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Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

Fot. J. Nosal
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Kiedy 02.04.05 odszedł od nas Jan  
Paweł II nie wiedziałem, że kilka dni 

później będę miał możliwość osobiście 
pożegnać Największego w historii Pola-
ka. We wtorek 5-go kwietnia, wspólnie 
z przyjaciółmi Mariolą i Łukaszem oraz 
bratem Krzysztofem zdecydowaliśmy się 
pojechać do Rzymu, aby uczestniczyć w 
pogrzebie Jana Pawła II. Decyzja zapadła 
w kilka chwil, więc od razu zaczęliśmy 
czynić przygotowania do wyjazdu. Dzień 
później zaczęła się wyprawa w iście „cy-
gańskim stylu”. Niesamowite wrażenie 
zrobiła na nas „Odsiecz Rzymska”, tj. 
setki polskich autobusów, samochodów 
cywilnych w barwach narodowych Polski 
i Watykanu, często z wizerunkiem Jana 
Pawła II. Naprawdę łza się w oku kręciła 
na widok tej rzeszy Polaków, z różnych 
stron kraju, których zjednoczył jeden cel 
- uczcić i towarzyszyć w ostatniej drodze 
na ziemi Naszemu Papieżowi. Kiedy 
dotarliśmy na miejsce było podobnie, 
setki biało czerwonych flag, a na ulicach 
częściej słychać było polską niż włoską 
mowę.
 Na uroczystości pogrzebowe udaliśmy 
się w piątek rano z myślą znalezienia 
telebimu, nie marzyliśmy nawet, żeby 
widzieć Bazylikę oraz Plac Św. Piotra. 
Nieco później staliśmy na końcu ulicy 
Conciliazione, która jest główną aleją 
prowadzącą do Watykanu. Co prawda do 
ołtarza dzieliło nas około 600-700 m ale 
wszystko widzieliśmy, a poprzez Radio 
Watykańskie słuchaliśmy i uczestniczyli-
śmy we Mszy Św. Było to dla nas ogrom-
nie wzruszające przeżycie. Każdemu z 
obecnych towarzyszyło zapewne w tym 
czasie przygnębienie i poczucie pustki 
po śmierci Jana Pawła II, lecz z chwilą 
rozpoczęcia nabożeństwa pogrzebowego 
zerwał się silny wiatr, jakby chcąc wypeł-
nić tę pustkę i w sposób symboliczny dać 
nam do zrozumienia, że Ojciec Święty 
jest wśród nas. Poruszyła nas bardzo po-
stawa pewnego Anglika, który stał obok. 
Otóż przebywając w tym czasie w Rzy-
mie, jak tylko dowiedział się, że zmarł 
Wielki Człowiek po prostu przyszedł go 
uczcić. Z uwagą obserwował i robił to 
co my, na swój sposób modlił się, klękał 
gdy wszyscy klękali. Swoją postawą dał 
nam odczuć, jakim wielkim poważaniem 
w świecie cieszył się Jan Paweł II. Ten 
Anglik był zupełnym przeciwieństwem 
Włochów, którzy wcześniej tak bardzo 
manifestowali publicznie to, jak kochali 
Ojca Świętego, a niestety, tego dnia nie 
dali przykładu, przechodzili obok klęczą-
cych i modlących się Polaków rozma-
wiając przez telefon komórkowy, paląc 
papierosy, jedząc lody, patrzyli się na 
nas jak na egzotyczne zjawisko, zresztą 
włoska prasa pisała, aby uważać na na-
jazd religijnych „polacco fanatico”. Poza 

„Odsiecz 
Rzymska”

Na jednej z kolumn Bazyliki zapaliliśmy symboliczny znicz, który reprezento-
wał wszystkich pracowników SGP ZOZ w Brzostku

Od lewej: Krzysztof, Grzegorz, Mariola i Łukasz

Nasza reprezentacja
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tym cała organizacja infrastruktury dla 
pielgrzymów nie wyglądała tak różowo 
jak przedstawiały to włoskie media ale 
w kontekście tak wielkich wydarzeń nie 
miało to dla nas większego znaczenia.
 Po pogrzebie, w pośpiechu, ponieważ 
czas naglił udaliśmy się zwiedzać Rzym. 
Zobaczyliśmy niewielki wycinek z hi-
storii „wiecznego miasta”: Koloseum, 
Forum Romanum, Fontannę di Trevi, 
słynne ze światowych pokazów mody 
Hiszpańskie Schody, Plac Wenecki i na-
turalnie Bazylikę Św. Piotra, która swym 
ogromem i rozmachem artystycznym 
wywarła na nas porażające wrażenie. Na 
jednej z kolumn Bazyliki zapaliliśmy 
symboliczny znicz, który reprezentował 
wszystkich pracowników SGP ZOZ w 
Brzostku.
 A potem… powrót do domu, ale zde-

cydowaliśmy się wracać inną drogą dla-
tego udaliśmy się na wschód i wybrzeżem 

Jan Paweł II już nigdy nie przemówi
z tego okna

Adriatyku od Pescary po Anconę podzi-
wialiśmy pejzaż nadmorskich, południo-
wych miasteczek i kurortów. Oczywiście 
w takich „okolicznościach przyrody” nie 
oparliśmy się pokusie zjedzenia „lunchu” 
na plaży Morza Śródziemnego. Następnie 
mimo zmęczenia, nocą zwiedziliśmy 
Wenecję, szczególnie zachwycający 
był widok Placu Św. Marka, stopniowo 
zalewanego przez fale przypływu. O 
godzinie 2:00 opuściliśmy to magiczne 
miasto kierując się na północ ku granicom 
Polski. W niedzielę o godz. 17-ej byliśmy 
już w Brzostku, ogromnie zmęczeni ale 
szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć w 
tak wielkim wydarzeniu.
 Pożegnaliśmy Wielkiego Człowieka, 
Wielkiego Polaka.

G. Szweda

Jak co roku gminne uroczystości Święta 
Narodowego 3 Maja rozpoczęły się 

Mszą świętą w intencji Ojczyzny w Koś-
ciele Parafialnym w Brzostku, w której 
oprócz władz gminy, uczestniczyły pocz-
ty sztandarowe i członkowie Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych. Po 
Mszy św. wszyscy przemaszerowali do 
miejsc pamięci narodowej, gdzie złożono 
symboliczne wiązanki kwiatów.
 Następnie w Domu Kultury w Brzost-
ku odbył się program artystyczny w wy-
konaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Brzostku. Występ trwający ponad 
godzinę przygotowano pod hasłem: „Nie 
zwlekaj z czynieniem dobra, nadszedł 
czas by działać”. Uczestniczyło w nim 
ponad 80 uczniów ze szkoły podstawo-
wej. Program został przygotowany przez 
nauczycieli poszczególnych klas, a całość 
wyreżyserowała Maria Smoroń.
 Oprócz patriotycznych pieśni i wierszy 
związanych z tematyką „3 Maja” (Dzień 
nadania Konstytucji i Święto Maryi - 
Królowej Polski) była też poezja i wspo-
mnienia o zmarłym Papieżu Janie Pawle 
II. W tym wspaniałym i efektownym 
widowisku artystycznym nie zabrakło 
naszych narodowych tańców jak: po-
lonez, oberek i krakowiak brawurowo 
wykonanych przez uczniów młodszych 
klas w barwnych ludowych strojach.
 Solidnie przygotowany, bogaty w 
treści program artystyczny wykonany z 
ogromnym zaangażowaniem i wdziękiem 
przez młodych artystów, został entuzja-
stycznie przyjęty przez zgromadzoną 
publiczność, o czym świadczyły gromkie 
brawa i owacje.
 Za swój wspaniały występ dzieci 
zostały obdarowane słodyczami ufun-
dowanymi przez Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku.
 Na zakończenie uroczystości wszy-
scy spotkali się na poczęstunku. Kapela 
Ludowa „Brzostowianie” umilała swą 
muzyką świąteczne popołudnie.

 Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku składa serdeczne podziękowa-
nia Dyrekcji, nauczycielom i uczniom 
ze Szkoły Podstawowej w Brzostku za 

3 Maja

uświetnienie swym występem gminnych 
obchodów uroczystości „3 Maja”

(em)
Fot. J. Nosal

W tym wspaniałym i efektownym widowisku artystycznym nie zabrakło na-
szych narodowych tańców

W występie wzięło udział ponad 80 uczniów ze Szkoły Podst. w Brzostku
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Być może ktoś mógłby tak zapytać po trzecim już 
festynie, który odbył się 1 maja 2005 roku w Sied-

liskach-Bogusz. Przecież organizatorzy - OSP i Zespół 
Szkół w Siedliskach-Bogusz są powołani do innych 
celów. Jednak to przewrotne twierdzenie jest tylko z 
pozoru prawdziwe.
 Drużyny młodzieżowe, startujące w zawodach pożarni-
czych, to jeden z pierwszych kroków strażaka ochotnika. 
Część z tych młodych ludzi zasili szeregi ochotniczej stra-
ży w swoich miejscowościach, dla innych będzie to tylko 
epizod w życiu, ale chyba dobrze wspominany. Nagrody. 
fundowane przez Urząd Gminy Brzostek, dla drużyn 
uczestniczących w zawodach, jeszcze te wspomnienia 
poprawiają.
 Szkoła też korzysta na organizowaniu takiej imprezy - 
integracja środowiska w trakcie przygotowań, współpraca 
ze strażakami i uznanie, mierzone rosnącą co roku liczbą 
publiczności, jest naszym niemierzalnym, ale olbrzymim 
zyskiem. Nie ma też co ukrywać, że robimy to także dla 
pieniędzy - od różnych firm i osób otrzymujemy większe 
lub mniejsze (za wszystkie jesteśmy wdzięczni) ilości 
drobnych fantów, które są potem wygranymi w naszej 
loterii fantowej. U nas każdy los wygrywa, a niektóre 
nawet dwa razy. Od innych sponsorów - Wójta gminy 
Pana Leszka Bieńka, pracowników Zespołu Szkół w 
Siedliskach-Bogusz mamy pieniądze na zakup nagród 
głównych. W tym roku był to telewizor i kuchenka 
mikrofalowa. Nagrody te są losowane spośród zaku-
pionych losów - każdy ma swój indywidualny numer. 
Kombinację cyfr losujemy na zakończenie loterii i w ten 
sposób wyłaniamy zdobywców nagród głównych. Nikt z 
organizatorów do końca nie zna wyników losowania i to 
daje nam pewność uczciwości całej zabawy - jest to dla 
nas bardzo ważne.
 Za pieniądze ze sprzedanych losów remontujemy klasy 
w budynkach szkoły. Chcemy sprawić, by pobyt dzieci 
tutaj  stawał się coraz przyjemniejszy.
 Po zmaganiach strażackich odbywa się mecz piłki 
nożnej - nauczyciele kontra strażacy, zakończony już drugi 
raz remisem. Potem wszyscy przenoszą się pod remizę 
OSP, gdzie do późnej nocy mogą tańczyć na tradycyjnej 
zabawie.
 Na pewno wiele trzeba jeszcze poprawić, dopracować 
tak, by poziom tej imprezy ciągle podnosić, ale dochodzą-
ce do nas opinie, duża frekwencja publiczności i zainte-
resowanie młodzieży, utwierdzają nas w przekonaniu, że 
trzeba to kontynuować, więc już teraz  zaczynamy myśleć 
o festynie 2006.

nauczyciel ZS i strażak  
OSP w Siedliskach-Bogusz

Piotr Szczepkowicz

I po co komu ten festyn?

Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz 
i Ochotnicza Straż Pożarna w Sied-

liskach-Bogusz dziękują wszystkim za 
pomoc w zorganizowaniu festynu, który 
odbył się 1 maja 2005 roku .
 Dziękujemy Panu Leszkowi Bieńko-
wi - Wójtowi Gminy Brzostek za okazaną  
pomoc i życzliwość, ufundowanie nagród 
i pucharów w zawodach strażackich, oraz 
nagrody głównej w loterii.
 Dziękujemy fundatorom fantów do 
loterii:
- PAN STANISŁAW GÓRKA I HUTA 

SZKŁA W KROŚNIE
- ZAKŁADY MIĘSNE W DĘBICY SA
- PANI MAŁGORZATA DROZD - DE-

LIKATESY CENTRUM W BRZOST-
KU

- PAN ANDRZEJ JĘDRZEJCZYK - 
SKLEP W SIEDLISKACH-BOGUSZ

- PAN STANISŁAW  KUCZEK - SKLEP 
W GRUDNEJ GÓRNEJ

- PAN MIECZYSŁAW DZIEDZIC - BU-
DROL W SMARŻOWEJ

- HURTOWNIA „WIKTORIA” W DĘ-
BICY

- PIEKARNIA PAŃSTWA DROPIŃ-
SKICH W PILŹNIE

- PAN K. HANUSIAK-KLUB HONO-
ROWEGO DAWCY KRWI W FIRMIE 
OPONIARSKIEJ DĘBICA SA

- PANI RYSZARDA SZAFRAN- SKLEP 

W GORZEJOWEJ
- PAN ZBIGNIEW SMAGACZ - SKLEP 

W GRUDNEJ DOLNEJ
- PAN ROMAN PARAT Z GORZEJO-

WEJ
 Dziękujemy Komendantowi i pra-
cownikom Państwowej Straży Pożarnej 
za przybycie i sędziowanie na zawodach 
pożarniczych.
 Dziękujemy wszystkim, którzy ze-
chcieli być na  naszym festynie, bo bez 
publiczności nie byłoby tej imprezy.

Zespół Szkół i Ochotnicza  
Straż Pożarna w Siedliskach-Bogusz

Organizatorzy festynu 1 maja 2005 roku 
w Siedliskach-Bogusz 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Publiczność jak zwykle dopisała

Drużyny dziewcząt i chłopców z Brzostku zajęły I miejsca

Drużyny gospodarzy - zdobywcy II miejsc
Fot. J. Nosal
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14 kwietnia br. podczas obrad XXV 
sesji Rada Gminy Brzostek 

przyjęła jednogłośnie sprawozdanie 
z wykonania budżetu za 2004 rok. 
Również jednogłośnie udzielono ab-
solutorium Wójtowi Gminy Brzostek 
z wykonania budżetu.
 Dochody budżetu gminy na 2004 r. 
uchwalono na kwotę 16.885.159zł, na-
tomiast wydatki na kwotę 18.909.925zł. 
Plan przychodów uchwalono w wyso-
kości 2.608.766zł na sfinansowa-
nie deficytu budżetowego, a plan 
rozchodów na kwotę 584.000zł z 
przeznaczeniem na spłatę pożyczek i 
kredytu z lat poprzednich. W uchwa-
lonej kwocie dochodów budżetowych 
planowano dochody własne gminy 
w wysokości 3.874.335zł, dochody 
z tytułu dotacji celowych na zadania 
zlecone i powierzone gminie z zakresu 
administracji rządowej w wysokości 
633.965zł oraz subwencję należną 
gminie z budżetu państwa w kwocie 
12.376.859zł, w tym część oświato-
wa subwencji wynosi 8.127.025zł i 
część podstawowa subwencji wynosi 
4.249.834zł. W uchwalonej kwocie 
wydatków budżetowych zaplanowano 
14.538.485zł na wydatki bieżące, na 
wydatki majątkowe tj. zadania inwe-
stycyjne w gminie kwotę 4.371.440zł, 
natomiast w rezerwie budżetowej 
pozostawiono kwotę 110.000zł. W 
ciągu roku podjęto 8 uchwał zmienia-
jących budżet. Po zmianach planowa-
ne dochody wynosiły 19.465.942zł. 
Dochody budżetowe za 2004 rok 
zostały zrealizowane w wysokości 

19.005.143zł co stanowi 97,63% za-
kładanego planu. Przychody wynosiły 
1.970.000zł i zostały zrealizowane w 
100%. Planowane wydatki stanowiły 
kwotę 20.451.942zł, zostały zreali-
zowane w wysokości 19.947.545zł, 
co stanowi 97,53%, w tym wydatki 
bieżące 16.171.005zł i wydatki ma-
jątkowe (inwestycyjne) 3.776.540zł. 
W ramach wydatków bieżących na 
wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń wydatkowano 9.683.697zł, 
na dotacje przedmiotowe do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej wydatkowano 260.000zł, 
dotacje przedmiotowe do instytucji 
kultury stanowiły kwotę 395.000zł, 
dotacje do stowarzyszeń sportowych 
52.000zł, pozostałe wydatki bieżące 
5.780.308zł. Rozchody wynosiły 
984.000zł i zostały zrealizowane w 
100%. Zgodnie z przyjętym planem 
rozchodów spłacono część pożyczki 
z NFOŚiGW w Warszawie z opro-
centowaniem 0,1% stopy redyskonta 
weksli w kwocie 384.000zł, dwie raty 
pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie 
w kwocie 100.000zł oprocentowanej 
w wysokości 0,45% stopy redyskonta 
weksli, zaciągniętych na budowę 
kanalizacji sanitarnej wsi Brzostek. 
Ponadto spłacono całkowicie kredyt 
zaciągnięty w BGŻ w Tarnowie na 
budowę Gimnazjum w Brzostku w wy-
sokości 100.000zł oraz część kredytu 
w wysokości 400.000zł zaciągniętego 
na modernizację dróg przy udziale 
środków programu SAPARD.
 W dalszej części obrad Rada Gminy 

Brzostek podjęła uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2005 

rok Nr XXIII/179/05 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 17 lutego 2005 r.,

- zmiany do uchwały Nr XL/347/2002 
RG Brzostek z dnia 13 września 2002 
roku w sprawie przyjęcia wieloletnie-
go planu gospodarczego,

- zatwierdzenia Planu rozwoju miej-
scowości Brzostek, 

- zatwierdzenia Planu rozwoju miej-
scowości Bukowa,

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu działek oznaczonych nr 
460/4, 460/5 i 460/6 położonych w 
Brzostku, 

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu działki oznaczonej nr 127/2 
położonej w Kamienicy Dolnej, 

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu działki oznaczonej nr 85/6 
położonej w Siedliskach - Bogusz,

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu działki oznaczonej nr 186/4 
położonej w Siedliskach - Bogusz,

- przeznaczenia do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym działek oznaczo-
nych numerami 601/3 i 601/5 poło-
żonych w Skurowej,

- zamiany działki oznaczonej nr 307/6 
położonej w Kamienicy Dolnej sta-
nowiącej własność Państwa Danuty i 
Romana Wójcik, przeznaczonej pod 
rozbudowę parkingu, w zamian za 
działkę oznaczoną nr 306/1 będącą 
własnością gminy Brzostek,

- darowizny działki położonej w Sied-
liskach - Bogusz oznaczonej nume-
rem 1157 na rzecz gminy Brzostek 
przeznaczonej pod budowę boiska 
sportowego.

E. Szukała

Z prac Rady Gminy

Kapela Ludowa „Brzostowia-
nie” działa przy Centrum 

Kultury i Czytelnictwa w Brzost-
ku od 1999 r. Uświetnia swymi 
występami obchody rocznic, 
Świąt Narodowych, Dni Ziemi 
Brzosteckiej oraz inne imprezy 
kulturalno-rozrywkowe organizo-
wane na terenie gminy i poza nią 
- w zaprzyjaźnionych Ośrodkach 
Kultury (Dukla, Dydnia, Frysztak, 
Wiśniowa, Wielopole Skrzyńskie, 
Nowy Żmigród).
 Bierze również udział w prze-
glądach i konfrontacjach. Nie 
zabrakło jej też na ostatnich „VI 
Konfrontacjach Kapel i Zespołów 
Śpiewaczych Dębica 2005”.

(em)

Kapela Ludowa
„Brzostowianie”

Od lewej: Franciszek Zastawny (skrzypce), Tadeusz Chudy (klarnet, śpiew), 
Eugeniusz Gierut (klarnet), Zbigniew Gierut (akordeon), Mieczysław 
Strączek (kontrabas) Fot. J. Nosal
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W bieżącym roku mija 60 lat, jak 
wysiedleni i deportowani do obo-

zów III Rzeszy mieszkańcy północno 
wschodnich terenów gminy Brzostek 
wrócili na „swoje”. Trudno powiedzieć, 
że wrócili do swoich domów, których w 
większości nie było. A wszystko zaczęło 
się w drugiej połowie 1944 roku, kiedy to 
na drogach gminy brzosteckiej z kierunku 
wschodniego pojawiły się różne kolumny 
uciekających z frontu wschodniego wojsk 
niemieckich. Na początku sierpnia 1944 
niektóre jednostki artylerii niemieckiej 
rozpoczęły zajmowanie stanowisk og-
niowych we wsi Siedliska-Bogusz w 
Smarżowej na Okrągłej i w innych miej-
scowościach. Natomiast pociski wojsk 
sowieckich coraz częściej rozrywały się 
w pobliżu domostw we wsiach zajmo-
wanych przez Wehrmacht. Oznaczało 
to, że linia frontu zaczęła się stabilizo-
wać na terenie takich wsi jak: Grudna 
Górna, Bączałka, Kamienica Górna i 
Huta Gogołowska. I te wsie najbardziej 
ucierpiały. Tam pozostało najwięcej 
pól minowych i zniszczonych zagród. 
Nie małych zniszczeń dokonał okupant 
także za linią frontu, we wsi Smarżowa 
i Siedliska-Bogusz. Szczególnie wiele 
zniszczeń okupant dokonał w takich 
przysiółkach jak: Huta i Łazy Siedliskie 
oraz na Zagórzu Smarżowskim. Począt-
kowo niektórzy ludzie przepowiadali, że 
front w tutejszych okolicach nie utrzyma 
się zbyt długo. Okazało się wkrótce, 
że się mylili. Wehrmacht zamiast ma-
szerować na zachód, podciągał swoje 
siły w kierunku frontu. Rozpoczęła się 
na szeroką skalę rozbudowa umocnień 
obronnych. Od tego czasu mieszkańcy 
przyfrontowych wsi żyli w ciągłym stra-
chu. Świszczące i rozrywające się często 
w rejonach domostw pociski artyleryj-
skie i moździerzowe nie pozwalały na 
normalne wiejskie zajęcia a dzieciom na 
spędzenie wakacji. Strach ten pogłębiały 

łapanki, jakich codziennie dokonywał 
Wehrmacht. Schwytanych mieszkańców 
przeważnie mężczyzn, nie oszczędzano 
również i dzieci, zatrudniano na linii 
frontu do kopania rowów strzeleckich i 
bunkrów. Toteż w ciągu dnia ludzie prze-
bywali w różnego rodzaju kryjówkach. 
Ukrywali się gdzie tylko można było, 
w potokach, w wąwozach, w szałasach 
i przez siebie wykonanych ziemiankach. 
Ten stan trwał około sześciu tygodni.
 13 września 1944 roku okupant wydał 
rozkaz wysiedlenia wsi położonych na 
wschód rzeki Wisłoki, wśród których 
była także wieś SIEDLISKA-BOGUSZ 
I SMARŻOWA. Rozkaz ten ogłoszo-
no przez głośniki wojskowego wozu 
propagandowego. Wielu mieszkańców 
mających swoje gospodarstwa w pobliżu 
szosy, po której jeździł samochód ogła-
szający rozkaz o wysiedleniu opuściła 
swoje domostwa. Ale byli i tacy, którzy 
chcieli jakoś przeczekać w pobliżu 
swojej ojcowizny i udali się do swoich 
znajomych tylko w innych przysiółkach, 
spełniających według nich dobre warunki 
schronienia. Takimi przysiółkami speł-
niającymi dobre warunki schronienia 
(pozornie) były Łazy i Huta Siedliska 
oraz Zagórze Smarżowskie. Toteż wie-
le rodzin z różnych okolic szukało tu 
schronienia. W Hucie ukrywał się nawet 
miejscowy proboszcz ks. Karol KAWU-
LA. Doszło do tego, że średnio na jedno 
gospodarstwo w tych przysiółkach przy-
padło 3-4 rodziny. W dzień mieszkańcy 
tych przysiółków wraz z przybyłymi tu 
uciekinierami przesiadywali w potokach i 
przez siebie wykonanych ziemiankach, a 
pod osłoną nocy próbowali gotować jakiś 
gorący posiłek.
 W drugiej połowie września 44 roku 
(22.09) w godzinach przed południowych 
w przysiółkach Łazy Siedliskie i Zagórze 
Smarżowskie pojawiło się bardzo dużo 
żołnierzy Wehrmachtu i żandarmerii 

polowej. Prawie w jednym czasie w 
każdym gospodarstwie zjawiło się mini-
mum dwóch uzbrojonych bardzo mocno 
żołnierzy, którzy wydali bardzo krótki 
rozkaz natychmiastowego opuszczenia 
zabudowania. Rozkaz ten w języku 
niemieckim brzmiał: „In zehn minuten 
raus”. Kto jak stał musiał opuścić swoje 
domostwo. Pozwolono jedynie zabrać 
lepsze wozy, konie i bydło, które i tak 
potem po drodze odebrali. Spędzono 
nas wszystkich mieszkańców Łaz Sied-
liskich i Zagórza Smarżowskiego i tych, 
co się tam ukrywali w pobliżu pomnika 
grunwaldzkiego w Siedliskach-Bogusz. 
Tu dokonano pierwszej selekcji. Na 
miejscu pozostawili wszystkich młodych 
mężczyzn do pracy na froncie, którzy 
stali się jednocześnie więźniami obozu 
w PRZECZYCY. Dokonano częściowego 
zaboru mienia, lepszych wozów, koni 
i krów. Ludzi pozostałych popędzono 
pieszo, pod osłoną nocy przez Jodłową, 
Tuchów w kierunku Tarnowa do miejsco-
wości KLIKOWA. 
 W Klikowej zakwaterowano nas w ba-
rakach (stajniach), w których przed nami 
stało bydło. Na prośbę wysiedleńców i 
miejscowych władz kościelnych zezwo-
lono na odbycie spowiedzi i przyjęcie 
Komunii św., po czym przeprowadzono 
kolejną selekcję. Zabrano pozostałe 
krowy. Ludzi szczegółowo sprawdzano 
pod względem przydatności do pracy. 
Np. młode kobiety z niemowlętami mu-
siały pokazywać piersi i demonstrować 
karmienie. Wszystkich uznanych za 
niezdolnych do pracy zwolniono i roz-
proszono w miejscowościach na zachód 
od Tarnowa i w powiecie bocheńskim po 
takich wsiach jak: Bieńkowice, Drwinia, 
Niezdary, Ujście Solne, Wola Drwińska 
i w innych. A uznanych za zdolnych do 
pracy bez względu na wiek, bo i dzieci 
też załadowano do bydlęcych wagonów, 
wywieziono do obozu we Wrocławiu 

Wysiedleni i deportowani bez odszkodowania

Arbeitskarte na nazwisko Kula Katarzyna
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Potwierdzenie przyjęcia wniosku w sprawie rejestracji szkód wojennych

(Breslau - Burgweide). W obozie tym 
było już zakwaterowanych parę tysięcy 
ludzi, przeważnie z Powstania War-
szawskiego. We Wrocławiu czekała nas 
kolejna selekcja. Część ludzi z naszego 
transportu dostała się do pracy w gospo-
darstwach rolnych i ci mieli nieco lżej. A 
pięć naszych rodzin skierowano do obozu 
SZCZAWIENKU (NIEDER - SALZ-
BRUN - Lager Fischteich) z przeznacze-
niem do pracy na torach kolejowych. Po 
dwóch miesiącach nasze cztery rodziny 
przeniesiono do obozu w Wałbrzychu 
(Auslanderlager - Spiegielhutte), dalej do 
tej samej pracy na kolei. Życie w obozie 
było bardzo ciężkie. Obozowe racje żyw-
nościowe, często okrojone, brak odzieży 
i ciasnota w barakach oraz częste zmiany 
obozu. Np. moja matka Katarzyna z nami 
trojgiem dzieci aż pięciokrotnie była 
przenoszona do coraz gorszego obozu.
 Powroty z wysiedlenia i z deportacji 
następowały indywidualnie, począwszy 
od ofensywy styczniowej do końca 
1945 roku. Najwcześniej wracali bę-
dący na wysiedleniu „Za Wodą”, czyli 
w miejscowościach położonych za 
Wisłoką. Następnie wracali, którzy byli 
na wysiedleniu w powiecie tarnowskim 
i bocheńskim. Ale niektórzy nie po-
wrócili. Nie wrócił Jan Dziedzic z Łaz 
Siedliskich. Zmarł na terenie Skurowej 
w dotąd nieznanych okolicznościach. O 
przyczynach śmierci Jana Wojdyły na 
terenie Jodłowej też nic nie wiadomo. 
Rodziny tych mężczyzn były deportowa-
ne do obozu na teren byłej III Rzeszy. W 
bardzo trudnej sytuacji materialnej były 
rodziny powracające na Łazy Siedliskie 
i Zagórze Smarżowskie. Były one całko-
wicie pozbawione inwentarza żywego. A 
ponadto nie wszyscy powracający zastali 
swoje domy. Wiele budynków mieszkal-
nych i gospodarczych było rozebranych 
na bunkry, a pozostałe zdewastowane. Na 
całym Zagórzu Smarżowskim i Łazach 
Siedliskich okupant pozostawił rowy 
strzeleckie, kilkanaście ziemianek, często 
zaminowanych. Toteż zdarzało się, że 
ludzie ginęli od tych min i niewypałów. 
Ci, którzy powrócili jeszcze zimą lub 
wczesną wiosną a zastali swoje domy 
rozebrane, chronili się w chałupach są-
siadów bądź w bunkrach - ziemiankach, 
których tu nie brakowało. Wywiezieni 
do Niemiec wracali nieco później, w 
miarę wyzwalania tamtych terenów. 
Najwięcej powróciło tuż po zakończeniu 
II wojny światowej, tj. drugiej połowie 
maja i w czerwcu 1945 r. Wracający z 
deportacji nie zdawali sobie sprawy z 
tego, co ich tu czekało. 60 lat temu na 
Łazach Siedliskach i Zagórzu Smar-
żowskim panowała nie tylko bieda, ale 
niewyobrażalna nędza. I do tej nędzy 
ludzie wracali. Żadnego żywego inwen-
tarza, brak wszelkich środków do życia 
i żadnej pomocy. Jedynym możliwym 
pożywieniem na tym terenie były placki 
ze zgniłych kartofli, których nie zdążono 
w jesieni wykopać. To jak w takich wa-
runkach żyć? A jednak ludzie to przeżyli. 

Powracającym z wysiedlenia i deportacji, 
aby tu przeżyć, pozostało jedno - żebra-
nie, w tutejszym języku chodzenie na 
„dziady”, czyli po prośbie za kawałkiem 
chleba, paroma normalnymi ziemniakami 
lub kwartą jakiegoś zboża. Na te żebry 
(dziady) aż w okolice Tarnowa i Bochni 
udawały się przeważnie kobiety. Męż-
czyźni zajmowali się raczej odbudową 
swoich domostw. A z nastaniem wiosny 
organizowaniem pomocy sąsiedzkiej w 
uprawie ziemi. Nie było to łatwe. Brak 
było koni i innej siły pociągowej. Konie 
trzeba było wynajmować w dalszych 
mniej zniszczonych wioskach. Mimo 
to ludzie w większości nie rezygnowali. 
Bardzo wolno bez żadnej pomocy ze 
strony władz administracyjnych, z roku 
na rok wychodzili z tej straszliwej nędzy. 
Ale bieda tego terenu nie opuściła nigdy. 
Kilka pojedynczych młodych osób nie 
widząc w tych warunkach, ani w najbliż-
szych okolicach żadnych dla siebie per-
spektyw wyjechała w różne tereny Polski. 
Najczęściej na Śląsk i Pomorze. Również 
jedna rodzina po powrocie z obozu nie 
mając kompletnie żadnych możliwości 
na wyżywienie trojga dzieci i dachu nad 
głową zdecydowała się opuścić rodzinne 
strony i wyjechała na Ziemie Zachodnie. 
Pozostałe rodziny szczególnie starszego 
pokolenia mimo pewnych możliwości 
wyjazdu na Ziemie Zachodnie zdecydo-
wała się zostać na Zagórzu w jako tako 
odbudowanych przez siebie gospodar-
stwach. 
 Dziś na Łazach Siedliskach i Za-
górzu Smarżowskim gospodaruje już 
drugie a nawet trzecie pokolenie. Ale i 
to pokolenie też żyje w biedzie daleko 
poniżej wszelkich standardów unijnych. 
A tych, co przeżyli lata wojny i okupacji, 
wysiedlenia i deportacji, wszelkie prze-
śladowania i upokorzenia, powojenne 
lata żebractwa i ciężkiej pracy pozostało 
zaledwie kilka osób, o których mało, kto 
wie. Np. z listy deportowanych 34 osób 
we wrześniu 1944 r. do obozu we Wroc-

ławiu pozostało przy życiu siedmioro 
rozproszonych po kraju. A tylko pięcio-
ro otrzymało świadczenia pieniężne z 
Fundacji „POLSKO - NIEMIECKIEJ 
POJEDNANIE”. Również bardzo małą 
grupkę osób stanowią ci, co byli wysied-
leni „ Za Wodę” oraz do powiatu tarnow-
skiego i bocheńskiego. Spośród tej grupy 
żyjących i nieżyjących za utratę mienia, 
zniszczone domostwa i wysiedlenie nikt 
dotąd nie otrzymał żadnego odszkodowa-
nia. Władze Gminy Brzostek w 1945 r. 
wydały jedynie „Potwierdzenie przyjęcia 
wniosku w sprawie rejestracji szkód wo-
jennych.To potwierdzenie miało służyć 
jako dowód zarejestrowania szkód dla 
urzędu i władz przy wydzieleniu jakich-
kolwiek ulg, względnie przydziałów. Je-
żeli nie indywidualnie, to może w formie 
jakiegoś zbiorowego zadośćuczynienia 
w postaci użytecznej inwestycji dla po-
szczególnych przysiółków i wsi, których 
mieszkańcy najwięcej ucierpieli.
 Minął rok naszej przynależności do 
Unii Europejskiej. Podobno nasz kraj na 
tej przynależności dużo skorzystał. Mó-
wił o tym sam prezydent RP. Ale tych ko-
rzyści na Zagórzu Smarżowskim, Łazach 
Siedliskich jakoś nie widać. Do tej samej 
Unii należą ci, którzy nas wysiedlali, 
deportowali i niszczyli nasz dobytek. A 
dziś sami wysuwają pod naszym adresem 
roszczenie o zwrot majątku skonfisko-
wanego po wojnie Niemcom. A może w 
tę 60-tą rocznicę zakończenia II wojny 
światowej warto naszym partnerom z 
Unii przypomnieć, że jak dotąd nikt nam 
nie zwrócił utraconego mienia. A pomocy 
unijnej też się tu nie ogląda.
 Ja jako ten, który przeżył koszmary 
wojny i okupacji, deportację oraz obo-
zy, w tę 60-tą rocznicę zakończenia II 
wojny światowej zwracam się do władz 
Urzędu Gminy Brzostek OCALCIE OD 
ZAPOMNIENIA ten wycinek historii, 
który nam przyniósł tyle cierpień, krzywd 
i upokorzeń oraz kto był tego sprawcą. A 

Dokończenie na stronie 8
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Jak podaje Encyklopedia tradycji 
polskich (Renata Hryń-Kuśmierek 

i Zuzanna Śliwa) wigilie świętej Ka-
tarzyny i świętego Andrzeja to były 
wieczory wróżb poświęconych miłości 
i małżeństwu. Dziś już nikt nie pamięta, 
że Katarzynki (24 listopada) to był dzień 
wróżb wyłącznie dla chłopców. Święta 
Katarzyna z Aleksandrii uważana była 
za opiekunkę kawalerów szukających 
żon. Katalog wróżb chłopięcych nie był 
zbyt urozmaicony. Kawaler kładąc się 
spać, wkładał pod prześcieradło kobiecą 
bieliznę, a pod poduszkę kartki z imio-
nami dziewcząt. Rankiem sięgał pod 
poduszkę i już znał imię przyszłej żony. 
Związek świętego Andrzeja apostoła z 
wróżbami dziewczęcymi wynikał stąd, 
że przypisano mu opiekę nad cnotliwymi 
i pobożnymi pannami na wydaniu. Jedna 
z wróżb polegała na tym, że dziewczyna 
wyciągała na „chybił trafił” ukryte pod 
talerzem przedmioty. Pierścionek - ślub-
ny kobierzec, różaniec - klasztor, listek 
- staropanieństwo, mirt - drużbowanie, 
lalka ze szmatek - nieślubne dziecko, 
ziemia - śmierć. 
 Zwierzęta domowe były dobrymi 
pośrednikami w zdobywaniu wiedzy o 
kolejności wychodzenia za mąż. Panny 
biorące udział we wróżeniu szykowały 
wcześniej placki, kluski z ciasta lub tłusz-
czu, kości z nóżek cielęcych. Smakołyki 
te podsuwano wpuszczonemu do izby 
psu. Ta, której kulkę zjadł jako pierwszą, 
miała pierwsza wyjść za mąż. Kogutowi 
rozsypywano ziarno na podłodze. Ta, 
spod której nóg najpierw je wydziobywał, 
najwcześniej miała zostać mężatką.

***
 Zapusty rozpoczynały się z Nowym 
Rokiem, a kończyły w ostatkowy wto-
rek. Od dworu do dworu pędziły kuligi, 

a na wsi panowały szalone dni. W tym 
czasie odbywały się na wsi „oskubki” 
czyli skubanie pierza, które kończyły 
się potańcówką przy dźwiękach bębna i 
harmonii. 
 Jak podaje Encyklopedia tradycji 
polskich w tłusty czwartek od świtu na 
ulicach Krakowa odbywały się tańce i 
pijatyki kobiet (przekupki krakowskie), 
które czyhały na nieżonatych mężczyzn. 
Złapawszy takiego, przywiązywały go do 
kloca za karę, że pozostawał kawalerem. 
Nieszczęśnik musiał wykupić się wódką. 
Był to tzw. babski „comber”.

***
 Znakiem powracającej wiosny były 
bociany. Powinny one powrócić do 
gniazd najpóźniej na święto Zwiasto-
wania Pańskiego (25 marca). Jeśli się 
nie pojawiły do tego dnia, zapowiadał 
się nieurodzajny rok. Ten, kto pierwszy 
zobaczył przylatującego bociana, miał 
zapewnione szczęście, lecz jeżeli ptak 
siedział - to był zły znak. W niektórych 
regionach Polski pieczono specjalne 
bułeczki w kształcie bocianich łap i 
wkładano je do gniazd - na powitanie 
ptaków. Miało to zapewnić przyszły 
urodzaj. Pierwszy wiosenny grzmot był 
znakiem, że siły ciemności i chaosu zo-
stały pokonane. Wierzono, iż ponowne 
zakucie diabła w łańcuchy dokonuje się 
w niedzielę wielkanocną.

***
 Rzucanie wianków na wodę w noc 
świętojańską nie zawsze musiało kończyć 
się utratą panieńskiego wianka, choć 
niewykluczone, że tak właśnie było. Jeśli 
wianek płynął bez przeszkód albo wyło-
wił go ukochany, oznaczało to szybki ślub 
i szczęśliwe życie. Niepomyślną wróżbą 
było zaplątanie się wianka w przybrzeż-
nych zaroślach lub jego zatonięcie. 

 Na Mazowszu w noc świętojańską 
dziewczęta i gospodynie spotykały się 
przy ognisku. Panny tańczyły, a starsze 
kobiety milczkiem wypijały wódkę i 
wrzucały do ognia zioła, śpiewając: 
Niechaj ruta w ogniu trzeszczy
Czarownica w ogniu wrzeszczy
Niech bylicy gałąź pęka
Czarownica próżno stęka
Myśmy przyszły tu z daleka
Nie zabiorą nam już mleka.

***
 Jak pisał Oskar Kolberg: „Do żniwa 
tak kobiety, jak mężczyźni ubierają się 
czysto; parobcy i dziewki przystrajają 
głowy w kwiaty”. Zboże żęto poświę-
conymi sierpami i kosami, posuwając 
się zawsze „ze słońcem”, ze wschodu na 
zachód. W południe pracę przerywano. 
Należało posilić się odpocząć. Ktoby 
jednak usnął na miedzy, mógł być udu-
szony przez południce, demony odziane 
na biało. Dziwożony - demony kobiece 
- wabiły tańcami. Kogo porwał ich za-
czarowany krąg, mógł się zatańczyć na 
śmierć.

***
 Siewy zbóż ozimych rozpoczynały się 
przed świętem Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny (8 września). Jak pisał Zyg-
munt Gloger w Roku polskim: „Zagon 
tam gdzie siew był rozpoczęty, potrząsa-
no słomą, żeby nie tylko w ziarno, ale i 
w słomę przyszłoroczny plon był obfity” 
W dni świętych: Michała (29 września), 
Franciszka (4 października), Jadwigi (15 
października) i Łukasza (18 paździer-
nika) przypominały gospodarzom, że 
wszystkie plony powinny już znaleźć się 
w stodołach i spichrzach. Był to ostatni 
moment na żarty i zabawy. Jedną z nich 
opisał Władysław Chajec z Kamienicy 
Górnej (Encyklopedia..., strona 141): 
„Zakładano na dachy wozy i pługi. Za-
lipianie okien gliną, aby spali dłużej se 
jeszcze”.

Ferdynand Bugno

Tradycje, których nie ma 

Zwyczaje i obrzędy ludu polskiego

mieszkańcom Zagórza Smarżowskiego 
i Łaz Siedliskich pomóżcie wejść do 
unijnego cywilizowanego świata.

 Niepełna lista osób wywiezionych 
we wrześniu 1944 r. do obozu we Wroc-
ławiu. Z tej listy tylko pięć osób otrzy-
mało świadczenie z Fundacji „Polsko 
- Niemieckiej Pojednanie”. Pozostali nie 
otrzymali żadnego odszkodowania.

1. Dziedzic Maria (Kałuża) z Siedlisk-
Bogusz

2. Dziedzic Stanisław s. Marii z Siedlisk-
Bogusz

3. Grygiel Maria z Nawsia obecny adres 
nieznany

4. Grygiel Aleksander s. Marii obecny 
adres nieznany 

5. Hajdon Piotr z Siedlisk-Bogusz
6. Hajdon Helena żona Piotra

7. Hajdon Zuzanna c. Piotra i Heleny 
obecnie Kawalec zam. w Brzostku

8. Hajdon Wacław s. Piotra i Heleny zam. 
w Warszawie

9. Hajdon Klemens s. Piotra i Heleny z 
Siedlisk-Bogusz

10. Hajdon Franciszek Piotra i Heleny 
zam. we Wrocławiu

11. Hajec Rozalia z Siedlisk-Bogusz
12. Hajec Zofia c. Rozali obecnie Podko-

wińska zam. Siedliska-Bogusz
13. Kula Katarzyna z Siedlisk-Bogusz
14. Kula Władysław s. Katarzyny zam. 

w Opolu
15. Kula Genowefa c. Katarzyny zam. 

w Trzebnicy
16. Kula Helena c. Katarzyny obecnie 

Makowska zam. w Trzebnicy
17. Kurcz Zofia ze Smarżowej
18. Kurcz Agata siostra Zofii ze Smar-

żowej
19. Kurcz Wojciech s. Zofii ze Smar-

żowej

20. Kurcz Stanisław s. Zofii ze Smar-
żowej

21. Pasek Andrzej z Siedlisk-Bogusz
22. Pasek Helena żona Andrzeja
23. Pasek Jan s. Andrzeja
24. Pasek Maria c. Andrzeja zam. we 

Wrocławiu
25. Pasek Zofia c. Andrzeja
26. Strączek Anna z Siedlisk-Bogusz
27. Strączek Paulina c. Anny
28. Świstak Katarzyna z Bączałki
29. Świstak Józef s. Katarzyny zam. w 

Gorzejowej
30. Świstak Mieczysław s. Katarzyny
31. Żmuda Wojciech z Siedlisk-Bogusz
32. Żmuda Maria żona Wojciecha
33. Żmuda Wiktoria siostra Wojciecha z 

Siedlisk-Bogusz
34. Żmuda Jan s. Wojciecha i Marii z 

Siedlisk-Bogusz
Spośród tej listy osób deportowanych tyl-
ko siedmioro jeszcze żyje (podkreślone).

Władysław Kula

Dokończenie ze strony 7
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Pod koniec „ery Kwaśniewskiego”, 
czyli dziesięcioletniego okresu 

dwóch kadencji Aleksandra Kwaś-
niewskiego na stanowisku Prezydenta 
Polski, warto przypomnieć niektóre 
postanowienia polskiej konstytucji. 
Wszak to Aleksander Kwaśniewski w 
latach 1994-95 szefował komisji przy-
gotowującej konstytucję naszego kraju 
i wywarł duży wpływ na jej kształt. 
Postanowienia jej utrzymały się bez 
zmian przez ten 10 letni okres.
 Społeczeństwo Polski zna i pozy-
tywnie ocenia działalność Aleksandra 
Kwaśniewskiego na stanowisku Prezy-
denta kraju. Natomiast postanowienia 
naszej konstytucji są mniej znane. Jest 
ogólna wiedza, że konstytucja gwaran-
tuje obywatelom podstawowe prawa i 
swobody. Natomiast niewiele osób wy-
stępowało do organów państwowych z 
postulatami skorzystania z postanowień 
zawartych w konstytucji. Z tego powo-
du znajomość praw tam zawartych jest 
niewielka. 
 Jeśli weźmiemy do ręki tekst kon-
stytucji i zechcemy bliżej go poznać, 
to zwracają uwagę częste odsyłacze, 
że dane usprawnienia funkcjonują „w 
granicach określonych w ustawie”. Co 
do obowiązujących u nas ustaw, to oce-
niamy je negatywnie. Uchwala je Sejm 
zdominowany przez partie polityczne. 

Działający przeważnie na rzecz intere-
sów partyjnych i grupowych.
 Odsyłanie do ustaw w niektórych 
obszernych tematach nie jest rzeczą 
wadliwą. Dotyczy to takich obszarów 
jak wymiar sprawiedliwości, obronność, 
ochrona zdrowia czy oświata. Ale tych 
odsyłaczy jest więcej, zawiera je około 
30 artykułów konstytucji. Jak działa ta-
kie prawo obywatela zawarte w konsty-
tucji z odnośnikiem do ustawy przekonał 
się pewien rolnik z gminy Brzostek. 
 Art. 79 konstytucji określa, że każdy 
ma prawo wnieść skargę do Trybunału 
Konstytucyjnego, jeśli jego interes na-
rusza ustawa. W tym przypadku aktem 
naruszającym interesy wielu rolników 
jest ustawa z 11.04.2003 w sprawie 
kształtowania ustroju rolnego ogło-
szona w Dzienniku Ustaw nr 64 poz. 
592. O ustawie tej pisaliśmy w naszym 
czasopiśmie w roku 2003. Pisała też 
„Polityka”, tygodnik wielkonakładowy 
i opiniotwórczy. Potwierdził on opinię o 
tej ustawie przedstawioną u nas. Ustawa 
ogranicza obrót ziemią.
 Trybunał Konstytucyjny nie jest 
jednak skory rozpatrywać skargę na 
ten temat. Dysponujemy odpowiedzią 
Trybunału z dnia 23.09.2003, w której 
są przedstawione wymagania i warunki 
dla rozpatrzenia takiej skargi. Są one 
następujące:

O NASZEJ KONSTYTUCJI  1. Skargę konstytucyjną może dla 
skarżącego sporządzić wyłącznie ad-
wokat lub radca prawny. Samodzielnie 
we własnej sprawie może ją sporządzić 
sędzia, prokurator, profesor lub doktor 
nauk prawnych.
 2. W skardze konstytucyjnej można 
kwestionować wyłącznie regulację 
prawną, która była podstawą prawomoc-
nego orzeczenia sądowego.
 3. Trybunał Konstytucyjny może roz-
poznać skargę tylko wówczas, gdy były 
już wykorzystane wszystkie prawne i 
administracyjne środki odwoławcze.
 4. Skargę składa się w 5 egzempla-
rzach wraz z kopiami orzeczeń sądo-
wych lub administracyjnych wszystkich 
stopni.
 5. Należy wskazać podmiotowe pra-
wa lub wolności konstytucyjne, które 
zostały naruszone w uprzednio wyda-
nych prawomocnych orzeczeniach.
 Jak z powyższego wynika to nie ma 
możliwości zaskarżenia wspomnianej 
powyższej ustawy. Nie ma dlatego, że 
żaden rolnik nie będzie się procesował 
z Sejmem do upadłego ponieważ ustawa 
ogranicza jego prawa dysponowania 
swoją własnością, obniża tym samym 
cenę ziemi i dyskryminuje osoby z miast 
i dalszych gmin. Pozostałych artykułów 
Konstytucji zawierających odsyłacze do 
ustaw przytaczać nie będziemy. Byłaby 
to pokaźna broszura.

(H.L.)

Hemoroidy
Hemoroidy są to guzki krwawnicze  

odbytu. Przyczyną powstawania 
tych dolegliwości jest siedzący tryb życia 
z małą ilością ruchu połączone z niewłaś-
ciwym odżywianiem i towarzyszącymi 
zaparciami. Mogą się one pojawiać u 
kobiet w ciąży i osób bardzo ciężko pra-
cujących fizycznie. Uwagę pacjentów na 
tę dolegliwość zwraca zazwyczaj uczucie 
parcia lub krwawienie podczas lub po 
wypróżnieniu. Krwawienie powstaje 
przez skaleczenie błony śluzowej wokół 
hemoroidów. Dolegliwością tym mogą 
towarzyszyć także bóle przy oddawaniu 
stolca, pieczenie, swędzenie oraz uczucie 
palenia w odbytnicy. W zaawansowanym 
stadium może dochodzić do przejścio-
wego lub stałego wypadania guzów 
hemoroidalnych z odbytu. Długotrwały 
stan zapalny żylaków może doprowadzić 
do powstania zakrzepów, owrzodzeń oraz 
rozpadlin i przetok około odbytniczych.
Czynności profilaktyczne we własnym 
zakresie obejmują przede wszystkim 

regulację wypróżnienia i higienę analną. 
Ponieważ zbyt twardy stolec sprzyja 
powstawaniu hemoroidów, należy za-
dbać o regularny i miękki stolec. Nie 
wolno jednak wymuszać zbyt miękkiego 
stolca stosując środki przeczyszczające, 
ponieważ drażni i osłabia on naskórek 
odbytnicy. Stolec należy regulować 
odpowiednim odżywianiem (żywność 
zawierać musi dużo włókien roślinnych, 
owoce warzywa niepowodujące wzdęć 
oraz chleb razowy i odpowiednią ilość 
napojów - ok. 2 litry). 
 Należy unikać mocno przyprawionych 
potraw, wysoko procentowych napojów 
alkoholowych. Należy redukować masę 
ciała, kontrolować wagę. Przy siedzącej 
pracy dbać o regularny ruch (spacery, 
pływanie). Unikać chłodnych miejsc do 
siedzenia, ponieważ pod dolegliwoś-
ciami hemoroidalnymi mogą czasem 
kryć się poważne choroby, w przypadku 
krwawego stolca, przy częstych lub dłu-

gotrwałych dolegliwościach koniecznie 
udać się do lekarza. Rozpoznanie jest 
proste i obejmuje oglądanie i badanie 
palpacyjne, niekiedy niezbędne jest rek-
toskopia. Lekarz zaleci stosowanie maści, 
czopków lub leków przeciwzapalnych, 
ściągających, przeciwbólowych. Należy 
dokładnie zapoznać się z ulotką o spo-
sobie użycia i stosować się do zaleceń 
lekarza dotyczących dawkowania. 
 Dodatkowo można stosować zioła 
miejscowo lub w postaci wlewek dood-
bytniczych, lub nasiadówek. Niezbędnym 
uzupełnieniem leczenia jest gimnastyka 
polegająca na napinaniu mięśni brzu-
cha. Ćwiczenie to nie tylko wzmacnia 
mięśnie miednicy, ale także zapobiega 
powstawaniu żylaków odbytu. Spośród 
różnych sportów najlepsze jest pływanie. 
Należy unikać sportów o charakterze 
siedzącym.

Dużo zdrowia! 
M. Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

OGŁOSZENIE WÓTA GMINY BRZOSTEK
Wójt Gminy Brzostek zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje do 
publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczo-
nych do najmu w drodze przetargu. Wykaz umieszcza się na 
tablicy ogłoszeń od dnia 25.04.2005r. do 15.05.2005r. Bliższe 
informacje w siedzibie Urzędu - pokój nr 5
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„O Maryjo bez grzechu poczęta
módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy”

modlitwa do Matki NP.

Maj - miesiąc przepiękny utkany 
białym i różanym kwieciem oraz 

stubarwną zielenią, błękitem nieba, jasną 
jutrznią oraz zapachem rodzącego się 
życia. Pola, lasy i sady nabierają kolorów 
i budzą się z zimowego snu, aż nagle 
buchną całą siłą mocy życiowej. Maj 
ukochany miesiąc przez Polaków oddają-
cych hołd swej Matce Kościoła Królowej 
Polski - ubrane kapliczki przydrożne, 
ustrojone krzyże stojące na rozdrożach, 
ukwiecone obrazy Maryjne, w odświętnej 
szacie stojące ołtarze Maryjne, sznury 
wiernych spieszących krętymi dróżkami 
na majówkę. Z tradycją żyje nasz naród, 
bo też i od tysięcy lat „Królową ziem 
polskich, Matką naszą jest”. Z pietyzmem 
wielbimy Ją, z miłością kierujemy do 
Niej gorące modły, z nadzieją kierujemy 
swoje prośby.
 Spośród ogromnej rzeszy wielbi-
cieli Maryjnych wyszukałam rodzinę z 
Nawsia Brzosteckiego, która żywo wielbi 
Matuchnę, ale też i Matka Chrystusa 
upodobała sobie Ją. 
 Rodzina Stanisława i Kazimiery 
Owsiak, której to syn ks. Jerzy Owsiak 
został powołany na Dyrektora Krajowe-
go Apostolatu Maryjnego z siedzibą w 
Zakopanem.
 Stanisław Owsiak to syn Andrzeja i 
Agnieszki wywodzących się z Nawsia 
Brzosteckiego, zaś Kazimiera Owsiak 
z domu Brzeziańska, córka Franciszka 
i Anieli z Jodłowej. Stanisław w 2004 
r. odszedł do Pana, pozostała żona 
Kazimiera, która wspomina swoje dzie-
ciństwo i młodość ze łzą w oku. Szybko 
osierociła Ją matka, ojciec „poszedł” na 
wojnę, najstarszy brat Eugeniusz został 
zabrany na roboty do Niemiec, najstarsza 
siostra opiekowała się rodzeństwem. Ży-
cie w tamtych czasach dla pełnej rodziny 
było ciężkie, a co dopiero dla dzieci, 
które musiały sobie radzić z trudami 
dnia codziennego rzeczywistości wojen-
nej. Trudy życia 
hartują jednak 
c z ł o w i e k a  i 
kształtują jego 
osobowość i 
charakter, uczą 
go pokory i mi-
łości do bliź-
niego. I tak też 
stało się z Ka-
zimierą Owsiak 
- pamięta pożar 
gimnazjum w 
Jodłowej, wę-
drówkę ludzi 
nadciągających 
z wysiedlenia, 
s t rach przed 

okupantem i łzy samotnych dzieci bory-
kających się z przetrwaniem. Niezwykła 
pracowitość od dziecka i umiejętność 
godzenia się z losem. Pamięta jako żywo 
obrazek z dzieciństwa, kiedy to srogą 
zimą nie było drewna na opał, ojciec na 
wojnie, brat na robotach, rodzeństwo 
młode, weszli Niemcy, zobaczyli i po-
czuli ogromny 
c h ł ó d ,  s a m i 
ścięli drzewo 
i przygotowali 
na opał - „do-
bry Niemiec” 
tak małe dzie-
ci wtedy czu-
ły i myślały. 
Wspomina też 
postać innego 
żołnierza, przed 
zakończeniem 
wojny przyszedł 
ruski żołnierz 
chciał zabrać 
cielę od krowy, 
a strzechę spalić 
- „zły żołnierz” 
myślały wtedy 
dzieci z rodziny 
Kazimiery. 
 Po  wojn ie 
Kazimiera Owsiak ukończyła szkołę 
podstawową, Liceum Ogólnokształcące 
w Jodłowej, potem pracowała w przed-
szkolu na Ziemiach Zachodnich, po czym 
wróciła w rodzinne strony, pracowała 
jako ekspedientka i w 1959 r. wyszła 
za mąż za Stanisława i osiedliła się w 
rodzinnym domu męża.
 Stanisław Owsiak otrzymał wy-
kształcenie zawodowe i w latach 1962 
- 1982 pracował w Gminnej Spółdzielni 
Brzostek i Zakładach Cukierniczych 
„Liwocz”, w latach 1982 -2002 trudni się 
naprawą urządzeń elektrycznych; radia, 
telewizory, magnetofony, pralki, a nawet 
rowery i motory - znany był jako „złota 
rączka” oraz człowiek o życzliwym i 
pogodnym usposobieniu.
 Z tego związku Kazimiery i Stanisła-
wa Owsiaków przyszło na świat sześcio-

ro dzieci. 
 Ksiądz Jerzy Owsiak ukończył Lice-
um Elektryczne w Jaśle - w szkole był 
uczniem bardzo zdolnym, a przy tym 
niezwykle pracowitym, pogodnym, życz-
liwym o bardzo ciepłym usposobieniu, po 
ojcu „pozbierał” zdolności techniczne nic 
dziwnego, że został typowany do Aka-
demii Górniczo Hutniczej w Krakowie i 
został przyjęty na wydział elektroniczny, 
dostał akademik i rozpoczął studia. Egza-

miny, zaliczenia zdawał bez problemów. 
Czas poza uczelniany wypełniał uczestni-
ctwem w duszpasterstwie akademickim. 
Częste spotkania, wykłady, rekolekcje 
u księdza Józefa Jachimczaka duszpa-
sterza akademickiego w Krakowie stały 
się pewnie kolebką powołania kapłań-
skiego. W książce Jana Pawła II „Dar i 
tajemnica” czytamy: „Historia powołania 
kapłańskiego znana jest przede wszyst-
kim Bogu samemu. Każde powołanie 
kapłańskie w swej najgłębszej warstwie 
jest wielką tajemnicą, jest darem, który 

Z Brzostku rodem...

Rodzina Owsiaków

Ks. Jerzy Owsiak na audiencji u Ojca Świętego
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nieskończenie przerasta człowieka. 
Każdy z nas kapłanów doświadcza tego 
bardzo wyraźnie w całym swoim ży-
ciu(...) Powołanie jest tajemnicą Bożego 
wybrania: „Nie wyście Mnie wybrali, ale 
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was 
na to, abyście szli i owoc przynosili, i by 
owoc wasz trwał” (J15, 16)...”
 Rok 1981, czas niezwykły dla Pola-
ków, a szczególnie niezwykły dla mło-
dych był szczególnym wyzwaniem dla 
studenta AGH Jerzego, po półtorarocznej 
nauce oddał się studiom teologicznym w 
Zgromadzeniu Księży Misjonarzy świę-
tego Wincentego Apaulo w Krakowie. 
Tam też dalej współpracował z pismem 
Meteor, którego był jednym ze współre-
daktorów. Przyjeżdżał do rodziny, wi-
dział rozmodlonych rodziców, wielbicieli 
Maryi i modlitwy różańcowej, czynił 
posługę liturgiczną przy Stole Pańskim w 
naszym kościółku brzosteckim, chodził 
ścieżkami cmentarnymi na grób swojego 
14-sto miesięcznego braciszka Piotrusia 
powalonego śmiertelnym wirusem, 
kontakty z przezacnym ks. Prałatem Ka-
zimierzem Ostafińskim i praca nad sobą, 
kształtowanie charakteru i osobowości 
dobrego księdza - wszystko to wypełniało 
czas studiów seminaryjnych. W 1987 r. 
ks. Jerzy przyjął święcenia kapłańskie i 
rozpoczął duszpasterstwo w kościele św. 
Rodziny w Tarnowie, a po roku został 
powołany na trzyletnie studia teologiczne 
do Rzymu, w 1991 r. powrócił do kraju i 
wykładał w seminarium w Gdańsku Oli-
wie, po czym pracował w Krzeszowicach 
i na miasteczku studenckim w Krakowie, 
stamtąd został przeniesiony do Bydgosz-
czy i tutaj mianowany na Dyrektora Kra-
jowego Apostolatu Maryjnego; jest czci-
cielem Maryi, rozpowszechnia cudowny 
medalik, wygłasza homilie, rekolekcje. 
Ponadto już podczas studiów prowadził 
oazy rodzin - od 1985 r. rodzice księdza 
Jerzego Owsiaka uczestniczyli wraz z 
synem Sebastianem w tych zajęciach, na 
których odbywał się ciekawy program 
dla dzieci i katecheza dla rodziców; 
rano jutrznia, Msza święta, katecheza, 
wędrówki, ogniska, pieśni, poradnictwo 
rodzinne. Obecnie Kazimiera już sama 
jeździ na kręgi, oazy rodzin do Tarnowa, 
opowiada o niezwykłej wspólnocie ludzi 
życzliwych, oddanych, o różnej profesji 
- rozmowa o sprawach trudnych życiowo, 
modlitwa wspólna, czytanie Pisma Świę-
tego, zobowiązania i postanowienia, 15 
minutowa codzienna modlitwa, spotkanie 
z prowadzącym zajęcia księdzem; jest to 
oderwanie od trudnej ziemskiej rzeczy-
wistości i antidotum na życie w naszej 
codziennej rzeczywistości. Ksiądz mode-
rator jeździ razem z grupą do domów ro-
dzin, co miesiąc gdzie indziej - są bardzo 
pożyteczne i miłe zajęcia - szkoda tylko, 
że nikt więcej z naszej parafii nie uczest-
niczy w nich - mówi Kazimiera Owsiak. 
Uczestniczy też w pracach zespołu 
synodalnego oraz Caritasu parafialnego. 
Pozostałe dzieci Owsiaków Grażyna, 
Halina i Danuta są nauczycielkami, zało-

żyły rodziny, 
w y c h o w u j ą 
dzieci, Seba-
stian ukończył 
szkołę w Jaśle 
z organizacją i 
marketingiem, 
p r a c u j e  w 
domu prowa-
dząc punkt na-
praw urządzeń 
technicznych. 
Cała rodzina 
żyje w wiel-
kiej harmo-
nii, spokoju i 
pracowitości. 
Na pogrzebie 
S t a n i s ł a w a 
Owsiaka ojca 
ks. Jerzego była delegacja ze Śląska ze 
sztandarem Apostolatu Maryjnego. O 
pracach ks. dyrektora Jerzego my rodacy 
niewiele wiemy bo skromność życia jest 
wyznacznikiem powołania kapłańskiego. 
Czasami z radia Maryja słyszymy ten 
ciepły głos i nie kojarzymy, że to nasz 
wielki Rodak, tak pięknie prostuje nasze 
ścieżki i prowadzi nas przez Maryję do 
Chrystusa. W kościele po wezwaniem 
św. Krzyża w Warszawie duszpasterzem 
chorych jest dawny ojciec duchowny ks. 
Józef Jachimczak i tam właśnie między 
innymi wygłaszał homilię nasz Rodak, a 
rozpoczął ją od słów za św. Ambrożym 
„Otwórzcie na oścież drzwi Chrystuso-
wi”. Te drzwi to nasza wiara, wiara pełna 

uczynków, którą musimy pogłębiać, 
umacniać, bo im więcej wiary tyle łask od 
Boga. Mówił otwórzcie drzwi cierpienia 
prowadzące do szczęścia wiecznego.
 Na pewno wśród naszych rodaków 
wiele jest rodzin zapatrzonych w świę-
tość Maryi, próbujących iść drogami 
Matki Kościoła. Jednak życie i praca 
ks. Jerzego Owsiaka jest dla nas żywym 
przykładem wierności i oddania Matce 
Kościoła, powtarzajmy za Nim modlitwę 
„Niepokalana, objawiająca Cudowny 
Medalik, Ty obiecałaś wielkie łaski 
noszącym go i zapewniłaś szczególną 
opiekę, tym którzy Ci ufają, byśmy je z 
obfitości Bożych łask otrzymali...” 

Zuzanna Rogala

Ks. Jerzy Owsiak podczas Mszy św. w kościele  
parafialnym w Brzostku (trzeci od lewej)

Ojcze Święty, jesteśmy z Tobą!
To zawołanie z wielką mocą rozległo 

się w kościele pw. Św. Katarzyny 
w Gogołowie w niedzielny wieczór 17 
kwietnia 2005 r., kiedy to przy Chrystu-
sowym Ołtarzu zgromadziło się 6 chórów 
i orkiestra, by pieśniami wielkanocnymi, 
poezją, muzyką i modlitwą uczcić Umi-
łowanego Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Patrzył na nas z dużego portretu umiesz-

czonego przy Ołtarzu i wydawało się, że 
jest z nami...
 Kolejny, drugi już Przegląd Pieśni 
Wielkanocnych „Surrexit Christus Al-
leluja” w Gogołowie, zorganizowany 
staraniem Stowarzyszenia Rodzin Katoli-
ckich Diecezji Rzeszowskiej i Parafii pw. 
Św. Katarzyny w Gogołowie, był jeszcze 
bardziej okazały, niż ubiegłoroczny.

Występ chóru parafialnego z Brzostku pod dyr. ks. W. Krzeszowskiego
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W tak krótkim czasie a tak dużo się 
wydarzyło. Śmierć ukochanego 

Papieża, wybór nowego. Cztery razy 
przepisywałem ten artykuł i dalej nie 
wiem co napisać o Janie Pawle II. Trochę 
przecież przeczytałem książek w swoim 
życiu, wiele znam słów, którymi móg-
łbym Go nazwać lecz nie mogę znaleźć 
tego jednego, które by mnie zadowoliło. 
Myślę, że „Wielkim”, a czy był ktoś 
większy od niego, chyba jedynie św. 
Piotr. On znów trzy razy zaparł się Pana 
Jezusa, a Papież nie. Piotr był ukrzyżo-
wany, a Papież choć cierpiał bardzo, to 
na krzyżu nie umarł. Powiem tylko tyle, 
że nie godny jestem rozważać wielkości 
i zasługi Papieża. Powtórzę tylko słowa 
Jego następcy Benedykta XVI wypo-
wiedziane na uroczystości pogrzebowej: 
„Teraz jest już u Ojca i z jego okna nam 
błogosławi”. Myślę, że tu na ziemi już 
był świętym. Do końca życia zapamiętam 
Jego słowa, które także podjąłem się 
realizować od trzech lat. „Nie lękajcie 
się!”, „Trzeźwymi bądźcie” lub słowa 
„Żaden stan ani wiek nie jest przeszkodą 
do życia doskonałego”. Ja nie lękam się 
nawet śmierci. Trzeźwy jestem i pragnę 
trzeźwym umrzeć. Być doskonałym 
to wielki problem dla nas wszystkich 
grzeszników, a co dopiero dla mnie, gdy 
dopiero koło sześćdziesiątki przestałem 
pić i jakoś godnie żyć. A ilu ludziom 
uzależnionym nie uda się przestać pić 
i tak umrzeć lub zginąć po pijanemu w 
wypadku? Nie słuchaliśmy Papieża Jana 
Pawła II gdy żył, posłuchajmy Go teraz 
gdy zmarł.
 Słyszałem wypowiedzi młodzieży - 
myśmy myśleli, że to tak być musi, że On 
jest i tak będzie, a nie zdawaliśmy sobie 
sprawy z tego, że kiedyś Go zabraknie. 
Wielu ludzi zrozumiało to dopiero po 
Jego śmierci.
 Jest takie powiedzenie, że góra z 
górą nigdy się nie zejdzie a człowiek z 
człowiekiem zawsze może i to jest święta 
racja. Ja też po prawie dwudziestu latach 
spotkałem znajomego, z którym pewien 
czas pracowałem w kędzierzyńskich Azo-
tach. Obiecałem opisać co spowodowało, 
że zaczął pić i kogo wini za to, że został 
alkoholikiem. Z czego słynie Śląsk i 
górnicy na Śląsku? Lubią sobie po pracy 
wypić piwko razem z kolegami, a przy 
nim pogwarzyć. Górnik zwala winę na 
to, że płucze gardło z kurzu, pyłu wę-
glowego. Chemik znów tłumaczy się, że 
neutralizuje substancje toksyczne i zabija 
zapach cuchnących chemikaliów. Każda 
okazja i każdy sposób jest dobrym wy-
tłumaczeniem, ale do czego to wszystko 
doprowadza dowiadujemy się dopiero na 
terapii odwykowej, jak jesteśmy już cał-
kiem uzależnieni od alkoholu. Znajomy 
mi powiedział - widzisz ja też lubiłem 
piwo i od piwa się zaczęło, tak niewinnie, 
a wystarczyło, że po dojściu do władzy 
„Solidarności” zwolniono mnie z pracy. 
Biznesmen z ukochanego „Reichu”, bo 

tak tu mówią na sąsiadów zza miedzy, 
kupił nasz zakład. Jemu nie trzeba było 
tylu ludzi do pracy, a zwłaszcza takich, 
co czasem roznosili woń alkoholu po 
zakładzie.
 Długo nie mogłem znaleźć stałej 
pracy, bo albo mi się nie podobała, albo 
popiłem i mnie zwolnili. Niedługo trzeba 
było czekać, żeby zostać uzależnionym 
od alkoholu. Wystarczyło tylko stracić 
kogoś bliskiego, a ja straciłem żonę. Nie 
zmarła, tylko odeszła dlatego, że nie 
miałem stałej pracy. Bardzo to przeży-
łem i żeby zapomnieć o tym codziennie 
byłem pijany. Kradłem co się dało, żeby 
sprzedać lub wymienić na alkohol. Nie 
mogłem tego zrozumieć, że jak przedtem 
pracowałem i sam utrzymywałem żonę, 
dwoje dzieci, to było dobrze, a jak na 
trochę byłem bez pracy, to żona poszła 
z innym. Widocznie nie nauczyłem ją 
pracować wspólnie. Gdybyśmy oboje 
pracowali przedtem, to by to doceniła, 
a tak, to miała wszystko gotowe. Józek 
ile razy ja ciebie wspominałem i o tobie 
mówiłem. Powtarzałem to nie raz kole-
gom, jak żebrałem na piwo. Było to po 
stanie wojennym, puste półki, kolejki 
pod każdym sklepem: za mlekiem, za 
alkoholem i w ogóle wiecie jak było. Ty 
powtarzałeś w kolejkach - poczekajcie, 
niedługo wszystko będzie, tylko nie 
będziemy mieć pieniędzy.
 Raz w kolejce za piwem byłoby do-
szło do bójki o jedno piwo kupione bez 
kolejki. To znów przed nosem skończyła 
się beczka i to ostatnia w tym dniu i 
znów po około godzinnym czekaniu nie 
napiliśmy się piwa. W kolejce gadanie 
- ja za swoje własne pieniądze żebym się 
piwa nie napił i do tego przekleństwa na 
wszystkich. Niejeden pokazywał portfel 
wypchany i w toaletach nie raz widziałem 
bezczelnych, co banknoty wyrzucali do 
muszli. Ale to z powodu braku papieru 
toaletowego - tak trzeba było zrobić. Nie 
jednemu mówiłem: teraz się chwalisz, że 
masz pieniądze, a żebrzesz żeby kupić 
piwo. Później będziesz żebrał o parę 
groszy, żeby się tego piwa napić. My tego 
nie doczekamy. I śmiali się ze mnie jak 
tak mówiłem.
 Pamiętamy te czasy, jak dowieźli 
wódkę do sklepu monopolowego, co to 
była za „Radość”, co to było za „Szczęś-
cie” kupić butelkę wódki. A jeszcze 
była „Nadzieja”, bo następny samochód 
przyjedzie do drugiego sklepu monopo-
lowego. Co to się działo. Po 200 do 300 
osób w kolejce za wódką, gorzej jak za 
chlebem.
 Choć popijałem już dość często, to nie 
zawsze stałem w kolejkach. Teraz mogę 
się przyznać, bo to już po fakcie. Swego 
czasu leczyłem się na żołądek przez trzy 
lata i nie mogłem wszystkiego jeść. W 
sanatorium był pewien znachor, który nie 
uzyskał i nie miał dyplomu lekarza, tylko 
leczył ziołami lub swoimi miksturami. 
Raz przypadkiem zagadałem, że może i 

mnie by coś przepisał na moją chorobę. 
Opowiedziałem mu co mi dokucza i jak 
mi przepisał miksturę, tak teraz moja 
żona powtarza nieraz, że jesz jak prosiak 
co popadnie, żołądek cię nie boli, ale za 
to nabawiłeś się choroby uzależnienia 
od alkoholu. Z tą miksturą trzeba było 
wypijać pewną ilość koniaku lub, jak kto 
woli, bimbru. Chodziło o to, żeby to był 
czysty alkohol z cukru. Mnie nie trzeba 
było wiele uczyć, chemik z zawodu, 
żeby sobie bimbru nie zrobił? Robiłem 
po 5 litrów na jeden zaczyn. Z początku 
miałem to na miesiąc, później na dwa 
tygodnie, potem na tydzień było mało 
Nieraz z kolegami popijaliśmy i nic nie 
wiedzieli z tego. Piłem nawet z jednym 
sekretarzem PZPR koniak mojej produk-
cji. O jak dziękował, że ja takie hobby 
mam, ze koniaki piję, które można było 
dostać tylko w Peweksie i to za dolary. 
To były czasy, że za butelkę wódki nie-
którzy by duszę diabłu sprzedali. Żołądek 
wyleczyłem, ale od tego czasu gorzała 
już mi smakowała. Przedtem od czasu do 
czasu się napiłem, wolałem jednak piwo. 
Ale co złego było za komuny, to dobrze 
znacie.
 Postaram się opisać, co myśmy z tym 
znajomym z Kędzierzyna uznali za dobre 
i co by mogło dalej teraz być. Byliśmy 
raz w barze górniczym przy stacji w 
Kędzierzynie, kiedy podjechał radiowóz 
milicyjny. Proszę dowodziki do kontroli, 
obaj byliśmy zaskoczeni, bo pierwsze 
podeszli do naszego stolika. Bardzo 
grzecznie sprawdzili, oddali, a tu kolejny 
problem, bo wyprowadzają gości do sa-
mochodu. Z początku nie zrozumieliśmy 
o co chodzi, ale gdy odjechali dopiero się 
wyjaśniło. Wyłapali tych co nie pracują. 
Wystarczyło mieć w dowodzie pieczątkę 
że się pracuje i dali ci spokój, a jeśli nie, 
to odwozili do biura zatrudnienia i do 
pracy trzeba było iść prawie pod przymu-
sem. A teraz zwolnią cię, po prostu kopa 
po siedzeniu i do kogo się odwołasz? 
Pójdziesz do sekretarza PZPR jak go 
nie ma? Odwołanie jest tylko do Boga, a 
On odpowiada: dziecko poczekaj, może 
się poprawią, może przestaną kraść, pić, 
oszukiwać i wyzyskiwać. Poczekaj jesz-
cze trochę, bo szkoda mi ich karać. I tak 
czekamy i mamy nadzieję, że się zmieni. 
Kiedyś skończy się u Boga cierpliwość, 
bo już pokazał na morzu, jak w jednej 
chwili może ludzi pogodzić, ale nie wie-
rzą, dalej żyją tak, jakby Go nie było.
 Druga sprawa, to sprawa policji. Kie-
dyś, jak wyszedł milicjant na patrol, to 
łobuzy jak koty uciekały do domu. Teraz 
takie prawa ustanowili, że policjant już 
nie wie kiedy łapać złodzieja, a kiedy 
przed nim uciekać. Bo złodziej teraz 
ma większe prawo jak policjant. A to 
immunitety, a to powiązania biznesowe. 
Gdzie to dawniej było możliwe. Jak ktoś 
miał trochę więcej bogactwa to zaraz 
Urząd Skarbowy go rozliczył i sprawdził 
w jaki sposób się tego dorobił. A teraz 
nakradną, porozpisują na żonę, dzieci, 
wnuki, a nawet na zmarłych i nic im nie 

Radość czy Szczęście, a może Nadzieja?
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zrobią. Z mieszkania cię wyrzucą i nikt 
ci nie zagwarantuje innego. Tak można 
wyliczać w nieskończoność.
 Co z tego, że będziemy wspominać złe 
i dobre czasy, które były dawniej i minęły. 
Złe trzeba zapomnieć, a dobre, to i teraz 
byłoby dobre, a że to ustalili komuniści, 
to i z nich trzeba brać przykład. Przecież 
nikt nie każe na siłę komuś w ogień wcho-
dzić. A tu dobrowolnie włazimy sami i to 
w ogień nieugaszony, bo ogień wieczny 
jakim jest piekło. Co było po komunie, 
to rozgrabiono lub się rozwala. Teraz 
się buduje piękne sklepy, supermarkety. 
A co my z tego mamy, jak to w rękach 
innych, a nie polskich gospodarzy? No 
czy nie mam racji? Jakie te profesory 

w tej Unii mądre. Ja też powiem sąsia-
dowi: ty mi daj, to co zarobisz, a ja ci 
będę gospodarzył. Tylko zapomnę mu 
powiedzieć, że z tych pieniędzy muszę 
się i ja utrzymać. Tak samo jest z Unią. 
Jak my musimy więcej wpłacać niż otrzy-
mujemy, to ja tego nie rozumiem. Po co 
miałbym komuś dawać swoje pieniądze, 
a on żeby gadał, że mnie finansuje. Jak 
ma za dużo, to niech da, owszem wezmę z 
chęcią. Rolnik ze swoich płodów rolnych 
ma utrzymać dom, wyżywić się i jeszcze 
zainwestować w coś, tylko mu trzeba 
stworzyć warunki sprzedaży, a nie dawać 
dotacje, żeby cicho siedział. Jednym sło-
wem jest źle w Polsce, ale może będzie 
„Lepper”. Zrozumcie to jak chcecie, ale 

i tak może być. Udało się elektrykowi, to 
czemu nie może rolnikowi.
 Ale to już jest polityka, a ja tego nie 
lubię i nie na temat piszę. Wiele jeszcze 
chciałbym opisać, wielu też chciałoby 
coś więcej o mnie wiedzieć. Jedna pani 
na przykład pytała się czy ja tylko piłem i 
byłem łobuzem. Chce żeby i coś dobrego 
opisać, a najlepiej żebym opisał swój 
życiorys. Ale ja nie piszę tego dla sławy, 
tylko jak się podjąłem wyzwalać innych 
z nałogu alkoholizmu, to każdy sposób 
jest dobry.
 Może w następnym numerze opiszę 
trochę więcej, co mi oprócz włosów 
najlepiej w życiu wyszło.

Józef Samborski

W dniach 11-12 kwietnia, na te-
renie naszej szkoły odbyły się 

eliminacje do 28 turnieju powiatowego 
z wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego (BRD). Do konkursu zgło-
siło się 35 chętnych, z czego w drodze 
eliminacji wyłoniono 15 uczniów. Ci 
zaś 13 kwietnia pisali test, nad którego 
poprawnością czuwała komisja, w skła-
dzie - pani Katarzyna Machowska, pan 
Paweł Batycki. Test najlepiej napisali: 
Paweł Grzesiakowski, Jarosław Klich, 
Mateusz Młyniec.
 Finaliści doskonalili technikę jazdy 
na przygotowanym przed szkołą torze 
przeszkód - slalom, łezka, deski, rów-
noważnia, ósemka, drabina. Dwa dni 
później - 16 kwietnia - finaliści wraz z 
opiekunem, panem Batyckim pojechali 
do Czarnej, miejscowości za Pilznem. 
Tam z innymi drużynami rywalizowali 
o tytuł najlepszej szkoły. Pierwszym 
etapem zmagań był test przeprowadzony 
przez jednego z policjantów z powiato-
wej komendy. Pytania dotyczyły głównie 
prawidłowego zachowania na drodze 
oraz umiejętności zachowania się na 
miejscu wypadku. Na wypełnienie karty 
odpowiedzi uczestnicy mieli 40 minut. 
Zaraz po teście uczniowie mogli posilić 
się w stołówce. Następnie szkoły gim-
nazjalne rozpoczęły zmagania na torze 
przeszkód. Jednym jazda wychodziła 
lepiej, drugim trochę gorzej. Wszyst-
ko utrzymane było jednak bardziej w 
atmosferze zabawy, aniżeli zaciętej 
rywalizacji. Pierwszym zawodnikiem, 
który wystartował na torze przeszkód 
był Paweł Grzesiakowski, następnie 
Jarosław Klich i Mateusz Młyniec. W 
tym samym czasie na miasteczku jeździli 

uczniowie szkół podstawowych.
 Po zakończeniu toru gimnazjaliści 
pod okiem policjantów rozpoczęli jaz-
dy po miasteczku. Sprawdzane były 
głównie umiejętności bezproblemowe-
go poruszania się w warunkach ruchu 
drogowego. Stosowanie się do znaków, 
poruszanie się na rondzie oraz orientacja 
na drodze.
 Gdy wszyscy uczestniczy ukończyli 
jazdy, nadszedł czas na podsumowanie 
wszystkich punktów. Podczas gdy komi-
sja podliczała punkty, uczniowie wraz z 
opiekunami przeszli na stołówkę, aby się 

posilić. Niedługo po obiedzie komisja 
konkursu przedstawiła wyniki. Nasza 
drużyna zdobyła miejsce 4. Zwycięzca-
mi turnieju zostali gospodarze - drużyna 
Czarnej. Po rozdaniu nagród i zrobieniu 
pamiątkowych zdjęć, wszystkie drużyny 
rozjechały się do swoich miejscowości.
 Cały turniej zorganizowany był w 
przyjaznej atmosferze, wszyscy odje-
chali zadowoleni, nie było żadnych kło-
potów organizacyjnych. Każda drużyna 
została nagrodzona.

uczestnik - Mateusz Młyniec

28 Turniej Powiatowy z Wiedzy o BRD

Drużyna z Gimnazjum w Brzostku w składzie: Mateusz Młyniec, Paweł 
Grzesiakowski, Jarosław Klich zajęła IV miejsce

Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny

Sprzedam działkę 
o pow. 12 arów w Brzostku.

Cena za 1 ar 1.200 zł.
Telefon: 501 434 785
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Tegoroczna Olimpiada Tenisa Sto-
łowego była zorganizowana już 

po raz szósty. Eliminacje gminne i po-
wiatowe odbyły się tradycyjnie w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku. Rozgrywki gminne 
przeprowadzono 15.04.2005r. natomiast 
powiatowe 16.04.2005r. Organizatorami 
eliminacji gminnych byli: Urząd Gminy, 
Centrum Kultury Czytelnictwa, LKS 
„Brzostowianka” oraz Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II. Eliminacje powiatowe 
zostały zorganizowane przez Starostwo 
Powiatowe w Dębicy przy współpracy 
Zespołu Szkól im. Jana Pawła II. W roz-
grywkach gminnych w dniu 15. kwietnia 
b.r. wzięło udział około 60 zawodników. 
Wyniki rywalizacji przedstawiają się 
następująco:
Dziewczęta do lat 14: 1. Gąsior Katarzyna 
z Siedlisk-Bogusz, 2. Pawlik Agnieszka 
z Gorzejowej, 3. Smoroń Ewa z Siedlisk 
- Bogusz.
Chłopcy do lat 14: 1. Podraza Paweł z 
Gorzejowej, 2. Szafran Mateusz z Gorze-
jowej, 3. Szela Łukasz ze Smarżowej.
Dziewczęta od 15 do 20 lat: 1. Winiarska 

VI Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego
Sylwia z Kamieni-
cy Górnej, 2. Sza-
fran Małgorzata ze 
Smarżowej, 3. Raś 
Monika z Kamie-
nicy Górnej.
Chłopcy od 15 do 
20 lat: 1. Siciak Ma-
teusz z Kamienicy 
Górnej, 2. Kuczek 
Grzegorz z Głobi-
kówki, 3. Klucznik 
Andrzej z Kleci.
Kobiety od 21 do 45 
lat: 1. Pawlik Irena 
z Gorzejowej.
Mężczyźni od 21 
do 45 lat: 1. Bona-
rek Wojciech z Brzostku.
Mężczyźni powyżej 45 lat: 1. Król Sta-
nisław z Brzostku.
 Zdobywcy I i II miejsc zakwalifikowa-
li się do eliminacji powiatowych, które 
przeprowadzono 16. kwietnia b.r. Do 
wzięcia udziału w rozgrywkach zgłosiło 
się około 60 osób. Spośród reprezentan-
tów naszej gminy Agnieszka Pawlik z 

Gorzejowej zajęła II, a Stanisław Król 
z Brzostku I miejsce i wzięli udział w 
finale na szczeblu wojewódzkim w dniu 
8. maja 2005r. w Rzeszowie. Agnieszka 
Pawlik zakończyła rozgrywki plasując 
się na miejscu V-VI, a Stanisław Król na 
pozycji VII-VIII.

J. Z.

Uczestnicy eliminacji powiatowychNasi finaliści na szczeblu wojewódzkim

Laureaci eliminacji gminnych

10 kwietnia; Brzostowianka - KP Ropczyce 1-2; 
bramka dla Brzostowianki: Mateusz Potrzeba 
16 kwietnia; Chemik Pustków - Brzostowianka 
3-0; (wo) występ nieuprawnionego zawodnika

20 kwietnia; Strzelec Frysztak - Brzostowianka 1-3; bramki: Sławomir 
Stawarz, Damian Samborski, Krzysztof Krajewski
24 kwietnia; Brzostowianka - Złotniczanka Złotniki 5-0; bramki: Damian 
Samborski (trzy), Piotr Piątek, Mariusz Wójcik 
27 kwietnia; Czar-
n o v i a  C z a r n a 
- Brzostowianka 
4-0
1 maja; Lechia Sę-
dziszów Małopol-
ski - Brzostowian-
ka 3-1; bramka: 
Damian Samborski 
3 maja; Smoczanka 
Mielec - Brzosto-
wianka 3-1; bram-
ka: Piotr Bochnie-
wicz 
8 maja; Brzosto-
wianka - Raniżo-
via Raniżów 0-0

f. l.

V liga - grupa dębicka

Bramka Mariusza Wójcika w meczu  
ze Złotniczanką

Fot. M. Król, J. Nosal

Fot. J. Nosal

1. Kolbuszowianka Kolbuszowa 23 62 97-24
2. Lechia Sędziszów Małopolski 22 55 66-13
3. Czarnovia Czarna 23 42 50-23
4. Chemik Pustków 23 40 38-30
5. Jutrzenka Ławnica 23 38 33-28
6. KP Ropczyce 23 35 40-34
7. Strzelec Frysztak 23 34 43-36
8. Brzostowianka Brzostek 23 33 40-36
9. Ikarus Tuszów Narodowy 22 31 38-33
10.Team Przecław 23 30 55-45
11.Raniżovia Raniżów 23 29 36-40
12.Smoczanka Mielec 23 28 27-33
13.Start Wola Mielecka 23 20 22-47
14.Złotniczanka Złotniki 23 19 22-41
15.Radomyślanka Radomyśl Wielki 23 19 17-56
16.Strażak Niwiska 23 1 11-122
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Już po raz drugi w historii Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Brzostku, drużyna dziewcząt zdobyła mistrzostwo woje-

wództwa w unihokeju.
 Skład drużyny: Hołowicka Anna, Górka Kinga, Skórska 
Katarzyna, Zięba Magdalena, Fijołek Dorota, Zegarowska 
Anna, Zastawna Bożena.
 Drużyna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku poko-
nała w finale drużynę z I LO w Mielcu- 3:0.
 W turnieju brały udział również następujące drużyny: II LO 
Sanok, ZS Nr 2 Sanok, ZS Nr 4 Sanok, ZS Nr 1 Dębica, V LO 
Mielec, ZST Leżajsk.

W. Bonarek

Jeffrey Archer „Córka marnotrawna”

Córka marnotrawna” - ciąg dalszy bijącej rekordy popular- 
ności powieści „Kane i Abel” - ukazała się w 1982 roku, ale 

jej akcję doprowadził Archer do 1996 r. Na szczęście prognozy 
polityczne autora nie sprawdziły się. Związek Radziecki już 
nie istnieje, zmienił się układ sił w Europie, ale co do innych 
przewidywań - wszystko jest jeszcze możliwe. Pasjonującą 
historię życia Florentyny Kane, córki polskiego emigranta, 
czyta się z zapartym tchem, a polskiego czytelnika szczególnie 
ujmuje ogromny szacunek i sympatia, jakimi Archer darzy 
Polskę i Polaków. 


Janusz L. Wiśniewski „Samotność w sieci”

Janusz Leon Wiśniewski - rybak dalekomorski, doktor infor- 
matyki i doktor habilitowany chemii, profesor Pomorskiej 

Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Oprócz „Samotności w 
sieci” wydał zbiór opowiadań pt. „Zespoły napięć”. Ojciec 
dwóch córek. Obecnie mieszka i pracuje we Frankfurcie n. 
Menem. Na swojej stronie internetowej (www.wisniewski.net) 
napisał: „Panie, pomóż mi być takim człowiekiem, za jakiego 
bierze mnie mój pies...”
 „Samotność w sieci” - powieść tak współczesna, że bardziej 
nie można: z Internetem, pagerem, elektronicznymi biletami 
lotniczymi, dekodowaniem genomu i SMS-ami. A przy tym tak 
tradycyjna jak klasyczna historia miłosna. Powieść o miłości w 
Internecie. Tej ostatecznej, tej, o której się marzy, takiej „aby się 
popłakać i aby dech zaparło”. Wiśniewski analitycznie i urzeka-
jąco relacjonuje tę miłość, wprowadzając na przemian nastrój 
nieomal uroczystej czułości, aby kilka linijek dalej zadziwić 
odważnym erotyzmem. „Samotność...” to także hołd składany 
mądrości i wiedzy. Splecione kunsztownie z wątkiem miłosnym 
historie o molekułach emocji, o tym, kto tak naprawdę odkrył 
DNA, i o tym, co po śmierci stało się z mózgiem Einsteina. 
Przeczytawszy „Samotność...”, wie się, że wirtualność Inter-
netu to tylko umowa i że e-mail - tak naprawdę - nie musi się 
różnic od listu przysłanego przez posłańca. Do powieści został 
dołączony zapis internetowej dyskusji autora z czytelnikami i 
post-epilog.

(wykorzystano materiał  
z ofert książkowych dla bibliotek)

Mistrzostwo
po raz drugi

O F E R U J E M Y
	ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC)

przykładowa roczna składka OC dla samochodu 
Ford Mondeo 1.9D, rok prod. 1994, przy 60% 
zniżek za bezszkodowość wynosi 242 złote!!!

	ubezpieczenia mienia (mieszkania, domy firmy)
	ubezpieczenia życia

II i III FILAR, Otwarty Fundusz Emerytalny, 
Indywidualne Konto Emerytalne, polisy: kapi-
tałowe, posagowe, terminowe, fundusz inwesty-
cyjny

	kredyty, lokaty

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji:

	Urząd Pocztowy Dębica 1, ul. Jana III Sobieskie-
go 11,
Pon.-Pt. 9:00-17:00 tel. (014) 670 41 32

	Urząd Pocztowy w Brzostku,
Pon.-Pt. 8:00-16:00 tel. (014) 683 04 76

Z a P R a S Z a M Y

Warto przeczytać

Ogłoszenie
Sprzedam dom mieszkalny o wymiarach 9,5m x 11m, 
piętrowy, z suterenami, z instalacją elektryczną, ga-
zową, wodną i kanalizacyjną, z linią telefoniczną, z 
działką 1,62 ha, w tym 62 ary ogrodzone siatką wraz 
z budynkiem gospodarczym. Działka rolna do zago-
spodarowania pod różnoraką działalność gospodarczą, 
droga dojazdowa utwardzona. Cena wywoławcza 
140.000 zł.
Janina Wołek, Januszkowice 96, tel. (014) 682 45 07
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Działki nie jest objęte 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 okre-
ślonymi w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawieraniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia następu-
jących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w ustawy tj.: dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 
- oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy Brzostek.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca 
się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła 
się od 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.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETaRG USTNY (LICYTaCJa)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach Bogusz 
stanowiącej własność Gminy Brzostek

 
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczo-
na zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca 
nieruchomość:
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 516/22 o pow. 0,54 ha 
położona w Siedliskach-Bogusz, objęta Księgą Wieczystą Nr 
26 654, stanowiąca własność Gminy Brzostek
Nieruchomość położona jest w obrębie gruntów rolnych. Dojazd 
drogą utwardzoną. Nieruchomość jest użytkowana rolniczo. 
Użytki stanowią RIVb - 0,33 ha, RV - 0,21 ha.
Teren płaski w kształcie nieforemnym.
Cena wywoławcza działki nr 516/22 wynosi: 1 800,00 zł 
(słownie: tysiąc osiemset złotych) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 180,00 zł (słownie: sto 
osiemdziesiąt złotych).
II PUBLICZNY PRZETaRG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 20 MaJa 

2005r. O GODZ. 10:45 W BIURZE WÓJTa GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 17 maja 2005r. do Kasy 
Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Śląski S.A Od-
dział w Jaśle Nr 201050 1458 1000 0022 1849 7325

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
III PUBLICZNY PRZETaRG USTNY (LICYTaCJa)

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

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczo-
na zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca 
nieruchomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 83/2 o pow. 2,18 ha 
położona w Smarżowej, objęta Księgą Wieczystą Nr 48 272, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek
Działka położona jest w obrębie pól użytkowanych rolniczo. W 
odległości około 200 m zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Teren uzbrojony w sieć elektryczną.

Cena wywoławcza działki nr 83/2 wynosi: 9 556,00 zł (dziewięć 
tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 956,00 zł (dziewięćset 
pięćdziesiąt sześć złotych).

III PUBLICZNY PRZETaRG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 20 MaJa 

2005r. O GODZ. 10:00 W BIURZE WÓJTa GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 17 maja 2005r. do Kasy 
Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Śląski S.A Od-
dział w Jaśle Nr 201050 1458 1000 0022 1849 7325

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETaRG USTNY (LICYTaCJa)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach 
stanowiącej własność Gminy Brzostek

 
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczo-
na zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca 
nieruchomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 740 o pow. 0,43 ha 
położona w Januszkowicach, objęta Księgą Wieczystą Nr 16 
074, stanowiąca własność Gminy Brzostek
Nieruchomość położona jest w obrębie lasów na stoku . Dojazd 
drogą nieutwardzoną. Nieruchomość jest użytkowana rolniczo. 
Użytki stanowią RVI - 0,43 ha.
Teren płaski w kształcie wydłużonego prostokąta położony na 
stoku.

Cena wywoławcza działki nr 740 wynosi: 1 460,00 zł (słownie: 
tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 146,00 zł (słownie: sto 
czterdzieści sześć złotych).

II PUBLICZNY PRZETaRG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 20 MaJa 

2005r. O GODZ. 11:00 W BIURZE WÓJTa GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 17 maja 2005r. do Kasy 
Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Śląski S.A Od-
dział w Jaśle Nr 201050 1458 1000 0022 1849 7325

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETaRG USTNY (LICYTaCJa)

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

 
Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczo-
na zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca 
nieruchomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 255/8 o pow. 0,95 ha 
położona w Opacionce, objęta Księgą Wieczystą Nr 45 259, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek
Działka położona jest w obrębie lasów na stoku. Nieruchomość 
jest użytkowana rolniczo i częściowo zalesiona. Użytki stanowią 
LsV-0,25 ha, PsIV-0,26 ha, RIVb- 0,13 ha, RV- 0,31 ha.
Teren płaski w kształcie wydłużonego prostokąta położony na 
stoku.

Cena wywoławcza działki nr 255/8 wynosi: 4 240,00 zł (cztery 
tysiące dwieście czterdzieści złotych) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 424,00 zł (czterysta 
dwadzieścia cztery złote).

II PUBLICZNY PRZETaRG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 20 MaJa 

2005r. O GODZ. 10:30 W BIURZE WÓJTa GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 17 maja 2005r. do Kasy 
Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto :Bank Śląski S.A Od-
dział w Jaśle Nr 201050 1458 1000 0022 1849 7325
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Okres pięćdziesięciu lat; 5) Mia-
sto portowe w Korei Południowej;  
6) Łatwopalna ciecz, stosowana 
również do narkozy; 7) Mieszkaniec 
Nowego Dworu; 14) Żal po śmierci;  
15) Pójście na kompromis; 17) Odbu-
dowa, renowacja; 18) Małżonek; 19) 
Mały samochód; 22) Las z olchami; 
24) Wilgoć w ustach; 26) Bóle w 
okolicy lędźwiowej; 29) Gazon;  
30) Spodek z kosmosu; 31) Fruwa 
nocą; 32) Uniwersalny rozpuszczal-
nik; 33) Z ros. piękna dziewczyna;  
34) Zwolennik demokracji.

Pionowo:
1) Krajobraz; 2) Wącha „trawkę”;  
3) Raj; 4) Spis błędów; 8) Znane pol-
skie biuro turystyczne; 9) W ręce Wita 
Stwosza; 10) Partyjny lub narciarski; 
11) Ptak na święto Dziękczynienia; 
12) Ściśle przestrzega regulamin;  
13) Reprodukcja fotograficzna;  
16) Edward, działacz komunistyczny; 
18) Śliski grzyb; 20) Rodzaj nadbrze-
ża w porcie morskim; 21) Z rodziny 
liliowatych; 23) Tatrzański bajarz;  
25) Stan pogody; 27) Plecionka;  
28) Pochodna amoniaku do produkcji 
leków; 29) Rodzaj hełmu.

Litery z kratek ponumerowanych w pra-
wym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
10 czerwca 2005r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: PRZYGANIA KOCIOŁ GARNKO-
WI A SAM SMOLI
Nagrodę książkową wylosowała 
ANNA SMOLEŃ z Brzostku
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku.

J. Nosal

W klasie wychowawczyni pyta: - Jaka 
waszym zdaniem powinna być idealna 
szkoła? A klasa zgodnym chórem: 
- Zamknięta!

		
Jasio z mamą są w operze. - Mamo 
czemu ten pan grozi tej pani kijem? 
- On jej nie grozi, on dyryguje. - To 
czemu ta pani tak głośno krzyczy?

		

Młoda pani psycholog podczas pierw-
szego dnia pracy w szkole podstawo-
wej, stoi przy oknie i patrzy na boisko, 
a tam kilkoro dzieci biega całą chmarą 
za piłką. Nagle spostrzega, że jakiś 
chłopiec stoi samotnie z boku i nie 
biega z innymi. - O... to coś dla mnie, 
mój pierwszy przypadek! - myśli ucie-
szona. Wybiega na boisko podchodzi 
do chłopca i pyta: - Dobrze się czujesz 
chłopczyku? - Dobrze - odpowiada 
zaskoczony chłopak. - To dlaczego nie 
biegasz za piłką z innymi chłopcami? 
- dopytuje się pani psycholog. Chłopak 
patrzy na nią zdziwiony i mówi: - Bo ja 
jestem bramkarzem proszę pani.

		

Jaś pyta nauczycielkę: - Czy można 
kogoś karać, za coś czego nie zrobił? 
- Nie Jasiu. - Nie odrobiłem zadania 
domowego.

		
- Dlaczego ciągle spóźniasz się do 
szkoły? - pyta nauczycielka, Jasia. - Bo 
nie mogę się obudzić na czas... - Nie 
masz budzika? - Mam, ale on dzwoni 
wtedy gdy śpię.

		
- Pytał pan moją córkę, czy chce zo-
stać pana żoną - zwraca się matka do 
narzeczonego córki. - A dlaczego mnie 
pan nie zapytał? - Nie wiedziałem, że 
pani też mnie kocha!

		



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE18

KLASA „A” JUNIORÓW MŁODSZYCH 
PODOKRĘG DĘBICA

WYKAZ FIRM, KTÓRE WSPOMOGŁY FINANSOWO 
LKS „BRZOSTOWIANKA” BRZOSTEK  
W TERMINIE 08.02.2005 - 30.04.2005
(lista sporządzona według wysokości wpłat)

- Małgorzata Drozd - Delikatesy „Centrum” w Brzostku (zakup 
strojów piłkarskich)

- Biuro Rachunkowe Jadwiga Olszewska - Brzostek
- Duchowieństwo Parafii w Brzostku (zakup piłek)
- Usługi Remontowo-Budowlane Bogdan Kordek - Przeczyca 

140
- LaSZKŁO adam Latoszek - Klecie
- Firma Budowlana „Remont” Bogdan Szukała - Brzostek
- Firma Usługowo-Handlowa. Stacja kontroli pojazdów mgr 

Eugeniusz Łazowski - Brzostek,  Szkotnia 18
- Zakład Ślusarski. Edward Kmiecik - Brzostek, Mickiewicza 

16
- Sklep Spożywczo - Przemysłowy. Renata Golec - Brzostek, 

Rynek 29
- Sklep Spożywczo - Warzywny. Lucyna Zięba - Brzostek, Rynek 

14
- Ośrodek Szkolenia Kierowców. Lesław Kaput - Brzostek, 

Słoneczna 40
- Ubezpieczenia. Jerzy Potrzeba - Brzostek
- „U Janusza” Zofia i Janusz Szukała -  Kołaczyce
- PHUP „Motor-Port” Marek Smoła - Brzostek, 11 Listopada 

14
- apteka „Vita” Godawska i Wspólnicy Spółka Jawna - Brzostek, 

Rynek 18
- Firma Handlowa „Budrol” Leszek Dziedzic - Mieczysław 

Dziedzic Spółka Jawna Zawadka Brzostecka 28
- Sklep Wod-Kan Tadeusz Gotfryd - Brzostek 16
- Inter- Optica S.C. Migacz Rafał - Lew Dorota - Brzostek, Rynek 

12
- Firma Handlowa „Sanit” Tadeusz Wójcik - Brzostek Pawilon 

Handlowy
- agro - Motor. Joanna Sury Pawilon Hermes - Brzostek, Łuka-

siewicza 2
- Kantor Wymiany Walut. Jakub Płaneta - Brzostek, Rynek 9
- Sklep Wielobranżowy. Łucja Lechwar - Brzostek, Rynek 26
- Sklep „Tara”. Dorota Wołowiec - Prokop - Brzostek, Rynek 

24
- Sklep Spożywczo - Przemysłowy, Bar Gastronomiczny. Maria 

Szczygieł, Józef Czekaj - Klecie 142
- Handel Obwoźny. Bernard Jamróz - Brzostek, 20 Czerwca 27
- Salon Fryzjerski „aneta” aneta Czaja - Brzostek, Rynek 16
- Salon Fryzjerski. Jolanta Nowak - Brzostek Rynek
- Usługi Krawieckie. Lidia Płaziak - Brzostek, Rynek

DZIĘKUJEMY
Zarząd LKS „Brzostowianka” Brzostek

Najlepszy bramkarz: Piotr Bajak - UKS „MOSiR” Jasło
Najlepszy zawodnik: Dariusz Andreasik - UKS „MOSiR” 
Jasło
Skład drużyny LKS Brzostowianka: Michał Nawracaj, 
Mateusz Zyguła, Filip Staniszewski, Sebastian Zięba, Piotr 
Staniszewski, Michał Florek, Krzysztof Sokół, Piotr Stawarz, 
Bartosz Wereszczyński, Mateusz Juszkiewicz, Andrzej Wójcik, 
Łukasz Wereszczyński.
Skład drużyny LKS Brzostowianka (juniorzy młodsi): Kamil 
Machura, Rafał Czekaj, Piotr Florek, Marek Rutkowski, Karol 
Wojdyła, Kamil Samborski, Łukasz Ryndak, Tomasz Staniszew-
ski, Karol Samborski, Piotr Szybowicz, Damian Krajewski.

Trener - Stanisław Lipka

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
JUNIORÓW STARSZYCH O PUCHAR 

WÓJTA GMINY BRZOSTEK
KLECIE 26.02.2005 

Najlepszy bramkarz: Kamil Machura - LKS „Brzostowian-
ka”
Najlepszy zawodnik: Mariusz Wiktor - UKS „Czekaj” Rop-
czyce
Najskuteczniejsi strzelcy: Mariusz Wiktor - 7, Krystian Bo-
nowicz - 4, Damian Halz - 3
Skład drużyny LKS Brzostowianka I: Kamil Machura, Rafał 
Czekaj, Piotr Florek, Tomasz Staniszewski, Kamil Samborski, 
Piotr Szybowicz, Marek Rutkowski, Damian Halz, Łukasz 
Ryndak, Karol Wojdyła.
Skład drużyny LKS Brzostowianka II: Wiktor Wójcik, Ka-
mil Wójcik, Seweryn Surdel, Damian Siwek, Dawid Siwek, 
Grzegorz Pisarek, Damian Krajewski, Gabriel Sarna, Karol 
Samborski.

Trener - Stanisław Urbański

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ JUNIORÓW 
MŁODSZYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY 

BRZOSTEK - KLECIE 05.03.2005

27.04.2005
LKS Brzostowianka - LKS Łęki Górne 3:1 (3:1)

Skład drużyny: Kamil Machura - Grzegorz Pisarek (55. Marek 
Rutkowski), Krzysztof Sokół, Piotr Florek, Karol Wojdyła - Da-
mian Krajewski (55. Kamil Samborski), Damian Halz (62. Ga-
briel Sarna) - Tomasz Staniszewski, Bartosz Wereszczyński.
Bramki: Tomasz Staniszewski (28, 30), Damian Halz (35)

5.05.2005
Borowiec Straszęcin - LKS Brzostowianka 0:1 (0:1)

Skład drużyny: Kamil Machura, Grzegorz Pisarek, Piotr 
Florek, Marek Rutkowski, Gabriel Sarna, Damian Krajewski, 
Rafał Czekaj, Łukasz Ryndak, Karol Samborski (41. Seweryn 
Surdel), Tomasz Staniszewski, Kamil Samborski.
Bramki: Łukasz Ryndak (24) po podaniu Krajewskiego

Trener - Stanisław Urbański

INTER-OPTICa
Zakład optyczny zaprasza  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach 10:00 - 16:00

Brzostek - sklep GS, ul Rynek 12

LKS „Brzostowianka” - Sekcja Piłki Nożnej 
prowadzi dodatkowy nabór do drużyny juniorów 

starszych (rocznik 1987-88) i juniorów młod-
szych (rocznik 1989-91).

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się 
do klubu (stadion) w poniedziałki, wtorki, środy 

i piątki w godz. 15:30-17:00

Lp. Zespół 1 2 3 4 5 6 Pkt. Bramki Miejsce
1 Brzostowianka  

(Juniorzy młodsi) 0:5 2:0 3:1 2:1 0:1 9 7:8 III
2 MOSiR Jasło 5:0 3:1 2:0 4:0 4:0 15 18:1 I
3 Rzemieślnik Pilzno 0:2 1:3 3:2 7:1 0:1 6 11:9 IV
4 Strzelec Frysztak 1:3 0:2 2:3 0:0 1:2 1 4:10 VI
5 MULKS Pustynia 1:2 0:4 1:7 0:0 1:1 2 3:14 V
6 Brzostowianka 1:0 0:4 1:0 2:1 1:1 10 5:6 II

Lp. Zespół 1 2 3 4 Punkty Bramki Miejsce
1 LKS Brzostowianka I 3:1 0:1 3:0 6 6:2 II
2 MULKS Pustynia 1:3 2:7 6:1 3 9:11 III
3 UKS Czekaj Ropczyce 1:0 7:2 5:0 9 13:2 I
4 LKS Brzostowianka II 0:3 1:6 0:5 0 1:14 IV
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