIS  
STOŁOWY

Obyczaje
Staw przeszkadza
Mieszkaniec wsi G. odmulił i zary- 

bił zaniedbany mały staw na swo-
jej posesji. Chociaż stawek położony 
jest 17 metrów od przebiegającej przez 
wieś ulicy, w gęstym drzewostanie, nie 
spodobało się to niektórym mieszkań-
com wsi.
Powstały komentarze i uwagi kry-
tyczne. Uznano, że gospodarz udaje 
dziedzica, że staw we wsi jest niebez-
pieczny bo ulicą chodzą mieszkańcy. 
Niektórzy są często po tzw. „spożyciu”, 
wtedy jeśli trochę zboczą z drogi to 
mogą zamoczyć nogi, lub nawet wpaść 
po pas.
Za parę dni, a raczej nocy, zrobiono 
„porządek” ze stawem. Zastawkę 
zdemolowano, rurę regulującą poziom 
wody wyrwano i zniszczono, a na grob-
li rozrzucono rozbite butelki.
 Teraz mieszkańcy wsi mają bez-
piecznie.

Twoja droga mój rowek
We wsi S. ze stromej drogi pro- 

   wadzącej do jednej z zagród, 
deszcze zmywały na szosę żwir i glinę. 
Służba drogowa poradziła wykopanie 
rowka odwadniającego i odprowadze-
nie wody do pobliskiego strumyka. Ro-
wek przebiegał przez drogę dojazdową 

do posesji sąsiada. Sąsiad nie zgłosił 
sprzeciwu i rowek powstał.
Gdy jednak sąsiad zmniejszył stro-
miznę skarpy rowka aby traktor mógł 
łatwiej wjechać na jego posesję, został 
zwymyślany przez wykonawcę rowka. 
To mój rowek i moja woda, jak będę 
chciał to przepuszczę tę wodę pod two-
im garażem, krzyczał sąsiad. Dodając 
jeszcze parę słów których wolimy nie 
przytaczać.
Całkiem niesłusznie, ponieważ woda 
jak zawsze płynie sobie dnem rowka, 
niezależnie od kąta pochylenia skarpy. 
Co spowodowało tę agresję? A to, że 
traktorem tym jechał jeszcze inny są-
siad, niejaki B. z którym wykonawca 
rowka miał na pieńku.
 Później wiązankę puścił też są-
siadowi, człowiekowi już starszemu, 
młodociany syn wykonawcy rowka, 
gdy wracał wieczorem po tzw. „spo-
życiu”. Bowiem w miejscowości tej 
jest nadmiar nie tylko zwykłej wody 
w rowkach. Dosyć powszechna jest 
produkcja „wody ognistej” o czym 
odnośne władze wolą nie wiedzieć.

Co twoje to moje
Uprawa nietypowych roślin, która  

obecnie występuje coraz częściej 
budzi w wielu wsiach zdziwienie. 
Komentowana jest przez sąsiadów ne-
gatywnie i przewidywany jest zerowy 
wynik takiej uprawy.
 Ale jeśli uprawa wykazuje pozytyw-

ne rezultaty to istnieją osoby podejmu-
jące działania dla zdobycia tej rośliny 
dla siebie. Jaka szkoda, że to działania 
nielegalne. Cudzym kosztem.
 Każdego roku w wielu wsiach 
występują kradzieże sadzonek drzew 
i krzewów. Kradzione sadzonki mają 
swoich nabywców. Taki rolnik - paser, 
bo tak go trzeba nazywać, nabywa 
rośliny za butelkę znanego napoju, nie 
bacząc na to, że korzonki drobne są 
tam już oberwane. Powtórne przyjęcie 
sadzonki będzie w dużym procencie ne-
gatywne. Nie zważając także na to, że 
kiedyś będzie kontrola i nie posiadanie 
asygnaty lub rachunku ze szkółki wska-
zuje na nielegalne źródło nabycia.
 Tak będzie na przykład ze skradzio-
nymi świerkami 550 sztuk z plantacji w 
Siedliskach-Bogusz, które posadzono 
w sąsiedniej wsi. Będą one rozpoznane 
nawet po kilku latach, ponieważ pocho-
dziły ze stacji doświadczalnej i różnią 
się zasadniczo od odmian świerków 
dotychczas uprawianych na tutejszym 
terenie.
 W tym roku kilkunastu właścicieli 
mokrych gruntów sprowadziło ze 
szkółek i posadziło zrzezy wierzby 
energetycznej. Ale są tacy co nie kupują 
ale przewidują posadzić. Powiedzieli 
plantatorowi tak: „zobaczmy jak uroś-
nie, to wówczas wytniemy u ciebie”. 
Jak w komunie. Co twoje to moje.

H. L.
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Sprawdzanie, kontrola; 7) Np. prasowa; 8) Po-
mieszczenie; 10) Zieleń wojskowa; 12) Wyrabia 
meble; 16) Ludowy poeta w krajach wschodnio-
muzułmańskich; 17) Taniec; 18) Związek nieogra-
niczny chloru z wodorem; 19) Zaczyna ujęcia 
filmowe; 20) Ozdobna szata kapłana podczas 
Mszy; 22) Przybory stołowe; 25) Naziemna małpa 
wąskonosa; 28) Wniesiony rozpoczyna proces;  
30) Statek rybacki do połowu ryb za pomocą wło-
ka; 31) Tłum gapiów.
Pionowo:
1) Piosenkarz; 2) Wczesna pora dnia; 3) Los;  
4) Mały mruczek; 5) Szmira; 6) Specjalista od pro-
jektowania budowli; 9) Domki z miodem; 11) Ben..., 
bohater powieści L. Wallace’a; 12) Można go po-
pełnić przy zamążpójściu; 13) Stolica Rumunii;  
14) Antonim bierności; 15) Schodzenie z konia; 
19) Przyrząd do mierzenia kątów; 21) Droga 
z szyn; 23) Utworzona z Syrii i Egiptu; 24) Nie 
płacą go przemytnicy; 26) Bazie; 27) Uderzenie 
w dzwon okrętowy; 28) Potrawa z gotowanego 
ryżu, baraniny, ryb, drobiu i ostrych przypraw na 
B.Wsch; 29) Szkic.

J. Nosal

Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą 
rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego obok dostarczone do 
dnia 10 sierpnia 2003 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: POMNIK GRUN-
WALDZKI W SIEDLISKACH BOGUSZ. 
Nagrodę książkową wylosowała: JÓZEfA KAWALEC z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzostku.

Mała dziewczynka stoi na ulicy i płacze. Ludzie 
ją pytają:
- dlaczego płaczesz?
- bo się zgubiłam
- a jak się nazywasz?
- nie wiem
- a jak się nazywa twoja mama?
- nie wiem
- a swój adres znasz?
- tak: wu-wu-wu-kropka-basia-kropka-pe-el

		 
Przewodnik po Rzymie oprowadza po mieście 
bogatego amerykańskiego turystę.
- To jedyny w swoim rodzaju gmach...
- Też mi coś - przerywa Amerykanin. U nas w 
Ameryce mamy takich gmachów tysiąc!
- Bardzo możliwe bo to dom wariatów.

		 
Elegancko ubraną panią zaczepia żebrak pro-
sząc o pomoc finansową:
- Od kilku dni nic nie jadłem...
- Mój Boże - mówi pani z zazdrością - Chcia-
łabym mieć taką silną wolę...

		 
Do rodziny Fąfary przyjechała teściowa. 
Stęskniony za babcią Jasio próbuje usiąść na 
kolanach.
- Jasiu usiądź obok mnie na krzesełku.
- Dlaczego?
- Bolą mnie nogi. Musiałam z dworca iść na 
piechotę.
- Na piechotę? Przecież tato powiedział że 
babcię diabli przynieśli.
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Klasa „B” seniorów, Rzeszów, grupa I
1. Brzostowianka Brzostek  26   67    79-15
2. Rzemieślnik II Pilzno     26   53   108-44
3. LKS Bobrowa          26   51    62-45
4. Grudna Górna         26   50    72-44
5. Kaskada Kamionka       26   37    46-42
6. LKS Jodłowa           26   36    55-42
7. LKS Przyborów         26   36    57-44
8. Albatros Szufnarowa     26   36    42-57
9. Huragan Kozłówek       26   31    63-80
10. Sokół Grodzisko        26   28    54-70
11. Huragan Przedbórz      26   27    42-56
12. Orzeł Lubla           26   25    39-55
13. LKS Januszkowice     26   19    30-77
14. Jaźwinianka Jaźwiny     26   16   3 0 -

Zakończyły się rozgrywki se- 
niorów w klasie „B” w okręgu 

rzeszowskim w grupie I. Zgodnie 
z przewidywaniami pierwsze 
miejsce i awans do klasy „A” 
uzyskali piłkarze Brzostowianki 
Brzostek (na zdjęciu, świętujący 
awans), którzy we wspaniałym 
stylu zdystansowali resztę dru-
żyn, uzyskując przewagę aż 14 
punktów nad drugim miejscem 
- Rzemieślnikiem II Pilzno (także 
awans o klasę wyżej). 
 Przez cały sezon zawodnicy 
z Brzostku przegrali zaledwie 
1 spotkanie, remisując 4 i wy-
chodząc zwycięsko w aż 21. 
Imponująco wygląda także bi-
lans bramkowy, strzelili oni 79 
bramek tracąc przy tym zaledwie 
15. Zawodnicy Brzostowianki po 
ubiegłorocznym spadku, wzięli 
się ostro „do roboty” i ich banicja 
w niższej klasie rozgrywkowej 
trwała zaledwie jeden sezon. 

Sami piłkarze wypowiadają się, 
że to nie koniec i teraz chcą wal-
czyć o awans do V ligi. Wydaje 
się to dość prawdopodobne, po-
nieważ Brzostek posiada młodą 
i bardzo zdolną drużynę, która w 
kolejnym sezonie będzie jeszcze 
lepsza po przygodzie z klasą „B”, 
gdzie zawodnicy zgrali się ze 
sobą i rozumieją się na boisku co-
raz lepiej. Nie sposób wymienić, 
który z zawodników był najlep-
szy, bo wszyscy grali na wysokim 
poziomie. Należy za to pochwalić 
trenera Marka Składanowskiego, 
który wręcz perfekcyjnie zbudo-
wał i opiekował się tą drużyną, 
wkładając w to dużo serca i 
poświęcając jej dużo czasu. 
Życzymy kolej-
nych sukcesów 
i zapraszamy na 
stadion wszyst-
kich kibiców 
w następnym 

Powrót do klasy „A”

W pierwszym tygodniu wakacji, 27  
czerwca 2003r. dzieci z teatrzyku 

„Biedronki” miały możliwość wyjazdu 
na doroczną wakacyjną wycieczkę. 

Wakacyjna
wycieczka

Tym razem celem zwiedzania był Biecz 
i Wysowa. Wycieczka prowadzona była 
przez przewodnika i pilota wycieczek, 
panią Teresę Drzymalską. Wzięło w 
niej udział ponad trzydzieścioro dzieci 
i młodzieży - uczniów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum, którzy przez cały 
rok szkolny uczestniczyli w zajęciach 
teatralnych w Domu Kultury w Brzost-

ku. Pierwszym etapem zwiedzania był 
Biecz - stare zabytkowe miasteczko. 
Tu uczestnikom wycieczki najbardziej 
podobało się muzeum historyczne oraz 
zabytkowa gotycka Kolegiata Bożego 
Ciała - kościół Parafialny w Bieczu. 
Niemałą atrakcją była wspinaczka na 
wysoką wieżę ratuszową, z której roz-
taczał się wspaniały widok na okolicę. 
W malowniczo położonej miejscowości 
uzdrowiskowej Wysowa, wycieczko-
wicze mieli możliwość degustacji wód 
zdrojowych. Natomiast nad zalewem 
w Klimkówce, okolicy zwanej przez 
przewodników Gorlickimi Pieninami, 
osobiście pieczona kiełbaska z grilla, 
smakowała znakomicie. Punktem kul-
minacyjnym wycieczki, najbardziej 
oczekiwanym przez uczestników, były 
kąpiele w basenie krytym w Gorli-
cach. Tu pod okiem przeszkolonych 
ratowników dzieci mogły bezpiecznie 
„baraszkować” w wodzie zażywając 
kąpieli, a co niektórzy uczyć się sztuki 
pływania. Wycieczka była udana i dała 
uczestnikom wiele niezapomnianych 
wrażeń.

E. M.

Tabela juniorów starszych po zakończeniu 
rozgrywek (Klasa „A” Rzeszów, grupa I)

1. Chemik Pustków        12  30  48-14
2. Podkarpacie Pustynia     12  21  28-20
3. Rzemieślnik Pilzno       12  21  29-24
4. LKS Żyraków          10  17  25-20
5. Czarnovia Czarna        12  14  23-35
6. Brzostowianka Brzostek  12  13  19-22
7. UKS Ropczyce           6   7   9-12
8. Pogórze Wielopole Skrz.   11   1   9-41

sezonie. Klasę „B” opuścił zespół Jaźwinianki 
Jaźwiny, a także zespół z naszego regionu LKS 
Januszkowice.

Matti
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W niecodzienny sposób zakończony został przez tenisi- 
stów stołowych sezon 2002/2003. Ostatni trening 

sezonu wszystkich czynnych zawodników, łącznie z naj-
młodszymi adeptami tenisa ćwiczącymi na codzień w szkółce 
tenisowej, został zakończony miłą uroczystością podsumo-
wującą cały sezon.
 Niecodzienność treningu i późniejszego podsumowują-
cego sezon spotkania polegała na obecności na nim zapro-
szonych gości. I tak uczestniczyli w nim: Stefan Bieszczad 
- główny sponsor sekcji, Prezes Firmy „SURET” z Dębicy, 
piastujący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady 
Powiatu Dębickiego; Maria Przebięda - Zastępca Przewod-
niczącego Rady Powiatu, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Brzostku; Zofia Skórska - Przewodnicząca Rady Gminy 
w Brzostku; Leszek Bieniek - Wójt Gminy Brzostek; Jan 
Szczepanik - Z-ca Wójta; Irena Nosal - Kierownik Gminne-
go Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku; Maria 
Rozwadowska - Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Brzostku; przedstawiciele lokalnej prasy - „Przeglądu Dę-
bickiego” i „Wiadomości Brzosteckich”.
 W trakcie treningu zawodnicy zaprezentowali zaproszo-
nym gościom krótki pokaz gry na stole oraz ćwiczenia na 
„robocie tenisowym”.
 Zachęceni przez młodych zawodników, stanęli do stołu 
Stefan Bieszczad i Leszek Bieniek, którzy swoją grą pokazali, 
że mogą występować również jako zawodnicy.
 W drugiej części spotkania zaproszeni goście, zawodnicy i 
dzieci ze szkółki zostali zaproszeni przez gospodarza szkoły 
Marię Przebiędę na „integracyjny” obiad i poczęstunek, będą-

cy dla wszyst-
kich bardzo 
miłą niespo-
dz ianką .  W 
jego trakcie 
d o k o n a n o 
podsumowa-
nia minionego 
sezonu i okre-
ślono pobieżne 
plany na przy-
szłość.
   Z rąk spon-
sora Stefana 
Bieszczada i 
Wójta Lesz-
k a  B i e ń k a , 
dz iewczęta , 
które uzyska-

ły awans do II ligi otrzymały okolicznościowe dyplomy i 
upominki rzeczowe.
 W podziękowaniu za dotychczasową współpracę i pomoc 
finansową, najmłodsi zawodnicy Ewelina i Damian Wojdyła 
wręczyli Stefanowi Bieszczadowi kwiaty wraz z proporczy-
kiem „Brzostowianki” i sprawozdaniem z działalności sekcji 
tenisa stołowego za miniony sezon. Słowa uznania i podzię-
kowania pod jego adresem i adresem innych sponsorów w 
imieniu zawodników i działaczy wypowiedzieli Wójt Leszek 
Bieniek i Dyrektor Szkoły Maria Przebięda, podkreślając ich 
wkład w dotychczasowe osiągnięcia zawodników z Brzost-
ku.
 Uroczysty charakter całego spotkania i towarzysząca mu 
bardzo miła atmosfera, to zasługa przychylności i gościnności 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Brzostku.

Drugoligowa drużyna dziewcząt. Od lewej: Ewelina Wojdyła, Ewa Maduzia, 
Monika Pieczonka, Magdalena Kawalec, Jadwiga Szynal i Justyna Wójcik 

Wójt Leszek Bieniek podczas meczu ze 
Stefanem Bieszczadem

S. Król, L. Bieniek i Stefan Bieszczad obserwują trening

W podziękowaniu za dotychczasową pomoc finansową, naj-
młodsi zawodnicy wręczają Stefanowi Bieszczadowi kwiaty

Niecodzienny trening

Dyrektor szkoły Maria Przebięda wita 
zaproszonych gości i zawodników S. Król

Fot. J. Nosal
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Bank
Spółdzielczy
Rzemiosła

Zapraszamy  
do korzystania  
z bankomatu:

	czynny 24h/dobę
	obsługuje wszystkie  

karty organizacji VISA  
i Europay

	każda operacja monito-
rowana przez kamerę  
zewnętrzną i wewnętrzną 

	Klienci banków zrzeszo-
nych w BPS obsługiwani 
są bez prowizji


