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poświęcenie krzyża jubileuszowego

Krzyż Jubileuszowy przedsta- 
wia dwoistą naturę Chrystu-

sa: Boską - symbolizowaną przez 
powierzchnię gładką oraz ludzką 
- symbolizowaną przez powierzch-
nię chropowatą (fot. na 1 str.). Ma 
10 m wysokości i 4 m rozpiętości 
ramion.
 Z okazji zakończenia głównego 
etapu budowy, Komitet Budowy 
Krzyża Jubileuszowego składa 
serdeczne podziękowania wszyst-
kim tym, którzy przez swoją pracę, 
kupno cegiełek lub dary finansowe 
składane w innej formie, stworzyli 
materialną podstawę realizacji 
tego wielkiego zadania.
 W ostatnim etapie budowy, dzię-
ki dużemu darowi pieniężnemu, 
Komitet posiadał swobodę działa-
nia i mógł sfinansować wykonanie 
prac wykończeniowych zgodnie z 
opracowanym wcześniej projek-
tem plastycznym. Darczyńcami 
znacznej kwoty okazali się Pań-
stwo Lucille i Lawrence Kory ze 
Stanów Zjednoczonych. Rodzice 
Pana Lawrenca wyemigrowali z 
Polski w 1915 roku. Trzech ich 
synów brało udział w II wojnie 
światowej. Pani Lucilla Kory ma 
pochodzenie polsko-niemieckie. 
Państwo Kory, dzięki Pani Barba-
rze Szybist, dowiedzieli się o na-
szym milenijnym przedsięwzięciu 
i poczytali sobie za zaszczyt moż-
liwość uczestniczenia w kosztach 
budowy Krzyża Jubileuszowego w 
Brzostku, wyrażając w ten sposób 
swoje przywiązanie do tradycji 
dawnej Ojczyzny.
 Parafialny Komitet Budowy 
Krzyża Jubileuszowego ma na-
dzieję, że Milenijny Krzyż na 
długie lata pozostanie pamiątką 
naszej wspólnej pracy i wyrazem 
nadziei na lepszą przyszłość w 
nowym tysiącleciu.

14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które zarazem jest odpustem parafialnym w 
Brzostku, ks. dziekan Emil Midura poświęcił nowowzniesiony Krzyż Jubileuszowy. Uroczystość ta, 
połączona z intronizacją Obrazu Bożego Miłosierdzia w parafii, zgromadziła na brzosteckim wzgórzu 
liczną rzeszę wiernych.

Podczas wędrówki po górach jeden z przewodników opowiadał zebra 
nym dziennikarzom prasy lokalnej o przypadającej w przyszłym roku 

100 rocznicy budowy Krzyża na Giewoncie. Ówcześni mieszkańcy Tatr 
w obawie przed niezna-
nym, nowym wiekiem 
wznieśli ofiarny krzyż 
na najwyższym z ota-
czających ich szczytów. 
Całą metalową konstruk-
cję wraz z mocującymi 
śrubami wynieśli górale 
na własnych plecach. 
Wiara ich była mocna a 
praca solidna i Krzyż do 
dzisiejszego dnia góruje 
nad Zakopanem. Jest on 
również głównym sym-
bolem w nowym herbie 
tego miasta
Wracając w nasze strony. 
Czy wybudowany wspól-
nym wysiłkiem parafian 
brzostecki Krzyż Jubi-
leuszowy przetrwa do 
następnego wieku?

100 lat krzyża  
na giewoncie
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18 sierpnia  br.  w  Gminnym Domu   
Kultury odbyła się XXI Sesja 

Rady Gminy w Brzostku. Obradom 
przewodniczyła Przewodnicząca Rady 
Gminy Urszula Wojnarowska. Po 
stwierdzeniu prawomocności obrad i 
przyjęciu porządku obrad Przewodni-
czący Zarządu Leszek Bieniek złożył 
informację z działalności Zarządu w 
okresie między sesjami. W kolejnym 
punkcie Skarbnik Gminy Elżbieta Łu-
kasik przedstawiła informację Zarządu 
Gminy z przebiegu wykonania budżetu 
gminy za pierwsze półrocze 2000 roku. 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2000 rok 
Nr XVI/149/2000 z dnia 28.01.2000 r. 
Zmiany w budżecie dotyczyły zwiększe-
nia środków na drogi publiczne gminne 
oraz na budowę chodników w Kamie-
nicy Dolnej i Zawadce Brzosteckiej. Na 
wniosek mieszkańców, podjęto dyskusję 

w sprawie przyłączenia do sołectwa 
Brzostek przysiółków "Rola" i Ćwierci" 
należących do sołectwa Nawsie Brzoste-
ckie. Kierując się zasadą przestrzegania 
samorządności oraz prawa mieszkańców 
do samostanowienia Rada Gminy pod-
jęła uchwałę intencyjną o przystąpieniu 
do prac przygotowawczych związanych 
z przyłączeniem w/w przysiółków do 
sołectwa Brzostek. Rada Gminy wyra-
ziła zgodę na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Brzostek a Powiatem 
Dębickim w sprawie współfinansowania 
Ośrodka Wczesnej Terapii i Rehabilita-
cji Dzieci w Dębicy, z którego korzystają 
również dzieci z naszej gminy.
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały 
w sprawie:
– nabycia działek nr 1186/4 i 1093/3 

położonych w Brzostku z przezna-
czeniem pod lokalizację dwóch prze-
pompowni ścieków sanitarnych,

– nabycia działki nr 139/1 położonej 
w Zawadce Brzosteckiej z przezna-
czeniem pod drogę gminną w celu 
uregulowania istniejącego stanu 
faktycznego na gruncie,

– sprzedaży w formie bezprzetargo-
wej nieruchomości oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 1123/2, 
1123/3, 927/8, 927/9, 927/10, 928/5 
położonych w Brzostku. 

– sprzedaży w drodze przetargu działek 
oznaczonych numerami ewidencyj-
nymi 306/1, 306/2 położonych w 
Smarżowej i działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 86, 83/1 
położonych w Kamienicy Górnej.

Przeznaczenie do sprzedaży nieru-
chomości w trybie bezprzetargowym 
znajduje uzasadnienie w art. 37 ust. 2 
pkt 6 ustawy z 21.08.1997r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. Nr 
115, poz.741 z późn. zm.). Są to działki 
o małej powierzchni nabywane w celu 
poprawienia konfiguracji i warunków 
zagospodarowania nieruchomości 
przyległej.

E. Szukała

W okresie od 2 sierpnia do 15 września br. Zarząd Gmi- 
ny odbył 5 posiedzeń. Głównym ich tematem były 

następujące sprawy:
Przedstawiono regulamin określający wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz nie-
które inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego. 
Przyjęty przez Zarząd regulamin przedłożono związkom 
zawodowym do uzgodnienia a następnie w formie projektu 
uchwały zostanie skierowany pod obrady najbliższej sesji.
Omówiono i przyjęto informację z przebiegu wykona-
nia budżetu gminy za I półrocze 2000 roku. W informacji 
uwzględniono zmiany budżetu w ciągu I półrocza oraz 
zwrócono uwagę na stronę dochodową budżetu, a zwłaszcza 
brak spływu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości 
od osób prawnych, udziału w podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz braku sprzedaży mienia komunalnego. 
Przedstawiono informację na temat ściągalności zaległości 
podatkowych. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2000 
roku przedstawia się następująco:

Plan na 2000 r. 
(po zmianach)

Wykonanie za I 
półrocze 2000 r.

% 
wykonania

Dochody 13.351.818 7.153.093 53,57
Przychody 1.500.000 - -
Wydatki 14.717.818 6.677.242 45,36
Rozchody 134.000 74.000 55,22

	W związku z negatywnym wynikiem 
z I i II przetargu na sprzedaż działek 
rolnych i leśnych (brakiem chętnych na 
zakup) postanowiono ogłosić negocjacje 
- dotyczy działki nr 345/5 o pow. 0,92 ha 

położonej w Januszkowicach, działki nr 516/9 o pow. 0,59 ha 
położonej w Siedliskach - Bogusz.
	W związku z budową kanalizacji sanitarnej wsi Brzostek 
ustalono opłatę za udział w kanalizacji w wysokości 1.500 
zł z możliwością wpłaty ratami po 100 złotych miesięcznie 
począwszy od września 2000 roku. W przypadku braku wpłat 
w terminie będą doliczane odsetki w wysokości 2% kwoty 
zaległej. Podłączenie do kanalizacji nastąpi po uregulowaniu 
wszystkich wpłat. Postanowiono dokonać zakupu działek pod 
przepompownię ścieków w Brzostku.
	Z udziałem przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy dokonano oceny działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brzostku.
	Opracowano i złożono wnioski do Wojewody Podkarpa-
ckiego o dofinansowanie w roku 2001 następujących zadań:
– budynek Gimnazjum w Brzostku
– sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Nawsiu 

Brzosteckim.
	Zapoznano się z informacją Ministra Ochrony Środowi-
ska dotyczącą zakwalifikowania do II etapu oceny wniosku 
Związku Gmin "Wisłoka". Program poprawy czystości zlewni 
rzeki Wisłoki etap I, budowa sieci kanalizacyjnej, budowa 
i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie 15 gmin o 
dofinansowanie z funduszu ISPA w 2001 r.
	Postanowiono ogłosić II przetarg na roboty wykończenio-
we "Nadbudowa sali gimnastycznej w Brzostku" oraz podjąć 

(Dokończenie na str. 4)
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czynności zmierzające do ogłoszenia przetargu na zadanie 
"Gimnazjum w Brzostku". Będzie to możliwe po otrzymaniu 
ze Starostwa Powiatowego w Dębicy pozwolenia na budo-
wę.
	Rozpatrzono kilka wniosków o sprzedaż działek znajdu-
jących się w zasobie Mienia Komunalnego wyrażając zgodę 
na sprzedaż, skierowano wnioski pod obrady sesji Rady.
	Z uwagi na zły stan techniczny mostu na potoku "Słony" 
w ciągu ulicy Targowej postanowiono o jego wyłączeniu z 
ruchu kołowego.
	Podjęto decyzje o ogłoszeniu przetargu na żwirowanie drogi 
Kamienica Górna - Granice.
	Rozpatrzono kilka spraw indywidualnych, które kończą się 
wydaniem decyzji administracyjnych a wymagają z przepisów 
prawa uzyskania opinii Zarządu.
	W dniach 8 i 9 sierpnia br. Zarząd Gminy dokonał prze-
glądu obiektów oświatowych. W kompleksie oświatowym w 
Siedliskach - Bogusz, który jest najnowszy ze szkół w naszej 

gminie stwierdzono, że niezbędne jest dokonanie pewnych 
przeróbek by dostosować budynki do zreformowanego sy-
stemu oświaty, zapewnienie miejsca dla 12 oddziałowego 
docelowo gimnazjum i 9 oddziałowego Zespołu Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola. W Szkole Podstawowej w Brzostku 
niezbędne jest wykonanie wielu remontów bieżących oraz 
dokończenie nadbudowy sali gimnastycznej, co zapewni 
odpowiednią ilość miejsca dla szkoły podstawowej łącznie z 
oddziałami zerowymi. W Zespole Szkół w Januszkowicach 
są prowadzone prace wykończeniowe przy sali gimnastycznej 
z pomieszczeniami towarzyszącymi. Jesienią bieżącego roku 
jest planowane otwarcie. Zmieniony układ pomieszczeń w 
szkole i nowej sali gimnastycznej zapewni prawidłowe funk-
cjonowanie Zespołu Szkół obejmującego gimnazjum, szkołę 
podstawową i przedszkole. Pozostałe szkoły w naszej gminie 
wymagają remontów (niektóre kapitalnych), co spowoduje 
konieczność zabezpieczenia większych środków finansowych 
w budżecie.

M. Dodolak
 

(Dokończenie ze str. 3)
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1. Brzostek, Zawadka Brzostecka 1795 1043 58,1 4 5 111 6 240 393 90 14 153 0 23  4
2. Bukowa 395 199 51,8 4 0 34 0 53 71 13 4 18 0 2 0
3. Januszkowice, Opacionka 943 562 61,0 4 2 154 1 222 99 50 5 18 0 6 1
4. Nawsie Brzost., Wola Brzost. 1096 555 52,0 2 0 76 10 108 245 36 4 55 0 19 0
5. Kamienica Górna, Bączałka 742 409 56,7 0 0 76 2 154 106 25 1 33 3 9 0
6. Grudna Górna, Grudna Dolna 750 425 58,4 1 1 110 2 130 96 35 9 23 3 14 1
7. Klecie 465 257 55,9 0 1 49 2 49 102 18 2 31 0 3 0
8. Siedliska-B., Smarżowa, Głobikówka 1368 735 54,9 2 1 198 6 180 180 83 4 74 2 5 0
9. Gorzejowa 527 285 55,4 10 1 50 1 58 78 36 0 47 0 4 0
10. Kamienica Dolna 374 227 61,2 0 3 33 2 47 81 27 0 26 0 8 0
11. Przeczyca, Skurowa 803 497 62,5 1 0 96 4 125 154 47 2 58 0 9 1

Razem: 9258 5194 57,2 28 14 987 36 1366 1605 460 45 536 8 102 7

wyniki wyborÓw prezydenckich
w gminie brzostek

J. N.
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O nauczycielach jako o "siłaczach"  
i nosicielach "kaganka oświaty" 

napisano bardzo wiele, zwłaszcza w 
przeszłym okresie. Dziś częściej pisze 
się o tym co powinien robić nauczyciel, 
za co powinien być odpowiedzialny, 
jak powinien być wykształcony, jakie 
są jego powinności wobec uczniów, 
rodziców, pracodawców, samorządów, 
państwa i ojczyzny. Rzadziej o nich sa-
mych jako o ludziach, często ciekawych 
i nietuzinkowych.
 Kiedy wzięłam do ręki ten pożółkły 
wycinek z gazety, tak stary, że nikt już 
nie pamięta z jakiego czasopisma go 
wycięto przyszedł mi na myśl urywek 
wiersza dawniej często recytowanego na 
akademiach z okazji Dnia Nauczyciela 
- "W codziennym trudzie..." 
itd. Cytat ten pasuje dosko-
nale jako myśl przewodnia 
życia i pracy pewnej nauczy-
cielskiej rodziny. Rodziny 
Jana Józefowicza, który w 
czerwcu 2000 roku zakończył 
swoją pracę pedagogiczną 
w Zespole Szkół w Nawsiu 
Brzostecki.
 Założycielami tej nad-
zwyczajnej, nauczycielskiej 
rodziny byli Ludwika Teresa 
z Machowiczów i Jan Józe-
fowiczowie, którzy zawarli 
związek małżeński 20 wrześ-
nia 1896 r. W trudnym, ale 
pełnym wzajemnego szacun-
ku i miłości pożycia docze-
kali się szczęśliwie licznego 
potomstwa: sześciu córek i 
sześciu synów.
 Senior rodu, Jan Józefowicz urodził 
się 14 października 1850 r. w Kołaczy-
cach, gdzie pobierał pierwsze nauki 
szkolne. Odznaczał się nieprzeciętnymi 
zdolnościami i pilnością, skoro w szkole 
realnej w Tarnowie "dla wzorowych 
obyczajów do Złotej Księgi na wieczną 
pamiątkę zasłużył być wpisanym" - jak 
głosi zachowany dokument z 1866 r.
 Wyróżnienia i odznaczenia otrzymał 
również Jan Józefowicz w Seminarium 
Nauczycielskim w Rzeszowie, które po 
trzechletniej nauce opuścił z dyplomem 
pedagoga. 
 Rozpoczynając pracę nauczycielską 
był Jan Józefowicz nie tylko przygoto-

wany do niej zawodowo, ale obdarzony 
był nieczęsto spotykaną właściwością: 
kochał swój zawód i całkowicie mu się 
poświęcił.
 Pierwsze trzy lata pracy spędził w 
Bystrej, Korczynie i Skołyszynie. Od 
1897 r. osiada jako kierownik szkoły 
w Krościenku Wyżnem i na tym sta-
nowisku pozostaje aż do zgonu. Przez 
37 lat oświecał umysły, kształtował 
charaktery, urabiał serca i uczucia wielu 
pokoleń ludu podkarpackiego. Z setek 
uczniów Józefowicza wielu wyszło w 
świat i zostało wartościowymi ludźmi 
różnych zawodów.
 Gdy zmożony wytężoną pracą 
zmarł Jan Józefowicz 13 maja 1916 r., 
nie doczekawszy wolności Polski, w 

której wiarę wpoił w swych uczniów, 
pożegnały go rzesze mieszkańców oko-
licznych miejscowości. W parafialnej 
kronice zapisał wówczas proboszcz 
parafii Krościenko Wyżne ks. dr Michał 
Pelczar:
 "13 maja przeszedł do wieczności 
Jan Józefowicz, nauczyciel i kierow-
nik szkoły w Krościenku. W dziejach 
Krościenka to stanowi złotą kartę, bo 
był to człowiek piennego i prawego 
charakteru, zamiłowany nadzwyczaj 
w swoim zawodzie, oddany całą duszą 
wychowaniu dziatwy. Miał dar żywego 
przedstawiania najtrudniejszej rzeczy: 
nic dziwnego, że dziatwa chętnie go 

saga rodu nauczycielskiego
słuchała i wynosiła ze szkoły znaczny 
zasób wiedzy... Głęboko religijny, 
spełniał gorliwie praktyki religijne, a 
zwłaszcza w czasie wakacji gdy czasu 
miał więcej... Pracował w Krościenku 
trzydzieści kilka lat, kształcił ojców, 
synów i wnuków częstokroć".
 Jan Józefowicz nie ograniczał się tyl-
ko do pracy w szkole, lecz organizował 
życie społeczne i kulturalne Krościenka. 
Kierował zespołem amatorskim, założył 
i prowadził Kółko Rolnicze, zainicjował 
założenie sklepu spółdzielczego i kasy 
Reiffeisena. Opracował i wygłaszał 
referaty pedagogiczne na nauczyciel-
skich konferencjach. Wysoko władze 
szkolne oceniały walory pedagogiczne 
Jana Józefowicza skoro uczniowie se-

minarium nauczycielskiego z 
Krosna delegowani byli stale 
do szkoły w Krościenku na 
lekcje praktyczne. 
 Ta świetna atmosfera 
pedagogiczna wpływała na 
dzieci pp. Józefowiczów, 
które również poświęciły się 
zawodowi nauczycielskie-
mu. Oto ich imiona; Helena, 
Stanisław, Władysław, Zofia, 
Bronisław, Anna, Feliks, Jani-
na, Zdzisław, Maria, Leopold, 
Kazimierz. Trzej z nich zdo-
byli tytuły magistrów. 
 Z tej to właśnie ro-
dziny wywodzi się Jan Jó-
zefowicz, syn Władysława, 
dotychczasowy nauczyciel 
Zespołu Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim, który odszedł 
na emeryturę po 34 latach 

pracy nauczycielskiej na terenie naszej 
gminy. Po ukończeniu w 1966 roku Stu-
dium Nauczycielskiego w Rzeszowie 
rozpoczął pracę w szkole podstawowej 
w Siedliskach-Bogusz. Do szkoły w 
Nawsiu przeniósł się w 1984 r., gdzie 
pracował do końca roku szkolnego 
1999/2000. Warto wspomnieć, nauczy-
cielskie tradycje w rodzinie podtrzy-
muje żona Pana Jana - Teresa i córka 
Ewa.
 Rada Pedagogiczna i uczniowie 
Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim 
tą drogą serdecznie dziękują za długo-
letnią współpracę i naukę.

U. Wojnarowska

Jan Józefowicz w bibliotece w Zespole Szkoł w Nawsiu 
Brzosteckim z autorką artykułu
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Znawcy okrzyknęli go najwybitniej- 
szym spośród rzeźbiarzy ludowych. 

W rodzinnej wsi Kamienica Górna 
Władysław Chajec znany był jako 
"Władziu Łokietek" - rzeczywiście był 
drobny, niski.
 Miał siedem lat, gdy matka przywio-
zła go z Ameryki do Polski, wówczas 
jeszcze C.K. Galicji, gdzie panował 
Franciszek Józef. Rodzice jego wy-
jechali za ocean zarobkować, tam 
przyszedł na świat, wrócili niewiele się 
dorobiwszy. Z dzieciństwa zapamiętał 
straszliwą nędzę, głód i opowieści 
dziadka, który w zimowe wieczory 
gawędził z nim na piecu, a żył 94 lata 
i doskonale pamiętał jeszcze, jak to 
w Kamienicy Jakub Szela podpiwszy 
w karczmie krwawo rozprawiał się z 
dziedzicem.
 Na kanwie zasłyszanych opowieści 
i tego, co sam widział i słyszał Wła-
dysław Chajec opisał zachęcony przez 
etnografów - w kilku grubych zeszy-
tach dawne obyczaje, przypowieści, 
zilustrował je własnymi rysunkami, 
opisał również swoje życie. Wiele jest 
w jego utworach o biedzie, przesądach, 
"leczeniach przewrotnych", diabłach 
i piekle, niewiele o pasji największej 
- rzeźbieniu. A była to bodaj jedyna 
radość jego znojnego życia, ucieczka 
od niedoli, samotności.
 Pisał Chajec pięknie, choć niepo-
prawnie, tak jak słyszał, lekceważąc 

zasady gramatyczne. Do szkoły chodził 
ledwie trzy lata, edukację przerwała 
pierwsza wojna światowa, pozostało 
jednak zamiłowanie do książek. Intere-
sowały go, jak mówił, rzeczy kościelne 
i państwowe, więc dużo czytał. Pismo 
święte i gazety, książki o wykopaliskach 
archeologicznych. Zarówno wtedy, gdy 
opisywał dawne obyczaje, jak i wtedy, 
gdy rzeźbił - chciał nade wszystko 
zostawić dla następnych pokoleń 
dokument swoich czasów. Zwykle 
rzeźby swoje uzupełniał tłoczonym na 
blaszkach podpisem, komentarzem np. 
"Partyzant rozbraja Chitlerowca", "An-
koholiki i Huligany", "Atom niszczyć!", 
"Łapanka na przymusowe roboty do 
Niemiec", "Św. Mihał bes broni żela-
znej zwalczył szatana Lucypera gołymi 
rękami", "Chrystus aresztowany".
 Z wielkim przejęciem rzeźbił sceny 
z życia Chrystusa. Utożsamiał jego 
niedostatek i mękę z własną niedolą. 
Pokazywał bezdomnego Chrystusa 
śpiącego pod drzewem, bo nie miał 
gdzie głowy skłonić, i przypominało mu 
to własną poniewierkę po bezdrożach 
obcych stron w czasie okupacji.
 Zaczął rzeźbić na początku 
wojny, kiedy ukrywał się w 
lasach, żeby uniknąć wywie-
zienia na roboty do Niemiec. 
Miał przy sobie nóż i dłutko, 
drewna nie brakowało, więc 
strugał, żeby zabić strach. 
Pierwszą rzeźbą, jaką wyko-
nał, był upadek Chrystusa pod 
krzyżem. Często wspominał, 
jak pod koniec wojny sam 
tułał się z worem na plecach, 
pociski pękały mu nad głową, 
nogi w drewniakach rozjeż-
dżały się w błocie i coraz to 
upadał pod ciężarem wora. 
Przez Kamienicę Górną prze-
chodził front, gdy wrócił do 
domu, nie znalazł ani jednej 
drewnianej figurki, które w 
lasach rzeźbił.
 Rzadko opuszczał rodzinną 
wieś. Niedługo po wojnie 
pojechał z wycieczką do Czę-
stochowy, po drodze zobaczył 
Oświęcim. Jasna Góra nie 
zrobiła na nim takiego wra-

żenia, jak były obóz koncentracyjny 
- powstała seria rzeźb oświęcimskich. 
Hitlera przedstawiał Chajec w postaci 
potwora ni to krokodyla, ni to jaszczu-
ra, żeby "był poniżony i obrzydzony". 
Podobnie paskudnego gada oglądał 
kiedyś będąc dzieckiem na odpuście 
pod Tarnowem. 
 Sławny zaczął być, gdy w prasie 
opublikowano zdjęcie jego rzeźbionej 
Kalwarii. Kiedyś w latach 1950 jeździł 
po jasielskich wsiach pewien doktor 
z Lublina, który obfotografowywał 
przydrożne kapliczki. Zobaczył u pro-
boszcza Chajcową figurkę, podobała 
mu się, więc przyjechał na rowerze do 
Kamienicy. Rzeźbiarz pracował akurat 
w polu za pługiem, a tu ktoś do niego 
z teczką, przeraził się, że to sekwestor, 
dopiero gdy przybysz powołał się na 
księdza, zaprowadził go do chałupy i 
pokazał swoje rzeźby. A przy gościńcu 
na krzyżu wisiała jego roboty scena 
kalwaryjska - Chrystus ukrzyżowany, 
niewiasty, łotrowie, narzędzia męki 
pańskiej. Doktor to sfotografował i tak 
Władysław Chajec po raz pierwszy trafił 
do gazety.
 Potem nie mógł opędzić się od 
gości, każdy chciał kupować jego 
prace. Sprzedać można szybko, robi 
się znacznie dłużej - wszystkie, nawet 
wielopostaciowe sceny ciął w jednym 
klocku drewna - zresztą lubił mieć 
w izbie kilka swoich rzeźb. Sąsiedzi 
często do niego zaglądali, dzieciarnia 

Władysław Chajec (1904 - 1986)

Z Brzostku rodem...

Współpraca komunisty z kapitalistą
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Ignacy Łukasiewicz, z zawodu farma- 
ceuta, pracował kolejno w aptekach w 

Rzeszowie, Lwowie, Gorlicach i Jaśle. 
Jego zasługą jest także budowa nowej 
apteki murowanej w Brzostku, którą 
ukończył w 1858 r.
 Na pamiątkę swojej działalności re-
wolucyjnej Łukasiewicz polecił wyryć 
na frontonie lady ozdobnie datę rewo-

lucji "Rok 1848". Wewnątrz ozdobił 
aptekę dwoma polskimi orłami, oraz 
malowidłami z zakresu aptekarstwa. 
Nazwał ją "Pod Opatrznością", a ry-
sunek oka w trójkącie figurował nad 
gankiem.
 Niestety, już we wrześniu 1859 r. 
zmuszony był sprzedać swój dobytek. 
Złożyły się na to różne okoliczności 
tak osobiste, jak też związane z nowy-
mi kierunkami zainteresowania, jakim 
było wydobywanie i przetwarzanie 
ropy naftowej. Aptekę w Brzostku kupił 
przyjaciel Łukasiewicza także aptekarz 
Zieniewicz i był jej właścicielem przez 
30 lat. Nowy właściciel apteki położył 
widocznie duże zasługi dla miasteczka, 
skoro został jego burmistrzem. Zie-
niewicz zmarł w 1889 roku, jego grób 
z białym obeliskiem znajduje się na 
cmentarzu w Brzostku.
 Jeszcze przed śmiercią Zieniewicza 
aptekę odkupił młody praktykant Józef 
Bursa ur. w 1859 roku w Kołaczycach.
 Ojciec jego Karol, zajmował się wy-
robami kotłów, destylatorów i innych 

apteka "pod opatrznością" przedmiotów z miedzi. Był też burmi-
strzem w Kołaczycach i pozostawił ład-
ną pamiątkę na środku rynku w postaci 
wodotrysku z figurą "Bartka". Będąc 
zamożnym człowiekiem wysłał jedyne-
go syna Józefa na studia farmaceutyczne 
we Lwowie, a potem w Wiedniu. Po ich 
ukończeniu młody absolwent odbywał 
praktykę w aptece Grottgera w Kołaczy-
cach, a od 1880 r. w Brzostku.
 Apteka w Brzostku znajdowała się w 
dobrym miejscu, na wzgórzu niedaleko 
od kościoła (po prawej stronie drogi do 
Jasła) z widokiem na dolinę Wisłoki i 
górę Liwocz.
 Wiele znanych osób korzystało z goś-
cinności aptekarza Bursy. Zaproszony 
przez niego artysta malarz Wojciech 
Kossak utrwalił na płótnie pobojowi-
sko po bitwie w I wojnie światowej 15 
maja 1915 roku. Malował z okna wieży 
częściowo zburzonego kościoła.
 18 stycznia 1945 roku apteka z nie-
wiadomych przyczyn spłonęła. Obecnie 
ulica przy której się znajdowała nosi 
imię Ignacego Łukasiewicza. Jest to 
jeszcze jedno upamiętnione miejsce jego 
działalności aptekarskiej.

Jan Śmiechowski (1982 rok)

Akcja "Sprzątanie Świata" przebie- 
gała w tym roku pod hasłem "se-

gregacja odpadów" i trwała od 8 do 
10 września. W naszej gminie, jak co 
roku włączyły się do niej wszystkie 
szkoły podstawowe oraz gimnazja. 
Tak więc w sprzątaniu wzięło udział 
1742 uczniów i opiekunów. Łącznie 
zebrano 309 worków odpadów.
 Sprzątano tereny szkolne, pobocza 

"sprzątanie świata - 2000"
dróg, cmentarze, przystanki PKS, 
brzegi rzek, tereny przykościelne.
 Akcja "Sprzątanie Świata" jest 
najpopularniejszą inicjatywą ekolo-
giczną na świecie, o czym świadczy 
fakt, iż bierze w niej udział ponad 100 
krajów świata. Do nas idea ta dotarła 
w 1994 roku i została rozpropago-
wana szczególnie wśród młodzieży. 
Zatem w tym roku sprzątaliśmy świat 

siódmy a zarazem ostatni raz w tym 
stuleciu.
W akcji "sprzątanie świata" nie cho-
dzi tylko o sprzątanie, to również 
edukacja i popularyzacja ochrony 
środowiska, mająca na celu podnie-
sienie świadomości społeczności oraz 
działanie na rzecz poprawy ochrony 
środowiska, w którym żyjemy.

M. Maziarz

przybiegała, bo nikt we wsi nie potrafił 
tak pięknie opowiadać najróżniejszych 
historii "ziemskich i świętych". Nikt nie 
potrafił też tak zręcznie majsterkować, 
robić przemyślnych narzędzi; wszyst-
kie oprzyrządowania do swoich rzeźb, 
np. łańcuch, kłódkę do "Chrystusa 
aresztowanego", Chajec wykonywał 
własnoręcznie.
 Tworzył z potrzeby serca, nie na 
sprzedaż. Traktował to jako "zabaw-
kę", która dawała ukojenie, zapełniała 
pustkę samotnego życia. Pierwsza żona 
go odumarła, druga odeszła, bardzo to 
przeżył, dzieci nie miał. Jak tylko wracał 
z pola, zasiadał do rzeźbienia, czasem do 
późnej nocy nie mógł się oderwać, palił 

świece, bo dawały więcej światła niż 
lampa naftowa (z czasem założył sobie 
elektryczność) i rzeźbił. Wystarczyło, że 
spojrzał na klocek drewna i już miał w 
oczach rzeźbę.
 Nie potrafił powiedzieć, ile ich wyko-
nał. Mówił, że pewnie tyle, co włosów na 
głowie. A czuprynę miał bujną. Rzeźbił 
"osoby święte i rozmaite rzeczy pamiąt-
kowe z ustroju", jak choćby współpracę 
komunisty z kapitalistą, jeden drugiemu 
niby pomaga, ale piłują konar, na którym 
jeden z nich siedzi. Zapytany, który jest 
komunistą, a który kapitalistą rzeźbiarz 
dowcipnie się uśmiechał i mówił: "jak 
se kto upatrzy". 
 Pod koniec życia nie mógł już z 

taką siłą jak kiedyś stukać dłutkiem 
w drewnie, przechowywał więc kilka 
dawniejszych rzeźb do nowego kościoła 
w Kamienicy Górnej i cieszył się, że coś 
z niego pozostanie we wsi.
 Dziś rzeźby Władysława Chajca są 
ozdobą najznakomitszych muzeów etno-
graficznych w świecie, ubiegają się o nie 
kolekcjonerzy. Spory ich zbiór posiadają 
muzea w Rzeszowie, Tarnowie i Jaśle, 
zachowały się także w miejscowym 
kościele.

J. Nosal
Na podstawie artykułu Elżbiety 
Kotarskiej zamieszczonego w 
"Gospodyni" Nr 39 z dnia 25 
września 1983 r. 
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rys historyczny 
Wieś Gorzejowa posiada nazwę  

dzierżawczą od im. Gorzej. 
Zlokalizowała się w dolinie potoku 
Kamienica rozszerzając swe granice 
do szczytów dwóch wysokich równole-
głych do siebie wzgórz św. Grzegorza, 
skąd patroluje doliną Wisłoki, Pilzno, 
drugie zaś jej południowe wzgórze do-
minuje nad Brzostkiem i starożytnym 
traktem (węgierskim) drogą Tarnów 
- Jasło. Graniczy z Siedliskami, Brzost-
kiem, Kamienicą, Gębiczyną.
 Na widowni historycznej pojawia 
się dopiero w przywileju Kazimierza 
Wielkiego z dnia 15 czerwca 1353 
roku, stwierdzającym jej ustaloną na-
zwę, czyli wcześniejsze jej istnienie. 
Z uzasadnionym prawdopodobień-
stwem można przyjąć, że Gorzejowa 
od XII wieku wraz z wsiami należała 
do opactwa benedyktynów tynieckich. 
Nazwa góry św. Grzegorza wskazuje na 
benedyktynów jako właścicieli, bo św. 
Grzegorz Wielki (570-604) to gwiazda 
i chluba tego zakonu.
 Góra św. Grzegorza w Gorzejowej, 
obok góry na Goleszu, czy Tyńca po-
siadała atut obronny wobec częstych 
wówczas napadów tatarskich, węgier-
skich, ruskich i innych.
 Według ksiąg metrykalnych z 1773 
r. Gorzejowa dzieliła się na trzy czę-
ści: inferio - czyli Gorzejowa dolna, 
medio - środkowa i superio - górna. 
Dziedzicami jej byli Krzyżanowscy, 
Laskowscy, Witowscy.

szkoła w gorzejowej
Historia szkoły w Gorzejowej sięga  

1905 roku. Zorganizowana przez 
nauczycielkę panią Cecylię Zdziarską 
nauka, odbywała się w wynajmowa-
nym budynku prywatnym. Od 1906 
- 1908 roku uczyła w szkole pani Maria 
Laskowska. W 1908 roku zakończono 
budowę szkoły i tam podążały dzieci ze 
wsi Gorzejowa i okolicznych wiosek.
 Kierownikiem w pierwszych latach 
istnienia szkoły, aż do roku 1941 była 
Cecylia Zdziarska. Od 1941 - 1942 
kierownikiem był pan Kozub. Wiele 
informacji o pracy tamtej szkoły zapi-

sanych w kronice uległo zniszczeniu 
w czasie wysiedlenia mieszkańców 
wsi Gorzejowa, które trwało od końca 
września 1945 roku do 12 stycznia 
1945 roku. Istniejąca kronika szkolna 
opisuje historię szkoły od roku szkolne-
go 1946/1947. Autorem jej pierwszych 
kart jest kierowniczka tej szkoły od 
września 1946 r. pani Ludwika Sołtys. 
Po wznowieniu nauki w okresie po-
wysiedleniowym szkoła dysponowała 
jedną izbą lekcyjną i dwupokojowym 
mieszkaniem dla nauczyciela. Liczyła 
120 uczniów i dwóch nauczycieli. 
Nauka odbywała się od godz. 8.00 do 
17.00. Dzieci młodsze łączono w kl. I 
- II - III jako jedną grupę, resztę ucz-
niów kwalifikowano do klasy starszej 
nie wyszczególniając wieku ani klasy. 
W tym ciężkim okresie powysiedlenio-
wym brakowało żywności i obuwia. 
Dzieci do szkoły przychodziły boso. 
Brakowało też nauczycieli, co bywało 
powodem przerywania nauki również i 
w Gorzejowej. I tak z powodu przenie-
sienia uczącego w szkole małżeństwa 
Andrzeja i Janiny Kotów do Błażkowej 
przerwano naukę w Gorzejowej w 
okresie od 8 listopada 1946 roku do 22 
lutego 1947 roku. Wznowiona nauka w 
szkole obejmowała klasę I, II, III i IV i 

prowadzona była znowu przez jednego 
nauczyciela panią L. Sołtys. Z powodu 
tak zorganizowanej szkoły dzieci po 
roku nauki nie były w stanie opanować 
czytania i pisania, na co wskazuje zapis 
w kronice po wizytacji szkoły.
 W roku szkolnym 1947/1948 nie-
które dzieci po ukończeniu klasy IV 
dochodziły pieszo do Kamienicy Dol-
nej, która miała już klasę VI lub do 
Brzostku do klasy VII. Lekcje religii 
odbywały się wówczas w Gorzejowej 
we wtorki i w tym dniu nie odbywały 
się zajęcia z innych przedmiotów. Reli-
gii uczył w tych latach ksiądz katecheta 
Popiołek. Od 1948 roku urządzono dru-
gą salę lekcyjną w pokoju nauczyciela i 
podniesiono poziom organizacji szkoły 
do dwóch nauczycieli oraz utworzono 
klasę V. Od grudnia 1948 roku kierow-
nikiem szkoły został Stanisław Guzik. 
Po roku pracy został przeniesiony do 
Święcan, a na jego miejsce przyszedł 
pan Leśniak Edward, pełniący do tej 
pory obowiązki kierownika szkoły w 
Kamienicy Dolnej oraz pani Macek 
Czesława nauczycielka ze szkoły w 
Nawsiu Brzosteckim, późniejsza żona 
kierownika. Przeniesienia nauczycieli 
były powodem miesięcznej przerwy w 
nauce w szkole w Gorzejowej. 
 Czytając kronikę szkoły do roku 
1945/1950 obserwuje się inną ob-
rzędowość szkoły. Rozpoczęcie roku 
szkolnego i jego zakończenie w latach 
od 1905 - 1949 odbywało się w koś-
ciele na uroczystej Mszy św. Lekcje 
rozpoczynały się i kończyły modlitwą. 

szkoły w naszej gminie
Gorzejowa

Absolwenci klasy VII w roku szkolnym 1959/60 z nauczycielami.
Od lewej siedzą: Czesława Leśniak, Edward Leśniak, Wilhelmina  

Modelska i Emilia Brzęczek
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(Dokończenie na str. 10)

Wśród wystawianych przez dzieci 
przedstawień artystycznych były Ja-
sełka. Od roku 1950 kronika nie notuje 
wyżej wymienionych tradycji. 
 W latach 1949/1950 zorganizowano 
klasę V, a w 1951/1952 klasę VI. Do 
tych klas przyjęto również uczniów z 
obwodu szkoły w Gorzejowej, uczęsz-
czających dotychczas do Siedlisk Bo-
gusz i Kamienicy Dolnej. W związku z 
tym, że budynek własny szkoły posiadał 
tylko jedną salę lekcyjną do nauczania 
z dniem 6 lutego 1950 roku wynajęto 
u pana Piotra Zdziarskiego drugą salę 
dostosowując ją do użytku szkolnego. 
Do roku 1951 łączono klasy I, II, II oraz 
IV i V. We wrześniu roku szkolnego 
1951/1952 ogłoszono uroczyście, że 
każda klasa będzie się uczyła oddziel-
nie. Wynajęto w tym celu salę trzecią 
u pana Władysława Parata. Entuzjazm 

trwał do 1 lutego 1952 roku, gdyż z tym 
dniem dzierżawiona sala trzecia została 
zajęta przez właściciela Władysława 
Parata. Stan higieniczny pozostałych 
sal został negatywnie oceniony przez 
sekcję sanitarną pracującą przy Wy-
dziale Oświaty w Jaśle. Naukę w szkole 
organizowano na dwie zmiany. W roku 
1952/1953 stopień organizacji szkoły 
podniesiono do czterech nauczycieli, 
zorganizowano klasę VII.
 W pokoju nauczyciela urządzono 
znów drugą salę mieszczącą się w 
szkole, trzecią u Piotra Zdziarskiego 
oraz dodatkową salę u Stanisława 
Podrazy, a później u Józefa Ogórka. 
Po wizytacji Wydziału Oświaty Po-
wiatowej Rady Narodowej powstała 
koncepcja budowy nowej szkoły. W 
tym celu wykupiono 5 arów parceli od 
Zygmunta Ziaji i 20 m2 gruntu od Zofii 

Szymczak. Zgaszono kilkanaście ton 
wapna budowlanego.
 Z  nowym rokiem szkolnym 
1954/1955 zamiast modlitwy wpro-
wadzono w szkole apele poranne. 
Mocno akcentowano w szkole obchody 
Święta 1 Maja, Rocznicę Rewolucji 
Październikowej, rocznicę śmierci ge-
nerała Karola Świerczewskiego itp. Nie 
wspomina się już w kronice szkolnej o 
świętach kościelnych i nauce religii. 
 22 grudnia 1958 roku na zebraniu 
wiejskim mieszkańcy Gorzejowej 
powołali Społeczny Komitet Budowy 
Szkoły Pomnika im. Stanisława Ziaji. 
28 kwietnia 1960 roku odbyło się uro-
czyste wmurowanie kamienia węgiel-
nego pod Szkołę Tysiąclecia Państwa 
Polskiego.

c. d. n.
Halina Dziedzic

"Ludzie błagają Boga o zdrowie
Nikt jednak ze śmiertelników nie myśli
Że zachowanie zdrowia leży w jego
własnych rękach"
    (Demokryt)

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor -  
mgr Cecylia Balasa, przedstawiciel 

Rady Rodziców - Pan Marek Nowicki, 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskie-
go - Magdalena Zięba, Marta Sury, Anna 
Balasa.
 Spotkanie miało charak-
ter uroczysty i świąteczny 
z okazji nadawania certy-
fikatów przyjęcia do Sieci 
Powiatowej Szkół Promują-
cych Zdrowie. Patronat nad 
spotkaniem objął Starosta 
Powiatu Dębickiego - Pan 
Tadeusz Kamiński i Bur-
mistrz Miasta Dębica - Pan 
Władysław Bielawa. 
 Organizatorem spotka-
nia był Powiatowy Zespół 
Wspierający Szkoły Promu-
jące Zdrowie a w szczegól-
ności Pani Anna Szczepanik - 
dyrektor Przedszkola Nr 1 w 
Dębicy zarazem prowadząca 
to spotkanie i Pani Anna Nylec - kierownik 
Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 
w Dębicy, które są koordynatorami Powia-
towej Sieci SzPZ.
 Konferencja odbyła się w Państwowej 
Szkole Muzycznej I Stopnia w Dębicy.

 W przystrojonej plakatami szkół, pre-
zentującymi dorobek z zakresu promocji 
zdrowia sali koncertowej, znajdowało się 
przewodnie hasło "Lecz ludzi dobrej woli 
jest więcej". Jest to fragment piosenki Cze-
sława Niemena, którą cała uroczystość się 
rozpoczęła. Piękne wykonanie tej piosenki 
oraz wystąpienie prowadzącej wprowadziło 
wszystkich zebranych w miły nastrój. Na-
stąpiło powitanie przybyłych gości, którzy 
swoją osobą i obecnością podkreślali rangę 
tej chwili. Byli wśród nich przedstawiciele 

MEN, Kuratorium, Starostwa Powiatu i 
wójtowie gmin. Dla nas było wielką radoś-
cią przybycie naszego wójta Pana Leszka 
Bieńka, którego wraz z Panem Starostą i 
Burmistrzem zaprosiliśmy do wspólnej, 
pamiątkowej fotografii. 

 W pierwszej części spotkania przedsta-
wiono krótkie referaty nt. Szkoły Promu-
jące Zdrowie w Polsce, Europie i Świecie - 
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, oraz 
SzPZ w reformie oświaty ze szczególnym 
uwzględnieniem województwa podkarpa-
ckiego, następnie prezentację zgłoszonych 
placówek - przedstawiciele wszystkich 
szczebli oświatowych i wreszcie nadanie 
certyfikatów przyjęcia do PSSzPZ.
 W czasie przerwy a także pod ko-
niec odbywała się degustacja "zdrowej 

żywności" (czyli coś dla 
ciała) przygotowana przez 
młodzież z ZSE w Dębicy, 
można było oglądać kroniki 
i wystawy, oraz wymieniać 
doświadczenia.
 W drugiej części mo-
gliśmy zobaczyć wspaniały 
występ kabaretu, który roz-
śmieszył wszystkich do łez, 
a więc było coś dla ducha, 
dyskusja panelowa: "Co 
mogę zrobić na rzecz pro-
mocji zdrowia dla siebie i 
innych" potem wnioski do 
dalszej pracy dla szkół sieci 
powiatowej oraz ewaluacja. 
Na zakończenie uroczystości 

gratulowaliśmy pomysłu i udanej części 
artystycznej, w której pokazano oczywiście 
wyrywkowo problemy i zadania placó-
wek promujących zdrowie, a w imieniu 
zebranych Pani Dyrektor ZSE złożyła 

pierwsze spotkanie szkÓł promujących 
zdrowie powiatu dębickiego
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podziękowania Pani Annie Szczepanik. 
Pani Ania zwracała uwagę, że ideą Szkół 
Promujących Zdrowie jest wspólna praca 
na rzecz promocji zdrowia, brak rywalizacji 
i zazdrości, wspólna radość i świętowanie 
sukcesów. 
Podczas spotkania przewijała się jedna 
wspólna myśl, że zdrowie jest wartością i 
potencjałem narodu. Należy dbać o zdrowie 
w aspektach: - zdrowie fizyczne, psychicz-
ne, społeczne i duchowe.
 Dbajmy o zdrowie nie tylko dlatego, 
że jest ważne, ale dlatego, że bez niego 
wszystko jest nieważne. 
 Otrzymany certyfikat zmobilizuje nas do 
lepszej pracy. Ponieważ w sieci jesteśmy 
dopiero od roku, ten rok wstępny poświę-
ciliśmy na dokształcanie się w temacie 
"promocji zdrowia". Warsztaty ukończyłam 
ja i szkolny koordynator p. Nowicka Janina 
zarazem opiekun Samorządu Uczniow-
skiego. Z pośród wielu zadań wybraliśmy 
wyrabianie higienicznych nawyków dbania 
o zdrowie fizyczne; podstawowe nawyki hi-
gieny osobistej, mycie rąk przed posiłkiem 
w przedszkolu i w szkole itp. 
 Poza tym wypracowaliśmy system do-
żywiania dzieci w czasie dużej przerwy w 
postaci gorącej herbaty, którą spożywają 
prawie wszyscy uczniowie i gorącej zupy 
dla uczniów z rodzin o niskich dochodach, 
finansowanej przez GOPS w Brzostku.
 O zdrowie fizyczne dbaliśmy też 
poprzez prowadzone zajęcia UKS-u, na 
których dzieci ćwiczyły grę w unihokeja, 
potem odnosili sukcesy na meczach i tur-
niejach wyjazdowych.
 Prowadząca UKS p. Rogowska Zofia 
zorganizowała w ramach akcji "Ferie na 
sportowo, bezpiecznie i zdrowo" obóz 
dochodzący połączony z wyjazdem na salę 
gimnastyczną ZS w Kleciach, gdzie nasi 
sportowcy mogli trenować.

 Rokrocznie klasy młodsze biorą udział 
w programie "Zdrowy uśmiech".
 W ramach pedagogizacji rodziców 
prowadziliśmy pogadanki nt. roli posił-
ków dla dziecka w szkole, dzięki temu 
wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły 
zaopatrzeni w drugie śniadanie. Dla tych, 
którzy zapomną czeka z zaopatrzeniem 
sklepik szkolny. Wcześniej prowadziła go 
p. Danuta Ramut i za wypracowane zyski 
wspólnie z SKO zakupiono mikroskop dla 
szkoły. W tym roku opiekę nad sklepikiem 
przejęła p. Kalina Elżbieta. Wzbogacono 
ofertę o przybory szkolne, ale chcemy 
jeszcze wprowadzić więcej przetworów 
mlecznych, ponieważ okazuje się, że dzieci 
piją mało mleka. Na wsi zanika hodowla 
krów, a dzieci w tym wieku potrzebują 
więcej wapnia. Potrzebujemy lodówki, 
aby można w niej przechowywać jogurty 
lub serki itp. Związane jest to z tym, że w 
tym roku chcemy nauczyć dzieci zdrowego 
odżywiania, musimy ograniczyć jedzenie 
słodyczy a wprowadzić więcej owoców, 
soków, w/w produktów mlecznych.
 W tym roku szkolnym priorytetowym 
zadaniem w pracy szkoły i przedszkola 
jest w dalszym ciągu promocja zdrowia. 
Naszym zamiarem jest skupić się na głów-
nym zadaniu - zdrowym odżywianiu.
W ramach tych zadań będziemy uczyć; co 
to jest zdrowa żywność, jakie produkty po-
winniśmy jeść aby być zdrowym /liczymy 
na pomoc lekarza i higienistki/, degustacje 
zdrowej żywności, przyrządzanie sałatek, 
smakowicie wyglądających dla niejadków 
kanapek itp. Chcemy zapobiec napływającej 
modzie jedzenia produktów i dań opartych 
na konserwantach. Będziemy promować 
tradycyjną zdrową kuchnię polską opartą o 
własne produkty, polskie i zdrowe.
 W tym roku wprowadziliśmy program 
edukacyjny  "Edukacja regionalna" w 
klasach od IV-VI, którego autorką jest p. 

Wojnarowska Urszula. Podczas korelacji 
tego programu dzieci będą zapoznawały się 
z historią regionu, a zatem jak odżywiano 
się dawniej, jakie potrawy serwowano itp. 
Będą porównywały z dzisiejszym jadłospi-
sem, oceniały jego walory zdrowotne.
 Nowością będzie wprowadzenie zajęć 
socjoterapeutycznych, które poprowadzi 
p. Leja Maria. 
 Chcemy uczyć wszystkich właściwych 
wzajemnych relacji i zachowania asertyw-
nego we wzajemnych kontaktach między-
ludzkich, a to pomoże nam stworzyć dobrą 
atmosferę pracy i nauki.
 Będziemy też wdrażać nasze dzieci do 
aktywnych form spędzania wolnego czasu. 
Myślę, że w tym roku będzie to częściowo 
wykonane zadanie na miarę możliwości 
bazowych i warunków lokalowych. W 
pełni wykonamy to zadanie w następnym 
roku, gdy będzie ukończona sala gimna-
styczna. Opracowanie odpowiedniego 
programu, zdobycie funduszy na zajęcia 
pozalekcyjne to zadanie na kolejny rok 
naszej pracy w sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. Rozpoczęliśmy już zdobywanie 
Karty Rowerowej, co umożliwi dzieciom 
udział w wycieczkach rowerowych klaso-
wych i indywidualnych. Odbyło się spot-
kanie z policjantem p. Markiem Boroniem, 
podczas którego uczniowie zapoznali się 
z podstawowymi zasadami bezpiecznego 
poruszania się po drodze.
 W naszej pracy wychowawczej zwra-
camy też uwagę na problem zbyt długiego 
czasu spędzanego przed telewizorem przez 
dzieci i dorosłych.
 Naszym ważnym zadaniem a zarazem 
marzeniem jest wstąpienie do sieci woje-
wódzkiej, a w kolejnych latach do krajowej 
a nawet do europejskiej Szkół Promujących 
Zdrowie.

Dyrektor szkoły 
Cecylia Balasa

Od kilku lat "Wiadomości Brzo-
steckie" należą do Polskie-

go Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. 
Stowarzyszenie jest organizatorem 
spotkań dziennikarzy z różnych gazet 
lokalnych z całej Polski. Spotkania te 
mają na celu wymianę doświadczeń 
dziennikarskich z jednoczesnym po-
znawaniem ciekawych okolic Polski. 
46 sesja warsztatowa została zorgani-
zowana w Zakopanem. Największe 
z dotychczasowych 100 osobowe 
spotkanie zostało zorganizowane przez 
Biuro Promocji Zakopanego i gminy 
Tatrzańskiej. Zakopiańczycy uważają 
bowiem, że choć Zakopane znane jest 

w Polsce i w Europie, a także w świecie 
wymaga ciągłej promocji i reklamy.
 Gospodarze zapewnili uczestnikom 
bardzo interesujący program. Już na 
samym początku zaproszeni zostali-
śmy na finałowy koncert Międzyna-
rodowego Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich. impreza odbywała się w 
namiocie na dolnej Równi Krupowej. 
Pięciogodzinny występ oglądało się z 
niesłabnącym zainteresowaniem. Na-
stępny dzień rozpoczął się od wyjazdu 
na Gubałówkę, potem krótki spacer 
grzbietem góry w stronę Butowego 
Wierchu i zjazd krzesełkami w dół. 
Potem w Urzędzie Miasta odbyła się 

konferencja prasowa z udziałem bur-
mistrza Zakopanego, dyrekcji Central-
nego Ośrodka Sportowego, Polskich 
Kolei linowych i biur turystycznych. 
Następnie odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami Telewizji Regional-
nych. W programie było jeszcze zwie-
dzanie obiektów COS z wyjazdem na 
Wielką Krokiew i dla chętnych kąpiel 
w basenie ośrodka.
Odbyło się również oficjalne spotkanie 
Stowarzyszenia.
 Temu pracowitemu, ale bardzo 
przyjemnemu spotkaniu towarzyszyła 
piękna, wczesnojesienna pogoda.

U. Wojnarowska

"wiadomości brzosteckie" w zakopanem
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Pamięci
Księdza
Józefa
Tischnera

nie wszytko
sie koŃcy

(wiersz w gwarze górali nadpopradzkich)

A dzie tyzto bywos górolski Kapłanie, 
cy u Pon Jezusa siados po prawicy? 
Cy tyz śpacerujes po wyśni polanie, 
w cornym Morskiem Łoku śrybne pstrązki 
licys.

Hej! Moześ sie wróciuł na swoje Podhole,
w lasem rozpochniony słuchanicy cekos
na toten noscyrsy sept, co z wielgim zolem
i ślochem wyrzuco biydne serce cłeka.

A moze sie śtyrmies dziesi śród paproci,
bez wrzosy, jałowce i w dziewięciosiułak.
Jakoz gwiozda nieziemsko łocy twoje złoci,
cóz to za scęśliwoś lica rozjaśniuła.

Jus nie psiorkom, ino biołemi chmurami
hole pod Twoimi nozkami płynące.
Stryciułeś sie pewnie ze świentym Józefem 
i ze świentom Kingom hań nad Starym Szącem.

Jo Cie bede slyseć w wiatru piscołeckak, 
w sumie smreków, jedli, modrzeni, bucyny,
w łozywaniu kukułki, trylak scygiołecka, 
w śpiywie dzwonu co niesie pociyrze w doliny.

Jo Cie bede widzieć w zbójnickiem siklawy,
w tęcy co jom słonko w wodne struny wploto,
we łzak, co niemi płacom ło świtaniu trowy,
w wiyrchu co łokryty siwyk mgioł tęsknotom.

Jo Cie bede sukać hań, na skolny perci,
dzieś se chojco z cejcem nieroz przemyśluwoł.
Dzie ześ sie przymiyrzoł do zycio i śmierci,
dzieś sie som, kiej palec ze światem mocuwoł.

Znajde Cie Pastyrzu, ksiynze, filozofie 
dzie Poprod z Dunajcem krzesanego tońcy.
W wiyrsu pogodomy se strofa po strofie.

Wszytko sie zacyno, dyć nie wszytko końcy.

Barbara Paluchowa
29 czerwca 2000

Wiele wycieczek szkolnych z  
naszej gminy odwiedza Za-

kopane. Jednak bardzo niewiele 
wiemy o historii tego najsłynniej-
szego w Polsce miasta, istniejące-
go zaledwie od 400 lat.
 Powstało jako osada rolniczo-
pasterska na przełomie XVI i 
XVII wieku. Przez dziesięciolecia 
Zakopane pozostawało wioską 
"na końcu świata". Jego rozwój 
zaczął się dopiero w połowie 
XVIII wieku, gdy w nieodległych 
Kuźnicach powstała huta przera-
biająca wydobywaną w Tatrach 
rudę żelaza. Wprawdzie dwór 
właścicieli stał w Kuźnicach, ale 
wkrótce zaczęto uciekać z hała-
śliwej zadymionej i na dodatek 
zacienionej doliny do słonecznego 
Zakopanego. W XIX w. Zakopane 
zaczęło zdobywać sławę miejsco-
wości turystycznej i wypoczynko-
wej o walorach leczniczych. W 

1845 ustanowiono we wsi parafię, 
a dwa lata później pod Giewont 
przybyła jedna z legendarnych 
postaci Zakopanego - ks. Józef 
Stolarczyk. On to namawiał górali 
do odstępowania izb letnikom, 
dopiero później zaczęto budowę 
dla nich specjalnych domów. W 
1878 r. w Zakopanem wybudo-
wał dom pierwszy "przybysz z 
nizin" - Walery Eljasz, autor wielu 
przewodników po Tatrach. W 
1899 roku pod Tatry dotarła linia 
kolejowa. 
 Rozwój Zakopanego wiąże się 
też z powstaniem Towarzystwa 
Tatrzańskiego (1872) i przyjaz-
dem dr Tytusa Chałubińkiego, 
człowieka, do którego przylgnęło 
określenie "odkrywcy Zakopane-
go" i "króla Tatr". W roku 1886 
miejscowość uzyskała status stacji 
klimatycznej. Prawa miejskie 
przyznano mu w 1935 r.

dzieje zakopanego

i znów jeszcze jeden 
dzień nauczyciela...
Cokolwiek by nie powiedzieć o tym stresującym i odpowiedzial- 

nym zawodzie, warto dostrzec, że jest to praca ładna - ładna jak 
twarze dzieci, urokliwa jak młodość. Uśmiechnijmy się do tej młodości, 
nie czując na sobie bagażu lat i zmęczenia.
Życzymy więc pogody ducha, bo jest to najlepszy klucz do serc wy-
chowanków.

Redakcja

Bajka o szkole
Czasami śni mi się w nocy... O chwilo marzeń szczęśliwa!
Że siedzę znowu w mej klasie i ktoś mnie ciągle wyrywa.
Czasami śni mi się w nocy jakaś klasówka koszmarna,
Chcę ściągać, nie mam od kogo,
Budzę się - wkoło noc czarna.

Życie jest nasze... jak szkoła. Niejedna klasówka trudzi,
Niejeden belfer nas nudzi. niejeden dzwonek nas woła.
ciągle siedzimy w ławce w oczekiwaniu wyrwania
I ciągle, ciągle nam grozi dwójka ze sprawowania.

Aż kiedyś po latach wielu, w godzinie szczęścia bez miary,
Pójdziemy po dzwonku ostatnim do nieba - hen - na wagary...
Będziemy psocić i broić, i słońcu robić kawały,
I gwiazdom dawać kuksańce, gdyby się z nami nie śmiały.
A dobre duchy, co władną niebiosów pogodnym turkusem,
Uśmiechną się do nas łagodnie i dadzą szóstkę z minusem.
Bóg wejrzy czasem w ten dziennik i spojrzy na twarze,
Szóstkę zostawi na wieki, minus starannie wymaże.
     Julian Ejsmond
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Zarząd Gminy Brzostek, 39-230 Brzostek
woj. podkarpackie, tel. (014) 68 30 111

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac pn.
"Adaptacja budynku przedszkola na gimnazjum"

Pożądany termin realizacji robót: - 1.12.2000r. - 31.08.2001r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać 
w Urzędzie Gminy Brzostek, pok. 6 w godz. od 8 do 15.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - p. Witold Olszewski.
Termin składania ofert upływa 20.11.2000 r. o godz 10, pokój 
nr 12. Otwarcie ofert nastąpi 20.11.2000 r. o godz. 11.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji 
krajowych. 

Zarząd Gminy Brzostek, 39-230 Brzostek
woj. podkarpackie, tel. (014) 68 30 111

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac pn.
"Nadbudowa sali gimnastycznej przy S. P. w Brzostku"

Pożądany termin realizacji robót: - 27.11.2000r. - 30.04.2001r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać 
w Urzędzie Gminy Brzostek, pok. 6 w godz. od 8 do 15.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami: - w sprawach przed-
miotowego zamówienia - p. Witold Olszewski - w sprawach dot. 
zamówień publicznych - p. Barbara Garstka.
Termin składania ofert upływa 15.11.2000 r. o godz 10, pokój nr 
12. Otwarcie ofert nastąpi 15.11.2000 r. o godz. 11.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji 
krajowych. 

WÓJT GMINY BRZOSTEK OGŁASZA

1) Sprzedaż działek budowlanych nr 359/6 o pow. 0,09 ha, 
359/7 o pow. 0,09 ha, 1130/6 o pow. 0,09 ha, 1130/7 o pow. 
0,09 ha położonych w Brzostku stanowiących własność Gminy 
Brzostek, w drodze rokowań.
 Ceny wywoławcze w/w działek wynoszą: dz. nr 359/6 - 
3.345,00 zł, dz. nr 359/7 - 3.345,00 zł, dz. nr 1130/6 - 4.605,00 
zł, dz. nr 1130/7 - 4.605,00 zł
2) Sprzedaż działek nr 46 o pow. 0,64 ha i 92 o pow. 0,24 ha 
położonych w Brzostku stanowiących własność Gminy Brzo-
stek, w drodze rokowań
 Działki znajdują się w terenie upraw rolnych - adaptacja stała 
z możliwością zmiany przeznaczenia na trwałe użytki zielone 
w enklawach przylegających bezpośrednio do łąk i pastwisk. 
 Ceny wywoławcze w/w działek wynoszą: nr 46 - 717,68 zł, 
dz. nr 92 - 560,08 zł
3) Sprzedaż działki nr 83/1 o pow. 0,08 ha położonej w Kamie-
nicy Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek, w drodze 
I publicznego przetargu ustnego (licytacji)
 Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkalno-za-
grodowej, gdzie dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej nierolniczej oraz obiektów usługowych 
i produkcyjnych.
Cena wywoławcza działki wynosi 3.681,00 zł.
4) Sprzedaż działki nr 86 o pow. 0,27 ha położonej w Kamie-
nicy Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek, w drodze 
I publicznego przetargu ustnego (licytacji)
 Działka znajduje się w terenie upraw rolnych - adaptacja 
stała z możliwością przeznaczenia na trwałe użytki zielone.
Cena wywoławcza działki wynosi 557,00 zł.

Wyrażamy serdeczne podziękowanie  
Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom, 
Współpracownikom GS, Dyrekcji  
i Gronu Pedagogicznemu Szkoły  

Podstawowej i Gimnazjum  
w Brzostku, Młodzieży i Dzieciom 
szkolnym, Sportowcom LKS oraz 

wszystkim, którzy uczestnicząc  
w pogrzebie

ś. p. Bolesława Łukowicza
oddali ostatnią posługę zmarłemu,  

okazali współczucie i pomoc.
Żona, Córki, 

Zięciowie i Wnuki

GAZETA KRAKOWSKA
22 września 2000 r.

brzostek.
ogólnopolski plener
W niedzielę 24 września rozpocznie się w  

Brzostku Ogólnopolski Plener Malarski. 
Pisemny udział w przedsięwzięciu potwierdziło 
już 14 artystów z całego kraju.
 Celem pleneru jest stworzenie sprzyjających 
warunków wybitnym polskim artystom do 
pracy twórczej w otoczeniu pięknej przyrody, 
ciekawej architektury w miłej koleżeńskiej 
atmosferze. 
 Organizatorem dwutygodniowego pobytu 
artystów na brzosteckiej ziemi są: miejscowe 
Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Galeria 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. 
 Artyści zobowiązali się do przywiezienia ze 
sobą do Brzostku przynajmniej trzech swoich 
prac. Wszystkie będzie można oglądać w czasie 
trwania pleneru w naszej gminnej galerii.
 Po zakończeniu pleneru każdy z uczestników 
ma przekazać również na rzecz galerii dwie na-
malowane przez siebie prace ukazujące piękno 
brzosteckiej ziemi. Dzięki temu ta niedawno 
założona placówka wzbogaci się o kolejne 
obrazy. Będzie można je oglądać podczas cało-
rocznej ekspozycji w budynku Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku.
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
poziomo: A4) jeden z ewangelistów; A11) może być ru-
ski; B1) łódź eskimoska; B16) używane w alpinistyce; C4) 
np. polny; C12) więcej niż kilku; D1) z zielonego wzgórza;  
D8) uroczyste nakrycie głowy byłych papieży; D16) ptak z 
rzędu żurawi; E4) Jakub ze Smarżowej; E12) przywódca 
powstania Kozaków i chłopów w Rosji; F1) grupa dużych 
ptaków łownych z rzędu blaszkodziobych; F9) unosi się z 
komina; F16) ojciec wszystkich ludzi; G4) znana piosenkarka;  
G12) jednostka pojemności; H1) nad nim w Kleciach bar; 
H8) naturalne włókno z okrywy włosowej owiec; H16) pies 
gończy; I4) dorosła postać owada; I12) poeta austriacki;  
J1) duży kawał drewna; J16) skrzydlata bogini zwycięstwa; 
K4) bronił go Skrzetuski; K11) potańcówka.
pionowo: 1D) okazały ptak leśny, krewniak pawia; 2A) kole-
ga Materny; 2H) bohaterka z Bolka i Lolka; 4A) wybudował 
pierwszą aptekę w Brzostku; 6A) ptaki lub grzyby; 6G) tkanina 
na garnitury; 7E) roślina na włókno; 8A) grupa wyznaniowa, 
która oddzieliła się od macierzystej organizacji kościelnej; 8G) 
popularne imię żeńskie; 10B) imię słynnego rzeźbiarza ludo-
wego z Kamienicy Górnej; 12A) niskowęglowa stal stopowa; 
12G) wypalana na znak pokoju; 13E) bohaterka elementarza; 
14A) inaczej przedmiot; 14G) część walki bokserskiej; 16A) 
miejscowość w północnej części naszej gminy; 18A) koniecz-
nie go trzeba na zimę uszczelnić; 18H) okręt Noego; 19D) 
masowe padanie zwierząt.

J. Nosal

Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przedmiotów i zwie-
rząt, w pogrubionej pionowej kolumnie otrzymasz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod diagramem dostarczone do dnia 31 października 2000 r. do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 4: szanuj przeszłośĆ przyszłośĆ oddaj bogu uczciwie pracuj na 
rodzinnym progu
Nagrody książkowe wylosowali: aneta sypieŃ z Brzostku oraz jakub pyzocha z Opacionki.

6 57
3

4 1 2
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a            20    11    

b  1      9            

c               15   7  

d 6          12         

E    5  3              

F   18       13          

g      16              

h        17            

i       14         2    

J 19             8    4  

K       10             
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W ubiegłym roku szkolnym  
1999/2000 po raz pierwszy 

w województwie podkarpackim 
zorganizowano współzawodnictwo 
sportowe szkół, gmin i powiatów. 
Wzięło w nim udział ponad 1000 
szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół średnich. Aby uzyskać choćby 
jeden punkt do tej klasyfikacji - na-
leżało zająć co najmniej 3 miejsce w 
zawodach powiatowych, wygrywając 
wcześniej zawody gminne w danej 
dyscyplinie sportowej.
 Po przeprowadzeniu zawodów na 
szczeblu podstawowym w 15 dyscy-
plinach z udziałem wszystkich 10-ciu 
szkół podstawowych i gimnazjum 
w Brzostku - gminę reprezentowa-
li zwycięzcy młodzi sportowcy z 
Brzostka, Nawsia Brzosteckiego, 
Kamienicy Górnej, Januszkowic, 
Kamienicy Dolnej i Grudnej Górnej. 
Uczniowie klas III - VI w Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej, klas VIII-ych i 
gimnazjalnych - w Gimnazjadzie.
W byłym województwie tarnowskim 
szkoły rywalizowały w kategoriach 
A,B,C w zależności od liczby ucz-
niów w danej placówce (do 150, 500 
i powyżej 500).
 Najprawdopodobniej taki podział 
w obecnej strukturze wojewódzkiej 
to tylko kwestia czasu, a póki co zo-
baczmy jak przedstawiają się wyniki 
za ub. rok szkolny.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
1. Narciarska Szkoła Sportowa 
 Ustrzyki Dolne        253 pkt.
2. SP. nr 4 Przemyśl     720 pkt.
3.SP. nr 6 Mielec       716 pkt.
4.SP.nr 12 Stalowa Wola  646 pkt.
5. SP. Nr 5 Dębica      580 pkt.
6. SP. Nr 9 Sanok       537 pkt.
7. SP. Nr 3 Tarnobrzeg   502 pkt.
8. SP. Nr 6 Dębica      375 pkt.
9. SP. Nr 2 Nowa Dęba   357 pkt.
10. SP. Nr 14 Przemyśl   331 pkt.
174. SP. Nawsie Brzost.    23 pkt.
260. SP. Brzostek        12 pkt.
422. SP. Kamienica G.     3 pkt.
425. SP. Grudna Górna     3 pkt.
473. SP.Januszkowice      2 pkt.
Sklasyfikowano 550 szkół.
 W klasyfikacji gmin w IMS wygra-
ło miasto Przemyśl, gmina Brzostek 
na 74 miejscu na 140 gmin uwzględ-

nionych w rankingu.
 Za to klasyfikację powiatów w 
IMS wygrała gmina dębicka - 2184 
pkt. na co złożyły się punkty 43 szkół 
ze wszystkich gmin.
Gimnazjada
1. SP. Nr 6 Mielec        588 pkt.
2. SP. Nr 9 Sanok        564 pkt.
3. NNS Ustrzyki Dolne    469 pkt.
4. SP. Nr Sanok         442 pkt.
5. SP. Nr 5 Dębica       410 pkt.
6. SP. Nr 6 Dębica       400 pkt.
7. SP. Nr 13 Mielec       396 pkt.
8. SP. Nr 14 Przemyśl     360 pkt.
9. SP. Nr 4 Przemyśl      357 pkt.
10. Gimnazjum nr 2 Mielec 287 pkt.
145. SP. Nawsie Brzost.    31 pkt.
612. SP. Brzostek         1 pkt.
Sklasyfikowano 645 szkół
 W klasyfikacji gmin - Brzostek na 
84 pozycji na 146 uwzględnionych 
jednostek samorządu terytorialnego.
 W klasyfikacji powiatów w Gim-
nazjadzie znowu zwycięstwo powiatu 
dębickiego - 2787 punktów (punk-
towało 50 szkół), przed sanockim 
- 2174 pkt. Sąsiedzi z powiatu ja-
sielskiego na 23-cim przedostatnim 
miejscu - 280 pkt.
W rankingu szkół średnich - LI-
CEALIADZIE - zwycięstwo ZSM 
Sanok, przed ZSR Trzcinica i ZSZ 
Nr 1 Dębica.
 A jak prezentują się szkoły średnie 
do których uczęszcza młodzież z 
naszej gminy? 

9. ZSE Dębica
10. ZSZ Nr 2 Dębica
18. LO Dębica
41. I LO Jasło
73. LO Jodłowa
82. LO Kołaczyce
91. LO Pilzno
109. ZSR Brzostek-Klecie
112. ZSChem. Jasło
115. ZSZ Nr 2 Jasło
120. II LO Jasło
123. SZB Jasło
132. ZSE Jasło

Sklasyfikowano 150 szkół. Klasyfika-
cję powiatów wygrał Rzeszów, przed 
powiatem mieleckim; dębicki -III.
 Czy w roku szkolnym 2000/2001 
nasze szkoły poprawią swoje loka-
ty...

Z Rogowska

zaistnieli na sportowej mapie 
województwa podkarpackiego...

zasady powoływania  
komisji wyborczych
do przeprowadzenia  
wyborów prezydenckich
Uchwałą z dnia 14 września 2000  

roku Zarząd Gminy w Brzostku 
powołał jedenaście obwodowych ko-
misji wyborczych w ośmioosobowych 
składach. 
 Na podstawie ustawy o wyborze Pre-
zydenta RP z urzędu do każdej obwodo-
wej komisji wchodzi jeden pracownik 
samorządowy (urzędnik, dyrektor 
szkoły). Komisje w myśl wymienionej 
wyżej ustawy mogły mieć skład nie 
przekraczający dziewięciu osób. Składy 
osobowe komisji uzupełniali przedsta-
wiciele zgłoszeni przez poszczególne 
Komitety Wyborcze kandydatów na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Do poszczególnych obwodowych 
komisji kandydatów na członków 
zgłosiły następujące komitety: Piotra 
Ikonowicza, Jarosława Kalinowskiego, 
Mariana Krzaklewskiego, Aleksandra 
Kwaśniewskiego, Andrzeja Leppera, 
Jana Łopuszańskiego, Lecha Wałęsy. 
 Tak więc gdyby z prawa zgłosze-
nia kandydatów na członków komisji 
skorzystało więcej Komitetów Wybor-
czych, odbyłoby się losowanie. Powo-
łane składy spośród siebie powoływały 
przewodniczącego obwodowej komisji 
wyborczej i jego zastępcę.

Lucyna Pruchnik 

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa  

w Brzostku
 z a p r a s z a  d o

SIŁOWNI w poniedziałki, środy 
 i piątki od godz. 17 do 21 

STUDIUM RYSUNKU I RZEŹBY 
w każdy poniedziałek od godz. 14 
do 18

TEATRZYKU DZIECIĘCEGO 
"BIEDRONKI" - próby w każdy 
piątek od godz. 13 do 17

(zapisy: dzieci w wieku 9 - 12 lat)
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dożynki gminne 2000
10 września br. przed Kościołem Parafialnym w Brzost-

ku zebrał się spory tłum ludzi. Byli to nie tylko miesz-
kańcy Brzostku, ale również przedstawiciele dziesięciu wsi 
naszej gminy, którzy z barwnymi wieńcami dożynkowymi 
przybyli uczcić Święto Plonów. Z zaproszenia na Gminne 
Dożynki skorzystali również przewodniczący Rady Powiatu 
Jan Niwa oraz starosta dębicki Tadeusz Kamiński.
 Dożynki Gmin-
ne rozpoczęły się o 
godz. 14-tej Mszą 
Świętą Dziękczyn-
ną, którą celebro-
wał ks. Tadeusz 
Preis z Januszko-
wic. Po zakończe-
niu Mszy św. i po-
święceniu wieńców 
uczestnicy gminne-
go święta poprze-
dzani przez kapelę 
ludową "Brzosto-
wianie" udali się na 
miejsce festynu-do 
parku przy GOK 
w Brzostku. Tutaj 
wszystkich gości przywitał Wójt gminy Leszek Bieniek, 
który odebrał tradycyjny bochen chleba z rąk starostów 
dożynek: p. Alicji Winiarkiej z Januszkowic i p. Władysława 
Zdziarskiego z Gorzejowej. Po okolicznościowych przemó-
wieniach władz gminy na estradzie wystąpił kierowany przez 
p. Annę Ramut zespół dziecięcy 
ze Szk. Podst. w Przeczycy, któ-
ry przedstawił widowisko pod 
tytułem "Ciężka praca rolnika 
na wsi" a po nim zespół folkowy 
"Galicjan FOLK BAEND" z 
Rzeszowa, który zaprezentował 
muzykę irlandzką i szkocką. 
 W tym czasie jury w składzie: 
Stanisław Samborski, Zofia 
Skórska, Elżbieta Gąsior, Irena 
Czech i Tadeusz Nowicki do-
konało oceny wieńców dożyn-
kowych prezentowanych przez 
następujące sołectwa: Brzostek, 
Bukowa, Januszkowice, Klecie, 
Opacionka, Skurowa, Kamieni-
ca Górna, Nawsie Brzosteckie, 
Wola Brzostecka, Siedliska 
Bogusz, Zawadka Brzostecka. 
Komisja postanowiła wyróżnić 
trzy prace. Największe uznanie 
- przede wszystkim za natural-
ność i prostotę - zyskał wieniec 
z Bukowej przedstawiający 
kapliczkę przydrożną wiszącą 
na krzyżu. Wyróżnione zostały 
też wieńce z Januszkowic i z 

Woli Brzosteckiej. Wymienione sołectwa otrzymały za swe 
prace nagrody rzeczowe ufundowane przez UG w Brzostku. 
Dodatkowo za I miejsce w konkursie na "Najciekawszy 
Wieniec Dożynkowy 2000" wieś Bukowa otrzymała w 
nagrodę żywego indyka ufundowanego przez pp. Urszulę i 
Wiesława Wojnarowskich.
 Podczas dożynek zorganizowane zostały zawody spor-
towo-rekreacyjne. W konkurencji "podnoszenie ciężarka" 
zwyciężył p. Stanisław Kawalec, który okazał się najsilniej-

szym mieszkańcem 
gminy. Natomiast 
w zorganizowa-
nych dla sołtysów 
zawodach "rzut 
piłką do kosza" na 
pierwszym miejscu 
uplasował się p. 
Andrzej Mokrzycki 
(sołtys Opacion-
ki) a zaraz za nim 
p. Jerzy Potrzeba 
(sołtys Brzostku) i 
p. Zbigniew Górka 
(sołtys Woli Brzo-
steckiej).
 W  c z a s i e 
trwania dożynek 

można było zwiedzać dwie wystawy zorganizowane przez 
CKiCz w Brzostku. Na wystawie artystycznej swoje prace 
prezentowali: Barbara Zięba - haft na kanwie, Anna Michal-
ska i Halina Cisoń - hafty, Józefa Czapla - robótki ręczne, 
Jan Smoła - wiatrak. Ponadto uczniowie działającego 

przy CKiCZ kółka plastycz-
nego - Ania Szweda i Wojtek 
Szybist przedstawili swoje 
obrazy oraz szkice "Studium 
twarzy i postaci". Nowością 
na tegorocznych dożynkach 
była wystawa zabytkowych 
przedmiotów używanych w 
wiejskich gospodarstwach do-
mowych w dawnych czasach. 
Obejrzeć można było dzieżę, 
niecki, koszyczki do wypieku 
chleba, kołowrotek, przyrząd 
do czesania lnu, moździerz i że-
lazko na węgiel. Przedmioty te 
pochodziły ze zbiorów Zespołu 
Szkół Rolniczych w Brzostku 
oraz osób prywatnych. 
 Biesiada dożynkowa i tańce 
na świeżym powietrzu trwały 
do białego rana. 
 Wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do 
przygotowania tegorocznych 
dożynek organizatorzy składają 
serdeczne podziękowania.

E. Michalik
Wieniec dożynkowy z Januszkowic
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zakończone inwestycje
W miesiącu sierpniu br. została zakończona budowa  

chodnika o nawierzchni bitumicznej przy dro-
dze krajowej na odcinku Brzostek - Zawadka Brzoste-
cka. Wykonawstwo zadania w drodze przetargu Urząd 
Gminy w Brzostku zlecił Przedsiębiorstwu Drogowo 
- Mostowemu w Dębicy. Łączny koszt przygotowania 
(w 1999 r.) i wykonania (w 2000 r.) zadania wyniósł 
80.355,74 zł. Za kwotę tę zostało zbudowane łącznie 
1102 mb chodnika wraz ze zjazdami.
 W sierpniu br. sfinalizowano również budowę 
wodociągu Brzostek - Zawadka Brzostecka. Łącznie 
wykonano 13.624 mb sieci wodociągowej, w tym: 
10.615 mb sieci rozdzielczej oraz 98 przyłączy o 
łącznej długości 3009 mb. Ogólny koszt zadania 
wyniósł ponad 400 tys. zł.
 W tym samym czasie ze środków Urzędu Gminy w 
Brzostku w wysokości 32.903 zł wyremontowanych 

zostało 6 przystanków autobusowych przy drodze krajowej na 
terenie naszej gminy.

Agata Zbaraża

W sierpniu br. została odbudowana zabytkowa ka- 
pliczka w Nawsiu Brzosteckim. Miejsce na jej 

lokalizację udostępnił p. Edward Kolbusz. Wszystkie 
prace budowlane wykonał p. Jerzy Kapała, natomiast 
konserwacja figury Matki Boskiej została wykonana 
na zlecenie ks. proboszcza Czesława Szewczyka a jej 
koszty ponieśli mieszkańcy Nawsia Brzosteckiego.

Agata Zbaraża

odbudowana kapliczka

nawsieńskie  trojaczki
Sześć lat temu przedstawialiśmy Czytelnikom trojaczki z Na- 

wsia Brzosteckiego w ich pierwszych dniach nauki. Dziś 
prezentujemy Michała, Justynę i Mateusza Stojaków w pierw-
szych dniach ich nauki w gimnazjum. Przed nimi stoją pierwszo-
klasiści, bliźniacy Michał i Mateusz Składanowscy. Wcześniej 
do szkoły w Nawsiu Brzosteckim chodziło rodzeństwo ich 
ojca - również pary bliźniąt: Dorota i Wiesiek, a potem Lidka 
i Zbyszek. Uczniami tej szkoły byli również bliźniacy Piotr i 
Paweł Ziębowie.


