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	 W	 niedzielę	 21	września	 Brzostek	
opanowali	wielbiciele	dwóch	kółek.	Już	
od	godz.	11.00	na	teren	Żywego	Pomnika	
Jana	Pawła	II	zaczęli	się	zjeżdżać	miłoś-
nicy	harleyów,	hond	i	innych	potężnych	
maszyn	na	oficjalne	 zakończenie	 sezo-
nu	motocyklowego	 2014.	 Pomimo	 nie	
najlepszej	pogody	na	 imprezę	przybyło	
około	200	motocyklistów	z	okolicznych	
klubów.
	 Jednym	z	organizatorów	imprezy	był	
brzostecki	 klub	motocyklowy	Brothers	
of	the	South	chapter	Brzostek,	który	dwa	
lata	temu	został	wyodrębniony	z	oddziału	
w	Jaśle.	Jego	prezydentem	jest	Grzegorz	
Sękowski	z	Brzostku.
	 O	godz	13.00	została	odprawiona	Msza	
św.	w	intencji	wszystkich	motocyklistów.	
Celebrowali	ją	ks.	proboszcz	Jan	Cebu-
lak	i	jeżdżący	na	motocyklu	ks.	Gabriel	
Tendelski.	Homilię,	 która	 poświęcona	
była	 pasji	motocyklistów,	 ks.	Gabriel	
zakończył	 słowami:	„Wyruszymy teraz 
w drogę do naszych domów. Wyruszymy 
w drogę powrotną, aby przerwać sezon 
motocyklowy, ale równocześnie wyruszy-
my w drogę, która cały czas  jest drogą 
miłości. Drogą miłości  nieprzerwanej. 
Powierzmy więc  tę  naszą drogę,  drogę 
jeżdżenia motocyklem, ale również drogę 
naszego codziennego życia miłosiernemu 

Bogu.  I  pamiętajmy,  gdy  przejdziesz 
próg, jest tyle dróg co w świat prowadzą 
i znasz sto mądrych rad co drogę w świat 
wybierać radzą. I wciąż ktoś mówi ci, że 
właśnie w tym  tkwi  sprawy  sedno,  byś 
mógł  z tysiąca  dróg wybrać  tę  jedną. 
A nim przetarty szlak wybierzesz jak wy-
brało wielu i nim w świat wejdziesz ten, 
by podług cen pochlebstwem płacić, choć 
raz, raz pomyśl czy czegoś nie tracisz”. 
Pod	koniec	Mszy	św.	zostały	poświęcone	
wszystkie	pojazdy.
	 Punktualnie	 o	godz.	 15.00	motocy-
kliści	wyruszyli	 na	 paradę	 po	 drogach	
gminy.	Ryczące	maszyny	 przejechały	
bocznymi	 drogami	Brzostku,	Zawadki	
Brzosteckiej,	 Gorzejowej,	 Siedlisk-
-Bogusz	 i	tuż	 przed	 16.00	 powróciły	
na	plac	przed	Środowiskowym	Domem	
Samopomocy.
	 Podczas	 imprezy	miały	 też	miejsce	
konkursy	 z	nagrodami	 dla	motocykli-
stów.	Startujący	w	rywalizacji	na	najwol-
niejszą	jazdę	mieli	za	zadanie	przejechać	
20	metrowy	odcinek	bez	podpórki.	W	tej	
konkurencji	 zwyciężył	 Jarosław	Klich	
z	brzosteckiego	 klubu	 uzyskując	 czas	
35	 sekund.	Konkurs	 na	 najgłośniejszy	
ryk	z	rury	wydechowej	z	wynikiem	124	
decybeli	wygrał	Piotr	Staniszewski,	rów-
nież	z	brzosteckiego	klubu.	Pokonało	go	

tylko	 nagłośnienie	firmy	Korek	Sound	
z	Jasła	(128	decybeli),	która	obsługiwała	
imprezę.	W	rzucie	oponą	wygrał	Kamil	
Cymbor.	
	 Prowadzona	 była	 także	 licytacja	
gadżetów	z	podpisami	znanych	sportow-
ców.	Na	aukcję	trafiły	piłki	z	autografami	
zawodników	 grających	w	Ekstraklasie	
i	czapeczki	 z	podpisami	 żużlowców	
Ekstraligi.	W	czasie	imprezy	klubowicze	
prowadzili	zbiórkę	do	puszki	dla	swojego	
kolegi	Roberta	Majewskiego,	który	prze-
chodzi	rehabilitację	po	wypadku.
	 Przez	 cały	 czas	 trwania	 imprezy	
można	było	podziwiać	maszyny.	A	było	
co	oglądać.	Były	najnowsze	modele,	ale	
też	i	zabytkowe.	Było	nawet	BMW	z	lat	
czterdziestych	ubiegłego	wieku.	Wyglą-
dało	jak	nowe	i	było	całkowicie	sprawne.
	 Organizatorzy	zadbali	także	o	atrakcje	
dla	najmłodszych.	Były	dmuchane	zjeż-
dżalnie	oraz	bezpłatne	przejażdżki	konne	
i	motocyklowe.	Dla	 dorosłych	 o	godz.	
19.00	 rozpoczęła	 się	 zabawa	 taneczna	
z	zespołem	Bel	Canto,	 która	 trwała	 do	
późnych	godzin	nocnych.
	 Impreza	 odbyła	 się	 pod	 patronatem	
Burmistrza	Brzostku,	 a	organizatorami	
byli	Brothers	of	the	South	oraz	Centrum	
Kultury	i	Czytelnictwa	w	Brzostku.

Józef Nosal

miłośnicy harleyów i hond oficjalnie zakończyli sezon

102 urodziny najstarszej mieszkanki gminy brzostek
	 Już	nie	„Sto	 lat”,	a	dwie-
ście	 śpiewano	 Pani	 Annie	
Ziębie	 z	Brzostku	 z	okazji	
jej	sto	drugich	urodzin,	któ-
re	 świętowała	 29	września	
2014	roku.	
	 W	związku	z	tak	pięknym	
dniem,	sędziwą	Jubilatkę	i	jej	
rodzinę	odwiedził	Burmistrz	
Brzostku	 Leszek	 Bieniek	
wraz	z	Kierownikiem	Urzę-
du	Stanu	Cywilnego	Wandą	
Lisowską	oraz	Ks.	Proboszcz	
Jan	Cebulak.	Składając	gra-
tulacje	Dostojnej	 Jubilatce,	
burmistrz	 życzył	 jej	 kolej-
nych	spokojnych	i	pogodnych	
lat oraz dobrego zdrowia.
	 Anna	Zięba,	z	domu	Grze-
bieniowska,	 urodziła	 się	 29	
września	 1912	 roku	w	Car-
negie	 w	stanie	 Pensylwa-
nia,	gdzie	przeżyła	pierwsze	
lata	 swojego	 dzieciństwa.	
W	 1921	 roku	 wraz	 z	całą	
rodziną	 powróciła	 do	 Pol-
ski	 i	zamieszkała	w	Nawsiu	

Brzosteckim.	W	wieku	20	lat	
wyszła	za	mąż	za	Franciszka	
Ziębę,	z	którym	zamieszkała	
na	jego	ojcowiźnie.	Dzielnie	
przeżyła	 II	 wojnę	 świato-
wą,	wysiedlenie	w	Jodłowej	
i	trudne	 czasy	 powojenne.	
Wychowała	 t roje	 dzieci:	
Zuzannę,	 Edwina	 i	Gusta-
wa,	a	ponadto	doczekała	się	
8	wnuków,	 14	 prawnuków	
i	10	praprawnuków.	Aktual-
nie	mieszka	z	córką	Zuzanną	
i	jest	 najstarszą	mieszkanką	
gminy	Brzostek.	
	 Solenizantka	otoczona	jest	
życzliwością	i	miłością	swo-
jej	rodziny.	Mimo	wielu	dole-
gliwości	jakie	przynosi	jej	tak	
sędziwy	wiek,	 jest	pogodna	
i	wdzięczna	za	wszystko.
	 Do	 życzeń	 zdrowia,	 spo-
koju	i	wielu,	wielu	radosnych	
dni	 w	gronie	 najbliższych	
dołącza	 się	 również	 i	 nasza	
redakcja.

Józef Nosal

	 Członkowie	brzosteckiego	klubu	motocyklowego	Brothers	of	 the	South	dziękują	wszystkim,	którzy	przyczynili	się	do	
przygotowania	i	przeprowadzenia	imprezy:	Ks.	Proboszczowi	Janowi	Cebulakowi,	Burmistrzowi	Brzostku	Leszkowi	Bień-
kowi,	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	(Marta	Król),	Komendantowi	KPP	w	Dębicy	insp.	Pawłowi	Filipkowi,	Naczelnikowi	
Wydziału	Ruchu	Drogowego	KPP	w	Dębicy	podinsp.	Waldemarowi	Mytkosiowi,	Komendantowi	PP	w	Brzostku	podinsp.	
Markowi	Boroniowi,	OSP	w	Brzostku	(Jan	Krajewski),	OSP	w	Nawsiu	Brzosteckim	(Krzysztof	Zegarowski),	OSP	w	Sied-
liskach-Bogusz	(Wojciech	Gąsior),	Ks.	Gabrielowi	Tendelskiemu,	Pawłowi	Batyckiemu,	Kierownikowi	ŚDS	Karolowi	Sta-
niszewskiemu,	„Wiadomościom	Brzosteckim”	(Józef	Nosal),	iTVP	Południe	(Iwona	Matysik),	„Obserwatorowi	Lokalnemu”	
(Janusz	Grajcar),	Firmie	„Motor	Port”	Marka	Smoły,	Marii	Przebiędzie,	Firmie	„Laszkło”	Adama	Latoszka,	Firmie	„Marbet”	
Marii	Grzesiakowskiej,	Firmie	„Efekt”	Piotra	Wójcika,	Firmie	„Ślusarstwo”	Władysława	Radzika.
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 Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” informuje, że kandydaci zamierzający startować w wyborach do Rady 
Miejskiej, Rady Powiatu oraz na Burmistrza mogą bezpłatnie prezentować się na łamach naszego czasopisma. Do	
dyspozycji	każdego	kandydata	oddajemy	1/4	strony,	natomiast	dla	komitetów	wyborczych	1	stronę	naszego	pisma.	Można	
również	wykupić	sobie	dodatkowe	części	stron	według	cennika	reklam.	Wszystkie	prezentacje	kandydatów,	zarówno	dar-
mowe,	jak	i	płatne	będą	zamieszczone	w	listopadowym	numerze	na	stronach	czarno-białych.
	 Materiały	(zdjęcia,	teksty)	należy	przesłać	do	redakcji	w	nieprzekraczalnym	terminie	do	dnia	22	października	2014	r.	
na	adres:	wiadomości@konto.pl,	lub	dostarczyć	osobiście.

kalenDarz wyborczy
Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej

do dnia 7 września 2014 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich grani-
cach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie 
terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dziel-
nic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego 
o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 17 września 2014 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 22 września 2014 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 7 października 2014 r.  
do godz. 2400

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu 
wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy

do dnia 12 października 2014 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresz-
tach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów 

do dnia 17 października 2014 r.  
do godz. 2400

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 22 października 2014 r.
– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, 

które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmi-
ków województw

do dnia 24 października 2014 r.
– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, nu-

merów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w 
wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 26 października 2014 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestro-
wały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer 
przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakte-
rze ogólnowojewódzkim,

– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy po-

mocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 27 października 2014 r.

– rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezyden-

tów miast
od dnia 1 listopada do dnia 14  
listopada 2014 r. do godz. 2400

– nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych w progra-
mach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

do dnia 7 listopada 2014 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowa-
nia na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 15 listopada 2014 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 700–2100 – głosowanie

u progu zbliżających się wyborów samorządowych

co powinien wiedzieć każdy wyborca
	 Za	niecałe	półtora	miesiąca	pójdziemy	do	urn,	aby	wybrać	
radnych	 i	burmistrza.	Warto	 z	tej	 okazji	 przypomnieć	 sobie	
pewne	pojęcia	związane	z	wyborami.
 Rada Miejska	 –	 jest	 to	 organ	 prawodawczy	 i	kontrolny.	
Rada	Miejska	w	Brzostku	liczy	15	członków.	Na	pierwszym	
posiedzeniu	wybiera	ze	swego	grona	przewodniczącego	i	wi-
ceprzewodniczącego.	Do	zadań	przewodniczącego	należy	or-
ganizowanie	prac	rady	oraz	prowadzenie	obrad.	Rada	Miejska	
zbiera	się	na	sesjach,	które	zwołuje	przewodniczący	nie	rzadziej	
niż	raz	na	kwartał.	Rada	musi	obligatoryjnie	powołać	komisję	
rewizyjną,	która	zajmuje	się	kontrolą	organu	wykonawczego,	
czyli	burmistrza.	W	ramach	Rady	mogą	też	działać,	lecz	nie	

muszą,	inne	komisje.
 Radnym	jest	osoba	wybrana	do	Rady	Miejskiej.	Przy	spra-
wowaniu	swojego	mandatu	radny	musi	kierować	się	dobrem	
wspólnoty,	utrzymywać	więź	z	wyborcami	oraz	organizacjami	
działającymi	na	 terenie	gminy.	Radny	 jest	obowiązany	brać	
udział	w	pracach	rady	gminy	i	jej	komisjach.	Musi	także	pa-
miętać,	że	głównym	jego	obowiązkiem	jest	praca	społeczna.
 Burmistrz	jest	organem	wykonawczym	gminy.	To	on	wyko-
nuje	uchwały	Rady	Miejskiej	i	prowadzi	politykę	gospodarczą	
gminy.	Burmistrz	wybierany	jest	w	wyborach	bezpośrednich.	
Natomiast	odwołany	może	być	zarówno	przez	Radę	Miejską,	
jak	i	przez	mieszkańców	w	drodze	referendum.	Burmistrz	może	
mieć	do	pomocy	swojego	zastępcę,	a	swoje	zadania	wykonuje	
przy	pomocy	Urzędu	Miejskiego.	Nie	można	mylić	 radnego	
z	burmistrzem.	Burmistrz	bowiem	nigdy	nie	może	być	radnym.	
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okręGi wyborcze w Gminie brzostek
Nr okrę-
gu wy-

borczego
Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu

1

Brzostek – ulice: Aleksandra Gryglew-
skiego, Jana Winiarza, Królowej Jadwigi, 
Ks. Józefa Jałowego, Ks. Piotra Niezgody, 
Mariana Nałęcza Mysłowskiego, Mieczy-
sława Woronieckiego, Okrągła, Polna, 
Przedmieście, Szkolna, Szkotnia, Teodora 
Furgalskiego, Zielona, Żydowska

1

2
Brzostek – ulice: Ignacego Łukasiewicza, 
Ks. Kazimierza Ostafińskiego, Ogrodowa, 
Połaczówka, Południowa, Rynek, Słonecz-
na, Wąska, Węgierska

1

3
Brzostek – ulice: 11-go Listopada, 20-go 
Czerwca, Adama Mickiewicza, Równie, 
Schedy, Stara Droga, Stroma, Targowa,  
Zawadka Brzostecka

1

4 Klecie 1
5 Bukowa 1
6 Januszkowice, Opacionka 1
7 Nawsie Brzosteckie 1
8 Wola Brzostecka 1
9 Kamienica Górna, Bączałka 1
10 Grudna Górna, Grudna Dolna 1
11 Smarżowa, Głobikówka 1
12 Siedliska-Bogusz 1
13 Gorzejowa 1
14 Kamienica Dolna 1
15 Przeczyca, Skurowa 1

obwoDy Głosowania w Gminie brzostek
Nr 
ob-

wodu
Granice obwodu  Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej

1

Zawadka Brzostecka, Brzostek 
– ulice: Mickiewicza, Targowa, 
Schedy, 11-tego Listopada, Stara 
Droga, Szkotnia, Okrągła, Polna, 
Niezgody, Woronieckiego, Fur-
galskiego, Winiarza, Jałowego, 
Gryglewskiego, Przedmieście, 
Królowej Jadwigi, Zielona, Ży-
dowska

Szkoła Podstawowa 
w Brzostku

2

Brzostek – ulice: Rynek, My-
słowskiego, Szkolna, Słoneczna, 
Ostafińskiego, Ogrodowa, Wę-
gierska, Południowa, Połaczów-
ka, Łukasiewicza, Równie, 20-
tego Czerwca, Stroma, Wąska

Szkoła Podstawowa 
w Brzostku

3 Sołectwo Klecie Dom Ludowy w Kleciach
4 Sołectwo Bukowa Dom Ludowy w Bukowej

5 Sołectwa: Januszkowice, Opa-
cionka

Dom Strażaka w Januszko-
wicach

6 Sołectwa: Nawsie Brzosteckie, 
Wola Brzostecka

Zespół Szkół w Nawsiu Brzo-
seckim.

7 Sołectwa: Kamienica Górna, 
Bączałka

Szkoła Podstawowa w Ka-
mienicy Górnej

8 Sołectwa: Grudna Górna, Grud-
na Dolna

Szkoła Podstawowa w Grud-
nej Górnej

9 Sołectwa: Głobikówka, Smarżo-
wa, Siedliska-Bogusz

Dom Strażaka w Siedliskach-
-Bogusz 

10 Sołectwo Gorzejowa Szkoła Podstawowa w Go-
rzejowej

11 Sołectwo Kamienica Dolna Szkoła Podstawowa w Ka-
mienicy Dolnej

12 Sołectwa: Przeczyca, Skurowa Szkoła Podstawowa w Prze-
czycy

wykaz tablic przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie plakatów wyborczych

Lp. Miejscowość Miejsce usytuowania Ilość

1. Brzostek Rynek, obok kościoła, koło domu kul-
tury 4

2. Bączałka koło sklepu 1

3. Bukowa
Na budynku remizy, Budy koło Sobiera-
ja, Góry koło Niziołka, koło Skórskiego 
przy drodze krajowej

4

4. Głobikówka Koło domu ludowego i koło kościoła 2
5. Gorzejowa Koło sklepu i koło kościoła 2
6. Grudna Dolna Pod Dąbkiem 1

7. Grudna Górna Pprzy remizie, przy kościele, przy 
sklepie 3

8. Januszkowice
Obok domu ludowego i kościoła, Działy 
na remizie, za szkołą koło Kopcia, na 
Markosiu

5

9. Kamienica Dolna Koło sklepu, koło kaplicy 2
10. Kamienica Górna Koło domu ludowego, koło kościoła 2

11. Klecie
Obok domu ludowego, na Porębach, 
przy drodze na Stawiska, koło Płaziaka, 
koło Żurowskiego, na Zawodziu

6

12. Nawsie Brzosteckie Koło domu ludowego, koło Pana War-
chała 2

13. Opacionka Obok domu ludowego 1
14. Przeczyca Przy szkole i za cmentarzem 2
15. Siedliska - Bogusz Na domu ludowym 1
16. Skurowa Koło domu ludowego, na Zawodziu 2
17. Smarżowa Koło sklepu „Zielony koszyk” 1

18. Wola Brzostecka Koło domu ludowego, koło Pana Skal-
skiego, na Dąbiu 3

19. Zawadka Brzostecka Koło domu ludowego 1

Osoby	te	wykonują	zupełnie	inne	zadania	i	inaczej	odpowiadają	
przed	wyborcami.
 Okręg wyborczy	jest	jednostką	terytorialną	gminy	utwo-
rzoną	w	celu	 przeprowadzenia	wyborów.	Obecnie	w	naszej	
gminie	mamy	 tylko	 okręgi	 jednomandatowe.	 Informacja	 ta	
jest	szczególnie	ważna	dla	mieszkańców	Brzostku,	Opacionki	
oraz	Januszkowic,	którzy	dotychczas	wybierali	trzech	radnych	
(Brzostek)	i	dwóch	radnych	(Opacionka,	Januszkowice).	Teraz	
będą	stawiać	na	karcie	do	głosowania	tylko	jeden	„X”.	Granice	
okręgów	wyborczych	przedstawia	tabela	poniżej.	
 Obwód głosowania	 –	 jest	 to	 stała	 jednostka	 terytorialna	
utworzona	na	 obszarze	 gminy	w	celu	 przeprowadzenia	wy-
borów.	W	gminie	Brzostek	mamy	 12	 stałych	 obwodów	do	
głosowania.	Nie	pokrywają	się	one	z	okręgami,	dlatego	należy	
wnikliwie	przeanalizować	poniższą	tabelę,	aby	trafić	do	odpo-
wiedniego	lokalu	wyborczego.

	 16	listopada	w	lokalu	wyborczym	dostaniemy	do	ręki	cztery	
karty	do	głosowania:	do	rady	miejskiej,	na	burmistrza,	do	rady	
powiatu	i	do	sejmiku	wojewódzkiego.	Aby	nasz	głos	był	ważny	
należy	na	 każdej	 z	kart	 postawić	 znak	 „x”	w	kratce	 z	lewej	
strony	obok	nazwiska	jednego	z	kandydatów.	Wprawdzie	do	
rady	powiatu	i	do	sejmiku	wojewódzkiego	dopuszczalne	jest	
postawienie	znaku	„x”	w	kratce	z	lewej	strony	obok	nazwisk	
dwóch	 lub	większej	 liczby	kandydatów	z	tej	 samej	 listy,	 ale	
skoro	głos	będzie	miał	tylko	jeden	kandydat	(ten	umieszczony	
w	pierwszej	kolejności),	to	moim	zdaniem	głosowanie	na	więcej	
kandydatów	jest	bez	sensu.
	 Idąc	na	wybory	pamiętajmy	o	zabraniu	z	sobą	dokumentu	
tożsamości	ze	zdjęciem.	Może	to	być	paszport,	dowód	osobisty,	
prawo	jazdy	itp.	Osoba,	która	nie	wylegitymuje	się	dokumen-
tem,	nie	będzie	mogła	głosować.	
	 Pamiętajmy	też,	że	wybory	są	tajne	i	nikt	nie	może	inge-
rować	w	nasze	głosowanie.	Członkowie	komisji	wyborczych	
i	mężowie	zaufania	nie	mogą	nam	sugerować,	na	kogo	mamy	
głosować,	mogą	jedynie	wyjaśnić,	w	jaki	sposób	oddać	głos.
	 Nowością	w	tych	wyborach	 jest	wykaz	 tablic	 na	 których	
kandydaci	będą	mogli	bezpłatnie	eksponować	swoje	plakaty.	
Ograniczenie	to,	oczywiście	jeśli	będzie	przestrzegane,	na	pew-
no	przyczyni	się	do	poprawy	estetyki	naszych	miejscowości.

Józef Nosal
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złote Gody
„Miłość może zwyciężyć każdy wiek, 
choćby najbardziej niesprzyjający 
świętości; może pokonać warunki 
każdego stanu i każdej sytuacji 
życiowej”.

kardynał Stefan Wyszyński

	 Ostatnia	 sobota	września	 2014	 roku	
zapisała	się	na	zawsze	w	naszej	pamięci.	
Już	 od	 samego	 rana	 pogoda	nie	 szczę-
dziła	kaprysów.	To	chwileczkę	 jaśniało	
niebo,	 to	 znowu	 przesuwały	 się	 szare	
chmury,	a	z	nich	siąpiło	drobnym	desz-
czem,	to	znowu	zrywał	się	wiatr,	który	
przeganiał	 gromadzące	 się	 deszczowe	
chmury.	Na	rynek	zajeżdżały	samocho-
dy,	 z	których	wychodziły	 odświętnie	
ubrane	pary	starszych	ludzi.	Szli	wolno,	
zatrzymywali	się,	rozmawiali	i	podążali	
do	brzosteckiego	kościoła	parafialnego.	
Kościół	był	otwarty	jakby	chciał	zaprosić	
wszystkich	przychodzących	do	niego.	Był	
też	oryginalnie	wystrojony.	Duży	ołtarz	
przyozdobiony	 był	 wiązankami	 zło-
tych,	żółtych	i	liliowych	
kwiatów.	Obok	 ołtarza	
stały	wysokie	wazony	
kwiatowe,	 w	których	
świeci ły	 się	 światła	
lamp.	Między	 kwiata-
mi	widać	było	złączone	
obrączki,	 dwa	 gołębie	
i	napis	50,	co	było	jakby	
powitaniem	 jubilatów	
–	małżonków	będących	
w	pożyciu	małżeńskim.	
Jezus	Miłosierny	też	był	
niezwykle	 ozdobiony	
biało-liliową	wiązanką	
kwiatów,	 a	na	 ołtarzu	
Maryjnym	stały	wiązan-
ki	z	białych	margaretek.	
Przy	 ołtarzu	 proboszcz	
parafii	 ks.	 dr	 Jan	Cebulak	 sprawował	
ofiarę	Mszy	 Świętej	 dziękczynnej	 za	
pięćdziesięciolecie	pożycia	par	małżeń-
skich	z	całej	gminy	Brzostek.	Organista	
zaintonował	wymowną	 pieśń:	 „Gdzie	
miłość	wzajemna	 i	dobroć,	 tam	 znaj-
dziesz	Boga	żywego”.	Jubilaci	siedzieli	
w	ławkach	ozdobionych	białym	woalem	
z	żółto-herbacianymi	liliami.	W	kościele	
panowała	niezwykła	cisza	i	zdawało	się	
słyszeć	bicie	serc	–	już	dziś	po	tylu	latach	
wolne	bicie	–	strwożonych,	spełnionych	
i	ukojonych	wielkim	przeżyciem	małżon-
ków.
	 Homilia	wygłoszona	przez	proboszcza	
ks.	dr.	Jana	Cebulaka	była	oddaniem	my-
śli	każdego	uczestnika	tej	Mszy	świętej.	
Kaznodzieja	zwrócił	 szczególną	uwagę	
na	rolę	rodziny	w	życiu	społecznym	i	wy-
raził	nadzieję,	że	pokolenie	obchodzące	
złote	gody	przekazało	polskie	odwieczne	
tradycje	Bożej	 rodziny,	w	której	 ojciec	
jest	ojcem,	a	matka	matką.	Przestrzegał	
przed	 dewiacjami,	 które	 głoszone	 są	
przez	współczesnych	 socjologów	 i	sek-
suologów	 –	 niektórych	 –	 i	burzycieli	
Boskich	 prawd.	Zwrócił	 też	 uwagę	 na	
wyrozumiałość,	 przyjaźń	 i	oddanie	 się	
rodzinie,	 bo	 „zakochać	 się	 to	 nie	 jest	

trudno,	 ale	 zestarzeć	 się	 razem	 to	 jest	
to…”.
	 Wszyscy	jubilaci	przystąpili	do	stołu	
Pańskiego	 i	posileni	Ciałem	Chrystusa	
z	rozrzewnieniem	dziękowali	za	wspólne	
życie,	za	dzieci	i	wnuki,	za	zdolności	i	za	
to	wspólne	trwanie	razem.	Po	błogosła-
wieństwie	wszyscy	udali	się	do	hali	spor-
towej	w	gimnazjum	brzosteckim,	gdzie	
odbyła	się	część	oficjalna	i	rozrywkowa.
	 Kierownik	 Urzędu	 Stanu	 Cywil-
nego	 w	Brzostku	Wanda	 Lisowska	
przywitała	 zebranych	 sentymentalnym	
wspomnieniem,	 przypominającym	
czasy	młodości	 i	dzień	 ślubu.	 Potem	
burmistrz	 brzostecki	 Leszek	 Bieniek	
przywołał	miniony	 czas,	 który	 prze-
żyli	 jubilaci.	Mówił	 o	trudnych	 latach,	
w	których	przyszło	im	żyć,	wychowywać	
dzieci,	 pracować	 zawodowo,	 a	potem	
na	własnej	 gospodarce	 i	trwać	 razem.	
Swoim	wystąpieniem	jakby	chciał	za	ks.	
Janem	Twardowskim	 powiedzieć:	 „…
grzechem	 jest	marnować	 jakikolwiek	
czas	…co	zrobiłem	z	czasem,	który	dał	
mi	Bóg…”.	Stwierdził	jednak,	że	doko-
nania	jubilatów	są	widoczne	w	rodzinach,	

które	 tworzyli	 i	w	 całej	 społeczności	
naszej	małej	Ojczyzny.
	 Następnie	jubilaci	zostali	odznaczeni	
medalem	 ufundowanym	 przez	 Prezy-
denta	Rzeczpospolitej	Polski	Bronisława	
Komorowskiego	za	długoletnie	pożycie	
małżeńskie.	Była	 to	 bardzo	 podniosła	
chwila.	Medale	 przypinał	 burmistrz	
Brzostku	wraz	 z	kierownikiem	USC,	
a	ks.	prałat	Jan	Cebulak	składał	gratula-
cje,	wręczając	pamiątkowe	obrazki.	Do	
życzeń	dołączyła	się	też	przewodnicząca	
Rady	Gminy	Zofia	Skórska	i	dyrektorka	
Szkoły	 Publicznej	w	Brzostku	Maria	
Przebięda,	wręczając	 upominki	w	po-
staci	książek	z	regionalnymi	przepisami	
kulinarnymi	zebranymi	przez	nauczycieli	
i	rodziców.	Pamiątkowe	 zdjęcia	 z	całej	
imprezy	wykonywał	 Józef	Nosal,	 a	ka-
pela	 rodziny	Zastawnych	grała	wiwaty	
z	coraz	 to	 bardziej	 donośną	 siłą.	Wraz	
z	muzyką	 zebrani	 intonowali	 znane	
pieśni	biesiadne.	Za	trud	zorganizowania	
tak	 uroczystej	 imprezy	 podziękowała	
Zuzanna	Rogala	 burmistrzowi	miasta,	
ks.	proboszczowi	za	sprawowaną	ofiarę	
Mszy	Świętej,	Urzędnikom	Gminy,	pra-
cownikom	Domu	Kultury,	pracownikom	
i	młodzieży	 gimnazjum	 i	wszystkim,	

którzy	przyczynili	się	do	zorganizowania	
tej	uroczystości.	Przypomniałam	też,	że	
zakładanie	rodziny	przed	pięćdziesięciu	
laty	było	tak	samo	trudne,	a	może	trud-
niejsze	 niż	 dziś.	Niemalże	 każda	 z	nas	
pracowała	zawodowo	po	8	godzin,	często	
dojeżdżała	rowerem,	motorem,	a	później	
autobusem.	W	domu	prowadziła	gospo-
darstwo,	 gdyż	 niemalże	wszystko	 co	
było	 potrzebne	 do	 utrzymania	 rodziny	
produkowało	 się	 własnymi	 rękoma.	
Podejmowałyśmy	 też	 trud	 studiów	 za-
ocznych,	 prac	 społecznych,	 a	pomimo	
tego	rodziłyśmy	dzieci	i	w	mało	komfor-
towych	warunkach	wychowywałyśmy	je.	
Nie	było	nianiek,	piastunek,	ale	były	za	to	
babcie,	które	pomagały	przy	wychowy-
waniu	dzieci	–	bo	przecież	żyłyśmy	w	ro-
dzinach	wielopokoleniowych.	W	skle-
pach	 były	 puste	 półki,	 a	jednak	 nasze	
dzieci	nie	żyły	w	głodzie.	Świadectwem	
tamtych	dni	może	być	liryk	Konstantego	
Ildefonsa	Gałczyńskiego:	„Ile	razem	dni	
przeżytych,	ile	nocy	nie	przespanych…”	
mówiący	 o	trudzie	 życia	 i	radościach	
z	niego	płynących	w	tamtych	czasach.
	 Potem	 odbyła	 się	 część	 artystycz-

na	 przygotowana	 przez	
młodzież	 gimnazjum	
w	Brzostku	pod	kierun-
kiem	 pana	 Józefa	 Pa-
rata.	 Grupa	 dziewcząt	
wyśpiewywała	 ludowe	
piosenki	 przy	 akompa-
niamencie	muzycznym,	
w	skład	którego	weszli:	
saksofonista	 Adr ian	
Szymański,	 gitarzyści	
K laud ia	 Kowalczyk	
i	Michał	Samborski	oraz	
keyboardzistka	Urszula	
Wąsik.
	Czas	 płynął	 wartko,	
a	ja	 rozważałam	myśli	
kardynała	 tysiąclecia	
Stefana	Wyszyńskiego	

czy	miłość	naprawdę	może	pokonać	każ-
dy	wiek	i	każdą	sytuację	i	czy	też	może	
być	gwarantem	dobrze	przeżytego	życia	
–	myślę,	że	ta	impreza	jest	dowodem	na	
to.	Lampka	szampana	i	kolejne	życzenia	
były	dopełnieniem	uroczystości,	a	potem	
wspólny	obiad	i	długie,	długie	rozmowy	
o	tym	 co	 już	 było	 i	nie	wróci,	 ale	 też	
i	o	 przyszłości	 rodzin	w	tych	 trudnych	
czasach,	 kiedy	 na	wschodzie	 Europy	
trwa	wojna,	kiedy	 losy	naszego	narodu	
też	stają	się	niepewne.	Wszyscy	też	wy-
powiadali	się	z	nadzieją,	że	pokoleniom	
naszych	dzieci	może	będzie	lepiej,	ale	też	
spokojniej.
	 To	miłość	spowodowała,	że	zebrało	się	
46	par	na	Złote	Gody,	miłość	wzmocniona	
przez	mądrość,	bo	„mądrość	bez	miłości	
jest	jak	zadymione	szkło”.	W	atmosferze	
radości,	 ukojenia	 i	szczęścia	 dobiegała	
końca	ta	niezwykła	impreza.	Za	te	chwile	
radości,	za	te	chwile	nadziei,	że	pamięć	
o	życiu	pokoleń	nie	zaginie,	za	przyjaźń	
i	za	szczęście,	że	dożyliśmy	tylu	lat	razem	
schylamy	głowy	przed	Wszechmogącym	
Panem,	 a	ludziom,	 którzy	 uczynili	 ten	
dzień	radosnym	składamy	Bóg	zapłać.

Zuzanna Rogala
Więcej zdjęć na str. 22–24
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budowa pomnika upamiętniającego uczestników powstań 
narodowych XiX w. oraz księcia mieczysława woronieckiego

Widok pomnika od frontu

	 W	parku	położonym	przy	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	
w	Brzostku	przy	ul.	20-go	Czerwca	4	trwają	prace	związane	
z	budową	 pomnika	 upamiętniającego	 uczestników	powstań	
narodowych	XIX	w.	oraz	księcia	Mieczysława	Woronieckiego.	
Pomnik	będzie	miał	formę	obelisku	obłożonego	płytami	z	czar-
nego	granitu.	Zostaną	na	mim	wyryte	nazwiska	pochodzących	
z	okolic	Brzostku	konspiratorów	i	uczestników	Powstania	Kra-
kowskiego	(1846	r.),	Wiosny	Ludów	na	Węgrzech	(1848/1849)	
oraz	Powstania	Styczniowego	 (1863/1864).	Niektórzy	 z	nich	
ponieśli	śmierć	w	czasie	walk,	inni	zostali	zesłani	na	Syberię.	
Budowę	pomnika	 realizuje	Towarzystwo	Miłośników	Ziemi	
Brzosteckiej	 przy	wsparciu	miejscowych	 przedsiębiorców,	
mieszkańców	oraz	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku.	Zadanie	
realizowane	 jest	 z	wykorzystaniem	 funduszy	 unijnych	
(działanie	413	„Wdrażanie	lokalnych	strategii	rozwoju”	
w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	 na	
lata	2007-2013).	Odsłonięcie	pomnika	planowane	nastąpi	
w	2015	 r.	w	190-rocznicę	urodzin	księcia	Mieczysława	
Woronieckiego.	Zamierzamy	przy	 tej	 okazji	 nawiązać	
kontakty	 partnerskie	 z	samorządowcami	 z	Węgier,	
w	czym	pomoc	deklaruje	konsul	generalny	Węgier	pani	
dr	hab.	Adrienne	Körmendy.
	 W	dniu	28	września	2014	r.	powołano	Społeczny Ko-
mitet Wspierający Budowę Pomnika,	złożony	z	miej-
scowych	 przedsiębiorców,	 działaczy	 samorządowych	
i	pracowników	 oświatowy.	 Jego przewodniczącym 
został Wojciech Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej, 
więziony w okresie stalinowskim za działalność patrio-
tyczną.	Komitet	ma	charakter	otwarty,	jego	członkiem	
może	zostać	każda	osoba,	która	wpłaci	na	ten	cel	200	zł	
lub	wniesie	istotny	wkład	w	realizację	inwestycji.	Wpłaca-
jący	400	zł	wejdą	w	skład	Prezydium.	Szersze	informacje	
o	składzie	 i	działaniach	Komitetu	Społecznego	zostaną	
wkrótce	podane	na	stronie	internetowej	gminy	Brzostek.	
 Apelujemy do wszystkich Mieszkańców i Rodaków 
mieszkających za granicami Polski o wsparcie reali-
zowanej inwestycji (20% kosztów stanowi tzw. wkład 
własny). Prosimy o wpłaty na konto Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej, ul. 20-go Czerwca 4; 
39-230 Brzostek – Bank Spółdzielczy Rzemiosła Od-
dział w Brzostku 97 8589 0006 0080 0000 4675 0002, 
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe.
Na pomniku zostaną umieszczone inskrypcje: 

BÓG
HONOR

OJCZYZNA
POWSTAŃCOM,	SPISKOWCOM,	WIĘŹNIOM	POLI-

TYCZNYM,
WALCZĄCYM	ZA	WASZĄ	I	NASZĄ	WOLNOŚĆ

Mieszkańcy	miasta	i	gminy	Brzostek	2014

Na tablicach u podstawy obelisku zostaną wyryte 
napisy: 

1848-1849
WIOSNA	LUDÓW	NA	WĘGRZECH

Książę	Mieczysław	Woroniecki,	
pułkownik	Legionu	Polskiego	w	Siedmiogrodzie,

	bohater	bitwy	pod	Perlasem,	
ur.	w	Skurowej	7	III	1825	r.,	

stracony	przez	Austriaków	20	X	1849	r.
Legioniści:	

Antoni	Śnigowski	z	Brzostku
Józef	Bochniewicz	z	Błażkowej

1863-1864
POWSTANIE	STYCZNIOWE

Józef	Żmudzki	z	Brzostku,	Maciej	Pacana	z	Błażkowej,	
Władysław	Sikorski	z	Januszkowic,

Konstanty	Straciło	i	Stanisław	Kalita	z	Siedlisk-Bogusz

Wincenty	Dymnicki,	Jakub	Majkrzakowski,	
Dr	Ludwik	Midowicz,	Karol	Roszkowski

Dr	med.	Ignacy	Januszkiewicz,	naczelnik	powstańczy	miasta
Dwaj	NN	powstańcy	pochowani	na	cmentarzu	w	Brzostku

1846
POWSTANIE	KRAKOWSKIE
Felicjan	Bolechowski	z	Przeczycy

Roman	Jordan	z	Dębowej,	
Lucjan	Kraiński	z	Jodłowej
Józef	Siekierski	z	Dęborzyna

Leon	Dreziński,	Konstanty	Fihauser	z	Januszkowic
Karol	Bełdowski,	Józef	Gumiński	i	inni	z	Brzostku
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	 Wiosną	 1848	 r.	 pod	wpływem	wia-
domości	 o	rozruchach	 rewolucyjnych	
we	Francji,	Niemczech	 i	Austrii	wśród	
Polaków	 ożyły	 nadzieje	 na	 uzyskanie	
większych	swobód	narodowych,	a	w	per-
spektywie	 na	 odzyskanie	 niepodległo-
ści.	W	Galicji	 doszło	 do	 niepokojów,	
a	w	miastach	formowano	gwardię	oby-
watelską	 i	komitety	 narodowe.	 Jednak	
Austriacy	 przy	 użyciu	wojska	 spacy-
fikowali	Kraków	 (27	 IV	1848)	 i	Lwów	
(2	XI	1848	r.).	W	Galicji	wprowadzono	
stan	oblężenia,	likwidacji	uległa	gwardia	
obywatelska	 i	polskie	komitety.	Realną	
zdobyczą	Wiosny	Ludów	było	zniesienie	
pańszczyzny	 (15	V	1848	 r.).	Ochotnicy	
z	Galicji	wzięli	 również	 udział	w	re-
wolucji	wiedeńskiej	 oraz	w	powstaniu	
węgierskim.	Najbardziej	znanym	był	nie-
wątpliwie	gen.	Józef	Bem,	który	dowo-
dził	formacjami	wojskowymi	w	Siedmio-
grodzie.	W	sformułowanym	tam	legionie	
polskim,	jak	wynika	z	badań	wybitnego	
znawcy	 tych	 zagadnień	 prof.	 Istvána	
Kovácsa	walczyli	 ochotnicy	 z	okolic	
Brzostku:	 sierżant	Antoni	 Snigowski	
oraz	plutonowy	Józef	Bochniewicz.
	 Wielką	sławę	i	uznanie	zdobył	książę	
Mieczysław	Woroniecki	 (1825-1849),	
który	 dołączył	 do	grona	męczenników	
węgierskich	 i	był	 ukazywany	 za	wzór	
węgierskiej	młodzieży.	Jego	pamięć	pie-
lęgnowano	na	Węgrzech	aż	do	wybuchu	
II	wojny	światowej.	Mieczysław	Stefan	
Woroniecki	 (dwa	 imiona	 otrzymał	 na	
chrzcie)	urodził	się	7	III	1825	r.	w	Sku-
rowej,	 był	 synem	 księcia	 Franciszka	
Woronieckiego	 i	Apolonii,	 córki	Alek-
sandra	Jordana.	Ochrzcił	go	21	III	1825	r.	
w	kościele	w	Przeczycy	ks.	 Franciszek	
Grzegorzewicz,	 administrator	 parafii,	
który	 zanotował,	 że	 „dziecko	 to	 tylko	
z	samej	wody	przez	niżej	podpisanego	ze	
względu	na	ciężką	chorobę	zostało	pod-
dane	chrztowi”.	Rodzicami	chrzestnymi	
byli	Michał	Jordan,	właściciel	Dębowej,	

książę mieczysław woroniecki – bohater węgierskiej młodzieży

Mieczysław Woroniecki  
(rys.	Rafał	Szczygieł)

Marianna	Jordan,	Stefan	Uniatycki,	dzie-
dzic	w	Szerzynach	i	Elżbieta	Bobrowska,	
starsza,	dziedziczka	w	Dęborzynie.	Zły	
stan	zdrowia	dziecka	sprawił,	że	zostało	
ono	zawiezione	do	położonego	nieopodal	
dworu	Woronieckich	 kościoła	w	Prze-
czycy,	choć	Skurowa	należała	wówczas	
do	parafii	Brzyska	i	tam	sakrament	wi-
nien	być	udzielony.	
	 Ojciec	Mieczysława	 –	 Franciszek	
Woroniecki,	choć	posługiwał	się	tytułem	
książęcym	(nie	zatwierdziły	go	władze	
zaborcze),	 nie	 posiadał	większego	ma-
jątku.	W	posiadanie	 Skurowej	wszedł	
poprzez	małżeństwo	 z	Apolonią,	 córką	
Aleksandra	 Jordana.	W	1845	 r.	 drogi	
małżonków	rozeszły	się,	co	potwierdzi-
ły	wyroki	 różnych	 instancji	 sądowych.	
Apolonia	wyszła	 powtórnie	 za	mąż	 za	
Romana	 Jordana	 z	Dębowej	 (była	 już	
jego	żoną	w	1846	r.).	
	 Zapewne	w	domu	rodzinnym	Mieczy-
sław	 otrzymał	wykształcenie,	 o	czym	
świadczyła	 biegła	 znajomość	 języka	
niemieckiego	 i	francuskiego.	W	1842	r.	
(22	X)	zmarł	mu	młodszy,	16-letni	brat	
Teofil.	Mieczysława	nie	było	 już	wów-
czas	w	Skurowej,	gdyż	w	1841	r.	wstąpił	
jako	ochotnik	do	3	pułku	artylerii	(liczył	
wówczas	16	lat),	upatrując	najwyraźniej	
swoją	przyszłość	w	karierze	wojskowej.	
Przez	 pewien	 czas	 służył	w	Ołomuń-
cu,	 ale	miejsce	 pobytu	 zmieniał	wraz	
z	przenosinami	do	kolejnych	jednostek.	
W	Pułku	Dragonów	 im.	Arcyksięcia	
Jana	 uzyskał	 stopień	 podporucznika.	
Wiosną	1848	r.	często	bywał	w	Peszcie,	
gdzie	 odwiedzał	 słynną	kawiarnię	Pil-
vaxa.	Gromadziła	się	w	niej	rewolucyjna	
młodzież	 i	tam	 zapewne	Woroniecki	
poznał	Sándora	Petöfiego.	
To	mogło	wpłynąć	na	jego	
dalsze	 decyzje	 –	w	lipcu	
złożył	 dymisję	w	swoim	
pułku	i	przeszedł	na	służ-
bę	 w	1	 batalionie	 hon-
wedów.	Wkrótce,	 bo	 już	
16	 lipca,	 odznaczył	 się	
męstwem	w	czasie	starcia	
z	oddziałem	powstańców	
serbskich	koło	Szabadki.	
Być	może	z	tego	powodu	
uzyskał	 stopień	 majo-
ra.	Na	 początku	 sierpnia	
udał	się	do	Pesztu,	gdzie	
uzyskał	 zgodę	 rządu	 na	
formowanie	 250-osobo-
wego	oddziału	strzelców.	
Na	jego	czele	odniósł	zwy-
cięstwo	w	bitwie	pod	Per-
lasem,	 pokonując	 liczne	
oddziały	serbskie.	Zyskał	
w	ten	 sposób	 uznanie,	
a	jego	 imię	stało	się	zna-
ne	 w	całym	 kraju.	We	
wrześniu	Woroniecki	miał	
przekształcić	swój	oddział	
w batalion honwedów. 
Nie	 udało	mu	 się	 jednak	
pozyskać	 do	współpracy	
Polaków	 służących	w	ar-
mii	 austriackiej.	W	paź-

dzierniku	 zatwierdzono	 jego	 awans	
na	majora.	 Jednak	wkrótce	 zaczęły	 się	
kłopoty	Woronieckiego.	 Nie	 potrafił	
rozliczyć	pieniędzy,	 które	 otrzymał	 na	
formowanie	 oddziału,	 a	jego	 żołnierze	
dopuścili	 się	niesubordynacji,	dając	się	
we	 znaki	miejscowej	 ludności	 (w	 od-
dziale	 przeważali	Węgrzy).	Wdrożono	
w	tej	sprawie	śledztwo,	które	spowodo-
wało	czasowe	odsunięcie	Woronieckiego	
z	funkcji	 dowódczej.	 Służył	 następnie	
w	oddziale	strzelców	formowanym	przez	
swojego	kuzyna	podpułkownika	Józefa	
Woronieckiego.	Mieli	 bronić	 przejść	
karpackich	 od	 północnego-wschodu	
i	rekrutować	 polskich	 ochotników	 do	
powstania.	Mieczysław	
	 Woroniecki	 walcząc	 w	Siedmio-
grodzie	 znów	wyróżniał	 się	męstwem	
i	zimną	krwią.	 6	 III	 1849	 r.	 gen.	 Józef	
Bem	mianował	 go	 dowódcą	 i	organi-
zatorem	polskiej	 dywizji	 konnej,	 która	
miała	powstać	w	Szamosújvár.	Jednostkę	
tę	 zamierzano	wykorzystać	 podczas	
powstania	w	Galicji.	W	czerwcu	1849	r.	
został	zapewne,	tak	przynajmniej	twier-
dzą	niektóre	przekazy,	ranny	w	walkach	
z	oddziałami	 rosyjsko-austriackimi.	
Następnie	 był	 adiutantem	 dowódcy	
IX	Korpusu.	3	sierpnia	za	męstwo	wy-
kazane	w	bitwie	pod	Nowym	Segedynem	
został	odznaczony	Orderem	Zasługi	III	
klasy.	Brawura,	którą	wykazywał,	stała	
się	przyczyną	zguby.	5	sierpnia	w	dniu	
bitwy	pod	Szöregiem	 samotnie	wybrał	
się	 na	 zwiad	 na	 przedpole	 szańców.	
Tam	zaskoczyli	 go	 i	pojmali	 żołnierze	
austriaccy.	Informację	tę	podano	do	pub-
licznej	wiadomości	8	sierpnia	–	plakaty	
rozlepiono	na	ulicach	stolicy.	Świadczyło	

Uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez Urząd 
Miejski w Brzostku przy pomniku Mieczysława Wo-
ronieckiego w Budapeszcie	(fot.	Stanisław	Cholewiak)
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to	 niewątpliwie	 o	wadze,	 jaką	władze	
austriackie	przywiązywały	do	tego	zda-
rzenia.	Woronieckim	zajął	się	następnie	
Trybunał	Wojskowy,	 który	 w	dniu	
18	 października	 skazał	 go	 na	 śmierć.	
Pominięto	przy	tym	okoliczności,	które	
działalny	na	korzyść	skazańca	–	władze	
wyraźnie	szukały	odwetu	na	bohaterze	
spod	Perlasu.	Powieszono	go	20	X	1849	r.	
	 Postać	 bohaterskiego	dowódcy,	 oto-
czonego	nimbem	męczeństwa,	 obrosła	
legendą.	Niektóre	 przekazy	wskazują,	

że	 przed	 egzekucją	 poślubił	 lwowską	
artystkę	panią	Schweighofer.	W	1877	r.	
na	grobie	Woronieckiego	na	cmentarzu	
Kerepesi	 postawiono	 pomnik,	 którego	
budowę	 sfinansowano	 ze	 zbiórki	 pub-
licznej.	 Tablicę	 pamiątkową	 ku	 jego	
czci	umieszczono	 również	na	budynku	
Ministerstwa	Rolnictwa	 i	Rozwoju	Re-
gionalnego	w	Budapeszcie.	Granitowy	
obelisk	 upamiętniający	 księcia	Mie-
czysława	Woronieckiego	na	 cmentarzu	
Kerepesi	 został	 gruntownie	 odrestau-

rowany	w	1999	 r.	 staraniem	Polskiego	
Samorządu	V	dzielnicy	Budapesztu.	Co	
roku	pod	koniec	października	zbiera	się	
tam	grupa	Węgrów	i	Polonia,	by	uczcić	
pamięć	bohatera.	

Ks. Bogdan Stanaszek

Przy	 pisaniu	 artykułu	wykorzystano	
książki:	B.	Stanaszek,	Brzostek.	Tradycje	
historyczne,	Brzostek	 2014;	 I.	Kovács,	
Nieznani	polscy	bohaterowie	powstania	
węgierskiego	1848-1949,	Warszawa	2010.

Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek i ks prof. dr hab. Bogdan Stanaszek  
zapraszają na sesję naukową z okazji: 

150. rocznicy powstania styczniowego, 165. rocznicy Wiosny Ludów i powstania na Węgrzech, 5. rocz-
nicy odzyskania praw miejskich przez Brzostek w dniu 11 października 2014 r. (sobota) o godz. 9.30 

w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przy ul. 20-go Czerwca 4
Program:
9.30 – przywitanie gości

Część pierwsza – godz. 9.40-11.40
1. Prof.  István Kovács  (IH Węgierskiej  Akademii  Nauk 
w Budapeszcie), Książę Mieczysław Woroniecki – bohater 
Wiosny Ludów na Węgrzech

2. Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UPJPII w Krakowie), 
Udział mieszkańców Brzostku w powstaniu styczniowym

3. Dr  Przemysław  Stanko  (UPJPII  w Krakowie),  Spory 
brzosteckich wójtów w XV i XVI w.

4. Dr Rafał Nawrocki (KULJPII w Lublinie), Drewniany koś-
ciół św. Krzyża w Brzostku miejscem pochówku członków 
rodu Trojanowskich z Januszkowic

Część druga – godz. 12.30-14.30
5. Dr Dominika Burdzy (UJK w Kielcach), Parafia Brzostek 
w XVII-XVIII w. – kwestie gospodarcze

6. Mgr Kamil Ruszała (Uniwersytet Wiedeński/UJ w Krako-
wie), Ks. kpt. Piotr Niezgoda kapelanem w armii austro-
-węgierskiej

7. Mgr  Rafał  Szczygieł  (UPJPII  w Krakowie),  Rozbicie 
oddziału Jana Stefki ps. „Mściciel” przez UB w Grudnej 
Górnej w lutym 1946 r.

Organizatorzy:
Burmistrz Brzostku, Starosta Powiatu Dębickiego, Cen-
trum Kultury  i Czytelnictwa w Brzostku,  Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej, Instytut Historii UPJPII 
w Krakowie

inFormacJa 
	 Burmistrz	Brzostku	 informuje,	 że	 zostało	wykonane	
zadanie	pn.	„Usunięcie	i	unieszkodliwienie	wyrobów	za-
wierających	azbest	z	terenu	Gminy	Brzostek	–	etap	trzeci”	
w	 ramach	 programu	 priorytetowego	 „Gospodarowanie	
odpadami	 innymi	 niż	 komunalne,	Część	 II	 –	Usuwanie	
wyrobów	zawierających	azbest”	ogłoszonego	przez	Woje-
wódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	
w	Rzeszowie.	Unieszkodliwiono	62,56	tony	(zdemontowano	
1083	m2)	wyrobów	zawierających	azbest	z	terenu	Gminy	
Brzostek.	Dofinansowanie	tego	zadania	ze	strony	Narodo-
wego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	
wynosi	 8	 504,60zł,	 ze	 strony	Wojewódzkiego	Funduszu	
Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Rzeszowie	
5	953,22	zł,	a	ze	strony	Gminy	Brzostek	10	139,94	zł.

Burmistrz
mgr	inż.	Leszek	Bieniek

z prac rady miejskiej
 Rada	Miejska	w	Brzostku	
5	września	 br.	 obradowała	 na	
XXXVIII	sesji	pod	przewodni-
ctwem	Zofii	Skórskiej	–	Prze-
wodniczącej	Rady	Miejskiej.	
W	pierwszej	uroczystej	części	
nastąpiło	 wręczenie	 nagród	
Burmistrza	 dla	 uzdolnionych	
uczniów	 szkół	 średnich.	Na-
groda	Burmistrza	 to	wyróż-
nienie,	które	otrzymują	młodzi	
ludzie	posiadający	dużą	wiedzę	
oraz	 szczególne	 umiejętno-
ści	 w	różnych	 dziedzinach.	
Nagrody	 wręczyli:	 Leszek	
Bieniek	–	Burmistrz	Brzostku,	
Zofia	 Skórska	 –	 Przewodni-
cząca	 Rady	Miejskiej	 oraz	
Piotr	 Szczepkowicz	Zastępca	
Burmistrza.	
	 W	drugiej	 roboczej	 części	
obrad	 Burmistrz	 Brzostku	
przedstawił	informację	z	prze-
biegu	 wykonania	 budżetu	
i	kształtowaniu	się	wieloletniej	
prognozy	 finansowej	Gminy	
Brzostek	za	pierwsze	półrocze	
2014	 roku.	Zgodnie	 z	przyję-

tym	porządkiem	obrad,	Rada	
Miejska	w	Brzostku	 przyjęła	
zmiany	 do	 uchwały	 budżeto-
wej	 na	 2014	 rok	 oraz	 podjęła	
uchwały	w	sprawie	zaciągnię-
cia	zobowiązań	finansowych	na	
poczet	środków	budżetu	gminy	
roku	2015,	z	przeznaczeniem	na	
finansowanie	odbudowy	kładki	
dla	 pieszych	 przez	 rzekę	Wi-
słoka	 zlokalizowanej	w	Prze-
czycy	 oraz	 na	 finansowanie	
przebudowy	 dróg	 gminnych	
w	miejscowościach	 Grudna	
Górna,	 Grudna	Dolna	 i	Bą-
czałka.	Radni	podjęli	również	
uchwałę	w	sprawie	ustanowie-
nia	 służebności	 przesyłu	 linii	
elektroenergetycznej	 400	 kV	
relacji	Tarnów	–	Krosno	–	Isk-
rzynia	 na	 działce	 oznaczonej	
Nr	662	położonej	w	Brzostku.
	 Treść	 podjętych	 uchwał	
prezentowana	 jest	w	Biulety-
nie	Informacji	Publicznej	oraz	
na	stronie	internetowej	gminy	
Brzostek.

E. Szukała
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 Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Nadszedł więc odpowiedni czas na dokonanie podsumowań za-
dań inwestycyjnych i remontowych zrealizowanych przez Powiat Dębicki w gminie Brzostek w latach 2010-2014. Radni 
powiatowi z naszego terenu niestrudzenie zabiegali o poprawę infrastruktury drogowej oraz pozyskanie środków na 
różnorakie inwestycje. Realizacja budżetu powiatowego IV kadencji przedstawia się następująco:

wykaz zaDań inwestycyJnych i remontowych zrealizowanych  
przez powiat Dębicki w latach 2010-2014 w Gminie brzostek

Lp. Nazwa zadania Kwota wydatków Rok

1. Przebudowa	 drogi	 powiatowej	 Nr	 1317	 R	 Kamienica	 Dolna	 –	 Siedliska-
Bogusz	km	0+016–5+750	wraz	z	obiektami	inż.	 7	150	000 	2011

2. Projekt	budowy	mostu	w	Januszkowicach	wraz	z	drogą 72	000 2011
3. Projekt	remontu	drogi	powiatowej	Brzostek	–	Wola	Brzostecka 34	000 2011
4. Remont	drogi	powiatowej	Nr	1322	R	Brzostek	–	Opacionka	km	0+377–1+409 550	000 2011
5. Remont	drogi	powiatowej	Nr	1312	R	Jodłowa	–	Zawadka	Brzostecka 1	070	000 2011

6. Poprawa	 efektywności	 infrastruktury	 dydaktycznej	 w	Zespole	 Szkół	
w	Brzostku 50	000 2011

7. Wymiana	stolarki	okiennej	w	budynku	Zespołu	Szkół	w	Brzostku 43	000 2011

8. Przebudowa	mostu	na	rzece	Gogołówka	w	m.	Januszkowie	w	cdp	Nr	1323	R	
wraz	z	drogą	do	Kleci 5	800	000 2012

9. Remont	drogi	powiatowej	Nr	1319	R	Brzostek-Wola	Brzostecka	w	km	0+400-
4+400 1	600	000 2012

10. Remont	 drogi	 powiatowej	 Nr	 1316R	 w	miejscowości	 Smarżowa	 w	km	
5+130-5+730 330	000 2012

11. Poprawa	 efektywności	 infrastruktury	 dydaktycznej	 w	Zespole	 Szkół	
w	Brzostku 26	000 2012

12. Przebudowa	drogi	powiatowej	Nr	1296	R	Wielopole	–	Dębica	w	miejscowości	
Grudna 1	540	000 2013

13. Remont	drogi	powiatowej	Nr	1312	R	Zawadka	Brzostecka	–	Przeczyca 600	000 2013
14. Remont	drogi	powiatowej	Nr	1319	R	w	miejscowości	Brzostek 200	000 2013

15. Poprawa	 efektywności	 infrastruktury	 dydaktycznej	 w	Zespole	 Szkół	
w	Brzostku 4	000 2013

16. Remont	drogi	powiatowej	Nr	1317	R	w	miejscowości	Grudna	Górna 270	000 2014

17. Poprawa	 efektywności	 infrastruktury	 dydaktycznej	 w	Zespole	 Szkół	
w	Brzostku 830	000 2014

18. Remont	ogrodzenia	przy	budynku	Zespołu	Szkół	w	Brzostku 120	000 2014
19. Zakup	ciągnika	do	nauki	zawodu	dla	Zespołu	Szkół	w	Brzostku 150	000 2014

20. Remont	 placu	 przy	 Zespole	 Szkół	 w	Brzostku	 z	przeznaczeniem	 na	 plac	
manewrowy	do	nauki	jazdy 51	000 2014

Razem	inwestycje	i	remonty	Powiatu	Dębickiego	za	lata	2011	–	2014	w	Gminie	
Brzostek 20 490 000 2011-2014

wspólny wysiłek przyniósł efekty

	 Udział	Gminy	Brzostek	w	realizacji	powyższych	inwesty-
cji	był	na	kwotę	3	373	130	zł.
		 Za	wspólny	wysiłek	w	działaniach	zmierzających	do	polep-
szenia	warunków	życia	mieszkańców	Gminy	Brzostek	serdecz-
ne	podziękowania	 należą	 się:	 Panu	Władysławowi	Bielawie	
–	Staroście	Powiatu	Dębickiego,	Radnym	Powiatowym	koalicji	
Wspólnoty	Ziemi	Dębickiej	–	Prawa	i	Sprawiedliwości.	Dzięku-
ję	Panu	Grzegorzowi	Grzesiakowskiemu	i	Panu	Ferdynandowi	
Bugno	–	Radnym	Powiatowym	okręgu	Brzostek	–	Jodłowa,	
Panu	Leszkowi	Bieńkowi	–	Burmistrzowi	Brzostku,	Pani	Zofii	
Skórskiej	 –	 Przewodniczącej	Rady	Miejskiej	 oraz	Radnym	
z	Gminy	Brzostek,	Paniom	 i	Panom	Sołtysom,	Dyrektorom	
szkół	 i	wszystkim,	którzy	w	jakikolwiek	 sposób	przyczynili	
się	do	wsparcia	naszych	działań.	
	 Oprócz	przedstawionych	wyżej	 inwestycji	udało	się	zrea-

lizować	w	Publicznej	Szkole	Podstawowej	w	Brzostku	szereg	
projektów	na	łączną	kwotę	około	104	777	zł.	
	 W	ostatnich	latach	w	ramach	grantów,	wniosków	i	projektów	
dla	szkoły,	dzieci,	młodzieży	i	starszych	oraz	stowarzyszenia	
„Razem	w	Przyszłość”	na	umowach	 sezonowych	pracowało	
ponad	100	osób.	Realizowali	oni	wzorowo	zadania	z	zakresu	
oświaty,	pomocy	społecznej,	dziedzictwa	kulturowego	w	re-
gionie.
	 Cieszy	 fakt,	 że	 praca	 zespołowa	wielu	 ludzi	 przyniosła	
wymierne	 efekty	w	postaci	 lepszej	 infrastruktury	 drogowej	
i	oświatowej	oraz	licznych	przedsięwzięć,	które	służyły	małemu	
i	dużemu	Człowiekowi.	
	 Z	 całego	 serca	 dziękuję	wszystkim,	 którzy	nas	wspierali	
jako	radnych	powiatowych

Maria Przebięda
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	 W	 niedzielę	 siódmego	
września	 uczniowie	Zespo-
łu	 Szkół	 im.	 Jana	 Pawła	 II	
w	Brzostku	 pod	 opieką	 na-
uczycieli:	Małgorzaty	 Au-
gustyn	oraz	Teresy	Młyniec	
reprezentowali Starostwo 
Powiatowe	 na	 Dożynkach	
Powiatowych	w	Zawadzie.	
Młodzież	prezentowała	wie-
niec	dożynkowy,	który	przed-
stawiał	Patrona	naszej	szkoły	

–	świętego	Jana	Pawła	II.	Uro-
czystościom	 odpustowym,	
podczas	których	poświęcone	
zostały	wieńce	żniwne	prze-
wodniczył	 ksiądz	 Biskup	
Łomżyński-Tadeusz	Brona-
kowski.	W	głoszonej	homilii	
dziękował	 rolnikom	 za	 trud	
ich	pracy,	a	także	nawoływał	
do	trzeźwości	Narodu.	

Małgorzata Augustyn,  
fot. Teresa Młyniec

młodzież z zs im. Jana pawła ii w brzostku 
na Dożynkach powiatowych w zawadzie

aby tradycja nie zginęła!
„Plon niesiemy, plon
W gospodarza dom,
Żeby	dobrze	plonowało,
Po sto korcy z kopy dało,
Plon niesiemy, plon,
W gospodarza dom.”

	 Dożynki,	 Święto	 Plonów,	Wieńce	 –	
obchodzi	 się	 zwykle	w	jedną	 z	niedziel	
września	po	zakończeniu	żniw.	Dożynki	
w	sposób	 symboliczny	 kończą	 żniwa,	
wieńcząc	 tym	 samym	 roczny	 cykl	 prac	
polowych.	 Święto	 to	 wyraża	 podzię-
kowanie	 za	 szczęśliwe	 zbiory	 i	prośbę	
o	urodzaj	w	przyszłych	latach.
	 Dożynki	w	parafii	 siedliskiej	 odby-
ły	 się	 7	września.	Nie	mogło	w	naszej	
świątyni	 zabraknąć	wieńca,	 będącego	

nieodzownym	elementem	święta	plonów.	
Co	prawda	można	go	obecnie	kupić	lub	
wypożyczyć,	ale	„Boguszanki”	postano-
wiły	taki	wieniec	wykonać	samodzielnie.	
To	 trudna	 i	misterna	praca.	Wyplatanie	
wieńca	 jest	 bardzo	 czasochłonne,	wy-
maga	 precyzji	 i	dużej	 pomysłowości.	
Najpierw	trzeba	zebrać	plony,	zgromadzić	
potrzebne	materiały	oraz	zbudować	kon-
strukcję.	Przy	budowie	konstrukcji	dużą	
inwencją	i	zaangażowaniem	wykazał	się	
Pan	Zbigniew	Wodzień.	Pomagał	też	Pan	
Jan	Gąsior	służąc	fachową	poradą.	Panom	
serdecznie	dziękujemy	i	mamy	nadzieję	
na	dalszą	współpracę.	Wspólne	przygo-
towanie	wieńca	dożynkowego	przyniosło	
nam	wiele	 zadowolenia,	 ponieważ	 taka	
praca	 daje	mnóstwo	 satysfakcji	 i	przy-
wraca	 tradycję.	Drugim	ważnym	 ele-
mentem	jest	chleb	dożynkowy,	bardziej	
niż	zwykle	udekorowany.	Powinien	być	

upieczony	 z	mąki	 ze	 świeżo	 zebranego	
tegorocznego ziarna. Takiego chleba nie 
powinno	zabraknąć	w	żadnym	domu.
	 Z	wyplecionym	wieńcem	i	upieczonym	
chlebem	„Boguszanki”	w	towarzystwie	
druhów	 siedliskiej	OSP	 podziękowały,	
uczestnicząc	w	uroczystej	sumie,	za	zbio-
ry,	prosząc	o	dobre	plony	na	następny	rok.
	 Należy	 również	wspomnieć	 o	tym,	
że	w	trakcie	wyplatania	wieńca	 część	
„Boguszanek”	pracowało	plewiąc	i	sprzą-
tając	reprezentacyjny	plac	w	Siedliskach-
-Bogusz.	Dzięki	pracy	naszych	Pań,	plac	
wygląda	coraz	piękniej,	stanowi	wizytów-
kę	naszej	wsi	oraz	miejsce	spotkań	dzieci,	
młodzieży	i	starszych.	Jest	też	miejscem,	
na	którym	odbywają	się	festyny	i	zabawy	
taneczne.	Naprawdę	mamy	się	czym	po-
chwalić.

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
„BOGUSZANKI”
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	 Ponoć	nikt	 nie	 jedzie	 do	Medziugorie	 przez	przypadek,	
a	decyzją	 o	udziale	w	pielgrzymce	 ludzie	 odpowiadają	 na	
zaproszenie	Maryi.	Wiele	spraw	rodzinnych	tam	się	rozwią-
zuje	–	nie	zawsze	tak,	jak	sobie	zaplanowaliśmy,	bo	to	Maryja	
kieruje	dalszym	biegiem	spraw,	ale	tam	łatwiej	jest	spełnić	
warunek	„bądź	wola	Twoja”	powierzając	Jej	swoje	kłopoty.	
Najczęściej	prosimy:	daj	Boże	zdrowie,	miłość,	dobrą	pracę,	
zgodę	w	rodzinie,	a	Matka	Boska	ma	tylko	wypełnić	naszą 
wolę,	nasze	żądanie,	prośby.	Ale	Ona	ma	swoje	plany	wzglę-
dem	tych	spraw	i	realizuje	je	nieraz	w	zaskakujący	sposób,	
rozwiązując	nasze	problemy	po	swojemu,	zupełnie	inaczej,	
niż	tego	oczekiwaliśmy.	
	 W	tym	pięknym	i	świętym	miejscu	jest	nam	łatwiej	zawie-
rzyć	Maryi	i	zdać	się	na	jej	wolę.	Kochani,	dobrem	należy	się	
dzielić,	więc	weźcie	ze	sobą	kogoś	bliskiego	–	męża,	żonę,	
narzeczonego,	brata,	siostrę,	wnuka	i	jedźcie	zaczerpnąć	z	tej	
krynicy	wiary	i	miłości.

cytaty z książki paolo brosio: ”medziugorie. cud 
zapachu lawendy”
	 „Za	każdym	razem,	kiedy	wracałem	do	Medziugoria,	czu-
łem	potężną	potrzebę	jak	najszybszego	powrotu	na	ten	spła-
chetek	ziemi,	gdzie	prawie	nic	nie	ma.	Jest	tam	tylko	ta	jedna	
rzecz	–	obfitość	Bożych	Łask.	Obecność	Chrystusa	jest	tam	tak	
przemożna,	że	będąc	tam,	nie	sposób	odczuwać	zmęczenia,	
chorób	fizycznych,	cierpień	i	zranień	psychicznych.	Czuje	się	
tylko	pragnienie	intensywnego	życia	w	każdej	minucie	w	tym	
bezdrzewnym	i	dzikim	miejscu	pełnym	kamieni	i	kolczastych	
krzaków”.
	 „Myślę,	że	w	powietrzu	aż	czuć	obfitość	Ducha	Świętego,	
który	krąży	wszędzie	w	tamtej	okolicy,	a	wszystko	wygląda	
cudownie.	Medziugorie	 –	 to	 kamienie,	 ciernie,	wizjonerzy	
i	zakonnicy.	To	nieprawdopodobnie	ugwieżdżone	niebo.	To	
słońce	obracające	się	w	niezwykły	sposób.	To	niespotykane	
czerwone	 zachody	 słońca	w	postaci	 krzyża.	To	 chmury	na	
niebie	w	formie	 aniołów	 stróżów.	To	 zapachy	przenikające	
powietrze.	Zapach	lawendy.	Zapach	róż	i	cyklamenów,	nawet	
jeżeli	w	okolicy	nie	ma	nawet	śladu	tych	kwiatów	i	nie	ma	ro-
ślin,	które	mogłyby	rozsiać	ten	aromat	w	powietrzu.	Dla	mnie	
to	widok	raju	na	ziemi.	Myślę,	że	Bóg	wziął	nożyce	i	wyciął	
kawałek	nieba,	a	ten	kawałek	spadł	na	ziemię.	Ten	kawałek	
raju	spadając,	osiadł	na	spłachetku	ziemi	wciśniętym	między	
górę	Kriżevac	i	wzgórze	Podbrdo”.
	 „Pokój	i	miłość	Medziugoria	–	to	witaminy	dla	ludzkiego	
ciała	chroniące	przed	chorobami	fizycznymi,	psychicznymi	
i	moralnymi.	Chronią	nas	przed	wojną	i	nienawiścią,	przed	
zazdrością	i	zawiścią,	przed	ludzką	mściwością	i	złością.	Kie-
dy	jesteś	w	Medziugoriu,	daj	się	oderwać,	nie	pracuj	głową,	
żeby	wszystko	rozwiązać.	Idź	do	Matki	Boskiej	i	oddaj	w	Jej	
ręce	swoje	trudy,	a	Ona	o	tobie	nie	zapomni”.

	 „W	kwietniu	2010	r.	papież	Benedykt	XVI	podpisał	dekret	
ustanawiający	komisję	do	zbadania	fenomenu	Medziugoria	
pod	kierownictwem	kardynała	Camilla	Ruiniego”..
Obecnie	 komisja	 zakończyła	 swą	 działalność	 i	przekazała	
dokumenty	do	watykańskiej	Kongregacji	Nauki	Wiary.

orędzie 
matki bożej 
z 2 września 
2014 (medziu-
gorje)
„Drogie	 dzieci,		
Ja,	wasza	Matka,	
ponownie	 przy-
chodzę	 do	 was	
z	nieskończonej	
miłości,	 z	nie-
skończonej	miło-
ści	Ojca	Niebie-
skiego.	 Patrząc	
w wasze serca 
widzę,	 że	wielu	
z	was	przyjmuje	
mnie	jako	swoją	
Matkę	,	a	szcze-
rym	 i	czystym	
se rcem pr ag-
nie	 być	 moimi	
a p o s t o ł a m i .	
Lecz	 ja	 jestem	
również	Matką	
i	dla	was,	którzy	mnie	nie	przyjmujecie,	a	w	zatwardziałości	
swojego	serca	nie	chcecie	poznać	miłości	mojego	Syna.	Nie	
wiecie	jak	bardzo	cierpi	moje	serce	i	jak	bardzo	proszę	mojego	
Syna	za	wami.	Proszę	Go,	aby	uzdrowił	wasze	dusze,	bo	On	
to	może	uczynić.	Proszę	Go,	aby	was	oświecił	cudem	Ducha	
Świętego,	 abyście	 przestali,	wciąż	 od	 nowa,	 zdradzać	Go,	
przeklinać	i	ranić.	Całym	sercem	modlę	się	o	to,	abyście	pojęli,	
że	tylko	mój	Syn	jest	zbawieniem	i	światłością	świata.	A	wy,	
moje	dzieci,	moi	drodzy	apostołowie,	zawsze	noście	mojego	
Syna	w	sercu	i	w	myślach.	W	ten	sposób	niesiecie	miłość.	Ci	
wszyscy,	którzy	
Go	 nie	 znają,	
rozpoznają	Go	
przez	waszą	mi-
łość.	W	szcze-
gólny	 sposób	
j e s t em 	 p r z y	
waszych	Paste-
rzach,	gdyż	mój	
Syn 	 powo ła ł	
ich,	aby	prowa-
dzili	was	drogą	
ku	wieczności.	
Dziękuję	wam,	
moi	 apostoło-
wie,	 za	 ofiary	
i	miłość.”

spotkania 
z widzącymi 
(wizjonerami)
 W poniedzia-
łek,	8	września,	
w	dniu	Urodzin	
Matki	 Boskiej	
mieliśmy	 spot-
kanie	 z	Wicką	

moja druga pielgrzymka do medziugorie
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w	kaplicy	w	Wionicy	 o	siódmej	 rano.	Wicka	 od	 33	 lat	ma	
codzienne	osobiste	spotkania	z	Matką	Bożą	(oprócz	niej	co-
dzienne	widzenie	ma	Ivan	i	Marija).	Widząca	Wicka	mówiła	
o	potrzebie	i	roli	modlitwy,	o	miłości,	zgodzie,	wzajemnym	
wybaczaniu,	roli	postu.	Mówiła,	że	Matka	Boska	prosi	o	mod-
litwy	za	księży,	aby	mieli	siły	i	niezachwianą	motywację	do	
pośredniczenia	między	Panem	Jezusem	a	wiernymi.
Szybko	nawiązała	żywy	kontakt	ze	zgromadzonymi,	uśmie-
chem,	gestami	i	życzliwością	zjednując	zebranych	dla	Maryi.	
Owacyjnie	podziękowaliśmy	jej	za	spotkanie.	Na	widzeniu	
o	1840	w	tym	dniu	Wicka	prosiła	Maryję	o	błogosławieństwo	
dla	uczestników	spotkania.
	 W	 środę	 o	1630	Widzący	 Ivan	 spotkał	 się	 przy	 ołtarzu	

polowym	z	pielgrzymami.	Mówił,	że	już	na	pierwszym	ob-
jawieniu	25	czerwca	1981	roku	Maryja	powiedziała	im,	aby	
wybrali	 Jezusa,	bo	On	 jest	 ich	pokojem	 i	radością.	Maryja	
wzywa	nas,	abyśmy	Boga	postawili	na	pierwszym	miejscu.	
Świat	jest	w	ciemności,	a	Matka	Boska	pragnie	nas	wyzwolić	
z	tej	ciemności.	Ona	przynosi	nadzieję,	pragnie	nas	podnieść,	
pocieszyć.	Świat	jest	na	rozdrożu	–	czy	wybrać	sekularyzację,	
materializm	czy	wybrać	Boga.	Przyszliśmy	do	źródła,	aby	się	
pokrzepić.	Codziennie	mamy	być	otwarci	na	Łaskę	i	wzra-
stać	w	świętości.	Ona	 jest	Królową	Pokoju,	 syn	 Ją	wysłał,	

aby	wzywała	 do	 pokoju,	 bo	 świat	 czeka	 samozniszczenie.	
Zmęczona	rodzina,	kościół,	 społeczeństwo.	Zbyt	wiele	 jest	
słów	we	współczesnym	świecie,	trzeba	czynów	–	nie	mówić	
o	pokoju,	a	czynić	pokój.	Nie	ma	żywego	kościoła	bez	żywej	
rodziny,	dziś	rodzina	krwawi.	Maryja	wzywa	do	przebaczenia	
sobie	i	drugiemu,	aby	otworzyć	drzwi	dla	Ducha	Świętego.	
Modlić	się	sercem,	nie	ustami.	To	ma	być	rozmowa,	która	da	
pokój	i	radość.

kriżevac
 We wto-
rek	9	wrześ-
nia o godz. 
6-tej	 wszy-
scy	 uczest-
niczyliśmy	
w 	D r o d z e	
Krzyżowej	
z 	 t r u d e m	
pokonują c	
520m	 ska-
listej	 drogi	
na	Kriżevac.	
Nieśliśmy	ze	
sobą	 swoje	
złe	 uczyn-
k i , 	 w a d y	
charakteru,	
nałogi,	zwąt-
pienia i pew-
nie dlatego 
było	nam	tak	
ciężko.	 Ale	
obok	Krzy-
ża	 było	 już	
nam	 pięk-
nie	 i	lekko,	
bo	wstąpiła	
w n a s  n a -
dzieja,	 że	mimo	upadków	zdołamy	 się	 podnieść	 z	pomocą	
Jezusa	i	Maryi.

	 Na	 koniec	 zacytuję	wiersz	 p.	 Bernadety	 Samborskiej	
z	miejscowości	Ujazd	w	parafii	Brzyska:
Wezwanie do Maryi
O	Matko	nasza,	to	jest	ten	czas,	byś	na	świat	wylała	zdroje	Łask
Dziś	szatan	chce	wyrwać	nam	wiarę.	Podstępnie	przysłania	
Chrystusa	ofiarę.
Przyjdź	Maryjo	 pełna	Łaski,	 rozświetlaj	 po	 świecie	 nieba	
blaski.
Tak	bardzo	świat	nikczemnieje	a	Twoje	matczyne	serce	boleje.
Bądź	 nam	 naszą	 powierniczką,	w	tych	 trudnych	 czasach	
strażniczką.
Ulecz	chore	rodziny,	o	to	Cię	bardzo	prosimy.
Umacniaj	sumienia	udręczone,	chorą	pogonią	umęczone.
Usłysz	Maryjo	nasz	błagalny	głos	i	odmień	świata	zły	los.”

Janina Słupek

Serdeczne	podziękowania	całej	rodzinie	Szukałów,	Zofii	
i	Kazimierzowi	Sarnom,	Zofii	Socha,	sąsiadom,	znajo-

mym	oraz	wszystkim,	którzy	wzięli	udział	
w	uroczystości	pogrzebowej
Śp. Czesławy Musiał

składają córki z rodzinami

Serdeczne	podziękowania	
dla	Pani	Wandy	Lisowskiej	
za	pomoc	i	serce	okazywane	

naszej	Mamie
Śp. Czesławie Musiał

składają córki z rodzinami
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	 „Sprzątanie”	w	Gminie	Brzostek	odbywało	się	w	ostatnim	
tygodniu	września.	Jak	co	roku	w	akcję	włączone	zostały	dzieci	
i	młodzież	wszystkich	placówek	oświatowych	z	terenu	naszej	
Gminy.	W	tym	wydarzeniu	wzięło	udział	1400	uczniów.	
	 Zadowoleni	 chłopcy	 i	dziewczęta	 z	dużym	zaangażowa-
niem,	z	uśmiechem	na	buziach,	uzbrojeni	w	rękawice	i	worki	
sprzątali	okoliczne	tereny	przy	drogach	i	placach.	Zbieranie	
odpadów	 odbywało	 się	w	sposób	 selektywny,	 a	następnie	
worki	 odbierane	 były	 przez	Zakład	Gospodarki	Komunal-
nej	w	Brzostku	Sp.	z	o.o.	Szczególne	podziękowania	należą	
się	dzieciom	i	młodzieży	naszej	gminy	oraz	opiekunom	jak	
również	 leśniczym	Andrzejowi	Witkowi	 oraz	 Łukaszowi	
Kucharskiemu	za	aktywny	udział	w	„Akcji	Sprzątania	Świata	
–	Polska	2014”	połączony	ze	sprzątaniem	lasu	w	Smarżowej,	
które	w	tym	roku	przeprowadziło	Gimnazjum	w	Brzostku.	Po	
sprzątaniu	młodzież	została	zaproszona	na	pieczone	kiełbaski	
przy	ognisku.
	 Podobnie	 jak	w	latach	poprzednich	organizatorami	Akcji	
na	terenie	naszej	Gminy	był	Urząd	Miejski	w	Brzostku	przy	
współudziale	Nadleśnictwa	Dębica	oraz	Starostwa	Powiato-
wego	w	Dębicy.	
	 „Sprzątanie	Świata”	to	wspólna	lekcja	poszanowania	środo-
wiska.	Pamiętajmy,	że	jakość	środowiska,	w	którym	żyjemy	to	

sprawa	codziennych	wyborów	każdego	z	nas.	Niech	ta	akcja	
stanie	 się	pretekstem	do	 tego,	 żeby	każdego	dnia	odpowie-
dzialnie	korzystać	ze	środowiska.	

B.Z.

turysto! szanuj środowisko – to hasło przewodnie sprzątania Świata 2014

	 Tradycją	stało	się	i	na	stałe	weszło	do	kalendarza	brzoste-
ckiej	podstawówki	wydarzenie	przypadające	na	trzeci	tydzień	
września.	Wtedy	to	do	akcji	przystępują	ci,	którym	na	sercu	
leży	dobro	środowiska	naturalnego.	Patronat	nad	tym	przed-
sięwzięciem	objęła	Fundacja	Nasza	Ziemia,	która	
corocznie	nawołuje	do	„sprzątania	świata”.
	 Podobnie	było	i	w	tym	roku,	kiedy	to	wielu	ucz-
niów	naszej	szkoły	w	ochronnych	rękawiczkach	
i	z	workami	do	segregacji	śmieci	z	ochotą	i	zapa-
łem	przystąpiło	do	porządkowania	swojej	„małej	
Ojczyzny”.	Dzięki	tej	akcji	uczniowie	przekonali	
się,	że	 takie	zachowanie	 jak	wyrzucanie	śmieci	
do	lasu	czy	rowu	jest	naganne	i	niedopuszczalne.	
Porządkując	teren	uczyli	się	także	odpowiedniej	
segregacji	odpadów.
	 Ta	 coroczna	 akcja	 to	 nie	 tylko	 kilkudniowe	
porządkowanie	otoczenia,	ale	przede	wszystkim	
kształtowanie	proekologicznych	zachowań	i	zapo-
bieganie	powstawaniu	nowych	odpadów.	To	także	
powszechna	 nauka	 radzenia	 sobie	 z	 segregacją	
śmieci.	Uczniowie	biorący	udział	w	„Sprzątaniu	
świata”	mają	 się	 stać	wzorem	do	naśladowania	
również	 dla	 dorosłych,	 którzy	powinni	 świecić	
przykładem	szacunku	do	środowiska	naturalnego.	
	 Nasi	 uczniowie	poważnie	potraktowali	 tego-

roczną	zbiórkę	śmieci,	czego	efektem	było	27	wypełnionych	
po	brzegi	worków.	Jak	zwykle	cała	akcja	przebiegła	sprawnie	
i	dała	jej	uczestnikom	satysfakcję	z	dobrze	wykonanej	pracy.	

atsz

uczniowie z sp w brzostku poważnie potraktowali „sprzątanie Świata”



15Wiadomości Brzosteckie Nr 10/2014

	 W	 ramach	 kontynuacji	 ak-
cji	 edukacyjno-informacyjnej	
„Nasze	 dzieci	 segregują	 śmie-
ci”	Gmina	Brzostek	 propaguje	
zalety	 toreb	 ekologicznych	 na	
zakupy.	 Granatowe	 ekotorby	
z	nadrukiem	 „Gmina	Brzostek	
dba	 o	środowisko”	 są	 bardzo	
trwałe,	wygodne	w	użytkowaniu,	
uniwersalne,	pakowne,	a	ostatnio	
także	 bardzo	modne,	 a	przede	
wszystkim	przyjazne	dla	środo-
wiska.
	 Właściciele	 nieruchomości	
zamieszkałych	 i	niezamieszka-
łych	z	Gminy	Brzostek,	którzy	na	
bieżąco	regulują	opłatę	za	odpady	
komunalne	otrzymają	bezpłatnie	
torbę	 ekologiczną	u	sołtysa	wsi	

lub	w	siedzibie	Urzędu	Miejskie-
go	w	Brzostku	w	biurze	nr	8.	
	 Serdecznie	 zachęcamy	 do	
używania	 ekotorby	 przez	 każ-
dego	 mieszkańca.	 Promując	
ochronę	środowiska	starajmy	się	
nie	korzystać	z	foliowych	toreb,	
które	nie	podlegają	biodegrada-
cji,	 a	ich	 rozkład	 trwa	 setki	 lat,	
dodatkowo	są	one	odpowiedzial-
ne	za	zaśmiecanie	naszej	okolicy.
	 Torba	 ekologiczna	 jest	 sym-
bolem	 świadomości	 ekologicz-
nej,	 a	także	 dobrego	 gustu	 jej	
posiadacza.	 Nosząc	 otrzyma-
ną	 ekotorbę	 promujemy	 naszą	
Gminę	 i	chronimy	 środowisko	
naturalne.

Monika Lemek

Gmina brzostek dba o środowisko

 Jak wynika z rankingu 
opublikowanego w Piśmie 
Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”, brzostecki 
samorząd wydał na admi-
nistrację w kategorii miasto 
10–15 tys. mieszkańców 
najmniej w Polsce, bo tylko 
183,03 zł w przeliczeniu na 
1 mieszkańca.

	 Gmina	Brzostek,	wbrew	po-
wszechnej	opinii,	już	od	dawna	
nie	marnowała	 pieniędzy	 na	
administrację.	W	roku	 2002	
zajmowała	41	miejsce,	a	w	na-
stępnych	 latach	 systematycz-
nie	 pięła	 się	w	górę.	W	roku	
2009	Brzostek	odzyskał	prawa	
miejskie	 i	pomimo	 sceptycz-
nych	 prognoz	 przeciwników	

tego	 faktu,	 koszty	 utrzyma-
nia	 administracji	 wcale	 nie	
wzrosły,	 a	wyraźnie	 zmalały.	
W	latach	2012–2013	Brzostek	
miał	 już	 najniższe	w	Polsce	
wydatki	na	ten	cel.	Dla	lepsze-
go	zilustrowania	brzosteckich	
oszczędności	 podaję	 gminę,	

która	 w	tej	 samej	 kategorii	
wydała	 na	 administrację	 naj-
więcej,	bo	aż	684,69	zł	w	prze-
liczeniu	na	1	mieszkańca.	Jest	
to	 Tarczyn	w	województwie	
mazowieckim.
	 Ranking	ten	wykazuje	do-
bitnie,	że	brzostecki	samorząd	

wcale	 nie	 jest	 rozrzutny	 i	nie	
wydaje	 pieniędzy	 lekkomyśl-
nie,	a	hasła	typu:	gdyby	obciąć	
pieniądze	 przeznaczane	 na	
„nich”,	to	starczyłoby	na	wiele	
innych,	 zaniedbanych	 dzie-
dzin,	są	całkowicie	niezasadne.

Józef Nosal

brzostecki samorząd wyraźnie oszczędza na administracji

Tabela przedstawia pierwszą dziesiątkę w rankingu

	 W	niedzielę	31	sierpnia	br.	w	Rzeszowie	
odbyła	się	VI	edycja	Targów	dla	Lokalnych	
Grup	Działania	 oraz	 Lokalnych	Grup	
Rybackich	z	terenu	województwa	podkar-
packiego.	Dzień	ten	był	doskonałą	
okazją	do	promocji	walorów	kuli-
narnych	oraz	dziedzictwa	kulturo-
wego	i	rękodzieła	naszego	regionu.
	 W	 tegorocznej	 edycji	 targów	
do	celów	wystawienniczych	udo-
stępniono	deptak	na	ul.	Tadeusza	
Kościuszki.	Organizatorem	Tar-
gów	 był	 Samorząd	Wojewódz-
twa	 Podkarpackiego,	 natomiast	
współorganizatorem	 był	 Urząd	
Miasta	 Rzeszowa.	 Podczas	 tar-
gów	24	Lokalne	Grupy	Działania	
z	Podkarpacia	zaprezentowały	pro-
dukty	tradycyjne	i	rękodzielnicze,	
które	wytwarzane	są	na	obszarze	
działania	 poszczególnych	LGD.	Podczas	
targów	 przeprowadzony	 został	 konkurs	
na	,,Najciekawsze	stoisko	promujące	obszar	
działania	Lokalnej	Grupy	Działania	oraz	

Lokalnej	Grupy	Rybackiej”.
	 Stowarzyszenie	Lokalna	Grupa	Dzia-
łania	 „LIWOCZ”	 reprezentowane	 było	
przez	Koło	Łowieckie	„LIS”	z	Brzostku.	

Produkty	tradycyjne	przygotowane	przez	
Panów	 z	Koła	 Łowieckiego	 oraz	 trofea	
myśliwskie	 cieszyły	 się	 ogromnym	 za-
interesowaniem	wśród	 odwiedzających	

stoisko.	Na	stoisku	można	było	zasmako-
wać	m.	in.	kiełbasy	i	bigosu	z	dziczyzną,	
pasztetu	z	królika.	Dla	smakoszy	słodkości	
przygotowano	tort	z	logo	LGD,	wykonany	
przez	pracownię	cukierniczą	Pani	Renaty	
Kafel.
	 Na	 stoisku	 ,,Liwocza”	 zaprezentowa-

no	 również	wyroby	 pochodzące	
z gospodarstwa pszczelarskiego 
„Pszczółka”	Jacka	Babicza	z	Pilzna.	
Miody	 z	pasieki	 i	wyroby	pszcze-
larskie	 cieszyły	 się	 ogromnym	
powodzeniem. 
	 Pracownicy	biura	LGD	przywieź-
li	do	Rzeszowa	to,	co	przez	kilka	lat	
funkcjonowania	 udało	 im	 się	wy-
pracować.	Głównym	przedmiotem	
promocji	 była	 oferta	 turystyczna	
składającą	się	z	biuletynów,	publi-
kacji	 kulinarnych,	 przewodników	
turystycznych,	 ulotek	 informacyj-
nych.	
	Wszystkim	osobom	 reprezentu-

jącym	 nasze	 Stowarzyszenie	 składamy	
serdeczne	podziękowania	za	trud	włożony	
w	przygotowanie	stoiska	LGD	LIWOCZ.	

Agnieszka Zaranek

Vi edycja targów dla lokalnych Grup Działania

Tort wykonany przez Panią Renatę Kafel
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Gminne Dożynki 2014 r.
„Plon, niesiemy plon, gospodarzom w dom.
Szczerozłote zboża kłosy, będzie chleba u nas dosyć
Aż do drugich żniw…”
                          Pieśń dożynkowa

	 Niedziela	14	września	2014	roku	była	ciepła	i	pogodna.	Błę-
kitne	niebo	tu	i	ówdzie	odziane	było	małymi	bałwankami	chmur	
i	obłoków.	Lekki	wiatr	powiewał	spokojnie.	Rynek	brzostecki	
zastawiony	był	kramami,	straganami	i	stoiskami	wielorakich	
„wabików”,	 słodyczy	 i	zabawek	 zatopionych	w	żywe	kolory.	
Stoisko	 z	płytami	 i	grami	 komputerowymi	 było	 obstawione	
młodzieżą	i	stąd	niosła	się	muzyka,	młodzieżowa	i	rytmiczna.	
Coraz	to	słychać	było	pieśni	śpiewane	przez	współczesnych	idoli	
młodzieży	–	zainteresowanie	było	bardzo	duże.	Dzieci	kupowa-
ły	race	i	gry,	a	maluchy	zadowalały	się	kolorowymi	zabawkami	
i	różnorakimi	karmelkami.	Spore	grupy	parafian	wychodziły	
z	brzosteckiego	kościoła,	a	inne	zaś	wchodziły.	Parkingi	były	
pełne	samochodów	–	przyjeżdżały	całe	rodziny	–	bo	to	przecież	
był	dzień	odpustu	brzosteckiego	i	dożynek	gminnych.
	 Od	południa	ruch	na	rynku	brzosteckim	był	jeszcze	większy,	
bo	przyjeżdżali	przedstawiciele	poszczególnych	wsi	z	wieńcami	
i	koszami	dożynkowymi,	które	były	dostojne	i	okazałe.	Jechali	
„żeńcy	 dożynkowi”	 furmankami	 zaprzężonymi	w	dorodne	
konie	 i	przystrojone	 kolorowymi	wstążkami,	 z	pękami	 ziół	
i	gałązek.	Wieńce	dożynkowe	były	o	przeróżnych	kształtach	
i	wymyślnych	kompozycjach,	a	korowód	„żniwiarzy”	też	był	
ubrany	w	reprezentacyjne	stroje,	ubiory	ludowe.	Jadąc	śpiewali	
ludowe	pieśni,	które	odbijały	się	echem	od	zabudowań	na	rynku.	
	 Jechały	też	korowody	dożynkowe	na	bryczkach,	a	powożący	
woźnica	mocno	trzaskał	z	bata,	muzykanci	głośno	grali	ludowe	
przyśpiewki,	 zaś	 dziewczęta	 i	chłopcy,	 kobiety	 i	mężczyźni,	
siedzący	wokół	wieńców	dożynkowych,	 głośno	 intonowali	
pieśni	i	przyśpiewki.	Było	wesoło	i	bardzo	rodzinnie.
	 Po	kilkukrotnym	objeździe	rynku,	po	paradzie	korowodów	
dożynkowych	jechali	uczestnicy	dożynek	ulicą	Szkolną	na	te-
ren	dawnej	plebanii,	a	dziś	pod	WTZ	i	ŚDS,	gdzie	świętowano	
uroczystość	zakończenia	zbioru	plonów	zwanych	dożynkami.
	 Na	balkonie	WTZ-u	widniał	 napis:	 „Za	 chleb	powszedni	
dziękuję	Ci	Panie,	Ojcze	Nasz”,	który	był	mottem	Mszy	świętej	
dziękczynnej	za	szczęśliwe	zbiory,	celebrowanej	przez	księży:	
proboszcza	 parafii	 brzosteckiej	 p.w.	 Podwyższenia	Krzyża	
Świętego	ks.	 dr.	 Jana	Cebulaka	 i	wikariusza	 ks.	Krzysztofa	
Moszyńskiego.	Wokół	ołtarza	zgromadziło	się	sporo	rolników	
z	całymi	rodzinami	z	całej	gminy	brzosteckiej,	którzy	przyszli	
podziękować	Bogu	za	szczęśliwy	rok	i	za	hojne	plony	zebrane	
z	ziemi.	W	homilii	 ksiądz	 proboszcz	 przywołał	 słowa	 św.	
Jana	Pawła	II	–	naszego	Piotra	przełomu	XX	i	XXI	w.	–	który	
w	Krośnie	mówił	 o	trudzie	 pracy	 rolników	 i	zwracał	 uwagę	
na	 to,	 że	 rolnictwo	winno	być	wspierane	na	 równi	 z	innymi	
gałęziami	 życia	 społecznego.	Rolnictwo	winno	był	w	pełnej	
symbiozie	życia	społecznego	narodu,	a	sprawy	rolników	winny	
być	priorytetem	w	ustalaniu	ustaw	rządowych	i	międzynaro-
dowych,	gdyż	rolnik	–	wieś	polska	–	jest	żywicielem	narodu.	
Kaznodzieja	przywołał	fragment	wiersza	Marii	Konopnickiej	
„Oj	ziemio,	ty	ziemio	sieroto…”	i	wzywał	„możnych”	tego	świa-
ta	do	życzliwego	traktowania	chłopa	polskiego	i	jego	trudów.	
Zwrócił	on	też	uwagę	na	konieczność	zabezpieczenia	wolnej	
inicjatywy	rolnikom.
	 Po	Mszy	 świętej	 odbyły	 się	 prezentacje	wieńców	dożyn-
kowych	wraz	z	tacami	pełnymi	owoców,	warzyw	i	artykułów	
wyprodukowanych	przez	gospodarzy	naszej	brzosteckiej	gminy.	
Na	poczesnym	miejscu	był	bochen	chleba	–	okrągły,	pękaty,	
z	rumianą	skórką	i	zaznaczonym	znakiem	krzyża.	To	tradycja	
wiejska	 polska	 nakazuje	 rozpoczynać	 dzielenie	 chleba	 przy	
stole	od	znaku	krzyża,	 to	nasza	 tradycja	narodowa	nakazuje	
dbać	o	każdą	okruszynę	chleba,	bo	każda	krzta	chleba	nazna-
czona	jest	wielkim	wysiłkiem	rolnika.	Przed	laty	całe	pokolenia	
związane	były	z	szacunkiem	i	miłością	do	chleba	i	do	ziemi	oj-
czystej:	„do	kraju	tego,	gdzie	kruszynę	chleba	podnoszą	z	ziemi	
przez	uszanowanie,	dla	darów	nieba	tęskno	mi	Panie…”	pisał	
Cyprian	Kamil	Norwid,	a	za	nim	powtarzały	rzesze	emigrantów	
polskich	dawniej	i	powtarzają	po	dziś	dzień.

	 Korowód	dożynkowy	prowadzili	starostowie	Krystyna	Wój-
towicz	–	sołtys	wsi	Grudna	Dolna	i	radna	gminy	–	wzorowa	
matka	czwórki	dzieci	i	gospodyni,	która	wraz	z	mężem	Piotrem	
pracuje	 na	 pięciohektarowym	gospodarstwie	 produkującym	
zboża.	Starostą	zaś	Edward	Podraza	z	Przeczycy,	ojciec	pię-
ciorga	dzieci,	który	wraz	z	żoną	Joanną	prowadzi	gospodarstwo	
na	dwunastohektarowym	areale,	gdzie	uprawia	zboża,	buraki	
cukrowe	oraz	hoduje	trzodę	chlewną.	Starostowie	przekazali	
bochen	 chleba	 burmistrzowi	Brzostku	Leszkowi	Bieńkowi	
z	prośbą,	aby	go	dzielił	sprawiedliwie	dla	wszystkich	miesz-
kańców	gminy.	Z	kolei	burmistrz	przekazał	pozdrowienia	i	po-
dziękowania	całej	społeczności	za	ofiarną	i	rzetelną	pracę	przy	
zbiorach	plonów.	Podziękował	również	za	współpracę	radnym	
gminy,	 sołtysom	i	całej	 społeczności	wiejskiej	ogłaszając,	 iż	
nie	będzie	startował	na	burmistrza	w	następnej	kadencji.	Swoje	
oryginalne	wystąpienie	zakończył	tekstem	pieśni	Rynkowskie-
go	„U	rozstaju	dróg…”,	a	my	w	podziękowaniu	za	trudną	pracę	
życzymy	Mu	„szczęśliwej	drogi	już	czas…”
	 Konferansjer	Adam	Berkowicz	przedstawiał	 kolejno	 zbli-
żające	się	grupy	z	poszczególnych	wsi,	niosące	wieńce	i	tace,	
a	w	tych	grupach	byli	także	sołtysi.	Brzostek	reprezentowało	
Koło	Gospodyń	Brzosteckich.	Kobiety	niosły	kosz	 z	darami	
lata,	ustrojony	pękiem	jesiennych	kwiatów.	Wszystkie	uczest-
niczki	ubrane	były	w	stroje	ludowe,	zaś	tacę	z	darami	lata	niósł	
Przewodniczący	Zarządu	Miasta	Jerzy	Potrzeba	wraz	z	Prze-
wodniczącą	KGB	Kazimierą	Gotfryd.	Bączałkę	 z	wieńcem	
dożynkowym	pełnym	symboli	wiary	–	krzyż,	różaniec	–	zro-
bionym	sprawną	ręką	kobiet,	reprezentowała	grupa	aktywnych	
gospodyń	wraz	z	sołtysem	Józefem	Dziadurą.	Bukowski	orszak	
żniwiarzy	 z	tacą	 pełną	 kwiatów,	 ziół,	 chleba,	 ciast	 i	innych	
artykułów	 spożywczych	przywiodła	 sołtyska	Zofia	Trychta.	
Społeczność	Gorzejowej	na	czele	z	sołtyską	Edytą	Krzywińską	
zaprezentowała	wieniec	w	postaci	kaplicy	z	dzwonem,	uwity	
ze	zbóż	pszenicy	i	jęczmienia.	Orszak	dożynkowy	z	Grudnej	
Górnej	prowadził	sołtys	Marcin	Żurowski,	a	wieniec	w	posta-
ci	 serca	 z	zawieszonym	 różańcem	wykonanym	 z	orzechów,	
wkomponowanym	w	biblię	nieśli	młodzi	chłopcy	i	dziewczęta.	
Krystyna	Wójtowicz	prowadziła	grupę	z	Grudnej	Dolnej,	która	
niosła	wieniec	 oraz	 tacę	 dożynkową.	Sołtys	 januszkowicki,	
Bolesław	Pieniądz,	 prowadził	 orszak	 żniwiarzy	 z	wieńcem	
w	postaci	serca,	w	którym	wkomponowany	był	obraz	św.	Jana	
Pawła	II.	Kleciecki	sołtys	Jan	Sarnecki	niósł	kosz	z	obfitościa-
mi	artykułów	rolnych,	kwiatami	i	ziołami.	Kamienicę	Górną	
reprezentował	symboliczny	wieniec	uwity,	jak	co	roku,	przez	
Zofię	Nowak,	a	ten	orszak	prowadzony	był	przez	sołtyskę	Gra-
żynę	Cabaj.	Kamienicę	Dolną	prowadził	sołtys	Paweł	Machaj,	
zaś	wieniec	w	kształcie	biblii	niosła	młodzież	tej	wsi.	Nawsie	
Brzosteckie	zaprezentowało	się	nie	 tylko	pięknym	wieńcem,	
ale	także	strojami	rzeszowskimi	wraz	z	sołtyską	Anną	Ziębą.	
Z	Opacionki	 sołtys	Andrzej	Mokrzycki	wraz	 z	korowodem	
dożynkowym	przyniósł	obfity	kosz	zbiorów	żniwnych.	Koro-
wód	dożynkowy	z	Przeczycy	przyjechał	na	pięknie	ustrojonym	
traktorze,	 prowadzonym	przez	 Jarosza,	 na	 którym	 siedziała	
orkiestra	Papierników	wraz	z	sołtysem	Stanisławem	Walem.	
Skurowa	przedstawiła	dwa	korowody	dożynkowe.	Jechali	oni	
na	pięknie	przystrojonych	bryczkach,	zaprzężonych	w	dorodne	
konie,	na	których	siedziały	młode	dziewczęta	i	chłopcy,	ubrani	
w	ludowe	 stroje.	Woźnica	mocno	 trzaskał	 biczem,	 a	kapela	
grała	 piosenki	 ludowe.	Był	 to	 korowód	przygotowany	przez	
OSP	na	czele	z	Ireneuszem	Pruchnikiem.	Drugi	zaś	korowód	
przedstawiony	został	przez	sołtyskę	Stanisławę	Błoniarz.	Sied-
liska	sołtyska	Elżbieta	Gąsior	przywiodła	korowód	żniwiarzy	
z	okazałym	wieńcem,	w	którym	wkomponowany	był	obraz	św.	
Jana	Pawła	II,	duży	bochen	chleba,	zwisające	kiście	winogron,	
misternie	wykonane	z	ziaren	zbóż.	Sołtys	Smarżowej	Adam	
Czyż	prowadził	korowód	dożynkowy	z	wieńcem	wykonanym	
z	kłosów	jęczmienia	i	pszenicy,	w	którym	widniał	obraz	Matki	
Bożej.	Wolę	Brzostecką	prowadziła	sołtyska	Zofia	Grodzka,	
a	za	 nią	 szli	 żniwiarze	 dożynkowi	 niosąc	 okazały	wieniec.	
Zespół	Szkół	Rolniczych	w	Kleciach	 zaprezentował	wieniec	
z	napisem	„Totus	Tuus”,	wykonany	przez	społeczność	szkolną.	
Wszystkie	wieńce	i	kosze	wykonane	były	bardzo	precyzyjnie	
i	widniały	na	nich	symbole	wiary,	a	nieodłącznym	przewod-
nikiem	był	 nasz	 święty	 Jan	 Paweł	 II.	 Prezentacji	wieńców	
towarzyszyła	kapela	rodzinna	Zastawnych,	która	przygrywała	
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ludowe	melodie	rzeszowskie.	Wszystkie	wieńce	były	świade-
ctwem	wielkiego	zaangażowania	całych	społeczności	wiejskich	
naszej	gminy.	
	 Po	prezentacji	odbyła	się	część	popisowa	młodzieży	zrze-
szonej	w	grupie	wokalnej	 przy	Domu	Kultury	w	Brzostku,	
a	prowadzonej	 przez	Paulinę	Ziębę.	 Ponadto	 popisywała	 się	
Helenka	Myszkal	 (8	 lat	 7	miesięcy),	 grając	 na	 skrzypcach,	
Mikołaj	Kantor	(7	lat	9	miesięcy),	grając	na	wiolonczeli	wraz	
z	Robertem	Myszkalem	(ojcem	Helenki	i	dziadkiem	Mikołaja),	
grającym	na	gitarze.	Są	to	ludzie	mieszkający	obecnie	w	Ry-
manowie	Zdroju,	 ale	wywodzący	 się	z	domu	dziadków	Julii	
i	Władysława	Nawracajów	z	Przeczycy.

	 Śpiewane	melodie	 oraz	wygrywane	 na	 instrumentach	
muzycznych	długo	roznosiły	się	wokół	dawnej	plebanii	brzo-
steckiej.	Stoiska	WTZ	i	SDŚ	z	pracami	wykonywanymi	przez	
uczestników	tych	instytucji	były	oblegane	i	z	zainteresowaniem	
oglądane.	Było	tutaj	gwarnie,	radośnie	i	bardzo	rodzinnie.	Na	
usta	 nasuwają	 się	 słowa	pieśni	 dożynkowej	 śpiewanej	 przez	
grupę	wokalną	„Brzostowiacy”	przed	laty:	„Żniwa	się	skoń-
czyły,	 zboża	 uprzątnięto,	 dzisiaj	w	naszej	 gminie	 obchodzą	
swe	święto.	Zebrali	się	tutaj	młodzi	ze	starymi,	by	się	wspólnie	
cieszyć	plonami	żniwnymi…”

Zuzanna Rogala
Zdjęcia na str. 25–27

	 W	 niedzielę	 14	września	 2014	 roku,	
wieńcem	 z	wizerunkiem	 patrona	 i	 do-
rodnym	bochnem	chleba	dziękowaliśmy	
za	tegoroczne	plony	podczas	Eucharystii	
Dożynkowej	Gminy	Brzostek.
	 Piękna	uroczystość	 dożynkowa	 zgro-
madziła	mieszkańców	całej	Ziemi	Brzo-
steckiej	i	była	prawdziwym	świętem	rado-
ści.	Mieliśmy	okazję	wspólnej	modlitwy,	
spotkań	z	włodarzami	gminy,	gospodarza-
mi	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej,	którzy	
nas	tak	pięknie	gościli.	Najmilsze	były	jed-
nak	spotkania	z	uczniami,	ich	rodzicami	

oraz	absolwentami	naszej	szkoły.	To	były	
prawdziwie	rodzinne	spotkania.	Mieliśmy	
okazję	 	 poznania	 zarówno,	 planów	 jak	 i	
losów	 naszych	wychowanków.	 Przeko-
naliśmy	 się,	 że	 największym	 plonem	 i	
bogactwem	Gminy	Brzostek	jest	młodzież.	
Szkoda,	że	tak	wielu	młodych	musi	szukać	
swoich	szans	daleko	od	rodzinnych	stron.
	 Święty	Janie	Pawle	II	błogosław	całej	
naszej	społeczności	brzosteckiej	w	kolej-
nym	roku	nauki	i	pracy.

Nauczyciele i uczniowie 
ZS-Brzostek

zespół szkół im. Jana pawła ii 
w brzostku dziękował za plony

– Karolinko, przedstaw się krótko czy-
telnikom „Wiadomości Brzosteckich”. 
–	 Nazywam	 się	 Karolina	 Prokuska.	
Mieszkam	w	Brzostku.	Mam	 12	 lat.	
Jestem	 uczennicą	 VI	 klasy	 tutejszej	
Publicznej	Szkoły	Podstawowej.	Bardzo	
lubię	chodzić	do	szkoły,	bo	tu	mam	swo-

wywiad z uczennicą karoliną prokuską
ich	przyjaciół,	z	którymi	często	spędzam	
swój	 wolny	 czas	 realizując	 sportowe	
zamiłowania.
– Skąd u Ciebie takie zainteresowanie 
sportem, a w szczególności piłką nożną?
–	Od	 najmłodszych	 lat	 interesowałam	
się	 sportem,	 a	w	 szczególności	właśnie	
piłką	nożną.	Kiedy	byłam	mała,	wolałam	
ze	starszym	bratem	grać	w	piłkę,	niż	na	
przykład	bawić	się	lalkami.	Lubiłam	też	
oglądać	w	telewizji	mecze	piłki	nożnej,	
a	od	pierwszej	klasy	moją	ulubioną	lekcją	
było	 oczywiście	wychowanie	 fizyczne.	
Dokładnie	pamiętam,	jak	bardzo	się	cie-
szyłam,	kiedy	na	Wojewódzkim	Turnieju	
Dwóch	Ogni	 otrzymałam	 nagrodę	 dla	
najlepszej	zawodniczki.	Było	to	dla	mnie	
duże	przeżycie.	
– W jaki sposób rozwijasz swoje pasje 
sportowe?
–	Swoje	pasje	sportowe	rozwijam	grając	
na	 co	 dzień	 w	Klubie	Monis	 Bielo-
wy-Strzegocice,	 gdzie	 jestem	 jedyną	
dziewczyną.	 Cała	 drużyna	 liczy	 20	
zawodników.	Gram	 również	w	Kadrze	

Podkarpacia	U-13.	Jeżdżę	także	na	różne	
turnieje.	Brałam	udział	między	 innymi	
w	warszawskim	 turnieju	 sportowym	
„Z	Podwórka	na	Stadion	o	Puchar	Tym-
barku”,	gdzie	zdobyłam	brązowy	medal.	
– Jakie są Twoje największe sukcesy 
w piłce nożnej?
–	Największym	moim	sportowym	sukce-
sem	było	wzięcie	udziału	w	Ogólnopol-
skim	Turnieju	Piłki	Nożnej	w	Warszawie	
oraz	w	Powiatowym	Turnieju	w	Stalowej	
Woli.	Wielkim	wyróżnieniem	dla	mnie	
jest	 również	 to,	 że	gram	w	kadrze	Pod-
karpacia.
– Jesteś w szkole podstawowej, ale 
z pewnością myślisz o przyszłości. Czy 
znajdzie się w niej miejsce na sport? 
–	Oczywiście!	Chciałabym	w	przyszłości	
grać	 zawodowo	w	piłkę	 nożną.	Marzę	
również	o	tym,	aby	zostać	nauczycielem	
wychowania	fizycznego.	Wiem,	że	droga	
do	realizacji	moich	marzeń	jest	długa,	ale	
będę	się	starała,	by	osiągnąć	wytyczony	
cel.	Wierzę,	że	mi	się	uda,	bo	sport	to	moja	
prawdziwa	pasja.
– Dziękujemy za rozmowę.

atsz

Ja piszę! z polotem i wyobraźnią!
 „Wiadomości	Brzosteckie”	i	Gimnazjum	im.	Królowej	Jadwigi	w	Brzostku	organizują	konkurs	twórczy	dla	
uzdolnionej	literacko	młodzieży	gimnazjalnej.	Już	24	listopada	2014	r.	uczniowie	zmierzą	się	z	pozornie	prostą	
formą	opowiadania	 z	 dialogiem	 i	 elementami	opisu.	Prace	oceniać	będzie	niezależna	 i	 kompetentna	komisja.	
Najlepsze	teksty	zostaną	opublikowane	na	łamach	„Wiadomości	Brzosteckich”.	Na	zwycięzców	czekają	nagrody.	
Szczegóły	wkrótce.

J. Nosal, U. Kobak
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biesy i czady na szlaku
	 Rano	 postanowiono:	 jutro	 jedziemy	
w	Bieszczady.	Wieczorem	w	bagażniku	
znalazły	się	już	obfite	zapasy	pożywienia.	
Starczyłoby	 nawet	 dla	 najbardziej	wy-
głodniałego	drapieżnika.	Jedzenie,	woda,	
plecaki,	paliwo	do	pełna…	plan?	Może	na	
Rabią	Skałę?	Dlaczego	nie!	
	 Nazajutrz	o	świcie	wyjechaliśmy.
	 Ogólnie	rzecz	biorąc,	dla	przeciętnego	
Polaka	Bieszczady	 to	najdziksze	miejsce	
w	Polsce.	 Poniekąd	 to	 prawda.	Bo	 choć	
góry	 te	 nie	 są	może	 aż	 tak	 piorunująco	
wysokie	 jak	Himalaje,	 jedynie	 tu	 ostała	
się	ta	jedna	Iskra,	ten	jeden	Płomień,	który	
przed	wiekami	płonął	żywym	ogniem	we	
wszystkich	 puszczach,	mrocznych	 i	nie-
przebytych.	Wtedy	 to	 człowiek	 jeszcze	
nie	wypompowywał,	 jak	 teraz,	ostatków	
leśnego	Ducha	 z	nędznych	 pozostałości	
Lasu,	wywożąc	do	tartaku	ostatnie	kikuty	
drzew,	które	pozostały	–	niedobitków	Boru	
tak	kiedyś	przecież	potężnego.	Las	–	wtedy	
to	był	Las.	Potężny.	Dostojny.	Tajemniczy.	
Niebezpieczny.	Wielki.	Dawał	natchnienie	
poetom,	bajdy	ludowi	i	polowania	królom.	
Las	był	wielki.	Las	żył.	
	 W	Polsce	prawdziwy	Las	spotkać	moż-
na	już	w	niewielu	miejscach.	Jednym	z	nich	
są	Bieszczady.	 I	właśnie	w	Bieszczadach	
mogą	oko	w	oko	stanąć	dwa	kolosy	Pusz-
czy	–	żubr	i	niedźwiedź,	a	pod	nimi	może	
przepełznąć	niezauważony	wąż	Eskulapa	
–	największy	gad	(dusiciel)	kraju	Piastów.
	 Nie	 zawsze	 tak	 było.	W	okresie	 dwu-
dziestolecia	międzywojennego	Bieszczady	
stanowiły	jedno	z	najgęściej	zaludnionych	
miejsc	II	Rzeczypospolitej.	Obok	siebie	od	
wieków	 rozwijały	 się	 tak	 różne	przecież	
kultury:	 bojkowska	 (Bojkowie	 to	 górale	
ruscy),	żydowska	i	polska	(wiadomo:	Polak	
–	katolik).	Często	zdarzali	się	też	osadnicy	
niemieccy.	Lasy	prawie	całkowicie	wytrze-

biono,	połoniny	zaczęły	wgryzać	się	w	las,	
dziki	zwierz	opuścił	Bieszczady.	Totalna	
klęska	ekologiczna.	Puszcza	umierała.	Po	
cichu.	W	milczeniu,	jak	starożytna	mumia	
powoli	 obracająca	 się	w	proch.	 Szła	 ku	
przeznaczeniu.	Człowiek	był	ślepy.	W	Be-
rehach	Górnych	(dzisiaj	bezludnej	wiosce	
z	parkingiem	u	stóp	 połonin)	mieszkało	
500	 ludzi,	 a	na	 połoninach	 rokrocznie	
wypasano	ponad	3,5	tysiąca	wołów!
	 Był	 to	 nie	 tylko	najludniejszy,	 ale	 też	

najbiedniejszy	 skraj	 Rzeczypospolitej.	
Często	głodowano	tuż	po	zbiorach,	nie	było	
szkół.	Wszystkie	kopalnie,	tartaki,	sklepy	
należały	nie	do	rdzennych	mieszkańców	–	
Bojków	–	ale	do	Żydów.
	 Tu,	 gdzie	 przenikały	 się	 (bo	 przecież	
nie	 ścierały)	 tak	 różne	 religie	 i	kultury,	
w	atmosferze	 codziennej	 nędzy	 ludzie	
umieli	sobie	radzić.	Jeśli	człowiek	nie	ma	
grosza	przy	duszy,	ma	tylko	wiarę	i	honor,	
a	to	przecież	najcenniejsze.	Powstał	więc	
swoisty	fenomen	społeczny.	Tu	była	tole-

rancja!	Najprawdziwsza,	od	której	
mogłyby	się	uczyć	narody	Zachod-
niej	Europy,	biegające	z	nożami	za	
protestantami	w	noc	 św.	Bartło-
mieja.	Częste	były	transgraniczne	
małżeństwa	(zuch	z	Wetliny	pojął	
za	 żonę	 pewną	 urodziwą	 pannę	
z	węgierskiej,	 a	teraz	 słowackiej	
–	Novej	Sedlicy!	To	dopiero	była	
miłość	jak	z	bajki:	za	siódmą	górą,	
za	siódmą	rzeką…)	Niemal	regułą	
były	małżeństwa	innowiercze:	np.	
on	–	do	cerkwi,	ona	–	do	kościoła.	
Syn	przyjmował	potem	wyznanie	
ojca,	a	córka	matki.	Tak	to	było…
	Potem	 przyszła	 wojna.	Wielu	
wyjechało…
	Później	były	te	straszne	wysied-
lenia	akcji	Wisła.	Kto	nie	wyjechał	
wcześniej,	tego	wysyłano	na	Zie-
mie	Odzyskane	 albo	na	Wschód.	
Nieważne,	 gdzie!	Daleko,	 daleko	
stąd!
	Góry	opustoszały.
	Wtedy	przybyli	tu	bieszczadnicy.	
Dziwne	 z	nich	 były	 typy.	 Od-
ludkowie.	Romantycy.	Kowboje.	
Wielbili	 traperskie	 życie	 i	pury-
tańskie	cnoty.	Szli	śladami	wilków,	
niedźwiedzi	i	rysi.	Powoli	odkry-

wali	 ruiny	 drewnianych	 cerkwi,	 zaroś-
nięte	cmentarze,	stare	sady…	tam	kiedyś	
były	wsie.	Oni	znaleźli	to,	czego	szukali:	
ucieczkę.	Ucieczkę	od	 już	 nudnych	 i	na-
trętnych	 technologii,	 intryg	politycznych	
na	dennym	poziomie,	od	podstępu,	zawiści	
i	zdrady.	Od	odrzucenia.	Od	miłości.	Od	jej	
braku.	Od	samych	siebie.	Powołali	znów	do	
życia	pradawne,	odwieczne	cnoty:	Wiarę,	
Siłę,	Męstwo,	Honor.	Nieraz	i	Strach:	przed	
biesami,	sennymi	marami	dawnych	właś-

cicieli,	gdy	nocowałeś	w	ich	opuszczonej	
chacie.	Zaprawdę	warto	było,	gdy	liczyłeś	
się	tylko	Ty	i	zachód	słońca	nad	połoniną.	
Nie	było	szlaków.	Ty	sam	je	wytyczałeś.	
Zaprawdę	warto	było!
	 Później	 zbudowali	wielką	 obwodnicę.	
Asfalt	zacisnął	na	szyi	gór	rozgrzaną	pęt-
lę.	A	potem	asfaltem	przyjechali	 turyści.	
Z	początku	 kilku	 –	 głównie	 studenci.	
Potem	coraz	więcej.	 I	 powstały	 zajazdy,	
gościńce,	restauracje,	bary,	parkingi,	szlaki	
i	schroniska,	nawet	toalety…	Teraz	to	już	
nie	dzika	wolność.
	 Ale	 i	tak	można	 tu	 odetchnąć	 pełną	
piersią,	bo	Bieszczady	są	Wielkie.	Tu	nie	
spadniesz	 ze	 skał	 jak	w	Tatrach.	 Tutaj	
zboczysz	ze	szlaku	i	będziesz	błądził,	aż	
zjedzą	cię	wilki.	Takie	to	już	są	te	góry.
	 Zajeżdżamy	 do	 Starego	 Sioła	 (przy-
siółka	Wetliny)	i	ruszamy	na	szlak.	Żółte	
znaki,	w	lewo	 obok	 karczmy	 z	wielkim	
napisem Naleśnik Gigant.	Może	 później	
(Naleśnik?!	W	góry	–	po	naleśniku?!	Praw-
dziwy	traper	musi	jeść	mięso!).	Najpierw	
wspinaczka.	Asfaltem	do	góry.	Kończy	się	
asfalt,	 zaczyna	 łąka,	 potem	wchodzimy	
w	las.	Przybywa	stopni	nachylenia	stoku	
na	moim	 turystycznym	 kątomierzu…	
Tutaj	dzieje	się	to	coś,	kiedy	narracja	robi	
to	 samo,	 co	 bohater	 opowiadania:	 zwal-
nia.	Bowiem,	aby	dotrzeć	na	Rabią	Skałę	
(1198	–	metrowy	szczyt	leżący	na	granicy	
polsko-słowackiej),	musimy	 przedrzeć	
się	przez	dwa	inne	wierzchołki.	W	końcu	
Rabia	Skała	–	matecznik	biesów	–	nie	jest	
na	widoku…	Przezorne	strachy	już	o	to	za-
dbały.	My	tymczasem	dostajemy	się	cudem	
na	Jawornik	(1022	m.	n.p.m.)	–	z	niego	cał-
kiem	niezłe	widoki	na	zalesione	bezludne	
góry	–	 takie	panoramy	działają	na	nasze	
organizmy	jak	napoje	energetyczne	i	przy-
spieszamy,	żądni	rozleglejszych	polan	na	

Widok z urwiska Rabiej Skały

Na Paprotnej
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Paprotnej	 (1198	m	 n.p.m.).	 Cały	 szczyt	
porastają	bajeczne	ilości	mchów	i	paproci	
(charakterystyczny	szelest	zarośli	i	trzask	
łamanych	 gałązek	 zdradził	 obecność	
Żwirka	 i	Muchomorka.	Testy	 zapachowe	
potwierdziły:	 skrzaty	warzyły	 powidła).	
Ze	szczytu	przecudne	panoramy	na	prawo,	
lewo,	w	przód,	a	w	tyle	to	dopiero!	Nasze	
polskie	 połoniny	 Smerek,	Wetlińska,	
w	dali	majaczy	 niewyraźnie	Caryńska.	
Cała	paczka	rozsadza	się	na	szczycie,	a	ja	
idę	nieco	w	bok,	gdzie	kończy	się	polana.	
Przeczesuję	zarośla.	To	nie	był	Żwirek.	Oni	
nie	znają	tej	legendy.	Czego	szukam?	Wiem	
dobrze.	Rusałek.
	 Stara	 bajda	 bojkowska	 prawi,	 iż	 to	
właśnie	Paprotna	była	złaziskiem	dla	tych	
powabnych	 osobnic.	 Co	 roku,	 tydzień	
przed	Zielonymi	Świątkami	przychodziły	
rusałki	zza	Karpat,	z	Węgier	na	Paprotną,	
a	stamtąd	rozchodziły	się	po	całym	Biesz-
czadzie.	Wiedziały	 o	tym	dobrze	Czady	
(dobre	 duchy).	 I	 zawsze	 czekały	 na	 nie,	
aby	panienki po okolicy oprowadzić	–	jak	
same	mówiły.	Czady	 rzeczywiście	 były	
oczarowane	 urokiem	 słodkich	Rusałek,	
gdyż	brali	na	siebie	obowiązki	gospodyń	
domowych	 i	przyrządzali	 w	ogromnej	
beczce	magiczną	 nalewkę:	 z	borówek,	
miodu	dzikich	pszczół	i	czego	tam	dusza	
zapragnie.	Rusałki,	zmęczone	po	wędrów-
ce	z	Zakarpacia,	chętnie	zgadzały	się	na	ów	
bajeczny	 poczęstunek.	 Szczwane	Czady	
gościły	 dziewczyny	 (Bóg	wie,	 co	w	tej	
nalewce	jeszcze	pływało…).	Po	drinku	–	
wiadomo	–	 zabawa	dopiero	 się	 zaczyna.	
Rozpoczynały	się	szaleńcze	pląsy	i	zaba-
wy,	tańce,	krzyki	i	swawole!	Hulaj	dusza!
	 Słyszały	 to	Biesy.	Zgrzytały	 zębami.	
Zazdrościły	Czadom	nalewki.	Ale	przede	
wszystkim	 towarzystwa.	Kiedyś	 to	 oni	
spotykali	się	na	Paprotnej	z	zakarpackimi	
panienkami,	ale	Czady	zebrały	się	i	prze-
pędziły	 stamtąd	Biesy	 na	 cztery	wiatry.	
Teraz…	przyszedł	czas	na	odwet!
	 Przez	lata	wygnania	Biesy	rosły	w	siłę.	
Postanowiono	odbić	strategiczną	bazę	na	
Paprotnej,	 a	przy	 okazji	 zemścić	 się	 na	
uzurpujących	sobie	Rusałki	Czadach.
	 Zarządzono	zebranie	w	stałym	miejscu	
o	stałej	 porze.	Na	Krzemieńcu	 (dzisiaj	
trójstyku	granic	Polski,	Słowacji	i	Ukrainy,	
najwyższym	szczycie	Bukowskich	Wier-

chów	 i	najdalej	 na	wschód	wysuniętym	
cyplu	 Słowacji).	 Sporządzono	miksturę	
straszliwą	–	złowieszczy	napar	z	wilczego	
łyka,	arniki	górskiej,	belladonny	i	dzieg-
ciu,	 czyli	 największych	 trucizn,	 jakimi	
wówczas	 dysponowano	w	Bieszczadzie.	
Piekielnymi	 przekleństwami	 zmiesza-
no	 i	postanowiono	 podmienić	 nalewkę	
Czadów	na	ów	szatański	wywar.	Łatwiej	
powiedzieć,	trudniej	zrobić.	Który	z	Bie-
sów	podejmie	się	tego	wyzwania,	skoro	od	

samego	zapachu	mdleli	nawet	najsilniejsi	
diabli?	Głos	zabrał	najstarszy	z	Rady	Pie-
kielnej: Kto się przedrze przez noc, przez 
szczyty górskie i urwisko na Skale, dotrze 
na Paprotną,  podmieni  nalewki  i wróci 
przed pierwszym pianiem koguta?
 – Ja pójdę!	–	wstał	Czerenin,	największy	
chwat	w	całym	Bieszczadzie.	Wszystko	
było	 załatwione.	Czerenin	wziął	 eliksir	
i	poleciał	 na	Paprotną.	Ale	 coś	 zbudziło	
kury	w	Moczarnem.	Kogut	 zapiał.	Cze-
renin	 upadł,	wraz	 z	nim	 owa	mikstura	
jadowita,	 niedaleko	 Paprotnej.	Wywar	
rozlał	się	po	urwisku,	plamiąc	je	i	wżerając	
się	w	skałę.	Takie	 jest	 do	 dziś.	Urwisko	
przezwano	 Rabia	 Skała	 (słow.	 Jaraba	
skala	–	pstra	skała).	Jest	ono	kilkadziesiąt	
kroków	od	szczytu,	szlakiem	granicznym	
na	wschód	 (po	 dotarciu	 do	wierzchołka	
warto	 się	 nie	 zniechęcać),	 parę	metrów	

po	stronie	słowackiej.	Jest	to	jedyne	takie	
urwisko	 w	Bieszczadach.	 Stumetrowa	
przepaść	przyprawia	o	zawrót	głowy.	Prze-
piękna	panorama	słowackich	Bukowskich	
Wierchów	 (równie	 bezludnych	 i	mniej	
uczęszczanych	 niż	 polskie	 Bieszczady,	
z	najmłodszym	i	najrzadziej	odwiedzanym	
parkiem	narodowym	na	Słowacji),	 setki	
bezimiennych	 szczytów,	 panorama	odle-
głych	wiosek	–	Zboja	i	Novej	Sedlicy	(od	
tej	panny,	co	wyszła	za	Wetliniaka)…	I	ta	

skała,	co	ją	Biesy	pobrudziły…
	 Ponoć	na	Rabiej	Skale	stał	kiedyś	za-
mek,	 zbudowany	przez	 jeńców	madziar-
skich	 –	 Serbów.	A	o	księciu	Arpadzie,	
rycerzu	 Istwanie	 i	jego	 córce	Christinie,	
zakochanej	w	jednym	ze	strażników,	opo-
wiadają	też	liczne	legendy.	Ale	o	nich	kiedy	
indziej.	Albo	 lepiej:	 kiedy	 tu	 będziecie,	
stańcie	na	polanie	Rabiej	Skały,	jedną	nogą	
w	Polsce,	a	drugą	na	Słowacji,	zamknijcie	
oczy	 i	posłuchajcie.	Na	pewno	buki	wy-
szeptają	wam	niejedną	jeszcze	opowieść.
	 Kończę,	 bo	 znalazłem.	Rusałki	 nadal	
tańczą	na	Paprotnej.
	 PS	 Jeszcze	 parę	 spraw	natury	 czysto	
technicznej.	Mianowicie,	niejeden	niezbyt	
skory	do	zrywów	górskich	niedzielny	tu-
rysta	pokusi	się	pewnie	o	skrócenie	trasy	
z	Jawornika	zielonym	szlakiem	do	centrum	
Wetliny.	Powiem	krótko:	nie	radzę.	Zwłasz-
cza	wchodzić.	Tak	stromego	podejścia	nie	
powstydziłyby	się	nawet	osławione	lawi-
nami	 zbocza	Wielkiej	Rawki.	 Schodzić,	
wiadomo,	 nieco	 łatwiej,	 choć	 i	tak	 trasa	
daje	w	kość.	Ale	jeśli	ktoś	ma	się	za	trape-
ra,	 chce	 zaryzykować,	 oczywiście	może	
spróbować	zejścia	zielonym	szlakiem.	Po	
to	są	 szlaki.	Duży	plus	 to	wyjście	z	lasu	
do	osiedla	hotelowego,	gdzie	 tylko	kilka	
minut	w	dół	asfaltem	do	wetlińskich	goś-
cińców,	w	tym	sławnej	Chaty	Wędrowca	
z Bieszczadzkim Naleśnikiem Gigantem 
–	produktem	lokalnym.	Wchodzimy.	Ale	
nie	po	naleśnika	–	dla	nas,	bieszczadzkich	
drapieżników	 jarski	 naleśnik	 (choćby	
nawet	nie	wiadomo	jaki	gigant)	 to	wciąż	
strawa	 dla	 apatycznych	 roślinożerców.	
Powiem	krótko:	Tak	wielkiego	półmiska 
drwala	z	Bóg	wie	iloma	rodzajami	mięsa	
w	kapuście	zasmażanej	jeszcze	w	życiu	nie	
jadłem.

Jaromir Hunia

Polany Jawornika

Rusałki wciąż tańczą na Paprotnej
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odpust ku czci podwyższenia krzyża Świętego w brzostku
	 W	niedzielę	14	września	obchodzili-
śmy	święto	Podwyższenia	Krzyża	Świę-
tego,	które	jest	uroczystością	patronalną	
brzosteckiej	parafii.	
	 Już	od	kilkunastu	lat	do	tej	niezwykłej	
uroczystości	parafianie	przygotowują	się	
poprzez	Nabożeństwo	Fatimskie.	Odby-
wa	się	ono	zawsze	wieczorem	w	wigilię	
odpustu,	czyli	13	września.	W	tym	roku	
rozpoczęło	się	ono	Mszą	świętą	o	godz.	
19.00,	 której	 przewodniczył	 ks.	 Paweł	
Płaziak	 pochodzący	 z	Januszkowic.	
W	wygłoszonej	homilii	ks.	Paweł	przy-
pomniał	nam	o	wciąż	aktualnym	głosie	
z	Fatimy	wzywającym	nas	 do	 pokuty	
i	modlitwy	różańcowej.	Zachęcał	także	
do	 „Modlitwy	 pięciu	 palców”,	 której	
autorem	jest	papież	Franciszek.	„1) Kciuk 
jest  palcem,  który  jest  najbliżej  ciebie. 
Zacznij  więc modlitwę modląc  się  za 
tych, którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, 
które  najłatwiej  sobie  przypomnieć. 
Modlić  się  za  tych,  których  kochamy 
to  słodki  obowiązek.  2)  Sąsiedni palec 
jest  palcem wskazującym. Pomódl  się 
za  tych,  którzy  wychowują,  kształcą 
i leczą. Oni  potrzebują wsparcia  i mą-
drości by prowadzić innych we właści-
wym kierunku. Niech stale będą obecni 

w twoich modlitwach. 3) Palec środkowy 
jest  najwyższy  z palców.  Przypomina 
nam o naszych przywódcach,  liderach, 
rządzących,  tych,  którzy mają władzę. 
Oni  potrzebują Bożego  kierownictwa. 
4) Kolejny palec to palec serdeczny. Za-
skakujące, ale jest naszym najsłabszym 
palcem. Przypomina nam on by modlić 
się  za  słabych,  chorych,  strapionych 
i obciążonych problemami. Oni potrze-
bują twojej modlitwy. 5) W końcu nasz 
mały palec, najmniejszy  ze wszystkich. 
Powinien on przypominać ci o modlitwie 
za  siebie  samego.  Kiedy  zakończysz 
modlić się za cztery grupy wymienione 
wcześniej, twoje własne potrzeby ujrzysz 
we właściwej  perspektywie  i będziesz 
gotów by pomodlić się za siebie samego 
w sposób bardziej prawdziwy i skutecz-
ny. Amen”.
 Po	Mszy	św.	wyruszyliśmy	w	procesji	
różańcowej	z	figurą	Matki	Bożej	Fatim-
skiej	ul.	Słoneczną	do	pomnika	św.	Jana	
Pawła	 II	 na	 terenie	 ŚDS,	 a	następnie	
ul.	 Szkolną	 do	 kościoła.	 Figurę	Maryi	
nieśli	 przedstawiciele	 poszczególnych	
stanów.	Całość	 zakończyła	 się	 błogo-
sławieństwem	 i	Apelem	 Jasnogórskim.	
Rozważania	różańcowe	prowadziła	mło-

dzież	przygotowująca	się	do	sakramentu	
bierzmowania,	 a	oprawę	 muzyczną	
przygotowała	schola	parafialna.
	 Uroczysta	Suma	Odpustowa	 została	
odprawiona	w	niedzielę	 o	godz.	 11.30.	
Przewodniczył	jej	ks.	Emil	Midura,	a	to-
warzyszyli	mu	 celebransi:	 ks.	 Szymon	
Nosal	i	ks.	Paweł	Płaziak,	który	wygłosił	
także	homilię.	Mówił	w	niej	o	znaczeniu	
i	roli	Krzyża	w	naszym	życiu.	Po	Mszy	
św.	odbyła	się	Procesja	Eucharystyczna	
zakończona	hymnem	„Ciebie	Boga	wy-
sławiamy”	i	pieśnią	„Boże	coś	Polskę”.	
Zostały	też	odmówione	wspólnie	mod-
litwy	wymagane	do	uzyskania	odpustu.
	 Odpust	kojarzy	się	nam	także	z	kra-
mami	wypełnionymi	kolorowym	towa-
rem.	W	tym	roku	było	ich	jakby	trochę	
mniej,	ale	i	tak	sporo.	Królowały	oczy-
wiście	odpustowe	cukierki	w	najróżniej-
szych	smakach	i	piernikowe	serca	z	na-
pisami.	Jednak	słodycze	to	nie	wszystko	
co	można	było	kupić	w	trakcie	odpustu.	
Każde	dziecko	znalazło	na	kramach	coś	
dla	siebie:	samochodziki,	lalki,	wiatraki,	
torebki,	misie,	wachlarze,	 plastikowe	
zwierzątka,	balony	i	wiele	innych	odpu-
stowych	gadżetów.	

Józef Nosal

	 Za	nami	kolejne,	coroczne	spotkanie	
z	poezją.	Miło	 było	 nam	gościć	Olek-
sandra Gordona	poetę	ze	Lwowa,	który	
pisze	wiersze	 po	 rosyjsku	 i	po	 polsku.	
Autor	m.in.	 Popularnej	 Encyklopedii	
Lwowa	 (2009),	 kilku	 poetyckich	 an-
tologii	 oraz	 10	 tomików	 przekładów	
z	polskiego	na	ukraiński	i	rosyjski.	Jego	
wiersze	 były	 przełożone	 na	 angielski,	
włoski,	czeski,	polski	i	są	stale	publiko-
wane	w	polskich	antologiach	poetyckich.	
Andrzej Żmuda	–	nasz	drugi	gość,	przy-
jechał	z	Warszawy.	Dziennikarz,	poeta,	
krytyk	 literacki,	wydawca.	 Związany	
ze	 środowiskiem	 literackim	Rzeszowa	
i	Warszawy.
	 W	spotkaniu	uczestniczyli:	Burmistrz	
Leszek	Bieniek,	Zuzanna	Rogala	–	au-
torka	 tomików	poezji,	 uczniowie	 oko-
licznych	 szkół	wraz	 z	wychowawcami	
oraz	uczestnicy	Środowiskowego	Domu	

Samopomocy	w	Brzostku	z	opiekunem.
	 Nasi	 autorzy	 stworzyli	 oczekiwany	
klimat	i	niepowtarzalną	atmosferę.	Opo-
wiadali	o	sobie,	wspominali	portrety	lite-
rackich	pokoleń	przedstawiając	wybrane	
teksty.	Potwierdzili,	że	literatura	i	sztuka	
łączą	narody	ponad	podziałami.	Prezen-
tując	swoje	wiersze,	jednocześnie	zachę-
cali	do	częstszego	obcowania	z	literaturą,	
zwłaszcza	 poezją.	Oleksander	Gordon	
w	swoich	 tomikach	 stworzył	 obraz	
realnego	 i	nadrealnego	Lwowa	–	obraz	
wielowymiarowy.	Recytował	 tradycyj-
ne	 rymowanki,	wiersze	wolne	 i	prozy	
poetyckie.	Bardzo	podobała	 się	 poezja	
Andrzeja	 Żmudy.	 Ciepło	 wspominał	
miejsce	swojego	dzieciństwa,	wydarze-
nia,	przyrodę	i	poczciwych	ludzi.
	 Dopełnieniem	 spotkania	 była	 pre-
zentacja	wierszy	w	wykonaniu	Zuzanny	
Rogali.	 Przepięknie	 recytowała	 poezję	

własną,	 poezję	Mariana	Nosala	 i	Zo-
fii	 Jarmusz.	 Pokazała,	 jak	 cudownie	
słowami	można	malować	obrazy	z	życia,	
życia	na	Ziemi	Brzosteckiej,	cichej	i	spo-
kojnej	–	bo	każdy	z	nas	ma	indywidualne	
cechy	 i	swój	 sposób	 odbierania.	 Jest	
zdania,	 że	 poezję	 sami	musimy	 zinter-
pretować,	szukając	w	niej	sensu	i	istotnej	
dla nas odpowiedzi.
	 Wspólna	 podróż	w	świat	 poezji	 to	
popularyzacja	 dokonań	 i	integracja	
środowisk	twórczych,	jest	edukacją	lite-
racką	młodzieży.	Poezją	można	wszystko	
wyrazić,	wiersze	 nadają	 się	 do	 każdej	
sytuacji,	kształtują	wrażliwość	na	słowo	
oraz	doskonalą	sztukę	recytatorską.
	 Dziękujemy	wszystkim	 przybyłym	
na	spotkanie:	autorom,	gościom	i	miłoś-
nikom	poezji.	Mamy	nadzieję,	że	za	rok	
znów	się	spotkamy.

Maria Kawalec

XXiV międzynarodowa Galicyjska Jesień literacka

Jesienią, jesienią
lecą liście na ziemię,
lecą jabłka czerwone,
liście żółtozielone.
Jesienią, jesienią
lecą z drzewa na ziemię
wielkie, twarde kasztany,
w liściach leżą schowane.
Jesień chodzi po lesie,
zbiera grzyby brązowe,
wiatr koszyki jej niesie
i orzechy w nie chowa.

	 W	dniu	23	września	przed-
szkolaki	oraz	uczniowie	klas	
pierwszych	 Szkoły	 Podsta-
wowej	 w	Brzostku	 wzię-
li	 udział	w	niecodziennym	
spotkaniu	z	Panią	Jesienią.	Ta	
pora	roku	mieni	się	wieloma	
przepięknymi	kolorami	oraz	
różnorodnością	 swoich	 da-
rów.	Nasz	sympatyczny	Gość	
nie	 przybył	 z	pustymi	 ręka-
mi,	 przyniósł	 ze	 sobą	 duży	

kosz	 po	 brzegi	wypełniony	
jesiennymi	 niespodzianka-
mi	 i	swoimi	 skarbami.	 Pani	
Jesieni	 towarzyszyła	 nasza	
Pani	Dyrektor,	która	opowia-
dała	dzieciom	o	tym,	jak	dary	
jesieni	warto	i	można	zatrzy-
mać	na	dłużej	w	postaci	prze-
tworów.	 Uczniowie	 mogli	
również	 obejrzeć	 specjalnie	
przygotowaną	wystawę	 je-
siennych	 owoców	 i	warzyw	
oraz	 tegorocznych	 dżemów	
i	konfitur.
	 Następnie	Pani	Jesień	uda-

ła	się	do	Akademii	Malucha	
i	oddziałów	 „0”.	 Tam	prze-
prowadziła	krótkie	konkursy.	
Razem	z	maluchami	tańczyła	
i	śpiewała.	 Dzieci	 bardzo	
chętnie	odpowiadały	na	zada-
wane	im	pytania,	jak	również	
brały	udział	w	zabawach.
	 Teraz	już	wszyscy	wiedzą	
jak	wygląda	ta	piękna	powa-
kacyjna	pora	roku	i	dlaczego	
w	naszej	ojczyźnie	mówi	się	
o	niej	 –	 ZŁOTA	 POLSKA	
JESIEŃ.	

atsz

pani Jesień dary niesie



21Wiadomości Brzosteckie Nr 10/2014

odpust ku czci podwyższenia krzyża Świętego w brzostku

XXiV międzynarodowa Galicyjska Jesień literacka

spotkanie z panią Jesienią w sp w brzostku
Fot. J. Nosal
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władysława i bolesław żygułowie z brzostku czesława i Jan samborscy z bukowej

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Janina i władysław tyburowscy z brzostku

zofia i kazimierz trychtowie z bukowej

irena i mieczysław klichowie z Grudnej Dolnej zofia i Jan szydłowscy z Grudnej DolnejJadwiga i bolesław kuczkowie z Grudnej Dolnej
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maria i Józef przewoźnikowie z nawsia brzosteckiego

irena i kryspin lechowscy z nawsia brzosteckiego

zofia i edward kapłonowie z przeczycy

wanda i stanisław surdkowie z Januszkowic

Danuta i roman hołowiccy z Gorzejowej

irena i wacław stępieniowie z Januszkowic

maria i Jan tokarzowie z kleci

Joanna i stanisław kolbuszowie z Januszkowic

helena i stanisław kolbuszowie z Januszkowic

Dokończenie na str. 24

emilia i kazimierz błażejowscy z Grudnej Górnej stefania i eugeniusz stankowie z Grudnej Górnej krystyna i Józef wodziszowie z Grudnej Górnej

maria i Józef skoczowie z Gorzejowej

krystyna i edward boroniowie z Januszkowic

stanisława i Jan kurczowie z zawadki brzosteckiej Genowefa i roman chajcowie z kamienicy Górnej

teresa i Józef zającowie z kamienicy Górnej

Danuta i władysław czechowie z przeczycy
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Fot. J. Nosal

albina cholewiak z brzostku zuzanna rogala z brzostku władysław urban z brzostku kazimiera samborska z bukowej

Jadwiga Grygiel z brzostku zofia zima z kamienicy Dolnej

Józefa i edward rajkowscy z przeczycy

maria i Józef halsowie z siedlisk-bogusz katarzyna i Jan prokuscy z siedlisk-bogusz

zofia i Jan zimowie ze skurowej stanisława i stanisław ziębowie z woli brzosteckiej

Janina i władysław ziębowie z woli brzosteckiej

anna i władysław błoniarzowie z woli brzosteckiej

zofia michońska z kleci

Józefa i tadeusz cabajowie z siedlisk-bogusz izabela i Józef czyżowie z siedlisk-bogusz

stanisława i bronisław Furmanowie ze skurowej

Genowefa i leopold Jędrzejczykowie z siedlisk-bogusz ewa i zygmunt kurczowie z Głobikówki

Józefa czernik ze smarżowej
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Dzień dziękczynienia za zbiory – Dożynki Gminne 2014

Dokończenie na str. 26



26 Wiadomości Brzosteckie Nr 10/2014

Bączałka

Gorzejowa

Kamienica GórnaKamienica Dolna

JanuszkowiceGrudna Górna

Grudna Dolna

Brzostek Bukowa

Starostowie dożynek K. Wójtowicz i E. Podraza

Dokończenie ze str. 25
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Skurowa

ZS im. Jana Pawła II w BrzostkuWola Brzostecka

Smarżowa

Siedliska-BoguszPrzeczyca

OSP SkurowaOpacionka

Nawsie BrzosteckieKlecie

Fot. J. Nosal
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wręczenie nagród burmistrza dla uzdolnionych uczniów

konkurs pod hasłem: chleb wiejski, niezapomniany zapach i smak

Fot. J. Nosal
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trzydzieści trzy nagrody
	 Nagroda	 Burmistrza	 Brzostku	 to	
wyróżnienie,	 które	 otrzymują	młodzi	
ludzie	 posiadający	 dużą	wiedzę	 oraz	
szczególne	 umiejętności	 w	różnych	
dziedzinach.	To	nagroda	za	ciężką	pracę	
i	trud	włożony	w	rozwój	własnej	osoby.	
To	podziękowanie	za	udział	w	konkur-
sach,	rywalizacjach	sportowych,	repre-
zentowanie	gminy	poza	jej	granicami.	
	 W	 dniu	 5	września	 br.	 już	 po	 raz	
piąty	 najzdolniejsza	młodzież	 szkół	
średnich	 została	 nagrodzona.	 Uro-
czystego	wręczenia	 nagród	 dokonali	
Burmistrz	Brzostku	–	Leszek	Bieniek,	
Przewodnicząca	Rady	Miejskiej	–	Zofia	
Skórska	 oraz	 Zastępca	Burmistrza	 –	
Piotr	Szczepkowicz.	Burmistrz	życzył	
laureatom	kolejnych	sukcesów,	idących	
w	parze	z	rozwojem	takich	cech	charak-
teru,	jak	wytrwałość,	pracowitość	oraz	
uczciwość.	Był	uścisk	dłoni,	gratulacje	
oraz	wspólne	pamiątkowe	zdjęcie.	
	 Wszystkim	 nagrodzonym	uczniom	
życzymy	wielu	 sukcesów	na	dalszych	
etapach	 kształcenia	 oraz	 spełnienia	
marzeń,	 a	wyróżnienie	 nagrodą	Bur-
mistrza	Brzostku	niech	będzie	zachętą	
do	wytrwałej	 pracy	 bo	„uczymy  się 
nie dla szkoły, lecz dla życia” (Seneka 
Młodszy).

Marta Czech

Nagrodzeni:
1.	Błaszczyk	Agnieszka,	zam.	Przeczyca		 	 	 II	LO	w	Jaśle
2.	Długosz	Paweł,	zam.	Januszkowice		 	 	 	 	 Technikum	w	ZS	Budowlanych	w	Jaśle
3.	Grotkowska	Adrianna,	zam.	Przeczyca	 	 	 LO	w	Kołaczycach
4.	Kaput	Dominika,	zam.	Brzostek	 	 	 	 	 	 	 I	LO	w	Dębicy
5.	Krzyszczuk	Michał,	zam.	Brzostek		 	 	 	 	 I	LO	w	Jaśle
6.	Lemek	Monika,	zam.	Brzostek,		 	 	 	 	 	 	 II	LO	w	Jaśle
7.	Makowska	Maria,	zam.	Januszkowice	 	 	 	 LO	w	Kołaczycach
8.	Marcinek	Monika,	zam.	Zawadka	B.		 	 	 	 ZS	w	Gromniku
9.	Nowak	Katarzyna,	zam.	Gorzejowa	 	 	 	 	 ZS	w	Brzostku
10.	Nylec	Paweł,	zam.	Januszkowice	 	 	 	 	 	 ZS	w	Brzostku
11.	Paściak	Anna,	zam.	Brzostek	 	 	 	 	 	 	 	 LO	w	Kołaczycach
12.	Paściak	Justyna,	zam.	Brzostek			 	 	 	 	 	 LO	w	Kołaczycach
13.	Pieniądz	Klaudia,	zam.	Siedliska-Bogusz	 Technikum	w	ZS	Ekonom.	w	Dębicy
14.	Pieniądz	Magdalena,	zam.	Januszkowice		 LO	w	Kołaczycach
15.	Przewoźnik	Karolina,	zam.	Brzostek	 	 	 	 II	LO	w	Jaśle
16.	Przewoźnik	Kinga,	zam.	Brzostek		 	 	 	 	 II	LO	w	Jaśle
17.	Przewoźnik	Magdalena,	zam.	Wola	Brz.	 	 LO	w	Kołaczycach
18.	Raś	Barbara,	zam.	Kamienica	Górna	 	 	 	 LO	w	Kołaczycach
19.	Reguła	Agnieszka,	zam.	Kamienica	G.		 	 ZS	w	Brzostku
20.	Samborska	Iwona,	zam.	Januszkowice	 	 	 LO	w	Kołaczycach
21.	Samborska	Katarzyna,	zam.	Przeczyca		 	 II	LO	w	Jaśle
22.	Stanek	Justyna,	zam.	Siedliska-Bogusz		 	 I	LO	w	Dębicy
23.	Stanek	Krzysztof,	zam.	Bączałka	 	 	 	 	 	 Technikum		w	ZS		w	Dębicy
24.	Stasiowski	Konrad,	zam.	Klecie		 	 	 	 	 	 Technikum	w	ZS	nr	3	w	Jaśle
25.	Śliwa	Magdalena,	zam.	Brzostek	 	 	 	 	 	 II	LO	w	Jaśle
26.	Świstak	Katarzyna,	zam.	Kamienica	G.	 	 I	LO	w	Dębicy
27.	Urzędowska	Katarzyna,	zam.	Siedliska-B.	ZS	w	Brzostku
28.	Wajda	Adrianna,	zam.	Brzostek		 	 	 	 	 	 II	LO	w	Jaśle
29.	Wojnar	Anna,	zam.	Zawadka	Brzostecka		 Technikum	w	ZS	Budowlanych	w	Jaśle
30.	Wójcik	Natalia,	zam.	Siedliska-Bogusz		 	 I	LO	w	Dębicy
31.	Wójcik	Waldemar,	zam.	Brzostek		 	 	 	 	 II	LO	w	Jaśle
32.	Zawiślak	Karolina,	zam.	Januszkowice		 	 Technikum	w	ZS	nr	3	w	Jaśle
33.	Zięba	Patrycja,	zam.	Nawsie	Brzosteckie		 II	LO	w	Jaśle

	 Siódmy	września	2014	roku	to	dzień	
odpustu	 parafialnego	w	Siedliskach-
-Bogusz.	 Jak	 wiemy,	 jest	 to	 święto,	
podczas	którego	rolnicy	dziękują	Bogu	
za	zbiory	przynosząc	do	kościoła	piękne	
wieńce	 dożynkowe,	
owoce oraz chleb.
	 Zatem	to	nie	przypa-
dek,	że	właśnie	w	tym	
dniu	 odbył	 się	 festyn	
rodzinny	 połączony	
z	gminnym	konkursem	
pod	 hasłem:	 „Chleb 
wiejski, niezapomnia-
ny zapach i smak” 
zorganizowany	 przez	
Stowarzyszenie	Wspie-
rania	 Edukacji	w	Ze-
spole	 Szkół	 w	Sied-
liskach-Bogusz	 z	po-
mocą	 Stowarzyszenia	
Kobiet	 Aktywnych	
„Boguszanki”	 oraz	
Ochotniczej	 St raży	
Pożarnej.
	 Nic	też	dziwnego,	że	
najważniejszym	punk-
tem	programu	był	kon-
kurs	na	najlepszy	chleb	wiejski	przyrzą-
dzony	i	upieczony	zgodnie	z	najstarszymi	
tradycyjnymi	recepturami.	Wzięło	w	nim	
udział	14	uczestników:	Bożena	Kudłacz	–	
Smarżowa	(I	miejsce),	Edyta	Krzywińska	
–	Gorzejowa	(II	miejsce),	Stowarzyszenie	
„Boguszanki”	 (III	miejsce),	 Leokadia	
Papier	–	Siedliska-Bogusz	(IV	miejsce),	

Agnieszka	Wodzień	–	Siedliska-Bogusz	
(V	miejsce),	Helena	 Płaziak	 –	 Janusz-
kowice,	Maria	Kudłacz	 –	 Smarżowa,	
Mariusz	Kędzior	–	Grudna	Górna,	Zofia	
Krzywińska	–	Gorzejowa,	 Janina	Woj-

dyła	 –	Bukowa,	Krystyna	Wójtowicz	
–	Grudna	Dolna,	Anna	Nykiel	–	Grudna	
Dolna,	Kacper	Gąsior	 –	 Siedliska-Bo-
gusz,	Natalia	Nykiel	–	Siedliska-Bogusz
	 Piękne	bochny	chleba	o	różnorodnych	
kształtach	i	rozmiarach	wabiły	zarówno	
swoim	wyglądem,	jak	też	smakiem	i	za-
pachem,	wywołując	wspomnienia	z	dzie-

ciństwa.	Natomiast	jury	w	składzie:	Pani	
Maria	Przebięda	–	radna	powiatu	dębi-
ckiego,	 Pani	Cecylia	Krzyszczuk	 oraz	
Pan	Jan	Wójcik	–	fachowcy	w	dziedzinie	
pieczenia	 chleba,	miało	 do	wykonania	
trudne	 zadanie,	 gdyż	 każdy	 z	chlebów	
był	 wyjątkowy.	 Po	wstępnej	 wizual-
nej	 ocenie,	 rozpoczęła	 się	 degustacja,	

po	 czym	 ogłoszono	
werdykt,	 wręczono	
nagrody	 i	dyplomy.	
Wszystkim	 uczestni-
kom	oraz	jury	serdecz-
nie	dziękujemy,	a	zwy-
cięzcom	 gratulujemy	
i	zachęcamy	 do	 kul-
tywowania	 tej	 pięknej	
tradycji	pieczenia	chle-
ba	wiejskiego.	Warto	
zaznaczyć,	że	konkurs	
przebiegał	 w	bogatej	
oprawie.	Były	występy	
muzyczne	 i	taneczne,	
były	 też	 liczne	 atrak-
cje	 dla	 najmłodszych.	
A	pogoda	–	jak	na	za-
mówienie!	 Słonecz-
nie,	 ciepło…	Wszyst-
ko	 to	 tworzyło	 nie-
zwykle	 sympatyczną	
i	rodzinną	 atmosferę,	

przyciągającą	 licznych	 gości,	 zarówno	
z	terenu	gminy,	jak	też	z	dalszych	stron.	
Nie	pozostaje	nam	więc	nic	innego,	jak	
tylko	 kontynuować	 tego	 typu	 imprezy	
i	już	dziś	zaprosić	wszystkich	zaintere-
sowanych	na	 przyszły	 rok	do	Siedlisk-
-Bogusz.

Organizatorzy

chleb wiejski, niezapomniany zapach i smak

Chleb Pani Bożeny Kudłacz ze Smarżowej zajął I miejsce
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Zbigniew
Szeler

czary mary
Jakże	szybko	ten	czas	leci,
wczoraj	bobaski	a	dzisiaj	już	dzieci.
	 I	nasza	Marysia,	prawie	jak	dzierlatka,
	 właśnie	kończy	dzisiaj	już	swoje	dwa	latka.
„Już”	czy	„tylko”	–	oto	jest	pytanie.
Odpowiedzieć	na	nie	–	to	łatwe	zadanie
	 Przyzna	to	każdy	bez	krzty	zająknienia,
	 że	ilość	–	nie	ma	jeszcze	tu	znaczenia.
Nie	chodzi	tu	przecież	o	sprawę	ilości,
przyglądając	się	bowiem	Jej	osobowości,
	 spostrzegliśmy	łatwo	–	ile	już	w	Niej	mamy
	 urokliwych	gestów,	godnych	wdzięcznej	damy.
W	parze	z	nią,	niechaj	z	każdym	rokiem
zmierza	do	sukcesów	zawsze	pewnym	krokiem.
	 Niechaj	w	Jej	życiu	szczęście	wiecznie	gości
	 gdy	nastąpi	czas	nauki	i	lata	dorosłości.
A	darząc	swych	bliskich	szczerą	miłością
niech	się	to	dzieje	zawsze	z	wzajemnością.
	 Zatem	Marysiu,	kończąc	już	dwa	latka,
	 przyjmij	życzenia	od	Zbyszka	pradziadka.

2014-08-29

Tadeusz 
Chajec

Jesień
Ptaki	się	gromadzą,	organizują	przed	odlotem
Liście	drzew	zaczynają	świecić	pięknym	złotem
W	kalendarzu	kończy	się	wrzesień	
Myślimy,	by	ubrać	się	ciepło	bo	zaczyna	się	jesień
Polski	rolnik	ziemię	zorze
Żeby	nie	rosły	chwasty,	a	piękne	zboże	
I	gdy	upłynie	rok	niecały
Będzie	leżał	na	stole	owoc	pełen	chwały
Zrywamy	w	sadzie	jabłka	i	inne	owoce
W	zimie	się	przydadzą	i	nie	opuszczą	nas	moce
Gromadzimy	warzywa,	robimy	przetwory	na	czas	zimy
Wiosną	z	nich	uzupełnimy	brakujące	witaminy
Gdy	przyjdzie	grudzień	i	ostatnie	zwiędną	róże
Ziemia	zamarznie	nam	pod	stopami
Tylko	kwiaty	niektóre	będą	żywe

babie lato
Powrót	lata	w	jesieni	babie	lato	znaczy
Patrzymy	na	słońce,	nie	unikam	promieni
Bo	ono	coraz	niżej	i	przez	chmury	trudno	go	zobaczyć
Tulimy	się	do	siebie	by	się	ogrzać	wzajemnie
Nić	babiego	lata	nasze	uczucia	wiąże
Czasem	jest	to	nić	mocna	i	wciskamy	sobie	krążek
Poprzez	jesienną	różę	ja	ci	się	oświadczam
A	ty	mnie	do	rodziców	swoich	zapraszasz
I	tak	snujemy	na	przyszłość	swoje	plany
Czy	one	się	przeplotą	i	będą	w	życiu	realizowane
A	tu	patrzymy,	jak	liście	z	drzew	opadają
I	liściowy	kobierzec	przed	nami	zasnuwają
Nowa	miłość	delikatnie	po	nim	chodzi
Aż	na	prawdziwy	kobierzec	–	ślubny	zaprowadzi

Marian 
Nosal

Geometria życia
Czy	da	się	świat	zobrazować
Linią	płaszczyzną	punktami
Czy	można	go	tak	odwzorować
Aby	on	zgadzał	się	z	nami
Bo	każdy	inaczej	widzi
Każdy	inaczej	odczuwa
A	linię	prostą	czy	krzywą
Ręka	tak	samo	przesuwa
Bo	kreślarz	znaków	używa
Pomyśli	zanim	zaznaczy	
A	drugi	inaczej	przeczyta
gdyż	pod	innym	kątem	patrzy
Nie	da	się	życia	opisać
Doskonałymi	znakami
Bo	nawet	najprostsze	linie
Pokrzywią	się	razem	z	nami
Przedziwnie	jest	na	tym	świecie
Gdzie	koło	czy	inną	figurę
Tak	powykręca	życie
Że	zrobi	z	nich	kwadraturę

czar uśmiechu
Chciałbym	tak	umieć
Śmiać	się	czasami
Troski	odganiać
Te	między	nami

Co	między	nami
Płyną	jak	rzeka
A	uśmiech	dla	mnie
Bokiem	ucieka

Widzieć	Twój	uśmiech
Twą	radość	czerpać
W	głębię	Twych	oczu
Ukradkiem	zerkać

Zasłonę	unieść
Która	czasami
Prawdziwy	uśmiech
Chowa przed nami

Prawdziwy	uśmiech
Jest	oczu	czarem
Odbiciem	duszy
Dobroci	żarem

Na	uśmiech	taki
Czekam latami
Aby	go	dostać
Stoję	pod	drzwiami

Franciszek
Wojnarowski

łzy
Łzy	żalu	serdecznego,	co	z	oczu	moich	lecą
	 W	ziemię	wsiąkają…
Łzy	żalu	serdecznego	blaskiem	tęczy	nie	świecą,
	 Lecz	przepadają…

I	nadstawiłem	dłonie,	aby	łzy	żalu	zmierzyć,
	 Porównać	z	winą…
Wbrew	memu	przekonaniu,	musiałem	w	to	uwierzyć,
	 Że	te	łzy	giną…
Jedynie	pozostała	wilgoci	odrobina
	 Na	mojej	dłoni…
Wobec	Nieba	i	Ziemi	na	wszystko	się	zaklinam
	 Łez	już	nie	ronić!...

pogodna noc
Całą	noc	wczoraj	księżyc	śmiał	się	ze	mnie.
Całą	noc	gwiazdy	przyjaźnie	mrugały.
I	cisza	była.	Było	mi	przyjemnie…
Czułem	się	dziwnie	bezpieczny	i	mały…
Pilnie	swej	gwiazdy	przewodniej	szukałem.
Wparłem	się	w	Ziemię.	Było	mi	wygodnie.
I	całą	duszą	w	naprężeniu	drżałem
Widziałem	światła	miała	i	pochodnie.
Wtem	księżyc	jaśniej	rozświecił	się	właśnie.
I	zobaczyłem	moją	gwiazdę	bladą,
Która	ku	Ziemi	gwałtownie	spadała
Księżyc	zaśmiał	się	nad	gwiazdy	zagładą.
Nie	wiem,	czy	ja	się,	czy	ona	spalała
Czy	ja,	czy	tylko	moja	gwiazda	gaśnie
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	 W	dniach	6	–	8	września	 2014	 roku	
w	Warszawie	w	trakcie	Święta	Kawalerii	
Polskiej	rozegrano	jak	co	roku	Kawale-
ryjskie	Mistrzostwa	Polski.	 Szwadron	
Podkarpacie	 reprezentowało	 na	 nich	
trzech	ułanów:	bracia	Piotr	 i	Paweł	Ur-
ban	 oraz	 obrońca	
tytułu	z	2013	roku	
Grzegorz	Wojtacz-
ka.	Zawody	rozpo-
częło	 jak	 zwykle	
ujeżdżenie,	 które	
także	„jak	zwykle”	
wygrał	Wojtaczka	
jadący	 na	 klaczy	
Eza.	 Próbę	 kroso-
wą	 także	bezbłęd-
nie	 pojechali	 i	Pa-
weł	Urban	na	Re-
mingtonie	 i	Grze-
gorz	Wojtaczka	na	
Ezie.	 Ten	 ostatni	
bardzo dobrze tak-
że	 strzelał	 i	strata	
po	pierwszym	dniu	
do	 prowadzących	
„Poznan iaków”	
nie	była	zbyt	duża.	
Następnego	 dnia	
w	konkursie	 sko-
ków	drugi	był	Pa-
weł	Urban	a	trzeci	Grzegorz	Wojtaczka,	
który	 systematycznie	 piął	 się	w	górę.	
Decydującą	o	tytule	była	jak	zwykle	biała	
broń.	Jeszcze	przed	konkursem	władania	
szablą	Wojtaczka	był	 trzeci,	ale	bardzo	
dobry	ostatni	przejazd	dał	mu	wygraną.	

Tak	minimalnych	 różnic	w	pierwszej	
trójce	 jeszcze	 nie	 było.	Grzegorz	Woj-
taczka,	wygrywając	całe	zawody,	poko-
nał	Piotra	Waltera	z	Poznania	zaledwie	
o	1,2	pkt,	a	jego	brata	Mikołaja	o	4,9	pkt.	
Dla	zobrazowania	różnicy	strącone	a	nie	

zebrane	z	pozornika	kółko	to	5	pkt!
	 8	 września	 na	 Placu	 Piłsudskiego	
w	Warszawie	odbyła	się	uroczysta	parada	
kawaleryjska,	a	po	niej	piknik	i	pokazy	
na	 obiektach	 jeździeckich	 Legii	 przy	
ulicy	Kozielskiej.	Obecni	 na	 nich	 byli	

przedstawiciele	Kancelarii	 Prezydenta,	
MON-u	 oraz	 dowództwo	Garnizonu	
Warszawa.
	 Swoją	 wygraną	 na	mistrzostwach	
wachmistrz	KO	Grzegorz	Wojtaczka	
udowodnił,	 że	 jest	 obecnie	 absolutnie	

najlepszym	 za -
wodnikiem	w	tej	
dyscyplinie	w	Pol-
sce.  Trzeci  raz 
z	r zędu	 wyg ra ł	
w	Warszawie	 ty-
tuł	 mistrzowski.	
W	tym	roku	było	to	
wyjątkowe	 osiąg-
nięcie, 	 bowiem	
w	sytuacji	kontuzji	
swojego	 podsta-
wowego	konia	Za-
menta	wprowadził	
do	 treningu	 klacz	
Ezę	 dopiero	 z	po-
czątkiem	czerwca.	
Kiedy	 wyjeżdżał	
do	Warszawy,	nikt	
–	łącznie	z	nim	sa-
mym	–	nie	wierzył,	
że	obroni	ten	tytuł.	
A	jednak	się	udało!	
Gratulacje	Grzesiu	
od	nas	i	społeczno-

ści	brzosteckiej,	bowiem	to	w	Brzostku,	
w	każdy	wolny	weekend	 trenujesz	 na	
obiektach	 jeździeckich	 OJK	 Stajnia	
Ułańska,	przynosząc	tyle	chluby	naszej	
miejscowości.

Wojciech Staniszewski

Grzegorz wojtaczka obronił tytuł kawaleryjskiego mistrza polski

Grzegorz Wojtaczka (pierwszy z prawej)
Fot. Paweł Wrotek

	 „Radość	Ewangelii	 źródłem	misyj-
nego	 zapału”	 –	 pod	 takim	 hasłem	 20	
września	w	rzeszowskiej	katedrze	odbył	
się	VI	Diecezjalny	Kongres	Misyjny	
Dzieci.	 Wzięli	 w	nim	
udział	członkowie	60	pa-
rafialnych	i	szkolnych	kół	
misyjnych.	Wśród	 nich	
byli	 również	 uczniowie	
z	naszej	szkoły.
	 W	 trakcie	Kongresu	
uczestnicy	 wysłuchali	
świadectw	misjonarzy	
pracujących	aktualnie	na	
misjach.	Swoim	doświad-
czeniem	 podzielili	 się	
ks.	 dr	 Paweł	Pietrusiak,	
który	 10	 lat	 pracował	
w	Czadzie,	ks.	Józef	Kan-
defer,	który	przez	14	 lat	
był	na	misjach	na	Ukra-
inie	 i	ks.	Michał	Bator,	
który	13	lat	przepracował	
w	Czechach.	Świadectwa	
misjonarzy	ukazały	ogrom	pracy	stojący	
jeszcze	przed	Kościołem	w	dziele	ewan-
gelizacji	oraz	potrzebę	szczególnej	mod-
litwy	w	intencji	misjonarzy	pracujących	
na	różnych	kontynentach.
	 Punktem	kulminacyjnym	Kongresu	

była	Msza	Święta	odprawiona	pod	prze-
wodnictwem	bpa	Jana	Wątroby.	Ks.	Bi-
skup	wyraził	radość,	że	tak	wiele	dzieci	
zaangażowanych	jest	w	pomoc	misjom.	

Podziękował	 za	modlitwę	w	intencji	
misjonarzy,	 organizowane	 akcje	 chary-
tatywne	na	rzecz	misji,	a	szczególnie	za	
zaangażowanie	w	ogólnopolską	 akcję	
,,Kolędnicy	misyjni”.	Wezwał	wszystkich	
uczestników	 spotkania	 do	 aktywnego	

włączenia	 się	w	dzieło	 ewangelizacji,	
które	 jak	 podkreślił	 jest	 zadaniem	
wszystkich	 ochrzczonych.	 Po	Mszy	
Świętej	dzieci	udały	się	na	przygotowany	
dla	 nich	 posiłek,	 po	 którym	 nastąpiło	
uroczyste	zakończenie	Kongresu	 i	mali	
misjonarze	powrócili	do	swoich	parafii.

	 VI	Diecezjalny	Kongres	
Misyjny	Dzieci	 był	 dla	
wszystkich	 jego	 uczest-
ników	wspaniałą	 okazją	
do	 ref leksji	 nad	 włas-
ną	wiarą	 i	zaangażowa-
niem	w	dzieło	głoszenia	
Ewangelii.	Umożliwił	im	
również	wspólną	modli-
twę,	 naukę	nowych	pio-
senek	misyjnych	a	także	
duchowe	 umocnienie.	
Ewangeliczny	entuzjazm	
i	przeżyte	 doświadcze-
nie	wiary	przyczynią	się	
z	pewnością	 do	 jeszcze	
większego	 zaangażowa-
nia	misyjnego	wszystkich	
uczestników.
	 Serdeczne	 BÓG	 ZA-

PŁAĆ	 kierujemy	 do	 Ks.	 Proboszcza	
Jana	Cebulaka	 i	Pani	Dyrektor	Marii	
Przebiędy	 za	wsparcie	 i	umożliwienie	
wyjazdu.	Dziękujemy	również	Pani	Joli	
–	katechetce	za	sprawowaną	opiekę.

Uczestnicy

Diecezjalny kongres misyjny Dzieci
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Front niemiecko–radziecki 
w naszej wsi cd.
	 Następne	trzy	dni	to	jest	do	drugiego	
sierpnia	 pomagaliśmy	 przy	 żniwach	
Jędrzejczykowej	na	zmianę.	Jeden	z	nas	
zostawał	w	lesie	 pilnować	 koni	 i	wozu	
a	dwóch	 szło	 do	 roboty	 przy	 żniwach.	
W	ten	sposób	odpłacaliśmy	się	za	życz-
liwą	gościnność	jaką	darzyły	nas	matka	
i	córka.	 Każdego	 dnia	 pojawiały	 się	
coraz	 częściej	niemieckie	pojazdy	woj-
skowe,	 które	 albo	 tylko	 przejeżdżały,	
albo	zatrzymywały	się	i	wysiadali	z	nich	
wojskowi	którzy	prowadzili	jakąś	obser-
wację.	Każde	 pojawienie	 się	Niemców	
budziło	w	mieszkańcach	wsi	 i	w	 nas	
obawy	przed	 aresztowaniami	 ludzi,	 re-
kwirowaniem	zwierząt,	wozów	i	innych	
rzeczy	na	potrzeby	wojskowe	w	warun-
kach	 toczącej	 się	wojny	 i	zbliżającego	
się	 frontu.	Ludzie	 pracujący	 na	 polach	
przy	 żniwach	 przychodzili	 jedni	 do	
drugich	i	przekazywali	sobie	nawzajem	
wiadomości	 o	mrożącej	 krew	w	żyłach	
mściwości	 i	znęcaniu	 się	Niemców	nad	
polską	ludnością	cywilną	podejrzewaną	
o	cokolwiek,	zwłaszcza	o	przynależność	
do	partyzantki	albo	o	sprzyjanie	ruchowi	
oporu.	Wiadomości	 grozy	 przeplatane	
były	wiadomościami	nadziei	na	szybkie	
wyzwolenie	nas	przez	wojska	radzieckie.	

Wymieniano	nazwy	kolejnych	miast	pol-
skich,	które	już	zostały	oswobodzone.
	 Trzeciego	 dnia	Gienia,	Mietek	 i	ja	
byliśmy	w	polu	 przy	wiązaniu	 i	kopie-
niu	żyta.	Mieliśmy	już	iść	na	obiad,	gdy	
podszedł	do	nas	jakiś	mężczyzna	ubrany	
po	miejsku	i	zapytał.	W	którym	kierun-
ku	jest	dwór	w	Smarzowej,	by	do	niego	
dojść?	Czemu	pan	nie	 pyta	 o	drogę	 ale	
o	kierunek?	Zapytał	Mietek	 zdziwiony.	
Przybysz	wyjaśnił,	 że	 idzie	 z	Dębicy	
bo	w	mieście	 jest	 już	 bardzo	 gorąco	
i	ciasno.	Wszędzie	pełno	wojska	niemie-
ckiego.	Jeżdżą	też	drogami	i	legitymują	
przechodniów.	Podejrzanych	odstawiają	
do	gestapo.	Dlatego	woli	iść	ścieżkami,	
polnymi	 drogami,	 a	nawet	miedzami.	
Teraz	po	wyjściu	 z	lasu	 stracił	 orienta-
cję	w	którym	 kierunku	 powinien	 iść.	
Mietek	wskazał	mu	kierunek	i	wyjaśnił,	
że	 najbliżej	 będzie	mu	przejść	 skrajem	
Głobikówki	 i	przez	Kopaliny	do	dworu	
w	Smarzowej.	 Ja	 z	natarczywą	 cieka-
wością	zapytałem.	Jak	daleko	są	wojska	
radzieckie?	Odpowiedź	 była	 pełna	 op-
tymizmu.	Szybko	się	zbliżają.	Przemyśl	
zajęli	27	lipca,	a	już	wczoraj	2-go	sierpnia	
wyzwolili	Rzeszów.	Od	29	 lipca	 toczą	
ciężkie	walki	w	rejonie	Sandomierza.	Na	
przedpolach	warszawskiej	Pragi	27	lipca	
rozgorzała	wielka	bitwa	pancerna,	 a	na	
południe	 od	Warszawy	wojska	 radzie-
ckie	przekroczyły	Wisłę.	W	Warszawie	
wybuchło	powstanie	przedwczoraj	czyli	
1-go	 sierpnia.	Na	 pewno	 za	 kilka	 dni	
wojska	niemieckie	zostaną	zmuszone	do	
wycofania	się	także	z	tutejszych	terenów.	
Byliśmy	oszołomieni	tylu	radosnymi	wia-
domościami.	Gienia	z	wielką	serdecznoś-
cią	zaprosiła	przybysza	na	obiad,	ale	ten	

podziękował	za	wyrazy	gościnności	wy-
jaśniając,	że	ma	ze	sobą	kanapki	i	herbatę,	
ale	nie	chce	mu	się	jeść.	Pragnie	tylko	jak	
najszybciej	dojść	do	dworu	w	Smarzowej.	
Pożegnał	się	z	nami	i	poszedł	w	kierunku	
wskazanym	przez	Mietka.
	 Obiad	 staraliśmy	 się	 zjeść	 szybko,	
by	 jak	 najprędzej	 pójść	 do	 Jaśka	w	le-
sie	 i	podzielić	 się	 z	nim	 radosnymi	
wiadomościami	oraz	 zastąpić	go	by	on	
przyszedł	zjeść	obiad.	Jaśka	zastaliśmy	
przy	wozie	z	miną	pełną	niepokoju	i	on	
pierwszy	 zaczął	mówić	 przyciszonym	
głosem.	W	lesie	ukrywają	się	jacyś	ludzie	
z	końmi.	W	południe	jak	byłem	po	wodę	
dla	 koni	 przy	 naszym	 zbiorniku,	 sły-
szałem	 rozmowy	mężczyzn	 i	parskanie	
koni	z	dwóch	kierunków,	wskazując	na	
kierunek	północny	i	południowo	zachod-
ni.	Zaczyna	się	robić	ciasno.	Stwierdził	
Jasiek	z	zatroskaniem.	Chcąc	go	pocie-
szyć	 powiedziałem.	Nie	martw	 się,	 bo	
już	niedługo	skończy	się	nasza	tułaczka	
leśna.	Na	 zmianę	 z	Mietkiem	opowia-
daliśmy	mu	 o	spotkaniu	 z	przybyszem	
z	Dębicy	i	o	radosnych	nowinach,	które	
on	nam	przekazał.	Wymiana	zdań	na	ten	
temat	 tak	 nas	 podniecała,	 że	 zupełnie	
zapomnieliśmy	o	obiedzie	Jaśka.	Nasze	
zapomnienie	 przerwała	Gienia,	 która	
przyniosła	w	koszyku	 obiad	 dla	 Jaśka.	
Na	jej	twarzy	zobaczyliśmy	przerażenie.	
Wyjmując	z	koszyka	obiad	powiedziała.	
Jedz	Jasiu	póki	ciepłe,	a	ja	wam	coś	po-
wiem.	Dzisiaj	już	nie	wychodźcie	z	lasu	
i	bądźcie	 czujni.	Od	 strony	 Południka	
Niemcy	robią	rewizje	w	gospodarstwach	
w	poszukiwaniu	broni	i	ukrywających	się	
partyzantów.	Przyniosłam	 też	 kawałek	
chleba	i	trochę	twarogu	dla	was	na	kola-

Stanisław Łukasik

życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

	 Podczas	 remontu	 budynku,	 którego	
właścicielem	do	niedawna	była	Gminna	
Spółdzielnia	 „Samopomoc	 Chłopska”	
w	Brzostku,	znaleziono	na	strychu	pięknie	
zachowany	 transparent	 z	lat	50-60	ubie-
głego	wieku.	Doskonałej	jakości	materiał,	
solidnie	namalowane	 litery	 farbą	olejną,	

odpowiedni	dobór	czcionki	oraz	właściwe	
jej	 rozmieszczenie	 sugerują,	 że	wyko-
nywał	go	nie	byle	jaki	fachowiec.	Gdzie	
i	 kiedy	wisiał	 ten	 transparent,	 nikt	 już	
nie	pamięta.	Po	jego	sporych	rozmiarach	
można	 się	 tylko	domyślać,	 że	mógł	 być	
zawieszany	nad	drogą,	albo	rozpinano	go	

na	budynku	GS.	Zagadką	też	jest	czyją	był	
własnością.	Czy	Gminnej	Spółdzielni,	czy	
też	Komitetu	Gminnego	PZPR,	który	miał	
siedzibę	w	tym	budynku	przez	wiele	lat.	
	 Hasła	 na	 transparencie	 nie	 będę	 ko-
mentował,	słowa	te	mówią	same	za	siebie.	
Zresztą,	każdy	ma	prawo	do	własnej	inter-
pretacji,	a	może	i	w	niektórym	oku	łza	się	
zakręci?

Józef Nosal

transparent znaleziony na strychu
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Fhu woJciech woJDyła
Januszkowice k/szkoły

tel: 787 002 776
 14 68 33 012

oferuje:
naprawę pił i kosiarek

a ponadto:
∙ sprzedaż części zamiennych do pilarek
∙ sprzedaż łańcuchów
∙ sprzedaż części do kosiarek
∙ akcesoria branży leśno-ogrodniczej
∙ ostrzenie łańcuchów
∙ oleje i smary

usłuGi autolawetą

z apr asz am!
łańcuchy do pił w cenach promocyJnych!

cję.	Raniutko	przyjdę	powiedzieć	wam	
czy	 nadal	 istnieje	 niebezpieczeństwo.	
Wszyscy	posmutnieliśmy.	Jasiek	szybko	
zjadł	obiad	w	milczeniu,	po	czym	Gienia	
zabrała	naczynia	i	poszła	do	domu.
	 Z	 zadumy	wyrwał	 nas	 warkot	 sa-
molotów	 przelatujących	 z	zachodu	 na	
wschód.	 Pierwszy	 odezwał	 się	 Jasiek.	
W	tym	 roku	Niemcy	 nie	 latają	 już	 tak	
często	 jak	w	trzydziestym	dziewiątym.	
Może	niedługo	w	ogóle	przestaną	latać.	
Dorzuciłem	 swoją	uwagę.	 I	 tak	przyci-
szonym	głosem	toczyła	się	rozmowa	na	
aktualne	tematy.	Między	innymi	Jasiek	
przypomniał	 o	ukrywaniu	 się	 kogoś	
z	końmi	w	pobliżu	 nas.	Był	 zdania,	 że	
trzeba	sprawdzić	gdzie	oni	się	ukrywają	
i	ilu	 ich	 jest.	 Zaproponował	Mietkowi,	
by	obydwaj	poszli	na	zwiad,	a	mnie	bym	
został	 pilnować	 koni	 i	wozu.	Nie	 było	
sprzeciwu	więc	oni	poszli	na	zwiad,	a	ja	
zostałem	z	moimi	myślami,	pełnymi	nie-
pokoju.	Zastanawiałem	się	dlaczego	nikt	
z	naszych	 trzech	 rodzin	 do	 tego	 czasu	
nie	przyszedł	do	nas.	Już	prawie	tydzień	
jesteśmy	w	lesie	 i	gdyby	 nie	 życzliwa	
gościnność	 Jędrzejczykowej	 głodowa-
libyśmy.	Co	prawda	 są	 żniwa	 i	pewnie	
mają	pełne	ręce	roboty,	a	wtedy	czas	im	
umyka	niepostrzeżenie.	A	może	czekają,	
by	któryś	z	nas	przyszedł	dać	znać	 jak	
sobie	radzimy	i	co	nam	potrzeba.	Nasza	
sytuacja	zaczyna	być	niebezpieczna.	Je-
śli	Niemcy	dziś	poszukują	partyzantów	
w	zagrodach	wiejskich,	 to	 jutro	mogą	
poszukiwać	w	lesie.	 Jak	wrócą	 kuzyni	
z	rozpoznania	musimy	 porozmawiać	

na	temat	istniejącej	sytuacji	i	ustalić	co	
mamy	 robić	 dalej.	 Poszedłem	 do	 koni	
sprawdzić	 ich	 zachowania.	 Przez	 cały	
czas	dokuczają	im	bąki,	muchy	i	komary.	
Opędzając	 się	 od	 ukłuć	 tych	 owadów	
konie	wydeptały	duże	półkola	i	koła	przy	
drzewach	 do	 których	 są	 przywiązane.	
Wydeptania	wraz	ze	sporą	ilością	nawozu	
końskiego	 są	 dowodem	długotrwałego	
postoju	koni	w	tym	miejscu.
	 Wyjąłem	książeczkę	do	nabożeństwa	
i	zaznaczyłem	w	kalendarzyku	 kolej-
ny	 trzeci	 dzień	 sierpnia	 i	szósty	 dzień	
ukrywania	 koni	w	lesie.	 Prowadzoną	
kontrolą	 upływu	 czasu	 nie	 chwaliłem	
się	przed	nikim.	Uważałem	ją	za	sprawę	
osobistą	 i	dlatego	znakowanie	wykony-
wałem	wtedy	kiedy	byłem	 sam.	Długa	
nieobecność	kuzynów	zaczęła	mnie	już	
niepokoić.	Snułem	domysły	możliwości	
ich	zabłądzenia	albo	spotkania	innej	złej	
przygody.	Nie	umówiliśmy	się,	by	dawać	
im	 jakiekolwiek	 znaki	 rozpoznawcze,	
a	nawoływanie	 ich	po	 imieniu	zdradzi-
łoby	miejsce	naszego	pobytu.	Wreszcie	
usłyszałem	trzask	łamanych	gałęzi,	a	za	
chwilę	 zobaczyłem	między	 drzewami	
wyłaniające	się	postacie	moich	kuzynów.	
Będąc	 już	 przy	wozie	 przyznali	 się	 do	
chwilowej	 utraty	 orientacji	 i	błądzenia	
w	lesie.	 Usłyszane	 przez	 Jaśka	 głosy	
mężczyzn	i	parskanie	koni	nie	było	jed-
nak	przesłyszeniem.	W	jednym	miejscu	
trafili	na	świeże	ślady	postoju	kilku	koni,	
a	w	 drugim	 stało	 cztery	 konie	 i	obok	
siedziało	trzech	mężczyzn.	Podeszli	ich	
nie	 zauważeni.	Wycofując	 się	 bardzo	

delikatnie	 poszli	 początkowo	w	złym	
kierunku.	Dopiero	gdy	zatrzymali	się	na	
chwilę	i	przeanalizowali	swoje	położenie	
obrali	właściwy	kierunek	powrotu.	 Ich	
rozpoznanie	dowiodło,	że	nie	 tylko	my	
ukrywamy	konie	w	tym	lesie.
	 Dużo	wrażeń	doznaliśmy	jak	na	jeden	
dzień.	Kuzynom	przekazałem	powody	
niepokojących	mnie	myśli.	Okazało	się,	
że	ich	dręczą	podobne	niepokoje.	W	dys-
kusji	na	te	tematy	sprecyzowaliśmy	ocenę	
zaistniałej	 sytuacji	 i	postanowienie	 co	
mamy	robić.	Dalsze	pozostawanie	w	tym	
lesie	staje	się	bardzo	niebezpieczne,	po-
nieważ	Niemcy	poszukują	partyzantów,	
a	nas	za	takich	chętnie	wezmą.	Ta	ilość	
koni	 w	lesie	może	 być	 potraktowana	
przez	Niemców	jako	zgrupowanie	party-
zanckie.	Musimy	się	rozdzielić,	by	każdy	
swoje	 konie	 ukrył	 w	innym	miejscu	
i	bliżej	rodziny.	Dostarczanie	paszy	dla	
koni	i	żywności	dla	nas	na	taką	jak	dziś	
odległość	 jest	 niebezpieczne,	 a	nawet	
niemożliwe.	Dalsze	korzystanie	z	życz-
liwej	pomocy	Jędrzejczykowej	naraża	ją	
i	Gienię	na	zarzut	Niemców	o	udzielanie	
pomocy	ukrywającym	 się	 partyzantom	
za	co	grożą	tortury	i	śmierć.	Nie	wiemy	
nic	 co	 dzieje	 się	 z	naszymi	 rodzinami.	
Jeden	z	nas	musi	dojść	lasem	do	najbli-
żej	zamieszkałej	rodziny,	czyli	do	cioci	
Gruszkowej,	by	ustalić	jak	utrzymywać	
z	nimi	kontakt	i	dlaczego	nikt	nie	przy-
szedł	do	nas	do	tego	czasu.	Mietek	bez	
wahania	zdecydował	się	pójść	do	swojej	
rodziny	i	wrócić	przed	zmrokiem.

cdn.
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	 27	września	 odbył	 się	 IV	międzyna-
rodowy	turniej	kyokushin	karate	„Polish	
Open	 IKO	 Galizia	 CUP”.W	 turnieju	
tym	uczestniczyło	191	zawodników	z	34	
Dojo	 Internacional	Karate	Organization	
Kyokushin-kaikan,z	Białorusi,	Niemiec,	
Ukrainy	 i	Polski	 z	takich	miast	 jak	 –	
Diatlovo,	Slonim,	Mińsk,	Grodno,	Berlin,	
Przeworsk,	 Zamość,	Gliwice,	 Sarzyna,	
Rawa-Ruska,	Chełm,	Brzostek,	Bielsko-
-Biała,	 Krosno,	 Piaseczno,	 Ostróda,	
Ostrołęka,	Augustów,	Błonie,	 Prażmów,	
Brwinów,	Nowa	Sarzyna,	Leżajsk,	Łomża,	
Kijow,	Kherson,	Krzywy	Róg,	Połtawa,	
Zakopane,	Józefów,	Wrocław,	Tomaszów	
Lubelski	 i	Chrzanów.	Turniej	 odbył	 się	
w	Hali	ZSL	im.	B.	Chrobrego	w	Leżajsku.	
Organizatorem	turnieju	był	Leżajski	Klub	
Kyokushin	Karate	(LKKK),	a	sędzią	głów-
nym	Sensei	Dariusz	Burda	z	Leżajska.	Za-
wody	swoim	patronatem	objęli:	Ambasada	
Japonii	w	Polsce,	Wojewoda	Podkarpacki,	

V miejsce dla brzostku w turnieju międzynarodowym „iko Galizia cup”

Klaudia Pięta Sebastian Kolbusz

samoobrona Dla kobiet
	 Uczniowski	Klub	Sportowy	Kyokushin	Karate	przy	współpracy	z	Gminą	Brzostek	oraz	Szkołą	Podstawową	w	Brzostku	
ogłasza	nabór	na	bezpłatny	kurs	„SAMOOBRONA	DLA	KOBIET”.
	 Osoby	zainteresowane	prosimy	o	kontakt.	Wszelkich	informacji	udziela	oraz	przyjmuje	zgłoszenia	instruktor	karate	–	
Robert	Kolbusz,	tel.	510	179	193

Marszałek	Województwa	Podkarpackiego,	
Starosta	Leżajski	i	Burmistrz	Miasta	Le-
żajsk.	Zawody	odbywały	się	formule	kata	
i	kumite	 full	 contact	według	 przepisów	
światowej	 organizacji	 IKO.	Rywalizacja	
na	 turnieju	 stała	 na	 bardzo	 wysokim	
poziomie.	Można	 było	 zobaczyć	wiele	
widowiskowych	 i	efektownych	 walk	
w	wykonaniu	byłych	i	aktualnych	medali-
stów	mistrzostw	Polski,	Ukrainy	i	Europy.	
Nagrody	 zwycięzcom	 poszczególnych	
kategorii	wręczali	Prezes	LKKK	Pan	Mi-
rosław	Hołda,	Shihan	Serhiy	Vsevolodov	
z	Ukrainy	oraz	sensei	Dariusz	Burda.	
 Wielki sukces odnieśli karatecy 
z Brzostku zajmując piąte miejsce dru-
żynowo. Wyniki	współzawodnictwa	dru-
żynowego	przedstawiają	się	następująco:
I	Leżajski	KKK	–	92	pkt.,	II.	Bars	Diatlovo	
–	42	pkt.,	III.	UUKK	Kherson	–	39	pkt.,	
IV.	Zamojski	KKK	–	24	pkt.,	V. UKSKK 
Brzostek – 24 pkt., VI.	Bushi	Team	Pia-

seczno	–	21	pkt.,	VII.	ŁKK	Łomża	–	21	
pkt.,	VIII.	Przeworski	KKK	–	20	pkt.,	IX.	
Augustowski	KKK	–	20	pkt.,	X.	Ostrołęcki	
KKK	–	19	pkt.,	XI.	Krośnieński	KKK	–18	
pkt.,	XII.	WKKK	Wrocław	–	17	pkt.,	XIII.	
Bielski	KKK	Bielsko-Biała	–	16	pkt.,	XIV.	
KSW	Bushi	Józefów	–	9	pkt.,	XV.	Berlin	
Germany	–	5	pkt.,	XVI.	Gliwicki	KKK	–	5	
pkt.,	XVII.	RRSKK	Rawa-Ruska	–	5	pkt.,	
XVIII.	Zakopiański	KKK	–	5	pkt.,	XIX.	
Mazowiecki	KKK	–	5	pkt.,	XX.	Chrza-
nowski	KKK	–	 4	 pkt.,	XXI.	Ostródzki	
KKK	 –	 3	 pkt.,	 XXII.	 TKKK	 –	 1	 pkt,	
XXIII.	Ostrów	Mazowiecki	–	1	pkt.
Punkty	dla	Brzostku	zdobyli:
II	miejsce	 kumite	 oraz	 III	miejsce	 kata	
–	Klaudia	Pięta,	II	miejsce	kumite	–	Pa-
trycja	Kolbusz,	II	miejsce	kumite	–	Oskar	
Leszczyński,	 II	miejsce	 kumite	 –	Seba-
stian	Kolbusz,	III	miejsce	kumite	oraz	II	
miejsce	 kata	 –	Kinga	Finek,	 III	miejsce	
kumite	 –	Aleksandra	Finek,	 III	miejsce	
kumite	 –	 Joanna	Galczak,	 III	miejsce	
kumite	 –	 Dawid	Kolbusz,	 III	miejsce	
kumite	 –	 Izabela	 Jałowiec,	 III	miejsce	
kumite	 –	Aleksandra	Zięba,	 III	miejsce	
kumite	–	Maja	Leszczyńska,	 III	miejsce	
kumite	–	Magdalena	Wąsik	
	 Nie	 powiodło	 się	 tylko	Krystianowi	
Finkowi,	 który	 trafił	w	swojej	 pierwszej	
walce	 na	 zawodnika	 z	Białorusi	 –	 jak	
się	 później	 okazało,	 był	 on	 najlepszym	
zawodnikiem	w	tej	kategorii.	Turniej	ten	
pokazuje,	że	Brzostek	staje	się	coraz	moc-
niejszą	ekipą,	zdolną	walczyć	z	czołówką	
krajową	i	międzynarodową.
	 Sędziowali	sensei	Tomasz	Mendoń	oraz	
Senpai	 Robert	 Kolbusz,	 a	sekundował	
Piotr	Stasiowski.	Wszystkim	zawodnikom	
gratulujemy.

R.K.

Robert Kolbusz
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	 W	dniach	12-27	 sierpnia	w	kompleksie	 boisk	 „Moje	 boi-
sko	–	Orlik	2012”	odbyły	się	IV	Amatorskie	Mistrzostwa	Par	
Deblowych	w	Tenisie	Ziemnym	Gminy	Brzostek.	W	zawodach	
wzięło	udział	 sześć	par.	Mecze	w	grupach	 rozgrywane	były	

systemem	„każdy	z	każdym”	do	2	wygranych	setów.	Wszyscy	
uczestnicy	 prezentowali	 bardzo	wysoki	 poziom	 i	zaciekle	
walczyli	na	korcie.	W	grupie	„A”	zwyciężyła	para	mieszana	
S.	Rams	/	D.	Mróz,	na	drugim	miejscu	R.	Warzecha	/	K.	Hals,	
zaś	w	grupie	„B”	M.	Nosal	/	K.	Skórski,	na	drugim	miejscu	
Ł.	Ryndak	/	M.	Szybist.	Następnie	rozpoczęto	fazę	półfinałową,	
gdzie	R.	Warzecha	/	K.	Hals	pokonali	M.	Nosal	/	K.	Skórski	2:1	
(4:6,	6:3,	10:8).	Drugie	spotkanie	zakończyło	się	zwycięstwem	
S.	Rams	/	D.	Mróz	nad	Ł.	Ryndak	/	M.	Szybist	2:0	(6:3,	7:5).	
Finał	zapowiadał	się	bardzo	emocjonująco	ponieważ	obie	pary	
deblowe	spotkały	się	już	wcześniej	w	fazie	grupowej.	Wówczas	
lepsi	byli	S.	Rams	/	D.	Mróz.	Nie	było	jednak,	co	przesadzać	
o	wyniku	spotkania	finałowego.	Gra	była	bardzo	widowiskowa,	
przebiegała	w	miłej	i	przyjaznej	atmosferze.	Zwycięską	parą	
zostali	S.	Rams	/	D.	Mróz	–	R.	Warzecha	/	K.	Hals	1:2	(6:7,	6:2,	
2:10).	Po	meczu	finałowym	wręczono	nagrody	dla	finalistów,	
które	 zostały	 ufundowane	przez	Burmistrza	Brzostku	Pana	
Leszka	Bieńka. Słowa	 podziękowania	 należą	 się	 również: 
Waldemarowi	Wójcikowi	–	obsługa	techniczna	turnieju,	Kor-
nelii	Przewoźnik	–	zdjęcia.	Panu	Józefowi	Nosalowi	jesteśmy	
wdzięczni	 za	 opublikowanie	wyników	meczów	 i	zdjęć	 na	
brzosteckiej	stronie	internetowej	oraz	na	łamach	„Wiadomości	
Brzosteckich”.	Finalistom	gratulujemy	i	zapraszamy	na	przy-
szłoroczną	edycję.

Animatorzy „Moje boisko – Orlik 2012” 
Karol Wojdyła, Krzysztof Hals 

amatorskie mistrzostwa par Deblowych w tenisie ziemnym

Od lewej: D. Mróz, S. Rams, K. Hals i R. Warzecha
(Fot.	Kornelia	Przewoźnik)	

	 We	wspaniałym	 stylu	 zakończyli	
juniorzy	Szwadronu	Podkarpacie	swój	
udział	w	turnieju	jeździeckim	Zabajka	
Cup	Open	 60.	 Grzegorz	Grygiel	 na	
klaczy	Atena	 zajął	 pierwsze	miejsce,	
zaś	Konrad	Zięba	na	wałachu	Kuba	był	
drugi.	W	 całym	 cyklu	wystartowało	
prawie	 40	 zawodników	z	 całego	Pod-
karpacia.	Zawody	finałowe	poprzedziły	
trzy	eliminacje,	które	wygrał	Grzegorz	
Grygiel,	 a	 Konrad	 Zięba	 był	 trzeci.	
Naszych	zawodników	rozdzielała	tylko	
Karolinka	Myśliwiec	 z	 jasielskiego	
OJK	Huzar.	 Przed	 półfinałem	 było	
już	wiadomo,	 że	walka	o	 zwycięstwo	
rozegra	się	właśnie	pomiędzy	tą	trójką.	
Emocjonujący	 półfinał	 bardzo	 dobrze	
pojechali	 obaj	 nasi	 zawodnicy,	 którzy	
zanotowali	 bezbłędnie	 przejazdy	w	
rozgrywce.	Błąd	Karoliny	Myśliwiec	

i	 jej	 trenera	Roberta	Kukułki,	 którzy	
niepotrzebnie	 zaryzykowali	 skrót	 na	
jedną	z	przeszkód,	uczynił	przed	zawo-
dami	finałowymi	komfortową	sytuację	
dla	Grzegorza	Grygla.	Na	błędzie	tym	
zyskał	jednak	najbardziej	Konrad	Zię-
ba,	 który	 dzięki	 niemu	przed	finałem	
tracił	do	zawodniczki	z	Jasła	tylko	już	
tylko	3,5	pkt.	Dwunawrotowy	konkurs	
finałowy	 –	mając	 ogromną	 przewagę	
punktową	–	 spokojnie	 pojechał	Grześ	
i	 nawet	 jedna	 zrzutka	 pozwalała	mu	
na	wygraną	w	klasyfikacji	 generalnej	
całego	 turnieju.	Koncertowo	pojechał	
zaś	Konrad	Zięba,	który	przejazd	pod-
stawowy	i	rozgrywkę	pojechał	pewnie	
i	bez	błędu.	Tego	zaś	nie	ustrzegła	się	
zawodniczka	OJK	Huzar	Jasło,	która	za-
notowała	zrzutkę	i	była	dopiero	czwarta,	
spadając	w	 klasyfikacji	 turnieju	 na	

trzecie	miejsce.	Gratulujemy	 naszym	
jeźdźcom,	dla	których	były	to	pierwsze	
poważne	zawody.	Podobne	słowa	uzna-
nia	dla	prowadzącego	obu	zawodników	
Piotra	Staniszewskiego.	Jest	to	dla	niego	
pierwszy	 sukces	 trenerski	 i	 ogrom-
na	 satysfakcja,	 ponieważ	 i	Konrad	 i	
Grzesiek	prowadzeni	byli	 przez	niego	
od	pierwszych	kroków	w	 jeździeckiej	
karierze.	 Zasłużone	więc	 gratulacje	
odbierał	 prezes	KJ	Szwadron	Podkar-
pacie	Wojciech	Staniszewski	od	prezesa	
LKJ	Zabajka	Romana	Oręziaka,	który	z	
uznaniem	wypowiadał	się	o	pracy	szko-
leniowej	w	brzosteckim	ośrodku	jazdy	
konnej.	Wszak	w	pierwszej	 dziesiątce	
była	jeszcze	Wiktoria	Owsiak	i	gdyby	
nie	 problemy	 z	 transportem	mogłaby	
walczyć	jeszcze	o	trzecie	miejsce.

W.S.

Grzegorz Grygiel zwycięzcą zabajka cup. konrad zięba drugi!
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	 We	wrześniu	 kompleks	 boisk	 „Moje	Boisko	Orlik	 –	
2012”	w	Brzostku	opanowali	młodzi	piłkarze	i	piłkarki,	
którzy	rywalizowali	w	V	Turnieju	Orlika	o	Puchar	Pre-
miera	Donalda	Tuska.	W	dniach	10–11	września	drużyny	
przystąpiły	 do	 rywalizacji	w	eliminacjach	 gminnych.	
Łącznie	w	pięciu	 turniejach	wzięło	 udział	 170	 osób.	
W	pierwszym	dniu	(10	września)	rozgrywany	był	turniej	
w	kategoriach	 dziewcząt	 (roczniki	 2003–2004)	 oraz	
dziewcząt	 (roczniki	2001–2002).	Do	 turnieju	dziewcząt	
kat.	 10–11	 lat	 zgłosiły	 się	 cztery	 drużyny.	Turniej	wy-
grała	drużyna	SP	Brzostek,	drugie	miejsce	przypadło	ZS	
Siedliska-Bogusz,	natomiast	trzecie	miejsce	wywalczyła	
drużyna	Orliki	I.
Wyniki:
SP	Brzostek	2:0	SP	Siedliska-Bogusz
Orliki	Brzostek	I	1:0	Orliki	Brzostek	II
SP	Brzostek	1:0	Orliki	Brzostek	II
Orliki	Brzostek	I	0:1	SP	Siedliska-Bogusz
Orliki	Brzostek	II	0:2	SP	Siedliska-Bogusz
SP	Brzostek	3:0	Orliki	Brzostek	I

	 W	turnieju	dziewcząt	kat.	12-13	lat	wzięły	udział	czte-
ry	 zespoły.	Zwyciężyła	 drużyna	Gimnazjum	Brzostek,	
drugie	miejsce	 drużyna	Orliki	Błażkowa,	 a	trzecie	miejsce	
przypadło	drużynie	ZS	Siedliska-Bogusz	
Wyniki:
Gimnazjum	Brzostek	1:0	SP	Brzostek
Gimnazjum	Siedliska-Bogusz	0:0	Orliki	Błażkowa
SP	Brzostek	0:2	Orliki	Błażkowa
Gimnazjum	Brzostek	1:0	Gimnazjum	Siedliska-Bogusz
Orliki	Błażkowa	0:0	Gimnazjum	Brzostek
Gimnazjum	Siedliska-Bogusz	0:0	SP	Brzostek

	 W	drugim	dniu	rywalizacji	przystąpili	chłopcy	młodsi	(rocz-
niki	2003–2004)	oraz	chłopcy	starsi	(roczniki	2001–2002).	Do	
turnieju	kat.	 10–11	 lat	 zgłosiły	 się	 cztery	drużyny.	Pierwsze	
miejsce	wywalczyli	 zawodnicy	 z	SP	Grudna	Górna,	 drugie	
zajęli	zawodnicy	z	ZS	Januszkowice,	a	trzecie	miejsce	przypadło	
drużynie	SP	Brzostek.
Wyniki:
SP	Kamienica	Górna	0:1	SP	Grudna	Górna
SP	Brzostek	0:1	Smoki	Januszkowice
SP	Grudna	Górna	3:1	Smoki	Januszkowice
SP	Kamienica	Górna	0:2	SP	Brzostek
SP	Brzostek	0:0	SP	Grudna	Górna
Smoki	Januszkowice	1:0	SP	Kamienica	Górna

	 W	turnieju	chłopców	starsi	kat.	12–13	lat	wzięło	udział	pięć	
zespołów.	Zwyciężyła	 drużyna	ZS	Siedliska-Bogusz,	 drugie	
miejsce	zajęło	Gimnazjum	Brzostek,	a	trzecie	miejsce	przypadło	
drużynie	SP	Brzostek	.
Wyniki:	
Gimnazjum	Brzostek	3:0	Orliki	Błażkowa
Gimnazjum	Siedliska-Bogusz	0:0	SP	Brzostek

V turniej orlika o puchar premiera Donalda tuska

Orliki	Błażkowa	0:1	Gimnazjum	Siedliska-Bogusz
FC	Januszkowice	0:2	Gimnazjum	Brzostek
Gimnazjum	Siedliska-Bogusz	1:1	FC	Januszkowice
SP	Brzostek	0:0	Orliki	Błażkowa
FC	Januszkowice	0:0	SP	Brzostek
Gimnazjum	Brzostek	0:1	Gimnazjum	Siedliska-Bogusz
SP	Brzostek	0:0	Gimnazjum	Brzostek
Orliki	Błażkowa	0:0	FC	Januszkowice

	 24	Września	rozegrano	eliminacje	wojewódzkie	w	kategorii	
chłopców	(roczniki	2003–2004).	Na	wyznaczony	termin	zgłosi-
ło	się	5	drużyn.	Na	eliminacje	przybyły:	Biało	Niebieskie	Serca,	
UKS	Olimp	Jasło,	KS	Orzeł	Siekla,	UKS	Wojak	Wojaszówka,	
SP	Grudna	Górna.	Po	rozegraniu	meczy	zwyciężyła	drużyna	
Biało	Niebieskie	Serca,	drugie	miejsce	zajął	UKS	Olimp	Jasło,	
a	trzecie	KS	Orzeł	Siekla.	Do	kolejnego	etapu	awansowały	dwie	
drużyny.
Wyniki:
KS	Orzeł	Siekla	0:0	Biało	Niebieskie	Serca
S	P	Grudna	Górna	1:2	UKS	Olimp	Jasło
Biało	Niebieskie	Serca	6:0	S	P	Grudna	Górna
UKS	Wojak	Wojaszówka	0:5	KS	Orzeł	Siekla
S	P	Grudna	Górna	1:4	UKS	Wojak	Wojaszówka
UKS	Olimp	Jasło	1:6	Biało	Niebieskie	Serca
UKS	Wojak	Wojaszówka	0:5	UKS	Olimp	Jasło
KS	Orzeł	Siekla	1:0	S	P	Grudna	Górna
UKS	Olimp	Jasło	3:2	KS	Orzeł	Siekla
Biało	Niebieskie	Serca	8:0	UKS	Wojak	Wojaszówka

	 Po	zakończeniu	każdego	turnieju	odbyło	się	wręczenie	
nagród,	których	fundatorem	był	Urząd	Miejski	w	Brzost-
ku.	Zwycięzcy	 otrzymali	 puchar,	 natomiast	 pozostałe	
drużyny	pamiątkowe	dyplomy.	Każdy	uczestnik	otrzymał	
opaskę,	którą	ufundował	sponsor	turnieju	PZU	i	PKN	OR-
LEN.	Serdeczne	podziękowania	należą	się	Burmistrzowi	
Leszkowi	Bieńkowi	za	ufundowanie	nagród,	jak	również	
Pani	dyrektor	Mari	Przębiędzie	za	ufundowanie	smakoły-
ków	podczas	turnieju	oraz	nauczycielom	wszystkich	szkół,	
które	 brały	 udział	w	zawodach.	 Podziękowania	 należą	
się	 także	 Janinie	Wójcik,	 która	 czuwała	nad	 zdrowiem	
młodych	 piłkarzy,	Natalii	 Szewc,	Korneli	 Przewoźnik	
–	 za	wykonywanie	 zdjęć,	Waldemarowi	Wójcik,	Karo-
linie	Nycz,	Kindze	Przewoźnik	 za	 obsługę	 techniczną	
zawodów.	Panu	Józefowi	Nosalowi	jesteśmy	wdzięczni	za	
opublikowanie	wyników	meczów	i	zdjęć	na	brzosteckiej	
stronie	internetowej	oraz	na	łamach	„Wiadomości	Brzoste-
ckich”.	Organizatorzy	gratulują	zwycięzcom	i	zapraszają	
do	udziału	w	turnieju	w	przyszłym	roku.

Animatorzy „Moje boisko – Orlik 2012” 
Karol Wojdyła, Krzysztof Hals

W kat. dziewcząt 11–12 lat zwyciężyła drużyna SP Brzostek

W kat. dziewcząt 12–13 lat zwyciężyła drużyna Gimnazjum Brzostek
Fot. Natalia Szewc

Fot. Natalia Szewc
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cennik taXi:
opłata startowa 7 zł (do 1 km)
za każdy następny kilometr 2,50 zł
możliwość przewozu do 6 osób

tel. 519 308 330
zapraszamy

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 września 2014 r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu - stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem	najmu	 jest	 lokal	użytkowy	(sklep)	położony	w	Domu	Ludowym	w	Kamienicy	Górnej	stanowiący	własność	
Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	38567	-	przeznaczony	na	prowadzenie	nieuciążliwej	działalności	dla	wsi.
Lokal	użytkowy	(sklep)	położony	jest	na	parterze	po	lewej	stronie	od	wejścia	w	budynku	Domu	Ludowego	w	Kamienicy	
Górnej	na	działce	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	470	o	powierzchni	0,05	ha,	stanowi	własność	Gminy	Brzostek	na	
podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	38567.
Powierzchnia	użytkowa	sklepu	wynosi	32,76	m2.	(sala	sprzedaży,	zaplecze).
Sklep	wyposażony	jest	w	energię	elektryczną,	gaz	i	bieżącą	wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 11,30 zł + 23% VAT-u miesięcznie.
Wadium	dla	lokalu	wynosi	1500,00	zł	(słownie:	tysiąc	pięćset	złotych)	i	płatne	będzie	na	konto	Urzędu	Miejskiego	w	Brzostku	
(BSR	o/Brzostek	Nr	32	8589	0006	0080	0210	2020	0006)
Najemca	oprócz	czynszu	najmu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	gaz,	wodę,	wywóz	odpadów	komunal-
nych	i	nieczystości	ciekłych	oraz	podatek	od	nieruchomości	pod	działalnością	gospodarczą.
Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.	
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie	o	średnioroczny	wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	
przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2014	rok)
Zamieszczenie	ogłoszenia	o	przetargu	na	wynajem	w/w	lokalu	nastąpi	po	upływie	21	dni	od	dnia	niniejszego	ogłoszenia.
Brzostek,	dnia	19.09.2014	r.

Burmistrz	Brzostku
mgr	inż.	Leszek	Bieniek

Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na wynajem lokalu użytkowego (sklepu) położonego w Bukowej – stanowiącego własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem	najmu	jest	lokal	użytkowy	(sklep)	położony	w	Domu	Ludowym	w	Bukowej	stanowiący	własność	Gminy	Brzo-
stek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00040775/2	–	przeznaczony	na	prowadzenie	nieuciążliwej	działalności	dla	wsi.
Lokal	użytkowy	(sklep)	położony	jest	na	parterze	budynku	Domu	Ludowego	w	Bukowej	na	działce	oznaczonej	numerem	ewiden-
cyjnym	486/2	o	powierzchni	0,19	ha,	stanowi	własność	Gminy	Brzostek	na	podstawie	Księgi	Wieczystej	Nr	RZ1D/00040775/2.	
Powierzchnia	użytkowa	sklepu	wynosi	55	m2.
Sklep	wyposażony	jest	w	energię	elektryczną,	gaz	i	bieżącą	wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 10,90 zł + 23% VAT-u miesięcznie.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 23 października 2014 r. O GODZ. 1100 

Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (słownie:	pięćset	złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 20.10.2014 r. 
w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku lub na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006)
Najemca	oprócz	czynszu	ponosi	również	opłaty	za	zużytą	energię	elektryczną,	wodę,	wywóz	nieczystości	ciekłych	i	za	odpady	
komunalne	oraz	podatek	od	nieruchomości	pod	działalnością	gospodarczą.	Umowa	może	być	zawarta	na	okres	do	trzech	lat.
Czynsz	płatny	z	góry	do	10	każdego	miesiąca	na	konto	Urzędu	Miejskiego.
Wysokość	czynszu	będzie	regulowana	corocznie	o	średnioroczny	wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	ogłoszony	
przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(pierwsza	regulacja	nastąpi	w	oparciu	o	wskaźnik	za	2014	rok)
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.	
Wadium	może	być	wniesione	w	pieniądzu	–	zgodnie	z	§	4	ust.3	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	w	sprawie	sposobu	i	trybu	
przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207	poz.	2108).	Wadium	w	pieniądzu	należy	
wnosić	na	konto: BSR	o/Brzostek	Nr	328589	0006	0080	0210	2020	0006).
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wygrał	zalicza	się	na	poczet	czynszu	najmu,	zaś	pozostałym	uczestnikom	
zwraca	się	niezwłocznie	po	zakończeniu	przetargu.	

Burmistrz	Brzostku
mgr	inż.	Leszek	Bieniek
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Burmistrz Brzostku ogłasza II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Januszkowicach, stanowiącej własność Gminy Brzostek

 Na	podstawie	art.	38	i	art.	39	ust.1	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 rolnej oznaczonej numerem 341/3 o powierzchni 12900 m2, położonej w Januszkowicach, objętej Księgą Wie-
czystą Nr RZ1D/00016074/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek,	wolnej	
od	obciążeń.
Nieruchomość	działka	ozn.	nr	ewid.	341/3	położona	w	Januszkowicach	stanowi	grunty	nieużytkowe,	porośnięte	samosiejka-
mi	różnych	drzew.	W	pobliżu	nieruchomości	znajduje	się	siedlisko	i	kompleks	leśny.	Dojazd	drogą	o	nawierzchni	gruntowej	
z	drogi	gminnej	o	nawierzchni	asfaltowej.	Na	działce	sieć	elektryczna.	Placówki	handlowo	–	usługowe,	użyteczności	publicznej	
w	odległości	ponad	1	km.	Tereny	rozproszonej	zabudowy	zagrodowej	i	grunty	użytkowane	rolniczo.
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek, działka	położona	 jest	
w	terenie	 oznaczonym	 symbolem	1.R	 –	 to	 tereny	 rolniczej	 przestrzeni	 produkcyjnej	 z	dopuszczeniem	nowej	 zabudowy	
związanej	z	produkcją	rolną	i	agroturystyczną	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	istniejących	terenów	MN	RM	poza	obszarami	
osuwiskowymi	i	powodziowymi.

Lp. Nr
działki

Pow.
(m2) Nr	KW Opis	nierucho-

mości
Przeznaczenie	

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

1 341/3 12900 m2 KW Nr RZ1D/00016074/1 rolna brak Januszkowice	 46	033,00 4	604,00

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 7 LISTOPADA 2014 r. O GODZ. 1030 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 04 listopada 2014r. 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	Brzostku. 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	od-
powiedzialności	 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. 
(I przetarg odbył się w dniu 05 września 2014 roku).
	Brzostek,	dnia	05.10.2014r.

Burmistrz Brzostku ogłasza IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycy, stanowiącej własność Gminy Brzostek

 Na	podstawie	art.	38	i	art.	39	ust.	2	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 IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj.:
działki	zabudowanej	budynkiem	gospodarczym	i	magazynem	podręcznym,	położonej	w	Przeczycy	oznaczonej	numerem	ewi-
dencyjnym	444/2	o	pow.	0,5082	ha	(5082	m2),	objętej	KW	NR	RZ1D/00048273/9,	prowadzonej	w	Sądzie	Rejonowym	w	Dębicy,	
stanowiącej	własność	Gminy	Brzostek,	wolnej	od	obciążeń.	
Nieruchomość	działka	ozn.	nr	ewid.	444/2	o	powierzchni	0,5082	ha,	położona	w	centrum	wsi	w	obrębie	zabudowy	mieszkanio-
wej,	zagrodowej	i	obiektów	użyteczności	publicznej	i	handlowych.	Teren	uzbrojony	w	sieć	elektryczną,	gazową	wodociągową.	
Dojazd	z	drogi	powiatowej	o	nawierzchni	asfaltowej.	
Obecnie	nie	obowiązuje	Miejscowy	Plan	Zagospodarowania	Przestrzennego	dla	Gminy	Brzostek	dla	obszaru	objętego	dz.	
ewid.	444/2	w	Przeczycy.	
Według zapisów studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzo-
nego	uchwałą	Rady	Miejskiej	z	dnia	30.08.2012r.	nr	XIX/135/2012	to	teren	oznaczony	symbolem	2. MN	–	teren	zabudowy	
mieszkaniowej	z	usługami	nieuciążliwymi.	
Działka objęta jest strefą ochrony obiektu zabytkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków jako budynek go-
spodarczy z II polowy XIX wieku wchodzący w skład zespołu dworskiego w Przeczycy. 
Opis budynków	:
1. budynek gospodarczy	–	obiekt	zabytkowy,	parterowy,	niepodpiwniczony,	wzniesiony	metodą	tradycyjną.
Dane techniczne budynku gospodarczego: powierzchnia	zabudowy	416,16	m2,	powierzchnia	użytkowa	334,90	m2,	kubatura	
1414,94	m3,	wysokość	pomieszczeń	3,25	m.
Dane	konstrukcyjno	–	materiałowe: fundamenty	–	betonowe;	ściany	–	cegła	ceramiczna,	kamień	polny;	strop –	drewniany;	
dach	–	drewniana	konstrukcja	pokryta	dachówką	ceramiczną;	posadzki	–	gładź	cementowa,	deski;	stolarka –	drewniana,	

Dokończenie na str. 39
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Dokończenie ze str. 38
stalowa;	tynki	–	wapienno-cementowe;	instalacje	–	elektryczna;	elewacja	–	tynk	cementowy. Budynek w złym stanie tech-
nicznym. Poddawany	remontom	w	celu	przystosowania	do	prowadzenia	działalności	gospodarczej
2. magazyn podręczny	–	obiekt	parterowy,	niepodpiwniczony,	wzniesiony	metodą	uprzemysłowioną.
Dane techniczne magazynu podręcznego: powierzchnia	zabudowy	15,84	m2,	powierzchnia	użytkowa	13,50	m2,	kubatura	
47,52	m3,	wysokość	budynku	2,75	m.
Dane	konstrukcyjno	–	materiałowe: fundamenty	–	żelbetonowe;	ściany	–	słupy	żelbetowe,	elementy	prefabrykowane	;	stropo-
dach –	płyty	żelbetowe	pokryte	papą	na	lepiku	;	posadzka	–	gładź	cementowa;	stolarka –	drewniana,	stalowa;	tynki	–	brak;	
elewacja – brak. Budynek w średnim stanie technicznym.
Wartość	rynkowa	nieruchomości	dz.	ozn.	nr	ewid.	444/2	w	Przeczycy	po	remoncie	wynosi	321573,00	zł.	Przy	ustalaniu	ceny	
nieruchomości	uwzględniono	konieczność	remontu	kapitalnego	budynku	zabytkowego,	który	wynosi	162097,00	zł.	Wartość	
rynkowa	aktualnego	stanu	zagospodarowania	działki	wynosi	158476,00	zł	;	w	tym	gruntu	73013,00	zł.

Lp. Nr
działki

Pow.
(m2) Nr	KW Opis	nierucho-

mości
Przeznaczenie	

w planie Położenie Cena	wywoław-
cza	brutto	(zł)

Wadium
(zł)

1 444/2 5082	m2	 KW Nr RZ1D/00048273/9 zabudowana brak Przeczyca 79 638,00 7 964,00

IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  
W DNIU 7 LISTOPADA 2014 r. O GODZ. 1100 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 04 listopada 2014r. 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	Brzostku. 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	za-
wiadomieniu,	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	od-
powiedzialności	 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. 
(I przetarg odbył się w dniu 31 marca 2014 roku, II przetarg odbył się w dniu 06 czerwca 2014 roku, III przetarg odbył 
się w dniu 05 września 2014 roku)
Brzostek,	dnia	05.10.2014r.

1. BETONIARNIA „MARBET”, Maria Grzesia-
kowska – Brzostek, ul. A. Mickiewicza 11

2. SKLEP SPOŻyWcZO-PRZEMySłOWy, Rena-
ta i Zbigniew Golec – Brzostek, ul. Rynek 29

3. „PMS INTERNATIONAL” SP. Z O.O. – Marek 
Wojnar – Zawadka Brzostecka 50

4. FIRMA USłUGOWA ELSTOB, Paweł Wojnar 
– Zawadka Brzostecka 44

5. DELIKATESy „cENTRUM”, Małgorzata Drozd 
– Brzostek, ul. Rynek 39

6. BANK SPółDZIELcZy RZEMIOSłA w KRA-
KOWIE oddział w BRZOSTKU

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

8. „RUBIcELLO”, Marek Przewoźnik – Brzostek, 
ul. łukasiewicza 2

9. PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKcyJNO-HAN-
DLOWO-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 – Brzostek, 
ul. Szkotnia 23

13. ANDRZEJ ZDZIARSKI – Brzostek, ul łu-
kasiewicza

14. FIRMA HANDLOWO-USłUGOWA GEODE-

ZyJNO-BUDOWLANA, inż. Adam Sieńkow-
ski – Zawadka Brzostecka

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

16. ZAKłAD KAMIENIARSKO-MEBLOWy, 
Janusz czarnawski – Klecie

17. OśRODEK SZKOLENIA KIEROWcóW, L. Ka-
put – Brzostek, ul. Słoneczna 40

18. AGENT UBEZPIEcZENIOWy, Jerzy Potrzeba 
– Brzostek, ul. łukasiewicza 48

19. USłUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 
KOL-BUD, Dariusz Kolman – Nawsie Brzo-
steckie 109

20. FIRMA HANDLOWO-USłUGOWA MIKRO-
KOSM, Grzegorz Kłęk – Brzostek, ul. Mi-
ckiewicza

21. mgr farm. Ryszard Nalepa
22. SKLEP WIELOBRANŻOWy, Artur Potrzeba 

– Brzostek
23. FIRMA „WAFELEK”, Zbigniew Szczuciński 

– Januszkowice
24. USłUGI WOD. KAN. cO. GAZ, Józef Kawa-

lec – Brzostek
25. SKLEP ZIELARSKO-MEDycZNy „MELISA”, 

Maria Maczuga – Brzostek, ul. Rynek 2
26. FIRMA HANDLOWA SANIT, Tadeusz Wójcik 

– Brzostek, Pawilon Hermes, ul. łukasie-
wicza 2

27. STAcJA KONTROLI POJAZDóW, mgr Euge-

niusz łazowski – Brzostek, ul. Szkotnia 18
28. SKLEP SPOŻyWcZO-PRZEMySłOWy, 

Barbara Szybist – Kołaczyce
29. KWIAcIARNIA, Paweł i Maria Piękoś – Brzo-

stek, ul. Rynek
30. FIRMA ZAOPATRZENIA ROLNIcTWA I RZE-

MIOSłA, Dariusz Kalina – Brzostek
31. PHUP MOTOR-PORT, Marek Smoła – Brzo-

stek, 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. SALON FRyZJERSKI „ANETA” A. czajka – 

Brzostek, ul. rynek 18
36. SKLEP SPOŻyWcZO-PRZEMySłOWy, 

Maria Szczygieł, Józef czekaj
37. ZAKłAD USłUGOWO-HANDLOWy INSTA-

LAcJI SANITARNycH „WOD-GAZ”, Paweł 
Bielecki – Brzostek, ul. Rynek 16

38. SKLEP MOTORyZAcyJNy AGRO-MOTOR, 
Joanna Sury – Brzostek, Pawilon Hermes, 
ul. łukasiewicza 2

za okazaną pomoc 
serdecznie dziękujemy 
– lks brzostowianka 

brzostek

Firmy wspierające sekcję piłki nożnej lks brzostowianka brzostek
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Kiedy	Jasiek	wrócił	z	pracy,	zastał	swoją	
żonę	we	łzach.
–	Twoja	mama	ubliżyła	mi,	strasznie	mi	
ubliżyła	–	wyszlochała	kobieta.
–	Moja	mama?	Ale	jak,	przecież	jest	na	
wakacjach,	na	drugim	końcu	świata?
–	Tak,	ale	dziś	rano	przyszedł	list	zaad-
resowany	do	ciebie.	Otworzyłam	go,	bo	
byłam	ciekawa,	co	jest	w	środku.
–	No	i	co?
–	I	na	końcu	listu	było	napisane:	„P.S.	Dro-

ga	Katarzyno,	kiedy	już	przeczytasz	ten	
list,	nie	zapomnij	dać	go	mojemu	synowi”.

  
Kowalski	 prowadzi	 samochód.	 Z	tyłu	
siedzi	 jego	 żona	 i	teściowa.	Obie	 bez	
przerwy	mówią	mu	co	ma	robić.	W	końcu	
wściekły	odwraca	się	i	ryczy	do	żony:
–	 Dłużej	 tego	 nie	 wytrzymam!	 Kto	
w	końcu	prowadzi	ten	samochód:	ty,	czy	
twoja	matka?!

  
Do	szpitala	przyjeżdża	rodzącą	kobieta,	
przychodzi	do	niej	czarnoskóry	lekarz:
–	Bóli	byli?
Kobieta	 sapiąc:	 –	Eee...	miło	mi...	Ka-
sprzyk	Dorota!

  

Test	na	to,	kto	jest	lepszym	przyjacielem:	
żona	czy	pies?
Zamknij	oboje	w	bagażniku,	po	godzinie	
otwórz	i	zobacz,	kto	się	będzie	cieszył,	że	
Cię	znowu	widzi.

  
Nauczyciel	historii	wpada	zdenerwowany	
do	 pokoju	 nauczycielskiego	 i	mówi	 do	
dyrektora:
–	 Ech,	 ta	 druga	 „b”!	Nie	wytrzymam	
z	tymi	 baranami!	Pytam	 ich,	 kto	wziął	
Bastylię,	 a	oni	 krzyczą,	 że	 to	 żaden	
z	nich!
–	Niech	się	pan	nie	denerwuje	–	uspokaja	
dyrektor.	 –	Może	 to	 rzeczywiście	 ktoś	
z	innej	klasy?

  

krzyżówka z naGroDą
Poziomo:
1) Napisany	 na	 kopercie;	5) Miasto	
w	zachodniej	części	Cypru;	8) Filmo-
wy	jeździec	w	masce;	9) Amer.	pocisk	
rakietowy;	10) Rzymska	bogini	łowów;	
11) Entuzjazm;	12) Miasto	w	Rosji;	
13) Leci	w	pończosze;	14) Ilość	dóbr	
zaoferowanych	do	sprzedaży;	16) Żona	
Mahometa;	19) Obok	liryki	i	dramatu;	
22) Zwierze	pociągowe;	23) Ubóstwo;	
24) Mądrość	z	bajki;	25) Film	z	Lin-
dą;	26) Plucha	 jesienna;	27) Napój	
z	kofeiną;	 28) Zwierzę	 z	łopatami;	
29) Kulista	 klamka;	32) Wyszła	 za	
Borynę;	 35) Katarakta.	 36) Polski	
zbój;	37) Deska	 na	 stok;	38) Cenna 
staroć;	40) Przodek	w	linii	męskiej;	
41) Miasto	w	Rumunii.	42) Zajęcie	
kowala	i	prymusa;	43) Duża	iskierka;	
44) Egzotyczne	pnącze.
Pionowo:
1) Rozłożenie	 na	 części;	2) Frykas.	
3) Polano;	4) Ślad	zwierza;	5) Grunt;	
6) Barowe	danie;	7) Beztroska	zaba-
wa; 15) Dualizm;	17) Igła	zdrobniale;	
18) Zaliczka;	20) Sztuczna	kończyna;	
21) Samochodowy	sygnał;	29) Obuwie	
gumowe;	 30) Np.	 towar	 na	 statku;	
31) Japonka	 lub	Chinka;	32) Cym-
balista	 z	„Pana	Tadeusza”;	33) Żona	
bacy;	34) Chustka	na	szyję;	39) Model	
Daewoo.
	 Rozwiązania	wpisane	 do	 kuponu	
zamieszczonego	 na	 dole	 strony	 do-
starczone	do	31	października	2014	 r.	
do	Centrum	Kultury	 i	Czytelnictwa	
w	Brzostku	wezmą	udział	w	losowa-
niu	nagrody	książkowej.	Rozwiązanie	
krzyżówki	 z	poprzedniego	 numeru:	
WRZESIEŃ CHODZI PO ROSIE 
ZBIERA GRZYBY WE WRZOSIE. 
Nagrodę	 książkową	wylosował Jan 
Nowicki z Kamienicy Górnej. Po	
odbiór	nagród	prosimy	zgłaszać	się	do	
Domu	Kultury	w	Brzostku.

J. Nosal
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Brzosteckie smakołyki
	 W	 październiku	 proponujemy	
Państwu	 dania,	 które	 są	 nie	 tylko	
smaczne,	ale	również	wpływające	ko-
rzystnie	na	nasze	zdrowie	i	lepsze	sa-
mopoczucie.	Do	przygotowania	zupy	
wykorzystajmy	kaszę	 jaglaną,	 która	
stanowi	bogate	źródło	witamin	i	mine-
rałów.	Deser	z	aronii	pomoże	chronić	

się	 przed	 chorobami,	 przeziębienia-
mi,	 szczególnie	w	tak	 dokuczliwym	
okresie	 jesiennym.	Uzupełnieniem	
tego	menu	będą	 kotlety	 z	jajka	 oraz	
sałatka	 z	gotowanych	 ziemniaków,	
które	w	połączeniu	 z	ogórkiem	 sma-
kują	wyśmienicie.	

Redakcja

Zupa z kaszy jaglanej
Składniki:
– 1 ½ litra rosołu
– 3 łyżki kaszy jaglanej
– 1 cebula
– 1 ząbek czosnku
– 2 marchewki
– 1 pietruszka
– ½ selera
– 1 łyżka masła
– sól, pieprz
– szczypta chili
– natka pietruszki

Wykonanie:
Cebulę  pokroić w piórka,  czosnek  posiekać.  Pozostałe 
warzywa obrać i pokroić w paseczki. Na patelni rozpuścić 
masło,  podsmażyć  cebulę  i czosnek. Gdy  się  zrumienią, 
dodać resztę warzyw korzennych i podsmażać przez chwi-
lę. Następnie  przełożyć  do  garnka  z  ciepłym wywarem 
i gotować na małym ogniu przez około 20 minut. Dodać 
kaszę jaglaną. Gotować przez około 15 minut. Doprawić 
do smaku. Na talerzu udekorować natką pietruszki.

Kotlety z jajka
Składniki:
– 4 jajka ugotowane na twardo
– 2 jajka surowe
– 2-3 łyżki startego żółtego sera
– 1 łyżeczka posiekanej albo suszonej pietruszki
– 1 kajzerka
– sól, pieprz
– olej
– bułka tarta do panierowania

Wykonanie:
Ugotowane jaja rozgnieść widelcem i wymieszać z jajkami 
surowymi, serem startym na tarce o małych oczkach, pie-
truszką, solą, pieprzem i namoczoną wcześniej w mleku lub 
w wodzie i dokładnie odciśniętą kajzerką. Zamiast kajzerki 
można dać tyle bułki tartej, żeby z masy jajecznej dało się 
formować kotlety. Gotowe kotleciki obtoczyć w bułce tartej 
i smażyć na rozgrzanym oleju na złoto. Podawać z sałatą 
i surówkami.

Deser z aronii
Składniki:
– 1 szklanka aronii
– 1 banan
– pół dużego kubka jogurtu naturalnego
– duża garść suszonej żurawiny

Wykonanie:
Wszystkie  składniki  umieścić  w pojemniku,  następnie 
zmiksować blenderem. Nałożyć do miseczek. Można ude-
korować owocami aronii i listeczkami mięty. 

Sałatka z gotowanych ziemniaków
Składniki:
– 1 kg ziemniaków
– 6 dużych ogórków kwaszonych
– 2-3 łyżki oleju lnianego
– natka pietruszki
– sól, pieprz
– ulubione zioła

Wykonanie:
Ziemniaki  dokładnie  umyć  i ugotować w mundurkach. 
Obrać, pokroić w kostkę, dodać ogórki starte na grubej 
tarce, a także pokrojoną natkę pietruszki. Przyprawić do 
smaku solą, i pieprzem, można ziołami. Na końcu dodać 
kilka łyżek oleju. Całość starannie wymieszać. 
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Sałatka z gotowanych ziemniakówDeser z aronii

Zupa z kaszy jaglanejKotlety z jajka

kącik fotograficzny

Fot. Magdalena Zięba z BukowejFot. Kinga Błoniarz z Siedlisk-Bogusz Fot. Dominika Kuczek z Grudnej Dolnej



kącik fotograficzny
	 Jeśli	chcesz	się	pochwalić	swoim	zdję-
ciem	na	łamach	Wiadomości	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	zamiesz-

kania.	 Przesłanie	 tych	 danych	 oznacza	
zgodę	na	publikację	ich	w	Wiadomościach	
Brzosteckich	w	podpisie	pod	zdjęciem.

J. Nosal

Fot. Krystyna Szarek-Ryndak z Brzostku

Fot. Leopold Wójcik z Brzostku

Fot. Emilia Kolbusz z Bukowej

Fot. Jakub Batycki z Brzostku

Fot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Julia Jamróz z Bukowej

Fot. Jakub Parat z Brzostku

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku


