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PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY

ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

W górnym rzędzie od lewej: Grzegorz KULIG, Mateusz POTRZEBA, Marcin LISAK, Paweł WAL, Piotr BOCHNIEWICZ, 
Sławomir PODGÓRSKI. Poniżej od lewej: Krzysztof KRAJEWSKI, Karol STANISZEWSKI, Mateusz JUSZKIEWICZ, 
Łukasz KRAJEWSKI, Łukasz WERESZCZYŃSKI.

Brzostowianka Brzostek - awans do V ligi
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Trzecie Dni Ziemi Brzosteckiej

Gwiazdą tegorocznych Dni Ziemi 
Brzosteckiej był zespół „Krywań”

Pokaz sztucznych ogni był niezwykle 
efektowny

Kółko modelarskie z Wiśniowej 
zaprezentowało loty balonów

Z posłem Grzegorzem Tuderkiem (pierwszy od lewej) zainteresowani mogli 
porozmawiać na nurtujące ich tematy

W turnieju piłkarskim beczkę piwa zdobyli „niezrzeszeni”

Na imprezie, mimo kontuzji, nie za-
brakło również starosty St. Chmury 

Fot. J. Nosal

Tegoroczne Dni Ziemi Brzosteckiej odbywały sie na stadionie GOSiR
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Chyba już na stałe wpisały się Dni  
Ziemi Brzosteckiej do kalenda-

rza imprez. Tegoroczne świętowanie 
rozpoczęło się w sobotę turniejem 
piłkarskim, w którym rywalizowały 
drużyny strażaków, policjantów i „nie-
zrzeszonych”. Sędzią głównym turnie-
ju był Paweł Serafin, a komentował 
wójt gminy Leszek Bieniek. Pomimo 
upału wszyscy zacięcie walczyli o na-
grodę główną - beczkę piwa - którą w 
rezultacie zdobyli „niezrzeszeni” (ale 
podzielili się nią z rywalami).
 Po emocjach sportowych przyszedł 
czas na zabawę taneczną. Do tańca 
przygrywał zespół muzyczny „Etna” 
z Chmielnika. Jednak główną atrakcją 
wieczoru był pokaz sztucznych ogni, 
który, podobnie jak w zeszłym roku, 
był niezwykle efektowny i został 
entuzjastycznie przyjęty przez licznie 
zgromadzoną publiczność.
 W niedzielę zespoły muzyczne i 
artystyczne zaspokajały upodobania 
różnych grup wiekowych. Każdy mógł 
wybrać coś dla siebie. Na początek 
wystąpiła Agencja Artystyczna „Baj-
landia” z Rzeszowa z trzygodzinnym 
blokiem imprez dla dzieci. Najmłodsi 
mogli nie tylko obejrzeć bajkę pod 
tytułem „Przygody Kubusia i Ancymo-
na”, ale także wziąć udział w zabawach 
i konkursach z nagrodami. Nawet groź-
nie wyglądająca burza nie odstraszyła 
małych uczestników, którzy dzielnie 
walczyli o nagrody.
 Później mogliśmy podziwiać wy-
stępy zespołów wokalnych „Akolada” 
i „Aksamitki” z Dukli, zespołu wokal-
nego z Wiśniowej, zespołu „Acoustic 
Band” z Nowego Żmigrodu oraz soli-
stek z Brzostku: Martyny Parat, Żanety 
Płaziak, Kingi Bieleckiej, Barbary 
Olszewskiej, Kingi Nawracaj, Natalii 
Strzempy i zespołu tańca nowoczesne-
go z Brzostku.
 Na ludową nutę grały i śpiewały 
kapele z Wielopola Skrzyńskiego, 
„Przepióreczka” z Dydni i „Brzostowa-

nie”. Członkowie kółka modelarskiego 
z Wiśniowej zaprezentowali loty ko-
lorowych, przez siebie wykonanych 
balonów.
 Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się loteria fantowa, w której nagrodą 
główną był telewizor ufundowany 
przez Biuro Poselskie Grzegorza Tu-
derka. Sam poseł również zaszczycił 
nas swoją obecnością. Zainteresowani 
mogli porozmawiać z nim na nurtujące 
tematy.
 Dla dzieci przygotowano również 
inne atrakcje: jazdę samochodzikiem 
lub na kucyku, skoki na trampolinie, 
lody, watę cukrową oraz balony i świe-
cące zabawki.
 Promowały się też Warsztaty Terapii 
Zajęciowej oraz firma Avon, a miłośni-
cy literatury mogli zakupić interesującą 
książkę na stoisku firmy Semper.
 Gwiazdą tegorocznych Dni Ziemi 
Brzosteckiej był zespół „Krywań”, na 
który wszyscy czekali do późnych go-
dzin wieczornych. Koncert zakończył 
się wspólnym śpiewaniem i gromkimi 
brawami.

 Profesjonalne prowadzenie całej 
imprezy zawdzięczamy Adamowi 
Berkowiczowi z Jasła, który z wielkim 
zaangażowaniem zachęcał wszystkich 
do wspólnej zabawy. Zmęczeni i głodni 
mogli posilić się kiełbaskami z grilla 
i hot-dogami, aby nabrać sił przed 
tańcami, do których zagrzewał zespół 
muzyczny „Andante” z Brzostku.
 Organizatorzy Dni Ziemi Brzoste-
ckiej pragną serdecznie podziękować 
wszystkim sponsorom, bez których 
wsparcia impreza nie miałaby takie-
go wymiaru. Oto lista sponsorów: 
Biuro Poselskie Grzegorza Tuderka, 
Delikatesy „Centrum” Małgorzata 
Drozd, Rada Sołecka w Brzostku, Bank 
Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 
o/Brzostek, Huta Szkła „FANTAZJA” 
Targowiska, Betoniarnia „MARBET”, 
„WINTER-SPORT” Dorota i Grzegorz 
Betlej, Huta Szkła w Jaśle, ING Bank 
Śląski o/Jasło, Adam Sieńkowski 
- Rusztowania - sprzedaż, wynajem, 
montaż, FHU „AMA” Anna i Artur 

Najmłodsi mogli nie tylko obejrzeć bajkę, ale także wziąć udział  
w zabawach i konkursach z nagrodami

Promowały się też Warsztaty Terapii Zajęciowej Dzieci mogły się przejechać na kucyku lub zaprzęgiem

Dokończenie na stronie 4
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Ulewne opady deszczu w dniach 26- 
31 lipca br. spowodowały na tere-

nie naszej gminy poważne straty. Sytu-
acja wyglądała najgorzej w Brzostku, 
Kleciach i Zawadce Brzosteckiej.
 Ze wstępnych szacunków wynika, 
że zalanych zostało ok. 290 ha upraw 
rolnych.
 Bezpośrednio przez falę powodzio-
wą zostało zalanych 6 zagród siedli-
skowych. Ponadto w wyniku wzrostu 
poziomu wód gruntowych zostało za-
topionych wiele piwnic. Zalana została 
oczyszczalnia ścieków w Kleciach oraz 
kanalizacja w Brzostku i Kleciach.
 Znaczne szkody wystąpiły na dro-
gach powiatowych i gminnych - znisz-
czeniu uległo ok. 37 km dróg oraz most 
na rzece Kamienica w Siedliskach 
Bogusz.

Majewscy, Jacek Berrahal, Usługi 
geodezyjne Mariusz Grygiel, Firma 
„EMAR”, Danuta Wiejowska - Sklep 
wszystko po 4 złote Brzostek, Kazi-
mierz Kłęk, Hurtownia „GOŚKA” 
Małgorzata Staniszewska, Krzysztof 
Rozwadowski, Gminna Spółdziel-

nia „SCH” w Brzostku, Apteka 
„VITA” Krystyna Godawska, Re-
nata Golec, Firma AVON, Alicja 
i Artur Potrzeba, Firma Budow-
lana REMONT Bogdan Szukała, 
PPHU „EKiW” Brzostek, Maria 
Szczygieł i Józef Czekaj, Kwia-
ciarnia CASABLANKA, Zbi-
gniew Golec, Zakład Rzeźniczo 

Wędliniarski „TECHNO 
- MAS” Brzostek, Pizzeria 
Alina Golec, Agencja Pro-
mocyjno-Handlowa „SEM-
PER” Niedrzwica Duża, 
Przedsiębiorstwo „CJK”, 
Tadeusz Wójcik, Sklep Zie-
larsko - Drogeryjny „MELI-
SA”, Dariusz Kalina, Sklep 
„TARA” Wanda Wołowiec i 
Dorota Prokop, Maria Przebięda, 
Henryka Kolbusz, Aneta Czajka, 
Magdalena Pocica, Celina Maczu-
ga, Firma Handlowa BUDROL 
Zawadka Brzostecka, Agnieszka i 
Włodzimierz Żyra, Grzegorz Na-
wracaj, MARFOT Zakład Foto-
graficzny Jasło, Bożena i Bogdan 

Kania, Piotr Michalski, Spółdzielnia 
Rzemieślników z Żurowej, Zakład 
Fotograficzny Grażyna i Roman Trze-
ciak, Maria Kawalec, Urząd Gminy 
w Brzostku, Zakład Ślusarski Edward 
Kmiecik.
 Serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy

I znowu nas zalało

(AZ)

Dokończenie ze strony 3

Chłopcy mogli pojeździć samochodzikiem

Najmłodsza solistka podczas występu

Z drogi w Kleciach można było korzystać tylko w ten sposób Worki z piaskiem nie zawsze były skuteczne

Najbardziej ucierpiały pola w pobliżu WisłokiFot. J. Nosal
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W skład parafii p. w. Najświętszej  
Marii Panny Wniebowziętej w 

Przeczycy wchodzą wioski: Przeczyca, 
Skurowa, Kamienica Dolna, Dęborzyn 
i Zagórze. Razem parafia liczy 2300 
mieszkańców. Ponieważ wioski Dę-
borzyn i Zagórze należące do parafii 
są oddalone od kościoła parafialnego 
7 km, a Kanienica 5 km są więc dwie 
kaplice pomocnicze: w 
Zagórzu i w Kamieni-
cy Dolnej. W Zagórzu 
od 6-tego lipca 2003 
roku Bracia Kapucyni 
mają swoją pustel-
nię - Dom Modlitwy. 
Sprawują oni liturgię 
niedzielną i codzienną 
w tamtejszej kaplicy.
Parafia została zało-
żona już w począt-
kach XIV w. ok.1315 r. 
Pierwszy kościół pod 
wezw. św. Michała Ar-
chanioła był drewnia-
ny. W głównym ołta-
rzu tego kościoła była 
figura Matki Bożej 
otaczana wielką czcią. 
Drugi kościół drew-
niany został zbudowa-
ny w 1730 r. i dotrwał 
do początku ubiegłego 
wieku. Obecny kościół 
neogotycki z cegły 
i kamienia wybudo-
wano w latach 1904-
1906 staraniem ks. 
Stanisława Konopa-
ckiego. Konsekrował 
go bp Karol Fischer 
sufragan przemyski 
1.VII. 1908 r. (Parafia 
należała do 1925 r. do 
diecezji przemyskiej). 
Sanktuarium przeczy-
ckie cieszy się posiadaniem Cudownej 
Figury Matki Bożej umieszczonej 
w wielkim ołtarzu. Trudno ustalić 
skąd figura Matki Bożej przybyła do 
Przeczycy. Historycy sztuki kościel-
nej ustalili datę jej powstania - około 
1460 r. O pochodzeniu figury krąży 
wśród ludu wiele podań. Zebrał je ks. 
dr Józef Jałowy rodak, w książce pt. 
Cudowna Matka Boska Przeczycka 
wydanej z okazji koronacji w 1925 r. 
Z podań tych wynika, że Matka Boża 
jest tu czczona od kilku wieków, tu 
hojnie rozdziela łaski, tu dokonały się 
liczne cuda, a pielgrzymi od dawna 
przybywają nie tylko z racji odpustów 

Sanktuarium w Przeczycy
na Wniebowzięcie Najświętszej Marii 
Panny i Św. Michała Archanioła, ale 
zawsze, bo utarło się przekonanie, że 
Matka Boska Przeczycka przeczy złu 
i nieszczęściom.
 Cudowność Figury uznał bp prze-
myski, dzisiaj już Bł. Józef Sebastian 
Pelczar, na Uroczystą Koronacje 
zezwolił Papież Pius XI. Koronacja 

odbyła się 1 5.VIII. 1925 r. Dokonał jej 
bp Karol Fischer w asyście biskupów 
tarnowskich Leona Wałęgi i Edwarda 
Komara. Uroczystość koronacyjna 
odbyła się nad Wisłoką na polach 
dworskich, kolatora i dziedzica prze-
czyckiego Włodzimierza Kaczorow-
skiego. Korony ze srebra i złota były 
ofiarą wiernych nie tylko z parafii, ale 
i z regionu od Jasła do Pilzna.
 Osiem lat po koronacji 24.VII.1933 
r. korony skradziono, ale już 14. IX. 
tego roku zostały podrzucone. Powtór-
nej ekspijacyjnej koronacji dokonał ks. 
bp tarnowski Franciszek Lisowski 12. 
XI. 1933 r. Ponownego świętokradztwa 

dokonano w nocy z 16/17 marca 1937 
r. Skradziono koronę Matki Bożej oraz 
kielich mszalny i puszkę na komuni-
kanty. Złodzieja i koron nie odnalezio-
no. Czciciele Matki Bożej Przeczyckiej 
poczynili wiele starań, aby tę zniewagę 
naprawić. Wybuch wojny, okupacja 
i wiele innych przyczyn złożyło się 
jednak na to, że uczyniono to dopiero 

po 38 latach.
  24 sierpnia 1975 r. 
w 50-tą rocznicę koro-
nacji, ks. kard. Karol 
Wojtyła, w obecności 
ks. kard. Pawła Zoun-
grana z Górnej Wolty, 
ks. bpa Ordynariusza 
Jerzego Ablewicza i 
wielu biskupów, re-
koronował Cudowną 
Figurę Matki Bożej. 
Niedługo po rekoro-
nacji bo w tym to 1974 
roku przed Uroczy-
stością Wszystkich 
Świętych podczas 
sprzątania cmentarza 
w Straszęcinie, zna-
leziono przeczyckie 
korony zakopane na 
jednym z grobów.
  Sanktuarium prze-
czyckie przyciąga 
czcicieli Matki Bożej 
zawsze, a szczegól-
nie w zagrożeniach 
losowych, chorobach 
i nieszczęściach. Piel-
grzymi przybywają 
z sąsiednich parafii 
dekanatu Pilzno, a naj-
więcej z dekanatów 
diec. rzeszowskiej: 
brzosteckiego, jasiel-
skiego, Frysztaka i 
Lubli. Zatrzymują się 

też pielgrzymki autokarowe udające 
się do Dębowca, Tarnowca i w Biesz-
czady.
 Do Matki Bożej Przeczyckiej zwra-
cają się wierni prosząc o pomoc, gdyż 
od wieków wierzą, że Matka Boża 
w Przeczycy, przeczy złu i wszelkim 
nieszczęściom.
 Historia parafii napisana przez ks. 
Józefa Jałowego znajduje się na na-
szej stronie internetowej pod adresem 
www.przeczyca.prv.pl

Materiał ten zaczerpnięto 	
z archiwum parafii w Przeczycy
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W gminie Brzostek mało rolników  
zna uchwaloną przez Sejm usta-

wę o nawozach i nawożeniu, z dnia 20 
lipca 2000 roku (Dz. U. nr 89 p.991). 
Ustawa ta nakłada na rolników pro-
wadzących chów zwierząt, obowiązek 
zbudowania szczelnych płyt oborniko-
wych, oraz zbiorników na gnojówkę 
ignojowicę. Obowiązek wchodzi w 
życie od 2008 roku.
 Są to dla rolników zadania dosyć po-
kaźne. Zbyt mało się mówi jak należy 
postępować z nawozami naturalnymi 
żeby przynosiły pełny pożytek i nie 
szkodziły środowisku naturalnemu, 
obejściu gospodarskiemu, samym rol-
nikom i ich rodzinom.
 Panuje opinia, że polskie rolni-
ctwo jest przyjazne dla środowiska, 
ponieważ zużywa mało nawozów 
mineralnych i środków ochrony roślin. 
Owszem, gleby są mniej skażone niż w 
krajach zachodniej Europy. Ale nawet 
niewłaściwie składowany obornik i 
płynne odchody zwierzęce, powodują 
istotne zanieczyszczenia środowiska 
przez rolnictwo.
 Do skażeń dochodzi, jeżeli obornik, 
oraz płynne odchody zwierzęce prze-
nikają do wód powierzchniowych, a 
później do wód gruntowych i podziem-
nych. Niewłaściwe przechowywanie 
tych odchodów powoduje też straty dla 

rolnika, ponieważ dużo azotu ucieka do 
powietrza.
 Obornik składowany na płycie ubija 
się i posypuje superfosfatem, który 
wiąże azot. Wywóz z płyty winien 
następować tylko wtedy, gdy rośliny 
potrafią go „skonsumować”, czyli tuż 
przed okresem wegetacji, a jeśli jesie-
nią to w tym samym dniu należy go 
przyorać.
 Gnojowicę także należy stosować 
w odpowiednich terminach, a więc w 
czasie wegetacji roślin, nigdy zimą, 
kiedy to będzie ona spływała w całości 
do cieków wodnych. Beczkowozy do 
tego celu nie muszą być w każdym go-
spodarstwie, gdyż nie są tanie. Należy 
kupować je grupowo, dla utworzonej 
w tym celu spółki, albo przez swoją 
spółdzielnie mleczarską.
 Być może ktoś z czytelników po-
myśli, lub wyrazi opinię, że autor zbyt 
wcześnie porusza ten temat, gdyż na 
te czynności rolnicy mają jeszcze 4 
lata przed sobą. Otóż nie, bo na ogra-
niczenie kosztów w gospodarstwie 
lepiej nie czekać 4 lata. W powiatach, 
w których rolnicy zbudowali już płyty 
obornikowe i zbiorniki na odchody, ba-
dana jest zasobność gleb, a służba rolna 
opracowuje plany nawozowe. Rolnik 
nie szkodzi środowisku i oszczędza 
znaczne sumy pieniężne, których nie 

musi wydawać na nawozy mineralne.
 W czekających rolników zadaniach 
pomagać może fundusz SAPARD. W 
jego statucie występuje wspieranie go-
spodarstw prowadzących chów zwie-
rząt. Finansuje on 40% kosztów tego 
rodzaju inwestycji. Jeśli się oczywiście 
prawidłowo będziemy o to starać. 
 Budowa płyt i zbiorników jest waż-
nym elementem sanitarnym. Według 
nowego prawa budowlanego, budowa 
płyty obornikowej i zbiornika na gno-
jówkę o pojemności do 25 m3 wymaga 
zgłoszenia w starostwie powiatowym 
na 30 dni przed przystąpieniem do 
robót. Na zbiornik o pojemności ponad 
25 m3 wymagane jest uzyskanie pozwo-
lenia budowy, które obecnie wydaje 
starostwo powiatowe.
 W krajach Unii Europejskiej rolnicy, 
którzy nie uzyskają certyfikatu jakości 
sanitarnej nie mogą liczyć na żadne 
wsparcie. Ba, narażeni są na kary. Tak 
będzie w Polsce od 2008 roku. Żad-
na spółdzielnia mleczarska nie kupi 
mleka od rolnika, który nie dopełni 
ustawowych obowiązków. Taki rolnik 
nie będzie mógł skorzystać z dopłat do 
produkcji, z funduszy pomocowych, 
nawet z kredytów.
 Zadania powyższe są na przyszłość 
bardzo ważne a czas szybko leci.

H. L.

Chów zwierząt a ochrona środowiska

Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim i Urząd Gminy Brzo 
stek, realizatorzy projektu „English - fun for everybody” 

zapraszają wszystkich chętnych uczniów naszej gminy do 
udziału w konkursie pt. „Anglojęzyczna strona www Gminy 
Brzostek”. Poniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin 
konkursu:
1. Zadaniem uczestników jest opracowanie anglojęzycznej 

strony www Gminy Brzostek.
2. Celem konkursu jest:

- promocja gminy Brzostek,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami 

informatycznymi,
- praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych,
- poznawanie własnego regionu.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie 
gminy Brzostek.

4. Organizatorami konkursu są: Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim oraz Wójt Gminy Brzostek.

5. Prace oceniała będzie komisja powołana przez organi-
zatorów.

6. Fundatorem nagród jest samorząd Gminy Brzostek.
7. Prace powinny być samodzielnie wykonane przez uczest-

ników.
8. Uczestnikami mogą być pojedynczy uczniowie lub ich 

grupa.
9. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu jedną 

pracę.
10. Przy tworzeniu anglojęzycznej strony uczestnicy mogą 

korzystać ze wszystkich materiałów znajdujących się na 
polskojęzycznej stronie.

11. Kryteria ocen prac:
- estetyka i oryginalność pracy,
- poprawność merytoryczna,
- poprawność językowa.

12. Pula nagród - 1000 zł.
13. Prace mogą być składane na dowolnych nośnikach.
14. Praca powinna posiadać metryczkę: nazwisko i imię 

autora, miejsce zamieszkania, nazwę szkoły i klasę.
15. Termin składania prac: 15 październik 2004 r. Termin 

rozstrzygnięcia konkursu: 30 październik 2004 r.
16. Prace należy składać do sekretarza komisji Agaty Zba-

raża, Urząd Gminy w Brzostku.
17. Dodatkowych informacji technicznych udziela admini-

strator strony www Gminy Brzostek: Józef Nosal - tel. 
68 30 326, E-mail: admin-ugbrzostek@konto.pl

 Marzena Zięba - koordynator konkursu

Regulamin konkursu  
„Anglojęzyczna strona www  
Gminy Brzostek”
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W dniach 12-19. 07. 2004 r. 50  
uczniów brzosteckiej szkoły 

podstawowej i gimnazjum wyjechało 
na obóz żeglarski do Harcerskiego 
Ośrodka Morskiego w Szczecinie-Dą-
biu. O wzięcie udziału w obozie mogły 
starać się dzieci objęte rolniczym 
ubezpieczeniem KRUS. Całkowity 
koszt tygodniowego wypoczynku wy-
nosił 547zł. KRUS refundował kwotę 
450 zł., natomiast rodzice dopłacali 
97zł. W wakacjach pod żaglami wzię-
ły udział dzieci z Brzostku, Kleci, Bu-
kowej, Przeczycy, Kamienicy Dolnej 
i Zawadki Brzosteckiej.
 Uczniowie zakwaterowani byli w 
6-osobowych namiotach nad brzegiem 
jeziora Dąbie. Obozowicze codziennie 
uczestniczyli w porannej zaprawie, 
ciekawych i urozmaiconych zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych, a wieczora-
mi zasiadali przy ognisku śpiewając 
morskie szanty.
 Największą atrakcją dla wszystkich 
uczestników było pływanie po jeziorze 
na żaglówkach. Bosmani uczyli ich 
jak posługiwać się wiosłem, linkami, 
sterem itp. Organizowali im zwiedza-
nie zatoczek i kanałów jeziora, a także 
podziwianie pięknego, okolicznego 
krajobrazu. Zorganizowano im walkę 
między żaglówkami, która polegała na 
oblewaniu się wodą z kubków i wia-
der. Każdy z uczestników przeszedł 
skomplikowany a zarazem zabawny 
„Chrzest Morski”, a następnie otrzy-
mał dyplom z rąk Neptuna, świad-
czący o jego przebyciu. Organizator 
obozu umożliwił dzieciom wyjazd 
do kina w Szczecinie oraz pobyt w 
nowoczesnym supermarkecie GALA-
XY. Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkową koszulkę, widokówki i 
śpiewnik.
 O tym, jak podobało się uczniom 
na obozie żeglarskim świadczyć może 

Wakacje  
pod żaglami

pytanie zadawane przez niektórych z 
nich organizatorowi obozu żegnające-
mu nas przy autokarze: „czy będziemy 
mogli przyjechać tu za rok?”
 Udział dzieci w tym obozie moż-
liwy był dzięki współpracy i zaan-

gażowaniu p. Stanisława Kolbusza, 
Wójta Gminy p. Leszka Bieńka oraz 
Dyrektora Szkoły Podstawowej p. 
Marii Przebięda, którym uczestnicy 
serdecznie dziękują.

U. K.

Uczniowie zakwaterowani byli w 6-osobowych namiotach

Największą atrakcją było pływanie po jeziorze na żaglówkach

W lipcu 2004 r. na terenie działania  
Komisariatu Policji w Brzostku 

zanotowano łącznie 32 zdarzenia, które 
są przedmiotem postępowań przygoto-
wawczych w sprawach o popełnienie 
przestępstwa, a w tym m.in.:
1. kradzież z włamaniem do regału z 

butlami gazowymi - 1
2. kradzież z włam. do samochodu - 2
3. kradzież z włam. do mieszkania - 1
4. kradzież z włam. do piwnicy - 1

5. kradzież sklepowa - 1
6. kradzież linek energetycznych - 1
7. kradzież pieniędzy z pomieszczenia 

socjalnego - 1
8. kradzież impulsów - 1
9. rozbój na osobie - 2
10. oszustwo przy zakupie paliwa - 1
11. nielegalne uprawy maku - 3
12. wyrąb i kradzież drzewa z lasu - 1
13. kierowanie pojazdem w stanie 

nietrzeźwym - 8
14. uszkodzenie ciała - 4
15. kierowanie gróźb karalnych - 2
16. usiłowanie wręczenia korzyści 

majątkowej - 1
W powyższych sprawach prowadzone 

są dochodzenia w ramach których 
ustalono już sprawców większości 
wymienionych przestępstw.
 Ponadto w lipcu 2004 roku poli-
cjanci Komisariatu Policji w Brzostku 
sporządzili 11 wniosków o ukaranie, 
gdzie o winie sprawców zdecyduje 
Wydział Grodzki Sądu Rejonowego 
w Dębicy, nałożyli też 49 mandatów 
karnych, głównie za wykroczenia dro-
gowe, zatrzymali 4 prawa jazdy i 10 
dowodów rejestracyjnych a pouczyli i 
upomnieli 211 osób.

Komendant Komisariatu	
Policji w Brzostku 

wz. st. asp. Jurek Dziedzic

Policja 
informuje
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (21) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Współwięźniowie 
Zbigniew Dzisiewski cd.

Tu, we Wronkach, jak już wspomnia- 
łem wcześniej, na jednej z cel 

przebywaliśmy razem około sześciu 
tygodni, co umożliwiło nam bliższe 
poznanie się wzajemne. Inż. Dzisiew-
ski imponował nam wszystkim wprost 
fenomenalną pamięcią i rozległą wiedzą 
politechniczną i humanistyczną. Od 
młodości obracał się wśród ludzi z 
wyższych sfer. Żona jego była artystką, 
malarką, stąd liczne jego powiązania, 
spotkania i znajomości z ludźmi kultury 
i sztuki. Znał osobiście inżyniera Osso-
wieckiego, znanego wizjonera, profeso-
ra Grucę, słynnego chirurga oraz wielu 
innych sławnych ludzi, których zaliczał 
do grona swych kolegów, przyjaciół i 
znajomych. Wiele opowiadał nam o 
swoim życiu i rozmaitych przeżyciach. 
W celi mobilizował kolegów do czyn-
nego i pożytecznego wykorzystania 
każdej chwili. Posiadał talent umoż-
liwiający przekazanie trudnych pojęć 
w sposób dostępny i zrozumiały oraz 
rzadko spotykaną umiejętność łącze-
nia teorii z praktyką. Jego wykłady i 
opowiadania były ciekawe, zajmujące 
i przebywający z nim mogli (jeśli tylko 
chcieli) bardzo wiele z nich skorzystać. 
Jako inżynier mechanik, konstruktor i 
pilot interesował się lotnictwem, bronią 
odrzutową oraz perspektywami rozwo-
ju lotów kosmicznych, kosmonautyki 
i astronautyki. Uparcie twierdził, że 
najpóźniej do roku 1975 człowiek 
wyląduje na Księżycu. Ponieważ mie-
liśmy wątpliwości co do tego terminu, 
bez chwili wahania zaproponował nam 
następujący zakład: „Teraz jest rok 
1952. W roku 1975 (jeżeli przeżyje-
my) spotkamy się wszyscy z tej celi, 
w najlepszej restauracji w Warszawie. 
Mój adres każdy z was znajdzie poprzez 
zwrócenie się do Stowarzyszenia Inży-
nierów Mechaników Polskich (SIMP) 
w Warszawie. Ja funduję bogate przyję-
cie i zwrócę wam koszty podróży. Jeżeli 
okaże się, że do tego czasu lotów czło-

wieka w kosmos nie będzie, że człowiek 
do Księżyca jeszcze nie dotarł, że nie 
miałem racji - to wejdę pod stół i będę 
szczekał, wył jak pies przez co najmniej 
dwie minuty”. Czas udowodnił, że inży-
nier Zbigniew Dzisiewski miał rację. W 
kilka dni po tym humorystycznym za-
kładzie, wspomniany wcześniej doktor 
Fijałkowski, w czasie wizyty lekarskiej 
w celi stwierdził u pana Dzisiewskie-
go zaawansowaną gruźlicę płuc i na 
skutek tego spowodował przeniesienie 
chorego na pawilon trzeci, to jest do 
mieszczącego się w tym pawilonie szpi-
tala więziennego. Później z inżynierem 
Zbigniewem już się nie spotkałem. Nie 
wiem też, czy przeżył i doczekał się 
wyjścia na wolność.
 Pisząc te wspomnienia myślałem, 
że o panu Zbigniewie Dzisiewskim 
powiedziałem już wszystko, jednak 
jeszcze przynajmniej o dwóch wyda-
rzeniach muszę tutaj wspomnieć, gdyż 
w moim odczuciu są one nie mniej 
ważkie od poprzednio opisanych i po-
zytywnie świadczą o postawie moralnej 
i ideologicznej oraz osobowości tego 
człowieka.
 Jak już wyżej nadmieniłem - pan 
Zbigniew był człowiekiem o dużej 
wiedzy i starał się o jak najbardziej 
skuteczne, korzystne zorganizowanie 
życia w celi z pożytkiem dla kolegów 
i w moralnym obowiązku potrzeby 
takiego właśnie postępowania. Uczył 
nas więc w celi języków obcych, ma-
tematyki, chemii praktycznej i innych 
przedmiotów. Usprawnialiśmy sobie 
zapamiętywanie słówek, zwrotów, 
ich pisowni i wymowy, posługując się 
specyficznymi w danych warunkach 
tabliczkami i rysikami. Za tabliczki 
służyły nam skórzane cholewki i 
przyszwy drewniaków, a za rysiki 
nadpalone zapałki. Na lekko posmaro-
wanej wilgotnym mydłem powierzchni 
drewniaka można było porobić sobie 
dość sporo, nie rzucających się w oczy 
kogoś postronnego, notatek. Łatwo było 
je zetrzeć i zastąpić nowymi.
 Pewnego popołudnia, w chwili, gdy 

posługiwałem się tymi przyborami, 
nagle otworzyły się drzwi celi i stojący 
w progu oddziałowy zawołał: „Co wy 
tam robicie? Pokażcie mi natychmiast 
ten but!” Nie zdążyłem dokładnie ze-
trzeć swej „niby tabliczki”. Oddziałowy 
uważnie oglądał dowód przestępstwa 
i usiłował odczytać częściowo zatarte 
już słowa. - „Kto jest prowodyrem 
tego niedozwolonego procederu?” 
- Ja, obywatelu oddziałowy - rzekłem 
pokornie. - Niech obywatel oddziałowy 
go nie słucha - rzekł głośno i śmiało pan 
Dzisiewski. - To ja jego namówiłem, a 
on wykonywał tylko moje polecenie.
 - Wobec tego obydwaj zostaniecie 
ukarani - rzekł oddziałowy i zapisał 
nazwisko Dzisiewskiego i moje w celu 
sporządzenia przewidzianego regula-
minem raportu - wniosku o ukaranie.
 Następnego dnia zostaliśmy obydwaj 
wezwani do naczelnika więzienia, 
którym był niejaki pan Jakubowski 
(imienia i rangi-stopnia już nie pa-
miętam). Inżynier Dzisiewski starał 
się i tu wybronić mnie od kary, biorąc 
całą winę na siebie. Na nic się to nie 
przydało. - Milczeć, gdy was nie pytam 
- ryknął naczelnik. Zostaliśmy ukarani 
za celowe niszczenie mienia poprzez 
używanie obuwia i środków czystości 
niezgodnie z ich przeznaczeniem. Pan 
Dzisiewski został ukarany 48-godzin-
nym pobytem w karcerze, a ja karą 
pozbawienia widzeń na okres trzech 
miesięcy. Dla mnie była to właściwie 
żadna kara i dolegliwość, bo z widzeń 
we Wronkach i tak nie korzystałem. 
Jak już bowiem poprzednio o tym 
wspomniałem, po nieudanych próbach 
w pierwszych miesiącach tego pobytu, 
prosiłem w listach rodziców i braci, by 
na widzenia do mnie nie przyjeżdżali. 
Ku memu zadowoleniu posłuchali mych 
próśb, i nikt do mnie, do Wronek, na 
widzenia nie przyjeżdżał. Tym bardziej 
współczułem panu Dzisiewskiemu, 
który musiał odcierpieć wymierzoną 
karę. Przy tym przykro mi było słuchać 
skierowanych przez niego pod moim 
adresem wymówek i pretensji, że tak 
szybko i nagle „jak Filip z konopi” 
wyskoczyłem ze swoim przyznaniem 
się, pomimo tego, że on stale powtarzał, 
iż w razie wpadki całą winę bierze na 
siebie. Ceniłem bardzo wysoko tę jego 
troskę i opiekuńczość wobec słabszych 
kolegów, ale z drugiej strony było mi 
przykro, gdyż właśnie ze względu na 
moją słabszą kondycję fizyczną odczu-
wałem bardzo swego rodzaju kompleks 
niższości i tym bardziej ucieczka od 
odpowiedzialności i solidarności były 
mi zawsze obce.
 W kilka dni po powrocie pana Zbi-
gniewa Dzisiewskiego z karceru do celi 
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przeżyliśmy najbardziej nieoczekiwaną 
niespodziankę. Było już po obiedzie, 
gdy oddziałowy otworzył drzwi naszej 
celi i głośno zawołał: „Dzisiewski Zbi-
gniew! Miednicę pod pachę i na D-l po 
paczkę, biegiem marsz!”
 Trudno nam było uwierzyć usłysza-
nym słowom. Przecież już od stycznia 
1951 roku więzienie we Wronkach 
żadnych paczek żywnościowych i in-
nych z przeznaczeniem dla więźniów 
nie przyjmowało. Minęło około pół 
godziny i pan Dzisiewski wrócił do 
celi mocno podenerwowany, trzymając 
przed sobą miednicę wypełnioną po 
brzegi kolorową bryją, składającą się z 
pomieszanych z sobą jak przysłowiowy 
„groch z kapustą” przeróżnych, drogich 
przysmaków, rarytasów, płynów, wi-
tamin i wysokokalorycznych produk-
tów.
 W zawartości miednicy znajdowa-
ły się kawałeczki ananasów i innych 
owoców południowych, odżywcze soki 
owocowe, kawałeczki czekolady. mleko 
skondensowane i tłuszcze, rozdrobniona 
zawartość puszek mięsnych i rybnych, 
pokruszone suchary i papierosy marki 
„Star”. Paczka była wysłana z Rodezji 
poprzez Międzynarodowy Czerwony 
Krzyż. Nadawcą paczki był pilot, ko-
lega Dzisiewskiego z dawnych lat. Na 
to, że paczkę przyjęto i dostarczono 
do rąk odbiorcy, wpłynął niewątpliwie 
fakt wysłania jej przez MCK. Zapewne 
dlatego paczkę przyjęto i dostarczono 
odbiorcy za pokwitowaniem jej zawar-
tości. Inna już sprawa, że uczyniono 
wszystko, aby odbiorca paczki ani nikt 
inny nie mógł z niej skorzystać.
 Po sprawdzeniu zawartości paczki z 
załączonym spisem i po pokwitowaniu 
otrzymanej zawartości i faktu odbioru, 
przystąpiono do złośliwej kontroli i 

sprawdzania jednostkowych opakowań 
przez ich rozrywanie i mieszanie w 
miednicy zawartych w paczce produk-
tów. Puszki konserw otwierano i ich 
zawartość wlewano czy wsypywano 
do miednicy, mieszając i rozdrabniając 
większe kawałki. Tak samo postąpiono 
z sokami, odżywkami i owocami. Tab-
liczki czekolad pokruszono na drobne 
cząstki. Tak samo pokruszono suchary 
i papierosy wrzucając je do miednicy 
ze stałymi pokarmami i płynami.
 Spodziewając się takiego obrotu 
sprawy, więzień Dzisiewski prosił, by 
całą zawartość paczki za jego zgodą 
przekazać dla chorych w szpitalu wię-
ziennym, w Pawilonie III. Zlekcewa-
żono jego prośby i propozycje. - Wasza 
jest paczka od panów z zagranicy i wy 
ją otrzymacie - usłyszał odpowiedź 
mieszającego zawzięcie zawartość 
miednicy strażnika-kontrolera.
 W celi staraliśmy się szybko urato-
wać jeszcze to, co się da. Wybieraliśmy 
do swoich misek kawałeczki sucha-
rów, czekolady, mięsa, papierosów 
itd. Większość jednak produktów. a 
szczególnie płyny, nie nadawały się już 
do spożycia na skutek zmieszania pro-
duktów i pokarmów wykluczających 
się wzajemnie.
 Pan inż. Zbigniew klął jak szewc na 
głupotę, złośliwość i marnotrawstwo 
administracji i władz więziennych.
 Zachęcając kolegów w celi do kon-
sumpcji rzadkich specjałów, ostrzegł 
równocześnie przed możliwymi konse-
kwencjami i reakcją naszych żołądków 
i wycieńczonych organizmów.
 Najbardziej wstrzemięźliwymi 
okazaliśmy się my dwaj: Dzisiewski 
i ja. Pozostali koledzy z celi, którym 
żal było marnującego się dobra i byli 
bardziej łakomi, odcierpieli swoje 

łakomstwo bólami głowy i brzucha, 
bólami żołądka, rozwolnieniem, bie-
gunką i wymiotami. Pojemność kibelka 
tej nocy okazała się zbyt mała na nie-
przewidziane zwiększone potrzeby. Z 
konieczności więc do rana zapełniono 
śmierdzącymi produktami wydalania 
organizmów miednicę, dzbanek na 
wodę, a nawet miski. Pomimo otwar-
tego okna smród w celi był okropny. Z 
bogatej paczki udało się uratować i ra-
cjonalnie wykorzystać jedynie większe 
kawałeczki sucharów i papierosów.

Paczka od rodziców
Moi rodzice, chociaż o to nie pro- 

siłem, ale wręcz przeciwnie 
- upominałem w moich listach do 
nich, że paczek wysyłać nie wolno, 
pomimo tego zaryzykowali i jesienią 
1952 roku wysłali do mnie, do Wronek 
małą paczuszkę zawierającą: ciepły, 
wełniany sweter, dwie pary skarpetek, 
książeczkę do nabożeństwa, różaniec 
i medalik. Władze więzienne jakoś 
przesyłki nie zwróciły, ale ja i tak z niej 
nie skorzystałem. Wezwano mnie tylko 
do pokwitowania odbioru przesyłki, a 
przysłane mi rzeczy powędrowały do 
mojego depozytu więziennego.
 Więzień karny we Wronkach nie 
mógł bowiem posiadać żadnych włas-
nych rzeczy, a tym bardziej znaków 
i symboli związanych z jego wiarą i 
kultem religijnym. Nawet list, czy foto-
grafie od rodziny należało po przeczy-
taniu zniszczyć, wystawić na korytarz 
lub oddać oddziałowemu z prośbą o 
przekazanie do depozytu (np. zdjęcia).

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

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21

31 lipca na brzosteckim stadionie  
odbyło się towarzyskie spotka-

nie pomiędzy Brzostowianką Brzostek 
a drużyną złożoną z arbitrów piłkar-
skich z podokregu dębickiego, będące 
jednocześnie sprawdzianem przed 
rozpoczynającymi się rozgrywkami 
ligowymi.
 Przed spotkaniem przedstawiciel 
sęedziów Marek Sowiński wręczył 
prezesowi LKS Brzostowianka Edwar-
dowi Betlejowi puchar upamiętniający 
awans zespołu do V ligi.
 Imprezę sportową zakończyło 
wspólne ognisko.

Fot. J. NosalMatti

Spotkanie  
z sędziami
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W Zespole Szkół Zawodowych nr  
1 w Dębicy dnia 06 kwietnia 

2004 r. odbył się finał X Edycji Mię-
dzyszkolnego Konkursu „Wybieram 
trzeźwość”.
 Do wzięcia udziału w konkursie 
gimnazjalistów zainspirowały i przy-
gotowały nauczycielki Ewa Ziaja 
oraz Barbara Wojdyła. Uczestnikiem 
konkursu był m. in. Sebastian Wierz-
bicki uczeń klasy II b Gimnazjum w 
Siedliskach Bogusz.
 Praca przez Niego wykonana zakwa-
lifikowana została do finału w kategorii 
„prace literackie”. Po dokonaniu oceny 
przez Jury, S. Wierzbicki jako jedyny z 
uczestniczących w konkursie uczniów 
z terenu gminy Brzostek otrzymał za-
szczytne „wyróżnienie”.
 Mając na uwadze osiągnięcie ucznia 
oraz pięknie napisaną pracę o tematyce 
propagującej trzeźwość, w nagrodę 
S. Wierzbickiemu sfinansowano wy-
cieczkę do Warszawy ze środków uzy-
skanych z Funduszu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi. Ta wspaniała nagroda 
na pewno długo pozostanie w pamięci 
laureata konkursu i nie tylko, bo tak 
wycieczkę do stolicy zorganizowaną 
przez nauczycielkę E. Ziaja wspomina-
ją uczniowie Gimnazjum w Siedliskach 
Bogusz:
 Wyjechaliśmy o godz. 5.00, 16 
czerwca br. W autobusie panowała 
pogodna atmosfera. Chyba nie było 
takich osób, które by się nudziły. Jedni 
podziwiali krajobrazy, drudzy słuchali 
muzyki, a jeszcze inni rozmawiali. Na 
obrzeżach uroczej stolicy pojawiliśmy 
się około godziny 13.00. Pierwszym 
miejscem, jakie mieliśmy okazję zwie-
dzić, było Stare Miasto. Tam pozna-
waliśmy historię Kolumny Zygmunta, 
którą przedstawił nam nasz przewodnik 
Paweł Różycki. Następnie udaliśmy się 
na Barbakan, gdzie przechadzaliśmy się 
po murach obronnych i obejrzeliśmy 

W nagrodę do Warszawy
Pomnik Małego Powstańca. Później 
zwiedzaliśmy komnaty na Zamku 
Królewskim, w którym znajdują się 
piękne obrazy i wiele innych pamiątek 
po królach Polskich, po czym zjedli-
śmy obiado-kolację i udaliśmy się na 
nocleg. 
 Nazajutrz o godz. 8.00 zjedliśmy 
śniadanie i wyruszyliśmy zwiedzać 
inne zakątki Warszawy. W drugim dniu 
naszego pobytu w stolicy zwiedziliśmy 
Wilanowskie Ogrody. Było tam wiele 
gatunków roślin, pomników. Interesu-
jącym obiektem był zegar słoneczny. 
Następnie udaliśmy się na obiad, skąd 
wyruszyliśmy pod pomnik Fryderyka 
Chopina, wokół którego rośnie około 
4000 czerwonych róż. W każdą środę 
i niedzielę odbywają się tam koncerty 
upamiętniające twórczość Chopina. 
Około godziny 16.00 mieliśmy czas 
wolny w Łazienkach, gdzie widzie-
liśmy jak nagrywano sceny do filmu. 
Niektórym z nas udało się zdobyć 
autografy pani Anny Powierzy. Wolny 
czas mogliśmy również poświęcić na 

kupowanie pamiątek. Po zjedzeniu 
kolacji i przyjeździe do hotelu, każdy 
mógł sobie zagrać w tenisa ziemnego. 
W trzecim dniu zwiedzaliśmy lotnisko 
na Okęciu. Mieliśmy okazję spoglądać 
z tarasu widokowego na startujące i 
lądujące samoloty. Kolejną atrakcją był 
przejazd metrem, a później panorama 
Warszawy z 30 piętra Pałacu Kultury i 
Nauki. Pełni wrażeń wyruszyliśmy do 
Wiszących Ogrodów, które znajdują się 
na gmachu Biblioteki Narodowej. Po 
smacznym obiedzie musieliśmy, nie-
stety wracać do domu. Jeżdżąc różnymi 
ulicami mieliśmy okazję zobaczyć wie-
le ambasad, m. in. ambasadę francuską, 
ambasadę USA i pomników np. sapera 
rozbrajającego minę niemiecką, Nike i 
wiele innych. Podjechaliśmy również 
pod gmach Sejmu RP, Pałac Prezydenta 
RP oraz obserwowaliśmy zmianę warty 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 
 Wycieczka naprawdę była udana i 
będziemy ją długo mile wspominać. 
Serdecznie dziękujemy organizatorom 
i mamy nadzieję, że to nie ostatni nasz 
wyjazd. 
Organizatorka i uczestnicy wycieczki

Warto 
przeczytać
Imre Kertesz 
„Los utracony”

Opowieść młodego chłopca, Żyda z  
Budapesztu, który spędził rok w 

niemieckich obozach koncentracyj-
nych, Oświęcimiu i Buchenwaldzie. 
Pozbawiona patosu relacja piętna-
stolatka, który z naiwnością stara się 
przystosować do wymagań swych 
ciemiężycieli, odsłania mechanizmy 

kryjące się za zbrodniami ubiegłego 
stulecia.
 Imre Kertesz był więźniem obozów 
w Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Pisarz 
i tłumacz. Jest autorem „trylogii ludzi 
bez losu”, na którą obok Losu utraco-
nego, składają się powieści Fiasko, 
Kadysz za nienarodzone dziecko. Pisze 
także opowiadania i eseje. Laureat 
Literackiej Nagrody Nobla.


William Wharton 
„Dom na Sekwanie”

Jedna z najbardziej osobistych ksią- 
żek tego pisarza - wspomnienia Wil-

liama Whartona, którego sprowadza do 
Francji pasja malarska. Kupuje barkę 
zacumowaną na Sekwanie, aby uczynić 
z niej swój rodzinny dom. Wprawia w 
ten sposób w ruch całą serię czasem za-
bawnych, czasem tragicznych zdarzeń. 
Książka ta jest przede wszystkim opo-
wieścią o sile rodzinnej miłosci zdolnej 
pokonać najtrudniejsze wyzwania oraz 
o walce człowieka w obronie własnego 
gniazda.



(wykorzystano materiał 
z ofert książkowych dla bibliotek)
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Brzostek w drodze rokowań
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego prze-
znaczona zostaje do sprzedaży w trybie rokowań 
następująca 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. 
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania 
gminy Brzostek (ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania 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 pier-
wokupu przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze rokowań 
przy zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie 
do złożenia następujących dowodów, o których mowa w 
art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie gospodarstwa rolnego - oświadczenie 
prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez Wójta 
Gminy Brzostek.
Cena wyjściowa nieruchomości do rokowań wynosi: 
3.000,00 zł.
Rokowania odbędą się w Urzędzie Gminy w Brzostku 
w dniu 25 sierpnia 2004 roku o godz. 9.00 w biurze 
Wójta Gminy. 
Gmina jako organizator rokowań jest obowiązana zawia-
domić osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia negocjacji bez po-
dania przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty po-
krywa kupujący.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza II PUBLICZNY 
PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku stano-
wiącej własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 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 użytkowanych rolniczo. W 
odległości około 100 m zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren 
uzbrojony w sieć elektryczną i gazową. 
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek 
(ustalenia 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.
Cena wywoławcza działki nr 275 wynosi: 1 400,00 zł.
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 140,00 zł.
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 17 WRZEŚNIA 2004r. O 
GODZ. 10.00 W BIURZE WÓJTA GMINY.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej 
wymienionej wysokości do dnia 14 września 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 przetargu bez podania przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący. 

Terminarz rozgrywek piłkarskich
V liga Dębica

I runda sezon 2004/2005
Kierownik Ośrodka Zdrowia SGPZOZ w Brzostku 
informuje pacjentki zapisane do położnej środowi-
skowej pracującej w tutejszym zakładzie (p. Barbary 
Szwedy), że od września 2004r., w ramach pracy Ga-
binetu Położnej Środowiskowej będzie prowadzone 
poradnictwo dla przyszłych mam (kobiet w drugiej 
połowie ciąży) i dziewcząt w okresie dojrzewania.
Poradnictwo dla przyszłych mam:
I-sza i III-cia środa każdego miesiąca, godz. 16.00 
Tematy:
 - fizjologia ciąży, porodu, połogu
 - pielęgnowanie noworodka (kąpiel, karmienie, 
pielęgnacja pępka)
Poradnictwo dla dziewcząt:
II-ga i IV-ta środa każdego miesiąca, godz. 16.00
Tematy:
 - higiena okresu dojrzewania
 - samokontrola piersi
 - planowanie rodziny

OGŁOSZENIE

1 Brzostowianka - Strzelec Frysztak 8 sierpień 2:0
2 Radomyślanka Radomyśl - Brzostowianka 15 sierpień g. 17.00
3 Brzostowianka - Czarnovia Czarna 22 sierpień g. 17.00
4 KP Ropczyce - Brzostowianka 29 sierpień g. 17.00
5 Brzostowianka - Chemik Pustków 05 wrzesień g. 16.00
6 Złotniczanka Złotniki - Brzostowianka 12 wrzesień g. 16.00
7 Brzostowianka - Lechia Sędziszów 19 wrzesień g. 16.00
8 Brzostowianka - Smoczanka Mielec 26 wrzesień g. 16.00
9 Raniżovia Raniżów - Brzostowianka 3 październik g. 16.00
10 Brzostowianka - Start Wola Mielecka 10 październik g. 16.00
11 Jutrzenka Ławnica - Brzostowianka 17 październik g. 14.00
12 Brzostowianka - Kolbuszowianka 24 październik g. 14.00
13 TeamPrzecław - Brzostowianka 31 październik g. 14.00
14 Brzostowianka - Strażak Niwiska 7 listopad g. 14.00
15 Ikarus Tuszów Nar. - Brzostowianka 11 listopad g. 14.00
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Chór matołków straszy nas z wysokich 
stołków. Kiedy czujesz się jak pionek 
do pobicia przeznaczony, wstąp do baru 
(mlecznego) - słowa piosenki.
Wszelkie podobieństwo do osób i 
zdarzeń jest przypadkowe. „Produkt 
wyłącznie na rynek krajowy”. 
Alternatywne źródła dochodów na 
wsi to: sprzedaż buka (z własnego 
lasu lub nie), sprzedaż jabłek odmiana 
spady, zapomoga z opieki społecznej. 
Poszukiwanie dodatkowych dochodów 
z agroturystyki jest przedsięwzięciem 
cokolwiek ryzykownym. Może się 
bowiem zdarzyć tak, że do gospodar-
stwa zjadą dziwolągi odżywiające się 
szarańczą i korzonkami roślin. Agro-
właściciel jadła swojskiego wówczas 
podawał nie będzie, ale i dutków nie 
zarobi także. Innych dodatkowych 
dochodów w gospodarstwie nie ma, 
chyba żeby się byk ocielił. 
Ątka - lokalna nazwa owadów rzędu 
Odonata (ważki) stosowana do niedaw-
na w północnej części gminy Brzostek. 
Piszę to na odpowiedzialność mojej 
żony, gorzejowianki z pochodzenia.
 Już niedługo polskie wyroby niepo-
siadające unijnych certyfikatów muszą 
być oznakowane napisem: „tylko na 
rynek krajowy” (znaczy gorsze). Pro-
ponuję by wszystkie niestandardowe 
wyroby oznaczyć symbolem 
Litera ta występuje tylko w polskim 
alfabecie, a więc można zgłosić wszel-
kie prawa zastrzeżone. Skoro B jest 
znakiem bezpieczeństwa, Q znakiem 
jakości, to niech      będzie znakiem 
lokalności. W ostateczności ątka może 
robić za logo dla teściowej: duże oczy, 
krótki tułów, gryzący narząd gębowy.
Brzostek ma bardzo poważny problem 
komunikacyjny. Z roku na rok zwiększa 
się ilość przejeżdżających ciężkich 
pojazdów, głównie cystern z mate-
riałami niebezpiecznymi. „Miejscem 
krytycznym” jest wąski, ostry zakręt na 
szczycie wzniesienia. Nieraz jadące z 
naprzeciwka tir-y mijają się tu na cen-
tymetry. Powstaje wtedy gigantyczny 
korek całkowicie paraliżujący ruch w 
obydwie strony. Rozwiązaniem jest 
budowa obwodnicy. Na razie proponuję 
powołanie stowarzyszenia Bezpieczny 
Brzostek. Lider tego ugrupowania 
wygra wybory na burmistrza Brzostka 
w 2018 r. (ówczesny okres w dziejach 
Polski to „późny Giertych”).
Ceny w sklepach mamy zachodnioeu-
ropejskie, za to zarobki na poziomie po-
ganiaczy wielbłądów w Górnej Wolcie. 
Bezrobotny unijny np. Grek otrzyma w 
Polsce 1000 euro miesięcznie zasiłku, 
Polak w Grecji eurów 100 (1 euro, 2 

eura, 10 eurów). Dziś opłaca się być 
Grekiem: mają igrzyska olimpijskie, 
najlepiej w Europie kopią w piłkę, 
no i jeszcze te 1000 euro. W dodatku 
mają od nas cieplejszy klimat. Ziemia 
szybuje w przestrzeni kosmicznej, ale 
czy leci z nami pilot?
Ćma ćmę ćmi - tak można skomen-
tować przewidywania i proroctwa 
ekonomistów dotyczące wzrostu cen 
w latach 2004 - 2006. 
Plan i wykonanie

Za takie coś w czasie Rewolucji Fran-
cuskiej szło się na szafot.
Dni Ziemi Brzosteckiej cieszyły 
się dużym powodzeniem nie tylko 
u młodzieży, co jest zrozumiałe, 
ale i starszego pokolenia. Przybyli 
także starosta, wicestarosta i poseł 
Grzegorz Tuderek. Władze powiatu 
bardzo często goszczą w Brzostku i 
to cieszy. Prawdę mówiąc, starosta 
dębicki nigdy jeszcze gminie prezentu 
żadnego nie przywiózł, choćby na ten 
przykład pieniądze na dokończenie 
remontu drogi Brzostek - Opacionka. 
Oczywiście nie swoje pieniądze tylko 
podatników.
Efektownie wyglądają obiekty ośrod-
ka zdrowia w Brzostku po wykonaniu 
remontu kapitalnego. Na jakość lecze-
nia pacjenci także narzekać nie mogą. 
Tymczasem dębicki szpital ma się 
coraz gorzej. Nowy dyrektor na wej-
ściu kazał pracownikom uśmiechać 

się, ale zaległych pieniędzy wypłacić 
nie chciał. W odpowiedzi posypały 
się pozwy sądowe przeciw szpitalowi. 
Pracownicy czekają teraz, kiedy pan 
dyrektor zacznie się uśmiechać. Z tej 
to opowiastki morał w tym sposobie: 
jak ty komu, tak on tobie (A. Fredro)
Ęsi - wyraz stworzony przez uczest-
ników gry w scrabble oznaczający 
wołanie małego dziecka (siku). Gra w 
scrabble polega na tym, że do dowol-
nego wyrazu, co najmniej 2 - literowe-
go, dokłada się litery tak, żeby powstał 
nowy wyraz. Pola na planszy mają 
różną wartość, podobnie jak litery 
użyte do gry. Gdyby do wyrazu „bel-
ka” ktoś dołożył literki „bą” i „mi”, to 
powstałby wyraz „bąbelkami”. 
I tak z belki zrobiły się bąbelki.
Co też ludzie nie wymyślą!
Fundusze unijne przeznaczone na 
przyśpieszenie przemian struktural-
nych na wsi mogą być tylko w części 
wykorzystane. Ktoś powie, skoro dają 
to trzeba brać. Jednak nie jest to takie 
proste. Najpierw trzeba mieć swoje 
pieniądze na inwestycje. W myśl zasa-
dy kapitalizmu: z biednym nie można 
robić biznesu, bo biedny najpierw 
musi się najeść. Potencjalny benefi-
cjent unijnej pomocy np. samorząd 
gminy, najpierw musi się zapożyczyć 
w bankach, które prawie w całości są 
kontrolowane przez kapitał zachodni. 
I o to chodzi. Banki udzielają kredy-
tów, a zyski wywożą za granicę.
 Na wsi jest duże rozdrobnienie 
gospodarstw, czyli tzw. szachownica 
pól. W zamian za rentę dla właściciela 
gospodarstwa postanowiono zrównać 
małe gospodarstwa z dużymi czyli 
przeprowadzić scalanie gruntów. W 
PRL-u mówiono, że należy zrównać 
wszystkie klasy społeczne: inteli-
gencję z robotnikami, robotników z 
chłopami, a chłopów z ziemią.

c.d.n.
Ferdynand Bugno

Brzostecki alfabet społeczny 2004 cz. I

Ą

Nowootwarty punkt apteczny w Smarżowej
 W grudniu ub. roku został otwarty punkt apteczny w Smar-
żowej koło ośrodka zdrowia, którego właścicielką jest mgr Kry-
styna Godawska prowadząca od 13 lat aptekę w Brzostku. 
Punkt czynny jest od 8.15 - 15.00. 
 Można tam zrealizować recepty, sprzedaż odręczną oraz 
zakupić pieluchomajtki dla osób obłożnie chorych.
 Dogodne położenie, obok osrodka zdrowia, umożliwia korzy-
stanie z punktu mieszkańcom okolicznych wiosek.

Zapraszam serdecznie!
Krystyna Godawska

Ą

Ą

Nazwa  
wyrobu

Wzrost w %  
planowany  
wg ekono- 

mistów 
2004-2006

Rzeczywi- 
sty wzrost  

w %  
I półrocze  

2004
Cukier
Wołowina
Wieprzowina
Drób

35
15
6
0

68
25
12
20

Żywność  
(średnio) 1,5 7,2
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

J. Nosal

Na przejściu granicznym celnik mówi 
do turysty:
- Proszę pokazać walizkę.
- Ale ja nie mam walizki!
- Nic na to nie poradzę, przepis to 
przepis.

		

Do sklepu wchodzi klientka i prosi o 
lalkę Barbie. 
- Jaką pani sobie życzy? - pyta ekspe-
dientka. -  Mamy Barbie plażową za 19 
zł, Barbie gimnastyczkę za 23 zł, oraz 
Barbie rozwiedzioną za 273 zł. 
- A dlaczego ta rozwiedziona jest taka 
droga? 
- Bo oprócz lalki dostanie pani jeszcze 
dom Kena, samochód Kena i połowę 
jachtu Kena.  

		

Mało zaradny mąż pyta żonę: 
- Gdzie jest cukier? 
- Ty byś beze mnie zginął! Cukier jest 
w apteczce, w puszce po kakao z 
napisem sól.

		
Janek siedzi na imprezie z blondynką 
i mówi do niej czule: 
- Cieszę się, że jesteś. 
A blondynka: 
Ja też się cieszę, że jestem.

		

Poziomo:
1) Podręcznik do nauki bez nauczyciela;  
5) Brukowe pismo; 9) ...de Janeiro; 10) 
Prowadzi ciemne interesy; 11) Życiorys;  
12) Urząd do spraw wywiadu USA; 13) Jan 
(ur. 1915), pilot; 15) Większy od Ankary;  
17) Grubianin; 19) Wczesna pora dnia;  
21) Garderoba na stopie; 26) Trudni się 
nieuczciwymi operacjami handlowymi;  
31) Owady z rodziny strzykaczowatych;  
32) Stwardniała mieszanka cementu, wody 
i kruszywa; 33) Urządzenie linowe do 
podnoszenia statków; 34) Gaz stosowany 
do napełniania żarówek dużej mocy; 35) 
Słowne określenie rzeczy; 36) Krzew o 
srebrzystych baziach; 37) Zespół aparatów;  
38) Maksymalne obciążenie samochodu.

Pionowo:
1) Zwierzęcy tłuszcz; 2) Granica pól; 
3) Zwał śniegu; 4) Nagłe załamanie 
ekonomiczne; 5) Brzdąc; 6) Polu-
bowne załatwienie sprawy; 7) Na 
głowie infułata; 8) Rośnie w kuchni; 
14) Magda ..., piosenkarka; 16) Rzeka 
w Kazachstanie i Rosji; 18) Wieszak 
w rzeźni; 20) Rzeka w północnej Taj-
landii; 21) Tatrzański bajarz; 22) Od-
biorcza lub nadawcza; 23) Letni,jasny 
kapelusz; 24) Miasto i port nad Łabą;  
25) Stan przedśmiertny; 26) Dźwięk 
syreny; 27) Wydarzenie małej wagi; 
28) Największa wyspa na Jeziorze 
Wiktorii w Afryce; 29) Śpiewanie;  
30) Tusza, korpulencja.

Litery z kratek ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu utworzą 
rozwiązanie.

Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego niżej dostarczone 
do dnia 10 września 2004 r. do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: 
POWIEDZIAŁY JASKÓŁKI ŻE NIE-
DOBRE SĄ SPÓŁKI

Nagrodę książkową wylosował  
MATEUSZ OGRODNIK z Brzost-
ku.

Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
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W ostatnich dniach lipca br. przy- 
padała 60-ta rocznica hitlerow-

skiej akcji odwetowej w Bukowej i na 
pograniczu Kluczowej, w czasie której 
rozstrzelano ośmiu mężczyzn i spalono 
kilkanaście zagród.
	 Z tej to okazji w niedzielę 25 lipca 
o godz. 9.00 w kościele w Bukowej 
została odprawiona Msza św. w inten-
cji, rannego wówczas, Jana Tybura z 
wdzięczności za łaskę ocalenia w bez-
nadziejnej sytuacji oraz dla uczczenia 
pamięci wszystkich ofiar tych tragicz-
nych wydarzeń.
 W uroczystości wzięli udział kom-
batanci z Brzostku i Kołaczyc, poczty 
sztandarowe oraz licznie zgromadzeni 
parafianie.
 Po Mszy św., którą sprawował rodak 
O. Edward Kowalski, do zgromadzo-
nych przemówił Jan Tybur przypomi-
nając wydarzenia z tamtych lat:
 „60 lat temu był piękny lipcowy 
dzień, ostatnie okupacyjne żniwa osiąg-
nęły półmetek, a działania wojenne 
wkroczyły na teren obecnego naszego 
województwa. Żyliśmy nadzieją na 
rychłe wyzwolenie, na które niestety 
trzeba było jeszcze czekać pół roku na 
wysiedleńczej tułaczce.
 Pozornie nic nie wskazywało na 
tak fatalne zakończenie tego dnia. 
Bowiem w tym dniu tj. 25 lipca 1944 
roku miejscowy oddział AK zaatakował 
kwaterujących w pobliżu Niemców. Na 
skutek bardzo niepomyślnego splotu 
okoliczności akcja się nie powiodła. 
Nie miejsce tu i czas na wdawanie się 

w szczegóły, czy krytykę. Niewielu dziś 
żyje świadków tych wydarzeń.
 Niemcy w odwecie rozstrzelali 8 
mężczyzn i spalili kilkanaście zagród, 
zginął też jeden z partyzantów. Pacyfi-
kacja trwała przez noc do następnego 
dnia, w którym wraz z moim ojcem 
zostaliśmy osaczeni nad Wisłoką i 
ostrzelani z broni maszynowej.
 Ja, jako jedyny z żyjących krwawych 
ofiar, pragnąłem z okazji tej odległej 
rocznicy podziękować Panu Bogu za to 
cudowne ocalenie nas. Jestem szczęśli-
wy i bardzo wzruszony, że dane mi było 
to uczynić w tym naszym kościółku, 
wśród bukowskich pagórków.
 Dziś, przy tej okazji, z wielką 
wdzięcznością chcę wspomnieć ś.p. 
księdza Władysława Gwoździckiego z 
parafii Brzyska, który pierwszy po 20-tu 
godzinach udzielił nam pomocy, wzy-
wając lekarza i dając nam schronienie 
na czas rekonwalescencji.
 Czcząc pamięć ofiar tamtych tragicz-
nych wydarzeń na pograniczu Bukowej 
i Kluczowej, pamiętajmy również o jed-
nej z największych tragedii narodowych 
XX wieku, jakim było barbarzyńskie 
zdławienie Powstania Warszawskiego, 
którego 60-tą rocznicę rozpoczęcia 
obchodzić będziemy za tydzień
 Do młodego pokolenia Bukowian 
apelowałbym, aby po nas przejęli 
tradycję i przynajmniej te okrągłe 
rocznice czasem sobie przypomnieli, a 
ten skromny pomnik żeby się szybko nie 
rozsypał...”
	 Następnie udano się pod pomnik, 

gdzie sołtys wsi Antoni Trychta złożył 
wieniec i chwilą ciszy uczczono pamięć 
pomordowanych. Wiązanki kwiatów 
złożyli również kombatanci z Kołaczyc 
i Brzostku.
 Pomnik upamiętniający owe tra-
giczne wydarzenia wzniesiono w 1971 
r. Znajduje się on niedaleko granicy z 
Kołaczycami, a na pamiątkowej tablicy 
widnieje napis: 

PAMIęCI 
MIESZKAŃCÓW BUKOWEJ 

I KLUCZOWEJ 
ZAMORDOWANYCH 

PRZEZ HITLEROWCÓW 
W ROKU 1944 

SPOŁECZEŃSTWO GROMADY

Tygodnik „Podkarpacie” w numerze 
51(169) z 1969 r. tak relacjonował to 
wydarzenie: 
 „Było to 25 lipca 1944 roku. Od 
trzech dni istniało odrodzone Pań-
stwo Polskie. Wehrmacht wycofywał 
się przed napierającym wojskiem 
radzieckim i polskim, na terytoriach 
opanowanych jeszcze przez okupanta 
walczyły oddziały polskiego ruchu 
oporu. Jedna z potyczek miała miejsce 
w pobliżu Bukowej, koło Brzostka. 
Niemcy przypisali winę mieszkańcom 
wioski Bukowa, otoczyli wojskiem i 
aresztowali wszystkich mężczyzn.
 Jana Merkwę zatrzymano, gdy pra-
cował w polu przy żniwach. Razem z 
nim sąsiadów: Niezgodę, Kolbusza, 
Raka, Zapora, Staniszewskiego, Jaku-
ba i Ludwika Forysiów. Wymienieni 

W 60-tą rocznicę akcji odwetowej

BRZOSTOWIANKA - STRZELEC FRYSZTAK
2:0 (1:0)

Bramki: Paweł Wal 3, Krzysztof Krajewski 54. Widzów: 
700
BRZOSTOWIANKA: Podgórski - Staniszewski, Krajewski 
Ł. (65 Pisarek), Potrzeba, Wereszczyński - Krajewski K., 
Bochniewicz, Wal Pa., Lisak (76 Samborski), Kulig (61 
Stawarz) - Juszkiewicz (80 Rusztowicz).
STRZELEC: Uchman - Sypień, Patla, Wiśniowski, Lorenc 
- Juszczyk, Zając, Pilut, Sikorski - Armata, Dyka.
Żółte kartki: Staniszewski, Kulig, Juszkiewicz, Potrzeba 
(Brzostowianka); Dyka (Strzelec).

 BRZOSTEK, 8. 8. Inauguracyjne spotkanie w V lidze 
rozpoczęło się wręcz idealnie dla gospodarzy, którzy już w 
3 minucie spotkania zdobyli bramkę po świetnym uderzeniu 
Pawła Wala z rzutu wolnego. Po strzeleniu bramki zespół 
Brzostowianki już do końca spotkania kontrolował przebieg 
wydarzeń na boisku. 
 Goście nie grali źle, lecz nie mogli znaleźć sposobu na 
dobrze grających gospodarzy, którzy kiedy tylko nadarzała 

się okazja wyprowadzali groźne kontrataki. 
 W 54 minucie w zamieszaniu podbramkowym najprzy-
tomniej zachował się Krzysztof Krajewski zdobywając drugą 
bramkę. 
 Po spotkaniu bardzo zadowoleni byli piłkarze i trene-
rzy Brzostowianki, dla nich mecz ten był historycznym, 
pierwszym występem na piątoligowych boiskach. Okazał 
się także zwycięski i to nad drużyną która przed sezonem 
była typowana jako jeden z faworytów do awansu. Jednym 
słowem był to wymarzony debiut naszej drużyny.
 Od tego sezonu drużynę Brzostowianki prowadzi duet 
trenerski Andrzej Szybist i Marek Składanowski.

Matti

Klasa okręgowa 2004/2005, grupa: Dębica
I kolejka: 
KP Ropczyce  0:0 Lechia Sędziszów
Chemik Pustków  1:1 Czarnovia Czarna
Złotniczanka Złotniki 1:1 Radomyślanka Radomyśl
Smoczanka Mielec 0:0 Ikarus Tuszów Narodowy
Raniżovia Raniżów 3:1 Strażak Niwiska
Start Wola Mielecka 1:1 Team Przecław
Jutrzenka Ławnica 1:4 Kolbuszowianka 
Brzostowianka Brzostek 2:0 Strzelec Frysztak

2:0 na dobry początek
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„zagrażający III Rzeszy” ludzie liczyli 
po przeszło 60 lat. Odczytano im wy-
rok. Za udzieloną partyzantom pomoc 
- śmierć! 
 Poprowadzono ich w stronę parowu. 
Na drodze stał karabin maszynowy 
i gdy znaleźli się w odpowiedniej 
odległości,padły strzały.
 - Gdy usłyszałem pierwszą serię, 
padłem do rowu. Na mnie spadały 
trupy moich współtowarzyszy. Wydo-
stałem się i zacząłem uciekać. Biegłem 
w kierunku Wisłoki. Kule sypały się 
dookoła, ale żadna mnie nie ugodziła 
-	relacjonował Jan Merkwa.
 Ludwik Foryś - teść Jana Merkwy 
został ranny i SS-man chciał go dobić 
strzałem z pistoletu. Kula przeszyła 
prawy policzek i wyszła lewym. Stracił 
przytomność i to uratowało mu życie. 
Gdy Niemcy ustąpili, zabrano Ludwika 
Forysia i Stanisława Łąckiego. Lekarz, 
Kazimiera Pasterzowa opatrzyła im 
rany. Żyli 8 lat od tego tragicznego 
dnia. Również ciężko ranny był Rak, 
ale mimo wysiłków lekarza Pacury, nie 
udało się go uratować.
 Po tej egzekucji Niemcy zrabowali 
dobytek i inwentarz. Podpalali zagrodę 
po zagrodzie. Pozostałych mieszkań-
ców wywieźli na roboty do Niemiec.”

f. l.

Mszę św. w intencji ofiar tragicznych 
wydarzeń sprawował rodak  

O. Edward Kowalski

Jan Tybur przypomniał wydarzenia  
z tamtych lat

W uroczystości wzięli udział kombatanci z Brzostku i Kołaczyc, poczty sztan-
darowe oraz licznie zgromadzeni parafianie

Sołtys wsi oraz kombatanci z Brzostku i Kołaczyc złożyli kwiaty pod pomni-
kiem i chwilą ciszy uczcili pamięć pomordowanych

Pomnik upamiętniający owe tragiczne wydarzenia wzniesiono w 1971 r. Obec-
nie został on odnowiony przez mieszkańców Bukowej
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Przy drodze na Działy w Januszkowicach (w sąsiedztwie byłej bazy  
SKR) znajduje się ponad 600-letni dąb szypułkowy. Obwód jego 

pnia wynosi ponad 10 m. Wnętrze drzewa jest puste; mogłoby się 
tam pomieścić kilkunastu ludzi. W latach osiemdziesiątych dąb zo-
stał uszkodzony przez pożar. Dzięki opiece konserwatorskiej, m.in. 
linowym odciągom, może jeszcze swoim trwaniem przypominać nam 
czasy królowej Jadwigi, która według legendy odpoczywała w jego 
cieniu udając się na Wegry.

f. l.

Cudze  
chwalicie...

Alfreda Magdziak

Żniwa
Lipiec - słońce mocniej piecze, przygrzewa,
Wszystko zboże razem dojrzewa
I złotym kłosem pole się pokrywa -

Żniwa już są, żniwa!

Maszyny na polach terkocą,
Snopy związane jak słońce się złocą
I coraz więcej ich, więcej przybywa -

Żniwa są w pełni, żniwa!

Żniwiarki, snopowiązałki, kombajny
Zbierają zboże z ziemi czarnej,
Wysoko nad nimi skowronek śpiewa -

Żniwa, słoneczne żniwa!

Gdzie zboże wyległe, tam kosa błyska,
Zebrane snopy, zostają ścierniska,
A pot po twarzy ciurkiem spływa - 

Bo żniwa, bo żniwa!

Fot. J. Nosal


