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	 Wspierając	 kolędników	w	tym	 roku	
wspieramy	 ponad	 91	 tysięcy	 dzieci	
z	Republiki	 Konga	 i	Demokratycznej	
Republiki	Konga,	gdzie	Papieskie	Dzieło	
Misyjne	Dzieci	 dofinansowuje	 działal-
ność	kilkudziesięciu	ośrodków	pomocy,	
domów	 dla	 dzieci	 ulicy,	 przedszkoli	
i	szkół,	a	także	programy	ochrony	życia	

dla	 dzieci	 ubogich,	 odrzuconych,	 osie-
roconych	i	okaleczonych.	Nie	chodzi	tu	
o	zorganizowanie	tym	dzieciom	pikniku	
ze	słodkościami,	przesłanie	maskotek	itp.	
akcje	–	ale	o	ratowanie	życia	dzieci,	które	
są	niedożywione,	chore,	utraciły	rodziny	
bądź	też	były	wykorzystywane.	Jesteśmy	
dumni	 z	naszych	 dzieci	 i	młodzieży,	

którzy	wykazują	się	wielką	wrażliwością	
i	chęcią	pomocy	drugiemu	człowiekowi.	
Nad	dziećmi	czuwają	rodzice,	katecheci	
i	duszpasterze.	 To	wydarzenie	ważne	
dla	wszystkich,	 także	dla	 rodzin,	które	
od	kilku	 lat	wyczekują	wizyty	małych	
misjonarzy	w	swoich	 domach.	 Niech	
Dzieciątko	Jezus	błogosławi	wszystkim	
tym,	którzy	przyczynili	się	do	wsparcia	
tego	szlachetnego	dzieła.	

M. Grygiel

kolędnicy misyjni 2013 – dla kongijskich dzieci

	 Święta	Bożego	Narodzenia	
to	czas	radości	i	nadziei.	Cze-
kając	 na	 te	 dni	wypełnione	
wspólnym	 kolędowaniem	
i	rodzinnym	ciepłem	19	grud-
nia	2013	r.	odbył	się	w	naszej	
szkole	 uroczysty	 apel	 oraz	
wigilia	 szkolna,	 która	 zgro-
madziła	 przy	 jednym	 stole	
Grono	 Pedagogiczne,	 Ucz-
niów	i	Rodziców.	W	atmosfe-

rę	 świąt	Bożego	Narodzenia	
wprowadziło	 nas	 wspólne	
łamanie	 się	 opłatkiem,	 skła-
danie	sobie	życzeń,	śpiewanie	
kolęd	i	pyszne	potrawy	wigi-
lijne.	
	 Atmosfera	 świąt	 Bożego	
Narodzenia	 wnosi	 zawsze	
wiele	radości	i	miłości	dla	ca-
łej	społeczności	naszej	szkoły.	

Mariola Świszcz

spotkanie wigilijne w zespole 
szkół im. jana pawła ii w Brzostku

Gdzie jest nasze Betlejem...
	 W	klimacie	zbliżających	się	Świąt	Bożego	Narodzenia	i	blasku	
choinkowych	świec	18	grudnia	2013	r.	w	Publicznej	Szkole	Pod-
stawowej	w	Brzostku	odbyło	się	spotkanie	wigilijne	pt.	„Jedna	
nas	radość	łączy	i	wesele.	Śpiewamy	Ci	Jezu	z	ochotą	i	śmiele”.
	 W	przedstawieniu	uczniowie	poprzez	prezentowanie	wierszy,	

śpiew	kolęd,	 tańce	 i	odgrywanie	 scenek	 rodzajowych	przypo-
mnieli	oraz	uczcili	Wielką	Tajemnicę	Bożego	Narodzenia	sprzed	
ponad	dwóch	tysięcy	lat.
	 Niezwykle	przejęci	mali	aktorzy,	w	barwnych	strojach,	przy	
pięknej	 świątecznej	 dekoracji,	w	kolejnych	 odsłonach	 przed-
stawienia	wspominali	Cud	Świątecznej	Nocy.	U	maleńkiego	
Jezuska	zjawili	się	nie	tylko	Pasterze	i	Trzej	Królowie,	ale	również	
Hawajki,	Indianie,	Meksykanie	i	rodowici	Krakowiacy.	Nowona-
rodzony	gościł	także	u	siebie	postacie	znane	z	czytanych	bajek	
i	baśni	–	Dziewczynkę	z	zapałkami,	Jasia	i	Małgosię,	Czerwonego	
Kapturka,	Calineczkę,	Kopciuszka,	Śpiącą	Królewnę	z	krasno-
ludkami	i	Pszczółkę	Maję.	Nie	zabrakło	także	Rybaka	ze	złotą	
rybką,	Brzydkiego	Kaczątka	czy	Sierotki	Marysi.	Wszyscy	oni	
przynosili	do	żłóbka	Jezusa	swoje	podarunki	oraz	ofiarowali	Mu	
wiersz	lub	piosenkę.
	 Snując	głębokie	refleksje	nad	Wielką	Tajemnicą	Narodzenia	
Jezusa	Chrystusa,	można	było	zauważyć	u	widzów	ukradkiem	
wycierane	łzy	i	głębokie	wzruszenie.
	 Występy	dzieci	zachęciły	zebranych	do	wspólnego	kolędowa-
nia	oraz	zostały	nagrodzone	gromkimi	brawami.
	 Na	 zakończenie	 na	 scenie	 zgromadzili	 się	 przewodniczący	
poszczególnych	klas,	którzy	otrzymali	pobłogosławione	opłatki,	
aby	podzielić	się	nimi	z	wychowawcami,	koleżankami	i	kolegami.	

atsz

	 Podobnie	 jak	w	latach	 poprzednich	
również	 i	w	 tym	 roku	 cała	 społecz-
ność	 Publicznej	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Brzostku	 przyłączyła	 się	 do	 świą-
tecznej	 akcji	 pod	 hasłem	 „Szlachetna	
Paczka”.	Poprzez	 takie	działania	budu-
jemy	świat,	w	którym	ludzie	są	na	siebie	
otwarci	i	życzliwi.
	 Serdeczne	podziękowania	 należą	 się	
Uczniom,	którzy	z	wielka	wrażliwością,	
całymi	klasami	razem	ze	swymi	Wycho-
wawcami	włączyli	się	w	akcję.	Ogromne	
wsparcie	 płynęło	 także	 od	Rodziców,	
Dyrekcji,	Nauczycieli	 i	Pracowników.	
Szczególne	słowa	uznania	kierujemy	do	
Pani	Joli	–	katechetki,	która	koordyno-
wała	całe	przedsięwzięcie.

Drodzy Darczyńcy!
 W imieniu obdaro-
wanych „Szlachetną 
Paczką” składamy 
serdeczne podzię-
kowania Wszystkim, 
którzy mieli wielkie 
oraz szczere serca 
i okazali swoją nie-
bywałą hojność. Tym, 
którzy podzielili się 
nawet najdrobniejszą 
rzeczą. Wasze ogrom-
ne zaangażowanie to 
wielkie świadectwo 
miłości. Okazywana 
pomoc sprawiła nam 

wiele radości – był to dar wrażliwości, 
zainteresowania i dawania nadziei. Ser-
decznie Wam za to dziękujemy.

Obdarowani 
paczka, która wciąga i odmienia życie 
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	 Święta	 Bożego	Narodzenia	 to	wy-
jątkowy	okres	w	roku,	na	który	czekają	
zarówno	dorośli,	 jak	 i	dzieci.	W	szkole	
Podstawowej	w	Przeczycy	 tradycją	sta-
ło	 się	 przygotowywanie	 i	wystawianie	
„Bożonarodzeniowych	 Jasełek”	 przez	

przedszkolaków.	W	 tym	 roku	 grupa	
sześciolatków	wraz	 z	wychowawczynią	
panią	Agatą	Rachowicz	 zorganizowała	
Jasełka,	na	które	zostali	zaproszeni	rodzi-
ce,	nauczyciele	i	uczniowie.	Uroczystość	
tę	 zaszczycili	 również	goście	–	 zastęp-

ca	burmistrza	 pan	
P.	 Szczepkowicz,	
sołtys	 Przeczycy	
pan	 S.	Wal,	 soł-
tys	Skurowej	pani	
S.	Błoniarz,	radny	
pan	A.	Nawracaj,	
przedstawiciele 
Rady	 Rodziców	
o r a z 	 k s i ę ż a 	 –	
ksiądz	 proboszcz	
M.	Marcićkiewicz	
i	ksiądz	 katecheta	
R.	Żelazny.
	Dz ie c i 	 c ię ż ko	
pracowały	 przy-
gotowując	 się	 do	

występów,	uczyły	się	ról,	chętnie	uczest-
niczyły	w	próbach.	Rodzice	 przygoto-
wali	piękne	stroje	a	pani	A.	Rachowicz	
zadbała,	 aby	 sala	 dzięki	 dekoracjom	
wyglądała	 pięknie	 i	odświętnie.	 Scenę	
stanowiło	rozgwieżdżone	niebo	z	piękną	
szopką	w	centrum,	 nad	 którą	 zostały	
umieszczone	aniołki.	Wokół	szopki	były	
choinki,	z	boku	płonęło	ognisko.	Dzieci	
w	pięknych	strojach	występowały	przed	
rodzicami,	uczniami	naszej	szkoły	i	za-
proszonymi	gośćmi.	Wspaniale	odegrały	
swoje	 role,	 za	 co	 otrzymały	 gromkie	
oklaski,	 pochwałę	 księdza	 proboszcza	
i	pana	burmistrza.
	 Po	 Jasełkach	Grono	 Pedagogiczne,	
Rada	 Szkoły	 oraz	 zaproszeni	 goście	
spotkali	się	na	tradycyjnej	Wigilii,	gdzie	
przy	dźwiękach	kolęd	wszyscy	składali	
sobie	 świąteczne	 życzenia.	 Spotkanie	
przebiegało	w	bardzo	 uroczystej,	miłej	
i	rodzinnej	atmosferze.

E.W.

„cicha noc, święta noc...” – jasełka przedszkolaków

	 Jest	taki	dzień	tylko	jeden	raz	do	roku,	
gdy	wszystkie	marzenia	 spełniają	 się	
wokół.	Ten	dzień	 to	6	grudnia,	kiedy	to	
Święty	Mikołaj	przybywa	do	nas,	by	obda-
rować	wymarzonymi	prezentami.	W	tym	
roku	wraz	z	pierwszymi	płatkami	śniegu,	
do	 Szkoły	 Podstawowej	 w	Przeczycy	
przybył	 długo	wyczekiwany	 przez	 nas	
Gość,	czyli	Święty	Mikołaj.	Pierwszy	raz	
został	w	tym	roku	zauważony	koło	koś-
cioła	w	Przeczycy	w	towarzystwie	swoich	
pomocników	aniołków	oraz	niesfornych	
diabełków.	Zanim	jednak	zawitał	do	szko-
ły	w	Przeczycy	swój	zaprzęg	skierował	do	
sklepu,	gdzie	również	zostawił	prezenty.
	 Wreszcie	 nadeszła	 upragniona	 przez	
wszystkich	chwila	–	Mikołaj	wjechał	na	
dziedziniec	 szkoły,	 a	następnie	 skiero-
wał	 swoje	 kroki	 na	 salę	 gimnastyczną,	
gdzie	wszyscy	 niecierpliwie	 na	 niego	
czekali.	 Pani	 dyrektor	w	imieniu	 całej	
społeczności	przywitała	naszego	miłego	
Gościa,	 który	w	odpowiedzi	 na	 list	 od	
Rady	Rodziców	 podarował	wszystkim	
uczniom	wspaniały	prezent	jakim	jest	stół	
do	gry	„Piłkarzyki”.	Ten	miły	przybysz	
nie	tylko	pamiętał	o	uczniach	z	klas	I–VI,	
ale	 również	 symbolicznie	 podziękował	
przedszkolakom	 za	 przygotowanie	wy-
stępu	 na	 spotkanie	wigilijne	 pt	 „Przed-
szkolaki	u	Jezuska”.	Dzięki	uprzejmości	
właścicieli	 apteki	 „Vita”	 nasi	 najmłodsi	

wychowankowie	otrzymali	 od	Mikołaja	
wieżę	z	odtwarzaczem	CD.
	 Następnie	 nasz	 niezwykły	Gość	wy-
ruszył	 z	sali	 gimnastycznej,	 by	 odwie-
dzić	wszystkich	wychowanków	Szkoły	
Podstawowej	w	Przeczycy	w	ich	klasach.	
Na	początku	udał	się	do	przedszkolaków,	
które	zaśpiewały	mu	piosenkę	oraz	wyre-
cytowały	wierszyki	specjalnie	przygoto-
wane	na	tę	okazję.	Każde	dziecko	miało	
okazję	usiąść	na	kolanach	Mikołaja,	z	Nim	
porozmawiać,	by	na	końcu	rozmowy	do-
stać	wspaniały	prezent.
	 Podczas	swojej	wędrówki	do	oddziału	
sześciolatków,	Mikołaj	 spotkał	 panią	
dyrektor	 i	obdaro-
wał	 ją	 prezentami.	
Sześciolatki	bardzo	
mikołajowo	 przy-
witały	 tego	 nie-
zwykłego	 Gościa	
–	wszystkie	 ubra-
ły	 czapeczki	 po-
dobne	do	nakrycia	
Jego	 głowy.	 Tutaj	
również	 Mikołaj	
przepytał	wszyst-
kie	 dzieci,	 poda-
rował	 im	prezenty	
i	przykazał	 żeby	
były	 grzeczne	 na	
przyszły	rok.

	 Po	spędzeniu	bardzo	miło	czasu	w	od-
działach	przedszkolnych,	Święty	Mikołaj	
wyruszył	na	dalszą	wędrówkę	po	szkole.	
Tym	 razem	do	wesołej	 ekipy	 dołączyły	
diabełki,	które	wyszukiwały	niegrzeczne	
dzieci	i	chciały	zabrać	im	prezenty.	Całe	
przedpołudnie	nasz	miły	Gość	rozmawiał	
z	uczniami,	udzielał	im	rad	oraz	rozdawał	
prezenty.	
	 W	 tym	 roku	wszyscy	 byli	 grzeczni,	
ponieważ	każde	dziecko	oraz	nauczyciel-
ka	dostały	prezent.	W	podzięce	za	ciężka	
pracę	 nasze	 aniołki	 i	diabełki	 również	
zostały	 nagrodzone	 świątecznym	poda-
runkiem.	Warto	być	grzecznym	przez	cały	
rok,	by	spotkać	w	tym	szczególnym	dniu	
Mikołaja	i	otrzymać	od	Niego	prezent.

E. Warchał

cały rok na ciebie czekamy

Znajdziesz	w	nim:
●	dokument	 z	 1784	 r.	 poświadczający	
założenie	cmentarza

●	stare	mapy	 obrazujące	 jego	 rozwój	
przestrzenny

●	blisko	150	fotografii,	w	tym	nieznane	
dotąd,	wykonane	na	początku	XX	w.

●	informacje	 o	 zmarłych,	 którzy	 tam	
spoczywają

●	katalog	zabytkowych	nagrobków
Dowiesz	się:
●	gdzie	w	 parafii	 znajdowały	 się	 inne	
cmentarze

●	kogo	grzebano	w	kryptach	 pod	koś-
ciołem

●	ilu	zmarłych	pochowano	na	brzosteckej	
nekropolii

●	jaką	tajemnicę	kryją	pola	Pałackowskie	

●	co	wydarzyło	się	na	cmentarzu	w	czasie	
I	i	II	wojny	światowej

 Książkę wydano z okazji 230-rocz-
nicy utworzenia nekropolii. Jej	autorem	
jest	ks.	prof.	dr	hab.	Bogdan	Stanaszek,	
kierownik	Katedry	Historii	XX	w.	w	Uni-
wersytecie	 Papieskim	 Jana	 Pawła	 II	
w	Krakowie.	Monografię	wydało	Towa-
rzystwo	Miłośników	Ziemi	Brzosteckiej.	
 Książkę można nabyć w Bibliotece 
Gminnej w Brzostku (ul. Łukasiewicza).

ukazał się album „stary cmentarz w Brzostku” 
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spotkanie z kolędą
„Kolęda już w sercu gra,
Ona magiczną siłę ma.
Kolęda gra w duszy,
zło i smutek kruszy”.

	 Święta	 Bożego	Narodzenia	 to	 naj-
bardziej	 uroczysty	 czas,	 są	 to	 święta,	
na	 które	 czekamy	 z	utęsknieniem,	 do	
których	 przygotowujemy	 się	 długo	
i	starannie.
	 Tak	jest	również	w	Przedszkolu	Pub-
licznym	w	Brzostku.	Dbamy	 o	to,	 aby	
przekazać	dzieciom	wiedzę	na	temat	tra-
dycji	bożonarodzeniowych,	wykonujemy	
mnóstwo	ozdób,	słuchamy	baśni	i	legend,	
uczymy	się	wierszy,	piosenek	i	kolęd.
	 W	tym	roku	ten	czas	był	szczególnie	
bogaty	w	różne	wydarzenia.	W	dniach	
12-13	grudnia	odbyła	się	wystawa	ozdób	
bożonarodzeniowych	wykonanych	przez	
rodziców,	 dzieci	 i	nauczycieli	 naszego	
przedszkola.	Wszyscy	byliśmy	pod	wra-
żeniem	pomysłowości,	talentu	i	zaanga-
żowania	wszystkich	rodzin.	
	 Najbardziej	 uroczystym	 dniem	 był	

jednak	 czwartek	 19	 grudnia,	 kiedy	 to	
odbył	się	niezwykły	koncert	pt.:	„Spot-
kanie	z	kolędą”.	Został	on	zorganizowany	
i	poprowadzony	przez	Panią	Beatę	Pła-
ziak,	 która	 zaprosiła	 do	udziału	muzy-
kujące	rodziny	naszych	przedszkolaków.	
Dzieci	mogły	wysłuchać	pięknych	kolęd	
granych	 na	 takich	 instrumentach	 jak:	
akordeon,	organy,	gitara	akustyczna,	sak-
sofon,	kongi	i	marakasy.	Kolędy	zagrały	
i	zaśpiewały	
rodziny	 Pań-
stwa	Czechów,	
L e m k ó w ,	
Szczepaników,	
Sieńkowskich,	
W ó j c i k ó w	
i 	Kwiatkow-
skich.	W	 nie-
zwykłą	 atmo-
sferę	świąt	Bo-
żego	Narodze-
nia	 przeniosła	
nas	także	Pani	
Alicja	Czapla,	
która	 recyto-
wała	dzieciom	

wiersze	 o	narodzeniu	 Jezusa.	 Potem	
był	 czas	 na	 podzielenie	 się	 opłatkiem	
i	poczęstunek	pierniczkami.	Wszystkie	
chwile	tego	niezwykłego	dnia	uwieczniła	
Pani	Ania	Rozwadowska.	Wszystkim	
rodzicom	z	całego	serca	dziękuję	za	za-
angażowanie	w	działalność	przedszkola,	
za	 życzliwość	 i	wsparcie	 w	naszych	
przedsięwzięciach.

Dorota Nawracaj 

siebie dać innym
	 Szlachetnym	gestem	 zakończyliśmy	
rok	kalendarzowy	2013.	W	grudniu,	któ-
ry	został	ogłoszony	przez	wydawnictwo	
Nowa	Era	miesiącem	wolontariatu,	roz-
daliśmy	100	paczek	rodzinom	najbardziej	
potrzebującym	pomocy	materialnej.	Było	

to	możliwe	dzięki	akcji	Grupy	Wolonta-
riatu	działającej	w	Gimnazjum	im.	Kró-
lowej	Jadwigi	w	Brzostku.	W	słoneczną	
zimową	 sobotę	 14	 grudnia	 od	 godz.	
8.00	 do	 15.00	 uczniowie	 gimnazjum	
wraz	 z	nauczycielami	 sprawnie	 prze-
prowadzili	w	sklepach	w	Brzostku,	Kle-
ciach,	Bukowej,	Zawadce	Brzosteckiej	
i	Kamienicy	Dolnej	 zbiórkę	 żywności	

i	środków	czystości.	
Właściciele	 sklepów	
oraz	sprzedawcy	już	
po	raz	drugi	zgodzili	
się	 na	 współpracę	
ze	 szkołą,	 za	 co	 je-
steśmy	 im	 bardzo	
wdzięczni.	Hojność	
klientów	w	tym	roku	
przekroczyła	 nasze	
oczekiwania.	Udało	
się	 zebrać	mnóstwo	
produktów	 spożyw-
czych:	160	kg	cukru,	
112	kg	mąki,	35	bute-
lek	oleju,	75	kg	ryżu	
i	kaszy	 jęczmiennej,	
123	konserwy	mięs-

ne,	 21	 puszek	 groszku	 i	kukurydzy	
konserwowej,	 31	 sztuk	 kawy	prawdzi-
wej,	53	herbaty,	11	kakao,	20	margaryn,	
56	 szt.	przypraw	 i	bakalii,	85	 tabliczek	
czekolady,	 32	 opakowania	 ciastek,	 16	
torebek	 płatków	 śniadaniowych,	 5	 szt.	
kremu	 czekoladowego	oraz	 owoce,	 cu-
kierki,	batoniki,	dżemy,	ketchupy	i	wiele	
innych	produktów.	Oprócz	 tego	 środki	
chemiczne:	kilka	sztuk	proszku	do	pra-
nia,	płynu	do	naczyń,	mydła,	płynu	do	
płukania	tkanin.	Przeliczanie,	pakowanie	
i	obdarowywanie	trwało	od	poniedziałku	
do	 czwartku.	 Pakując	 góry	 prezentów,	
poczuliśmy	radość	św.	Mikołaja.	W	Upo-
minek	dla	potrzebujących	zaangażowało	
się	68	uczniów,	także	wielu	nauczycieli	
na	 czele	 z	dyrektorem	 szkoły,	 panem	
Jackiem	Berkiem.	Akcja	 przebiegała	
sprawnie,	w	miłej	i	przyjaznej	atmosfe-
rze.	Dziękujemy	ludziom	dobrej	woli	i	dla	
nich	dedykujemy	 słowa	pani	Marianny	
Popiełuszko:
„Kochać ludzi, kochać Boga – to do nieba 
prosta droga. Kochaj sercem i czynami, 
będziesz w niebie z aniołami!”

Wolontariusze

podziękowania

	 Zarząd	Towarzystwa	Miłośników	Ziemi	Brzosteckiej	składa	serdeczne	podziękowanie	przedsiębiorcom,	którzy	wsparli	
naszą	działalność	statutową:	Marioli Grzesiakowskiej	–	właścicielce	Firmy	MARBET,	Małgorzacie Drozd	–	właścicielce	
Delikatesów	Centrum	w	Brzostku	i	Bogdanowi Szukale	–	właścicielowi	Firmy	Budowlanej	Remont.
	 Dzięki	ich	pomocy	możliwe	stało	się	wydanie	książki	prezentującej	dzieje	starego	cmentarza	w	Brzostku.	

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… 
Wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.”
	 Dyrektor,	Grono	Pedagogiczne	i	Uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w	Gorze-
jowej	składają	serdeczne	podziękowania	Radzie	Sołeckiej	i	Radzie	Rodziców	
za	zorganizowanie	zabawy	karnawałowej	i	zabawy	andrzejkowej	w	Domu	Lu-
dowym	w	Gorzejowej	w	2013	r.	Szczególne	podziękowania	kierujemy	do	osób,	
które	nie	szczędząc	swego	czasu,	zdrowia	i	sił,	bezpośrednio	zaangażowały	się	
w	przygotowania,	obsługę	i	prace	porządkowe	podczas	zabaw.	Za każdą pomoc, 
życzliwość, wsparcie, dobre słowo i uśmiech dziękujemy! 

	 Społeczność	 Przedszkola	 Publicznego	
w	Brzostku	składa	serdeczne	podziękowa-
nia	Panu Piotrowi Wójcikowi	właścicielowi	
Firmy	Usługowo	–	Budowlanej	„EFEKT” 
z	Kleci	 za	 zakupienie	 i	przekazanie	 dzie-
ciom	„węża	spacerowego”,	który	uatrakcyj-
ni	przedszkolne	wycieczki.	

Dyrektor Przedszkola 
Dorota Nawracaj

Fot. A. Rozwadowska
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podziękowanie

	 Prezes	oraz	członkowie	Stowarzysze-
nia	„Razem	w	Przyszłość”	składają	ser-
deczne	podziękowania	wszystkim,	którzy	
przekazali	1%	podatku	dochodowego	na	
rzecz	naszej	organizacji.	Dzięki	Państwa	
życzliwości	 i	wsparciu	 udało	 nam	 się	
sfinansować	 zakup	pomocy	dydaktycz-
nych	 dla	 uczniów	 szkoły,	 przy	 której	
działamy.	Doceniamy	zaufanie,	jakim	nas	
obdarzyliście.	Państwa	pomoc	jest	ciągle	
bardzo	potrzebna	dzieciom	i	młodzieży.	
Z	naszej	strony	możemy	obiecać,	że	bę-
dziemy	ciężko	pracować,	aby	zasłużyć	na	
Państwa	dalsze	zaufanie.
A	oto	imienna	lista	osób,	które	przekazały	
1%	podatku	na	rzecz	naszego	Stowarzy-
szenia:

–	Magdalena	i	Jacek	Berek	z	Brzostku
–	Krystyna,	Marcin,	 Jan	 i	Piotr	Betlej	

z Rzeszowa
–	Elżbieta	Czaja	z	Brzostku
–	Magdalena	i	Marcin	Dobosz	z	Brzostku
–	Dorota	i	Krzysztof	Dziedzic	z	Brzostku
–	Stanisława	Dziedzic	z	Kamienicy	Dol-
nej

–	Ewa	i	Adam	Foryś	z	Brzostku
–	Agata	i	Piotr	Gonet	z	Przeczycy
–	Ewelina	 i	Paweł	Hipszer	z	Kamienicy	
Dolnej

–	Maria	i	Jan	Hipszer	z	Kamienicy	Dol-
nej

–	Emilia	i	Wiesław	Kieca	z	Kleci
–	Aneta	i	Tomasz	Krajewscy	z	Brzostku
–	Bernarda	Kukla	z	Brzostku
–	Danuta	i	Marian	Kutyna	z	Brzostku
–	Monika	i	Jerzy	Lemek	z	Brzostku
–	Maria	Lisowska	z	Brzostku
–	Grażyna	i	Witold	Maziarz	z	Brzostku
–	Dorota	i	Jan	Mroczek	z	Nawsia	Brzo-
steckiego

–	 Irena	i	Józef	Nosal	z	Brzostku
–	Ewa	i	Tadeusz	Nowak	z	Brzostku
–	Bożena	Nycz	z	Brzostku
–	Barbara	i	Roman	Pietrzyccy	z	Brzostku
–	Wioletta	i	Wiesław	Płaziak	z	Brzostku
–	Marzena	i	Marek	Prokuscy	z	Brzostku
–	Elżbieta	i	Marian	Ptaszek	z	Kamienicy	
Dolnej

–	Maria	i	Jerzy	Przebięda	z	Brzostku
–	Maria	Przewoźnik	 z	Nawsia	Brzoste-
ckiego

–	Lilianna	i	Mariusz	Rakoczy	z	Brzostku
–	Danuta	i	Zbigniew	Ramut	z	Brzostku
–	Elżbieta	Ryba-Stanek	z	Brzostku
–	Paweł	Stanek	z	Brzostku
–	Barbara	Samborska	z	Bukowej
–	Ewa	Samborska	z	Brzostku
–	Marzena	 i	Krzysztof	 Samborscy	
z	Brzostku

–	Zofia	Skórska	z	Brzostku
–	Bartłomiej	Skórski	z	Brzostku
–	Małgorzata	 i	Ryszard	 Tomaszewscy	
z	Brzostku

–	Elżbieta	 i 	Wiesław	 Tyburowscy	
z	Nawsia	Brzosteckiego

–	Wiktor	Wójtowicz	ze	Smarżowej
–	Lidia	i	Henryk	Zając	z	Tarnowa
	 Z	 całego	 serca	 dziękujemy	 również	
Darczyńcom,	którzy	przekazali	1%	po-
datku	na	nasze	Stowarzyszenie	 lecz	nie	
podali	imienia	i	nazwiska.
Pięknie dziękujemy jeszcze raz.
	 Mamy	nadzieję,	 że	 będziemy	mogli	
liczyć	na	życzliwość	i	wsparcie	Państwa	
również	w	tym	roku.

STOWARZYSZENIE  
„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”

KRS 0000323819,  
NR KONTA BANKOWEGO  

26 8589 0006 0080 0291 9333 0001
Z	wyrazami	wdzięczności

Prezes	i	członkowie	Stowarzyszenia
„Razem	w	Przyszłość”

Grażyna Maziarz

z prac rady miejskiej
	 Podczas	 grudniowych	 obrad	Rada	
Miejska	 w	Brzostku	 uchwaliła	 bu-
dżet	 na	 2014	 rok.	Według	 przyjęte-
go	 dokumentu:	Uchwały	Budżetowej	
Nr	XXXII/252/13	 z	dnia	 30	 grudnia	
2013	 roku,	 dochody	 budżetu	wyniosą	
38.778.000,00	zł.	Dochody	budżetu	gmi-
ny	obejmują	dochody	bieżące	w	kwocie	
37.089.792,00	 zł	 i	dochody	majątkowe	
w	kwocie	 1.688.208,00	 zł.	Wydatki	
budżetu	na	rok	2014	ustalono	w	kwocie	
37.928.316,00	zł.	Wydatki	budżetu	obej-
mują	plan	wydatków	bieżących	na	łączną	
kwotę	32.296.394,00	zł,	w	tym:	wydatki	
jednostek	budżetowych	w	kwocie	łącznej	
21.260.051,00	 zł,	 z	czego:	wydatki	 na	
wynagrodzenia	i	składki	od	nich	nalicza-
ne	–	15.446.277,00	zł,	wydatki	związane	
z	realizacją	zadań	statutowych	jednostek	
budżetowych	–	5.813.774,00	zł,	dotacje	
na	 zadania	 bieżące	 –	 2.360.624,00	 zł,	
świadczenia	na	rzecz	osób	fizycznych	–	
7.945.719,00	zł,	wydatki	na	obsługę	długu	
publicznego	 –	 600.000,00	 zł.	Wydatki	
budżetu	 obejmują	 plan	wydatków	ma-
jątkowych	na	łączną	kwotę	5.631.922,00 
zł,	w	tym	wydatki	na	inwestycje	i	zakupy	
inwestycyjne	w	kwocie	5.631.922,00	zł.	
Różnica	między	dochodami	i	wydatkami	
stanowi	 planowaną	nadwyżkę	 budżetu	
w	kwocie	849.684,00	zł,	którą	przezna-
cza	się	na	spłatę	zaciąganych	kredytów	
z	lat	poprzednich.	Utworzona	została	re-
zerwa	ogólna	w	kwocie	48.000,00	zł	oraz	
rezerwa	celowa	w	kwocie	82.000,00	zł	na	
wydatki	 z	zakresu	 zarządzania	 kryzy-
sowego.	Do	najważniejszych	inwestycji	

planowanych	do	realizacji	w	2014	roku	
zalicza	 się:	 przebudowę	 ul.	 Przedmie-
ście	oraz	ul.	Królowej	Jadwigi	na	kwotę	
706.820,00	zł,	budowę	kanalizacji	sani-
tarnej	w	miejscowościach	Januszkowice	
i	Opacionka	na	kwotę	2.706.283,00	zł,	in-
stalację	systemów	energii	odnawialnej	na	
budynkach	użyteczności	publicznej	oraz	
domach	prywatnych	na	terenie	gminy	na	
kwotę	1.010.736,00	zł.	
	 Radni	Rady	Miejskiej	dokonali	także	
zmiany	uchwały	w	sprawie	wieloletniej	
prognozy	finansowej	aby	wartości	przy-
jęte	w	uchwale	budżetowej	były	zgodne	
w	zakresie	wyniku	budżetu	i	związanych	
z	nim	 kwot	 przychodów	 i	rozchodów	
oraz	planowanego	zadłużenia.	
	 W	 kolejnym	 punkcie	 obrad	 Rada	
Miejska,	 na	wniosek	Burmistrza	 do-
konała	 zmiany	uchwały	budżetowej	na	
2013	rok,	które	wynikały	z	konieczności	
wprowadzenia	dodatkowych	dochodów	
oraz	 dokonania	 przeniesień	wydatków	
budżetu	gminy	odzwierciedlających	fak-
tyczne	wykonanie	planów	finansowych	
jednostek	gminy.	
	 Kolejne	uchwały	podejmowane	przez	
Radę	 dotyczyły	 programu	 gospodaro-
wania	mieszkaniowym	zasobem	gminy	
na	 lata	2014	–	2018	oraz	 zasad	wynaj-
mowania	 lokali	wchodzących	w	skład	
mieszkaniowego	 zasobu	 gminy,	 przy-
jęcia	 aktualizacji	 „Programu	Ochrony	
Środowiska	dla	Gminy	Brzostek	na	lata	
2014	–	2016	z	perspektywą	do	2024	roku”	
oraz	sprzedaży	w	drodze	przetargu	dział-
ki	położonej	w	Siedliskach	–	Bogusz.
	 W	dalszej	części	obrad	zatwierdzono	
plan	 kontroli	 Komisji	 Rewizyjnej	 na	
2014	rok	oraz	plany	pracy	Rady	i	Komi-

sji	 działających	 przy	Radzie	Miejskiej	
w	Brzostku.
	 W	 związku	 z	wydaniem	w	grudniu	
jubileuszowego	dwusetnego	numeru	ga-
zety	lokalnej	„Wiadomości	Brzosteckie”,	
Rada	Miejska	w	Brzostku	przekazała	Ze-
społowi	Redakcyjnemu	serdeczne	gratu-
lacje	i	wyrazy	uznania	za	dotychczasową	
pracę	i	zaangażowanie	przy	wydawaniu	
czasopisma.	Gratulacje	 zostały	przeka-
zane	na	ręce	Józefa	Nosala	–	Redaktora	
Naczelnego.

	 Treść	podjętych	uchwał	prezentowana	
jest	w	Biuletynie	 Informacji	Publicznej	
oraz	na	stronie	internetowej	gminy	Brzo-
stek.

E. Szukała



7Wiadomości Brzosteckie Nr 1/2014

ważniejsze inwestycje wykonane w roku 2013  na terenie gminy Brzostek
Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gmin-
nych
1.		Remont	drogi	–	wykonanie	nawierzchni	bitumicznej	na	dro-
dze	w	miejscowości	Grudna	Górna	„Kujawy”	odcinek	901	
mb	na	kwotę	ogólną	242	563,85	zł	(dofinansowanie	z	Mini-
sterstwa	Administracji	i	Cyfryzacji)

2.		Remont	drogi	wykonanie	nawierzchni	bitumicznej	na	dro-
dze	w	miejscowości	Grudna	Dolna	–	Głobikówka	„na	Sta-
warza”	 odcinek	 1	 035mb	 na	 kwotę	 ogólną	 279	 279,90	 zł	
(dofinansowanie	z	Ministerstwa	Administracji	i	Cyfryzacji)

3.	Dokończenie	 remontu	 ul	 Gryglewskiego	 w	miejscowości	
Brzostek	374	mb	na	kwotę	337	607,09	zł

Remonty dróg transportu rolnego o nawierzchni żwirowo-
-gruntowej
1.	Remont	 drogi	 –	 wykonanie	 wzmocnienie	 podbudowy	 kru-
szywami	 naturalnymi	 i	łamanymi	 wraz	 z	uwałowaniem	 na	
drodze	 w	miejscowości	 Kamienica	 Górna	 k/Śliwy	 długość	
685mb	na	ogólną	kwotę	46	003,23	zł	(dofinansowanie	z	Pod-
karpackiego	Zarządu	Melioracji	i	Urządzeń	Wodnych)

2.	Remont	 drogi	 –	 wykonanie	 wzmocnienie	 podbudowy	 kru-
szywami	 naturalnymi	 i	łamanymi	 wraz	 z	uwałowaniem	 na	
drodze	 w	miejscowości	 Zawadka	 Brzostecka	 k/Bulsy	 dłu-
gość	460	mb	na	ogólną	kwotę	24	069,13	zł	(dofinansowanie	
z	Podkarpackiego	Zarządu	Melioracji	i	Urządzeń	Wodnych)

Drogi powiatowe na terenie gminy finansowane z budżetu 
powiatu
1.	Nawierzchnia	 bitumiczna	 na	 początkowym	 (brakującym)	
400	metrowym	odcinku	drogi	powiatowej	Brzostek	-	Nawsie	
Brzosteckie,	Wola	Brzostecka	wyremontowanej	w	ubiegłym	
roku	(z	budżetu	gminy	Brzostek	sfinansowano	remont	chod-
nika	przy	tym	odcinku).

2.	Wyremontowano	 drogę	 powiatową	 Zawadka	 Brzostecka	 –	
Przeczyca	–	Jodłowa	na	odcinku	1,3	km	od	drogi	krajowej	

w	Zawadce	Brzosteckiej	do	Przeczycy.
3.	W	 północnym	 krańcu	 gminy	w	Grudnej	Górnej	 dokończo-
no	modernizację	ostatniego	odcinka	drogi	powiatowej	Wie-
lopole	–	Dębica	(z	budżetu	gminy	Brzostek	dofinansowano	
350	tys.	zł)

„Budowa sieci wodociągowej z dwoma budynkami pom-
powni wody w miejscowościach Januszkowice i Opacionka 
wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Brzostku”
Termin	zakończenia	odbioru	końcowego:	kwiecień	2013	r
Termin	uzyskania	pozwolenia	na	użytkowanie:	sierpień	2013	r.
1.	Budowa	 sieci	 wodociągowej	 z	dwoma	 budynkami	 pom-
powni	wody	w	miejscowościach	Januszkowice	 i	Opacionka 
Koszt	całkowity	inwestycji	brutto:	2.636.623,15	zł.

2.	Przebudowa	Stacji	Uzdatniania	Wody	w	Brzostku 
Koszt	całkowity	inwestycji	brutto:	649.592,54	zł.

3.	Ogólna	 wartość	 brutto	 całego	 zadania:	 3.286.215,69	 zł. 
w	tym	dofinansowanie	z	Regionalnego	Programu	Operacyj-
nego	Województwa	Podkarpackiego:	2.198.422,30	zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach i Opa-
cionce.
Planowany	termin	zakończenia:	grudzień	2014	r
Ogólna	wartość	brutto	zadania:	5.977.026,85 zł.
w	tym	dofinansowanie	ze	środków	Programu	Rozwoju	Obsza-
rów	Wiejskich	w	latach	2007-2013:	3.543.057,00	zł.

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Brzostku
Termin	zakończenia	odbioru	końcowego:	grudzień	2013	r
Termin	 uzyskania	 pozwolenia	 na	 użytkowanie:	 styczeń/luty	
2014	r.
Ogólna	wartość	brutto	zadania:	10.217.800 zł, w	tym	dofinan-
sowanie	ze	środków	Funduszu	Rozwoju	Kultury	Fizycznej	Mi-
nisterstwa	Sportu	i	Turystyki:	1.000.000	zł.

P.S.

Hala sportowa przy Gimnazjum w Brzostku

	 Tegoroczny	 22.	 już	 Finał	WOŚP	
przebiegał	będzie	pod	hasłem	„NA	RA-
TUNEK”.	 Pieniądze	 zebrane	 zostaną	
przeznaczone	na	zakup	specjalistycznego	
sprzętu	dla	dziecięcej	medycyny	ratunko-
wej	i	godnej	opieki	medycznej	seniorów.	
Po	raz	drugi	orkiestra	zagra	nie	tylko	dla	
dzieci,	ale	także	dla	seniorów.	W	związku	
z	coraz	większym	zainteresowaniem	spo-
łeczeństwa	 i	potrzebą	 otwierania	 kolej-

nych	oddziałów	geriatrycznych	Fundacja	
zamierza	 przeznaczyć	 część	 pieniędzy,	
które	zostaną	zebrane	podczas	22.	Finału	
na	doposażenie	istniejących	lub	otwarcie	
nowych	oddziałów	geriatrycznych.
	 W	Brzostku	wolontariusze	rozpoczną	
zbiórkę	 do	 puszek	 od	 godz.	 8-ej,	 a	od	
godz.	15-tej	w	Domu	Kultury	rozpocznie	
się	blok	imprez	kulturalno	–	rozrywko-
wych	przygotowany	przez	przedszkola-

ków	i	uczniów	szkół	z	terenu	gminy	Brzo-
stek,	 a	także	 licytacje,	 pokazy	 i	nauka	
udzielania	pierwszej	pomocy	prowadzone	
przez	 strażaków	z	OSP	w	Brzostku.	Na	
godz.	19.30	zapraszamy	na	Rynek,	gdzie	
odbędzie	 się	 pokaz	 udzielania	 pierw-
szej	 pomocy	 osobom	poszkodowanym	
w	wypadkach	drogowych	i	o	godz.	20-tej	
światełko	do	nieba.

J.Z.

wielka orkiestra świątecznej pomocy – niedziela 12.01.2014 r.

Fot. J. Nosal
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– Rzadko Ksiądz bywa w Brzostku…
– Wprost	 przeciwnie!	 Bywam	 raczej	
często.	Rodzice	i	rodzeństwo	mogą	to	po-
twierdzić.	W	oczy	się	tylko	nie	rzucam…	
(śmiech).	Te	moje	pobyty	są	zazwyczaj	
bardzo	 krótkie:	wlatuję	wieczorem	do	
rodziców	na	późną	kolację,	rozmawiam	
z	nimi	baaaaaaaaaardzo	długo,	 czasem	
się	z	Tatą	piwka	napiję	(śmiech).	Idę	spać,	
śpię	 dopóki	mnie	Pan	Bóg	nie	 obudzi,	
a	budzi	mnie	zazwyczaj	późno	(śmiech).	
Piję	 rano	kawę	 z	Mamą	 i	Tatą,	 czasem	
z	rodzeństwem,	 i	po	 obiedzie	 już	mnie	
nie	ma.
– Wygląda na to, że Ksiądz się mocno 
śpieszy…
– Nie,	normalnie	jest.	Zajęć	mam	dużo,	
ale	 znowu	nie	 jestem	 „Latającym	Ho-
lendrem”.	Myślę,	że	czasu	nie	marnuję,	
dość	intensywnie	pracuję,	ale	też	potrafię	
intensywnie	odpoczywać,	pójść	do	kina,	
wyjechać	na	urlop,	pójść	na	pizzę	z	kole-
gami.	Wszystko	chyba	jest	w	odpowied-
nich	proporcjach.
– Może Ksiądz, jako tutejszy rodak, 
powiedzieć Czytelnikom „Wiadomości 
Brzosteckich” jakie są Księdza zajęcia, 
bo nie są to chyba „typowe” zajęcia 
duszpasterskie.
– Zajęć	duszpasterskich	też	nie	brakuje,	
ale	rzeczywiście,	dziś	nie	są	one	typowe.	
Jeszcze	50	lat	temu	byłyby	typowe.
– Nie rozumiem.
Otóż	siedem	lat	 temu	biskup	mianował	
mnie	diecezjalnym	moderatorem	Dusz-
pasterstwa	Tradycji	Łacińskiej.	Zajmuję	
się	więc	w	naszej	diecezji	wiernymi	przy-
wiązanymi	 do	 przedsoborowych	 form	
liturgicznych.	Najprościej	mówiąc	 od-
prawiam	dość	często	Mszę	św.	w	formie,	
jaka	była	powszechna	w	Kościele	przed	
reformą	posoborową.	Dość	powszechnie	

rozmowa z księdzem doktorem krzysztofem tyburowskim
nazywa	się	tę	Mszę,	Mszą	trydencką	
lub	gregoriańską.	Pokolenie	pięćdzie-
sięciolatków	jeszcze	pamięta	tę	Mszę.	
Była	ona	po	łacinie,	dużo	w	niej	jest	
ciszy	 i	ksiądz,	 jak	 to	się	popularnie	
mówi,	odprawiał	ją	„tyłem	do	ludzi”.	
I	teraz	także	się	powoli	pojawia	w	na-
szych	kościołach.
– Odprawia więc Ksiądz Mszę 
w dwóch obrządkach?
– Nie.	To	jest	jeden	obrządek,	ale	ma	
dwie	pełnoprawne	formy.	Dzisiejsza	
Msza	powszechnie	odprawiana	w	na-
szych	 świątyniach	nazwana	 została	
przez	Benedykta	XVI	 „zwyczajną	
formą	rytu	rzymskiego”,	a	wcześniej-
sza	„nadzwyczajną”.	Ta	wcześniejsza	
była	 (właściwie	 lepiej	 powiedzieć	
w	kontekście	 dzisiejszego	prawa	 li-
turgicznego	„jest”)	odprawiana	przez	
półtora	tysiąca	lat	historii	Kościoła!	
Co	więcej,	papież	Benedykt	XVI	wy-
dał	w	lipcu	2007	roku	List	Apostolski	
w	formie	motu	proprio	„Summorum	
Pontificum”,	gdzie	przypomniał	Koś-

ciołowi,	że	starsza	forma	nigdy	nie	zosta-
ła	prawnie	zniesiona	i	może	ją	odprawiać	
każdy	 kapłan	 obrządku	 zachodniego,	
jeśli	tylko	zostanie	o	nią	poproszony	lub	
ze	swojej	własnej	inicjatywy,	gdy	jest	to	
msza	prywatna.
– Czyli można by ją było odprawić 
nawet w brzosteckim kościele?
– Oczywiście!	 Jak	w	każdym	 innym.	
Zresztą,	gdyby	tak	popatrzeć	na	historię	
budynku	obecnego	kościoła	w	Brzostku,	
to	 na	 ile	mnie	 pamięć	 nie	myli,	 został	
on	wzniesiony	w	1816	 roku.	 Jego	 ar-
chitektura,	wielki	 ołtarz,	 nieużywana	
już	ambona,	balaski	czy	boczne	ołtarze	
zostały	„pomyślane”	właśnie	pod	tę	starą	
liturgię.	 Innej	wówczas	 nie	 było.	Więc	
przez	ponad	150	lat,	czyli	przez	¾	historii	
naszego	kościoła	parafialnego	odprawia-
no	w	nim	„	po	staremu	”.
– Ale po co powracać do starych form? 
Przecież po drodze był Sobór Waty-
kański II…
…który	 tamtej	Mszy	wcale	 nie	 zniósł.	
Benedykt	 XVI	 przypomniał,	 że	 nie	
można	jednym	pociągnięciem	gumki	do	
mazania	wymazać	 formy	Mszy,	 która	
istniała	w	Kościele	 przez	 ponad	 1500	
lat	jego	historii.	Jeśli	by	tak	można	było	
zrobić,	 to	 sam	Kościół	 stawiałby	 pod	
znakiem	zapytania	całą	swoją	tożsamość.	
No	bo	jak	to	tak:	dziś	jest	coś	największą	
świętością	Kościoła,	a	jutro	jest	to	surowo	
zakazane,	 a	tęsknota	 za	 tymi	 formami	
jest	 czymś	 nieprzyzwoitym.	 Taki	 tok	
myślenia	jest	absurdalny.	Benedykt	XVI	
wprost	mówił,	że	takie	postawienie	spra-
wy	w	mentalności	współczesnych	katoli-
ków	jest	wyłomem	w	historii	liturgii,	jaki	
się	nigdy	dotychczas	nie	zdarzył	w	całej	
historii	Kościoła.	Dlatego	przywracając	
„starą”	Mszę,	papież	po	prostu	ten	wyłom	
chciał	 zamurować.	 Jestem	 pewien,	 że	

istnienie	starszej	formy	liturgii	obok	no-
wej	jest	wyrazem	pewnej	przyzwoitości	
dziejowej.	Pomyślmy	tylko:	przy	tamtej,	
starszej	Mszy	był	chrzczony	Mieszko	I,	
Władysław	Jagiełło	w	niej	uczestniczył	
przed	 bitwą	 pod	Grunwaldem	w	1410	
roku,	Jan	III	Sobieski	po	 jej	wysłucha-
niu	 pokonał	 Turków	 pod	Wiedniem	
w	1683	 roku,	 a	nawet	 tak	 patrząc	 na	
lokalną	 historię,	w	naszym	Brzostku,	
wszystko	 się	 zmieniało	 przez	 historię	
naszego	miasteczka,	 a	tamta	Msza	 po-
zostawała	cały	czas	niezmienna.	Jeszcze	
odprawiał	ją	śp.	ks.	Kazimierz	Ostafiński,	
kiedy	 50	 lat	 temu	 został	 proboszczem	
w	Brzostku.	Więc	nie	można	odcinać	się	
od	swoich	korzeni.
– Zapraszamy więc do Brzostku ze 
„starą” Mszą. Warto byłoby starszym 
przypomnieć, a młodszych w ramach 
formacji liturgicznej uświadomić jak 
wyglądała Msza św. jeszcze niecałe 50 
lat temu. 
– Jak	tylko	proboszcz	brzostecki,	Ksiądz	
doktor	Jan	Cebulak	mnie	zaprosi,	to	przy-
jadę	w	którąś	niedzielę	ze	swoją	ekipą.
– Ekipą?
– A	jakże.	Do	Mszy	trydenckiej	w	Rze-
szowie	 (o	 godz.	 15.00	 w	niedzielę	
i	o	19.30	w	uroczystości	poza	niedzielą)	
w	Kościele	 św.	Krzyża	 na	 ulicy	 3-go	
Maja	 służy	nawet	do	20	wyszkolonych	
ministrantów.	Jest	organista,	który	wy-
kłada	w	dwóch	 szkołach	muzycznych,	
jest	 schola,	 a	przede	wszystkim	 pełen	
kościół	ludzi.
– A jak sprawa wygląda z innymi wy-
miarami kapłańskiego życia Księdza 
doktora Krzysztofa Tyburowskiego?
– Od	kilkunastu	 lat	 uczę	w	Wyższym	
Seminarium	Duchownym	w	Rzeszowie.	
Był	 także	 pięcioletni	 okres	wykładów	
w	Wyższym	 Seminarium	 Duchow-
nym	w	Gródku	Podolskim	na	Ukrainie	
w	diecezji	 kamieniecko-podolskiej	
i	w	tamtejszym	Instytucie	Nauk	Religij-
nych,	a	także	kilka	semestrów	uczyłem	
w	seminarium	we	Lwowie.	W	Rzeszowie	
prowadzę	zajęcia	z	klerykami	z	teologii	
starochrześcijańskiej	 (tzw.	 patrologii)	
i	lektoraty	 z	języka	włoskiego.	Kiedyś	
uczyłem	 jeszcze	 kilku	 innych	 przed-
miotów,	np.	wstępu	do	chrześcijaństwa,	
sakramentologii,	 języka	 ukraińskiego,	
czy	hiszpańskiego.	Podczas	moich	zajęć	
w	rzeszowskim	seminarium	przez	6	 lat	
byłem	także	wychowawcą,	tak	zwanym	
prefektem.
– Podobno ostrym i wymagającym…
– Podobno	(śmiech).	Często	powtarzam,	
że	zacząłem	nadawać	się	na	wychowaw-
cę,	 kiedy	 się	 z	tego	 stanowiska	 zwal-
niałem,	 bo	 dziś	 byłbym	 łagodniejszy	
(śmiech),	 ale	chyba	aż	 tak	źle	nie	było,	
skoro	bardzo	wielu	księży,	których	byłem	
wychowawcą	 odwiedza	mnie	 i	żyjemy	
w	doskonałych	relacjach.
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– A brzosteccy wikarzy? Ich też Ksiądz 
uczył?
– Pewnie!	Wszystkich	 trzech.	Dwóch	
z	nich	 byłem	nawet	 bezpośrednim	wy-
chowawcą.	A	ksiądz	Czyżewski	 nawet	
u	mnie	magisterkę	 bronił.	Co	 prawda,	
prawie	w	całości	 napisał	 ją	 u	innego	
promotora,	ale	kiedy	promotor	wyjechał	
na	misje,	to	przeszedł	do	mnie.
– I co? Obronił się?
– Perfekcyjnie!	 Piątka	 z	plusem!	A	 jej	
jakość	 podnosi	 jeszcze	 trudny	 temat,	
którego	 się	 podjął:	 „Motywy	wcielenia	
Syna	Bożego	w	„De	 incarnatione	Dei	
Verbi”	św.	Atanazego	z	Aleksandrii”.	
– Brzmi bardzo specjalistycznie… . 
Jest jeszcze krakowski element Księ-
dza pracy. Na czym on polega?
– Oprócz	 pisania	 artykułów	 i	robienia	
łacińskich	 tłumaczeń,	 których	 pewnie	
nikt	 nie	 będzie	 czytał	 (śmiech),	 polega	
ona	na	wykładach	z	historii	starożytnej	
na	tamtejszym	Uniwersytecie	Papieskim	
Jana	Pawła	II.
– Podobnie jak praca innego naszego 
rodaka Księdza profesora Bogdana 
Stanaszka, który też w Krakowie ma 
zajęcia…
– I	 to	 na	 tym	 samym	uniwersytecie…	
i	też	wykłada	 historię…	 .	Ale	między	
nami	 zionie	 przepaść	 ponad	 1500	 lat	
(śmiech),	bo	on	zajmuje	się	historią	naj-
nowszą	(jest	bardzo	cenionym	w	Polsce	
znawcą	historii	Kościoła	powojennego).	
Ja	jestem	na	przeciwległym	biegunie,	bo	
siedzę	 jeszcze	w	Imperium	Rzymskim	
i	zasadniczo	 nie	wykraczam	 poza	VI	
wiek.	Ale	te	15	wieków	różnicy	między	
nami	nie	przeszkadza	w	bardzo	częstym	
piciu	porannej	kawy	w	Krakowie.
– Historia starożytna to bardzo cieka-
wy okres dziejów: Egipt, Grecja, Rzym 
i jego upadek.
– A	przede	wszystkim	fascynująca	rola	
chrześcijaństwa	w	tym	upadającym	sta-
rożytnym	świecie,	które	wtedy	właśnie	
się	pojawiło,	umiało	się	wpasować	nieja-
ko	w	tamtą	grecko-rzymską	mentalność	
i	przede	wszystkim	nie	bez	bólu	wypra-
cowywało	i	wyrażało	swoją	doktrynę…
– Ale przecież doktryna chrześcijań-
ska wyrażona jest w Piśmie Świętym, 
nieprawdaż?
– I	tak	i	nie.	Tak,	ponieważ	tam	znajduje	
się	par excellence	 fundament	 samego	
chrześcijaństwa,	a	nie,	ponieważ	Nowy	
Testament	zawiera	informacje	wyrażone	
w	sposób	prosty,	często	skondensowany.	
Tymczasem	 różne	 sytuacje	 historycz-
ne	 domagały	 się	 głębszego	wyrażenia	
pewnych	prawd.
– Na przykład?
– Na	przykład	Ewangelia	mówi,	że	Chry-
stus	jest	Bogiem	i	człowiekiem	zarazem.	
Tymczasem	w	połowie	V	wieku	pojawia	
się	problem.	Skoro	jest	On	Bogiem	i	czło-
wiekiem,	to	w	jaki	sposób	te	dwie	natury,	

boża	i	ludzka	się	z	sobą	połączyły?	Czy	
jest	to	połączenie,	które	zachowało	pełnię	
tych	 natur,	 czy	 też	może	 któraś	 z	nich	
została	 pomniejszona,	 a	druga	wyeks-
ponowana?	Czy	jest	to	połączenie,	które	
można	 rozdzielić	 czy	 też	 rozdzielić	 się	
tych	natur	nie	da?	A	skoro	te	natury	się	
połączyły,	to	czy	się	zmieszały	tworząc	
coś	nowego,	czy	też	tak	się	połączyły,	że	
jednak	nie	zmieszały	się	 i	każda	działa	
według	swoich	właściwości.
– Niebywale ciekawe i zapewne fascy-
nujące.
– Ale	i	dość	trudne,	bo	aby	to	wszystko	
zgłębić,	 trzeba	wejść	w	ducha	 epoki,	
kiedy	 to	się	 tworzyło,	wyrażało,	a	były	
to,	jak	wiadomo,	kompletnie	inne	czasy.	
Ponadto	trzeba	przegryzać	się	przez	taj-
niki	starożytnych	języków,	łaciny,	greki,	
czasem	hebrajskiego…
– No właśnie, te języki. Nie jest tajem-
nicą, że bez problemu w wielu z nich 
Ksiądz się orientuje i wszędzie, gdzie 
się na świecie pojawi, czuje się jak 
u siebie w domu…
– No	cóż,	mieszkałem	7	 lat	w	Rzymie,	
gdzie	 studiowałem,	 pracowałem	 5	 lat	
w	seminarium	 na	Ukrainie,	 „doryw-
czo”	duszpasterzowałem	we	Włoszech,	
w	USA,	 Anglii,	 Niemczech,	 Austrii,	
Francji,	 Ukrainie,	 Hiszpanii,	 Estonii	
i	Czechach.	Wykopaliska	 i	miejsca	
archeologiczne	 „wyganiały”	mnie	 do	
kilku	krajów	arabskojęzycznych.	A	skoro	
naukowo	 i	duszpastersko	 trochę	 się	 po	
świecie	włóczyłem	i…	(śmiech)	nadal	się	
włóczę,	to	trochę	trzeba	się	uczyć	porozu-
miewać.	Ponadto	języki	to	moje	główne	
narzędzie	 pracy	 i	na	 pewno	 pierwsza	
pasja	i	zainteresowanie	mojego	życia.
– Czy może Ksiądz określić, kiedy to 
zainteresowanie się zaczęło?
– Jak	byłem	w	trzeciej	klasie	podstawów-
ki,	zobaczyłem	gdzieś	w	jakiejś	książce	
fotografię	jakiejś	kolumny	z	hieroglifami	
staroegipskimi.	Pod	poszczególne	hiero-
glify	podłożyłem	polskie	litery	i	w	taki	
sposób	 tymi	 hieroglifami	 pisałem	 całe	
polskie	 teksty.	Wtedy	 zaczęła	 się	moja	
pasja	 językowa.	Wzmogła	się	ona	 jesz-
cze	 czy taniem	
książek	podróżni-
czych,	np.	Alfre-
da	 Szklarskiego,	
Juliusza	Verne’a,	
cz y 	 Rysz a rd a	
Kapuścińskiego.	
Dziś	 często	 czy-
tuję	Jacka	Pałkie-
wicza. W podsta-
wówce	 uczyłem	
się,	 jak	 wiado-
mo	 rosyjskiego,	
mimo	 iż	 wtedy	
nikt	się	go	prawie	
na	serio	nie	uczył	
i	nawet	byłem	na	
olimpiadzie wo-
jewódzkiej	z	tego	
języka	 w	1982	
roku.	Wiadomo,	

rosyjski	był	wówczas	językiem	okupanta	
i	niechętnie	się	go	uczono.	Tato	mi	jednak	
mówił:	 „Chcąc	 poznać	wroga,	 trzeba	
zacząć	od	poznania	jego	języka”.	Przy-
znaję,	że	był	to	bardzo	przekonywujący	
argument	 (śmiech).	A	 rosyjski	 bardzo	
mi	 się	 przydał.	 Raz	 nawet	w	Rzymie	
dawałem	 ekspresowe	korepetycje	 z	ro-
syjskiego	 jednemu	kardynałowi,	 który	
miał	jechać	do	Mińska	i	odczytać	tam	list	
od	Jana	Pawła	II	podczas	rekonsekracji	
tamtejszej	katedry.
– I nauczył się?
– Nie	bardzo	(śmiech).	Trudno	było	mu	
przebrnąć	przez	cyrylicę.	Musiałem	mu	
w	końcu	 zrobić	 angielską	 transkrypcję	
tego	nieszczęsnego	listu.
– Czy można wiedzieć ile tych języków 
Ksiądz zna?
– Powiem	szczerze,	że	nie	za	bardzo	lubię	
o	tym	mówić.
– Może jednak…
– No	więc	dość	sprawnie	porozumiewam	
się	w	ośmiu.
– W jakich?
– Włoskim,	 rosyjskim,	 ukraińskim,	
hiszpańskim,	 angielskim,	 łacińskim,	
niemieckim,	czeskim	i	francuskim.
– Jest ich dziewięć.
– Tak?	No	to	w	dziewięciu.
– A mniej sprawnie?
– Jedenaście	kolejnych	znam	na	tyle,	by	
się	nie	zagubić	tam,	gdzie	się	nimi	mówi.	
I	właściwie	ciągle	się	uczę	języków…
– Niebywałe!
– To	wcale	nie	jest	niebywałe!	To	jest	na-
łóg!	I	zastanawiam	się,	czy	nie	należałoby	
się	 z	tego	 spowiadać…	 a	ponadto	 cóż	
z	tego,	kiedy	w	żadnym	z	nich	nie	mam	
wiele	do	powiedzenia	(śmiech)!
– Obyśmy wszyscy mieli takie nało-
gi... Dziękuję bardzo za sympatyczne 
spotkanie. 

atsz
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	 1	stycznia	2009	r.	Brzostek	odzyskał	
prawa	miejskie.	1	stycznia	2014	r.	rozpo-
częło	 się	 590-lecie	miejskości	Brzostku	
licząc	od	1367,	przy	uwzględnieniu	prze-
rwy	w	latach	1952-2008.
	 Z	samego	faktu,	że	Brzostek	na	powrót	
stał	 się	miastem	nie	wynika	 nic,	 co	 by	
miało	wymiar	 finansowy.	 To	 na	 razie.	
W	przyszłości,	wcale	nie	takiej	odległej,	
ilość	gmin	wiejskich	zostanie	zredukowa-
na	–	małe	gminy	zostaną	przyłączone	do	
gmin	miejsko-wiejskich.	Takich	jak	Brzo-
stek	 na	 przykład.	Koordynacja	 działań	
w	zakresie	np.	oświaty	ma	sens	jedynie,	
że	 tak	 powiem,	 na	większym	obszarze.	
Tendencje	 do	 centralizacji	 ujawniają	 się	
także	w	strukturach	policji.
Wszystkie	 te	 obawy	 nie	 dotyczą	mia-
sta,	 choćby	niezbyt	 dużego,	 takiego	 jak	
Brzostek.
	 To	jest	przyszłość	a	teraźniejszość	mo-
mentami	skrzeczy.	Pasowałoby	dostać	na	
wspomniany	w	tytule	 jubileusz	 prezent,	
a	najlepiej	5	prezentów.	Oto	one.

ogrodzenie cmentarza 
w Brzostku
	 W	ostatnim	 czasie	 dużo	 zrobiono	by	
na	cmentarzu	był	porządek.	Liczne	apele	
ks.	 Proboszcza	 trafiły	 do	 parafian.	 Jed-
nakowoż	 brakuje	 przysłowiowej	 kropki	
nad	i.	Brakuje	ogrodzenia.	Cmentarze	są	
ogrodzone	prawie	wszędzie.	Niestety,	jest	
to	przedsięwzięcie	bardzo	kosztowne	i	nie	
bardzo	wiadomo	 kto	 umiałby	wyłożyć	
pieniądze.
	 Nie	będę	nic	podpowiadał	ale	chętnie	
na	ten	cel	wpłaciłbym	pewną	kwotę.	Nie	
wiem	tylko	gdzie.

chodnik przy drodze 
powiatowej do opacionki
	 Szczerze	mówiąc	 taki	prezent	należy	
się	nam	od	powiatu,	bo	droga	jest	powiato-
wa.	Cosik	tak	średnio	powiat	dębicki	lubi	
miasto	Brzostek,	 bo	 prezenty	w	gminie	

Polemika i polityka

pięć prezentów na 5 (590) – lecie miasta

rozdaje	a	w	samym	Brzostku	jest	trochę	
niedosyt.	Owszem	dokończono	 remont	
drogi	 od	 Rynku	 w	kierunku	 Nawsia	
Brzosteckiego.	Na	 chodnik	 gmina	 dała	
pieniądze.	W	2014	r.	będzie	remont	drogi	
w	centrum	Grudnej	Górnej,	za	którym	to	
remontem	 ciągle	 obstawałem.	Tam	 jest	
remont	 bardzo	potrzebny	 i	będzie	 doty-
czył	wykonania	podbudowy,	nawierzchni	
asfaltowej,	uzupełnienie	poboczy	i	reno-
wacji	rowów.	Koszt	–	200	000	zł	w	całości	
ze	środków	powiatowych.	Chodnik	przy	
ul.	 Słonecznej	 w	kierunku	Opacionki	
jest	bardzo	potrzebny.	Minimum	100	m	
od	 strony	 cmentarza.	Nie	 chcę	 nalegać	
na	 burmistrza	Bieńka	 o	finansową	 par-
tycypację	w	kosztach	budowy	chodnika.	
Myślę,	że	przeczyta	o	czym	piszę.

Kawiarenki, kawiarenki
	 Jeszcze	 kilka	 lat	 temu	 piosenka	 pod	
takim	 tytułem	 była	 przebojem.	 Nic	
dziwnego,	że	na	jednym	z	zebrań	przed-
wyborczych	 pewien	młody	 dżentelmen	
stwierdził:	co	to	za	miasto	Brzostek,	gdzie	
nawet	piwa	nie	ma	się	gdzie	napić.

Coś	w	tym	jest.	Usiąść	w	lokalu	gastrono-
micznym	przy	stoliku	i	poprosić	o	kawę	
lub	piwo	to	dla	każdego	miasta	standard.	
Chodzi	o	centrum	miasta.

sklep zoologiczny
	 Między	 Jasłem,	 Pilznem,	 Czermną	
nie	ma	 sklepu	 tej	 branży.	A	miłośnicy	
zwierzątek	tu	są.	Zupełnie	jak	w	kabarecie	
sprzed	lat:	między	Bugiem,	Odrą,	Nysą	–	
najważniejsi,	...,	my	są.	Taki	na	przykład	
kanarek	w	klatce,	ile	daje	patriotycznych	
uniesień!	Prawie	tyle	co	obraz	Władysła-
wa	Podkowińskiego	(Szał	uniesień).
	 Czemu	płaczesz,	staremu	mówił	czy-
żyk	młody…	(znam,	znam	autora).	No	to	
niech	się	darzy.

parkingi pod specjalnym 
nadzorem
	 Brak	wystarczającej	ilości	parkingów	
dotyka	 każdej	większej	miejscowości.	
W	Brzostku	są	trzy	„wrażliwe	miejsca”.
 Rynek.	W	 każdy	 dzień	 zatłoczenie	
autami	jest	maksymalne.	Trudno	coś	mą-
drego	wymyślić,	bo	nikt	nie	będzie	nisz-
czył	zieleni	i	ławeczek	koło	pomnika,	by	
tam	zrobić	parkingi.	Gdyby	jednak	rolnik	
wjechał	 na	Rynek	wozem	drabiniastym	
zaprzężonym	na	dwa	konie	niezbyt	spo-
kojne,	to	stworzyłby	zagrożenie	w	ruchu	
lądowym.	Mógłby	skutecznie	zablokować	
wszystkie	auta,	bo	przecież	nikt	nie	ryzy-
kowałby	porysowania	 lakieru	na	 skutek	
nierozważnych	ruchów.
 Ulica Szkolna.	Praktycznie	od	godziny	
7	do	późnego	popołudnia	parkujące	samo-
chody	mocno	 utrudniają	 życie	 ludziom	
tam	mieszkającym.	Jedynym	sympatycz-
nym	momentem	jest	 tutaj	widok	młodej	
policjantki	strofującej	przeważnie	dziad-
ków,	parkujących	auta	naprzeciw	apteki.
 Koło Ośrodka Zdrowia.	Ilość	miejsc	
parkingowych	jest	tutaj	obliczona	na	10	do	
12	sztuk.	Chory	dziadek	nie	dojdzie	z	ryn-
ku	na	własnych	nogach,	chyba,	że	na	dół	
zniesie	go	wnuk	„na	barana”.
	 Ignac,	zapytany,	czy	ma	jakiś	pomysł	
na	rozwiązanie	tych	problemów,	odpowie-
dział:	mam	pomysł	–	trzeba	uruchomić	na	
terenie	gminy	ze	dwie	Biedronki	i	od	razu	
w	Brzostku	zrobi	się	przestronno.

Ferdynand Bugno

Zatłoczony parking na brzosteckim rynku

Fot. J. Nosal
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Ludność gminy Brzostek w 2013 r. (stan na dzień 31.12.2013)

Tabelę i wykresy na podstawie danych dostarczonych przez P. Ludmiłę Kaput wykonał J. Nosal

Miejscowość
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Bączałka 3 4 270 -0,37%
Brzostek 20 13 2749 0,25%
Bukowa 0 2 492 -0,41%
Głobikówka 2 0 246 0,81%
Gorzejowa 12 13 702 -0,14%
Grudna	Dolna 3 4 423 -0,24%
Grudna	Górna 3 3 529 0,00%
Januszkowice 6 9 884 -0,34%
Kamienica	Dolna 4 6 549 -0,36%
Kamienica	Górna 7 4 808 0,37%
Klecie 4 1 653 0,46%
Nawsie	Brzosteckie 8 8 831 0,00%
Opacionka 6 5 442 0,23%
Przeczyca 6 4 727 0,28%
Siedliska-Bogusz 12 7 1039 0,48%
Skurowa 6 3 427 0,70%
Smarżowa 5 8 661 -0,45%
Wola	Brzostecka 8 3 553 0,90%
Zawadka	Brzostecka 8 4 405 0,99%

Razem: 123 101 13390 0,16%

przyrost naturalny w 2013 r.

przyrost naturalny w gminie Brzostek w latach 1998-2013

Gęstość zaludnienia 
(osoby/km2)



12 Wiadomości Brzosteckie Nr 1/2014

„Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Roczek…
żeby się darzyło, szczęściło tak w polu jak i w oborze
żeby wszędzie pełno było, samego dobrego – daj Boże…”

	 Zimowa	aura	okryła	całą	przestrzeń	Siedlisk-Bogusz.	Cała	
wieś	jakby	niecka	otoczona	jest	od	południa	i	północy	okazały-
mi	wzgórzami,	a	od	wschodu	i	zachodu	wysokimi	wzniesienia-
mi.	Doliną	płynie	wartki	potok	Kamienica,	a	woda	w	nim	jest	
przejrzysta,	zimna	i	czysta.	Jeszcze	nie	tak	dawno	pluskały	w	tej	
wodzie	pstrągi.	Przed	laty	dominowała	tutaj	rozległa	puszcza	
karpacka,	a	pozostały	po	niej	wysmukłe	drzewa	liściaste:	buki,	
dęby	i	graby	oraz	iglaste:	jodły,	świerki	i	sosny.	Dziś	szczególnie	
jodły	 są	 bardzo	 przetrzebione	 przez	 „miłośników”	 choinek.	
Zwierzęta	 też	 tutaj	 bywały	wielkie,	 a	dziś	 pozostały	 tylko	
jelenie,	sarny,	 lisy,	wilki,	dziki	 i	drobne	 łasice.	Już	o	rysiach	
czy	niedźwiedziach	kiedyś	„ordynujących”	w	lasach	Kamery	
nie	ma	ani	śladu.	Czasami	szczególnie	zimą	–	jak	mówią	starsi	
mieszkańcy	tej	ziemi	–	są	zakładane	sidła	i	wnyki,	które	zabijają	
zwierzynę.	
	 Te	 lasy	 przesiąk-
nięte	 też	 są	 krwią	
zamordowanych	 lu-
dzi.	I	tak	23.09.1944	
roku	podczas	pacyfi-
kacji	 lasu	 dokonują	
okupanci	mordu	 40	
osób	oraz	palą	Hutę	
Siedliską,	 w	której	
zostało	 zniszczone	
19	gospodarstw.
	 W	czasach	powo-
jennych	dużą	rolę	na	
tych	ziemiach	odgry-
wała	organizacja	Ca-
ritas	 i	UNRA	niosą-
ca	pomoc	materialną	
–	paczki	z	żywnością	
i	odzież	 –	 oraz	 po-
moc	 finansową	 dla	
ludzi	mieszkających	
na	tej	ziemi.	Z	pomo-
cą	 też	 przychodziły	
przesyłki	od	rodaków	będących	na	emigracji	w	USA.
	 Pouwłaszczeniowa	wieś	 została	 bardzo	 zniszczona	 przez	
pięcioletnią	okupację	hitlerowską,	która	w	ostatnich	miesiącach	
bytności	hitlerowców	na	tej	ziemi	została	zaminowana.	Potem	
dużo	osób	–	szczególnie	młodych	chłopców	–	ginęło	podczas	
wiosennych	prac	w	polu	i	w	lesie.
	 Część	ludności	Siedlisk-Bogusz	została	skuszona	dobrodziej-
stwami	życia	na	ziemiach	zachodnich,	chętnie	korzystała	z	tego,	
że	może	wyjechać	i	rozpocząć	tam	
nowe,	lepsze	życie.	Sam	ks.	Kawula	
jak	pisze	w	„Historii	parafii”	rozdał	
120	biletów	kolejowych	z	Dębicy	do	
Opola,	Wrocławia,	Szklarskiej	Porę-
by.	Tak	wyjeżdżały	młode	rodziny	
zwykle	 z	małymi	 dziećmi	wioząc	
ze	sobą	jedną	pierzynę	i	małą	pacz-
kę	 z	żywnością.	 Jakby	wsłuchani	
w	śpiewaną	wtedy	piosenkę:	„szli	na	
zachód	osadnicy	szlakiem	wielkiej	
niedźwiedzicy,	szli	w	nieznane,	ale	
szli…”.	Większość	z	tych	przesied-
leńców	 pozostawała	 na	 tamtych	
ziemiach,	 tam	pracowała,	 posyłała	
dzieci	 do	 szkoły,	 starzała	 się	 i	tak	
trwa	do	dziś…	.	A	kiedy	wspominają	
Siedliska-Bogusz	wieś	z	młodych	lat	
ogarnia	ich	tęsknota,	a	do	oczu	cisną	się	łzy.
	 Tradycje	polskie	na	tej	ziemi	były	wiernie	przechowywane	
i	przekazywane	 z	pokolenia	 na	pokolenie.	W	długie	 zimowe	
wieczory	–	dawnymi	laty	–	kobiety	chodziły	na	tzw.	oskubek.	

Zamożniejsze	gospodynie	hodowały	gęsi,	 jesienią	ubijano	 je	
i	składano	pióra	i	pierze	do	oskubywania.	Kiedy	nadszedł	dłuż-
szy	wieczór,	a	prace	jesienne	w	polu	się	skończyły,	zasiadały	
przy	dużym	stole,	w	przetakach	miały	pióra	i	obdzierały	je.	Przy	
tej	czynności	głośno	gawędziły,	opowiadały,	a	żarty	i	dowcipy	
oraz	mroczne	opowieści	wytwarzały	bujną	fantazję.	Kiedy	koń-
czyły	pracę	„strach	miał	już	tak	wielkie	oczy”,	że	bardzo	szybko	
biegły	przez	puste	pola	i	wracały	do	domu.	Przy	tych	stołach	
śpiewano	też	śpiewki	ludowe,	takie	jak:	„Rosła	kalina”,	„Pod	
zielonym	jaworem”,	„Córuś	moja	dziecię	moje”	itp.	Śpiewano	
też	wojskowe	pieśni:	„Wojenko,	wojenko”,	„Rozkwitały	pąki	
białych	róż”,	„O	mój	rozmarynie”,	albo	pieśni	biesiadne:	„Dudni	
woda”,	„Na	wójtowej	roli”,	czy	„Kurdesz”.	Na	zakończenie	tych	
prac	z	pierzem	gospodynie	przyrządzały	poczęstunek.	Wtedy	
to	na	środku	stołu	stał	upieczony	w	piecu	chlebowym	kołacz	
–	 ciasto	 drożdżowe	 z	serem	–	 buchty,	 rogaliki,	 amoniaczki	
i	kawa	zbożowa	z	mlekiem.	Uczestniczki	oskubka	przychodziły	
odświętnie	ubrane	i	przyprowadzały	ze	sobą	chłopaków	oraz	
wiejskich	grajków,	a	to	Adama	Janika	ze	skrzypcami,	Staszka	

z	bębnami	czy	Jaśka	
z	harmonią	 i	zaczy-
nała	się	potańcówka.
	 Zofia	Cichowska	
wspomina,	 że	 okres	
adwentu	 był	 to	 czas	
modlitwy	 i	skupie-
nia.	Każda	Msza	ro-
ratnia	 odbywała	 się	
o	6	rano,	a	na	polach	
było	jeszcze	całkiem	
ciemno.	Szły	 kobie-
ty	odziane	 chustami	
i	pledami.	 Kościół	
też	był	ciemny,	gdyż	
świeciły	 się	 tylko	
świece,	dopiero	póź-
niej	pojawił	się	wie-
niec	 adwentowy	 ze	
świeczkami	 i	dzieci	
z	lampionami	w	ręku	
i	tak	to	było	do	rados-
nej	wieczerzy	wigi-

lijnej,	choinki,	pasterki	i	Świąt	Godnych.
	 Ze	Świętami	Bożego	Narodzenia	na	tej	ziemi	zawsze	związa-
na	była	tradycja	kolędowania,	czyli	chodzenia	grupy	kolędniczej	
z	gwiazdą,	z	turoniem,	szopką	i	z	królem	Herodem	oraz	z	za-
wołaniem:	„Królu	Herodzie	cóż	ci	z	tego	przyjdzie,	przyjdzie	
śmierć,	zabije	cię,	przyjdzie	diabeł	i	weźmie	cię…”.
	 Ważne	miejsce	w	życiu	 tej	miejscowości	w	kształceniu	
młodzieży	i	w	podtrzymywaniu	tradycji	odegrał	profesor	–	tak	

go	wszyscy	nazywali	–	Władysław	
Gawroński	 nauczyciel	wielu	poko-
leń,	uczący	dzieci	ze	wszystkich	wsi	
nie	tylko	z	Siedlisk-Bogusz.	On	też	
przygotowywał	 szopki	 bożonaro-
dzeniowe.	Był	też	darczyńcą,	gdyż	
oddał	 działkę	 pod	 budowę	 starej	
szkoły,	 uczestniczył	 też	w	pracach	
komitetu	budowy	kościoła.	Z	cieka-
wostek	–	opowiada	pani	Cichowska	
–	miał	pierwszy	rower.	Jeżdżąc	tym	
bicyklem	budził	podziw,	jak	można	
jechać	na	dwóch	kółkach.	Swoim	ży-
ciem	zaskarbił	sobie	wielki	szacunek	
i	pamięć	pokoleń.
	 Innym	 obyczajem	 związanym	
z	Nowym	Rokiem	było	 chodzenie	
drobów.	Droby	mieli	 na	 głowach	

misternie	robione	czapy	–	wieże	ze	splecionych	warkoczyków	
słomianych,	śpiewali	i	wypowiadali	piękne	życzenia	na	Nowy	
Rok:	„aby	się	darzyło	i	mnożyło,	w	każdym	kątku	po	dzieciątku,	
a	na	piecu	dwoje”,	to	znowu:	„by	sie	wam	rodziła	pszeniczka	

opowieści dawnej treści – siedliska-Bogusz c.d.

Panorama Siedlisk-Bogusz  (fot. z 1971 roku)

Władysław Gawroński z Wincentym Witosem
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i	groszek”	itd.
	 Czas	karnawałowy	był	przeżywany	bardzo	radośnie.	Zbierali	
się	sąsiedzi	i	rodziny	ot	tak	sobie	bez	zaproszeń,	siadali	przy	
stole.	Głośno	wtedy	było	i	wesoło.	Śpiewom	i	tańcom	nie	było	
końca,	wystarczył	jeden	grajek,	który	grał	na	grzebieniu	już	po-
zostali	wesoło	tańczyli,	a	dzieci	wtedy	bawiły	się	w	kątku.	Dziś	
ten	 zwyczaj	 już	 zupełnie	 upadł,	 a	bez	
telefonu	 i	zaproszenia	 nie	wejdziesz	 do	
sąsiada.	W	czasie	PRL-u	organizowane	
były	zabawy	karnawałowe	przez	komitet	
rodzicielski	lub	inne	organizacje	wiejskie.	
Były	 to	zabawy	z	orkiestrą,	kotylionem	
i	bufetem.	A	dziś…	zwykle	każdy	sobie	
rzepkę	skrobie…	a	szkoda,	bo	zapomina-
my	o	tradycjach	polskiej	gościnności.
	 Nade	wszystko	w	każdej	miejscowości	
najwyższym	dobrem	 są	 ludzie,	 którzy	
pracując	wykonują	„coś”	dla	bliźniego.	Za	
Błogosławionym	Janem	Pawłem	II	powtó-
rzę	„naród	jest	bogaty	przede	wszystkim	
ludźmi”.	Ważną	rolę	odgrywali	w	tej	wsi	
drobni	rzemieślnicy,	a	wśród	nich	kowale,	
którzy	wykonywali	 drobne	 narzędzia	
rolnicze,	podkuwali	konie,	czy	okuwali	
koła	do	furmanek	czy	bryczek.	Stanisław	
Guziec,	Piotr	Nawracaj,	Franciszek	Traci-
łowski	byli	to	mężczyźni	wszechstronnie	
uzdolnieni	manualnie.	Nade	wszystko	
pracowali	w	drewnie	wykonując	meble,	
budując	domy	czy	też	robiąc	trumny.	Franciszek	Traciłowski	był	
też	masarzem	i	robił	pyszne	wyroby	z	mięsa,	takie	jak:	kiełba-
sy,	kiszki,	salcesony,	pasztetówki,	był	on	też	wielkim	patriotą,	
podczas	wojny	walczył	w	AK.	Stanisław	Kurcz,	 przydomek	
Kubeczek,	zasłynął	jako	kołodziej,	a	męskim	krawcem	był	Jan	
Piekarczyk.	Kobiety	obszywała	szwaczka	Józefa	Szczepanik	
i	Bronisława	Gąsior,	zaś	z	włókien	lnu	tkał	płótna	Michał	Sy-

nowiecki.	Kobiety	też	pracowały	w	rękodzielnictwie.	Robiły	na	
drutach	z	owczej	wełny	swetry,	pończochy,	skarpety,	szaliki,	
spódnice,	czapki	–	właściwie	tę	czynność	umiały	wykonywać	
prawie	wszystkie	niewiasty.	Usługowo	tę	czynność	wykonywały	
Klementyna	Synowiecka,	Maria	Zdziarska,	Barbara	Kordela.	
Prace	szydełkowe,	hafty	i	wyszywanie	też	były	znane	na	tym	

terenie,	 a	twórczyniami	 tych	 prac	 były	
m.in.	Anna	Kurcz,	Maria	Strączek,	Zofia	
Jaje.	Pewnie	i	wiele	innych	umiejętności	
rękodzielniczych	posiadają	mieszkańcy	
tej ziemi.
	 Życie	 od	wiek	wieków	przyporządko-
wane	było	przysłowiom	 i	porzekadłom,	
które	 są	mądrością	 ludu.	 I	tak	mówiło	
się:	„na	Boże	Narodzenie	jasno,	to	w	ko-
morze	ciasno”,	„na	Gromniczną	z	dachu	
ciecze,	 to	 się	 zima	 długo	wlecze”,	 „na	
Gromniczną	mróz,	składaj	chłopie	wóz”.	
Te	i	inne	przysłowia	wyrosły	z	obserwa-
cji	przyrody,	jak	również	związane	były	
z	życiem	świętych	ludzi.
	Ważne	miejsce	w	życiu	 każdej	miej-
scowości	odgrywa	szkoła	 i	nauczyciele,	
którzy	dbają	o	rozwój	fizyczny	i	intelek-
tualny	swoich	uczniów.	Ziemia	siedliska	
też	może	 poszczycić	 się	wieloma	 na-
uczycielami,	którzy	wyrośli	na	tej	ziemi	
począwszy	od	słynnego	profesora	–	Wła-
dysława	Gawrońskiego,	przez	Stanisława	

Irzyka,	przez	Stanisława	Kitę,	czy	też	wielu	innych	polonistów,	
matematyków,	fizyków	i	nauczycieli	innych	specjalności.
	 Ziemia	siedliska	przeżywała	różne	radości	i	niepokoje,	tra-
gedie	i	wzniosłe	chwile,	wydała	wielu	mądrych	i	pracowitych	
ludzi,	jest	cząstką	Ziemi	Brzosteckiej,	która	jest	najpiękniejsza	
na	mapie	Polski.

Zuzanna Rogala

Pilot Andrzej Irzyk  (fot. z 1957 roku)

„Teraz widzę piękno tego świata, 
jakbym wcześniej była ślepa…”
       (Mój boski rozwód)

	 Długie	 jesienne	wie-
czory	 sprzyjają	 spotka-
niom	w	gronie	 bliższych	
i	dalszych	 znajomych.	
„BOGUSZANKI”	 po-
stanowiły	 tym	 razem	
spotkać	 się	 i	wspólnie	
spędzić	 czas	wyjeżdża-
jąc	 do	 teatru	 im.	Wandy	
Siemaszkowej	 w	Rze-
szowie.	 7	 grudnia,	 po-
mimo	 fatalnej	 pogody	
i	wiejącego	Ksawerego,	
wyruszyłyśmy.	Po	drodze	
miła	 kolacja,	 rozmowy,	
plany	 –	 nie	 tylko	 kuli-
narne	 –	 na	 nadchodzące	
święta.	Następnie	 spacer	
po	 rzeszowskim,	pięknie	
oświetlonym	 rynku.	 Jak	
dobrze	by	było	mieć	w	Siedliskach	takie	
dekoracje!!!
		 Kulminacyjnym	 punktem	 naszego	
„wypadu”	 było	 obejrzenie	 spektaklu,	
dramatopisarki	 irlandzkiej	 Geraldine	
Aron.	Monodram	 „Mój	 boski	 rozwód”	
opowiada	 wzruszającą,	 jednocześnie	
zabawną	 i	pełną	 optymizmu	 historię	
kobiety	 po	 przejściach,	 samotnej,	 ale	
jednocześnie	 pragnącej	 ułożyć	 swoje	

życie	 od	 nowa.	Anna	Demczuk	 (Ange-
la),	 potrafiła	 stworzyć	 kreację	 kobiety	
ciepłej,	uczuciowej,	delikatnej	a	zarazem	
twardej	 i	energicznej.	 Przez	 półtorej	

godziny	 aktorka	 utrzymywała	 kontakt	
z	publicznością,	bawiąc	do	 łez	nie	 tylko	
wypowiadanymi	kwestiami,	 ale	 też	mi-
miką	 i	gestami.	Rozśmieszała	 po	 to,	 by	
po	chwili	wzruszyć	i	skłonić	do	refleksji	
nad	własnym	 życiem.	 Pokazała	 triumf	
kobiety,	która	nigdy	nie	zatraciła	humoru,	
młodzieńczej	ciekawości	świata,	a	także	
dystansu	do	siebie	i	innych.	Ta	opowieść	
to	piękna	ludzka	historia,	to	zwycięstwo	

optymizmu	 i	wiary	w	„kolejny	 lepszy	
dzień”.	Pełna	humoru,	 ciepła	 i	życiowej	
mądrości	 opowieść	 o	przemijaniu	 i	ra-
dości	życia,	o	tęsknotach	 i	lękach,	które	
może	wcale	nie	są	wyłącznie	kobiece?...	
	 Czas	wracać…	W	drodze	powrotnej	nie	
milkły	rozmowy,	komentowałyśmy	sztukę	

przypominając	 zabawne	
kwestie,	a	także	te,	które	
zmuszają	do	refleksji.	Nie	
zabrakło	 imieninowego	
„Sto	 lat”	dla	naszej	Pani	
skarbnik	Leokadii	Papier.	
W	doskonałych	humorach	
wracałyśmy	 do	 domów,	
planując	kolejny,	podobny	
wyjazd.
	 Korzystając	 z	okazji,	
chciałyśmy	złożyć	jak	naj-
serdeczniejsze	 życzenia	
noworoczne	wszystkim	
mieszkańcom	 Siedlisk-
-Bogusz,	 gminy,	 a	prze-
de	 wszystkim	 naszym	
sympatykom,	osobom	nas	
wspierającym	 z	Panem	
Burmistrzem	Leszkiem	

Bieńkiem	na	czele.
Niech Nowy Rok przyniesie 

zdrowie, radość,
Pomyślność i spełnienie 

wszystkich marzeń.
A gdy już się one spełnią, 

niech dorzuci garść nowych,
Bo tylko one nadają życiu sens.

Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych „BOGUSZANKI”

wyjazd „Boguszanek” do teatru
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„…rodzina jest podstawowym ogniwem 
ewangelizacji, ponieważ jest miejscem, 
w którym człowiek po raz pierwszy słyszy 
Dobrą Nowinę o Chrystusie. Właśnie 
dzięki rodzinie ta Nowina w tak prosty, 
a zarazem cudowny sposób przechodzi 
z pokolenia na pokolenie. Rodzina 
chrześcijańska istnieje po to, aby two-
rzyć wspólnotę osób w miłości…”

Jan Paweł II, Przemówienie 
Nowy Orlean 12.09.1987 rok

	 Styczeń	Nowego	2014	Roku	 zawitał	
w	nasze	 strony	 pogodnie	 i	spokojnie.	
Drogi	 błyszczą	 lekkim	mrozem,	 który	
w	śniegu	poczynił	dość	twardą	skorupę.	
Całe	 pola	wzdłuż	 i	wszerz	 okryte	 są	
lekkim	kożuchem	bieli.	Wzgórki	pokryte	
lasami	i	krzewami	stoją	jak	zaczarowane	
–	 nieruchomo,	 dostojnie,	w	bezruchu.	
Tylko	 od	 czasu	 do	 czasu	 silniejszy	
podmuch	wiatru	 zrzuca	 z	nich	 świeże	
puszki	 bieli	 i	rozciąga	 je	 tu	 i	tam.	Pod	
lasem	 stoi	 stado	 sarenek	 z	rosochatym	
jelonkiem,	który	grzebie	kopytami	szu-
kając	pod	śniegiem	pożywienia.	Od	czasu	
do	 czasu	 kicka	 szaraczek	 uciekając	 do	
swojej	norki.	Wysoko	pod	niebem	prze-
latują	duże	czarne	gawrony.	Tu	i	ówdzie	
bujają	się	stadka	gołębi,	a	szarość	nieba	
i	ciężkie	chmury	jakby	stanęły	w	miejscu	
–	pewnie	za	chwilę	spadnie	duży	śnieg.	
Wszędzie	cisza,	nawet	dzieci	nie	szaleją	
na	sankach,	nigdzie	nie	widać	narciarzy,	
chociaż	ze	stoków	gór	widnieją	wyrzeź-
bione	szlaki	narciarskie.	Niemalże	przy	
każdym	domu	stoi	„zimowy	strażnik”	–	
ludzik	zrobiony	z	dużych	kul	śnieżnych,	
z	marchewkowym	nosem,	węglowymi	
oczyma,	 uśmiechniętą	 czerwoną	 buzią	
i	kapeluszem	zrobionym	z	miski.	W	ręku	
trzyma	miotłę	 taką	 zrobioną	 z	witek	
brzozowych.	 Stoi	 bałwanek	 i	pilnuje	
domostw,	mówi	również,	że	w	tym	domu	
są	dzieci	kochające	zimę.
	 Jestem	 w	Siedliskach-Bogusz	 na	

Folwarku.	Wysoko	„prawie	pod	lasem”	
jest	 posesja	 gustownie	 zabudowana,	
w	której	 mieszka	 rodzina	 dostojnej	
seniorki	 rodu	Korasadowiczów	 Józefy.	
Dziś	jest	tu	przestronnie,	z	gustem	urzą-
dzone	podwórze,	w	którym	stoją	domy	
mieszkalne	i	duża	zabudowa	budynków	
gospodarczych	–	a	kiedyś	–	było	tu	gwar-
no	 i	wesoło	 od	 szczebiotu	 dziecięcego.	
Droga	wiodąca	do	tego	zabudowania	też	
jest	 solidna,	 asfaltowa	 i	wygodna,	 ale	
dopiero	od	kilku	lat.	Dawniej	gromadka	
dzieci	biegła	polnymi	drogami	do	szkoły	

i	polną	też	drogą	dojeżdżali	gospodarze	
do	sąsiedniego	Brzostku,	w	którym	robili	
zakupy.	Rodzicie	zatopieni	byli	w	cięż-
kiej	pracy	na	roli	w	dwudziestosiedmio-
hektarowym	 gospodarstwie.	 Przeżyli	
tutaj	nie	tylko	radości,	ale	także	smutki	
i	cierpienia,	 o	czym	opowiada	 seniorka	
rodu	–	niezwykła	kobieta,	szlachetna	i	cu-
downa	matka,	bogobojna	i	oddana	żona,	
prawdziwie	kochająca	krzyż	niewiasta,	
cudowna	 babcia,	 prababcia,	 życzliwa	

sąsiadka	–	i	tak	tych	pozytywnych	cech	
osobowych	 pani	 Józefy	Korasadowicz	
można	by	wymieniać	wiele.
	 Skąd	 przyszli	 Korasadowiczowie,	
jakie	losy	spotkały	ich	w	czasie	młodo-
ści,	podczas	wojny	i	okupacji,	w	okresie	
PRL-u	i	dziś	w	nowej	Polsce,	jak	rozra-
stała	się	rodzina,	co	było	dla	nich	w	życiu	
najważniejsze.	Na	te	i	inne	pytania	spró-
buję	odpowiedzieć.
	 Józefa	Korasadowicz	 z	domu	Woło-
wiec	 pochodzi	 z	Siedlisk-Bogusz.	 Jej	
ojciec	Wojciech	Wołowiec	 był	 ułanem	
i	przez	 sześć	 lat	 walczył	 na	 frontach	
I	wojny	światowej,	a	potem	bił	się	z	bol-
szewikami.	 Był	 też	 dwa	 razy	 żonaty	
i	miał	 pięcioro	 dzieci	 z	pierwszą	 żoną	
Heleną,	które	później	wychowywała	ma-
cocha	Anna.	Mieszkali	w	małym	domku	
na	Kamionkach	blisko	dworu,	gdzie	pro-
wadzili	gospodarstwo	rolne.	Ojciec	Józe-
fy	był	też	„złotą	rączką”	i	umiał	wszystko	
co	potrzeba	było	w	gospodarstwie	i	domu	
zrobić,	 a	nade	wszystko	 był	 szewcem,	
który	 robił	 buty	 na	 drewnianych	 spo-
dach	–	 drewniaki	 –	 to	 były	w	tamtych	
czasach	 podstawowe	 buty.	Umiał	 też	
reperować	 porządne	 skórzane	 obuwie.	
Józefa	tęskniła	do	pierwszej	matki,	dużo	
też	od	dzieciństwa	pracowała	w	gospo-
darstwie	rodziców,	jak	również	od	czasu	
do	 czasu	podczas	 prac	 sezonowych	we	
dworze.	Ukończyła	 szkołę	podstawową	
w	Siedliskach-Bogusz	z	dobrą	cenzurką	
–	bardzo	lubiła	się	uczyć,	a	nade	wszystko	
czytać	książki	przygodowe	i	historyczne.	
Kiedy	podrosła	 chodziła	 do	prac	 sezo-
nowych	na	Folwark	do	Karoliny	i	Józefa	
Korasadowiczów	późniejszych	teściów.
	 Skąd	wzięli	się	w	Siedliskach-Bogusz	
Korasadowiczowie,	 jak	 zdobyli	 dużą	
sumę	pieniędzy	na	 zakup	27	ha	 ziemi,	
jakimi	 byli	 ludźmi?...	Otóż	 rodzina	 ta	
przybyła	 z	tzw.	Kresów	Wschodnich,	
gdzie	 mieli	 spory	 majątek	 ziemski	
z	dworkiem.	 Losy	 tych	 ziem,	 a	nade	
wszystko	Polaków	tam	zasiedziałych	od	
dziada	pradziada	były	okrutne.	Od	schył-
ku	XIX	wieku	po	stłumieniu	powstania	
styczniowego	na	Polaków	–	mieszkańców	
tych	ziem	–	spadły	straszne	represje	ze	
strony	rządu	rosyjskiego.	Za	udział	w	po-
wstaniu,	 bądź	 pomoc	powstańcom	na-
stępowała	konfiskata	ziem	szlacheckich	
i	chłopskich,	 a	mieszkańców	 zsyłano	
na	 katorgę	 na	 Syberię.	Część	 ziemian	
z	Kresów	Wschodnich	 –	 a	wśród	 nich	
rodzina	Korasadowiczów	–	zdołała	uciec	
w	głąb	 Polski	 i	tutaj	 za	 przywiezione	
pieniądze	–	 tylko	 te,	 które	można	było	
przewieźć,	bo	majątki	ziemskie	pozostały	
we	władaniu	rosyjskim	–	kupowali	zie-
mię	i	osiadali	się	na	stałe.	Właśnie	w	ten	
sposób	osiedlili	się	w	Siedliskach-Bogusz	
Karolina	 i	Józef	 Korasadowiczowie,	
których	z	szacunkiem	proboszcz	parafii	
ks.	Karol	Kawula	nazywał	dziedzicami.	
Przybyli	w	nasze	strony	z	synem	Stani-
sławem	lekarzem,	Karolem	inżynierem	
chemikiem	późniejszym	mężem	Józefy,	
córką	Zofią.	Samo	wykształcenie	dzieci	
Korasadowiczów	 świadczyło	 o	zamoż-

z Brzostku w świat... – rodzina korasadowiczów

Józefa i Karol Korasadowiczowie

Siedzą od lewej: Maria, Józef, Barbara, Magdalena na kolanach mamy Józefy, 
Aleksandra z babcią Karoliną oraz Teresa i Stanisław z tatą Karolem; stoją od lewej: 
Kazimierz, Halina, Andrzej, żona doktora Stanisława z córką Anną, Jan i Jerzy
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ności	i	stopniu	inteligencji	rodziny,	gdyż	
w	czasach	 przedwojennych	 kształcenie	
młodzieży	odbywało	 się	w	prywatnych	
uczelniach	za	wielkie	pieniądze.
	 Józefa	 z	domu	Wołowiec	Korasado-
wiczowa	 była	 ładną,	 zgrabną	 i	inteli-
gentną	 dziewczyną.	Nic	 też	 dziwnego,	
że	upatrzył	Ją	sobie	starszy	o	18	lat	syn	
kniaziów	litewskich	mgr	inż.	Karol	Ko-
rasadowicz.	 Pobrali	 się	 podczas	wojny	
w	1942	roku	i	razem	zaczęli	wieść	żywot	
szczęśliwej	 i	bogobojnej	 rodziny.	Owa	
radość	małżeńska	ciągle	była	poddawa-
na	różnym	stresom	–	a	to	obawa	o	losy	
Stanisława	Korasadowicza	 brata	męża	
Józefy,	 lekarza,	który	cały	czas	wojen-
ny	 był	w	wojsku	 i	walczył	 na	 różnych	
frontach	II	wojny	światowej,	nawet	miał	
przestrzelony	hełm,	ale	modlitwa	matki	
i	polecenie	Go	Matce	Boskiej	Siedliskiej	
uratowała	tego	mężczyznę	od	śmierci	–	
jak	mówi	Józefa	Korasadowicz.	
	 Wysiedlenie	 dotknęło	 też	 rodzinę	
Józefy	i	Karola,	którzy	wraz	z	rodzicami	
i	maleńkimi	dziećmi	udali	się	do	Lubczy.	
Prowadzili	 ze	 sobą	 krowę	 żywicielkę.	
Tam	poznali	 smak	 biedy,	 dotknęła	 ich	
wszawica	i	smak	głodu,	ale	wszyscy	ten	
ciężki	 czas	 przeżyli.	W	 styczniu	 1945	
roku	–	jak	wszyscy	wysiedleni	–	wracali	
do	 swojego	domu.	Zastali	 spustoszenie	
i	ruiny.	 Stał	 zdewastowany	 dom	 bez	
okien,	drzwi,	podłogi,	nawet	bez	dachu	
nad	głową.	Stodołę	spalili	Niemcy	pod-
czas	zabawy	karnawałowej	witając	Nowy	
Rok.	Większość	 schowanych	 środków	
do	życia	i	sprzętów	przed	wysiedleniem	
zostało	splądrowane	i	skradzione.	Józefa	
–	jak	wszystkie	matki	w	naszej	okolicy	
w	tamtych	 dniach	 zbierała	 zmrożone	
pozostałe	 na	 polach	 ziemniaki	 i	piekła	
z	nich	tzw.	żelazne	placki.	Cała	rodzina	
wzięła	się	do	generalnego	remontu	domu,	
a	że	 były	 konie	 to	 i	praca	 była	 łatwiej-
sza.	Obsiewanie	pól	wiosną	było	bardzo	
ryzykowne,	 bo	większość	 ziem	 była	
zaminowana.	 Pracowali	 też	 na	 polach	
saperzy,	 odminowywali	 i	czyścili	 pola	
z	materiałów	wybuchowych,	 ale	 i	tak	
prawie	codziennie	ginęli	ludzie	rozdarci	
przez	miny.	Pani	Józefa	wspomina	tamte	
czasy	z	wielkim	rozrzewnieniem.	Mówi,	
że	jej	noce	były	bardzo	krótkie,	bo	kładła	
się	spać	po	zrobieniu	obrządku	w	gospo-
darstwie	 bardzo	 późno,	 a	już	 o	świcie	
wstawała	do	pracy	w	oborze	–	było	dzie-
sięć	 sztuk	bydła,	 trzoda	 chlewna,	 drób	
–	i	przy	sezonowych	pracach	w	polu.	
	 W	domu	było	też	coraz	gwarniej,	bo	
też	przychodziły	na	świat	dzieci,	a	każde	
z	nich	zdrowe	i	urodziwe.	Bardzo	dużo	
przy	 dzieciach	 pomagali	 dziadkowie	
Korasadowiczowie,	 a	z	 czasem	docho-
dziła	też	pomoc	do	opieki	nad	dziećmi,	
bo	 też	 i	zdrowie	 zacnej	matki	 zaczęło	
podupadać.	Osłabiony	 organizm	 pani	
Józefy	zapadł	na	chorobę	płucną	i	wtedy	
to	lekarz	nakazał	jej	usunąć	ciążę.	Jednak	
bogobojna	matka	 nie	 poddała	 się,	 nie	
uległa	nakazom	lekarza.	Poleciła	swoje	
dziecko	i	siebie	Matce	Boskiej	Siedliskiej	
–	 jak	mówi	 –	 i	urodziła	 zdrową	 córkę	
i	sama	też	powróciła	do	zdrowia.	Lekarze	
nie	umieli	zrozumieć	 jak	 to	 się	 stało…	
są	w	życiu	jednak	sprawy,	o	których	nie	

śniło	się	nawet	filozofom…	Jeszcze	dwa	
razy	donosiła	zagrożoną	ciążę	i	nigdy	nie	
poddała	się	nakazom	lekarskim.
	 Dziś	 jest	 szczęśliwą	matką	 czter-
naściorga	 dzieci,	 zdrowych,	 silnych,	
wykształconych,	 rozsianych	 po	 całym	
świecie,	 szanujących	 się	 i	zakochanych	
w	niezwykłej,	 szlachetnej	 i	oddanej	
matce.	Kiedy	patrzę	na	córkę	Aleksandrę	
Litwicką,	 która	 się	 nią	 opiekuje,	 na	 jej	
rozpromienione	oczy	wpatrzone	w	Mat-
kę,	na	jej	ręce,	które	podtrzymują	Matulę	
na	schodach,	kiedy	słyszę	jej	czułe,	ciepłe	
słowa	 „matulu,	mamo,	matusiu…”	 to	
wyobrażam	sobie	jak	bardzo	jest	kochana	
przez	wszystkie	dzieci,	przez	37-osobową	
gromadkę	wnucząt	i	27	grupkę	prawnu-
cząt.	 Przykładem	 prawdziwej	miłości	
do	matki	 Józefy	 niech	 będzie	 fakt,	 że	
jedenaście	razy	odwiedzała	swoje	dzieci	
w	USA,	w	różnych	stanach	i	miastach.
	 Kiedy	dorastały	dzieci	Józefy	i	Karola	
Korasadowiczów	matka	 prowadziła	 je	
do	kościoła,	 uczestniczyła	wraz	 z	nimi	
w	życiu	 szkoły	 –	 walczyła	 o	krzyż,	
który	władze	kazały	zdjąć	ze	ściany	ze	
szkoły,	 uczestniczyła	w	pracach	Komi-
tetu	Rodzicielskiego	szkoły.	W	kościele	
parafialnym	w	Siedliskach-Bogusz	była	
niezastąpiona	–	prowadziła	grupy	mod-
litewne,	witała	 biskupów,	 brała	 udział	
w	pracach	rady	parafialnej,	a	żeby	jeszcze	
tego	 było	mało	 szwagier	 doktor	Stani-
sław	 nauczył	 ją	 robić	 zastrzyki	 i	jako	
wolontariuszka	 chodziła	 do	 chorych	
sąsiadów	niosąc	 im	posługę	medyczną,	
dobre	 słowo	 i	miłość.	 Skąd	 ta	 kobieta	
miała	 tyle	 sił?...	 zastanawiam	 się…	ale	
też	 rozmawiam	z	córką	Aleksandrą.	To	
właśnie	 Jej	 córka	 podpowiada	mi,	 że	
ta	 siła	 i	miłość	 u	mamy	 jest	 z	różańca	
i	modlitwy,	 z	miłości	 do	 krzyża	 i	do	
Matki	Boskiej.	 Z	 krzyżem	 i	różańcem	
pani	 Józefa	Korasadowicz	 nie	 rozstaje	
się	nigdy.	Wielbi	krzyż,	przytula	się	do	
niego	i	idzie	dalej,	bo	 też	 jest	cierpiącą	
schorowaną	kobietą,	ale	nigdy	nad	sobą	
się	nie	użala.	Jest	pogodną,	uśmiechniętą,	
życzliwą	i	spełnioną	starszą	Panią.	Wyli-
cza	dokładnie	swoje	dzieci	i	ich	rodziny	

i	bez	końca	o	nich	opowiada.	Mówi	też	
jak	 bardzo	 cieszyły	 się	 starsze	 dzieci	
z	przyjścia	 na	 świat	maluchów.	Kiedy	
czekały	dzieci	na	przyjście	na	świat	14	
osóbki,	 to	nawet	 licytowali	 się	chłopcy	
z	dziewczętami,	 których	 było	 7,	 a	ich	
tylko	6	–	chłopcy	wierzyli,	że	urodzi	się	
brat,	a	kiedy	przyszedł	na	świat	chłopiec	
byli	szczęśliwi	i	dali	mu	na	imię	Marek.
	 I	 tak	 zwykła	 polska	 wielodzietna	
rodzina	 jest	 przykładem	 „wspólnoty	
osób	 i	miłości”	 za	 Janem	 Pawłem	 II	
powtarzam,	 bo	właśnie	 ta	 rodzina	 jest	
niezaprzeczalnym	tego	dowodem.	Dzisiaj	
już	nie	żyje	ojciec	rodziny	Karol,	który	
też	 przeżył	 swoje,	 nawet	w	PRL-u	 był	
represjonowany	i	aby	ustrzec	dzieci	przed	
skutkami	„obszarniczego	pochodzenia”	
–	tak	w	PRL-u	nazywano	ludzi	posiadają-
cych	większy	areał	ziemi	–	aby	mogły	się	
uczyć	w	szkołach	średnich	i	na	studiach,	
zapisał	swoją	ziemię	do	Spółdzielni	Pro-
dukcyjnej	w	Kleciach.	To	co	wtedy	było	
normą	 społeczną	 dzisiaj	 zaliczamy	 do	
paranoi	 tamtych	 komunistycznych	 lat.	
Ojciec	Karol	Korasadowicz	 przeszedł	
przez	swoją	gehennę,	ale	ustrzegł	dzieci	
przed	 późniejszymi	 niedogodnościami.	
A	dzieci:
	 Najstarsza	 Danuta	 po	 ukończeniu	
liceum	w	Opolu	podjęła	pracę	we	Wroc-
ławiu,	 zaś	 potem	wyemigrowała	 do	
USA	na	Florydę.	Tam	założyła	rodzinę,	
wykształciła	 dwie	 córki,	 jedna	 z	nich	
powróciła	 i	pracuje	we	Wrocławiu,	 zaś	
druga	pozostała	z	matką.
	 Drugim,	 też	wojennym	 dzieckiem	
jest	 Jerzy,	 który	 po	ukończeniu	 szkoły	
średniej	i	studiów	na	Akademii	Rolniczej	
z	tytułem	magistra	 inżyniera	wyjechał	
do	Nowego	Jorku,	gdzie	pracował	przez	
dziesięć	lat,	tam	też	założył	rodzinę,	jed-
nak	z	tęsknoty	do	kraju	powrócił,	zakupił	
domek	w	okolicach	Kołaczyc.
	 Andrzej	jest	trzecim	dzieckiem	–	po	
ukończeniu	 szkoły	 zawodowej	 podjął	
pracę	w	Zakładach	mięsnych	w	Opolu,	
gdzie	ożenił	się	i	razem	z	żoną	wyjechał	

Józefa Korasadowicz z dziećmi, wnukami i prawnukami. – Wigilia 2012
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do	stanu	Mein	pod	Kanadą.	Tam	pracuje,	
ma	pięcioro	dzieci,	które	kształci	i	żyje	
wygodnie	w	amerykańskim	świecie.
	 Kazimierz	po	ukończeniu	zasadniczej	
szkoły	rolniczej	pracował	we	Wrocławiu.	
Tam	też	założył	rodzinę	i	ma	tylko	jedno	
dziecko.	Podczas	pracy	uległ	wypadkowi	
i	jest	na	rencie.
	 Jan	po	ukończeniu	technikum	mecha-
nicznego	w	Ropczycach	
wyjechał	do	Opola,	gdzie	
podjął	pracę,	tam	też	za-
łożył	rodzinę	–	ma	troje	
dzieci	–	i	pracuje	na	sta-
nowisku	kierowniczym.
	 Halina	po	ukończeniu	
szkoły	średniej	też	zosta-
ła	 ściągnięta	do	Stanów	
Zjednoczonych	Ameryki	
Północnej	 na	 Florydę,	
przez	brata.	Tam	pracuje	
i	kształci	dwoje	dzieci.
	 Maria	po	ukończeniu	
szkoły	 średniej	wyszła	
za	mąż	 w	Jodłowej	 za	
Wadasa.	Mają	troje	dzie-
ci,	kształcą	je	i	prowadzą	
gospodarstwo	 rolne.	 Z	
radością	 też	 odwiedzają	
seniorkę	 rodu,	 chociaż	
dom	rodzinny	spłonął,	a	matka	mieszka	
w	nowym	budynku,	to	chętnie	spotykają	
się	z	siostrą	i	bratem,	którzy	mieszkają	na	
rodzinnych	włościach.
	 Józef	już	podczas	nauki	w	ZSR	rozmy-
ślał	nad	tym,	jak	można	by	było	wyjechać	
do	Ameryki,	a	był	to	rok	1978.	Wyjechał	
do	Austrii,	 tam	dostał	się	do	obozu	dla	
uchodźców,	a	później	wyjechał	do	New	
Jersey	w	USA,	gdzie	 jest	po	dzień	dzi-
siejszy.	Tam	 założył	 rodzinę,	ma	 troje	
dzieci	 i	rozpoczął	 dzieło	 ścią-
gania	sióstr	i	braci	do	Ameryki,	
a	że	ma	 dobre	 serce	 przysyłał	
też	 zaproszenia	 dla	 sąsiadów	
z	Siedlisk-Bogusz.
	 Dziewiątym	 dzieckiem	 jest	
Barbara,	 która	 po	 ukończeniu	
studiów	weterynaryjnych	i	zoo-
technicznych	wyjechała	do	Au-
strii,	założyła	rodzinę,	ma	dwoje	
dzieci	i	tam	pracuje.
	 Syn	Stanisław	jest	dziesiątym	
dzieckiem	Józefy	 i	Karola	Ko-
rasadowiczów.	 Po	 ukończeniu	
szkoły	pielęgniarskiej	wyjechał	
do	Niemiec	 skąd	udało	mu	 się	
wyjechać	do	New	Jersey	w	USA.	
Ożenił	 się	 też	 z	 pielęgniarką	
Małgorzatą	i	tam	na	amerykań-
skiej	 ziemi	 pracują	w	 szpitalu.	
Mają	czworo	dzieci,	które	otrzy-
mały	dobre	wykształcenie.
	 Córka	 Teresa	 uczyła	 się	w	
szkole	 handlowej.	Po	 zdobyciu	
dyplomu	wyjechała	do	pracy	do	Opola.	
Wyszła	za	mąż	za	Stanisława	Kiełbasę	
i	razem	wychowują	czwórkę	dzieci.
	 Aleksandra	 ukończyła	 studia	 eko-
nomiczne	 i	pozostała	 na	 włościach	
rodzinnych	 i	razem	 z	mężem	Ryszar-
dem	wybudowała	 nowy,	 nowoczesny	
architektonicznie	i	funkcjonalnie	dom	na	

Folwarku.	Z	 tego	małżeństwa	 jest	 troje	
dzieci:	 córka	Angelika	 i	Karolina	 oraz	
syn	Filip.	Obydwie	córki	po	ukończeniu	
magisterskich	 studiów	pedagogicznych	
wyjechały	 do	 Anglii,	 gdzie	 pracują.	
Angelika	wraz	z	mężem	wychowują	tam	
synka,	 ale	 też	 przyjeżdżają	 do	mamy	
i	babci,	 zaś	 prawnuczek	 jest	 oczkiem	
w	głowie	pani	Józefy.
	 Córka	Magdalena	 po	 ukończeniu	
szkoły	 pielęgniarskiej	 wyjechała	 na	

Florydę,	gdzie	założyła	rodzinę,	wycho-
wuje	i	kształci	dwoje	dzieci	oraz	pracuje	
w	charakterze	pielęgniarki.
	 Ostatnim	dzieckiem	 Józefy	 i	Karola	
Korasadowiczów	 jest	Marek	Zbigniew.	
On	też	pozostał	na	włościach	rodzinnych.	
Po	 ukończeniu	 szkoły	 założył	 rodzinę	
i	wraz	z	żoną	Zofią	pracuje	na	własnym	
gospodarstwie	 rolnym	 i	wychowuje	
czwórkę	dzieci.
	 I	tak	o	rodzinie	Józefy	i	Karola	Kora-

sadowiczów,	 o	ich	 dzieciach,	wnukach	
i	prawnukach	można	by	było	pisać	całe	
tomy,	a	wszystko	to	za	sprawą	niezwykłej	
więzi	i	miłości	rodzinnej.	Miłości	tej	na-
uczyli	rodzice,	a	matka	Józefa	tak	mocno	
pojmowała	miłość	 bliźniego,	 że	 nawet	
własną	piersią	wykarmiła	dziecko	sąsiad-
ki,	a	potem	przygotowała	je	do	I	Komunii	

Świętej.	Nic	też	dziwnego,	że	ta	wzorowa	
matka	 i	parafianka	 została	 dwukrotnie	
wyróżniona	 specjalnym	błogosławień-
stwem	przez	biskupa	tarnowskiego	Jerze-
go	Ablewicza	„Pokój	i	błogosławieństwo	
w	Panu”	i	podziękowaniem	za	wzorowe	
życie	w	rodzinie	i	rzetelne	wychowanie	
dzieci.
	 Nie	mam	 słów,	 którymi	mogłabym	
ocenić	wielkość	duszy	i	serca	czcigodnej	
matki	 88-letniej	 Józefy	Korasadowicz.	

Bardzo	dokładnie	wiedzą	
dzieci	 ile	 zawdzięczają	
swojej	matce.	To	dzięki	
Jej	 oddaniu	 i	poświęce-
niu	mogły	 rozwijać	 się,	
kształcić	i	z	Ziemi	Brzo-
steckiej	 pójść	 w	świat	
–	wielki	świat	–	i	stawać	
się	 coraz	 to	 lepszymi…	
.	 Dlatego	 składali	 Jej	
życzenia	 z	okazji	wiel-
kiego	 jubileuszu	 przez	
telewizję	Trwam,	a	słowa	
piosenki	 wyśpiewanej	
w	tym	dniu	są	podzięko-
waniem:	 „Pobłogosław	
nas	na	nowe	dni	 /	na	 te	
znane	i	nieznane	/	co	nas	
czeka	–	tego	nie	wie	nikt	
/	czy	nie	powrócą	troski	
te	niechciane	/	pobłogo-

sław	Panie	nas	w	ten	czas	/	Twoją	mocą	
wesprzyj	nas…”.
	 Myśląc	 o	długich	 latach	 życia	 pani	
Józefy	 jeszcze	 jeden	 obraz	 z	Jej	 życia	
powraca	do	mnie.	Będąc	w	odwiedzinach	
u	córki	 na	Florydzie	 codziennie	 space-
rowała	nad	oceanem,	a	w	ręku	trzymała	
różaniec	 i	modliła	 się.	 Pewnego	 razu	
zauważyła,	 że	 odpadł	 jej	 krzyżyk	 od	
różańca,	bardzo	się	tym	zmartwiła.	Bar-
dzo	starannie	szukała	w	piasku,	między	

kamykami,	 ale	 nie	 znajdowała	
owego	 krzyżyka	 ani	w	pierw-
szym,	 ani	w	drugi	 dniu.	Była	
bardzo	 zmartwiona,	 bo	 ten	
krzyżyk	 był	 cząstką	 jej	 drogi	
życiowej.	W	drugim	 dniu	 po-
szukiwań	między	kamyczkami	
zabłysnęła	 złota	 bransoletka	
–	podniosła	 ją	–	wcale	się	 tym	
nie	 ucieszyła.	Na	 trzeci	 dzień	
ponownie	poszukiwała	swojego	
„skarbu”,	 który	 zgubiła	 i	oto	
znalazła.	Leżał	jakby	na	wierz-
chu,	 jakby	 czekał,	 aby	wrócić	
do	 ciepłej	 ręki	 Józefy.	Ot	 taka	
to	 zwykła	opowieść,	 ale	morał	
może	być	wielki	 –	kochasz,	 to	
i	znaleźć	i	wytrwać	z	tą	miłością	
możesz,	jeżeli	to	wszystko	połą-
czysz	z	krzyżem,	który	dany	ci	
był	na	całe	życie.
	 I	 tak	 opowiadać	 o	tym	 zac-
nym	Rodzie	można	by	długo.	Są	
oni	–	rodzina	Korasadowiczów	

–	przykładem	wielkiej	miłości	rodzinnej	
i	wzajemnej	 odpowiedzialności	 –	 „ro-
dzina	chrześcijańska	istnieje	po	to,	aby	
tworzyć	wspólnotę	osób	w	miłości”	mó-
wił	Jan	Paweł	II	i	takiej	miłości	życzymy	
wszystkim	 rodzinom	w	Nowym	 2014	
Roku.

Zuzanna Rogala

Józefa i Karol Korasadowiczowie u Witolda Adamkiewicza w Kanadzie
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	 W	1966	roku	na	planie	fil-
mu	„Popioły”	Andrzeja	Wajdy	
zginął	 chyba	najwspanialszy	
polski	jeździec,	brązowy	me-
dalista	 Igrzysk	Olimpijskich	
w	Paryżu	w	1924	roku	–	mjr	
Adam	Królikiewicz.	Oto	 jak	
o	tym	wypadku	 opowiadał	
początkujący	 wtedy	 aktor	
Daniel	Olbrychski:
 „Królikiewicz koniecznie 
chciał poprowadzić szarżę. 
Było to zadanie prawie tak 
samo trudne jak tamta praw-
dziwa szarża w Hiszpanii. (...) 
Filmowa Somosierra może nie 
była tak trudna do sforsowa-
nia, niebezpieczeństwo tkwiło raczej w skali przedsięwzięcia. 
Ludzie mieli jechać na dziesiątkach ogierów, niewyjeżdżonych, 
poirytowanych, w pełni sił reprodukcyjnych. (...) Major Królikie-
wicz był w ekipie chyba konsultantem, ale widocznie jego serce 
kawalerzysty i oficera nie wytrzymało, bo kazał sobie osiodłać 
ogiera i stanął na czele oddziału. Na nic zdały się prośby jeźdź-
ców i samego Wajdy. Reżyser mówił, że opinie majora są potrzeb-
ne ekipie. Sfotografowanie go w tłumie galopujących koni i ludzi 
nic nie da... Próba. W pewnym momencie konie z twardej ziemi 
wpadły w galopie na bardziej miękkie podłoże, przygotowane 
już do kopania wilczych dołów. Ziemia nie była na tyle miękka, 
żeby koń się przewrócił, ale wystarczyło, że się potknął. Tak 
właśnie stało się z ogierem Królikiewicza. Siedziałem z ekipą 
w samochodzie i widziałem, jak major wylatuje z siodła. Gdyby 
koń się przewrócił, upadek człowieka nie byłby tak niebezpiecz-
ny – spadłby wówczas z mniejszej wysokości. A tak Królikiewicz 
połamał sobie w wielu miejscach kręgosłup. Po kilku tygodniach 
skonał w szpitalu. Kiedy odwiedzałem go w klinice, twarz 
miał wykrzywioną grymasem bólu. Ale starał się uśmiechnąć. 
– Rómmel umarł na grypkę – mówił – a ja przynajmniej z szablą 
w ręku...” 
 Królikiewicz	urodził	się	we	Lwowie.	Tam	dorastał	i	pobierał	
nauki.	Ówczesny	Lwów	był	stolicą	Galicji	i	prężnym	ośrodkiem	
naukowym.	Na	studia	jednak	Królikiewicz	wybrał	się	aż	do	
niemieckiego	Mittweid,	gdzie	uczęszczał	do	Wyższej	Szkoły	
Technicznej.	Kiedy	wybuchła	oczekiwana	przez	patriotyczną	
część	społeczeństwa	polskiego	I	wojna	światowa	mająca	wrócić	
Polsce	upragnioną	niepodległość	Królikiewicz	najpierw	jako	
członek	lwowskiego	„Sokoła”,	a	potem	w	składzie	I	Kadrowej	
Józefa	Piłsudskiego	ruszył	do	zaboru	rosyjskiego.	Dopiero	pod	
Kielcami	 dosiadł	 zdobycznego	 konia.	Bronił	Lwowa	 przed	
Ukraińcami,	zdobywał	Wilno	w	1919	roku.	Wtedy	też	rozpo-
częła	się	jego	przygoda	z	1	Pułkiem	Szwoleżerów	dowodzonym	
przez	 słynnego	kawalerzystę	mjr.	Gustawa	Orlicz-Dreszera.	
Z	 tym	pułkiem	 losy	 związały	 go	 na	 zawsze.	W	krwawych	
zmaganiach	z	1	Konną	Armią	Budionnego,	za	które	otrzymał	
Krzyż	Virtuti	Militari,	przemierzył	szlak	bojowy	od	Mławy	
aż	 po	Korosteń.	Koniec	wojny	 pozwolił	Królikiewiczowi	
na	 realizację	 aspiracji	 sportowych,	których	początki	 sięgały	
jeszcze	 czasów	wojennych.	W	 ówczesnej	Warszawie	mjr	
Karol	Rómmel,	który	jako	oficer	carski	uczestniczył	w	Igrzy-
skach	Olimpijskich	w	Sztokholmie	w	1912	 roku,	 rozpoczął	
przygotowania	polskich	jeźdźców	do	olimpiady	w	Antwerpii.	
Królikiewicz	podglądał	te	treningi	a	w	wolnym	czasie	próbo-
wał	realizować	spostrzeżenia	na	swoim	koniu	Jaśku.	Efekt	był	
piorunujący.	Na	zawodach	o	Nagrodę	Naczelnego	Wodza	po-
konał	w	dogrywce	samego	Rómmla.	Drzwi	do	wielkiej	kariery	
stanęły	otworem,	chociaż	zamiast	do	Antwerpii	kawalerzyści	
pojechali	na	wojnę	z	bolszewikami.	W	1923	roku	na	swoich	
pierwszych	zawodach	międzynarodowych	o	Nagrodę	Rzymu	
Królikiewicz	zdobył	na	Jaśku	pierwsze	miejsce.	Trzy	lata	po-
tem	wraz	z	mjr.	Toczkiem	na	Hamlecie	i	por.	Szoslandem	na	
Readgledtcie	Królikiewicz	 zdobył	w	nowojorskiej	Madison	
Square	Garden	Puchar	Narodów.	Na	trwale	jednak	w	historii	

polskiego	jeździectwa	zapisał	się	w	1924	roku.	Na	Igrzyskach	
Olimpijskich	w	Paryżu	zdobył	na	Picadorze	pierwszy	medal	
dla	Polski,	był	to	brąz	w	skokach	przez	przeszkody.	Ogółem	
wziął	udział	w	prawie	stu	konkursach,	z	których	wygrał	po-
nad	dwadzieścia.	Po	zakończeniu	kariery	sportowej	pracował	
w	Centrum	Wyszkolenia	Kawalerii	w	Grudziądzu	 jako	 szef	
wyszkolenia	 jeździeckiego.	Po	wybuchu	 II	wojny	 światowej	
walczył	z	Niemcami,	a	potem	z	Armią	Czerwoną.	Aresztowany	
przez	bolszewików	wraz	z	rodziną	koło	Sarn	cudem	uciekł,	by	
w	grudniu	1939	roku	dotrzeć	do	Krakowa.	Dla	Królikiewicza	
zaczął	się	okres	walki	w	podziemiu.	Aresztowany	–	tym	razem	
przez	Niemców	–	został	osadzony	w	krakowskim	więzieniu	na	
Montelupich.	Swoje	uwolnienie	 zawdzięczał	w	sporej	 części	
wstawiennictwu	niemieckich	olimpijczyków.	Do	końca	wojny	
przebywał	w	Krakowie.	Po	jej	zakończeniu	stworzył	Krakowski	
Klub	Jazdy	Konnej,	w	którym	został	trenerem.	Prowadził	także	
jeździecką	reprezentację	Polski	w	skokach	przez	przeszkody.	
Z	jego	ogromnego	doświadczenia	zaczęli	korzystać	filmowcy.	
Fakt	ten	doprowadził	go	na	plan	„Popiołów”	Andrzeja	Wajdy,	
gdzie	uległ	wspomnianemu	na	wstępie	ciężkiemu	i	w	konse-
kwencji	śmiertelnemu	wypadkowi.	Pogrzeb	majora	zgromadził	
same	znakomitości	przedwojennego	jeździectwa.	Za	trumną	
Królikiewicza	prowadzono	kawaleryjskim	zwyczajem	osiodła-
nego	konia,	a	w	kondukcie	pogrzebowym	szedł	miedzy	innymi	
mjr	Michał	Toczek,	z	którym	razem	zdobywali	Puchar	Narodów	
w	1926	roku…
	 Królikiewicza	pochowano	na	krakowskim	Cmentarzu	Sal-
watorskim.	Od	1968	w	dowód	pamięci	o	tej	niezapomnianej	
postaci	 rozgrywany	 jest	w	Krakowie	Memoriał	mjr.	Adama	
Królikiewicza,	który	gromadzi	najlepszych	polskich	jeźdźców.	
W	1981	 roku	 trzecie	miejsce	 zajął	w	nich	Robert	Kukułka,	
obecny	trener	brzosteckich	jeźdźców	Szwadronu	Podkarpacie.
	 Pisząc	 o	majorze	Adamie	Królikiewiczu,	 nie	 sposób	 nie	
wspomnieć	o	jego	dwóch	słynnych	koniach.	Pierwszym	był	Ja-
siek.	Koń	ten	służył	w	armii	austriackiej	a	w	ręce	Królikiewicza	
trafił	w	okolicach	Włodawy,	gdy	miał	15	lat.	Obaj	niezwykle	
przypadli	sobie	do	gustu.	Razem	walczyli	o	Polskę	na	polach	
bitewnych	 i	razem	 odnosili	 dla	 niej	 sukcesy	 na	 parkurach	
całej	Europy.	Po	zakończeniu	kariery	sportowej	Jasiek	wrócił	
do	koszar	1	Pułku	Szwoleżerów,	gdzie	cieszył	się	ogromnym	
uznaniem	i	troskliwością	kawalerzystów.	Spacerował	po	terenie	
całych	koszar,	omijając	jedynie	rejony	ambulansu,	których	nie	
znosił.	Uwielbiał	kąpiele,	nawet	te	w	kałużach	i	one	stały	się	
przyczyną	śmierci	konia.	W	grudniową	noc	stary	 już	Jasiek	
wyszedł	na	teren	koszar,	wytarzał	się	w	kałuży,	ale	nie	miał	
siły	sam	wstać	i	tak	przeleżał	całą	noc.	Rano	znaleźli	go	ułani,	
błyskawicznie	wezwali	weterynarza,	 ale	 zapalenia	 płuc	 nie	
dało	się	już	zatrzymać.	Odszedł	w	wieku	28	lat	w	dniu	święta	
pułkowego	jednostki,	w	której	służył	–	9	grudnia	1933	roku.	
	 Drugim	koniem	był	Picador.	Z	Ameryki	przypłynął	do	Eu-
ropy	wraz	z	armią	amerykańską	w	trakcie	I	wojny	światowej.	
Do	Polski	przybył	w	roku	1919	jako	dwunastoletni	koń.	Trafił	
do	artylerii.	Pewnego	dnia	Królikiewicz	zobaczył,	 jak	 jeden	
z	wachmistrzów	próbował	 jeździć	 na	Picadorze	wierzchem,	
ale	zupełnie	sobie	z	tym	nie	radził.	Ówczesny	porucznik	od	
razu	zwrócił	uwagę	na	cechy	konia,	które	świadczyły	o	jego	
ogromnym	 talencie	 skokowym.	Wymienił	 go	 natychmiast	
z	wachmistrzem	na	innego	konia	a	z	Picadorem	rozpoczął	dłu-
gie	ćwiczenia.	Bój	miedzy	nimi	był	zażarty,	ale	Królikiewicz	
wygrał	to	starcie.	Ujeżdżony	i	wpuszczony	w	systematyczny	
trening	 koń	 okazał	 się	 diamentem.	To	 na	 nim	 zdobył	 nasz	
bohater	brąz	olimpijski	w	Paryżu	i	wygrywał	najwspanialsze	
zawody	jeździeckie	w	Europie.	Czas	jednak	i	jemu	odbierał	siły	
a	Królikiewicz	wiedział	dobrze,	że	tylko	na	dobrych	i	zdrowych	
koniach	można	odnosić	sukcesy.	Picador	został	więc	sprzedany	
do	Włoch	i	jeszcze	przez	jakiś	czas	startował	w	konkursach	sko-
kowych,	ale	los	miał	mu	zgotować	smutny	koniec.	Po	karierze	
sportowej	trafił	w	końcu	do	handlarza	a	od	niego	poszedł	na	
rzeź.	Królikiewicz	ponoć	odnalazł	tego	człowieka,	poszukując	
Picadora,	ale	–	niestety	–	spóźnił	się	o	kilka	dni…

Wojciech Staniszewski
Źródło:

W. Duński, Konno po sławę. Leksykon jeździectwa pol-
skiego, Warszawa 2012, s. 670-676
www.wikipedia.pl

W mundurze po sławę

mjr adam królikiewicz 1894 – 1966
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	 Święta	Bożego	Narodzenia	to	święta	
jedyne,	 niepowtarzalne	 o	przebogatej	
wielowiekowej	tradycji	i	zwyczajach.	W	
celu	kultywowania	tych	tradycji	zorga-
nizowany	został	konkurs	bożonarodze-
niowy	 „Świąteczne	 smaki”,	w	którym	
udział	wzięło	10	kół	gospodyń	wiejskich.
	 Zasadniczym	 celem	 konkursu	 było	
pobudzenie	inicjatywy	środowisk	lokal-
nych	poprzez	zaangażowanie	w	aranża-
cję	 stołu	 świątecznego	 oraz	 przygoto-
wania	innych	elementów	dekoracyjnych	
związanych	z	tematyką	bożonarodzenio-
wą.
	 Dom	Kultury	w	Brzostku	w	sobotnie	
popołudnie	 7	 grudnia	 br.	wypełnił	 się	
aromatycznymi	zapachami,	które	kusiły	
zmysły	gości	m.in.:	Burmistrza	Brzostku	

Leszka	Bieńka,	Wiceburmistrza	Pilzna	
Krzysztofa	Krawca,	Ks.	Proboszcza	dr	
Jana	Cebulaka,	 kierowniczkę	CKiCz	
w	Brzostku	Martę	Król	 oraz	 świętego	
Mikołaja.	 Stoły	 uginały	 się	 od	 sma-
kołyków	przygotowanych	 przez	 panie	
z	KGW.
	 Umiejętności	uczestników	konkursu	
oceniało	 jury,	 które	 pracowało	 pod	
przewodnictwem	Piotra	Szczepkowicza;	
w	skład	 komisji	 konkursowej	 weszli	
również:	Wiesław	Reczek,	Kazimierz	
Sarna,	Alina	Świerk,	Lidia	Żygłowicz.	
Pierwsze	miejsce	zdobyły	panie	z	KGW	
z	Kłodawy,	 II	miejsce	KG	z	Brzostku,	
III	miejsce	Stowarzyszenie	 „KAMIE-
NICA”	w	Kamienicy	Górnej.	Wszystkie	
koła	zostały	wyróżnione,	gdyż	poziom	

konkursu	był	wysoki	 i	każde	z	prezen-
towanych	dań	mogłoby	być	prawdziwą	
ozdobą	każdego	stołu	wigilijnego.	
	 Uczestnicy	 konkursu	 –	 koła	 gospo-
dyń	z	terenu	pięciu	gmin	wchodzących	
w	skład	 LGD	 „Liwocz”	 –	 otrzymały	
nagrody	 rzeczowe	 ufundowane	 przez	
Stowarzyszenie	 LGD	 „Liwocz”	w	ra-
mach	środków	z	Europejskiego	Fundu-
szu	Rolnego	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich.	
	 Specjalnie	dla	gości	wystąpiła	grupa	
teatralna	„CHICHOT”	w	przedstawieniu	
pt.:	„Farfurka	królowej	Bony”.	Insceni-
zacja	zebrała	gromkie	brawa,	gdyż	wszy-
scy	byli	pod	wrażeniem	talentu	młodych	
aktorów.	Życzymy	dalszych	sukcesów.	

Agnieszka Zaranek

konkurs „świąteczne smaki” organizowany przez LGd „Liwocz”

	 Jedną	 z	przepięknych	 tradycji	Świąt	
Bożego	Narodzenia	są	szopki	przedsta-
wiające	narodzenie	Pana	Jezusa	w	żłób-
ku	 w	stajni	 betlejemskiej.	 Korzenie	
tworzenia	szopek	bożonarodzeniowych	
sięgają	330	roku	n.e.,	kiedy	to	cesarzowa	
Helena	poleciła,	by	w	Betlejem	wymu-
rować	żłóbek	upamiętniający	Narodziny	
Syna	Bożego.	Kilkadziesiąt	 lat	później	
żłóbek	 ten	przekształcono	na	 stajenkę,	
w	której	 zostały	 umieszczone	 rzeźby	
Świętej	Rodziny	 oraz	 towarzyszących	
jej	 pastuszków.	 Do	 Polski	 zwyczaj	
tworzenia	szopek	przywędrował	w	XIII	
wieku.	Pierwsze	figury	do	szopki:	małe-
go	Jezusa,	Najświętszej	Marii	Panny	oraz	
Świętego	Józefa	wykonano	na	polecenie	
siostry	 króla	Kazimierza	Wielkiego,	
księżnej	 Elżbiety	Węgierskiej	 i	był	 to	
rok	 1370.	 Figury	 te	 zachowały	 się	 do	
dziś	 i	znajdują	 się	w	kościele	Świętego	
Andrzeja	w	Krakowie.	Na	początku	two-
rzeniem	szopek	zajmowali	się	zakonnicy	
przy	kościołach.	Z	czasem	zwyczaj	ten	
przejęli	ludzie	świeccy.
	 Kultywując	 tę	 piękną	 tradycję,	 co	
roku	 Starostwo	 Powiatowe	w	Dębicy	
organizuje	 Powiatowy	 Konkurs	 na	
Szopkę	Bożonarodzeniową.	Konkurs	
ten	jest	stopniowany.	W	związku	z	tym	
eliminacje	gminne,	również	dorocznie,	
organizuje	Centrum	Kultury	 i	Czytel-
nictwa	w	Brzostku.	Od	lat	cieszy	się	on	
dużym	zainteresowaniem	szkół	z	terenu	
naszej	gminy.	
	 Tak	było	 i	w	 tym	 roku.	Na	konkurs	
wpłynęło	23	prace	wykonane	przez	ucz-

niów	szkół	podstawowych	i	gimnazjum	
oraz	całe	rodziny	(kategoria	na	szopkę	
rodzinną),	 a	także	 przez	 osoby	niepeł-
nosprawne.
	 Co	 roku	 obserwujemy	 różne	 tren-
dy	 jeśli	 chodzi	 o	materiał,	 z	którego	
wykonane	 są	 szopki.	W	zeszłym	 roku	
dominował	makaron	barwiony	na	różne	
kolory.	Chociaż	w	tym	roku	ten	materiał	
był	również	wykorzystywany	do	wyko-
nania	całych	szopek,	bądź	jej	elementów,	
to	 zdecydowanie	 przeważało	 drewno	
i	materiał	tekstylny.	Jednak,	co	istotne,	
wszystkie	 prace	 były	 staranie	wyko-
nane,	 zdobione	 różnymi	 technikami,	
niezwykle	pomysłowe	i	niepowtarzalne.	
Prawdziwe	 arcydzieła	 sztuki.	Komisja	
miała	 nie	 lada	problem,	 by	wyłonić	 te	
najpiękniejsze,	kwalifikujące	się	na	po-
wiatowy	finał.
	 Powołane	 przez	 organizatora	 trzy-
osobowe	jury,	biorąc	pod	uwagę	walory	
artystyczne	 szopki	 oraz	 jej	 zawartość	
treściową,	wyłoniła	w	poszczególnych	
kategoriach	następujących	laureatów:
	 W	 kategorii	 szkół	 podstawowych	
pierwsze	miejsce	 otrzymała	 Paulina	
Wnęk	z	SP	w	Przeczycy,	drugie	–	Antoni	
Jurkiewicz	 z	Zespołu	Szkół	w	Nawsiu	
Brzosteckim.	Miejsce	trzecie	zaś	przy-
padło	w	udziale	pracy	wykonanej	przez	
Dominikę	Gonet	i	Norberta	Czaję	z	SP	
w	Brzostku.	W	tej	kategorii	przyznano	
również	dwa	wyróżnienia	 dla	Gabrieli	
Berek	i	Janusza	Berka	z	SP	w	Kamienicy	
Dolnej.
	 Natomiast	w	kategorii	gimnazja	naj-

wyżej	oceniono	pracę	Patryka	Machaja,	
drugie	miejsce	przyznano	Patrykowi	Ro-
gowskiemu,	zaś	trzecie	–	Klaudii	Czar-
neckiej	i	Aleksandrze	Kawalec.	Wszyscy	
nagrodzeni	są	uczniami	Gimnazjum	im.	
Królowej	Jadwigi	w	Brzostku.
	 W	kategorii	–	osoby	niepełnospraw-
ne	 I	miejsce	 zajęły	Warsztaty	Terapii	
Zajęciowej	 w	Brzostku,	 drugie	 zaś	
Środowiskowy	Dom	Samopomocy	 im.	
Jana	Pawła	II	w	Brzostku.
	 W	 kategorii	 szopek	 rodzinnych	
I	 nagrodę	 otrzymały	Marta	 i	Magda-
lena	Augustyn	 z	Kamienicy	Dolnej,	 II	
miejsce	 przypadło	w	udziale	 rodzinie	
Jędrzejczyków	z	Głobikówki,	zaś	nagro-
dą	trzecią	został	uhonorowany	Mateusz	
Kopala	z	Bączałki.
	 Laureaci,	a	także	wszyscy	wykonaw-
cy	szopek	otrzymali	pamiątkowe	dyplo-
my	 oraz	 książki-albumy	 ufundowane	
przez	Centrum	Kultury	 i	Czytelnictwa	
w	Brzostku.	 Nagrodzone	 pierwszym	
i	drugim	miejscem	szopki	zostały	dostar-
czone	do	Galerii	Sztuki	MOK	w	Dębicy	
na	eliminacje	powiatowe	tego	konkursu.
	 Centrum	 Kultury	 i	Czytelnictwa	
w	Brzostku	serdecznie	dziękuje	wszyst-
kim	 uczestnikom	 konkursu,	 zarówno	
wykonawcom,	jak	i	opiekunom,	którzy	
zachęcili	 dzieci	 i	młodzież	 oraz	 całe	
rodziny	 do	 kultywowania	 tej	 jakże	
pięknej	tradycji	bożonarodzeniowej,	jaką	
jest	wykonanie	szopki	przedstawiającej	
Narodzenie	Bożej	Dzieciny.

E.M.
Zdjęcia na str. 20–21

konkurs na szopkę bożonarodzeniową

	 Firma	„Rem	Bud”,	która	salę	wybudo-
wała,	już	zwinęła	swoje	sprzęty	i	opuściła	
teren	budowy.	Wcześniej	odbył	się	odbiór	
robót	z	udziałem	przedstawicieli	inwesto-
ra	 (gminy),	 dyrektora	 gimnazjum	oraz	
wykonawców.	Kolejnym	etapem	będzie	
uzyskanie	 ze	 starostwa	 powiatowego	
pozwolenia	na	użytkowanie,	które	musi	

zostać	poprzedzone	sprawdzeniem	inwe-
stycji	przez	odpowiednie	służby	(nadzór	
budowlany,	 sanepid,	 straż	 i	inne).	 Po	
uzyskaniu	 tych	koniecznych	pozwoleń,	
w	lutym	2014	 roku	można	 będzie	 roz-
począć	użytkowanie	 czyli	w	godzinach	
pracy	 gimnazjum	 prowadzić	 zajęcia	
z	wychowania	fizycznego	na	hali	i	w	si-

łowni,	a	w	dodatkowych	salach	powsta-
łych	w	łączniku	 zajęcia	 informatyczne,	
biblioteczne	oraz	lekcje	fizyki.	Poza	ucz-
niami	gimnazjum	z	nowej	hali	będą	też	
korzystali	inni	pasjonaci	sportu	i	w	tym	
celu	w	stosownym	 regulaminie	 zostaną	
opracowane	zasady	korzystania	z	hali.

P.S.

hala sportowa przy brzosteckim Gimnazjum już niebawem
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Hala sportowa przy brzosteckim Gimnazjum

Konkurs „Świąteczne Smaki” organizowany przez LGD „Liwocz”

Fot. J. Nosal
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szopki bożonarodzeniowe zgłoszone na eliminacje gminne

Wykonawca: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku Wykonawca: Magdalena Oprządek – SP w Brzostku

Wykonawca: Barbara Skocz – SP 
w Siedliskach-Bogusz

Wykonawca: Damian Kowalczyk – SP 
w Brzostku

Wykonawcy: Angelika Dziedzic i Oli-
wia Tenerowicz – SP w Przeczycy

Wykonawca: Praca zbiorowa – SP 
w Smarżowej

Wykonawca: Antoni Jurkiewicz – SP 
w Nawsiu Brzosteckim

Wykonawca: Środowiskowy Dom Samo-
pomocy im. Jana Pawła II w Brzostku

Wykonawcy: Szymon Smołucha i Do-
minik Wójcik – SP w Siedliskach-B.

Wykonawcy: Sabina Zięba i Sylwia 
Samborska – SP w Brzostku

Wykonawca: Natalia Samborska – SP 
w Brzostku
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Wykonawcy: Klaudia Czarnecka i Alek-
sandra Kawalec – Gimnazjum w Brzostku

Wykonawca: Rodzina Kopalów  
– Smarżowa

Wykonawca: Magdalena Wicek – SP 
w Siedliskach-Bogusz

Wykonawca: Janusz Berek – SP w Ka-
mienicy Dolnej

Wykonawca: Paulina Wnęk – SP 
w Przeczycy

Wykonawca: Gabriela Berek – SP 
w Kamienicy Dolnej

Wykonawcy: Norbert Czaja i Domini-
ka Gonet – SP w Brzostku

Wykonawca: Patryk Rogowski – Gim-
nazjum w Brzostku

Wykonawca: Patryk Machaj – Gimna-
zjum w Brzostku

Wykonawca: Rodzina Kurczów  
– Smarżowa

Wykonawca: Rodzina Augustynów  
– Kamienica Dolna

Wykonawca: Rodzina Jędrzejczyków  
– Głobikówka

Fot. J. Nosal
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Wydarzenia w obiektywie

Żywa lekcja przyrody – str. 24

Brzostecka reprezentacja biorąca udział w V Mikołajkowym Turniej Kyokushin Karate – str. 23

Koncert serc „Dla Mariusza” – str. 26Konkurs pod hasłem: „O odpadach pisać wypada” – str. 25

Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – str. 25

Wizyta św Mikołaja w kościele w Brzostku i w Bukowej – str. 23



23Wiadomości Brzosteckie Nr 1/2014

Lista dobrych serc
„Najpiękniejszym dziękczynieniem za dary Boże 

jest przekazywanie tych darów bliźnim”
	 Caritas	Parafialna	serdecznie	dziękuje	za	okazane	wsparcie	
finansowe	 i	materialne	w	zorganizowaniu	Mikołajek	 2013,	
które	traktujemy	jako	wyraz	dobroci	i	chęci	niesienia	pomocy	
potrzebującym.	Dzięki	Państwa	pomocy	dzieci,	jak	co	roku,	
otrzymały	prezenty	od	Mikołaja,	a	rodziny	zapomogi.	Jesteśmy	
pełni	uznania	za	gest	okazania	serca.	Mamy	nadzieję,	że	roze-
śmiane	twarze	dzieci	będą	wyrazem	wdzięczności	za	Waszą	
hojność.	Do	takich	ofiarodawców	należą:
1. mgr Krystyna Godawska	–	Apteka	„VITA”	–	Brzostek
2. Mateusz Nosal	–	FHU	„EMATIK”	–	Brzostek
3. Agnieszka Czarnecka	–	Brzostek	
4. Ewa Samborska	–	radna	RM	w	Brzostku
5. Henryka Kolbusz	–	sklep	–	Brzostek
6. Karolina Wąsik	–	Okna-Kar	–	Brzostek
7. Renata i Zbigniew Golec	–	sklep	spożywczy	–	Brzostek
8. Bożena Kania	–	sklep	Wenus	–	Brzostek
9. Artur Potrzeba	–	sklep	wielobranżowy	–	Brzostek
10. Mateusz Potrzeba	–	Ubezpieczenia	–	Brzostek
11. Halina Golec	–	Pizzeria	–	Brzostek
12. Krzysztof Rozwadowski	–	sklep	–	Brzostek
13. Dorota i Grzegorz Betlej –	sklep	„Winter	Sport”	–	Brzostek
14. Marek Szybist –	sklep	–	Brzostek
15. Maria Kmiecik	–	kiosk	–	Brzostek
16. Aneta Czajka	–	zakład	fryzjerski	–	Brzostek
17. Wanda i Kazimierz Wołowiec	 –	 zakład	kamieniarski	–	

Brzostek
18. Dorota Prokop	–	sklep	„Tara”	–	Brzostek
19. Agnieszka Skorupa –	kwiaciarnia	–	Brzostek
20. Celina Maczuga	–	zakład	fryzjerski	–	Brzostek
21. Lucyna Zięba	–	sklep	spożywczy	–	Brzostek
22. Paweł Kruszyna	–	sprzedaż	obwoźna	–	Brzostek
23. Dariusz Kalina	–	sklep	ogrodniczy	–	Brzostek
24. Maria i Paweł Piękoś	–	zakład	pogrzebowy	–	Brzostek
25. lek. med. Mieczysław Pietrzycki	–	Brzostek
26. mgr Ryszard Nalepa	–	apteka	–	Brzostek
27. Edward Kmiecik	–	zakład	ślusarski	–	Brzostek
28. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

EKIW –	Brzostek
29. Zofia Skórska	–	Przewodnicząca	Rady	Miejskiej	w	Brzost-

ku

30. Władysław Radzik	–	ślusarstwo,	handel,	produkcja,	usługi	
–	Straszęcin

31. Małgorzata Drozd	–	Delikatesy	„Centrum”	–	Brzostek
32. Maria Grzesiakowska	–	Betoniarnia	„MARBET”	–	Brzo-

stek
33. Renata Smoła	–	sklep	motoryzacyjny	–	Brzostek
34. Lesław Kaput	–	Ośrodek	Szkolenia	Kierowców	–	Brzostek
35. Janusz Czarnawski	–	KAMSTOL	–	Klecie
36. Jadwiga Olszewska	–	biuro	rachunkowe	–	Brzostek
37. Maria Przebięda	–	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	–	Brzo-

stek
38. Marek Przewoźnik	 –	Pracownia	Złotnicza	 „Rubicello”	

–	Brzostek
39. Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej	w	Brzostku
40. Bogdan Szukała	–	firma	budowlana	–	Brzostek
41. BSR Kraków O/Brzostek	–	Bank	Spółdzielczy	w	Brzostku
42. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych	–	Brzostek
43. Roman Trzeciak	–	zakład	fotograficzny	–	Brzostek
44. Szczygieł Maria, Józef Czekaj	–	sklep	spożywczo-prze-

mysłowy	–	Klecie
	 Ogólna	wartość	zebranych	podarunków	wyniosła	9494,00	
zł,	w	tym	5524	zł	to	różne	artykuły	spożywcze,	przemysłowe	
i	ubiory.	Obdarowano	paczkami	Mikołajowymi	około	90	ro-
dzin,	głównie	wielodzietnych,	oraz	udzielono	kilka	zapomóg	
na	550	zł,	a	w	kasie	Caritas	pozostało	1062	zł	na	przeszły	rok.
	 Składam	również	podziękowanie	młodzieży	gimnazjalnej	
i	wolontariuszom	z	Gimnazjum	w	Brzostku	wraz	z	opiekunami	
Ewą	Raś	 i	Józefem	Paratem	za	przygotowanie	oprawy	arty-
stycznej.	Podziękowania	kieruję	również	do	Agnieszki	Czar-
neckiej,	Justyny	Piękoś,	Ewy	Samborskiej	i	Wiesławy	Gawrych	
za	sprawną	pomoc	w	przygotowaniu	paczek.	Podziękowania	
należą	się	także	kierownikowi	ŚDS	Karolowi	Staniszewskiemu	
za	wypożyczenie	samochodu,	ks.	Dziekanowi	Janowi	Cebula-
kowi	za	udostępnienie	pomieszczenia	na	przygotowanie	paczek	
oraz	wszystkim,	którzy	w	jakikolwiek	sposób	pomagali	nam	
w	przygotowaniu	tego	szlachetnego	dzieła	jakim	jest	niesienie	
pomocy	potrzebującym.	
	 W	imieniu	własnym	i	członkiń	Caritas	życzę	wszystkiego	
najlepszego	w	Nowym	Roku,	dużo	zdrowia	i	błogosławieństwa	
od	Bożej	Dzieciny	na	każdy	dzień.	Zachęcam	wszystkich	do	
niesienia	pomocy	bliźnim	w	każdej	potrzebie	w	imię	Chrystusa	
oraz	do	pracy	w	zespole	Caritas.

Przew. K. Szarek-Ryndak

	 W	 sobotę	 7	 grudnia	 na	 sali	 gimna-
stycznej	Zespołu	Szkół	 im.	Jana	Pawła	
II	w	Kleciach	odbył	się	V	Mikołajkowy	
Turniej	 Kyokushin	Karate	 o	Puchar	
Burmistrza	Brzostku.	Pomimo	nie	naj-
lepszej	 pogody	do	współzawodnictwa	
stanęło	ok.	100	zawodników	z:	Brzost-
ku,	Dębicy,	Gorzyc,	Leżajska,	Nowej	
Sarzyny,	Pilzna	oraz	Ropczyc.	Organi-
zatorem	Turnieju	był	Uczniowski	Klub	
Sportowy	Kyokushin	Karate	w	Brzost-
ku	 przy	 pomocy	Urzędu	Miejskiego.	
Oficjalnego	otwarcia	 turnieju	 dokonał	
Burmistrz	 Leszek	 Bieniek.	 Impreza	
odbywała	 się	 w	konkurencjach	 kata	
i	kumite.	Brzostecki	klub	reprezentowa-
ło	29	zawodników,	którzy	w	klasyfikacji	
łącznej	zajęli	III	miejsce.
	 W	konkurencji	kumite	(walki)	pucha-
ry	dla	Brzostku	zdobyli:
• dziewczęta	rocznik	2008-2006	–	Mag-
dalena	Piwowar	(I	miejsce),	Martyna	
Podgórska	(II	miejsce),	Julita	Maduzia	
(III	miejsce)

• dziewczęta	rocznik	2005-2004	–	Nikola	
Nawracaj	(II	miejsce),	Kinga	Finek	(III	

miejsce)
• dziewczęta	 rocznik	 2003-2002	 –	 Pa-
trycja	Kolbusz	(I	miejsce),	Aleksandra	

Zięba	(III	miejsce)
• dziewczęta	rocznik	1998-1996	–	Paulina	
Bulsa	(II	miejsce)

• chłopcy	 rocznik	 2008-2006	 –	Dawid	

Kolbusz	 (III	miejsce),	 Filip	Dobosz	
(III	miejsce)

• chłopcy	rocznik	2005-2004 – Igor	No-
wicki	(III	miejsce)

• chłopcy	 rocznik	 2003-2002 – Jakub	
Piwowar	(III	miejsce)

• chłopcy	 rocznik	2001-1999 – Damian	
Wal	(I	miejsce)
• masters-weterani	–	Janusz	Podgórski	
(I	miejsce),	Robert	 Piłat	 (II	miejsce),	
Bogusław	Bachara	(III	miejsce)
	 W	 konkurencja	Kata	 (forma	walki	
bez	przeciwnika)	puchary	dla	Brzostku	
zdobyli:
• dziewczęta	rocznik	2004	i	młodsze	–	
Magdalena	Piwowar	(III	miejsce)
• dziewczęta	rocznik	2003-2002	–	Pa-
trycja	Kolbusz	(II	miejsce),	Aleksandra	
Zięba	(III	miejsce)
• dziewczęta	rocznik	1998-1996	–	Pau-
lina	Bulsa	(I	miejsce)
• chłopcy	rocznik	2000-1999	–	Wiktor	
Jarmusz	(III	miejsce)
	 Były	 też	 puchary	 dla	 najmłodszych	
zawodników,	które	otrzymali	Martyna	
Podgórska	i	Dawid	Kolbusz.	Wyłoniono	
także	najlepszego	zawodnika	z	Brzostku.	
Została	nim	Patrycja	Kolbusz.

Robert Kolbusz

V mikołajkowy turniej kyokushin karate 
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Groch z kapustą
nazwy ulic, a raczej ich brak
	 Na	moim	osiedlu	znajduje	się	ponad	
70	 domów	 zbudowanych	 przy	 sześciu	
ulicach.	Brzostek	odzyskał	prawa	miej-
skie	 już	 5	 lat	 temu	 i	wszystkie	 ulice	
mają	 swoje	 nazwy.	 Ale	 jakie	 nazwy	
mają	 ulice	 na	Osiedlu	Gryglewskiego?	
Nie	wiadomo,	bo	nie	ma	na	nich	nazw	
umieszczonych	w	tym	 celu	 na	 rogach	
ulic.	Stwarza	to	dużo	kłopotów	dla	kurie-
rów	dostarczających	paczki,	doręczycieli	
pocztowych,	 interesantów	np.	Zakładu	
Energetycznego,	Biura	Rachunkowego,	
Radcy	Prawnego,	jednostek	usługowych	
czy	 produkcyjnych	 itp.	A	 jak	 nie	ma	
oznakowanych	ulic,	to	nie	utrwaliły	się	
one	nawet	w	pamięci	mieszkańców,	dla-
tego	pytających	o	położenie	konkretnej	
ulicy	i	błądzących	po	osiedlu	jest	sporo.
	 Uważam,	że	jest	to	sprawa	dość	pilna	
do	załatwienia.

firma sprzątająca
	 Nie	 wszyscy	 jeszcze	 wiedzą,	 że	
w	Brzostku	powstała	i	funkcjonuje	firma	
sprzątająca	o	dość	dużym	zakresie	usług.	
Jednak	ze	względu	na	starzejące	się	spo-
łeczeństwo	i	osoby	samotne	może	warto	
by	było	rozszerzyć	zakres	usług	o	takie,	
jak	 skopanie	 ogródka,	może	 nawet	 za-
oranie	 działki	 przydomowej,	 zrobienie	
zakupów	starszej	osobie,	uporządkowa-
nie	grobu	i	zapalenie	zniczy	–	to	ważne	
dla	 osób	przyjezdnych,	 które	 zleciłyby	
taką	 usługę	 przed	 Świętem	Zmarłych	
dokonując	wpłaty	należności	na	konto.
	 Być	może	 wszystko	 co	 wymieni-
łam	mieści	 się	w	punkcie	 ogłoszenia	
„.....i	wiele	 innych	prac	do	uzgodnienia	

z	klientem”,	ale	warto	to	popularyzować.

maszyny porządkowe
	 My,	mieszkańcy	Osiedla	Gryglew-
skiego	 bardzo	 się	 cieszymy	 z	nowej	
nawierzchni	 ulicy	 dojazdowej,	 a	szcze-
gólnie	 z	chodników	 dla	 pieszych,	 po	
których	 przejście	 1	 km	 do	Rynku	 nie	
stanowi	już	problemu	i	jest	bezpieczne.	
Ale	 jak	 spadnie	więcej	 śniegu,	 to	 zo-
stanie	 on	 zepchnięty	 z	jezdni	właśnie	
na	 chodnik.	 I	 wtedy	 przydała	 by	 się	
odśnieżarka	 ślimakowa	 z	wydmuchem,	
która	 usunęłaby	 śnieg	 z	chodnika	 na	
przyległy	teren.	Zamiatarka	też	była	by	
potrzebna,	aby	usunąć	zanieczyszczenia	
przynajmniej	 z	głównych	 ulic	 naszego	
pięknego	grodu.	Ewentualnie	 sprawnie	
i	ochoczo	działająca	grupa	sprzątaczy.

teren rekreacyjny
	 Między	 Osiedlem	Gryglewskiego	
a	stadionem	 sportowym	 jest	 góra	Ka-
mieniec,	na	szczycie	której	wyznaczono	
parking	 samochodowy	dla	 zmotoryzo-
wanych	 uczestników	 różnych	 imprez	
sportowo-rekreacyjnych.	Niestety	 par-
kujący	tam	nie	mają	w	zwyczaju	zabierać	
swoich	śmieci	ze	sobą,	co	wyraźnie	widać	
szczególnie	teraz,	kiedy	krzewy	straciły	
liście,	 a	wiatr	 rozniósł	 śmieci	w	różne	
zakamarki.
	 Z	góry	rozciąga	się	piękny	widok	na	
Brzostek,	Nawsie,	 stawy	w	Kleciach,	
górę	Liwocz	 i	góry	 januszkowicko-bu-
kowskie.	Warto	tam	przyprowadzić	gości	
w	ramach	spaceru,	aby	docenili	piękno	
naszych	okolic.	Tylko	jak	wytłumaczyć	
to	śmietnisko	na	samym	szczycie?
	 Kto	ma	to	posprzątać	–	może	gospo-
darz	stadionu	lub	inna	osoba	pobierająca	
wynagrodzenie	za	działalność	sportowo-

-rekreacyjną?	Bo	na	parkujących	to	chyba	
jeszcze	długo	nie	będzie	można	liczyć.

dzień Babci i dziadka
	 Dobrze,	 że	 jest	 w	kalendarzu	 taki	
szczególny	dzień,	kiedy	są	wyekspono-
wane	osoby	starsze,	a	dzieci	i	młodzież	
mają	 okazję	w	tym	 dniu	 podziękować	
za	 opiekę,	 troskę	 i	modlitwę	 starszym	
członkom	rodzin.	Bo	seniorzy	mają	cięż-
kie	życie	–	często	żyjąc	życiem	wnuków	
starają	się	w	nim	uczestniczyć,	co	nieraz	
postrzegane	jest	jako	wtrącanie	się	w	ich	
życie,	próbę	kierowania	przeżywania	ży-
cia	według	własnych	wzorców.	Czasami	
są	oni	traktowani	wyłącznie	jako	„dawcy	
renty”	 –	 no	 bo	 po	 co	 starszym	pienią-
dze?	Przecież	nie	pójdą	na	dyskotekę,	na	
piwo	z	kolegami,	nie	potrzebują	nowego	
tableta	czy	smartfona	ani	modnych	ciu-
chów.	Młodzi	 jednak	 powinni	 przyjąć	
do	wiadomości,	 że	 swoimi	 pieniędzmi	
starsi	mogą	zarządzać	według	swojej	woli	
i	swoich	potrzeb,	a	jeśli	wnuczęta	bardzo	
potrzebują	wsparcia,	to	powinny	się	o	to	
postarać	 usługując	 dziadkom	w	różny	
sposób:	zakup	leków,	wysłanie	listu,	za-
wiezienie	samochodem	do	kościoła	czy	
lekarza,	 zrobienie	 osobistych	 zakupów,	
umycie	okien,	wysprzątanie	pokoju	czy	
ugotowanie	ulubionego	dania.
	 Ważne	 jest	 również	 dobre	 słowo,	
wysłuchanie	poglądu	nieraz	innego	niż	
własny,	okazanie	cierpliwości	 i	szacun-
ku.	W	 tym	 szczególnym	dniu	 należało	
by	wręczyć	drobny	prezent	–	czekolad-
kę,	 lizaka,	 rajstopy,	 laurkę,	 powiedzieć	
wierszyk	lub	zaśpiewać	piosenkę	albo	po	
prostu	serdecznie	uścisnąć	i	podziękować	
za	to,	że	są	z	nami.	Przecież	każdy	kiedyś	
będzie	stary	i	trzeba	o	tym	pamiętać.

Janina Słupek

żywa lekcja przyrody
	 W	 grudniu	 uczniowie	 Szkoły	 Pod-
stawowej	 w	Przeczycy	 mieli	 okazję	
uczestniczyć	w	nietypowych	 zajęciach	
przyrody.	Tym	 razem	główną	 pomocą	
naukową	były	nie	filmy,	książki,	plakaty	
czy	karty	obrazkowe,	ale	
prawdziwe	zwierzęta.	Ta	
niezwykła	lekcja	przyro-
dy	została	poprowadzona	
przez	 pana	 Przemysła-
wa	Ludwina	 z	Hodowli	
Zwierząt	Egzotycznych	–	
z	Grupy	 Impresyjno-Ar-
tystycznej	z	Krakowa.
	 Podczas	zajęć	ucznio-
wie	mieli	 szansę	 zoba-
czyć	 na	 żywo	 nie	 tylko	
egzotyczne	 zwierzęta,	
ale	 również	 dowiedzieć	
się	o	ich	środowisku	życia	
oraz	nawykach.	Wszyscy	
z	zapałem	 oglądali	 żół-
wie,	 jaszczurki,	 kamele-
ona	oraz	węże.	
	 Żywa	 lekcja	przyrody	
była	dla	naszych	wychowanków	bardzo	
cennym	doświadczeniem,	ponieważ	nie	
tylko	poznali	oni	niezwykłe	zwierzęta,	
ale	mogli	je	osobiście	dotknąć	i	zobaczyć	
na	żywo.	A	przecież	nie	często	nadarza	

się	taka	okazja.
	 Drugiej	 –	 i	również	 bardzo	 poucza-
jącej	 lekcji	 o	otaczającym	nas	 świecie,	
udzielił	 naszym	wychowankom	Mistrz	
Pszczelarstwa	pan	Aleksander	Rębacz.	
Wykorzystując	wielorakie	 zmysły	 ucz-
niowie	Szkoły	Podstawowej	w	Przeczycy	
mogli	poznać	z	bliska	życie	bardzo	pra-

cowitych	owadów.	Tym	razem,	właściciel	
pasieki	„Boża	Iskierka”	z	Męciny	Małej	
zawitał	 do	 nas	 ze	 swoimi	 pszczołami	
w	ekspozycyjnym	szklanym	ulu.
	 Z	wielka	pasją	i	zaangażowaniem	opo-

wiadał	dzieciom	o	swojej	pracy.	W	bar-
dzo	ciekawy	i	fachowy	sposób	przekazał	
wiele	cennych	informacji	o	życiu	i	zwy-
czajach	pszczół,	czym	się	żywią,	jaką	rolę	
pełni	w	ulu	 królowa	pszczół,	 robotnica	
i	truteń.	Dzieci	dowiedziały	się	 jak	po-
wstaje	miód	oraz	jakie	są	jego	odżywcze	
właściwości.	Mistrz	Pszczelarstwa	zazna-

jomił	naszych	wychowan-
ków	 z	faktem,	 że	 dzięki	
pszczołom	otrzymujemy	
także	wosk,	 pyłek	 i	kit	
pszczeli.	Pan	Aleksander	
Rębacz	 zaprezentował	
również	 dawne	 barcie	
oraz	narzędzia	i	elementy	
stroju	pszczelarza.
	 Na	 końcu	 spotkania	
wszyscy	 jego	uczestnicy	
mogli	spróbować	miodu,	
a	także	 ulepić	 świeczkę	
mając	do	dyspozycji	knot	
i	plaster	wosku.
	 Żywa	 lekcja	 przyrody	
była	 kolejnym	 cennym	
doświadczeniem	w	bliż-
szym	 odkrywaniu	 pięk-
na	 prawdziwego	 świata.	

Obydwa	spotkania	wywarły	na	uczniach	
niezapomniane	 wrażenia,	 a	zdobyta	
wiedza	 na	 pewno	 na	 długo	 zostanie	
w	pamięci.

E. Warchał
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	 W	poniedziałek	 9	 grudnia	
2013	r.,	z	Wojskowej	Komendy	
Uzupełnień	w	Mielcu,	 przy-
jechali	 do	Brzostku	 podpuł-
kownik	Mirosław	Ciesielski	
i	kapitan	 Jacek	 Kozioł,	 aby	
wręczyć	 Srebrny	Medal	 za	
Zasługi	dla	Obronności	Kraju	
Pani	Czesławie	Samborskiej–
Wojdyle	 z	Bukowej,	 której	
aż	 trzech	 synów	 (Adam,	 Jan,	
Wojciech)	 służyło	w	wojsku.	
Spotkanie	było	także	okazją	do	
wręczenia	awansu	na	starszego	
szeregowego	dla	Pani	Justyny	
Drechny	z	Brzostku.
	 Obie	 Panie	 oprócz	medalu	
i	nominacji	od	żołnierzy	otrzy-
mały	 też	 kwiaty	 i	upominki	
z	rąk	Burmistrza	Leszka	Bień-
ka,	a	od	wszystkich	gratulacje.

P.S.

medal za zasługi dla obronności kraju i awans na starszego szeregowego

	 W	październiku	br.	Związek	Dorze-
cza	Gmin	Wisłoki	 z	siedzibą	w	Jaśle,	
którego	 członkiem	 jest	 również	 nasza	
gmina	Brzostek,	w	ramach	 jednego	 ze	
swoich	działań	statutowych,	tj.	edukacji	
ekologicznej,	 ogłosił	 konkurs	 literacki	
dla	szkół	podstawowych	i	gimnazjów	20	
gmin	 stowarzyszonych	w	Związku	pod	
hasłem:	 „O odpadach pisać wypada”.	
Uczniowie	klas	 IV-VI	 szkół	 podstawo-
wych	mieli	opracować	wiersz,	natomiast	
gimnazjaliści	 esej.	 Prace	oceniano	pod	
kątem	przesłania	 ekologicznego,	 zgod-
ności	 z	 tematem	 i	celami	 konkursu,	
wiedzy	na	temat	segregacji	odpadów,	po-
prawności	gramatycznej	i	ortograficznej,	
pomysłowości	oraz	oryginalności.	
	 Uroczyste	 podsumowanie	 konkursu	
połączone	 z	wręczeniem	 nagród	 lau-
reatom	miało	miejsce	 09	 grudnia	 br.	

w	sali	widowiskowej	Jasielskiego	Domu	
Kultury.	Najciekawsze	utwory	literackie	
zostały	 uhonorowane	 pamiątkowymi	
dyplomami	 oraz	 nagrodami	 rzeczowy-
mi.	Zwycięzcy,	czyli	uczniowie,	którzy	
zdobyli	trzy	pierwsze	miejsca	w	poszcze-
gólnych	kategoriach,	otrzymali	 aparaty	
fotograficzne,	 publikacje	 przyrodnicze,	
natomiast	 autorzy	 prac	wyróżnionych	
dyplomy	i	plecaki.	Nagrody	wręczali	bur-
mistrzowie	 i	wójtowie	 poszczególnych	
gmin.	Ponadto	nagrodzonym	gratulował	
Przewodniczący	Zarządu	Związku	Gmin	
Dorzecza	Wisłoki	Pan	Andrzej	Czerne-
cki.	W	sumie	pamiątkowe	dyplomy	oraz	
nagrody	 rzeczowe	 odebrało	 około	 80	
uczniów	ze	wszystkich	20	gmin	związ-
kowych.	Warto	 dodać,	 że	w	konkursie	
brało	 udział	 około	 140	 prac.	Nagrody	
rzeczowe	oraz	pomoce	dydaktyczne	dla	

szkół,	z	których	pochodzą	laureaci	kon-
kursu,	ufundował	Związek	oraz	główny	
sponsor	–	firma	Plastekol	z	Jasła.	
	 Jako	społeczność	Zespołu	Szkół	 im.	
Adama	Mickiewicza	w	Januszkowicach	
mamy	szczególny	powód	do	dumy,	po-
nieważ	nasza	uczennica	–	Sylwia	Cieplik	
z	klasy	 II	 gimnazjum	 zajęła	 I	miejsce	
w	kategorii	 tekst	 literacki	 –	 esej.	 Jej	
praca,	 przygotowana	 pod	 kierunkiem	
nauczycielki	 języka	 polskiego	Marty	
Karmelity,	zdobyła	wielkie	uznanie	jury	
konkursu	 i	została	 uznana	 za	najlepszą	
z	wszystkich,	 tj.	 około	 40	 nadesłanych	
prac	 z	gimnazjów	 z	obszaru	 20	 gmin	
związkowych.	
	 Ponadto	z	gminy	Brzostek	zostało	wy-
różnionych	troje	uczniów	–	uczeń	klasy	
III	Publicznego	Gimnazjum	im.	Królo-
wej	Jadwigi	w	Brzostku	Michał	Dobosz	

(kategoria	 esej),	 którego	
opiekunem	merytorycznym	
była	 Pani	 Alicja	 Czapla;	
uczennica	klasy	VI	Publicz-
nej	Szkoły	Podstawowej	im.	
Komisji	 Edukacji	Narodo-
wej	 w	Brzostku	 Karolina	
Lechwar	 (kategoria	wiersz)	
wraz	z	opiekunką	Panią	Jo-
lantą	Sroczyńską	oraz	uczeń	
klasy	IV	Publicznej	Szkoły	
Podstawowej	im.	Ks.	dr	Jó-
zefa	 Jałowego	w	Przeczycy	
Konrad	Łukasik	 (kategoria	
wiersz)	i	opiekun	Pani	Mał-
gorzata	Curkowicz.	Finaliści	
konkursu	z	gminy	Brzostek	
oraz	ich	opiekunowie	przyję-
li	na	swoje	ręce	gratulacje	od	
Burmistrza	Miasta	Brzostek	
–	Pana	Leszka	Bieńka.
	 Zwycięzcom	gratulujemy	
i	życzymy	dalszych	 sukce-
sów	literackich	i	nie	tylko.

Marta Karmelita

wielki sukces literacki sylwii cieplik z Gimnazjum w januszkowicach
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koncert serc „dla mariusza”
 „Pomaganie wzmacnia” takie przesłanie miał koncert 
charytatywny kolęd i pastorałek „Dla Mariusza”. Bo prze-
cież jak powiedział Jan Paweł II „Człowiek jest wielki nie 
przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym 
dzieli się innymi”.
 Rzeczywistość	 przero-
sła	 nasze	 oczekiwania!!! 
13	 grudnia	 2013	 r.	 o	godz.	
17	00	w	sali	 gimnastycznej	
Zespołu	 Szkół	 w	Siedli-
skach-Bogusz	 rozpoczął	
się	 koncert	 charytatywny	
„Dla	Mariusza”,	 z	które-
go	 dochód	 przeznaczony	
zostanie	 na	 leczenie	Ma-
riusza,	 absolwenta	 naszej	
szkoły.	Organizatorami	byli	
uczniowie	 Zespołu	 Szkół	
w	Siedliskach-Bogusz,	we	
współpracy	 z	nauczyciela-
mi	 i	Radą	Rodziców.	Rolę	
prowadzących	pełniły	dwie	
uczennice	gimnazjum	Alek-
sandra	 Synowiecka	 i	Justyna	 Szydłowska.	 Po	 przywitaniu	
gości	głos	zabrał	ks.	Eryk	Bogacz.	Jako	pierwszy	wystąpił	chór	
szkolny,	który	wprowadził	nas	w	nastrój	świąteczny,	śpiewając	
przepiękne	 kolędy	 przeplatane	 sentencjami	wielkich	 ludzi.	
Świetnie	spisali	się	również	soliści:	Monika	Prokuska,	Faustyna	
Zdziarska,	Arkadiusz	Lis	oraz	Łukasz	Kaput,	którzy	czarowali	
nas	piękną	barwą	głosu,	śpiewając	pastorałki.	W	przerwie	wy-
stępów,	licytowane	były	choinki	bożonarodzeniowe,	bombki,	
stroiki,	które	w	całości	zostały	wykonane	przez	uczniów	naszej	

szkoły.	Zasłużone	i	gromkie	brawa	otrzymał	zespół	taneczny	
„Crazy	Girls”.	Dziewczyny	 podniosły	 temperaturę	 na	 sali,	
rozruszały	mocno	publiczność.	Kolejne	występy	przygotowa-
ły	 nasze	młodsze	koleżanki	 „Wesołe	Promyczki”	 ze	Szkoły	
Podstawowej.	W	ostatniej	części	koncertu	zaprezentował	się	
zespół	muzyczny	„Smile”,	w	którego	skład	wchodzili	rówieś-
nicy	Mariusza	z	gimnazjum.
 Po	 podliczeniu	wszystkich	 pieniędzy	 z	aukcji,	 z	zakupu	

serduszek	i	choinek,	datków	
od	uczniów,	 rodziców,	 pry-
watnych	sponsorów	i	wspie-
rających	 szkół	 okazało	 się,	
że	zebraliśmy	ponad	7000 zł 
(siedem tysięcy złotych).	Do	
naszej	 akcji	 dołączyła	 też	
Szkoła	 Podstawowa	 z	Go-
rzejowej	przekazując	kwotę	
558 zł	oraz	Szkoła	Podstawo-
wa	z	Grudnej	Górnej	613 zł.
	Najważniejsze	 jest	 to,	 że	
ludzie	 dobrej	 woli	 przy-
szli,	 posłuchali	 i	pomogli.	
Mówi	się,	że	muzyka	łagodzi	
obyczaje.	W	piątek	 dźwięk	
pięknych	kolęd	 i	pastorałek	
otworzył	ludzkie	serca.	Ten	

koncert	udowodnił,	że	jesteśmy	wrażliwi	na	cierpienie	drugiego	
człowieka	i	chętnie	udzielamy	pomocy	potrzebującym.
	 Wszystkim	ofiarodawcom	serdecznie	dziękujemy	za	wspar-
cie	finansowe.	Zebrane	pieniądze	zostały	przekazane	rodzicom	
Mariusza.	Cieszymy	się,	że	w	naszej	szkole	można	liczyć	na	
otwarte	serca	rodziców,	uczniów	i	nauczycieli.	Pozdrawiamy	
naszych	ofiarodawców.

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz

 Wśród starszego pokolenia wciąż 
żywy jest mit o walce komunistów 
o wolność Polski podczas II wojny 
światowej. Nic bardziej mylnego i fał-
szywego! Prawdziwym celem istnienia 
w okupowanej Polsce komunistycznych 
organizacji nie była walka z Niemcami, 
ale przygotowanie przyszłej sowietyza-
cji naszej Ojczyzny! Takie było główne 
zadanie kierownictwa PPR oraz band 
spod znaku Gwardii Ludowej i Armii 
Ludowej!

	 Komunistyczne	organizacje	w	okupo-
wanej	Polsce	tworzono	z	rozkazu	Stalina	
od	 1942r.	 Kierownictwo	 sprawowali	
sowieccy	agenci.	Jednak	znaczenie	tych	
organizacji	było	marginalne,	wręcz	żad-
ne,	 bo	 społeczeństwo	polskie	 nie	 ufało	
komunistom.	Nic	 dziwnego,	 ponieważ	
tajny	 cel	 podziemia	 komunistycznego	
zawarty	został	w	następujących	uchwa-
łach	podjętych	3	i	4	VIII	1943	r.	podczas	
zjazdu	 kierownictwa	w	Siedlcach:	 1) 
Wciągnąć do współpracy najwybitniej-
szych przedstawicieli polskiej inteli-
gencji (…) W przypadku negatywnego 
ustosunkowania do komunizmu i PPR, 
względnie odmowy – likwidować we 
własnym zakresie lub drogą denuncjacji. 
2) Przenikać do polskich organizacji 
niepodległościowych w celu wyłowienia 
ludzi na kierowniczych stanowiskach, 
których należy natychmiast likwidować 

przez denuncjacje do Gestapo, bądź też 
własne organy wykonawcze. 3) Wzmóc 
pod firmą polskich organizacji niepod-
ległościowych działalność sabotażową 
o charakterze rażących demonstracji 
i prowokacji, aby spowodować zwiększe-
nie represji ze strony Niemców… 
	 Podstawową	metodą	działania	komu-
nistów	 było	 donosicielstwo.	 To	wśród	
nich	 notowano	 najwięcej	 konfidentów	
współpracujących	 z	niemieckimi	 służ-
bami	bezpieczeństwa.	Przykładem	była	
wspólna	akcja	komunistycznej	bojówki	
i	gestapo	w	dniu	17	II	1944	r.	w	Warsza-
wie	na	ul.	Poznańskiej.	Oni	wtedy	zlikwi-
dowali	grupę	żołnierzy	Armii	Krajowej	
i	tajne	archiwum	Delegatury	Rządu	Pol-
ski,	w	którym	znajdowały	się	kartoteki	
rozpracowanych	niemieckich	donosicieli.	
Rozkaz	do	wykonania	tej	zbrodniczej	ak-
cji	wydał…	Marian	Spychalski,	później-
szy	marszałek	PRL!	Rzadko	natomiast	
komuniści	 podejmowali	 zbrojną	walkę	
z	wojskiem	 niemieckim,	 a	najwyżej	
dokonywali	prowokacyjnych	akcji,	typu	
wrzucanie	 granatów	 do	 kawiarni,	 np.	
zamach	 na	 Cafe	 Club	 w	Warszawie.	
Efekty	militarne	takich	prowokacji	były	
żadne,	a	niemieckie	działania	odwetowe	
straszliwe	dla	miejskiej	ludności	cywil-
nej.	Zresztą	 taki	 był	 cel	 komunistów	–	
zgodny	z	doktryną	Stalina	–	„im	gorzej	
mają	ludzie…,	tym	lepiej	dla	władzy…”.	
Nie	lepiej	przedstawiała	się	sytuacja	na	

terenach	wiejskich.	Tam	działały,	 nie-
liczne	na	szczęście,	zbrojne	oddziały	tzw.	
partyzantki	 komunistycznej	 (GL	 i	AL).	
Faktycznie	były	to	bandy	składające	się	
z:	 zdemoralizowanych	 kryminalistów,	
zbiegłych	 sowieckich	 jeńców,	 ludzi	
z	marginesu	 społecznego	 oraz	 garstki	
ideowych	komunistów.	Większość	z	tych	
grup	 unikała	walki	 z	Niemcami,	 a	je-
dynie	 trudniła	 się	 napadami	na	 dwory,	
mleczarnie,	 gorzelnie	 oraz	 gospodar-
stwa	chłopskie	i	plebanie.	Podczas	tych	
rabunkowych	 napadów	komunistyczni	
bandyci	często	bili,	a	czasem	mordowali	
właścicieli.	Jednak	wrogiem	numer	jeden	
dla	oddziałów	spod	znaku	komuny	było	
polskie	 podziemie	 niepodległościowe	
–	 czyli	 żołnierze	Armii	Krajowej,	Na-
rodowej	Organizacji	Wojskowej	 i	Na-
rodowych	 Sił	 Zbrojnych.	 Przykładem	
jest	zbrodnia	dokonana	w	miejscowości	
Owczarnia	w	dniu	4	V	1944r.	Wtedy	to	
duży	oddział	komunistyczny,	dowodzony	
przez	Bolesława	Kowalskiego	ps.	„Cień”,	
zaatakował	znany	sobie	pluton	3.	Kom-
panii	 15.	 Pułku	AK.	Zginęło	 około	 40	
polskich	żołnierzy.	Podobnych	zbrodni,	
chociaż	z	mniej	licznymi	ofiarami,	było	
wtedy	więcej.	Taka	jest	prawda	o	komu-
nistycznej	partyzantce…	

Oprac. Zespół na podst. art. P. Zycho-
wicza „Mordercy spod znaku komuny” 
w: „Uważam Rze. Historia”, 9/2012.

ubeckie metody, czyli o niszczeniu kłamstwem
(cz. XXXii – mordercy spod znaku komuny)
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Józefa
Korasadowicz

tęsknota
Dokąd	pójdę	Panie	i	gdzie	się	użalę	w	tej	swej	niedoli	i	kto	mi	pomoże 
Pójdę	do	sąsiadów	to	mnie	nie	zrozumieją 
Pójdę	do	znajomych	czy	bliskich,	obmówią,	wyśmieją,	nic	mi	nie	pomogą 
I	kto	mi	łzy	otrze	i	kto	mnie	zrozumie	i	kto	mi	pomoże 
Jeśli	nie	Ty	Matko	i	Ty	wielki	Boże 
O	Mateńko	moja	co	dnia	wzywam	Ciebie 
Błagam	Cię	i	proszę	przytul	mnie	do	siebie 
Moje	rany	serca,	tęsknotę	ukoisz 
Bo	Ty	Jedyna	tylko	me	rany	zagoisz 
Byłam	ja	sierotą,	matki	swej	nie	znałam 
Co	mnie	nie	karmiła	i	nie	kołysała 
Przyszła	druga	Matka	co	nas	wychowała 
Ty	Mateńko	z	nieba	nad	nami	czuwałaś 
I	tak	wzrastałam	w	swe	młodsze	lata 
Stanął	mi	na	drodze	to	właśnie	moich	dzieci	tata 
Co	mnie	tak	pokochał,	ja	Go	pokochałam	miłością	wzajemną 
Został	moim	mężem,	moim	przyjacielem 

I	tak	żyliśmy	przez	lat	wiele 
Małżeńska	droga	nie	usłana	kwieciem	była 
Wiele	trosk	i	zmartwień	przyszło	w	naszym	życiu 
Każdym	dzieckiem	małym	jakżeśmy	się	cieszyli 
I	jakżeśmy	mogli	do	serca	tulili 
A	gdy	już	dorośli	z	domu	odchodzili 
Niektórzy	nasze	serca	zasmucili 
Nasza	praca	ciężka,	choroby,	udręki 
To	była	dla	nas	ta	wielka	męka 
Nasze	kłótnie	nieraz	szybko	przemijały 
Bo	serca	nasze	bardzo	się	kochały 
Przeżyliśmy	razem	czterdzieści	cztery	lata 
Przyszła	śmierć	okrutna	odszedł	Wasz	Tata 
Nie	pomogły	modły	prośby	narzekania 
Plany	Boga	były	zabrać	Go	do	siebie 
A	ja	pozostała	z	bólem	strasznym	serca 
Jak	mam	teraz	żyć,	z	tęsknoty	zamieram 
Przyjdź	po	mnie	Tatusiu	i	weź	mnie	za	rękę 
Prowadź	mnie	do	Boga	tam	jest	nasze	szczęście 
A	Ty	wielki	Boże,	bądź	nam	miłościwy 
Nie	bądź	naszym	sędzią,	lecz	wybawicielem 
Nie	płaczcie	Dzieci	o	nas	bo	w	tym	jest	rzecz	wielka 
czy	wcześniej	czy	później	wszyscy	tam	pójdziemy 
Pamiętajcie	Dzieci	na	Wybawiciela,	przykazania	Jego 
Męka	bardzo	sroga	ma	nas	zaprowadzić 
Przed	tron	Naszego	Boga.

(po śmierci męża)

Marian 
Nosal

a w górach zwolnił czas
W	górach	nastała	cisza
Biały	puch	na	zboczach	siadł
Nawet	słychać	jak	głucho
Śnieg	z	drzewa	na	ziemię	spadł
W	górach	już	krótki	jest	dzień
Słońce	przestaje	grzać
Jeszcze	tylko	ten	grudzień
Niedźwiedzie	już	poszły	spać
W	górach	zabłąkał	się	rok
Zostawił	w	śniegu	buty
Dzień	dłuższy	na	wilczy	skok
Jeszcze	styczeń	i	luty
Po	górach	przejdzie	inny	duch
Ogrzeje	wiatru	tchnienie
Jeszcze	marzec	przejść	by	mógł
A	spadnie	wiosna	na	ziemię
I	stanie	się	w	górach	cud
Śniegi	się	wodą	rozleją
A	po	karpackiej	śnieżycy
Zadzwonią	i	się	zabielą

kamienna maskarada
Na	lodzie	rosną	kamienie
Podlewa	je	wodą	Strwiąż
Z	wodą	umyka	czasu	brzemię
Porywa	je	i	poraża	prąd
Napięcie	to	rośnie	to	spada
Kamienie	coraz	wyższe
Lód	to	zdrada
Czeka	nas	sąd
Kamienna	maskarada

Ustrzyki D. 2012 
– zima nad Strwiążem

czekanie na znak
Obudziłem	się	jeszcze	przed	dniem
Krople	rosy	nie	całkiem	dojrzałe
Stałem	otulony	w	mgłę
Na	znak	dla	siebie	czekałem
W	końcu	nadszedł	znak	dla	mnie	dany
W	kuli	ognia	we	mgle	się	schowałem
Już	wiedziałem	że	tam	jest	mój	Pan
Gdzie	ja	jestem	dalej	nie	wiedziałem
Mam	oczy	a	nie	widzę
Mam	uszy	a	nie	słyszę
Zapal	na	sercu	mym	Panie	
Krzew	ognisty	i	przyjdź
Usłysz	moje	wołanie
Zapal	dla	mnie	całą	połoninę
Bym	wiedział	gdzie	iść
Już	widzę	i	słyszę	
Nie	zginę…

Franciszek
Wojnarowski

naiwność…
Uwierzyłem	czułej	gadaninie
O	kochaniu	szczerym	i	niezmiennym,
Uwierzyłem	lisio-ludzkiej	minie,
Uwierzyłem:	świat	nie	będzie	ciemnym.

Uwierzyłem	w	szlachetność	człowieka,
W	serce	jego	otwarte	dla	drugich
I	dziś	rozum	mój	jasno	orzeka,
Żem	naiwny	i	głupi,	jak	długi.

kiedy wrócę
Kiedy	wrócę	z	otchłani
Matka	mnie	ma	uściska
I	Ojciec	się	rozpłacze.
Ja	zobaczę	Ich	z	bliska
I	skończą	się	rozpacze,
Trwoga	dla	mnie	i	dla	Nich…
	 Kiedy	wrócę	z	tułaczki	–
	 Uściskam	progi	chaty,
	 Progi	chaty	rodzinnej.
	 O,	jak	będę	bogaty
	 W	sercu	swoim	dziecinnym
	 Na	łonie	Ojca,	Matki!...
Kiedy	wrócę	z	daleka
Do	kochanej	Rodziny	–
Radość	serce	rozpali.
Odzyskamy	dziedziny
Przyrodzone	człowieka,
Co	nam	wrodzy	zabrali…

Kiedy	wrócę	po	latach	–
Ojciec,	Matka	i	Bracia
Do	serca	mnie	przytulą.
Świat	nasz	będzie	bogaciał,
Pomyślimy	o	kwiatach
I	nie	będzie	ponuro…
	 Kiedy	wrócę	do	chaty	–
	 (Byłbym	całkiem	szczęśliwy),
	 Gdyby	inni	wrócili.
	 Rozkwitnęłyby	niwy
	 I	świat	byłby	bogaty,
	 Wszyscy	by	się	cieszyli…
Kiedy	wrócę…	marzenie…
Szczęśliw	będę…	złudzenie…
Będą	kwiaty…	tak,	będą,
Jak	wszędzie…
Ale	wokół	radości,
Ale	wokół	miłości
Jak	dziś	nie	ma	–
Nie	będzie…
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w	Brzostku,	Życzenia	świąteczne ............12	–	43

-	Uczestnicy	 oraz	 pracownicy	WTZ	 i	 Środowi-
skowego	Domu	Samopomocy	w	Brzostku,	Ży-
czenia	świąteczne .................................... 12	–	43

-	Zyła	Jadwiga	pisze ....................................10	–	25

EKOLOGIA
-	Nosal	J.,	Kącik	fotograficzny ...................1	–	36;	
2	–	40;	3	–	36;	4	–	40;	5	–	40;	6	–	36;	7	–	40;	
8	 –	 40;	 9	 –	 36;	 10	 –	 40;	 11	 –	 40;	 12	 –	 43,	 44

- Nosal	J.,	Kwitną	już	czwarty	raz,	/kwitnące	kaktu-
sy	p.	Kawalców	z	Nawsia	Brzosteckiego/ .....8	–	22

-	PS,	Nalot	41	bocianów	na	Klecie ................ 4	–	7

GEOGRAFIA
-	wald,	Awansu	nie	 było	 /z	 reportażu	Melchiora	
Wańkowicza/ ........................................ 2	–	3;	3	–	6

HISTORIA
-	 Łukasik	 S.,	 Życie	 na	 krawędzi	 czasu	 /fragmenty	
książki/.................................1	–	23;	3	–	22,	23;	4	–	14,	
15;	6	–	24,	25;	7	–	30;	8	–	26;	9	–	24;	10	–	28,	29;	12	–	34

-	 Nosal	 J.,	 Obchody	 73	 rocznicy	 Zbrodni	 Katyń-
skiej	oraz	3	rocznicy	Tragedii	Smoleńskiej ...5	–	3

-	 Rogala	 Z.,	 32	 rocznica	 strajku	 okupacyjnego	
w	Brzostku .............................................12	–	24,	25

-	 Rogala	Z.,	Niepokorni	XX	wieku	na	Ziemi	Brzo-
steckiej .....................................................2	–	16,	17

-	 Zespół,	Ubeckie	metody	czyli	o	niszczeniu	kłam-
stwem ..................................... 1	–	8,	9;	2	–	6,	7;	3	–	6;	
4	–	8;	5	–	8;	6	–	8;	7	–	26,	27;	8	–	14;	9	–	9;	10	–	5;	11	–	5

KULTURA. KSIĄŻKA
-	 atsz,	Dzień	pełen	słońca ...............................6	–	6
-	 atsz,	Eliminacje	 gminne	Ogólnopolskiego	Tur-
nieju	Wiedzy	Pożarniczej .........................4	–	6,	7

- atsz,	Stulecie	urodzin	Pani	Anny	Jedziniak ... 2	–	3
-	Biuro	LGD	Liwocz,	Warsztaty	bożonarodzenio-

we ...............................................................12	–	33
-	Centrum	 Kultury	 i	 Czytelnictwa	 w	 Brzostku	
ogłasza	zapisy	na	zajęcia ............................9	–	12

-	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	w	Brzostku	za-
prasza	do	udziału	w	projekcie ..................10	–	27

-	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	w	Brzostku	za-
prasza	na	zajęcia	Fitness.............................9	–	12

-	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	w	Brzostku	za-
prasza	na	zajęcia .......................................10	–	13

-	EM,	 Brzostecki	 wieniec	 na	 dożynkach	 diece-
zjalnych	w	Rzeszowie ................................ 9	–	21

-	EM,	Dożynki	Powiatowe	w	Dębicy ........... 9	–	21
-	EM,	Ferie	w	Domu	Kultury ........................3	–	14
-	EM,	Gminny	Konkurs	Szopek	Bożonarodzenio-
wych .............................................................1	–	16

-	EM,	 Konkurs	 Recytatorski	 Poezji	 religij-
nej ...............................................................12	–	23

-	Em,	Wycieczka	do	teatru ...........................11	–	8
-	Ferie	w	Domu	Kultury ............................... 2	–	23
- Filar	Józefa	/poezja/ .1	–	22;	2	–	24;	3	–	20;	4	–	18;	6	–	23
-	Filar	K.,	/poezja/ ..........2	–	24;	3	–	20;	6	–	23;	8	–	27
-	Foryś	Marta	/poezja/ ...................... 5	–	23;	6	–	23
-	Gleń	D.,	/poezja/ ..........................................3	–	20

- Humor	jest	kołem	ratunkowym	na	morzu	życia ..
2	–	37;	 3	 –	 33;	 4	 –	 37;	 5	 –	 37;	 6	 –	 33;	 7	 –	 37;	
8	 –	 37;	 9	 –	 33;	 10	 –	 37;	 11	 –	 37;	 12	 –	 41

-	Hunia	J.,	Krakuski ....................................11	–	8,	9
-	 Instruktorzy,	 XI	 Festiwal	 Twórczości	 Arty-
stycznej	Uczestników	Warsztatów	Terapii	Zaję-
ciowej ..................................... zob.	Dział	Region

-	 Jarmusz	Zofia	/poezja/ ........9	–	22;	10	–	24;	11	–	28
-	 Jest	 już	 dostepny	 3	 tom	 książki	 „Z	 dziejów	
Brzostku.	Studia	i	materiały” ....................1	 –	 6

-	 JZ,	21	finał	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Po-
mocy ............................................................2	 –	 8

-	 JZ,	 Brzosteckie	 szopki	 nagrodzone	 w	 powie-
cie ................................................................2	–	11

-	 JZ,	Konkurs	na	Koszyczek	Wielkanocny ... 4	–	5
-	 JZ,	WOŚP	2013 .............................................1	–	3
-	Kawalec	M.,	Jesienne	spotkanie	z	poezją ...10	–	7
-	Kawalec	M.,	Wyróżnienie	dla	Wojciecha	Stani-
szewskiego ....................................................4	–	5

-	Korasadowicz	Józefa	/poezja/ ..................12	–	32
-	Kudłacz-Samborska	J.	/poezja/ ................3	–	20;	
4	–	18;	6	–	23;	7	–	29;	8	–	27;	9	–	22;	10	–	24;	12	–	32

-	Michalik	E.,	Teatralna	premiera	„Farfurka	Kró-
lowej	Bony” .................................................7	–	15

-	Młodzież,	Koncert	na	rozpoczęcie	wakacji 7	–	13
-	Nauczyciele	 SP	 w	 Brzostku,	 Z	 życia	 szko-
ły ....................................................2	–	12,	13,	14

-	Nosal	J.,	Pani	Anna	Zięba	z	Brzostku	ukończyła	
101	lat ........................................................10	 –	 3

-	Nosal	Marian	/poezja/ .... 1	 –	 22;	 2	 –	 24;	
3	 –	 20;	 4	 –	 18;	 5	 –	 23;	 6	 –	 23;	 7	 –	 29;	
8	 –	 27;	 9	 –	 22;	 10	 –	 24;	 11	 –	 28;	 12	 –	 32

-	Organizatorzy,	 Dni	 Ziemi	 Brzosteckiej	
2013 ...........................................................8	 –	 7

-	Rogala	Zuzanna	/poezja /  ..............................
5	 –	 23;	 7	 –	 29;	 11	 –	 28;	 12	 –	 32

-	RW,	 Gminne	 obchody	 Święta	 Niepodległo-
ści ............................................................ 12	–	6,	7

-	Szarek-Ryndak	K.,	Spotkanie	wielkanocne	eme-
rytów	i	rencistów ........................................5	 –	 9

-	Szwadron	Podkarpacie,	Sztandar	dla	Szwadro-
nu	Podkarpacie ...........................................7	–	14

-	Świerk	A.,	Ferie	zimowe	na	Świerkowym	Ran-
chu ...............................................................3	–	17

-	Wojnarowski	Franciszek	/poezja/ ............1	–	22;	
2	 –	 24;	 3	 –	 20;	 4	 –	 18;	 7	 –	 29;	 8	 –	 27;	 9	 –	 22

-	Zaproszenie	na	wystawę	/	Robert	Jedynak	–	au-
tor	wystawy/ ............................................... 8	–	9

-	Zaranek	 A.,	Warsztaty	 wielkanocne	 organizo-
wane	przez	LGD	„Liwocz” ..........................4	–	7

-	Ziaja	Bartłomiej	/poezja/ ...............1	–	22;	12	–	32

OD  REDAKCJI
-	Nosal	J.,	Drodzy	Czytelnicy	 /jubileuszowy	nu-
mer	200/ ....................................................12	 –	 2	

-	Nosal	J.,	Od	redakcji .................................1	 –	 3
-	Redakcja	informuje	/cena	za	reklamę/ .....2	–	32;	
3	–	26;	4	–	32;	5	–	27;	7	–	18;	8	–	38;	11	–	30

-	Rogala	Z.,	Sprostowanie ...........................9	 –	 8

OŚWIATA
-	 aa,	 „Wystarczy	 dobry	 pomysł	 aby	 wykrzesać	
talenty	dzieci”	–	czyli	jak	rozwijać	kompetencje	
dzieci	i	młodzieży .................................2	–	10,	11

- aa,	Drugie	miejsce	dla	Małgosi	Dunajskiej ..6	–	12
-	 aa,	Gimnazjaliści	na	podium ......................6	–	11
-	 aa,	 Gimnazjum	 w	 Brzostku	 kibicuje	 Reso-

vii .................................................................11	–	7
-	 aa,	Nowa	wersja	Czerwonego	Kapturka .....6	–	15
-	 aa,	Spotkanie	z	Księdzem	Biskupem ..........6	–	5
-	 aa,	Talerzyki	na	sprzęciki ...........................4	–	13
-	 agb,	Labores	Pariunt	Honores	(Trudy	przynoszą	
zaszczyty) ....................................................7	–	26

-	 agb,	 Szymon	 i	 Wiktor	 na	 wojewódzkim	 po-
dium .............................................................4	–	6

-	 agb,	Śladami	Ignacego	Łukasiewicza .........6	–	8
-	 agb,	 Wyróżnienie	 dla	 Gimnazjum	 w	 Brzost-
ku ..................................................................4	–	25

-	 atsz,	Akademia	Malucha	świętuje ............ 12	–	11
-	 atsz,	Bajka	o	szczęściu ................................4	–	8
-	 atsz,	Czterdzieści	lat	minęło	/Szkoła	Podstawo-
wa	w	Brzostku/ .........................................11	–	4,	5

-	 atsz,	Dzień	Życzliwości	w	SP	w	Brzostku.....12	–	11
-	 atsz,	 Koncertowe	 spotkanie	 Rad	 Oddziało-
wych .............................................................2	–	9

-	 atsz,	Mali	aktorzy	na	scenie ........................7	–	24
-	 atsz,	 Niezapomniana	 przygoda	 w	 królestwie	
pszczół .........................................................2	–	23

-	 atsz,	 Pasowanie	 na	 pierwszoklasistów	 w	 SP	
w	Brzostku ...............................................12	–	8,	9

-	 atsz,	Pasowanie	na	ucznia	klasy	pierwszej	w	SP	
w	Brzostku ...................................................1	–	10

-	 atsz,	Powiatowi	Liderzy	Sportu	w	Brzostku..12	–	10
-	 atsz,	Prawdziwa	radość	jest	w	nas ..............7	–	13
-	 atsz,	Przedstawienie	Bożonarodzeniowe	pt.	„To	
właśnie	tego	wieczoru” ...............................1	–	16

-	 atsz,	Sześciolatku	witaj	w	przyjaznej	szkole....1	–	15
-	 atsz,	Święta	Wielkanocne	z	jajkiem	i	zającem....4	–	3
-	 atsz,	W	hołdzie	Maryi	Królowej	Polski ........5	–	4
-	 atsz,	Wróciła	z	tarczą	z	Rzeszowa ............. 3	–	12
-	Augustyn	M.,	Szukałem	Was ......................5	–	13
-	Augustyn	 M.,	 Święto	 Patrona	 Szkoły	 w	 SP	
w	Przeczycy ........................................... 4	–	10,	11

-	Augustyn	M.,	Twórczość	Patrona	inspiracją	dla	
młodzieży	ZS	im.	Jana	Pawła	II	w	Brzostku....2	–	5

-	Augustyn	M.,	Warchał	E.,	Rok	szkolny	czas	za-
cząć ..............................................................9	–	23

-	Berrahal	 J.,	 Dalsze	 losy	 absolwentów	 ZS	 im.	
Jana	Pawła	II	w	Kleciach ......2	–	30,	31;	4	–	26,	27

-	Betlej	J.,	Spotkanie	z	książką	w	ZS	im.	JP	II	w	
Brzostku .......................................................3	–	11

-	BZ,	Odkrywamy	czystą	Polskę	–	to	hasło	prze-
wodnie	Sprzątania	Świata	2013 ..................10	–	5

-	Cholewiak	 B.,	 Przedszkolaki	 uczciły	 święto	
Babci	i	Dziadka ...........................................2	–	23

-	Czyrnia	W.,	Moja	mała	Ojczyzna	 jako	 cząstka	
mojego	 świata	 wartości	 /praca	 nagrodzona	 w	
konkursie/ ................................................. 12	–	19

-	Dyrekcja,	 Dzień	 Rodziny	 w	 Kamienicy	 Gór-
nej .................................................................7	–	12

-	Dziedzic	K.,	Spektakl	profilaktyczno	–	 eduka-
cyjny	EU4JA	(Euforia) .............................. 11	–	11

-	Dzień	otwarty	w	ZS	im.	Jana	Pawła	II	w	Brzost-
ku ..................................................................4	–	13

-	Grupa	Wolontariatu,	Gimnazjum	spieszy	z	po-
mocą ...........................................................12	–	30

-	Hudyma	A.,	Turniej	klas…i	nikt	nie	poszedł	na	
wagary..........................................................4	–	15

-	 Jamróz	W.,	Szkolne	Koło	Caritas	w	ZS	 im.	A.	
Mickiewicza	w	Januszkowicach .................5	–	12

-	 JP,	Jasełka	w	SP	w	Przeczycy .....................1	–	10
-	Kibice,	 Sukces	 brzosteckiego	 Gimnazjum	 na	
skalę	ogólnopolską ......................................12	–	8

-	Kierunki	kształcenia	w	Zespole	Szkól	im.	Jana	
Pawła	II	w	Brzostku ..............................4	–	12,	13

-	Kierunki	kształcenia	w	ZS	im.	Jana	Pawła	II	w	
Brzostku ................................................ 5	–	24,	25

-	Kluza	J.,	Gimdziupla	w	Junior	Media ...... 11	–	10
-	Kluza	 J.,	 Walia	 –	 kraina	 zamków	 i	 malowni-
czych	wieży .......................................... 4	–	30,	31

-	Kobak	–Hunia	A,	Konkurencja	nie	śpi ...... 1	–	11
-	Kolbusz	G.,	Unijne	pieniądze	w	ZS	im.	JP	II	w	
Brzostku ...................................................... 3	–	17

-	Kolbusz	M.,	Ziemniaczane	fantazje ........... 6	–	13
-	Lejkowska	H.,	Andrzejkowe	wróżby ....... 12	–	21
-	MA,	Kolorowe	boiska…czyli	Szkolna	Pierwsza	
Liga .............................................................6	–	12

-	Machaj	D.,	Gimnazjalisto!	Technik	architektu-
ry ................................................................ 4	–	27

-	Machaj	M.,	WF	z	klasą	w	Gimnazjum	w	Brzost-
ku ...............................................................11	–	13

-	Marta,	 Dominika,	 Sylwia,	 Kamila,	 Ferie	
w	Szkole	Podstawowej	w	Brzostku ..............3	–	7

-	Maziarz	P.,	Ryba	E.,	Akcja	zbiórki	telefonów	za-
kończona ..................................................... 7	–	25

-	MCz.,	Najlepsi	uczniowie	nagrodzeni .......10	–	8
-	Młyniec	 T.,	 Betlej	 J.,	 Międzynarodowy	 Mie-
siąc	Bibliotek	Szkolnych	w	ZS	im.	Jana	P.	II	w	
Brzostku ....................................................1	 –	 12

-	Nauczyciele,	Dni	otwarte	w	ZS	im.	Jana	Pawła	
II	w	Brzostku ........................................ 5	–	25,	26

-	Nawracaj	 D.,	 Konkurs	 piosenki	 „Śpiewajmy	 o	
przyrodzie” ................................................. 6	–	9

-	Nosal	 I.,	 Informacja	 o	 projekcie	 „Indywiduali-
zacja	nauczania	uczniów	klas	 I	–	 III	w	gminie	
Brzostek” ....................................................2	–	10

-	Nosal	 I.,	Zbiorczy	Raport	z	ankiet	 rodziców	w	
projekcie ...................................................... 4	–	14

-	Nowicka	M.,	Mężyk	M.,	To	już	11	lat ........ 3	–	21
-	Opiekun,	 Jeszcze	o	nim	usłyszymy	 /Arkadiusz	
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Starościk/ .....................................................6	–	22
-	Organizatorzy,	Nowa	 edycja	 konkursu	 „Mega-
mózgi”	2013 .................................................. 2	–	6

-	Pietruszewska	M.,	Raś	K.,	Uczniowie	w	Nawsiu	
Brzosteckim	czytają	Fredrę ....................... 10	–	7

-	Płaziak	B.,	Pasowanie	na	przedszkolaka	w	gru-
pie	„Leśne	Skrzaty” ..................................12	–	17

-	Przybyło	U.,	Mama	–	najpiękniejsze	słowo	świa-
ta .................................................................. 6	–	9

-	Przybyło	U.,	Młodzież	i	dzieci	SP	w	Przeczycy	
dziękują ....................................................... 7	–	11

-	Przybyło	U.,	Teatrzyk	kukiełkowy .............5	–	29
-	Przybyło	U.,	Zabawa	karnawałowa	uczniów	SP	
w	Przeczycy ................................................ 3	–	15

- PS,	Ślubowanie	nauczycieli	mianowanych ...10	–	8
-	PS,	Witaj	szkoło ........................................... 9	–	3
-	Radelczuk	T.,	Wycieczka	dydaktyczna	uczniów	
Technikum	Żywienia .................................. 3	–	15

-	Radelczuk	 T.,	 Wycieczka	 zawodowa	 uczniów	
ZS	im.	Jana	Pawła	II	w	Brzostku .............12	–	29

-	Rams	A.,	Cenacolo	–	żywe	świadectwo	zwycię-
stwa ..............................................................5	–	4

-	Rams	A.,	Jeśli	zapomnę	o	nich	Ty	Boże	na	nie-
bie ................................................................ 5	–	18

- Redakcja,	 Gimdziupla	 świętowała	 100	
numer .............................................................3	–	3

-	Rogala	 Z.,	 IV	Międzyszkolny	 Turniej	 „Wielcy	
Polacy” ................................................... 6	–	15,	16

-	Samorząd,	Konkurs	na	najpiękniejszy	bukiet	je-
sienny ........................................................12	–	18

-	Samorząd,	Papieros	zapala	się	w	mózgu .12	–	33
-	Sekcja	sportowa,	V	Bieg	Niepodległości	Brzeź-
nica	2013 ...................................................12	–	17

-	Sliż	 M.,	 Zabawa	 karnawałowa	 w	 brzosteckim	
przedszkolu .................................................. 3	–	8

-	Sobczyk	 M.,	 La	 Dolce	 Vita	 (słodkie	 ży-
cie)? ............................................................. 7	–	25

-	Staniszewska	B.,	Weronika	i	Monika…”Na	Zie-
lonej	Ukrainie” ........................................... 3	–	10

-	Stowarzyszenie	 Wspierania	 Edukacji	 w	 ZS	 w	
Siedliskach	Bogusz ..................................... 4	–	32

-	Sylwia,	Karolina,	Pożegnanie	lata ...........10	–	25
-	Szczepkowicz	P.,	Nagrody	za	szczególne	osiąg-
nięcia	w	nauce.............................................6	–	10

-	Uczestnicy,	Kultura	i	zwyczaje	hiszpańskie	nie	
są	nam	obce .................................................6	–	10

-	Uczestnicy,	 Lekcja	 historii	 w	 obozie	 zagłady 
 ............................................................12	–	22,	23

-	Uczestnicy,	Małe	Megamózgi .................... 4	–	7
-	Uczestnicy,	Podróż	marzeń ..............5	–	14,	15,	16
-	Uczestnicy,	Srebro	w	Święto	Niepodległości	dla	
Gimnazjum	w	Brzostku ...........................12	–	20

-	Uczestniczka,	Wytańczyli	I	miejsce ..........7	–	27
-	Uczniowie,	 Szkoła	 w	 Kamienicy	 Dolnej	 czci	
Święto	Niepodległości ..............................12	–	18

-	UP,	 Misterium	 Męki	 Pańskiej	 przygotowane	
przez	uczniów	SP	w	Przeczycy ..................4	–	23

-	Warchał	E.,	Bezpieczeństwo	jest	najważniejsze 
 .............................................................. 12	–	30,	31

-	Warchał	E.,	Młodzi	ekolodzy ...................10	–	10
-	Warchał	E.,	Piknik	Rodzinny.................7	–	16,	17
-	Węgrzyn	C.,	Dziennikarskie	 sukcesy	 uczennic	
ZS	w	Januszkowicach ................................. 4	–	11

-	Winiarska	 K.,	 Węgrzyn	 K.,	 Lepszy	 Start	 w	
Przyszłość,	efekty	projektu ...................2	–	28,	29

-	Wojciech,	 Paweł,	 Agnieszka,	 Radelczuk	 T.,	
Praktyczna	nauka	zawodu	w	ZS	im.	Jana	Pawła	
II	w	Brzostku ....................................... 10	–	12,	13

- Wojdyła	W.,	Pasowanie	pierwszoklasistów....11	–	25
-	Wolontariusze,	 Upominek	 dla	 potrzebują-
cych ........................................................... 12	–	33

-	Wójcik	M.,	Wojciech	i	Mateusz	laureatami	kon-
kursu	„Niepodległość	jest	z	nas” ..............12	–	19

-	ZC,	Dla	kogo	tablety	czyli	Megamózgi	2013......4	–	3
-	ZC,	Skrzydła	dla	Patrycji ..............................1	–	5

PODZIĘKOWANIA
-	Kierownik	WTZ	w	Brzostku	dziękuje .....11	–	12
-	Kmiecik	Jerzy	dziękuje .............................12	–	31
-	Rada	Sołecka	wsi	Bukowa	dziękuje .......... 1	–	21
-	Stec	Aneta,	Piotr	i	Ewa,	Podziękowanie .....7	–	27
-	Stowarzyszenie	ZS	im.	Jana	Pawła	II	w	Brzost-
ku	dziękuje ....................................................3	–	5

-	Zarząd	Towarzystwa	Przyjaciół	ZS	im.	Jana	Pa-
wła	II	w	Brzostku	dziękuje .......................... 9	–	9

REGION – STOWARZYSZENIA, KOŁA
-	AP,	 Żeby	 tradycji	 stało	 się	 zadość	 /WTZ	
w	Brzostku/ ................................................ 11	–	13

-	Boguszanki,	Dzień	Kobiet	u	„Boguszanek”...4	–	25
-	Członkowie,	Droga	ku	trzeźwości .............10	–	6
-	EM,	Brzosteckie	gospodynie	z	sukcesem	kulty-
wują	wielkanocne	tradycje ........................ 4	–	23

-	EM,	Delegatki	z	Brzostku	na	powiatowym	zjeź-
dzie	kół	gospodyń ....................................... 11	–	3

-	EM,	Dzień	Kobiet	w	brzosteckim	Kole	Gospo-
dyń.............................................................. 4	–	24

- EM,	Jajko	w	Kole	Gospodyń	w	Brzostku ... 5	–	17
-	EM,	Przedwakacyjne	spotkanie	w	brzosteckim	
Kole	Gospodyń	w	Brzostku ......................... 7	–	9

-	EM,	 Spotkanie	 andrzejkowe	 w	 brzosteckim	
Kole	Gospodyń .....................................12	–	20,	21

-	EM,	 Zapusty	 w	 brzosteckim	 Kole	 Gospo-
dyń...............................................................3	–	11

-	 Instruktorzy,	 XI	 Festiwal	 Twórczości	 Arty-
stycznej	Uczestników	Warsztatów	Terapii	Zaję-
ciowej	„I	ja	potrafię	być	aktorem” ...........10	 –	 4

-	Kamińska-Paluch	 A.,	 Misterium	 bożonaro-
dzeniowe	 przygotowane	 przez	 uczestników	
WTZ ............................................................2	–	18

- Kawalec	K.,	125-lecie	OSP	w	Brzostku ...7	–	3,	4,	5
-	Kierownik,	 WTZ	 z	 Brzostku	 w	 Radiu	 Rze-
szów ............................................................ 9	–	15

-	Kierownik,	Zakup	nowego	samochodu	dla	WTZ	
w	Brzostku .................................................. 7	–	38

-	Kolbusz	K.,	25-lecie	działalnosci	Towarzystwa	
Miłosników	Ziemi	Brzosteckiej ...............12	–	5,	6

-	KS,	 Z	 życia	 Środowiskowego	 Domu	 Samopo-
mocy	w	Brzostku ......................................... 11	–	7

-	Otwarty	 konkurs	 plastyczny	 dot.	 projektu	 po-
mnika	 upamiętniającego	 postać	 ks.	 M.	 Woro-
nieckiego ...................................................... 5	–	17

- PS,	Gminne	Zawody	Sportowo-Pożarnicze .. 8	–	3
-	PS,	Nasi	strażacy	w	Sejmie ......................... 11	–	3
-	Rogala	Z.,	32	rocznica	strajku	okupacyjnego	w	
Brzostku .............................zob.	 Dział	 Historia

-	Rogala	 Z.,	 Dni	 otwarte	 w	 Środowiskowym	
Domu	Samopomocy	im.	bł.	Jana	Pawła	II	 1	–	21

-	Rogala	Z.,	 Integracyjny	Dzień	WTZ	w	Brzost-
ku ................................................................ 6	–	4,	5

-	Rogala	Z.,	Opowieści	dawnej	treści
-	 ulica	Łukasiewicza	 ........................... 1	–	14,	15;
-	Zawadka	Brzostecka ...........................2	–	15,	16;
-	 ul.	Mysłowskiego ...............................3	–	18,	19;
-	Nawsie	Brzosteckie .......................3	–	10,	11,	12;
-	Okrągła.............................................. 4	–	16,	17;
-	Wola	Brzostecka ................................ 7	–	10,	11;
-	Kamienica	Dolna ................................8	–	12,	13;
- Gorzejowa ........................................... 9	–	10,	11;
-	Siedliska-Bogusz .......... 11	–	16,	17;12	–	26,	27,	28

-	RW,	Majówka	w	Siedliskach-Bogusz ... 6	–	21,	22
-	Smoroń	M.,	W	Bukowej	się	nie	nudzą .......2	–	18	
-	Szarek-Ryndak	K.,	Kolejna	pielgrzymko	–	wy-
cieczka	członkiń	Caritas ...........................11	–	10

-	Szarek-Ryndak	K.,	Spotkanie	opłatkowe	emery-
tów	i	rencistów	z	gminy	Brzostek ............... 2	–	8

-	Szarek-Ryndak	K.,	Wspólne	świętowanie	eme-
rytów	i	rencistów .......................................11	–	11

- Zaproszenie	na	Festyn	w	Siedliskach	Bogusz...5	–	27
-	Zaranek	A.,	 Kolejny	 sukces	 Koła	 Gospodyń	 z	
Brzostku ...................................................... 6	–	35

REKLAMA
-	Brian	Soft ....................................................2	–	31
-	BSR	w	Krakowie	o/Brzostek ........1	–	29;	2	–	33;	
3	–	29;	4	–	33;	5	–	33;	6	–	29;	7	–	33;	8	–	33;	9	–	29;	10	–	33

-	Do	 sprzedania	 budynek	 przy	 ul.	 Rynek	 15 
 ............................................................1	–	21;	2	–	32

-	Do	 sprzedania	 działki	 budowlane	 w	 Brzostku 
 .............1	–	21;	3	–	26;	4	–	32;	5	–	27;	7	–	18;	11	–	30

-	Do	sprzedania	działki	rolne	z	możliwością	prze-
kształcenia	na	budowlane ........................... 8	–	38

-	Do	sprzedania	ziemniaki	jadalne ................4	–	32
-	Drogeria	MARINO ................7	–	32;	8	–	32;	9	–	28
-	EMATIK	komputery .......................7	–	17;	12	–	35
-	FHU	Wojciech	Wojdyła	Januszkowice ....12	–	35
-	Firma	sprzątająca ............................. 8	–	29;	10	–	29
-	Fotografia	ślubna	Paweł	Batycki ...............11	–	31
-	Kancelaria	 Radcy	 Prawnego	 Łukasz	 Latoszek 

 .....................8	–	29;	9	–	25;	10	–	29;	11	–	30;	12	–	35
-	Krzewy	ozdobne	Fryc	Krzysztof ..... 4	–	31;	5	–	31
- Liceum	Ogólnokształcące	w	Kołaczycach ..5	–	30
-	Ośrodek	 Szkolenia	 Kierowców	 „Wiola” 

 ........................................... 4	–	31;	5	–	31;	6	–	28
-	PBS	Oddział	Operacyjny	w	Brzostku ..............
1	 –	 31;	 2	 –	 35;	 3	 –	 31;	 4	 –	 35;	 5	 –	 35;	 6	 –	 31;	
7	–	35;	8	–	35;	9	–	31;	10	–	35;	11	–	35;	12	–	39

-	Pracownia	Złotnicza	w	Brzostku .....................

1	–	30;	2	–	34;	3	–	30;	4	–	34;	5	–	35;	6	–	30;	
7	–	34;	8	–	34;	9	–	30;	10	–	34;	11	–	34;	12	–	38

-	Remonty	i	wykończenia	wnętrz ...............9	 –	 25
-	SKOK	im.	Królowej	Jadwigi	w	Brzostku .......
1	–	32;	2	–	36;	3	–	32;	4	–	36;	5	–	36;	6	–	32;	
7	–	36;	8	–	36;	9	–	32;	10	–	36;	11	–	36;	12	–	40

-	S t y lowe 	Meble 	P.H .U. 	EMAR  .................
.............................	3	–	22;	4	–	29;	5	–	29;	9	–	24

-	Ślusarstwo,	Produkcja,	Handel,	Usługi ..... 6	–	28
-	Usługi	Remontowe ................ 2	–	31;	3	–	23;	5	–	28

RELIGIA
-	 aa,	Święcenia	diakonatu	alumnów	Pawła	Smole-
nia	i	Pawła	Płaziaka ....................................10	–	3

-	Grygiel	M.,	Kolędnicy	Misyjni	2012	„Dzielmy	
się	wiarą	jak	chlebem”................................1	–	35

-	Kawalec	K.,	Pielgrzymka	rowerowa	Brzostek	–	
Kodeń	2013 .................................................8	–	18

-	KM,	Pierwsza	Komunia	Święta	w	brzosteckiej	
parafii ..........................................................6	–	16

-	Kret	W.,	Koronacja	cudownej	Statuy	Matki	Bo-
żej	w	Przeczycy ..........................................7	–	4,	5

-	Nosal	J.,	Błogosławiony	Jan	Paweł	II	na	mone-
tach ..............................................................5	–	18

-	Nosal	J.,	Prymicje	Księdza	Patryka	Smolenia...6	–	3
-	Nosal	J.,	Wizytacja	kanoniczna	brzosteckiej	pa-
rafii ..............................................................5	–	18

-	Odpust	w	Przeczycy	/program/ ................... 7	–	6
-	Przewoźnik	J.,	Opłatek	SP	WSD	tym	razem	w	
Brzostku ....................................................... 2	–	4

-	Przewoźnik	M.,	 Koncert	 kolęd	w	 Januszkowi-
cach .............................................................. 2	–	5

-	PS,	U	Przeczyckiej	Pani	15	raz	z	prośbą	o	opie-
kę .................................................................. 9	–	11

-	Raś	E.,	Niedziela	Miłosierdzia	Bożego ...... 5	–	9
-	Rogala	Z.,	My	też	jesteśmy	wiernymi	świadka-

mi ................................................................ 5	–	12
-	Rogala	Z.,	Odpustowe	 świętowanie	w	brzoste-
ckiej	parafii ........................................... 10	–	17,	18

-	Słupek	J.,	Pielgrzymka	do	Medziugorje....8	–	24,	25
-	Szarek-Ryndak	K.,	 Podziękowanie	 dla	wszyst-
kich	 którzy	 wspomagali	 akcję	Mikołajki	 2012 
 .....................................................................1	–	24

-	UP,	Niedziela	Palmowa	w	Przeczycy ........ 4	–	23
-	Węgrzyn	 C.,	 Srebrny	 Jubileusz	 ks.	 Stanisława	

Mirka ............................................................ 7	–	8

SPORT, KRZYŻÓWKI
-	 aa,	Czarny	pas	dla	Stanisława	Falarza ...... 11	–	25
-	 aa,	Międzynarodowy	Turniej	Polish	Open	IKO	
Galizia	Cup	–	Leżajsk .................................7	–	28

-	Brzostecki	Klub	Karate	zaprasza ................9	–	13
-	Hals	K.,	 Amatorska	 Liga	 Piłki	 Nożnej	Gminy	
Brzostek .......................................................8	–	23

-	 Instruktor	Tenisa	Ziemnego	zaprasza...5	–	26;	6	–	28
-	Kawalec	M.,	Amatorska	Liga	Tenisa	Ziemnego	
Gminy	Brzostek ...........................................8	–	23

-	Kawalec	M.,	Hals	K.,	 IV	Turniej	Orlika	o	Pu-
char	Premiera	Donalda	Tuska .................. 10	–	23

-	Kolbusz	R.,	Dobre	wyniki	brzosteckich	karate-
ków	w	Przeworsku .......................................6	–	11

-	Kolbusz	 R.,	 Dobry	 początek	 sezonu	 brzoste-
ckich	karateków ...........................................10	–	9

-	Machaj	M.,	Najlepszy	w	powiecie	/Janiga	Kac-
per/ ............................................................ 11	–	24

-	Machaj	M.,	Polska	biega	2013 .....................6	–	21
-	Memoriał	20	Pułku	Ułanów	im.	Króla	Jana	III	
Sobieskiego	zaproszenie ............................10	–	26

-	Nosal	J.,	III	miejsce	dla	Brzostku ...............1	–	11
-	Nosal	J.,	Krzyżówka	z	nagrodą ..................
1	–	33;	 2	 –	 37;	 3	 –	 33;	 4	 –	 37;	 5	 –	 37;	 6	 –	 33;	
7	–	37;	8	–	37;	9	–	33;	10	–	37;	11	–	37;	12	–	41

-	Piłka	 nożna	 terminarz	 rozgrywek	
2013/2014 .....................................................9	–	26

-	Piłka	 nożna	 terminarz	 rozgrywek	 sezon	
2012/2013	runda	II .......................................3	–	24

-	Staniszewska	M.,	Z	wizytą	u	koni ..............1	–	25
-	Staniszewski	W.,	Bajkowy	dla	Szwadronu	Pod-
karpacie	 Memoriał	 Władysława	 Beliny-Praż-
mowskiego	w	Wierzawicach .......................9	–	14

-	Staniszewski	 W.,	 Grzegorz	 Wojtaczka	 drugi	
w	Suwałkach ................................................7	–	24

-	Staniszewski	 W.,	 Hubertus	 w	 Stajni	 Ułań-
skiej ..............................................................11	–	9

-	Staniszewski	W.,	Informacja	Stajni	Ułańskiej	w	
Brzostku .........................................................1	–	5

-	Staniszewski	W.,	Katarzyna	Śliż-Staniszewska	
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druga	w	finale	Otwartego	Pucharu	Podkarpacia 
.......................................................................	11	–	12

-	Staniszewski	W.,	 Memoriał	 20	 Pułku	 Ułanów	
im.	Króla	Jana	III	Sobieskiego .................. 11	–	18

-	Staniszewski	 W.,	 Otwarty	 Puchar	 Podkarpa-
cia .................................................................6	–	14

-	Staniszewski	W.,	Piotr	Staniszewski	zwycięzca	
I	Memoriału	 Stefana	 Starnawskiego	w	Dębicy 
 ...................................................................10	–	11

-	Staniszewski	 W.,	 Wielka	 Rewia	 Kawalerii	 w	
Krakowie ................................................... 10	–	9

-	Szwadron	Podkarpacie,	Sztandar	dla	Szwadro-
nu	Podkarpacie ...................... 	zob.	Dział	Kultura

-	Szybist	A.,	Jest	bardzo	dobrze .................7	 –	 31
-	Szybist	A.,	LKS	Brzostowianka	otwartym	klu-
bem	dla	młodych	adeptów	piłki	nożnej .... 11	–	23

-	Szybist	A.,	Młodzi	piłkarze	LKS	Brzostowian-
ka	na	testach	i	konsultacjach	drużyn	młodzieżo-
wych ............................................................ 9	–	27

-	Szybist	A.,	Rok	2013	rozpoczęty ............... 3	–	25
-	Świerkowie	A.,	K.,	Hubertus	w	Kamienicy	Dol-
nej ............................................................... 10	–	11

-	Trener,	Sportowe	sukcesy	/Machaj	Patryk/.....7	–	27
-	Zarząd	 Klubu,	 Wyniki	 Turnieju	 Piłki	 Nożnej	
w	Siedliskach-Bogusz ................................ 7	–	24

-	Zarząd,	 Firmy	wspierające	 sekcję	 piłki	 nożnej	
LKS	Brzostowianka .............3	–	25;	4	–	31;	5	–	31;	
6	–	26;	7	–	31;	8	–	29;	9	–	27;	10	–	32;	11	–	24;	12	–	34

-	Zarząd,	Nowy	sezon	przy	tenisowym	stole....10	–	25
-	Zarząd,	Tenisistki	zakończyły	sezon ......... 5	–	27

WYWIADY.  SONDAŻE
-	 aa,	Rozmowa	ze	Zdzisławem	Pupą	kandydatem	
do	Senatu	RP ......................................... 8	–	16,	17

-	 atsz,	Wywiad	z	Komendantem	Powiatowym	Po-
licji	w	Dębicy	insp.	Pawłem	Filipkiem .......10	–	6

-	 atsz,	Wywiad	z	Panem	Adamem	Gromadzkim	–	
aktorem ........................................................5	–	5

-	 atsz,	Wywiad	z	Panem	Aleksandrem	Rębaczem	
Mistrzem	Pszczelarstwa .............................. 3	–	5

-	 atsz,	Wywiad	z	Panem	Krzysztofem	Moskalem	
Prezesem	Zarządu	 Powiatowego	Ochotniczych	
Straży	Pożarnych	w	Dębicy ......................... 1	–	8

-	 atsz,	Wywiad	z	Panem	Ryszardem	Stabachem	–	
podróżnikiem .................................................4	–	9

-	 atsz,	Wywiad	z	Panią	Lidią	Płaziak	–	krawcową 
 ........................................................................2	–	9

-	 atsz,	Wywiad	z	przedstawicielami	OSP	w	Brzost-
ku:	Ks.	Pawłem	Samborskim	–	kapelanem	stra-
żaków,	Kazimierzem	Kłękiem,	Natalią	Smoroń 
 ...................................................................7	–	6,	7

-	 atsz,	Wywiad	z	Robertem	Jedynakiem	–	pasjo-
natem	wspinaczki	wysokogórskiej ........ 9	–	15,	16

-	 atsz,	Wywiad	 z	 trenerem	 LKS	 Brzostowianka	
Januszem	Kaczówką ........................... 10	–	23,	24

-	 atsz,	Wywiad	z	Panem	Wojciechem	Staniszew-
skim	pasjonatem	koni ................................ 8	–	8,	9

-	 atsz,	Wywiad	 z	 Panią	 Janiną	Wójcik	 –	 pielęg-
niarką	szkolną ............................................ 6	–	13

-	Nosal	J.,	Wywiad	z	Księdzem	Profesorem	Bog-
danem	Stanaszkiem ...............................12	–	4,	5

ZAGADNIENIA  OGÓLNE
-	BSR	Kraków	 o/Brzostek	 poszukuje	 fotografie	
kamienicy ................................................... 7	–	33

-	Bugno	F.,	I	śmieszno	i	straszno ................. 9	–	12
-	Bugno	F.,	Od	Jodłowej	idzie	wiosna ......... 3	–	16
-	Bugno	F.,	Okolice	powiatu ..........8	–	26;	10	–	10
-	Bugno	F.,	Pchamy	taczki ................2	–	26,	7	–	23
-	Bugno	F.,	Polemika	i	polityka ................11	–	26
-	Burmistrz	 Brzostku	 ogłasza	 /termin	 płatności	
za	odpady	komunalne/ ............................... 9	–	13

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	 I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	dzierżawę	gruntów ............. 6	–	25

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	 I	Publiczny	Prze-
targ	 Ustny	 na	 dzierżawę	 w	 trybie	 przetargo-
wym	nieruchomości	rolnych .................... 11	–	33

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	 I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	sprzedaz	nieruchomości	położo-
nej	w	Brzostku ........................................... 3	–	27

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	 I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	sprzedaż	nieruchomości	położo-
nej	w	Nawsiu	Brzosteckim ........................ 3	–	27

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	 I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	sprzedaż	nieruchomości	położo-
nej	w	Smarżowej ........................................ 6	–	26

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	 I	Publiczny	Prze-

targ	 Ustny	 na	 wynajem	 lokalu	 użytkowego	
położonego	 w	 budynku	 Domu	 Ludowego	 w	
Siedliskach-Bogusz ................................... 2	–	27

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	 I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	wynajem	lokalu	użytkowego	po-
łożonego	w	budynku	Domu	Ludowego	w	Kle-
ciach ........................................................... 3	–	28

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	 I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	 na	wynajem	 lokalu	 użytkowego	w	
Głobikówce ............................................. 10	–	30

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	 I	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	wynajem	lokalu	użytkowego	po-
łożonego	w	Skurowej ..............................12	–	36

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	II	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	dzierżawę	gruntów	stanowiących	
własność	gminy	Brzostek .......................... 3	–	28

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	II	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	dzierżawę	gruntów ........... 10	–	31

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	II	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	sprzedaż	nieruchomości	położo-
nej	w	Nawsiu	Brzosteckim ........................ 6	–	27

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	II	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	sprzedaż	nieruchomości	położo-
nej	w	Smarżowej ........................................ 8	–	30

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	III	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	dzierżawę	gruntów ............. 6	–	27

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	III	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	sprzedaż	nieruchomosci	położo-
nej	w	Woli	Brzosteckiej............................. 1	–	25

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	III	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	sprzedaż	nieruchomości	położo-
nej	w	Nawsiu	Brzosteckim ........................ 8	–	31

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	III	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	sprzedaż	nieruchomości	położo-
nej	w	Smarżowej .....................................11	–	31

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	IV	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	dzierżawę	gruntów .......... 10	–	30

-	Burmistrz	Brzostku	ogłasza	IV	Publiczny	Prze-
targ	Ustny	na	sprzedaż	nieruchomosci	położo-
nej	w	Nawsiu	Brzosteckim .....................11	–	 32

-	Burmistrz	Brzostku,	Nieodpłatne	porady	praw-
ne .................................................4	–	32;	11	–	30

-	Burmistrz	 Brzostku,	 Ogłoszenie	 /	 gospodaro-
wanie	odpadami/ ....................................... 5	–	7

-	Burmistrz	 Brzostku,	 Zawiadomienie	 /porady	
prawne/............................. 3	–	5;	5	–	27;	7	–	18
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Dokończenie ze str. 29
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1%
podatku
dLa kuBy

	 Jakub	Wojnar	 uro-
dził	 się	 1	 września	
1998	roku	z	zespołem	
Downa,	 mózgowym	
porażeniem	 dziecię-
cym	 oraz	 padaczką.	
W	 szóstym	 miesią-
cu	 był	 operowany	 na	
zwężenie	odźwiernika,	
a	trzy	lata	temu	leczo-
ny	na	ropnie	prawego	płuca.	Chłopiec	ma	niedowład	rąk	oraz	
nóg	i	nie	mówi.	Cały	czas	potrzebuje	stałej	opieki.	Kubie	można	
pomóc	dokonując	wpłaty	na	konto:

FUNDACJA	DZIECIOM	„ZDĄŻYĆ	Z	POMOCĄ”
ul.	Łomiańska	5,	01-685	Warszawa

Bank	BPH	S.A.
15	1060	0076	0000	3310	0018	2615

Można także przekazać 1% podatku.	Wystarczy	w	rozli-
czeniu	rocznym,	w	rubryce	„WNIOSEK	O	PRZEKAZANIE	
1%	PODATKU	NALEŻNEGO	NA	RZECZ	ORGANIZACJI	
POŻYTKU	PUBLICZNEGO	(OPP)”	wpisać:

KRS:	0000037904
a	w	polu	„INFORMACJE	UZUPEŁNIAJĄCE”:

17846 Wojnar Jakub

ZA WSZELKĄ POMOC SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
Bogusława i Janusz Wojnar
tel. 14 68 30 552

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

części do kosiarek i pił są oryginalnej 
jakości, zamawiane w firmie

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

towarzystwo miłośników  
ziemi Brzosteckiej
ul. 20-go czerwca 4, 39-230 Brzostek
kontakt: tmzBrzostek@interia.pl
tel. 14 627 34 74, 602 637 527
organizacja pożytku publicznego krs 0000023004

przekaż 1% podatku 
na wsparcie inicjatyw  

lokalnych 

informacje o naszej działalności  
i wydanych książkach znajdziesz  
na stronie: www.brzostek.pl
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Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Grudnej	Górnej stanowiącej własność gminy Brzostek

Na	podstawie	art.	38	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	roku,	Nr	102,	poz.	651	
ze	zm.)	oraz	Rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	
na	zbywanie	nieruchomości	(Dz.	U.	z	2004r.	Nr	207,	poz.	2108	ze	zm.) Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieruchomości tj.:	
działki rolnej oznaczonej nr. ew. 261/2 o powierzchni 0,27 ha położonej w Grudnej Górnej, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00045258/7, 
prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej	własność	gminy	Brzostek,	wolnej	od	obciążeń.
Nieruchomość	działka	ozn.	nr	ewid.	261/2	o	powierzchni	0,27	ha,	położona	w	obrębie	gruntów	użytkowanych	rolniczo	i	leśnych	na	stoku	przy	
korycie	potoku.	Teren	nie	użytkowany	porośnięty	chwastami	i	samosiejkami	różnych	drzew.	Dojazd	z	drogi	o	nawierzchni	utwardzonej.	W	
odległości	około	2	km	placówki	handlowe,	oświatowe.	Zabudowa	zagrodowa	rozproszona.	Działka	posiada	kształt	prostokąta	o	powierzchni	
pofałdowanej,	położony	na	stoku.	Użytki	stanowią:	RIVb	–	0,05	ha;	RV	–	0,11	ha,	PsIV	–	0,06	ha,	PsV	–	0,02	ha,	LsVI	–	0,03	ha.
Obecnie	brak	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	dla	obszaru	objętego	dz.	ewid.	261/2	w	Grudnej	Górnej.
 Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenie 
przeznaczonym do zalesienia. 

Lp. Nr	
działki

Pow.
(m2) Nr	KW	 Opis	nierucho-

mości
Przeznacze-nie	

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

1 261/2 2700	m2	 KW	Nr	RZ1D/00045258/7 rolna brak Grudna	Górna 2	589,00 259,00
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM 

W BRZOSTKU W DNIU 07 LUTEGO 2014 r. O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 03 lutego 2014r. wadium w wysokości 10% ceny wywoław-
czej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj.	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopusz-
czonych	do	obrotu	publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na 
zbywanie nieruchomości (Dz. U. 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	odpowiedzialności	za	
ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	i	staraniem	nabywcy.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.	
Brzostek,	dnia	02.01.2014r.

Burmistrz Brzostku ogłasza IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej stanowiącej własność gminy Brzostek

Na	podstawie	art.	38	ustawy	z	dnia	21	sierpnia	1997r.	o	gospodarce	nieruchomościami	(tekst	jednolity:	Dz.	U	z	2010	roku,	Nr	102,	poz.	651	
ze	zm.)	oraz	rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	14	września	2004r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadzania	przetargów	i	rokowań	
na	zbywanie	nieruchomości	(Dz.	U.	Nr	207,	poz.2108	ze	zm.)	Burmistrz Brzostku ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości tj.:	
działki zabudowanej oznaczonej nr. ew. 487/1 o powierzchni 0,38 ha położonej w Smarżowej, objętej Księgą Wieczystą 
Nr RZ1D/00048272/2, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej	własność	gminy	Brzostek,	wolnej	od	obciążeń.
Nieruchomość	działka	ewidencyjna	487/1	o	powierzchni	0,38	ha	położona	 jest	w	obrębie	rozproszonej	zabudowy	siedliskowej,	gruntów	
rolnych	i	leśnych	w	odległości	około	1	km	od	centrum	wsi.,	dojazd	i	dojście	poprzez	sąsiednie	działki	(brak	ustalonej	służebności).Teren	po-
fałdowany,	porośnięty	samosiejkami	różnych	drzew.	Działka	ogrodzona	płotem	z	siatki	stalowej,	brama	stalowa.	Na	dzień	wizji	(02.04.2013	r.)	
ogrodzenie	z	siatki	długości	122	m,	wysokości	1,20m,	słupki	stalowe.	Użytki	działki	nr	487/1:	RV-0,38	ha.	Działka	zabudowana	budynkiem	
gospodarczym.	Obiekt	niepodpiwniczony,	parterowy	o	konstrukcji	drewnianej,	o	powierzchni	zabudowy:	43,05	m	2,	powierzchni	użytkowej:	
37,96	m2	i	kubaturze:	94,90	m	3.	Dane	konstrukcyjno-materiałowe:	fundamenty	betonowe,	ściany	drewniane,	konstrukcja	obita	deskami	
i	płytami	drewnopodobnymi,	posadzka	z	desek,	stolarka	drewniana,	dach	drewniany	pokryty	papą	na	lepiku,	instalacja	elektryczna,	elewacja	
z	desek.	Budynek	w	złym	stanie	technicznym,	przyłącz	elektryczny	nieczynny.	Na	działce	rosną	lipy	o	pierścienicy	45	cm	–	7	sztuk,	akacja	
o	pierścienicy	55	cm	–	1	sztuka,	trześnia	o	pierścienicy	55	cm	–	1	sztuka.	
Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek działka położona jest w terenie upraw 
rolnych wyłączony z zabudowy. 

Lp. Nr	
działki

Pow.
(m2) Nr	KW	 Opis	nieruchomości Przeznacze-

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

Wadium	
(zł)

1 487/1 3800 m2 RZ1D/00048272/2 zabudowana	budynkiem	gospodarczym brak Smarżowa 10 316,00 1 032,00
IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM 

W BRZOSTKU W DNIU 07 LUTEGO 2014 r. O GODZ. 10 30 W SALI KONFERENCYJNEJ
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą do dnia 03 lutego 2014r. wadium w wysokości 10% ceny wywoław-
czej, w formie przewidzianej w paragrafie nr 4 ust. 3 (tj.	w	pieniądzu,	obligacjach	Skarbu	Państwa	lub	papierach	wartościowych	dopusz-
czonych	do	obrotu	publicznego) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na 
zbywanie nieruchomości (Dz. U. 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	odpowiedzialności	za	
ewentualne	różnice.	Wskazanie	granic	nieruchomości	na	gruncie	przez	geodetę	odbywa	się	na	koszt	i	staraniem	nabywcy.
Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów,	podając	niezwłocznie	przyczynę	odwołania	przetargu.	
Brzostek,	dnia	02.01.2014r.
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Burmistrz Brzostku ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY (OFERTOWY)
na sprzedaż środka trwałego – stanowiącego własność gminy Brzostek 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 112/13 Burmistrza Brzostku z dnia 13 grudnia 2013 roku przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu pi-
semnego jest odśnieżarka. 
Dane	środka	trwałego:	1.	rodzaj	urządzenia	–	ODŚNIEŻARKA,	2.	typ	urządzenia	–	MTD	660	F,	3.	rok	produkcji	–	2006,	4.	numer	fabryczny	–	99142
Szkielet	odśnieżarki	jest	skorodowany,	powłoka	lakiernicza	złuszczona,	osłony	miejscowo	pogięte	i	pokryte	rozległymi	ogniskami	zaawansowanej	
korozji	i	uszkodzeniami	powłoki	lakierniczej.	Ogólny	stan	techniczny	wskazuje	na	zwiększony	stopień	zużycia.	W	obecnym	stanie	odśnieżarka	
nie	może	być	używana,	wymaga	naprawy,	której	koszt	może	przekroczyć	jej	wartość.	Mając	na	uwadze	rok	produkcji,	ogólny	stan	techniczny,	
koszty	związane	z	naprawą,	sytuację	giełdową,	odśnieżarkę	można	zakwalifikować	jako	złom	użytkowy.	
Cena wywoławcza urządzenia wynosi netto 780,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt zł) +23%VAT-u. 
I PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 08 STYCZNIA 2014 r. O GODZ. 1100 

Wadium dla urządzenia wynosi 78,00 zł (słownie:	siedemdziesiąt	osiem	złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości w Kasie Urzędu Miejskiego w Brzostu lub 
na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006) i złożą pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 
1; 39-230 Brzostek do dnia 03.01.2013 r. do godziny 15 00. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Urząd 
Miejski w Brzostku oznaczona zapisem: ,,Oferta na zakup środka trwałego – odśnieżarki. ’’
Oferta powinna zawierać: 
Imię	i	nazwisko	oferenta	lub	nazwę	firmy	oraz	siedzibę,
Dowód	wpłaty	wadium,
Zaproponowaną	przez	oferenta	cenę	nie	niższą	od	788,00	zł	netto	+	23%	VAT-u.
Składający	ofertę	pozostaje	z	nią	związany	przez	okres	7	dni	od	daty	upływu	składania	ofert.	Sprzedawcy	przysługuje	prawo	swobodnego	wy-
boru	ofert,	jeżeli	uczestnicy	przetargu	zaoferowali	tą	samą	cenę.	Wadium	przepada	na	rzecz	sprzedawcy,	jeżeli	żaden	z	uczestników	licytacji	nie	
zaoferuje	ceny	nabycia	równej	co	najmniej	cenie	wywoławczej.	Wadium	złożone	przez	oferentów,	których	oferty	nie	zostaną	przyjęte,	zostanie	
zwrócone	bezpośrednio	po	dokonaniu	wyboru	oferty,	a	oferentowi,	którego	oferta	została	przyjęta,	zostanie	zarachowane	na	poczet	ceny,	jeżeli	
wadium	złożone	przez	nabywcę	było	w	innej	formie	niż	w	gotówce,	ulega	zwrotowi	po	zapłaceniu	ceny	nabycia.	
Wadium	przepada	na	rzecz	sprzedawcy,	jeżeli	oferent,	którego	oferta	zostanie	przyjęta,	uchyli	się	od	zawarcia	umowy.	Wadium	może	być	wnie-
sione	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).	Sprzedawcy	przysługuje	prawo	swobodnego	wyboru	oferty,	jeżeli	uczestnicy	przetargu	zaoferowali	tę	samą	cenę.	Odśnieżarkę	można	
oglądać	na	terenie	Zakładu	Gospodarki	Komunalnej	w	Brzostku,	ulica	Szkotnia	22	w	godzinach	pracy	Zakładu.
Brzostek,	dnia	13.12.2013	r. 

Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Działając	na	podstawie	Uchwały	XXXI/244/13	Rady	Miejskiej	w	Brzostku	z	dnia	18	listopada	2013r.	w	sprawie	przeznaczenia	do	sprzedaży	w	drodze	
przetargu	działki	zabudowanej	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	444/2	położonej	w	Przeczycy,	stanowiącej	własność	gminy	Brzostek	ogłaszam:	
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość: działka 
zabudowana budynkiem gospodarczym i magazynem podręcznym, położona w Przeczycy oznaczona numerem ewidencyjnym 444/2 o pow. 
0,5082 ha (5082 m2), objęta KW NR RZ1D/00048273/9, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność gminy Brzostek, 
wolna od obciążeń. 
Nieruchomość	działka	ozn.	nr	ewid.	444/2	o	powierzchni	0,5082	ha,	położona	w	centrum	wsi	w	obrębie	zabudowy	mieszkaniowej,	zagrodowej	
i	obiektów	użyteczności	publicznej	i	handlowych.	Teren	uzbrojony	w	sieć	elektryczną,	gazową	wodociągową.	Dojazd	z	drogi	powiatowej	o	na-
wierzchni	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	zatwierdzonego	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	gospodarczy	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,	wyso-
kość	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,	stalowa;	tynki	–	wapienno-cementowe;	
instalacje	–	elektryczna;	elewacja	–	tynk	cementowy. Budynek w złym stanie technicznym. 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	m	2,	powierzchnia	użytkowa	13,50	m2,	kubatura	47,52	m3,	wysokość	
budynku	2,75	m.
Dane	konstrukcyjno	–	materiałowe:	fundamenty	–	żelbetonowe;	ściany	–	słupy	żelbetowe,	elementy	prefabrykowane;	stropodach –	płyty	żelbe-
towe	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	zagospo-
darowania	działki	wynosi	158476,00	zł;	w	tym	gruntu	73013,00	zł.

Lp położenie	i	tytuł	własności Nr	działki Powierzchnia	
(m2)

Wartość	rynkowa	
wg	wyceny	(zł)

Koszt	sporządzenia	
dokumentacji	(zł)

Łączna	wartość	
	brutto	(zł)

1 Przeczyca	KW	Nr	RZ1D/00048273/9 444/2 5082m2		 158476,00 800,00 159276,00
Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od. 30.12.2013r. do 23.01.2014 roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst	jednolity	
z	2010	roku:	Dz.	U.	Nr	102,	poz.	651	ze	zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia wykazu 
tj. do 14.02.2014r.
Po	upływie	w/w	terminów	zostaną	wszczęte	procedury	przetargowe	w	celu	zbycia	prawa	własności.
Opłatę	za	przeniesienia	prawa	własności	będzie	należało	wnieść	przed	zawarciem	aktu	notarialnego.
W	razie	wyniesienia	granic	na	gruncie,	koszty	pokrywa	kupujący.
Nabywca	pokrywa	koszty	zawarcia	umowy	notarialnej	i	koszty	wpisów	w	księgach	wieczystych.
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	Miejskim	w	Brzostku,	biuro	nr	7	tel./014/	6803005.
Brzostek,	dnia	30.12.2013r.
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ROZWIĄZANIE:
stycZEń 2014

krzyżówka z naGrodą
Poziomo:
1) Małe	obcęgi;	7) Pani	doktor;	11) Że-
lazne	 lub	 końskie;	12) Owad	 żerujący	
na	sosnach;	13) Pianowa	lub	proszkowa;	
14) Poemat	prozą	Juliusza	Słowackiego;	
15) Płacony	 fiskusowi;	19) Sportowe	
półbuty;	 23) Wielbiciel;	 25) Kwaso-
wość;	26) Lek	na	malarię;	27) Państwo	
faraonów;	30) Straganiarz,	przekupień;	
34) Hazard	z	kulką;	38) W	ręku	podróż-
nika;	39) Sąsiadka	Brzysk;	40) Cienka,	
sucha	 kiełbasa;	41) Między	 startem	 a	
metą;	 42) Delektuje	 się	 zadawaniem	
cierpień;	43) Niemiarowość	pracy	serca.

Pionowo:
1) Siedziba	Zeusa;	2) Zimno;	3) Biogra-
fia,	 życiorys;	4) Syn	Abrahama	 i	Sary;	
5) Chleb	 z	 razowej	mąki;	 6) Dramat	
Cypriana	Norwida;	7) Cudzoziemska	lub	
honorowa;	8) Rzucane	w	grze;	9) Zamek	
w	gruzach;	10) Konie	arabskie;	16) Gę-
bowy	 lub	nosowy;	17) Indyjska	herba-
ta;	18) Popularny	 klawisz	 komputera;	
20) Miasto	w	Argentynie;	21) Potrawa	
na	stole;	22) Miasto	nad	Sanem;	24) Zięć	
Mahometa;	28) Potrawa	 z	 pokrojonego	
mięsa;	29) Miasto	 targów;	30) Orzech	
bogaczy;	 31) Jednoczesne	 brzmienie	
kilku	 dźwięków;	32) 	Władca	Salami-
ny;	33) Kłótnia,	 spór,	 zatarg;	34) Pola,	

aktorka;	35) Wpływowa	 grupa	w	 rzą-
dzie;	36) Miasto	w	Szwecji;	37) Żona	
Mahometa.
	 Rozwiązania	wpisane	do	kuponu	za-
mieszczonego	na	dole	strony	dostarczone	
do	31	stycznia	2014	r.	do	Centrum	Kul-
tury	i	Czytelnictwa	w	Brzostku	wezmą	
udział	w	losowaniu	nagrody	książkowej.	
Rozwiązanie	 krzyżówki	 z	poprzednie-
go	 numeru:	DWUSETNY NUMER 
WIADOMOŚCI BRZOSTECKICH. 
Nagrodę	książkową	wylosowała	Alicja 
Stanaszek z Brzostku. Po	odbiór	nagród	
prosimy	zgłaszać	się	do	Domu	Kultury	
w	Brzostku.

J. Nosal

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Nowakowa	wyjechała	 na	wakacje,	 ale	
wcześniej	 zostawiła	mężowi	 karteczki	
z	rozmaitymi	 wskazówkami.	 Jedną	
z	nich	Nowak	znalazł	przypiętą	do	swo-
jego	najlepszego	garnituru:
„A	dokąd	to	się	wybierasz?”

  
–	Czy	to	prawda,	że	w	Moskwie	na	Placu	
Czerwonym	rozdają	mercedesy?
–	Prawda,	ale	z	małymi	poprawkami:	nie	

w	Moskwie,	 tylko	w	Leningradzie,	nie	
mercedesy,	tylko	rowery,	i	nie	rozdają,	
tylko	kradną.

  
Para	staruszków	kładzie	się	spać.
–	Umyłeś	zęby?	–	pyta	żona.
–	Tak,	kochanie.	Twoje	też.

  
Lekarz	do	pacjenta:
–	Niestety,	skończył	się	nam	limit	ope-
racji	na	ten	rok.
–	To	co,	mam	umrzeć?
–	A	to	co	innego.	Mamy	jeszcze	pienią-
dze	na	kilka	sekcji	zwłok.

  
Córka	pyta	matkę:
–	Mamo,	czy	 łatwo	 jest	dotrzymać	 ta-

jemnicy?
–	Nie	wiem,	nigdy	nie	próbowałam.

  
Student	pyta	kumpla:
–	Co	jesteś	taki	smutny?
–	Wywalili	mnie	z	uczelni...
–	A	za	co?!
–	A	skąd	mam	wiedzieć?	Pół	roku	mnie	
tam	nie	było!

  
–	Tatusiu,	 czy	 ty	wiesz,	 że	mama	 jest	
lepszym	kierowcą	od	ciebie?
–	Chyba	żartujesz?
–	Uwierz	mi.	Sam	mówiłeś,	że	przy	za-
ciągniętym	hamulcu	ręcznym	samochód	
nie	 ruszy	 z	miejsca,	 a	mama	wczoraj	
przejechała	prawie	15	kilometrów!
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Sałatka „Słonecznik”
Składniki:

– pierś z kurczaka
– puszka kukurydzy
– 5 jajek
– 30 dag pieczarek 
– 30 dag marchwi 
– 3 ogórki kiszone
– majonez, jogurt naturalny, musztarda
– olej
– sól, pieprz

Dekoracja:
– chipsy
– czarne oliwki

Wykonanie:
Marchewkę ugotować, ostudzić, oczyścić, pokroić w kost-
kę. Pierś z kurczaka pokroić, usmażyć na oleju. Przyprawić 
solą i pieprzem. Jajka ugotować i pokroić w kostkę. Pie-
czarki pokroić w plasterki, usmażyć na oleju, przyprawić 
solą i pieprzem. Ogórki pokroić w drobną kostkę. Wszystkie 
składniki wymieszać, ułożyć na dno płaskiego naczynia. 
Całość posmarować sosem majonezu, jogurtu i musztardy. 
Udekorować kukurydzą, czarnymi oliwkami i chipsami.

Zupa łososiowa
Składniki:

– 2 l wywaru rybnego
– 50 dag filetów z surowego łososia
– 2 marchewki
– 1 pietruszka
– 2 ząbki czosnku
– 1 por
– 1 szklanka domowego przecieru pomidorowego
– 1 szklanka mleka wiejskiego
– sok wyciśnięty z 1 limonki
– sól, pieprz, natka pietruszki i koperek

Wykonanie:
W garnku zagotować wywar. Marchewki, pietruszkę 
i czosnek obrać, por oczyścić. Warzywa opłukać, pokroić 
na kawałki. Wrzucić do wrzącego wywaru. Gotować ok. 
5 minut. Rybę opłukać, pokroić na małe porcje. Dodać do 
składników gotujących się w garnku. Całość doprowadzić 
do wrzenia i gotować na małym ogniu jeszcze około 15 mi-
nut. Kiedy warzywa i ryba będą zupełnie miękkie, dodać do 
nich przecier pomidorowy. Całość zmiksować na gładko. 
Wymieszać z mlekiem i ponownie zagotować. Zupę przypra-
wić do smaku sokiem z limonki, solą, pieprzem i zieleniną.

Rolada z karkówki z omletem
Składniki:

– 1 kg karkówki, 40 dag filetu z piersi kurczaka
– 20 dag pieczarek
– 1 czerwona papryka, 1 pęczek dymki, 3 jajka
– 4 plastry wędzonego boczku, olej
– papryka słodka, kminek, majeranek, gorczyca biała, 

sól, pieprz
Wykonanie:

Karkówkę opłukać i rozciąć na prostokątny płat. Mięso 
mocno rozbić tłuczkiem. Filet z piersi kurczaka pociąć 
na wąskie paski. Posypać solą i pieprzem. Rozgrzać olej 
i obsmażyć, aby mięso zarumieniło się równomiernie 
Pieczarki oczyścić, pociąć w cienkie plasterki. Zrumienić 
je na tłuszczu po smażeniu kurczaka. Paprykę pokroić na 
drobną kosteczkę. Dymkę oczyścić, opłukać. Cebulki wraz 
ze szczypiorkiem drobno posiekać. Jajka wbić do miseczki, 
dobrze roztrzepać. Dodać ostudzone pieczarki, paprykę 
i dymkę. Przyprawić solą i pieprzem. Na patelni rozgrzać 
olej, wlać przygotowaną masę, usmażyć omlet. Od czasu do 
czasu podważać łopatką brzegi omletu, aby masa jajeczna 
spływała pod spód. Karkówkę oprószyć solą, pieprzem 
i przyprawami podanymi w składzie. Na płacie mięsa poło-
żyć kolorowy omlet, przykryć go plastrami boczku. Wzdłuż 
jednego boku układać usmażone kawałki kurczaka. Całość 
zwinąć, spiąć wykałaczkami lub mocno związać. Piec 
w piekarniku nagrzanym do 200°C przez około 2 godziny.

Klops z grzybami
Składniki:

– 50 dag filetów z suma
– 20 dag pieczarek, 
– 1 cebula
– 1 szklanka mleka
– 1 czerstwa kajzerka
– 3 łyżki masła
– 1 jajo
– 4 łyżki oliwy
– sól, pieprz
– bułka tarta
– posiekana natka pietruszki

Wykonanie:
Umyte filety pokroić na nieduże kawałki, skropić sokiem 
z cytryny i odstawić na 20 minut. Kajzerkę namoczyć 
w mleku, po czym odcisnąć i zemleć wraz z rybą. Oczysz-
czone pieczarki i obraną cebulę drobno pokroić, przesma-
żyć na 2 łyżkach oliwy, wymieszać z masą rybną, natką 
i startym serem, doprawić gałką muszkatołową, pieprzem 
i solą. Z powstałej masy uformować podłużny klops i umieś-
cić go w wysmarowanej i obsypanej bułką tartą foremce. 
Posypać wiórkami masła i piec ok. 50 minut w piekarniku 
rozgrzanym do 180°C. Podawać na gorąco lub zimno.

	 Styczeń	 to	 czas	 karnawału,	 czas	 zabawy	
i	wielkiego	 ucztowania.	Kojarzy	 się	 z	balami	
maskowymi,	ale	także	z	domowymi	przyjęciami	
w	gronie	rodziny	i	przyjaciół.	W	tym	okresie	do-
zwolone	jest	świętowanie	oraz	spożywanie	dań,	
które	zaraz	po	karnawale,	czyli	w	okresie	Wiel-

kiego	Postu	są	zakazane.	Czym	jednak	byłaby	te	
spotkania	bez	przepysznego	jedzenia,	które	doda	
nam	energii	do	tańca	i	zabawy.	W	tym	miesiącu	
prezentujemy	przepisy	na	dania	i	przekąski,	które	
możemy	przyrządzić	organizując	karnawałowe	
przyjęcie.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			Redakcja

Brzosteckie smakołyki
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Klops z grzybamiZupa łososiowa

Rolada z karkówki z omletem Sałatka „Słonecznik”

Liczba odwiedzin na www.brzostek.pl ciągle rośnie
	 Z	 roku	 na	 rok	 oglądal-
ność	 gminnego	 serwisu	
rośnie.	W	2013	roku	staty-
styki	 zanotowały	 620341	
odwiedzin,	 czyli	 o	 79223	
więcej	niż	w	roku	poprzed-
nim.	Strona	otwierana	 jest	
prawie	 na	 całym	 świecie,	
a	największym	zaintereso-
waniem	cieszą	 się:	 galerie	
zdjęć,	Wiadomości	 Brzo-
steckie	 oraz	 bieżące	 infor-
macje.
	 Ostatnim	 hitem	 strony	
jest	możliwość	 oglądania	
brzosteckiego	 Rynku	 ze	
specjalnie	 zamontowanej	
do	 tego	 celu	 kamery	 (fot.	
obok).	Obraz	jest	doskona-
łej	 jakości,	nawet	w	 trybie	
pełnoekranowym.

J. Nosal



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. Marcin Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej

Fot. Małgorzata Grzesiakowska z Kamienicy Dolnej Fot. Paulina Baran z Januszkowic 

Fot. Anna Massalska z KrakowaFot. Robert Sypień z Brzostku

Fot. Faustyna Zdziarska z Bączałki

Fot. Jakub Kolbusz z BukowejFot. Agnieszka Zaranek z Nawsia Brzosteckiego


