
IS
SN

 1
42

8-
06

8X
Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym progu

PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY MIEJSKIEJ ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Wiadomości

Brzosteckie
www.wiadomoscibrzosteckie.plIS

SN
 1

42
8-

06
8X

Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu
Uczciwie pracuj na rodzinnym progu

PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY MIEJSKIEJ ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Wiadomości

Brzosteckie

NR 8 (196) ROK XXIV
sierpień 2013
cena 1,50 zł

W NUMERZE:
 Dni Ziemi BrZosteckiej 2013
 Gminne ZawoDy sportowo-pożarnicZe
 koronacja cuDownej statuy matki Bożej w prZecZycy
 PIElgRZyMKa dO MEdZIUgORjE
 roZkłaD jaZDy autoBusów
 Z BrZostku w świat – ks. stanisław auGustyn
 pieLGrZymka rowerowa BrZostek – koDeŃ
 proGram oDpustu w sanktuarium matki Bożej w prZecZycy

Dni Ziemi Brzosteckiej – str. 7, 20, 21



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE2

Gminne Zawody sportowo-pożarnicze – 7 lipca 2013 r.

Zwycięskie drużyny z Nawsia Brzosteckiego
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Wyniki drużyn męskich

Miejsce Nazwa OSP
Skład drużyny

Sztafeta Bojówka Razem pkt. 
(sztafeta 

+bojówka)
Czas 
w s.

Punkty 
karne

Razem 
pkt.

Czas 
w s.

Punkty 
karne

Razem 
pkt.

I
Nawsie Brzosteckie (Mateusz Domaradzki, Damian Siwek, 
Marek Rutkowski, Jacek Trojan, Rafał Baran, Marek Gaweł, 
Mateusz Furman, Cwynar Piotr, Janusz Buczek/mech.)

66,10 0 66,10 44,50 0 44,50 110,60

II
Skurowa (Piotr Pruchnik, Wojciech Samborski, Damian Sę-
kiewicz, Bartłomiej Bałucki, Kamil Wnęk, Artur Pruchnik, 
Dominik Woźniak, Michał Bałucki, Andrzej Błoniarz/mech.)

67,60 0 67,60 46,50 0 46,50 114,10

III
Brzostek (Seweryn Surdel, Jacek Kaczka, Marcin Wójcik, Ja-
rosław Klich, Rafał Godniak, Grzegorz Kłęk, Paweł Grodzki, 
Mariusz Wójcik, Łukasz Czachara/mech.)

64,00 5 69,00 46,00 0 46,00 115,00

IV
Januszkowice-Wieś (Roman Samborski, Wojciech Rec, 
Fabian Żygłowicz, Szymon Samborski, Bartłomiej Ochałek, 
Dariusz Rec, Dariusz Jasik, Łukasz Garstka/mech.)

69,50 0 69,50 50,00 0 50,00 119,50

V
Grudna Dolna (Piotr Mirus, Paweł Stasiowski, Michał Mirus, 
Kamil Wierzbicki, Damian Wójtowicz, Kamil Wójtowicz, To-
masz Stasiowski, Gabriel Żurowski, Ryszard Wierzbicki/mech.)

69,30 0 69,30 51,50 0 51,50 120,80

VI
Siedliska-Bogusz (Krzysztof Świętoń, Mateusz Nykiel, Ka-
mil Gąsior, Marcin Kocół, Rafał Niemiec, Paweł Szydłowski, 
Michał Czyż, Tomasz Czyż, Bogdan Stanek/mech.)

68,80 0 68,80 51,30 5 56,30 125,10

VII
Grudna Górna (Jerzy Świstak, Józef Zieliński, Wojciech 
Zygmunt, Łukasz Pocica, Daniel Majewski, Andrzej Andreasik, 
Piotr Wołowiec, Kazimierz Żurowski, Stanisław Kuczek/mech.

66,00 5 71,00 48,90 10 58,90 129,90

VIII
Kamienica Górna (Bogusław Surdyński, Karol Kalina, 
Grzegorz Kalina, Marcin Noga, Michał Pyzia, Mateusz Chajec, 
Mirosław Raś, Łukasz Raś, Jan Nowicki/mech.)

68,60 11 79,60 58,70 0 58,70 138,30

IX
Bukowa (Jan Dziedzic, Adam Kasprzyk, Mariusz Kasprzyk, 
Rafał Urban, Piotr Dziedzic, Tomasz Dziedzic, Krzysztof 
Kasprzyk, Bogusław Jantoń/mech.)

73,30 8 81,30 80,70 0 80,70 162,00

X
Opacionka (Roman Garstka, Andrzej Boroń, Jakub Węgrzyn, 
Tomasz Boroń, Wiesław Lampara, Ludwik Garstka, Paweł 
Garstka, Piotr Nowak, Józef Magiera/mech.)

68,80 0 68,80 165,00 0 165,00 233,80

Wyniki drużyn żeńskich

Miejsce Nazwa OSP
Skład drużyny

Sztafeta Bojówka Razem pkt. 
(sztafeta 

+bojówka)
Czas 
w s

Punkty 
karne

Razem 
pkt.

Czas 
w s

Punkty 
karne

Razem 
pkt.

I
Nawsie Brzosteckie (Barbara Buczek, Paulina Mroczek, 
Joanna Wąsik, Karolina Wodzisz, Karolina Grygiel, Mag-
dalena Wąsik, Agnieszka Gwiżdż, Paulina Grygiel, Mateusz 
Domaradzki – mech.)

75,10 0 75,10 53,60 5 58,60 133,70

II
Siedliska-Bogusz (Barbara Sobczyk, Justyna Augustyn, Nata-
lia Jędrzejczyk, Angelika Czyż, Anna Wodzień, Aneta Trzna-
del, Monika Czech, Justyna Stanek, Bogdan Stanek/mech.)

78,30 3 81,30 62,30 0 62,30 143,60

III
Skurowa (Beata Błoniarz, Paulina Strojek, Barbara Grzesia-
kowska, Magdalena Stawarz, Magdalena Baran, Justyna Bałuc-
ka, Barbara Błoniarz, Patrycja Czech, Andrzej Błoniarz/mech.)

74,50 8 82,50 63,20 5 68,20 150,70

IV
Brzostek (Magdalena Grygiel, Dominika Sowa, Karolina Szcze-
pańska, Anna Szczur, Agnieszka Drechsler, Maria Papiernik, 
Kamila Pruchnik, Magdalena Kolbusz, Jarosław Klich/mech.)

78,80 5 83,80 98,40 20 118,40 202,20

 Po majowych zawodach młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych, tradycyjnie 
przeprowadzonych w Siedliskach-Bo-
gusz, 7 lipca na brzosteckim stadionie 
przy ulicy Okrągłej odbyły się zawody 
drużyn „dorosłych”. Prawie każda 
jednostka OSP z naszej gminy wysta-
wiła swoją drużynę, a OSP z Brzostku, 
Nawsia Brzosteckiego, Siedlisk-Bogusz 
i Skurowej także drużynę żeńską.
 Zawodnicy mieli do pokonania 
tor przeszkód wokół boiska: płotki, 
tyczki, „rów z wodą”, równoważnię, 
a także ścianę (tylko drużyny męskie). 
Podczas biegu zawodnicy musieli rów-
nież podłączać węże i przekazywać 

sobie prądownicę strażacką pełniącą 
funkcję pałeczki sztafetowej. Później 
odbywało się ćwiczenie bojowe, w któ-
rym strażacy musieli zmontować linię 
ssawną, dwie linie tłoczne, uruchomić 
motopompę i strumieniem wody strącić 
pachołki na końcu toru. Czas z obu kon-
kurencji w sekundach oraz ewentualne 
punkty karne za odstępstwa od regula-
minu dawały sumę punktów określającą 
zdobyte miejsce. Rywalizacja była 
zaciekła i wszystkie startujące drużyny 
wykonały swoje zadanie mieszcząc się 
w regulaminowym czasie, nawet wtedy 
gdy wydawało się, że sprzęt zawodzi 
a pompa jest wybitnie „złośliwa” (na 

treningach zapalała, a teraz nie chce).
 Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwała komisja sędziowska 
złożona z pracowników Komendy Po-
wiatowej PSP w Dębicy oraz druhów 
z naszych OSP: Ireneusza Pruchnika 
z OSP Skurowa i Krzysztofa Kawalca 
z OSP Brzostek. Drużyny, które zajęły 
miejsca pierwsze i drugie awansowa-
ły do zawodów powiatowych, które 
odbędą się we wrześniu w Dębicy. 
Drużyny męskie będą reprezentowane 
przez jednostki z Nawsia Brzosteckego 
i Skurowej, a drużyny żeńskie będą 
z jednostek z Nawsia Brzosteckiego 
i Siedlisk-Bogusz.
 Szczegółowe wyniki oraz składy 
drużyn w tabeli.

P.S.

Gminne Zawody sportowo-pożarnicze
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Historia i kult statuy
 Na lewym brzegu rzeki Wisłoki, 
w pobliżu dawnego traktu wiodącego 
przez Duklę na Węgry, leży uroczo 
położona wieś Przeczyca. Należy do 
bardzo starych miejscowości, począt-
kami swymi sięga XII wieku. Pierwszą 
wyraźną wzmiankę o niej znajdujemy 
w katalogu biskupów krakowskich 
pióra ks. Jana Długosza. W 1308 
roku wioska ta przeszła z Opactwa 
tynieckiego w posiadanie Biskupów 
krakowskich. Parafia, której dokładną 
datę trudno określić, powstała praw-
dopodobnie w drugiej połowie XIV 
wieku. W ciągu wieków wielokrotnie 
zmieniała swoją przynależność, aby 
w końcu na skutek rozbiorów Polski 
i nowych podziałów terytorialnych zna-
leźć się od 1805 roku w obrębie diecezji 
przemyskiej. Od dawna też parafia ta 

szczyciła się posiadaniem figury Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem Jezus wyko-
nanej z drewna. Trudno ustalić czas 
i miejsce jej powstania, ale dokumenty 
znajdujące się w kościele wspominają 
o figurze słynącej łaskami. Informację 
tę potwierdza też Józef Ignacy Kra-
szewski, Ojciec Wacław z Sulgostowa 
oraz dokumenty z wizytacji dziekań-
skich i biskupich z XVII i XVIII wieku. 
Od tego też mniej więcej czasu utarła 
się wśród wiernych nazwa „cudowna 
Matka Boska Przeczycka”. Nie można 
ustalić dokładnie skąd figura ta znalazła 
się w Przeczycy. Podobnie jak w wielu 
Sanktuariach tak i w parafii Przeczyca, 
krąży na ten temat wiele podań. Naj-
prawdopodobniej jednak jest ona jedną 
z madonn węgierskich. Świadczy o tym 
fakt częstych pielgrzymek węgierskich, 
przychodzących dość licznie do Prze-
czący jeszcze pod koniec XIX wieku.
 Pierwotnie figura ta umiejscowio-

na była w kościele drewnianym pod 
wezwaniem św. Michała. Po spaleniu 
wsi i kościoła przez wojska Rakoczego 
przeniesiono ją do wybudowanego 
w 1730 roku kościoła, w którym 
przebywała do roku 1906. W tym bo-
wiem roku wybudowany został nowy, 
trzynawowy kościół z cegły dzięki 
staraniom ks. proboszcza Stanisława 
Konopackiego. Figura została ustawio-
na na naczelnym miejscu, w środkowej 
części głównego ołtarza za zasuwą, 
na której namalowany był obraz św. 
Michała Archanioła – patrona parafii. 
O trwającym i rozwijającym się kul-
cie Matki Bożej może świadczyć fakt 
umieszczania jej w głównym ołtarzu 
oraz odpusty parafialne, które coraz 
częściej związane były z kultem Matki 
Bożej, niż jej głównego Patrona. Figura 
Matki Bożej wykonana była z drewna. 
Pochodzi prawdopodobnie z ostatnich 

lat XV wieku, o czym świadczą jej 
cechy, a mianowicie: układająca się 
w późno-gotyckie fałdy suknia Ma-
donny i jej twarz o typowych dla sztuki 
renesansu rysach. W niezmienionej 
formie przetrwała do 1925 roku, kiedy 
to poddano ją renowacji, zacierając jej 
zabytkowy charakter. Dodano figurze 
plecy, dorobiono z gipsu bujne sploty 
włosów i czubek głowy. Ustawiono ją 
też na ciężkim, prostokątnym postu-
mencie, z półkulą ziemską. Całość ob-
łożono grubym podkładem kredowym, 
wyzłocono i pomalowano.
 Gdy chodzi o kult figury, to zezna-
nia wiernych potwierdzały go w całej 
rozciągłości. Od dawna bowiem trady-
cja głosiła, że w przeczyckim kościele 
można sobie wyprosić szczególne łaski. 
Nikt ich jednak nie notował i dlatego 
liczba obdarowanych szczególną łaską 
pozostawała nieznana. Pozostało-
ścią z tamtych lat był jedynie obraz 

malowany na desce, znaleziony przez 
ks. Józefa Jałowego, przedstawiający 
Matkę Bożą Przeczycką w drewnianej 
koronie z klęczącym obok szlachcicem 
Janem Grzybowskim, dziękującym 
za cudowne uzdrowienie. Spisanie 
łask zarządzono dopiero w związku 
z zamierzoną koronacją. W tym celu, 
w dniach od 3 do 4 sierpnia 1922 roku, 
urzędowała w Przeczycy Komisja die-
cezjalna, powołana przez ks. bpa Józefa 
Sebastiana Pelczara, na czele której stał 
ks. Stefan Momidłowski, a której sekre-
tarzował ks. Józef Jałowy. Zapisano 32 
przypadki potwierdzone przysięgą na 
krzyż, które jak wierzono wyprosiła 
Matka Boża. Były to najczęściej cudow-
ne powroty do zdrowia, niespodziewane 
i dziwne nawrócenia, niespodziewany 
ratunek okazany w biedzie i opieka 
nad dobytkiem. Znalazło się też ze-
znanie ks. Józefa Jałowego, który za 

wstawiennictwem Matki Bożej, będąc 
na studiach w Wiedniu, otrzymał łaskę 
powrotu do zdrowia z ciężkiej choroby. 
Również w wielu innych przypadkach 
doświadczał szczególnego pocieszenia 
i pomocy Matki Bożej Przeczyckiej. 
Za szczególną łaskę uważano też urato-
wanie od zniszczenia Przeczycę, gdyż 
w tym rejonie podczas I wojny świato-
wej toczyły się ciężkie walki austriac-
ko-rosyjskie. Innym wyrazem kultu 
były liczne pielgrzymki indywidualne 
i zbiorowe, które od XV wieku nie-
przerwanie przybywały do Przeczycy. 
W dwudziestoleciu międzywojennym 
liczba pielgrzymów modlących się 
przed obrazem Matki Boskiej Prze-
czyckiej wynosiła około 20 000 osób. 
Duży wkład w rozwój kultu wnieśli 
proboszczowie parafii przeczyckiej: ks. 
Michał Biały (1880-1896), a szczególnie 
ks. Stanisław Konopacki (1896-1920) 
budowniczy kościoła, gorący krzewiciel 

koronacja cudownej statuy matki Bożej w przeczycy

Uroczystość odpustowa w 2011 roku
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chwały Maryi, propagator otrzymanych 
za Jej wstawiennictwem łask oraz gorą-
cy zwolennik koronacji słynącej cudami 
figury. Nie mogąc swojego zamierzenia 
zrealizować, na łożu śmierci zlecił go 
ks. Józefowi Jałowemu, który chętnie 
podjął się tego zadania.

przygotowania i koronacja
 Przygotowania, do tego wznio-
słego przedsięwzięcia, podjął ks. 
Józef Jałowy, w porozumieniu z ks. 
Stanisławem Konopackim, jeszcze 
w czasie I wojny światowej. Służąc 
w wojsku w Jarosławiu i mieszkając 
w klasztorze OO. Dominikanów, 
przeprowadzał z Ojcami liczne roz-
mowy od czego należy rozpocząć 
starania o przeprowadzenie koronacji 
i jakie powinny być kolejne kroki. 
Celowo też uczestniczył w koronacji 
cudownego obrazu Matki Boskiej 
Różańcowej w klasztorze OO. Domi-
nikanów w Krakowie i Borku Starym, 
niedaleko Rzeszowa. 
 Ponieważ przygotowania do 
koronacji trzeba było rozpocząć od 
udowodnienia, że Matka Boża w Prze-
czycy była czczona od bardzo dawna 
(antiquitas cultus) i że za Jej pośred-
nictwem wielu ludzi wyprosiło sobie 
szczególne łaski (copia gratiarum) 
ks. Józef Jałowy przebadał archiwa 
w Krakowie i Przemyślu oraz litera-
turę na ten temat. Na tej podstawie 
wykazał, że o figurze Matki Bożej 
z Przeczycy pisali: Andrzej Eweryst 
Kuropatnicki (1786), ks. Sadok Ba-
rącz (1891) i O. Wacław z Sulgostowa 
(1902). Wszyscy oni nazywali Statuę 
Matki Bożej jako cudowną. Pracy tej 
poświęcał ks. Józef Jałowy wolne chwi-
le, a szczególnie czas wakacji. W 1920 
roku zmarł proboszcz Przeczycy ks. 
Stanisław Konopacki, a jego miejsce 
zajął ks. Stanisław Machnik. Kapłan 
ten doceniając dotychczasowe wysiłki 
ks. Józefa Jałowego, zle-
cił mu dalszy nadzór nad 
sprawami ewentualnej 
koronacji. Oficjalnie nad 
całością czuwał komi-
tet parafialny, na czele 
którego stał zasłużony 
kapłan ks. prałat Ste-
fan Szymkiewicz, dzie-
kan i proboszcz parafii 
Brzostek. W 1922 roku 
komitet wniósł oficjalną 
prośbę do Kurii Biskupiej 
w Przemyślu o pozwo-
lenie na podjęcie kon-
kretnych kroków zmie-
rzających do koronacji 
figury Matki Bożej. Ku-
ria biskupia, po zapoznaniu się z przed-
stawionymi dokumentami, wyraziła 
pisemną zgodę, powołując równocze-
śnie Komisję diecezjalną. Komisja ta 
w dniach 3 i 4 sierpnia 1922 roku zbada-
ła i spisała w Przeczycy doznane łaski 
za przyczyną Matki Bożej, a wyniki 
swej pracy przedstawiła biskupowi 

Józefowi Sebastianowi Pelczarowi. Po 
dokładnym zbadaniu sprawy, biskup 
Ordynariusz pismem z dnia l lutego 
1923 roku, uznał statuę Matki Bożej 
Przeczyckiej za łaskami słynącą i ze-
zwolił na podjęcie starań koronacyjnych 

w Rzymie.
 Ks. Józef Jałowy przygotował prośbę 
do Ojca świętego Piusa XI, którą na 
język łaciński przełożył filolog Wła-
dysław Dubas – profesor I Gimnazjum 
w Rzeszowie, a całość artystycznie 
ozdobił Stanisław Jakubowski – profe-
sor gimnazjalny z Krakowa. Z pismem 
tym objechał ks. Józef Jałowy niemal 

całą Polskę, uzyskując podpisy dwóch 
kardynałów Edmunda Dalbora i Alek-
sandra Kakowskiego, trzech arcybisku-
pów Bolesława Twardowskiego, Józefa 
Teodorowicza i Andrzeja Szeptyckiego 
oraz prawie wszystkich biskupów. Po-
nadto pod prośbą podpisało się bardzo 
wielu kapłanów, kilku wojewodów, 

liczni wierni. Nadeszły też podpisy 
około stu rodaków przeczyckich ze 
Stanów Zjednoczonych. Równolegle 
organizował ks. Józef Jałowy zbiórkę 
srebra i pieniędzy (złoto ofiarował 
ks. Stanisław Machnik proboszcz 

Przeczycy) na wykonanie koron. 
Zaprojektował je Zygmunt Hendel 
– architekt z Krakowa, a wykonaw-
cą została firma Kopaczyńskiego, 
również z Krakowa. Piękne, złote 
korony z wkomponowanymi w nie 
50-cioma szlachetnymi kamieniami 
były gotowe już na Boże Narodzenie 
1923 roku.
 Tymczasem w Watykanie pomyślnie 
postępował proces rozpoznawania 
spraw koronacyjnych. Papież Pius XI, 
odpowiadając oficjalnie na złożoną 
prośbę, pismem z dnia 25 czerwca 
1924 roku zezwolił na uroczystą 
koronację statuy Matki Boskiej Prze-
czyckiej. Termin tej niezwykłej uro-
czystości, w porozumieniu z Kurią 
biskupią w Przemyślu, wyznaczono 
na święto Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny 1924 roku. Niestety 
niespodziewana śmierć biskupa Józefa 
Sebastiana Pelczara spowodowała 
przesunięcie jej na rok następny. 
O przeprowadzenie aktu koronacji 
poproszono sufragana przemyskiego 
biskupa Józefa Fischera.
 Przez cały rok trwało przygotowanie 
duchowe parafian i wiernych najbliż-
szych okolic do tego wydarzenia. 
Komitet koronacyjny w składzie ks. 
Stefan Szymkiewicz, ks. Jan Hoło-

wiński, ks. Jan Starzak, ks. Stanisław 
Machnik, ks. Józef Jałowy i Włodzi-
mierz Kaczorowski (kolator) – za-
troszczył się, aby chwila ta stała się nie 
tylko wydarzeniem historycznym, lecz 
przede wszystkim religijnym. Przygoto-
wano też bardzo szczegółowy program 
przebiegu koronacji.
 Koronacja figury Matki Bożej Prze-

czyckiej odbyła się zgod-
nie z ustalonym termi-
nem 15 sierpnia 1925 
roku. Dokonał jej biskup 
Józef Fischer w asyście 
dwóch biskupów tar-
nowskich Leona Wałęgi 
– ordynariusza i Edwar-
da Komara – sufragana. 
Koronacja odbyła się na 
polach, w pobliżu Wi-
słoki, w specjalnie na ten 
cel wybudowanej kaplicy, 
w obecności duchow-
nych, zaproszonych go-
ści i przy udziale niezli-
czonych rzesz wiernych 
i pielgrzymów z całej 

diecezji. Był to też niezwykły dzień dla 
ks. Józefa Jałowego, mocno związane-
go z kultem Matki Boskiej, który tyle 
wysiłku, czasu i pracy włożył, aby ten 
dzień mógł się stać rzeczywistością.

Fragment książki ks. Władysła-
wa Kreta „Kapłani Rzeszowa. 
Ks. Józef Jałowy 1885-1954”

Kopia figury po renowacji w 1925 roku

Fragment polichromii z kościoła w Przeczycy
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 Pierwsza impreza rozpoczynająca 
obchody Dni Ziemi Brzosteckiej 2013 
odbyła się podobnie jak w roku ubiegłym 
w „Stajni Ułańskiej” przy ul. Mysłow-
skiego 19. Był to pokaz szkółki jeździec-
kiej prowadzonej przez Stowarzyszenie 
Podkarpackie Towarzystwo Konne 
„Szwadron Podkarpacie”, składający 
się z kadryla i konkursu skoków przez 
przeszkody. 
 Młodzi jeźdźcy „zatańczyli” na ko-
niach, prezentując czwórkami dwa różne, 
samodzielnie przez siebie przygotowane, 
układy choreograficzne. W skład pierw-
szego zespołu, który pokazał się licznie 
zgromadzonej publiczności, wchodzili: 
Martyna Kawalec, Konrad Zięba, Monika 
Grygiel i Natalia Staniszewska, drugi 
stanowili: Karolina Wodzisz, Grzegorz 
Grygiel, Kinga Kaput i Patrycja Sztorc. 
W rytm muzyki zaprezentowali nabyte 
umiejętności powodowania koniem, po-
ruszania się stępem, kłusem i galopem 
i wykonywania podstawowych figur 
z zakresu ujeżdżenia. 
 Podczas, gdy organizatorzy czynili 
ostatnie przygotowania do przeprowa-
dzenia konkursu skoków, Katarzyna 
Śliż-Staniszewska przeprowadziła po-
kazowy trening skokowy z młodymi 
adeptami jazdy konnej uczącymi się 
w „Stajni Ułańskiej”. Wzięli w nim 
udział: Martyna Samborska, Agata Lipka, 
Adrianna Szpara i Paulina Przewoźnik. 
Ogromne emocje wzbudziły zawody 
skokowe, w których wystartowało 16 
par reprezentujących dwie stajnie – na-
szą „Ułańską” i stajnię „Huzar” z Jasła. 
Sędziowali je Piotr Staniszewski, Anna 
Winiarska i Bernadeta Staniszewska. 
Przeszkody w liczbie 7, zważywszy na 
wiek i stopień zaawansowania jeździec-
kiego uczestników, zostały ustawione na 
wysokości 40–60 cm. Rywalizacja wśród 
młodzieży była widoczna gołym okiem, 
chęć wygrania turnieju za wszelka cenę 
również, czego dowodem mogą być dwa 
(szczęśliwe) upadki z koni. Ostatecznie 
po zaciętej walce na najwyższym podium 
stanęła Karolinka Myśliwiec z OJK 
„Huzar” startująca na koniu Lady, drugie 
miejsce i srebrny medal zdobyła Roksana 
Kawalec ze „Stajni Ułańskiej” jadąca na 
własnym koniu o wdzięcznym imieniu 
Kuba, trzecia była Weronika Owsiak 
z Jasła również jak jej koleżanka dosia-
dająca Lady, tuż za podium Kinga Kaput 
na Albie reprezentująca gospodarzy. 
 Kolejnym punktem programu była 
Galicyjska Zabawa z Koniem, do któ-
rej zgłosiło się aż 31 dzieci. Najmłodsi 
mieszkańcy miasta i gminy mieli okazję 
dosiąść konia, pod okiem opiekunów 
przejechać na nim wyznaczony odcinek, 
pokonać proste przeszkody i wykazać się 
zręcznością. Uciechy było co niemiara 
i dla małych jeźdźców i ich rodziców, 
którzy na te chwile zamieniali się w pry-
watnych fotoreporterów. Wygranym było 
każde dziecko biorące udział w zabawie, 
a nagrodą za przystąpienie do niej rozda-

wane słodkości. 
 Przysłowiową „wisienką na torcie” 
imprezy w „Stajni Ułańskiej” był pokaz 
potęgi skoku w wykonaniu Grzegorza 
Wojtaczki – kawaleryjskiego wicemistrza 
świata z Poznania 2012, obecnej liderki 
OPP Katarzyny Śliż–Staniszewskiej i tre-
nera wcześniej wspomnianych, byłego 
reprezentanta Polski Roberta Kukułki. 
Emocje widzów rosły wprost propor-
cjonalnie do wysokości podnoszonej na 
przeszkodzie poprzeczki. Głosy podziwu 
i uznania mieszały się z gromkimi brawa-
mi, gdy pokaz zakończył się ostatecznie 
na wysokości 153 cm skoczonych na 
Wotanie przez pana Kukułkę. Uczniowie 
pozostali niedaleko za mistrzem, bo Kasia 
oddała ostatni udany skok na ogierze Sir 
Robin na wysokości 148 cm, a Grzegorz, 
dojeżdżający z Krakowa jedynie na week-
endy, a przez to najrzadziej trenujący, 
skoczył na Zamencie „jedynie” 143 cm. 
O prawdziwym pechu może mówić Piotr 
Staniszewski, którego w dzień zawodów 
zmogła angina połączona z wysoką tem-
peraturą, zaś o prawdziwym szczęściu 
prezes PTK Wojciech Staniszewski, który 
barwnie komentował całość imprezy, 
a rozentuzjazmowany wysokościami 
w potędze skoków tak wczuł się w swoją 
rolę, że odgryzł z emocji kawałek mikro-
fonu. Dopełnieniem udanego dnia była 
piękna pogoda, liczna publika, zadowo-
lenie i wspaniałe humory uczestników 
przedsięwzięcia.
 Po zakończeniu tych zawodów imprezę 
przeniesiono na stadion GOSiR. Tutaj 
również czekała rzesza fanów na kon-
cert zespołu „Bony M Imitation”. Przy 
żywiołowej muzyce tego egzotycznego 
zespołu, w składzie którego występowali 
ciemnoskórzy artyści, zarówno młodzież 
jak i dorośli bawili się znakomicie. Po 
zakończonym koncercie nadal można 
się było bawić na zabawie tanecznej, do 
której przygrywał zespół „Jupiter”.
 Drugi dzień świętowania rozpoczęto 
programem dla dzieci pt. „Przygody 
Klary i Żabusia” w wykonaniu Studia 
Teatralno–Muzycznego „FAMA” z Dębi-
cy, które swymi występami uatrakcyjnia 
niemal każde święto brzosteckiej ziemi. 
W iście baśniowej scenerii baniek mydla-
nych, w towarzystwie bajkowych postaci 
i znanych z wcześniejszych występów 
dmuchanych wielkoludów, najmłodsi 
imprezowicze bawili się wyśmienicie 
wraz ze swymi rodzicami. Nie zabra-
kło tu konkursów z nagrodami, zabaw 
z barwną chustą animacyjną w kolorze 
tęczy, kolorowych parasolek, wesołych 
piosenek i rytmicznych tańców. Była to 
trwająca aż dwie godziny, teatralna za-
bawa dla dzieci prowadzona przez parę 
zawodowych aktorów, którzy potrafili 
do niej wciągnąć nie tylko dzieci, ale 
i dorosłych.
 Po tym bogatym i profesjonalnym 
artystycznie programie zaprezentowali 
się artyści – amatorzy – dzieci biorące 
udział w zajęciach tanecznych w Domu 

Kultury w Brzostku, które prowadzi 
Ewelina Udziela ze Szkoły Tańca „Rytm”. 
Dzieci znakomicie przedstawiły kilka 
układów tanecznych w bajkowych sce-
nografiach jak „Piraci”, „Księżniczka”, 
„Anioł”, wśród których nie zabrakło też 
tańca baletowego. W dalszej kolejności 
zaprezentował się Dawid Straciło, który 
ukierunkowany muzycznie przez Janusza 
Łąckiego, wykonał na gitarze elektrycz-
nej trzy klasyczne utwory muzyczne.
 W zupełnie inny klimat wprowadziła 
zebraną publiczność Kapela Ludowa 
„Brzostowianie” działająca przy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, bo-
wiem przedstawiła nasz rodzimy folklor 
muzyczny, a wywiad przeprowadzony 
na żywo z najstarszym członkiem kapeli 
i zarazem liderem zespołu Tadeuszem 
Chudym, w sposób humorystyczny ubar-
wił ten występ.
 Z pewnym opóźnieniem rozpoczął 
się długo oczekiwany koncert zespołu 
„InoRos” i swą żywiołową góralską 
muzyką rozbawił zgromadzoną bardzo 
licznie publiczność. Tysiące rąk wyma-
chiwało w rytm muzyki i owacjom nie 
było końca. O tym, że występ bardzo się 
podobał świadczyły bisy i długie kolejki 
po autografy od występujących artystów.
 Jak przystało na doroczne święto 
Ziemi Brzosteckiej, nie mogło zabraknąć 
pokazu sztucznych ogni przygotowa-
nego przez firmę Progress z Rzeszowa, 
a w tym roku był on niezwykle widowi-
skowy. Podobnie jak w pierwszym dniu, 
świętowanie zakończyła zabawa taneczna 
z zespołem „Jupiter” i trwała do białego 
rana. 
 Oprócz występów były też dodatko-
we atrakcje jak: plac zabaw dla dzieci 
z dmuchanym zamkiem, zjeżdżalnią, 
suchym basenem, samochodziki, na 
których dzieci mogły sobie pojeździć 
po wyznaczonym torze, a także można 
było kupić watę cukrową, lody, popcorn, 
kiełbaski z grilla. Specjalną atrakcją 
imprezy były prezentacje Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego 
Domu Samopomocy im. Jana Pawła II 
w Brzostku, które na swych stoiskach 
oferowały nie tylko wyroby artystyczne 
swych podopiecznych, ale także brzostec-
kie swojskie jadło jak prołzioki, chleb ze 
smalcem, domowe słodkie wypieki i inne. 
Zaś dzieciom zaoferowano malowanie 
twarzy w barwne wzory, co było dla 
milusińskich niesamowitą frajdą.
 Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy w jakiś sposób przyczynili się do 
uświetnienia tego dorocznego święta, 
szczególnie strażakom z okolicznych 
OSP, którzy pomagali pilnować po-
rządku w trakcie trwania dwudniowej 
imprezy. Patronat medialny nad imprezą 
pełniły „Wiadomości Brzosteckie”, 
a prowadził ją przez dwa dni Adam 
Berkowicz z Jasła. Jak zwykle dopisała 
piękna, słoneczna pogoda, więc wszyscy 
mogli w sposób atrakcyjny spędzić ten 
wakacyjny weekend świętując po raz 
kolejny Dni Ziemi Brzosteckiej.

Organizatorzy
Zdjęcia na str. 20–21

Dni Ziemi Brzosteckiej 2013
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wywiad z panem wojciechem staniszewskim pasjonatem koni
– Od czego zaczęła się Pańska 
przygoda z końmi?

– Kiedy miałem 5 lat, mój sąsiad, 
nieżyjący już od bardzo dawna pan 
Konieczny, pracując w polu ko-
niem wsadził mnie na jego grzbiet. 
Drugi raz dostąpiłem tej przyjem-
ności 30 lat później, kiedy pewnego 
dnia w Krakowie w Ośrodku Jazdy 
Konnej „Polsad-Eden” za namową 
syna Piotrka znów wsiadłem na 
konia. Przypomniał mi się wtedy 
od razu charakterystyczny widok 
końskich uszu oglądanych z jego 
grzbietu. Przygoda z końmi była 
zatem krótkim epizodem w wieku 
dziecięcym a tak naprawdę roz-
winęła się znacznie później, kiedy 
stało się to naszą wspólną pasją 
z synem. Ale podobno miłość do 
koni mam we krwi, mój dziadek 
Jan Gil ze Skurowej był ułanem 
w 2 Pułku Ułanów Austriackich i hodowcą koni znanym na 
całą okolicę.

– Czy Pana pasje podzielają pozostali członkowie rodziny?

– O tak! Przede wszystkim mój syn Piotr, obecnie jeden 
z lepszych w Polsce zawodników jeżdżących konkursy 
kawaleryjskie, piąty zawodnik Kawaleryjskich Mistrzostw 
Świata w Poznaniu w 2012 roku. Szkoda, że ostatnimi czasy 
trapią go kontuzje, bo bardzo utrudnia to przygotowania do 
zawodów. Konie kocha także moja żona Bernadeta, inaczej 
nie wytrzymałaby w domu, w którym dzień zaczyna się 
i kończy tematami konnymi.

– Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc hodować konie?

– Niestety żadne. I to jest ogromny problem polskiego jeź-
dziectwa i polskiej hodowli. Nie mówię oczywiście o rolni-
kach hodujących z zamiłowania konie np. zimnokrwiste, ale 
o tzw. „hodowcach”, którzy masowo hodują klacze wątpliwej 
wartości i kryją je ogierami czasami nawet nieposiadającymi 
licencji, co powoduje, że na rynek trafia ogromna ilość potom-
stwa stanowiącego tylko przysłowiową „sztukę obornikową” 
a nie wartościowy materiał. Tacy „hodowcy” – jak mawia 
nasz trener Robert Kukułka – powinni mieć ustawowy zakaz 
zbliżania się do koni. Zresztą polska hodowla i jeździectwo 
wymagają nowego spojrzenia, ale obawiam się, że długo 
jeszcze tkwić będziemy w martwym punkcie, bowiem wy-
magałoby to w pierwszej kolejności włączenia do zarządzania 
ludzi nowych, opracowania nowej strategii, pokazania, co 
chcemy osiągnąć i do jakiego celu zmierzamy. Na to chyba 
jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać. Niestety, ale ciepłej 
posady nikt nie zwolni w imię interesu polskiej hodowli 
i polskiego jeździectwa, dla niektórych to za mała wartość… 

– Jakie atrakcje oferuje Pana stadnina?

– Na razie atrakcje oferuje Stowarzyszenie Podkarpackie 
Towarzystwo Konne „Szwadron Podkarpacie”, które pro-
wadzi na terenie mojego gospodarstwa naukę jazdy konnej 
dla osób zaczynających przygodę z koniem jak i dla tych, 
którzy radzą sobie w siodle już na tyle dobrze, by jeździć 
samodzielnie. Oczywiście jest też boisko do siatkówki, gdzie 
młodzież jeżdżąca konno i nie tylko ona organizuje czasami 
spontaniczne rozgrywki, no i oczywiście siodlarnia, gdzie 
w wakacje od rana do wieczora kwitnie życie towarzyskie, 
a w okresie szkolnym odrabiane są np. zadania lekcyjne. 
Oczywiście są też treningi sportowe prowadzone przez 

Roberta Kukułkę oraz różne im-
prezy typu „Galicyjskie zabawy 
z koniem” przeznaczone dla dzie-
ci nieumiejących jeździć konno 
lub dopiero zaczynających. Dla 
starszych organizujemy zawody 
sportowe, np. podczas ostatnich 
Dni Ziemi Brzosteckiej odbył 
się turniej jeździecki, w którym 
drugie miejsce zajęła Roksana 
Kawalec a czwarte Kinga Kaput. 
W sierpniu zorganizujemy może 
nawet kilkudniowe rajdy konne, 
ale z przeznaczeniem tylko dla 
tych, którzy są na odpowiednim 
poziomie jeździeckim. Przestrze-
gamy zasady, że w teren zabieramy 
tylko tych, którzy potrafią sobie 
poradzić np. w sytuacji, kiedy 
koń się przestraszy. Podstawową 
naszą zasadą jest bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży, dlatego tak 
stanowczo przeciwstawiamy się 

praktykom zabierania w teren „na stępa” osób kompletnie 
do tego nieprzygotowanych. Przyświeca nam tutaj maksyma 
jednej z amerykańskich korporacji „imagination at work” 
czyli „działamy z wyobraźnią”.

– Jest Pan inicjatorem wielu przedsięwzięć takich jak 
rekonstrukcje historyczne, zawody konne. Proszę powie-
dzieć kilka słów na temat tych najważniejszych, które się 
odbędą.

– W miniony weekend w Jaśle zakończyliśmy najważniejszą 
dla stowarzyszenia coroczną imprezę pod nazwą Memoriał 
Kawaleryjski Majora Hubala. Dwudniowe zmagania jeź-
dzieckie zakończyło widowisko historyczne „Munduru nie 
zdejmę, broni nie złożę” poświęcone urodzonemu w Jaśle 
majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu-Hubalowi, świetnemu 
jeźdźcowi, reprezentantowi Polski na Igrzyska Olimpijskie 
w Amsterdamie w 1928 roku, a przede wszystkim ostatniemu 
żołnierzowi września i pierwszemu partyzantowi. Jeszcze 
przed wakacjami (prawdopodobnie 1 września) chcieliby-
śmy wspólnie z uczestnikami naszych zajęć jazdy konnej 
zorganizować widowisko historyczne „Na zielonej Ukrainie”, 
mamy już gotowy scenariusz i trochę strojów. Najważniejszą 
jednak imprezą w Brzostku będą jeździeckie zmagania finału 
Galicyjskiego Turnieju Jeździeckiego, który odbędzie się 
12-13 października 2013 roku, w trakcie którego rozegrany 
zostanie I Memoriał płk. Andrzeja Kunachowicza, ostatniego 
dowódcy 20 pułku ułanów, którego tradycje kultywuje Szwa-
dron Podkarpacie. Na memoriałowe zawody zapowiedziała 
już swój przyjazd córka płk. Kunachowicza pani Teresa 
Skarżyńska oraz wnuk Jan Skarżyński. Całość zakończy 
tradycyjny bieg św. Huberta, czyli popularny hubertus. 

– Posiada Pan stopień st. Chorążego Kawalerii Ochotni-
czej Szwadronu Podkarpacie. Proszę przedstawić oko-
liczności i ideę utworzenia tego oddziału.

– Przygoda z kawalerią zaczęła się w Krakowie. Wraz z sy-
nem wstąpiliśmy do stowarzyszenia Szwadron Niepołomice 
w barwach 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego. Potem 
po przeprowadzce do Brzostku znalazłem na terenie Jasła 
i okolic ludzi, którzy chcieli zaangażować się w organizowa-
nie szwadronu kawalerii ochotniczej i tak powstał Szwadron 
Podkarpacie. Ponieważ na terenie Rzeszowa działał przed 
wojną 20 pułk ułanów, a nie miał on żadnej kontynuacji we 
współczesnym ruchu kawaleryjskim, dlatego wystąpiliśmy 
do Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie o zgodę 
na używanie jego barw. Decyzją tegoż koła z 25 marca 2012 
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roku nadano Podkarpackiemu Towarzystwu Konnemu Szwa-
dron Podkarpacie prawo do używania barw i wyróżników 
tego pułku a także przejecie jego tradycji, co szczególnie nas 
zobowiązuje do właściwego zachowania i honorowego postę-
powania. Szwadron Podkarpacie zrzesza miłośników kawa-
lerii, miłośników koni i osoby o nastawieniu patriotycznym, 
dbamy o to, by prowadzić odpowiednią akcję wychowawczą 
wśród młodzieży, krzewić w ich postępowaniu szacunek dla 
drugiego człowieka i umiłowanie dla naszej ojczyzny, jej 
historii oraz szacunek dla tych, którzy poświęcili jej życie. 
Stąd staramy się zadbać o groby tych, którzy zasłużyli się 
naszej małej i dużej ojczyźnie, chociaż niestety zaczyna 
nam powoli brakować czasu na te wszystkie zajęcia. Cieszy 
natomiast fakt, ze nasi ułani zaliczają się dzisiaj do absolutnej 
czołówki krajowej, wygrywając i zajmując wysokie lokaty 
na zawodach kawaleryjskich w całej Polsce.

– Jakie ma Pan plany na najbliższą przyszłość?

– W najbliższej przyszłości chciałbym stworzyć w Brzostku 

profesjonalny ośrodek sportów konnych. Wiąże się to oczywi-
ście z przebudowaniem części budynków gospodarczych na 
potrzeby stajni „z prawdziwego zdarzenia”, z bezpiecznymi 
boksami dla koni oraz odpowiednią infrastrukturą dla nich 
i jeźdźców. W sferze planów pozostaje cały czas budowa 
hali jeździeckiej, która umożliwiłaby prowadzenie zajęć 
niezależnie od pogody i pory roku. Marzy nam się z synem 
stworzenie ośrodka jeździeckiego, który wykorzystując do-
świadczenie i myśl szkoleniową braci Krzysztofa i Roberta 
Kukułków, wprowadzi nas kiedyś do grupy najlepszych 
ośrodków jeździeckich w Polsce. Uważamy bowiem podob-
nie jak bokserski mistrz świata Władymir Kliczko, że „nie 
można się bać marzeń”. My je mamy i ich się nie boimy. 
A plany na najbliższe dni? Położyć się spać o 10 wieczorem 
i wstać 12 godzin później… No a potem oczywiście udać 
się do stajni i sprawdzić, jak się mają nasze konie, wrócić 
do żony i opowiedzieć o nich, bo „... w sercu ułańskim, gdy 
wyłożysz je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest, przed 
panną tylko koń”.

atsz

wyprawka szkolna
 Burmistrz Brzostku informuje, że zgodnie z Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom 
na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 818) o dofinansowanie zakupu podręczników 
będą mogli ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających 
w roku szkolnym 2013/2014 naukę w:

1) klasach I – III szkoły podstawowej
2) klasie V szkoły podstawowej
3) klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkole 

zawodowej, liceum i technikum).
Ponadto rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu 
podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników 
do kształcenia specjalnego dla uczniów:

1) słabowidzących
2) niesłyszących
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym
5) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona w pkt 1-4.

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogicz-
ną realizujących w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie 
wynosić:

1) kl. I – III szkoły podstawowej – do kwoty 225 zł
2) kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
3) kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
4) kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do 

kwoty 445 zł
5) w przypadku korzystania przez uczniów niepełnospraw-

nych z podręczników dopuszczonych przez ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia 
specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł 
w szkole podstawowej i do 607 zł w gimnazjum.

 Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, 
w których dochód na osobę nie przekracza 539,00 zł dla 
uczniów klasy I szkoły podstawowej oraz 456,00 zł dla po-
zostałych uczniów.
 Uczniowie niepełnosprawni otrzymują pomoc bez 
względu na dochód – warunkiem jest posiadanie orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego.
 W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy 
I szkoły podstawowej dochody rodziny ustala się tak jak 
do zasiłku rodzinnego (z poprzedniego roku kalendarzowe-
go). Jeśli rodzina korzysta ze świadczeń w formie zasiłku 
rodzinnego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów 
można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 
w formie zasiłku rodzinnego.
 Dla pozostałych uczniów przyjmuje się dochód netto 
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku, 
gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można 
przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, 
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych 
w formie zasiłku stałego lub okresowego. 
 Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (praw-
nych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, 
pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedsta-
wiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń 
będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w terminie 
od dnia 19 lipca 2013 roku do 10 września 2013 roku.

Irena Nosal

Zaproszenie na wystawę
 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku oraz Zespół 
Szkół w Nawsiu Brzosteckim zapraszają mieszkańców do 
obejrzenia wystawy fotograficznej z wyprawy w 2012 roku na 
jeden z ośmiotysięczników – szczyt Manaslu w Himalajach. 
Autorem zdjęć jest pochodzący z Brzostku, a mieszkający 
obecnie w Krakowie Robert Jedynak, który jest zagorzałym 
pasjonatem wspinaczki wysokogórskiej. 
 Robert Jedynak, to absolwent Szkoły Podstawowej w 
Brzostku, I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle oraz wydzia-
łu prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jeden z 
założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, a 
obecnie właściciel kancelarii prawnej w Krakowie. Od kilku 
lat realizuje swe marzenia o zdobywaniu najwyższych szczy-

tów. Do tej pory wspinał się na: Gerlach, Łomnicę, Lodowy 
Szczyt, Durny Szczyt, Lawinowy Szczyt, Lodową Kopę, 
Wysoką, Kończystą, Baranie Rogi, Słavkowski w Tatrach 
Słowacji, Rysy i Orlą Perć w Tatrach Polskich, Kilimandżaro 
w Afryce, dwa razy na Mont Blanc w Alpach (Francja) oraz 
Grossglockner – najwyższy szczyt Austrii. Zaliczył rów-
nież dwie wyprawy na Aconcagua (Argentyna) w Andach, 
Mc Kinley (Deneli USA) na Alasce i wyprawę na Manaslu 
(Nepal) w Himalajach.
 Wystawę przygotowały uczennice klasy II gimnazjum w 
Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim w ramach projektu 
uczniowskiego pt. „Góry i ludzie. Tybet”. Można ją oglądać 
do końca sierpnia w Domu Kultury w Brzostku od ponie-
działku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00 oraz w soboty w 
godz. od 10.00 do 14.00. 

Serdecznie zapraszamy
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Z Brzostku w świat
„Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów
pokłon Ci oddam w Twoim świętym 
przybytku…”

Psalm responsoryjny 
PS 138 (137) 1–2a

 Sierpniowy ranek 2013 roku jest 
rześki i kolorowy. Słońce wznosi się 
spokojnie coraz wyżej i wyżej i zsyła 
całe wiązki rozkosznego ciepła. Pa-
górki w Kamienicy Dolnej okryte są 
stonowaną zielenią. Dostojne sosny, 
świerki i jodły stoją jak strażnicy na 
straży. Drzewa liściaste buki, graby, 
jawory jakby kryją się wśród iglastych 
drzew. Tu i ówdzie przelatują stada 
dzikich gołębi, a drobna ptaszyna tylko 
w niższych partiach krzewów upatrzyła 
sobie lokum na mieszkanie. Chmary 
owadów szybkimi ruchami przenoszą 
się to tu, to tam, za-
siadają na kwiatach, 
spijają znalez iony 
nektar i odlatują da-
lej. Dostojne trzmiele 
jakby cięższe wracają 
z „pracy” tylko ich 
białe, żółte, czerwone 
ubarwienia są lepiej 
widoczne. Pszczoły 
coś sobie „opowiada-
ją” swym poszumem, 
a osy szybkimi rucha-
mi przemierzają po-
wietrze i sunął dalej. 
Pracowity jest „naród” 
z tych owadów. Wszę-
dzie spokój i ukojenie, 
bo już prawie po żni-
wach. Upracowani gospodarze uśmie-
chają się i spokojnie stoją w grupkach 
gawędząc. Pewnie oceniają tegoroczne 
plony – chyba były niezłe – chociaż 
początek wiosny nie zapowiadał tego, 
ale Boska ekonomika zadziałała dobrze 

i efekty pracy żniwnej są dobre.
 Jestem nad rzeczką Kamienica. 
Strugi tej rzeki wartko płyną i spokojnie 
wpadają do Wisłoki. 
W ubiegłych latach 
i ona pokazała swoją 
moc zalewając posesje, 
wdzierając się do zabu-
dowań gospodarczych, 
piwnic i garaży. Dzi-
siaj „prowadzi” zimną 
i czystą wodę, a swoim 
szumem jakby przypo-
minała „nie lekceważ-
cie mnie”.
 R o z m a w i a m 
z mieszkańcami Ka-
mienicy Dolnej, którzy 
okazują się miłośnika-
mi historii i z wielkim 
pietyzmem wspomi-
nają przeszłe czasy i ludzi, którzy żyli 
wśród nich, a dzisiaj już ich nie ma.
 Moim rozmówcą jest Andrzej Au-

gustyn, który opowiada 
o życiu rodziny, a wśród 
n ie j  o  dokona n iach 
stryja ks. Stanisława 
Augustyna, kapłana, 
proboszcza, kanonika, 
bojaźliwego, pobożnego, 
pełnego pokory i miłości 
do ludzi, umiejącego 
nieść posługę kapłańską 
wśród biednych i umie-
jącego dzielić się z in-
nymi.
 Ks. Stanisław Au-
gustyn żył w latach 
1911–1973 i pochodził 
z wielodzietnej rodzi-
ny chłopskiej – z ro-
dziny ubogich ,  a le 

bardzo bogobojnych i pracowitych 
ludzi. Jego ojciec Jan Augustyn jako 
młody mężczyzna zapragnął zarobić 
trochę pieniędzy, aby móc założyć 
rodzinę, a że w XIX wieku i w czasach 
międzywojennych było biednie na 
naszej galicyjskiej ziemi, razem z rzeszą 
rodaków wypłynął na poszukiwanie 
lepszego życia i grosza do Ameryki. 
Tutaj bardzo ciężko pracował, zbierał 
zarobione centy, a kiedy już tęsknota za 
rodzinnymi stronami była tak wielka, że 
nostalgia zalewała jego serce wrócił do 
rodziny. Tutaj kupił spory szmat ziemi 
u Żyda na tzw. Piasecznym – przysiółku 
wsi – którego nazwa pochodzi od tego, 
iż pola są tam mało urodzajne i piasko-
we. Właśnie na tej ziemi rozpoczął god-
ne życie gospodarza wiejskiego, ożenił 
się z Justyną z Bieleckich – z zacną 
i pracowitą kobietą, której ręce paliły 
się do roboty. W zgodnym trudzie ro-
dzicielskim doczekali się grupki dzieci, 
a gwar dziecięcych rozmów i śmiech ich 
dodawał rodzicom siły do pracy w go-
spodarstwie rolnym. I tak rodziły się 
dzieci Jana i Justyny Augustyn: Józef, 
Stanisław, Wojciech, Tadeusz, Marta 
i Michał. Dzieci rosły wychowywane 
w posłudze rodzicielskiej, w posza-
nowaniu bliźniego, w bojaźni Bożej 

i w pracy. Ponadto troje z małych dzieci 
zapadło na dyfteryt – na tę chorobę nie 
było lekarstwa – i zmarło. Śmiertelność 

dzieci w naszym kraju 
w tamtych czasach była 
duża.
 Dzieci Justyny i Jana 
Augustynów garnęły 
się do wiedzy, a prym 
w tym wiódł Stanisław, 
który po latach został 
księdzem. Rodzice po-
słali go do powszechnej 
szkoły miejscowej, po-
tem uczęszczał do brzo-
steckiej podstawów-
ki, a że osiągał bardzo 
dobre wyniki w nauce 
rodzice postanowili go 
kształcić w ówczesnym 
gimnazjum – dziś li-

ceum ogólnokształcącym – im. Stani-
sława Leszczyńskiego w Jaśle. Szybko 
został zauważony przez ks. Konopac-
kiego, który uczył go religii i zajął się 
edukacją gimnazjalisty. Pomoc mate-
rialna była konieczna, na zapłacenie 
stancji, zakup przyborów szkolnych 
i mundurka uczniowskiego, a przy ro-
dzinie wielodzietnej z tej gospodarki 
niewiele można było odłożyć pieniędzy 
na edukację dzieci. Ks. Konopacki 
był prawdziwym mecenasem i dobro-
czyńcą dla przyszłego ks. Stanisława 
Augustyna. Kierował losami młodego 
gimnazjalisty, poświęcał mu nie tylko 
sporo czasu na dyskusje naukowe, ale 
także obdarowywał go pieniędzmi na 
utrzymanie. Po skończeniu gimnazjum 
i zdaniu matury pokierował ks. Kono-
packi dalszymi losami przyszłego ks. 
Stanisława. Rozmodlony Stanisław 
Augustyn zapukał po maturze do Semi-
narium Duchownego w Tarnowie, gdzie 
studiował teologię i przygotowywał się 
do posługi kapłańskiej. W 1936 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie, a Mszę 
Św. Prymicyjną sprawował w Sanktu-
arium Maryjnym w Przeczycy. Często 

Gimnazjalista  
Stanisław Augustyn

Ks. Stanisław Augustyn

Prymicje ks. Stanisława Zjazd absolwentów gimnazjum
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też przyjeżdżał do tego Sanktuarium i z 
wielką powagą i pokorą godzinami klę-
czał przed figurą Przeczyckiej Madonny 

i wypraszał potrzebne łaski dla siebie, 
swojej rodziny, jak również parafian, 
wśród których pracował. Pracował jako 
wikariusz w Bochni, w Szymbarku 
koło Gorlic, Zagorzycach koło 
Ropczyc i tutaj później został 
powołany na proboszcza tej pa-
rafii. Tutaj pracował w ciężkich 
czasach podczas okupacji, kiedy 
to Niemcy czynili ciągłe rewizje 
i przeszukania. Tam też ks. Stani-
sław Augustyn zaczął podupadać 
na zdrowiu. Kolejną placówką była 
parafia w Koszycach Małych, skąd 
po 37 latach pracy kapłańskiej od-
szedł ksiądz na emeryturę. Wrócił 
do brata Józefa Augustyna do 
domu rodzinnego – do chaty pod 
strzechą – w Kamienicy Dolnej. 
Nie przywiózł ze sobą ni srebra, 
ni złota, ni innego bogactwa, ale 
przywiózł swoją miłość do Boga 
i rodziny. Ubogi, w jednej poce-
rowanej sutannie, w butach z przy-
szczypkami, bo wszystkie swoje 
pieniądze oddawał na kształcenia 
alumnów z ubogich rodzin. I tak jak 
kiedyś w młodości znalazł sponsora 
w osobie ks. Konopackiego, tak on 
przez resztę życia łożył pieniądze na 
kształcenie przyszłych księży. Umiał 
też cierpieć w milczeniu. Przychodzili 
sąsiedzi a on służył im radą, a kiedy już 
bardzo zasłabł otrzymał pozwolenie od 
władz kościelnych na sprawowanie ofia-
ry Mszy świętej w domu rodzinnym. Z 
wielką pobożnością i pokorą stał co-
dziennie przy stole, na którym dokony-
wał się cud przeistoczenia chleba i wina 
w Ciało i Krew Chrystusa, którymi się 
posilał. A kiedy był już bardzo chory 
spisał testament, w którym zapisał ży-
czenie, aby pochować go w ziemi, nie 
w „budowlach cmentarnych” z granitu 
czy marmuru. Słowa wypowiadane 
w Środę Popielcową: „prochem jesteś 
i w proch się obrócisz” były jego dewizą 
życiową. Dbał o to, aby jego duch był 
blisko Boga, zaś mniej dbał o śmier-
telne ciało. Ks. Stanisław Augustyn 
pochowany jest skromnie na cmenta-
rzu przeczyckim, na którym leżą jego 

rodzice i rodzina, a o jego grób dbają 
bracia. Często też wspominają brata ks. 
kanonika Stanisława, który żył tak jak 

nakazuje obecny 
Papież Franci-
szek w ubóstwie 
i  z  bied ny mi. 
W środowisku 
zapisał się jako 
niedościgniony 
wzór prostoty 
ubóstwa i po -
kory ducha. Dał 
przykład huma-
nizmu ducho -
wego, zatopiony 
był w modlitwie, 
a ponadto był 
dobrym patriotą, 
ciepłym bratem 
i sąsiadem. Po-
kazał jak należy 

się dzielić swoimi dobrami z potrzebu-
jącymi ludźmi.
 Cały dom rodzinny ks. Stanisława 
był oparty na głębokiej wierze i patrio-

tyzmie. Wojciech Augustyn – brat księ-
dza – służył w wojsku w Stanisławowie 
na Kresach Wschodnich, potem wal-
czył podczas Kampanii Wrześniowej, 
później został wywieziony na roboty 
do Niemiec skąd 
przywieziono go 
do łagru.
 Brat matki księ-
dza Władysław bił 
się z bolszewika-
mi pod Warszawą, 
a za bohaterską 
walkę awanso -
wał ze zwykłego 
szeregowca do 
stopnia plutono-
wego. Drugi brat 
Władysław Jasik 
podczas drugiej 
wojny światowej 
walczył na wło-
skim froncie. Słu-
chając opowieści 
o sadze tej rodzi-

ny łatwo można ich losy wkompono-
wać w wyznanie podmiotu lirycznego 
wiersza: „…bo tam gdzie walczą inni 
o chleb i warsztat pracy, tam krwawy-
mi drogami wojny maszerują z innym 
Polacy…” i to nie Wielcy Polacy zapi-
sani w słownikach historycznych, ale 
Rodacy z naszej Brzosteckiej Ziemi.
 Z tej rodziny wyrosły też dwie sio-
stry zakonne Służebniczki Adela i Sta-
nisława Jasik, które były pielęgniarkami 
i niosły posługę wśród potrzebujących. 
Adela na Kresach Wschodnich, a sio-
stra Stanisława pracowała z chorymi 
w szpitalu psychiatrycznym w Kobie-
rzynie. Rozmodlone Siostry Służeb-
niczki niosły posługę, a ich dominantą 
było – ile dasz, tyle ze sobą weźmiesz. 
Pracowały ofiarnie, pełne poświęcenia, 
a kiedy przyjeżdżały do Kamienicy 
Dolnej były pełne pogody ducha, 
spokoju i radości. Z wielką powagą 
i pobożnością klękały w Przeczyckim 
Sanktuarium Maryjnym i zatapiały się 
w głęboką modlitwę.
 Rodzina ks. Stanisława Augustyna 

żywo związana jest z życiem kraju 
i wsi. Senior rodu Jan w 1929 roku 
witał mową prezydenta Mościckie-
go przy drodze wiodącej do zrujno-
wanego mostu na Wisłoce. Często 
też spotykał się z wójtem wsi, a za-
razem posłem na sejm z ugrupowa-
nia PSL „Piast” Józefem Berkiem 
działaczem Chłopskiej Przyszłości 
żywo dyskutowali o konieczno-
ści przeobrażeń społeczno-po-
litycznych nie tylko na wsi, ale 
także w całym kraju. Ta rodzina 
cieszyła się od zarania dziejów 
wielkim szacunkiem i uznaniem 
wśród sąsiadów i zawsze udzielała 
pomocy potrzebującym.
 Obecnie w rodzinnym domu ks. 
Stanisława mieszka jego bratanek 
Andrzej z żoną Anną i rodziną. Ich 
najstarszy syn Józef po skończeniu 
szkoły podstawowej podjął naukę 

w technikum rolniczym w Kleciach, 
był uczniem bardzo zdolnym i zaanga-
żowanym w życie szkoły. Brał udział 
w olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności 

Ks. S. Augustyn wśród absolwentów gimnazjum w Jaśle

Powitanie prezydenta Mościckiego

Sympozjum młodzieży w Przeczycy – 1933 r.
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opowieści dawnej treści – kamienica Dolna
„Przełom Wisłoki w Kamienicy
otwiera przestrzeń bajeczną jakąś.
Kolorów w wodzie tyle błyszczy,
że trudno prosto spojrzeć w nie.
To szmaragdowa, to znów bieluchna
leciuchno pianą ubrukana,
jak młoda panna idąca do ślubu
na głowie w welon odziana.
To znów błękitna, to ołowiana
jak kameleon zmienia się w krąg
szumi, bulgocze, zakolem straszy
a potem bystro odpływa w dal…”

 Lipcowy ranek wcześnie się obudził. 
Słońce przedarło się i na horyzoncie 
oświetla całą przestrzeń. Błyskają 
kolory lekko żółte, potem zamieniają 
się w mocniejsze, aż wreszcie spływa 
moc promieni. Po niebie suną delikatne 
chmurki, a cienkie obłoczki rozsuwają 
się jakby chciały zrobić miejsce wielkiej 
kuli rozgrzanego słońca wyłaniającego 
się znad horyzontu. Cisza wokół, tylko 
odgłos przejeżdżających samochodów 
zmusza człowieka przenieść się do 
współczesności. Rześkie powietrze 
owiewa skronie i zmusza człowieka 
do zadumy nad pięknem budzącego 
się ranka. Stoję na wzgórzu i patrzę 
wokoło na soczystą zieleń pól, długie 
łany złocących się zbóż, wąskie pasma 
podorywek, które odkrywają brunatną 
ziemię. Gdzieniegdzie widzę żółte i fio-
letowe kwiaty ziół i bylin, które wyra-
stają na miedzach i wysoko górują nad 
łąkami. Ów widok przecina Wisłokę 
niosącą delikatnie i spokojnie wodę, 
która w nikłym świetle wschodzącego 
słońca przybiera różne barwy. Za wodą 
i za brzegiem rzeki coraz wyżej i dalej 

rozciąga się masyw przeczyckich lasów, 
które tworzą ogromnie ciemną „czapę” 
i kryją masę tajemnic. Kilkadziesiąt lat 
temu w porze wakacyjnej przyjeżdżała 
tutaj młodzież ze Śląska i innych wiel-
kich miast, rozbijała namioty, obozowała 
i upajała się pięknem tego terenu. Dziś 
młodzi ludzie chętniej podróżują po 
obcych krajach, jakby nie dostrzegali, 
że nasz polski krajobraz jest równie 
piękny jak greckie, włoskie, czy egipskie 
przestrzenie. Cóż porzekadło „…cudze 
chwalicie swego nie znacie, sami nie 
wiecie co posiadacie…” akuratnie pasuje 
do współczesności.
 Kamienica Dolna rozciąga się dużym 
pasmem wzdłuż szosy wiodącej od 
Pilzna przez Jasło, Krosno w dalekie 
Bieszczady, przez Gorlice do południo-
wych sąsiadów. Wioska usytuowana 
jest jakby w widłach potoku Kamienica 
wpadającego do Wisłoki. Przez wieś 
prowadzi też droga gminna do Grudnej 
Dolnej i dalej. Jak daleko spojrzeć roz-
ciągają się zabudowania gospodarskie, 
a w nich domy mieszkalne. Zwykle obok 
starych, małych, drewnianych domków 
wyrastają nowoczesne budowle miesz-
kalne kolorowe, rozłożyste, z szerokimi 
oknami, garażami, pięknymi ogrodami, 
zamknięte nowoczesnym ogrodzeniem. 
Trawa w ogrodach wystrzyżona, a wokół 
alejki wiodące do domów, tudzież skal-
niaki z urokliwą, niezwykłą roślinnością 
egzotyczną oraz przeróżnymi kształtami 
kamienia. Za zabudowaniami rozciągają 
się pola uprawne, zagony skoszonych 
zbóż, ściętej trawy, wysokiej kukurydzy, 
pól ziemniaczanych z usychającymi 
już badylami, poletka warzyw i sady 

owocowe rosnące w dali. Gdzienie-
gdzie zagospodarowana jest studnia 
– chociaż w każdym gospodarstwie jest 
woda bieżąca i kanalizacja. Wygodnie 
i nowocześniej żyją mieszkańcy tej wsi, 
zakupy robią w miejscowych sklepach, 
dzieci biegają do miejscowej szkoły, 
tylko że przyrost naturalny jest coraz 
mniejszy co czyni obawy o losy szkoły. 
Kaplica góruje nad wsią, do której miesz-
kańcy przychodzą na nabożeństwa. W 
miarę spokojnie i dostatnio żyją ludzie 
w Kamienicy Dolnej, ale nie zawsze tak 
bywało i tutaj przed laty piszczała bieda 
i żyło się niewygodnie.
 Z dokumentów historycznych dowia-
dujemy się, że osadę Kamienica Dolna 
lokował w XIV wieku król Kazimierz 
Wielki nad rzeczką Kamienica na le-
śnych obrzeżach. Osada ta powstała na 
prawie niemieckim, a najstarszym jej 
przysiółkiem była Wola. W następnym 
wieku Kamienica Dolna jak wszystkie 
osady w brzosteckiej gminie należała 
do opactwa tynieckiego i posiadała 22 
kmieci, a część z nich odrabiała pańsz-
czyznę w folwarku opackim w Dęborzy-
nie, część u sołtysa kamienickiego, który 
posiadał młyn i karczmę. Mieszkało 
też we wsi dwóch zagrodników i trzech 
komorników z bydłem. W XVII wieku 
wojska Rakoczego zniszczyły i spaliły 
Brzostek, jak również Kamienicę Dolną, 
gdyż tędy biegła trasa przemarszu wojsk. 
Tylko nieliczni ludzie przeżyli, a przede 
wszystkim ci, którzy schronili się w la-
sach czy też wysokich trawach na Wi-
słoką. Po rozbiorach wioska przeszła na 
własność funduszu kościelnego i w pry-
watne ręce. Te ziemie nasycone są krwią 

Rolniczej i dotarł aż na eliminacje okrę-
gowe w Lublinie, gdzie zajął I miejsce. 
Po maturze podjął studia w Akademii 
Rolniczej w Rzeszowie.
 Drugi ich syn Jan również zdobywał 

wiedzę w klecieckiej szkole średniej, po 
maturze podjął studia w Wyższej Szko-
le Prawa i Administracji w Rzeszowie, 
a następnie podjął pracę w wojsku. Z 
Batalionem Strzelców Podhalańskich 
wykonuje bardzo trudne zadania na 
misji pokojowej w Afganistanie. Bardzo 
boleśnie przeżył śmierć kolegi, który 
zginął na jego oczach. Los żołnierza 
jest zawsze ciężki i odpowiedzialny, 
ale nasz rodak Jan Augustyn jest dziel-
nym, odważnym i zdyscyplinowanym 
żołnierzem, dlatego podjął się tak 
trudnej misji.
 Najmłodszy syn Marcin po ukończe-
niu technikum rolniczego w Kleciach 
pracuje w logistyce. Jest młodym 
i pracowitym mężczyzną. Cała rodzina 
– współczesne pokolenie – wyrosła na 
wzorcach patriotycznych, na zasadach 
wiary i miłości człowieka. Dom ro-
dzinny zawsze jest otwarty, a odwie-
dzają go kuzyni, dwaj księża bracia ks. 
Władysław i Stanisław Strojek oraz 
ks. Henryk Jasik. Można się zasta-
nawiać skąd wzięło się tyle powołań 
kapłańskich i zakonnych w tej rodzinie. 
Odpowiedź na pewno tkwi w rzetel-
nym wychowywaniu dzieci, w miłości 
rodzinnej i umiejętności niesienia sobie 

pomocy oraz wierności zasadom wiary. 
Za Kardynałem Tysiąclecia Stefanem 
Wyszyńskim można powiedzieć: „naj-
wspanialsze niwy nie wydadzą plonu, 
jeśli nie złożymy dłoni i nie zegniemy 
kolan w pokornej modlitwie…” I tak 
to pewnie żyło się przez lata w tej ro-
dzinie. Ta rodzina uczy nas jak godnie 
i bogobojnie należy wychowywać 
młode pokolenia. Jest też przykładem, 
że gdzie z miłością zejdzie się praca, to 
się zawsze trud opłaca.
 Dziś na tych włościach żyje rodzina 
Andrzeja – bratanka ks. Stanisława 
i prowadzi gospodarstwo rolne, a po-
nadto para się pszczelarstwem. Andrzej 
jeździ na sympozja pszczelarzy, czyta 
fachową prasę i stara się, aby jego 
pszczoły zbierały najlepszy i najzdrow-
szy miód.
 Ks. Stanisław Augustyn ma godnych 
następców w rodzinie. Rodzą się tutaj 
wielkie talenty, ale także i powołania. 
Za psalmistą możemy powtórzyć: „Pan 
mnie wysłuchał, kiedy Go wołałem…” 
– pewnie modlitwy zostały wysłuchane. 
Jest to przykład żywej wiary i solidnej, 
rzetelnej pracy, aby godnie przetrwać 
i przekazać ideały młodym pokoleniom.

Zuzanna RogalaJan Augustyn z rodzicami
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nie tylko z czasów wojen światowych, ale 
także z czasów rebelii chłopskiej w Ga-
licji. To właśnie w Kamienicy Dolnej 
w karczmie chłopi zabili właściciela Sie-
dlisk Wiktora Bogusza, dzierżawcę go-
rzejowskich dóbr ziemskich Antoniego 
Pieszczyńskiego oraz boleśnie pobili 
guwernera Emila Pohoreckiego, właści-
ciela Gorzejowej Ignacego Zabierzow-
skiego i Stefana Balasę z Kołaczyc. To 
krwawe wydarzenie na stałe zrosło się 
z opowieściami przekazywanymi w tej 
wsi z pokolenia na pokolenie. Z tej wsi 
duża grupa mężczyzn brała też udział w I 
i II wojnie światowej oraz działała par-
tyzantka zgrupowana w oddziałach AK 
Pilzno – o ich działalności pisaliśmy we 
wcześniejszych numerach czasopisma. 
Dziś wioska tętni życiem, rosną nowe 
domy, młodzież kończy szkoły, studia, 
a potem… jedzie w świat w poszukiwa-
niu pracy i pieniędzy na dalsze życie.
 Cała rozległa wieś podzielona jest na 
kilka większych i mniejszych przysiół-
ków, a każdy z tych kątków związany 
jest z jakąś historią bądź tajemnicą 
ukrytą w postawionych przydrożnych 
krzyżach, figurkach, kapliczkach czy 
ruinach dawnych 
budowli.
 Najstarszym 
przysiółkiem była 
Wola, na której 
stał młyn, a dziś 
z niego pozosta-
ły tylko nieliczne 
ruiny, w których 
od czasu do cza-
su dzieci szukają 
„cudów historii”. 
Tam też stoi przy-
d roż ny k rz yż . 
Opowieść głosi, 
że Żydówka daw-
na właścicielka 
młyna podczas 
wojny ukrywała się w piwnicy u Agaty 
Szczepańskiej, która się nią opiekowała 
i ukrywała ją, a po śmierci pochowała 
ją. Krzyż zaś został postawiony pod-
czas budowy drogi do Grudnej, gdzie 
stoi po dziś dzień, przed którym dzieci 
ustawiały bukieciki z polnych kwiatów, 
a przechodnie z pietyzmem pochylają 
głowy zdejmując czapki z głów i z po-
korą oddają hołd Ukrzyżowanemu.
 Przysiółek Kąty ulokowany jest 
w miejscu gdzie koryto wód Kamionki 
tworzyło duży jaz i gromadziło wodę 
rzeczną, która spływała na koła młyń-
skie. Pozostałe przysiółki to Ryłowiec, 
Kolmanówka, Pola i Łaziska.
 Na zakręcie ruchliwej szosy wiodą-
cej do Jasła stoi przydrożna kapliczka 
murowana, zawsze odświeżana i strojna 
wewnątrz, w której znajduje się rzeźba 
Matki Bożej z Dzieciątkiem. Funda-
torem tego zabytku był mieszkaniec 
Kamienicy Dolnej Czarnawski, który 
wybudował ją w podziękowaniu Maryi 
za szczęśliwy powrót z wojny. Po dziś 
dzień stoją przed kapliczką płonące 
znicze, bukiety kwiatów, bo i też wypad-
ków drogowych na tym niebezpiecznym 

zakręcie było sporo i to wypadków 
śmiertelnych. Dziś droga – szosa 73 
w tym miejscu jest poszerzona, zakręt 
trochę ścięty, a na rzece stoi nowy most 
z bezpiecznymi poboczami dla pieszych. 
Po modernizacji tego kawałka drogi 
znacznie wzrosło bezpieczeństwo prze-
jeżdżających samochodów.
 Ważne miejsce w życiu wsi odgrywa 
szkoła i edukacja młodzieży. Najpierw 
dzieci miejscowe uczęszczały do drew-
nianej szkółki, zaś obecnie stoi duża, 
murowana tysiąclatka. Tutaj było osiem 
klas podstawówki, sale dla zerówki, ale 
dzisiaj dzieci jest coraz mniej a szkoła 
stoi przed widmem likwidacji. Nauka 
religii w czasach komunistycznych 
odbywała się w prywatnych domach, 
gdyż nie było wolno jej nauczać w ów-
czesnej szkole. I tak uczono religii 
w domu rodzinnym u Gromadzkich, 
potem u Edwarda Występka, Weroniki 
Szpak, u Golców, u Wojciecha Grzesia-
kowskiego i Heleny Gielarowskiej. Był 
też czas, kiedy księża katecheci uczyli 
religii na świeżym powietrzu, czyli na 
fosie. Pomimo tych trudnych warunków 
edukacyjnych w tej wsi rodziły się powo-

łania kapłańskie i zakonne, a Madonna 
Przeczycka czuwała nad całą wsią.
 Na tej Ziemi Brzosteckiej rodziły się 
różnej talenty manualne. I tak pozna-
łam ludowego rzeźbiarza z Kamienicy 
Dolnej Stanisława Augustyna, który 
rzeźbił scenki z życia wiejskiego, np. 
ludowych grajków, kobietę robiącą masło 
w maselnicy, kłócące się sąsiadki, drwa-
lów leśnych, pasącego bydło pastuszka, 
zwierzęta leśne czy też inne wymyślone 
postacie i sceny. Jego rzeźby można 
znaleźć w rzeszowskim i jasielskim 
muzeum. Przyjeżdżali do niego „znaw-
cy” i koneserzy sztuki ludowej, robiono 
z nim wywiady, a on rozdawał swoje 
cenne dzieła sztuki. Dzisiaj leciwy już 
Stanisław Augustyn z rozrzewnieniem 
wspomina ile swoich prac rozdał, a w 
domu nie zostało mu prawie nic.
 Opowieści rzeźbiarza Stanisława 
Augustyna dotyczyły także innych 
twórców sztuki rękodzieła ludowe-
go. Pamięta kołodzieja i zegarmistrza 
w jednej osobie Wojciecha Kurka bardzo 
pomysłowego człowieka. Skonstruował 
on żarna z napędem korbowym, jeździł 
też na zjazdy zegarmistrzowskie, był 

też bardzo twórczą i ciekawą postacią. 
Wśród rzemieślników było też kilku 
kowali z czeladnikiem kowalstwa Stani-
sławem Stanaszkiem. Kamieniarz Józef 
Augustyn wykonywał z kamienia koła 
do żaren, postumenty pod rzeźby oraz 
przeróżne „piękności” do ogrodzeń. Jan 
Augustyn wyrzeźbił z kamienia kro-
pielnicę, która jest po dziś dzień. Byli 
też pomysłowi szewcy, tacy jak: Józef 
Czech, Andrzej Dziedzic, Władysław 
Augustyn. Inni zaś z drewna próbowali 
wyrabiać koła młyńskie, meble, trumny, 
a mistrzem wśród nich był Piotr Kluza. 
Inni gospodarze byli powroźnikami 
i wyrabiali z konopi powrozy i sznury, 
zaś len przerabiali na płótna, z których 
kobiety szyły pościel i ubrania. Inni zaś 
upodobali sobie kręcenie z wiklin koszy, 
opałek, półkoszków na furmanki, stru-
gali potrzebne sprzęty domowe z łyka, 
strugali niecki, kołyski, kufry, a jeszcze 
inni wyrabiali narzędzia do uprawy 
roślin. Byli też i tacy, którzy lutowali 
garnki, doprowadzali denka naczyń 
gospodarskich do użytku. Gospodarka 
wiejska była samowystarczalna, a prace 
wykonywane przez sprawne ręce służyły 

rodzinom przez 
całe pokolenia.
 K o b i e t y  z a ś 
przęd ł y we ł nę 
z owiec, a potem 
wyrabiały z niej 
swetry, pończo-
chy,  ska r pet y, 
czapki, nauszni-
ki, rękawice. Inne 
zaś kobiety szyły 
odzież i bieliznę 
a potem wyszy-
wały obrusy, ha-
ftowały pościel, 
serwetki, czy też 
nakrycia na łóżka. 
Ludność Kamie-

nicy Dolnej żyła własnym rytmem. 
Wieczorami, szczególnie zimą, grano 
w karty, opowiadano różne legendy, 
podania i baśnie. Dzieci wsłuchane były 
w owe opowieści. Kobiety organizowa-
ny wyskubki piór i było przy tym dużo 
śpiewów, tańców, poczęstunku i śmie-
chu. Kiedy była praca w gospodarstwie 
pracowano ofiarnie pomagając jeden 
sąsiad drugiemu, zaś chrzciny, zmówiny, 
wesela odbywały się w niedzielę i brała 
w nich udział cała wieś. Pełna symbioza 
była w tej wsi.
 Dzisiaj czasy się zmieniły. Do każ-
dego domu wtargnęła nowoczesność 
i elektronika. W każdym domu jest radio, 
telewizor, komputer, telefon komórkowy, 
a życie zbiorowe wsi zanika i obyczaje 
odchodzą do lamusa. Nie pozostało pra-
wie nic z Mickiewiczowskiego opisu wsi: 
„…Brama na wciąż otwarta przechod-
niom ogłasza, Że gościnna i wszystkich 
w gościnę zaprasza…”. Dzisiaj każdy 
dom żyje po swojemu, a tabliczki z na-
pisem „zły pies” widnieją niemalże przy 
każdym domostwie. Wydaje mi się, że 
zatracamy tradycje naszych ojców…

Zuzanna Rogala
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 W najnowszych dziejach naszej 
Ojczyzny właśnie w sierpniu miały 
miejsce niezwykle ważne wydarzenia 
w latach: 1920, 1944, 1980. Polska 
w każdej z tych dat była w diame-
tralnie odmiennej sytuacji społeczno 
– politycznej. Jednak Polaków łączyła 
jedna idea: OBRONA WOLNOŚCI 
PRZED KOMUNISTCZNYM AGRE-
SOREM . Dlatego w okresie Peerelu 
ubecka propaganda ohydnie kłamała 
w kwestii przedstawionych poniżej 
wydarzeń. 

 BITWA WARSZAWSKA (13-15 
SIERPNIA 1920r.) – wówczas celem 
Rosji bolszewickiej kierowanej przez 
Lenina było zniszczenie Polski i wznie-
cenie światowej rewolucji komunistycz-
nej, która zapewniłaby Rosji panowanie 
w Europie. Natomiast Polska dopiero po 
zakończeniu pierwszej wojny światowej 
w listopadzie 1918r. cieszyła się niepod-
ległością. Latem 1920r. nasza Ojczyzna 
była śmiertelnie zagrożona ze strony 
bolszewickiej Rosji, której bandyckie 
hordy zwane Armią Czerwoną doko-
nywały masowych zbrodni, gwałtów 
i zniszczeń na wschodnich terenach 
kraju. W sierpniu te wrogie wojska do-
szły na przedpola Warszawy i toczyły 
się zacięte walki w rejonach Radzymina 
i Ossowa. Klęska oznaczała katastrofę 
państwa, sowiecką niewolę i śmierć 
milionów Polaków. Dlatego nasz Naród 
kierowany przez Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego i premiera Wincen-
tego Witosa z ogromną determinacją 
i poświęceniem bronił Ojczyzny – ma-
sowo zaciągano się do Wojska Polskiego, 
budowano umocnienia obronne, leczono 
rannych i w sumie każdy z wielkim 
wysiłkiem pracował dla kraju. Efektem 
tego olbrzymiego narodowego zjedno-
czenia Polaków były wielkie sukcesy: 
zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 
(13-15 VIII), potem kontrofensywa znad 
rzeki Wieprz (od 16 VIII) i odrzucenie 
wojsk bolszewickich na wschód, po-
konanie armii konnej Budionnego pod 
Komarowem końcem sierpnia i wresz-
cie rozbicie bolszewików w bitwie 
nad Niemnem we wrześniu 1920r. Te 
zwycięstwa uratowały Polskę i Europę 
przed krwawą rewolucją komunistyczną 
w wykonaniu Rosji sowieckiej. Dlatego 

w Peerelu zakazywano uczyć i mówić 
o tych wydarzeniach, ponieważ uka-
zywały chwałę oręża polskiego oraz 
determinację Narodu w obronie przed 
odwiecznym wrogiem ze wschodu. 

 WYBUCH POWSTANIA WAR-
SZAWSKIEGO (1SIERPNIA 1944r.) 
– wtedy kończył się piąty rok drugiej 
wojny światowej, w której Niemcy hitle-
rowskie dokonały zbrodniczych agresji 
i okupując naszą Ojczyzną zamordowały 
kilka milionów polskich obywateli. Na 
szczęście latem 1944r. klęska Niemiec 
była kwestią już tylko kilku miesięcy. 
Lecz dla Polski i Polaków nadciągało 
śmiertelne niebezpieczeństwo nowej 
okupacji ze strony komunistycznego 
Związku Sowieckiego. Wojska sowiec-
kie gromiły Niemców i wkraczały na 
tereny przedwojennej Polski, gdzie ist-
niała konspiracyjna władza polska i jej 
siła zbrojna – Armia Krajowa. Niestety 
celem przywódcy ZSRS Stalina było 
też zniewolenie Polski. Dlatego z jego 
rozkazu jednostki sowieckie dokony-
wały aresztowań żołnierzy i działaczy 
Polskiego Państwa Podziemnego. Wielu 
z nich zostało zamordowanych lub wy-
wiezionych do łagrów na Syberię. W tej 
tragicznej sytuacji i wobec zbliżania 
się ofensywy sowieckiej do linii Wisły, 
pojawiła się polska inicjatywa zbrojnego 
wystąpienia w Warszawie przeciwko 
Niemcom. Celem tych działań podjętych 
przez Armię Krajową były wyrzucenie 
hitlerowców ze stolicy, ujawnienie się 
legalnych władz polskich i powitanie 
w roli gospodarzy wkraczających wojsk 
sowieckich. W ten sposób mieszkań-
cy stolicy pragnęli zbrojnie walczyć 
z Niemcami i jednocześnie udowodnić 
Sowietom, że to Polacy są gospodarza-
mi we własnym kraju i nie potrzebują 
komunistycznej władzy. Dlatego za 
zgodą polskich władz na wychodźstwie 
Komenda Główna AK wydała rozkaz 
wybuchu powstania w dniu 1 sierpnia 
1944r. Wtedy to już sowieckie czołgi 
doszły na przedpola prawobrzeżnej 
Warszawy, a hitlerowcy zaczęli w pa-
nice uciekać na zachód. Jednak wraz 
z rozpoczęciem walk powstańczych 
w stolicy Stalin rozkazał wstrzymać 
natarcie swoim wojskom i czekać na 
klęskę Polaków. W ten sposób Związek 

Sowiecki skazał miasto na zagładę, 
gdyż wojska niemieckie mogły skupić 
swe siły na likwidowaniu powstania. 
Mimo tego Powstanie Warszawskie 
trwało aż 63 dni i było największym 
zbrojnym wystąpieniem w okupowanej 
Europie. Kiedy mieszkańcy stolicy 
walczyli z niebywałym poświęceniem, 
to z drugiej strony Wisły wojska so-
wieckie stały bezczynnie. Natomiast 
pomoc w postaci lotniczych zrzutów 
broni nadchodziła ze strony Polaków, 
Anglików i Amerykanów aż z alianc-
kich baz w Afryce północnej. Niestety 
powstanie upadło, zginęło 18 tysięcy 
żołnierzy AK, a 150 tys. ludności cy-
wilnej zostało zamordowanych przez 
hitlerowców. Po upadku powstania, 
z rozkazu Hitlera, Niemcy zburzyli do-
szczętnie Warszawę. Heroiczna walka 
powstańców i ich wielka ofiara złożona 
na ołtarzu wolności być może uświado-
miła komunistycznym dyktatorom, że 
z Polski nie da się utworzyć zwyczajnej 
sowieckiej republiki. Dlatego peerelow-
ska propaganda nie uznawała doniosłego 
znaczenia Powstania Warszawskiego.

 STRAJKI ROBOTNICZE (SIER-
PIEŃ 1980r.) – po rządowej podwyżce 
cen na przetwory mięsne rozpoczynają 
się strajki na Lubelszczyźnie, a potem 
na Wybrzeżu. W Stoczni Gdańskiej 
16 VIII powołano Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy z Wałęsą na czele. 
Wobec nowej fali strajków w całym 
kraju władza komunistyczna podpisała 
30 i 31 VIII w Szczecinie i Gdańsku, 
a 3 IX w Jastrzębiu tzw. „Porozumienie 
sierpniowe” zawierające 21 postulatów, 
m.in. z żądaniem utworzenia wolnych 
związków zawodowych. Dało to podwa-
liny pod ogólnopolski Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy SOLIDAR-
NOŚĆ, którego działalność opierała się 
na wolnościowych dążeniach Polaków, 
tak aby ograniczyć wpływy sowieckie 
w naszym kraju. W ten sposób Polacy 
pokazali uciśnionym narodom, jak 
pokojowo można sprzeciwiać się dyk-
tatorskiej władzy i żądać respektowania 
ludzkich praw. Niestety komunistyczne 
„macki” sięgały znacznie głębiej niż 
powszechnie sądzono… 

(cdn.)
Oprac. Zespół

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem 
(cz. XXVi. polskie miesiące – sierpieŃ)

kandydaci do senatu rp w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 55  
zarządzonych na dzień 8 września 2013 r .

L.p. Nazwisko i imiona Komitet
1. Zdzisław Stanisław PUPA Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2. Mariusz KAWA Koalicyjny Komitet Wyborczy PO-PSL
3. Kazimierz Bronisław ZIOBRO Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
4. Ewa Maria KANTOR Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Kantor
5. Ireneusz DZIESZKO Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Podkarpacka
6. Andrzej MARCINIEC Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
7. Józef HABRAT Komitet Wyborczy Samoobrona
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– Marek, czy Mirosław???
 
– Prawie od czterdziestu lat bez 
zmian – Kawa. Mariusz Kawa. Nawet 
myślałem kiedyś, żeby polityków 
i dziennikarzy, którzy „przechrzcili” 
mnie w ostatnim czasie na Mirosława 
lub Marka, tak po prostu zaprosić do 
siebie lub na Podkarpacie, na kawę. 
Z Mariuszem Kawą. 

– Politycy, a zwłaszcza kandydaci na 
ważne stanowiska w administracji, 
w samorządach, wreszcie w Sejmie, 
czy Senacie RP dużo mówią, snują 
plany, jednym słowem obiecują…

– Tak, znam tę kwestię, która pojawia 
się przy okazji każdych wyborów, nie 
ma znaczenia, jakiego stopnia, jakiej 
rangi. Ludzie biorą do ręki ulotkę, 
w telewizji bombardowani są spotami 
wyborczymi, z radia dowiadują się, 
jacy specjaliści chcą dostać się do 
Rzeszowa, do sejmiku wojewódzkiego, 
albo jeszcze wyżej i dalej – do Parla-
mentu, w zależności od apetytu – do 
Sejmu lub Senatu. Każdy z nich przed-
stawia swoją wizję, to on doprowadzi 
do cudownej przemiany otaczającej 
nas rzeczywistości, tylko – no właśnie 
– tylko musi zostać wybrany, a tuż 
po wyborach jego wyborcy obudzą 
się w nowej, cudownie odmienionej 
rzeczywistości. 

– Mariusz Kawa, syn Ziemi Strzy-
żowskiej nie będzie obiecywał? Nie 
będzie mówił co zmieni się nazajutrz 
po 8 września?

– Nie. Wybory to festiwal obietnic i balet kandydatów. Pewien 
polityk, z okresu II wojny światowej powiedział, że obiecuje 
swoim rodakom „wyrzeczenia, pot i łzy, a potem będzie już 
nieco lepiej” – tak to mniej więcej brzmiało. To był Winston 
Churchill. Jest mi do niego dość daleko, zwłaszcza w czasie, 
ale myśl przewodnia jest dość jasna. Jestem stąd, z Ziemi 
Strzyżowskiej, znam jej smak, wiem, jaki niesie ze sobą trud. 
I właśnie dlatego, że jestem stąd, chcę służyć moim sąsiadom 
i znajomym, bliskim i dalszym, mieszkańcom powiatu strzy-
żowskiego, wreszcie mieszkańcom Podkarpacia.. 

– Kampania wyborcza w wyborach uzupełniających do 
Senatu będzie przebiegać dość ciekawe…

– Tak, na pewno, z punktu widzenia komentatorów i polito-
logów, „gadających głów” w telewizji, socjologów i anality-
ków. Komentatorzy dostrzegli już, że zorganizowano w tych 
wyborach, chyba pierwszy raz w historii, wspólny komitet 
ludowców i ludzi Platformy, ale proponują oni mnie – mło-
dego człowieka ze Strzyżowszczyzny. To już pewnie wiedzą 
ci, którzy w to gorące lato śledzą media. 

– Polacy, w tym mieszkańcy Podkarpacia są już chyba 
znudzeni i zmęczeni i wyborami i rządzącymi z PO.
 
– Specjaliści powiedzą zaraz, pewnie Podkarpacie zagłosuje 
znów za PiS-em, a w miastach ludzie nie pójdą głosować, 
a jeśli już, to przeciw PiS–owi? Nie mnie oceniać moich 
kontrkandydatów, ale szykująca się do kolejnych zdobyczy 

wierzę i działam

na Podkarpaciu, opozycyjna partia, moim zdaniem, nie ma 
najlepszego kandydata. 
Swoją drogą, to dość cyniczne rozwiązanie, gdzie partia 
polityczna najpierw zrezygnowała ze swojego senatora, by 
w sposób co najmniej nikczemny, bo jak inaczej określić 
zdradę kolegów, przejąć stanowisko marszałka województwa 
a następnie ta sama partia jako pierwsza zgłosiła swojego 
kandydata na nowego senatora.
Nie bez znaczenia jest przecież fakt, że dzieje się to na koszt 
każdego z nas. Ta decyzja pociągnęła za sobą konieczność 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających i związane z tym 
koszty z budżetu państwa w wysokości ok. 2,5 mln zł. 

– Pupa ma pewne osiągnięcia, ale to już przeszłość. Pora 
na młodych… Co ten młody może zaoferować?

– Choćby to, że jestem samorządowcem, byłem urzędnikiem, 
przebywałem dłuższy okres czasu za granicą, jestem radnym 
sejmiku, a teraz przedsiębiorcą. Mam w związku z tym spore 
doświadczenie zawodowe i życiowe i w każdym przypadku 
udawało mi się odnieść sukces. Nie spoczywam na laurach. 
Nie boję się wyzwań. Ciągle się rozwijam. To wcale nie 
znaczy, że jestem przesadnie odważny i „zjadłem wszystkie 
rozumy”. Tu, na Podkarpaciu nauczyłem się pracowitości, 
szczerości i przywiązania do zasad. Największe wartości 
dla mnie to: wiara, rodzina i Ojczyzna, dlatego moje życie 
codzienne opiera się na tym, że wierzę, kocham i działam.

Materiał finansowany ze środków: 
Koalicyjny Komitet Wyborczy PO-PSL
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– Całe Pana dotychczasowe życie 
związane jest z służbą dla innych 
ludzi. Piastował Pan ważne stano-
wiska, jednak zawsze był Pan blisko 
ludzi…

– Nie może być inaczej, bowiem wciąż 
mieszkam na podkarpackiej wsi, bli-
sko normalnych ludzi. Znane są mi 
wszystkie problemy z jakimi boryka 
się przeciętna polska rodzina, nawet 
te niezwykle prozaiczne. Głos moich 
sąsiadów zawsze przedstawiałem 
piastując funkcje związane z działal-
nością społeczną, samorządową czy 
polityczną. Byłem m.in. przewodniczą-
cym Rady Wojewódzkiej Solidarności 
Rolników Indywidualnych, prezesem 
Izby Rolniczej, posłem RP, radnym 
Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego, sekretarzem Urzędu Miejskiego 
w Dębicy, zastępcą dyrektora Departa-
mentu Rolnictwa w Urzędzie Marszał-
kowskim, zastępcą dyrektora oddziału 
terenowego Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Niemniej sprawowanie tych 
funkcji nie odciągnęło mnie od real-
nego życia. Z małżonką prowadzimy 
gospodarstwo rolne, na którym oboje 
pracujemy. 

– Pana sąsiedzi to raczej osoby 
o tradycyjnych poglądach. Czy to 
także kształtuje postrzeganie świata 
przez Pana? 

– Mieszkańcy małych miejscowości 
mają ugruntowane poglądy, bliskie 
są im wartości chrześcijańskie. Takie 
poglądy reprezentuje w większości region południowy Polski, 
również ja i moja rodzina. Jesteśmy przywiązani do swojej 
Małej Ojczyzny, kawałka ziemi, o który nasi ojcowie walczyli 
podczas okupacji. Dlatego takie wartości jak uczciwość, pra-
cowitość, wzajemna pomoc, wiara i patriotyzm są tutaj silne. 

– Korzystając z faktu, że podczas naszej rozmowy wciąż 
przewija się wątek polskiej wsi, jak Pan skomentuje to, 
co dzieję się dzieje obecnie w rolnictwie?

 Polska po wejściu do Unii Europejskiej została potrak-
towana nierówno. Dopłaty do polskich gospodarstw jakie 
otrzymują nasi rolnicy są niższe, przez to już na starcie polski 
rolnik stoi na słabszej pozycji niż ten z innych krajów Unii 
Europejskiej. Skutkuje to tym, że coraz mniej osób zajmuje 
się rolnictwem, przestało być ono opłacalne. W Polsce nie ma 
pomysłu na politykę wobec małych i średnich gospodarstw, 
by one przetrwały, szanse mają tylko duże lub mniejsze ze 
intesyfikowaną produkcją. 

– Jakie więc są szansę na poprawę sytuacji w rolnictwie?

– Jedną z szans na poprawę sytuacji małych gospodarstw są 
uprawy ekologiczne, dają one satysfakcję osobom je prowa-
dzącym, jednak problemem może być cena. Takie produkty 
wymagają większego nakładu pracy, zaś przy zalewających 
nasz rynek tanich produktach rolnych z innych krajów są 
rzadziej kupowane. Jednak trzeba pamiętać także, że eko-

rozmowa ze Zdzisławem pupą, kandydatem  
do senatu rp z ramienia prawa i sprawiedliwości

logiczne produkty są zdrowe. Wiele osób zaczyna zwracać 
uwagę co je. W Podkarpaciu jest już 2,5 tys. gospodarstw 
ekologicznych. W ostatnich latach z eksportera produktów 
rolnych staliśmy się importerem. Poprzez większe dopłaty 
w innych krajach ich produkty są tańsze. Przykładem jest 
choćby cukier. Jeszcze niedawno produkowaliśmy w Polsce 
dwa miliony ton cukru, przy spożyciu 1,6 mln ton. Nad-
wyżkę eksportowaliśmy. Dzisiaj słodzimy tyle samo, jednak 
produkujemy 1,4 mln ton, bo zalał nas obcy cukier, tańszy. 
Podkarpacie pod względem produkcji mleka czy wieprzo-
winy było samowystarczalne, nadprodukcję wysyłaliśmy do 
innych regionów. Teraz trzeba sprowadzać 40 procent tych 
produktów. Problemem są zbyt niskie nakłady na rolnictwo. 
Ten sektor gospodarki potrzebuje dokapitalizowania, stałego 
udziału w PKB. Dofinansowanie powinno sięgać 3 procent 
a wynosi 1,7 procent PKB.

– Wieś to nie tylko problem ziemi, to także wciąż gorszy 
dostęp do opieki medycznej, szkół i infrastruktury…

– Tak, wieś to nie tylko produkcja rolna, ale problem 
mieszkańców z dostępem do szkół, które z braku pieniędzy 
likwiduje się, problemy z wizytami u lekarzy, dostępem do 
większych ośrodków. Na samorządach ciąży coraz więcej 
obowiązków, zaś nie trafiają za tym dodatkowe pieniądze 
z budżetu państwa. W ten sposób małe szkoły na wsiach 
są zamykane, dzieci muszą dojeżdżać nawet po kilkanaście 
kilometrów. Nie ma pieniędzy na rozwój infrastruktury, 
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ani na zapewnienie odpowiednich warunków dla lekarzy 
specjalistów. Z kolei dojazd do większych ośrodków jest 
coraz bardziej utrudniony, bowiem przewoźnicy nie chcą 
obsługiwać nierentownych kursów. Ponownie wsiom grozi 
spowolnienie rozwoju, zaś dzieciom gorszy start. 

– Podsumowując tematykę rolnictwa, co zrobić, by rolni-
kom opłacało się pozostać na roli?

– Potrzeba dać rolnikowi poczucie stabilności. Unia Europej-
ska posiada system, który pozwala rolnikowi na stały poziom 
dochodu, dopłat do przetwórstwa oraz zapewnia zbyt, czyli 
sprzedaż produktów po stabilnych cenach, gwarantujących 
dalsze funkcjonowanie. W Polsce nie ma tej stabilizacji, która 
dałaby rolnikowi gwarancję na osiągnięcie odpowiednich 
dochodów bez względu na pogodę. W ubiegłym roku tona 
rzepaku skupowana była za 1,8 tys. za tonę, teraz planuje się, 
że będzie to tysiąc złotych za tonę. Przy rosnących cenach 
produkcji rolnej, nawozów, środków ochrony roślin, paliw, 
rolnicy zarobią blisko połowę mniej niż przed rokiem. 

– Śmiało można powiedzieć, że Państwo nie dba o swoją 
gospodarkę i przedsiębiorców?

– Mankamentem polskiej gospodarki jest złe zarządzanie, 
nastawienie na maksymalizację zysku. Wiele przedsię-
biorstw, które uległy prywatyzacji transferuje swoje zyski 
zagranicę. Pieniądze nie zostają w Polsce. W sposób mało 
korzystny i mało przewidywalny, wykorzystując kapitał 
i ludzki i potencjał gospodarki, około 100 miliardów złotych 
wypracowanych w Polsce trafia do budżetu innych krajów. 
Poprzez francuskie, czy niemieckie hipermarkety sprzedające 
towar z Chin lub innych krajów pieniądze znikają z Polski. 
Tak samo opłaty za ekspertyzy, obsługę bankową. Łącznie 
daje to sumę bliską połowie naszego budżetu. Gdyby ten 
kapitał pozostał w Polsce moglibyśmy się dynamicznie 
rozwijać. Proszę zobaczyć jak Niemcy, Norwedzy, Francuzi 
czy Amerykanie dbają o swoich obywateli. Chronią swoje 
firmy poprzez przepisy. Sugerują, by latać ich liniami, ku-
pować towary wyprodukowane w ich kraju, dopuszczają 
do przetargów tylko firmy płacące podatki w ich krajach. 
Dzisiaj w Polsce nie produkuje się ani motorowerów ani 
samochodów. Nawet rowerowe dętki kupujemy z Tajlandii. 
W Polsce nie chronimy własnego rynku. W ten sposób tworzy 
się kryzys. Staliśmy się rynkiem zbytu dla zagranicznych 
produktów. Nie rozwijamy się, nie wykorzystujemy nauki, 
myśli technologicznych, polskich patentów. 

– Można pokusić się na stwierdzenie, że pozbywamy się 
ludzi nauki?

– Nie jest tak, że Polskę opuszczą wszyscy naukowcy ale po 
co wynalazczość skoro nie ma gdzie jej realizować? Mamy 
olbrzymi potencjał ludzki, zdolnych naukowców, którzy tracą 
sens prowadzenia badań, bo nie wykorzystujemy pomysłów 
intelektualnych w przemyśle, mechanice. Świat obiegła 
informacja o wynalezieniu przez Polaków grafenu, niestety 
nic z nim nie robimy. Nie ma takich firm w Polsce, które 
mogłyby go wykorzystać. Świat idzie do przodu, zaraz znajdą 
się naśladowcy lub zastąpiony zostanie innym wynalazkiem. 
Wiadomo, że autorzy wynalazków, naukowcy prowadzący 
badania, szukają także satysfakcji materialnej. Tej w Polsce 
nie znajdują.

– Wiele rzeczy w Polsce wydaje się robione na opak. Po-
kazała chociaż to batalia o miejsce na platformie cyfrowej 
dla Radia Maryja i Telewizji Trwam. Znany jest Pan jako 
obrońca tych mediów. 

– Społeczeństwo po raz kolejny pokazało, że potrafi bronić 
swoich poglądów. Szkoda, że państwo nie potrafi uszanować 
prawa katolickich mediów i ich odbiorców do równego trak-

towania. Obowiązkiem państwa powinno być przyznanie 
koncesji na równi z innymi mediami. To była kpina z de-
mokracji. Pokazaliśmy jednak siłę niemal we wszystkich 
polskich miastach. Mam nadzieję, że znajdziemy wymienione 
media na multipleksie. 

– Należy Pan także do obrońców życia. Na czym polegają 
te działania?

– Wychowałem się w rodzinie patriotycznej, o wartościach 
chrześcijańskich i takie mam poglądy do dzisiaj. Wspieram 
środowiska stojące w obronie życia, prezentowane przez 
dr inż. Andrzeja Ziębę z Pro-life, zajmującego się ochroną 
życia. Prezentując pewne wartości bliskie każdemu człowie-
kowi, jak miłość, zdrowie, wiara nieuniknione jest dbanie 
o szacunek dla drugiego człowieka. Takim szacunkiem jest 
odpowiednie funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym 
życie w zgodzie ze swoimi poglądami. Państwo, które nie 
dba o miejsca pracy, nie szanuje swoich obywateli. To samo 
jest z podwyższeniem wieku emerytalnego. Niezrozumiałe, 
że zmusza się osoby już w wieku, gdzie często towarzyszy 
choroba do pracy o kilka lat dłużej. Państwo powinno znaleźć 
system, by na rynku pracy była stopniowa zmiana pokoleń. 
W polskiej tradycji osoby w tym wieku pełnią pozytywną 
rolę, zacieśniając więzy rodzinne, wyręczając wręcz państwo 
w wychowaniu najmłodszego pokolenia. 

– Ochrona życia to także sprawna służba zdrowia. Był 
Pan ostatnio u lekarza specjalisty?

– Na szczęście ostatnio nie musiałem, ale nie może być tak, że 
pacjent z chorobą nowotworową czeka na wizytę kilka mie-
sięcy. To powolna eutanazja. Kolejki do specjalistów to nie-
porozumienie. Na służbę zdrowia trzeba spojrzeć w sposób 
wielowątkowy. Nie tylko na osobę pacjenta. Trzeba postawić 
na profilaktykę, bowiem wiele cierpień i chorób można unik-
nąć, dzięki działaniom edukacyjnym. Brak zdecydowanych 
działań widać na każdym kroku. Takimi jest pojawienie się 
na rynku rolno – spożywczym roślin genetycznie modyfi-
kowanych. Nie udowodniono, że są one w stu procentach 
bezpieczne dla zdrowia. Podobnie z innymi produktami, 
choćby tymi skierowanymi do najmłodszych. Przecież to 
sama chemia. Potem wydajemy miliony na leczenie małych 
pacjentów z licznymi powikłaniami spowodowanymi złym 
odżywianiem się. Oszczędza się także na ekipach pogotowia 
ratunkowego. Znany jest mi przykład, gdy ekipa ratowników 
prosiła przechodniów, by potrzymali kroplówkę, którą poda-
no pacjentowi. To kuriozum.

– Czy dlatego, że nie zgadza się Pan z takim obrazem 
Polski zdecydował się Pan na kandydowanie w wyborach 
uzupełniających do Senatu?

– Senator Władysław Ortyl, ratując honor Podkarpacia 
wywołany skandalem koalicji PO, PSL i SLD zrezygnował 
z mandatu i został wybrany Marszałkiem Województwa 
Podkarpackiego. Prawo i Sprawiedliwość złożyło mi pro-
pozycję kandydowania na senatora. Podjąłem się tego nieła-
twego obowiązku, by dobrze reprezentować województwo 
podkarpackie. Zdecydowałem się służyć polskim rodzinom, 
młodzieży, gospodarce. W programie PiS widzę pomysł 
i szansę na rozwój gospodarki i lepsze życie rodzin. Mno-
gość kandydatów po prawej stronie widzę jako działania 
irracjonalne, by rozbić prawicę. Dzisiaj prawica wymaga 
wręcz niesamowitej konsolidacji, powinniśmy zapomnieć 
o waśniach i sporach. Musimy wygrać wybory dla Polski.

– Dziękuję za rozmowę. 
(aa)

Materiał finansowany ze środków:  
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
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Z BRZOSTKU dO KOdNIa
 W czwartek 11 lipca 2013 r. wyru-
szyła rowerowa pielgrzymka brzostec-
kich przedsiębiorców do sanktuarium 
Matki Boskiej Kodeńskiej, zwanej też 
Królową Podlasia. Kodeń znajduje się 
w województwie lubelskim, niedaleko 
Białej Podlaskiej, blisko granicy z Bia-
łorusią. Ta mała miejscowość to dawna 
posiadłość rodziny Sapiehów, to Sank-

tuarium Maryjne oraz miejsce licznych 
pielgrzymek. Znajdujący się w ołtarzu 
głównym bazyliki św. Anny Cudowny 
Wizerunek Matki Bożej Kodeńskiej 
z przełomu XV i XVI w. od stuleci przy-
ciąga rzesze wiernych. Największe tłu-
my zbierają w czasie odpustów: w dzień 
św. Anny (26 lipca), Wniebowzięcia 
NMP (15 sierpnia) i Narodzenia NMP 
(8 września). Nic więc dziwnego, że i do 
Brzostku dotarła sława tego miejsca. 
Dlatego też ośmiu uczestników rowero-
wej wyprawy (Antoni Szybist, Bogdan 
Szukała, Jerzy Potrzeba, Robert Gąsior, 
Janusz Wójcik, Roman Borowiecki, 
Adam Kalina, Krzysztof Kawalec) wy-
jechało na trasę liczącą około 400 km. 
Wyruszyli spod kościoła parafialnego 
w Brzostku, po porannej Mszy świętej, 
celebrowanej przez ks. dr. Jana Cebula-
ka. To już trzecia ich pielgrzymka, bo 
w ubiegłym roku byli w Licheniu, a dwa 
lata temu w Częstochowie. 
 Rowerzyści ruszyli w drogę w jedna-
kowych żółtych koszulkach z napisem 
Brzostek – Kodeń – 2013, ich bagaże 
przewoził samochód, nieodpłatnie 
udostępniony na tę okazję przez Marka 
Wojnara z Zawadki Brzosteckiej. 
 W pierwszym dniu, pomimo padają-
cego deszczu, pokonali około 140 km, 
wieczorem docierając do Krzeszowa. 
 Drugiego dnia rozpoczęli jazdę 
w strugach deszczu, jednak to nie 
zniechęciło żadnego z uczestników 
wyprawy i przed wieczorem dotarli do 
Krasnegostawu, gdzie zatrzymali się na 
nocleg w gospodarstwie agroturystycz-
nym.
 Trzeci etap liczył około 90 kilo-
metrów. Kończył się w miejscowości 
Okuninka nad Jeziorem Białym, nie-
daleko Włodawy. Do Kodnia dojechali 
w niedzielę. W sanktuarium powitał ich 

przeor oo. Oblatów, następnie uczestni-
czyli we Mszy św., zwiedzali kodeńskie 
sanktuarium oraz inne zabytki, których 
w Kodniu nie brakuje. W czasie podróży 
spotykali się z życzliwością ludzi, któ-
rzy udostępniali miejsca na schronienie 
przed ulewnym deszczem, na odpoczy-
nek, przygotowanie posiłku. 
 Rowerowa pielgrzymka to fizyczne 
zmęczenie, to zmaganie z niesprzy-
jającymi warunkami pogodowymi, 

pokonywanie trudności i sprawdzenie 
samego siebie. To również oderwanie 
się pracy i codziennych problemów. To 
także psychiczny odpoczynek, relaks 
i dobry humor. Ale przede wszystkim 
czas na refleksję i modlitwę. 

HISTORIa SaNKTUaRIUM W KOdNIU 
 Historia sanktuarium i cudownego 
obrazu Matki Bożej Kodeńskiej jest ści-
śle związana z rodem Sapiehów. 
W 1629 roku właściciel Kodnia, 
książę Mikołaj Sapieha zwany 
Pobożnym, rozpoczął budowę 
kościoła. Wkrótce potem poważ-
nie zachorował (wskutek wylewu 
krwi został sparaliżowany); 
miał wtedy 42 lata. W nadziei 
na cudowne wyleczenie udał 
się z pielgrzymką do Rzymu. 
Został przyjęty przez Ojca Świę-
tego Urbana VIII. Papież zaprosił 
księcia na Mszę św. do swojej 
prywatnej kaplicy, w ołtarzu 
której Sapieha zobaczył sławny 
obraz przedstawiający malarską 
kopię hiszpańskiej rzeźby Matki 
Bożej z Guadalupe. W czasie 
Mszy św. odprawianej przez 
Urbana VIII, książę Sapieha 
doznał cudownego uzdrowie-
nia. Dziękując Matce Bożej za 
odzyskane zdrowie, postanowił 
cudowny obraz zabrać ze sobą 
do Kodnia. Jednak papież nie 
wyraził na to zgody. Wówczas Miko-
łaj Sapieha przekupił zakrystiana, ten 
w nocy wykradł obraz z papieskiej 
kaplicy, dał go księciu, który w nocy 
uciekł z obrazem z Rzymu i pomimo 
pościgu szczęśliwie dotarł do Polski. 
Urban VIII ukarał księcia, rzucając na 
niego klątwę kościelną (zakaz wstępu do 

świątyni, uczestniczenia we Mszy św., 
przystępowania do spowiedzi i Komunii 
św.) 
 Mikołaj Sapieha dokończył budowę 
kościoła. Obraz Matki Bożej umiesz-
czono w głównym ołtarzu. Ale książę, 
jako wyklęty z Kościoła, nie mógł wejść 
do tej świątyni, więc wchodził do po-
mieszczeń nad zakrystią, przez okienko 
spoglądał na obraz Matki Bożej i tam się 
modlił. Trwało to trzy lata. Nuncjusz 
Papieski w Polsce postanowił pomóc 
księciu. Napisał list do Urbana VIII, 
prosząc go o darowanie kary i pozosta-
wienie obrazu Matki Bożej w Kodniu. 
Papież przychylił się do prośby, zdjął 
karę kościelną, a obraz darował Sapie-
hom i Kodniowi. Zażądał tylko, żeby 
książę Sapieha w ramach pokuty odbył 
podróż do Rzymu. Książę pieszo powę-
drował z Kodnia do Rzymu. Tam został 
znów przyjęty przez papieża i tym razem 
obdarowany relikwiami Świętych. 
 Obraz Matki Bożej Kodeńskiej został 
ukoronowany koronami papieskimi 
w roku 1723. Była to trzecia korona-
cja obrazu na terenach dawnej Polski: 
pierwsza koronacja miała miejsce na Ja-
snej Górze w 1717r., potem w Trokach k. 
Wilna w 1718 r. i w Kodniu – 15 sierpnia 
1723 r. 
 Kodeń utracił prawa miejskie po 
upadku powstania styczniowego, w któ-
rym mieszkańcy miasteczka brali 
aktywny udział. Później w 1875 r. z roz-
kazu cara kościół św. Anny zamieniono 
na cerkiew prawosławną, natomiast 
cudowny obraz Matki Bożej Kodeńskiej 

wywieziono na Jasną Górę, skąd powró-
cił dopiero 3 września 1927 r.
 4 września 1927 r. Mszę św. przed 
cudownym obrazem w Kodniu odprawił 
ks. kardynał Adam Sapieha z Krakowa, 
który pochodził z rodu kodeńskich Sa-
piehów.

Krzysztof Kawalec

pieLGrZymka rowerowa BrZostek – koDeŃ 11-14 lipca 2013
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wydarzenia w obiektywie

Pielgrzymka rowerowa Brzostek – Kodeń – str. 18

Pielgrzymka do Medziugorje – str. 24–25

Fot. A. Szybist, J. Nosal
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Fot. J. Nosal, M. Majewski

Dni Ziemi Brzosteckiej 2013
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Fot. J. Nosal
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wydarzenia w obiektywie

Amatorska Liga Piłki Nożnej Amatorska Liga Tenisa Ziemnego

I miejsce – „Bez Nazwy”

II miejsce – „XYZ”

III miejsce – „Ekipa”

kwitną już czwarty raz
 Te pięknie kwitnące kaktusy, wyhodowane przez 
Marię i Krzysztofa Kawalców z Nawsia Brzostec-
kiego, to echinopsisy. Miały w tym roku rekordową 
liczbę kwiatów, bo na trzech okazach było ich pra-
wie dwieście. Państwo Kawalcowie zdradzili mi 
receptę na tak obfite ich kwitnienie. Otóż trzeba tym 
roślinom zapewnić okres spoczynku w zimie przez 
co najmniej cztery miesiące. Nie wolno ich w tym 
czasie podlewać, a temperatura w jakiej należy je 
przechowywać to najwyżej 5-10°C. Tak obficie 
kwitną już czwarty raz, a ich kwiaty osiągają dość 
spore rozmiary, bo długość od 15-25 cm i średnicę 
8-12 cm. Szkoda tylko, że kwitną tak krótko, bo zale-
dwie kilkanaście godzin.               J. Nosal

I miejsce – Sławomir Rams

II miejsce – Krzysztof Hals

Uczestnicy ALTZGBs
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 W IV Edycji Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Gminy Brzo-
stek najlepszym zespołem została drużyna „Bez Nazwy”, 
która w finale pokonała drużynę „XYZ” 3:2 (3:2). Trzecie 
miejsce wywalczyła „Ekipa” pokonując „Orły Podkarpacia” 
2:0 (0:0).
Do rozgrywek ALPNGB zgłosiło się 9 zespołów (72 zawod-
ników). Drużyny rozegrały 17 spotkań, w których strzelono 
106 bramek (w tym jedną samobójczą). Królem strzelców 

został Łukasz Ryndak (Bez Nazwy), który strzelił rywalom 
13 bramek. Najlepszym bramkarzem został Michał Kowalski 
(Orły Podkarpacia), który niejednokrotnie popisywał się fe-
nomenalnymi paradami bramkarskimi. Po meczu finałowym 
najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i medale, 
jak również okazały puchar ufundowany przez Burmistrza 
Brzostku Leszka Bieńka. Nagrody wręczał Pan Andrzej 
Szybist Prezes Brzostowianki Brzostek.

 Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują 
Burmistrzowi, dzięki któremu liga mogła się 
odbyć, jak również za ufundowanie nagród. 
Podziękowania należą się też: kierownikowi 
CKiCz – Marcie Król, Jackowi Kaczce za 
opiekę medyczną, Waldemarowi Wójcikowi 
za obsługę techniczną, Adriannie Wajdzie 
za wykonanie fotografii, Wiktorowi Proko-
powi za obsługę muzyczną. Podziękowania 
należą się również przedstawicielowi mediów 
Józefowi Nosalowi za publikowanie w inter-
necie oraz w gazecie informacji o wynikach 
ALPNGB.
 Organizatorzy gratulują zwycięzcom 
i zapraszają chętne drużyny do wzięcia 
udziału w przyszłorocznej edycji.

Animator „Moje Boisko – Orlik 2012”
Krzysztof Hals

Fot. Adrianna Wajda

amatorska LiGa piłki nożnej Gminy BrZostek

 Zakończono zmagania w czwartej edycji Amatorskiej 
Lidze Tenisa Ziemnego Gminy Brzostek. Tegoroczna edycja 
dostarczyła mnóstwo emocji. Wspaniałe pojedynki, dosko-
nały tenis i mnóstwo zaskakujących rozstrzygnięć. W lidze 
wystartowało 10 uczestników: Sławomir Rams, Albert Rams, 
Krzysztof Hals, Magdalena Kawalec, Marcin Nawracaj, 
Szczepan Nowicki, Krzysztof Skórski, Mateusz Szybist, 
Łukasz Ryndak i Robert Warzecha. W całej lidze rozegrano 
28 spotkań, które toczyły się w miłej i przyjaznej atmosferze. 
W pierwszej fazie rozgrywek zawodnicy zostali podzielni na 
dwie grupy po 5 osób. Mecze w grupach rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym” do 2 wygranych setów. Po roze-
graniu fazy grupowej została rozpisana drabinka turniejowa. 
Oto wyniki:
1/16

M. KAWALEC – Ł. RYNDAK   0:2 (4:6,2:6)
A. RAMS – M. SZYBIST     0:2 (4:6, 1:6)

1/8
K. HALS – Ł. RYNDAK     2:0 (6:4, 6:0)
K. SKÓRSKI – M. NAWRACAJ  2:1 (7:5, 6:7,6:3)
SZ. NOWICKI – R. WARZECHA  2:1 (1:6, 6:2, 6:4)
S. RAMS – M. SZYBIST     2:0 (6:4, 7:5)

 Do półf inału awansowali: Sławomir 
Rams, Krzysztof Skórski, Szczepan No-
wicki i Krzysztof Hals. Pary półfinałowe 
to powtórka z poprzedniej edycji Krzysztof 
Hals / Krzysztof Skórski, Sławomir Rams / 
Szczepan Nowicki, tylko że z obu pojedyn-
ków zwycięsko wyszli pokonani z ubiegłego 
roku K. Hals i S. Rams. Wyniki półfinałów:

S. RAMS – SZ. NOWICKI  2:0 (6:2, 6:4)
K. SKÓRSKI – K. HALS  0:2 (4:6, 2:6)

 Finał to już maraton tenisowy (mecz trwał 
2 godz. 50 min.) w wykonaniu S. Ramsa i K. 
Halsa. W pierwszym secie Hals wyszedł 
na prowadzenie 4:0 w gemach, ale nie był 
w stanie w następnych gemach pokonać 
Ramsa, który wygrał kolejnych 6 gemów, 
a tym samym seta. W drugim secie dopiero 
w dziewiątym gemie Hals przełamuje Ramsa, 
następnie utrzymuje swoje podania i wygry-
wa set. Decydujący trzeci set to przewaga 

Ramsa, który przy stanie 5:3 miał pierwszą piłkę meczową, 
ale jej nie wykorzystuje i przegrywa swoje podanie. Następny 
gem wygrywa i tym samym po raz drugi w historii zwycięża 
w lidze. Po meczu finałowym zostały wręczone nagrody dla 
finalistów, a każdy uczestnik otrzymał pamiątkową statuetkę, 
które zostały ufundowane przez Burmistrza Brzostku Pana 
Leszka Bieńka. Animatorzy „Moje Boisko – Orlik 2012” 
serdecznie dziękują osobom, które pomogły w organizacji 
ligi. Finalistom gratulują i już teraz zapraszają chętnych na 
przyszłoroczną edycję. 
Klasyfikacja końcowa ligi: 

1. miejsce – Sławomir Rams 
2. miejsce – Krzysztof Hals 
3. miejsce – Krzysztof Skórski, Szczepan Nowicki,
5. miejsce – Marcin Nawracaj 
6. miejsce – Robert Warzecha 
7. miejsce – Mateusz Szybist 
8. miejsce – Łukasz Ryndak 
9. miejsce – Magdalena Kawalec 
10. miejsce – Albert Rams 

Animator „Moje Boisko – Orlik 2012” 
Magdalena Kawalec

aMaTORSKa lIga TENISa ZIEMNEgO gMINy BRZOSTEK
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 Na wyjazd na pielgrzymkę or-
ganizowaną od 7.07 do 14.07.2013r 
zdecydowałam się w ostatniej chwili. 
Znajoma uczestnicząca po raz czwarty 
tak pięknie przedstawiła cel i zakres, 
tak skutecznie zachęciła, że w piątek 
przed niedzielnym wyjazdem zdecydo-
wałam się na uczestnictwo, gdyż oka-
zało się, że jest jeszcze kilka wolnych 
miejsc w dwuautokarowym wyjeździe. 
Z naszej parafii i okolicznych było 24 
uczestników, a łącznie 92 – z Radomia, 
Warszawy, Wrocławia, Rzeszowa, Kra-
kowa.
 Po Mszy św. o 1130 w Brzostku 
oraz o 15-tej w Dukli 
dla drugiego autokaru 
wyruszyliśmy w trwa-
jącą 16 godzin podróż. 
Czas szybko mijał na 
modlitwie i śpiewie re-
ligijnych pieśni, rów-
nież postoje były do-
stosowane do potrzeb 
„rozprostowania kości”. 
Pilotem pielgrzymki 
dla naszego autokaru 
była pani Anna Suro-
wiak z Jasła – osoba 
z dużym pielgrzymko-
wym doświadczeniem, 
troskliwa, łagodna, tak-
towna, na której wiedzy 
można było polegać.
 Duchowymi opie-
kunami byli ksiądz 
Krzysztof Moszyński i ksiądz Mariusz 
Wierzba z radomskiej parafii, który do-
jechał do Brzostku ze swoją grupą mo-
dlitewną i cały czas nam towarzyszył. 
Mieszkaliśmy w pensjonacie w centrum 
Medziugorje, w pokojach 2 – 3 osobo-
wych, z łazienkami. W stołówce na dole 
wydawane były śniadania i obiadokola-
cje, bardzo smaczne i obfite.
 Ale nie samym chlebem żyje czło-
wiek. Oprócz klimatyzowanego ko-
ścioła i kaplicy, w której codziennie 
o 13-tej mieliśmy Mszę św. odprawianą 
po polsku, uczestniczyliśmy w nabo-
żeństwach odprawianych przy ołtarzu 
polowym: różańcu, koronce Medziu-
gorskiej, modlitwie o uzdrowienie 
duszy i ciała, adoracji Najświętszego 
Sakramentu i Adoracji Krzyża. Obok 
placu przy ołtarzu polowym z ławkami 
dla 6000 osób znajdują się kapliczki do 
odmawiania tajemnic światła Różań-
ca, dalej kapliczki z Drogą Krzyżową 
a między tymi obiektami znajduje się 
figura Chrystusa Zmartwychwstałego 
wykonana w ten sposób, że krzyż 
z „odciskiem” Pana Jezusa jest na ziemi, 
a sam Chrystus jest w pozycji pionowej. 
Jest to rzeźba wykonana z miedzi po-
siadająca cudowną właściwość, a mia-
nowicie już od kilku lat z kolana Jezusa 
kropelkami sączy się ciecz mająca 
cudowne właściwości. Wierni osuszają 
tą ciecz specjalnymi chusteczkami 
lub pocierają różańcem albo po prostu 

ręką, którą następnie robią znak krzyża 
świętego. Pochodzenie tej cieczy nie 
jest wyjaśnione, wydziela się ona nie 
zawsze, za to nie zależnie od pory dnia.
 W tle widać górę Kriżewac i Górę 
Objawień, u podnóża której pierwszy 
raz 25 czerwca 1981 roku objawiła się 
Matka Boska sześciorgu dzieciom: 
piętnastoletniej Ivance Ivankowić, 
szesnastoletniej Mirjanie Dragiće-
wić, trzynastoletniej Mariji Pavlowić, 
siedemnastoletniej Vicce Ivankowić, 
szesnastoletniemu Ivanowi Dragićewić 
i dziesięcioletniemu Jakovowi Ćolo. 
Objawienia trwają od 32 lat, z trójką 

z nich (Mirjana, Jakov, Ivanka) – teraz 
osób w średnim wieku – Matka Boska 
obecnie spotyka się jeden raz w roku 
w określonych dniach, a z pozostałą 
trójką nadal codziennie.
 Mieliśmy to szczęście, że w ponie-
działek 8 lipca o godz. 22-giej Ivan miał 
mieć przekazane kolejne orędzie od 
Matki Boskiej. Odpowiednio wcześniej 
podjechaliśmy autokarem do podnóża 
Góry Objawień, a dalej poszliśmy pie-
szo razem z licznymi pielgrzymami. 
Było ciemno, tylko błyskały światła 
nielicznych latarek, a my pięliśmy się 
po skałach do trochę wyżej położonego 
miejsca. Ivan modlił się ze swoją grupą 
modlitewną przy „niebieskim krzyżu”. 
Z radością i napięciem czekaliśmy na 
Matkę Bożą, wiedząc, że nikt inny 
oprócz Ivana jej nie zobaczy, ale też 
mało kto z nas miał możliwość dotych-
czas być tak blisko Niej.
 Punktualnie o 22-giej najpierw 
nastąpiła cisza, a potem w ciemności 
rozległo się wycie, nieludzki krzyk 
najpierw jednej kobiety, a potem nieco 
dalej innej. To wycie trwało dłuższy 
czas, jedna wydawała odgłosy, jakby 
coś miało z niej wyjść, a druga jękiem 
wołała „Jezu Chryste”. To było niesa-
mowite – dobrze, że o takiej możliwości 
uprzedziła nas pilotka pielgrzymki 
pani Ania rozdając nam poświęcone 
medaliki i mówiąc, że w takiej sytuacji 
należy modlić się na różańcu. Prawdo-

podobnie te osoby były opętane i zły 
duch walczył w nich na widok Matki 
Boskiej. Wszyscy odmawialiśmy róża-
niec, ogarniała nas zgroza i przerażenie. 
Doświadczyliśmy mocy Matki Bożej 
i po około 15 minutach wycia ucichły, 
osoby zostały uwolnione od złych mocy, 
a Ivan przekazał orędzie od Matki Bo-
żej, przetłumaczone na kilka języków. 
Matka Boska prosiła o modlitwę i o 
wspieranie jej planów.
 Po zejściu z góry autokarem wróci-
liśmy na nocleg. Niech nikt nie mówi, 
że diabła nie ma.
 We wtorek o godz. 6-tej rano byliśmy 
już na Górze Objawień, gdzie pod prze-
wodnictwem księdza Krzysztofa idąc 
pod górę po skalistym zboczu odma-

wialiśmy część radosną 
różańca, zatrzymując 
się przy płaskorzeźbach 
o tematyce tajemnic ró-
żańca. Podziwiam oko-
ło 10 osób, które zde-
cydowały się iść boso 
po ostrych odłamkach 
skał w ramach nałożo-
nej sobie pokuty czy 
zadośćuczynienia. Na 
górze stoi figura Matki 
Bożej Medziugorskiej, 
przy której wszyscy 
modliliśmy się w ciszy 
i skupieniu w różnych 
intencjach, a modlitwę 
wspomagały cykady, 
śpiew ptaków, zapach 
ziół i kwiatów.
 Po śniadaniu mieliśmy 

czas wolny – można było indywidu-
alnie odprawić Drogę Krzyżową lub 
różaniec przy kapliczkach, otoczonych 
żywopłotem z krzewów liści laurowych 
i drzewek oliwnych lub pomodlić się 
przy cudownej figurze Chrystusa Zmar-
twychwstałego. O 18-tej jak codziennie 
przy ołtarzu polowym różaniec, Msza 
św., modlitwa o uzdrowienie duszy 
i ciała oraz poświęcenie dewocjonalii, 
a o 22-giej wspólnie odprawiliśmy 
Drogę Krzyżową.
 Jeszcze nigdy w życiu tyle się nie 
modliłam i nie wiedziałam, że jest to 
możliwe, aby nie patrzeć na zegarek, ile 
czasu do końca. Matka Boska w swoich 
Orędziach prosi o modlitwę na różańcu, 
o udział we Mszy św, o pokutę, post, 
comiesięczną spowiedź, modlitwę za 
księży, czytanie Pisma św, adorowanie 
Najświętszego Sakramentu i to pewnie 
Ona dała moc i chęć uczestniczenia we 
wszystkich nabożeństwach.
 W środę o 8-mej odbyło się spo-
tkanie „Widzącego” Ivana z wiernymi 
przy ołtarzu polowym. Przekazywał 
on ogólnie treść Orędzi Matki Boskiej, 
która kładzie szczególny nacisk na 
pokój z Bogiem i między ludźmi i na 
nawrócenie. Po Mszy św. o godz. 14-tej 
pojechaliśmy na spotkanie we wspólno-
cie „Canacolo” zajmującej się leczeniem 
uzależnień od wszystkiego: alkoholu, 
narkotyków, gier hazardowych, Inter-
netu, gier komputerowych, z depresji 

pielgrzymka do medziugorje
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itp. Prowadzący przedstawił historię 
powstania wspólnot, proces wpadania 
w nałóg oraz problem wychodzenia 
z niego, kiedy trzeba „zamienić serce 
z kamienia na serce z ciała”. Wypowia-
dał się Słowak i Bośniak, mieszkańcy 
pochodzą z 17 krajów. Po spotkaniu 
podeszliśmy pod figurę Królowej Poko-
ju na Górze Objawień, gdzie wspólnie 
odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego – tam złapał nas deszcz, ale 
do autokaru było blisko. Po stałych 
nabożeństwach o godz. 18-tej uczest-
niczyliśmy w Adoracji Najświętszego 
Sakramentu od 22-giej do 23-ciej.
 W czwartek po bardzo wczesnym 
śniadaniu pojechaliśmy nad Adriatyk 
– sporo osób z naszej pielgrzymki po 
raz pierwszy w życiu 
widziało morze i ką-
pało się w nim. Jadąc 
nad morze odwiedzi-
l iśmy Sanktuar ium 
Matki Bożej Lurdskiej 
w Makarsku – jest to 
grota z figurką Matki 
Bożej i oł tarzem do 
odprawiania Mszy św. 
polowej, gdzie uczest-
niczyliśmy we Mszy 
św. odprawianej przez 
obu naszych księży 
w otoczeniu pięknej 
przyrody.
 Podczas podróży 
ksiądz Mariusz mówił 
o spowiedzi – o celu 
i sposobie spowiadania 
się, że trzeba tu w Me-
dziugorju wyznać nie tylko grzechy, 
ale rozliczyć sumienie ze wszystkiego, 
co gnębi i boli, a jest schowane na dnie 
duszy, wyznać wszystko do spodu, aby 
odzyskać spokój i radość. Z tego co 
wiem, po tym nauczaniu sporo osób 
zdecydowało się na skorzystanie ze 
spowiedzi.
 W Medziugorie w czasie naszej 
pielgrzymki odbywały się rekolekcje 
dla księży, których było około 300 z róż-
nych krajów (Kolumbia, Peru, Boliwia, 
Japonia, z Polski około 80, nieco mniej 
z Ukrainy, nie było z USA i Kanady), 
nie było więc problemów z przystąpie-
niem do sakramentu pokuty.
 Wieczorem w tym dniu uczestniczy-
liśmy w nabożeństwach o godz. 18-tej 
i Adoracji Najświętszego Sakramentu, 
umieszczonego w pięknej monstran-
cji, złożonej z promieni ułożonych 
w kształt owalu. Rozważania były 
prowadzone w 10 językach poprzez 
podanie krótkiej i treściwej myśli 
przewodniej, trafiającej do dna duszy, 
do dalszych przemyśleń. Rozważaniom 
towarzyszyła piękna muzyka wykony-
wana na skrzypcach i gitarach.
 W piątek o 430 pojechaliśmy do pod-
nóża góry Kriżowac i wchodziliśmy 
dość trudną trasą skalną do górującego 
nad okolicą krzyża odprawiając Drogę 
Krzyżową przy płaskorzeźbach umiesz-
czonych wzdłuż trasy. Kilka osób wcho-
dziło boso. Niektórzy niosą kamienie 

zabrane z dołu góry i układają je w stoż-
ki na samym szczycie, w ten sposób 
prosząc o przebaczenie lub wypraszając 
potrzebne Łaski. Wszystkie materiały 
budowlane do budowy krzyża zosta-
ły w 1933 roku (1900 rocznica męki 
i śmierci Chrystusa) wniesione ręcznie 
na gorę. U stóp krzyża wmurowane są 
przywiezione z Rzymu relikwie krzyża, 
na którym skonał Jezus. W 2000 roku 
schodząc z góry po odprawieniu Drogi 
Krzyżowej pod szczytem zmarł ksiądz 
Slavko Barbarić. W razie wypadku 
(złamania, zwichnięcia) członkowie 
Wspólnoty Cenacolo pieszo wchodzą 
na górę i znoszą rannego do punktu 
medycznego. Schodziliśmy nieco ła-
twiejszą ścieżką. 

 Na górę dotarły osoby starsze (z po-
mocnymi laskami) oraz rodzice z ma-
łymi dziećmi, więc mimo znacznych 
trudów wejście jest możliwe. Pan Jezus 
też dźwigał swój krzyż na górę.
 Po powrocie zjedliśmy śniadanie, 
a o 11-tej chętni (w tym ja) pojechali-
śmy do Wodospadów Kravice na rzece 
Trebiżat, gdzie woda spada z wysokości 
28 m tworząc amfiteatr na szerokości 
120 m. Woda jest bardzo zimna, gdyż 
zanikowa rzeka trzy razy wpływa 
pod skały i się ochładza. W drodze 
powrotnej zwiedziliśmy „nowoczesny 
skansen”, tzn. odtworzone współcześnie 
budowle z kamienia na wzór starych 
– domy, kościół, amfiteatr, kuźnia, za-
grody ze zwierzętami. Są tam czynne 
restauracje i sklepiki z rzemiosłem 
artystycznym i pamiątkami.
 Po codziennych nabożeństwach 
o godz. 18-tej uczestniczyliśmy wie-
czorem w Adoracji Krzyża Świętego 
– przy pięknej muzyce gitarowej i sto-
nowanym śpiewie pieśni religijnych 
w różnych językach. Takie nabożeństwo 
prowadzi do zmiany postawy życiowej, 
przemodelowania patrzenia na sprawy 
duchowe i znalezienia miejsca dla Boga 
w naszych sercach i umysłach.
 W sobotę po śniadaniu o 8-mej 
odbyło się drugie spotkanie z „Widzą-
cym” Ivanem przy ołtarzu polowym 
– jego rozważania Orędzi Matki Bożej 
trafiają prosto do serca. Omawiał spo-

sób modlenia się, potrzebę spowiedzi, 
czynienia dobra, poszczenia (w środę 
i piątek o chlebie i wodzie), wagę i rolę 
kapłanów – potrzebę modlitw za nich.
 O 9-tej chętni pojechali do „Mat-
czynej Wioski” – placówki opiekuń-
czo-wychowawczej dla sierot i dzieci 
porzuconych, założonej z inicjatywy 
o. Slavka Barbaricia oraz na spotkanie 
z byłym narkomanem „Wieśkiem”, 
który dawał na swoim przykładzie ob-
raz upadku i powstania. O godz. 14-tej 
pojechaliśmy do Tihaljiny, do pięknej fi-
gury Matki Bożej, gdzie księża udzielili 
nam indywidualnych błogosławieństw. 
Po obiadokolacji uczestniczyliśmy 
w nabożeństwach oraz Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu do późnych 

godzin wieczornych, 
żegnając się z Królową 
Pokoju i śpiewając pie-
śni w różnych językach. 
 Zrozumienie treści 
kazań i Adoracji umoż-
liwia tłumaczenie na 
język polski nadawane 
przez miejscową stację 
radiową, po nabyciu 
radioodbiornika ze słu-
chawkami i ustawieniu 
odpowiedniej częstotli-
wości.
 W niedzielę po śniada-
niu o 4.30 punktualnie 
o 5-tej rano wyruszyli-
śmy w drogę powrotną, 
robiąc na trasie krótkie 
przystanki. Na dłu-
żej zatrzymaliśmy się 

w Chorwacji przy Sanktuarium Prze-
najświętszej Krwi w Ludbregu.
 „Pewien kapłan, którego imię dziś 
nie jest już znane, odprawiając Mszę 
św. w kaplicy Krzyża Świętego (na 
zamku Batthany), zwątpił w przemie-
nienie chleba i wina w Ciało i Krew 
Chrystusa. Wątpiąc, na własne oczy 
zobaczył w kielichu prawdziwą ludzką 
krew. Kapłan bardzo się przestraszył 
i przy pomocy murarza ukrył relikwię 
Najświętszej Krwi Chrystusowej. 
Umierając na łożu śmierci odkrył tajem-
nicę o cudzie i wskazał miejsce ukrycia 
relikwii. Wierni zaczęli zaraz czcić 
relikwię składając śluby. Cuda, jakie 
się zdarzały (za wstawiennictwem Naj-
świętszej Krwi) zostały wpisane w tzw. 
Liber miraculorum – Księdze cudów. 
W roku 1513 papież Leon X wydal bullę, 
którą publicznie i uroczyście ogłosił 
autentyczność relikwii i pozwolił na jej 
czczenie”.
 Przy ołtarzu polowym została odpra-
wiona Msza św. przez naszych księży, 
w której uczestniczyliśmy. Wracając 
modliliśmy się i śpiewaliśmy pieśni 
religijne tęskniąc już za „Kraljicą Mira”, 
widokami, atmosferą, doznaniami 
duchowymi i planując powtórne uczest-
nictwo w pielgrzymce w następnym 
roku. Zachęcam, bo warto zrobić coś 
dla siebie.

Janina Słupek
Zdjęcia na str. 19
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nauka w konspiracji cd.
 Pierwsze pytanie jakie usłyszałem 
od profesora, u którego zdawał Grzesiu, 
brzmiało. Kogo i dlaczego nazywa-
my ojcem piśmiennictwa polskiego? 
Natychmiast zrobiło mi się lżej, bo 
wiedziałem i pełnymi zdaniami od-
powiadałem. Ojcem piśmiennictwa 
polskiego nazywamy Mikołaja Reja 
z Nagłowic, dlatego że on pierwszy sta-
rał się dowieść w swojej twórczości, że: 
„Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. 
Jego wielką zasługą jest pozytywny sto-
sunek do języka ojczystego. Udowodnił, 
że w języku polskim można wyrażać 
to samo co wyrażano dotąd w uczo-
nej i wykwintnej łacinie na dworach 
szlacheckich i wśród duchowieństwa. 
Mikołaj Rej wykazał, że podstawowa 
warstwa społeczna chłopi nie rozumie-
ją co mówią do siebie po łacinie pan 
i pleban. W traktacie zatytułowanym 
„Krótka rozprawa między...Panem, 
Wójtem i Plebanem”, upomina się 
Mikołaj Rej o losy chłopa uciskanego 
zarówno przez dwór, jak i hierarchie 
kościelną.
 Po odpowiedzi na to pytanie wie-
działem, że zdaję egzamin z języka 

polskiego. Potwierdziło to następne 
pytanie: Kto i w jaki sposób wyniósł 
język polski na wyżyny poprzednio 
dla tego języka niedostępne. I na to py-
tanie odpowiedziałem ze znajomością 
tematu. Dokonał tego Jan Kochanowski 
w sposób poetycki. Swoją wspaniałą 
poezją liryczną udowodnił, że w języku 
polskim można wypowiadać wszelkie 
uczucia: miłosne, rodzinne, przyjaźni, 
przeżycia natury filozoficznej i religij-
nej, problemy obowiązków społecznych 
i patriotycznych.
 Przed Janem Kochanowskim takie 
tematy były opiewane tylko w wy-
twornej poezji łacińskiej. Kochanowski 
w wierszu dedykującym swoje najob-
szerniejsze dzieło „Psałterz Dawidów”, 
swojemu przyjacielowi Myszkowskie-
mu Piotrowi biskupowi krakowskiemu, 
napisał między innymi:
„I wdarłem się na skałę pięknej Kalijopy
Gdzie dotychmiast nie było znaku pol-
skiej stopy.”
 Tymi słowami Kochanowski w po-
czuciu własnej wartości potwierdził, że 
oto on dokonał pierwszy kroku polskiej 
stopy, kroku tryumfu nad łaciną, która 
dotąd panowała w poezji. Twórczość 
poetycka Jana Kochanowskiego w ję-
zyku ojczystym była wyrazem jego 
poczucia bardzo ścisłego związku 
z własnym narodem, z językiem i kul-
turą polską.
 Moje odpowiedzi chyba zadowoliły 
egzaminatora, bo od pytań z litera-
tury przeszedł do pytań z gramatyki 
i ortografii języka polskiego. W odpo-
wiedziach na pytania z tych tematów 

byłem bliski całkowitej klęski egzami-
nacyjnej. Coś niecoś wiedziałem, ale 
wszystko plątałem. Profesor próbował 
naprowadzać mnie na właściwe odpo-
wiedzi i korygował błędne, a to jeszcze 
bardziej mnie deprymowało. Gdybym 
został zapytany o moje imię i nazwisko 
nie wiedziałbym co powiedzieć. Pro-
fesor widząc moje niesamowite rozko-
jarzenie przestał zadawać mi pytania. 
Po chwili powiedział. Proszę poświęcić 
więcej czasu i wysiłku na pełne opa-
nowanie gramatyki i ortografii języka 
polskiego. Wydusiłem z siebie tylko 
stwierdzenie. Postaram się panie profe-
sorze oraz podziękowanie za egzamin. 
Nieco wcześniej podziękował Grzesiu 
za egzamin z języka niemieckiego. 
Gdy obydwaj wstaliśmy z miejsc, po-
lonista powiedział. Proszę udać się do 
pani, która was przyprowadziła tutaj. 
Ukłoniliśmy się obydwu profesorom, 
powiedzieli do widzenia i wyszliśmy. Ja 
byłem cały spocony jak przy żniwach. 
Szliśmy w milczeniu, Grzesiu pierw-
szy, a ja za nim. W pokoiku, w którym 
wcześniej oczekiwaliśmy pani rozma-
wiała z dwiema dziewczynami. Na nasz 
widok jednej z nich powiedziała. Proszę 
zaprowadzić tych kawalerów tam gdzie 
wy byłyście. Nas zaś poinformowała. 
Stamtąd już wracajcie do miasta. Po-
żegnaliśmy więc panią i dziewczyny. 
Jedna z nich sprowadziła nas z drugie-
go piętra do suteryny i przy drzwiach 
powiedziała. Proszę zapukać do drzwi 
to ktoś je otworzy i wróciła z powrotem 
na górę.

cdn.

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

Jak mam czas to siedzę i myślę
A jak nie mam, to tylko siedzę.

okolice powiatu
 Droga powiatowa Zawadka Brzostecka-Przeczyca bę-
dzie zmodernizowana. W całości z funduszów starostwa 
powiatowego. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez 
Radę Powiatu w dniu 16 lipca 2013. Stosowny zapis brzmi 
następująco: „Zwiększa się plan wydatków bieżących  
 w dziale 600, rozdziale 60014, § 270 o kwotę 574.000zł na 
zadanie remontowe pod nazwą ‘Remont drogi powiatowej nr 
1312R Zawadka Brzost. – Przeczyca – Jodłowa.” 
Być może będą jakieś oszczędności poprzetargowe i wówczas 
budowa chodnika w kierunku Opacionki, przy ul. Słonecznej, 
nabierze realnych kształtów.

pchamy taczki cz. 4
 W sprawie remontu drogi Brzostek – Opacionka włożyłem 
dużo pracy jako radny powiatu. Sprawy posuwają się do 
przodu, ale to wszystko idzie jak po grudzie. W lipcu tego 
roku podjąłem kolejną inicjatywę (zamieszczam ją poniżej). 
Ma to szansę powodzenia, bo takie rozwiązania są stosowane 
w innych gminach powiatu dębickiego, np. w gminie Czarna. 
A oto mój wniosek:

Brzostek, 19.07.2013
Pan Starosta Władysław Bielawa

 W nawiązaniu do mojej rozmowy z Panem Starostą 
w czasie posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Po-
wiatu w dniu 15.07.2013 r. i po mojej konsultacji w tej 
sprawie z Burmistrzem Brzostku Leszkiem Bieńkiem 
w dniu 16.07.2013r. (w rozmowie telefonicznej) zgłaszam 

wniosek o dokonanie remontu tj. poszerzenie jezdni i po-
łożenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze powia-
towej Brzostek – Opacionka. Droga, o której mowa, po 
wykonaniu w/w remontu może być zaliczona do kategorii 
dróg gminnych. Przed przekazaniem tej drogi gminie 
Brzostek, należałoby wykonać chodnik od skrzyżowania 
 z drogą gminną (ul. Węgierska) do skrzyżowania z drogą na 
cmentarz ok. 100 m – to jest minimum, bo potrzeby sięgają 
300 m, do Krzyża.
Proszę o odpowiedź

Radny Rady Powiatu w Dębicy
Ferdynand Bugno

sumienia nie kupisz
 Kto odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców gmi-
ny? Władze samorządowe, policja, prokuratura? Owszem, 
organy ścigania mają zwalczać przestępczość. Ludzie tam 
zatrudnieni są profesjonalnie przygotowani do wykonywania 
tych zadań. Jest oczywiste, że techniki operacyjne muszą 
być tajne i dlatego w pewnym okresie czasu brak informacji  
o toczącym się śledztwie jest zrozumiały. Tymczasem psy-
choza strachu narasta.
 Dręczy mnie pytanie: dlaczego w innych gminach nie wy-
stępują takie zjawiska jak niedawno w Nawsiu Brzosteckim? 
Mam skojarzenia z tragicznymi wydarzeniami sprzed 37 lat 
z okolic Połańca. Wszyscy wiedzieli, kto to zrobił, ale nikt 
słowa nie pisnął. I tak trwało to miesiącami. Aż pewien młody 
chłopak nie wytrzymał i pod oknami sprawców, w środku 
nocy, krzyczał: Mordercy! Mordercy! 
 Przestępców ujęto i wymierzono im zasłużone kary. Chło-
pak ów, zapytany dlaczego to robił, odpowiedział: sumienia 
nie kupisz. 

Ferdynand Bugno
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uścisk dłoni
wśród mikroskopijnych myśli
szukasz przewodniej idei
jakiegoś celu w życiu
jakiegoś sensu
próbujesz dostrzec ludzi
ich wyciągniętą dłoń
lecz boisz się jej
bo tak do końca
nie wiesz
czy ona stanie się pięścią
czy serdeczną dłonią
chcesz być życzliwy
lecz czarne myśli
pod mikroskopem
są jeszcze czarniejsze

nie ma nic piękniejszego
Nie ma nic piękniejszego
od kwiatów i zieleni
jednak gdy się zniszczy
człowiek ją doceni
Nie ma nic piękniejszego
od jesiennego lasu
lecz przez człowieka
piękny do czasu
Nie ma nic piękniejszego
niż morze, niż rzeki
jednak przez człowieka
zatrute przez ścieki

Jadwiga 
Samborska

Marian
Nosal

Zaproszenie
W Bieszczadach o każdej porze 
Jest czas na bieszczadowanie
Ucztują bieszczadzkie anioły
Dla ciebie też coś zostanie
Puste czy pełne szlaki
Zielono żółto czy biało
Wszędzie tu uczty oznaki
Jeszcze dla ciebie zostało
Proszą bieszczadzkie anioły
Na ciągłe wędrowanie
Jak nogi cię zabolą
Czeka kolejka w Majdanie
Przyjedź wędrowcze nie zwlekaj
Przyłącz się do tej biesiady
Ta uczta na ciebie czeka
Skosztuj na pewno dasz radę

coraz krótsze dni
Dni coraz bardziej krótkie
Pędzący czas ucieka
Oglądnął się raz za siebie
Lecz na mnie nie poczekał
Bo porwał moją duszę
A ja choć czasu mało
Złapać go jeszcze muszę
Ocalić co zostało
Popatrzeć na Tarnicę
Z lotu ptaka sokoła
Spuścić powiek przyłbicę
I rozlać łzy dokoła
Wsłuchać się w wiatru mowę
Zawinąć w mgłę doliny
I zdążyć wpaść na kawę
Do Lutka Połoniny
Dni bez śladu mijają
Z nimi czas mój umyka
Noce w snach przepadają
Życie gdzieś z żalem znika
Nie płacz ma siostro nocy
Nie płacz bracie poranku
Rosy się napijemy
W srebrnym księżyca dzbanku
Nie mogę jeszcze zniknąć
Choć życie jak wiatr goni 
Bom jeszcze nie policzył 
Uścisków Twojej dłoni
Nie goń tak życie moje
Niech czas sam umyka
Siądźmy w kuchni we dwoje
Skończyć kostkę Rubika
Już coraz bliżej wieczór
Gwiazdy z nieba polecą
Chciałbym Ci podarować
Gwiazdę z trawy wyjętą?

Franciszek
Wojnarowski

umiłowałem
Umiłowałem: ziemię,
chatę rodzinną,
lud prostaczy,
lasy,
pagórki,
doliny,
kwiaty,
cierpienia mojej Ziemi,
nieszczęśliwe jej plemię
czerwień niewinną
słońce, co wszystkich ciepłem raczy,
łąk zielonych pasy,
lazuru chmurki
i błękit siny,
i przebogaty
krajobraz mojej rodzinnej wioski
i radości jej, i łzy, i troski…
Jestem bogaty
bogactwem ukochanej dziedziny…
Płyną te bystre rzeki
i łez rzeki.
W nich przeglądają się wieki
W nich obmywamy bród i winy…
A kiedy krzyż nadto mnie przygniata –
biegnę na łąki…
– Tam, w zieleni traw i w kwiatach
padam i ziemię całuję,
i jakom jest proch –
wśród prochów pokutuję,
i łzami proszę kwiatów
o wstawiennictwo
do Tronu…
I oczekuję narodzin ze zgonów.

Liczyłem
Liczyłem, że mam więcej sił,
Że potrafię to, owo…
A dzisiaj widzę – w błędzie-m tkwił,
Niedobrze ze mną, niezdrowo…

Liczyłem, że potrafię znów
Nie jedne przeciwności –
A tu za słaby głos mych płuc,
Za duże ułomności…

Liczyłem, że potrafię biec
Pijany śliską drogą –
A tu musiałem w błocie lec
I rację przyznać wrogom…

Liczyłem wiele, wiele sił,
A siły życie mi zjadło,
Dziś jestem słabszy niźlim był
I zdrowie me przepadło…

Ale nie tracę wiary, nie,
W lekarza dusz i ciała:
Gdy zechce On, uleczy mnie –
I cuda będę działał!...

Krzysztof
Filar

miłość – ?
Kochasz mnie? – a jak myślisz!

Jak mnie kochasz?
– tak jak ryba dla której

woda życiem!
Czym twa miłość? – mym życiem!

Życie jest dziwne?
– oddaję ci me życie
niczym Faust Diabłu

duszę!
Dotkniesz mnie gdy pozwolę?

I pocałuję jeśli pozwolisz.
O twe łaski błagać będę.

Dlaczego mi oddałaś serce duszę?
Tyś mi dniem, nocą mroczną
koszmarem złym, marzeniem

które chce by prawdziwe
się stało!
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Przystanek: BRZOSTEK 
Kierunek Godziny odjazdu

BĄcZałka 06:56D, 07:52S, 10:43F6, 12:28F, 13:18S, 14:20S, 15:01D, 15:10S, 
16:03Fn6, 17:28F, 18:58Dn, 22:56Dn

DĘBica 04:46D, 04:51D, 05:46F6, 06:46F, 07:36F, 08:00F6, 08:36S, 09:00F, 10:10F, 
12:46Dn, 12:46Dn, 13:25S, 14:15S, 15:15F, 16:56Dn, 20:46Dn, 20:51Dn

DĘBica raj 06:15S

glIWICE 08:22PM

gRUdNa 14:25S, 15:30S

jaNUSZKOWICE 06:55D, 11:46F, 14:55D, 19:53F, 22:55Dn

KlECIE 07:29S, 07:43S, 13:04S, 13:21S, 14:07S, 14:59S, 15:01S

KROSNO 04:44Bńęw, 17:39PLo, 18:53LPo

krynica ZDrój 13:25ah

lUBlIN 10:15d

łóDŹ 06:50D

prZemyśL 14:51Pakw

SaNOK 16:15PdM

ustrZyki Górne 04:44WPf

WaRSZaWa 06:47PD

wrocław 21:21WP

ZaKOPaNE 14:35Pakw

Legenda:
6	 -	kursuje	w	soboty
7	 -	kursuje	w	niedziele
B	 -	kursuje	w	poniedziałki	i	piątki
d	-	nie	kursuje	24-26,	31	grudnia;	01	stycznia;	

w	Wielką	Sobotę	i	dwa	dni	Wiekanocy
F	 -	kursuje	w	dni	robocze	od	poniedziałku	do	

piątku
K	 -	w	dni	nauki	szkolnej	kurs	przez	Klecie
l	 -	nie	kursuje	25-26	XII,	1	I	i	dwa	dni	Świąt	

Wielkanocnych
M	-	rezerwacja	miejsc
P	 -	kurs	pośpieszny
S	 -	kursuje	w	dni	nauki	szkolnej
W	-	kursuje	w	okresie	letnich	wakacji	szkolnych
a	 -	nie	kursuje	w	pierwszy	dzień	Świąt	Wiel-

kanocnych	i	dniu	25	XII
d	 -		nie	kursuje	w	dniu	01	I,	w	pierwszy	i	drugi	

dzień	Świąt	Wielkanocnych	oraz	w	dniach	
25	i	26	XII

ę	 -		kursuje	30	X	2013,	12	XI	2013,	22	IV	2014,	
29	IV	2014,	17	VI	2014

f		 -	dnia	31	VIII	kurs	wykonany	będzie	tylko	do	
Krosna

h	 -	nie	kursuje	24	XII	i	w	Wielką	Sobotę
k 	 -	nie	kursuje	w	drugi	dzień	Świąt	Wielkanoc-

nych	oraz	w	dniu	26	XII
n	 -	nie	kursuje	24,	31	XII	i	w	Wielką	Sobotę
ń	 -	nie	kursuje	w	lipcu	i	sierpniu
o	 -	nie	kursuje	27XII,	2	I,	oraz	we	wtorek	po	

Świętach	Wielkanocnych
w	-		nie	kursuje	w	dzień	Bożego	Ciała

rozkład jazdy autobusów – „monis”, pks Dębica s.a. (ważny od 1 lipca 2013 r.)

informacje zaczerpnięto z tabliczek przystankowych w Brzostku

Przystanek: BRZOSTEK

Kierunek przez Godziny odjazdu

iwonicZ ZDrój JASŁO,	KROSNO,	MIEJSCE	PIASTOWE 12:35FCU

KaTOWICE TARNÓW,	BOCHNIA,	KRAKÓW,	CHRZANÓW,	JAWORZNO 15:50FCU 

Legenda:
F  -	kursuje	w	dni	robocze	od	poniedziałku	

do	piątku
C		 -	kursuje	w	soboty	niedziele	i	święta
U 	 -	nie	 kursuje	25,	 26	grudnia,	w	Nowy	Rok	

oraz	I	i	II	dzień	Świąt	Wielkanocnych

Informacja	tel.:	14 652-55-19

rozkład jazdy autobusów – ptp transport (ważny od 1 marca 2012 r.)

Informacja	tel.:			14 683-39-74

Przystanek: BRZOSTEK 
Kierunek przez Godziny odjazdu

DĘBica PILZNO 09:10FnE, 11:10FnE

FRySZTaK 09:39S, 14:54S, 16:34Fm, 20:04Fm

GoGołów 14:15S, 14:54FHm, 15:39S

jasło 13:37VAn, 15:27VAn, 17:37VLhQ, 18:37PL1, 20:24PDQ, 
21:12VD, 23:22V7Nz

jasło GAMRAT 07:12S, 07:28Fm, 10:18F, 10:46FnE, 12:46FnE, 15:08S, 
16:31S

jasło KOWALOWY 05:50F, 06:08Fm, 06:51Fm, 07:12S, 07:43Fm, 08:58F, 
11:21S, 12:23Fm, 14:17S, 15:17S, 18:03Fm

kamienica G. KAMIENICA	D. 06:30S

kamienica G. 14:49S, 15:49S

kraków TARNÓW 06:38VAn, 07:28VAn, 10:43VLhQ, 14:33VD, 17:23V7Nz

PRZECZyCa 07:10Fm, 11:50Fm, 17:40Fm

SKUROWa 06:40S, 13:49S, 14:45S, 15:59Fm

strZyżów FRYSZTAK 07:50F, 10:39Fm, 12:54F

WaRSZaWa TARNÓW,	KIELCE 05:56PDQ, 15:31P7Nm

rozkład jazdy autobusów – pks jasło (ważny od 30 czerwca 2012 r.)

Informacja	tel.:			PKS	Jasło	–	13 446-40-27

Legenda:
1	 -	kursuje	w	poniedziałki
7	 -	kursuje	w	niedziele
a	 -	nie	kursuje	w	niedziele	i	święta
d	-	nie	kursuje	24-26,	31	grudnia;	01	stycznia;	

w	Wielką	Sobotę	i	dwa	dni	Wiekanocy
E	 -	nie	kursuje	w	okresie	letnich	wakacji
F	 -	kursuje	w	dni	robocze	od	poniedziałku	do	

piątku
H	-	kursuje	w	okresie	wakacji	i	ferii	szkolnych
l	 -	nie	kursuje	25-26	XII,	1	I	i	oba	dni	Świąt	

Wielkanocnych
N	-	nie	kursuje	w	Boże	Narodzenie	i	Niedzielę	

Wielkanocną
P	 -	kurs	pośpieszny
Q	-	nie	kursuje	w	Boże	Ciało
S	 -	kursuje	tylko	w	dni	nauki	szkolnej
V	 -	kurs	przyspieszony
h	 -	nie	kursuje	24	XII	i	w	Wielką	Sobotę
m	-	nie	kursuje	24	i	31	XII
n	 -	nie	kursuje	24,	31	XII	i	w	Wielką	Sobotę
z	-		 nie	kursuje	24,31	XII	 i	w	Sobotę	Wielka-

nocną,	kursuje	26	XII,	Pon.	Wielk.	i	1	I
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Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy – Lks Brzostowianka Brzostek

1.	BETONIARNIA	„MARBET”,	Maria	Grze-
siakowska	–	Brzostek,	 ul.	A.	Mickie-
wicza	11

2.	SKLEP	 SPOżYWCZO-PRZEMYSŁOWY, 
Renata	 i	 Zbigniew	Golec	–	Brzostek,	
ul.	Rynek	29

3.	„PMS	INTERNATIONAL”	SP.	Z	O.O.	–	Ma-
rek	Wojnar	–	Zawadka	Brzostecka	50

4.	FIRMA	USŁUGOWA	ELSTOB, Paweł	Woj-
nar	–	Zawadka	Brzostecka	44

5.	DELIKATESY	 „CENTRUM”, Małgorzata	
Drozd – Brzostek,	ul.	Rynek	39

6.	BANK	 SPÓŁDZIELCZY	 RZEMIOSŁA	
w	KRAKOWIE	oddział	w	BRZOSTKU

7.	OKNA–KAR,	Karolina	Wąsik	–	Brzostek,	
ul.	Rynek	36

8.	„RUBICELLO”, Marek	 Przewoźnik	 –	
Brzostek,	ul.	Łukasiewicza	2

9.	PRZEDSIęBIORSTWO	PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE	 „EKIW”	 –	
Brzostek,	ul.	Szkotnia	16

10.	TARTAK	 „JAN-DAN”,	 Grygiel	 Jan	 –	
Wola	Brzostecka	58

11.	 ZAKŁAD	ŚLUSARSKI, Edward	Kmiecik	
–	Brzostek,	ul.	Mickiewicza	16

12.	ŚLUSARSTWO-PRODUKCJA-HANDEL-
-USŁUGI,	Władysław	Radzik	–	Brzo-
stek,	ul.	Szkotnia	23

13.	FIRMA	 USŁUGOWO-BUDOWLANA	

„EFEKT”, Piotr	Wójcik	–	Klecie	123
14.	FIRMA	HANDLOWO-USŁUGOWA	GEO-

DEZYJNO-BUDOWLANA, inż.	 Adam	
Sieńkowski	–	Zawadka	Brzostecka

15.	KATOR	WYMIANY	WALUT	 –	 Jakub	
Płaneta	–	Brzostek,	ul.	Rynek	12

16.	ZAKŁAD	KAMIENIARSKO-MEBLOWY, 
Janusz	Czarnawski	–	Klecie

17.	 OŚRODEK	SZKOLENIA	 KIEROWCÓW, 
L.	Kaput	–	Brzostek,	ul.	Słoneczna	40

18.	AGENT	 UBEZPIECZENIOWY, Jerzy 
Potrzeba	–	Brzostek,	ul.	Łukasiewi-
cza	48

19.	USŁUGI	 REMONTOWO-BUDOWLANE	
KOL-BUD,	Dariusz	 Kolman	 –	Nawsie	
Brzosteckie	109

20.	FIRMA	HANDLOWO-USŁUGOWA	MI-
KROKOSM, Grzegorz	Kłęk	–	Brzostek,	
ul.	Mickiewicza

21.	mgr	farm.	Ryszard	Nalepa
22.	SKLEP	WIELOBRANżOWY, Artur Po-

trzeba	–	Brzostek
23.	FIRMA	 „WAFELEK”, Zbigniew	Szczu-

ciński	–	Januszkowice
24.	USŁUGI	WOD.	 KAN.	 CO.	 GAZ, Józef	

Kawalec	–	Brzostek
25.	SKLEP	 ZIELARSKO-MEDYCZNY	 „ME-

LISA”, Maria	Maczuga	 –	 Brzostek,	
ul.	Rynek	2

26.	FIRMA	HANDLOWA	SANIT, Tadeusz	
Wójcik	–	Brzostek,	Pawilon	Hermes,	
ul.	Łukasiewicza	2

27.	 STACJA	 KONTROLI	 POJAZDÓW, 
mgr	Eugeniusz	Łazowski	–	Brzostek,	
ul.	Szkotnia	18

28.	SKLEP	SPOżYWCZO-PRZEMYSŁOWY, 
Barbara	Szybist	–	Kołaczyce

29.	KWIACIARNIA, Paweł	 i	Maria	Piękoś	
–	Brzostek,	ul.	Rynek

30.	FIRMA	 ZAOPATRZENIA	 ROLNICTWA	
I	RZEMIOSŁA, Dariusz	Kalina	–	Brzo-
stek

31.	PHUP	MOTOR-PORT, Marek	Smoła	–	
Brzostek,	ul	11-go	Listopada	14

32.	FIRMA	TRANSPORTOWO-USŁUGOWA, 
Jan	Dziedzic	–	Bukowa	42

33.	LASZKŁO,	Adam	Latoszek	–	Klecie
34.	FIRMA	 EDO, Edward	 Giergowski	

–	Brzostek
35.	SKLEP	 „OLEŃKA”	 (odzież	 z	Włoch)	

–	Brzostek	–	Pilzno
36.	SALON	FRYZJERSKI	„ANETA”	A.	Czajka 

–	Brzostek, ul.	Rynek 18
37.	 SKLEP	SPOżYWCZO-PRZEMYSŁOWY, 

Maria	Szczygieł,	Józef	Czekaj
38.	SKLEP	 MOTORYZACYJNY	 AGRO -

-MOTOR,	 Joanna	 Sury	 –	 Brzostek,	
Pawilon	Hermes,	ul.	Łukasiewicza	2

Firmy wspierające sekcję piłki nożnej Lks Brzostowianka Brzostek
Nad rozliczeniem wynagrodzeń sędziów i trenerów czuwa Biuro rachuNkoWe, Jadwiga olszewska – Brzostek, ul Łukasiewicza

Firma Sprzątająca powstała 
z myślą o mieszkańcach gminy, by 
pomóc Państwu w codziennych obo-
wiązkach sprzątania domu, miesz-
kania, skoszenia trawy i wielu innych 
czynnościach. 
Wystarczy że się z nami skontaktu-
jesz a wspólnie ustalimy jak sprawić 
by Twoje mieszkanie lśniło czystością.
Oferuję Państwu:

∙ Kompleksowe sprzątanie domów 
i mieszkań

∙ Pranie dywanów
∙ Pranie tapicerki samochodowej
∙ Pranie tapicerki meblowej
∙ Koszenie trawy
∙ Odśnieżanie
∙ Mycie okien i wiele innych do 

uzgodnienia z klientem
Kontakt: 792745083
   146830255
   anetakol80@wp.pl
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Burmistrz Brzostku ogłasza II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, 
poz. 651 ze 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 II publiczny 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj.: 
działki zabudowanej oznaczonej nr. ew. 487/1 o powierzchni 0,38 ha położonej w Smarżowej, objętej Księgą Wieczystą 
Nr RZ1D/00048272/2, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.
Nieruchomość działka ewidencyjna 487/1 o powierzchni 0,38 ha położona jest w obrębie rozproszonej zabudowy siedliskowej, 
gruntów rolnych i leśnych w odległości około 1 km od centrum wsi., dojazd i dojście poprzez sąsiednie działki (brak ustalonej 
służebności).Teren pofałdowany, porośnięty samosiejkami różnych drzew. Działka ogrodzona płotem z siatki stalowej, brama 
stalowa. Na dzień wizji (02.04.2013 r.) ogrodzenie z siatki długości 122 m, wysokości 1,20m, słupki stalowe. Użytki działki nr 
487/1: RV-0,38 ha. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym . Obiekt niepodpiwniczony, parterowy o konstrukcji drewnianej, 
o powierzchni zabudowy: 43,05 m2, powierzchni użytkowej: 37,96 m2 i kubaturze: 94,90 m3. Dane konstrukcyjno-materiałowe: 
fundamenty betonowe, ściany drewniane, konstrukcja obita deskami i płytami drewnopodobnymi, posadzka z desek, stolarka 
drewniana, dach drewniany pokryty papą na lepiku, instalacja elektryczna, elewacja z desek. Budynek w złym stanie technicznym, 
przyłącz elektryczny nieczynny. Na działce rosną lipy o pierścienicy 45 cm – 7 sztuk, akacja o pierścienicy 55 cm – 1 sztuka, 
trześnia o pierścienicy 55 cm – 1 sztuka. 
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w te-
renie upraw rolnych wyłączony z zabudowy. 

Lp. Nr 
działki

Pow.
(m2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznacze-

nie w planie Położenie Cena wywoławcza 
brutto (zł) Wadium (zł)

1 487/1 3800 m2 RZ1D
/00048272/2

zabudowana budynkiem 
gospodarczym brak Smarżowa 14 790,00 1 479,00

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 30 SIERPNIA 2013 r. o GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 26 sierpnia 2013r. wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub 
papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm). 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 Brzost-
ku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym zwraca 
się niezwłocznie po zakończonym 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 odpowiedzial-
ności za ewentualne 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. 

Brzostek, dnia 24.07.2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 lipca 2013 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie Uchwały Nr XXIX/219/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnymi 1152/16 położonej w Siedliskach-Bogusz, 
stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży na rzecz Państwa Marii Klucznik c. Włady-
sława i Zofii i Józefa Klucznik s. Tadeusza i Emmy zam. Siedliska-Bogusz 90,,a” celem poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej ozn. nr ewid. 1152/14, objętej KW Nr 65880 następująca nieruchomość:
oznaczona nr ewid. 1152/16 o powierzchni 0,0844 ha (844 m2) położona w Siedliskach-Bogusz, objęta Księgą Wieczystą 
Nr 26 654 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy.
Działka położona jest w obrębie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej w centrum wsi. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, 
i gazową. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. 
Działka nr 1152/16 nie jest objęta planem zagospodarowania gmin Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek w/w działka to teren zabudowy mieszkaniowej z usługami. Działka o nie-
foremnym kształcie i zróżnicowanej konfiguracji, może być przeznaczona wyłącznie na poprawę warunków zagospodarowania 
sąsiedniej działki objętej zabudową mieszkaniową tj. dz. ozn. nr ewid. 1152/14.

Lp Nr działki Powierzchnia 
(m 2)

Wartość rynkowa prawa 
własności (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna wartość nabycia 
nieruchomości (zł)

1 1152/16 824 10254,- 1740,- 11 994,-

(słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote)

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od. 24.07.2013r. do 16.08.2013 roku.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel. 014/ 6803005)

Brzostek, dnia 24.07.2013 r.
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Burmistrz Brzostku ogłasza III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim stanowiącej własność Gminy Brzostek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku, Nr 102, 
poz. 651 ze 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 III publiczny 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj.: 
działek ozn. nr ewid. 475/3 o pow. 0,69 ha (6900m2) i ozn. nr ewid. 475/4 o powierzchni 0,02 (200 m2) położonych w Nawsiu 
Brzosteckim, objętych Księgą Wieczystą Nr 27 795, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiących własność 
Gminy Brzostek, wolnych od obciążeń.
Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 475/4 o powierzchni 0,02ha stanowi drogę dojazdową do działki ozn. nr ewid. 475/3. Brak 
dostępu do drogi publicznej. Teren obecnie nieużywany, płaski, porośnięty chwastami o wydłużonym kształcie, położony w są-
siedztwie zabudowy zagrodowej. W pobliżu sieci komunalne: gazowa, elektryczna, wodociąg. Użytki stanowią R IVb – 0,38 ha; 
ŁV – 0,21; R IVb – 0,02 ha.
Obecnie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego dz. ewid. 475/3 i 475/4 w Nawsiu 
Brzosteckim. Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działki położone 
są w terenach rolnych w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy związanej z produkcją 
rolną i agroturystyką w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy MN, RM. Działki nr ewid. 475/3, 475/4 nie 
posiadają dostępu do drogi publicznej. W związku z koniecznością nabycia prawa drogi koniecznej pomniejszona została wartość 
rynkowa nieruchomości o kwotę 5000,00zł.

Lp. Nr
działki

Pow.
(m2) Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie 

w planie Położenie Cena wywoław-
cza brutto (zł) Wadium (zł)

1 475/3
475/4

6900 m2 

 200 m2

7100 m2 

KW Nr 
27 795

działka ozn. nr ewid. 475/4 o powierzch-
ni 0,02ha stanowi drogę dojazdową do 
działki ozn. nr ewid. 475/3.

brak Nawsie 
Brzosteckie 16 526,00 1 653,00

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU
W DNIU 30 SIERPNIA 2013r. O GODZ. 1030 W SALI KONFERENCYJNEJ.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 26 sierpnia 2013r. wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj. w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub 
papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 ze zm). 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 Brzost-
ku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym zwraca 
się niezwłocznie po zakończonym 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 odpowie-
dzialności za ewentualne 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. 
Brzostek, dnia 24.07.2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 24 lipca 2013 r. 
o sporządzeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – stano-

wiącej własność Gminy Brzostek 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 
z późn. zm) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Lokal mieszkalny nr 3 stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi 
Wieczystej RZ1D/00044589/9, położony jest w budynku wielorodzinnym nr 5 w Brzostku przy ulicy Aleksandra Gryglewskiego, 
zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 216/3 o powierzchni 0,4835 ha.

Lp Numer 
lokalu

Pow. 
użytkowa 

lokalu 
w m2

Położenie 
lokalu 

w budynku nr 
5 przy ulicy A. 
Gryglewskiego 

w Brzostku

Przeznaczenie w stu-
dium uwarunkowań 

i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego

Wartość 
rynkowa 
lokalu

/zł/

Udział w działce nr 216/3 objętej KW 
RZ1D/00044589/9 Wartość rynkowa 

prawa własności do 
lokalu pomniejszona 
o nakłady poniesione 

przez najemcę/zł/

wielkość udziału 
w częściach wspól-

nych budynku 
i gruncie

wartość rynko-
wa gruntu /zł/

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 71,60 I piętro Teren zabudowy miesz-

kaniowo – usługowej 120 778,00 7160/121263 9 559,00 95 202,00

Do wartości rynkowej prawa własności do lokalu (pomniejszonej o nakłady) dolicza się koszty wyceny lokalu w kwocie 440,00 zł.
Stosownie do art. 34 ust.1 pkt ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. 
Dz.U. Nr 102, poz.651 z późn. zm) pierwszeństwo w nabyciu przysługuje najemcy opisanego wyżej lokalu mieszkalnego, 
który może skorzystać z bonifikaty przy zakupie lokalu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/293/2001 z dnia 
30 sierpnia 2001 roku.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww ustawy, winny złożyć 
wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przez okres 21 dni oraz znajduje się na stronie 
internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/
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Poleca: 
odzież 
  damską
  męską
  mŁodzieżową
  dziecięcą
biżuterię i dodatki brzostek, rynek 28

duże rozmiary
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krZyżówka Z naGroDĄ
Poziomo:
1) Lekarz, medyk; 4) Głos bata; 7) Im-
preza sportowa; 12) Większy od batalio-
nu; 13) Życiorys; 14) Pokrzywiony kwa-
drat; 15) Jest potęgą i basta; 18) Rocz-
nik; 21) Styl pływacki; 24) Staropolski 
pan; 25) Typ zamka do drzwi; 26) Fran-
cuski komik; 27) Prezydent Portugalii 
1958-74; 28) Sworzeń; 29) Góry z Mont 
Blanc; 30) Książę arabski; 31) Wiel-
biciel; 34) Tkwi w płocie; 37) Strach; 
42) Sokrates lub Zorba; 43) Uprawia 
alpinizm; 44) Nad strychem; 45) Aktów-
ka; 46) Frakcja w partii; 47) Mała plama.

Pionowo:
2) Tępa część siekiery; 3) Stolica Ja-
ponii; 5) Sypialny lub restauracyjny; 
6) Mebel na ciuchy; 8) Przygryzana 
w złości; 9) Smużka dymu; 10) Sce-
niczna powtórka; 11) Egipska Wisła; 
15) Znak graficzny liczby; 16) Pani je-
leniowa; 17) Równikowy wiatr; 18) Stu-
letnie biurko; 19) Osad rzeczny, nanos; 
20) Koń z pokładu Idy; 21) Materiał na 
Ewę; 22) Naczynie do prania; 23) Pa-
pier wartościowy uprawniający do 
dywidendy; 32) Część oceanu; 33) Po-
lecenie; 35) Czwartkowy u króla Stasia; 
36) Śmietanka towarzyska; 38) Kiosk 
z lodami; 39) Tampon; 40) Baśniowy 

duszek; 41) Jubileuszowa liczba.

 Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego na dole strony dostar-
czone do 31 sierpnia 2013 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej. Rozwiązanie krzyżówki 
z poprzedniego numeru: KIEDY LI-
PIEC DAJE DESZCZE DŁUGIE 
LATO BĘDZIE JESZCZE. Nagrodę 
książkową wylosowała Bogusława Łu-
kasik z Opacionki. Po odbiór nagród 
prosimy zgłaszać się do Domu Kultury 
w Brzostku.

J. Nosal

Profesor na wykładzie:
– Gdyby ci z tyłu byli tak cicho, jak ci na 
środku, którzy rozwiązują krzyżówki, 
to ci z przodu mogliby spokojnie spać.

  
Jaś wita babcię, która przyjechała 
w odwiedziny:
– Dzień dobry babciu! Ale się tata ucie-
szy – woła radośnie.

– A to dlaczego, kochanie?
– Bo przed chwilą powiedział, że tylko 
ciebie brakuje nam do szczęścia.

  
Praktykant pyta ordynatora szpitala:
– Co mam wpisać w rubryce „przyczy-
na zgonu”?
– Najlepiej swoje nazwisko...

  
Skarży się bankier:
– Ten kryzys jest gorszy niż rozwód! 
Straciłem połowę majątku i nadal mam 
żonę!

  
– Ale nasz dyrektor jest wściekły! Mó-
wią że zwolni pół zakładu.

– Spokojnie, nas to nie dotyczy. Pokłócił 
się z żoną, więc zwalnia jej krewnych. 

  
Mama kąpie bliźniaków i potem kładzie 
do łóżka.
Nagle jeden zaczyna się śmiać:
– Co ci tak wesoło?
– No bo Michał był dwa razy kąpany 
a ja wcale.

  
Blondynka wstaje rano z łóżka i pod-
chodzi do okna. Mąż pyta:
– Jaka dziś pogoda?
– Skąd mogę wiedzieć? Jest straszna 
mgła, pada deszcz i nic nie widać!
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Dietetyczny rosołek
Składniki:

– 1 kura
– 2 marchewki
– 2 pietruszki
– 1 por
– 1 seler
– 1 cebula
– 3 litry wody

Wykonanie:
Mięso pociąć na kawałki, zalać zimną wodą. Odstawić na 
godzinę, mieszając aż woda będzie różowa, a mięso białe. 
Wtedy powoli zagotować i starannie zszumować. Gotować 
na wolnym ogniu przez pół godziny, dodać obrane warzywa. 
Gotować dalej na średnim ogniu. Na końcu rosół doprawić 
solą i pieprzem.

Bób po brzostecku
Składniki:

– 1 kg bobu
– 2 litry wody
– 3 łyżki śmietany
– 2 łyżeczki soli
– gałązka kopru

Wykonanie:
Zimną wodę wlać do garnka.  Wrzucić bób i koper. 
Gotować 15-25 minut, aż bób będzie miękki. Pod 
koniec gotowania dodać sól. Odcedzić, podawać 
polany śmietaną. 

Ogórki kiszone
Składniki:

– ogórki
– czosnek
– koper
– korzeń chrzanu
– liście dębu, czarnej porzeczki, wiśni, winogron
– ziele angielskie, liść laurowy, pieprz ziarnisty, sól

Wykonanie:
Ogórki dokładnie wymyć i powkładać do słoików. Obrać 
czosnek i podzielić na ząbki. Chrzan obrać i pokroić w paski. 
Do każdego słoika dorzucić po 3-4 ząbki czosnku, kawałek 
chrzanu, gałązki kopru z nasionami, liść czarnej porzeczki, 
wiśni, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz ziarnisty. Na wierz-
chu położyć liść dębu i przykryć liściem winogron. W garnku 
zagotować wodę źródlaną z solą w proporcjach: 1 łyżka soli 
na 1 litr wody. Gorącą wodą zalać ogórki i bardzo dokładnie 
zakręcić słoiki. Słoiki ustawić na ściereczce do góry dnem. 

Deser brzostecki
Składniki:

– 25 dag winogron lub borówek
– banan
– niebieska galaretka (wieloowocowa)
– opakowanie serka homogenizowanego wanilio-

wego (17,5 dag)
– 100 ml zimnego mleka
– 2 łyżki wiórków kokosowych
– opakowanie „Śnieżki”

Wykonanie:
Winogrona umyć i osuszyć. Do trzech wysokich 
szklanek (np. do drinków typu long) wsypać po 1/3 
owoców. Galaretkę rozpuścić w 250 ml wrzątku, 
ostudzić i wlać do połowy szklanki. Odstawić 
do lodówki, by stężała. Przygotować krem: do 
wysokiego naczynia przelać mleko, dodać serek. 
Wsypać śnieżkę i miksować, aż powstanie puszysty 
krem. Dodać wiórki kokosowe, wymieszać. Bana-
na obrać i pokroić na 15 plasterków. Do szklanek 
wkładać po łyżce kremu, następnie 5 plasterków  
banana, przykryć kremem. 

 W sierpniu następuje praw-
dziwy wysyp owoców i warzyw, 
które są bogate w najpełniejsze 
witaminy i składniki mineral-
ne. Zapobiegliwe gospodynie 
domowe przystępują wtedy do 
przygotowywania różnorodnych 
przetworów. 
 Końcówka lata, to również 

wspaniała okazja, by z sezono-
wego odżywiania uczynić stałą 
zasadę i filozofię żywienia. A jest 
w czym wybierać, gdyż okres 
ten dostarcza nam bogactwa 
kulinarnych możliwości. Korzy-
stajmy z tego, aby być zdrowym 
i pełnym energii.

Redakcja

 Do sprzedania działki rolne z możliwością prze-
kształcenia na budowlane w miejscowości Opacionka 
przy drodze powiatowej Brzostek – Frysztak, bliskie 
sąsiedztwo Brzostku.
 1. 0,47 ha
 2. 0,19 ha
Tel. kontaktowy 660222342

brzosteckie smakoŁyki

 Redakcja Wiadomości Brzosteckich informuje, 
że od 1 stycznia 2013 roku wzrosły ceny za reklamę 
w naszym czasopiśmie i przedstawiają się następująco: 
1 cała strona – 100,00 zł, ½ strony – 55,00 zł, ¼ strony 
– 30,00 zł. Są to ceny stron czarno-białych wewnątrz 
numeru. Na strony kolorowe nie przyjmujemy reklam 
i ogłoszeń.
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Bób po brzosteckuDietetyczny rosołek

Ogórki kiszone Deser brzostecki

kącik fotograficzny

Fot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej Fot. Sabina Grzesiakowska z Kamienicy D. Fot. Jacek Lipka z Brzostku
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kącik
fotograficzny

 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.

J. Nosal

Fot. Paulina Baran z Januszkowic Fot. Małgorzata Nowicka z Jasła

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku Fot. Joanna Król z Brzostku

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Faustyna Zdziarska z Bączałki

Fot. Katarzyna Czachara ze Skurowej

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku


