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POŚWIĘCENIE SZTANDARU OSP W SKUROWEJ
W strugach deszczu, 25 lipca br. od-

była się uroczystość Poświęcenia 
Sztandaru  Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Skurowej oraz poświęcenie wozu 
bojowego i wyremontowanego Domu 
Ludowego. Mszę św. w intencji stra-
żaków odprawił ks. Marek Marcićkie-
wicz – proboszcz parafii przeczyckiej. 
W homilii przybliżył postać św. Floria-
na – patrona strażaków oraz podkreślił 
ciężką pracę strażaków – ochotników 
podczas pożarów i klęsk żywiołowych.
 Po Mszy św. Burmistrz Brzostku Le-
szek Bieniek przywitał przybyłych na 
uroczystość mieszkańców Skurowej, 
jednostki OSP z tereny gminy Brzostek 
oraz z Błażkowej, Dębowej i Jodłowej, 
jak również zaproszonych gości, wśród 
których znaleźli się m. in. posłowie: Re-
nata Butrym, Kazimierz Moskal i Jan 
Warzecha, przedstawiciele Sejmiku Sa-
morządowego Województwa Podkar-
packiego: Czesław Łączak –wiceprze-
wodniczący Sejmiku i Andrzej Reguła, 
Franciszek Augustyn – członek Zarzą-
du Głównego Związku OSP w Warsza-
wie, władze powiatu: Władysław Biela-
wa – starosta powiatu dębickiego i Ma-
ria Przebięda – członek zarządu powia-
tu, komendant powiatowy PSP bryga-
dier Wojciech Buszek, zastępca komen-
danta powiatowego Policji mł. inspektor 
Grzegorz Maksimczuk, Burmistrz Pil-

zna Ewa Gołębiowska, wójtowie: Jo-
dłowej – Robert Mucha, Gminy Dębi-
ca – Stanisław Rokosz, Czarnej – Józef 
Chudy, Żyrakowa – Krzysztof Moskal 
– jednocześnie prezes Zarządu Powia-
towego OSP, Władysław Radzik – wi-
ceprezes Zarządu Powiatowego OSP, 
st. brygadier Zbigniew Mróz – prze-
wodniczący koła emerytów i rencistów 
PSP, przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Brzostku Zofia Skórska wraz z radny-
mi i sołtysami oraz pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Brzostku.
 Burmistrz podziękował strażakom 
z OSP Skurowa za ich służbę na rzecz 
potrzebujących, za poświęcenie w rato-
waniu mienia i życia ludzkiego. Podzię-
kował również wszystkim strażakom za 
pracę przez cały rok, a szczególnie w 
chwilach największego zagrożenia. W 
czasie tegorocznej powodzi nasi stra-
żacy przepracowali ponad 11 500 go-
dzin niosąc pomoc nie tylko na terenie 
naszej gminy, ale także w Dębicy, Za-
wierzbiu, Tarnobrzegu i Gorzycach.
 Listy gratulacyjne nadesłali: posłan-
ka Krystyna Skowrońska – Przewodni-
cząca Parlamentarnego Zespołu Straża-
ków oraz Wojewoda Podkarpacki Mi-
rosław Karapyta.
 Akt nadania sztandaru, nawiązujące-
go swą symboliką do kultu Matki Bo-
żej Przeczyckiej i św. Floriana, odczy-

tał Komendant Gminny OSP Krzysztof 
Zegarowski. Franciszek Augustyn i Le-
szek Bieniek przekazali sztandar Preze-
sowi OSP Skurowa Franciszkowi Bło-
niarzowi, który wręczył go Naczelniko-
wi Ireneuszowi Pruchnikowi.
 Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Staży Pożar-
nych RP Medalem za zasługi dla po-
żarnictwa odznaczeni zostali:
- złotym: Czesław Szpak, Jacek Dzie-

dzic i Stanisław Chajec,
- srebrnym: Franciszek Błoniarz, Bog-

dan Błoniarz, Zbigniew Baran, Julian 
Barbarzak i Bronisław Pruchnik,

- brązowym: Jan Ramut, Krzysztof Ba-
ran, Tomasz Wnęk, Jarosław Baran i 
Stanisław Barbarzak.

 Decyzją Oddziału Powiatowego 
Związku OSP odznakę Wzorowego 
Strażaka otrzymali: Wojciech Gil, Ma-
rek Ramut, Wojciech Furman, Beata 
Błoniarz, Ireneusz Pruchnik, Paulina 
Nawracaj, Adam Pruchnik, Dominika 
Pruchnik i Andrzej Błoniarz.
 W części artystycznej wystąpił ze-
spół góralski WHISKY oraz dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Przeczycy przy-
gotowane przez Annę i Władysława Ra-
mutów.
 Uroczystość zakończyła się tradycyj-
ną zabawą taneczną.

Marta Król

Historia OSP Skurowa
1965 - 2010

Działo się to w roku 1965, gdy świadomi obowiązków i 
zadań, jakie przyjmują na siebie, mieszkańcy Skurowej 

decydują się zorganizować Ochotniczą Straż Pożarną. Zało-
życielami zostają: Antoni Baran, Wojciech Baran i Włady-

sław Łukasik. 
Skromny sprzęt, jaki udało się zdobyć dużym trudem, prze-
chowywany był w zabudowaniach mieszkańca Skurowej, Woj-
ciecha Barana. Wóz konny i ręczna pompa strażacka służy-
ły w wypadku wybuchu pożaru. Dopiero po jakimś czasie ten 
skromny sprzęt zastąpiły konie mechaniczne. Zakupiono przy-
czepkę do traktora, którą wykorzystywano do różnych akcji. 
Następnie w 1997 roku OSP otrzymała pierwszy wóz bojo-
wy marki Żuk, który był dopingiem dla druhów do gotowości 

bojowej. Samochód ten druhowie 
przechowywali w garażu Domu 
Ludowego, a był on wykorzysty-
wany nie tylko do akcji pożarni-
czych, ale także powodziowych. 
 W końcu, po wielkich trudach, w 
1998 roku oddano do użytku remi-
zę strażacką. Zasłużeni członko-
wie OSP otrzymali odznaczenia 
i medale: Leopold Ramut – zło-
ty; Eugeniusz Dudek, Stanisław 
Chajec, Włodzimierz Ramut i Ja-
cek Dziedzic – srebrny; Czesław 
Szpak, Józef Gil i Józef Malinow-
ski - brązowy, a Stanisław Barba-
rzak i Jarosław Baran dostali od-
znaczenie Wzorowy Strażak. W 
okresie istnienia OSP jej naczel-
nikami byli: Władysław Łukasik, 
Eugeniusz Dudek, Bogdan Bło-
niarz i Jacek Dziedzic. W 2006 
roku wybrano nowy skład zarzą-
du, którego naczelnikiem zosta-
je Ireneusz Pruchnik, a prezesem 
Franciszek Błoniarz. 
 Ten skład dopiero po wielu la-
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tach, czynił dalsze postępy w uno-
wocześnieniu budynku remizy, jej 
wyposażeniu i szkoleniu członków 
OSP. W tym samym roku jednost-
ka dostała nowszy samochód mar-
ki Żuk. 
 Nowy zarząd zadbał też o wy-
gląd druhów i zakupił mundu-
ry strażackie, w których strażacy 
pięknie prezentują się na różnych 
uroczystościach. 
 OSP aktywnie uczestniczy 
w życiu parafialnym kościoła w 
Przeczycy. Druhowie biorą udział 
w uroczystościach odpustowych, 
pełnią straż honorową przy Gro-
bie Pańskim i uczestniczą w  pro-
cesjach. Od 10 lat w Sanktuarium 
Matki Bożej w Przeczycy 16 sierp-
nia odprawiana jest Msza Święta w 
intencji strażaków, na którą zjeż-
dżają się jednostki z całego powia-
tu. W 2009 roku OSP została wy-
posażona w kolejny samochód bojowy marki IVECO. 
 Z wielkim zaangażowaniem i silną wolą druhowie uczest-
niczą w zawodach sportowo- pożarniczych i młodzieżowych 
zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie zajmują czołowe 
miejsca.
 Największymi osiągnięciami druhów było uczestnictwo 

chłopców w zawodach sportowo-pożarniczych OSP i dwukrot-
ne uczestnictwo dziewcząt w powiatowych zawodach sporto-
wo-pożarniczych OSP. 
 Dzięki sprzętowi, jaki posiada jednostka i wielkiemu zaan-
gażowaniu jej członków, OSP Skurowa bierze czynny udział 
w różnego rodzaju akcjach i niesie pomoc potrzebującym.

Z prac Rady miejskiej
Rada Miejska w Brzostku podczas sesji, która odbyła się w 

dniu 14 lipca 2010 roku podjęła uchwały w sprawie:
• przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Brzostek,

• przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektro-
energetycznej 400 kV Tarnów – Krosno w Gminie Brzostek

• wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gmi-
ną Brzostek, a Województwem Podkarpackim w sprawie 
określenia szczegółowych zasad współpracy przy realiza-
cji Projektu „PseAP- Podkarpacki System e- Administra-
cji Publicznej”,

• upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobo-
wiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 
2011 i 2012 roku z przeznaczeniem na finansowanie Projektu 
„PseAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”,

• zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXVII/261/09 
Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009 roku,

• określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wyko-
nania budżetu Gminy Brzostek oraz przebiegu wykonania 
planów finansowych gminnych instytucji kultury i samo-
dzielnego gminnego publicznego zakładu opieki zdrowot-
nej za I półrocze,

• określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udziela-
nia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charak-
ter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzostek i jej 
jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności po-
mocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną,

• uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Brzo-
stek sołectwa: Bączałka, Bukowa, Januszkowice, Kamie-
nica Górna, Klecie, Opacionka, Siedliska – Bogusz, Wola 
Brzostecka.

Statuty pozostałych sołectw zostaną uchwalone po przedłoże-
niu opinii mieszkańców wyrażonej na Zebraniach Wiejskich.

Tematem obrad kolejnej XLIII sesji w dniu 27 lipca br. było 
podjęcie uchwał w sprawie:

• zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzostek, Sie-
dliska – Bogusz, Bączałka,

• określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organi-
zacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzi-
nach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

• przyjęcia darowizny działek położonych w Przeczycy, na 
rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonych pod regulację ist-
niejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowa-
nia drogi gminnej Przeczyca - Laskowiec.

Ewa Szukała

W dniu 21 lipca w Dębowcu odbyła się 
niecodzienna uroczystość. Przygo-

towywano się do niej kilkanaście miesię-
cy. Napisanie zbiorowej pracy i opubliko-
wanie jej w postaci 362 stronicowej książ-
ki pt. „Kobiety jasielskiej wsi w XX wie-
ku”, to szczytny pomysł mieszkanki Ja-
sła, wieloletniej pracownicy i działacz-
ki społecznej Koła Gospodyń Wiejskich 
na terenie byłego i obecnego powiatu ja-
sielskiego, Pani Genowefy Szerląg. Jest 
to praca osiemdziesięciu autorek-człon-

kiń Kół Gospodyń Wiejskich z dwuna-
stu gmin powiatu jasielskiego: Brzostek, 
Brzyska, Dębowiec, Jasło, Jodłowa, Ko-
łaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek 
Jasielski, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec 
- poszerzona o dokumentację fotograficz-
ną i kronikę KGW w Żółkowie pod kie-
runkiem Genowefy Szerląg. Dedykowa-
na została pamięci byłych i żyjących ko-
biet wiejskich - działaczek. Napisana w 
tonie spokojnym, serdecznym, a nawet 
zabawnym. Zawiera wspomnienia i wier-

sze. Znajdziemy tutaj historię powstania i 
działalności Koła Gospodyń Wiejskich w 
Brzostku. Relacje o naszej gminie wzbo-
gacają elementy tradycji, kultywowane 
przez wiele pokoleń. Wyrażamy wdzięcz-
ność i wielkie uznanie dla naszych Pań, 
które wniosły dużo pracy do powstania 
Rozdziału III – Gmina Brzostek. Swą 
bezinteresowną działalność społeczną na 
rzecz ojczyzny, a przede wszystkim na 
rzecz naszej wsi, „ocaliły od zapomnie-
nia”. Niewątpliwie, pozycja ta będzie do-
brą lekturą, dla miłośników i sympatyków 
naszej pięknej rodzimej tradycji. 
 Uroczystość została poprzedzona 

Kobiety jasielskiej wsi w XX wieku
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Ten nieco dziwny kod obok herbu 
i nazwy naszej miejscowości, to 

potwierdzenie, że Urząd Miejski w 
Brzostku 17 maja 2010 został oce-
niony i certyfikowany jako spełnia-
jący wymagania zawarte w między-
narodowej normie o takim właśnie 
symbolu, w zakresie : „Wykonywa-
nie zadań publicznych o znaczeniu 
lokalnym wynikających z powszech-
nie obowiązującego prawa, w celu 
doskonalenia metod pracy, wszech-
stronnego rozwoju miasta i zadowo-
lenia mieszkańców”
 Szczegóły dotyczące tej normy i 
sposobów jej spełnienia można zna-
leźć na stronie organizacji, która taki 
certyfikat wystawiła (www.sgs.com), 
lub wpisując w wyszukiwarkę „ISO 
9001:2008”. Upraszczając można 
powiedzieć, że potrzebne jest wypeł-
nienie kilku warunków, które poma-
gają w zrozumieniu i spełnieniu wy-
magań klienta, dostarczanie wyników 
skuteczności procesów oraz ich ciągłe 
doskonalenie, w oparciu o obiektyw-
ne pomiary.
 Dokument ten nie jest wprawdzie 
ostatecznym patentem na nieomyl-
ność i doskonałość Urzędu Miejskie-
go w Brzostku, jednak potwierdza dą-
żenie wszystkich pracowników do po-
prawiania jakości swojej pracy i choć 
droga do celu jeszcze długa, to jest to 
krok w dobrym kierunku. Urząd Miej-
ski w Brzostku jest więc w gronie wy-
różnionej mniejszości (znacznie wię-
cej jest tych, którzy tego certyfika-
tu jeszcze nie mają) co daje powody 
do satysfakcji i dopinguje do ciągłe-
go dbania o jakość.

P.S.

Certyfikat ISO 
9001:2008 dla 
Urzędu miejskiego 
w Brzostku

W uroczystości wzięły udział również brzosteckie członkinie KGW

Przedstawicielka brzosteckiego KGW 
Genowefa Tomaszewska dziękuje au-

torce pomysłu Genowefie Szerląg

Mszą Świętą  w Klasztorze oo. Salety-
nów w Dębowcu. Następnie wszyscy go-
ście przeszli do sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół, gdzie odbyła się uroczysta 

promocja książki połączona z degusta-
cją wiejskiego jadła. Biesiadę uświetni-
ły przemówienia i wspomnienia. Emocji 
dodał śpiew solistki ludowej i przygryw-

ki kapeli. To wszystko długo pozostanie 
w pamięci sympatycznych uczestników.

M. Kawalec
Fot. K. Gotfryd
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Naszym rozmówcą jest 
ksiądz Henryk Ma-
dziar, który od 2006 
roku pełni funkcję pro-
boszcza parafii pod we-
zwaniem św. Grzegorza 
Papieża w Gorzejowej.

Czy mógłby Ksiądz 
opowiedzieć nam, jaka 
była Księdza droga 
duszpasterska, zanim 
Ksiądz trafił do naszej 
parafii?
Moją pierwszą parafią po 
święceniach były Cięż-
kowice, następnie jako wikariusz pracowałem w parafiach: 
Olesno, Nowy Sącz – Matki Bożej Bolesnej, Dębica – La-
toszyn, Tarnów – bł. Karoliny Kózka, skąd przyszedłem do 
Gorzejowej.

Jak układała się współpraca Księdza Proboszcza z para-
fianami?
Odpowiem krótko: bardzo dobrze. Zawsze mogłem liczyć na 
pomoc parafian i doświadczałem tego co w relacjach miedzy-
ludzkich jest najważniejsze: życzliwości.

Jakie wydarzenie najbardziej zapadło Księdzu w pamię-
ci, w czasie posługiwania w naszej parafii?
Było to minionej zimy, konkretnie w I Piątek marca. Po ob-
fitych opadach śniegu zawiało drogi i do kaplicy w Gębiczy-
nie musiałem jechać przez Kamienicę Dolną, Jaworze i Gołę-
czynę (zamiast 7, 20 km). Do kaplicy dotarłem z godzinnym 
opóźnieniem. Jadąc myślałem, że nikogo już tam nie zasta-
nę. Okazało się, że jednak wszyscy czekali modląc się. Mini-
stranci odetchnęli z ulgą bo brakowało już im modlitw. Mó-
wili, odmówiliśmy już cały różaniec, Koronkę do Bożego Mi-
łosierdzia, Litanię do Serca Pana Jezusa.

Co Ksiądz sądzi o reformach polskiej szkoły?
Skarbem polskiej szkoły są mądrzy nauczyciele, którzy pomy-
sły reformatorskie zza ministerialnego biurka potrafią zaadap-
tować do realiów środowiska, w którym pracują i nie dają się 
zwariować nawiedzonym pseudoreformatorom. Dopóki bę-
dziemy mieć myślących nauczycieli, autentycznie zatroska-
nych o dobro dzieci, a nie o słupki i rankingi, myślę, że mo-
żemy być spokojni o wychowanie i edu-
kację dzieci i młodzieży. Bo to ostatecznie 
od nauczycieli zależy, czy i jak będą reali-
zowane nie zawsze mądre pomysły kolej-
nych ministrów.

W parafii działają grupy duszpasterskie. 
Jaka jest ich rola i wpływ na wizerunek 
naszej wspólnoty?
Kościół, chociaż w zewnętrznych struktu-
rach przypomina różne świeckie organiza-
cje jest jednak wspólnotą ludzi ochrzczo-
nych. I każdy powinien czuć się za Ko-
ściół odpowiedzialny i aktywnie uczestni-
czyć w jego życiu. Na co dzień różnie z tym 
bywa. Grupy duszpasterskie są takim wy-
razem aktywności członków Kościoła. W 
parafii Gorzejowej, takich sformalizowa-
nych grup jest niewiele: Liturgiczna Służ-
ba Ołtarza, Caritas i Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich. Natomiast jest duża gru-
pa ludzi, którzy nie tworząc żadnej grupy 
duszpasterskiej organizują się przy okazji 
różnych uroczystości: np. panowie kierują-

cy ruchem podczas odpustu, czy procesji Bożego Ciała, trzy-
mający straż przy Grobie Pana Jezusa, młodzież przygotowu-
jąca i prowadząca adorację w Wielki Czwartek i Wielki Pią-
tek, młodzież i dzieci tworzące grupy Kolędników misyjnych, 
grupa dziewcząt prowadząca śpiew w kaplicy w Gębiczynie, 
nauczyciele przygotowujący Ciemnicę i Grób Pana Jezusa.

Jak Księdzu układała się współpraca z władzami w na-
szym środowisku?
Bardzo dobrze. Parafia Gorzejowa leży na terenie dwóch gmin: 
Pilzno i Brzostek, co nie jest niczym niezwykłym ale już bar-
dzo ciekawie przebiega granica miedzy tymi gminami: ko-
ściół jest na terenie gminy Brzostek, a parking przy kościele 
to już gmina Pilzno; część cmentarza parafialnego jest na te-
renie jednej gminy a część na terenie drugiej. Z racji pełnio-
nej funkcji jestem częstym „bywalcem” i jednego i drugiego 
urzędu gminy i w jednym i w drugim spotykam się z ogrom-
ną życzliwością.

Na jakie Ksiądz problemy napotkał, podczas pełnienia 
funkcji proboszcza?
Jedynymi problemami, jakie napotkałem, to były zawiane 
drogi w zimie.

Jaka refleksja nasuwa się Księdzu po minionych latach w 
naszej parafii?
O Gorzejowej (jako parafii) pokutuje przekonanie, że jest 
parafią trudną duszpastersko (trudną z racji położenia a nie 
mieszkańców). Wielu ma wyobrażenie o Gorzejowej sprzed 
20 – 30 lat: bez drogi, gdzieś na krańcu świata, gdzie nawet 
diabeł mówi dobranoc. Że jest to z gruntu błędne wyobraże-
nie, wystarczy przyjechać do Gorzejowej. Ci, którzy tu przy-
jechali byli zachwyceni, jak sami mówili „urokliwym miej-
scem”. Tu czas płynie inaczej, powiedziałbym normalnie, tu 
się jeszcze „chodzi” nie biega. Tu można jeszcze spotkać życz-
liwych niewyrachowanych ludzi. Chciałoby się powtórzyć za 
naszym Papieżem z ostatniej jego pielgrzymki do Polski, gdy 
wracał do Watykanu: żal odchodzić. Ale równocześnie mam 
świadomość, że kapłaństwo to nie koncert życzeń lecz jak po-
wiedział mi ks. Biskup podczas ostatniej rozmowy misja – za-
danie do wykonania.

Bardzo serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi za 
rozmowę i życzymy sukcesów w pracy duszpasterskiej na 
nowej placówce.

atsz

Wywiad z Ks. Henrykiem madziarem - Proboszczem Parafii 
pod wezwaniem św. grzegorza Papieża w gorzejowej

Kościół w Gorzejowej
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Niektóre z ważniejszych działań podjętych po powodzi

Przejazd przez most w Bączałce już niedługo
Kiedy opadła woda po powodzi, okazało się, że straty na dro-

gach i mostach są ogromne i trzeba będzie wielu tygodni 

a nawet miesięcy, żeby przywrócić przejezdność we wszyst-
kich zniszczonych miejscach. Jednak wielu mieszkańców bra-
ło sprawy swoich dróg we własne ręce i przystępowano do na-
prawy. Jedno z poważniejszych uszkodzeń najwcześniej na-

prawili mieszkańcy Gorzejowej na moście koło 
dawnej zlewni mleka. Również w Bączałce „za-
łoga” sołtysa Dziadury najpierw uprzątnęła reszt-
ki zawalonego mostu, a później przygotowano 
wszystko do wylania betonowych przyczółków. 
Na przyczółkach ułożono szyny nośne i można 
było myśleć o płycie mostu. Następnym etapem 
było ścięcie drzew, pocięcie ich na deski i zmon-
towanie szalunku pod wylanie płyty. Przed beto-
nem trzeba było jeszcze ułożyć zbrojenie. Teraz, 
kiedy płyta jest już wylana, należy dać jej czas 
do całkowitego związania betonu, dosypać bra-
kujące podjazdy i most zostanie otwarty. Będzie 
to kolejny przykład dobrej współpracy mieszkań-
ców, którzy ciężko pracowali wiele dni i Urzędu 
Miejskiego (beton, stal, koparka, deski). Dzię-
ki takim ludziom (jest ich w naszej gminie wie-
lu i zasługują na najwyższe uznanie) dużo szyb-
ciej i mniejszymi nakładami można przywrócić 
do normalności nasze zniszczone drogi i mosty.

P.S.

Budują się mosty nie tylko dla Pana Starosty
Droga powiatowa z Brzostku do Siedlisk od dawna cie-

szyła się złą sławą i choć dziur na tym odcinku było nie-
mal tyle co gwiazd na niebie, to kierowcy jadą-
cy tą drogą używali raczej piekielnych słów do 
jej opisania. Po ostatniej zimie stan nawierzch-
ni jeszcze się pogorszył, choć niektórzy myśle-
li, że gorzej już być nie mogło. Na szczęście 
Starosta Powiatu Dębickiego otrzymał na po-
czątku tego roku unijne dofinansowanie do re-
montu tej drogi i drewnianego mostu w jej cią-
gu na rzece Kamienica. Brakującą kwotą czy-
li tak zwanym „udziałem własnym” Pan Staro-
sta „podzielił” się po równo z naszą gminą (to 
już stała tradycja). W budżecie gminy Brzostek 
przeznaczono na ten cel kwotę 730 tysięcy zło-
tych. Po rozstrzygnięciu przetargu, kiedy firma 
już miała przystępować do pracy, nawiedziły 
nas majowe i czerwcowe powodzie i sprawa się 
znacznie skomplikowała. Jednak wszystko za-
częło zmierzać we właściwym kierunku i obec-
nie równocześnie budowany jest most, a na dro-
dze prowadzone prace zbliżają się  już do asfal-
towania pierwszego odcinka. Do ostatecznego 

efektu trzeba będzie jeszcze poczekać do października, kie-
dy to planowane jest zakończenie remontu.

P.S.

Krajówka już przejezdna
Otwarto już remontowany odcinek drogi kra-

jowej nr 73 w Bukowej. Prace remontowe 
nadal na tym odcinku trwają, ale już od 15 lip-
ca dopuszczono tu wahadłowy ruch pojazdów.
 Odcinek ten został zamknięty 2 czerwca, a 
więc jeszcze przed powodzią. Wprawdzie osu-
wisko dawało znać o sobie już kilkanaście lat, 
ale jego naprawa cały czas polegała na nakłada-
niu kolejnych warstw asfaltu (w miejscu pęknię-
cia warstwa asfaltu przekroczyła 2 m). W koń-
cu jego stan pogorszył się na tyle, że GDDKiA 
musiała zmknąć ten odcinek drogi i wziąć się 
za remont z prawdziwego zdarzenia.
 W tej chwili cała trasa z Pilzna do Jasła jest 
już przejezdna, ale aż w trzech miejscach tj. w 
Kamienicy Dolnej, Bukowej i Kołaczycach obo-
wiązuje ruch wahadłowy.

/fl/
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Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu - fragmenty

Szkoła powszechna i marzenia cd.

Złota myśl „Aby coś umieć to trzeba to 
coś zrozumieć” utrwaliła się w mojej 

pamięci na stałe. Dzięki niej pozbyłem się 
fałszywego wstydu pytania o każde nie-
zrozumiałe dla mnie słowo i zjawisko. Je-
śli w szkole na lekcji czegoś nie rozumia-
łem prosiłem nauczyciela o wyjaśnienie mi 
tego. Nie zrażałem się niechętną odpowie-
dzią ani zdziwieniem, że nie rozumiem rze-
czy oczywistych.
 Z niepowodzeniem w zadawaniu pytań 
spotkałem się tylko na lekcji religii, po-
nieważ ksiądz katecheta był zdania, że nie 
trzeba rozumieć lecz należy wierzyć w to 
co jest napisane w katechizmie i mówio-
ne na religii. Na tym polega moc tajemni-
cy wiary, akcentował dobitnie. Rzeczywi-
ście jeśli coś jest tajemnicą to jak można 
tajemnicę rozumieć jeśli nie można jej po-
znać. Od czasu kiedy ksiądz 
katecheta mówił z zapałem o 
niedowiarkach i heretykach, 
o świętej inkwizycji, o ka-
rach boskich na ziemi za ży-
cia i po śmierci w piekle, zro-
zumiałem, że nie ma sensu py-
tać o niezrozumiałe dogmaty 
wiary ani o cokolwiek na lek-
cji religii by nie zostać niedo-
wiarkiem, którego będzie cze-
kać straszna kara boska. Posta-
nowiłem być grzecznym słu-
chaczem księdza i pojętnym 
uczniem katechizmu, recytu-
jąc z pamięci jego fragmenty. 
Dzięki temu z religii też mia-
łem stopień bardzo dobry.
  Bardzo radosnym prze-
życiem dla mnie był prezent, 
który otrzymałem w 1937r. 
od pana Seiferta, zarządcy 
kopalni węgla a naszego lo-
katora. Prezentem była książ-
ka pod tytułem „Historia żół-
tej ciżemki” Antoniny Domańskiej. Wów-
czas byłem uczniem piątej klasy szkoły 
powszechnej. Książka ta stała się dla mnie 
bogatym źródłem wiedzy i wyobrażeń o 
życiu ludzi wiejskich w okolicy Krakowa 
oraz mieszkańców Krakowa w XV wieku, 
kiedy Wit Stwosz wielki artysta rzeźbiarz 
tworzył wiekopomne dzieło jakim jest po-
dziwiany do dziś główny ołtarz w koście-
le Mariackim w Krakowie. Nade wszystko 
jednak fascynowały mnie przygody Waw-
rzusia głównego bohatera powieści. Przy-
gody Wawrzusia stały się faktycznym za-
lążkiem marzeń o mojej przyszłości.
 Wcześniej, bo latem 1937r. niezwykle 
istotnym wydarzeniem w moim życiu chło-
pięcym były uroczystości prymicyjne księ-
dza Stanisława Wójtowicza, najstarszego z 
trzech synów wdowy Wójtowiczowej, na-
szej bliskiej sąsiadki. Uczestniczyłem w 
nich wraz z całą naszą rodziną. W uroczy-
stościach kościelnych w Siedliskach brał 
udział tłum ludzi i wielu księży. Uczestni-
kami uroczystości byli nie tylko miejsco-
wi parafianie, lecz także wielu księży i lu-

dzi z sąsiednich parafii. Dużo młodzieży w 
strojach krakowskich i białych tworzyło or-
szak prymicyjny księdza Stanisława. W or-
szaku było też pięciu chłopców przepasa-
nych przez ramię czerwoną szarfą, którzy 
pełnili rolę przybocznych paziów księdza 
prymicjanta. Ja byłem starszym paziem z 
szarfą przez lewe ramię tak jak miała czo-
łówka banderii.
 Po uroczystej sumie prymicyjnej w ko-
ściele orszak gości księdza prymicjanta  
wyruszył bryczkami i furmankami od ko-
ścioła do rodzinnego domu księdza Wójto-
wicza. Kawalkadę pojazdów konnych pro-
wadziła banderia na koniach z biało-czer-
wonymi proporcami pod dowództwem 
Andrzeja Prokuskiego. W dwuizbowym 
mieszkaniu Wójtowiczów nawet na stoją-
co nie sposób byłoby przyjąć wszystkich 
przybyłych gości. Doskonałym rozwiąza-
niem okazała się duża wiata do suszenia ce-
gły wytwarzanej w cegielni po lewej stronie 
domu. W pustej wówczas wiacie zmonto-
wano z desek stoły i ławy, które mogły po-
mieścić wszystkich zaproszonych gości.
 Podczas prymicyjnej biesiady kilka zna-
nych mi osób oraz ksiądz Wójtowicz nawią-
zywało ze mną bardzo życzliwą rozmowę, 
która streszczała się do tego, bym nadal pil-
nie się uczył, a kiedyś będę miał tak pięk-

ne prymicje jak te co w nich uczestniczy-
my. Szczerze byłem zdziwiony wyrazami 
nadziei co do mojej przyszłości, ponieważ 
wiadomym było, że nie przyjąłem od księ-
dza katechety Kuczka propozycji zostania 
ministrantem po nauczeniu się ministrantu-
ry po łacinie. Moje zainteresowania osoba-
mi stanu duchownego wynikało z wielkiego 
szacunku dla nich zwłaszcza dla moich uko-
chanych cioć zakonnic Wierzbickich oraz 
bardzo miłego kleryka a teraz już księdza 
Stanisława Wójtowicza. Naturalnie oka-
zywane mi zainteresowanie i życzliwość 
gości prymicyjnych były mi bardzo miłe. 
Często myślałem o nich później ale tylko 
w sensie potrzeby pilnego uczenia się bym 
mógł zostać wykształconym człowiekiem, 
być może sędzią albo adwokatem. Wiele 
słyszałem o prawnikach w opowiadaniach 
taty z przebiegu rozpraw sądowych w pro-
cesie cioci Gruszkowej przeciwko Stokło-
sie właścicielowi kopalni węgla, który nie 
płacił dzierżawy za użytkowane grunty na 
potrzeby kopalni. Życzliwe wyrazy zain-
teresowania się moją przyszłością splotły 

się później z przeżyciami, których dozna-
wałem w toku czytania „Historii żółtej ci-
żemki”. Uświadamiałem sobie coraz wy-
raźniej, że moja przyszłość, podobnie jak 
Wawrzusia nie będzie związana z rodzin-
ną wsią, lecz być może los zwiąże mnie z 
Krakowem albo innym miastem gdzie będę 
się uczył.
 Rozbudzone marzenia o przyszłości roz-
wijały się pod wpływem różnych bodźców. 
Od czasu do czasu przyjeżdżał na urlop do 
swoich rodziców mój kuzyn Ignacy Papier, 
który był podoficerem zawodowym w jed-
nostce wojskowej w Jarosławiu. Za każdym 
razem odwiedzał też naszą rodzinę. Opo-
wiadał bardzo interesująco wiele szczegó-
łów z barwnego życia wojskowego w od-
niesieniu do zawodowej kadry podofice-
rów i oficerów. On sam w stopniu starszego 
sierżanta pełnił funkcję szefa jednej z kom-
panii w jarosławskim pułku piechoty. Jego 
opowiadania podniecały moją wyobraźnię 
podobnie jak przygody Wawrzusia. Ignac 
imponował mi swoim eleganckim wyglą-
dem w mundurze i sprężystością ruchów. 
Był elokwentny i miał duże poczucie hu-
moru. To co opowiadał świadczyło, że jest 
zadowolony z życia i obranego zawodu, a 
w ogóle to powodzi mu się dobrze. Bar-
dzo lubił dyskutować o życiu wojskowym 

z moim tatą, gdyż rozumieli 
się dobrze w tej tematyce.
 Uroki życia wojskowe-
go miałem możność zoba-
czyć także bezpośrednio w 
koszarach podczas wyciecz-
ki szkolnej. Kierownik szko-
ły pan Jan Krawczyk wspól-
nie z rodzicami zorganizowa-
li wycieczkę dla uczniów pią-
tej klasy przed zakończeniem 
roku szkolnego do koszar puł-
ku ułanów w Dębicy. Podróż 
do Dębicy i z powrotem od-
byliśmy furmankami konny-
mi. Program kilkugodzinnego 
pobytu w koszarach był boga-
ty i obejmował: powitanie wy-
cieczki, śniadanie żołnierskie 
w ich stołówce, zwiedzanie sal 
żołnierskich, zapoznanie się z 
uzbrojeniem i oporządzeniem 
ułańskim, zwiedzanie stajni i 
ujeżdżalni krytej, obserwowa-
nie musztry i szarży ułańskiej, 

obiad żołnierski i pożegnanie.
 Wycieczka zrobiła na mnie ogromne 
wrażenie. Długo jeszcze  wracałem myśla-
mi i wyobraźnią do wszystkiego co widzia-
łem. Szczególnie głęboko przeżyłem ćwi-
czenia szarży dwóch pododdziałów ułań-
skich nacierających na siebie. Na tle poczy-
nionych obserwacji bardzo korzystne wra-
żenie zrobili na mnie oficerowie. Ich sym-
patyczny wygląd i zdecydowane działanie 
bardzo mi się podobały. Dałem temu wy-
raz w wypracowaniu domowym na temat 
wrażeń z wycieczki.
 W mojej świadomości narastało prze-
konanie, że mam szanse osiągnąć w życiu 
wiele, jeżeli będę miał wysokie oceny w 
nauce. Postanowiłem ukończyć szkołę po-
wszechną z jak najlepszymi wynikami co 
stworzy mi większe możliwości dostania 
się do gimnazjum. Tam będę intensywnie 
się uczył, by zdobywać jak najwięcej wie-
dzy, która pozwoli mi dostać się na studia 
uniwersyteckie tak jak mojemu kuzynowi 
Romkowi Wojnarowskiemu z Brzezin.

c.d.n.

Fotografia z uroczystości prymicyjnych ks. Stanisława Wójto-
wicza na przyjęciu w zagrodzie jego rodziny w Grudnej Dolnej
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PRADZIEJE ZIEmI

Trudno to sobie wyobrazić, ale są na to 
dowody, że miliony lat temu w miejscu 

dzisiejszych Siedlisk, Smarżowej, Grudnej 
było morze, szerokie i głębokie morze. Nie 
było Karpat, Beskidów i Pogórza – było je-
dynie szumiące falami morze. Jak okiem 
sięgnąć – woda i tylko woda. Być może w 
miejscu, gdzie stoi teraz Twój dom, dawno 
temu morska głębina sięgała setki, a może 
nawet tysiące metrów. Nie było Grudnej, 
Brzostku, Pilzna, Wisłoki – było tylko mo-
rze. I nie jest to jedynie hipoteza, lecz na-
ukowo udowodnione fakty. Według na-
ukowców w zamierzchłych czasach na 
znacznych obszarach dzisiejszej Europy 
królowało morze.
 Na północ od brzegów morza rozciąga-
ły się grzbiety gór, których obecnie już nie 
ma. Przez setki tysięcy lat z gór spływała 
woda niosąc ze sobą kamienie, żwiry, iły i 
różne szczątki nieorganiczne, z których na 
dnie morza tworzył się osad. Następ-
nie z tych osadów, pod wpływem wy-
sokiego ciśnienia wody, tworzyły się 
mocno sprasowane warstwy skał.
 I nagle – około piętnastu milionów 
lat temu – wydarzyło się coś nadzwy-
czajnego, coś co zmieniło kształt sko-
rupy ziemskiej. We wnętrzu naszej pla-
nety ujawniła się niezwykła siła, tak 
potężna – że trudno nam sobie to na-
wet wyobrazić. Za jej przyczyną zie-
mia zadrżała, a kontynenty zaczęły się 
deformować. W jednych miejscach po-
wstawały góry takie jak na przykład 
Karpaty, Beskidy, a w innych miej-
scach – góry zapadały się, znikając na 
zawsze. Dno morskie wypiętrzało się 
i tworzyło łańcuchy górskie albo głębokie 
zapadliska. Teren oddziaływania tych sił 
był bardzo obszerny, a powierzchnia glo-
bu zaczęła przypominać wzburzone mo-
rze – z tą różnicą, że zamiast fal morskich, 
falowała skorupa ziemska. W obliczu tak 
potężnych sił (zwanych siłami górotwór-
czymi – bo za ich przyczyną powstawały 
góry) wszystko było bezsilne i bezradne. 
Nic nie było w stanie przeciwstawić się tej 
druzgocącej mocy. Można powiedzieć, że 
był to istny kataklizm, kataklizm globalny, 
który unicestwiał zastany ład.
 Warto również uświadomić sobie, że wy-
piętrzenia ziemi nie były jednorazowym ak-
tem. Kolejne wypiętrzenia i lokalne obni-
żenia terenu powtarzały się co pewien czas 
– czas mierzony tysiącami lat. Te obszary, 
które znajdowały się najbliżej źródła sił gó-
rotwórczych stawały się wysokimi górami. 
Tak było z Alpami, Tatrami. A im dalej od 
epicentrum – tym niższe góry się formuło-
wany jak na przykład wzniesienia od Jodło-
wej przez Grudną do Brzezin.
 Między grzbietami gór tworzyły się za-
padliska, czasami nawet bardzo głębokie, 
do których wlewała się woda z okolicznych 
mórz. W ten sposób powstawały nowe mo-
rza, a wraz z nimi zatoki, wyspy i półwy-
spy. 
 Niektórzy naukowcy uważają, że przez 
pewien czas – liczony tysiącami lat – teren 
dzisiejszej Kotliny Grudzkiej był obszerną 

zatoką morską. Od zachodu była ona za-
mknięta wypiętrzeniami w Gorzejowej i Gę-
biczynie, zaś łączność z otwartym morzem 
była możliwa przez Małą, Glinik i Budzisz.
 Proces kształtowania powierzchni skoru-
py ziemskiej trwał bardzo długo – nie wieki, 
ale tysiące lat. Gigantyczne siły, pochodzą-
ce z wnętrza Ziemi, sprawiły, że dzisiejsza 
Dolina Kamienicy raz była głębokim mo-
rzem, innym razem płytką zatoką, to znów 
lądem, bagnistym terenem lub bezkształt-
nym grzęzawiskiem, i tak na zmianę.
 Po burzliwym okresie wypiętrzeń i obni-
żeń terenu siły górotwórcze wreszcie stra-
ciły moc, dzięki czemu nastał spokój i sta-
bilizacja. Pogórze stało się lądem z liczny-
mi zagłębieniami terenu, bagnami, grzęza-
wiskami i mokradłami. Wówczas warun-
ki klimatyczne: słońce, mróz, wiatr, opady 
deszczu i śniegu przystąpiły do kształtowa-
nia rzeźby terenu Doliny Kamienicy. I ten 
proces „kształtowania rzeźby terenu” trwa 
od tysięcy lat aż po nasze czasy.

 Można by zadać pytanie, czy zostały ja-
kieś ślady potwierdzające tezę, że na tere-
nach obecnej Grudnej dawniej było morze. 
Oczywiście, że są na to dowody, tyle tylko 
że ukryte w ziemi. Na przykład w grudzkim 
węglu oraz w skałach przylegających do po-
kładu węgla znaleziono liczne skamienia-
łości morskiej fauny: ślimaki wodne, mał-
że, otwornice. Skoro żyły one niegdyś w 
morskich wodach, a ich szczątki spoczy-
wają obecnie w grudzkiej ziemi, to można 
stąd wyciągnąć wniosek, że na tych tere-
nach kiedyś było morze. Sam węgiel rów-
nież zawiera ślady słodkowodnych ślima-
ków – można je dostrzec gołym okiem jako 
białe, zmiażdżone skorupki. Miejscowi gór-
nicy powiadali: „węgiel ma białe piegi na 
czarnym tle, a Karolka ma rude piegi i bia-
łe lica”. W centrum Grudnej Dolnej, przy 
dawnej drodze prowadzącej na folwark, jest 
otwór po poszukiwaniach wiertniczych wę-
gla, z którego sączy się słona woda – woda 
pochodzenia morskiego. Dawniej miejsco-
wa ludność używała tej wody w kuchni, a 
obecnie już tylko ptaki korzystają z mor-
skiej solanki. Również w Głobikówce jest 
źródło ze słoną wodą, gdzie okoliczne sar-
ny uzupełniają braki sodu w organizmie. W 
tej samej wsi, na trasie pielgrzymki z Grud-
nej do Świętego Grzegorza, wystają z zie-
mi wapienne, białe skały osadowe. Są one 
pochodzenia organicznego, gdyż powstały 
wskutek nagromadzenia się na dnie morza 

skorupek otwornic. Przed II Wojną Świa-
tową okoliczna ludność wykorzystywała 
je do bielenia domów i sadów. Natomiast 
na folwarku w Grudnej, niedaleko od brze-
gu Czarnego Potoku, u podnóża stromego 
zbocza, wypływa woda bogata w siarkowo-
dór. Można ją poczuć z daleka po zapachu 
zepsutych jaj (niczym jak w Busku Zdro-
ju). Jest to źródło tak zasobne i silne, że 
nie wysycha nawet w czasie największych 
susz czy mrozów. Kolejny dowód na istnie-
nie na tych terenach morza kryje się w pod-
ziemnych tunelach kopalni. Już od dawna 
wiadomo, że jednym z zagrożeń dla górni-
ków są właśnie kurzawki, czyli mieszani-
ny wody, iłu i piasku. Uwięzione i ściśnię-
te w skalnych czeluściach przypominają 
zbiornik z gazem pod ciśnieniem. W wyni-
ku robót górniczych każde osłabienie skał, 
czyli ścian tej czeluści, może spowodować 
uwolnienie i nagły wypływ kurzawki pod 
dużym ciśnieniem – podobny do wybuchu. 
Obecnie, pomimo zaprzestania wydobywa-
nia węgla, kurzawki w dalszym ciągu szu-
kają ujścia w szczelinach zbocza gór. A gdy 
takie miejsce znajdą, to wypływają na po-
wierzchnię ziemi. Można to zjawisko zoba-
czyć koło jednego z domów w Grudnej. 

 Wszystko to potwierdza obecność 
morza przed wieloma laty na terenie 
Grudnej i sąsiednich wiosek.

SUROWCE NA WĘgIEl

W burzliwych okresach działania 
sił górotwórczych powierzch-

nia skorupy ziemskiej podlegała wie-
lokrotnym zmianom i deformacjom. A 
jak wówczas wyglądały niziny, wyży-
ny i zbocza górskie – czy były pusty-
niami, stepami, czy też zielonymi łą-
kami, lasami, gajami? Odpowiedź na 
to pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż 
rozwój flory zależał w dużym stopniu 
od ery. Były takie okresy, trwające na-

wet miliony lat, w których warunki klima-
tyczne sprzyjały rozwojowi roślinności: 
było ciepło i padały obfite deszcze. Nad-
miar opadów sprawiał, że miejscami gle-
ba była przesiąknięta wodą i tam tworzy-
ły się rozległe bagna, mokradła i mocza-
ry. Z kolei w innych miejscach lasy i zaro-
śla górowały nad wielkimi obszarami lądu. 
Jednak ówczesny świat roślinny różnił się 
znacząco od dzisiejszego. W lasach domi-
nowały olbrzymie drzewa: skrzypy, widła-
ki i paprocie. Nie należy ich jednak mylić 
ze współczesnymi skrzypami i paprociami 
rosnącymi na polach i w lasach. Skrzypy, 
które rosły na tych terenach przed miliona-
mi lat, miały bowiem wysokość nawet trzy-
dziestu metrów. Można powiedzieć, że był 
to las gigant, w którym wierzchołki drzew 
sięgały wyżej niż wieże kościołów w Grud-
nej i Siedliskach. Zaś pnie tych drzew były 
prawdziwymi basztami; nawet kilku chło-
pom nie udałoby się ich objąć rękami. U 
stóp tych kolosów rośli ich mniejsi pobra-
tymcy, a jeszcze niżej mchy miały swoje sie-
dlisko. Tajemniczy zapach unosił się mię-
dzy podłożem i szczytami drzew. Niestety, 
nikt nie podziwiał piękna tej puszczy i nie 
opisywał go w wierszach, gdyż jeszcze wte-
dy ludzi nie było. Możemy sobie jedynie ją 
dzisiaj wyobrazić jako bezkresną puszczę, 
dziewiczy rezerwat przyrody, który żył i 
umierał według odwiecznych praw Natury.
 Na podmokłych terenach występowa-

Stanisław Białas, Małgorzata Białas

gENEZA WĘglA W gRUDNEJ cd.
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ły bagna, grzęzawiska, a nawet płytkie za-
toki, w których rosła bujnie roślinność ba-
gienna. Powoli zbiorniki wody, zaczyna-
jąc od brzegów, zarastały roślinami zako-
rzenionymi w dnie, a lustro wody pokrywał 
„kożuch” roślin wodnych. Z czasem zbior-
nik wody zarastał roślinami. W ten sposób 
powstawały torfowiska, w których roślin-
ność wodna była sukcesywnie zastępowa-
na przez roślinność bagienną, a ta z kolei 
przez roślinność lądową. 
 W najniższych warstwach torfowiska 
powstawał torf. Od czasu do czasu, w wy-
niku wichrów, potężne drzewa ustępowały 
nawałnicy i razem z korzeniami i gałęzia-
mi zanurzały się w bagnie, tonęły i ginęły. 
Dna mokradeł były usłane taką masą ro-
ślinną. A w miejsce ofiar wichrów wyrasta-
ły nowe giganty, które w przyszłości mia-
ły podzielić los poprzedników, czyli zasi-
lić torfowiska. Inne, mniejsze rośliny rów-
nież były pochłaniane przez mokradła. W 
ten sposób w zbiornikach wodnych, grzę-
zawiskach i mokradłach nagromadziła się 
duża ilość szczątków roślinnych.
 Taki proces wzrastania i obumierania 
roślin trwał miliony lat. Część roślin, przy 
udziale bakterii, grzybów i innych mikro-
organizmów, po prostu zgniła. Nato-
miast te, które trafiły pod wodę, do ba-
gna lub do torfowiska, nie miały dostę-
pu do tlenu i dzięki temu można powie-
dzieć, że się zakonserwowały, a z cza-
sem zostały przysypane iłami, żwirem 
i ziemią. 
 Nie tylko wichury unicestwiały 
świat roślinny bagnistych terenów i 
brzegów morza. Dodatkowo jeszcze 
siły górotwórcze sprawiały, że czasa-
mi ląd wraz ze swoim światem roślin-
nym stawał się dnem morza. Wówczas 
drzewa giganty i inna roślinność two-
rzyła w wodzie warstwy połamanych, 
zgniecionych i zdeptanych drzew. 
Woda pokrywała te warstwy materia-
łem skalnym i z całą swoją mocą wciskała 
w dno.
 Mijały tysiące, nawet setki tysięcy lat, 
podczas których szumiące niegdyś drze-
wa, zielone krzewy, bujne zarośla i mchy 
spoczywały na dnie mórz, torfowisk, przy-
sypane warstwami iłów, żwirów i kamieni. 
W tej podwodnej masie szczątków roślin-
nych życie dawno zamarło, natomiast roz-
począł się długi proces różnych reakcji che-
micznych i przemian fizycznych. 
 Pod wpływem ciśnienia wody, z masy 
roślinnej ulatniały się gazy, zaś trwalsze 
części martwiały, zlepiały się razem i two-
rzyły zbitą , podwodną bryłę, która coraz 
głębiej zapadała się w wodę. Powodowa-
ło to dodatkowy wzrost ciśnienia i tem-
peratury. W takich warunkach, podwodna 
masa roślinna ulegała różnym przeobraże-
niom: zwiększała się w niej zawartość wę-
gla pierwiastkowego, zmieniał się kolor, 
struktura i ciężar właściwy, a zmniejszała 
objętość. Ten proces trwał bardzo długo.
 Dzięki sprzyjającym okolicznościom, 
szczątki roślinne przemieniały się w torf, a 
następnie torf w węgiel. Po pniach, kona-
rach, korzeniach, łodygach, liściach, kwia-
tach i nasionach pozostało tylko wspomnie-
nie. Już nic nie przypominało ich dawnej 
budowy i wyglądu. Poszczególne komórki, 
niegdyś żywych organizmów, stały się ato-
mami martwej materii w ciemnych otchła-
niach. Wraz z upływem tysięcy lat, roślin-

ne szczątki przybrały nową formę – torfu, 
a później węgla brunatnego. Równocześnie 
siły górotwórcze sprawiały, że zgniecione 
i sprasowane szczątki roślinne znajdujące 
się na dnie zbiorników wodnych, były de-
formowane, czyli wyginane, przekręcane, 
rozrywane, a nawet odwracane na przy-
kład z pozycji poziomej w ukośną lub na-
wet w pionową. Bardzo wyraźnie widać to 
na przykładzie pokładu węgla w Grudnej, 
gdzie przekrój poprzeczny pokładu przy-
pomina zniekształcone, lustrzane odbicie 
litery C. Niewątpliwie pierwotna warstwa 
surowca na węgiel była ułożona poziomo, 
jednak w wyniku działania sił górotwór-
czych pokład został zdeformowany. Oprócz 
tego, w zachodniej części pokładu występu-
je uskok, który jest efektem nierównomier-
nego wypiętrzenia dna zbiornika wodnego.
 Ślady pierwotnej postaci surowca na wę-
giel przetrwały w jego pokładach. W czar-
nej, żałobnej warstwie węgla można odna-
leźć rozmyte rysunki pni drzew, odciski li-
ści i kwiatów. Takie okazy są liczne i można 
je oglądać w muzeach, ale także w grudz-
kim węglu. W zatopionych roślinach znala-
zły także swój grób istoty żyjące w morzu: 
małże, ślimaki i inne. To one są jednym z 

dowodów na to, że w miejscu dzisiejszego 
węgla w Grudnej szumiały niegdyś morskie 
fale.

PODSUmOWANIE WIADOmOŚCI 
O gENEZIE WĘglA W gRUDNEJ

Geneza grudzkiego węgla nie jest kla-
rowna, a materiał dowodowy – wielo-

postaciowy i na tyle zróżnicowany, że po-
zwala postawić przynajmniej dwie różne 
tezy. Różnica poglądów dotyczy okolicz-
ności i środowiska, w którym „narodził się 
węgiel”. „Narodziny” te były ściśle zwią-
zane ze sprzyjającymi warunkami na tere-
nie obecnej Kotliny Grudzkiej, które milio-
ny lat temu przyczyniły się do tego, aby ze 
szczątków roślin powstały pokłady węgla. 
 Zgodnie z teorią jednych naukowców, 
na terenach Grudnej dawniej było morze, 
inni z kolei uważają, że była to jedynie za-
toka morska. Następnie, w wyniku działa-
nia sił górotwórczych, wody morskie zosta-
ły częściowo wyparte i powstała rozległa 
wyspa lub półwysep. Warunki klimatycz-
ne sprzyjały rozwojowi roślinności leśnej, 
bagiennej i torfowiskowej. Na dnie torfo-
wisk gromadziły się obumarłe szczątki ro-
ślin. Ponowne działanie sił górotwórczych 
doprowadziło do obniżenia się terenu i za-
lania wodą morską dotychczasowych torfo-
wisk. Zgromadzony tam materiał roślinny 
został przykryty warstwą żwirów, piasków 

i iłów. Nastały sprzyjające warunki prze-
miany szczątków roślinnych w torf, a torfu 
w węgiel brunatny. W końcu morze ustąpi-
ło, słońce osuszyło ziemię. Jednak proces 
fałdowania skorupy ziemskiej nadal trwał. 
W efekcie warstwy geologiczne, a z nimi 
pokład węgla, zostały pofałdowane, znie-
kształcone, a węgiel wypchnięty bliżej po-
wierzchni ziemi. 
 Kontrowersje wokół genezy węgla w 
Grudnej dotyczą pochodzenia szczątków 
roślinnych. Jedni twierdzą, że prądy mor-
skie przyniosły materiał drzewny i osadziły 
go w przybrzeżnych wodach zatoki. Drze-
wo to pochodziło natomiast z lasów ro-
snących na południowych brzegach zatoki 
grudzkiej. Niestety, wykorzystując obecne 
metody badawcze nie ma możliwości okre-
ślenia nawet zarysu tej zatoki. 
 Drudzy z kolei uważają, że szczątki ro-
ślinne, z których powstał węgiel, pochodzi-
ły z lokalnych torfowisk, bagien, mokradeł i 
grzęzawisk, które zostały zalane przez wodę 
morską. Jeszcze inni uważają, że surowiec 
na węgiel pochodził z obu wymienionych 
źródeł. 
 Możnaby się zastanawiać, jaką grubość 
miała warstwa szczątków roślinnych, z któ-

rej powstał węgiel w Grudnej. Trudno 
na to pytanie jednoznacznie odpowie-
dzieć, można jedynie snuć przypusz-
czenia w tym zakresie. Wiadomo, że 
obecnie w czynnych torfowiskach, 
grubość warstwy torfu zwiększa się w 
ciągu jednego roku o około 1 milimetr. 
Można przypuszczać, że niegdyś tem-
po przyrostu masy torfowej było po-
dobne. Co więcej, szacuje się, że gru-
bość pokładu węgla brunatnego jest 
trzykrotnie mniejsza niż grubość war-
stwy torfu, z której on powstał. Śred-
nia grubość pokładu węgla w Grud-
nej wynosi dwa i pół metra. Zatem ła-
two wyliczyć, że warstwa torfu musia-
ła mieć około 7 – 8 metrów grubości. 

 Grudzkie torfowiska były więc dość głę-
bokie. Najniższe ich warstwy były zdomi-
nowane przez roślinność lasu bagiennego, 
natomiast wyższe – powstawały z roślin 
typu liściastego. Pokład węgla w Grudnej 
jest dwuławicowy, czyli między warstwami 
węgla występuje przerost mineralny. Ozna-
cza to, że najniższe warstwy torfu w wyni-
ku zalania ich wodą morską były pokryte 
minerałami skalnymi. Z kolei na nich gro-
madziła się nowa warstwa szczątków ro-
ślinnych jako źródło nowej warstwy torfu.
 Nawet bez mikroskopu można zauwa-
żyć, że węgiel jest warstewkowany, czyli 
zbudowany z regularnych, cienkich pase-
mek węgla. Łatwo w nim dostrzec teksturę 
drzewną i wyraźne słoje drzew. Co więcej, 
w wyniku badań laboratoryjnych, stwier-
dzono w węglu dobrze zachowane okazy 
drzew, pozostałości korzeni roślin liścia-
stych, a nawet szpilek drzew iglastych.
 Obecnie, po wielu badaniach, uczeni nie 
mają wątpliwości, że węgiel w Grudnej po-
wstał z roślin, które miliony lat temu rosły 
na powierzchni ziemi. Węgiel pierwiastko-
wy, zawarty niegdyś w szczątkach roślin-
nych, jest jedynym źródłem tego pierwiast-
ka w grudzkim węglu. Można więc powie-
dzieć, że spalając grudzki węgiel w piecu, 
pali się zmienioną postać dawnych drzew 
i roślin, które bujnie rosły na podmokłych, 
bagnistych terenach otaczających Dolinę 
Kamienicy.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE12

Urząd miejski w Brzostku
E-mail Urzędu Miejskiego  - ugbrzostek@tel.debica.pl
E-mail Burmistrza Brzostku - wojt.brzostek@konto.pl
Strona www Gminy Brzostek - www.brzostek.alpha.pl

Numery telefonów w Urzędzie miejskim w Brzostku
BURMISTRZ 14 6803012

ZASTĘPCA BURMISTRZA 14 6803028
SEKRETARZ GMINY 14 6803014

SKARBNIK 14 6803017
GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 14 6803013

KIEROWNIK GZOSiP 14 6803015
KSIĘGOWOŚĆ 14 6803016

KASA 14 6803023
PODATKI 14 6803024

EWIDENCJA LUDNOŚCI 14 6803019
DOWODY OSOBISTE 14 6803008

RADA MIEJSKA 14 6803022
URZĄD STANU CYWILNEGO 14 6803027

DROGOWNICTWO 14 6803004
INWESTYCJE 14 6803003

GEODEZJA, EW. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 14 6803005
ROLNICTWO OCHRONA ŚRODOWISKA 14 6803006

KIEROWNIK RG i MK 14 6803007
SALA KONFERENCYJNA 14 6803021

SEKRETARIAT 14 6803026
INFORMATYK, BHP 14 6803018

Zakład gospodarki Komunalnej w Brzostku
E-mail - zgkmb@poczta.onet.pl

Numery telefonów:
BIURA 14 6830120

STACJA UZDATNIANIA WODY 14 6830400
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KLECIACH 14 6830711

Samodzielny gminny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Brzostku

E-mail    - brzostekzoz@interia.pl
Strona www - www.zozbrzostek.kw.pl

Numery telefonów w Ośrodku Zdrowia w Brzostku

REJESTRACJA 14 6830472 
14 6805080

GABINET ZABIEGOWY 14 6830844 
14 6805082

PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE 14 6805084
REJESTRACJA PORADNIA K 14 6805089
STOMATOLOGIA LEK. GIBES 14 6805087

STOMATOLOGIA LEK. SKOMIN I SKOTARSKA 14 6805088
KSIĘGOWOŚĆ 14 6830843

OŚRODEK ZDROWIA W SMARŻOWEJ 14 6835937

miejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Brzostku

E-mail   - gbrzost@rzeszow.uw.gov.pl
Strona www - www.gops.brzostek.kw.pl

Numery telefonów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzostku
CENTRALA 14 6808921

CENTRALA FAX 14 6808929
KIEROWNIK 14 6808926

GŁÓWNA KSIĘGOWA 14 6803016
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA BRZOSTKU ds. 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, KADRY 14 6808928

KOORDYNATOR USŁUG OPIEKUŃCZYCH 14 6808927
ŚWIADCZENIA RODZINNE 14 6808932

PŁACE I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FUNDUSZ 
ALIMENTACYJNY 14 6808937

PRACOWNIK SOCJALNY - ANNA SKIBA 14 6808922
PRACOWNIK SOCJALNY - EWA ŻABIŃSKA 14 6808921
PRACOWNIK SOCJALNY - LUCYNA BARYS 14 6808924
PRACOWNIK SOCJALNY - MARTA FORYŚ 14 6808931

PRACOWNIK SOCJALNY - AGNIESZKA CZARNECKA 14 6808929
PRACOWNIK SOCJALNY - WOJCIECH BOŻEK 14 6808930

PRACOWNIK SOC. - AGNIESZKA TRYCHTA-WÓJCIK 14 6808925
PRACOWNIK SOCJALNY - BOŻENA RAŚ 14 6808923

PRACOWNIK SOCJALNY - KATARZYNA GALUS 14 6808923

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
E-mail Domu Kultury w Brzostku   - ckicz-brzostek@konto.pl
E-mail Gminnej Biblioteki w Brzostku - bibliotekabrzostek@wp.pl

Numery telefonów:
DOM KULTURY 14 6830315

CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 14 6812868
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZOSTKU 14 6830316

FILIA BIBLIOTECZNA W GRUDNEJ GÓRNEJ 14 6821625
FILIA BIBLIOTECZNA W KAMIENICY GÓRNEJ 14 6821623

FILIA BIBLIOTECZNA W SIEDLISKACH-BOGUSZ 14 6821624

Komisariat Policji w Brzostku
Telefon 14 6830997

Telefon komórkowy 519 521 977
Komendant - telefon 510 997 341

Ochotnicze Straże Pożarne
OSP w Brzostku

E-mail strazbrzost@interia.pl
Strona www www.straz-brzostek.pl

Telefon 14 6830998

OSP w Nawsiu Brzosteckim
Strona www www.ospnawsie.kw.pl

gazeta lokalna „Wiadomości Brzosteckie”
E-mail wiadomosci@konto.pl

Strona www www.wiadomosci.kw.pl
 Telefon 14 6830315

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku

E-mail brzostek.parafia@o2.pl
Strona www www.parafia.brzostek.kw.pl

Telefon 14 6830300

Parafia pw. św. grzegorza Papieża w gorzejowej
Telefon 14 6828614

Parafia pw. miłosierdzia Bożego w grudnej górnej
Telefon 14 6835936 

Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego w Januszkowicach
Telefon 14 6830513 

Parafia pw. Najświętszej maryi Panny Częstochowskiej w Kamienicy g.
Telefon 14 6814310

Parafia pw. Najświętszej maryi Panny Wniebowziętej w Przeczycy
E-mail parafia@przeczyca.org

Strona www www.przeczyca.org
Telefon 14 6830725 

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej maryi Panny w Siedliskach-Bogusz
Telefon 14 6835993 

INfORmATOR TElEADRESOWy gmINy BRZOSTEK
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Zespół Szkół w Siedliskach Bogusz – 
Szkoła Podstawowa należy do grona 

placówek biorących udział w Projekcie 
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy”
 Realizacja II etapu Projektu przebie-
gała pod hasłem „W kręgu zabawy i na-
uki” zgodnie z założeniami teorii inteli-
gencji wielorakich H. Gardnera i w myśl 
zasady „bawiąc – uczyć”. Dzieci uczest-
nicząc w cyklu 50-godzinnych zajęć poza-
lekcyjnych miały szereg okazji do 
rozbudzania talentów literackich, 
teatralnych, plastycznych, muzycz-
nych, tanecznych, sportowych oraz 
rozwijania zainteresowań przyrod-
niczych i naukowych. Służyły temu 
również otrzymane pomoce, które 
często wykorzystywane w Ośrod-
kach Zainteresowań okazały się 
wyjątkowym narzędziem eduka-
cyjnym. Podejmowane działania 
pozytywnie przekładały się na po-
stawy dzieci – zaszczepiły w nich 
ciekawość poznawczą i otwartość 
na wiedzę, usprawniły logiczne i 
twórcze myślenie, samodzielność, 
kreatywność, umiejętność współży-
cia i współpracy w grupie, a przede 
wszystkim wpłynęły na zacieśnie-
nie więzi koleżeńskich.
 Wydarzeniem kulminacyjnym 
Projektu była prezentacja efek-
tów pracy uczniów (10.06.2010r.) 
w obecności dyrekcji, rodziców, go-
ści, nauczycieli oraz młodszej spo-
łeczności szkolnej i przedszkolnej. 
Uczniowie podczas różnorodnych 
występów indywidualnych i grupo-

wych zademonstrowali wszystkie rodzaje 
inteligencji, udowadniając przy tym, jak 
świetnie można się bawić czerpiąc po-
mysły ze „skarbnicy wiedzy” i twórczo 
je wykorzystywać. Przykładem może być 
„Krakowiak” zatańczony z chustą anima-
cyjną, teatrzyk kukiełkowy „Śpiąca kró-
lewna” z wykorzystaniem Kena i lalek 
Barbie w roli aktorów, przedstawienie 
kanonu „Panie Janie” w formie zabaw-
nej scenki rodzajowej z wykorzystaniem 

śpiewu solistów, „chóru“ i gry na instru-
mentach. Goście mogli też obejrzeć ze-
brane okazy przyrodnicze i galerię prac 
plastycznych, a w niej między innymi 
wykonane albumy: „Stroje karnawało-
we”, „W zoo”, „Kwiaty wiosny”, „Por-
trety uczniów”. Zebrani otrzymali rów-
nież wykonane przez dzieci pamiątki.
 Udział w Projekcie był dla dzieci wspa-
niałą zabawą i edukacyjną przygodą nio-
sącą wiele radości i pozytywnych emocji, 
które z pewnością zaowocują w kolejnych 
latach szkolnych.

Anna Żmuda

W kręgu zabawy i nauki

Na placu buraczanym w Brzostku w 
piątkowe południe 9 lipca, zaczę-

ło się niemałe zamieszanie: co chwilę pod-
jeżdżały samochody, z których wysiada-
ły dzieci z plecakami i swoimi rodzicami. 

Później przyjechał autokar i do otwartych 
luków bagażowych rodzice zaczęli pako-
wać plecaki swoich „pociech”. Dzieci już 
same wsiadły do autobusu i po pomacha-
niu rodzicom na „do widzenia”, wyruszyły 

w drogę. Tak zaczął się wyjazd na kolonie 
do Zakopanego dzieci z terenu naszej gmi-
ny, poszkodowanych w wyniku powodzi.
 Nieodpłatny pobyt dzieci zapewnił 
NSZZ RI Solidarność, a szczególne po-
dziękowania należą się Panu Władysła-
wowi Kicie – Przewodniczącemu Rady 
Powiatowej NSZZ RI Solidarność. Pan 

Władysław Kita, choć gmina Jodło-
wa jest mu bliższa (był tam przecież 
wójtem), podzielił się miejscami na 
kolonie i część przekazał do gminy 
Brzostek, która sfinansowała prze-
jazd autokarem. Dzięki temu pięć-
dziesięcioro dzieci będzie mogło w 
Pensjonacie Halina koło Zakopane-
go spędzić dwa tygodnie i trochę za-
pomnieć o „powodziowych” prze-
życiach.
 Choć w momencie wyjazdu po-
żegnanie dzieci z rodzicami nie było 
łatwe, bo dla niektórych pierwsze 
na tak długo, to mamy nadzieję, że 
miło spędzony czas zrekompensu-
je im smutek rozstania. „Odpocz-
ną” też trochę od rodziców, którzy 
będą mieli więcej czasu na remon-
ty zniszczonych przez powódź do-
mów. Dzieci obiecały też przywieźć 
z gór trochę zdjęć i wspomnień do 
zamieszczenia na brzosteckiej stro-
nie i w gazecie – trzymamy za sło-
wo.

P.S.

Na kolonie do Zakopanego

Fot. J. Nosal
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Z Brzostku w świat
„Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem”

Psalm responsoryjny (138,1-2a)

Upalne, skwarne lato 2010 nieustannie obdarza naszą zie-
mię bezlitosnym żarem. Na lazurowym niebie dostoj-

nie i powoli przesuwa się ognista kula słońca i obdarza przy-
rodę swoim żarem. Chmurki, nawet obłoczki 
gdzieś znikły w bezkresie niebieskim. A na zie-
mi – przyroda ciężko dyszy – wszystkie prace 
jakby spowolniały, jakby nie miały ochoty być 
wykonane. Łany zbóż ciężko i dostojnie koły-
szą się, uginając coraz niżej pełne kłosy. Ogro-
dy przybierają coraz to inne kolory. Krzewy 
porzeczek, agrestów, borówek – jagód – wcze-
snych malin stoją ubogacone dojrzałymi owo-
cami. Spośród liści drzew owocowych wychy-
lają krągłe, rumiane „buzie” jabłek, moreli, śliw. 
A orzech mocno trzyma swoje zielone owoce. 
Pomiędzy kwieciem na łąkach i w ogrodach 
fruwają pszczoły osy, trzmiele zbierając nek-
tar. Całkiem frywolnie unoszą się tumany ko-
marów, które bezlitośnie wbijają się w odkryte 
ciała i tną boleśnie. Na odsiecz komarom przy-
chodzą bąki, które niezwykle sprytnie wpijają 
się dokonując bolesnych ukłuć. I tak lato w ca-
łej krasie trwa. Zioła wychylają z liści pęki ko-
lorowych kwiatów, które za chwilę zostaną ze-
brane i ułożone w bukiety zaniesione przed oblicze Madon-
ny – bo to i Zielna blisko.
 Sierpień jest miesiącem niezwykłym dla nas wierzących, 
bo to miesiąc Maryjny, miesiąc pielgrzymowania do stóp Pani 
Częstochowskiej, ale też miesiąc trzeźwości, miesiąc szcze-
gólnej modlitwy za nas wszystkich, abyśmy w trzeźwości wy-

trwali i za tych, którzy walczą z nałogiem. Jednym z dusz-
pasterzy pracujących z grupami anonimowych alkoholików 
jest ks. Paweł Samborski, nasz Rodak Brzostecki, który cho-
dził brzosteckimi drogami i ścieżkami, u nas pobierał nauki 
szkolne, miał sporą grupę kolegów i przyjaciół, rozmawiał i 
wspierał potrzebujących, a w dorosłym już życiu poszedł w 
„świat”, ale ukochał Ziemię Brzostecką i tak się z nią zrósł, 
że wraca do nas z radością. Jakim młodzieńcem był ks. Pa-

weł Samborski, jakie były jego ideały, jak do nich dążył, jak 
realizuje postawione sobie cele i wreszcie jakim jest człowie-
kiem w rodzinie, środowisku, jakim jest duszpasterzem?
 Ks. Paweł Samborski od najmłodszych lat mieszkał w blo-
ku przy ul. Szkolnej w Brzostku. Tutaj razem z kolegami gry-
wał w piłkę na boisku szkolnym i razem ze starszą siostrą Da-

nutą uczestniczył w zajęciach muzycznych i teatral-
nych.
Codziennie też spotykał ks. prałata, proboszcza brzo-
steckiego, Kazimierza Ostafińskiego kroczącego do 
kościoła. Często rozmawiał z księdzem, a że ksiądz 
prałat kochał dzieci młodziutki Paweł był nim za-
uroczony. Biegał codziennie na Mszę św., do której 
usługiwał jako ministrant, a że był zdolnym i pilnym 
uczniem pełnił posługę lektora. Brał czynny udział w 
zbiórkach ministrantów, często przychodził do ogro-
du plebańskiego pomagać księdzu proboszczowi przy 
koszeniu trawy i długo rozmawiali. Te rozmowy pozo-
stały do dziś w Jego pamięci i jak sam mówi – praw-
dziwym wzorem osobowym był ksiądz prałat Kazi-
mierz Ostafiński, jego spokój, cierpliwość, skupienie, 
bogobojność, skromność i święte życie kapłańskie.
  W kształtowaniu osobowości dużą rolę odegra-
ły grupy oazowe, z którymi związany był ks. Paweł 
Samborski od dziecka. Razem z siostrą Danutą uczest-
niczyli w zajęciach, przygotowując programy arty-
styczne, uczestnicząc w wycieczkach i spotkaniach. 
I tak poprzez dobrą zabawę, naukę kształtowała się 
postawa i osobowość naszego Rodaka, poprzez mi-
łość rodzinną, konsekwentne wychowanie na zasa-
dach wiary rodziło się powołanie kapłańskie, wspar-
te wzorem brzosteckiego proboszcza ks. Kazimierza 
Ostafińskiego.
  Szkołę średnią wybrał ks. Paweł Samborski blisko 
domu, bo i zdrowie miał delikatne. Technikum Rolni-
cze w Kleciach było miejscem Jego nauki. W drugiej 
klasie technikum przeszedł operację serca, ale szybko 
wrócił do zdrowia, dzięki fachowej opiece medycznej 
nie tylko lekarzy, ale także matki Anny, pielęgniarki.
  Już podczas wakacji uczestniczył w grupach oa-
zowych i razem z młodzieżą brzostecką pięknie i po 
Bożemu spędzał wakacje. 
  Na komers zażyczył sobie zakup czarnego garnitu-
ru – tylko siostra Danuta wiedziała o jego zamiarach 
wstąpienia do seminarium duchownego. A po matu-
rze już konsekwentnie realizował swoje zamiary. Zdał 
egzamin do Seminarium Duchownego w Rzeszowie 
i tam też kontynuował studia teologiczne.
  Tutaj też spotkał bardzo ciekawą postać księdza 

Ks. Paweł Samborski z ks. Janem Ziem-
niakiem

Prymicje ks. Pawła Samborskiego

Ks. Paweł z brzosteckim chórem parafialnym

Ks. prałat Kazimierz Osta-
fiński
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Dokończenie na str. 16

teologa, a był nim brzostecki Rodak ks. dr Krzysztof Tyburow-
ski, który przez trzy lata sprawował funkcję opiekuna roku, 
na którym studiował ks. Paweł Samborski.
 To chyba zrządzenie losu sprawiło, że na drogach kształ-
towania się formacji duchowej spotykał nasz Rodak wielkich 
ludzi – rodem z Brzostku – i to Oni stali się duchowymi przy-
kładami w życiu ks. Pawła. U ks. dr Krzysztofa Tyburowskie-
go znalazł niezwykły spokój ducha, głęboką wiarę oraz ogrom 

wiedzy. 
 W czerwcu 2003r alumn Paweł Samborski otrzymał świę-
cenia kapłańskie od biskupa rzeszowskiego Kazimierza Gór-
nego. Mszę świętą prymicyjną sprawował 1czerwca 2003r w 
Kołaczycach – tam obecnie mieszkają rodzice. Za tydzień to 
jest 8 czerwca sprawował drugą Mszę świętą prymicyjną w 
ukochanym Brzostku. W kościele parafialnym i przy ołtarzu 
wokół którego sprawował posługę jako ministrant. 
Myślami był w odległych latach jakby widział postać 
księdza Kazimierza Ostafińskiego, tymi wspomnie-
niami był niezwykle wzruszony. W tej Mszy świętej 
uczestniczyły ogromne rzesze parafian brzosteckich, 
a chór jak zwykle odśpiewał „Oto jest kapłan wybra-
ny, upodobał Go sobie Bóg”. Potem wszyscy uczest-
nicy tej Mszy świętej otrzymali błogosławieństwo od 
księdza prymicjanta.
 Po święceniach kapłańskich został ks. Paweł Sam-
borski skierowany do parafii św. Michała Archanioła 
w Rzeszowie i tutaj prowadził prace z grupą anoni-
mowych alkoholików. Uczestniczył w spotkaniach z 
tymi ludźmi, wygłaszał homilie i pomagał im w prze-
zwyciężaniu nałogów. Ponadto wygłaszał rekolekcje 
w Niechobrzu oraz zapraszany był do wygłaszania ka-
zań w okolicznych parafiach.
 Po trzech latach pracy ks. Paweł Samborski zo-
stał przeniesiony do rzeszowskiego kościoła pw. Pod-
wyższenia Krzyża. Podjął naukę na studiach pody-
plomowych, gdzie pisał rozprawę „Profilaktyka i te-
rapia uzależnień”. Obecnie pracuje w kościele gar-
nizonowym w Rzeszowie pw. Matki Boskiej Królo-
wej Polski. Tutaj prowadzi grupę ministrantów i ra-
zem z nimi wyjeżdża na zajęcia rekreacyjne. Gra w 
piłkę nożną, łazikuje po okolicy, organizuje wieczo-
ry fatimskie. Uczy tez religii młodzież gimnazjalną 
oraz młodzież z pogotowia opiekuńczego. Szczegól-
nie ten rodzaj pracy daje mu dużo radości, gdyż nie-
sie pomoc młodzieży trudnej, zagubionej, pochodzą-
cej z rodzin patologicznych.
 Szczególnym rozdziałem w Jego życiu jest emo-
cjonalny związek z Brzostkiem, z naszym kościołem 
parafialnym, w którym wzrastał i nabierał ducha ka-
płańskiego. Tutaj w Brzostku jest zawsze życzliwie 
przyjmowany przez sąsiadów, przyjaciół oraz kole-
gów z lat szkolnych. Z wielkim skupieniem sprawuje 
w naszym kościele Msze święte, odprowadza znajo-
mych na miejsce wiecznego spoczynku czy też udzie-
la ślubów. Szczególny związek ma z Ochotniczą Stra-
żą Pożarną w Brzostku. Tutaj jako młody chłopak w 

mundurze strażackim stał przy Bożym Grobie i z tymi kole-
gami – strażakami pozostaje w wielkiej przyjaźni. Sam zaś w 
mundurze strażackim prezentuje się niezwykle okazale.
 Tutaj na brzosteckiej ziemi wyrósł i do niej wraca z wiel-
ką miłością. Dużą rolę w kształtowaniu Jego osobowości ode-
grał dom rodzinny, w którym wychowanie oparte było na ka-
nonach wiary.
 Matka ks. Pawła Samborskiego Anna z Michalskich Sam-
borska pochodzi Kołaczyc. Tam też ukończyła Liceum Ogól-
nokształcące, a potem podjęła naukę w jasielskim Studium 
Medycznym. Po ukończeniu tej szkoły od 1970 do 2005r pra-
cowała jako pielęgniarka, a później jako pielęgniarka koor-
dynująca w Ośrodku Zdrowia Brzostku. wszyscy pamiętamy 
Ją jako znakomitą, perfekcyjnie wykonującą zawód. Zawsze 
umiała nieść pomoc ludziom cierpiącym, osobom starszym, 
samotnym, dzieciom, umiała bezinteresownie doradzić i być 
tam, gdzie trzeba było nieść pomoc. Często też można Ją było 
zastać podczas porannych Mszy świętych w naszym parafial-
nym kościele. Umiała konsekwentnie ale z wielką miłością 
wychować własne dzieci. Dzisiaj mieszka w Kołaczycach i 
tam też udziela się jako wolontariusz niosąc pomoc ludziom 
samotnym, starym i potrzebującym pomocy. W domu zaś jest 
szczęśliwą babcią i pomaga w wychowaniu wnucząt.
 Ojciec ks. Pawła Samborskiego Władysław jest synem 
Anieli i Stanisława Samborskich z Kołaczyc. Po ukończeniu 
szkoły zawodowej i odbyciu służby wojskowej podjął pracę 
w Spółdzielni Usługowo Wytwórczej w Brzostku, a po likwi-
dacji tego zakładu pracy pracuje po dziś dzień w charakterze 
konserwatora w Brzosteckiej Szkole Podstawowej. Jest tzw. 
złotą rączką i chętnie niesie pomoc techniczną potrzebującym 
znajomym. Dla Niego zawsze rodzina była na pierwszym miej-
scu. Umiał opiekować się własnymi dziećmi, a obecnie chęt-
nie pomaga przy wychowaniu wnucząt.
 Siostra ks. Pawła Samborskiego Danuta Mordel od zawsze 
była jego wielką powierniczką. Razem z Nim wzrastała, ba-

Danuta Mordel z mężem, synem Karolem i córką Anną

Władysław, Danuta, Paweł i Anna Samborscy

Rodzina Michalskich i Samborskich
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Wspólna modlitwa, zabawa, śpiew, liczne wycieczki, jak 
również pomoc bliźnim, to program Wakacyjnego Ora-

torium 2010, które trwało od 5 do 17 lipca w Parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Brzostku. 
 Inicjatywa ta pozwoliła najmłodszym parafianom jeszcze 
lepiej poznać i zbliżyć się do Pana Jezusa. Pozwoliła im także 

poświęcić swój czas na lepsze spędzanie go z kolegami, zara-
zem odkrywając wartości pomagające w dobrym, chrześcijań-
skim życiu. 
 Tegoroczne Oratorium cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem dzieci, ponieważ brało w nim udział ponad 90 osób. 
Za to, że tak wyjątkowe przedsięwzięcie zostało zrealizowa-
ne, słowa podziękowania i uznania należą się siostrom zakon-
nym, księżom, animatorom oraz sponsorom.

Animatorzy

WAKACyJNE ORATORIUm 2010

W dniach od 28 czerwca do 3 lipca w salce katechetycznej 
im. Jana Pawła II w Brzostku odbyły się warsztaty dla 

dzieci pt. „Misyjne wakacje z Bogiem” zorganizowane przez 
p. katechetki, których celem była formacja chrześcijańska pro-
wadzona w duchu misyjnym. W zajęciach brała udział grupa 
ok. 21 dzieci należących do ogniska misyjnego parafii Brzo-
stek, oraz innych chętnych, którym podobała się taka forma 
spędzania wakacyjnego czasu. Czas wypoczynku, spacerów, 
sportowych rozgrywek, wycieczek, zajęć plastycznych był tak 
pomyślany, aby dzieci uczyły się wspólnego przebywania ra-
zem mimo różnego wieku, a także mogły poznać różne części 
świata. Ciekawym wyzwaniem dla dzieci było tworzenie po-
staci reprezentujących poszczególne kontynenty misyjne. Naj-
większym powodzeniem cieszyły się jednak konkursy, które 
miały formę zabawy, a nagrodami były łakocie. Za pełne po-
święcenia zaangażowanie i młodzieńczy zapał bardzo serdecz-
nie dziękujemy animatorom misyjnym: Agnieszce Bachara, 
Oli, Paulinie, Karolinie Grygiel i Patrycji Zięba.

M. Grygiel

misyjne wakacje z Bogiem

wiła się, rozwijała zdolności i zamiłowania, uczestniczyła w 
zajęciach oazowych. Podjęła naukę w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Kołaczycach, apotem w Studium Medycznym w Ja-
śle. Po uzyskaniu dyplomu podjęła pracę w dębickim szpitalu 
pracując na oddziałach: chirurgicznym, psychiatrycznym, neu-
rologicznym i okulistycznym. Od 2005 roku pracuje w Brzost-
ku w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opie-
ki Zdrowotnej. Ukończyła studia licencjackie z pielęgniar-
stwa w Krośnie oraz studia magisterskie na Łódzkim Wydzia-
le Promocji Zdrowia filia w Jaśle. Pisała pracę magisterską pt 
„Wiedza na temat profilaktyki chorób układu krążenia”. Pro-
wadziła też ankiety na pacjentach Gminy Brzostek. Po mat-
ce pozbierała talent medyczny, zapał do pracy z ludźmi po-
trzebującymi pomocy. Wyszła za mąż za Stanisława Morde-
la z Grudnej Dolnej – górnika. Obecnie Jej mąż pracuje w ja-
sielskim Nowym Stylu i wspólnie wychowują dwójkę dzieci. 
Syn Karol, uczeń szkoły podstawowej w Kołaczycach obda-
rzony jest wielkim talentem muzycznym, uczęszcza do szko-
ły muzycznej, pięknie gra na gitarze i śpiewa pieśni religijne, 

młodzieżowe, patriotyczne i biesiadne. Wujek ks. Paweł jest 
dla niego wielkim wzorem. Córka Ania jest pięciomiesięcz-
ną, zdrową dziewczynką – jest oczkiem w głowie dziadków. 
 I tak przyglądając się życiu ks. Pawła Samborskiego, można 
śmiało stwierdzić, że miał szczęśliwe dzieciństwo wypełnio-
ne prawdziwą, wielką miłością rodzinną. Wokół Niego było 
zawsze grono życzliwych kolegów, nauczycieli, a kościół pa-
rafialny i księża brzosteccy zdecydowanie wpłynęli na dobry 
wybór Jego drogi życiowej. Czerpie wzory z prałata księdza 
Kazimierza Ostafińskiego oraz starszego kolegi, wykładowcy 
Seminarium Duchownego w Rzeszowie ks. dr Krzysztofa Ty-
burowskiego. Ponadto praca naukowa oraz praca nad forma-
cją duchową i kształtowaniem osobowości własnej wpływa-
ją na to, że nasz jeszcze bardzo młody ksiądz odgrywa waż-
ną rolę w życiu parafialnym nie tylko we własnej parafii, ale 
także w brzosteckiej parafii. To moc modlitwy i dobry przy-
kład życia jest dla niego wyznacznikiem formacji duchowej. 
Słowa psalmu responsoryjnego „Pan mnie wysłuchał, kiedy 
Go wzywałem” są zawsze ostoją i wyznacznikiem posługi ka-
płańskiej księdza Pawła Samborskiego.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze strony 15
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Za horyzont
O czym można myśleć
Sto metrów nad ziemią
Że się można zniżyć
Albo wznieść się wyżej

Zniknąć za horyzont
Zejść pod ziemską kulę
Uciec od radarów 
Oszukać naturę

I co można zrobić
Lecąc jeszcze niżej
Kiedy PULL UP krzyczą
Ziemia coraz bliżej

Ile można lecieć
Gdy się nie ma skrzydła
Co może wykrzyczeć
Drugi pilot Grzywna

Wszystko co się powie
Zapiszą w pamięci
W białych skrzynkach nieba
Otworzą je święci

Te ostanie słowa
Rejestruje przyrząd
A wam pozostało
Skryć się za horyzont

A TERRAIN AHEAD
Smoleńskie lotnisko
Wypisze na wieży
Przy latarniach blisko

10 lipca 2010

Wspominam stary dom
Kto tak potrafił białą bułkę upiec
Że się z nią zawsze święta udawały
I kto potrafił ciasto takie ugnieść
I piec z jabłkami że pachniał dom cały

A chleb domowym sposobem pieczony
Co dwa tygodnie smaczniejszy niż w Pilźnie
Bo ręką Twoją tak był wyrobiony
Że piekarz przy Tobie zawstydziłby się

Kto się tak umiał zająć kurczętami
Karmić je kaszą i jajkiem z krwawnikiem
A później dawał ziemniaki z plewami
By się najadły z gdakaniem i krzykiem

W domu zaś wszystko poszyte wyprane
W kościele ołtarz czekał co sobotę
Na Twoje kwiaty tak pielęgnowane
Już nikt tak jak ty nie ubrał go potem

Twa rola w domu była bardzo ważna
Bo byłaś naraz i matką i siostrą
I dla nas była Twoja chwila każda
Tak się poświęcić nie jest rzeczą prostą

Czas się rozpędził wiele lat minęło
Już rzadziej pieczesz nie siejesz nie orzesz
Wejdźmy do domu bo wieczór już blisko
Słońce się chowa ciemnieje na dworze

Bo tu wciąż pachnie plackami i chlebem
Choć w piecu dawno nie palone było
Ta kuchnia była jakby siódmym niebem
A nam się tutaj jak aniołom żyło

Ustrzyki D. 2010 - Siostrze Marii

Wybory
Do wyboru ma dojść prezydenta
Zaczął się ruch w Rzeczypospolitej
W partiach wielka kampania zaczęta
W ojczyźnie mej żałobą okrytej
Kandydatów wysuwać jest pora
Niekaranych z charakterem mocnym
Chociaż mogą też być po wyroku
Ale ważne by nie prawomocnym
I stanęło grono sprawiedliwych
Co będą oczekiwać w napięciu
Aż zostanie w turnieju uczciwym
Tak jak u Sznuka jeden z dziesięciu
Kto ma zostać naród zdecyduje
Jedni mówią prawdę drudzy kłamią
Jak najwięcej każdy obiecuje
Jednakże wszyscy mówią tak samo
Z żałoby i powodzi dźwignięty 
Elektorat do wyborów stanie
Aby wyszło że jeden z dziesięciu
Wielką władzę w swe ręce dostanie
Co z obietnic pozostanie wszędzie
Jaka będzie tych turniejów meta 
Najważniejsze że jeden miał będzie
Dużo władzy a zwłaszcza do veta

Czerwiec 2010

Marian 
Nosal

Prośba
Proszę Cię Boże o pogodę
Taką, na jaką kiedy pora,
Dla wszystkich dziewcząt o urodę,
Pobłażliwego im doktora,
O powodzenie ich w miłości
Więcej dobroci, mniej chytrości
Dla głodnych o to, o co proszą
Dzieciom o lód nie tylko w zimie,
Dla siebie, bym mógł myć się rosą,
Serce miał czyste, dobre imię.
Na wiosnę niechaj kwitnie kwiecie
A w lecie będą pełne kłosy!
I pokój, żeby był na świecie!
I radość biła pod niebiosy!
W jesieni, żeby mniejsze błoto
I dłuższe życie ze trzy razy!
I lepiej było żyć sierotom,
Ludzie nie marli od zarazy.
Panienkom lat nie przybywało
I zdrad nie było i niewoli,
Miłości było nie tak mało,
A mało tego, co tak boli!...
Żeby drzew w lesie nie ścinano
Nie polowano na zwierzęta,
Żebyś mą ziemię ukochaną
Wziął w Swą opiekę i – pamiętał…

Franciszek 
Wojnarowski

Samotność
Tak lubię w samotności
Pozostać i pomarzyć
O życiu, o miłości
I z samym sobą gwarzyć
I wgłębiać się w cierpienie
I serce swoje badać
I widzieć swe sumienie
I z samym sobą gadać…

Tak lubię w pośród nocy
Wzrok słać w ciemność daleką
I szukać w sobie mocy
Łzy ocierać, co cieką,

I szukać jakiejś rady
Na mych bliźnich niedole
I z Bogiem toczyć zwady,
Wśród łanów pleć kąkole!

I rozmyślając muszę
Przyznać, że wokół bóle
I, że małą mam duszę,
Płaczących nie utulę…

Tak lubię w samotności
Życiem być otoczony
I marzyć o miłości,
Raj widzieć utracony!

I lubię wmawiać w siebie,
Że może, może kiedy
Jaśniej będzie na niebie
I tu nie będzie biedy,
I lud mój wielkim będzie,
Śmiech zadzwoni dokoła,
I radość wejdzie wszędzie
I w kwiatach miasta, sioła…

Złote kłosy
Złote kłosy
w słońcu dojrzały
Złote kłosy
ziarno nam dały
Złote kłosy
w wieniec splecione
Złote kłosy
w podzięce przyniesione

Powódź
Stoisz w deszczu
zapłakany
słyszysz
krzyki
jęki
dźwięki syren
trzaski szyb
i szum rzeki
pod stopami
fale deszczu
spłukały
wszystkie nasze
myśli
drżącą ręką
osłaniasz
oczy
spod mokrych włosów
by zobaczyć to
jeszcze raz
i przekonać się
że to tylko
to tylko
jest
zły
sen

On spał
On spał
pomimo burzy
i wichury
On spał
pomimo, że łódź
zalała woda
On spał
zamiast ratować
siebie i innych
On spał
a oni drżeli
ze strachu
On spał
wystawiając
ich wiarę na próbę

Jadwiga 
Kudłacz
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Najnowsza książka, naszego rodaka 
urodzonego w Grudnej Górnej, ks. 

Władysława Piątka, jest już 9-tą pozycją 
o tematyce historyczno-religijnej. Jego za-
interesowanie przeszłością parafii Siedli-
ska-Bogusz zaowocowało w postaci tomu 
opartego na źródłach, na własnych przeży-
ciach, a przede wszystkim na maszynopi-
sie ks. Karola Kawuli „Obrazki z dziejów 
parafii Siedliska-Bogusz”. Już we wstę-
pie autor zdradza nam motywację swo-
jego przedsięwzięcia: „Ja po dokładnym 
przeczytaniu tej pracy postanowiłem uzu-
pełnić to, czego tam brakuje. Każdy przy-
zna, że pod koniec XX wieku w parafii Sie-
dliskiej doszło do wielkich zmian na lep-
sze, tak pod względem politycznym, spo-
łecznym, gospodarczym, jak również re-
ligijnym. Postanowiłem w miarę swoich 
możliwości uzupełnić to wypracowanie o 
tych zmianach i dołączyć do całości jako 
uzupełnienie. […] Wydając tę pracę dru-
kiem pragnę, aby młode pokolenie po-
znało nie tylko historię parafii, ale także 
osobowość ks. Karola Kawuli, który żył 
w trudnych czasach okupacji niemieckiej, 
który wrósł się w życie parafian, służył im 
i co więcej z narażeniem własnego życia 

uratował mieszkańców Smarżowej od pa-
cyfikacji (1944 r.)”. 
 W dziejach można przeczytać o cza-

sach prehistorycznych parafii siedliskiej, 
o latach niewoli, poprzez okres I i II woj-
ny światowej, głębokiej komuny, aż do po-
czątku XXI wieku. Publikację wzbogacają 
tabele statystyczno - chronologiczno - po-
równawcze oraz zdjęcia. Książka zawiera 
spis kapłanów oraz znaczniejszych rodów 
szlacheckich, co niewątpliwie podkreśla 
wartość historyczną. Na korzyść wpływa 
szczegółowość opisów wsi parafii w po-
rządku alfabetycznym, zapoznając nas z 
ukształtowaniem topograficznym terenu. 
Wszystkie te elementy sprawiają, iż mo-
nografia staje się dokumentem naszej Ma-
łej Ojczyzny. Zacytuję słowa ks. Karola 
Kawuli, które zawarł w swoim maszyno-
pisie: „Ta monografia adresowana jest do 
parafian tu i gdzie indziej zamieszkałych, 
aby poznawszy swą bogatą przeszłość, wy-
ciągnęli wnioski na lepszą swą przyszłość, 
by zapanowała między nimi jedność, mi-
łość, braterstwo, by pamiętali, że są dzieć-
mi jednego Ojca, jednej Matki Ojczyzny i 
zawsze dobrej Matki Siedliskiej”.
 Książka jest do nabycia w Gminnej Bi-
bliotece w Brzostku oraz w Domu Kultu-
ry.

M. Kawalec

Dzieje parafii Siedliska-Bogusz od XIV do XXI wieku

Projekt realizowany był w dniach 
04V-25VI 2010 roku. Głównym ce-

lem prowadzonych zajęć było przybli-
żenie beneficjentom elementów kultu-
ry żydowskiej i romskiej. Zorganizowa-
no różnorodne formy zajęć: „Wycinanki 
żydowskie i plastyka romska”, „Pieśni 
żydowskie i romskie”, „Spotkanie z tań-
cami żydowskimi i romskimi”, konkur-
sy „Na wspólnej ziemi…”, „Spotkania z 
kulturą romską”. Zorganizowano także 
wycieczki do Sanoka i Tarnowa. Uczest-
nikami zajęć i wyjazdów byli uczniowie 
brzosteckiego gimnazjum wraz z zespo-
łem nauczycieli.
 Warsztaty pozwoliły uczniom na 
kształtowanie postaw tolerancji, otwarto-
ści, postaw obywatelskich tj. poszanowa-
nia praw innych narodów i mniejszości 
narodowych, poznanie przez młodzież 
wychowaną w środowisku monokultu-

rowym dziejów kultury, obyczajowości, 
religii żydowskiej i romskiej oraz rela-
cji pomię-
dzy Polaka-
mi a tymi 
narodami w 
naszym re-
jonie.
 Z w i e ń -
czeniem re-
alizacji pro-
jektu była 
prezentacja 
n a b y t y c h 
wiadomości 
i umiejętno-
ści podczas 
akademii w 
dniu Świę-
t a  S z k o -
ły, na któ-

rą przybyli uczniowie i zaproszeni go-
ście. Uczniowie wcielili się w rolę arty-
stów żydowskich i romskich, żywiołowo 
przedstawiając scenki dramowe oraz pie-
śni i tańce obu kultur.

Organizatorzy

Projekt realizowany przez Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku

Warsztaty kultury żydowskiej i romskiej
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Na brzosteckim „Orliku” ruszyły już rozgrywki Amator-
skiej Ligi Piłki Nożnej Gminy Brzostek. Zgłosiło się 

do nich dziesięć drużyn, w tym trzy spoza gminy. Mecze są 
rozgrywane w czwartki i piątki i będą trwać aż do 26 sierpnia. 
Po rozegraniu meczów grupowych systemem każdy z każdym, 
wyłonione zostaną cztery drużyny, które 20 sierpnia rozegra-
ją półfinały. Natomiast finał zaplanowany jest na 26 sierpnia.
 W zespołach mogą występować zawodnicy powyżej 15 roku 
życia. W każdej drużynie może być tylko czterech zawodni-
ków powyżej 20 roku życia zrzeszonych w Polskim Związku 
Piłki Nożnej lub w Komisji do spraw Futsalu PZPN. Spotka-
nia rozgrywane są w czasie 2 x 25 minut.
 A oto dotychczasowe wyniki spotkań:

Grupa A
15 lipca

Zawadka Brzostecka - Sępy 9:4 (5:0)
Bramki dla Zawadki: Michał Nawracaj, Mateusz Zwięk, Jaro-
sław Piątek (2), Bielecki Karol (5).
Bramki dla Sępów: Adam Sękowski, Marcin Wójcik, Marcin 
Parat, Mateusz Furman.
Żółta kartka Rafał Marcinek (Zawadka Brzostecka).
15 lipca

Kamienica Górna 69 - Strzelec Frysztak 4:18 (2:6)
Bramki dla Kamienicy Górnej 69: Sławomir Wójcik (3), Da-
wid Stanek.
Bramki dla Strzelca Frysztak: Marcin Wiśniowski (5), Michał 
Jamróga (5), Dereś Paweł (3), Piotr Wnęk (2), Szymon Wnęk 
(2), Gabriel Grela.
Żółta kartka: Piotr Majewski (Strzelec Frysztak).
22 lipca

Bez nazwy - Kamienica Górna 69 11:1 (5:1)
Bramki dla drużyny Bez Nazwy: Łukasz Ryndak (5), Piotr Wi-
niarski (3), Karol Wojdyła (2).
Bramki dla Kamienicy Górnej 69: Sławomir Wójcik, Przemy-
sław Kmiecik (samobójcza).
Żółte kartki: Dawid Wąsik (Kamienica Górna 69).
 22 lipca

Zawadka Brzostecka - Strzelec Frysztak 4:7 (3:4)
Bramki dla Zawadki Brzosteckiej: Mateusz Zwięk (3), Klau-
diusz Bielecki.
Bramki dla Strzelca: Piotr Wnęk (2), Piotr Majewski (2), Pa-
weł Dereś, Dariusz Armata, Szymon Wnęk.
Żółte kartki: Klaudiusz Bielecki, Michał Nawracaj, Artur Pią-
tek, Karol Zwięk (Zawadka Brzostecka), Dariusz Armata, Pa-
weł Dereś (Strzelec Frysztak).

 M Z R P Bramki Pkt.
1. Strzelec Frysztak 2 2 0 0 25:8 6
2. Bez Nazwy 1 1 0 0 11:1 3
3. Zawadka Brzostecka 2 1 0 1 13:11 3
4. Sępy 1 0 0 1 4:9 0
5. Kamienica Górna 69 2 0 0 2 5:29 0

Amatorska liga Piłki Nożnej gminy Brzostek
Grupa B

16 lipca
OSK Słotowa - Błyskawica Siedliska - Bogusz 6:6

Bramki dla OSK Słotowa: Kamil Mroczek (4), Mariusz Poty-
rała, Kamil Zalasiński.
Bramki dla Błyskawica Siedliska-Bogusz: Michał Dziedzic 
(4), Marcin Kocół, Wojciech Dziadek.
Żółte kartki: Mariusz Potyrała (2), Łukasz Wójcik, Kamil Za-
lasiński.
Czerwona kartka: Mariusz Potyrała.
16 lipca
Mecz FC Paraliż z Wisłoką Błażkowa został odwołany. Roze-
grany zostanie w innym terminie.
23 lipca

FC Paraliż - Kadra 17:3 (6:1)
Bramki dla FC Paraliż: Rafał Grela (5) Damian Samborski 
(5), Jakub Majewski (4), Krzysztof Krajewski (2), Mateusz 
Krajewski.
Bramki dla Kadry: Marcin Jedziniak (2), Daniel Szydło.
23 lipca

Wisłoka Błażkowa - OSK Słotowa 3:14 (1:6)
Bramki dla Wisłoki Błażkowa: Grzegorz Bałucki (2), Michał 
Samborski.
Bramki dla OSK Słotowa: Kamil Mroczek (5), Łukasz Wójcik 
(4), Jarosław Król, Damian Kasprzyk (2), Mateusz Mroczek.
Żółte kartki: Kamil Mroczek, Kamil Zalasiński (OSK Słoto-
wa), Michał Samborski (Wisłoka Błażkowa).

 M Z R P Bramki Pkt.
1. Strzelec Frysztak 2 2 0 0 25:8 6
2. Bez Nazwy 1 1 0 0 11:1 3
3. Zawadka Brzostecka 2 1 0 1 13:11 3
4. Sępy 1 0 0 1 4:9 0
5. Kamienica Górna 69 2 0 0 2 5:29 0

FC Paraliż

Błyskawica Siedliska-Bogusz

Zawadka Brzostecka M. Kawalec
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Tradycją stały się wyjazdy pracowników 
Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz i 

Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej w 
celu poznawania kolejnych stolic europej-
skich. 27 czerwca, po obiadku, wsiedliśmy 
do autokaru i ruszyliśmy zwiedzać stolicę 
światowej mody, a po drodze wstąpić do 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli (nie-
stety, nie spotkaliśmy jego przewodniczą-
cego). Podróż, chociaż długa, upływała w 
miłej atmosferze i dobrych humorach. Sym-
patyczny przewodnik starał się przybliżyć 
nam atmosferę Paryża i te cudeńka, które 
mieliśmy zobaczyć. 
 Katedra Notre Dame (Nasza Pani) – 
siedem wieków majestatu, górująca nad 
najstarszą częścią Paryża, bez wątpienia sta-
nowi szczytowe osiągnięcie francuskiego 
gotyku. Wiąże się z nią wiele ciekawych i 
ważnych wydarzeń z przeszłości Francji. W 
1804 roku Napoleon postanowił koronować 
się na cesarza. Podczas tej ceremonii Napo-
leon sam, wyrywając z rąk papieżowi Piuso-
wi VII koronę, założył ją sobie na głowę, ku 
wielkiemu zadowoleniu wiwatującego tłu-
mu. W sierpniu 1944 roku, gdy w katedrze 
odbywała się uroczystość z okazji wyzwole-
nia Paryża rozległy się strzały wymierzone 
w generała Charles´a de Gaulle´a –zamach 
się nie powiódł. Obok słynnej katedry znaj-
dujemy polski akcent. W 2006r. plac przed 
katedrą, zaprojektowany w czasach Napo-
leona III, poświęcono papieżowi Janowi 
Pawłowi II nadając mu nową nazwę Dzie-
dziniec Notre Dame – Plac Jana Pawła II.
 Na wzgórzu Montmarte pogańscy Ga-
lowie ścięli głowę misjonarzowi Dionize-
mu, biskupowi Paryża i dwóm innym ka-
płanom. Dionizy spokojnie podniósł swo-
ją głowę i powędrował – jak powiada le-
genda-do miejsca pochówku. W miejscu 
jego kaźni wzniesiono bazylikę Sacré Co-
eur (Serca Jezusowego), której kopuły sta-
nowią nieodłączny element paryskiego kra-
jobrazu. Biel budowli to efekt użycia kamie-
nia, który pod wpływem deszczu wydziela 
kalcyt, bieląc mury.
Właściciele barów Montmartre´u mawia-
ją, że tradycję św. Dionizego podtrzymują 

dzisiejsi opoje, którzy już nie raz dźwigali 
swoją głowę z rynsztoka. Dzielnica dostar-
czała gipsu wydobywanego z kamienioło-
mów na zboczach 
wzgórza i zacho-
wywała urok wiej-
skiej okolicy dzięki 
winnicom, polom 
uprawnym, stadom 
owiec i 40 wiatra-
kom. Ten swoisty 
wdzięk i odosob-
nienie na wzgórzu 
przyciągnęło pisa-
rzy i artystów. Ma-
larze i ich modelki 
zaludnili Place Pi-
galle (znany nam 
Polakom i wiel-
bicielom „Staw-
ki większej niż ży-
cie”, z hasła „W 
Paryżu najlepsze 
kasztany są na Pla-
cu Pigalle” i nie mniej znanego odzewu 
„Zuzanna lubi je tylko jesienią”. Polscy tu-
ryści ku zdziwieniu Paryżan pytają na Pla-
cu Pigalle właśnie o kasztany. Jak się jed-
nak okazuje, wcale ich na tym placu nie ku-
pimy – co osobiście sprawdziłam),a amato-
rzy pospolitych rozrywek gromadzili się w 
Moulin Rouge. W barach, salach tanecz-
nych i na poddaszach domów Montrmar-
te´u narodziły się nowe kierunki w sztuce: 
impresjonizm, fowizm i kubizm.
 Każdy, kto odwiedza Paryż, kieruje swe 
kroki do Luwru-świątyni sztuki. Dawna 
siedziba królów jest przybytkiem sztuki od 
wieków – odkąd malarze i rzeźbiarze wpro-
wadzili się do pustych pomieszczeń pała-
cu po przeniesieniu dworu Ludwika XIV 
do Wersalu. Jako galeria sztuki Luwr po-
czął funkcjonować od 1793r. Pod koniec 
lat 80-tych XX wieku pośrodku dziedziń-
ca Luwru ustawiono z inicjatywy prezy-
denta F. Mitterranda futurystyczną pirami-
dę ze stali i szkła. Oto, wysoka na 22 m pi-
ramida (pomimo protestów wielu tradycjo-
nalistów) stała się nieodłączną częścią Dro-

gi Triumfalnej. Zbiory Luwru obejmują tak 
wielką liczbę arcydzieł, że trudno byłoby je 
wszystkie wymienić. Jednakże mało kto ze 
zwiedzających potrafi się oprzeć urzekają-
cemu pięknu Mona Lisy, której, zdaniem 
Lawrence´a Durrella tajemniczy uśmiech 
to „uśmiech kobiety, która właśnie zjadła 
na obiad swojego męża” .Nie sposób opi-
sać wszystkich dzieł, które mogliśmy po-

dziwiać. Warto tu wspomnieć o rzeźbach 
znanych z lekcji historii i plastyki: Nike z 
Samotraki, Wenus z Milo, Gladiatorze, a 
także o obrazach: Porwanie Sabinek, Wol-
ność wiodąca lud na barykady, Koronczar-
ka. Piękna podróż w przeszłość to rzut oka 
na wspaniałe apartamenty Napoleona III. 
Aby zwiedzić wszystkie sale Luwru trzeba 
pokonać około 7 km. My niestety mieliśmy 
na to zbyt mało czasu, zaledwie musnęliśmy 
wielką sztukę. Ale, przecież zawsze można 
wrócić i dalej oglądać, oglądać, oglądać…
 Muzeum d’Orsay jest charaktery-
stycznym budynkiem dawnego dworca 
kolejowego, ozdobionym od strony Se-
kwany dwiema symetrycznie umieszczo-
nymi tarczami zegarowymi, mieści zbio-
ry sztuki od 1848 do 1914 r. Główna część 
muzeum – wielka hala dworcowa – prze-
znaczona została na ekspozycję rzeźby. W 
boczne ściany wkomponowano sale, gdzie 
pokazywane jest malarstwo, rysunek, rzeź-
ba małych rozmiarów, a także fotografia i 
sztuka użytkowa. Trzonem ekspozycji są 
prace impresjonistów, a jako pierwsze rzuca 

się w oczy Śniadanie na trawie Ma-
neta.
 Place de la Concorde (plac Zgo-
dy) ukończony w 1763r. był miej-
scem wielu historycznych wyda-
rzeń, z których najważniejszym 
była egzekucja Ludwika XVI. Kie-
dy ostrze gilotyny podciągnięto do 
góry, król rzekł spokojnym gło-
sem:” Oby moja przelana krew 
przyniosła szczęście Francji”. Cen-
tralny obelisk, wznoszący się ma-
jestatycznie pośród chaosu, był 
darem przekazanym Karolowi X 
przez namiestnika Egiptu w 1829r. 
Dostarczenie do Paryża liczącej 3,3 
tys. lat 220-tonowej kolumny zaję-
ło cztery lata.
 Od Place de la Concorde do placu 
im. Charles’a de Gaulle, na którym 
mieści się Łuk Triumfalny, rozcią-
ga się Aleja Pól Elizejskich. Jest to 
najbardziej reprezentatywna ulica 
miasta. Jeszcze 400 lat były tam tyl-

„W Paryżu czuje się bicie serca Europy 
Paryż to miasto nad miastami” Wiktor Hugo

Uczestnicy wycieczki przy Wieży Eiffla (fot.K. Dziedzic)

Widok z Wieży Eiffla na Pola Marsowe (fot. J.W.)
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ko pola uprawne, obecnie znajdują się tam 
ekskluzywne restauracje, kawiarnie, hote-
le, teatry, sklepy i butiki. Opłaty czynszowe 
za 100 m kw. powierzchni sięgają 1,25 mln 
dolarów, drożej jest tylko w Nowym Jorku. 
Co roku w przypadające na 14 lipca święto 
narodowe Francji aleją przechodzi najwięk-
sza w Europie, niebiesko-biało-czerwona 
defilada wojskowa. Od kilkudziesięciu lat 
znajduje się tam także meta najsłynniejsze-
go wyścigu kolarskiego - Tour de France.
 Łuk Triumfalny ma wymiary 50 m wy-
sokości, 45 m szerokości i 16 głębokości. 
Budowę monumentu zlecił Napoleon w 
1806 r. by uczcić swe militarne podboje. 
Na górze na półkolu wyrzeźbione są nazwy 
największych zwycięstw. Mniejsze zwycię-
stwa opisane są wewnątrz łuku, wraz z na-
zwami 558 generałów (w tym kilku Pola-
ków), nazwiska tych którzy polegli na polu 
walki są podkreślone. 11 listopada 1920 r. 
nieznany żołnierz francuski został spalony 
pod pomnikiem, od tamtego czasu każde-
go 11 listopada (Dniu Zawieszenia Broni) 
prezydent składa tam wieniec. Łuk Trium-
falny jest znakiem orientacyjnym w Pary-
żu z powodu jego masy, piękna oraz faktu, 
że 12 alei krzyżuje się w miejscu gdzie stoi.
 Wszyscy, który mają lęk przestrzeni pa-
trzą na nią tylko z dołu, nie mając odwagi 
wyjechać do góry. Ale być w Paryżu i nie 
oglądać go z tarasu Wieży Eiffla? Niemoż-
liwe!!!
Wieżę Eiffla zbudowano w 1889 r. na po-
trzeby Wystawy Światowej. Wieża, wów-
czas najwyższa budowla świata, stanowi-
ła bramę na tereny wystawowe. Pomysło-
dawcą konstrukcji wieży był Gustaw Eif-
fel. U podstawy wielkie łuki wspierają się na 
fundamentach, spinając pylony i formując 
bramę. Wewnątrz pylonów kursują windy, 
umożliwiające wygodny dostęp do trzech 
platform widokowych na wysokości 58 m, 
116 m i 273 m(z tej platformy oglądaliśmy 
Paryż). Cała konstrukcja wieży składa się z 
ponad 18 tys. części metalowych. Ma po-
nad 320 metrów wysokości. Po zakończe-
niu wystawy wieża miała zostać rozebrana. 
Za pozostawieniem wieży zdecydował fakt, 
że umieszczony na jej szczycie przekaźnik 
radiowy działa lepiej niż gdziekolwiek in-

dziej. Zbudowana u południowego krańca 
Pola Marsowego, w centrum Paryża, nie-
opodal Sekwany, pomimo krytyki stała się 
chyba najbardziej znanym symbolem Pary-
ża i Francji. Na marginesie- nie każdy wie, 
że konstruktor sławnej wieży wymyślił pod-
wiązki, co zresztą nie powinno dziwić, gdy 
człowiek wyobrazi sobie wieżę odwróconą 
czubkiem w dół. Czy nie wygląda jak noga 
w pończosze? 
 Pałac Inwali-
dów-gigantyczne 
założenie urbani-
styczne pałacu In-
walidów to jeden 
z najbardziej cha-
rakterystycznych 
punktów centrum 
Paryża. W 1670 r. 
Ludwik XIV pole-
cił wybudowanie 
w pobliżu Sekwa-
ny wielkiego pała-
cu, w którym mo-
gliby znaleźć przy-
tułek francuscy we-
terani wojenni, czę-
sto kalecy i bez-
domni, żyjący z jał-
mużny. Na dzie-
dzińcu wewnętrznym stanął kościół pała-
cowy. W otwartej krypcie, wydrążonej w 
centralnym miejscu pod kopułą pochowa-
ny został Napoleon Bonaparte, zmarły 5 
V 1821 r. na Wyspie św. Heleny. Szczątki 
sprowadzono do Paryża 15 XII 1840 r. Za-
balsamowane ciało cesarza spoczęło w sze-
ściu trumnach: z białego metalu, mahonio-
wej, dwóch ołowianych, hebanowej i dębo-
wej. Obok pochowano syna cesarza, zwane-
go Orlątkiem, zmarłego w 1832 r. w Wied-
niu. 
 Nie sposób wszystkiego, co obejrzeliśmy 
opisać. Dlatego o pozostałych „atrakcjach” 
Paryża, niestety też nie o wszystkich, tylko 
wspomnę.
Opéra Garnier, gmach opery w Paryżu 
przeznaczony dla 2200 osób, wybudowa-
ny w latach 70-tych XIX w. Obecnie w bu-
dynku odbywają się jedynie przedstawie-
nia baletu.

Panteon to miejsce narodowej pa-
mięci i pochówku wybitnych Fran-
cuzów.
Sorbona - tradycyjna nazwa histo-
rycznego uniwersytetu paryskiego, 
założona w połowie XIII w. przez 
spowiednika Ludwika Świętego, Ro-
berta z Sorbony. W Sorbonie kształ-
ciło się wielu Polaków (m.in. Sta-
nisław Konarski, Adam Narusze-
wicz, Jan Ostroróg, Szymon Sta-
rowolski, Jan Zamoyski), a wykła-
dowczynią była tu m.in. Maria Skło-
dowska-Curie – pierwsza w historii 
uczelni kobieta kierująca katedrą uni-
wersytecką. 
Na pierwszy rzut oka kościół św. 
Marii Magdaleny nie przypomina 
katolickiej świątyni, nawiązuje do 
architektury antyku, a prowadzi do 
niego ułożony na schodach kobie-
rzec z żywych kwiatów.
Place Vendôme został zaprojekto-
wany jako symbol chwały Ludwika 
XIV. Colonne Vendôme wzorowa-
na była na rzymskiej kolumnie Traja-
na. Pokryło ją 76 ułożonych spiralnie 
płaskorzeźb odlanych ze spiżu armat 

zdobytych przez Wielką Armię w bitwie pod 
Austerlitz, a przedstawiających triumfy Na-
poleona. Po upadku cesarza jego posąg za-
stąpiono figurą Henryka IV, za czasów Lu-
dwika Filipa na kolumnie znów pojawił się 
Napoleon w stroju Małego Kaprala. W cza-
sie Komuny Paryskiej kolumna została oba-
lona. Po odbudowie na jej szczycie ponow-
nie stanął Napoleon w stroju imperatora.

Ogród Luksemburski i  Ogród Tuile-
ries to miejsca, z wielu podobnych ogro-
dów, które cieszą oko, pozwalają odpocząć 
w cieniu platanów wśród pięknych fon-
tann i rzeźb.
Centrum Pompidou to jedno z najbardziej 
reprezentatywnych i rozpoznawalnych mu-
zeów sztuki nowoczesnej na świecie.
Nowoczesna dzielnica La Défense w aglo-
meracji paryskiej, stanowi główne centrum 
biznesu we Francji, spełnia rolę centrum 
handlowego, wystawienniczego, rozrywko-
wego i transportowego. Na jej terenie znaj-
duje się także kilkanaście ekskluzywnych 
apartamentowców i hoteli.
Metro dzięki swojej szybkości i niskiej ce-
nie jest najpopularniejszym środkiem trans-
portu w Paryżu, dziennie z jego usług ko-
rzysta 4,5 mln osób. My również, aby nie 
tracić czasu, nie stać w korkach, przemiesz-
czaliśmy się tym środkiem lokomocji prawie 
z prędkością światła. Sieć paryskiego me-
tra składa się z 298 stacji i 16 linii o łącznej 
długości 213km. 
Wielką atrakcją był nocny rejs po Sekwa-
nie, w czasie którego mogliśmy zobaczyć 
jak zaczyna tętnić życiem miasto po zacho-
dzie słońca. Niezwykłym efektem były ilu-
minacje budynków i mostów Paryża i Wie-
ży Eiffla.
 Jeszcze ostatnie zakupy w Galerii La-
fayette, wizyta w Muzeum Perfum i zaopa-
trzeni w pachnące flakoniki (panie) oraz fla-
koniki z całkiem inną zawartością, ale też 
bardzo aromatyczną (panowie) wyruszyli-
śmy w drogę powrotną. Ostatni rzut oka z 
okien autokaru na poznane miejsca, startu-
jące i lądujące samoloty z największego por-
tu lotniczego Francji, Charles´a de Gaulle i 
tak kończy się nasza przygoda, w MIEŚCIE 
MARZEŃ, które według króla Karola V 
było, nie tylko dużym miastem, lecz także 
światem samym w sobie – i tak w oczach 
wielu jest do dzisiaj. 
 Paryż naprawdę warto zobaczyć, dlatego 
naszymi wspomnieniami i przeżyciami dzie-
limy się z czytelnikami Wiadomości Brzo-
steckich. 

R.W.

Łuk Triumfalny (fot.Z. Wodzień)

Katedra Notre Dame (fot. A. Żmuda)
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W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 24 sierpnia 2010r. wadium w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopusz-
czonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na 
zbywanie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108). Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział 
w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, w innej formie do kasy Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu 
i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 
Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewen-
tualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Burmistrz Brzostku ogłasza
IV PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG 

USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w 

Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek
na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603ze zm) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzost-
ku ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następują-
cej nieruchomości:
działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej nu-
merem ewidencyjnym 732 o pow. 700 m2 położonej w Brzostku 
przy ulicy Szkotnia 6, objętej KW Nr 79 204 prowadzonej w Są-
dzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzo-
stek, wolnej od obciążeń.
Nieruchomość dz. ozn nr ewid. 732 położona jest w obrębie handlo-
wo-usługowej i mieszkaniowej w pobliżu centrum miasta. Jest to dział-
ka zabudowana budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym z podda-
szem nieużytkowym, ogrodzona. Teren płaski w obrębie skrzyżowa-
nia ulic Przedmieście i Szkotnia, uzbrojony w sieci komunalne: sieć 
wodociągową, elektryczną, gazową i kanalizacyjną.
Budynek wzniesiony metodą tradycyjną, powierzchnia zabudowy 
110,34 m2

, powierzchnia użytkowa 168,17 m2 w tym mieszkalna 84,26 
m2, kubatura 440 m3, wysokość 2,70 m.
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzo-
stek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 01.01.2003 r., na 
podstawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 
Nr 15 z 1999 r., poz.139), wg studium uwarunkowań i zagospodaro-
wania terenu to obszary przewidziane pod zabudowę.

Lp.
Nr 

dział- 
ki

Pow. 
(m2)

Nr 
KW 

Opis  
nierucho- 

mości

Przezna 
czenie 

w planie
Poło- 
żenie

Cena 
wywo- 

ławcza(zł)
Wadium 

(zł)

1 732 700 79 204
zabudowana 
budynkiem 

mieszkalnym
brak Brzostek 125 192,00 12 520,-

IV PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 
(LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  
W BRZOSTKU W DNIU 27 SIERPNIA 2010r. O GODZ. 1000 

W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

Burmistrz Brzostku ogłasza
IV PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG 

USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w 

Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603ze zm) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku 
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
działki budowlanej oznaczonej nr ewid. 927/11 o powierzchni 2000 
m2 położonej w Brzostku, objętej Księgą Wieczystą Nr 38 692, sta-
nowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń. 
Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej w odle-
głości 300 m od centrum. Teren przylegający do drogi krajowej i jest 
zaniżony kilka metrów do nawierzchni drogi. Teren płaski na stoku, 
kształt nieforemny - trójkąt. Dojazd z drogi osiedlowej o nawierzch-
ni utwardzonej. Teren uzbrojony w sieci komunalne: sieć wodocią-
gową, elektryczną, gazową i kanalizacyjną. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach zabu-
dowy i przewidzianych do zabudowy.
Zgodnie z decyzją Nr RGiMK.IV.7331-31/2007 z dnia 04.05.2007r 
Wójta Gminy Brzostek o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, działka ta przeznaczona została pod budowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego. 

Lp.
Nr 

dział- 
ki

Pow. 
(m2)

Nr 
KW 

Opis 
nierucho- 

mości

Przezna- 
czenie 

w planie
Poło- 
żenie

Cena 
wywo- 
ławcza  

netto (zł)

Wadium 
(zł)

1 927/11 2000 38692 budowlana brak Brzostek 34387,00 3 439,-

IV PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 
(LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  
W BRZOSTKU W DNIU 27 SIERPNIA 2010r O GODZ. 1015 

W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU 

Burmistrz Brzostku ogłasza
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Brzo-

stek 2 stanowiącej własność Gminy Brzostek
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603ze zm) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzost-
ku ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych 
nieruchomości: 

działka budowlana oznaczona nr ewid. 897/4 położona w obrębie 
Brzostek 2, objęta Księgą Wieczystą Nr 70 057, stanowiąca wła-
sność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.
Działka położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów użyt-
kowanych rolniczo. Teren uzbrojony w sieci komunalne: elektrycz-
ną, gazociąg. Teren płaski w kształcie trapezu. Dojazd z drogi gmin-
nej o nawierzchni utwardzonej
Zgodnie z decyzją z dnia 11.07.2007r Wójta Gminy Brzostek Nr 
RGiMK.IV.7331-47/2007 Wójta Gminy Brzostek działki te prze-
znaczone są pod budowę trzech budynków mieszkalnych.

Lp. Nr 
działki

Pow. 
(m2)

Nr 
KW 

Opis 
nierucho- 

mości

Przezna- 
czenie 

w planie
Położenie

Cena wy- 
woławcza 
netto (zł)

Wa- 
dium 
(zł)

1 897/4 1900 70057 budowlana brak Brzostek 2 16 916,- 1 692,-

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 27 SIERPNIA 2010r O GODZ. 1030 

W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU

Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku sta-
nowiącej własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603ze zm) oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zm) Burmistrz Brzostku ogłasza I 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: 
działka budowlana oznaczona numerem ewidencyjnym227/6 
o pow. 0,32 ha (3200 m2) położona w Brzostku, objęta KW Nr 
RZ1D/00018013/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. 
Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej w odległo-
ści 1000 m od centrum. Teren przylegający do drogi osiedlowej o na-
wierzchni asfaltowej, położony na stoku o nachyleniu południowym. 
Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta (średnia szerokość 
około 12 m) Teren uzbrojony w sieci komunalne: sieć wodociągową, 
w pobliżu sieć elektryczna gazowa i kanalizacyjna. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenach za-
budowy i przewidzianych do zabudowy.
Działka nr 227/6 zgodnie z decyzją Nr RGiMK.IV.7331-21/2010 
z dnia 15.04.2010r. Burmistrza Brzostku o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, to teren przeznaczony pod budowę 
budynku mieszkalnego.

Lp. Nr 
działki

Pow. 
(m2) Nr KW 

Opis 
nierucho- 

mości

Przezna- 
czenie 

w planie
Poło- 
żenie

Cena wy- 
woławcza 
netto (zł)

Wa- 
dium 
(zł)

1 227/6 3200 RZ1D/ 
00018013/0budowlana brak Brzostek 26 482,- 2 649,-

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 27 SIERPNIA 2010r O GODZ. 1045 

W BIURZE BURMISTRZA BRZOSTKU
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Fundacja Wspomagania Wsi  
w Warszawie ul. J. Bellottiego 1
RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION

Program Mikropożyczek na 2009 r. dla 
mieszkańców województwa podkarpackiego 

(program PL-480)
Informacje dotyczące warunków pożyczki:
 kwota pożyczki wynosi do 20 000 PLN
 okres  spłaty do 48 miesięcy
 okres karencji w spłacie - 2 miesiące
 oprocentowanie 0% (pożyczka 

bezprocentowa)
 opłata prowizyjna 3% kwoty (jedyny koszt 

pożyczki)
 przyznawanie pożyczek i wypłaty co 14 dni

Kto może otrzymać pożyczkę:
 osoby rozpoczynające lub prowadzące działalność 

gospodarczą
 osoby prowadzące gospodarstwo agroturystyczne
 osoby zajmujące się pszczelarstwem lub uprawą 

ziół
Wnioski pożyczkowe przygotowuje doradca tere-
nowy Mariusz Grygiel tel. 608-478-265 lub 014-
6830-319. Nasze pożyczki są korzystne i łatwe 
do uzyskania. 

Zapraszamy

Dekoracje ślubne w kościele, 
wystrój sal weselnych, kolorystyka 
podyktowana przez klienta,  
kwiaty sztuczne i żywe  

na życzenie, bukiety ozdobne. 
Rozmowy niezobowiązujące. 

Zapraszamy 
Brzostek

tel. 511 723 030

Firma WOJT-BUD zaprasza do 
biura sprzedaży w Brzostku

Nasza oferta:
• Pokrycia dachowe (blacha na wymiar, da-

chówki ceramiczne i betonowe)
• Stolarka budowlana PCV, stalowa, drewniana 

(okna 6 komorowe, drzwi zewnętrzne i we-
wnętrzne, okna dachowe)

• Bramy garażowe, rolety, roletki tekstylne, 
moskitiery na wymiar

• Systemy ociepleń SEMPRE, CAPAROL, 
WEBER

• System suchej zabudowy RIGIPS
• Oraz inne materiały budowlane

Ul. 11 listopada 2
Pon. - pt. 9.00 - 15.00
Sobota 9.00 - 13.00
Nr. Tel. 511 486 405
www.wojtbud.com

Zapraszam wszystkich 
zainteresowanych

mammografia
to nie moda, to mądrość!
 Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie od 50 do 69 
roku życia na bezpłatne badania mammograficzne (przy 
określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia, 
np. w tym roku - 2010 - programem profilaktyki raka pier-
si objęte są kobiety urodzone w latach 1941-1960). Bada-
nie przysługuje Paniom co 24 miesiące.
 Kobieta, która spełnia powyższe kryterium programu, po-
winna zgłosić się na badanie, wcześniej rejestrując się tele-
fonicznie w placówce realizującej program.
 Aby skorzystać z badań, nie jest potrzebne skierowanie 
ani zaproszenie (jest ono jedynie przypomnieniem o ko-
nieczności wykonania badań profilaktycznych).
 Zgłaszając się na mammografię należy mieć przy sobie 
dowód osobisty oraz wcześniejsze zdjęcia mammograficz-
ne (jeśli były wykonywane). Przed badaniem nie powinno 
używać się talku ani dezodorantu.
 Najbliższymi ośrodkami, w których  Panie mogą bezpłat-
nie i bez skierowania wykonać mammografię to:

CENTRUM NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ MGR FARM. KLAUDIUSZ SUCH

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
DĘBICA, UL. BATOREGO 18, TEL. (14) 6817766 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE
PRACOWNIA MAMOGRAFII

JASŁO, UL. LWOWSKA 22, TEL. (13) 443 77 01
Dodatkowe informacje o programie:

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi przy Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie
ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów, tel./fax. 17 8666436
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ROZWIĄZANIE: 
SIERPIEŃ 2010
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Pieszczotliwie o synu; 5) Komenda 
dla psa; 8) Błękit; 9) Kochanka Pyramo-
sa; 10) Obok liryki i dramatu; 11) Smęt-
na pieśń ukraińska; 12) Metal o czer-
wonoróżowej barwie; 15) Kajak lub ka-
noe; 18) Zwierze pociągowe; 19) Hultaj; 
22) Szpon; 25) Grząska ziemia; 26) Budy 
z tanim mięsem; 27) Instrument ludo-
wy; 28) Miasto w Hiszpanii (Walencja); 
30)  Jeniecki obóz dla oficerów; 
33) Pola, aktorka; 36) Najstarsza to azoik; 
37) Równikowy wiatr; 40) Przedmiot 
handlu; 43) Czarny ptak z komina; 
44) Bywała kurna; 45) Zimno; 46) Impe-
rium z Pekinem; 47) Plakat; 48) Urzędo-
wa, stała opłata.
Pionowo:
1) Miasto koło Gdańska; 2) Tragi; 
3) Ryba ławicowa; 4) Drobna wy-
twórczość; 5) Powierzchnia gruntu; 
6) Czwartkowy u króla Stasia; 7) Przy-
smak krowy; 13) Przy pasie Japończy-
ka; 14) Celtycka matka bogów; 16) Czas 
pierwszej lekcji; 17) Łódź indiańska; 
19) Krowie odchody; 20) Syntetycz-
ny kauczuk; 21) Uciekinier; 22) Gra 
z karetą; 23) Część czosnku; 24) Suk-
nia popa; 29) Słodka fabryka; 31) Wó-
z,furmanka; 32) Największy kontynent; 
34) Gra smyczkiem; 35) Pohukuje w lesie; 
37) Pod stawem ramiennym; 38) Bez-
pieka NRD; 39) Pracuje przy krośnie; 
40) Historyk rzymski; 41) Dodatek do 
stolnicy; 42) Udziela porad prawnych.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego na dole strony dostarczone do 
31 sierpnia 2010 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: POWÓDŹ STULECIA.
Nagrodę książkową wylosował MI-
CHAŁ PODRAZA z Przeczycy.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
Domu Kultury w Brzostku.

J. Nosal

Rafałek pisze list do rodziców z kolonii:
„Kochana Mamo i Tato, to są moje najbar-
dziej udane wakacje. Noga już mi się zro-
sła, a ząb przechowuję w pudełeczku od 
zapałek wyłożonym watą”.

		
Do wiejskiej apteki wchodzi harcerz.
– Proszę jakiś mocniejszy środek na prze-
czyszczenie.
– A ten, który kupiłeś wczoraj, nie za-
działał?

– Zadziałał, ale na oboźnego! A dzisiaj sam 
komendant obozu się wygrażał, że zrobi 
nam nocny alarm...

		
Grupa turystów zwiedza ruiny średnio-
wiecznego zamku. Mały chłopiec przyglą-
da się tym resztkom muru i pyta:
– Tatusiu, to tutaj mama uczyła się jeździć 
naszym samochodem?

		
Samolot wystartował z lotniska. Po osią-
gnięciu wymaganego pułapu, kapitan od-
zywa się przez intercom:
– Panie i Panowie, witam na pokładzie sa-
molotu. Pogodę mamy dobrą, niebo czy-
ste, więc zapowiada nam się przyjemny lot. 
Proszę usiąść, zrelaksować się i... o Boże!...
Po chwili nerwowej ciszy intercom odzy-

wa się znowu:
– Panie i Panowie, najmocniej przepra-
szam, jeśli przed chwilą państwa wystra-
szyłem, ale w trakcie mojej wypowiedzi 
drugi pilot wylał na mnie filiżankę gorą-
cej kawy. Powinniście państwo zobaczyć 
przód moich spodni.
Na to odzywa się jeden z pasażerów:
– To pewnie nic, w porównaniu z tyłem 
moich...

		
Przewodnik po Rzymie oprowadza po 
mieście bogatego amerykańskiego turystę.
– To jedyny w swoim rodzaju gmach...
– Też mi coś - przerywa Amerykanin. U 
nas w Ameryce, mamy takich gmachów 
tysiąc! 
– Bardzo możliwe, bo to dom wariatów.
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„Serva ordinem et ordo te servabit”
Przysłowie łacińskie

Niedziela 18 lipca 2010r cała zato-
piona była w skwarze lata. Rozża-

rzone powietrze spływało z nieba i tyl-
ko w cieniu można było spokojnie od-
począć. Wokół budynku WTZ – dawna 
plebania – niezwykle odświętnie i kolo-
rowo. Trawy wykoszone, resztki starych 
drzew ukazują wśród zieleni małe jabł-
ka i gruszki, dąb papieski coraz bardziej 
rozłożyście koronę wysunął, a brzosty 
rosną okazale, zagrodzone połacie traw 
przeznaczone do wypasu koni, grzędy 
warzyw okazałe, wypielone, tarcze sło-
neczników opuszczają głowy obciążo-
ne bujnością ziarna, wysmukły bób jak-
by stał na straży tej posiadłości. Namiot 
warzywny okazały, a z niego wychylają 
się dorodne krzaki pomidorów i łodygi 
kwitnących i małych ogórków.
 Wokół budynku rozsypany żwir spod 
którego widnieją materiały służące do 
poziomego i pionowego odwodnienia. 
Dom im. Jana Pawła II – dla przyszłych 
samotnych, schorowanych, starszych lu-
dzi jest okazały jakby z zewnątrz ukoń-
czony – cieszy oko przychodzących go-
ści. Od razu nasuwa się pytanie – ile rąk 
ludzkich tutaj pracowało, ile potu ludz-
kiego wpadło w tę ziemię, ile trudu i my-
śli organizacyjnej, talentu budowlanego, 
ekonomicznego trzeba było włożyć? Nad 
tym wszystkim czuwa ks. dr Jan Cebu-
lak, prałat, proboszcz parafii brzosteckiej 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

 Właśnie w 16 niedzielę zwykłą WTZ 
pod kierownictwem mgr Karola Stani-
szewskiego zorganizowało mały festyn 
rodzinny – jak co roku – bezalkoholowy.
 Już z dala było widać gustownie urzą-
dzony plac zabaw dla dzieci, a na nim: 
dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, samo-
chodziki i spora gromada dzieci korzy-
stających z tych urządzeń oraz szczęśli-
wych rodziców, którzy siedząc w cieniu 
drzew, popijając zimne napoje przyglą-
dali się jak hasają ich dzieci pełne rado-
ści.
 Dalej znów spokojne, zdrowe konie 
służyły do przejażdżki, z wielką rado-
ścią dokarmiały dzieci marchewką ku-
cyka i młodego źrebaka.
 Wielkim zainteresowaniem cieszy-
ła się loteria fantowa, na którą darczyń-
cy – właściciele prywatnych zakładów 
pracy – złożyli bardzo atrakcyjne fanty: 
piła tarczowa, biurko, haftowane podusz-
ki, obrazy, tace i kosze z wikliny, odzież, 
książki, wyroby ceramiczne, słodycze i 
inne. Oblegana była loteryjna salka, a ra-
dość ze zdobytych fantów była niezwy-
kła.
 Kierownictwo WTZ składa serdecz-
ne podziękowania wszystkim darczyń-
com i tym, którzy pomogli w organiza-
cji i przeprowadzeniu festynu, pracow-
nikom administracyjnym Urzędu Gminy, 
Domu Kultury oraz burmistrzowi Lesz-
kowi Bieńkowi.
 Wszystkim przybyłym przygrywała 
Kapela Brzostowianie, zespoły muzycz-
ne: Riff, Eldorado oraz Bel Canto.

 Z wielką radością oklaskiwani byli 
uczestnicy Oratorium, którzy pod opie-
ką sióstr zakonnych: s. Marinelli, s. An-
dresy, s. Shiny zaśpiewali pieśni przy 
akompaniamencie gitary oraz zorgani-
zowali stoisko z wykonanych prac pod-
czas zajęć, z szyszek, patyczków, kolo-
rowej wełny, a zebrane pieniądze zosta-
ły wysłane na fundusz misyjny.
 Teatrzyk dziecięcy przy Domu Kultu-
ry wystawił przedstawienie „Inny Czer-
wony Kapturek”, który cieszył się wielką 
oglądalnością. Z grilla unosił się zapach 
pieczonego mięsa i brzosteckiej kiełbasy, 
to znowu dolatywał aromat kawy i her-
baty, a pod otwartym namiotem spoży-
wano bigos, sałatki i znakomite ciasta z 
kuchni WTZ.
 Jednym słowem piknik zaliczyć na-
leży do udanych i potrzebnych, a fun-
duszy trzeba jeszcze dużo do zapłacenia 
prac remontowych, prowadzonych przy 
tym budynku.
 Rodzina – zdrowa rodzina – bez uza-
leżnień od alkoholu i innych używek – 
jest podstawą zdrowego społeczeństwa, 
a o takie nam chodzi. Trzeba sumiennie 
pracować, ale też trzeba zdrowo odpo-
czywać, gdyż za ks. Ireneuszem Skubi-
siem powiem „serva ordinem et ordo te 
servabit” – zachowaj porządek, a porzą-
dek zachowa ciebie. Porządek i ład w ży-
ciu wewnętrznym człowieka czyni życie 
spełnione. I temu też potrzebne są roz-
rywki, takie jak organizuje rokrocznie 
WTZ – festyn rodzinny bezalkoholowy.

Zuzanna Rogala

Piknik Rodzinny zorganizowany przez parafię w Brzostku
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Piknik Rodzinny zorganizowany przez parafię w Brzostku

Fot. J. Nosal
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Kącik
fotograficzny

Fot. Patrycja Stasiowska z Januszkowic

Jeśli chcesz się pochwalić swoim zdjęciem na łamach „Wiado-
mości Brzosteckich” prześlij je na adres: wiadomosci@konto.pl 

lub też dostarcz je do redakcji osobiście. Przesyłając zdjęcia prosimy 
o podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

/fl/

Fot. Bożena Borowiecka z Brzostku

Fot. Karolina Kolbusz z Przeczycy

Fot. Jakub Wadas z Siedlisk-Bogusz

Fot. Arek Piotrowski z Bukowej

Fot. Anna Łukowicz z Januszkowic


