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Uroczystości Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja połączone z Dniem 

Strażaka rozpoczęły się Mszą świętą w in-
tencji Ojczyzny i strażaków odprawioną w 
Kościele Parafialnym w Brzostku. Następnie 
rozpoczął się uroczysty przemarsz pocztów 
sztandarowych, delegacji, kombatantów i 
strażaków do miejsc pamięci narodowej, 
gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów.
 W Domu Kultury w Brzostku odbyła się 
niecodzienna uroczystość wręczenia aktu 
mianowania na kolejny stopień oficerski 
porucznika trzem kombatantom z naszej 
gminy. Akty mianowania z rąk przedsta-
wiciela komendanta Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Mielcu majora Jacka Maika 
i Wójta Leszka Bieńka odebrali Sławomir 
Piątek, Edward Grzesiakowski i Roman 
Wnuk.
 Następnie młodzież z Gimnazjum w 
Siedliskach-Bogusz przedstawiła okolicz-
nościowy program słowno-muzyczny, a 
uroczystości zakończył wspólny poczęstu-
nek przy akompaniamencie Kapeli Ludowej 
„Brzostowianie”.

a.l.

Gminne Obchody 
Święta 3 Maja

Major Jacek Maik wręcza kombatantom akty mianowania

Uroczysty przemarsz do Domu Kultury

Okolicznościowy program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

Mszę św. w intencji Ojczyzny od-
prawił Ks. Prob. Jan Cebulak

Uroczystości w Domu Kultury 
rozpoczął Wójt Leszek Bieniek
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Z prac 
Rady Gminy
Rada Gminy Brzostek w dniu 27 

kwietnia br. obradowała na kolejnej 
VI sesji. Obradom przewodniczyła Zofia 
Skórska. Zgodnie z przyjętym porząd-
kiem obrad na wstępie Wójt Gminy po-
dał informację z realizacji uchwał Rady 
Gminy. W okresie międzysesyjnym 
podjęto następujące działania: uchwa-
ły w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2006 r. oraz 
udzielenia absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu przesłano do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Re-
alizując uchwałę Nr V/34/07 w sprawie 
działania rady w zakresie oświadczeń 
lustracyjnych w dniu 19.04 br. przeka-
zano złożone oświadczenia lustracyjne 
przez Sekretarza i Skarbnika Gminy do 
biura lustracyjnego Instytutu Pamięci 
Narodowej. Uchwałę Nr V/36/07 w 

sprawie zmiany do uchwały Nr IV/23/07 
dotyczącej regulaminu określającego 
wysokość dodatków i innych składni-
ków wynagrodzenia nauczycieli oraz 
szczegółowych warunków ich przy-
znawania, a także, szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania nauczy-
cielskiego dodatku mieszkaniowego 
przesłano do Kuratorium Oświaty a 
następnie po akceptacji przekazano do 
publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. Przy-
gotowano dokumentację do sprzedaży 
działek budowlanych oznaczonych nu-
merami ewidencyjnymi 626/9, 626/10, 
626/11, 626/12 położonych w Nawsiu 
Brzosteckim. 
 W dalszej części obrad Rada Gminy 
podjęła uchwały w sprawie:
• zmiany uchwały budżetowej na 2007 

rok Nr IV/19/2007 Rady Gminy Brzo-
stek z dnia  22 lutego 2007 roku,

• określenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć nauczy-
cieli niewymienionych w art. 42 ust. 

3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz 
psychologów i logopedów,

• zamiany działek położonych w Brzost-
ku oznaczonych numerami 211/1 i 
226/3 przeznaczonych pod budowę 
parkingu koło GOS i R-u i regulację 
drogi gminnej w zamian za działkę 
oznaczoną numerem ewidencyjnym 
549,

• przyjęcia Statutu Związku Gmin Po-
wiatu Dębickiego, 

• przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu działki budowlanej ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 938 
położonej w Kamienicy Górnej,

• zaciągnięcia zobowiązania wek-
slowego na realizację zadania na 
terenie Gminy Brzostek pod nazwą 
„wielofunkcyjne boisko sportowe o 
nawierzchni z trawy syntetycznej wraz 
z ogrodzeniem przy Zespole Szkół 
w Siedliskach – Bogusz na działce 
1114/6”

Ewa Szukała

Kapela Ludowa „Brzostowianie” 
działa przy Centrum Kultury i 

Czytelnictwa w Brzostku od ośmiu lat i 
po raz ósmy w tym roku wzięła udział w 
VIII Konfrontacjach Kapel i Zespołów 
Śpiewaczych - Dębica 2007. Była to 
szczęśliwa „ósemka”, bowiem kapela na 
tym przeglądzie otrzymała wyróżnienie. 
Ponieważ kapela bierze udział w tym 
konkursie rokrocznie, zdobyła już w 
Dębicy uznanie i ma tu swoich sym-
patyków. Fani 
b r z o s t e c k i e j 
kapeli cierpli-
wie czekali na 
jej występ aż do 
samego wieczo-
ra (występowała 
jako ostatni ze-
spół) mimo dość 
chłodnej pogo-
dy, a prezentacje 
odbywały się na 
dębickim rynku. 
”Brzostowianie” 
występowali jak 
zwykle ,  przy 
dużym aplauzie 
publ iczności . 
Tu i ówdzie sły-
szało się głosy: 
„jak oni gra-
ją, to chce się 
żyć i tańczyć”; 
„szkoda, że my 
nie mamy takiej 
orkiestry” – mó-
wiły kobiety z 
zespołu śpiewa-
czego z Dębicy.
 A k t u a l n y 

skład kapeli: Tadeusz Chudy – lider 
zespołu, gra na klarnecie i śpiewa; 
Franciszek  Zastawny – skrzypce; Józef 
Śliwa – skrzypce; Eugeniusz Gierut 
– klarnet; Zbigniew Gierut - akordeon; 
Adam Chudy – kontrabas.
 Kapela zaprezentowała na konfronta-
cjach pięć utworów charakteryzujących 
się dynamiczną, autentyczną muzyką, a 
wokal w wykonaniu Tadeusza Chudego 
ściśle nawiązywał do rodzimego, brzo-

steckiego folkloru.
 W konfrontacjach wzięło udział 
czternaście zespołów i wyróżnienie 
brzosteckiej kapeli jest niewątpliwie 
dużym sukcesem, zważywszy fakt, że 
jurorzy przyznali tylko dwie główne na-
grody równorzędne dla „Trzcinicoków” 
i „Pogórzan” oraz dwa równorzędne 
wyróżnienia dla „Brzostowian” i „Siedl-
czan”. 

EM

Wyróżnienie dla Kapeli Ludowej „Brzostowianie”

Od lewej: Józef Śliwa, Franciszek Zastawny, Eugeniusz Gierut, Tadeusz Chudy,  
Zbigniew Gierut, Adam Chudy Fot. J. Nosal
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Z rodakami bywa różnie: czasem ktoś, kogo jakaś 
miejscowość uznaje za swego, ma z nią tyle tylko 

wspólnego, co zapis w metryce, czasem z kolei bez do-
kładnej znajomości biografii trudno dociec, że urodzony 
w jednym mieście, a zmarły w drugim, całe wartościowe 
życie poświęcił zupełnie innemu...
 Czy Mieczysław Przystasz był klecianinem? Że do me-
tryk zwykło się przykładać dużą wagę, trzeba go za takiego 
uznać. Ale gdyby nawet, zważywszy na szali jego związki z 
Kleciami i Sanokiem, uznać go za sanoczanina – i tak warto 
o nim wspomnieć. Bo żył pięknie; żył pożytecznie. Skromnie 
i godnie.
 Przystaszowie, potomkowie chłopskiego rodu z Witryłowa 
w powiecie brzozowskim, trafili do Kleci cokolwiek za spra-
wą przypadku. Dziadek Mieczysława, Michał – pewnie nie 
lada obieżyświat: żonę, Annę z Gubałów, znalazł sobie aż w 
Zakopanem! – podczas rabacji uratował życie właścicielowi 
majątku w Witryłowie, Dwernickiemu, i w podzięce otrzymał 
na własność znaczny szmat gruntu. Jako dobry gospodarz 
nie zmarnował daru; dorobił się na tyle, że stać go było na 
wykształcenie dwóch synów. Ignacy, ojciec Mieczysława, 
fachowiec po szkole rolniczej w Dub-
lanach, był zawodowym administra-
torem majątków ziemskich i w takiej 
właśnie roli znalazł się w Kleciach, 
gdzie miał zarządzać posiadłością 
Honoraty Pawłowskiej. Tam też – 20 
stycznia 1914 roku – urodził mu się 
drugi syn, Mieczysław właśnie.
 Rządca spędził w Kleciach lata 
Wielkiej Wojny. Potem objął taką 
samą posadę u Skrzyńskich: zarządzał 
folwarkami w Niewistce, Nozdrzcu i 
Hroszówce nad Sanem. Kiedy synowie 
podrośli, razem z matką zamieszkali w 
Sanoku, gdzie chodzili do szkół. Mie-
czysław ukończył szkołę powszechną 
i Gimnazjum im. Królowej Zofii (ma-
tura w 1933, jako uczeń działał w So-
dalicji Mariańskiej), a następnie podjął 
studia prawnicze na uniwersytecie we 
Lwowie. Po roku przeniósł się jednak 
do Warszawy i tam w 1938 uzyskał 
dyplom magistra.
 Pierwszą posadą w Sądzie Okręgo-
wym w Siedlcach cieszył się niedługo: 
wybuchła wojna. Wcielony do wojska 
jako ochotnik, został skierowany do 
Kowla. Nim udało mu się dojechać na miejsce, armia była 
w rozsypce. Wrócił wtedy na zachód, schronił się w Sanoku 
(miał więcej szczęścia niż brat, też prawnik po UW, który 
zginął w Katyniu...) i rozpoczął pracę w fabryce świec 
Stanisława Lurskiego. Tam też wstąpił do Związku Walki 
Zbrojnej. W konspiracji zajmował się propagandą i sprawami 
organizacyjno-administracyjnymi.
 Na przełomie 1941 i 1942 roku w Sanoku doszło do ma-
sowych aresztowań żołnierzy ZWZ. Mieczysław Przystasz 
zdążył uciec przed Gestapo. Wyjechał do Warszawy i nawiązał 
kontakt z organizacją „Miecz i Pług”. Szybko otrzymał od 
jej szefów misję: rozszerzenia zasięgu „Miecza i Pługa” z 
Podkarpacia na województwo lwowskie i stanisławowskie. 
Funkcję inspektora terenowego pełnił przez 2 lata, po czym 
wrócił do Warszawy i zdążył wziąć udział w powstaniu. Jako 
„Rola” i „Podgórski” walczył w Batalionie im. Czarnieckiego 
na Starówce, potem przeszedł kanałami do Śródmieścia (w 
przyszłości miał za to dostać Medal Wojska z trzema okuciami 
i Krzyż Armii Krajowej. Uniknął obozu jenieckiego, gdyż 

wyszedł ze stolicy wraz z cywilami.
 Po wojnie zahaczył się w okolicy Skierniewic, następnie 
wyjechał organizować polską administrację na Warmii i 
Mazurach. Obowiązki kierownika Wydziału Społeczno-
Politycznego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP sprawował 
jednak krótko – od 10 kwietnia do 17 października 1945 r. Za 
„działalność na szkodę sił zbrojnych radzieckich i polskich 
oraz za przerzucenie przez linię frontu łączniczek organi-
zacji podziemnych” został aresztowany i skazany na 10 lat 
pozbawienia wolności. W więzieniach Warszawa-Mokotów, 
Wronki i Rawicz spędził 9 lat. W 1954 wyszedł na wolność, 
a w 1957 został zrehabilitowany.
 Po zwolnieniu wrócił do Sanoka. Początkowo był prześla-
dowany i inwigilowany przez UB, nie mógł znaleźć pracy. 
Dopiero zmiany, jakie zaszły w kraju w następstwie Paź-
dziernika 1956 roku, umożliwiły mu odzyskanie pełni praw 
obywatelskich. Został wiceprzewodniczącym Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej, potem przeszedł na stanowisko 
kierownika Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego. 
Działał w Towarzystwie Rozwoju i Upiększania Miasta Sano-
ka oraz Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. 
Nigdy nie oszczędzał sił - zarówno w pracy zawodowej jak 
i społecznej. Niestety, w 1968 roku popełnił niewybaczalny 
błąd: stanął w obronie prawdy historycznej.

 Jako radny Miejskiej Rady Narodowej 
opowiedział się bowiem za przywró-
ceniem placowi Hanki Sawickiej starej 
nazwy plac św. Jana. Choć wniosek 
był uzasadniony – tym chociażby, 
że oprócz placu istniała w Sanoku 
także ulica Hanki Sawickiej – spo-
wodował furię partyjnych bonzów, 
którzy wywołali błyskawicznie aferę 
polityczną. Jeden ze zwolenników 
zmiany nazwy stracił posadę dyrektora 
Muzeum Historycznego, Mieczysław 
Przystasz zaś został zwolniony z pracy 
w PKPG. Stres okazał się zabójczy 
dla wycieńczonego więziennymi wa-
runkami organizmu, wywołał ciężką i 
długotrwałą chorobę. Po podleczeniu i 
przycichnięciu sprawy Przystasz został 
zatrudniony w Sanockim Przedsię-
biorstwie Budowlanym w charakterze 
doradcy do spraw organizacyjnych. Na 
tym nieeksponowanym stanowisku do-
czekał w miarę spokojnie emerytury.
 Czasu odpoczynku po trudnych latach 
nie marnował. Działał nadal w PTTK, 
TRUMS i Spółdzielni „Społem”, 
pracował w komitecie redakcyjnym 

„Rocznika Sanockiego”, pisał artykuły, dotyczące różnych 
aspektów historii i życia Sanoka. 27 marca 1986 roku zmarł, 
po długiej i ciężkiej chorobie, będącej niewątpliwie konse-
kwencją nieludzkiego traktowania w śledztwie i więzieniu, 
a także przeżyć z późniejszych lat. Żegnający go przyjaciel 
powiedział nad mogiłą: „Żył skromnie lecz godnie, wypełnia-
jąc uczciwie i sumiennie każde powierzone mu zadanie. Wiele 
ziaren jego trudu wchłonęła ziemia ojczysta, a zwłaszcza zie-
mia sanocka, na którą wrócił z szerokiego świata i przez wiele 
lat pełnił odpowiedzialne funkcje we władzach powiatowych 
i miejskich oraz różnych organizacjach społecznych, politycz-
nych i kulturalnych. Nie nęciły go zaszczyty i wyróżnienia 
za cenę >>oddaj mi pokłon, a wszystko, co oglądasz, będzie 
twoje<<”.
 Mieczysław Przystasz nie związał się całym życiem z 
Kleciem. Ale też nie przyniósł tej wsi hańby. Przeciwnie: 
Klecie może zapisać go pośród najszlachetniejszych ludzi, 
jacy przyszli na świat w jego granicach.

(wald)

Skromny i godny

Mieczysław Przystasz
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Wpłyń
na głębię
Nasz ukochany Ojciec Święty- 

Jan Paweł II to wielki autorytet 
moralny, który przez swoje życie, 
służbę Bogu i ludziom zmienił losy 
wielu ludzi, a nawet narodów będąc 
obrońcą życia.
 Z okazji drugiej rocznicy Jego 
śmierci przez 25 uczniów Szkoły 
podstawowej w Kamienicy Górnej, 
pod kierunkiem nauczycielek Marii 
Nowickiej, Marii Mężyk został 
przygotowany spektakl słowno-
muzyczny poświęcony naszemu Pa-
pieżowi. Zaprezentowano go w dniu 
1 kwietnia parafianom w Kościele 
Parafialnym w Kamienicy Górnej 
oraz 2 kwietnia uczniom tutejszej 
szkoły podstawowej.
 Program składał się z kolejnych 
części przypominających dzieciń-
stwo Karola Wojtyły, dorastanie do 
kapłaństwa i drogę do papiestwa.
 Ten niezwykły Papież został 
przedstawiony jako: człowiek, który 
zmienił świat, orędownik pokoju, 
przyjaciel dzieci, góral i turysta, 
patriota, niezwykły człowiek, który 
zawsze był blisko chorych i cierpią-
cych ucząc własnym przykładem jak 
z godnością i cierpliwością nieść 
swój krzyż i zachować pogodę ducha 
nawet w najsmutniejszych chwilach 
życia.
 Informacje na temat życia i 
działalności Jana Pawła II były 
przeplatane utworami poetyckimi 
oraz piosenkami religijnymi mówią-
cymi o wdzięczności, czerpaniu siły 
z modlitwy do znoszenia cierpienia, 
przebaczania i pomagania innym 
oraz doskonalenia własnej osobo-
wości.
 Program artystyczny został za-
kończony wspólną modlitwą jego 
wykonawców słuchaczy o beatyfi-
kację naszego Papieża.
 Mam nadzieję, ze przypominane 
w nim słowa Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się”, „Bogu dziękujcie, 
ducha nie gaście”, „Pokój z Tobą 
Polsko”, „Maryjo cały jestem Twój”, 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, 
„Świętymi bądźcie” pozostaną 
głęboko w myślach i modlitwach 
słuchaczy mobilizując do refleksji 
nad swoim życiem i pomogą misję 
naszego Wielkiego Rodaka realizo-
wać na własny rachunek.

Maria Mężyk

Dzieci dziękują Papieżowi za „lata, które Kościołowi dał”

Dekoracja do programu

Wykonawcy spektaklu
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Zgodnie z zapowiedzią z poprzed-
niego miesiąca wracam do kwestii 

innych zabezpieczeń spłaty wierzytel-
ności banków.
 Najbardziej chyba znanym zabez-
pieczeniem jest hipoteka. Hipoteka 
należy do tak zwanych zabezpieczeń 
rzeczowych. Znaczy to, że określona 
wierzytelność (kredyt lub pożyczka) 
jest zabezpieczona przez jakiś przed-
miot majątkowy. W przypadku hipoteki 
jest to najczęściej nieruchomość. Co 
do zasady zabezpieczenia rzeczowe 
mają taki skutek, że wierzyciel może 
zaspokoić swoją wierzytelność tylko z 
przedmiotu na którym ustanowiono za-
bezpieczenie i z pierwszeństwem przed 
innymi wierzycielami a nawet wtedy 
gdy własność przedmiotu przeszła 
na innego właściciela. Dla przykładu 
jeśli kupimy np. dom (nieruchomość) 
na którym ustanowiono hipotekę to w 
przypadku gdy poprzedni właściciel nie 
będzie spłacał swojego długu to niestety 
odpowiadamy zakupionym domem za 
jego dług. W takim przypadku najczęś-
ciej nieruchomość jest sprzedawana 
w drodze egzekucji na licytacji. Przed 
zakupem nieruchomości podstawową 
czynnością jest sprawdzenie w księdze 
wieczystej prowadzonej dla danej nie-
ruchomości czy nie zawiera ona wpisu 
hipoteki. Hipoteki dzielą się na hipoteki 
zwykłe i hipoteki kaucyjne. Hipoteka 
powstaje poprzez oświadczenie właści-
ciela nieruchomości złożone w formie 
aktu notarialnego o ustanowieniu hi-
poteki i jej wpis do księgi wieczystej. 
Przy zabezpieczaniu wierzytelności 
bankowych na podstawie przepisów 
prawa bankowego klient banku składa 
oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w 
formie pisemnej np. w umowie kredy-
towej i na tej podstawie bank wystawia 
stosowne oświadczenie, które stanowi 
podstawę wpisu hipoteki. Istnieje także 
pojęcie hipoteki przymusowej. To hipo-
teka, które powstaje bez oświadczenia 

właściciela nieruchomości jedynie 
na podstawie wniosku wierzyciela i 
wyroku sądowego nakazującego np. 
właścicielowi nieruchomości zapłatę 
jakiejś kwoty.
 Tak jak hipoteka odnosiła się do 
nieruchomości tak zastaw odnosi się do 
ruchomości. 
 Jeszcze krótkie wyjaśnienie pojęcia 
nieruchomości i ruchomości. Nieru-
chomość to każdy grunt i wszystko to 
co jest z tym gruntem trwale związane, 
czyli działka budowlana wraz z domem 
na fundamentach ale już nie np. domek 
rekreacyjny bez fundamentów. Co do 
zasady wszystkie pozostałe rzeczy które 
nie są nieruchomościami to ruchomo-
ści.
 W przypadku ustanowienia zastawu 
na rzeczy ruchomej daje on takie same 
przywileje dla wierzyciela jak hipoteka 
ustanowiona na nieruchomości czyli 
pierwszeństwo zaspokojenia się bez 
względu na to kto aktualnie jest właś-
cicielem tej rzeczy. Zastaw zwykły 
powstaje poprzez zawarcie umowy 
pomiędzy właścicielem rzeczy a wierzy-
cielem i wydanie rzeczy wierzycielowi 
lub osobie trzeciej na którą obie strony 
wyraziły zgodę. W praktyce banku 
stosuje się częściej zastaw rejestrowy. 
Uregulowania dotyczące tego zastawu 
zawarte są w ustawie o zastawie reje-
strowym i rejestrze zastawów. Rejestr 
zastawów prowadzony jest w formie 
elektronicznej przez odrębne wydziały 
sądów rejonowych. Każda osoba może 
zwrócić się o wydanie zaświadczenia 
czy dana rzecz np. samochód nie jest 
obciążony zastawem rejestrowym. W 
tym miejscu ważna informacja dla osób 
nabywających samochód. To, że w do-
wodzie rejestracyjnym nie ma wpisu o 
ustanowieniu zastawu wcale nie znaczy, 
że taki zastaw rejestrowy nie został 
ustanowiony. Procedura dokonywania 
wpisów w dowodach rejestracyjnych 
jest taka, że najpierw sąd rejonowy musi 
wydać postanowienie o wpisaniu zasta-
wu rejestrowego do rejestru zastawów a 
dopiero potem bank lub kredytobiorca 
powinien złożyć wniosek w wydziale 
komunikacji. W praktyce z egzekwowa-
niem tej drugiej czynności różnie bywa 
i dość często zdarzają się sytuacje, że 

zastaw rejestrowy jest ustanowiony a 
wpisu w dowodzie rejestracyjnym o tym 
fakcie brak. Jedyną skuteczną metodą 
by uchronić się przed przykrymi skut-
kami nabycia samochodu obciążonego 
zastawem rejestrowym jest zażądanie 
od sprzedającego lub pobranie samemu 
zaświadczenia z rejestru zastawów o 
tym, że nie jest on obciążony takim 
zastawem. Sygnalizuję także, że rucho-
mość może być  obciążona tak zwanym 
zastawem skarbowym. Sprawdzenie 
tego wymaga pobrania odpowiedniego 
zaświadczenia z urzędu skarbowego 
miejsca zamieszkania właściciela ru-
chomości.
 Jeszcze krótko o przewłaszczeniu i 
poręczeniu. 
 Przewłaszczenie to nic innego jak 
przeniesienie własności danej rzeczy 
na inną osobę (bank) w celu zabez-
pieczenia określonej wierzytelności. 
Z reguły przewłaszczenie dotyczy 
ruchomości choć prawnie możliwe jest 
także przewłaszczenie nieruchomości. 
W przypadku braku spłaty kredytu bank 
jako właściciel ma prawo sprzedać lub 
przejąć dla siebie przewłaszczoną rzecz 
z zaliczeniem wartości tej rzeczy na 
spłatę wierzytelności.
 Poręczenie to instytucja od dawna 
znana a polegająca na tym, że poręczy-
ciel zobowiązuje się względem wierzy-
ciela wykonać  zobowiązanie np. spłacić 
kredyt gdyby dłużnik tego zobowiązania 
nie wykonał. Oświadczenie poręczycie-
la winno być pod rygorem jego nieważ-
ności złożone na piśmie. Poręczenie to 
przykład zabezpieczenia osobistego 
polegającego na tym, że poręczyciel 
odpowiada całym swoim majątkiem a 
nie tylko z przedmiotu zabezpieczenia 
jak np. przy hipotece i zastawie.
 I tutaj dochodzimy do naszego za-
gadkowego awalisty z poprzedniego 
odcinka. Awalista to właśnie poręczy-
ciel ale wekslowy czyli poręczający 
za zobowiązanie np. wystawcy weksla 
własnego.
 Kolejna zagadka związana z bieżą-
cym odcinkiem.
 W którym dziale księgi wieczystej 
wpisywana jest hipoteka ?

Adam Dachowski – radca prawny

Prawne 
pogaduszki

INFORMACJA
Wójt Gminy Brzostek informuje, że w Urzędzie Gminy w Brzostku w dniu 30 kwietnia 2007 roku zostały 
wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargo-
wej
- nieruchomości położone na terenie Gminy Brzostek tj. wsiach Brzostek, Głobikówka, Gorzejowa,  Grudna 

Dolna, Grudna Górna, Januszkowice, Kamienica Górna, Nawsie Brzosteckie, Opacionka, Przeczyca, Siedliska 
Bogusz, Smarżowa, Zawadka Brzostecka.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzostek, ul. Rynek 1, biuro Nr 5 Referat Rozwoju 
Gospodarczego i Mienia Komunalnego, tel. (014) 683 01 11 wew.105.
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Temat XI edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Historyczne-
go rozgrywanego w roku szkolnym 2006/2007 –  brzmi: 

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. 
Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego”.
 12 stycznia 2007 r. odbył się  II etap 
– rejonowy  konkursu. Brało w nim 
udział troje uczniów z naszej szkoły 
(Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz): 
Agnieszka Wodzień - klasa I c, Kamil 
Konsur – klasa II a oraz Tomasz Gi-
nalski – klasa III c. Znaleźli się wśród 
33 gimnazjalistów z województwa 
podkarpackiego, którzy walczyli o 
wejście do kolejnego – regionalnego 
już etapu.
 Udało się tego dokonać Tomkowi 
i to właśnie On spośród 5-ciu zakwa-
lifikowanych gimnazjalistów (16 ucz-
niów z całego woj. podkarpackiego)  
reprezentował naszą szkołę, gminę , 
nasze województwo 23 marca 2007 
roku na etapie regionalnym w Krako-
wie.
 Na tym etapie konkursu spośród 
20 gimnazjalistów Tomek zajął piąte 
miejsce i jak się okazało po ogłoszeniu 

wyników, naprawdę niewiele brakło, aby otrzymał  kwalifi-
kacje  do finału centralnego.
 Ale to nie koniec przygody Tomka z historią. 28 lutego 
2007 roku w Rzeszowie  odbył się etap wojewódzki konkursu 
historycznego, gdzie TOMASZ wywalczył tytuł  laureata 
konkursu historycznego już po raz drugi (pierwszy raz w 
2005r.). Tym samym Tomek jest uczniem, który nie musi 

zdawać egzaminu gimnazjalnego z 
części humanistycznej.
 Tomek zajął też I miejsce w Powia-
towym Konkursie Ortograficznym, 
o czym „Wiadomości Brzosteckie” 
pisały już w numerze 4 (kwiecień 
2007r.).
 Mamy nadzieję, że Tomasz Ginalski 
pozostanie wierny historii, którą tak 
bardzo się pasjonuje i nadal będzie 
rozwijał swoje zainteresowania, a 
także próbował swoich sił w różnorod-
nych konkursach (szkoda tylko, że nie 
będzie chodził już do naszej szkoły).
 W tym miejscu należy  pogra-
tulować i życzyć takich samych, a 
nawet większych sukcesów w latach 
następnych , nie tylko Tomkowi, ale 
wszystkim tegorocznym i przyszłym 
uczestnikom wszelkiego rodzaju kon-
kursów. 

Renata Wadas

My też mamy laureata!!!

12 kwietnia 2007 roku odbył się V Powiatowy Konkurs Te-
atralny zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Kołaczycach pod hasłem „Oblicza patriotyzmu 
w literaturze polskiej”. W konkursie udział wzięli uczniowie 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy oceniani 
byli przez kompetentne jury - przedstawicieli Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Ocenie podlegały: dobór 
repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa oraz ogólny 
wyraz artystyczny. W zmaganiach konkursowych udział 
wzięła grupa teatralna Zespołu Szkół w Siedliskach Bogusz, 
która zajęła I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Jako 
laureaci przywieźliśmy wiele cennych nagród i dyplomów, ale 
przede wszystkim satysfakcję z wygranej oraz motywację do 
dalszej pracy. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału 
w konkursie, który odznaczał się wysokim poziomem arty-
stycznym, szacunkiem dla aktorów oraz treści patriotycznych 
prezentowanych na scenie.

Uczestnicy konkursu

Zwycięstwo młodych aktorów z Siedlisk-Bogusz
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7. MORdy I RABuNKI  
W SIedLISKIeJ PARAFII

Jakub Szela, chociaż nie wójt, ale jako 
zdecydowany przeciwnik panów, 

w dniu 16-go lutego 1846 roku został 
wezwany do Tarnowa, do starosty. 
Smarżowski chłop wspominał później 
słowa, które usłyszał od Breinla: „Ty 
jesteś człowiekiem, na którego rząd 
rachuje. Daję ci pełnomocnictwo zro-
bienia w swojej okolicy wszystkiego, 
co ci się podobać będzie. Zważ tylko 
kim jesteś”.
 Szela zapewne nie wszystko rozu-
miał, ale słowa przedstawiciela cesarza 
zrobiły na nim wrażenie, widział w nich 
szansę dla siebie, dla chłopów. Miał 
„pełnomocnictwo zrobienia ... w swojej 
okolicy wszystkiego”. Dla niego kluczo-
wą sprawą była pańszczyzna, krzywda i 
upokorzenie chłopów, brak szacunku dla 
ludzi wsi, nędza, krew i łzy poddanych 
dworów.
 A gdzie przyczyny tych okropności? 
To oni winni, dziedzice, ciarachy – my-
ślał Szela i postanowił działać, bo miał 
pełnomocnictwo.
 Jego okolice to Smarżowa, Siedliska 
i okoliczne wioski: Gorzejowa, Kamie-
nica Dolna i Górna, Grudna, Bączałka, 
Głobikówka i inne.
 W środę, 18-go lutego, Szela zwołał 
chłopów do swojego domu i mówił o 
pełnomocnictwie od Breinla. Zalecał 
wystawić warty, obserwować dwory i 
drogi, czuwać w pogotowiu, a spotka-
nych powstańców zatrzymać.
 W czwartek rano, 19-go lutego, z 
Tarnowa rozeszła się wieść, że w Lisiej 
Górze panowie zaczęli rżnąć chłopów. 
Oprócz tego od wsi do wsi przekazywa-
na była alarmująca informacja: chłopi 
rozpoczęli atak na dwory. 
 Mordy i rabunki w dorzeczu Ka-
mienicy rozpoczęły się 20-go lutego, a 
zatem po rozprawie chłopów z powstań-
cami w Lisiej Górze, po wymordowaniu 
powstańców z oddziału Eisenbacha, po 
napadach na dwory w dniu 19-go lute-
go.
 W dniu 19-go lutego we dworze w 
Siedliskach odbywały się uroczystości 
imieninowe, obecna była rodzina Bogu-
szów z bliższych i dalszych miejscowo-
ści. Nie przewidzieli tego, co ich spotka 
w tym dworze.

W piątek rano, 20-go lutego, dziedzic 
Siedlisk, Wiktoryn Bogusz wyruszył 
saniami w kierunku Kamienicy Dol-
nej. Ale nie dojechał do celu, nie miał 
szans. Gromady chłopów z Gorzejowej, 
Siedlisk i Smarżowej panowały na go-
ścińcu, kontrolowały drogę. Z godziny 
na godzinę było ich coraz więcej, po-
czuli siłę i szansę. Wiedzieli już, że w 
Lisiej Górze powstańcy pobili chłopów, 
że zabito burmistrza Pilzna, że chłopi 
rabowali dwory. Wystarczyła iskra, 
aby nagle powstał pożar w całej dolinie 
Kamienicy, od Wisłoki do Brzezin.
 W Kamienicy Dolnej chłopi zatrzy-
mali W. Bogusza i zaprowadzili go do 
karczmy, gdzie już byli przetrzymywani 
panowie ze dworu w Gorzejowej. 
 Zjawił się tam również Jakub Szela. 
W literaturze są różne wersje okolicz-
ności pojawienia się Szeli pod karczmą. 
Według zeznań chłopów, cytuje je Cz. 
Wycech, Szela razem z J. Chajcem jechał 
do Tarnowa po syna Józefa. Zauważył, 
że dziedzice uciekali przed chłopami 
z Gorzejowej. Podobno oberwał od 
chłopów za to, że usiłował bronić dzie-
dziców. Ktoś krzyknął: „Co wy robicie, 
ta że to Szela ze Smarżowej!” Przestali 
bić swojego i już razem, Szela i chłopi 
z Gorzejowej dotarli do Kamienicy.
 A. Bogusz nie opisuje okoliczności 
pojawienia się Szeli pod karczmą. Pisze 
krótko: „Tymczasem nadciągnął Szela ze 
swoją bandą chłopów od Pilzna”. Nie 
wiadomo dlaczego rano Szela jechał 
od Pilzna, a nie ze Smarżowej. A czy to 
prawda, że „nadciągnął z bandą”? – nie 
wiadomo. 
 Ta wersja z jazdą Szeli do Tarnowa 
też budzi wątpliwości. Dlaczego nie 
pojechał po syna, tylko wrócił do Sie-
dlisk?
 Schwytanych panów chłopi mocno 
pobili w karczmie w Kamienicy Dolnej. 
Szela widząc zranionego Wiktoryna 
Bogusza powiedział: „Jeszcze żyjesz 
Wiktorku, zawsze mi groziłeś krymina-
łem, lecz teraz na ciebie kolej przyszła, a 
ja choć kilka godzin przeżyć cię muszę; 
chłopcy, do roboty”.
 Jardysa, poddany Boguszów, skoczył 
do Wiktoryna i jednym uderzeniem sie-
kiery zabił dziedzica Siedlisk. Taki opis 
śmierci Wiktoryna podaje Rysiewicz 
[9]. 
 Natomiast A. Bogusz [1] opisuje, że 

Szela pierwszy szyną żelazną uderzył 
Wiktoryna, inni przypadli i zabili go na 
śmierć. W czasie procesu świadkowie 
nie potwierdzili takiego czynu swojego 
idola.
 Przed zabójstwem Wiktoryna, Szela 
miał rzekomo powiedzieć: „Zabijcie go, 
dosyć jużeśmy na te bestyje pracowa-
li”.
 Nie wiemy dokładnie, co się w tej 
karczmie działo w dniu 20-go lutego. 
Jedno jest pewne, Wiktoryn Bogusz 
został zamordowany przez chłopów. Za-
bito tam również jeszcze dwóch innych 
panów i kilku mieszczan.
 Na miejsce zdarzenia przybyło 
wojsko i zakuło w kajdany Mroczka ze 
Strzegocic – najgorliwszego podżegacza 
do mordów. Pojawienie się żołnierzy i 
groźba zakucia w kajdany nie powstrzy-
mały buntu. Ruszyła lawina mordów. 
Tłum chłopów rządził się swoimi regu-
łami, nastało bezprawie.
 Z Kamienicy Dolnej gromada chło-
pów razem z Szelą udała się do głównej 
siedziby Boguszów, do Siedlisk. Po 
drodze zrabowano dwór w Gorzejowej 
i zabito dwie osoby. Następnie cała gro-
mada, do której po drodze przyłączyły 
się również kobiety, otoczyła dwór w 
Siedliskach. Tłum szalał, seniora rodu, 
86-cio letniego Stanisława Bogusza wy-
prowadzono na dziedziniec. Nieważny 
był wiek – ważne, że dziedzic. Szela 
głośno wołał: „Jak się masz Stasiu! Już 
mnie więcej do aresztu wsadzać nie 
będziesz. Przyszła twoja godzina”. Po-
tem ręką dał znak i wójt z Gorzejowej, 
Tomasz Górzan doskoczył i jednym 
cięciem szabli zadał śmiertelny cios. 
 Tymczasem inni mordowali oficjali-
stów, dzierżawców i urzędników. Wśród 
tych „innych” aktywna była również 
służba dworska. Szczególnie okrutną 
śmierć zadano Stradomskiemu, leśni-
czemu z Siedlisk. „Bo co też to był za 
smok! Co ten ludzi nabił” − wspominał 
jeden z mieszkańców Smarżowej. Tytu-
sa Bogusza zadźgano widłami.
 Na dziedzińcu dworu w Siedliskach 
okropne sceny: zakrwawione trupy 
leżały na śniegu, krzyki rodzin pomor-
dowanych przeplatały się z wrzaskiem 
rozhukanego chłopstwa. Z tłumu głośne 
wołania: „Bij, nie żałuj tych zbójów!”.
 Bojową gromadą dowodził Stanisław, 
syn Jakuba Szeli. Ojciec wydawał roz-
kazy, nie brał bezpośredniego udziału w 
mordach i rabunkach.
 Dwór w Siedliskach został ograbiony, 
a panowie wymordowani. Już było po 
południu, kiedy krwawe zastępy chło-
pów ruszyły do Smarżowej, a po drodze 
ograbili dom starej Boguszowej, żony 
Stanisława. Na czele konno jechał Jakub 
Szela, minął stary drewniany kościół. 
To tu był chrzczony, tu brał ślub, tu ... 
dzwonił kajdanami. Za nim podążała 
gromada miejscowych i obcych chło-
pów, mścicieli krzywd. Dotarli do dworu 

StaniSław BiałaS

Jakub Szela
Kim był?      (5)
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w Smarżowej.
 Szela i dziedzic Nikodem Bogusz 
znali się doskonale, mieszkali blisko 
siebie, dzieliła ich rzeka Kamienica, 
a różniło pochodzenie i pańszczyzna. 
Jakub nie tracił czasu na „witackę”, 
kiwnął ręką, a Staszek Dziedzic i Jędrzej 
Szydłowski, poddani dziedzica szybko 
wykonali wolę przewodnika – Nikodem 
Bogusz już nie żył.
 Żona Nikodema, jej siostra oraz teś-
ciowa uciekły z dworu i schroniły się w 
domu Jakuba Szeli. On kierował mor-
dami Boguszów i udzielał schronienia 
wdowom i dzieciom ofiar. Smarżowski 
dwór spotkał ten sam los, co dwór w 
Siedliskach. 
 Stary Szela wrócił do domu, zaś 
syn Stanisław i część chłopów poszła 
dalej do następnych dworów. Minęła 
już godzina piętnasta. W Głobikowej 
zabili dwóch panów, w Grudnej Gór-
nej jednego, a w Kamienicy Górnej 
– czterech. Wygląda na to, że gromada 
Staszka rozdzieliła się i mniejszymi 
oddziałami gromili dwory, gdyż w lutym 
od piętnastej godziny do zmroku czasu 
jest niezbyt wiele. Nie było bowiem 
fizycznej możliwości, aby w tak krótkim 
czasie w zimie, wychodząc ze Smarżo-
wej, jedna grupa wymordowała panów 
w Głobikowej, Grudnej i Kamienicy 
Górnej. Odległości pomiędzy dworami 
tych miejscowości są dosyć duże, teren 
górzysty, a nocą chyba nie mordowali.
 W piątek, 20-go lutego w parafii 
siedliskiej chłopi zamordowali 23 oso-
by. Dodajmy, że w tych mordach brali 
udział nie tylko miejscowi włościanie.
 Następnego dnia, 21-go lutego w 
obrębie działania Szeli nie było już za-
bójstw. W tym dniu schwytano w lesie 
ekonoma ze Smarżowej i przyprowa-
dzono do J. Szeli, z pytaniem: co z nim 
zrobić? „Już minęło 24 godziny, więc 
go nie zabijać, ale wypalić mu 25 kijów, 
niech pamięta Szelę i niech przysięga, że 
będzie nam posłuszny” – odpowiedział 
Jakub. Rozkaz wykonano, a przestraszo-
ny i obolały ekonom jeździł z chłopami 
na rabunek do okolicznych dworów.

 Podczas rzezi ks. proboszcz Jurczak 
modlił się z garstką wiernych w kościele 
parafialnym w Siedliskach. Chłopi, 
podobno z obcej parafii, obrabowali 
plebanię i z cepami i kosami weszli 
do kościoła. Na widok modlącego się 
księdza, poklękali i zaśpiewali „Święty 
Boże”. Gdy proboszcz odchodził od 
ołtarza zarzucili mu sznury na szyję 
i wyprowadzili ze świątyni. Poddany 
proboszcza, Radwański rzucił się z 
widłami na księdza, chcąc go przebić. 
Szela stanął w obronie kapłana i rozka-
zał uwolnić go z powroza.
 − On z panami trzymał, pozwolił abyś 
w Nowy Rok całą sumę kajdankami 
dzwonił w tej świątyni – odezwał się 
głos z tłumu.
 − Trzymał, bo musiał, a „Księdza 
zabijać nie wolno, bo się bez księdza nie 
obejdziemy” – ripostował Szela.
Ks. Jurczak rabację przeżył. 
 Leciwy szwagier Szeli, A. Szyd-
łowski w 1905 roku tak opowiadał o 
zajściach w siedliskim dworze: „Ja 
się zebrał, poszedł ku pokojom, co się 
dzieje, ten Szela teraz mówi do narodu, 
bierzcie ludzie co kto chce, bo my na 
to zapracowali. Wlazłem do sieni we 
dworze, co kto może bierze, baby, dzieci, 
dziwki ze spiżarni. We dworze, w stajni 
było pełno ludzi, bab, dziewek, chłopów; 
rabowali, co było ... ze stajni bydło, 
cielęta i owce”.
Rabowano zboże, ziemniaki z kopców 
i sprzęt rolniczy. 
 W piątek wieczorem, po rzezi w 
Siedliskach, Smarżowej i najbliższej 
okolicy Szela zwołał radę starszyzny 
do karczmy w Siedliskach. Odbierał 
raporty i wydawał polecenia. „Żadnych 
panów nie potrzebujemy. Sami damy 
sobie rady” – oznajmił starszyźnie.
 Po pogromie dworów do kostnicy 
na siedliskim cmentarzu zwożono ciała 
pomordowanych. Było ich 23, w tym 
Boguszów – 5. Żałosny był pochówek 
ofiar rzezi. Nagie ciała wrzucano do 
wspólnego dołu wykopanego poza 
cmentarzem, na niepoświęconej ziemi, 
w gruncie plebańskim. Ciała 23 ofiar 

posypano wapnem, zakopano i taki był 
koniec pochówku.
 Mord zakończono, nie było dziedzi-
ców, pozostali chłopi. I co dalej? 
 W sobotę wieczorem zorganizowano 
biwak, bez alkoholu – bo taka była wola 
Szeli. Źródła podają, że przy ognisku 
zebrał się zbrojny lud z osiemnastu 
wsi. Szela zabraniał dalszych mordów i 
rabunków, gdyż wolną rękę miał na 24 
godziny i czas minął. Okrzyknięto go 
królem chłopów. Król zaczął rządzić w 
Smarżowej i Siedliskach. Od podwład-
nych, czyli chłopów, wymagał posłu-
szeństwa, zapowiedział tymczasowy 
rygor i porządek.
 Mordy w Siedliskach i Smarżowej, 
to tylko drobny ułamek bestialstwa z 
lutego 1846 roku. Rozhukane bandy 
szalały, mordowały i rabowały dwory 
na dużym obszarze od Soły aż po San. 
Jednak źródła podkreślają, że rabacja 
pomiędzy Pilznem a Brzostkiem miała 
najbardziej okrutny, bestialski charak-
ter.
 Są jeszcze inne charakterystyczne 
cechy tych krwawych zajść w dolinie 
Kamienicy. Szela nie udawał walki z 
powstańcami, był prostolinijny, jego 
gromady szły od dworu do dworu i 
mordowały. Nikogo z zabitych lub 
schwytanych nie odstawił do Tarno-
wa, gdzie starosta wypłacał nagrody. 
Działał jako mściciel, krwawy mściciel 
krzywd chłopskich, w tym własnych. 
„Boguszów nie macie czego żałować, 
oni muszą zginąć ...” – słowa Szeli.
Fakt znamienny, morderstwa w sied-
liskiej parafii trwały tylko jedną dobę. 
W innych okolicach mordy i rabunki 
trwały jeszcze parę następnych dni.
 W czasie tych szalonych dni rzezi na 
terenie między Pilznem a Brzostkiem 
nie było ofiar wśród duchowieństwa. 
Jednak nie wszędzie tak było. W Za-
kliczynie pobito księży i zakonników, 
a klasztor zrabowano doszczętnie.
 W zasięgu działalności Szeli księża 
i kościoły ucierpiały niewiele.

c.d.n.

Nareszcie w Brzostku można 
bezpiecznie skręcić na ulicę 

Szkolną. Ostatnio na skrzyżowa-
niu zamontowano lustro, które-
go zadaniem jest poprawienie 
widoczności kierowcom przed 
wjazdem na to skrzyżowanie. 
Dzięki dobremu ustawieniu 
lustra zwiększyło się także bez-
pieczeństwo wyjazdu z posesji 
po drugiej stronie zakrętu. 
 A czy nie dałoby się znaleźć 
jakiegoś sposobu na przestrzega-
nie ograniczenia prędkości przez 
kierowców przejeżdżających 
przez brzostecki rynek? /fl/

Teraz jest bezpieczniej Nowe kosze na śmieci

Urząd Gminy w Brzostku zakupił i za-
montował na rynku metalowe pojemniki 

na śmieci. Mamy nadzieję, że brzosteccy 
wandale szybko ich nie zniszczą. /fl/
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Z Brzostku rodem...
„...Leżysz nad rzeką na wznak leżysz maju
Dnem rzeki idzie ojciec i zwierzęta
wpatrzeni we mnie od zmierzchu do rana
U nas tarniny pierwsze zakwitają
i matka o nich co roku pamięta
niosąc im wyższe od topól skowronki
choć wnętrze izby jedna wielka rana”

Tadeusz Nowak „Psalm majowy”

Majowe słońce jakoś dziwnie nieśmiało przedziera się 
przez chmurki. Ciepłe podmuchy wiatru na przemian 

z chłodem nocy i poranków przynoszą coraz to większy nie-
pokój w sercach rolników, ogrodników, warzywników. Budzi 
się strach o plony. Lasy zazieleniły się, białe czapy trześni 
kwitnących, rozległe kwitnące tarniny układają krajobraz jak 
z impresjonistycznego obrazu Moneta. W sadach buchnęły 
kolory wiosny, czereśnie, śliwy okryte białym kwieciem, 
brzoskwinie nieśmiało wypuściły ciemnoróżowe pąki, grusze 
stoją ubrane w śnieżne kwiaty, jak panny młode lśnią perło-
wą barwą, a jabłonie dostojnie obsypały drzewa dorodnymi 
różowymi bukiecikami. Wydawałoby się, że jestem w Edenie 
– ptaki swoimi trelami umilają pracę w warzywnikach, roje 
pszczół uwijają się z kwiatka na kwiatek, na rozkwitniętych 

żółtych mleczach owady, duże trzmiele, kolorowe motyle, 
w dali świergot ptaków z gniazd – zdałoby się powiedzieć 
najpiękniejszy okres przeżywa przyroda – budzi się do życia 
w sposób niezwykły i niepowtarzalnie piękny – a z nią i czło-
wiek staje się lepszy, bardziej otwarty, 
przyjazny, szlachetny. Jednak idyllę prze-
rywają komunikaty z prognozą pogody 
– przymrozki niszczą piękno kwiatów na 
drzewach i oczekiwania rolników. Nie 
sposób jednak na wyrost się martwić, 
jeszcze wszystko może wrócić do norm 
produkcyjnych. Za słowami piosenki 
powtarzamy „Pachniesz, pachniesz 
śliczny maju, sypiesz kwieciem w całym 
kraju, sypiesz kwieciem z grusz, jabłoni, 
skowroneczkiem w polu dzwonisz...”.
 Maj to miesiąc szczególny dla nas ka-
tolików, kapliczki przydrożne przybrane 
kwieciem, krzyże owinięte wieńcami 
z jedliny, a wokół rabatki kwiatowe 
– to przecież miesiąc Maryjny, a z nim 
tradycyjne polskie majówki. Chociaż 
w dzisiejszej rzeczywistości zanika 
tradycja gromadnego śpiewania przy 
kapliczkach, to jednak starsze pokolenie 
wraca do tamtych tradycji i z pietyzmem 
opowiada. Tutaj w rynku brzosteckim 

był zwyczaj śpiewania pieśni Maryjnych przy kapliczce, 
dziewczęta maiły ołtarzyk kwiatami zebranymi z łąk i pól: 
kaczeńcami, stokrotkami, kaczymi stopkami, czeremchą, bza-
mi, fiołkami, wśród dywanów kwiecia dzieci, młodzież i starsi 
wyśpiewywali pieśni i litanie na cześć Maryi Matki Boskiej 
– „Chwalcie łąki umajone”, „Po górach, dolinach”, „Cześć 
Maryi”, „Serdeczna Matko” te melodie niosły daleko chwałę 
Madonny, a dzieci uczyły się żywej wiary. Ale obecne czasy 
pełne pośpiechu – jakby zgubiły nasze polskie tradycje, a 
szkoda, bo przysłowie mówi „dotąd naród żyje, dokąd szanuje 
własne tradycje”. Dzisiaj pędzimy na majówkę tylko już nie z 
całą rodziną „razem z mamą, razem z tatą na wędrówkę” – jak 
w wierszu – ale najchętniej z grupą rówieśników, w nowych 
obyczajach, innej muzyce – pewnie tak to musi być, zmiany, 
zmiany, zmiany...
 W majowym krajobrazie ładnie maluje się ogródek i posesja 
przy ulicy dawniej zwanej Nawsieńską, a dziś Mysłowskiego 
nad Słonym Potokiem, posiadłość Anny i Stanisława Francisz-
ka Maciejków. Rodowici Brzostowianie, którzy zapisali się 
chlubnie w pamięci sąsiadów, znajomych, rodaków. Swoim 
szlachetnym życiem, pracowitością, uczciwością, wielkością 
serca, bogobojnością, pracą na rzecz brzosteckiego kościoła 
i niezwykłą życzliwością są często wspominani i stawiani za 
wzór uczciwych Brzostowian. Anna Maciejko pochodziła z 
rodziny Łukowiczów ze Szkotni. Wychowywała się w cztero-

dzietnej rodzinie. Obdarzona była niezwykłą urodą, pięknym 
głosem i talentem manualnym – nauczyła się krawiectwa 
lekkiego oraz dziergania, wyszywania i haftowania, co przez 
cały czas było receptą na niełatwe życie. Z pracy sprawnych 

rąk utrzymywała w niełatwych czasach 
przedwojennych i wojennych swoje trzy 
córki. Mąż Franciszek Stanisław Maciej-
ko pochodził z biednej rodziny brzoste-
ckiej, siostra wyemigrowała do Francji 
i z zarobionymi pieniędzmi wróciła do 
Brzostku, tutaj kupiła domek drewniany 
nad Słonym Potokiem, gdzie zamieszka-
ła z bratem i jego rodziną. Życie toczyło 
się swoim biegiem. Annie i Franciszkowi 
Stanisławowi Maciejko przyszło na świat 
trzy córki: Irena, Stanisława i Zosia. 
Matka Anna krawcowała, szyła ubiory 
dla zamożniejszych Brzostowian i nie 
tylko, bo wieść o sprawnych rękach mło-
dej krawcowej i szykownych jej szytych 
strojach rozeszła się po okolicy, tak, że 
pracy miała dużo i starczało grosza na 
utrzymanie dzieci. Córki chodziły do 
brzosteckiej szkoły i pilnie przyglądały 
się pracom matki, pomagały podszywać 
sukienki, fartuszki, spódnice, dziergać 
dziurki, przyszywać guziki, aż z czasem 

Anna i Franciszek Stanisław Maciejko

Zosia Stasia i Irena Maciejko

Irena i Stasia Maciejko
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opanowały sztukę krawiecką dosyć dobrze. Często matka śpie-
wała pieśni, a razem z nią dorastające córki – majówki były 
ulubionymi nabożeństwami. Córki uczestniczyły w zajęciach 
Stowarzyszenia Katolickiego przy kościele parafialnym i tutaj 
uczyły się pięknego śpiewu kościelnego oraz zdobywały wie-
dzę z agrobiologii, potrzebną do prowadzenia warzywników 
i produkcji roślinnej i zwierzęcej. Nadszedł rok 1939 nad 
Brzostek, jak i nad cały nasz kraj nadciągała wataha hitlerow-
ska. Spokojne życie rodziny Maciejków zostało zachwiane 
hukiem lecących 
samolotów niemie-
ckich, spadających 
pocisków, strza-
łami z karabinów, 
ucieczką w niezna-
ne przestraszonej 
ludności cywilnej, 
płaczem dzieci i 
s ierot ,  t ragedią 
Żydów mieszkają-
cych w Brzostku. 
Upadł kwitnący 
handel, rzemiosło, 
rozpoczął się ter-
ror, strach, płacz 
i niedola. Coraz 
częściej odzywał 
się głos dzwonu na 
cmentarzu, coraz 
więcej pochówków 
ludzi – młodych 
ludzi – powroty 
z więzień, walki 
młodych mężczyzn, a potem pobór na roboty przez stacjonu-
jące wojska okupanta, wywóz na roboty do Trzeciej Rzeszy 
i wreszcie rodzący się ruch oporu w lasach, tajne spotkania 
w domach, tajne nauczanie przez nauczycieli w prywatnych 
domach i życia z dnia na dzień w realiach tamtych dni. Tak 
też płynęło życie u Maciejków. Córka Irena wyjechała do Kra-
kowa, szukała pracy już przed wojną, wynajęła się do opieki 
nad dziećmi, trafiła do dobrych ludzi, była traktowana jak 
znajoma z rodziny. Tam też niańczyła dziewczynkę o imieniu 

Wieńczysława i później własnej córce dała takie imię.
 Anna Maciejko szybko owdowiała i pozostała w domu z 
dwiema córkami Stanisławą i Zosią. Trzeba było wielkiego 
sprytu, aby w czasach wojennych samej kobiecie utrzymać 
dom i dzieci. Ale pracowitość Anny, częste niedosypianie, szy-
cie od świtu do późnej nocy, pozwalały na jakie takie utrzyma-
nie siebie i córek. Podczas wojny połowę domu wynajęła Anna 
profesorowi Sadowskiemu, który prowadził tajne nauczanie 
i spełniał „jakąś tajną misję polityczną”. Często pod osłoną 

nocy wymykał się 
z domu i szedł w 
kierunku Kleci, 
ażeby było bez-
pieczniej, to teczkę 
z jego „papierami” 
nosiła Zofia Ma-
ciejkówna. Często 
w domu odbywały 
się rewizje. Pew-
nego razu otoczyli 
Niemcy dom i za-
częli gruntownie 
przeszukiwać izbę 
za izbą. Przeszu-
kali cały dom, nic 
nie znaleźli – nie 
zauważyli małej 
walizki, która stała 
na piecu – to Bóg 
tak chciał i uchro-
nił całą rodzinę 
przed śmiercią 
mówi Wieńczy-

sława wnuczka Anny Maciejko.
 Terror okupacyjny nasilał się coraz bardziej, rozstrzeliwa-
nie Żydów, pacyfikacja Brzostku, wywozy do robót polowych 
na zachód, łapanki, rekwirowanie zwierząt hodowlanych, 
nałożenie coraz to nowych restrykcji – i coraz większe cier-
pienie ludności brzosteckiej, aż wreszcie wysiedlenie. Całe 
orszaki bezdomnych pielgrzymów szły bez żadnych środków 

Zofia Maciejko z koleżanką 
Zającówną

Irena Maciejko wśród dziewcząt 
witających ks. biskupa

Dokończenie na stronie 12

Irena Maciejko w grupie pielgrzymów z ks. Zawadzkim (1953 r.)
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do życia za Wisłokę do Przeczycy, Skurowej, Błażkowej, 
Dębowej, Jodłowej, Brzysk. Szli w nieznane i szukali rodzin, 
przy których mogli przetrwać straszne miesiące już prawie 
sześcioletniej okupacji. Anna Maciejko z dziećmi była na 
wysiedleniu u Szafranów w Skurowej, a potem u rodziny 
Rubachowej w Jodłowej.
 Na wysiedleniu obszywała Anna Maciejko rodziny, w któ-
rych została przyjęta z dziećmi i tak przetrwała wysiedlenie. 
A po wysiedleniu wróciła do zniszczonego domu, bez okien, 
drzwi i podłogi, ale dach był nad głową, własny dach i to było 
wielkie szczęście. Wielkim uporem, determinacją i pracowi-
tością wyremontowała dom, za usługi krawieckie dostawała 
artykuły żyw-
nościowe: mle-
ko, ser, jajka, 
kawałek słoni-
ny – przecież 
po wojnie nikt 
nie miał pienię-
dzy, bieda aż 
piszczała. Anna 
obszywała zna-
jomych ciotki 
Agnieszk i  w 
Sanoku i stam-
tąd dostawała 
pieniądze, a że 
była oszczędną 
kobietą składała 
na utrzymanie 
rodziny.
 Córka Irena 
wróciła z Kra-
kowa i wyszła 
za mąż za Wojciecha Cisonia, który pochodził z Zawadzkich 
Gór. Nauczony był rzetelnej pracy – chodzenie z Gór Zawadz-
kich przez wąwozy i ścieżki do brzosteckiej szkoły i kościoła 
wymagało nielada wytrwałości, a Wojciech po powrocie ze 
szkoły pracował u rodziców w gospodarstwie tam w górach, 
wśród lasów, pagórków i potoków – nielada było to wyzwanie 
dla młodego chłopca. Później uczył się stolarki u Zastawnego 
i tak przygotował się do dorosłego życia. Po ślubie otworzył 
własny warsztat stolarski, robił okna, drzwi, meble, a zapotrze-
bowanie po wojnie było duże. Irena Cisoniowa z Maciejków 
nauczona była pracy też od dziecka, prowadziła małe gospo-
darstwo, dorabiała drutami, igłą i szydełkiem – robiła modne 
nakrycia głowy: beretki, czapeczki, kapelusiki, szale, ręka-
wiczki, swetry, a wieczorami uczestniczyła w próbach chóru 
parafialnego, pielgrzymkach i świętach kościelnych. Ksiądz 
proboszcz Zawadzki bardzo dbał o zniszczoną świątynię i miał 
wielki talent współpracy z parafianami. Dlatego też garnęli się 
Brzostowianie do prac związanych z upiększaniem kościoła, 
pieniądze zdobywali organizując różne festyny, występy teatru 
przy parafii – jasełka, męka Pańska, pieśni chóralne, kościelne, 
wyjazdy do sąsiednich parafii przynosiły zyski i gromadziły 
wokół kościoła coraz to większe rzesze parafian. A jedną z 
wielu rodzin czynnie pracujących na rzecz brzosteckiego koś-
cioła była rodzina Maciejków, potem córka Irena Cisoniowa, 
a obecnie wnuczka Anny Maciejko, Wieńczysława Solarz. 
Zdolności muzyczne z babci Anny przechodzą z pokolenia 
na pokolenie, piękny śpiew, lekka gra na instrumentach i dar 
oddawania talentów przez śpiew w chórze parafialnym, czy 
gra służą bliźnim, Bogu i są radością ich życia.
 Irena z Maciejków Cisoniowa miała dwoje dzieci Wień-
czysławę i Henryka, a nadto opiekowała się i wychowywała 
córkę Annę po zmarłej siostrze Stanisławie. Obie dziewczynki 
chodziły pięknie ubrane w stroje szyte przez matkę Irenę, 
długie włosy splatane były w warkocze i wiązane kolorowy-

mi wstążkami. Zawsze były uśmiechnięte, pogodne, dobrze 
przygotowane do lekcji, bardzo grzeczne i koleżeńskie. 
Uczestniczyły w chórze, zespołach tanecznych i muzycznych 
– zdolności muzyczne dawały im radość życia i tak jest po 
dziś dzień.
 Wieńczysława skończyła Studium Medyczne – Pielęg-
niarstwo, pracowała w szpitalu opiekując się noworodkami, 
obecnie jest koordynatorem usług medycznych – kieruje pracą 
opiekunek ludzi cierpiących, starszych, samotnych. Jest to 
praca odpowiedzialna i ciężka – ale widać daje Wieńczysła-
wie satysfakcję. Jej dobre serce pełne jest radości z dobrze 
spełnionego powołania i umiejętności niesienia drugiemu 
człowiekowi pomocy. Mąż Wieńczysławy Eugeniusz Solarz 
pochodzi z Opacia, jest technikiem mechanikiem, a obecnie 

pracuje w firmie 
ochroniarskiej 
„Błysk” w Dębi-
cy. Córka Mał-
gorzata ukoń-
czyła studia na 
P o l i t e c h n i c e 
Rzeszowskiej 
– Marketing i 
Zarządzanie i 
pracuje w jednej 
z firm rzeszow-
skich.  Druga 
córka Anna koń-
czy licencjat w 
Wyższej Szkole 
Zawodowej w 
Tarnowie.
 Syn  I reny  i 
Wojciecha Ci-
soniów Henryk 
obdarzony był 

wielkimi zdolnościami muzycznymi. Od małego chłopca 
grał na akordeonie, wygrywał ze słuchu, potem z nut, akom-
paniował zespołom śpiewaczym i tanecznym. Mieszka w 
Dąbrówce, pracuje w Gamracie. Córka Anna odziedziczyła po 
Maciejkach zdolności muzyczne. Gra na kilku instrumentach, 
ma swój zespół, z którym gra na weselach i studiuje muzykę w 
Sanoku, zaś syn Szymon chodzi do pierwszej klasy gimnazjum 
i też wykazuje zdolności muzyczne.
 Córka Stanisławy Anna wyszła za mąż za Józefa Ziębę, 
ma troje dzieci, dwóch synów po studiach i córkę Joannę w 
liceum.
 Zofia Maciejko wyszła za mąż za Piękosia i cała rodzina 
wyjechała z Brzostku.
 Małego domku po Annie i Stanisławie Franciszku Maciejko 
już nie ma, obok stoi duży dom wybudowany na zakupionej 
działce od Żyda czapnika przez Solarzów, a w pamięci na 
zawsze pozostaje babcia Anna Maciejko pracowita, szlachet-
na i rozśpiewana seniorka rodu. Niby zwykła rodzina – ale 
obdarzona wieloma darami i cechami charakteru, które mogą 
być wzorem do naśladowania. Cieszmy się, że dane nam jest 
iść po śladach szlachetnych brzosteckich ludzi.

Zuzanna Rogala

 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w 
Brzostku informuje, że od dnia 14 maja 2007 r. będą 
przyjmowane rachunki dotyczące refundacji ponie-
sionych kosztów na wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów w ramach przyznanego stypendium 
szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2006/2007 r.
 Stypendium szkolne wynosi 73,50 zł miesięcznie 
za okres od stycznia do czerwca 2007 r. - łącznie 
441,00 zł na jednego ucznia.

Dokończenie ze strony 11

Irena Maciejko na pielgrzymce z ks. Zawadzkim
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Odżywianie w nadciśnieniu

Nadwaga i otyłość jest czynnikiem 
ryzyka chorób metabolicznych i 

nadciśnienia. Szczupłym można po-
zostać wtedy, gdy ograniczymy ilość 
dostarczanych pokarmów. Bardzo po-
mocny jest ruch i ćwiczenia fizyczne. 
Należy dużą uwagę zwracać na nawyki 
żywieniowe. Dietetyczne odżywianie, to 
nie nagła utrata zbędnych kilogramów 
za wszelką cenę. Walka z nadwagą za 
pomocą głodówek i radykalnych kuracji 
odchudzających jest niezdrowa i ma 
negatywny wpływ na naszą psychikę. 
Prawidłowe funkcjonowanie organizmu 
człowieka, jego sprawność umysłowa, 
regeneracja sił fizycznych, właściwy 
rozwój wymagają dostarczenia w 
odpowiednich ilościach składników 
odżywczych – białka, węglowodanów, 
tłuszczów, witamin i substancji mine-
ralnych. Bardzo ważną rolę odgrywają 
warzywa i owoce. Dużą zaletą jest ich 
mała kaloryczność. Dorosły człowiek 
powinien zjadać dziennie około 500g 
warzyw i 150g owoców, można z nich 
przygotować posiłki o dużej objętości, 
a małej wartości kalorycznej. W wa-
rzywach (poza strączkowymi) białko 
występuje w niewielkiej ilości, dlatego 
należy je urozmaicać chudym mięsem, 
rybami i półtłustymi serami stanowią-

cymi pełnowartościowy posiłek. W 
warzywach znajduje się dużo błonnika, 
który ułatwia trawienie, pobudza pracę 
jelit i daje uczucie sytości. Warzywa i 
owoce zawierają duże ilości witamin i 
składników mineralnych niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania orga-
nizmu. Ważną rolę odgrywają też zioła i 
przyprawy, które podnoszą walory sma-
kowe potraw. Zamiast soli przyprawiaj-
my potrawy bazylią, oregano, koprem, 
szczypiorkiem, zieloną pietruszką, czy 
miętą. Aby warzywa w pełni zachowały 
swe wartości należy zachować pewne 
zasady przy ich obróbce:
- czyścić i myć bezpośrednio przed 

przygotowaniem,
- myć pod bieżącą wodą i odsączyć z 

wody,
- cienko obierać, rozdrabniać tuż przed 

ich przygotowaniem, 
- gotować na parze lub zalewając nie-

wielką ilością wrzątku i dusić.
 W diecie niskokalorycznej rezygnu-
jemy z produktów wysokokalorycznych 
jak ciasta, napoje słodzone, alkohole. 
Bazą wyjściową dla omawianej diety 
są warzywa, owoce, chude mięso (dro-
biowe, z indyka), ryby (białe np. dorsz), 
niskotłuszczowe produkty mleczne, 
ciemne pieczywo i produkty zbożowe w 
odpowiednich ilościach. Przed gotowa-
niem należy z mięsa usunąć widoczny 
tłuszcz, a z drobiu skórę. Takie produkty, 
jak parówki, mięso mielone, to tłuste 
wyroby – spożywajmy je w małych iloś-
ciach. Mięso przygotowujmy na parze, 
na grillu, w piekarniku w specjalnej folii, 
a unikajmy smażenia. Produkty zbożowe 
spożywane w odpowiednich ilościach 

dostarczają także dużo energii. Wybie-
rajmy pieczywo ciemne, uwzględniajmy 
w jadłospisie makaron, ryż, kaszę. Z 
produktów mlecznych wybierajmy 
mleko odtłuszczone, jogurty, chude lub 
półtłuste sery. Do smarowania pieczywa 
używajmy produkty niskotłuszczowe 
zalecane przez kardiologów. Jedzmy 
tylko wtedy, gdy odczuwamy głód, nie 
podjadajmy między posiłkami. Chcąc 
zachować szczupłą sylwetkę przestrze-
gajmy poniższych zasad: 
- spożywajmy dziennie 5 posiłków o 

ustalonych porach dnia,
- najważniejszym posiłkiem jest śniada-

nie – dostarcza energii na cały dzień,
- rozpocznijmy nowy sposób odżywia-

nia rezygnując z posiłku wieczornego 
– syta kolacja, to pewny sposób na 
nadwagę i brak apetytu rano,

- nie podjadajmy między posiłkami, 
pijmy tylko herbatę lub wodę,

- zupy przyrządzajmy na wywarach 
jarzynowych bez śmietany i zasmaż-
ki, do potraw mięsnych nie dodajmy 
zawiesistych sosów,

- pijmy 2 litry płynów dziennie, 
- w miarę możliwości jak najwięcej cza-

su poświęcajmy na aktywność fizyczną 
i spacery,

- zmianę nawyków żywieniowych nie 
nazywajmy dietą – to sugeruje, że 
można ją odstawić, gdy osiągniemy 
pożądaną wagę, a przecież ma to być 
zmiana na całe życie!

- Bądźmy dumni z siebie i nie wycofuj-
my się z wcześniej ustalonych zasad 
żywieniowych!

Dużo zdrowia!
K. Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

Dawid Wójcik, uczeń klasy drugiej Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku, 

został laureatem konkursu informatycznego 
organizowanego przez Kuratora Oświaty, zdo-
bywając IX miejsce. W etapie wojewódzkim 
w Rzeszowie uczestniczyło 202 uczniów z 
gimnazjum. 
 Uczeń ten zakwalifikował się również do 
finału krajowego XXI Międzynarodowych Mi-
strzostw w Grach Matematycznych i Logicz-
nych, który odbędzie się w dniach 12 – 13 maja 
2007 roku we Wrocławiu. Warto wspomnieć, iż 
do tego etapu zakwalifikowało się 72 uczniów z 
całej Polski w kategorii wiekowej - gimnazja. 
 Podczas szkolnego konkursu 14 marca 2007 
roku z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi 
zaprezentował przed publicznością gimnazjalną 
swój ogromny talent. Konkurs ten polegał na za-
pamiętaniu i wymienieniu jak największej ilości 
cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby pi. Dawid, wymieniając 
aż 610, cyfr zostawił swoich przeciwników bez szans.
 To nie pierwsze sukcesy Dawida. W ubiegłym roku zajął 
drugie miejsce w kategorii klas pierwszych gimnazjów w V 
edycji Jasielskiego Powiatowego Konkursu Matematycznego 
im. Hugona Steinhausa. 
 Co Dawid mówi o sobie: „Matematykę lubię od dziecka. 

Kolejne sukcesy brzosteckiego gimnazjalisty

Rozwiązuję dużo zadań. Informatyki uczę się regularnie, 
głównie z czasopism komputerowych. Potem sprawdzam 
swoją wiedzę w praktycznych ćwiczeniach. Mój czas wolny 
zależy od pogody. Jeśli świeci słońce, uprawiam sport, jeśli 
pada, gram w bilard lub gry komputerowe.”

Opiekunowie
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Podczas ferii zimowych został 
zorganizowany w naszej szkole 

dla bloku żywienia kurs barmański, 
w którym wzięło udział 26 uczniów 
z klasy IV Technikum Żywienia i 
Gospodarstwa Domowego oraz II 
i I Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
– kucharz małej gastronomii.
 Poprowadził go Zakład Dosko-
nalenia Zawodowego z Tarnowa 
realizując część teoretyczną, pod-
czas której uczestnicy poznali sprzęt 
barowy, rodzaje i podział naczyń 
szklanych, rodzaje napojów bez-
alkoholowych i alkoholi, rodzaje i 
zastosowanie soków owocowych 
i owoców, koktajli fantazyjnych, 
bezalkoholowych i alkoholowych, 
historię barmaństwa, produkcję 
poszczególnych alkoholi i podział 
drinków oraz część praktyczną, rea-
lizowaną w formie ćwiczeń – parze-
nie kawy z dodatkami, sporządzanie 
koktajli, dobór rodzajów napojów 
bezalkoholowych i alkoholi, spo-
rządzanie drinków według różnych 
receptur oraz ich dekorowanie i 
serwowanie. 
 Podczas kursu uczniowie dowie-
dzieli się, że dobór odpowiedniego 
kieliszka lub szklanki podnosi 
końcowy efekt wyglądu. Szkło 
dobiera się do rodzaju, charakteru i 
pojemności sporządzanego napoju. 
Wybierając element dekoracji owo-
ców bierze się pod uwagę wielkość 
naczynia oraz rodzaj i charakter 
napoju.
 Dekoracja ma jedynie podkreślić 
walory koktajlu, a nie zdominować 
go zupełnie. Stosuje się owoce: 
kiwi, śliwkę, liczi, miechunkę, je-
żyny, truskawki, cytryny, karambolę, 
limę, porzeczki, borówki, pomidory, 
pomarańcze, nektarynki, gruszki, pi-
taję, wisienki, winogrona, kumkwat, 
jabłka, melon, seler, ananas.
 Kurs zakończył się egzaminem 
składającym się z części pisemnej 
oraz praktycznej, podczas której 
należało sporządzić wylosowany 
drink, udekorować go i zaprezen-
tować przed trzyosobową komisją. 
Uczestnicy wykazali się stupro-
centową frekwencją, zaintereso-
waniem i zaangażowaniem, więc 
po pozytywnie zdanym egzaminie 
otrzymali zaświadczenia o przy-
uczeniu do zawodu „barman” i mogą 
teraz zaświadczyć, że być dobrym 
barmanem to prawdziwa sztuka, a 
konsumpcja nie polega na ilości, 
lecz na jakości i estetyce serwowa-
nych trunków.
Kierownik Szkolenia Praktycznego

Janina Słupek

Kurs barmański w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Uczestnicy kursu podczas zajęć

Owoce używane do dekoracji koktajli

Wspólna fotografia na zakończenie kursu
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W okresie wakacyjnym od 13 lipca do 26 sierpnia w 
2007 roku odbędzie się II Ogólnopolski Festiwal 

„Rzeszów In Plus” ponownie organizowany przez Pod-
karpacki Instytut Książki i Marketingu przy współpracy 
z Urzędem Miasta Rzeszowa. Patronat honorowy objął 
Prezydenta Miasta Rzeszowa, Tadeusz Ferenc. Program 
przewiduje projekcje filmów kina niezależnego, sztuki 
multimedialnej, animacji komputerowych multidiaporam 
i itp. Parterem Festiwalu jest Telewizja Kino Polska oraz 
Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
 Festiwal ma na celu prezentację miasta Rzeszowa jako 
dynamicznego, nastawionego na permanentny rozwój ośrodka 
wspierającego wszelką działalność gospodarczą, naukową i 
kulturalną a także prezentację dorobku polskiej kinematogra-
fii. Czas festiwalu to sześć wakacyjnych tygodni. Projekcje 
filmów i spotów reklamowych odbywają się od czwartku do 
niedzieli każdego festiwalowego tygodnia, przez 24 dni.  W 
tym roku organizatorzy zamierzają rozszerzyć formułę festi-
walu i połączyć go z jednodniowymi pokazami i festynami 
w pobliskich gminach oraz miastach. 
 Festiwal Multimedialny “Rzeszów In Plus” jest konty-
nuacją rozpoczętego w ubiegłym roku 2006 cyklu przeglądu 
projekcji filmów, mających na celu propagowanie sztuki i 
kultury. Atutem organizowanego przez nas Festiwalu jest fakt, 
iż łączymy doświadczenie, wiedzę z umiejętnościami młodych 
artystów, zapraszając do współpracy zarówno młodych adep-
tów jak i osoby, które codziennie w swojej pracy zawodowej 
realizują działalność artystyczną – podkreśla Jerzy J. Fąfara, 
dyrektor Instytutu, pomysłodawca Festiwalu. 
 “Rzeszów In Plus” to festiwal multimedialny, w ramach 
którego odbędzie się  konkurs dla młodych twórców fil-
mowych i fotografów. Konkurs polega na ukazaniu miasta 
Rzeszowa jako metropolii, wskazanie na jego dynamiczny 
kierunek rozwoju i kreowanie nowoczesnego wizerunku. 
Uczestnicy konkursu przy wykorzystaniu fotografii, filmu, 
reportażu, spotu reklamowego lub dowolnej techniki 
multimedialnej mogą tworzyć dzieła promujące stolicę wo-
jewództwa podkarpackiego. Konkurs jest otwarty dla wszyst-

kich, a chętni do wzięcia udziału mogą przysyłać swoje prace 
do 30 lipca. Rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne wręczenie 
nagród nastąpi pod koniec wakacji, 26 sierpnia. Sponsorami 
nagród są organizatorzy Festiwalu oraz nasz Partner, Telewizja 
Kino Polska.
 Planując kolejną edycję chcemy dodać do ofer-
ty festiwalowej zajęcia warsztatowe z zakresu filmu  
i fotografii, spotkania z twórcami oraz dyskusje pane-
lowe na najistotniejsze tematy związane z uprawianiem 
tego rodzaju sztuki przez ludzi młodych. Dodatkowo w 
każdą sobotę wystąpi jeden z debiutujących zespołów 
regionalnych. Chętnych do zaprezentowania swoich wo-
kalnych i muzykalnych umiejętności prosimy o kontakt  
 – dodaje Iwona Syniec, dyrektor Festiwalu.
 Kino offowe  - kino niezależne - niezależna, niekomer-
cyjna, czasami amatorska kinematografia. Realizowane 
filmy to, nisko budżetowe produkcje. Są sztuką - prze-
kazem własnej, artystycznej wizji świata. Zazwyczaj są 
to filmy krotko - lub średniometrażowe - dokumentalne, 
eksperymentalne i fabularne. Do pionierów kina offowego  
w Polsce należy zaliczyć m.in Józefa Robakowskiego, 
twórców z Zespołu Filmowego TORPEDA - Leszka 
Turowskiego, Witolda Świętnickiego, Mariusza Pie-
siewicza, twórców z Z.F.Skurcz także Jerzego Jernasa  
z niezależnej grupy twórczej GARAŻ-film.(źródło: wikipe-
dia)
Partnerzy korporacyjni: Bank BPH, Pixelforge s.c. Studio 
Graficzne
 Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy na 
Festiwal znaleźć można pod adresem www.instytutksiazki.
rzeszow.pl

Więcej informacji udzielają:
Iwona Syniec, tel. 604 60 37 68, e-mail: redakcja@insty-
tutksiazki.pl
Bartosz Kuźniar, tel. 668 81 71 74 e-mail: redakcja@insty-
tutksiazki.rzeszow.pl

„Rzeszów In Plus” - wakacyjną stolicą filmu niezależnego

ZAPRASZAMy NA FeSTyN I ZABAWĘ
W niedzielę 20 maja zapraszamy do Siedlisk-Bogusz

 
 Gimnazjum i Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach-Bogusz, podobnie jak w ubiegłych 
latach zapraszają wszystkich na Gminne Zawody Pożarnicze Drużyn Młodzieżowych oraz inne 
atrakcje, które odbędą się w niedzielę 20 maja 2007 roku od godz. 1400 na boisku szkolnym przy 
drodze Siedliska - Brzostek.

W programie przewidujemy:

• 14. 00 - zawody pożarnicze drużyn młodzieżowych
- sztafeta
- ćwiczenia bojowe 

• 16. 00 – konkursy i zabawy dla dzieci (trampolina, samochodziki)
• 16. 30 - ogłoszenie wyników zawodów i rozdanie nagród
• 16. 00 - 17. 00 - pokazy sprzętu strażackiego Państwowej i Ochot-

niczej Straży Pożarnej 
• 17. 00 - Mecz piłki nożnej nauczyciele kontra strażacy 
• 15. 00 - 18. 00 - Loteria fantowa - losowanie 
• 14. 00 - 18. 00 - inne niespodzianki, lody, grill itp. 
• 19. 00 - zabawa taneczna w remizie OSP w Siedliskach-Bogusz
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Lp Nr 
działki

Pow. 
(ha)

Wartość 
rynkowa wg 
wyceny (zł)

Koszt 
podziału 

(zł)

Koszt 
wyceny 

(zł)

Łączna 
wartość 

(zł)
1 626/10 0,18    10 087,- 371,- 160,- 10 618,-
2 626/11 0,15    11 063,- 371,- 160,- 11 594,-
3 626/12 0,13      9 588,- 371,- 160,- 10 119,-

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
z dnia  17 kwietnia 2007 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/311/01 Rady 
Gminy Brzostek z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie 
sprzedaży w trybie przetargowym działek ozn. nr ewid. 
626/6 626/7, 626/8, 626/9, 626/10, 626/11, 626/12, 626/13 
położonych w Nawsiu Brzosteckim stanowiących własność 
Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczo-
ne zostają do sprzedaży w drodze przetargu następujące 
nieruchomości:
działki budowlane oznaczone nr ewid. 626/10 o pow. 0,18 
ha, 626/11 o pow. 0,15 ha i 626/12 o pow. 0,13 ha położo-
nych w Nawsiu Brzosteckim , objętych Księgą Wieczystą 
Nr  27 795 stanowiących własność Gminy Brzostek.
Działki te położone są w obrębie zabudowy zagrodowej i 
gruntów użytkowanych rolniczo. Teren uzbrojony w sieci 
komunalne: wodociąg, sieć energetyczną, gazociąg.
Zgodnie z decyzjami z dnia 06.07.2004 roku Nr RGiMK.
IV.7431-21,22,23/2004 Wójta Gminy w Brzostku o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu, działki te 
przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych, 
gospodarczo-garażowych.
Działka 626/10 posiada kształt nieforemny, trójkątny, nato-
miast działki ozn. nr ewid. 626/11 i 626/12 są w kształcie 
prostokąta, dojazd drogą o nawierzchni gruntowej. Obecnie 
użytkowane  rolniczo.

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż w/w 
nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od daty niniej-
szego ogłoszenia.
W razie wyniesienia  granic na gruncie, koszty pokrywa 
kupujący.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY 

(LICYTACJA)
na wynajem  lokali użytkowych położonych w Kamie-
nicy Dolnej – stanowiących własność Gminy Brzostek
 
Przedmiotem najmu są lokale użytkowe z przeznacze-
niem na prowadzenie nieuciążliwych  usług dla wsi- sta-
nowiące własność Gminy Brzostek, położone w budynku 
byłej szkoły w Kamienicy Dolnej:
Lokal nr 1 - o powierzchni użytkowej 46,88 m2. Lokal 
wyposażony jest  w energię  elektryczną, gaz i bieżącą 
wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2  powierzchni 
użytkowej wynosi 4,00 zł + 22% VAT-u miesięcznie.
Lokal nr 2 – o powierzchni użytkowej 68 m2. Lokal wy-
posażony jest  w energię  elektryczną i gaz. 
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2  powierzchni 
użytkowej wynosi 4,00 zł + 22% VAT-u miesięcznie.

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE 
SIĘ W URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU 

W DNIU 18 MAJA  2007 r. 
- DLA LOKALU NR 1 O GODZ. 1000  
- DLA LOKALU NR 2 O GODZ. 1030

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą 
wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 
15.05.2007r. w Kasie Urzędu Gminy w Brzostu lub na 
konto Urzędu Gminy (BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 
0080 0210 2020 0005)
Najemca ponosi opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz 
oraz wywóz nieczystości stałych. Umowa może być zawarta 
na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto 
UG.
Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
(pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2007 
rok.)

Sprzedam!!!
Sprzedam 30 arową działkę budowlaną uzbrojoną
Tel. 014 683 27 56

Terminarz rozgrywek (po zmianach)
V liga seniorów

Runda II rewanżowa sez. 2006/2007
24 kolejka - 12 maja
Jutrzenka Ławnica - Brzostowianka sobota, godz. 16:00
25 kolejka - 19 maja
Czarnovia Czarna - Brzostowianka sobota, godz. 14:00
26 kolejka - 27 maja
Brzostowianka - LKS Żyraków niedziela, godz. 15:00
27 kolejka - 3 czerwca
Strzelec Frysztak - Brzostowianka niedziela, godz. 15:00
28 kolejka - 10 czerwca
Brzostowianka - Ikarus Tuszów Nar. niedziela, godz. 15:00
29 kolejka - 17 czerwca
Raniżovia Raniżów - Brzostowianka niedziela, godz. 17:00
30 kolejka - 23 czerwca
Brzostowianka - Zryw Dzikowiec sobota, godz. 17:00

W piątek 27 
kwietnia 

po „brzoste-
ckim niebie” 
latał motolot-
niarz z Brzezin 
Witold Bujak. 
Zrobiłem mu 
kilka zdjęć nie 
wiedząc, że on 
nas też fotogra-
fuje. Później 
dowiedziałem 
się, że zdjęcia 
Brzostku wy-
konane wtedy 
przez  n iego 
można oglą-
dać na stronie 
internetowej: www.voxik.blog.interia.pl 
 Fotografie są bardzo ciekawe i warto je oglądnąć. Zobaczy-
my na nich nie tylko Brzostek, ale i sąsiednie miejscowości.

/fl/

Brzostek z lotu ptaka
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krZYżóWkA Z NAGrODą

Idą dwie żmije. Jedna mówi do dru-
giej:
- Czy my jesteśmy jadowite?
- Tak. A czemu pytasz?
- Bo właśnie ugryzłam się w język!

		
Jasio przynosi do domu torbę pełną 
jabłek. Mama pyta go:
- Skąd masz te jabłka?
Na to Jasiu:

- Od sąsiada.
- A on wie o tym? - pyta mama.
- No pewnie, przecież mnie gonił!

		
- Co by się stało, gdyby wszystkich 
polskich policjantów wysłać do Ame-
ryki?
- Podniósłby się średni poziom inteli-
gencji i tu, i tam.

		
Małżonkowie wpadają na dworzec ko-
lejowy, co sił biegną na peron, niestety, 
za późno. Mąż odwraca się do żony i 
krzyczy: 
- Gdybyś się tak nie guzdrała, to byśmy 
zdążyli! 

- Gdybyś mnie tak nie poganiał, to by-
śmy krócej czekali na następny!

		
Jaka jest różnica między koniem i 
koniakiem? 
- Taka sama jak między rumem i ru-
makiem.

		
W sądzie: 
- Czy oskarżony był już karany? 
- Tak, za konkurencję. 
- Za konkurencję się nikogo nie karze! 
A co oskarżony robił? 
- Takie same banknoty jak mennica 
państwowa.

		

Poziomo:
1) Jednostka oporu elektrycznego;  
3) Wytwarzanie dzianiny za pomocą 
szydełka; 5) Symbol chemiczny radu;  
6) Wzywały kiedyś na wojnę; 7) Imadło; 
9) Nieczułość, zniechęcenie; 15) Bzik, 
fioł; 16) Zbudował arkę; 18) Jama, 
otwór; 19) Karłowaty koń domowy;  
21)  Obrady, dyskusje; 22)  Nota;  
23) Postać z dramatu S. Wyspiańskiego 
„Wesele”; 24) Drugie co do wielkości 
jezioro Europy; 26) Dowód zapłaty z 
kasy; 28) Mocne ścięcie piłki tenisowej; 
30) Nadawane na chrzcie; 31) Mały lasek 
brzozowy; 32) Zwrot kończący mod-

litwę; 35) Węgierski taniec narodowy;  
36) Czynność z grzebieniem.
Pionowo:
2) Jezioro we wschodniej części Zairu; 
3) Dramat Gabrieli Zapolskiej; 4) Jezioro 
na granicy USA i Kanady; 5) Ból nerwu 
kulszowego; 6) Statek kosmiczny prze-
znaczony do wielokrotnego transportu 
ludzi i sprzętu; 8) Pierwsza faza wzrostu 
rośliny; 10) Deser na mleku; 11) Głupiec, 
dureń; 12) Ubije pianę; 13) Operacja 
bankowa; 14) Narodowość; 17) Bazar; 
20) Miasto w Islandii; 25) Tarcza Zeu-
sa; 26) Porwał Helenę; 27) Polecenie;  
29) Stolica Jordanii; 33) Symbol che-

miczny kadmu; 34) Symbol chemiczny 
cezu.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
5 czerwca 2007 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: JAKUB SZELA ZE 
SMARŻOWEJ.
Nagrodę książkową wylosował WITOLD 
KOLBUSZ z Kołbrzegu.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal
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Eliminacje gminne olimpiady od-
były się w tym roku 27.04. w sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej w 
Brzostku, a ich organizatorami byli: 
Urząd Gminy w Brzostku, Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
LKS „Brzostowianka” Brzostek i Szkoła 
Podstawowa w Brzostku.
Wyniki rozgrywek przedstawiają się 
następująco:

Dziewczęta do lat 14:
1. Magdalena Śliwa z Kamienicy 

Górnej
2. Paulina Zegarowska z Brzostku
3. Agata Raś z Kamienicy Górnej

Chłopcy do lat 14:
1. Sławomir Wójcik z Kamienicy 

Górnej
2. Józef Zieliński z Grudnej Górnej
3. Marcin Wal z Gorzejowej

Dziewczęta od 15 do 20 lat:
1. Katarzyna Gąsior z Siedlisk-Bo-

gusz
2. Agnieszka Pawlik z Gorzejowej
3. Ewa Smoroń z Siedlisk-Bogusz

Chłopcy od 15 do 20 lat:
1. Rafał Wierzbicki z Grudnej Dol-

nej
2. Mirosław Raś z Kamienicy Górnej
3. Mariusz Dachowski z Kamienicy 

Górnej

Mężczyźni od 21 do 45 lat:
1. Sławomir Rams z Brzostku
2. Paweł Dziedzic z Brzostku

 Wszyscy uczestnicy sklasyfikowani 
na miejscach I – III w poszczególnych 
kategoriach otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i nagrody rzeczowe.

 W sobotę 28.04. odbyły się elimi-
nacje powiatowe olimpiady w Pustko-
wie Osiedlu, w których uczestniczyli 
zdobywcy pierwszych dwóch miejsc 
w eliminacjach  gminnych. Nasi repre-

zentanci zajęli następujące miejsca w 
swoich kategoriach: Magdalena Śliwa 
– I, Paulina Zegarowska – III, Sławo-
mir Wójcik – II, Józef Zieliński – IV, 
Agnieszka Pawlik – III, Ewa Smoroń 
– V, Rafał Wierzbicki – III, Stanisław 
Tyburowski – I, Sławomir Rams – III, 
Stanisław Król – I.
Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc 
reprezentować będą powiat dębicki na 
finale wojewódzkim olimpiady, który 
odbędzie się w czerwcu w hali sportowej 
Politechniki Rzeszowskiej.

a.l.

VIII Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego - 2007
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W dniach 29-30 czerwca 2007r. odbędzie się VII OGÓL-
NOPOLSKI  SPŁYW KAJAKOWY  rzeką Wisłoką. 

Każdego roku impreza gromadzi wielu uczestników kajako-
wego szaleństwa, którzy przybywają z różnych stron naszego 
kraju oraz z zagranicy. W 2006r. w spływie wzięło udział 168 
kajakarzy związanych nie tylko  z różnymi klubami kajakowy-
mi, ale byli to także liczni mieszkańcy powiatu dębickiego. 
 Spływ ma charakter otwarty mogą w nim brać udział oso-
by, które ukończyły 18 lat, a niepełnoletnie pod opieką osób 
dorosłych. W imprezie uczestnicy spływu  biorą udział na 
własnym sprzęcie i na własną odpowiedzialność. Warunkiem 
niezbędnym jest umiejętność pływania potwierdzona „kartą 
pływacką”, „patentem żeglarskim” lub pisemnym oświadcze-
niem o posiadaniu takiej umiejętności. Do startu dopuszczone 
będą kajaki „jedynki” - tylko uczestnicy  pełnoletni i „dwójki” 
– przynajmniej jedna osoba dorosła. Nad bezpieczeństwem 
i sprawnym przebiegiem spływu jak co roku czuwać będą : 
komandor, ratownicy i lekarz. 
 Spływ kajakowy rzeką Wisłoką jest  propozycją dla osób 
pragnących aktywnie wypoczywać. Trasa jest bardzo rekrea-
cyjna i  stosunkowo łatwa, dlatego znakomicie nadaje się dla 
zupełnie początkujących kajakarzy. Na całej trasie spływu 
towarzyszą kajakarzom piękne widoki. Polecamy tę formę 
rekreacji wszystkim, tym którzy lubią aktywny wypoczynek 
w kontakcie z przyrodą. 
 Informacje dotyczące spływu będą również dostępne na 
stronach internetowych www.brzostek.kw.pl, www.ugdebica.pl

M.Cz.

Spływ kajakowy „rzeką Wisłoką”

Fot. J. Nosal

Rośnie „Żywy 
Pomnik”Jana 
Pawła II
Dzięki inicjatywie Ks. Pro-

boszcza Jana Cebulaka, obok 
budynku Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Brzostku, powstaje 
„Żywy Pomnik” Jana Pawła II. 
Ten pokaźnej wielkości budynek 
(60 m dlugości) będzie służył w 
przyszłości ludziom starszym, 
potrzebującym opieki.
 Aby dokończyć to przedsię-
wzięcie czeka brzostecką parafię 
jeszcze sporo wysiłku.

/fl/

Zapomniana kapliczka
Krzyże przydrożne i kapliczki, to charakterystycz-

ny element polskiego pejzażu. Wśród pól, na 
skrzyżowaniach dróg, w cieniu drzew, przy polnych 
drogach egzystują skarby religijnego kultu, tradycyjnie 
przyozdabiane polnym kwieciem i będące miejscem 
modlitwy i zadumy - szczególnie w maju.
 W naszej gminie jest kilkadziesiąt zabytkowych 
kapliczek. Wszystkie są w miarę zadbane z wyjątkiem 
tej w Przeczycy, wzniesionej w I połowie XIX wieku, 
przy starym trakcie Przeczyca - Jodłowa. Z roku na 
rok stan tej pięknej kapliczki pogarsza się, ale nikt nie 
robi nic, żeby to zmienić. Czy nie można by zadbać 
o ten zabytek, aby wkrótce nie uległ całkowitemu 
zniszczeniu? /fl/
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