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Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

W tym roku Odpust w Sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy trwał będzie od 14 do 22 sierpnia. 
Uroczysta Suma Odpustowa zostanie odprawiona 15 sierpnia o godz. 11.00.
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Z okazji zakończenia remontu kapi- 
talnego i oddania do użytku bu-

dynku Ośrodka Zdrowia w Brzostku 
w dniu 26 czerwca 2004 r. odbyła się 
uroczystość, w której wzięli udział: Ste-
fan Bieszczad - Przewodniczący Rady 
Powiatu, Maria Przebięda - wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu, Stanisław 
Skawiński - wicestarosta dębicki, radni 
powiatowi, proboszcz parafii Brzostek 
ks. Jan Cebulak, radni Rady Gminy 
Brzostek na czele z Przewodniczącą 
Zofią Skórską, sołtysi, pracownicy 
SGPZOZ w Brzostku, emerytowani 
pracownicy służby zdrowia i przedsta-
wiciele mediów lokalnych.
 Rozpoczynając uroczystość Wójt 
Gminy Brzostek powitał przybyłych 
gości, przedstawił historię utworzenia 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Brzostku oraz podziękował za 
dotychczasową pracę kierownikom 
ośrodków zdrowia w Brzostku i Smar-
żowej - Danucie Stanek i Lucynie 
Szczepanik.
 Remont kapitalny obiektu rozpoczął 
się w październiku 2003 roku i trwał 
przez 6 miesięcy. Dokonano wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej, wymie-
niono instalację elektryczną i wodo-
ciągowo-kanalizacyjną, uruchomiono 
nową kotłownię gazową, ocieplono 
ściany zewnętrzne, odnowiono ga-
binety i sanitariaty, przystosowano 
pomieszczenia dla potrzeb rehabili-
tacji i ginekologii. Zagospodarowano 
również teren wokół obiektu wraz 
z wykonaniem drogi dojazdowej i 
parkingu. Całkowity koszt remontu 
wyniósł ponad 700 tys. zł.
 W wyremontowanym obiekcie 
oprócz pomieszczeń służących ochro-

Służba Zdrowia na gminnym garnuszku

Dokończenie na stronie 3

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych

Wójt Leszek Bieniek podziękował za wieloletnią pracę poprzedniemu 
kierownikowi Ośrodka Zdrowia Danucie Stanek

Kierownik Ośrodka Zdrowia Bożena Szymańska prze-
cięła symboliczną wstęgę

Proboszcz brzosteckiej parafii Ks. Jan Cebulak  
poświęcił wyremontowany obiektFot. J. Nosal
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Gdybyśmy byli tacy sami
Nikt nikomu nie mógłby nic dać

W dniu 17.06 2004 w Warsztatach Tera- 
pii Zajęciowej przy parafii w Brzost-

ku odbyło się spotkanie integracyjne przy 
współudziale nowopowstałego STOWARZY-
SZENIA NA RZECZ POMOCY OSOBOM 
POTRZEBUJĄCYM „NIEŚĆ NADZIEJĘ”.
 Głównymi goścmi imprezy były dzieci z 
indywidualnym nauczaniem z gminy Brzostek 
wraz z rodzicami. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas przedstawiciele władz lokalnych z 
wójtem Leszkiem Bieńkiem oraz władz po-
wiatowych z przewodniczącym Rady Powiatu 
Dębickiego, panem Stefanem Bieszczadem 
oraz panią Aleksandrą Rucką - dyrektorem 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Dębicy. Dzięki wspaniałej, słonecznej 
pogodzie impreza odbywała się na świeżym 
powietrzu. Na program spotkania złożyły 
się prezentacja teatrzyku „Sąd nad muchą” 
w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół 
Specjalnych w Dębicy oraz przedstawienie 
pantomimiczne uczestników WTZ „Myśliwy 
i dzieweczka”. Był też konkurs z nagrodami 
na najciekawszy kostium, gry sportowe oraz 
tańce przy muzyce. Gości zachwyciły stroje 
przygotowane przez uczestników WTZ oraz 
naszych młodych gości. Były wśród nas: 
biedronki, motyle, letnie kwiaty, dziewczyna 
Hawajka, muchomorek, czerwony kapturek, 
pająk, starożytni rzymianie, strażak i wielu 
innych.
 Jesteśmy wdzięczni młodzieży z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku za udział 
w spotkaniu i zapewnienie oprawy muzycz-
nej. Przy śpiewie i muzyce można było posilić 
się pieczoną kiełbaską oraz przygotowanym 
ciastkiem. Gościnność gospodarzy oraz miła 
atmosfera sprawiła, że uczestnicy spotkania 
z żalem opuszczali progi warsztatów i wyrazili gotowość 
nawiązania dalszej współpracy. Spotkanie pokazało, ile 
życzliwości i otwartości mogą dać osoby niepełnospraw-
ne, ile możemy się od nich nauczyć. Pragniemy wyrazić 
wdzięczność wszystkim zainteresowanym, darczyńcom, 

Przywitanie lata 2004 w WTZ w Brzostku

Dzięki wspaniałej, słonecznej pogodzie impreza odbywała się na 
świeżym powietrzu

Był też konkurs z nagrodami na najciekawszy kostium

którzy zechcieli przyłączyć się i przyczynić się do naszej 
wspólnej radości. O atmosferze spotkania świadczą wypo-
wiedzi jej uczestników oraz wpisy do kroniki WTZ i kroniki 
STOWARZYSZENIA

S. Dorota

nie zdrowia (na parterze) znalazło się 
miejsce również dla Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, filii Powiato-
wego Urzędu Pracy oraz Towarzystwa 
Walki z Kalectwem.
 Od lutego 2004 roku dodatkowo 
został uruchomiony gabinet rehabi-
litacji i gabinet ginekologiczny, a w 
perspektywie najbliższych miesięcy 
istnieje szansa uruchomienia drugiego 
gabinetu stomatologicznego.
 Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali Stefan Bieszczad, Zofia Skór-
ska i Bożena Szymańska - kierownik 
SGPZOZ, a poświęcenia obiektu ks. 

Jan Cebulak.
 Następnie zaproszeni goście zwie-
dzili pomieszczenia Ośrodka Zdrowia. 
Na zakończenie uroczystości głos za-
brali: Bożena Szymańska, Stefan Biesz-
czad, Stanisław Skawiński i Danuta 
Stanek, która przekazała życzenia od 
Elżbiety Przybyszowskiej-Constantine 
- dyrektora Szpitala Specjalistycznego 
w Jaśle: (...) Życzę Pani dr Bożenie 
Szymańskiej, aby Jej praca znalazła 
w środowisku medycznym i poza nim 
najmniej tyle samo uznania, co Jej 
poprzedniczki dr Danuty Stanek. Panu 
Wójtowi dalszej, owocnej współpracy 
z personelem tego pięknego obiektu 
medycznego. Życzę, by Gmina nadal 

opiekowała się i działała w interesie 
ludzi chorych, w pełni rozumiejąc 
potrzeby zdrowotne regionu. Księdza 
Proboszcza Jana Cebulaka proszę, by 
polecił w modlitwach Panu Bogu ten 
piękny obiekt i ludzi w nim pracują-
cych, prosząc o zdrowie dla pacjentów. 
Jako dyrektor szpitala w Jaśle pragnę 
zapewnić o swojej wielkiej życzliwości 
i uznaniu. Szpital nasz gotów jest służyć 
mieszkańcom regionu brzosteckiego. 
Z powodu choroby nie mogę osobiście 
dzielić się z Państwem radością z otrzy-
mania tak pięknego i nowoczesnego 
obiektu. Życzę by służył on zdrowiu, 
szczęściu i pomyślności mieszkańców.

(bil)

Dokończenie ze strony 2
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Takiej publiczności, jak na ostatnich za-
wodach strażackich, mogliby pozazdrościć 
brzosteccy piłkarze. Na stadion, gdzie w nie-
dzielne popołudnie, 11 lipca odbywały Gminne 
Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, 
przybyła bardzo liczna grupa kibiców, nawet 
z najdalszych wiosek gminy.

W tegorocznych szrankach zmierzyło się 12  
drużyn z Gminy Brzostek, 2 drużyny z 

gminy Jodłowa i młodzieżowa drużyna dziew-
cząt z Brzostku. Zawody polegały na biegu 
sztafety z przeszkodami oraz na tzw. ćwiczeniach 
bojowych, w których strażacy mieli okazję do 
zaprezentowania swoich umiejętności. Liczył się 
ogólny czas. Zdaniem sędziów z PSP w Dębicy 
wszystkie drużyny spisały się bardzo dobrze i 
udowodniły, że są sprawne i gotowe do walki z 
ogniem. Po obu konkurencjach klasyfikacja koń-
cowa zespołów przedstawia się następująco:

 Po ogłoszeniu wyników nagrody i puchary 
najlepszym drużynom wręczył Wójt Gminy 
Brzostek Leszek Bieniek. On też udekorował 
zasłużonych strażaków medalami i odznacze-
niami.
 Złote medale otrzymali: Marian Jędrzejczyk 
z Siedlisk-Bogusz, Jan Płaziak i Stanisław Pła-
ziak z Januszkowic; srebrne: Jan Smoła i Piotr 
Szczepkowicz z Siedlisk Bogusz, Bronisław 
Nylec z Januszkowic; brązowe: Adam Nowicki 
ze Smarżowej, Stanisław Zagórski z Siedlisk 
Bogusz, Ryszard Rutkowski z Januszkowic.
Odznaki „Wzorowy Strażak”: z Januszkowic 
- Marek Skórka, Kazimierz Baran, Roman 
Samborski, Michał Zięba, Zdzisław Płaziak, 
Wojciech Rec, Bogdan Samborski, Józef Sam-
borski, Rafał Garstka; z Siedlisk-Bogusz - Jan 
Smoroń, Jan Szczepkowicz, Bolesław Gawlik, 
Wojciech Gąsior, Grzegorz Markiewicz, Jacek 
Zieliński, Tomasz Czyż; z Opacionki - Kazimierz 
Zegarowski, Eugeniusz Garstka, Robert Chajec, 
Aleksander Mokrzycki.

f. l.

Zawody
Strażackie

Tegoroczne zawody wygrała OSP z Nawsia Brzosteckiego uzysku-
jąc wynik 109,7 pkt. (rok temu 109,4 pkt.)

Po ogłoszeniu wyników Wójt Gminy Brzostek Leszek Bieniek 
udekorował zasłużonych strażaków medalami i odznaczeniami

Pokonanie przeszkody było nie lada wyczynem

Mie- 
jsce

Nazwa Jednostki  
OSP

Punkty  
za  

sztafetę

Punkty  
za ćw. 

 bojowe

Punkty 
 razem

1. Nawsie Brzosteckie 61,6 48,1 109,7
2. Januszkowice Wieś 62,0 55,0 117,0
3. Opacionka 72,5 54,3 126,8
4. Grudna Górna 68,2 60,0 128,2
5. Brzostek 66,2 71,5 137,7
6. Grudna Dolna 72,0 81,0 153,0
7. Skurowa 61,0 93,0 154,0
8. Bukowa 73,0 83,4 156,4
9. Januszkowice Działy 71,0 96,0 167,0
10. Siedliska-Bogusz 90,0 84,4 174,4
11. Kamienica Górna 85,0 91,0 176,0
12. Zawadka Brzostecka 92,1 93,0 185,6
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29 czerwca 2004 r. odbyła się XVIII sesja Rady Gminy  
w Brzostku. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady 

Gminy Zofia Skórska. Podczas obrad Wójt Gminy Leszek 
Bieniek przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 
w okresie międzysesyjnym informując:
1. Zarządzeniem Nr 38/2004 Wójta Gminy z dnia 24 maja 
2004 roku został przyjęty układ wykonawczy do zmian w 
budżecie zgodnie z uchwałą Nr XVII/144/04 Rady Gminy 
zmieniającą budżet. 
2. W związku ze zmianami w planie wieloletnim i zmianami 
w uchwale budżetowej zostały zawarte umowy z wykonaw-
cami na modernizację dróg gminnych przy udziale środków 
SAPARD. Termin rozliczenia został określony do 31 sierpnia 
br. Po tym czasie nastąpi zwrot przyznanych środków z 
funduszy strukturalnych. 
3. Zgodnie z podjętymi uchwałami Nr XVI/139/04 i Nr 
XVI/140/04 przez Radę Gminy, przygotowano dokumen-
tację i ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych 
numerami 711/6, 711/8 i 711/16 położonych w Brzostku. 
4. Realizując uchwały Nr XIV/115/04 i Nr XVI/141/04, 
aktem notarialnym Nr 5821/04 z dnia 26 maja br. przyjęto 
darowiznę działek przeznaczonych pod rozbudowę drogi 
Grudna Górna - Kujawy.
W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały w 
sprawie:
	zmiany uchwały Nr XL/317/2002 Rady Gminy w Brzostku 

z dnia 13 września 2002 roku w sprawie przyjęcia wielo-
letniego planu gospodarczego,
	zmiany do uchwały budżetowej na 2004 rok Nr XIV/109/04 

Rady Gminy w Brzostku z dnia 10 lutego 2004 roku,
	zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2004 roku,
	ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogo-

wego publicznych dróg gminnych,
	przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Górnej 

na rzecz Gminy Brzostek przeznaczonej pod rozbudowę 
drogi gminnej Grudna Górna - Kujawy,
	nabycia działki położonej w Brzostku oznaczonej Nr 

1186/5 na rzecz Gminy Brzostek przeznaczonej pod 
przepompownię ścieków sanitarnych.

E. Szukała

Uchwała Nr XVIII/148/04
Rady Gminy w Brzostku

z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 
pasa drogowego publicznych dróg gminnych.
Na podstawie art.40 ust.1 i 41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 
142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 
588, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,  Nr 214  poz. 1806 oraz 
z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004, Nr 102, 
poz.1055)  oraz art.40 ust.8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U z 2000r. Nr 71 
poz.838 i Nr 86, poz.958, z 2001r.Nr 125, poz.1371, z 2002r. Nr 
25, poz.253, Nr 41, poz.365, Nr 62, poz.554, Nr 74, poz.676, Nr 
89, poz.804, Nr 113, poz.984 i Nr 216, poz.1826 oraz z 2003r, 
.Nr 80, poz.717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124) 
- Rada Gminy w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego publicz-
nych dróg gminnych na terenie gminy Brzostek w sposób 
następujący:
1. Za prowadzenie robót nad, pod i naziemnych niezwiązanych 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

a także zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności lub w 
innych celach niż wyszczególniono w tej uchwale:
1) do 20% szerokości jezdni dzienną stawkę opłaty w wysoko-

ści: 0,60 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego,
2) powyżej 20%  do 50% szerokości jezdni dzienną stawkę 

opłaty w wysokości: 1,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa dro-
gowego,

3) powyżej  50%  szerokości jezdni lub całej jezdni ustala 
się dzienną stawkę opłaty w wysokości: 1,50 zł za 1 m2 
powierzchni pasa drogowego (przez zajęcie całej jezdni 
rozumieć należy zajęcie takiej szerokości, która uniemożliwi 
prowadzenie ruchu nawet w jednym kierunku).

4) Stawki określone wyżej stosuje się do jezdni i chodników,
5) Do pozostałych elementów pasa drogowego stosuje się 

stawki zmniejszone o połowę.

2. Ustala się opłatę roczną za 1 m2 powierzchni pasa drogowego 
zajętego przez rzut poziomy umieszczonych w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) na obiekcie mostowym stawka wynosi: 100,00zł
2) w koronie drogi (jezdnia i pobocza) w wysokości 80,00zł
3) za nie powodujące utrudnień w ruchu urządzenia umiesz-

czone pod ziemią: włazy kanałowe, pokrywy studzienek nad 
ziemią, linie napowietrzne, w poboczach szafki telekomu-
nikacyjne, gazowe, hydranty, słupy itp. w wysokości:1,50 
zł/szt.  (zwolnione z opłat na 2004r.)

3. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych 
niezwiązanych  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzeba-
mi ruchu drogowego wysokość stawek za każdy dzień zajęcia 
1 m2 powierzchni pasa drogowego: 
1) za obiekty budowlane w tym handlowo-usługowe:1,50 zł
2) za każdy dzień 1 m2 reklamy: 1,00 zł

4. Za jeden dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się zajęcie 
trwające do 24 godzin.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzostek.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Z prac Rady Gminy

Urząd Gminy w Brzostku informuje, że został rozstrzy- 
gnięty konkurs na zbiórkę surowców wtórnych. W 

konkursie uczestniczyło 8 szkół z gminy Brzostek. Konkurs 
trwał od 15-11-2003r. do 31-03-2004r. Zakończył się zwy-
cięstwem Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz, które uzbierało 
aż 5350 kg makulatury za co otrzymało nagrodę rzeczową 
na kwotę 1000 zł. Nagrody po 500 zł otrzymały również 
szkoły: Gimnazjum Brzostek, Szkoła Podstawowa Brzostek, 
Gimnazjum Januszkowice oraz Gimnazjum Nawsie Brzoste-
ckie. Ponadto zostały zakupione nagrody rzeczowe po 100 
zł każda dla ośmiu uczniów, którzy najbardziej wyróżnili się 
w zbiórce makulatury w poszczególnych szkołach.

M. Maziarz 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Brzostek działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity z 2000 roku Dz.U.Nr 46 
poz.543 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości, 
że w siedzibie Urzędu Gminy w Brzostku wywieszony 
został na okres 21 dni tj. 08 lipca do 29 lipca 2004 roku 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym oraz wykaz gruntów przezna-
czonych do dzierżawy.

Nagrody za makulaturę
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System działań w dziedzinie rolnic- 
twa w krajach Unii Europejskiej 

jest określany jako Wspólna Polityka 
Rolna (WPR). Ustalone zasady tej 
polityki obowiązują we wszystkich 
krajach „15-stki”. Ponieważ nasz kraj 
dołączył się już do tej dużej organizacji 
państw, to warto poznać niektóre zasa-
dy i rozwiązania z dziedziny rolnictwa 
tam stosowane.
WPR przewiduje 4 kategorie odłogo-
wania ziemi uprawnej:
- obowiązkowe,
- dobrowolne,
- gwarantowane (na terenach chronio-

nych),
- karne, w przypadku przekroczenia 

areału objętego pomocą finansową 
państwa.

Gospodarstwa produkujące rocznie 
powyżej 92 ton ziarna roślin objętych 
systemem dopłat bezpośrednich, mają 
obowiązek wyłączyć z produkcji 10% 
powierzchni gruntów uprawnych. Wy-

Odłogowanie w Unii
kaz roślin, których nie wolno wówczas 
uprawiać jest obszerny. Są to m. in.: 
zboża, rośliny oleiste i wysokobiał-
kowe.
 Za 1 ha ziemi odłogowanej rolniko-
wi przysługuje dopłata w wysokości 68 
euro pomnożona przez plon referencyj-
ny (w warunkach polskich średnio 3,14 
tony z 1 ha). Wyliczmy to: 68 euro x 
3,14 t/ha x 4zł za euro = 854 zł za 1 ha 
ugorowania. Czyli połowa kwoty, którą 
otrzymalibyśmy za sprzedaż pszenicy 
z 1 ha (3,14 t x 550zł : 2 = 863 zł). 
Wychodzimy więc na swoje bo nie 
ponosimy kosztów uprawy i zbioru.
 Na odłogach dopuszcza się uprawę 
roślin, ale pod pewnymi warunkami. 
Mogą to być np. drzewa iglaste na cho-
inki, wiklina, rzepak przeznaczony na 
paliwo; w żadnym wypadku natomiast 
nie rośliny, z których produkuje się 
żywność.
 Pole zgłoszone do odłogowania musi 
być minimum 2 lata przedtem uprawia-

ne. To w żadnym wypadku nie może 
być ugór. Nawożenie odłogów jest do-
zwolone, przy czym wolno wysiać nie 
więcej niż 30 kg nawozów azotowych 
w czystym składniku na 1 ha. Rok 
odłogowania liczy się od 15 stycznia, 
pole musi mieć okrywę zieloną do 1 
lipca. Nie wolno jest odłogu kosić by 
nie przeszkadzać w lęgach dzikiemu 
ptactwu. W połowie sierpnia należy 
obowiązkowo wykosić ruń, pozosta-
wiając ją na polu. Po 1 września można 
wypasać zwierzęta, zbierać siano lub 
pędy na kiszonkę, ale tylko na potrzeby 
własnego gospodarstwa. Odłogowane 
areały podlegają cały czas specjalnemu 
nadzorowi agrotechnicznemu.
 Obowiązujący obecnie współ-
czynnik odłogowania 10% ustalono 
na lata 2000 - 2006. Po tym okresie 
nastąpią korekty bądź zreformowanie 
zasad WPR. W określaniu nowych 
zasad uczestniczył będzie nasz kraj 
jako członek Unii Europejskiej, przez 
swoich przedstawicieli w Parlamencie 
Europejskim.

Henryk Latacz 

Jaskółka to ptak-symbol, ptak, które- 
go popularność w Polsce można 

porównać do popularności chyba tylko 
bociana. Występuje w wielu wierszach, 
piosenkach i przysłowiach. Według sta-
ropolskich wierzeń tam, gdzie były ja-
skółki, był dobrobyt i szczęście. Dlate-
go zawsze troszczono i opiekowano się 
ich gniazdami, przybijając w oborach 
pod dachem nawet specjalne półeczki, 
aby łatwiej im było je budować.
 W Polsce występują trzy gatunki ja-
skółek: dymówka, oknówka i brzegów-
ka. Wszystkie odbywają u nas lęgi i od-
latują na zimę. Obecnie zagrożona jest 
jedynie dymówka, bo tylko ona buduje 
gniazda w pomieszczeniach, najczęś-
ciej inwentarskich i tam, gdzie mieszka 
człowiek. Jej pożywienie stanowią nie-
mal wyłącznie drobne, miękkie owady 
chwytane w locie. Żeruje na otwartych 
przestrzeniach, na znacznej wysokości, 
a w czasie deszczu lub silnego wiatru, 

Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki
„A ty, czarna jaskółeczko, Nosisz piórka na gniaz-
deczko, Ścielesz dziatkom je! Ścielże sobie, ściel, 
niebogo, Chłopcy pójdą swoją drogą, Nie ruszą go, 
nie!”. Tak o jaskółkach pisała Maria Konopni-
cka w wierszu „Nasza czarna jaskółeczka”. No i 
pomyliła się, bo wprawdzie nasi chłopcy jeszcze 
jaskółcze gniazda szanują, ale „chłopcy unijni” 
już nie. Uważają oni, że niedopuszczalne jest, aby 
w pobliżu stanowisk krów znajdowały się gniazda 
dzikiego ptactwa i ostrzegają, że już w przyszłym 
roku za taki stan grożą kary.

gdy mało 
ruchl iwe 
o w a d y 
niechętnie 
latają, że-
ruje wśród 
b u d y n -
ków. Podlatuje do owada siedzącego 
na ścianie i spłoszywszy go chwyta w 
powietrzu, oczyszczając w ten sposób 
budynki inwentarskie. 
 Jaskółki w oborze mogą być przy-
czyną chorób krów (np. gruźlicy pta-
siej), ale pamiętajmy, że i owady rozno-
szą choroby. Jeżeli rolnicy dostosują się 
do wymogów Unii i wytępią jaskółki 
będzie więcej owadów w oborach.
 Polscy rolnicy mają jeszcze wiele 
innych kłopotów na głowie. Choćby 
z budami dla psów, przeciągiem w 
budynkach inwentarskich i z kotami. 
Podobno nowe przepisy zabraniają, 
żeby koty mogły swobodnie chodzić 

po całym gospodarstwie. Ciekawe jak 
je zamknąć? Chyba wytruć (najlepiej 
trutką na myszy!). Myszy natomiast 
niech sobie swobodnie grasują.
 Na szczęście w kulturze i tradycji 
Polski nie ma przyzwolenia na wanda-
lizm i wierzę że nasi rolnicy nie będą 
niszczyć gniazd jaskółczych. Przecież 
próba wyeliminowania jaskółki-dy-
mówki z ptasiej rodziny jest zamachem 
na ciągłość polskiego dziedzictwa 
kulturowo- przyrodniczego. Jest to 
niewątpliwy skandal. Ciekawe kto 
odpowiada za to niedopatrzenie? 

f. l.
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W sobotę 19 czerwca zakończyła  
się wizyta studyjna piętnastu 

uczestników III Ukraińskiej Szkoły 
Młodych Działaczy Samorządowych w 
Dębicy. Goście - radni z całej niemal 
Ukrainy, przeważnie nauczyciele i 
dyrektorzy szkół oraz pracownicy orga-
nizacji młodzieżowych - wyjeżdżali za-
dowoleni, z głowami pełnymi planów i 
zamierzeń, z chęcią spożytkowania wie-
dzy, którą nabyli podczas czterech dni 
intensywnych spotkań. Gospodarzom 
udało się zrealizować cały zaplanowany 
program, przybysze zaś ujęli wszyst-
kich za serce swym zaangażowaniem, 
zainteresowaniem wyrażającym się w 
licznych pytaniach oraz konkretnymi 
inicjatywami współpracy.
 Podczas spotkań z Władzami Miasta 
Dębica oraz Gminy Brzostek, a także 
pracownikami urzędów zajmujących 
się edukacją i profilaktyką, ukraińscy 
samorządowcy zapoznali się z zasadami 
funkcjonowania szkół podstawowych 
oraz gimnazjalnych. Mieli też okazję 
obejrzeć „od środka” dębicką Szkołę 
Podstawową nr 11 oraz Gimnazjum w 
Siedliskach Bogusz, a także łączący 
obie tego rodzaju placówki Zespół 
Szkół w Stępinie (przy okazji oglądania 
tamtejszego megabunkra). Odnowione, 
wyremontowane i bogato wyposażone 
szkoły wywarły na zwiedzających 
olbrzymie wrażenie. Niezwykle zacie-
kawił naszych gości sposób działania 
Funduszu Antyalkoholowego Miasta 
czy Gminy i wszyscy deklarowali chęć 
utworzenia takowego u siebie (czy też 
lobbowania za podobnym rozwiąza-
niem na forum państwowym). 
 Uczestnicy wizyty mogli się też 
przyjrzeć kto i w jaki sposób te pienią-
dze wydaje podczas wizyty u harcerzy 
(w Komendzie Hufca ZHP, ale i w sie-
dzibie 77 Drużyny Starszoharcerskiej 
„Puszcza”) czy w wyżej wymienionych 
szkołach, które organizują dla uczniów 
tanie wycieczki, wydają prasę szkolną 
(siedliska „Gimdziupla”), itp.
 Z kolei wszystkiego o szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym goście dowiedzieli 
się w trakcie spotkania z Władzami Po-
wiatu oraz prezentacji multimedialnej 
przygotowanej przez Wydział Edukacji 
dębickiego Starostwa. Przedstawiono 
im także wiele programów profilak-
tycznych oraz oprowadzono po trzech 
szkołach średnich: Zespole Szkół w 
Kleciach, LO im. W. Jagiełły oraz dę-
bickim „Ekonomiku”. Gorący aplauz 
zdobył sobie poczęstunek przygotowa-
ny przez klasy gastronomiczne, które 
akurat miały egzaminy zawodowe; 
ponadto ukraińscy radni z podziwem 
obejrzeli muzeum szkolno - harcerskie 

Udane spotkania, liczne inspiracje - podsumowanie wizyty studyjnej

w najstarszej szkole naszego powiatu.
 Jako że Dębica ma także filie szkół 
wyższych, nie mogło ich zabraknąć 
w programie. Zagranicznym gościom 
chętnie zaprezentowało się Centrum 
Edukacyjne Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Zarządzania, która corocznie 
przyjmuje w swe szeregi kilkuset stu-
dentów z Ukrainy. Mimo, że to szkoła 
prywatna, jej polscy studenci mogą od 
tego roku ubiegać się o stypendium, na 
co też zwrócono uwagę.
 Przyjezdnym z ateistycznej w więk-
szości Ukrainy niesamowicie spodobała 
się działalność Sióstr Służebniczek pro-
wadzących Przedszkole oraz Ośrodek 
Integracyjny „Promyki Nadziei” przy 
kościele Św. Ducha. Ogromne uznanie 
w ich oczach znalazła baza lokalowo 
- sprzętowa, ale i godna naśladowania 
żarliwość zakonnic pełniących nie-
ustanną służbę dzieciom. Szkoda, że 
u nas nie ma tylu powołań do zakonu 
- wzdychali po wyjściu z Ośrodka.
 Wspomnieć należy także o dobrej 
atmosferze panującej w Hotelu i Re-
stauracji Igloopol, gdzie radni z Ukrainy 
zatrzymali się na te cztery dni, ciesząc 
się z możliwości korzystania z basenu 
olimpijskiego - słusznej chluby naszego 
miasta. Swoją ostatnią kolację spożyli 
oni natomiast w niecodziennej atmo-
sferze dębickiej Herbaciarni. Ta wizyta 
była naprawdę owocna - powiedział na 
zakończenie Andrij Pawłowicz, lwo-
wianin, organizator z ramienia Stowa-
rzyszenia Szkoła Liderów - właściwie 
nie można było do niej nic dodać, ani też 
nic ująć. Wygląda na to, że przyjazd do 
Polski i konkretnie do Waszego miasta 
zainspirował naszych radnych do kon-
kretnych kroków. Myślę, że jeszcze się 

z nimi w Dębicy spotkamy.
 Jak konkretnie, wymiernie i na-
macalnie mogą zaprocentować udane 
kontakty z radnymi z Ukrainy? Dzieląc 
się z nimi własnym doświadczeniem, 
niejako spłacamy dług wdzięczności 
zaciągnięty wobec Europy Zachodniej, 
która od początku lat 90 - tych poma-
gała Polsce na różne sposoby; ponadto 
Ukraina - od 1 maja kraj sąsiadujący 
z Unią Europejską - będzie włączana 
w europejskie programy pomocowe, 
za czym idą konkretne możliwości 
współpracy polsko-ukraińskiej, wymian 
uczniowskich, itd. Wszak z Dębicy 
bliżej jest do Lwowa niż do Berlina. 
 Główny inicjator i organizator 
projektu: Stowarzyszenie Szkoła Lide-
rów zostało założone w Polsce 10 lat 
temu przez emerytowanego profesora 
z Oksfordu - powojennego emigranta 
Zbigniewa Pełczyńskiego. Koordyna-
torami lokalnymi wizyty studyjnej byli 
absolwenci XI Letniej Szkoły Liderów 
Społeczeństwa Obywatelskiego (2003) 
- Barbara i Wojciech Wojtaszkowie, 
mieszkańcy Dębicy.

B. W.

Radni z Ukrainy podczas spotkania z władzami Gminy Brzostek
Fot. M. Król

Podziękowanie
Społeczność szkolna Zespołu 
Szkół w Nawsiu Brzosteckim 
składa serdeczne podzię-
kowania Panom Adamowi 
Kalinie i Jerzemu Szybowi-
czowi za wydatną pomoc w 
odnawianiu sal lekcyjnych.
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Rozkład odjazdów autobusów z BRZOSTKU w kierunku Jasła
Ważny od 2004. 06. 27

Oznaczenia:

1 Kursuje w poniedziałki

5 Kursuje w piątki

6  Kursuje w soboty

A Nie kursuje w niedziele i świę-
ta

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”

a Nie kursuje 1 XI, 12 XI, 
24.27.31 XII, pon. wielkanoc-
ny, 2 V, 27 V

b Nie kursuje 2 stycznia

h Nie kursuje 24. XII i w wielką 
sobotę

m Nie kursuje 24 i 31 grudnia

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

p Kursuje 2 XI, 23 XII, 30 III

x Nie kursuje w sobotę wielka-
nocną

+ Kursuje w dni świąteczne

PKS w Dębicy S.A.

Kierunek Przez Godziny odjazdów

Bączałka Kamienica Górna
6.59 
DZ

7.30 
HFn

7.37 
S

11.13 
D

14.59 
DZ

15.35 
Fn

15.58 
CD

16.01 
Fn

19.08 
Fn

22.59 
DZ   

Brzozów Krosno 15.08 
NPQ

19.56 
NPTQ     

Gogołów kościół Januszkowice 13.05 
6x

14.30 
F 

19.50 
F    

Grudna Górna 
sklep Bączałka 9.49 

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 
S

14.08 
S

14.58 
ZD

15.02 
Fn

22.58 
ZD    

Jasło Kołaczyce

5.00 
Fm

5.46 
Ax

6.08 
F

7.03 
S

7.12 
S

7.42 
F

8.02 
A

9.36 
VCDJ

10.14 
F

11.46 
F

12.22 
F

12.46 
N

13.04 
F

13.13 
P1L

13.38 
F

13.43 
VD

14.08 
S

15.17 
F

15.38 
S

16.42 
U

16.48 
VLh

17.43 
VLh

18.07 
FG

19.02 
A

19.18 
PLb

19.41 
VCDJ

20.51
F

23.24
V5,7

Klecie  7.31 
S

14.16 
S     

Kołaczyce Klecie 7.28 
Fn

13.03 
S     

Krosno Jasło
4.44 

Jpa15
 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 Krosno 9.22 
N      

Nowy Sącz Jasło Gorlice 6.25 
DQ      

Opacionka Klecie 19.40 
+L

22.55 
F     

Polańczyk Jasło 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

17.48 
Fn     

Strzyżów Klecie 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     
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Oznaczenia:
+ Kursuje w niedzielę i święta
4 Kursuje w czwartki
5 Kursuje w piątki
6 Kursuje w soboty
7 Kursuje w niedziele
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 wielkanocnych

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 sierp-

nia
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

f Kursuje 1 XI, 22 XII, 29 III
h Nie kursuje 24 grudnia i w 

wielką sobotę
j Nie kursuje 31 X, 11 XI, 

23.26.30 XII, Wielkanoc,  
1 V, 26 V

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

Rozkład odjazdów autobusów z BRZOSTKU w kierunku Pilzna
Ważny od 2004. 06. 27

Do druku przygotował: J. Nosal

PKS w Dębicy S.A.

Kierunek Przez Godziny odjazdów

Dę bica Błonie Pilzno 5.47 
Fn

6.31 
Fn

Dę bica DA Jaworze Dolne 14.36 
S

Dę bica DA Jaworze D. Pilzno 4.45 
Fn

7.33 
6D

8.22 
+D

Dę bica Pilzno 

7.37 
Fn

7.51 
Fn

8.15 
ZFn

8.22 
Fn

9.01 
Fn

9.11 
F

10.38 
Fn

10.55 
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

Dę bica Igloopol Pilzno 5.00 
ZD

13.00 
ZD

21.00 
ZD

Dę bica TC Pilzno 5.00 
DZ

13.00 
DZ

21.00 
DZ

Gliwice Kraków 8.33 
PNn

Grudna Górna 7.49 
Fn

13.34 
S

Grudna Górna sklep 6.00 
S

12.25 
F

14.35 
S

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 10.10 
PL

Łódź Katowice 6.49 
PNn

Mielec Dę bica 11.45 
PLb

16.14 
CD

Przeczyca 13.45 
S

Przemyśl Rzeszów 14.40 
PLQ

Rzeszów Dę bica 5.40 
VCDJ

7.10 
VcL

15.30 
VCDJ

17.20 
NPn

Skurowa
5.35 

F
6.40 

S
7.10 

F
8.23 
HFn

8.23 
S

11.50 
F

12.38 
Fn

14.45 
F

15.50 
F

17.35
FG

Tarnów Pilzno 6.15 
Ax

7.55 
Ax

9.40 
N

17.42 18.30 
U

20.30 
A

Warszawa Mielec 6.47 
PNn

Warszawa Tarnów 5.10 
PUn

15.10 
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Współwięźniowie 
Zbigniew Dzisiewski cd.

Słysząc głos „jesteście aresztowani”  
- inżynier Dzisiewski zdumiał się 

bardzo, gdyż w aresztującym go ofice-
rze rozpoznał swojego byłego oficera 
śledczego, NKWD-ystę ze Skrobowa. 
Teraz nadal pełnił służbę w mundurze 
polskiego oficera Służby Informacji w 
Wojsku Polski Ludowej.
 Aresztowanie, więzienie, śledztwo 
i proces przed Wojskowym sądem Re-
jonowym w Warszawie. Akt oskarżenia 
mówi o dezercji z wojska. Przed kilku 
laty pan Zbigniew z narażeniem życia 
ratował Żydów, teraz oni pospieszyli 
z pomocą i obroną przed trybunałem 
sądowym swego wczorajszego wybaw-
cy.
 Obrony Dzisiewskiego podjął się 
świetny mecenas jurysta, który obalił 
oskarżenie o dezercję i w rezultacie 
inżynier Dzisiewski skazany został 
tylko na sześć miesięcy więzienia z 
zaliczeniem na poczet zasądzonej kary 
dotychczasowego aresztu tymczasowe-
go, tak że w rezultacie, po ogłoszeniu 
sentencji wyroku, wyszedł na wolność. 
Kara dotyczyła tylko niedotrzymania 
obietnicy wyjazdu do ZSRR i podjęcia 
tam pracy za obopólną zgodą stron, co 
nie doszło do skutku z winy inżyniera 
Dzisiewskiego, i za co ukarany został 
jak wyżej.
 Po wyjściu na wolność wspólnie z 
kolegami z czasów okupacji uruchomili 
w Warszawie przedsiębiorstwo pry-
watne „VIS”, zajmujące się produkcją 
artykułów kosmetycznych i perfume-
ryjnych, mydełek toaletowych, kredek 
do ust i brwi, perfum, wód kolońskich 
itp. Uzyskali na swą działalność tak 
zwany gwarancyjny „list żelazny” od 
centralnych władz państwowych oraz 
odpowiednie zezwolenie na import 
potrzebnych im do produkcji surowców 
(jak olejków różanych z Bułgarii i Fran-
cji) w ramach państwowych, korzyst-
nych, bezcłowych przydziałów. Weszli 
w ciche (naganne) porozumienie ze 
szkodą na rzecz skarbu państwa, lecz z 

korzyścią dla siebie i współdziałającego 
z nimi wysokiego urzędnika w minister-
stwie. Urzędnikiem tym podobno był 
minister przemysłu chemicznego pan 
Księżopolski, który za każdorazowe 
swoje „placet”, czyli zgodę na import 
na dogodnych warunkach potrzebnych 
firmie „VIS” surowców, otrzymywał 
wysokie łapówki w dewizach. Interes 
prosperował i rozwijał się świetnie ku 
zadowoleniu obydwu zainteresowanych 
stron oraz chłonnego rynku.
 Wtedy to inżynier Dzisiewski zupeł-
nie nieoczekiwanie i niespodziewanie 
spotkał się przypadkowo na ulicy 
warszawskiej z dawnym znajomym. 
Spotkany spieszył się bardzo, ale uległ 
serdecznym naleganiom Dzisiewskiego 
i wstąpili na „małą czarną” do pobliskiej 
kawiarenki. Przy pożegnaniu pan Dzi-
siewski wręczył mu swoją wizytówkę 
prosząc, by ten odwiedził go przy 
następnym przyjeździe do stolicy. Jak 
się później okazało, tym znajomym 
pana Zbigniewa był słynny dowódca 
zbrojnej grupy partyzanckiej „Ogień”, 
która działała na Podhalu. Dzisiewski 
twierdził, że nic o tym nie wiedział, i 
nie przypuszczał nawet, że jego dawny 
znajomy to „Ogień”, poszukiwany i 
ścigany przez władze UB.
 W kilka miesięcy po wyżej opisanym 
spotkaniu przyjaciół, oddział partyzan-
cki „Ognia” został otoczony i rozbity 
przez wojsko i UB, a „Ogień” popełnił 
samobójstwo. W ubraniu „Ognia” (w 
portfelu) znaleziono wizytówkę inży-
niera Zbigniewa Dzisiewskiego z War-
szawy z jego adresem domowym. Na 
tej podstawie inżynier Dzisiewski został 
aresztowany i oskarżony o współpracę z 
„Bandą Ognia”. W śledztwie, na skutek 
bicia i tortur, przyznał się do wmawia-
nych mu czynów przestępczych, tym 
bardziej, że większość z nich przypa-
dała na okres, w którym przebywał w 
obozie w Skrobowie i w Warszawie. 
Na rozprawie pan Dzisiewski odwołał 
swoje zeznania w śledztwie jako wymu-
szone. Nieodpartym i niepodważalnym 
dowodem wymuszenia nieprawdziwych 
zeznań był udowodniony fakt, że w 
tym okresie, będąc aresztowanym i 

przebywając w więzieniu oraz w obo-
zie w Skrobowie, nie mógł dopuścić 
się przestępstw i czynów, do których 
przyznał się na skutek bicia go w 
śledztwie i na podstawie których opie-
rał się skierowany przeciwko niemu 
akt oskarżenia. Obrona wykorzystała 
ten fakt i podważyła zasadność aktu 
oskarżenia. Pomimo tego „Wysoki Sąd” 
na podstawie domniemania wrogości 
oskarżonego do nowego ustroju i moż-
liwości pomocy nielegalnej organizacji 
kierowanej przez „Ognia”, wymierzył 
oskarżonemu Zbigniewowi Dzisiew-
skiemu karę dziesięciu lat więzienia.
 Po zatwierdzeniu wyroku i jego 
uprawomocnieniu się inżynier Dzisiew-
ski skierowany został do więziennego 
zespołu ludzi nauki, między innymi 
odbywających kary więzienia profe-
sorów, inżynierów, konstruktorów i 
wybitnych specjalistów z innych dzie-
dzin. Specjalne więzienie dla tych ludzi 
utworzono w Warszawie. Tu zwożono 
tego typu więźniów z innych więzień w 
kraju i wprzęgano ich do pracy na rzecz 
odbudowy i działalności twórczej dla 
nowego ustroju. Podzieleni na specjalne 
sekcje, opracowywali zlecone im zada-
nia i opracowywali plany ich realizacji. 
Stworzono im względnie wygodne 
warunki pracy i możliwości korzystania 
z literatury fachowej, koncepcji i myśli 
naukowej, prasy i publikacji krajowych 
i zagranicznych.
 Zdarzało się, że więźniowie - fa-
chowcy i specjaliści oraz eksperci w 
danej dziedzinie wyjeżdżali w cywilu 
i otoczeniu cywilnej eskorty na place 
budów i montażu projektowanych przez 
siebie obiektów i konkretnych urzą-
dzeń. Jak opowiadał nam inż. Zbigniew 
Dzisiewski, on również, będąc więź-
niem, wyjeżdżał do Gdańska i Gdyni, 
gdzie według jego projektu budowano i 
montowano dźwigi i suwnice portowe. 
Rzeczywiści autorzy tych projektów 
zwykle w tych warunkach pozostawali 
nieznani. Ich pomysły i pracę twórczą 
przywłaszczali sobie inni. Dzisiewski 
protestował przeciw temu i namawiał 
innych kolegów do protestu. Z oba-
wy przed utratą dobrych warunków 
bytowych w czasie odbywania kary i 
specjalnych dodatkowych przywilejów, 
nie znalazł skorych do poparcia i soli-
darnego sprzeciwu. Skończyło się na 
tym, że Dzisiewskiego przewieziono 
do Więzienia Karnego w Rawiczu, a z 
Rawicza po kilku miesiącach przewie-
ziony został do Więzienia Karnego we 
Wronkach.

c.d.n.
Przedruk z: „Okruchy wspomnień z lat 
walki i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21

Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (20) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”
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W Brzostku dzięki mieszkańcom ul. Ry- 
nek została wymieniona część na-

wierzchni chodnika dla pieszych. Prace przy 
wymianie wykonywali pracownicy inter-
wencyjni i pracownik z ZGKiM w Brzostku. 
Kostkę brukową przed swoimi posesjami 
sfinansowali: pan Jan Ziomek, pani Izabela 
Gajda, pan Kazimierz Kolbusz. Koszt kostki 
przy Publicznym Przedszkolu w Brzostku 
oraz materiałów tj. piasku cementu oraz 
krawężników pokrył Urząd Gminy. 

A. Cholewiak
Fot. J. Nosal

By w rynku 
było miło...

Beata Pawlak  
„Aniołek”

Beata Pawlak (1957 - 2002). Repor- 
terka, pisarka, podróżniczka. Za-

nim odkryła swoje powołanie, spędziła 
siedem lat we Francji, imając się wielu 
zawodów. Po powrocie do kraju została 
dziennikarką „Gazety Wyborczej”, 
współpracowała też m.in. z „Tygo-
dnikiem Powszechnym” i „Polityką”. 
Interesowały ją inne religie i kultury, 
zwłaszcza Wschodu. W marcu 2002 
roku wybrała się w kolejną podróż, do 
Azji. Miała wrócić po pół roku, ale prze-
dłużyła pobyt. Zginęła 12 października 
2002 roku w zamachu terrorystycznym 
w Bali.

„Aniołka” zdążyła zostawić w wydawni-
ctwie przed wyjazdem. Szczególna to w 
kontekście wydarzeń książka - jej motto 
zaczyna się od słów: „Ci którzy umarli, 
nigdy stąd nie odeszli”.
 Bohaterką „Aniołka” jest Karolina. 
Nie jest młoda: wydawałoby się nawet, 
że swoje już przeżyła. A jednak zdąży 
jeszcze pochować swego nad podziw 
kochliwego męża (który wcale nie stanie 
się przez to mniej obecny w jej - i wielu 
innych pań - życiu). Zdąży pokochać 
i być kochaną. A także opowiedzieć 
o swoich losach. Choć śmierć jest tu 
wszechobecna, „Aniołek” to czysta 
afirmacja życia. Historia opowiedziana 
przez Beatę Pawlak jest zaskakująco 
dojrzała, napisana z pogodnym dystan-
sem i poczuciem humoru, a przy tym 
nienachalnie i taktownie porusza sprawy 

Warto przeczytać podstawowe i ostateczne.
Joseph Gollomb 
„Klinika znachorów”

Klinika znachorów”, powieść amery- 
kańskiego pisarza to niezmiernie 

oryginalny thriller psychologiczny. Dy-
namiczna, pełna zaskakujących zwrotów 
akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. 
Zagadką nie do wyjaśnienia zdaje się 
seria tajemniczych samobójstw ludzi 
znajdujących się u szczytu kariery i 
życiowego powodzenia. Próbuje ją 
rozwikłać dziwaczny i bezwzględny 
lekarz-psycholog. Jego starcie z wielkim 
biznesmenem-gangsterem, psychopatą 
o upiornej powierzchowności, jest nie-
uniknione.

(wykorzystano materiał 
z ofert książkowych dla bibliotek)

Wnioski złożone w miesiącu wrze- 
śniu 2003r. do Agencji Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Rzeszowie o pomoc finansową na roz-
wój i poprawę infrastruktury obszarów 
wiejskich objętych Programem SA-
PARD, współfinansowane ze środków 
Uni Europejskiej zaowocowały pod-
pisaniem promes i przeprowadzonym 
przetargiem na wykonanie modernizacji 
dróg gminnych w miejscowościach: 
Klecie „Stawiska” - odcinek 1,080km, 
Siedliska Bogusz „Stawki” - odcinek 
1,569km. Przeczyca „Podlas” - odcinek 
2,965km. 
 Modernizacja dróg polega na: posze-
rzeniu jezdni, wykonaniu nawierzchni 
asfaltowej, wykonaniu poboczy, oraz 
wykonaniu odwodnienia jezdni poprzez 
oczyszczenie rowów i przepustów z 
namułu. Łączna wartość netto moder-
nizowanych dróg wynosi 1.678033,20 
zł, z czego ARiMR pokrywa na drogach 
w m. Klecie, Siedliska Bogusz 45%, a 
na drodze w miejscowości Przeczyca 

Nowe drogi

   Prace wykończeniowe na drodze w Kleciach
44,84% kosztów.
 Jedynie te drogi w czasie składa-
nia wniosków spełniały warunki do 
ubiegania się o dotację: posiadały stan 
prawny uregulowany, dokumentację na 
ich modernizację, a położenie tych dróg 

w przyszłości będzie stanowić dogodne 
objazdy dróg głównych, jak i dogodne 
połączenia z innymi miejscowościa-
mi.

A. Cholewiak

Fot. J. Nosal
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Działki nie są objęte planem zagospodarowania gminy Brzostek (usta-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003r., na podstawie 
art.67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.Nr 15 z 1999 
r.,poz.139).
Zgodnie z art.3,ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz.592), poza wyjątkami określonymi w 
art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo 
pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawiera-
niu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia następujących 
dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: dowód 
potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego - oświad-
czenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy 
Brzostek.
W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej 
wymienionej wysokości do dnia 26 lipca 2004r. do Kasy Urzędu Gminy 
w Brzostku, lub na konto: Bank Śląski S.A Oddział w Jaśle Nr 201050 
1458 1000 0022 1849 7325
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się nie-
zwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli 
osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawarcia 
umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w 
Kancelarii Notarialnej. Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący. 

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy 
Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek.
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przezna-
czona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następu-
jąca nieruchomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 795 o pow. 0,15 ha 
położona w Kamienicy Górnej, objęta Księgą Wieczystą 
Nr 38 567,stanowiąca własność Gminy Brzostek
Działka położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej 
i jednorodzinnej. Teren uzbrojony w sieć elektryczną i 
gazową. 
Cena wywoławcza działki nr 795 wynosi 3 500,00 zł. 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 350,00 zł. 

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE 
SIĘ W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 
29 LIPCA 2004r. O GODZ. 10.00 W BIURZE WÓJTA 

GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej 
stanowiącej własność Gminy Brzostek.
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego prze-
znaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu 
następująca nieruchomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 370/2 o pow. 0,89 
ha położona w Smarżowej, objęta Księgą Wieczystą Nr 
48 272, stanowiąca własność Gminy Brzostek
Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy han-
dlowo usługowej i jednorodzinnej. 
Teren zabudowy handlowo - usługowej ze starodrzewem 
podworskim, który podlega ochronie konserwatorskiej. 
Teren uzbrojony w sieć elektryczną, gazową i wodo-
ciągową. 
Cena wywoławcza działki nr 370/2 wynosi
22924,00 zł 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 2 293,00 zł

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE 
SIĘ W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W 

DNIU 29 LIPCA 2004r. O GODZ. 11.30 W BIURZE 
WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach stano-
wiącej własność Gminy Brzostek.
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona została 
do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomośc: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 721 o pow. 1,32 ha położona w 
Januszkowicach w obrębie pól użytkowanych rolniczo. Na znacznej 
części powierzchni działki teren jest silnie pofałdowany. Część działki 
nr 721 wzdłuż potoku jest porośnięta drzewostanem. 
Cena wywoławcza działki nr 721 wynosi: 3 997,00 zł 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 400,00 zł 
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-

DZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 29 LIPCA 2004r. O 
GODZ. 9.30 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej stanowiącej 
własność Gminy Brzostek.
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje 
do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 378 o pow. 0,25 ha położona w 
Smarżowej, objęta Księgą Wieczystą Nr 48 272, stanowiąca własność 
Gminy Brzostek.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym 
stanie technicznym. 
Część dachu, stropy uległy zniszczeniu. Ściany wykonane z cegły 
zawilgocone. Obiekt do rozbiórki. Orientacyjny koszt rozbiórki jest 
równoważny odzyskanym materiałom.
Obiekt budowlany nie podlega wycenie.
Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej i 
jednorodzinnejTeren uzbrojony w sieć elektryczną, gazową i wo-
dociągową. 
Cena wywoławcza działki nr 378 wynosi 8 947,00 zł
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 895,00 zł
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-

DZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 29 LIPCA 2004r. O 
GODZ. 11.00 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku 
stanowiącej własność Gminy Brzostek.
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego prze-
znaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu 
następująca nieruchomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 275 o pow. 0,16 
ha położona w Brzostku, objęta Księgą Wieczystą Nr 
15 601, stanowiąca własność Gminy Brzostek
Nieruchomość położona jest w obrębie pól użytkowa-
nych rolniczo. W odległości około 100 m zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. Teren uzbrojony w sieć 
elektryczną i gazową. 
Cena wywoławcza działki nr 275 wynosi 1737,00 zł 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 174,00 zł 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE 
SIĘ W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W 

DNIU 29 LIPCA 2004r. O GODZ. 10.30 W BIURZE 
WÓJTA GMINY
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Wieś Mikołaja Reja; 3) Piramidalna 
bryła; 6) Posada; 7) Lekki podmuch 
wiatru; 8) Przyjmujący gości w hotelu;  
17) Gaszenie pragnienia; 18) Łacińskie 
„y”; 19) Aśćka; 20) Kontrolująca izba; 
21) Badanie serca; 22) Bobas; 23) 
Płot z gałęzi; 24) Drzewo jak nuta; 25) 
Czynny wulkan i najwyższy szczyt wy-
spy Bali; 26) Dolna część kieliszka; 28) 
Film z szeryfem; 31) Osady w tętnicy;  
33)  Gardłowe dźwięki w jazzie;  
35) Ostre u wilka; 37) Cienki, pleciony 
sznur; 39) Statek o napędzie atomo-
wym; 40) Antonim bierności.

Pionowo:
1) Niezabudka; 2) Kanalia; 4) Pu-
chacz lub puszczyk; 5) Zachowanie 
z hamowaniem; 9) Silny napar z liści 
herbacianych; 10) Rozkaz króla; 11) 
Jedna z funkcji trygonometrycznych; 
12) Twarz; 13) George, amerykański 
malarz pejzażysta; 14) Bagażowy; 15) 
Hufnal, podkowiak; 16) Jedzenie dla bo-
basa; 27) Broń pszczoły; 28) Pułapka na 
zwierzynę; 29) Zad lub rufa; 30) Śniedź;  
32) Jacht oceaniczny polskiej produkcji; 
34) ... Bravo; 35) Karłowaty koń domo-
wy; 36) Imię Sumac; 38) Faza Księżyca, 
w której tarcza jest niewidzialna.

Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą roz-
wiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 
dnia 10 sierpnia 2004 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: SIEDLISKA BOGUSZ.
Nagrodę książkową wylosował PAWEŁ 
SOBCZYK z Siedlisk-Bogusz.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku. J. Nosal

- Kelner, co macie do jedzenia?
- Polecam pieczeń huzarską!
- Nie jestem żaden huzar, żebym jadł 
pieczeń huzarską! Co jest jeszcze?
- Pieczeń barania!
- Świetnie, poproszę!

		

Idzie dwóch hydraulików na ostatnie 
piętro po schodach, bo winda się po-
psuła. Po chwili jeden mówi:
- Mam dobrą i złą wiadomość, którą 
wolisz pierwszą?
- Dobrą.
- Dobra jest taka, że zostało nam 
jeszcze tylko jedno piętro. A zła: po-
myliliśmy bloki. 

		
Dwaj robotnicy na budowie rzucają 
monetę.
- Jak wypadnie reszka, gramy w karty 

- mówi jeden.
- Jak wypadnie orzeł, idziemy na piwo 
- dodaje drugi.
- A jak stanie na sztorc?
- Trudno, pech to pech, wtedy zabie-
ramy się do roboty... 

		
- Daje głowę że mój klient jest niewin-
ny - mówi adwokat.
- Proponuję, żeby głowę obrońcy 
włączyć do akt - stawia wniosek pro-
kurator. 
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Szachy

Marian Smagacz  
w dobrej formie!
Białe      Czarne
Marian Smagacz  Ferdynand Bugno
1. e2 - e4     e7 - e5
2. Sb1 - c3     Sb8 - c6
 Bardzo popularne otwarcie, w teorii 
debiutów nazwane partią wiedeńską.
3. Gf1 - c4     h7 - h6
4. h2 - h3     d7 - d6
5. Sg1 - f3     Sg8 - f6
6. Sf3 - h2     Gc8 - d7
7. 0 - 0      Gf8 - e7
8. d2 - d3     0 - 0
9. a2 - a3     Sc6 - d4
 Do tego czsu gra była wyrównana. 
Później jednak białe, mając dwa gońce 
przeciw dwu skoczkom, zaczęły uzyski-

8

7

6

5

4

3

2

1

a   b  

wać przewagę. W pewnym momencie 
Marian zaczął finiszować w stylu same-
go Alechina i czarne poddały się.
 A oto decydujący moment partii 
Alechin - Teichmann granej w Berlinie 
w 1921 r.

 Białe zaczynają i wygrywają.

33. Gf4 : h6!    Sd6 : e4
Czarne nie mogą pobić gońca na h6 
bo białe mają wówczas atak matowy 
(Wf : f6)
34. We6 : e4    Se7 : d5
Obydwa białe pionki zginęły, ale prze-
grana czarnych jest przesądzona
35. Hc3 - c1!  czarne poddały się
 Marian Smagacz wraz z rodziną od 
dziesięciu lat przebywa w USA. W lipcu 
br. odwiedził rodzinne strony, testując 
przy okazji aktualny poziom gry sza-
chowej swoich dawnych kolegów.
 Przegrać z Marianem po wyrówna-
nej walce to żaden wstyd. Ważne, że 
przyjeżdżając do Polski nie zapomniał 
o kolegach znad szachownicy.
 Jak się dowiedziałem, Marian za 
trzy lata zamierza na stałe powrócić do 
Polski. Do szachów - z całą pewnością 
także

Ferdynand Bugno

Jeszcze przed wakacjami, w ostatnim ty- 
godniu zajęć szkolnych, Centrum 

Kultury i Czytelnictwa zorganizowało 
dla dzieci z teatrzyku „Biedronki”, 
jednodniową wycieczkę autokarową do 
Krynicy. Z uwagi na dużą ilość miejsc 
w autobusie mogły w niej wziąć udział 
też inne dzieci, za odpłatnością. W 
rezultacie w wycieczce uczestniczyło 
ponad 30 dzieci i młodzieży ze szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum Wy-
cieczkę pilotowała Teresa Drzymalska 
- przewodnik górski z Kołaczyc. 
 Zwiedzanie rozpoczęto od Krynicy 
- najsłynniejszego uzdrowiska górskie-
go położonego w Beskidzie Sądeckim. 
Tu dzieci miały możliwość poznania 
sanatorium Nowy Dom Zdrojowy, 
posmakowania uzdrowiskowych wód 
zdrojowych w Pijalni „Słotwinka” z 
1806 r. Natomiast największą atrakcją 
była dla nich zjeżdżalnia na Górze 
Parkowej, gdzie ponad 2 godziny mali 
wycieczkowicze mogli bezpiecznie 
zjeżdżać na kocach z różną szybkością, 
pokonując różne przeszkody. Korzysta-
jąc z pięknej słonecznej pogody, mogły 
chwilę pobaraszkować pod fontanną w 
Parku Zdrojowym podziwiając piękno 
przyrody. Spacerując malowniczymi 
uliczkami Krynicy, co rusz zatrzymywa-
no się, a to przy budkach z pamiątkami, a 
to aby popatrzeć na parę sympatycznych 
zwierzątek (kucyk i małpka), z którymi 
można było zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie. Sporo emocji budziły też skoki 
na trampolinie usytuowanej na placu 
przy bulwarach Dietla. 
 Kolejnym etapem wycieczki była 
Kamianna słynąca z Pasieki „Barć” im. 

Ks. dr H. Ostacha. Dzieci, co prawda, nie 
były zainteresowane kupnem produktów 
pszczelich, ale poznały miejsce skąd 
co roku dostarcza się miód spadziowy 
Papieżowi Janowi Pawłowi II. Bajecz-
nie kolorowe ule pszczele w kształcie 
wyrzeźbionych postaci wzbudziły w 
wycieczkowiczach spore zainteresowa-
nie, o czym świadczyły liczne pytania 
zadawane przewodnikowi. 
 Ostatnim punktem zwiedzania był 
dwór obronny w Szymbarku oraz skan-
sen zabudowań drewnianych wraz z 
pieczołowicie odbudowanym piecem 
garncarskim.
 Wszystkie zdobyte wiadomości geo-
graficzne i historyczne dzieci mogły 
sobie utrwalić, jeszcze w autokarze w 
drodze powrotnej, odpowiadając na py-
tania przewodnika na temat zwiedzanych 
terenów. Nie zabrakło też turystycznej 
piosenki i radosnej wspólnej zabawy. 
Relacjonując swoje wrażenia, dzieci 
zgodnie wypowiadały się, że wycieczka 
im się podobała, niektóre twierdziły, że 
„jeszcze na takiej nie były”.
 Reprezentując organizatora wyciecz-
ki chciałam serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które pomagały w 
jej realizacji i sprawowały opiekę nad 
dziećmi: Małgorzacie Tomaszewskiej 
- nauczycielce z SP w Brzostku, Teresie 
Drzymalskiej - pilotowi i przewodni-
kowi z zaprzyjaźnionego GOK-u w 
Kołaczycach oraz Zofii Wilk, a także dy-
rekcji szkoły podstawowej w Brzostku 
za zwolnienie dzieci z zajęć szkolnych, 
dzięki czemu wycieczka mogła się od-
być jeszcze przed wakacjami. 

E. M.

Wycieczka do Krynicy Policja
informuje
W czerwcu 2004 roku na tere- 

nie działania Komisariatu 
Policji w Brzostku zanotowano 
łącznie 8 zdarzeń, które są przed-
miotem postępowań przygotowaw-
czych w sprawach o popełnienie 
przestępstwa, a w tym m.in.:
1. kradzież z włamaniem do 

regału z butlami gazowymi - 1
2. wyrąb i kradzież drzewa  

z lasu - 1
3. nieumyślne spowodowanie 

śmierci - 1
4. kierowanie pojazdem w stanie 

nietrzeźwym - 2
5. wypadek drogowy - 1
6. uszkodzenie mienia - 1
7. uszkodzenie ciała - 1

 W powyższych sprawach pro-
wadzone są dochodzenia w ramach 
których ustalono już sprawców 
większości wymienionych prze-
stępstw.
 Ponadto w czerwcu 2004 roku 
policjanci Komisariatu Policji w 
Brzostku sporządzili 7 wniosków o 
ukaranie, gdzie o winie sprawców 
zdecyduje Wydział Grodzki Sądu 
Rejonowego w Dębicy, nałożyli 
też 42 mandaty karne, głównie za 
wykroczenia drogowe, zatrzymali 
8 dowodów rejestracyjnych a po-
uczyli i upomnieli 184 osoby.

Komendant Komisariatu 
Policji w Brzostku 

nadkom. inż. Marek Boroń
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W dniach 1-3 lipca br. odbył się IV  
spływ kajakowy rzeką Wisłoką 

na trasie Brzostek - Pilzno - Kozłów  
k/Debicy. 
 W tym roku po raz pierwszy został 
wpisany do Ogólnopolskiego Kalen-
darza Imprez Kajakowych. Z roku na 
rok impreza cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Tym razem wzięło 
w niej udział 111 kajakarzy - 68 osad 
z całej Polski m.in. z Krakowa, Rze-
szowa, Andrychowa, Warki i Czeladzi. 
Powiat dębicki reprezentowało 54 ka-
jakarzy a gminę Brzostek Pani Maria 
Grzesiakowska. 
 Celem organizatorów spływu jest 
promocja pięknych terenów powiatu 
dębickiego, co sądząc po pozytywnych 
opiniach kajakarzy przynosi pożądane 
efekty. Mamy do zaoferowania piękne 
krajobrazy, przyrodę, czyste, nieskażo-
ne przemysłem środowisko. Ludzie z 
zewnątrz cenią sobie również panującą 
u nas gościnną atmosferę.

(A Z)
Fot. J. Nosal

IV Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Wisłoka 2004”

Otwarcia spływu w dokonał Wójt Gminy Brzostek Leszek Bieniek 

W tym roku na spływ przyjechało aż 111 kajakarzy z całej Polski

Start do etapu Brzostek - Pilzno

Jednym z uczestników był Wójt 
Gminy Dębica Stanisław Rokosz

W Kozłowie nagrody wręczał również Wójt Brzostku
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Gmina Brzostek jest przyjaznym  
środowiskiem dla fauny i flory, 

przykładem tego są chronione ga-
tunki zwierząt i roślin. W rezerwacie 
„Kamera” można spotkać kłokoczkę 
południową, widłak goździsty, skrzyp 
olbrzymi, buławnik mieczolistny oraz 
bluszcz pospolity. Natomiast w kle-
cieckich stawach w pobliżu Wisłoki, 
oprócz różnych gatunków ryb można 
spotkać także bobry.
 Bóbr (Castor fiber) jest najwięk-
szym gryzoniem europejskim. W Polsce 
nieliczny - objęty ochroną gatunkową; 
dł. ciała 82-100 cm, ogona 31-38 cm, i 
ciężarze 20-30 kg. o ubarwieniu jasno-
szarobrązowym lub ciemnobrązowym, 
na stronie brzusznej jaśniejszym. 
Rzadko spotyka się osobniki całkowicie 

czarne. Palce tylnych nóg spina błona 
pływna. Ogon grzbietowo-brzusznie 
spłaszczony, o bocznych krawędziach 
ostrych i końcu tępo zaokrąglonym 
pokrywają rogowe łuski, między któ-
rymi wyrastają pojedyncze włosy. 
Głowa bobra osadzona jest na krót-
kiej szyi, zakończona tępym pyskiem 
zaopatrzonym w silne i grube zęby o 
charakterystycznej pomarańczowej 
barwie. W wodzie porusza się bardzo 
cicho, w razie niebezpieczeństwa nur-
kuje z głośnym pluskiem. Bóbr żywi 
się różnorodnymi roślinami, wiosną i 
latem zielonymi i miękkimi częściami 
roślin, w końcu jesieni i zimą zjada korę 
wgryzając się głęboko w pnie drzew. 
Rozlewisko bobrowe jest laboratorium 
i oczyszczalnią wody. Każdy dorosły 

bóbr może wydalić nawet 700 kg. 
odchodów (rocznie przyp. aut.), które 
trafiają do wody. Dzięki temu skład che-
miczny wody ulega zmianie: zwiększa 
się zawartość azotu, fosforu i węgla. 
Dzięki działalności mikroorganizmów 
wyłapywane są metale ciężkie, a wody 
zanieczyszczone kwasami i zasadami, 
ulęgają zobojętnieniu. Wykopujące 
muł bobry powodują mieszanie wody 
i przyspieszają procesy chemiczne.

Literatura: 
W. Serafiński, E. Wielgus-Serafińska 
- „Ssaki” zwierzęta świata PWN, 
M Bouchner - Przewodnik „Śladami 
zwierząt”,
J. Konopka, I Erenc - artykuł; Bóbr a 
środowisko „Poznajmy las”.

Cudze chwalicie...

Fot Paweł Batycki, Andrzej Cholewiak


