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Fot. J. Nosal

Gospodarzem tegorocznych Doży-
nek Powiatowych, które odbyły 

się 11 września była Gmina Brzostek. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
polową na stadionie GOSiR w Brzostku 
o godz. 14:30, której przewodniczył ks. 
dr Jan Cebulak - proboszcz brzosteckiej 
parafii. W homilii ks. proboszcz mówił 
o znaczeniu pracy rolnika, przez którą 
powinniśmy umieć dostrzec Boga.
 Po Mszy św. nastąpiło oficjalne ot-

Dożynki 
Powiatowe

Dokończenie na stronie 3

Otwarcia Dożynek dokonał Wójt Gmi-
ny Brzostek Leszek Bieniek

Starosta Powiatu rozkroił chleb  
i podzielił go pomiędzy zebranych

Starostowie Dożynek: Emilia Kieca i Stanisław WodziszMszy św. przewodniczył ks. dr Jan Cebulak

Zaproszeni goście

Największą popularnością wśród młodzieży  
cieszył się Senator Grzegorz Lato

Najlepszy Rolnik Powiatu Roku 2005 
Stanisław Wodzisz

Delegacja z wieńcem dożynkowym z Nawsia Brzosteckiego 
zaprezentowała się po staropolsku
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30 sierpnia br. odbyła się XXVIII 
sesja Rady Gminy Brzostek. 

Podczas obrad Wójt Gminy Leszek 
Bieniek przedstawił sprawozdanie z 
wykonania uchwał Rady Gminy infor-
mując: Zarządzeniem Nr 46/05 Wójta 
Gminy z dnia 11 lipca br. został przy-
jęty układ wykonawczy do uchwały 
Nr XXVII/225/05 w sprawie zmian do 
uchwały budżetowej  na 2005 rok. Na 
podstawie uchwały Nr XXVI/217/05 
Rady Gminy Brzostek, w dniu 11 lipca 
br. zawarto porozumienie z Powiatem 
Dębickim w sprawie zasad wspólnego 
finansowania opracowania dokumen-
tacji technicznej na modernizację 
drogi powiatowej Nr 1296 Wielopole 
- Dębica. Zgodnie z podjętą uchwałą 
Nr XXVI/216/05 Rady Gminy Brzo-
stek została opracowana informacja z 
przebiegu wykonania budżetu gminy 
Brzostek za I półrocze 2005 roku 
i Zarządzeniem Nr 47/2005 Wójta 
Gminy z dnia 28 lipca br. przedło-
żona Radzie Gminy Brzostek oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
Realizując uchwałę Nr XXVI/221/05 
z 14 czerwca 2005 r. Aktem Notarial-
nym Nr 6234/2005 z dnia 20 lipca br. 
nabyto działki Nr 1158 i 1159 pod 
budowę boiska sportowego w Sied-
liskach - Bogusz. Zgodnie z uchwałą 
Nr XXVII/223/05 z dnia 8 lipca br. 
zawarto umowę dzierżawy z Polskim 
Związkiem Wędkarskim Oddział 
w Rzeszowie na dzierżawę mienia 

komunalnego położonego w miej-
scowości Klecie. Dokonano wyceny 
działek Nr 357 i 422/3 położonych w 
Kamienicy Górnej przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu uchwałą 
Nr XXVI/223/05 z 14 czerwca br. Re-
alizując uchwałę Nr XXVII/222/05 z 
14 czerwca 2005 r. dokonano podziału 
działki Nr 80 położonej w Woli Brzo-
steckiej poprzez wydzielenie działki 
pod drogę i wycenę pozostałej części 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu. 
 Zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad, Wójt Gminy Brzostek przed-
stawił Informację z przebiegu wyko-
nania budżetu Gminy za I półrocze 
2005 roku. Plan dochodów budżetu 
gminy na 2005 r. uchwalono na kwo-
tę 20.435.159 zł i plan przychodów 
na kwotę 1.900.000 zł, natomiast 
plan wydatków uchwalono na kwotę 
20.886.159 zł i plan rozchodów na 
kwotę 1.449.000 zł. W ciągu I półrocza 
podjęto trzy uchwały zmieniające bu-
dżet tak po stronie dochodów, wydat-
ków jak również przychodów budżeto-
wych. W ciągu I półrocza  zwiększono 
dochody  gminy o kwotę 633.238 zł i 
plan przychodów o kwotę 100.000 zł. 
Zwiększeniu uległy również planowa-
ne wydatki o kwotę 733.238 zł. Zmia-
ny dochodów były spowodowane w 
znacznej mierze zwiększeniem dotacji 
z budżetu wojewody na dofinansowa-
nie zadań własnych gminy. Dochody 
budżetowe za I półrocze 2005 r. zostały 
zrealizowane w wysokości 11.854.242 
zł, co stanowi 56,27 procent zakłada-
nego planu. Na rok 2005 zaplanowano 
wydatki po zmianach ogółem na kwotę 

21.619.388 zł, z czego w ciągu I pół-
rocza zrealizowano kwotę 10.266.591 
zł, co stanowi 47,49 procent.
W dalszej części obrad Rada Gminy 
Brzostek podjęła uchwały w sprawie:
		zmiany uchwały budżetowej na 
2005 rok Nr XXIII/179/05 Rady Gmi-
ny Brzostek z dnia 17 lutego 2005 r.
		zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego na finansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą "przebu-
dowa i modernizacja drogi gminnej 
Wola Brzostecka - Bączałka",
		zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego na finansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą "budowa 
i modernizacja drogi gminnej Kamie-
nica Górna - Granice",
		upoważnienia Wójta Gminy Brzo-
stek do zaciągnięcia zobowiązania 
finansowego na poczet środków bu-
dżetu gminy w 2006 roku, na zadanie 
inwestycyjne pod nazwą "Budowa 
ośrodka zdrowia w Smarżowej",
		ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków ochotniczych straży pożar-
nych w Gminie Brzostek,
		przystąpienia do programu eduka-
cyjnego "Ośrodki przedszkolne - szan-
sa na dobry start" prowadzonego przez 
Fundacje Rozwoju Dzieci im. Jana 
Amosa Komeńskiego, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego,
		sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym nieruchomości zabudowanej 
oznaczonej jako działka 833 położo-
nej w Brzostku stanowiącej własność 
Gminy Brzostek.

Ewa Szukała

Z prac  
Rady Gminy

warcie Dożynek, którego dokonał Wójt 
Gminy Leszek Bieniek. Po krótkim 
jego wystąpieniu, okolicznościowe 
przemówienie wygłosił Starosta Powia-
tu Stanisław Chmura. Po przemówieniu 
i powitaniu licznego grona gości, m. in. 
radnego Sejmiku Woj. Podkarpackiego 
Jana Pieniądza, Przewodniczącego 
Rady Powiatu Stefana Bieszczada, 
Senatora Grzegorza Lato, Posła Bo-
lesława Bujaka i Grzegorza Tuderka, 
Posłankę Marię Zbyrowską, Wójtów 
i Burmistrzów, Starostowie Dożynek, 
zgodnie z tradycją, wręczyli bochen 
chleba upieczony z mąki pochodzącej 
z tegorocznych zbiorów Staroście Po-
wiatu. Jak nakazuje staropolski obyczaj 
Starosta rozkroił chleb i podzielił go 
pomiędzy zebranych.
 Starościną tegorocznych dożynek 
była Emilia Kieca z Kleci, która pro-
wadzi gospodarstwo rolne o pow. 6 ha. 
W prowadzeniu gospodarstwa pomaga 
jej mąż Wiesław. Gospodarstwo nasta-
wione jest na uprawę zbóż i hodowlę 

trzody chlewnej. Pomimo licznych 
obowiązków domowych i prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, każdą wolną 
chwilę poświęca kwiatom, których 
posiada  niezliczoną ilość.
 Starostą dożynek był Stanisław Wo-
dzisz z Głobikówki, który gospodaruje 
na 22 ha użytków rolnych uprawiając 
15 ha zbóż, a na pozostałych mieszanki 
traw i rośliny okopowe. Gospodarstwo 
specjalizuje się w hodowli  trzody 
chlewnej. Stanisław Wodzisz jest przy-
kładem, że pracę w gospodarstwie moż-
na połączyć z działalnością na rzecz 
lokalnej społeczności - jest członkiem 
Rady Sołeckiej i udziela się społecznie. 
Jest postrzegany jako wzorowy rolnik i 
bardzo dobry sąsiad.
 Ważnym punktem Dożynek było 
rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze-
go Rolnika Powiatu Roku 2005. Maria 
Tchorek, Radna Powiatu Dębickiego, 
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska ogłosiła wyniki 
przedstawiając równocześnie osiąg-
nięcia nagrodzonych rolników. Wyniki 
konkursu:

I miejsce - Stanisław Wodzisz z Głobi-
kówki, gmina Brzostek.
 II miejsce - Beata Kosińska z Dębi-
cy.
III miejsce - Janusz Kusek ze Starej Ja-
strząbki, gmina Czarna i Marian Grzech 
z Przerytego Boru, gmina Czarna.
 Wyróżnienia - Bartosz Kolak z 
Lipin, Andrzej Studniarz z Dębowej, 
Tadeusz Drożdż ze Stobiernej, Andrzej 
Wilk z Wiewiórki i Wojciech Hocho-
łowski z Dębicy.
 Rolnicy Bogusław Majka i Roman 
Warzecha zostali odznaczeni hono-
rowymi odznakami „Zasłużony dla 
rolnictwa” przyznanymi przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek 
Prezesa Podkarpackiej Izby Rolni-
czej.
 Po zakończeniu części oficjalnej 
rozpoczęły się występy zespołów ludo-
wych z Brzostku i Dębicy. Wieczorem 
na przybyłych gości czekały jeszcze 
dwie atrakcje: koncert zespołu „The 
Postman” i zabawa taneczna.

(f.l.)

Dokończenie ze strony 2
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W dniach od 14 do 21 sierpnia w  
przeczyckim sanktuarium od-

bywał się wielki odpust ku czci Matki 
Bożej czczonej w tym sanktuarium w 
tajemnicy wniebowzięcia.
Centralna uroczystość odpustowa 
15 sierpnia była dniem, w którym 
wspominaliśmy 80 rocznicę koronacji 
i 30 rocznicę rekoronacji. Dzień ten 
zgromadził tysiące pielgrzymów z 
całej okolicy. Przybyli między innymi 

pielgrzymi ze Słotowej i Błażkowej ze 
swoimi wieńcami. Uroczystej sumie 
odpustowej przewodniczył ks. Bp Wła-
dysław Bobowski biskup pomocniczy z 
Tarnowa, który jest jednym z niewielu 
już żyjących biskupów obecnych na 
rekoronacji.
Wieczorem 25 sierpnia na placu sank-
tuaryjnym odbył się koncert ewange-
lizacyjny. Wykonawcami byli Marcin 
Walkowicz i Bartek Jaskot. Ich muzyka 
i uwielbienie Boga spodobało się nie 
tylko młodzieży lecz także starszym 
licznie przybyłym na koncert.
16 sierpnia rano do Przeczycy piel-
grzymowali ministranci i Dziewczęca 
Służba Maryjna. Po Mszy św. odbył 
się turniej piłki nożnej, w którym 
zwyciężyli gospodarze - ministranci 
z Przeczycy. Wieczorem 16 sierpnia 
do Przeczycy zjechali strażacy z kilku 
powiatów. Doliczono się ponad 30 
wozów bojowych. Strażacy polecali w 
modlitwie Matce Bożej swoją niełatwą 
pracę.
17 sierpnia swoją pielgrzymkę mieli 
nauczyciele. Było to pierwsze takie 
spotkanie, ale jak powiedział ks. Pro-
boszcz z Brzostku Jan Cebulak: w lipcu 
na Jasną Górę dziękować za cały rok, 
a w sierpniu do Przeczycy prosić o 
potrzebne łaski w nowym roku.

Odpust w Przeczycy

Ks. Bp Władysław Bobowski

Marcin Walkowicz Bartek Jaskot ze swoim zespołem

Na koncert przybyło sporo młodzieży

Centralne uroczystości odpustowe zgromadziły liczne rzesze pielgrzymów

Cała uroczystość odpustowa zgroma-
dziła wielu pielgrzymów, wszyscy 
licznie uczestniczyli w sakramencie 
pokuty i przystępowali do Komunii 
świętej. 
Każdego piętnastego dnia miesiąca w 
przeczyckim sanktuarium odbywa się 
nabożeństwo ku czci Matki Bożej na 
które serdecznie zapraszamy.

Ks. Artur

Fot. J. Nosal
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Tuż obok budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w  
Brzostku wyrasta nowy obiekt. Będzie to Żywy Pomnik 

Jana Pawła II upamiętniający Jego postać, służący ludziom 
starszym potrzebującym opieki. Taka decyzja, którą można 
zawdzięczać księdzu proboszczowi brzosteckiej parafii dr. 
Janowi Cebulakowi przyniesie wiele korzyści dla środo-
wiska. Aby zrealizować to przedsięwzięcie czeka nas dużo 
wysiłku i wyrozumiałości.

 Również dzięki staraniom księdza proboszcza do WTZ 
sprowadzono dwa koniki polskie. Kuba i Kasia, bo takie 
imiona mają zwierzaki będą służyć uczestnikom terapii 
i nie tylko. Od pierwszego dnia koniki wzbudzają duże 
zainteresowanie, zarówno dzieci jak i starszych. Aby za-
akceptowały człowieka i przyzwyczaiły się do niektórych 
czynności trzeba najpierw nawiązać z nimi kontakt i zdobyć 
ich zaufanie.

 Konik polski jest potomkiem tarpana, wskazuje na to wie-
le jego cech jak chociażby zmiana sierści letniej (ciemnej) 
na zimową (jasną),czy ciemna pręga przechodząca przez 
grzbiet. Tarpany występowały w całej Europie w dwu rasach 
geograficznych wschodniej - stepowej i zachodniej leśnej od 
której pochodzi konik polski. Ostatni dziki przedstawiciel 
tego gatunku zginął w 1876 r. na Ukrainie.
 Tarpany charakteryzowały się niskim wzrostem - ok.1,30 
m, siwomyszatym ubarwieniem, miały krótką grzywę i wło-
sy na ogonie. Były to konie lekkiej budowy. Koniki polskie 
są cięższej budowy co nie umniejsza ich uroku. Są one maści 
myszatej lub bułanej, ich wzrost dochodzi do 140 cm. Mają 
łagodne usposobienie i są bardzo odporne na trudne warunki 
życia.

M. Kawalec 

Żywy Pomnik Jana Pawła II
Mistrzostwa Polski Dziennikarzy są popularnymi rajda- 

mi samochodowymi mającymi na celu podnoszenie 
umiejętności prowadzenia samochodu poprzez sportową 
rywalizację.
 Organizatorem imprezy, która odbywała się w dniach 26-
28 sierpnia 2005 r. było Stowarzyszenie Auto Klub Dzienni-
karzy Polskich, a część sportową organizował Automobilklub 
„STOMIL” Dębica. Współorganizatorem imprezy było też 
Starostwo Powiatowe w Dębicy.
 Trasa rajdu, który rozpoczął i zakończył się w Brzeźnicy, 
przebiegała też przez Gminę Brzostek. Zabezpieczali ją 
strażacy z Brzostku i Nawsia, a także policjanci z  Dębicy i 
Brzostku.

 W sobotę 27 sierpnia o godz. 11:00 na boisku przy Szkole 
Podstawowej w Brzostku została rozegrana tzw. „próba zręcz-
nościowa” polegająca na tym, by w jak najkrótszym czasie 
przejechać wyznaczoną spiralną trasę i zatrzymać się tak, 
aby linia mety znajdowała się pomiędzy osiami samochodu. 
Zmagania dziennikarzy obserwowało zaledwie kilkudziesię-
ciu okolicznych mieszkańców. Szkoda, że organizatorzy nie 
zatroszczyli się o lepsze rozpropagowanie rajdu.

 Po zakończonej „próbie” Wójt Gminy Leszek Bieniek 
zaprosił wszystkich zawodników, sędziów, policjantów i 
strażaków do świetlicy szkolnej na drugie śniadanie, które 
przygotowali pracownicy Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku.
 O 12:30 nastąpił start do drugiego etapu Brzostek-Gorze-
jowa-Pilzno. Rajd zakończył się w Brzeźnicy, gdzie odbyła 
się również konferencja prasowa z przedstawicielami władz 
województwa podkarpackiego.

(f.l.)

Rajd dziennikarzy
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Imprezy integracyjne to doskonały  
sposób na pokazanie, że ludzie nie-

pełnosprawni chcą i potrafią się bawić 
tak jak ludzie zdrowi, dzięki takim 
spotkaniom wszyscy uczymy się to-
lerancji i zrozumienia dla problemów 
związanych z niepełnosprawnością.
 Dnia 14 sierpnia br. około 50 osób 
z naszej gminy uczestniczyło w im-
prezie integracyjnej „TELE- LATO” 
organizowanej przez Towarzystwo 
Walki z Kalectwem w Rzeszowie oraz 
przez Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-
Turystyczne „Stomil” w Rymanowie 
Zdroju.
 Warsztaty Terapii Zajęciowej z 
Brzostku wystąpiły na scenie w Po-
lańczyku z własnym programem pt. 
„ABC Dobrego Wychowania” otrzy-
mując atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Przy pięknej słonecznej pogodzie nasi 
podopieczni uczestniczyli w licznych 
konkursach i zabawach w plenerze.
 Skorzystaliśmy również z zapro-
szenia Gminnego Ośrodka Kultury i 
Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, 
który organizował również imprezę 
integracyjną dla dzieci niepełnospraw-
nych. Impreza pt. „Wielopolandia 
2005” miała charakter otwarty, dzieci 
mogły skorzystać z wielu atrakcji przy-
gotowanych na stadionie, nasz wyjazd 
autobusem do Wielopola był możliwy 
dzięki życzliwości Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku.
 Uśmiech i serdeczne słowa wszyst-
kich uczestników tego typu imprez są 
wystarczającym podziękowaniem i 
motywują do dalszej działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych.
 Towarzystwo Walki z Kalectwem 
- Koło Terenowe w Brzostku informu-
je, że wszyscy chętni z terenu naszej 
gminy mogą zapisać się do naszej 
organizacji działającej na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Nasze Koło po-
wstało w 2000 r. W ciągu tych 5-ciu lat 
wyposażyliśmy nasze pomieszczenia 
w Ośrodku Zdrowia w sprzęt rehabi-
litacyjny, który obecnie będzie wyko-

NASI NIEPEŁNOSPRAWNI NA WIELKIEJ ScENIE

rzystywany w powstającym Ośrodku 
Rehabilitacyjnym w Bukowej. Jeste-
śmy też inicjatorami akcji dostarczania 
żywności dla najuboższej ludności Unii 
Europejskiej PEAD 2005, dzięki nam 
około 5 ton żywności trafia co miesiąc 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzostku, gdzie jest rozdysponowywa-
ne wśród mieszkańców naszej gminy.
 Jak każda organizacja pozarządo-

wa, tak i my borykamy się z brakiem 
funduszy na działalność statutową, 
zwracamy się więc do wszystkich o 
wspieranie naszych działań - jesteśmy 
organizacją pożytku publicznego więc 
chętnie przyjmiemy każda wpłatę na 
konto:57 1020 4391 0000 6102 0002 
0412

Prezes TWK
Marzena Kolbusz

Artyści podczas występu Biorący udział w konkursach mogli liczyć na nagrody

Uczestnicy WTZ z Brzostku na scenie w Polańczyku

Publiczność nad Zalewem Solińskim
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We wtorek 9 sierpnia w Domu Kul- 
tury w Brzostku rozegrano turniej 

szachowy, w którym wzięło udział 13 
zawodników. Wójt Leszek Bieniek 
otwierając imprezę poprosił o chwilę 
ciszy dla uczczenia pamięci niedawno 
zmarłego Marka Świstaka, dyrektora 
szkoły podstawowej w Grudnej Górnej, 
szachisty i opiekuna młodych talentów 
szachowych w swojej szkole. Piszący te 

słowa powiedział: „Gdyby Marek żył, 
dziś grałby z nami. Chciałbym w przy-
szłym roku w Brzostku zorganizować 
Memoriał Szachowy Marka Świstaka”. 
Obecny na sali Ryszard Marek, dyrektor 
biura poselskiego Grzegorza Tuderka w 
Dębicy, przekazał ufundowane przez 
posła nagrody i upominki dla wszystkich 
zawodników. A później zaczęła się gra. 
 Gra pełna zaskakujących wyników. 
Eliminacji turniejowych nie przeszli bar-
dzo dobrzy szachiści: Smagacz Marian, 
Winiarczyk Kazimierz i Gołąb Stanisław.  

Grzegorz Tuderek fundatorem nagród w turnieju

Szachiści uczcili pamięć kolegi
W półfinale turnieju zmierzyli się: 
Rączka Zbigniew - Krajewski Bernard 
1:0
Bugno Ferdynand - Bachara Alojzy 1:0
Zwycięzcy grali o I miejsce, pokonani 
o III miejsce.
W finale Zbigniew Rączka pokonał 
Ferdynanda Bugno i tym samym został 
zwycięzcą turnieju, za co otrzymał efek-
towną szachową statuetkę. III miejsce 
zdobył Krajewski Bernard.
Wyniki turnieju:
1. Rączka Zbigniew
2. Bugno Ferdynand
3. Krajewski Bernard
4. Bachara Alojzy
5. Gołąb Stanisław
6-9 Smagacz Marian, Wilk Franciszek, 
Winiarczyk Kazimierz, Augustyn Sta-
nisław
10-11 Krajewski Andrzej, Krajewski 
Mariusz

12-13 Bugno Jarosław, Gotfryd Tomasz
 Sędzia zawodów: Jolanta Lenkie-

wicz.
 Skoro jesteśmy przy wspomnieniach, 
to warto przypomnieć, że 75 lat temu 
(mały jubileusz) Polska zdobyła mistrzo-
stwo olimpijskie w szachach. Działo się 
to w Hamburgu w 1930 roku. Bohaterem 
tamtej olimpiady szachowej był polski 
arcymistrz Akiba Rubinstein. Grając na 
I szachownicy 17 partii, 13 wygrał, a 4 
zremisował. Nie przegrał żadnej partii. 
Ciekawą kombinację pionami przepro-
wadził Rubinstein w partii z Kellerem. 
Białe: Rubinstein
Czarne: Keller

1. e 5 - e 6W d 7 : d 6
2. H f 5 - f 7 +K g 8 - h 8
3. e 6 - e 7 !W d 6 - d 2 +
Po biciu hetmana  3.  ...  G  : f 7 białe 
uzyskiwały dwa złączone piony na siód-
mej linii (4. g : f 7).
4. K h 2 - g 3W d 8 - g 8
5. H f 7 : c 4czarne poddały się wobec 
trzech gróźb:
6. H f 7, 6. e 8 H i 6. H : g 8+ 

Źródło: Władysław Korcz 
„Akiba Rubinstein” 1988

Ferdynand Bugno
Fot. J. Nosal

Marek Świstak podczas ubiegłoroczne-
go turnieju szachowego

Zwycięzca turnieju Zbigniew Rączka

W tym roku egzamin na nauczycie- 
la mianowanego zdawało ośmiu 

nauczycieli z terenu Gminy Brzostek.
Uroczyste wręczenie aktów mianowa-
nia odbyło się w Urzędzie Gminy i po-
łączone było ze złożeniem ślubowania 
przez nauczycieli. 
 Status nauczyciela mianowanego 
otrzymali: Małgorzata Piekarczyk, 
Magdalena Machaj, Wojciech Dobosz 
i Igor Wyszniewski z Gimnazjum w 
Brzostku, Lucyna Chodór-Pocica i 
Dariusz Dziedzic z Gimnazjum w 
Siedliskach-Bogusz, Ewa Dziurgot 
ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy 
Górnej oraz  Agnieszka Ryndak ze 
Szkoły Podstawowej w Brzostku.
 Wszystkim nauczycielom gratulu-

jemy i życzymy zdobycia następnego 
stopnia awansu zawodowego - statusu  

nauczyciela dyplomowanego.
(f.l.)

ślubowanie 
nauczycieli
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy 
Dolnej stanowiącej własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 127/2 o pow. 0,29 ha 
położona w Kamienicy Dolnej, objęta Księgą Wieczystą Nr 
23 190, stanowiąca własność Gminy Brzostek.
Działka położona jest w obrębie pól użytkowanych rolniczo. Do-
jazd drogą utwardzoną. W pobliżu zabudowa zagrodowa. Użytki 
stanowią RIVb-0,29 ha. Teren płaski w kształcie wydłużonego 
prostokąta położony na stoku.
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 kształ-
towaniu 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 nieru-
chomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu 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 osobiste prowadzenie gospo-
darstwa rolnego - oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, 
poświadczone przez Wójta Gminy Brzostek.
Cena wywoławcza działki nr 127/2 wynosi: 2 878,00 zł (dwa 
tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 288,00 zł (dwieście 
osiemdziesiąt osiem złotych).
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 06 PAŹDZIER-
NIKA 2005r. O GODZ. 10:00 W BIURZE WÓJTA GMINY

 W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionych wysokościach do dnia 03 października 
2005r. 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 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 przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 85/6 o pow. 0,16 ha 
położona w Siedliskach-Bogusz, objęta Księgą Wieczystą Nr 
26 654, stanowiąca własność Gminy Brzostek
Jest to teren niezabudowany, użytkowany rolniczo. Przylega 
bezpośrednio do drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu Nr RGiMK.IV.7431-48/2004 z dnia 14.09.2004 
roku, działka ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną. Teren uzbrojony w sieć elektryczną. Dojazd 
drogą gminną utwardzoną.
Cena wywoławcza działki nr 85/6 wynosi: 3 227,00 zł (trzy 
tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 323,00 zł (trzysta 
dwadzieścia trzy złote).
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 06 PAŹDZIER-
NIKA 2005r. O GODZ. 10:30 W BIURZE WÓJTA GMINY

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 przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 186/4 o pow. 0,36 ha 
położona w Siedliskach-Bogusz, objęta Księgą Wieczystą Nr 
70 522, stanowiąca własność Gminy Brzostek
Jest to teren niezabudowany, użytkowany rolniczo o zróżnico-
wanej konfiguracji. Przylega bezpośrednio do drogi gminnej o 
nawierzchni utwardzonej.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu Nr RGiMK.IV.7431-49/2004 z dnia 14.09.2004 
roku, działka ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną. Teren uzbrojony w sieć elektryczną. Dojazd 
drogą gminną utwardzoną.
Cena wywoławcza działki nr 186/4 wynosi: 5 659,00 zł ( pięć 
tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 566,00 zł (pięćset 
sześćdziesiąt sześć złotych).
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 06 PAŹDZIER-
NIKA 2005r. O GODZ. 10:15 W BIURZE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku 
stanowiących własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostają do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieru-
chomości: 
działka oznaczona nr ewid. 460/4 o pow. 0.08 ha, działka 
oznaczona nr ewid. 460/5 o pow. 0.03 ha i działka oznaczona 
nr ewid. 460/6 o pow. 0.10 ha, położone w Brzostku, stano-
wiące na podstawie Ksiąg Wieczystych Nr 38 692 i Nr 15 601 
własność Gminy Brzostek. 
Działki ozn. nr ewid. 460/4, 460/5,460/6 położone w Brzostku , 
znajdują się w obrębie zabudowy zagrodowej. 
Zgodnie z decyzjami Wójta Gminy w Brzostku Nr.IV.7431/50 i 
51/2004 z dnia 14.09.2004 roku o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, działki ozn.nr 460/4 i 460/6 są przeznaczone 
pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, natomiast dz.ozn. nr 
ewid. 460/5 stanowi drogę wewnętrzną. Jest to teren niezabu-
dowany, użytkowany rolniczo, uzbrojony w sieć elektryczną i 
wodociągową. Możliwy dojazd od ulicy Schedy. 

1. Działka ozn. nr ewid. 460/4 - (budowlana)
2. Działka ozn. nr ewid. 460/5 - (droga wewnętrzna)
3. Działka ozn. nr ewid. 460/6 - (budowlana)

Cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi:
1. działki nr 460/4 wynosi: 5 218,00 zł 
2. działki nr 460/5 wynosi: 1 867,00 zł 
3. działki nr 460/6 wynosi: 6 464,00 zł 
Wadium na dz. nr 460/4 wynosi 522,00 zł
Wadium na dz. nr 460/5 wynosi 187,00 zł 
Wadium na dz. nr 460/6 wynosi 647,00 zł

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 06 PAŹDZIER-
NIKA 2005r. O GODZ. 10:45 W BIURZE WÓJTA GMINY
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Przed laty Agnieszka Osiecka napisała 
tekst piosenki właśnie pod takim 

tytułem. Na pewno każdy czytelnik za-
stanawia się, dlaczego o tym wspomnia-
łam. I co łączy tę piosenkę z 77 Drużyną 
Starszoharcerską „Puszcza”? Hmm... 
już wyjaśniam. Pod koniec czerwca 
na jednej z zbiórek zaplanowaliśmy 
biwak w nieznanej nam Chytrówce. 
Długo zastanawialiśmy się nad tematem 
wyjazdu. Aż tu nagle jedna z naszych 
dobrych harcerskich duszyczek zanuciła 
fragment wyżej wspomnianej piosenki. 
Od razu wiedzieliśmy, że tematem bi-
waku będą Cyganie.
 Za zadanie przedbiwakowe przy-
jęliśmy poszukiwanie informacji w 
różnych źródłach o tym narodzie oraz 
ich zapamiętanie. 12 sierpnia nadszedł 
długo oczekiwany dzień wyjazdu. Punk-
tualnie o 8.00 rano w Gorzejowej czekał 
na nas autobus szkolny, który otrzyma-
liśmy dzięki dobremu sercu Dyrekcji 
Zespołu Szkół w Siedliskach Bogusz 
- zwłaszcza pana Piotra Szczepkowicza, 
za co jesteśmy bardzo wdzięczni. W ten 
sposób o 9.00 byliśmy już w Chytrówce, 
przysiółku Stępiny.
 I tak zaczęło się prawdziwe cygań-
skie życie. Szybciutko zakwaterowa-
liśmy się. Potem pierwszy cygańsko 
- harcerski apel. Następnie zajęcia w 
grupach: dh Paweł Stachnik i dh. Inez 
Radwańska uczyli nas grania i śpiewa-
nia, dh. Basia Wojtaszek orientacji w 
terenie, dh. Magda Wójcik pierwszej 

pomocy, dh. Dorotka Ćwik wykonywa-
nia cygańskich instrumentów muzycz-
nych, a dh. Justyna Dziadura oraz jej 
grupa Kełdasze gotowania cygańskich 
potraw mniam mniam....? Po zajęciach 
zjedliśmy obiadek, odpoczęliśmy sobie 
troszkę, a później wyruszyliśmy w 
drogę, która zawiodła nas do Stępiny. 
Tam okazało się, że następnego dnia 
w tej miejscowości odbędzie się Zlot 
Militarny. Mieliśmy okazję wejść do 
schronu, gdzie podczas wojny spotkali 
się Hitler i Mussolini. Wnętrze bunkra 

zrobiło na nas ogromne wrażenie.
 Potem wróciliśmy do naszej bazy 
szkolnej. Podzieliliśmy się na dwie 
grupy: pierwsza zbierała drewno na 
ognisko, a druga przygotowywała 
kolację. Po kolacji, niczym prawdziwi 
Cyganie, zapaliliśmy ognisko zatytuło-
wane: „Z taborami w świat”. Wówczas 
usłyszeliśmy opowieść o pochodzeniu 
Cygan i ich licznych prześladowaniach 
na przestrzeni czasu oraz śpiewaliśmy 
cygańskie piosenki. Dh Paweł wraz z dh. 
Inez zatańczyli dla nas przy ognisku... 
Na zakończenie pomodliliśmy się po 
cygańsku „Amaro Dad” („Ojcze nasz”) 
oraz po włosku „Zdrowaś Maryjo”. 
Tego nie da się zapomnieć!! Później 
ogłoszona została cisza nocna (chociaż 
nie wszystkim chciało się spać...).
 W sobotę powitaliśmy poranek i 
zrobiliśmy małą cygańską zaprawę = 
gimnastykę. Następnie miała miejsce 

wędrówka na górę 
Chełm. Na szczycie 
zobaczyliśmy piękną 
kapliczkę. Zatrzy-
maliśmy się pod nią 
na chwilkę, a potem 
znów ruszyliśmy w 
drogę. Dotarliśmy 
prosto na smaczny 
obiadek... Nieocze-
kiwanie  podczas 
sjesty przyjechał do 
nas gość: dh Tomasz 
Czapla z Dębicy. 
Wieczorem poszli-
śmy na otwarcie 
Zlotu Militarnego. 

Oj żałujcie, że was nie było z nami!! 
Mogliśmy zobaczyć z bliska pojazdy 
wojskowe, jeszcze raz bunkier, insceni-
zację potyczki Armii Czerwonej z Weh-
rmachtem, postrzelać z łuku… Jeszcze 
przed zmrokiem wróciliśmy do bazy 
szkolnej. Chcieliśmy rozpalić ognisko, 
ale niestety rozpadał się deszcz. Jednak 
gdy Bóg zamyka drzwi - otwiera okno… 
W naszej bazie turystycznej był komi-
nek, więc postanowiliśmy go wykorzy-
stać. Przy jego ogniu i cieple łamaliśmy 
stereotypy mówiące że „Cygan zawsze 

Cyganem będzie...”, dyskutowaliśmy o 
tym co nas, jako harcerzy, łączy z Cy-
ganami. Okazało się, że całkiem sporo, 
choćby zamiłowanie do wędrówek!
 Niedzielny poranek rozpoczął się 
słonecznie. Wyruszyliśmy do kościółka, 
w którym właśnie był odpust. Po Mszy 
Świętej kadra zorganizowała cygański 
bieg terenowy. Poszczególne osoby 
sprawdzały zdobytą przez nas wiedzę: 
dh Paweł utalentowania muzyczne i 
taneczne, dh. Magda (okrzyknięta Po-
lopiryną) pierwszą pomoc, dh. Dorotka 
szybkie podejmowanie decyzji, dh. 
Inka znajomość przysłów o Cyganach i 
układanie rymów, a dh. Basia wędrowa-
nie, czyli orientację w terenie. Bieg był 
bardzo ciekawy, nikt się nie nudził!!
 Niestety szybko nadszedł czas pako-
wania się oraz sprzątania bazy w Chy-
trówce. Jeszcze tylko ostatni apel i już 
żegnaliśmy się z panią Danutą Ziarnik 
- opiekunką budynku - oraz miejscem, 
które tak bardzo stało się bliskie naszym 
sercom. Żal było odjeżdżać. Mimo 
wszystko należy przyznać, że udało 
nam się obalić złe mity o Cyganach. 
Puentą biwaku została piosenka łącząca 
wszystkich ludzi: 
„Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy 
razem
Każdy wnosi ze sobą to co ma - naj-
lepszego!
Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy 
siebie wzajem
Bracie, Siostro ręka w rękę z nami 
chodź!!”
 Miło będzie wspominać ten wyjazd, 
w który rzeczywiście każdy uczestnik 
wniósł „coś” wspaniałego ze sobą: 
uśmiech, radość, prawdziwie harcerski 
styl bycia, przyjacielską dłoń... to tylko 
niektóre rzeczy. Można by wymieniać 
ich jeszcze tysiące. Pozostało nam  tylko 
powiedzieć „przy innym ogniu w inną 
noc do zobaczenia znów.” Oby więcej 
było takich biwaków!!

Magdalena Wójcik, drużynowa 77 
DSH „Puszcza” przy Gimnazjum 

w Siedliskach Bogusz
Fot. Barbara Wojtaszek

„Dziś prawdziwych cyganów już nie ma...”?

Ore ore, szabadabada amore...

Cyganie Karpaccy
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„...A jeśli komu droga otwarta do nieba 
tym co służą ojczyźnie...”

J. Kochanowski

Sierpniowy wiatr niesie od pól zapach skoszonego zboża.  
Pola stają się puste, przyorane, szare. Tu i ówdzie słychać 

jeszcze pracę „buldożerów” sprzątających resztki słomy. Dym 
unosi zapach palonej trawy. Tu i ówdzie biegają dzieci za piłką. 
Gospodarzy prawie nie widać, gdzieś w domostwach, zaprząt-
nięci resztkami robót żniwnych. Czas do zadumy i refleksji.
Na granicy Brzostku i Nawsia z dala widać obszerny dom z 
zabudowaniami i ogrodem. Przed laty służył on wielu ludziom 
i wielkim sprawom - dziś jednak opustoszały i trochę samotny. 
Mieszka tam dawna gospodyni, kobieta o otwartym sercu - a i 
wcześniejsze pokolenia godne są podziwu i zachwytu.
 Rodzina Stanisława i Michaliny Madejczyk znana jest 
niemalże w całej gminie. To ona opowiada mi dzieje rodu i 
wspomina historię znaną z autopsji. Kojarzy sierpień z Po-
wstaniem Warszawskim i tragicznym jego upadkiem, z losami 
Warszawiaków ocaleńców i pielgrzymów wędrujących po 
świecie, szukających w czasach wojny dachu nad głową. Dla-
czego takie skojarzenia nasuwają się tej zacnej pani? dlaczego 
ciągle bliskie są odległe wspomnienia? dlaczego...?

 Michalina Madejczyk 
z domu Kopacz jest córką 
Karola i Ewy z Paratów z 
Połomyi. Karol Kopacz po-
chodził z Jodłowej i był synem 
organisty, sam też ukończył 
szkołę organistów i objął po-
sadę organisty w Gumniskach, 
szybko stał się samodzielny 
gdyż po śmierci ojca musiał 
zaopiekować się trzema sio-
strami i dwma braćmi. Przed 
I wojną światową wrócił do 
Jodłowej, następnie zakupił 
posesję - 14 hektarowe go-
spodarstwo z zabudowaniami 
gospodarczymi od Leszkie-
wiczów w Brzostku. Tutaj 
też zamieszkał z całą rodziną: 
synem Tadeuszem, córką Mi-

chaliną i adoptowaną sercem 2. letnią Karolinę, którą rodzina 
Kopaczów przygarnęła i wyposażyła, pomimo tego, że miała 
swoje dzieci. Dom rodzinny tętnił pracą na roli, życiem dla 
środowiska i współuczestniczył we wszystkich „zawieruchach” 
historycznych. Gospodarka była duża, to też pracę znajdowali 
tutaj niezamożni ze wsi, parobek prowadzący prace w polu i 
zajmujący się obrządkiem w oborze i stajni. Gwarno było, 
ale dostatnio i szczęśliwie. Michalina ukończyła szkołę pod-
stawową w Brzostku i została na gospodarce w domu. Jako 
młoda dziewczyna przysłuchiwała się zebraniom Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży prowadzonym w jej domu rodzin-
nym przez ks. Stanisława Prycza. Tam wprowadzano tajniki 
hodowlane i ekonomiczne, a to hodowlę kur zielononóżek, 
uprawę buraka cukrowego, czy też kukurydzy. Wykłady 
rolnicze prowadzili sprowadzani specjaliści spoza Brzostku. 
Pierwszą prezeską tego stowarzyszenia była Helena Oprządek, 
a potem Michalina Kopacz Madejczykowa. Organizowano 
wycieczki, jak również przygotowywano programy artystyczne 
związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Duże 
zasługi położyli tutaj ks. Michał Stępień i nauczyciele: Zofia 
Tułecka, Helena i Karol Wnękowie, czy też Traciłowscy. W 
takiej atmosferze patriotyczno pozytywistycznej tętniło życie 
w domu Kopaczów, a później Madejczyków.
 Ten spokój i ład rodzinny został zburzony sytuacją politycz-
ną w kraju i nadciągającą wojną.
 Pierwszy września 1939 r. na trwałe zapisał się w pamięci 

pani Michaliny. Była w tym 
dniu w Jaśle na ul. Floriańskiej 
u siostry Niweltowej i wi-
działa nisko lecące samoloty 
niemieckie penetrujące teren. 
W domu zasłonięte okna, 
ostrzeliwanie terenu, ranni 
wiezieni do szpitala, chaos, 
panika, przemieszczanie się 
ludzi, strach i niepokój.
 W tym czasie Stanisław 
Madejczyk, mąż Michaliny, 
kadet szkoły wojskowej ma-
łolatów w stopniu kaprala, z 
Sanoka wyruszył z III Pułkiem 
Strzelców Podhalańskich. 
Na stacji PKP w Dębicy był 
świadkiem ostrzelania samo-
lotu niemieckiego, który leciał 
ostrzelać placówkę polską. 
Samolot spadł w Zawadzie, a młody kapral Stanisław współ-
tworzył historię obrony Dębicy. Spod Dębicy dotarł do Lwowa, 
a stamtąd, po klęsce kampanii wrześniowej, wrócił do rodzinnej 
wioski w Brzyskach. Od 1941 r. Stanisław Madejczyk z Ta-
deuszem Kopaczem prowadzą gospodarstwo rolne w Nawsiu. 
Czasy dla rolników były niezwykle trudne - kontyngenty dla 
Niemców były zmorą rze-
czywistości. I tak z tego go-
spodarstwa rolnego oddawali 
Niemcom 20 metrów zboża, 
50 metrów ziemniaków, jedną 
tonę mięsa co odwozili do 
Warzyc. Otrzymywali za to 
nędzne wynagrodzenie. Za 
mleko, jajka zwykle okupant 
płacił wódką i innymi towa-
rami pierwszej potrzeby. W 
domach panował strach przed 
łapankami i wywozem mło-
dych ludzi, tak chłopców, jak 
i dziewcząt, na roboty do III 
Rzeszy. Po wojnie większość 
z wywiezionych do Niemiec 
wyemigrowało do Kanady, 
Australii, a część z nich wró-
ciła do kraju.
 Tak jak w większości rodzin polskich i u Madejczyków 
zapanował strach, ale nie poczucie bezradności. Przemarsz 
wojska, odpoczynek na podwórzu, karmienie żołnierzy, po-
moc sąsiadom było na porządku dziennym w tym domu. W 
pokoju zorganizowano tajne nauczanie, prowadzone przez 
nauczycieli: Jadwigę Kwiatkowską ze Szkotni, Kazimierza 
Ratowskiego, czy Brzózkę. Pokój zamieniony był na salę 
szkolną, wyposażony w ławy, na których siedzieli uczniowie 

Z Brzostku rodem...

Magdalena Kopacz  
matka Karola

Michalina Madejczyk Stanisław Madejczyk

Rodzina Kopaczów
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i z potrzeby własnego serca uczyli się o Polsce i świecie. Po 
roku zmieniono lokum tajnego nauczania, bo ciągłe represje 
ze strony okupanta zmuszały ludzi do tajnego, cichego zdoby-
wania wiedzy. Ile odwagi było w osobowości matki Michaliny 
- Ewy Kopacz, że udostępniła swój dom na szkołę z tajnym 
nauczaniem. Ale też cała rodzina zatopiona była w działania 
patriotyczne. Brat Tadeusz Kopacz i mąż Stanisław Madejczyk 
działali w konspiracji, komórkach Armii Krajowej i Batalionów 
Chłopskich. Na pogrzebie, zmarłego Stanisława żegnał gen. 
Włodzimierz Kopijkowski szef Akademii Sztabu Generalnego, 
jeden z dowódców trzyletniej szkoły wojskowej dla małolatów, 
do której uczęszczał Stanisław Madejczyk.
 Okres okupacji ta zacna i odważna rodzina przeżyła po-
dobnie jak wiele rodzin z tego terenu - tyle tylko, że czynnie 
uczestniczyła w życiu środowiska. Wysiedlenie przeżyła w 
Brzyskach, po powrocie zastała zdewastowany i zniszczony 
dom, wykradzione sprzęty domowe i szkolne i od nowa roz-
poczęła odbudowywanie i likwidowanie strat wojennych. W 
pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości Stanisław 
Madejczyk pełnił rolę sanitariusza, gdyż był po dwutygodnio-
wym kursie. To opatrywał rany, to radził w pilnych potrzebach, 
był dobry na wszystko. Do dziś wspomina go Danuta Sieńkow-
ska, której uratował ojca przed tężcem.
 W domu Madejczyków po wojnie mieszkali wysiedleni nie 
mający swoich domów: lekarz Kurzeja - profesor weterynarii, 
Wasilewscy wysiedleni ze Lwowa, Płoszczaw - oficer mary-
narki wojennej z żoną i dzieckiem. Dla wszystkich swoich 
i współtowarzyszy trzeba było urobić na posiłki, ogrzanie i 
oświetlenie domu. Gorące serce otwarte na cierpienie innych 
pomagało rodzinie Madejczyków i Kopaczów przetrwać ten 
trudny okres. Powoli rodzina dźwigała się ze zniszczeń wo-
jennych. Michalina prowadziła gospodarstwo, wychowywała 
trzech synów Tadeusza, Emila i Jana, a Stanisław rozpoczął 
pracę zawodową. Najpierw założył mleczarnię w Brzostku i 
pracował w niej 5 lat, później był współtwórcą Spółdzielni 
Usługowo Wytwórczej w Brzostku, po czym rozpoczął orga-

nizację Spółdzielni Produkcyjnej w Kleciach, gdzie uruchomił 
produkcję pomocniczą, stolarnię, betoniarnię, kowalstwo, 
wiercenie studni głębinowych. Pracował wytrwale i ofiarnie, 
jednak zmiana miejsc pracy podyktowana była inną, jak na 
owe powojenne czasy formacją ideową - niełatwo było trwać 
na stanowisku nie podporządkowując się politycznym szere-
gom, Stanisław nie należał do PZPR-u, wierny był ideałom 
przedwojennej szkoły wojskowej oraz zaszczepionym w ro-
dzinie tradycjom. Stan wojenny zastał go w szpitalu w Dębicy, 
znowu przepustki na dojazd do miasta, kontrola w autobusach, 
na rogatce przed wjazdem do miasta opancerzony samochód 
wojskowy, strach w oczach ludzi i pytanie co będzie jutro.
 Dziś Michalina Madejczykowa chociaż w podeszłych latach 
- urodzona w 1917 r. - z rozżaleniem wspomina męża, brata i 
całą rodzinę. Pociechą jej są trzej synowie i wnuki. Tadeusz, 
Emil i Jan magistrzy i inżynierowie, którzy przyjeżdżają do 
sędziwej matki, pomagają jej w organizowaniu dnia codzienne-
go, wożą do lekarza, kupują leki, a nawet pomagają prowadzić 
gospodarstwo maleńkie, bez którego matka nie może żyć. 
Warzywnik, kury, kaczki, pantarki, to dobytek, który przynosi 
sędziwej matce radość dnia codziennego.
 Rodzina Madejczyków jak wiele innych w Polsce, a jednak 
obdarzona wielkim  patriotyzmem i miłością do drugiego czło-
wieka. Myślę, że można z niej brać wzór dobrego, ofiarnego 
życia.

Z. Rogala

Jan Winiarz (pseudonim z lat okupacji: Jasiu Listonosz)
urodz. w Brzostku (aktualnie zamieszkały: 
35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 18 . 15)

33-125 Brzostek, 19 lipca 1993 r.

O Ś W I A D C Z E N I E   Ś W I A D K A
 Ja, członek Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) w la-
tach 1942-1944 w Brzostku (zaprzysiężony - daty nie pamiętam, 
lecz zapamiętałem iż przysięgę odbierał ode mnie Pan Tadeusz 
Kopacz na cmentarzu w Brzostku), świadomy odpowiedzial-
ności za prawdziwość podanych niżej przeze mnie faktów, 
legitymujący się dowodem osobistym seria WL nr 1914297, 
wystawionym przez Prezydenta miasta Torunia, oświadczam, 
że Pani Michalina z domu Kopacz, zamężna M a d e j c z y k, 
urodzona 29 sierpnia 1917 r. w Nawsiu Brzosteckim jest mi 
znana osobiście zarówno w latach okupacji, jak i obecnie.
 Wiadomo mi również, iż w latach okupacji dom rodzinny 
Pani Michaliny Madejczyk, stanowił punkt kontaktowy dla 
członków Ruchu Oporu. Członkowie tego Ruchu spotykali się 
z serdecznym, życzliwym przyjęciem ze strony Pani Michaliny 
Madejczyk, znajdowali niezbędną pomoc i m. in. wyżywienie. 
Najbliższa Rodzina p. Michaliny Madejczyk uczestniczyła w 
Ruchu Oporu. W szczególności członkiem NOW był Jej Brat 
Tadeusz, wraz z którym pozostawałem w mikro-jednostce 
organizacyjnej (działając jako łącznik), wspólnie z Nim po-
dejmowaliśmy w czasie okupacji akcje poruczone przez naszą 
organizację NOW. Akcji tych było kilka. Wiadomo mi także, iż 
członkiem tajnej organizacji bojowej był nieboszczyk mąż Pani 
Michaliny Madejczyk, Pan Stanisław Madejczyk. Nie wiem 
jednak, czy był On członkiem A.K., czy też B.Ch. (warunki 
ścisłej konspiracji).
 Osobiście Pani Michalina Kopacz-Madejczyk do Ruchu 
Oporu, na ile sięga moja wiedza, nie należała. Udzielając 
jednak pomocy i schronienia członkom Ruchu Oporu sama 
również narażała się na prześladowanie ze strony okupanta. 
Dodam, iż Mąż Pani Michaliny - Stanisław Madejczyk był 
zawodowym podoficerem w Armii w II Rzeczypospolitej i brał 
udział w wojnie obronnej w 1939 r.
 Sam członkiem organizacji kombatanckiej nie jestem. Nie 
byłem również członkiem tzw. ZBoWiD-u. Eo ipso żadnych 
uprawnień kombatanckich nie mam, a to, co zeznaję, czynię 
w imię prawdy i sprawiedliwości, na prośbę Pani Michaliny 
Madejczyk.

Jan Winiarz

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Tajne nauczanie w domu Madejczyków (1944 r.)
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OFERUJEMY
	ubezpieczenia komunikacyjne OC 

Pojemność
Silnika
Do 900

901-1300
1301-1600
1601-2000
Pow. 2000

Zniżka za bezszk.
60,00%

157
180
212
270
350

Składka
Podst.
393
450
531
675
874

	ubezpieczenia komunikacyjne A C, N N W,
	ubezpieczenia mienia (mieszkania, domy, firmy),
	ubezpieczenia życia i „dożycia”,
	kredyty, lokaty, konta osobiste oraz firmowe
    Banku Pocztowego

 Stale poszerzamy naszą ofertę, a nasi konsultanci są 
do Państwa dyspozycji:
	Urząd Pocztowy Dębica l, ul. Jana III Sobieskiego 11, 
Pon.-Pt. 9:00-17:00 tel. (14) 670 41 32, 0-502 205 499
	Urząd Pocztowy w Brzostku,
Pon.-Pt. 8:00-16:00 tel. (14) 683 04 76, 0-607 931 410

Z A P R A S Z A M Y

Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30
Atrakcyjne ceny

W kwietniu br. Gmina Brzostek złożyła wniosek o dofi- 
nansowanie realizacji projektu z funduszy Unii Euro-

pejskiej w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie 
i ochrona dziedzictwa kulturowego”, mieszczącego się w 
Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006” 
Tytuł zgłoszonego projektu: „Zaspokojenie potrzeb spo-
łeczno-kulturalnych przez modernizację Domu Ludowego 
- Bukowa i GOSiR - Brzostek”.
Projekt obejmuje:
1. Modernizację budynku Domu Ludowego w Bukowej 

polegającą na częściowej dobudowie, wymianie istnieją-
cego stropodachu na dach dwuspadowy, wymianie stolarki 
okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian zewnętrznych, 
remoncie instalacji wewnętrznych, wyposażeniu kuchni.

2. Modernizację obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Brzostku (Stadion), która obejmuje remont 
ogrodzenia wokół płyty boiska, wymianę części chodni-
ków, dojść i parkingów, remont trybun, wykonanie boiska 
treningowego, zakup urządzeń technicznych.

Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie a kwota 
przyznanego dofinansowania wynosi 450.000 zł.
 Roboty budowlane na obu obiektach rozpoczną się po 
rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, wyłonieniu 
wykonawcy robót i spisaniu umowy.
 Wykonanie założonego, pełnego zakresu robót przewidzia-
no do dnia 30.06.2006 r.

S. Król

Pieniądze z UNII

 Kompletuję grupę osób do 
pracy w holandii (3-4 miesiące) 
przy zbiorze i pakowaniu owo-
ców lub kwiatów, 6-7 euro/godz. 
Na wysłanie dokumentów załą-
czyć znaczki za 6,00 zł:

Firma - więź
p.o.box 0207 hol.
ul. Adama Asnyka 9 
35 959 Rzeszów II RUP

P.h.U. „EMAR” 
BRZOSTEK

UL. SZKOTNIA 26
tel./fax. (0-14) 68-30-220

OFERUJE:
MATERIAŁY BUDOWLANE,  

WęGIEL, NAWOZY SZTUcZNE
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09.06.2005
LKS Brzostowianka - Strzelec Frysztak 0:0

Skład drużyny: Kamil Machura, Grzegorz 
Pisarek (72. Damian Siwek), Piotr Florek, Karol 
Wojdyła, Marek Rutkowski, Piotr Szybowicz, 
Rafał Czekaj, Piotr Winiarski (55. Kamil Wój-
cik), Łukasz Ryndak, Damian Krajewski, Kamil 
Samborski (60. Seweryn Surdel).

TABELA - JESIEŃ 2004
                     Punkty    Bramki
1. Radomyślanka Radomyśl   15      29:5
2. UKS „Czekaj” Ropczyce   12      25:6
3. Strzelec Frysztak         6      12:11
4. Brzostowianka Brzostek  6      5:11
5. LKS Łęki Górne         3      13:30
6. Borowiec Straszęcin      3      3:24

TABELA - WIOSNA 2005
                     Punkty    Bramki
1. Brzostowianka Brzostek  13      8:4
2. UKS „Czekaj” Ropczyce   10      28:5
3. Radomyślanka Radomyśl   8      17:12
4. Borowiec Straszęcin      6      8:12
5. Strzelec Frysztak         4      7:18
6. LKS Łęki Górne         1      12:30

TABELA - SEZONU 2004/2005
                     Punkty    Bramki
1. Radomyślanka Radomyśl   23     46:17
2. UKS „Czekaj” Ropczyce   22     53:11
3. Brzostowianka Brzostek  19     13:15
4. Strzelec Frysztak         10     19:29
5. Borowiec Straszęcin      9      12:36
6. LKS Łęki Górne         4      25:60
 

PUNKTACJA SEZONU 2004/2005
                    Punkty  Ilość meczy
1. Czekaj Rafał           55      10
2. Ryndak Łukasz         51      10
3. Florek Piotr            48      9
4. Staniszewski Tomasz     45      9
5. Machura Kamil         40      10
6. Krajewski Damian       39      10
7. Rutkowski Marek       32      7
8. Halz Damian           31      6
9. Wojdyła Karol          30      8
10. Sokół Krzysztof        26      4
11. Winiarski Piotr         24      7
12. Pisarek Grzegorz       24      8
13. Wereszczyński Bartosz   23      4
14. Samborski Kamil       21      8
15. Zyguła Mateusz        13      2
16. Szybowicz Piotr        10      2
17. Sarna Gabriel          9      5
18. Surdel Seweryn        9      6
19. Samborski Karol       5      6
20. Piekarczyk Piotr        4      2
21. Berrahal Sofian        3      4
22. Wójcik Kamil         1      1
23. Siwek Damian         N      1

STRZELCY BRAMEK
                   Jesień Wiosna
1. Staniszewski Tomasz     2     3    5
2. Halz Damian           1     2    3
3. Krajewski Damian       1     1    2
4. Wereszczyński Bartosz    1     -    1
5. Ryndak Łukasz         -     1    1
6. Sokół Krzysztof         -     1    1

KLASA „A” JUNIORÓW MŁODSZYch - PODOKRęG DęBIcA

W górnym rzędzie od lewej: Karol Wojdyła, prezes Andrzej Szybist, Grze-
gorz Pisarek, Damian Krajewski, Marek Rutkowski, Gabriel Sarna, 
Damian Halz, Łukasz Ryndak.
W dolnym rzędzie: Karol Samborski, Seweryn Surdel, Rafał Czekaj, trener 
Stanisław Urbański, Piotr Szybowicz, Wiktor Górka, Dawid Wójcik.

Fot. Paweł Batycki

13.08.2005
LKS Brzostowianka - „Izolator” Boguchwała 2:4 (1:3)

Skład drużyny: Paweł Grzesiakowski (46. Kamil Machura), Karol Wojdyła, 
Mateusz Zyguła, Filip Staniszewski, Sebastian Zięba, Marek Rutkowski (46. 
Mateusz Juszkiewicz), Rafał Czekaj, Piotr Florek, Łukasz Ryndak, Piotr 
Szybowicz, Damian Krajewski.
Bramki: Piotr Szybowicz (37), Rafał Czekaj (67)
20.08.2005

„Sokół” Sokołów - LKS Brzostowianka 0:0
Skład drużyny: Paweł Grzesiakowski, Karol Wojdyła, Mateusz Zyguła, 
Filip Staniszewski, Sebastian Zięba, Piotr Szybowicz, Rafał Czekaj, Sewe-
ryn Surdel (46. Kamil Samborski), Piotr Winiarski, Bartosz Wereszczyński, 
Damian Krajewski.
23.08.2005

LKS Brzostowianka - Lechia Sędziszów 0:4 (0:1)
Skład drużyny: Paweł Grzesiakowski, Mateusz Zyguła, Łukasz Wereszczyń-
ski Filip Staniszewski, Sebastian Zięba, Piotr Szybowicz (79. Karol Wojdyła), 
Rafał Czekaj, Andrzej Wójcik, Bartosz Wereszczyński (68. Piotr Florek), 
Mateusz Juszkiewicz, Damian Krajewski.
27.08.2005

Gryf Mielec - LKS Brzostowianka 6:1 (4:0)
Skład drużyny: Paweł Grzesiakowski, Piotr Szybowicz, Piotr Florek, Karol 
Wojdyła, Sebastian Zięba, Mateusz Zyguła, Damian Krajewski (80. Dawid 
Wójcik), Rafał Czekaj, Bartosz Wereszczyński Łukasz Ryndak (46. Marek 
Rutkowski), Tomasz Staniszewski (85. Damian Siwek).
Bramka: Tomasz Staniszewski (79)
3.09.2005

LKS Brzostowianka - „Dynovia” Dynów 3:2 (2:1)
Skład drużyny: Paweł Grzesiakowski, Grzegorz Pisarek, Mateusz Zyguła, 
Piotr Ogórek, Piotr Florek, Sebastian Zięba, Piotr Szybowicz, Rafał Czekaj, 
Piotr Winiarski (46. Mateusz Juszkiewicz), Łukasz Ryndak, DamianKrajew-
ski.
Bramki: Damian Krajewski (28, 40), Mateusz Juszkiewicz (88)

Trener Stanisław Urbański

KLASA „0” JUNIORÓW STARSZYch
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Nadeszła pora podsumowania po- 
przednich artykułów, które pisałem 

pod tym tytułem oraz zbilansowanie 
akcji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
o wstrzymaniu się od picia alkoholu w 
miesiącu sierpniu. Oto treść deklaracji 
proponowanej na miesiąc sierpień do 
podpisania: 
Przyrzeczenie
 Pragnąc odpowiedzieć na apel Pa-
pieża Jana Pawła II, aby Polacy „prze-
ciwstawili się wszystkiemu, co uwłacza 
ludzkiej godności, poniża obyczaje 
zdrowego społeczeństwa, co czasem 
może aż zagrażać jego egzystencji i 
dobru wspólnemu” zobowiązuję się w 
miesiącu sierpniu zachować dobrowol-
ną i całkowitą abstynencję od wszelkich 
napojów alkoholowych.
 Jezu chcę wraz z Tobą i z oddanym ci 
całkowicie Papieżem Janem Pawłem II 
stanąć pod krzyżem Chrystusa. Czynię 
to w poczuciu odpowiedzialności za 
dobro narodu i w przekonaniu, że w 
ten sposób mogę podać rękę tym, którzy 
pragną się wyzwolić od wewnętrznego i 
zewnętrznego przymusu.
 Żony i matki, przespałyście miesiąc 
sierpień i nawet nie śniło się wam, żeby 
coś zrobić dla swojego męża czy syna, 
aby przestał pić. Dobrze by było gdyby 
chociaż parę setnych procenta odpo-
wiedziało na apel Papieża Jana Pawła 
II o zachowaniu trzeźwości w miesiącu 
sierpniu. Dlatego wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do 
propagowania akcji trzeźwości, pragnę 
gorąco podziękować. Niech zostaną 
anonimowi, a Bóg ich wynagrodzi. A 
tym, którzy zamiast pomóc w tej akcji, 
to jeszcze przeszkadzali, powtórzę słowa 
papieża wypowiedziane przypadkowo 
(wymienione powyżej), które pasują do 
obecnej sytuacji.
 Człowiek żyjący w obecnych czasach 
chętnie robi wszystko, gdy widzi z tego 
jakąś korzyść dla siebie, a gdy trzeba 
wyłożyć choćby złotówkę ze swego 
portfela, to jej nie chce ofiarować.
 Wiemy, że osoby uzależnione same 
nie mogą sobie poradzić ze swoją 
chorobą. Trzeba więc podać im rękę, 
co mogliście publicznie uczynić pierw-
szego sierpnia w Miejscu Piastowym 
na modlitwie o trzeźwą Polskę. Ilu było 
tam od nas przedstawicieli, może powie-
dzieć dziekan dekanatu Brzosteckiego. 
Na około 5000 uczestników, z naszego 
rejonu mogło być zaledwie parę setnych 
procenta. Wniosek nasuwa się jeden, 
jak pisał bł. ks. B. Markiewicz: „Polska 
albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie 
będzie”.
 Analizując sens hasła „Radość, 
Szczęście a może Nadzieja”, doszed-
łem do wniosku, że Radości w naszych 
domach nie będzie, gdy tak się szerzy 
plaga alkoholizmu. A co tu marzyć o 

szczęściu, gdy przeklinamy synów i 
mężów nadużywających alkoholu, nic 
nie robiąc, żeby ich ratować; nie dajemy 
im nawet dobrego przykładu, bo sami 
nie potrafimy wyrzec się alkoholu, ani 
nie mamy też czasu, żeby się za nich 
modlić. Jak tu mówić o Nadziei, gdy 
ludzie nawet z wyższym wykształceniem 
twierdzą iż „nadzieja to matka głupich”. 
Mamy pretensje do wszystkich, tylko nie 
do siebie.
 Przytoczę teraz pewien dowcip, w 
którym tkwi życiowa mądrość: „Pew-
nego dnia wraca sobie do domu po 
pracy zrezygnowany mężczyzna. Wraca 
niechętnie, bo w domu czeka na niego 
nie żona lecz „zołza”, czarownica, jędza. 
Coś go kusi, żeby wstąpić na piwo, ale 
z drugiej strony słyszy za sobą kroki i 
widzi jakby we mgle postać człowieka, 
który idzie za nim. Pyta: Co tak za mną 
chodzisz człowieku? Nie jestem czło-
wiekiem, odpowiada zjawa, ale twym 
Aniołem Stróżem. Mężczyzna odpo-
wiada ze złością: A gdzie ty byłeś Aniele 
Stróżu jak ja się żeniłem, że z taką cza-
rownicą pozwoliłeś mi się ożenić? Anioł 
mu odpowiada: przypomnij sobie jak 
cię prosiłem na sto różnych sposobów, 
żebyś się z tą nie żenił. Wyrzuciłem ci 
nawet obrączki, a ty i tak kupiłeś nowe. 
Mnie nie słuchałeś lecz posłuchałeś 
szatana, który ci szeptał: „zobacz jaka 
ona piękna, to nie człowiek lecz anioł”. 
Teraz do mnie masz pretensje? Dlaczego 
wcześniej słuchałeś szatana?.”
 Nawiązując do tego humorystyczne-
go tekstu, podobnie jak w poprzednich 
artykułach radziłem alkoholikom, by 
słuchali swego sumienia tak i teraz  
przestrzegam: słuchajcie swego Anioła 
Stróża! A wy niestety słuchacie szatana, 
bo częściej was można spotkać w barze 
niż w kościele.
 Na koniec proponuję abyście się 
wczytali w słowa bł. ks. Bronisława 
Markiewicza, który pisał na temat pla-
gi alkoholizmu. Może to was zachęci 
do dalszego działania i zwalczania tej 
straszliwej zarazy, która zagraża naszej 
Ojczyźnie.
 Następny artykuł będzie pt. „Znaki 
czasu”

Józef Samborski

Zaraza społeczna
 Gdy pojawi się na świecie jakaś cho-
roba zaraźliwa, wtedy wszystkie czynniki 
społeczne wytężą swoje siły, aby się jej 
pozbyć jak najprędzej, to jest władze 
państwowe, krajowe, gminne, wojsko, 
ciała ustawodawcze i naukowe, księża 
zakony, towarzystwa prywatne, ludzie 
uczeni i prości, ogółem wszyscy, mający 
rozum zdrowy i serce wrażliwe na cier-
pienie bliźniego. Taką niebezpieczną i 
zaraźliwą chorobą jest alkoholizm, czyli 
niewłaściwe używanie wódki, likierów, 

piwa, wina i tym podobnych trunków 
odurzających. Jest to choroba obycza-
jowa, fizyczna i społeczna. Spustoszenie, 
jakie ona wyrządza jest większe i bar-
dziej szkodliwe aniżeli spustoszenie jakie 
sprowadza epidemia cholery, dżumy i 
innej zarazy.
 Alkoholizm prowadzi naród do roz-
luźnienia obyczajów i rozwiązłości, do 
marnotrawienia bezcennego czasu, do 
niezdolności oszczędzania i do marno-
trawstwa, do waśni i rozprzężenia w ro-
dzinach, do zniewieściałości i zdziczenia 
obyczajów, do rubasznych zwyczajów 
pijackich, do nierozumnego przymusu 
i do ordynarnych i prostackich rozmów, 
do bezcelowej emigracji i wyludnienia 
kraju, do utraty ziemi rodzinnej, do 
wzrostu zbrodni, a szczególnie do wzro-
stu występków przeciw bezpieczeństwu 
życia i przeciw skromności, do wzrostu 
grzechów, które bezczeszczą i wyniszcza-
ją człowieka, do nadmiernego szerzenia 
się rożnych chorób, zwłaszcza chorób 
nerwowych, do wzrostu domów dla umy-
słowo chorych i samobójstw, do wzrostu 
pożarów, zatonięć okrętów, wykolejeń 
parowozów i innych nieszczęśliwych 
wypadków w fabrykach i przedsiębior-
stwach, do zwyrodnienia i zaniku całych 
wsi i osiedli.
 Mówi się dzisiaj wiele o podniesieniu 
dobrobytu ludu, który stanowi po wszyst-
kie czasy podstawę i siłę społeczeństwa. 
Otóż alkoholizm najbardziej rujnuje 
dobrobyt i siłę ludu, a tym samym i spo-
łeczeństwo. Zgubne skutki alkoholizmu, 
jak widzimy, są niezmiernie wielkie. 
Najszlachetniejsi politycy i działacze 
społeczni różnych narodów, przeświad-
czeni o tych tragicznych skutkach, udają 
się na zjazdy i kongresy międzynarodo-
we, aby wynaleźć skuteczne środki do 
walki z alkoholizmem i do usuwania jego 
skutków.
 O, gdybyśmy posiadali wstrzemięźli-
wość naszych przodków spod Grunwal-
du, nie tylko byśmy nabyli wkrótce za 
oszczędzone miliony ziemię (...) ale i byt 
polityczny! Wstrzemięźliwość bowiem 
przyczyniłaby się do podniesienia ducha 
i moralności między nami. Dałaby nam 
większą moc fizyczną, a następnie środki 
do osiągnięcia naszych zamiarów!
 Jeśli natomiast nie będziemy praco-
wać nad wykorzenieniem się alkoholi-
zmu, wtedy utracimy resztę naszej ziemi, 
podupadniemy fizycznie i moralnie i nie 
będziemy zdolni odzyskać utraconej 
wolności.
 A zatem wszyscy, którzy zajmujemy 
znaczące stanowiska w społeczeństwie, 
przystąpmy bezzwłocznie na całej linii 
do walki z alkoholizmem i oświadczmy 
głośno: marnym patriotą jest ten, kto w 
dzień i noc trudzi się sprawami narodo-
wymi, a na zarazę społeczną jest obojęt-
ny. Albowiem zwalczanie alkoholizmu 

Radość czy Szczęście, a może Nadzieja?
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jest sprawą najbardziej pilną, niezbędną, 
konieczną i w wysokim stopniu patrio-
tyczną.
 Gdzie i kiedy żyjemy? Czy rzeczy-
wiście żyjemy w Europie? Czy żyjemy 
w wieku XX po Chrystusie, sławnym z 
wysokiej oświaty i wynalazków? O, jakaż 
to ironia losu! Pełno wokół nas szkół, 
uniwersytetów, różnorodnych akademii, 
stosy ksiąg uczonych, codziennie miliony 
arkuszy papieru drukuje się z rozprawa-
mi nad podniesieniem ludu, a zaraz obok 
panoszy się gigantycznie i swobodnie 
bezmyślny alkoholizm, który niszczy 
zdrowie, pieniądze i szczęście doczesne 
i przyszłe całych narodów! Słychać 
wszędzie wiele narzekań na kapitalizm i 
militaryzm, i na różne plagi społeczne, a 
jakże stosunkowo mało mówi się i pisze 
o największej pladze społeczeństwa o 

alkoholizmie, wobec której wszystkie 
inne plagi razem wzięte nikną.
 Dopóki tej największej plagi nie 
usuniemy, na mało przydadzą się lu-
dziom fabryki, podniesienie płacy i inne 
ulepszenia. Przede wszystkim należy 
ukrócić alkoholizm, bo inaczej wszystkie 
ulepszenia będą znaczyć tyle, co składa-
nie cennych przedmiotów do dziurawego 
worka.
 Podniesienie dobrobytu, prawdziwej 
oświaty i moralności należy wszędzie 
zacząć od zaprowadzenia trzeźwości, 
albowiem inaczej się nie uda. I jeśli 
gdzieś na polskiej ziemi widać więcej 
dobrobytu, oświaty i moralności, to tylko 
tam, gdzie przed laty więcej pracowano 
nad trzeźwością ludu.

bł. ks. Bronisław Markiewicz

Podziękowanie
 W związku z przejściem na zasłu-
żoną emeryturę naszego proboszcza 
Tadeusza Preissa z parafii Januszkowice 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka składa 
serdeczne podziękowanie za 34 lata 
kierowania i prowadzenia nas do Boga. 
O zasługach nie będziemy wspominać, 
bo nie da się tego zmierzyć i ocenić, to 
można zobaczyć samemu. Nowy koś-
ciół, kaplica i cmentarz mówią jakim był 
gospodarzem. My członkowie K. W. Cz. 
dziękujemy za 3-letnie razem spędzone 
chwile na spotkaniach modlitewnych 
za osobami uzależnionymi. Mamy na-
dzieję, że dalej będziemy mogli razem 
współpracować.

K. W. Cz. przy parafii Januszkowice

Żołądek
Główną funkcją żołądka jako narzą- 

du układu pokarmowego jest trawie-
nie oraz transport pokarmu. W spełnianiu 
tej funkcji pomagają trzy warstwy mięśni, 
które ubijają kawałki pokarmu i mieszają 
je z sokiem żołądkowym. Skurcze tych 
mięśni, kontrolowane przez układ nerwo-
wy powodują przesuwanie treści pokar-
mowej do jelita cienkiego. W trawieniu 
bierze udział kwas solny, który uaktywnia 
pepsynę. Już kiedy myślimy o jedzeniu 
nasz układ nerwowy stymuluje wydzie-
lanie kwasu solnego, by przygotować 
nasz żołądek na przyjęcie pokarmu. Po 
godzinie postać płynna pokarmu zwana 
miazgą pokarmową w całości przecho-
dzi do jelita. Jednak jak każdy narząd, 
także żołądek ulega wielu schorzeniom 
m. in. zaburzeniom czynnościowym, 
niestrawności (objawiającej się bólami 
brzucha, wymiotami, biegunkami), cho-
robą wrzodową, refluksem żołądkowo-
przełykowym (dostarczanie się kwaśnej 
treści żołądkowej do przełyku), a także 
zapaleniami. Najgroźniejszym schorze-
niem, którego przyczyny nie są do końca 
poznane, jest rak żołądka.
 Najczęstszą dolegliwością na jaką 
skarżymy się od najmłodszych lat jest 
właśnie „ból brzucha”. Choć często nie 
jest to niebezpieczne i mija dość szybko 
to pamiętajmy, by nie ignorować jej w 
nieskończoność. Postarajmy się przede 
wszystkim racjonalnie odżywiać, ponie-
waż to co jemy ma ogromny wpływ na 
nasze zdrowie.
 Podstawowe zasady żywienia zalecane 
przez Instytut Żywności i Żywienia:
1. Jedz regularnie co najmniej trzy po-
siłki dziennie, zaczynając każdy dzień 
od śniadania;

2. Codzienne pożywienie powinno 
zawierać różne produkty pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego;
3. Spożywaj codziennie produkty zbożo-
we oraz warzywa i owoce;
4. Dwa lub trzy razy dziennie spożywaj 
mleko, ser biały lub jogurt o obniżonej 
zawartości tłuszczu;
5. Ograniczaj ilość spożywanych tłuszczy 
(tłuszcz zwierzęcy zastępuj olejami lub 
oliwą z oliwek);
6. Wybieraj mięso chude, spożywaj je 
dwa lub trzy razy w tygodniu a w pozosta-
łe dni jadaj ryby i rośliny strączkowe;
7. Ograniczaj spożywanie soli kuchen-
nej;
8. Zachowaj umiar w jedzeniu cukru i 
słodyczy;
9. Bądź aktywny ruchowo.
 Dość częstą niemiłą dolegliwością 
są bolesne wzdęcia brzucha, których 
przyczyną jest gromadzenie się gazów 
w żołądku i jelitach. U osób cierpiących 
na wzdęcia objętość gazów znacznie 
przekracza normę 150 ml (50 ml w żo-
łądku i 100 ml w okrężnicy). Przyczyną 
gromadzenia się gazów jest połykanie 
powietrza w czasie jedzenia, picie napo-
jów gazowanych, dieta bogata w fasolę, 
groch, kapustę, cebulę, chleb razowy, 
czosnek. Czasami również stres i napięcie 
psychiczne powodują wzdęcia. Upor-
czywe, połączone z bólami i kurczami, 
biegunką lub zaparciami, gorączką, bra-
kiem apetytu mogą być sygnałem chorób 
wątroby, trzustki, krążenia, dlatego warto 
w takim przypadku skontaktować się z 
lekarzem. Nadprodukcja gazów może 
być wywołana zwykłym przejedzeniem 
wskutek zarzucenia układu pokarmowego 
pożywieniem - jelita zwalniają swą pra-
cę, nie są w stanie szybko strawić takiej 
objętości przyjętych przez nas pokarmów. 
W rezultacie przesuwanie pożywienia 
przez przewód jest o wiele wolniejsze 
niż powinno być. Następuje więc szybka 
fermentacja, w wyniku której powstają 
produkty - gazy, które przemieszczając się 
w żołądku wywołują głośne „przelewanie 
się”. Bardziej kłopotliwe i bolesne są gazy 
jelitowe. W jelicie grubym znajduje się 

duża liczba bakterii trawiących resztki 
pokarmowe. W wyniku tego procesu 
powstają produkty uboczne - obficie wy-
dzielające się gazy wodór i metan. Często 
również przyjmowanie niektórych leków 
powoduje silną fermentację w przewodzie 
pokarmowym i wzdęcia. By wyleczyć 
lub złagodzić objawy wzdęć unikajmy 
szybkiego jedzenia w nerwowej atmo-
sferze, żucia gumy (sprzyja połykaniu 
powietrza), nośmy tylko luźną odzież, 
unikajmy pokarmów rozdymających 
(tych bogatych w błonnik) oraz napojów 
gazowanych. Dokładnie gotujmy żyw-
ność, a szczególnie rośliny strączkowe 
(wcześniej należy moczyć je ok. 2 godz. 
zmieniając wodę, a na koniec gotować je 
w świeżej). 
 W zdecydowanej większości przypad-
ków wzdęcia mają charakter przejściowy 
i ustępują samoistnie bez konieczności 
ich leczenia. U niektórych osób wystę-
puje jednak tak często, że zastosowanie 
lekarstw jest nieuniknione. W zwalcza-
niu wzdęć pomocne są zioła, ponieważ 
działają rozkurczowo na mięśnie gładkie 
jelit, bakteriobójczo i pobudzają wydzie-
lanie soku żołądkowego. Działaniem 
wiatropędnym charakteryzuje się anyż, 
koper włoski i kminek. Wśród środków 
pobudzających trawienie skutecznie 
działają herbatki z piołunu, czy żółtej 
goryczki. Gdy wzdęciom towarzyszą 
skurcze zalecane jest picie herbaty z 
mięty pieprzowej. W aptece są do nabycia 
skuteczne środki zawierające substancje 
wiatropędne obecne w koprze czy kminku 
w połączeniu z substancjami pobudzają-
cymi trawienie zawartymi w goryczce, 
krwawniku pospolitym, czy w piołunie. 
Poza tym mieszanki te wzbogacane są 
często wyciągami z rumianku lub mięty 
pieprzowej o działaniu rozkurczającym. 
Poza substancjami roślinnymi dostępne 
są też leki chemiczne, zmniejszające 
pienienie w żołądku i jelitach.
 Pamiętajmy jednak przede wszystkim 
o racjonalnym odżywianiu i ruchu, a nasz 
żołądek będzie nam wdzięczny. 
 Dużo zdrowia!

M. i M. Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1)  Powierzchnia gruntu; 4)  Wy-
sysa krew; 8) Myszka w piórniku;  
11) Szwedzki grosz; 12) 19. litera 
alfabetu greckiego; 13) Roślina strącz-
kowa; 14) Kawałek chleba; 15) Bryła 
geometryczna; 17) Węgiel jak piasek;  
19) Opera Verdiego; 22) Forma czasow-
nika; 32) Przysiółek Woli Brzosteckiej; 
33) Circa; 34) Prezydent przed przy-
sięgą; 35) Burmistrz znad Sekwany;  
36) Czeskie „tak”; 37) Sprzęt kłusow-
nika; 38) Organ powonienia; 39) Syn 
Zeusa, władca wiatrów i burz; 40) Gra-
niczy z Syrią; 41) Uniwersalny rozpusz-
czalnik; 42) Własne ja; 43) Dusznica  
44) Kres; 45) Małe wzniesienie.

Pionowo:
1) Ilustrowany katalog; 2) Srebrzysto-
biały metal ciemniejący na powietrzu; 
3) Kanalia; 4) Hymn ku czci Apollina; 5) 
„Filozoficzna” gimnastyka; 6) Najważniej-
szy w gminie; 7) Jeden z muszkieterów;  
8) Przewodnik duchowy w hinduizmie;  
9) Siała go baba; 10) Żona Mahometa; 
15) Łodyga kapusty; 16) Ogród w mie-
ście; 18) Symbol chemiczny IRYDU;  
20) Inaczej dźwięk „c”; 21) Ma owczarnię 
lub szklarnię; 23) Pustelnik; 24) Rezystor; 
25) Gra na oboju; 26) Indianie jak punki; 
27) Półsurowe, niewypieczone ciasto; 28) 
Partyjny teoretyk; 29) Domek na działce; 
30) Nalewka spirytusowa na piołunie; 31) 
Stróż bram Hadesu.

Litery z kratek ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu utworzą 
rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego niżej dostarczone 
do dnia 10 października 2005 r. do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: JUBILEUSZ WIADO-
MOścI BRZOSTEcKIch
Nagrodę książkową wylosowała 
SYLWIA JęDRZEJcZYK z Dębicy
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Ojciec po długiej i dość jednostronnej 
dyskusji z teściową kieruje prośbę do 
syna: - Jasiu przynieś proszę, babci 
krem do ust.
- Tato - pyta syn - a który to jest?
- Ten z napisem „Kropelka” - odpowia-
da poirytowany ojciec. 

		

W restauracji rodzina posila się promo-
cyjnym obiadem. Zostaje sporo resztek 
i ojciec prosi kelnera: 
- Czy może pan nam zapakować te 
resztki? Wzięlibyśmy dla pieska... 
- Hurrra!!! - krzyczą dzieci. - Będziemy 
mieć pieska..!

		
Przed wizytacją w szkole nauczyciel 
ustala: 
- Jak coś zapytam, niech zgłaszają się 
wszyscy. Ci co wiedzą prawą ręką, ci 
co nie wiedzą lewą...

		

W domu dzwoni telefon, żona podcho-
dzi odebrać, a mąż woła z drugiego 
pokoju: 
- Jeśli to do mnie, powiedz że mnie 
nie ma. 
Żona odbiera i mówi: 
- Niestety mąż jest w domu - i odkłada 
słuchawkę. 
- Przecież prosiłem cię żebyś powie-
działa że mnie nie ma! 
- Ale to był telefon do mnie, a nie do 
ciebie...
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Ogłoszenie wyborcze na zlecenie  
Komitetu Wyborczego Samoobrony RP
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Drodzy Państwo!
 Mam 52 lata, jestem magistrem inżynierem, absolwen-
tem Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 22 lat pozostaję w 
szczęśliwym związku małżeńskim z żoną Ewą - nauczycielką 
języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. 
Mamy pięcioro dzieci: najstarszy Grzegorz jest studentem w 
Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i ab-
solwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia wDębicy, 
Tomasz studiuje na Akademii Rolniczej w Krakowie, Urszula 
jest uczennicą Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, 
Aleksandra uczy się w Gimnazjum nr 1 w Dębicy, Stasiu jest 
uczniem kl. VI SP w Nagawczynie.Cała moja rodzina mieszka 
w Nagawczynie, gmina Dębica.Całe moje dorosłe życie zawo-
dowe poświęciłem służbie dla mieszkańców ziemi dębickiej 
pracując w instytucjach związanych z obsługą rolnictwa, a 
od roku 1985 w administracji terenowej. Po reaktywowaniu 
samorządów, od roku 1994, nieprzerwanie piastuję funkcję 
zastępcy Wójta Gminy Dębica. Dwukrotnie w 1994 i 2002 
roku, mieszkańcy powiatu dębickiego powierzyli mi godność 
radnego rady powiatu. Mając tak bogate doświadczenie za-
wodowe i samorządowe, dobrze znam potrzeby mieszkańców 
terenów wiejskich i trudności, z którymi borykają się w życiu 
osobistym i społecznym.

 Jeżeli zostanę wybrany i uzyskam mandat poparcia to 
żadne polityczne manipulacje nie będę moim udziałem. Wal-
czył będę o przyspieszony rozwój gospodarczy, zapewniający 
pracę i godne płace dla naszych dzieci. Zabiegał będę o 
rozwój instytucji pozarządowych i tak bliskich memu sercu 
Ochotniczych Straży Pożarnych, których od wielu lat jestem 
członkiem, a obecnie sprawuję zaszczytną funkcję Prezesa Za-

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Gminy Brzostek!

Pojednanie - Spokój - Lepsze życie 
- To moja misja, którą chciałbym zreali-
zować na forum parlamentu, stanowiąc 
prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

rządu Powiatowego Związku OSP w Dębicy. Z tą piastowaną 
godnością wiążą się moje częste wizyty na ziemi brzosteckiej, 
na każdej ze strażackich  uroczystości. Na tej przepięknej 
ziemi,bogatej w przyrodę i mądrość mieszkańców wiele razy 

uczestniczyłem w ważnych  uroczystościach 
strażackich i gminnych. Tradycją stało się od 
5 lat uczestniczenie16 sierpnia każdego roku w 
Przeczycy w uroczystościach odpustowych dla 
strażaków.
  Jeżeli Państwo mi zaufacie i powierzycie 
mandat sprawowania godności posła Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej, to będę na szczeblu 
centralnym wspierał - Wasze społeczne aspira-
cje i dążenia gminnych władz samorządowych, 
oraz Wójta Leszka Bieńka, w zamierzeniach 
inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, 
oświaty, kultury i poprawy jakości dróg na 
terenie Gminy Brzostek.
  Jestem gotów do pełnienia godności posła 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i dlatego też 
ośmielam się prosić Państwa, abyście mi zaufali 
i oddali swój głos na moją osobę.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Reguła 

Zastępca Wójta Gminy Dębica,
Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Dębicy

ANDRZEJ REGUŁA
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