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NORTHERN PARIS CUP 2000 to  
nazwa międzynarodowego turnie-

ju, jednego z wielu organizowanych 
przez organizację Euro-Sporting w całej 
Europie przez cały rok. W tych turnie-
jach mogą brać udział zawodnicy od 
lat 12 po oldbojów, w dwu kategoriach 
mężczyzn i kobiet. Mecze tego turnieju 
rozgrywano w dwóch miejscowościach: 
w SAINT SOUPPLETS, gdzie walczy-
ło 35 drużyn z 19 klubów i w SAINT 
PATHUS gdzie mecze rozgrywały 43 
drużyny z 28 klubów. 
 Po raz pierwszy w turnieju reprezen-
towana była Polska i co napełnia nas 
dumą, przez klub z małej niebogatej 
gminy Brzostek. Wyjazd ten był moż-
liwy dzięki podjęciu organizacyjnego 
wyzwania przez opiekuna najmłod-
szych zawodników Brzostowianki 
Wiesława Wojnarowskiego i swoistemu 
"pospolitemu ruszeniu" wielkiej liczby 
osób, nie tylko bezpośrednio związa-
nych ze sportem, którzy pomogli w 
zgromadzeniu nieodzownych środków 
finansowych. 
 W wyjeździe udział wzięło 42 za-
wodników, w wieku od 10 do 17 lat z 
następujących wsi: z Siedlisk Bogusz 
- 1, z Opacionki -1, z Kleci - 5, z Zawad-
ki Brzosteckiej - 6, z Nawsia Brzoste-
ckiego - 6 i z Brzostku - 23. Podczas 
podróży młodzieżą opiekowali się: 
Wiesław Wojnarowski, Danuta i Marek 
Tomaszewscy, Janina Łukowicz, Ja-
nusz Gonet i Grzegorz  Sarna (rodzice 
i krewni zawodników). Uczestnicy wy-
prawy między 7 a 16 czerwca pokonali 

nORTHERn pARIS cUp 2000

trasę 3750 km.
 Oficjalne otwarcie turnieju nastąpiło 9 
czerwca w merostwie St. Supplets, gdzie 
mer powitał zebranych następującymi 
słowami:
 "Witam na 11-ej edycji turnieju NORT-
HERN PARIS CUP. Dziękuję wszystkim 
za tak liczne przybycie. W tegorocznym 
turnieju udział weźmie 1530 uczestników z 
6 państw: Polski, Francji, Holandii, Szwaj-
carii, Niemiec i Austrii.
 Szczególnie serdecznie witamy przy-

byszów z Polski, którzy po raz pierwszy 
wezmą udział w naszej imprezie i pokonali 
tak wielki dystans aby reprezentować swój 
kraj.
 Mam nadzieję, że turniej nasz przy-
niesie wiele pozytywnych wrażeń, i że 
odbędzie się w duchu fair play.
Przez dotychczasowe turnieje przewinęło 
się wielu zawodników, którzy odnieśli 
ogromne sukcesy sportowe.
Myślę, że w obecnych zawodach poja-

(Dokończenie na str. 14)

Opiekunowie piłkarzy przekazują zdobyte nagrody Wójtowi Gminy
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Tegoroczne święto ludowców z po- 
wiatu dębickiego odbyło się 11 

czerwca w Brzostku. Obchody roz-
poczęły się Mszą św. w miejscowym 
kościele. Podczas kazania ks. Józef 
Półchłopek trafnie zauważył, iż sytua-
cja w Polsce przypomina przypowieść 
o wieży Babel. Wszyscy mówią tym 
samym językiem, ale o czym innym. 
Nie ma zrozumienia dla tych bez pra-
cy i pracujących, których nie stać na 
utrzymanie własnych rodzin.
 Następnie zebrani złożyli kwiaty pod 
pomnikiem na Rynku i przeszli na teren 
GOK-u gdzie odbywały się dalsze uro-
czystości. Głos zabierali Józef Chudy, 
prezes Zarządu Powiatowego PSL, Jan 
Bury, prezes Zarządu Wojewódzkiego 
i Leszek Bieniek wójt gminy. 
 Następnie wystąpiła Genowefa Pig-

powiatowe święto ludowców

wa oraz kapele ludowe "Czarnianie" z 
Czarnej i "Brzostowianie". Do późnych 

godzin trwał festyn i zabawa.
a. a.

Obok rynku
Tuż za rogiem rynku, można codzien- 

nie oglądać, a przede wszystkim 
wąchać, spektakl spalania całych stert 
śmieci. Mimo obowiązywania tzw. ustawy 
śmieciowej i wynikającego z niej nakazu 
wywozu śmieci na wysypiska, nie wszyscy 
się do tego stosują. Nie pomagają też 
prośby okolicznych mieszkańców zwraca-
jących uwagę na szkodliwość substancji 
ulatniających się podczas spalania (pisa-
liśmy o tym na "Zielonej stronie"), jak i na 
okropne zapachy, dokuczliwe zwłaszcza 
w lecie. A patrząc na tę stałą praktykę 
przychodzi refleksja - po co namawiamy 
dzieci do zbierania makulatury, wydajemy 
na nagrody w tych akcjach duże pienią-
dze, kiedy dorośli na ich oczach palą 
wszystko co uzbierają?

To zdjęcie przedstawia stan pogody  
w dniu 7 kwietnia obecnego roku. 

Rok 2000 nie szczędzi nam anomalii 
pogodowych. Najpierw po długotrwa-
łych deszczach, które groziły powodzią, 
nagle spadły obfite opady śniegu. Spo-
wodowały one wiele uszkodzeń dachów 
i połamały drzewa. Natomiast za dwa 
tygodnie w czasie Świąt Wielkanocnych 
panowała upalna, iście letnia aura. 
Niepokojące jest również to, że już trzeci 
rok z rzędu brzosteckie bociany nie 
doczekają się potomstwa. Tak, jak i w 
ubiegłych latach pisklęta straciły życie 
po gwałtownych  atakach na gniazdo 
obcych ptaków. 

niespodzianki 
pogodowe
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Szanowni państwo!

Mija właśnie dziesięć lat od momentu 
rozpoczęcia działalności przez 

wolny samorząd terytorialny. 8 marca 
1990 r. sejm uchwalił ustawę o samo-
rządzie terytorialnym. 27 maja 1990 r. 
przeprowadzono wolne wybory do rad 
gmin. 42% frekwencja wyborcza była 
porażką wszystkich sił politycznych oraz 
obrazem zmęczenia społeczeństwa i 
jego niewiary w możliwość zmian. Zwy-
cięstwo w wyborach odnoszą kandydaci 
komitetów obywatelskich, kształtujących 
się od roku 1989. Władzę w większości 
gmin, tak zresztą jak i w naszej, obejmują 
ludzie bez doświadczenia w administracji 
lecz pełni energii i zapału do pracy. Wy-
stąpiła wówczas wielka presja, czemu 
trudno się dziwić, aby jak najszybciej 
pozbyć się naczelników oraz ich aparatu 
wykonawczego. Często, przy zmianach 
osobowych nie liczono się z zasadami 
etyki czy też zwykłej przyzwoitości. 
 Faktyczną władzę obejmowali ludzie 
nie mający żadnego doświadczenia w 
jej sprawowaniu. Zdarzało się  więc, 
że nie mając potrzebnych umiejętności 
odtwarzali stary sposób rządzenia.
 19 czerwca 1994 r. odbywają się 
drugie wybory samorządowe. Fre-
kwencja jest jeszcze mniejsza i wynosi 
tylko 36%. W samorządach utrwala się 
trwająca do dziś względna równowaga 
sił "postsolidarnościowych" i "postkomu-
nistycznych".
 Po czterech latach - 19 czerwca 1998 
r. kończy się II kadencja rad gmin. Wy-
bory ogłoszone zostają dopiero na paź-
dziernik. Przez 4 miesiące zarządy gmin 
funkcjonowały bez kontroli rad. Efektem 
tego stanu rzeczy był w naszej gminie 
ponad 300 tys. dług jaki pozostawiono 
nowemu samorządowi obecnej, trzeciej 
kadencji.
 W ciągu tych ostatnich lat Polska 
przeszła również 4 poważne reformy: 
ubezpieczeń społecznych, administra-
cyjną, oświatową i służby zdrowia.
 Bilans dziesięciolecia ma swoje dwie 
bardzo wyraziste strony. Pozytywne 
zmiany są oczywiste. Suwerenność 
państwa i zanik zagrożeń zewnętrznych, 
gospodarka rynkowa z równowagą 
pieniężno-rynkową, racjonalnym ra-
chunkiem ekonomicznym umożliwiają-

cym poprawne inwestowanie, otwarcie 
gospodarcze na świat, szersze pole do 
inicjatyw, czytelny system motywacyjny. 
Nade wszystko zaś wolność polityczna, 
kulejąca czasami, ale funkcjonująca 
demokracja parlamentarna i państwo 
prawne. Inny obraz dziesięcioletniej 
transformacji to wyraźne negatywne 
skutki. Gwałtowny wzrost zróżnicowania 
społecznego spowodował nie tylko po-
większenie dystansu między bogactwem 
i biedą lecz, co gorzej, ukonstytuował 
dwie Polski; jedną ludzi uczestniczą-
cych w rozwoju kraju i korzystających 
z mniejszej lub większej mierze z jego 
owoców, oraz drugą - wykluczonych 
z tego uczestnictwa, zepchniętych na 
margines. Tych drugich są już miliony, w 
tym również dwie trzecie rolników, a na 
naszym terenie większość rolników, trzy 
miliony bezrobotnych tez w większości 
mieszkających na wsi oraz co bardzo 
niepokoi rzesze pozbawionej perspek-
tyw młodzieży, znów w większości po-
chodzącej ze wsi. Coraz widoczniejsze 
jest również mimo reformy, a może na 
jej skutek, załamanie publicznej służby 
zdrowia. 
 W najbliższym czasie musi być 
rozwiązany praktycznie dylemat efek-
tywności gospodarczej i socjalnego 
bezpieczeństwa. Od powodzenia w tej 
sprawie zależeć mogą losy demokracji w 
Polsce. Wolność polityczna jest wartoś-
cią bezcenną i samoistną, niewymienną 
na inne wartości. Jednakże demokracja 
więdnie i wyrodnieje lub pada łupem de-
magogów i oszustów, kiedy zbyt wielkie 
masy obywateli czują się wykluczone i 
zmarginalizowane.
 Samorząd terytorialny nie bierze 
bezpośredniego udziału w rozstrzyganiu 
spraw zasadniczych w państwie, lecz 
jego oddziaływanie może być znaczące 
jeśli stworzy on zwarte sprawne struktu-
ry.
 Co należy więc zrobić aby wzmocnić 
w państwie rolę samorządu terytorialne-
go?
 Po pierwsze: należy zmienić model 
pracy administracji centralnej odziedzi-
czony po starym systemie i działający 
tak jak prze dziesięciu laty. 
 Po drugie: zreorganizować lub też 
ograniczyć do minimum sposób działa-
nia agencji i funduszy rządowych, które 
ze swej istoty blokują procesy decen-
tralizacji państwa. Ogromne pieniądze, 
które Polska ma otrzymać z Unii zechce 
wykorzystać administracja centralna do 
rozbudowania swych wpływów. Samo-
rządy staną się klientem rządu. Zabiegi  

o dostęp do kasy to najlepsza sposob-
ność do ciągłego rozwoju korupcji.
 I po trzecie: należy unikać wprowa-
dzania do samorządu polityki, która 
doprowadza do aktywności głównie w 
sferze walk personalnych.
 Co te wszystkie reformy i zmiany 
przyniosły naszej gminie?
 W 1993 roku gminy mogły przejąć 
na swoim terenie zarządzanie oświatą 
na poziomie podstawowym. Obligato-
ryjne przejęcie tych zadań nastąpiło 1 
stycznia 1996 r. Wcześniejsze przyjęcie 
oświaty przez naszą gminę pozwoliło 
zorganizować sprawny aparat obsługi 
szkół i wykorzystać będące wówczas w 
dyspozycji gminy środki na ich remonty. 
Jednocześnie działania te zasadniczo 
zmieniły strukturę gminnych finansów 
oraz rozpoczęły trwającą do dziś wojnę o 
pieniądze na oświatę. Tylko dziś tę wojnę 
samorządy nie toczą we własnym gro-
nie, między radnymi na co przeznaczyć 
fundusze, lecz przeciw państwu, które 
koszty wszelkich reform i zmian praw-
nych zrzuca na samorząd. Same zaś 
szkoły wyraźnie zyskały na tej zmianie.
 Od 1 stycznia 1999 r. na skutek re-
formy administracyjnej Państwa gminę 
naszą włączono do nowo powstałego 
powiatu dębickiego i woj. podkarpackie-
go. Z osądem skutków tej reformy należy 
jeszcze poczekać. W tym samym czasie 
rozpoczęła się reforma służby zdrowia. 
Do tej pory na teren gminy dotarły tylko 
utrudnienia związane ze zmianami w tej 
dziedzinie.
 Oprócz działań narzuconych przez 
państwo samorząd sam musi rozwiązy-
wać wiele problemów. Dziś na sali goś-
cimy osoby, które piastowały godność 
radnego w pierwszej i drugiej kadencji. 
Państwa spojrzenie na tamte lata może 
różnić się od moich spostrzeżeń chociaż-
by z powodu różnic w warunkach pracy 
tych trzech samorządów.
 W pierwszej kadencji zachłyśnięcie 
wolnością powodowało duży entuzjazm. 
Tworzenie nowej rzeczywistości było 
jednak poważnym zadaniem. Brak było 
wzorców, nikt już bowiem nie pamiętał 
uregulowań prawnych przedwojennego 
samorządu. Nowe rozwiązania prawne 
tworzone przez Radę Gminy pierwszej 
kadencji inicjowane przez jej Przewod-
niczącego Pana Wiesława Stanaszka 
okazały się słuszne i zgodne z ideą de-
mokracji. Powróciła do nich rada trzeciej 
kadencji, unieważniając zmiany statut 
gminy wprowadzone prze radę drugiej 
kadencji. 

Wystąpienie przewodniczącej 
Rady Gminy na uroczystej sesji  
w dniu 7 czerwca 2000 r.

(Dokończenie na str. 4)
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 Jeśli zaś chodzi o finanse, to miniony 
okres był znacznie łatwiejszy choćby 
z tego powodu, że w budżecie gminy 
środków było znacznie więcej niż dzi-
siaj. Przez okres poprzednich kadencji 
łatwiej było uzyskiwać środki spoza 
budżetu. Obecnie trudno jest pozyskać 
dodatkowe pieniądze, a gminy wiejskie 
maja z tym szczególne problemy. Pod 
tym wzg lędem 
nasza gmina nie 
wykorzystała tej 
sprzyjającej, finan-
sowej koniunktury. 
Porównując osiąg-
nięcia inwestycyj-
ne innych gmin 
trzeba stwierdzić, 
że pozostaliśmy w 
tyle. Obecnie przy 
znacznie mniej 
sprzyjających wa-
runkach musimy 
doganiać innych. 
Podczas tej cią-
głej gonitwy za 
pieniędzmi należy 
uważać by nie pogubić ludzi. Bo jak to 
w biegu bywa, łatwo nie zauważyć tych, 
którzy stoją obok.
 Jeśli już mówimy o ludziach, to 
warto wspomnieć tych, którzy potrafili 
przez trzy kadencje utrzymać sympatię 
swoich wyborców. Są to Panowie józef 
Dziadura radny z Bączałki i Zbigniew 
Smagacz z Grudnej Dolnej. Dwukrotnie 
radnymi wybrani zostali: Pani Elżbieta 
Gąsior (II i III kadencja) oraz Panowie 
jan chmura (I, II), Jerzy Kmiecik (II, 
III), Andrzej Mokrzycki (I, II), Zbigniew 
Raś (II, III) i piotr Szczepkowicz radny 
I i III kadencji. Spośród byłych członków 
Rady Gminy wywodzą się również dzi-
siejsi radni Rady Powiatu - Pani Maria 

przebięda i Panowie Leszek Bieniek, 
jan chmura, Grzegorz Grzesiakow-
ski.
 Mówiąc o początkach samorządności, 
nie możemy nie wspomnieć o pierwszej 
wolnej organizacji działającej już od roku 
1989 na rzecz samorządności. Mam 
oczywiście na myśli Towarzystwo Miłoś-
ników Ziemi Brzosteckiej, stowarzysze-
nia, z którego wywodzi się dwoje Prze-

wodniczących Rady i organizacji, która 
stworzyła pierwsze w historii Brzostku 
sublokalne czasopismo istniejące od 10 
lat - "Wiadomości Brzosteckie". Pismo 
zawsze propagowało ideę samorządno-
ści i szeroko rozumianej wolności. 
 Na zakończenie należy wspomnieć, 
że obecnie przygotowywany jest w sej-
mie nowy projekt ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Wstępne komentarze mówią o propono-
wanych tam rozwiązaniach jako nieko-
rzystnych dla gmin. Zmieniona filozofia 
konstruowania dochodów tych jednostek 
może spowodować, że choć zwiększone 
zostaną dochody własne to jednocześ-
nie likwiduje się dotacje i subwencje 

m.in. oświatową i drogową. Natomiast 
zwiększenie wpływów w zmniejszonych 
podatkach (MF proponuje obniżenie 
progów podatkowych) może więc ozna-
czać jedynie rekompensatę utraconych 
dochodów.
 W sejmie trwają również prace nad 
nowelizacją ustawy o samorządzie 
gminnym. Zmiany polegać mają na 
wprowadzeniu powszechnych wyborów 

wójta w niewiel-
k i ch  gm inach , 
ograniczeniu licz-
by radnych oraz 
zmian ie  zasad 
funkcjonowania 
zarządu gminy.
Szanowni Pań-
stwo! 
 Dziesięć lat 
to duży okres cza-
su. Uważam, że 
w tak krótkim wy-
stąpieniu nie ma 
możliwości pełnej 
oceny działalno-
ści samorządu. 
Zwłaszcza, że sa-

morząd roku 1990 i 2000 to już zupełnie 
różne instytucje.
 Moim celem nie była też ocena pracy 
poprzedników, lecz chęć przypomnienia 
kilku ważnych faktów historycznych z 
dziejów naszego Państwa i najbliższej 
ojczyzny, jaką jest dla nas Gmina Brzo-
stek.
 Myślę, że doskonałym zamknięciem 
pierwszego dziesięciolecia działalności 
wolnego samorządu było by przyjęcie 
przez Radę, dyskutowanego już wcześ-
niej Honorowego Kodeksu Radnego. 
Kodeksu, który zajmuje się sferą leżącą 
między prawem a moralnością, sferą nie 
uregulowaną prawnie, a bardzo istotną 
dla każdego samorządowca.

(Dokończenie ze str. 3)

Doroczne nagrody 
Rady Gminy
Podczas Sesji wręczono tegoroczne nagro- 

dy Rady Gminy przyznawane za działalność 
na rzecz rozwoju i promocji Gminy Brzostek. 
Nagrody otrzymali:
 Pan jan Kolbusz, rekomendowany przez Radę 
Sołecką wsi Brzostek, za całokształt działalności 
na rzecz gminy.
 Ks. Marek Marcićkiewicz za działalność na 
rzecz sanktuarium maryjnego w Przeczycy.
 Pan józef nosal, rekomendowany przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, za 
wykonanie strony internetowej Gminy Brzostek 
oraz pracę przy tworzeniu "Wiadomości Brzoste-
ckich".
 Państwo Zofia i józef Serwińscy za opiekę 
nad cmentarzem z I wojny światowej w Kleciach.
 Ks. czesław Szewczyk, rekomendowany 
przez Radę Sołecką wsi Brzostek, za wkład w 

renowację i budowę obiektów sakral-
nych w parafii Brzostek.
 Podczas sesji nagrody za zbiórkę 
makulatury z rąk Wójta Gminy ode-
brali uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Przeczycy za pierwsze miejsce 
(telewizor), ZSO w Januszkowicach 
(skaner) za drugie miejsce i SP w 
Kamienicy Dolnej (sprzęt sportowy) 
za miejsce trzecie.
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2 maja w Dębicy odbyły się I Kon- 
frontacje Kapel Ludowych i Ze-

społów Śpiewaczych. W "Konfron-
tacjach" tych wzięła udział kapela 
ludowa "Brzostowianie".
 Brzostowianie wystąpili w następu-
jącym składzie: Franciszek Zastawny 
- skrzypce, Jan Zastawny - kontrabas, 
Zbigniew Gierut - akordeon, Euge-
niusz Gierut - klarnet, Stefan Czech 
- trąbka. Utwory wokalne wykonywał 
Kazimierz Papciak.
 Kapela "Brzostowianie" zajęła II 
miejsce. Pierwsze miejsce zdobyła 

Raz na ludowo
kapela Kazimierza Kantora z Dębicy 
a trzecie zespół śpiewaczy "Senior" z 
Domu Kultury "Kosmos".
 Ponadto wystąpiły kapele ludowe 
i zespoły śpiewacze: "Czarnianie" z 
Czarnej, "Paszczynianie" z Paszczyny, 
"Brzeźniczanie" z Brzeźnicy i "Soli-
darny Senior" z Dębicy.
 Gratulujemy kapeli "Brzostowia-
nie" zajęcia II miejsca i życzymy dal-
szych sukcesów w upowszechnianiu 
muzyki ludowej i promocji gminy 
Brzostek.

K. P.

Tradycją w CKiCz stał się już Kon- 
kurs na Pisankę Ludową i Plastykę 

obrzędową związaną z okresem Wielka-
nocy, ogłoszony w tym roku już po raz 
piąty. Z każdym rokiem konkurs ten jest 
bogatszy i bardziej interesujący.
 W tym roku wzięło w nim udział 
9 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 4 
oddziały przedszkolne, 4 osoby doro-
słe, młodzież z ZSR oraz dzieci, które 
przedstawiły swe prace indywidualnie.
 Czego tu nie było? Bogactwo pomy-
słów, różnorodność technik i form, pre-
cyzja i kunszt wykonania. Komisja miała 
spore trudności z oceną. Jednym bardziej 
podobały się kunsztownie wykonane 
pisanki, innym artystyczne kompozycje 
wielkanocne i dekorowane mazurki. W 
rezultacie wyłoniono zwycięzców w 
trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii dzieci - przedszkola:

V Gminny Konkurs na pisan-
kę Ludową i plastykę związa-
ną z okresem Wielkanocy

1. Przedszkole w Grudnej Górnej
2. Oddział przedszk. w Smarżowej
3. Oddział przedszk. w Januszkowi-

cach
4. Przedszkole w Brzostku
W kategorii dzieci-szkoły podstawowe:
1. SP w Smarżowej
2. SP w Brzostku
3. SP w Siedliskach-Bogusz
W kategorii dorosłych:
1. Zespół Szkół Rolniczych
2. P. Maria Oprządek z Kamienicy Dol-

nej
3. P. Barbara Zięba i Stanisław Czech z 

Brzostku
Od 10 kwietnia do końca miesiąca moż-
na było oglądać te prace na pokonkurso-
wej wystawie w sali klubowej Gminnego 
Domu Kultury. Wystawa cieszyła się 
ogromną popularnością.

E. M.

Tegoroczne obchody "Święta - 3  
Maja" w Brzostku rozpoczę-

ły się Uroczystą Mszą Świętą w 
Kościele Parafialnym w Brzostku o 
godz.11.30, którą uświetnił występ 
Orkiestry Dętej OSP z Żurowej. 
 Po Mszy Świętej około godz. 
13.00 wyruszył ulicami Brzostku w 
kierunku Domu Kultury korowód 
prowadzony przez orkiestrę dętą 
z Żurowej, poczty sztandarowe i 

kosynierów z Bieździedzy.
 W trakcie przemarszu składano 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
ofiar pomordowanych podczas II 
wojny światowej, pod pamiątkową 
tablicą Józefa Piłsudskiego, oraz 
pod tablicą pamięci zamordowanych 
przez okupanta niemieckiego w cza-
sie pacyfikacji Brzostku. 
 Na scenie Gminnego Ośrod-
ka Kultury odbyła się uroczysta 

Niedawno odbył się w Brzostku I  
Gminny Konkurs Ortograficzny 

dla Gimnazjalistów zorganizowany 
przez Gimnazjum w Brzostku oraz 
Centrum Kultury i Czytelnictwa. 
Do pisania tekstu o skomplikowa-
nym życiu owadów przystąpiło 22 
najlepszych uczniów z Brzostku, 
Siedlisk i Januszkowic. Anonimowe 
prace poprawiała komisja powołana 
przez organizatorów. Po przeliczeniu 
punktów ogłoszono wyniki: Olga 
Pruchnik z Gimnazjum w Brzostku 
pokonała rówieśników i zdobyła I 
miejsce. Drugie zajęła Barbara Bar-
barzak z tej samej szkoły, a trzecie 
- Małgorzata Papier z Siedlisk Bo-
gusz. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali poczęstunek, nagrody i 
dyplomy ufundowane przez Marię 
Przebiędę - radną powiatu dębickie-
go, Kazimierza Papciaka - dyrektora 
CKiCz, Urszulę Kobak - dyrektora 
Gimnazjum w Brzostku oraz radę 
rodziców.
 Młodzież bardzo poważnie po-
traktowała dyktando. Na pewno 
niejeden raz przewertowała słownik 
ortograficzny, przestudiowała zasa-
dy i wyjątki, i dzięki temu uniknęła 
dużej liczby błędów. Na zakończenie 
imprezy uczniowie w przyjaznej 
atmosferze wymieniali się własnymi 
ortograficznymi doświadczeniami.
 Wicewójt gminy Piotr Szczepko-
wicz gratulował wszystkim sukcesu 
w zmaganiach z zawiłościami polskiej 
ortografii. Z chęcią przyjął propozycję 
wzięcia udziału w czerwcowym dyk-
tandzie, w którym dorośli zmierzą się 
z najlepszymi gimnazjalistami.

K. P.

Dyktando 2000

Obchody "Święta - 3 Maja" w Brzostku
akademia. Złożyły się na nią oko-
licznościowe przemówienia władz 
gminy, montaż słowno-muzyczny 
nawiązujący do historii "3 Maja" 
w wykonaniu uczniów ze szkoły 
podstawowej w Brzostku, występ 
orkiestry dętej OSP w Żurowej pod 
dyrekcją p. Tadeusza Wróbla oraz 
występ Kapeli Ludowej "Brzosto-
wianie".

K. P.
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Jeszcze tylko uczniowie obecnych klas  
III szkół średnich zdawać będą w 

przyszłym roku maturę "po staremu". 
Następne roczniki egzamin dojrzałości 
składać będą według przepisów zawar-
tych w dokumencie "Standardy wymagań 
egzaminacyjnych", który określa formę 
poszczególnych egzaminów. Poniżej 
w skrócie prezentujemy, jak będzie 
wyglądała nowa matura z przedmiotów 
obowiązkowych.
język polski
 Egzamin ustny - uczeń wybiera na po-
czątku klasy maturalnej jeden z tematów 
z listy zaaprobowanej przez okręgową 
komisję egzaminacyjną i pracuje nad 
nim. Na egzaminie wypowiada się na ten 
temat, a następnie odpowiada na pytania 
egzaminatorów. Egzamin pisemny trwa 
4,5 godz. Składa się z trzech części - 
podczas pierwszej (80 min) za pomocą 
różnych zadań, których wykonanie wy-
maga uważnego przeczytania podanego 
tekstu, jest sprawdzana umiejętność czy-
tania ze zrozumieniem, w czasie drugiej 

nowe
matury

(90 min) maturzysta powinien napisać 
pracę na jeden z dwóch tematów (do wy-
boru), podczas trzeciej części (100 min), 
przeznaczonej jedynie dla zdających na 
poziomie rozszerzonym, sprawdza się 
umiejętność pisania własnego tekstu z 
dziedziny szeroko pojętej kultury z pozycji 
twórczego odbiorcy; do wyboru są dwa 
tematy.
język obcy nowożytny 
 Egzamin ustny - na poziomie pod-
stawowym zdający i egzaminator kon-
wersują o typowych sytuacjach oraz o 
prezentowanych uczniom ilustracjach, 
na poziomie rozszerzonym, jak podczas 
egzaminu z języka polskiego, maturzy-
sta omawia wybrany wcześniej temat, a 
następnie rozmawia o nim z egzamina-
torem. Egzamin pisemny trwa 4,5 godz. 
Pierwsza część (90 min) poświęcona 
jest sprawdzeniu rozumienia ze słuchu 
i znajomości struktur leksykalno-grama-
tycznych, druga (120 min) - sprawności 
pisania w danym języku i polega na 
napisaniu tekstu (lub tekstów - poziom 
rozszerzony) na zadany temat, w czasie 
trzeciej części egzaminu (30 min) spraw-
dzane jest rozumienie ze słuchu; uczeń 
powinien rozwiązać zadania dotyczące 
wysłuchanego tekstu, w części czwartej 
(30 min - tylko poziom rozszerzony) 

trzeba rozwiązać dodatkowe zadania 
dotyczące wysłuchanego tekstu. Forma 
tego sprawdzianu bardzo przypomina 
popularne u nas egzaminy z języka 
angielskiego FCE (First Certificate in 
English).
Matematyka 
 Wyłącznie egzamin pisemny trwający 
4,5 godz. Część pierwsza (90 min) to ze-
staw krótkich zadań badających zrozumie-
nie pojęć i umiejętność ich stosowania w 
prostych sytuacjach; część druga (90 min) 
- rozwiązanie zestawu zadań o charakte-
rze problemowym badających umiejętność 
zastosowania wiedzy; część trzecia (90 
min - tylko poziom rozszerzony) - rozwią-
zanie dodatkowych zadań wymagających 
praktycznego zrozumienia elementów 
metodologii matematyki (definicja, twier-
dzenie, założenie, dowód, korzystanie z 
twierdzenia, hipoteza, posługiwanie się 
definicją itp.).
 Poza trzema przedmiotami obowiąz-
kowymi maturzysta będzie mógł wybrać 
czwarty przedmiot z długiej listy obejmują-
cej, obok tradycyjnych przedmiotów, jak hi-
storia, geografia, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka, język klasyczny czy jeszcze 
jeden język obcy również historię sztuki, 
historię muzyki lub wiedzę o tańcu.

a a

W ostatnim czasie w Przedszkolu Pu- 
blicznym w Brzostku kierowanym 

przez p. Różę Maziarz nastąpiły pozy-
tywne zmiany dotyczące współpracy 
z rodzicami. Obecnie rodzice bardzo 
chętnie włączają się w życie przedszkola. 
Dyskutują, ustalają, pomagają i organi-
zują wspólnie z nauczycielami spotkania 
i imprezy jak:
- spotkanie przy ognisku z okazji "po-
żegnania lata" (październik - stadion 
sportowy)
- "Andrzejki" (listopad)
- "pożegnanie jesieni" - spotkanie 
wszystkich grup przedszkolnych (gru-
dzień)
- "Mikołajki" (grudzień)
- jasełka i spotkanie opłatkowe (sala 
kinowa CKiCz w Brzostku - styczeń)
- spotkanie z okazji "Dnia Babci i 
Dziadka" (sala kinowa CKiCz w Brzostku 

- styczeń)
- bal karnawałowy (sala gimnastyczna 
SP w Brzostku - luty)
- "pożegnanie zimy" - spotkanie wszyst-
kich grup przedszkolnych (luty)
- piknik rodzin z okazji dnia "Matki, Ojca 
i Dziecka" (występy dzieci, wręczanie 
upominków, gry i zabawy zorganizowane, 
korzystanie z bufetu, ognisko - stadion 
sportowy - czerwiec)
- "pożegnanie wiosny" - spotkanie 
wszystkich grup przedszkolnych (czer-
wiec)
- spotkanie z okazji zakończenia roku 
szkolnego (czerwiec).
W tym roku szkolnym w poszczególnych 
grupach wiekowych pracowały nauczy-
cielki:
- w grupie 3-4-latków - Małgorzata Śliż, 
Izabela Pieniądz i Kazimiera Lemek,
- w grupie 5-latków - Dorota Nawracaj i 

przedszkole - wspólna praca i zabawa

Doroczne Zawody Sportowo-Po 
żarnicze Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu gminy oraz OSP 
z Jodłowej odbyły się, w przeciwień-
stwie do lat ubiegłych, w strugach 
padającego deszczu i przy niskiej 
temperaturze. Jednak jak zwykle 
temperatura rywalizacji była wyso-
ka. Zawody sędziowali pracownicy 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Dębicy.

M-sce Nazwa jednostki Pkt. za ćw. 
bojowe

Pkt. za 
sztafetę

Pkt. 
razem

1. Nawsie Brzosteckie 51 65 116
2. Brzostek 51 75 126
3. Januszkowice (wieś) 62 76 138
4. Grudna Górna 66 72 138
5. Siedliska Bogusz 69 73 142
6. Skurowa 88 72 160
7. Bukowa 87 83 170
8. Opacinka 98 82 180
9. Kamienica Górna 105 81 186

10. Grudna Dolna 148 78 226

Róża Maziarz,
- w grupie 6-latków - Alicja Niklewicz i 
Janina Bonarek.
W ciągu roku szkolnego w każdej grupie 
przedszkolnej przeprowadzone zostały 
dwa lub trzy zajęcia "otwarte", na które 
zaproszono rodziców. Dzieci 5 i 6 letnie 
wspólnie z rodzicami wykonały prace, któ-
re brały udział w konkursie "Wielkanocna 
pisanka". Zaś 6-latki wykonały pracę-pla-
kat konkursowy pt. "Zdrowiej żyć".
 Konkursy były organizowane przez 
CKiCz w Brzostku, a za udział w nich 
przedszkolaki otrzymały dyplomy i nagro-
dy książkowe.
 W imieniu dyrektora oraz pracowników 
przedszkola - wszystkim rodzicom skła-
damy tą drogą serdeczne podziękowania 
za dobrze układającą się współpracę, 
życzliwość i wspaniałą atmosferę.

Alicja Niklewicz

 W zawodach udział wzięły 
również trzy drużyny mło-
dzieżowe. Wśród chłop-
ców zwyciężyli druhowie z 
Nawsia Brzosteckiego, dru-
gie miejsce zajęła drużyna 
z Brzostku. Klasą dla sie-
bie okazała się dziewczęca 
drużyna z OSP Brzostek. 
Należy pochwalić aktywną 
pracę z młodzieżą jednostek 
z Brzostku i Nawsia. Kadr nie 
zabraknie.

Zawody w strugach deszczu
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Rywalizacja tenisistów stołowych z uwagi na specyficzny  
charakter ich prowadzenia trwa praktycznie cały rok 

kalendarzowy. Rozgrywki ligowe rozgrywane są systemem 
jesień/wiosna, natomiast ich uzupełnieniem są rozgrywki 
indywidualne. Są one prowadzone jako cykl turniejów w 
podokręgach, w województwach oraz ogólnopolskie.
 Z uwagi na fakt kończących się rozgrywek ligowych se-
zonu 1999/2000 nadeszła pora aby w części podsumować 
miniony sezon. W rozgrywkach o mistrzostwo II ligi uzyskano 
w poszczególnych meczach następujące wyniki:

I runda
1. LKS Brzostowianka SEKO - Górnovia Smak Eko Górno 2:8
2. AZS Politechnika Rzeszów - LKS Brzostowianka SEKO 9:1
3. MLKS Nurt Przemyśl - LKS Brzostowianka SEKO 5:5
4. LKS Brzostowianka SEKO - TTS Kolporter Tarnów 6:4
5. LKS Wisła Tankpol Szczucin - LKS Brzostowianka SEKO 4:6
6. LKS Brzostowianka SEKO - KS Leśnik Tymbark 6:4
7. KS Gorce Nowy Targ - LKS Brzostowianka SEK 6:4
8. LKS Brzostowianka SEKO - KS Pocztowiec Kraków 2:8
9. KS Podgórze Kraków - LKS Brzostowianka SEKO 9:1
10. LKS Brzostowianka SEKO - MKS Orzeł Przeworsk 5:5
11. PKS Kolping Jarosław - LKS Brzostowianka SEKO 8:2
12. LKS Brzostowianka SEKO - PUKS Tarnów  5:5
13. GKS Janina Libiąż - LKS Brzostowianka SEKO  7:3

II runda
1. MKS Orzeł Przeworsk - LKS Brzostowianka SEKO  5:5
2. KS Leśnik Tymbark - LKS Brzostowianka SEKO  4:6
3. LKS Brzostowianka SEKO - MLKS Nurt Przemyśl 8:2
4. LKS Brzostowianka SEKO - LKS Wisła Tankpol Szczucin 7:3
5. TTS Kolporter Tarnów - LKS Brzostowianka SEKO 5:5
6. LKS Brzostowianka SEKO  - KS Podgórze Kraków 8:2
7. PUKS Tarnów - LKS Brzostowianka SEKO  4:6

 Po rozegraniu 20 spotkań z których 8 zakończyło się 
zwycięstwem, 5 remisem, a 7 przegraną końcowa tabela 
przedstawia się następująco:
1. AZS Politechnika Rzeszów    18   29  117 : 63
2. PKS Kolping Jarosław      18   26  108 : 72
3. KS Pocztowiec Kraków     18   24  110 : 70
4. KS Górnowia Górno       18   24  116 : 64
5. GKS Janina Libiąż       18   21   94 : 86
6. KS Gorce Nowy Targ      18   17  81 : 99
7. KS Kolporter Tarnów      20   22  07 : 93
8. KS Podgórze Kraków      20   21   98 : 102
9. LKS Brzostowianka SEKO   20   21   93 : 107
10. PUKS Tarnów        20   16   98 : 102
11. LKS Tankpol Szczucin     20   13   76 : 124
12. MLKS Nurt Przemyśl      20   12    73 : 127
13. MKS Orzeł Przeworsk     20   12   83 : 117
14. KS Tymbark         20   10    86 : 114

 Do I ligi po zwycięskich meczach barażowych z Celpolem 
Łask awansowała drużyna AZS Politechnika Rzeszów a II 
ligę opuszczą dwie ostatnie drużyny z tabeli.

 Trwają rozgrywki o mistrzostwo III ligi. Do tej pory uzyskano 
następujące wyniki:

I runda
1. LKS Brzostowianka SEKO II - KS Górnowia Smak Eko II 2 : 10
2. K S Naftomontaż II Krosno - LKS Brzostowianka SEKO II 10 : 5
3. LKS Brzostowianka SEKO II - Hipol II Jedlicze  7 : 10
4. GLKS Strzelec Frysztak - LKS Brzostowianka SEKO II 8 : 10
5. LKS Brzostowianka SEKO II - LZS Kąkolówka  10 : 8
6. LKS Jar Kielnarowa - LKS Brzostowianka SEKO II 10 : 1
7. LUKS Tarnobrzeg - LKS Brzostowianka SEKO II  10 : 5
8. LKS Brzostowianka SEKO II - MKS Orzeł II Przeworsk 10 : 4
9. MLKS Piskorowice - LKS Brzostowianka SEKO II 9 : 9
10. LKS Brzostowianka SEKO II - LUKS Tajfun Widacz 2 : 10
11. KS Naftomontaż Krosno - LKS Brzostowianka SEKO II 10 : 0
12. LKS Brzostowianka SEKO II - GLKS Beskid N. Żmigród 10 : 8

13. UKS Wiercany - Brzostowianka II   0 : 2

II runda
1. LZS Kąkolówka - LKS Brzostowianka SEKO II  9 : 9
2. Hipol II Jedlicze - LKS Brzostowianka SEKO II  9 : 9
3. LKS Brzostowianka SEKO II - LUKS Tarnobrzeg 9 : 9
4. LKS Brzostowianka SEKO II - MLKS Piskorowice 4 : 10
5. MKS Orzeł II Przeworsk - LKS Brzostowianka SEKO II 6 : 10
6. LKS Brzostowianka SEKO II - GLKS Strzelec Frysztak 10 : 6
7. GLKS Beskid Nowy Żmigród - Brzostowianka II  6 : 10

 Po rozegraniu 20 meczów z których 7 zakończyło się wy-
graną, 4 remisem, a 9 porażką, końcowa tabela przedstawia 
się następująco:

1. KS Naftomontaż Krosno
2. KS Górnowia Smak Eko II
3. LKS Jar Kielnarowa
4. K S Naftomontaż II Krosno
5. UKS Wiercany
6. LUKS Tajfun Widacz
7. MLKS Piskorowice
8. UKS Tarnobrzeg
9. LKS Brzostowianka SEKO II
10. Hipol II Jedlicze
11. LZS Kąkolówka
12. GLKS Strzelec Frysztak
13. MKS Orzeł II Przeworsk
14. GLKS Beskid Nowy Żmigród

 W zmaganiach indywidualnych w klasyfikacji podsumo-
wującej  rozegrane turnieje kwalifikacyjne i turniejów rangi 
mistrzowskiej, w klasyfikacji młodzików Grzegorz Nykiel 
uplasował się na 17 miejscu w Polsce oraz 3 miejscu w woj. 
podkarpackim. W kategorii seniorów 7 miejsce w woj. pod-
karpackim wywalczył A. Błaś, 10 miejsce - Artur Kurek, 22 
miejsce - Leszek Prokuski, 24 miejsce - Damian Mikrut, 50 
miejsce - Grzegorz Sarna.
 Ostatnim akordem sezonu były mistrzostwa Polski Ludo-
wych Zespołów Sportowych, które rozegrano w dniach 17-18 
VI w Ostrowie Wielkopolskim. 
 Wysokie 4 lokaty w swoich kategoriach wiekowych wy-
walczyli Grzegorz Nykiel w kategorii młodzik i Rafał Błaś w 
kategorii senior.
 W rozgrywkach tenisowych uczestniczyli i to z powodze-
niem również amatorzy. 
 W ramach Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego, 
która organizowana była pod patronem Marszałka Sejmu 
Stanisława Zająca i Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Bogdana Rzońcy, po eliminacjach gminnych ich zwycięzcy 
pojechali na zawody szczebla powiatowego. 
 W eliminacjach w Dębicy uczestniczyli: Łukasik Joanna, 
Szafran Małgorzata, Konica Monika, Tyrcha Barbara, Potrze-
ba Mateusz, Tomaszewski Michał, Kuk Stanisław, Bonarek 
Wojciech, Tomaszewski Marek, Kmiecik Edward.
 W klasyfikacji drużynowej drużyna gminy Brzostek wywal-
czyła I miejsce i puchar. Natomiast indywidualnie najlepiej 
wypadł Mateusz Potrzeba, który wygrał swoją kategorię 
wiekową i awansował do finału wojewódzkiego, gdzie również 
wywalczył I miejsce, puchar i nagrodę rzeczową.

Komunikat 
 W ramach działalności Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku powstała szkółka tenisa stołowego dla dzieci. 
 Zajęcia prowadzone są w środy i piątki w godzinach 15.00 
- 17.00 w sali gimnastycznej SP  w Brzostku przez instruktora 
tenisa stołowego Leszka Prokuskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
S. Król

Tenis stołowy na koniec sezonu 1999/2000
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Ksiądz Mieczysław Ma-
liński urodził się w 

Brzostku w 1923 r. (z za-
pisków przy adnotacji do-
tyczącej chrztu wynika, że 
jego rodzice mieszkali w 
Brzostku pod nr 1). Świę-
cenia kapłańskie otrzymał 
w 1949 r. Studiował w 
Rzymie, w Monachium 
oraz w Munster. Pracę 
doktorską obronił w Rzy-
mie. Opublikował ponad 
80 książek poświęconych 
m.in. teologii, historii koś-
cioła, Karolowi Wojtyle. Są 
w jego dorobku reportaże, 
felietony, eseje i powieści. 
Zadziwia nieprawdopo-
dobną żywotnością i wciąż 
młodym wyglądem.
 Poniżej przedstawiamy 
fragmenty rozmowy, którą R. Kijowska i 
P. Piotrowski przeprowadzili z ks. Maliń-
skim i zamieścili w książce pt. "Chwila 
szczerości".
RK, pp: - jak się Ksiądz przygotowuje 
na trzecie tysiąclecie?
MM: - Dla mnie trzecie tysiąclecie już 
dawno się zaczęło.
- jak to Ksiądz rozumie?
- To nowa epoka chrześcijaństwa.
- A bardziej konkretnie?
- Nowy model kapłaństwa. Nowy mo-
del człowieka świeckiego, nowy język 
teologiczny, nowe rozumienie chrześ-
cijaństwa.(...)
- Te rozmowy?
- Tak. Rozmowy z młodzieżą w drodze, 
przy ogniskach, podczas posiłków, od-
poczynków. tematów było morze. bez 
ograniczeń. Wszystkie pytania, choćby 
najgłupsze, choćby najtrudniejsze były 
uszanowane i spotykały się z moją 
odpowiedzią. wtedy się przekonałem, 
ile w młodzieży niewiedzy, ale zarazem 
ile mądrości, ile ciekawości, ale i bez-
radności.
-A tak nawiasem mówiąc, wciąż 
słyszymy o trudnościach, jakie mają 
księża katecheci uczący młodzież 
szkół średnich.
-Serdecznie im polecam wędrówki z 
młodzieżą, więcej kontaktów pozaszkol-
nych. I zasadę otwartych drzwi swojego 
prywatnego domu.
-nie miał Ksiądz trudności ze strony 
władz?

-Oczywiście. Wezwali mnie i upominali, i 
ostrzegali, żebym nie chodził z młodzie-
żą na wycieczki, bo od wychowania jest 
partia, a księża niech pilnują kościoła.
-I co Ksiądz na to?
-Nic. Uważałem, że to mój obowiązek, 
że bez ciągłego kontaktu z młodzieżą nie 
ma prawdziwej katechizacji, bo dodam, 
że nie ograniczałem się do wycieczek. 
Wszystko robiliśmy razem. Chodziliśmy 
razem do kina, jeździliśmy na Targi 
Poznańskie, na Festiwal Młodzieży do 
Warszawy i tak dalej, i tak dalej.
-To Ksiądz poświęcił się całkowicie 
młodzieży?
-Nie tylko młodzieży, ale i jej rodzicom, 
bo nie można przyjaźnić się z młodzieżą, 
nie znając jej domu, dlatego mój dzień 
kształtował się specyficznie. Msza św. 
o godzinie 6 rano, śniadanie w knajpie 
u Teodora Klimnickiego, ojca moich 
chłopców (Tadka i Adama), obiad w 
szkole pomiędzy lekcjami i wieczorna 
herbata w kolejnym domu moich chłop-
ców i dziewcząt.
-To nie szedł Ksiądz na posiłki na 
plebanię?
-Nie, skrystalizował się w tym czasie mój 
model księdza świeckiego. (...)
-To tyle odnośnie do trzeciego ty-
siąclecia?
-Ależ skąd, to dopiero początek.
-A więc, co z kolei?
-Wciąż sprawa mówienia o Bogu słowa-
mi dnia powszedniego. tego nauczyłem 
się między innymi od mojej młodzieży. 

Coraz inaczej wyglądały moje wykłady 
i kazania.
-Słyszeliśmy o najkrótszym kazaniu, 
jakie Ksiądz wygłosił w jednym z koś-
ciołów. celebrans nie wiedział, czy 
rozpocząć już credo, spodziewał się 
czegoś więcej, a tu kazanie w jednym 
zdaniu: Chrystus zmar-twych-wstał, a 
wy i tak w to nie wierzycie. Amen.
-Nie, to było inaczej: Chrystus zmar-
twychwstał i my zmartwychwstaniemy, 
ale i tak w to nie wierzycie, ale bez 
"amen". Zresztą to nie było najkrótsze 
kazanie. Najkrótsze kazanie brzmiało: 
Chamiejemy. Trzeba dodać, że zostało 
powiedziane w konkretnych okolicznoś-
ciach, wszystkim znanych. Stąd to jedno 
słowo było czytelne. Było jeszcze inne 
kazanie, nawet krótsze, po ogłoszeniu 
stanu wojennego. Ograniczyło się do 
mojego wejścia na ambonę i zejścia z 
niej. Nie powiedziałem ani słowa.
-podobno Ksiądz mówi codziennie 
kazanie?
-Nie odprawiam mszy świętej bez kaza-
nia. Choćby był tylko jeden człowiek w 
kościele. Oczywiście w dzień powszedni 
ogranicza się ono do jednego czy do 
paru zdań.(...)
-czy krótkie kazania zalicza Ksiądz 
również do trzeciego tysiąclecia?
-Marzę o tym, aby homilie w czasie 
codziennej mszy świętej były nakazem 
serca każdego księdza. Oczywiście 
muszą one być bardzo krótkie, ale istota 
polega na języku kazań.
-To znaczy?
-Istnieje żargon kościelny, kaznodziejski 
czy katechetyczny. Posługujemy się 
słowami zwrotami, zdaniami z innej 
epoki, z innego świata, z innej filozofii. 
Jest to niby filozofia tomistyczna, a na 
dobrą sprawę ten żargon niewiele ma 
wspólnego ze św. Tomaszem.
-na przykład?
-Łaska, łaska uświęcająca, łaska uczyn-
kowa, sakrament, przeistoczenie, odku-
pienie, grzech pierworodny. przeważnie 
nie rozumie tych słów ani ten, kto mówi, 
ani ten, kto słucha. Obie strony udają, 
że się porozumiały.
-A jaką Ksiądz daje radę?
-Należy przetłumaczyć te i tym podobne 
słowa na język potoczny.(...)
-jest Ksiądz chyba jednym z niewielu 
z polski, którzy uczestniczyli czynnie 
w rzymskim soborze?
-Chyba tak
-A wrażenie?
-Niebywałe. Chociażby z punktu wi-
dzenia wizualnego. No, jak pomieścić 
dwa tysiące biskupów, arcybiskupów, 
kardynałów rzymskokatolickich, a do 
tego wszystkich nierzymskokatolickich 
- choćby koptów, obrządku malabarskie-
go, obrządku bizantyjskiego tak, żeby 
stanowili społeczność.(...)

Z Brzostku rodem
niekonwencjonalny duszpasterz  
Ks. Mieczysław Maliński
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-Ale co robiło na Księdzu największe 
wrażenie?
-Temat, zadanie soboru, że to nie 
chodziło o nowe dogmaty, tylko o 
przetłumaczenie na język współczesny 
depozytu wiary. Sobór realizował to, co 
wymyślił Jan XXIII w swoim genialnym 
słowie "aggiornamento"; przybliżenie, 
przystosowanie Ewangelii do świata. 
A to może się dokonać przez nowy 
język Kościoła. Nam została szcze-
gólnie w pamięci reforma liturgiczna; 
ołtarz twarzą do ludzi i język narodowy. 
Oczywiście, to jest bardzo ważne. Ale 
najważniejsza dla całego czteroletniego 
trwania soboru była sprawa języka.(...) 
Wyjaśnianie, tłumaczenie Ewangelii na 
nowy język. Każdy dzień to dla mnie była 
bajka. Prawie nie do uwierzenia, że na 
coś podobnego stać było liczący dwa 
tysiące lat Kościół.
 Ksiądz Maliński wielokrotnie cytowa-
ny jest jako przyjaciel papieża, komenta-
tor jego pielgrzymek i znany publicysta 
w wydanym ostatnio barwnym opra-
cowaniu pt. "Jan Paweł II - kolekcja". 
Oto kilka cytatów ze wspomnianego 
wydawnictwa.
Nie można bawić się w dzięcioła
 Z tego okresu (wspólnych wędrówek 
turystycznych) pochodzi wspomnienie 
ks. Mieczysława Malińskiego z papie-
skiej biografii Tada Szulca. Dotyczy 
pewnej rozmowy ks. Malińskiego z 
przyszłym Papieżem, podczas której 
młody Wojtyła opisywał mu trudy dusz-
pasterskiej posługi: "Tu nawet nie chodzi 
o rekolekcje, ale o spowiadanie. To jest 
coś najtrudniejszego, a zarazem najważ-
niejszego (...) Chodzi o kontakt z czło-
wiekiem. (...) A więc nie można bawić się 
w dzięcioła, który odstukuje to z jednej 
to z drugiej strony. Ani załatwić sprawy 
jakimś gładkim słowem. Ale trzeba na-
wiązać dialog. Potraktować poważnie i z 
sercem. Spowiedź to jest ukoronowanie 
naszej kapłańskiej działalności.
Różaniec przy ulicy różanej
 Ksiądz Mieczysław Maliński, przy-
jaciel Ojca Świętego, właśnie w domu 

Tyranowskiego, który zwerbował go na 
ulicy do koła różańcowego, poznał mło-
dego Karola Wojtyłę. Opisuje to w książ-
ce "Przewodnik po życiu Karola Wojtyły":  
Wchodzi chłopiec o wiele, jak sądziłem, 
starszy ode mnie - potem się okazało, że 
niecałe cztery lata - o wysokim już czole, 
z niezbyt bujną czupryną, w ubraniu ro-
botnika, z torbą na ramieniu. Znowu mi 
się coś przypomniało. Ja go chyba widy-
wałem wśród chłopców uczęszczających 
na ten kurs ks. Mazerskiego. Ale pan 
Tyranowski był bez końca przy głosie: 
To pan Karol, który chce być aktorem, a 
to pan Mieczysław, który chce budować 
samochody. - Wojtyła jestem- powiedział 
nieznajomy, wyciągając do mnie rękę. Ja 
mruknąłem swoje nazwisko obyczajem 
okupacyjnym, jako że się wtedy nie 
podawało takich informacji (...) i to było 
pierwsze spotkanie z Karolem - wspomi-
na ks. Maliński.
Z rektora na arcybiskupa
Po odejściu kardynała Wojtyły do Rzymu 
cały Kraków spekulował kto będzie jego 
następcą na stolicy metropolitów kra-
kowskich. Księdzu Malińskiemu przypi-
suje się krążące wówczas powiedzenie: 
Na miejscu, z którego wyrwano dąb, 
nie wsadza się marchewki. (Następcą 
został ks. Franciszek Macharski, który 
był pierwszym biskupem mianowanym 
przez papieża Jana Pawła II)
Świętość największa - nić łącząca z 
ojcem
Bułeczki i kiełbasa
 Na stole w koszyku zawsze stoją 
także słynne włoskie bułeczki, które 
Papież bardzo lubi. Ksiądz Mieczysław 
Maliński, przyjaciel Ojca Świętego, 
opowiada anegdotę z dawnych lat, kiedy 
Karol Wojtyła przyjeżdżał do Rzymu i 
zatrzymywał się w Kolegium Polskim. 
Namawiany przez ks. Malińskiego do 
jedzenia ciemnego chleba, Karol Woj-
tyła zareagował słowami: Człowieku, 
przecież ja po to przyjeżdżam do Rzymu, 
żeby jeść te dziurawe bułki.
Osobisty sekretarz - biskup Stanisław 
Dziwisz

 Biograf Jana Pawła II, ks. Mieczy-
sław Maliński, tak mówi o biskupie: Ma 
wszystkie cechy dobrego sekretarza. Po 
pierwsze, jest absolutnie lojalny, oddany 
swojemu przełożonemu całym sercem. 
Ale w tym oddaniu nie ma nic ze służal-
czości, uniżoności. Ma swoje zdanie, z 
którym liczy się Papież.
Co ten Mietek plecie!
Na koniec wspomnienie ks. Mieczysława 
Malińskiego tuż sprzed konklawe: Wra-
caliśmy właśnie z Watykanu do Collegio, 
kiedy w samochodzie powiedziałem do 
kardynała: - A ty kupiłeś bilet tam i z 
powrotem czy tylko w jedną stronę? (...) 
- Oczywiście, że tam i z powrotem, bo po 
konklawe wracam do Krakowa. Robota 
tam czeka. - No widzisz - mówię mu 
słodziutko - Pan Jezus uczy ubóstwa, 
a ty wydajesz pieniądze niepotrzebnie. 
Popatrzył na mnie na wpół zdziwiony. 
- O co ci chodzi właściwie? - Nic, tylko 
uważam, żeś powinien kupić bilet tylko 
w jedną stronę z Krakowa do Rzymu. 
(...) Popatrzył na mnie jak na wariata 
i postukał się palcem w czoło; - Co ty 
pleciesz?
 W bibliotece gminnej znajduje się 
kilka książek naszego krajana. Może 
warto zgromadzić całą spuściznę ks. 
Mieczysława Malinskiego, tym bardziej, 
że zawierają one wartościowe teksty. Oto 
jeden z nich, wart pamiętania.
 Uważaj na siebie zwłaszcza wtedy, 
gdy chcesz uzyskać coś od ludzi: posa-
dę, lepszą posadę, mieszkanie, wyjazd, 
poparcie, interwencję - załatwienie jakieś 
sprawy dla siebie albo dla swoich bli-
skich. Żeby nie za wszelką cenę - nie za 
cenę twojej godności osobistej: sztuczne 
nawiązywanie znajomości, nieprawdzi-
we przyjaźnie, prezenty, listy, karteczki z 
wyrazami pamięci, serdeczności, przyję-
cia, przytakiwanie, pochwały, zachwyty, 
odprowadzanie, przyprowadzanie.
 Odgrażasz się, że jak tylko uzyskasz 
to, o co ci chodzi... mylisz się. Już się 
nie odegniesz. Będziesz zawsze żebra-
kiem.

U. Wojnarowska

Społeczny Komitet Budowy Krzyża  
Jubileuszowego informuje, że w 

wyniku przeprowadzonej zbiórki pub-
licznej uzyskano 3 597 zł. oraz wysłano 
listy informacyjne do Brzostowian prze-
bywających w USA.
Z prac budowlanych wykonano:
	skompletowano dokumentację,
	zakupiono drut zbrojeniowy na ca-

łość budowli,
	zamówiono beton w firmie Marbet,
	zrobiono wykop na stopę fundamen-

tową i zalano go chudym betonem,
	zamówiono figurę Chrystusa do od-

lewu w Krzyżu, styropianowa figura 
wykonana będzie w Gamracie w 
Jaśle,

	zamówiono odpowiednie szalunki 
(krzyż budowany będzie w dwóch 
etapach: od stopy do ok. 5 m wyko-
nany zostanie odlew pionowy, dalsza 
część z ramionami odlana będzie w 
poziomie na ziemi a następnie złą-
czona z częścią stojącą).

Budową kierował będzie Bogdan 
Szukała, organizacją prac zajmują 
się J. Potrzeba i Cz. Nawracaj, prace 
elektryczne wykona K. Skórski. Za do-

tychczasowe zaangażowanie Komitet 
składa serdeczne podziękowania.
 Serdeczne podziękowania należą 
się również:
	sąsiadom palcu budowy za opiekę i 

pomoc,
	Wójtowi Gminy za wykonaną drogę 

dojazdową,
	Panu Julianowi Zastawnemu z gra-

tisowe wykopanie dołu pod stopę.
Dziękując za dotychczasowe wpłaty i 
zakup cegiełek Komitet zwraca się z 
prośbą o dalsze wsparcie tego para-
fialnego przedsięwzięcia.

Informacja Komitetu Budowy Krzyża jubileuszowego
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Tak się ostatnio złoży-
ło, że redakcja otrzy-

mała dwa listy z różnych 
stron świata, ale oba 
zawierały poza tekstem 
wiersze. Stąd powstała 
strona z poezją.

Szanowna pani!
 Proszę o wydrukowanie wiersza poświęconego pamięci za-
służonej nauczycielki brzosteckiej, a mojej Mamy - Władysławy 
Twardusiowej ur. 21 czerwca 1890 (zm. w 1983).
 Za pośrednictwem gazety chciałaby się zwrócić do byłych ucz-
niów p. Zofii Tułeckiej lub do obecnych uczniów szkoły w Brzostku o 
otoczenie opieką opuszczonego grobu tej długoletniej nauczycielki 
i zasłużonej mieszkanki Brzostku.

A. Bejska 
Rocznica
Skroś gęstwę ciemnozielonych liści klonu
  Słoneczny promień przenika
Kwiatów pelargonii palą się szkarłatem liście
A szabliste kaktusy ku słońcu wyciągają liście
Gdzie jesteś Mamo, gdzie duch Twój,
Dzisiaj jest rocznica Twoich urodzin
dla ziemi, dla świata, dla tych co Cię kochali...
Szukam Ciebie wokół...

Pamiętam Twych urodzin święto u nas ...
Kwiatów bukieciki, od wnucząt życzenia,
Ciastka, którymi nas gościłaś,
I Twój szczęśliwy uśmiech, że
Dziecięce serca tak mocno lgną do Ciebie,
 Pamiętam także, gdy rylec bólu cierpieniem Twoje rzeźbił rysy,
Kiedy budziłaś się, serce moje drgało...
A gdy błogi spokój wieczny
  Na Twej zagościł twarzy,
I serce umęczone na zawsze bić przestało,
Czułam, że tam w bogu modły za mnie wzniesiesz
Bym po ziemskim pielgrzymowaniu
  Mogła zbawić duszę.

A dziś ... choć w rocznicę Twą koło mnie pustka
Ale świętych obcowanie wierzyć mi pozwala,
Że duch Twój blisko mnie jest
I niemą mówi mową
  O Twym szczęściu
Że tam, gdzie teraz istniejesz,
Bardziej błogie niż tutaj 
  Twoje urodziny.
  Z ukochaną wnuczką i chrześniaczką
  I Tymi, co nas poprzedzili,
A więc próbuję Cię odnaleźć w pelargonii kiściach
W wełnistych obłoków bieli i szafirze nieba,
Wierząc, że szczęśliwa jesteś tam, gdzie
Jesteś, że tak właśnie trzeba.

Kraków 1994

Sydney 24-5-2000

Do Redakcji Wiadomości Brzosteckie!!
w Brzostku

 Zwracam się do Was z prośbą o opublikowanie wiersza mojego, 
który został poświęcony pamięci Żydom Brzosteckim, za co bardzo 
dziękuję.
 Przy niniejszym zaznaczam, że jestem urodzony i wychowany i 
moje dzieciństwo spędziłem w Brzostku.
Za co bardzo dziękuję.

Adam Szus

Rok 5769   Rok 2000

Żydom Brzosteckim!
pamięci mojej matce poświęcam!

W Brzostku, w małym miasteczku,
są domy puste w niemych zaułkach
W tych domach dzisiaj nikt już nie mieszka,
Nie ma Żydów w czarnych jarmułkach.

Drzwi i okna deskami zabite,
Trawą w rynku zarosły kamienie,
Jakieś imię na szyldach wyryte,
Jak przeszłości tragiczne wspomnienie,

Wiatr porusza pajęczyn firanek,
Cichym jękiem się niesie w podwałach.
Zda się - Sara śpiewa kołysankę
Tę o rodzynkach i migdałach.

Nie ma "betów" na połamanych płotach,
W podwórkach "bachory' nie łażą,
Nie ma Żydów w czarnych kapotach,
Cisza jak na cmentarzu.

Odeszli pokornie niby święci.
Na śmierć z nienawiści człowieka
Końcem drogi był piec i Oświęcim
I obłok w niebiosach ich czekał.

A z góry z nieba patrzył Jechowa
Głuchy na jęk i modlitwy słowa
ELI -ELI-LAMA-AZWTATA
Na krwawiące plemię ABRAHAMA

Czemuś się ukrył za niebios murem?
Boże wielki, okrutny i mściwy.
Już powalonych bili kosturem,
A każesz się zwać miłościwym.

Wygnałeś z Bożnicy naród wybrany, 
Skazałeś na śmierć i włóczęgę.
Dałeś ich katom wytruć gazami,
Bezbożnym dałeś bicz i potęgę.

W Brzostku i małych miasteczkach,
W Bożnicy nie palą świec,
Szames (kościelny) "MINIAM" wiernych nie czeka,
Pochłonęły ich gazowe piece.

chwila z poezją
Jestem już życiem zmęczona
na kuli opieram ręce
cierpieniem jestem dotknięta
Pan Jezus wycierpiał więcej.

smutek w mym sercu zagościł
łza dręczy w półśrodku nocy
a może jest jeszcze ktoś ze mną
łyk gorzkiej tęsknoty - kropelka radości.

Gdy smutek się w radość przemieni
cierpienie nieco zmaleje
być może i słońce zaświeci
Bóg każe mieć taką nadzieję!!

Z. Jarmusz
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Już po raz trzeci odbył się Turniej  
Wiedzy Ekologicznej organizowa-

ny przez Gminne Centrum Edukacji 
Ekologicznej działające przy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. 
Tegoroczny konkurs cieszył się naj-
większą frekwencją wśród szkół, w 
turnieju wzięło udział 9 drużyn z 7 szkół 
i 2 przedszkoli.
 Tematem turnieju była ochrona przy-
rody na terenie gminy Brzostek i główne 
zagadnienia ekologiczne. Uczestnicy 
turnieju mogli się wykazać swoją wie-
dzą rozwiązując test i odpowiadając na 
pytania ustne. Jako dodatkowe zadania 

ŚWIĘTO ZIEMI - BRZOSTEK 2000
drużyny miały przygotować dowolną 
pracę plastyczną na temat "Zdrowiej 
żyć" i recytację utworu lub inscenizację 
o tematyce ekologicznej. Zadaniem 
dla przedszkolaków było wykonanie 
pracy plastycznej pod hasłem "Zdrowiej 
żyć".
 Wszystkie drużyny wykazały się 
dużą wiedzą na temat ekologii a insce-
nizacje i recytacje były przedstawiane 
z dużą pomysłowością i humorem.
 Komisja w składzie: Urszula Woj-
narowska - przewodnicząca, Maria Ka-
walec, Piotr Szczepkowicz i Stanisław 
Samborski postanowiła przyznać:

I miejsce dla SP Brzostek, II miejsce 
dla ZS Nawsie Brzosteckie, III miejsce 
dla SP Kamienica Dolna, IV miejsce dla 
SP Smarżowa (drużyna I), V miejsce 
dla Gimnazjum Brzostek (drużyna II), 
VI miejsce dla SP Grudna Górna, VII 
miejsce dla SP Gorzejowa i SP Smar-
żowa (drużyna II) i VIII miejsce dla 
Gimnazjum Brzostek (drużyna II)
 Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy i nagrody za udział 
w III Turnieju Wiedzy Ekologicznej.
 Prace plastyczne wykonane przez 
drużyny można oglądać w Domu Kul-
tury w Brzostku. Wszystkich zaintere-
sowanych serdecznie zapraszamy.

J. Z.

napoje 
alkoholowe 
w polsce
Trzy najpopularniejsze w Polsce na- 

poje alkoholowe to piwo, wino i 
wódka.
 Piwo produkowane jest z przerobio-
nego na słód jęczmienia i chmielu. Może 
być lekkie (do 2,5% alkoholu) lub pełne 
(powyżej 4,5% alkoholu). W ostatnich 
latach wzrasta u nas popularność piwa, 
którego spożycie w ciągu czterech lat 
wzrosło trzykrotnie. Jednocześnie od 
piwa właśnie rozpoczynają picie ludzie 
korzystający z napojów alkoholowych.
Sprowadzane z zagranicy wina gronowe 
(około 12% alkoholu), otrzymywane 
drogą fermentacji soku winogron, są dro-
gie. W związku z niekorzystną sytuacją 
finansową znacznych grup społecznych 
należy się liczyć z dalszym ogranicze-
niem ich spożycia. Niewielki jest również 
udział w spożyciu wina owocowego, spi-

rytusowanego, zawierającego składniki 
toksyczne. Wina domowe są u nas mało 
popularne.
 W postaci wódek produkowanych z 
rozcieńczonego spirytusu (przeciętnie 
mają one moc 40% alkoholu) wypija 
się w Polsce zdecydowaną większość 
alkoholu. Dominacja wódki jest charakte-
rystyczna dla przyjętego modelu picia.
 Przechodzenie od wysokoprocento-
wych napojów alkoholowych do napojów 
nisko i średnioprocentowych jest jednym 
z celów polityki społecznej. Niestety 
polityka ta zawarta w dokumentach 
programowych nie jest realizowana 
w praktyce. Wzrost spożycia piwa nie 
wpłynął na zmianę struktury spożycia. 
Wzrosło, bowiem spożycie wódki i 
innych napojów spirytusowych, a piwo 
staje się nie tyle substytutem co kom-
ponentem wódki. Zmian struktury spo-
życia nie stymuluje prowadzona polityka 
cenowa. Gram czystego spirytusu jest, 
odwrotnie niż w krajach zachodnich, 
najtańszy w wódce. Struktura spożycia 
napojów alkoholowych w Polsce nie 

jest wynikiem preferencji spożywczych 
a konsekwencją dostępności i ceny 
napojów alkoholowych.
Pamiętajmy, że pijąc:
– małe piwo (250 g)
– lampkę wina (100 g) 
– mały kieliszek wódki (25 g) 
za każdym razem wypijamy tę samą 
ilość tj. 10 g czystego alkoholu. Mówiąc o 
napojach alkoholowych w naszym kraju 
wspomnieliśmy o polityce społecznej 
związanej z problemami alkoholowymi. 
Jakie są główne cele polityki społecznej 
w tym względzie?
– zmniejszenie przeciętnego spożycia 
alkoholu na jednego mieszkańca, 
– zmiana struktury spożycia napojów, 
– zmiana obyczajów picia, 
– budowa racjonalnego stosunku spo-
łeczeństwa do alkoholu. 
Realizacji wszystkich tych czterech ce-
lów najlepiej służyć mogą:
– rozsądne bodźce ekonomiczne, 
– upowszechnienie obiektywnej wiedzy 
o problemach alkoholowych.

(fragmenty z opracowaniaJ. K. Falewicza)

Gminna Biblioteka informuje
Biblioteka Publiczna w Brzostku zapoczątkowała prenu- 

meratę kwartalnika "Pamiętnik Literacki". Jest to czaso-
pismo naukowe poświęcone historii literatury polskiej, oraz 
zagadnieniom z zakresu krytyki i teorii literatury.
Wydawany początkowo we Lwowie (1902-1939), w Warsza-
wie (1946-1950) i od 1950 roku w Warszawie i Wrocłwiu. 
Obecnie wydawany przez Zakład Narodowy im. Ossolinskich 
we Wrocławiu, stanowi bogate źródło wiedzy dla humani-
stów, również wszystkich którzy kierują swoje zaintereso-
wania na dziedzinę literatury polskiej.
 Informujemy również o zmianie godzin pracy biblioteki: 
pon. 9.30 - 17.00, wt. 8.00 - 15.30, śr. 8.00 - 16.00, czw. 
8.00 - 15.30, pt. 9.30 - 17.00, sob. 9.00 - 13.00.

M. K.

O ś w i a d c z e n i e
 W związku z pomówieniami niektórych mieszkańców 
Brzostku oświadczam, że od chwili (lata 70-te) założe-
nia w naszym domu telefonu alarmowego Ochotniczej 
Straży pożarnej w Brzostku nr 6800998 (dawniej 25) nie 
pobierałam i nie pobieram żadnego wynagrodzenia z 
Urzędu Gminy za włączanie syreny alarmowej w razie 
pożaru lub innych klęsk żywiołowych (informacje do 
sprawdzenia w Urzędzie Gminy)
ps. jeżeli ktoś chce przejąć ten aparat i obowiązki z tym 
związane to przekażę go w każdej chwili.
     Z poważaniem 

Stanisława Patla
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Bank
Spółdzielczy

Rzemiosła
w Krakowie Oddział w Brzostku

„W Twoich stronach, po Twojej stronie”

KREDYTY
Od dobrego sąsiada pożyczasz
cukier...
Od nas pożyczasz pieniądze.

		Kredyty preferencyjne z do-
płatami do oprocentowania ze 
środków Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa
	obrotowe:
– na finansowanie skupu i zapasów prod. 

rolnej. Okres kredytowania 9 miesięcy.
– na cele rolnicze. Okres kredytowania do 12 

miesięcy.
– na wznowienie produkcji rolnej na obszarach 

dotkniętych klęską żywiołową. Okres kredyto-
wania 12 miesięcy.

	inwestycyjne:
– inwestycje podstawowe - kredyt udzielany na 

realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie 
rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa. 
Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 
lat.

– branżowe - na przedsięwzięcia objęte progra-
mami branżowymi. Udzielany na okres 8 lat.

– młody rolnik - przeznaczone na utworzenie 
lub urządzenie gospodarstwa rolnego. Mak-
symalny okres kredytowania do 15 lat.

– grunty rolne - kredyt na zakup ziemi w celu 
stworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub 
powiększenia istniejącego. Okres kredytowania 
do 15 lat.

– nowe miejsca pracy - kredyt przeznaczony 
na tworzenie nowych miejsc pracy poza rolni-
ctwem. Okres kredytowania do 6 lat.

– klęska żywiołowa - na odbudowę zniszczo-
nych budynków, zakup lub remonty sprzętu 
rolniczego, stada podstawowego inwentarza 
- okres kredytowania do 8 lat.

W nASTĘpnyM nUMERZE
KREDYTY DLA OSÓB  

NOWO OTWARTA hURTOWNIA
MATERIAŁóW BUDOWLAnycH

39-230 BRZOSTEK
UL. SZKOTnIA 281 (BAZA SKR)

TEL. (0-14) 68-30-367

pOLEcA:
	 cement, wapno
	 pustaki SIpOREX
	 pustaki MAX
	 gips budowlany
	 płyty kartonowo-gipsowe
	 styropian, wełnę mineralną
	 stolarkę okienną i drzwiową
	 nawozy

nISKIE cEny
pRZy WIĘKSZycH ZAKUpAcH MOŻLIWOŚĆ

nEGOcjAcjI cEny

KANTOR WYMIANY WALUT
Skup i sprzedaż walut,  

usługi złotnicze, skup złota
Lombard - pożyczki pod zastaw

przy większej ilości sprzedawanej waluty  
ceny podlegają negocjacji

Brzostek Rynek 9
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16

w soboty w godz. 8 - 13

OBSŁUGA IMpREZ
SABInA jAcHyM
39-230 Brzostek, Klecie 137

tel. (014) 68 30 655
proponuje kompleksową obsługę we-

sel i innych uroczystości rodzinnych w 
domu klienta lub w domach ludowych.

Wieloletnia praktyka

t a n i o !  s z y b k o !  s o l i d n i e !
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SPADAJĄCE LITERY

ROZWIĄZANIE:
Wiadomości
Brzosteckie 

nr 3

Litery umieszczone w pionowych kolumnach należy przesunąć w dół, na puste miejsca w diagramie. Którą 
literę na które miejsce - oto zadanie dla Czytelników. Prawidłowo przesunięte litery, odczytywane w poziomych 
rzędach, utworzą rozwiązanie. Ciemne pola oddzielają poszczególne wyrazy. Słowo nie dokończone w jednym 
rzędzie kończy się w następnym.

J. Nosal

Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod diagramem dostarczone do dnia 31 lipca 2000 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 2: nARESZcIE WIOSnA
Nagrody książkowe wylosowali: AGnIESZKA KApUT z Brzostku oraz jAKUB pyZOcHA z Opacionki.

Po wpisaniu w pionowe kolumny nazw przedmiotów i zwierząt, w pogrubionym poziomym rzędzie
otrzymasz hasło.

KącIK DLA nAjMŁODSZycH
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wią się również sporto-
we gwiazdy. Tutaj nie 
będzie pokonanych. 
Wszyscy będziecie 
zwycięzcami!!!
Życzę Wam wszystkim 
powodzenia."
 Nazajutrz o godz. 9 
rozpoczęły się rozgryw-
ki. Mecze rozgrywano 
w dwóch miejscowoś-
ciach: w SAINT SOUP-
PLETS i w SAINT PAT-
HUS. Drużyny Brzosto-
wianki grały na trzech 
boiskach w pierwszej z 
wymienionych miejsco-
wościach. Przeciwnika-
mi trzech drużyn LKS 
Brzostowianka były 
następujące drużyny:
Z niemiec: LAUK SK, LAUFEN SPFR, MENDEN BSV, 
PFLUGFELDEN TV, EGENBUTTEL S.C., JESINGEN TSG, 
SPEYER VFR, WALDDORF SG, WEIDEN OST FC, WISBA-
DEN SW.
Z Francji: ALFORTVILLE US, NANTEUIL FC, OLYMPIQUE JU-
NES PARIS, SAINT SOUPPLETS ES, SEVRAN US, ENTENTE 
LAGNNY PLESSIS, C.O. OTHIS, PANTIN CMS, PAYS CRECO-
IS FC, E.S. SAINT PATHUS OISSERY, VAUJOURS CS.
Z Holandii: MOORDRECHT VV, N.V.C. NAARDEN, VELOC 
- EINDHOWEN, WATERWIJK ASC - ALMARE, WHEREVO-
GELS VV, ZEVENHOVEN SV, ABCODE FC, ALKMAARSCHE 
BOYS VV - ALKMAAR, BLAUW WIT 34 - LEEUWARDEN, 
COCORDIA - DELFT, DE BILT FC, DWO ZOETERMEER, EDE 
WESTERMELER VV, IDUNA SV - TER AAR, S.V.W. - HEERT-
HUGOWAAED, SPIJKENISSE VV.
Z Austrii: - KEMATEN.
Ze Szwajcarii: - AESCH FC, COLOGNY GENEVA, MUN-
CHENSTEIN FC, DIETIKON FC, SEEFELD FC - ZURICH, 
WIPKINGEN S.C. ZURICH.
 LKS Brzostowianka wystawiła do rozgrywek po jednej dru-
żynie w trzech kategoriach wiekowych: B16, w której to grupie 
mecz trwał 30 minut, w kategoriach B14 i B12 gdzie mecze 
trwały po 15 minut. Spotkania punktowane były następująco: 
zwycięstwo 4 pkt., remis 2 i przegrana 1 pkt. Wszystkie mecze 
rozgrywano w ciągu dwóch dni - 10 i 11 czerwca. Choć były to 
spotkania krótkie, to turniej należy zaliczyć do trudnych z uwagi 
na całodzienne rozgrywki od godz. 9 do 18. Innym utrudnieniem 
był fakt, że trenerem wszystkich drużyn była jedna osoba, a 
mecze rozgrywano na trzech boiskach. Stąd już po pierwszym 
dniu, w którym rozegrano 12 meczy trener stracił głos.
 Przed wyliczeniem poszczególnych wyników warto zazna-
czyć, że drużyna najstarsza i najmłodsza nie przegrały żadnego 
meczu.
Wyniki sportowe turnieju
 W kategorii B16 drużyny podzielone były na dwie grupy. 
Brzostowianka znalazła się w grupie drugiej, w której zakończyła 
rozgrywki na drugiej pozycji. Po wyjściu z grupy drużyna wal-
czyła o trzecie miejsce, które ostatecznie zajęła, po pokonaniu 
francuskiej drużyny US SEVRAN.
Tabela rozgrywek
BRZOSTOWIANKA LKS - NVC NAARDEN (NL) 1:0
ES ST. SOUPPLETS 1(F) - BRZOSTOWIANKA 0:0
LAUK SK (D) - BRZOSTOWIANKA   0:0
BRZOSTOWIANKA - MUNCHENSTEIN FC 1 (CH) 1:0
US SEVRAN (F) - BRZOSTOWIANKA  0:1
 Skład drużyny: Sławek podgórski, Sebastian pisarek, 
Maciek Krajewski, Łukasz Łępa, Mateusz potrzeba, paweł 
Wal, Marcin juszkiewicz, Łukasz Socha, Sławek Stawarz, 

(Dokończenie ze str. 1) piotr Zyguła, Adam Rusztowicz, Krzysiek Ryndak.
Kategoria B14
Tabela rozgrywek
BRZOSTOWIANKA - ES ST. SOUPPLETS  2 (F) 1:0
VELOC EINDCHOVEN (NL) - BRZOSTOWIANKA 0:1
ES ST. SOUPPLETS  1 (F) - BRZOSTOWIANKA 1:0
WATEWIJK ASC (NL) - BRZOSTOWIANKA  0:1
US SEVRAN (F) - BRZOSTOWIANKA  0:0
AESCH FC (CH) - BZROSTOWIANKA  1:0
MENDEN BSV (D) - BRZOSTOWIANKA  1:0
BRZOSTOWIANKA - WHEREVOGELS VV (NL) 0:1
Tabela wyników

 Skład drużyny: Sławek podgórski, Dawid Augustyn, 
Dominik Kapała, Marcin przebięda, Mateusz Kapała, Rafał 
Roś, piotr Gotfryd, Karol piątek, Krzysiek Krajewski, Michał 
nawracaj, Rafał Godniak, Staszek Oprządek, piotr Stawarz, 
Łukasz Sarna.
Kategoria B12
Tabela rozgrywek
ES ST. SOUPPLETS  1 (F) - BRZOSTOWIANKA 0:1
NANTEUIL FC (F) - BRZOSTOWIANKA  0:3
WATERWIJK ASC 1 (NL) - BRZOSTOWIANKA 1:1
BZROSTOWIANKA - COLOGNY GENEVA (CH) 1:0
BRZOSTOWIANKA - US SEVRAN (F)  0:0
BRZOSTOWIANKA - ES ST. SOUPPLETS  2 (F) 0:0
WATEWIJK ASC 2 (NL) - BRZOSTOWIANKA  0:0
Tabela wyników

 Skład drużyny: Krzysiek Barys, Mateusz Łukowicz, Se-
bastian Zięba, Darek Gonet, Mateusz piątek, Radek Woj-
narowski, Michał Tomaszewski, Łukasz Wereszczyński, 
Aandrzej Wójcik, Marcin juszkiewicz, Krzysiek Sokół, Łu-
kasz potrzeba, Dawid Tomaszewski, piotr Ogórek, Bartosz 
Wereszczyński, Mateusz Zyguła.
 Najważniejszym wywiezionym z turnieju trofeum była Na-
groda Fair Play przyznana przez międzynarodowy skład sę-
dziowski. Pamiątkowy medal wręczono ekipie na zakończenie 
turnieju w obecności organizatorów i wszystkich uczestników, 
wówczas też zawodnicy odebrali trzy zdobyte puchary.
 Podczas spotkań oficjalnych i wszystkim grającym z Brzo-
stowianką drużynom wręczano proporczyk i znaczek klubu oraz 
cały zestaw materiałów promujących gminę Brzostek, powiat 
dębicki i województwo podkarpackie.
 Po dwudniowym turnieju rozpoczęła się część turystyczna 
wyjazdu. Te kilka dodatkowych dni po zakończeniu turnieju 
drużyna mogła spędzić dzięki staraniom tamtejszej polonii i 
uprzejmości francuskich władz. W poniedziałek, 12 czerwca 

Drużyna Punkty Miejsce
WATERWIJK ASC 1 (NL) 23 1
US SEVRAN (F) 21 2
WATEWIJK ASC 2 (NL) 20 3
BRZOSTOWIANKA 20 3
ES ST. SOUPPLETS 2 (F) 19 5
COLOGNY GENEVA (CH) 12 6
ES ST. SOUPPLETS  1 (F) 10 7
NANTEUIL FC (F) 8 8

Drużyny Punkty Miejsce
MENDEN BSV (D) 26 1
ES ST. SOUPPLETS 1 (F) 24 2
AESCH FC (CH) 24 3
US SEVRAN (F) 22 4
VELOC EINDCHOVEN (NL) 20 5
WHEREVOGELS VV (NL) 16 6
BRZOSTOWIANKA 18 7
WATEWIJK ASC (NL) 15 8
ES ST. SOUPPLETS 2 (F) 8 9
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młodzież zwiedzała Paryż autokarem, z którego uczestnicy 
oglądali Łuk Tryumfalny oraz lotnisko Charles de Gaulle. Do-
datkowymi atrakcjami były: podróż statkiem widokowym po 
Sekwanie, zwiedzanie katedry Notre Dame, Mont Martre, oraz 
oglądanie panoramy Paryża z wieży Eiffel'a. Cały następny 
dzień piłkarze i ich opiekunowie spędzili w wesołym miasteczku 
La Mer de Sable w Ermenonville koło Paryża. Zgromadzone 
tam atrakcje zostaną w pamięci wszystkich na długie lata. 
Ostatniego dnia pobytu zawodnicy rozegrali towarzyski mecz 
z gospodarzami, który zgodnie z zasadami polskiej gościnności 
przegrali 2:1. Wieczorem odbyło się oficjalne pożegnanie w klu-
bie sportowym, który gościł zawodników po turnieju. W imieniu 
zawodników i opiekunów podziękował W. Wojnarowski, który 
w mowie pożegnalnej do Prezydenta Klubu w St. Souppplets 
powiedział m.in.:
 "W imieniu moim, drużyn piłkarskich oraz opiekunów chciał-
bym serdecznie podziękować za możliwość udziału w pięknie 
przygotowanym turnieju. Dziękujemy za opiekę nad nami, co 
pozwoliło zostać nam we Francji dłużej.
 O waszej gościnności przekonałem się już 13 lat temu, 
kiedy wraz z całą drużyna LKS Brzostowianka byłem w Saint 
Pathus. Teraz z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że 
zrobiliście dla nas o wiele więcej niż się spodziewaliśmy. (...) 
Starałem się ze swej strony aby moje drużyny wypadły dobrze 
na turnieju i godnie reprezentowały Polskę. I to mi się dzięki 
moim zawodnikom udało. Jestem bardzo zadowolony z wyni-
ków i cennych nagród, które wywozimy do Polski. Najbardziej 
jestem dumny z moich chłopców, którzy wywalczyli nagrodę  
Fair Play."
 W tym miejscu należy wspomnieć o Polakach, którzy po-
magali brzostowianom we Francji. Szczególne podziękowania 
należą się p. Gienkowi Ziaji z rodziną oraz p. Czesławowi Pie-
trowskiemu. To ich praca i obecność była  nam szczególnie miła 
i potrzebna przy rozumieniu otoczenia, czy zwiedzaniu Paryża. 
Pojęcie Ojczyzna znacznie lepiej rozumie się wtedy, gdy słucha 
się jak p. Pietrowski (Francuz polskiego pochodzenia), który 
mówi o sobie, że zna tylko 150 polskich słów śpiewa po polsku 
"Tam za Odrą jest Ojczyzna ma/ Ziemia piękna, ziemia polska 
ma/ Tam jest szczęście, miłość/ Tam są serca dwa/ Każdy na 
tej ziemi, coś drogiego ma".
 Podziękowania należą się także tym, bez pomocy których 
wyjazd nie doszedł by do skutku.
 Dużą pomoc i zrozumienie wykazały władze samorządowe 
gminy: Wójt Leszek Bieniek i Przewodnicząca Rady Gminy 
Urszula Wojnarowska. Wnieśli oni duży wkład i zaangażowa-
nie, również osobiste (pozaurzędowe) w organizację imprezy.  
 Sponsorami, którzy w różny sposób wspomogli organizację 
wyjazdu byli (lista sporządzona według kolejności wpłat, których 
wysokość wahała się od10 do 1000 zł):
Mariusz Grygiel - radny Rady Gminy z Kleci, jerzy Stasiow-
ski - radny Rady Gminy z Januszkowic, Władysław Lemek, 
Ewa Wnuk - (Sklep spożywczy), Maria przebięda - radna 
Rady Powiatu, Danuta Tomaszewska - (Księgarnia), Marek 
Tomaszewski - (Sklep obuwniczy), józef Zięba - (Sklep spo-
żywczy), Zdzisław Szczepanik, Bogdan Szukała - (Usługi 
budowlane), T. nowak i j. przebięda - (Firma EMAR PHU), 
Zbigniew Sabina jachym - (Bar "Nad Stawem"), Leszek 
Kaput - ("Nauka jazdy"), Zbigniew Sitek - (Firma "Seko"), 
piotr Śpiewak - (Kantor), Adam Latoszek - (Stacja paliw), 
józef czekaj - (Sklep spożywczy - Klecie), Firma Domex 
Dębica, Firma Remex Dębica, Firma Maxpol Brzeźnica, 
Firma Destal Dębica, Edward Brzostowski - radny Rady 
Powiatu (Firma "Dexpol" - Dębica), Monika Gotfryd - (Zakład 
Fryzjerski "Monika"), Tadeusz Gotfryd - (Sklep wod.-kan.), 
Krzysztof chomiszczak, piotr Michalski - (Kwiaciarnia), 
Artur potrzeba - (Sklep AGD), Krystyna Godawska - (Apte-
ka), Zbigniew Golec - (Sklep spożywczy), Roman Trzeciak 
- (Sklep "ABC Drewna"), Bożena Kania - (Kiosk), Adam Ster-
kowicz - (Apteka "Apis"), Stanisław nowakowski - (Sklep 
SGD), Małgorzata Drozd - (Sklep "Centrum"), Andrzej Szy-
bist, Lidia Żygłowicz - (Sklep "Stella"), Starostwo powiatu 

Dębickiego, Waldemar cieśla - radny Rady Powiatu, Bank 
Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Brzostek, Gminna 
Spółdzielnia Brzostek, Artur Majewski - (Stacja paliw), 
Stanisław przetacznik - (PHU - Góra Motyczna), Gustaw 
Fediow - (Firma "MONIS" - Bielowy), Krystyna Ondyczy 
- (Bar "U Krystyny"), Andrzej Stawarz, Kazimierz Sarna, 
Wanda Wołowiec - (Sklep odzieżowy "Tara"), Mieczysław 
Maduzia, Stanisław piotrowski, jacek czachara, Lucyna 
Szmurło, Aleksandr czechowski - (Firma "Rośliny ozdob-
ne"), Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, Andrzej 
Brzeski - poseł, Andrzej Świerczek - (Firma MET-CHEM 
- Pilzno), jacek pasowicz - (Firma BUDOIMPEX - Dębica), 
jerzy potrzeba - (Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. DAE-
WOO), Gazeta "Wiadomości Brzosteckie", Rada Sołecka 
wsi Brzostek, Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej w 
Brzostku, Dorota Majka - (Kancelaria Notarialna - Dębica), 
Stefan Bieszczad - (Firma SURET - Dębica), Firma "Eko 
Budowa" - Pustynia.
 Przy organizacji festynu, z którego dochód (3. 456 zł) 
przeznaczony był na wyjazd pracowali rodzice zawodników:
Ewa Augustyn, Alicja i janusz Gonetowie, Irena Ogórek, 
Kazimiera i Tadeusz Gotfrydowie, Zofia Socha, Kazimierz 

Zawodnicy drużyny występujący w kategorii B14

Zawodnicy drużyny występujący w kategorii B16
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Relacja z pobytu jednego  
z młodszych trampkarzy
7 czerwiec 2000 r. nareszcie upragniony od dwóch miesięcy  

wyjazd do Francji przez Czechy i Niemcy. Przed wyjazdem 
na rynku zgromadziło się dużo ludzi; wycieczkowicze i ich ro-
dziny. Wszyscy się niecierpliwili. Po zajęciu miejsc w autobusie 
i pożegnaniu się z rodziną, przez 
długi czas nikt nie mógł zasnąć, choć 
był środek nocy. Na granicy polsko-
czeskiej nie było problemów.
 Rano zwiedzaliśmy Pragę. za-
trzymaliśmy się na parkingu, na 
którym była kolekcja starych aut. Ich 
właściciel wyjeżdżał jednym z nich. 
Takie auta nie jeżdżą już po ulicach, 
możemy je zobaczyć na filmach. 
Podczas długiej wędrówki zwie-
dzaliśmy Hradczany, praskie stare 
miasto. Około godz. 14 wyruszyliśmy 
w stronę niemieckiej granicy, którą 
przekroczyliśmy w nocy. Widoki z 
okien autobusu były wspaniałe. Po 
drodze przejeżdżaliśmy przez most, 
pod którym była głęboka dolina a na 
jej dnie znajdowała się wioska.
 Następnej nocy przekroczyliśmy 
granicę Francji i około godz. 7 rano 
dojechaliśmy do miejsca, w którym 
mieliśmy zamieszkać. Spaliśmy w 
ogromnej hali sportowej, która była 
klimatyzowana i wyciszona ponieważ 
co kilka minut przelatywały nad nami 
wielkie samoloty, które lądowały na 

niedaleko położonym sławnym lotnisku Charles de Gaulle.
 Następnego dnia rozpoczął się turniej. Trampkarze młodsi 
zajęli III miejsce razem z drużyną z Holandii, trampkarze starsi 
VII miejsce, a juniorzy - III miejsce. Po turnieju zwiedzaliśmy 
Paryż. Gdy dojechaliśmy pod wieżę Eiffla były duże kolejki. 
Jednak udało się nam wjechać na 2 piętro, gdzie była tablica 
z wyświetlonym napisem "an 2000". Jeżdżąc po Paryżu może 
się wydawać, że cała tutejsza młodzież jeździ po ulicach na rol-

kach. W katedrze Norte Dame było 
pięknie, ale dość ponuro ponieważ 
sławne witraże były ciemne.
 We wtorek po śniadaniu poje-
chaliśmy do wesołego miasteczka. 
Bawiliśmy się tam super przez cały 
dzień.
 W środę zagraliśmy z gospoda-
rzami sparing, który przegraliśmy 
2:1. Po kolacji pożegnaliśmy się ze 
sponsorami mieszkającymi we Fran-
cji. Do domu wyruszyliśmy około 
godz.10 w czwartek, a do Brzostku 
dojechaliśmy w piątek po południu. 
Rodzice i wielu naszych kolegów 
czekało na nas na rynku. Chyba 
byli z nas dumni, przywieźliśmy 3 
puchary i najważniejszą, również dla 
trenera, nagrodę fair play. Indywidu-
alnie każdy z nas przywiózł medal za 
uczestnictwo.
 Myślę, że nie było by tego sporto-
wego sukcesu i tylu wrażeń gdyby 
nie nasz trener pan Wiesław Woj-
narowski - za co mu całą drużyną 
serdecznie dziękujemy.

B. Wereszczyński

Uczestnicy wycieczki oglądają Paryż z pokładu statku Od lewej: W. Sury, E. Ziaja, Cz. Pietrowski, M. D. Tomaszewscy

Sarna, Katarzyna i Wiesław Wereszczyńscy, Krystyna na-
wracaj, Zdzisław Godniak, oraz pracownicy Gminnego Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku: Kazimierz papciak i 
Krzysztof Dziedzic. Organizatorom pomocą służyli również 
Wacław Wróbel i Andrzej Żygłowicz, którym serdecznie 
dziękuje opiekun zawodników za bezinteresowną pomoc. 

 Podczas organizacji wyjazdu zdarzały się sytuacje, przy 
których rozwiązaniu potrzebna była pomoc osób różnych 
profesji, w tym ks. proboszcza cz. Szewczyka, p. A. Kamiń-
skiej, p. D. Majki i A. Kujawskiego.  Im również należą się 
serdeczne podziękowania za życzliwość.

aa


