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widłak goździsty, skrzyp olbrzymi, buławnik mieczolistny oraz bluszcz pospolity.

Fot. J. Nosal
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W miesiąc po finałach Mistrzostw  
Polski młodziczki nawsieńskich 

"Błękitnych wystartowały w VIII Międzyna-
rodowym Festiwalu Unihokeja w Elblągu. 
Chłopcy zadebiutowali w międzynarodo-
wym turnieju w ubiegłym roku meczem z 
unihokeistami z czeskiej Pragi na turnieju 
w Dębie Lubuskim.
 Tegoroczny Festiwal rozgrywany pod 
patronatem Stowarzyszenia Gmin RP i 
UKFiS zgromadził 74 drużyny, w tym 14 
zagranicznych z Euroregionu Bałtyk, ze 
Szwecji, Danii, Łotwy, Litwy i Polski.
 W tej doborowej stawce nasze dziew-
częta zajęły V miejsce, na drodze do 
lepszej lokaty stanęły im młode Szwedki.
 Pod nieobecność zawodniczek z No-
wego Targu nie mieliśmy groźnych rywalek 
wśród krajowych zespołów. I gdyby nie 
potworna trema paraliżująca dziewczyny 
w spotkaniu z Karo IBF Roneby - pewnie 
wyszłyby z tej próby z kompletem punk-
tów.
 Rosłe, silne, dobrze wyszkolone tech-
nicznie Szwedki zrobiły mocne wrażenie 
na nieobytych jeszcze w wielkim sporcie 
naszych zawodniczkach.... a czarnoskóra 
prawoskrzydłowa przeciwniczek wydała 
się im wręcz nie do upilnowania. I choć 
mecz był wyrównany - nasz zespół prze-
grał 1:0.
 Z drugim zespołem szwedzkim SOS 
Vaxjo Goetheborg, uważanym za silniejszy 

Międzynarodowy debiut

od Roneby nasze dziewczęta zremisowały 
1:1, chociaż prowadziły przez niemal całe 
spotkanie. Szwedki wyrównały na 40 
sekund przed końcem. Utrata tej jednej 
bramki zaważyła na tym, że mimo zwycię-
stwa 4:0 nad "Ardo" Dębno nie udało się 
nam wejść do finału.
 Do finałowej czwórki nie awansował 
też Pustków, który w decydującym meczu 
uległ łotewskiemu zespołowi Ligatne Pri-
mary School.
 O piąte miejsce, na drugim końcu Polski 
walczyliśmy z naszym niedalekim sąsia-
dem, tegorocznym Mistrzem Województwa 
Podkarpackiego zespołem z Pustkowa. 
Nasz zespół dyktował warunki i prowadził 
przez cały mecz, który ostatecznie skoń-
czył się wynikiem 3:1
 Oprócz zdobywania doświadczenia w 
bezpośrednich spotkaniach z przeciwni-
kami, rozegrania spotkań z zagranicznymi 
zespołami dziewczęta miały niepowtarzal-
ną okazję obserwacji w akcji najlepszych 
zawodniczek z zespołów seniorskich. A w 
czasie otwarcia Festiwalu cały zespół ka-
dry narodowej, który powrócił z Mistrzostw 
Świata seniorek grupy B rozgrywanych na 
Węgrzech, został zaprezentowany szero-
kiej publiczności.
 Dodać należy, że polskie seniorki zajęły 
tam 4 miejsce i są aktualnie sklasyfikowa-
ne na 12 miejscu w świecie.
 Jednocześnie, w pierwszym dniu festi-

walu odbył się w Elblągu Nadzwyczajny 
Zjazd delegatów PFU-F, na którym prze-
kształcono Polską federację Unihokeja-
Floorball w Polski Związek Unihokeja.
 Począwszy od następnego roku - 
wszystkie wyniki drużyn klubowych spod 
znaku SKS i UKS w Unihokeju wliczane 
będą do współzawodnictwa wojewódz-
kiego, firmowanego przez Podkarpacki 
Wojewódzki Związek Sportowy. Już od 
sezonu 2001/2001 wprowadza się roz-
dział wśród dzieci na zespoły dziewczęce 
i chłopięce, rezygnując z koedukacji. A 
od sezonu 2002/2003 wszystkie drużyny 
dziecięce będą grały na duże bramki z 
pełnym wyposażeniem bramkarskim w 
sprzęt ochronny.

Trenerka i opiekunka zespołu
Z. Rogowska
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Z Maryją w Trzecie Tysiąclecie

ODPUST
w SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ w PRZECZYCY

w dniach od 12 do 19 sierpnia 2001 r.
Niedziela 12.VIII

godz. 6.30 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki
 7.00 Msza Św. z kazaniem
 9.00  Msza Św. z kazaniem
 11.00 SUMA
 16.00 Msza Św. z kazaniem
 21.00 Apel Jasnogórski

Poniedziałek 13. VIII
godz. 6.30 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki
 7.00 Msza Św. Z kazaniem
 10.00 Suma z kazaniem
 18.00 Msza Św. z kazaniem
 21.00 Apel Jasnogórski

Wtorek 14.VIII
godz. 6.30 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki
 7.00 Msza Św. Z kazaniem
 10.00 Suma z kazaniem
 18.00 Msza Św. z kazaniem
 21.00 Apel Jasnogórski

Środa 15. VIII
godz. 6.30 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki
 7.00 Msza Św. z kazaniem
 9.00 Msza Św. z kazaniem
 11.00 SUMA ODPUSTOWA - poświęcenie 

wieńców żniwnych
 16.00 Msza Św. z kazaniem
 21.00 Apel Jasnogórski

Czwartek 16.VIII
godz. 6.30 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki
 7.00 Msza Św. z kazaniem
 10.00 Suma z kazaniem dla Liturgicznej Służ-

by Ołtarza
 18.00 Msza Św. z kazaniem dla Straży Pożar-

nych
 21.00 Apel Jasnogórski

Piątek 17.VIII -Dzień chorych
godz. 6.30 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki
 7.00 Msza Św. z kazaniem
 10.00 Suma z kazaniem
 18.00 Msza Św. z kazaniem
 21.00 Apel Jasnogórski

Sobota 18. VIII
godz. 630 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki
 7.00 Msza Św. z kazaniem
 10.00 Suma z kazaniem
 18.00 PEREGRYNACJA
 21.00 Apel Jasnogórski
 24.00 Pasterka

Niedziela 19.VIII
godz. 6.30 Godzinki
 7.00 Msza Św. z kazaniem
 9.00 Msza Św. z kazaniem
 11.00 Suma z procesją
 16.00 Msza Św. z kazaniem

Zakończenie Nawiedzenia i odpustu

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E
Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy

wraz z Księdzem kapelanem Straży Pożarnej Powiatu Dębickiego zaprasza
Druhów Strażaków Straży Pożarnych Powiatu Dębickiego wraz z pocztami sztandarowymi na:

Uroczystą Mszę św. Z procesją wokół  Kościoła w dniu 16 sierpnia (czwartek) o godz. 18.00.
W czasie tego liturgicznego spotkania modlić się będziemy przez wstawiennictwo Matki Bożej Przeczyckiej, 

która przeczy złu i nieszczęściom, o błogosławieństwo dla tej trudnej i niebezpiecznej pracy Strażaków.

Matka Boża Przeczycka oczekuje na przybycie i udział Druhów Strażaków naszego powiatu.

Program:
17.45 - zbiórka pocztów sztandarowych i Druhów Strażaków przed Kościołem
18.00 - Msza św. z kazaniem, akt oddania Strażaków pod opiekę Matki Bożej, zasłonięcie Cudownej Figury

O. Andrzej Mikołajczyk
Kapelan

Ks. Marek Marcićkiewicz
Kustosz
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Pochodzenie i opis Cudow-
nej Statuy Matki Boskiej  
Przeczyckiej
Kościół Przeczycki i parafia Prze- 

czycka szczyci się posiadaniem 
Cudownej Statuy, którą u siebie od nie-
pamiętnych czasów czci i wielbi.
 Pochodzenie tej Statuy jest takie, 
jak wielu cudownych obrazów, których 
historyczność nieraz trudno udowodnić. 
Być może, że Bóg umyślnie tak dopuś-
ciłby wiara nasza tu miała zasługę.
 Parafianie snują na ten temat 
różne opowieści, które tu przy-
taczam:
 Według jednej wersji ta Mat-
ka Boska Przeczycka ukazała 
się na gruszce w Przeczycy, a 
ludzie, zobaczywszy rano zja-
wisko cudowne, wnieśli statuę 
do zbudowanego już kościoła 
i tam Najświętsza Panna Maria 
zaczęła hojnie łaski rozdawać i 
cuda czynić.
 Inna zaś wersja wyprowadza 
Cudowną Statuę od rzeźbiarza 
na Węgrzech.
 Miał on trzy statuy, w kątach 
swej pracowni poustawiane, a 
kiedy się na drugi dzień obudził, 
zobaczył, że mu wszystkie znik-
nęły. Te trzy statuy, to Cudowne 
obrazy i statuy: jedna w Tu-
chowie (obraz), druga dawniej 
w Jaśle, obecnie w Tarnowcu 
(statua), trzecia w Przeczycy 
(statua).
 I pierwsza i druga wersja 
nazywa Przeczycką Matkę Boską 
"Węgierską", po którą Węgrzy mieli 
przyjść i chcieli Ją zabrać napowrót do 
swych pieleszy. Kiedy zdradziecko się 
podkradając, blisko już byli wyniku, 
wtedy nagle zaczęły w nocy dzwonić 
same dzwony, a organy grać, ludność 
się zbiegła i swoją Marję obroniła.
 Takie tradycje ludowe w opowieści 
ludu słyszałem i tu wiernie je kreślę. Ile 
na tym jest prawdy?
 Lwowscy konserwatorzy (P. Piotrow-
ski) i krakowscy architekci (Mendel) 
twierdzą, iż Statua pochodzi z końca 
XV i początku XVI wieku. Świadczy 
o tym suknia stylu gotyckiego i twarz 
w stylu już odrodzenia. Co więcej p. 
Mendel, dając projekt nowej korony 

koronacyjnej, w szkicu nie zawahał się 
zaryzykować twierdzenia, iż to Statua 
Wita Stwosza.
Można to rozumieć w ten sposób, że 
ze szkoły Wita Stwosza ona pochodzi, 
których to szkół Wit Stwosz miał nie-
mało, między innymi i na Węgrzech, 
gdzie właśnie owa Statua mogła być 
zamówiona i sprowadzona. Faktem 
jest, że Węgrzy (t. j. Słowacy) jeszcze 
w początkach XIX wieku tu na odpusty 
chodzili, co zresztą jeszcze dziś czynią, 
chodząc do Tarnowca.

 W ten sposób można by pogodzić tra-
dycję ludową z faktami historycznymi, 
mającymi już co najmniej siłę hipotezy. 
Przez to nie chcę zupełnie przekreślać 
cudownego zjawiska, owszem ono 
mogło tak zaistnieć, jak lud sobie 
opowiada, bo tradycja ludu to nieraz 
największy dokument historyczny.

Opis statuy
Najdawniejsi pisarze tak opisują  

Najświętszą Pannę Marię:
Była zaś Matka Boska wzrostu mierne-
go, włosów żółtawych, kompleksji na 
kształt śniadej pszenicy, oczu wdzięcz-
nych, źrenice miała koloru śliwowego, 
brwi czarne, nos i twarz misternie pocią-
głe, wargi różowe, ręce i palce długie. W 
chodzeniu była poważna, w mówieniu 

skromna i łagodna, wszystkim skłon-
na, na wszystkich łaskawa, litościwa, 
we czci sobie powinnej pokorna, we 
wszystkim wysoce roztropna i mądra, 
szaty Jej były ubogie i przystojne. 
Zapewne rzeźbiarz Matki Boskiej 
Przeczyckiej miał ten opis Marii w swej 
myśli, kiedy Ją tak wyrzeźbił i to nie 
tylko zewnętrznie, ale jej charakter i Jej 
duszę miłą i serdeczną odzwierciedlił 
i na rzeźbie ukazał. Ale oprócz opisu 
musiał mieć ów rzeźbiarz także wzór 
rzeźby Marii. Otóż typy, pod którymi 

jest Maria przedstawioną, są 
rozliczne: Do najstarszych a 
nadto najbardziej rozpowszech-
nionych w Polsce należy typ 
św. Łukasza, w którym Matka 
Boska trzyma Dzieciątko Jezus 
na lewej ręce. Oryginałem tego 
typu jest obraz w kościele Santa 
Maggiore w Rzymie i obraz Czę-
stochowski. Takiego typu jest w 
Polsce obrazów co najmniej 3/4, 
a najwięcej z nich kopii obrazu 
Częstochowskiego. 
 Drugi typ to Matka Boska 
Loretańska, trzeci Matka Boska 
Bolesna, czwarty, ze złożonymi 
rękami do modlitwy, Ostrobram-
ska, piąty, ze wzniesionymi do 
modlitwy rękoma, Kijowska, 
szósty, to Maria, trzymająca na 
prawej ręce Dzieciątko.
I ten ostatni typ jest właśnie w 
Przeczycy.
 Statua Matki Boskiej Prze-
czyckiej zrobiona jest z drzewa 

lipowego, a może gruszkowego, bo 
trudno dziś odróżnić. Jest to rzeźba 
o wysokości 120 cm. Na prawej ręce 
trzyma Matka Boska Dzieciątko Jezus, 
rzeźbione także z drzewa lipowego bez 
sukienki. Matka Boska zaś ma suknię 
ślicznie rzeźbioną, złotem pomalowaną. 
Szczególnie piękna jest twarz i udrapo-
wanie sukni. Linie twarzy są podłużne, 
włoskie, suknia udrapowana w stylu go-
tyckim. Z tyłu statua jest wydrążona.
 Miała dotąd statua trzy korony: 
jedną najstarszą drewnianą, w stylu 
korony Kazimierza Wielkiego, drugą 
blaszaną posrebrzaną, o typie korony 
Habsburgów sprawili Feliks i Józefa Ło-
puszczańscy, dzierżawcy w Przeczycy 
w 1867 r. i trzecią srebrno-pozłacaną, 
sprawioną przez ludność parafii i Polo-

hISTORIA PARAfII PRZECZYCKIEJ



Relacja jednego z uczestników 
wycieczki:

Niezapomniany dzień
W dniu 28.06. b.r. wziąłem udział w 
wycieczce zorganizowanej przez Panią 
Elżbietę Michalik oraz osoby z Nią współ-
pracujące. Uczestnikami tej wycieczki 
byli członkowie teatrzyku dziecięcego 
"Biedronki" działającego przy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. Była 
ona nagrodą za trud jaki włożyliśmy w na-
sze występy w Jasełkach Bożonarodzenio-
wych oraz w innych przedstawieniach.
 Pierwszym przystankiem był ośrodek 
wypoczynkowy "Stalownik" nad Jeziorem 
Rożnowskim. Odbyliśmy po Jeziorze 
rejs statkiem spacerowym przeżywając 
dreszczyk emocji, gdyż mało brakowało, 
a osiedlibyśmy na mieliźnie. Gdy dojecha-
liśmy do Krynicy byłem wręcz zdumiony 
tym przepięknym zakątkiem naszego 
kraju. Jest to miasto uzdrowiskowe, a 

więc znajdują się tam pijalnie różnych wód 
mineralnych. Dzięki przepięknej pogodzie 
ruszyliśmy trasą prowadzącą do szczytu 
Czarna Polana. Po męczącej wędrówce 
na szczycie czekała nas niespodzianka 
- Rajski Park, a w nim wspaniałe atrakcje. 
Wszystkie te piękne miejsca przedstawiała 
nam niestrudzenie i ogromnie interesują-
co pani przewodnik Teresa Drzymalska. 
Ruszyliśmy w końcu w drogę powrotną 
przez Gorlice. Tutaj znowu wspaniali 
organizatorzy zadbali o niespodziankę. Za-
trzymaliśmy się na malowniczo położonej 
polance. Koleżanki postój umiliły śpie-
wem, a pani Teresa Sypień swoją fachową 
ręką przygotowała posiłek z grilla. Podczas 
dalszej drogi opowiadaliśmy wrażenia z 
wycieczki.
 Dziękując organizatorom, zachęcam 
gorąco do zwiedzenia tego jakże pięknego 
zakątka Polski. Naprawdę można wiele 
zwiedzić i zachwycić się pięknem otacza-
jącej nas przyrody.

uczeń kl. V "b" 
Daniel Wójcik

wycieczka do Krynicy
W pierwszych dniach wakacji  

Centrum Kultury i Czytel-
nictwa zorganizowało dla dzieci 
uczestniczących w zajęciach tea-
tralnych jednodniową wycieczkę 
do Krynicy i Gródka nad Dunaj-
cem. Wycieczka była niezwykle 
udana. Dopisała pogoda i nie 
zabrakło atrakcji: rejs statkiem po 
Jeziorze Rożnowskim, zjeżdżalnia 
na Górze Parkowej w Krynicy, 
kiełbaski z grilla, degustacja wód 
mineralnych w pijalni krynickiej. 
Wycieczka prowadzona była przez 
przewodnika i pilota wycieczek 
- Panią Teresę Drzymalską z 
zaprzyjaźnionego GOK-u w Ko-
łaczycach, dzięki czemu dzieci 
mogły nie tylko zwiedzić wiele 
ciekawych zakątków, ale i posze-
rzyć swoje wiadomości turystycz-
no-krajoznawcze.

E. Michalik

Zarząd Gminy Brzostek informuje, że na terenie gminy  
jest prowadzona kontrola w zakresie posiadania umów 

na wywóz odpadów komunalnych.
 Kontrola jest prowadzona przez pracownika Urzędu 
Gminy w Brzostku, przedstawiciela Komisariatu Policji 
(dzielnicowego kontrolowanej miejscowości) oraz pracow-

nika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Brzostku.
 Kontroli podlegają osoby fizyczne będące właścicielami 
bądź użytkownikami nieruchomości oraz osoby prowadzące 
działalność gospodarczą.

Kontrola umów na wywóz odpadów komunalnych
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nię Amerykańską z okazji koronacji w 
r. 1925.

historia cudowności  
Matki Boskiej Przeczyckiej
Kiedy się Matka Boska w Przeczy- 

cy objawiła i kiedy pierwsza łaska, 
względnie pierwszy cud się stał, trudno 
to wobec braku dokumentów dokładnie 
powiedzieć. Na podstawie badania ar-
chitektonicznego samej statuy można 
to przypuścić, że pochodzi ona z XV 
względnie początku XVI wieku.
 I wtedy już można łaskawość Maryi 
pewnymi dowodami poprzeć.
 Najstarszym dokumentem tej cudow-
ności byłoby świadectwo Józefa Kra-
szewskiego, który w swej powieści p. t. 
"Twardowski" kreśląc dzieje pątników 
w Polsce w XV i XVI w. tak pisze:
"W Polsce (dawnej) najsławniejsze 
stekiem żebraków miejsca były: 
Częstochowa, nowa Kalwarja, św. 
Krzyż na Łysej Górze, Staszówka, 
Szczepanów, Gniezno na św. Wojciech, 
Pilzno na św. Jan, Rzeszów na sławny 

jarmark, Jarosław na N. P. Zielną, 
Przeczyce (Przeczyca) na św. Michał, 
Chełm, Zawady za Dębicą, kościół św. 
Piotra koło Dobrzechowa.
 Potwierdzają tę cudowność Matki 
Boskiej Przeczyckiej wizytację z XVI 
i XVII wieku w których czytamy takie 
zdania:
"Ma ten kościół (Przeczycki) starodaw-
ną statuę, Matki Bożej, o wielkiej czci, 
ma obraz dawny".
 Trudno natrafić na źródło, z którego 
brał swe wiadomości O. Wacław z Sul-
gostowa o Przeczycy pisze on bowiem 
w swym dziele "O cudownych obrazach 
w Polsce Przenajświętszej Matki Bo-
skiej" tak: 
 "Przeczyca, diecezja przemyska p. 
pilzneński. Kościół św. Michała już 
był w r. 1348, teraźniejszy z 1730 r. ma 
cudowny obraz Matki Bożej z dawnego 
przeniesiony".
 Z twierdzenia O. Wacława wyni-
kałoby, iż Cudowna statua była już w 
najstarszym kościele, zbudowanym, jak 
widzieliśmy, w wieku XIV lub XV. cdn.

 Bardzo więc możliwe, że od XV 
względnie XVI w. liczyć trzeba Cu-
downość Matki Boskiej Przeczyckiej. 
Jest w kościele Przeczyckim obrazek, 
namalowany na desce, znaleziony w sta-
rej dzwonnicy; obecnie wisi przy wiel-
kim ołtarzu. Obraz przedstawia Matkę 
Boską w koronie drewnianej, złoconej, 
w stylu Kazimierza Wielkiego. Matka 
Boska jest odmienna nieco od orygina-
łu, bo Dzieciątko jest po lewej stronie 
Marii, z lilią w ręku, jako berłem. Przed 
Matką Boską klęczy szlachcic herbu 
Prus II w żupanie, obok leży czapka, 
stoi łóżko i drzwi domu. Pod obrazem 
napis:
"Ja Jan Józef Grzybowski zeznawam, że 
w ciężkiej bardzo chorobie będąc tak, że 
mi nikt żywota nie tuszył, ofiarowałem 
się na to miejsce do Najśw. P. Marji 
Przeczyckiej y wielkiej doznałem pomo-
cy, bo w którym czasie ozdrowiałem, na 
znak wdzięczności Matce Miłosierdzia 
to wotum oddaję".
An. (Roku) 1679 III Maja.
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9 maja br. odbyła się XXIX sesja, na której Rada Gminy  
w Brzostku podjęła uchwały w sprawie:

	założenia Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim i określenia 
jego obwodu,

	ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego,
	upoważnienia Zarządu Gminy w Brzostku do zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu 
gminy 2002 roku na zadanie pod nazwą "Adaptacja bu-
dynku przedszkola na gimnazjum w Brzostku",

	sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej 
w Kamienicy Górnej,

	zabezpieczenia wekslowego.

 30 maja br. już po raz  trzeci Rada Gminy podczas 
uroczystej sesji przyznała nagrody z okazji Dnia Samorzą-
dowca. Za efektywną działalność na rzecz rozwoju gminy i 
efektowną promocję gminy, Rada Gminy przyznała swoją 
nagrodę Wójtowi Leszkowi Bieńkowi. Za działalność na 
rzecz społeczności parafialnej nagrodę otrzymał Ks. Pro-
boszcz Tadeusz Preis z Januszkowic. Nagrody za promocję 
gminy otrzymali młodzi sportowcy: członkowie sekcji tenisa 
stołowego LK "Brzostkowianka" Grzegorz Nykiel i Mateusz 
Kurek, członkowie sekcji piłki nożnej LK "Brzostowianka" 
Radosław Wojnarowski, Darek Gonet, Andrzej Wójcik oraz 
członkowie drużyny unihokeja SK "Błękitni" w Nawsiu 
Brzosteckim.
W części roboczej obrad Rada Gminy podjęła uchwały w 
sprawie: 
	zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok Nr 

XXVII/243/2001 Rady Gminy w Brzostku z dnia 31 

stycznia 2001 r.,
 powołania Komisji Konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na sta-
nowisko dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Grudnej Górnej,
	sprzedaży nieruchomości zabudowa-

nej oznaczonej numerem ewidencyjnym 711/5 położonej 
w Brzostku stanowiącej własność gminy Brzostek.

 XXXI sesja Rady Gminy odbyła się 30 czerwca br. Rada 
Gminy podjęła uchwały w sprawie:
	wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Brzostek a Powiatem Dębickim na dofinansowanie 
zadania własnego powiatu,

	zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok Nr 
XXVII/243/2001 Rady Gminy w Brzostku z dnia 31 
stycznia 2001 roku,

	zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2001 roku,

	powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela miano-
wanego,

	nadania imienia Gimnazjum w Brzostku,
	zmiany uchwały Nr XXII/208/2000 Rady Gminy w 

Brzostku z dnia 27 września 2000 roku w sprawie zasad 
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określa-
jącego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków  motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, 

	sprzedaży nieruchomości położonych w Grudnej Dolnej, 
Nawsiu Brzosteckim oraz nabycia w drodze darowizny 
działki położonej w Nawsiu Brzosteckim.

E. Szukała

W okresie od 30 marca do 30 czerwca 2001 roku Za- 
rząd Gminy odbył 7 posiedzeń. Głównym ich tematem 

były następujące sprawy:
	zobowiązano do rozpoczęcia prac nad ogłoszeniem 

przetargu na wykonanie dokumentacji "Kanalizacja nie 
skanalizowanych miejscowości gminy",

	postanowiono przygotować projekt uchwały w sprawie 
powołania Publicznego Gimnazjum w Nawsiu Brzoste-
ckim,

	omówiono stan inwestycji na terenie gminy Brzostek,
	postanowiono wydzielić niezbędną działkę do funkcjono-

wania budynku apteki w Brzostku i wystąpić z wnioskiem 
na sesję Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie 
sprzedaży,

	zobowiązano do wystąpienia z informacją do mieszkań-
ców domu nauczyciela w Siedliskach -Bogusz i Kamieni-
cy Górnej ponawiającą ofertę sprzedaży mieszkań według 
aktualnie obowiązującej wyceny,

	postanowiono ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Grudnej Górnej,
	po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
Zarządu Oddziału Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Brzostku w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXII/208/2000 

Rady Gminy, projektem jej zmiany oraz pismem Między-
zakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Dębicy, Zarząd Gminy przyjął 
z poprawkami "Regulamin określający wysokość oraz 
szczegółowe  warunki przyznawania nauczycielom do-
datków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wy-
sokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku 
mieszkaniowego",

	zaopiniowano pozytywnie 3 wnioski o wyrażenie zgody 
na wybudowanie nowej zagrody w Siedliskach -Bogusz, 
Kamienicy Dolnej i Bukowej,

	ustalono zasady na wybudowanie dwóch pawilonów 
handlowych w Brzostku:

– ogłosić przetarg ograniczony dla mieszkańców gminy,
– termin realizacji inwestycji do 12 miesięcy,
– okres bezpłatnego użytkowania 92 miesiące,
– w przypadku braku ofert ogłosić przetarg nieograniczony 
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na tych samych warunkach.

	zaopiniowano pozytywnie 6 wniosków rolników o przy-
dział sadzonek na zalesienia w miejscowości Bukowa, 
Klecie, Kamienica Dolna, Grudna Dolna, Siedliska -Bo-
gusz oraz 3 wnioski o przedłużenie zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych w miejscowości Brzostek i 
Januszkowice,

	dokonano zmian w budżecie gminy, wprowadzono dotację 
na następujące zadania inwestycyjne:

– z budżetu Wojewody przyznano 200 tyś złotych na Gim-
nazjum w Brzostku,

– 100 tyś złotych na salę gimnastyczną w Nawsiu Brzoste-
ckim,

– 100 tyś złotych na kanalizacje sanitarną wsi Brzostek,
– z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie 100 tyś 

złotych na salę gimnastyczną w Nawsiu Brzosteckim.
M. Dodolak

Drużyna OSP Ilość 
pkt

I Nawsie Brzosteckie 111
II Brzostek 113
III Grudna Górna 138
IV Skurowa 144
V Januszkowice (Działy) 148
VI Opacionka 150
VII Grudna Dolna 151
VIII Januszkowice (Wieś) 153
IX Siedliska Bogusz 170
X Zawadka Brzostecka 180
XI Kamienica Górna 185
XII Bukowa 194

Na terenie gminy Brzostek działa 12  
jednostek OSP, w tym 2 jednostki: 

z Brzostku i z Nawsia Brzosteckiego 
włączone do Krajowego Systemu Ra-
townictwa Gaśniczego. W jednostkach 
OSP Brzostek i OSP Nawsie Brzoste-
ckie działają ponadto młodzieżowe 
drużyny pożarnicze - w Brzostku sekcja 
MDP chłopców oraz sekcja MDP żeń-
ska, a w Nawsiu Brzosteckim sekcja 
MDP chłopców.
W dniu 1 lipca br. na stadionie GOSiR-u 
w Brzostku odbyły się gminne zawody 
sportowo-pożarnicze jednostek OSP 
gminy Brzostek. Udział brały wszyst-
kie jednostki z terenu naszej gminy. 
Rywalizacja była zaciekła, rolę grały 
sekundy. Kolejność zdobytych miejsc 
była następująca:

Zawody 
sportowo-
pożarnicze

Zwycięska drużyna OSP z Nawsia 
Brzosteckiego weźmie udział w zawo-
dach powiatowych.
Drużyny młodzieżowe startowały poza 
konkursem sportowo-pożarniczym. 
Drużyna żeńska zdobyła 161 punktów, 
lepiej od niektórych jednostek OSP.

Zarząd  gminy  Brzostek  ogłasza  konkurs pod  nazwą 

 "Najładniejszy  ogród  w  gminie"
Celem konkursu jest podniesienie estetyki naszych wsi.
Uczestnikami konkursu są indywidualni właściciele posesji z gminy Brzostek, 
posiadający ładnie zagospodarowany ogród przydomowy oraz jego otoczenie.

Przy ocenie będą brane pod uwagę:
	dobór roślin zapewniający efektowny wygląd ogrodu przez cały rok,
	funkcjonalność:
	funkcja ozdobna, 
	funkcja użytkowa, 
	funkcja wypoczynkowa,

	dostosowanie ogrodu do miejscowego krajobrazu i architektury,
	zagospodarowanie  oraz czystość obejścia.

Zgłoszenia należy składać osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Brzo-
stek pokój nr 6, tel. nr 6830111 wew.106, w terminie do dnia 31 lipca 2001r.
Termin oceny przez Komisję składającą się z ekspertów z zakresu architektury 
krajobrazu i ogrodnictwa nastąpi w trzeciej dekadzie sierpnia 2001r.
Dla właścicieli 5 najładniejszych ogrodów zostaną ufundowane nagrody.

wymiana praw jazdy
Z dniem 30 czerwca br. utraciły ważność prawa jazdy wydane w okresie od  

15 grudnia 1953r. do 20 lipca 1968r. Do 31 grudnia 2002r. obowiązkowa 
wymiana praw jazdy czeka właścicieli tych dokumentów wydanych w okresie 
od 20 lipca 1968r. do 31 grudnia 1983r. Do 31 grudnia 2004r. należy wymienić 
prawa jazdy wydane w okresie od 1 stycznia 1984r. do 30 kwietnia 1993r, a do 
30 czerwca 2006r. dokumenty wydane po 1 maja 1993r.

Na początku maja b.r. kapela lu- 
dowa "Brzostowianie" wzięła 

udział w II Konfrontacjach Kapel 
Ludowych i Zespołów Śpiewa-
czych "Dębica 2001", gdzie zajęła 
pierwsze miejsce. Jury podkreślało 
zachowanie czystej gwary u solisty 
oraz artystyczny poziom gry. Obecny 
skład kapeli: Tadeusz Chudy - lider 
zespołu - śpiew, klarnet; Mieczysław 
Strączek - kontrabas; Franciszek Za-
stawny - skrzypce; Czesław Gierut - 
skrzypce; Eugeniusz Gierut - klarnet; 
Zbigniew Gierut - akordeon.
 Kapela uświetnia swymi występa-

Najlepsza kapela w rejonie
mi nie tylko lokalne imprezy kultu-
ralne, ale jest również zapraszana do 
zaprzyjaźnionych gmin. W czerwcu 
uczestniczyła w 10 Jubileuszowych 
Międzywojewódzkich Spotkaniach 
Kapel Ludowych "Wiśniowa 2001". 
Uświetniała również "Dni Wielopola 
Skrzyńskiego", Międzypowiatowe 
Święto Sportu "Różanka 2001" oraz 
"Rekreacyjno-Sportowy Turniej 
Gmin" we Frysztaku. Kapela została 
zaproszona do udziału w V Spot-
kaniach Kapel Ludowych "Grajki 
2001", które odbędą się w Nowym 
Żmigrodzie w sierpniu b.r.
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Na uroczyste otwarcie lokalu To- 
warzystwa Walki z Kalectwem 

mieszczącego się na piętrze Ośrod-
ka Zdrowia w Brzostku, w dniu 10 
lipca 2001r. przybyli zaproszeni 
goście - Henryk Waszkowski -Prezes 
Wojewódzkiego Oddziału TWK z 
Rzeszowa wraz z Anną Eckspein 
pełniącą funkcję Skarbnika tegoż Od-
działu, Kierownik Ośrodka Zdrowia 
w Brzostku lek. med. Danuta Sta-
nek, Przewodnicząca Rady Gminy 
w Brzostku Urszula Wojnarowska, 
Przewodnicząca "Caritas" w Brzost-
ku Krystyna Szarek, Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej Adam 
Ryndak, Kierownik Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa Marta Król oraz 
licznie przybyli członkowie Naszego 
Koła.
 Uroczystość rozpoczęła się prze-
cięciem wstęgi przez Henryka Wasz-
kowskiego i Marię Kurcz Prezes 
TWK, która przywitała wszystkich 
obecnych. W swym wystąpieniu 
podziękowała ona wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania naszego 
Ośrodka, sponsorom, ofiarodawcom, 
wszystkim tym, którzy widzą potrze-
bę pomocy osobom niepełnospraw-
nym z naszej gminy. Słowa uznania 
skierowała pod adresem Urzędu 
Gminy, który przekazał nieodpłat-
nie Towarzystwu pomieszczenia na 
piętrze w Ośrodku Zdrowia, pomógł 
wyremontować lokal i sfinansował 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
 Miłym akcentem było nadanie Ho-
norowego Członkostwa Pani Urszuli 
Wojnarowskiej, w uznaniu za stałe, 
finansowe wsparcie i propagowanie 
idei pomocy dla naszego Towarzy-
stwa. Dziękując za ten wyraz uznania 
Pani Przewodnicząca powiedziała, 
że od początku kadencji wspólnie z 
Wójtem wspierają najchętniej tych, 
którzy sami chcą sobie pomóc. Wte-
dy bowiem szybko widać efekty i 
zadowolenie jest bardziej powszech-
ne. Stwierdziła z ubolewaniem, że 
prawo, mimo obowiązywania idei sa-
morządności nie pozwala skutecznie 
wspierać tak potrzebnych inicjatyw.
 Głos zabrała również Kierownik 
Ośrodka Zdrowia dr Danuta Stanek, 
która przypomniała krótką historię i 
wyraziła zadowolenie, że pomiesz-
czenia na piętrze, nie wykorzystane 

w TROSCE O POMOC NIEPEłNOSPRAwNYM 
do tej pory, służyć będą szlachetnemu 
celowi.
 Następnie sprawozdanie z działalno-
ści Koła Terenowego TWK w Brzostku 
przedstawiła Sekretarz Marzena Kolbusz, 
która przedstawiła dorobek naszego 
Towarzystwa na przestrzeni niespełna 
roku:
– dzięki hojności właścicieli brzoste-

ckich sklepów możliwe było zorgani-
zowanie paczek "mikołajowych" dla 
wszystkich członków naszego Koła w 
okresie Świąt Bożego Narodzenia,

– 24 stycznia 2001roku odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Urzędu 
Skarbowego z Dębicy, na temat ulg 
i odliczeń podatkowych przysługu-
jącym osobom niepełnosprawnym. 
Atrakcją spotkania był występ grupy 
kolędniczej ze Szkoły Podstawowej w 
Brzostku pod przewodnictwem Marii 
Smoroń,

– zarząd Koła TWK zbierał się paro-
krotnie w celu omówienia ważkich 
problemów pojawiających się w naszej 
pracy na rzecz Towarzystwa Walki z 
Kalectwem,

– miłym akcentem dla naszego Towa-
rzystwa, było spotkanie z biskupem 
Edwardem Białogłowskim w Szkole 
Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim. 
Koło Misyjne działające w tejże szkole 
przekazało wielkiego pluszowego mi-
sia na rzecz TWK w Brzostku na ręce 
Prezes Marii Kurcz, która wręczyła 
maskotkę Piotrusiowi Kolbuszowi,

– Zarząd Gminy w Brzostku na swym 
posiedzeniu w dniu 28 listopada 2000r. 
przekazał Towarzystwu pomieszczenia 
w Ośrodku Zdrowia w Brzostku, dzięki 
pomocy wielu ludzi pomieszczenia zo-
stały odnowione i wyremontowane,

– został również zakupiony sprzęt re-
habilitacyjny za kwotę 1.000,00 zł ze 
środków finansowych Urzędu Gmi-
ny,

– z pieniędzy ze składek członkowskich 
i wpłat sponsorów zakupiona została 
wykładzina PCV na korytarz i jedno 
pomieszczenie.

W dalszej części sprawozdanie finansowe 
przedstawił Skarbnik TWK Jan Król.
 Na dzień 10 lipca 2001r. dochody 
Towarzystwa wyniosły 2.331,00 zł, 
wydatkowano z tej kwoty 1.261,13 zł na 
zakup wykładziny PCV, środków czysto-
ści, drobnego sprzętu na remont naszego 
Ośrodka i artykułów spożywczych na 

poczęstunek.
 Prezes, Maria Kurcz przedstawiła 
następnie zadania, które Towarzystwo 
Walki z Kalectwem w Brzostku stawia 
sobie jako priorytetowe do realizacji w 
najbliższej przyszłości - pomieszczenia, 
którymi dysponujemy chcemy zaadap-
tować na salę rehabilitacyjną, warsztaty 
terapii zajęciowej i świetlicę. Realizacja 
tych zadań wymaga pomocy m.in. ze 
strony Centrum Pomocy Rodziny z Dę-
bicy i PEFRON z Rzeszowa w zakupie 
fachowego sprzętu rehabilitacyjnego i 
zapewnieniu etatu rehabilitanta dla człon-
ków naszego Towarzystwa. Zarząd TWK 
będzie ze swej strony zabiegał o szybką 
realizację tych zadań.
 Na zakończenie oficjalnej części spot-
kania specjalnie na tą okazję przygotowa-
ny wiersz pt. "Serce" wyrecytowała Pani 
Zofia Jarmusz, członek naszego Koła. Z 
wyrazami podziękowania dedykujemy go 
wszystkim tym, którzy w różny sposób 
nas wspomagają.

Czasami serce wyrywa się
i chce przemówić, krzyczeć chce,
że kochać pragnie, że ciężko mu,
że wszystko złoży u czyichś stóp.
Woła, że odda wszystko co ma,
że podaruje największą z krzywd.
Usilnie błaga o mały gest
takie to serce człowieka jest.
Wciąż walkę toczy na życia scenie,
wciąż o to samo
o miłość prawdziwą.
Gdy ktoś je skrzywdzi
bije tylko w sobie.
Cierpienie - milczenie
czy to siostry obie?
Serce, jak serce-równo się dzieli
chore czy wzgardzone,
czy to które daje,
czy to które prosi.
Podaruj mu proszę promyczek na-
dziei
i dodaj do tego - iskierkę miłości!

 Spotkanie zakończyło się poczęstun-
kiem i luźnymi rozmowami wszystkich 
zebranych. Dzięki sponsorom: Hucie 
Szkła w Jaśle, która ufundowała szkło 
gospodarcze i firmie "EMAR" z Brzostku, 
która sponsorowała napoje uczestnicy 
uroczystości mogli miło i atrakcyjnie 
spędzić dalszą część spotkania.

Sekretarz Towarzystwa 
M. Kolbusz
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Pani Redaktor 
Urszula Wojnarowska
"Wiadomości Brzosteckie"

Dziękuję bardzo za przesłane eg- 
zemplarze "Wiadomości Brzo-

steckich". Dla mnie urodzonego w 
Grudnej, lektura niektórych artykułów 
była bardzo interesująca. Należność 
wpłaciłem na wskazane konto.
 Przeglądając przesłane mi numery, 
przeczytałem krótką notatkę o książce 
"Grudna - kopalnia i ludzie", której 
jestem autorem wspólnie z córką. 
zostało tam wspomniane, że przedruk 
fragmentów tej książki nie jest możli-
wy.
 W związku z powyższym, w 
imieniu autorów książki "Grudna - 
kopalnia i ludzie" wyrażam zgodę na 
przedruk dowolnych fragmentów tej 
książki w "Wiadomościach".
 Równocześnie zwracam się z 
uprzejmą prośbą o przesłanie mi, za 
zaliczeniem pocztowym, egzemplarza 
"Wiadomości Brzosteckich", w któ-
rym zostaną opublikowane fragmenty 
mojej książki.

Prof. dr hab. Stanisław Białas

Od redakcji
 Cieszy nas niezmiernie decyzja 
Pana Profesora, uważamy bowiem 
jego książkę za jedną z cenniejszych 
pozycji o naszych okolicach. Jedno-
cześnie mamy świadomość niewielkiej 
znajomości jej treści wśród naszych 
Czytelników (mała liczba wydanych 
egzemplarzy, brak wolnej sprzedaży). 
Publikację fragmentów książki "Grud-
na - kopalnia i ludzie" rozpoczniemy 
od historii szkoły, jest to kontynuacja 
naszego cyklu przedstawiającego 
historie szkół z terenu gminy (do tej 
pory ukazały się historie szkoły w Go-
rzejowej i Przeczycy). W następnym 
numerze przedstawimy tekst opisujący 
dzieje jedynej na naszym terenie ko-
palni węgla.

U. Wojnarowska

warto przeczytać
J. R. R. Tolkien
"SILMARILLION"

Silmarillion został opublikowany w  
1977 r., w cztery lata po śmierci 

autora, w opracowaniu jego syna Chri-
stophera. w 1956 r. sam pisarz tak mówił 
o swojej nieistniejącej jeszcze książce: 
"Nie sądzę, aby zyskała popularność 
Władcy Pierścieni - ani śladu hobbitów! 
Masa mitologii, wszędzie elfy i podniosła 
stylistyka..." A jednak Silmarillion stał się 
najsłynniejszym obok Władcy Pierścieni 
dziełem J. R. R. Tolkiena.
 W swej zasadniczej koncepcji Silma-
rillion jest dziełem o wiele wcześniejszym 
niż głośna trylogia. Tolkien pracował nad 
książką właściwie przez całe życie, lecz 
nigdy nie nadał jej formy ostatecznej. 
Pierwsze wersje opowieści pochodzą 
już z 1917 r. Tolkien sięgał do różnorod-
nych źródeł - poezji, kronik i przekazów 
ustnych, które przetrwały w odwiecznej 
tradycji. Odrzucając konwencję powieści, 
pisarz właśnie tu zaczął tworzyć pierwsze 
zręby swojej baśniowej rzeczywistości, 
która zachwyciła pełnym kształtem we 
Władcy Pierścieni.
 Silmarillion jest więc niejako tłem 
dla innych dzieł pisarza. Odkrywa źródła 
inspiracji i pisarstwa autora, tworząc jądro 
całej mitologii Tolkiena.
 Silamrillion to zbiór opowieści o 
Dawnych Dniach, czyli o Pierwszej Erze 
Świata, poprzedzającej epokę, w której 
rozgrywa się akcja Władcy Pierścieni. 
Legendy i mity sięgają zamierzchłych 

czasów, gdy pierwszy Władca Ciemności, 
Morgoth, przebywał w Śródziemiu, a elfy 
Wysokiego Rodu toczyły z nim wojnę, 
by odzyskać Silmarile, trzy "świetliste 
klejnoty", w których przetrwało światło 
Dwóch Drzew Valinoru.
 Oprócz właściwej historii Silmarilów 
książkę wypełniają legendy o Ainurach, 
Valarach, upadku Numenoru i Pierścieniu 
Władzy. Razem składają się na niepowta-
rzalny obraz dziejów, od Muzyki Ainurów, 
z której zrodził się świat, aż do końca 
Trzeciej Ery, gdy powiernicy Pierścienia 
odpłynęli z Szarej Przystani...

Gabriel Garcia Maquez
"MIŁOŚĆ W CZASACH 
ZARAZY"

Miłość w czasach zarazy, napisana  
przez Gabriela Garcię Marqueza 

z ogromną czułością, humorem i wy-
rozumiałością, to niezwykła powieść o 
miłości, która okazuje się silniejsza od 
samotności, od fatum i od śmierci. Jest to 
historia uczucia niewydarzonego bękarta 
i poety Florentino Arizy oraz trzeźwej, 
rozsądnej Ferminy Dazy, spełniającego 
się po półwieczu oczekiwania. Oboje 
przechodzą przez wszystkie kręgi miłości 
- młodzieńcze zadurzenie, małżeństwo z 
rozsądku, szalone namiętności, miłości 
idealizowane i ulotne pragnienia cielesne. 
Ta niespotykana w dotychczasowej twór-
czości Garcii Marqueza tematyka i tonacja 
przysporzyła pisarzowi miliony nowych 
czytelników na całym świecie.

(przedruk z okładek książek)

Dziecięcy teatrzyk "Biedronki" dzia- 
łający przy Centrum Kultury i 

Czytelnictwa w Brzostku 27. 05. b.r. 
miał swoją kolejną premierę. Tym razem 
była to sceniczna wersja bajek Brzechwy. 
Z okazji przypadającego w tym czasie 
"Dnia Matki" teatrzyk przedstawił rów-
nież montaż słowno-muzyczny "Za co 
kochamy swoją mamę".
 Proste i wszystkim dobrze znane bajki 
Brzechwy, gdzie głównymi postaciami 
są zwierzęta: kaczki, żuraw, czapla, 
chrząszcz, wrona, sowa, żaba itp. w 
wykonaniu młodych aktorów wzruszały 
i bawiły do łez zarówno dzieci jak i ro-
dziców. Charakter zwierząt podkreślały 
stroje i maski.
 W drugiej części przedstawienia 
dedykowanej wszystkim mamom nia za-
brakło ciepłych słów o matczynej miłości 

letni sezon teatrzyku "Biedronki"
wyrażonych w lirycznych wierszach, in-
scenizacjach i piosenkach. Dopełnieniem 
wzruszeń były kwiaty wręczone wszyst-
kim mamom obecnym na widowni.
 Aktualny skład zespołu "Biedron-
ki": Rafał Fundakowski, Ania Gąsior, 
Ewelina i Damian Halz, Agnieszka Ka-
walec, Madzia Kolano, Ola Lisowska, 
Kamil Machura, Grzesio Nowak, Kasia 
i Agnieszka Obudzińskie, Karolinka Sto-
kłosa, Agatka i Tomek Strojek, Angelina 
Sypień, Agatka Tomaszewska, Joasia i 
Basia Wilk, Daniel Wójcik.
 Na początku czerwca "Biedronki" z 
przedstawieniem bajek Brzechwy uczest-
niczyły w IV Międzypowiatowym Spot-
kaniu Teatrów Dziecięcych "Spotkanie z 
Krasnalem Hałabałą" w Wiśniowej.

E. Michalik
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Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam
tęsknota w serce się wgryza, 

oczy mam pełne łez...
(J. Tuwim)

Sobór Laterański IV (1215 r.) zalecał,  
aby przy każdym kościele powołać 

nauczyciela do nauczania kleryków. 
Pierwsze szkoły parafialne nad Wisłoką 
powstały prawdopodobnie w XIII wieku, ale 
w wioskach dopiero w drugiej połowie na-
stępnego wieku. W początkowym okresie 
szkolnictwa nauczycielem był proboszcz, 
a dopiero później jego funkcje przejął - 
kapłan. Z końcem XV wieku kierownikiem 
szkoły mogła być już osoba świecka. Utrzy-
mywał ją proboszcz, a czasem obowiązek 
ten spoczywał bezpośrednio na barkach 
parafian. W szkołach takich uczono czy-
tania, pisania, rachunków, religii i śpiewu 
kościelnego. Szczególnie dużo uwagi 
poświęcano nauce śpiewu.
 Na przełomie XVIII i XIX wieku wzro-
sło zainteresowanie oświatą w Polsce. 
Dotyczy to w szczególności mieszkańców 
wsi.
 W 1773 roku ustanowiono Komisję 
Edukacji Narodowej, która była pierwszą 
w Europie centralną instytucją oświaty - mi-
nisterstwem oświaty. W wyniku rozbiorów 
państwo polskie przestało istnieć. W 1774 
roku Maria Teresa wydała Powszechny 
Regulamin Szkolny, a później cesarz Jó-
zef II wprowadził obowiązek szkolny dla 
dzieci od 6 do 12 lat. Dotyczyło to Galicji. 
Według tych aktów prawnych w każdej 
parafii miała istnieć szkoła, a koszty jej 
utrzymania ponosiła gmina lub dominium. 
Były to zwykle szkoły dwu lub trzyklasowe 
o niskim poziomie nauczania i służyły 
głównie germanizacji narodu.
 Uchwała Sejmu Krajowego z l867 roku 
wprowadziła polski język wykładowy w 
szkołach w Galicji. W 1888 roku powołano 
powiatowe rady szkolne, a w gminach rady 
szkolne miejscowe.
 Pomimo pewnych postępów w zakresie 
aktów prawnych poziom oświaty w Galicji 
był tragiczny. Na początku XIX wieku 95% 
mieszkańców było analfabetami, w 1880 
roku wskaźnik ten wynosił 80%, a w 1900 
roku 56%. W 1897 roku tylko 70% dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat było objętych na-
uczaniem szkolnym w dawnym powiecie 
jasielskim.
 Udokumentowana wzmianka o szko-
le parafialnej w Siedliskach pochodzi z 
końca XVI wieku. W 1595 roku w księdze 
Wizytacji Radziwiłłowskich zapisano, że w 
Siedliskach "Schola de novo erigebatur" 
- szkołę od nowa erygowano. Treść tego 
tekstu nie jest jednoznaczna. Zapis "od 
nowa erygowano" można interpretować 
jako początek szkoły, jako ogłoszenie 
faktu, że oto nowa szkoła została powoła-
na do życia, po raz pierwszy w tej parafii. 
Wydaje nam się, że słowa "Schola de 
novo erigebatur" mogą oznaczać także 
ponowne wznowienie działalności szkoły, 

Szkolnictwo i oświata w grudnej
która wcześniej już istniała. Ze względu 
na brak innych materiałów źródłowych 
trudno jest definitywnie opowiedzieć się za 
jedną lub drugą interpretacją tego tekstu. 
Jednak pewne okoliczności każą domnie-
mywać, że w 1595 roku szkoła parafialna 
w Siedliskach wznowiła działalność. Po 
pierwsze, należy wziąć pod uwagę fakt, że 
siedliska parafia została założona w 1373 
roku. Natomiast jeszcze w 1245 roku roz-
porządzenie synodu w Łęczycy nakładało 
na proboszczów obowiązek zakładania 
szkół w parafiach. Zatem każdy kolejny 
proboszcz siedliskiej parafii (łącznie z 
pierwszym) miał obowiązek je realizować. 
Jest mało prawdopodobne, aby dopiero po 
przeszło dwustu latach rozporządzenie to 
zostało zmaterializowane w Siedliskach. 
Po drugie, szkoła parafialna w pobliskiej 
Jodłowej istniała już w XV wieku. Warunki 
i okoliczności pracy proboszcza w Sied-
liskach i Jodłowej były chyba zbliżone. 
Wobec tego nie widać żadnych przesłanek 
ku temu, aby kolejni proboszczowie w 
Siedliskach opóźniali zakładanie szkoły 
aż o cały wiek. Zatem hipoteza, że w 
1595 roku szkoła parafialna w Siedliskach 
ponownie wznowiła swoją działalność, ma 
uzasadnienie. A jeśli tak, to być może, że 
początek tej szkoły należy łączyć z datą 
założenia parafii.
 Czym więc mogła być spowodowana 
przerwa w działalności szkoły? Znów 
możemy wysuwać tylko hipotezy: brak 
odpowiednich izb lekcyjnych, brak na-
uczyciela lub brak środków finansowych 
na utrzymanie szkoły.
 Oczywiście, wizytacje szkół odbywały 
się również w późniejszych wiekach. 
Wizytujący zbierali informacje o budynku 
szkolnym, o nauczycielu i ... o proboszczu. 
Na początku XVII wieku odnotowano, że 
proboszcz Maciej Kopeć posyła kantora 
do młocki, a kierownika szkoły zmusza do 
śpiewu i usług. Wniosek jest prosty: w tym 
czasie kierownikiem szkoły oraz kantorem 
byli świeccy ludzie.
 Nazwa "szkoła parafialna" oznaczała, 
że była to szkoła dla dzieci z całej parafii 
oraz jedyna szkoła w parafii. Czy zatem 
wszystkie dzieci mogły z tej szkoły korzy-
stać? Nie łudźmy się...
 Losy siedliskiej szkoły parafialnej w 
następnych wiekach nie są znane, źródła 
milczą na ten temat. Jedynie ksiądz K. 
Kawula [Obrazki z dziejów parafii Siedliska 
Bogusz (maszynopis), 1968] wspomina, 
że kościelny charakter szkoły utrzymał 
się aż do 1868 roku, kiedy to została ona 
przekazana w ręce państwa.
 Siedliska nie były wyjątkiem. W tym 
okresie w całej okolicy powstawały szko-
ły powszechne podlegające władzom 
świeckim. W Brzostku i w Kołaczycach 
powstały one o pięć lat wcześniej niż w 
Siedliskach.
 Pod koniec XIX wieku powstała druga 
szkoła na terenie parafii siedliskiej, a 
mianowicie szkoła w Grudnej Dolnej. Bu-

dynek szkolny był zlokalizowany po prawej 
stronie drogi z Grudnej Dolnej do Górnej, 
przy skrzyżowaniu drogi w kierunku kopalni 
i Głobikowej. Według miejscowej ludności 
pracował tam tylko jeden nauczyciel, a 
zatem była to szkoła nie więcej niż czte-
roklasowa. Budynek był drewniany z jedną 
izbą lekcyjną. Uczęszczały do niej dzieci 
z Grudnej Dolnej i Górnej. Na austriackiej 
mapie z 1894 roku (skala 1:75000) jest 
zaznaczony budynek omawianej szkoły, 
ale bez opisu jego przeznaczenia. Należy 
dodać, że na tej samej mapie budynek 
szkolny w Siedliskach również nie jest 
dokładnie opisany.
 H. Walter w pracy [Zagłębie rudowęgla 
w Grudnej Dolnej i okolicy, Kosmos, rocz-
nik XXII, 324-339, 1898] pisze, że w 1895 
roku przeprowadził badania geologiczne 
w potoku koło szkoły w Grudnej Dolnej. 
Nie ma zatem wątpliwości, że drewniana 
grudzka szkoła istniała jeszcze przed 1895 
rokiem. Nie wiadomo natomiast, czy był 
to budynek nowy, czy też adaptowano np. 
karczmę? Nie ma dziś śladu po drewnia-
nym, krytym zapewne strzechą budynku 
szkoły w Grudnej Dolnej. Jeszcze po II 
Wojnie Światowej działka ziemi, na której 
stał ten budynek należała do Szkoły Pod-
stawowej w Grudnej Górnej. Miejscowi 
ludzie mówili o tej działce "na starym 
szkolnisku".
 Po szkole w Siedliskach i Grudnej po-
wstawały szkoły w następnych wsiach m. 
in. w Kamienicy Górnej, Gorzejowej, Smar-
żowej, Głobikówce i Bączałce. Znamienne, 
że Grudna nie była ani największą, ani 
najstarszą wsią w parafii, a w zakresie 
budowy szkoły wyprzedziła inne. Wielka 
szkoda, że temu chwalebnemu przed-
sięwzięciu nie można, z braku informacji, 
przypisać żadnych osób.
 W 1911 roku wybudowano murowaną 
szkołę w Grudnej Górnej i jednocześnie 
uległa likwidacji drewniana szkoła w Grud-
nej Dolnej. Około 25% kosztów budowy 
poniosła miejscowa ludność. Reszta nato-
miast pochodziła od władz oświatowych.
 Pierwszym kierownikiem nowej Szkoły 
Podstawowej był Jan Miłoś. Prawdopo-
dobnie był on wcześniej nauczycielem w 
Grudnej Dolnej. Kierownik razem ze swoją 
żoną stanowili ciało pedagogiczne. Jednak 
w 1914 roku J. Miłoś został zwerbowany do 
wojska i jako żołnierz dostał się do niewoli. 
Podczas I Wojny Światowej pani Miłoś 
przejęła po mężu obowiązki kierownika 
i jednocześnie jedynego nauczyciela w 
szkole.
 Następnie nauczycielka Zabiegalanka 
została mianowanym kierownikiem pla-
cówki oświatowej w Grudnej Górnej. Okres 
wojny i ciężkie warunki zrobiły swoje. Po 
dwóch latach pracy umarła młoda kierow-
niczka. Została pochowana na cmentarzu 
parafialnym w Siedliskach.
 W 1918 roku wrócił z niewoli Jan Miłoś 
i ponownie objął funkcję nauczyciela i 
kierownika szkoły. Nauczycielskie mał-
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żeństwo wspólnie uczyło i wychowywało 
grudzkie dzieci aż do końca pierwszego 
ćwierćwiecza.
 Około 1925 roku do Grudnej przyszły 
do pracy dwie nauczycielki: Klotylda 
Szczeklik i Bronisława Urbanek. Wkrótce 
potem pierwsza z nich została powołana 
na stanowisko kierownika szkoły.
 W trzy lata później nastąpiła kolejna 
zmiana grona pedagogicznego. Helena 
Topolska została dyrektorką szkoły, a dru-
gą nauczycielką - Mieczysława Gilewska. 
W 1930 roku funkcję kierownika objął Jan 
Krawczyk. Był to początek stabilizacji, 
przynajmniej co do kierownictwa szkoły. 
Huśtawka zmian nauczycieli trwała jednak 
nadal. Uczyli tam jeszcze: Włodzimierz 
Król, Barbara Kisielówna, Zofia Jaroń, 
Pękalowa i Mieczysława Rokicka. Osta-
tecznie w roku szkolnym 1943/44 byli 
zatrudnieni: Jan Krawczyk jako kierownik 
szkoły, Barbara Kisielówna i Mieczysława 
Rokicka jako pedagodzy. 
 W czerwcu 1944 roku zakończył się 
rok szkolny i dzieci otrzymały świadectwa 
z nadzieją kontynuowania edukacji po 
wakacjach. Niestety, od Brzezin nadciąg-
nął front działań wojennych. Budynek 
szkolny znajdował się dokładnie między 
pierwszymi transzejami wojsk niemieckich 
i Armii Czerwonej. Pięćdziesiąt metrów 
na wschód od szkoły była pierwsza 
linia obronna czerwonoarmistów, a sto 
metrów na zachód stacjonowały wojska 
niemieckie. W drugiej połowie 1944 roku 
umarł długoletni kierownik szkoły, Jan 
Krawczyk.
 W wyniku działań wojennych budynek 
szkolny w znacznym stopniu został znisz-
czony, pola zaminowane, okoliczne domy 
spalone, a miejscowa ludność wysiedlona. 
W styczniu 1945 roku wojska niemieckie w 
pośpiechu opuściły Grudną i okolice. Wieś 
była wyzwolona, ale zostały zgliszcza, 
złowrogie miny, transzeje i bunkry, druty 
kolczaste i groby żołnierzy walczących 
armii. 
 Ludzie powracający z wysiedlenia chro-
nili się w piwnicach, bunkrach wojennych, 
gdzie kto mógł. Głód zaglądał w oczy, bie-
da zadomowiła się we wsi. W takiej sytuacji 
szkoła nie miała prawa bytu. Priorytetową 
sprawą było jak przeżyć, czym obsiać i 
zasadzić zagony? Problem szkoły schodził 
więc na plan dalszy Gdy las płonie... .
 W takich okolicznościach przybyła do 
Grudnej, jako nauczycielka, Maria Zając. 
Chciałoby się powiedzieć przyjechała, ale 
ta kobieta naprawdę przyszła do Grudnej 
piechotą. Żadna forma transportu wtedy 
nie istniała, a w obu wsiach było co naj-
wyżej kilka koni. Łatwiej było o działo lub 
rozbity czołg niż o rower.
 Niestety, takie były czasy, że nauczy-
cielka rozpoczęła swoje obowiązki od 
prac remontowych w zniszczonej szkole. 
W zimie 1946 roku rozpoczęły się zajęcia. 
Chętnych do nauki było wielu, gdyż dzieci 
nie uczęszczały do szkoły przez ponad 
półtora roku. Pani Zając musiała więc do-
konać podziału dzieci na klasy, ponieważ 
trudno było od nich wymagać jakichkolwiek 

świadectw. kryterium podziału było proste: 
kto nie znał liter był uczniem pierwszej kla-
sy; znajomość liter i cyfr dawała promocję 
do drugiej klasy; klasa trzecia - to ci, którzy 
umieli już składać litery w słowa, a słowa 
w zdania; pozostali dostali się do klasy 
czwartej. Wyższych klas już nie było w 
ogóle. Starsza młodzież z Grudnej mogła 
liczyć jedynie na naukę w Siedliskach. 
Warto zaznaczyć w tym miejscu, że owa 
rekrutacja odbywała się bez sprawdza-
nia umiejętności pisania i liczenia, gdyż 
tylko nieliczni posiadali ołówki. Tak oto 
rozpoczęła swoją działalność Szkoła Pod-
stawowa w Grudnej Górnej po II Wojnie 
Światowej.
 Lekcje odbywały się w klasach łączo-
nych. Wszystkich i wszystkiego uczyła 
Maria Zając. Brakowało podręczników, 
przyborów do pisania, zeszytów a nawet 
ławek szkolnych. Klasy nie były ogrzewa-
ne. Porą zimową do szkoły uczęszczali 
jedynie ci, którzy mieli buty. Latem każdy 
uczeń do szkoły chodził boso, przeważnie 
z drewnianym tornistrem na plecach. Na 
szczęście pomoc zagraniczna docierała 
do szkoły. Dzięki temu nauczycielka mogła 
zaopatrzyć część swoich podopiecznych 
w zeszyty, ołówki, a później w pióra i atra-
ment.
 Maria Zając była bardzo dobrą nauczy-
cielką, prawdziwą organizatorką oświaty, 
odważną kobietą, grudzką "siłaczką" 
owych czasów. Pracowała w Grudnej do 
końca roku szkolnego 1946/47.
 Potem pracę nauczycielską rozpoczęła 
Stefania Słomiana. W połowie roku szkol-
nego 1947/48 kierownikiem szkoły został 
Stanisław Salacha, a w następnym seme-
strze uczyło w Grudnej już małżeństwo 
- Stanisława i Stanisław Salachowie. W 
dalszym ciągu były tylko klasy od I do IV. 
Uczniowie po ukończeniu czwartej klasy 
nie mieli możliwości kontynuowania nauki 
w Grudnej. Tylko nieliczni decydowali się 
na dalszą edukację w Siedliskach Bogusz. 
Inni paśli krowy i pomagali rodzicom w 
pracach rolnych. Nie tylko w Grudnej bra-
kowało wyższych klas, podobna sytuacja 
była w Smarżowej, Głobikówce i Kamienicy 
Górnej.
 W 1949 roku dla grudzkich dzieci na-
stały lepsze czasy. Kierownikiem szkoły 
został mianowany Władysław Fuczek 
- młody, zdolny i energiczny nauczyciel 
rodem z Kołaczyc. W roku szkolnym 
1949/50 uruchomiono V klasę. Bardzo 
liczna grupa dzieci podjęła naukę w tej 
klasie. Próbowali również swoich możliwo-
ści uczniowie, którzy edukację w klasie IV 
zakończyli kilka lat wcześniej. Brakowało 
podręczników, pomocy dydaktycznych, ale 
był zapał! W następnym roku szkolnym 
rozpoczęła pracę nauczycielską w Grudnej 
Zofia Gąsior, utalentowana nauczycielka 
rodem z Kamienicy Górnej. Kolejnymi no-
wymi nauczycielami byli: Roman Smolara 
i Katarzyna Kraus, a nieco później jeszcze 
Genowefa Gąsior.
 Tak więc w Grudnej była już klasa V i 
VI. Grono nauczycielskie stanowiły cztery 
osoby. W starszych klasach języka pol-

skiego uczyła Z. Gąsior, a przedmiotów 
ścisłych W. Fuczek - kierownik szkoły. 
Oboje znali nauczycielski fach i grudzkie 
realia. Niestety, z konieczności część 
zajęć odbywała się w klasach łączonych. 
Nauczyciele zwiększali wymagania. Klasy 
wyższe stawały się coraz mniej liczne.
 W roku szkolnym 1951/52 były już 
klasy od I do VII włącznie. Po raz pierw-
szy w historii wsi można było na miejscu 
zrealizować pełną edukację w zakresie 
szkoły podstawowej. W czerwcu 1952 roku 
wszyscy siedmioklasiści ukończyli szkołę 
podstawową, a było ich około dwudziestu 
pięciu. Wśród tych pionierów siódmej 
klasy wielu było bardzo zdolnych - prawie 
wszyscy kontynuowali naukę w szkołach 
ponadpodstawowych. Oto nazwiska kilku 
z nich: Janina Gąsior, Maria Osmólska, 
Cecylia Pietrzycka, Mieczysław Tokarz, 
Władysław Gorczyca, Alfred Kasprzyk i 
inni.
 Dwa lata później wieloletni i zasłużo-
ny kierownik Władysław Fuczek został 
przeniesiony na inną placówkę. Opuściła 
Grudną również Z. Gąsior. Liczne gro-
no absolwentów wiele im zawdzięcza. 
Czteroklasową szkołę przekształcili oni w 
prawdziwą grudzką "alma mater".
 Nowym kierownikiem został Roman 
Smalara. Pełnił tę funkcję, uzyskując bar-
dzo dobre wyniki i pochlebne opinie, aż do 
początku roku szkolnego 1960/6l. W tym 
czasie występowały, chyba zbyt częste, 
zmiany nauczycieli. Między innymi uczyli: 
Ksawera Malek, Michalina Stec, Halina Le-
nartowicz, Maria Smalara, Julia Karaman, 
Franciszek Pawluś, Wit Szczurek i Alicja 
Dachowska.
 Od września 1960 roku kierownikiem 
szkoły został Bolesław Wójtowicz. Pełnił 
on funkcję kierownika, a później dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej 
przez prawie 30 lat. Za jego kadencji, w 
ramach akcji ,,1000 szkół na 1000-lecie 
Państwa Polskiego", wybudowano nową, 
funkcjonalną szkołę.
 W końcu w Grudnej Górnej zaczęli 
uczyć także nauczyciele z wyższym wy-
kształceniem. Jednym z pierwszych był 
mgr Jan Chmura. Najpierw absolwent, a 
później nauczyciel szkoły w swojej rodzin-
nej wsi. Uczył historii w duchu patriotyzmu 
z ostatniej dekady XX wieku w Polsce. Od 
1 września 1991 roku dyrektorem szkoły 
została mgr Irena Chmura.
 W trakcie stu lat istnienia szkoły w 
Grudnej wielu nauczycieli było z nią zwią-
zanych. Pochodzili oni z różnych okolic: z 
Kołaczyc, Siedlisk, Kamienicy Górnej, a 
nawet z Pilzna. Ich uczniowie z Grudnej, po 
zakończeniu edukacji w szkołach średnich 
i na wyższych uczelniach, podjęli również 
trud pracy nauczycielskiej - odrabiając w 
ten sposób zaciągnięty dług wdzięczności. 
Oto nazwiska kilku z nich: Zofia Białas, 
Jan Brud, Jan Chmura, Maria Gorczyca, 
Cecylia Pietrzycka, Zofia Sypień i inni.

Przedruk z książki
GRUDNA 

Kopalnia i ludzie
Stanisława i Małgorzaty Białas
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VI gminny Konkurs na Pi-
sankę ludową i Plastykę 
Obrzędową związaną  
z okresem wielkanocy
Na Konkurs wpłynęły prace z nastę- 

pujących placówek:
	z Oddziałów Przedszkolnych w: 

Brzostku, Grudnej Górnej, Janusz-
kowicach, Kamienicy Dolnej, Sied-
liskach Bogusz i Smarżowej;

	z Przedszkoli z Brzostku i Kamienicy 
Górnej;

	Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Januszkowicach;

	Zespołu Szkół w Siedliskach Bo-
gusz;

	Szkół Podstawowych w: Brzostku, 
Gorzejowej, Kamienicy Dolnej, 
Kamienicy Górnej, Nawsiu Brzoste-
ckim, Przeczycy i Smarżowej;

	Gimnazjum w Brzostku - Oddział w 
Przeczycy i Siedliskach Bogusz;

	Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Brzostku;

	Koła Gospodyń Wiejskich w Brzostku 
oraz 108 prac indywidualnych.

Komisja w składzie: Urszula Wojnarow-
ska, Leszek Bieniek i Stanisław Sambor-
ski po obejrzeniu wszystkich dostarczo-
nych na Konkurs prac podjęła decyzję 
o przyznaniu wszystkim uczestnikom 
równorzędnych nagród, ze względu na 
dużą ilość prac oraz różnorodne formy i 
techniki wykonania.
 Wszystkie placówki otrzymały dyplo-
my oraz nagrody książkowe, natomiast 
prace indywidualne nagrodzone zostały 
drobnymi upominkami rzeczowymi. 
Dzieci z Przedszkoli i Oddziałów 
Przedszkolnych dodatkowo otrzymały 
słodycze.

al

XV konkurs "Poeci  
i pisarze dzieciom"
W eliminacjach gminnych konkur- 

su wzięły udział szkoły podstawo-
we z Gorzejowej, Grudnej G., Kamieni-
cy D., Kamienicy G. i Nawsia Brz.
 Interpretacja utworów odbyła się 
w formie inscenizacji, recytacji i prac 
plastycznych w dwóch kategoriach 
wiekowych (I - klasy I - III, II - klasy 
IV - VI). Komisja w składzie: Teresa 
Drzymalska, Jadwiga Serwińska, El-
żbieta Michalik i Stanisław Samborski 

Z działalności CKiCz w Brzostku
postanowiła wyróżnić w formie insceni-
zacji teatrzyk dziecięcy "Maranta" z SP 
w Gorzejowej za przedstawienie utworu 
"Oni" A. Nowak. W formie recytacji w 
pierwszej kategorii wiekowej I miejsce 
zajęła Anna Jaskółka z Kamienicy Dol-
nej, II miejsce Krzysztof Tyburowski z 
Nawsia Brzosteckiego, III miejsce Marta 
Czyż z Gorzejowej. W drugiej kategorii 
wiekowej I miejsce zajęła Anna Balasa 
z Nawsia Brzosteckiego, II miejsca nie 
przyznano, III miejsce Monika Reguła 
z Kamienicy Górnej, a IV miejsce Ka-
tarzyna Wójcik z Gorzejowej. W formie 
prac plastycznych wyróżniono Rafała 
Wojnara z Kamienicy Dolnej oraz Ju-
stynę Parat z Gorzejowej.
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody rzeczowe w postaci 
książek, a szkoły pamiątkowe dyplomy. 
Laureaci eliminacji gminnych zakwali-
fikowali się do eliminacji powiatowych, 
które odbyły się w Domu Kultury 
Pustków-Osiedle. Decyzją powiatowej 
komisji konkursowej teatrzyk dziecięcy 
"Maranta" z Gorzejowej zdobył wyróż-
nienie i zakwalifikował się na konkurs 
wojewódzki.

E. Michalik

IV Turniej wiedzy Eko-
logicznej "Dzień Ziemi" 
- Brzostek 2001
Tematem Turnieju była ochrona przy- 

rody i podstawowe zagadnienia 
ekologiczne. Odbył się on w dniach 24 i 
25 kwietnia br.
 W pierwszym dniu Turnieju rywalizo-
wały drużyny ze szkół podstawowych z 
Brzostku, Gorzejowej, Grudnej Górnej, 
Kamienicy Dolnej, Nawsia Brzosteckie-
go, Przeczycy i Smarżowej. Komisja 
konkursowa postanowiła przyznać dwa 
I miejsca dla SP Kamienica Dolna i SP 
Brzostek, II miejsce SP Grudna Górna, 
a III SP Smarżowa. Wszystkie drużyny 
otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. 
W Turnieju uczestniczyły również dwa 
Oddziały Przedszkolne z Grudnej Górnej 
i Nawsia Brzosteckiego, których zada-
niem było wykonanie dowolnej pracy 
przestrzennej z surowców wtórnych.
 W drugim dniu Turnieju konkuro-
wało 8 drużyn: Gimnazjum w Brzostku 
- oddział Przeczyca, Gimnazjum w 
Siedliskach Bogusz i 6 drużyn z Gim-
nazjum w Brzostku. Komisja postano-

wiła przyznać I miejsce Gimnazjum w 
Brzostku - oddział Przeczyca, II miejsce 
Gimnazjum w Brzostku kl. Ic oraz dwa 
III miejsca Gimnazjum w Siedliskach 
Bogusz i Gimnazjum w Brzostku kl. IId. 
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy 
i nagrody książkowe.

al

I gminny Turniej wiedzy 
historycznej o Brzostku  
i okolicach
Do Turnieju zgłosiło się 9 drużyn ze  

szkół podstawowych w Brzost-
ku, Gorzejowej, Grudnej Górnej, Kamie-
nicy Górnej i Nawsia Brzosteckiego. Ko-
misja konkursowa postanowiła przyznać 
dwa I miejsca dla dwóch drużyn z SP 
Brzostek, II miejsce SP Nawsie Brzoste-
ckie i III miejsce SP Grudna Górna.
 Imprezą towarzyszącą była wystawa 
oraz rozstrzygnięcie Gminnego Kon-
kursu "Na szkle malowane - Brzostek 
i okolice - Budownictwo sakralne", w 
którym wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych z Brzostku, Kamienicy 
Dolnej, Przeczycy, Smarżowej oraz gim-
nazjum w Brzostku. Wyróżniono prace 
następujących uczniów: Anna Szweda, 
Agata Michalik, Elżbieta Żurowska, Da-
wid Tomaszewski, Małgorzata Dziedzic, 
Aleksandra Lisowska, Grzegorz Nowak, 
Joanna Pietrzycka i Mirosław Szukała. 
Prace wyróżnione wzięły udział w IV 
Międzygminnym Konkursie Plastycz-
nym w Wiśniowej, gdzie praca Grzego-
rza Nowaka zdobyła wyróżnienie.

E. Michalik

IV Międzygminny Prze-
gląd Piosenki Znanej  
i lubianej - Dukla 2001
W dniu 20. maja 2001 r. na rynku w  

Dukli odbył się już po raz czwarty 
Międzgminny Przegląd Piosenki Znanej 
i Lubianej z udziałem reprezentacji 
zaprzyjaźnionych gmin: Brzostek, 
Dukla, Nowy Żmigród i Wiśniowa. 
Naszą gminę reprezentowali uczniowie 
Gimnazjum w Brzostku: Katarzyna Li-
sowska, Małgorzata Kordek i Mateusz 
Wesołowski. Przy pięknej pogodzie 
uczesnicy śpiewali piosenki znanych i 
lubianych piosenkarzy polskich. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody rzeczowe.

E. Michalik
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I gminny Przegląd 
Teatrzyków Szkolnych 
- Brzostek 2001
W dniach 3 i 17 czerwca b.r. dzie 

cięce teatrzyki działające przy 
szkołach podstawowych miały możli-
wość konfrontacji, wymiany doświad-
czeń, twórczych poszukiwań insceniza-
cyjnych, aktorskich i scenograficznych 
na I Gminnym Przeglądzie Teatrzyków 
Szkolnych zorganizowanym w Domu 
Kultury w Brzostku.
 Teatrzyk z SP w Przeczycy przy-
gotował pod kierunkiem Pani Urszuli 
Przybyło sztukę Braci Grimm pt. "Kop-
ciuszek". Teatrzyk "Baj" działający przy 
SP w Smarżowej prowadzony przez 
Panią Annę Stój przedstawił "Calinecz-
kę" H. Ch. Andersena. Natomiast zespół 
teatralny "Bajka" z SP w Kamienicy Gór-
nej, którego opiekunem jest Pani Maria 
Mężyk zaprezentował "Czerwonego 
Kapturka" Jana Brzechwy.
 Przegląd miał charakter prezentacji, 
a nie konkursu. Za udział w nim wszy-
skie zespoły otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, nagrody rzeczowe w postaci 
maskotek oraz słodycze.
 Wszyscy opiekunowie zespołów 
wyrazili zdanie, że taki przegląd daje 
dzieciom szerokie możliwości wyjścia 
ze sztuką poza mury swojej szkoły i pre-
zentacji na scenie. Mamy nadzieję, że w 
przyszłości udział teatrzyków szkolnych 
w Przeglądzie będzie liczniejszy.

E. Michalik

Międzynarodowy Turniej 
Piłkarski o Puchar wójta 
gminy wiśniowa
W dniu 24. czerca b.r. na stadionie  

w Wiśniowej, w strugach rzęsiste-
go deszczu odbył się Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski Juniorów z udziałem 
reprezentacji Świdnika (Słowacja), 
gospodarzy oraz gminy Brzostek. Z po-
wodu powodzi na Turniej nie dojechała 
drużyna z gminy Dydnia.
 Naszą gminę reprezentowali: Piotr 
Gotfryd, Marcin Juszkiewicz, Dominik 
Kapała, Krzysztof Krajewski, Mateusz 
Krajewski, Sebastian Pisarek, Marek 
Płaziak, Sławomir Podgórski, Mateusz 
Potrzeba, Krzysztof Ryndak, Damian 
Samborski, Karol Staniszewski, Sławo-
mir Stawarz i Łukasz Wereszczyński 
pod wodzą trenera Władysława Jopa, 
któremu pomagali Michał Ciombor i 
Jacek Bawiec.

 W pierwszym meczu nasza drużyna 
zmierzyła się z gośćmi ze Słowacji i 
zwyciężyła 3 : 0. Bramki strzelili Sła-
wek Stawarz dwie i Marcin Juszkiewicz 
jedną. W drugim meczu juniorzy "Brzo-
stowianki" walczyli z gospodarzami i 
zremisowali 4 : 4. Bramki dla naszej 
drużyny zdobyli Marcin Juszkiewicz, 
Mateusz Krajewski (dwie) i Sebastian 
Pisarek. Ostatni mecz turnieju rozegrały 
drużyny ze Świdnika i z Wiśniowej. Za-
kończył się on zwycięstwem Wiśniowej 
2 : 1. Tak więc Puchar Wójta Gminy 
Wiśniowa przypadł naszej reprezentacji. 
Drużyna otrzymała również pamiątkowy 
dyplom i piłkę z okolicznościowym 
napisem.

al

Turnieje rekreacyjno-
sportowe
W dniu 1.07.2001 r. odbyło się  

"Międzypowiatowe Święto Sportu 
Różanka 2001" z udziałem reprezentacji 
gmin Brzostek, Dydnia i Wiśniowa, a w 
dniu 8.07.2001 r. na "Sportowo-Rekre-
acyjnym Turnieju Gmin" we Frysztaku 

spotkały się reprezentacje sześciu za-
przyjaźnionych gmin: Brzostku, Dukli, 
Frysztaka, Nowego Żmigrodu, Wielopo-
la Skrzyńskiego i Wiśniowej.
 Na Turniejach tych przy pięknej 
pogodzie zawodnicy rozgrywali różne 
konkurencje - przeciąganie liny, wejście 
na pal, bieg w płetwach, jazda żółwia 
rowerem, bieg w workach i wiele innych. 
Zawody umilały zespoły muzyczne i 
taneczne działające przy Ośrodkach 
Kultury. Jak podkreślali organizatorzy w 
ocenie końcowej nie liczyło się miejsce 
jakie zajęły poszczególne drużyny, ale 
wspaniała zabawa i wymiana doświad-
czeń. Reprezentacja naszej gminy w 
Międzypowiatowym Święcie Sportu 
zajęła II miejsce ustępując gospodarzom, 
natomiast w Turnieju Gmin zajęła za-
szczytne VI miejsce. Zwycięzcą zostało 
Wielopole Skrzyńskie. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom turniejów za 
bezinteresowny udział, zaangażowanie 
i godne reprezentowanie naszej gminy 
oraz zapraszamy już teraz na kolejny 
Turniej Gmin, który odbędzie się w przy-
szłym roku w Wielopolu Skrzyńskim.

al

gAlERIA gOK ZAPRASZA DO 
OBEJRZENIA wYSTAwY PRAC 

UCZENNICY lICEUM PlASTYCZ-
NEgO w RZESZOwIE  

KATARZYNY wOJDYłY
GALERIA CZyNNA JEST W GODZINACH PRACy GOK
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wYKAZ NIERUChOMOśCI STANOwIĄCYCh włASNOść 
gMINY BRZOSTEK PRZEZNACZONYCh DO SPRZEDAŻY

Obręb Nr 
działki

Powierz 
chnia Użytki rolne (ha)

Przeznaczenie
w planie 

przestrzennym
Opis działki Cena do 

negocjacji

Brzostek 196/15 1,10 ha RIVa - 1,09 
PsV - 0,01

dawny teren GS 
przeznaczony pod 
usługi przemysłowe

położona w 
sąsiedztwie 
Zakładu Gosp. 
Komunalnej

55.000 zł

Brzostek 359/8 1,23 ha

RIIIa - 0,28
RIIIb - 0,28
RIVa-0,42 
RIVb-0,25

działka rolna
wysoki poziom wód 
gruntowych

usytuowana przy 
ul. Stara Droga 8.000 zł

Brzostek 46 0,64 ha
RIVa- 0,12 
RIVb - 0,25
RV - 0,27 

teren upraw rolnych
położona w pobliżu 
Rejonu Dróg przy 
ul. Szkotnia

720 zł

Brzostek 92 0,24 ha RIVa-0,18 
RIVb-0,06 teren upraw rolnych 560 zł

Siedliska 
Bogusz 293 2,17 ha

R Ivb-0,84
 RV-0,17
PsIV-0,21PsV-0,09

teren istniejących lasów 
o podst. funkcji gosp.j 7.000 zł

Siedliska 
Bogusz 294 0,14 ha Ps V- 0,14 teren upraw rolnych

położone 
na granicy z 
Gębiczyną

307 zł

Siedliska 
Bogusz 285/4 3,29 ha

RIVb-0,41 RV-1,45
PsIV-0,12
 PsVI-0,98

teren istniejących lasów 
w części teren upraw 
rol.

6.000 zł

Smarżowa

308/2

308/3

308/4

0,31 ha

0,10 ha

0,14 ha

ŁV - 0,31 

ŁV - 0,10
 
PsIV - 0,14

teren upraw rol.

w strefie osadniczej

w strefie osadniczej

II Przetarg Ustny
w dniu 
16.07.2001r.
działki leżą w 
sąsiedztwie 
Ośrodka Zdrowia w 
Smarżowej

949,00 zł
 
1.280,00 zł

2.558,00 zł

Klecie 39/2 0,06 ha PsIII - 0,06 teren zabudowy 
mieszkalno-zagrodowej

II Przetarg Ustny
w dniu 16.07.2001r 2.576 zł

Smarżowa 306/1 0,30 ha
RIVa - 0,28 
PsV - 0,01
Bi 0,01

teren zabudowy 
osadniczo-rolnej. 
Wszelkie prace 
na w/w działce 
należy wykonywać 
w uzgodnieniu 
z Wojewódzkim 
Konserwatorem 
Zabytków 

działki leżą w 
sąsiedztwie 
Ośrodka Zdrowia w 
Smarżowej

Cena do 
negocjacji 
10.000 zł 

Smarżowa 306/2 0,28 ha RIV -0,27
Bi 0,01 

w części teren upraw 
rolnych i teren usług 
zdrowia

4.000 zł

Bezpieczniej 
na drodze

W maju br. został od- 
dany do użytku 

chodnik o nawierzchni 
bitumicznej w Kleciach. 
Wszystkie prace związane 
z jego budową wykonało 
Przedsiębiorstwo Drogo-
wo-Mostowe w Dębicy. 
Koszt budowy chodnika 
wraz ze zjazdami o łącznej 
długości 600 mb i szer. 1,5 
m wyniósł 67.949,28 zł.

Owocna współpraca
Na przełomie maja i czerwca br. przy ul. Ry- 

nek w Brzostku (obok Przedszkola Publicz-
nego) wybudowany został parking dla samochodów 
osobowych, a w chwili obecnej odbywa się budowa 
chodnika z miejscem parkingowym przy aptece w 
Rynku. Jest to inwestycja wspólna: fundatorami 
kostki chodnikowej są właściciele apteki Państwo 
Krystyna i Jan Godawscy, prace budowlane zaś 
wykonuje pracownik ZGKiM w Brzostku.
 Aktualnie realizowany jest remont kapliczki w 
Woli Brzosteckiej przy udziale UG i mieszkańców. 
Koszty remontu pokrywa UG w Brzostku, nato-
miast wszelkie prace z nim związane wykonywane 
są przez samych mieszkańców wsi.

Na ratunek kapliczce
Od dłuższego czasu mieszkańcy Za- 

wadki Brzosteckiej, jak również 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzoste-
ckiej, sygnalizowali potrzebę ratunku dla 
kapliczki stojącej przy drodze głównej. 
Korzenie rosnącego bardzo blisko niej 
drzewa spowodowały znaczne odchy-
lenie kapliczki od pionu. Pozostawienie 
takiego stanu rzeczy spowodowałoby 
przewrócenie tej leciwej budowli. W 
czerwcu kapliczkę przesunięto na bez-
pieczną odległość od drzewa oraz został 
przeprowadzony jej remont. Prace te 
zostały wykonane przez ZGKiM.
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Zainteresowanie grą w szachy w gmi- 
nie Brzostek jest coraz większe. Na 

turniej w dniu 8 kwietnia zgłosiło się 30 
uczestników. Rozgrywki przeprowadzono 
w kategorii seniorów - 17 zawodników 
i juniorów - 12 zawodników i 1 zawod-
niczka.
 W każdej kategorii rozlosowano za-
wodników do 4 grup  eliminacyjnych. Z 
czołówki poprzedniego turnieju zabrakło 
W. Jopa i W. Wojnarowskiego. Grupy 
eliminacyjne wygrali: Stanisław Gołąb, 
Marek Świstak, Bernard Krajewski i 
Stanisław Augustyn. Do dalszych gier 
zakwalifikowali się także zawodnicy z 
drugich pozycji w grupach: Franciszek 
Wilk, Mariusz Dziedzic, Andrzej Krajewski 
i Zbigniew Rączka.
 Czołowa ósemka rozgrywała partie 
w dwóch grupach. Zwycięzcy grali o 1 
miejsce, kolejni zawodnicy o 3, 5 i 7.
 Zwycięzcami grup zostali: Z. Rączka 
i S. Gołąb. Walkę o pierwsze miejsce i 
puchar wygrał Z. Rączka, II miejsce zajął 
S. Gołąb, III - B. Krajewski, IV - A. Krajew-
ski.
 Wśród seniorów dominują zawodnicy 
starsi, z reguły ponad 40 letni. Młodym 

Turniej szachowy o Puchar Kierownika CKiCz
trudno się przebić do walki o czołowe lo-
katy, ale przychodzą na turnieje i próbują 
- blisko czołówki jest M. Świstak, w elimi-
nacjach pokonał nawet późniejszego zwy-
cięzcę turnieju. Mariusz Dziedzic, o którym 
pisałem w poprzednim sprawozdaniu, 
potwierdził swoje wysokie umiejętności.
 Największym wydarzeniem dnia był 
udział w turnieju 7 letniego Józia Zieliń-
skiego z Grudnej Górnej. Skoncentrowa-
ny, spokojnie bił znacznie od siebie star-
szych kolegów 
szkolnych. W 
finale nie spro-
stał 17- letnie-
mu Grzegorzowi 
Furmanowi ze 
Skurowej - zwy-
cięzcy turnieju 
juniorów. Józek 
zdobył II miej-
sce i powszech-
ną  sympat ię 
u c z e s t n i k ó w 
turnieju. Grać w 
szachy uczy go 
M. Świstak i robi 
to dobrze, bo 

Drogę do Finałów Mistrzostw Polski w Uni- 
hokeju Młodziczek 2001 czytelnik może 

prześledzić wchodząc na stronę internetową 
szkoły w Nawsiu Brzosteckim - http://www.
zsnawsie.republika.pl/sport.htm
 A łatwa ona nie była. Dziewczęta awan-
sowały może w niezbyt porywającym stylu, 
jak to bywało w drużynie dziecięcej przed 
2-3 laty, ale najważniejsze było, że pięły się 
w górę, że nie odpadły na żadnym stopniu 
eliminacji, ćwierćfinałów i półfinałów.
 W takim składzie trenowały dopiero od 
roku, musiały przełamać wiele nawyków 
właściwych grze obronnej, musiały dosko-
nalić konstruowanie i wykańczanie akcji w 
ataku, strzelać gole na duże bramki gdzie stoi 
bramkarka w pełnym rynsztunku - masce ho-
kejowej, spodniach z parkanami i hokejowej 
bluzie.
 Tegoroczne finały odbyły się w dniach 
11-13 maja w Piszu/Orzyszu (warmińsko-
mazurskie). Podczas meczów gra się 3 tercje 
po 10 minut.
Zestawienie grup eliminacyjnych:
grupa A
1."Multi 75" Kraków
2."jedynka" Orzysz
3."Spartakus Sicienko
4."Błękitni" Nawsie Brzosteckie
grupa B
1."Skalni" Nowy Targ
2.UKS Mikołajki Pomorskie
3."Gepard" Mielec
4."Junior" Chruściel
 Rozpoczęłyśmy meczem z gospodarza-
mi. Pierwsza tercja upłynęła pod znakiem 

"badania" się zespołów. Przeciwniczki grając 
szybko i ostro przez 25 minut są już zmęczo-
ne. Szybka Joasia Hołowicka ucieka obronie, 
dostaje dokładne podanie od Doroty Fijołek, 
a ta nie marnuje okazji. Na 30 sekund przed 
końcem sytuacja się powtarza. Przy asyście 
Doroty Joasia "dobija" przeciwnika na 4:2. W 
efekcie końcowym wygrywamy swoją grupę 
eliminacyjną.
 Niedzielne przedpołudnie. Napięcie widać 
na każdej twarzy. Dziewczęta maja świado-
mość ile zależy od meczu z Nowym Targiem. 
Gdyby go wygrały byłyby już wicemistrzynia-
mi Polski, przy przegranej - pozostaje walka 
o brązowy medal.
 Pierwsza tercja jest dość wyrównana. 
mimo kilku dogodnych sytuacji żadnej ze 
stron nie udaje się strzelić bramki. Do przerwy 
pozostało 30 sekund gdy Diana trafia na 2 
minutowa karę. tracimy pierwszą bramkę. 
Potem jeszcze dwie i cały mecz przegrywamy 
0:3.
 W meczu o III miejsce sędziowie chyba 
"upatrzyli sobie" Dorotę Fijołek, aż trzykrotnie 
"zaliczyła" ona ławkę kar. Mimo tego mecz 
kończy się remisem 1:1. Dogrywka - 2x5 
minut do "złotej" bramki. 
 Do przerwy brakowało 10 sekund, gdy po 
kapitalnej obronie bramkarki Magdy Zięby 
obrona nie zdołała przejąć odbitej przez nią 
piłki i przeciwniczki dobitką uzyskały tą jedną 
upragnioną bramkę.
 A więc 4 miejsce - lokata, która daje kon-
takt z krajową czołówką. Ale i tyle doświad-
czeń, że powinny zaprocentować za rok.

Trener i opiekun zespołu
Z. Rogowska

Młodziczki "Błękitnych" Nawsie Brzosteckie 
w krajowej czołówce w unihokeju

Na zakończenie roku szkolnego 2000/ 
2001 już po raz 16  na stadionie 

GOSiR w Brzostku szkoły rozegrały finały 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, jakimi są co 
roku Spartakiady szkół Podstawowych 
gminy Brzostek.
 Podobnie, jak w roku ubiegłym w obu 
kategoriach wystartowało po 5 szkół.
Klasyfikacja końcowa;
Klasy IV-VI (rozegrano 10 konkurencji)

1. SP Brzostek  210 pkt.
2. SP Kamienica D. 165 pkt.
3. SP Kamienica G. 155 pkt.
4. SP Nawsie B. 150 pkt.
5. SP Grudna G.  75 pkt.

Klasy I-III (rozegrano8 konkurencji)
1. SP Nawsie B. 160 pkt.
2. SP. Kamienica G.145 pkt.
3. SP Brzostek 117 pkt.
4. SP Kamienica D. 110 pkt.
5. SP Siedliska B.  67 pkt.

Najlepszą zawodniczką wśród dzieci 
starszych wybrano Paulinę Krajewską 
z Brzostku, najlepszym zawodnikiem 
Norberta grotkowskiego z Kamienicy 
Dolnej.
 Wśród dzieci młodszych najlepsza była 
Barbara grodzka z Nawsia Brzosteckie-
go i Przemysław śliwa z Kamienicy 
górnej.
 Trzy pierwsze drużyny otrzymały 
puchary, wszystkie zaś pamiątkowe 

Z aren  
spartakiadowych

(Dokończenie na str. 16)

Józek gra poprawny debiut, pionki "trzy-
mają się za ręce" a figury współdziałają 
ze sobą. III miejsce w turnieju juniorów 
zdobył Damian Krajewski, a IV Ewelina 
Halz - jedyna juniorka.
 Blisko 4 godz. impreza szachowa była 
dobrze przygotowana w czym zasługa 
Pani Marty Król. Otwarcia turnieju dokonał 
Wójt Leszek Bieniek - od 15 lat współor-
ganizator "życia szachowego" w gminie.

F. Bugno
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dyplomy, a najlepsi zawodnicy - drobne 
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
sportowego.
 Gminny Organizator Imprez spor-
towych serdecznie dziękuje uczniom 
Zespołu Szkół w Kleciach: Mariuszowi 
Bara, Marcinowi Rachowiczowi i Rafa-
łowi Wójcikowi z pomoc w sędziowaniu 
zmagań spartakiadowych. Znakomicie 

sprawdzili się jako Młodzieżowi Sędziowie 
Sportowi.
 W roku szkolnym 2001/2002 już teraz 
zapowiadam I Gminną Gimnazjadę na 
koniec maja 2002 roku.
 Mamy w gminie 4 gimnazja, z których 
wszystkie dysponują salą gimnastyczną i 
w trzecim roku ich funkcjonowania powin-
ny stanąć do rywalizacji przynajmniej na 
niwie sportowej.

 Zaś spartakiada klas I-III na pewno nie 
zniknie z kalendarza gminnych imprez 
sportowych!
 Póki co życzę wspaniałego wypoczyn-
ku na obozach, koloniach, biwakach, na 
wsi i w mieście. Byle bezpiecznego!

Gminny Organizator 
Imprez Sportowych

Z. Rogowska

(Dokończenie ze str. 15)

Osiągnięcia piłka-
rzy "Brzostowianki"
Wyniki końcowe po sezonie 2000/2001
Klasa A gr. I
Po odbyciu 26 spotkań wyniki są na-
stępujące:

1. Czarnovia 55 pkt.
2. Brzeźnica 51
3. Kolejarz 48
4. Żyraków 45
5. Maxpol 41
6. Brzostowianka 39
7. Pogórze 38
8. Łęki Górne 37
9. Nagoszyn 33
10. Straszęcin 33
11. Błękitni II 29
12. Podgrodzie 27
13. Paszczyniak 19
14. Parkosz 15

Zgodnie z regulaminem rozgrywek 
PZPN awans do Klasy Okręgowej uzy-
skała druzyna LKS Czarnovia Czarna 
Tarnowska.
Do Klasy B spadają: LKS Parkosz i LKS 
Paszczyniak.
Klasa Okręgowa - Trampkarzy Star-
szych
Po rozegraniu 18 spotkań wyniki są 
nastepujące:

1. MULKS Pustynia 52 pkt.
2. MKS Dębica 46
3. lKS Brzostowianka 31 pkt.
4. UKS Górka Ropczyce 31 pkt.
5. KS Chemik Pustków 26
6. UKS Sokół Dębica 22
7. LKS St. Jastrząbka 20
8. LKS Rzemieślnik Pilzno 14
9. LKS Bodzos Podgrodzie 13
10. Team Przecław 1

Klasa Okręgowa - Trampkarzy Młod-
szych
Po rozegraniu 14 gier wyniki są nastę-
pujące:

1. MKS Dębica 37 pkt.
2. lKS Brzostowianka 30
3. KS Chemik Pustków 28
4. LKS Żyraków 27
5. UKS Zryw Dębica 17
6. MULKS Pustynia 10
7. LKS Bodzos Podgrodzie 7
8. Team Przecław 6

Jak wynika z przedstawionych tabel 
najlepsze rezultaty osiągnęli zawodnicy 
najmłodsi Brzostowianki. Gratulujemy

Rok 2001 to rok sukcesów najmłodszych tenisistów stołowych "Brzostowian- 
ki" Brzostek.

Występujący ostatni sezon w kategorii młodzików Grzegorz Nykiel i Mateusz 
Kurek to od dwóch sezonów najlepsi w swej kategorii wiekowej zawodnicy 
województwa Podkarpackiego, członkowie kadry województwa i ścisła czołówka 
krajowa. Największym ich osiągnięciem było wywalczenie 3 miejsca w drużynie 
(brązowy medal) na Mistrzostwach Polski w Brzegu Dolnym oraz brązowego 
medalu na  Mistrzostwach Polski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 
w Częstochowie. Niejako podrodze Grzegorz Nykiel i Mateusz Kurek to:
– mistrz i wicemistrz województwa singlistów,
– mistrzowie województwa deblistów,
– zwycięzcy Międzywojewódzkich Mistrzostw Podkarpacia i Małopolski w 

deblu.
 Największym osiągnięciem starszej generacji tenisistów to wywalczenie 
brązowego medalu Mistrzostw Województwa Podkarpackiego. Po ukończonym 
sezonie indywidualnie w skali województwa sześciu naszych zawodników jest 
sklasyfikowanych w pierwszej szesnastce województwa.
 W rozgrywkach ligowych na zakończenie sezonu 2000/2001 tabele przedsta-
wiały się następująco:

II liga mężczyzn
1. KS Tarnovia Kolporter Tarnów   16 30 121:39
2. KS Górnovia Eko Górno   16 24 100:60
3. PK.S Kolping Jarosław    16 23 97:63
4. KS Pocztowiec Kraków    16 21 97:63
5. LKS SEKO "Brzostowianka" Brzostek 16 18 92:68
6. KS Naftomontaż Krosno   16 16 82:78
7. KS Gorce Nowy Targ    16 16 82:78
8. UKS Olesno     16 14 68:92
9. SKS Sufczyn     16 13 70:90
10. KS Podgórze Kraków    16 8 50:100
11. MLKS Nurt Przemyśl    16 7 68:92
12. LKS Wuisła Tankpol Szczucin   16 2 51:109

III-liga Mężczyzn
1. LKS Jar I Kielnarowa   18 35 179:79
2. MKS Orzeł Przeworsk   18 29 170:108
3. Greinplast Widacz   18 28 169:100
4. Górnovia II Górno   18 21 147:125
5. LKS Czarni Oleszyce   18 20 133:129
6. UKS Wiercany    18 17 138:140
7.  LKS "Brzostowianka" Brzostek II 20 22 159:147
8. UKS TKKF Dukla   20 19 153:141
9. KS Naftomontaż II Krosno  20 19 165:145
10. LUKS Tarnobrzeg   20 15 132:175
11. LZS Kąkolówka   20 14 136:179
12.MLKS Piskorowice   20 14 131:176
13. Wikama Mielec   20 9 110:180
14. Jar II Kielnarowa   20 6 84:182

S. Król

Medaliści Mistrzostw Polski
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Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przed-
miotów i zwierząt, w pogrubionej pionowej 
kolumnie otrzymasz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZyCH

SZYFROGRAM

Litery z kratek opisanych w prawym dolnym rogu tworzą hasło, będące rozwiązaniem.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod diagramem dostarczone do dnia 15 sierpnia 2001 r. do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: IgNACY łUKASIEwICZ
Nagrodę książkową wylosował: łUKASZ SZYNAl z Nawsia Brzosteckiego.

MYŚLI TAKIE SOBIE

	Niech mnie bogowie strzegą od przyjaciół. Z nieprzyjaciółmi sam 
sobie dam radę.

Antygon III Doson

	Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś 
wieczny.

Arystoteles

	Nie należy się gniewać na bieg wypadków, bo to ich nic nie obcho-
dzi.

Marek Aureliusz 

	Głupiec zawsze znajdzie głupszego od siebie, który będzie go 
uwielbiał. 

Nicolas Boileau-Despreaux 

	Nie ma chyba nic bardziej nieznośnego gdy ludzie, których się nie 
cierpi, dają tak zwane "dobre rady" i gdy rady te okazują się - na-
prawdę dobrymi.

Andrzej Bobkowski  

	Łatwo dostrzec górną granicę dobra, nikogo jednak nie powstrzy-
ma dolna granica zła, bo jej w ogóle nie ma.

Gilbert Keith Chesterton

 Prędzej złodziej przyzna się, że ukradł, niż profesor, że głupstwo 
powiedział.

Aleksander Fredro
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w Krakowie Oddział w Brzostku

Bank
Spółdzielczy
Rzemiosła

SKłADKI 
ZUS?

NIE MA
PROBLEMU!

Jeżeli konto bankowe
potrzebne Ci jest

wyłącznie do
odprowadzania

składek ZUS

Załóż ROR!
	otwarcie - bez opłat
	prowadzenie - bez 

opłat
	koszt 1 przelewu  

ZUS - 3,00 zł
	możliwość uzyskania 

debetu w ROR
	karta płatnicza - Visa 

Electron
	zlecenia stałe

ZAPRASZAMY!
do naszego Oddziału

od poniedziałku 
do piątku 

w godz. 7.30 do 14.30

Praca - niezależnej Pani (18-30 lat) pomogę 
w jej uzyskaniu za granicą - pomoc domowa. 
Praca legalna z ubezpieczeniem płatnym przez 
zatrudniającego. 
Na odpowiedź ciężką przysłać znaczki za 5,80 zł.

Projekt Agencja
skr. 1064
-ZAgR-

ul Moniuszki 1
35017 Rzeszów 1(ogłoszenie płatne)

Ponad 400 tys. ludzi w Polsce  
cierpi na otępienie, w tym 200 

tysięcy na chorobę Alzheimera. 
Niestety, tylko 4% chorych jest 
skutecznie leczonych, co pozwala 
im normalnie funkcjonować w spo-
łeczeństwie.
 W związku z tak dramatyczną 
sytuacją Polska Fundacja Alzhei-
merowska i Polskie Stowarzysze-
nie Pomocy Osobom z Chorobą 
Alzheimera, postanowiły rozpocząć 
kolejną kampanię na rzecz zwiek-
szenia świadomości społecznej, aby 
zapewnić możliwość diagnozowania 
i leczenia Alzheimera.
 Przez cały czas trwania kampa-
nii (do 15 sierpnia) będzie działała 
specjalna infolinia dla chorych i ich 
opiekunów 0 800 20 00 20 i rozbu-
dowany serwis internetowy: www.
alzheimer.pl
 Pod numerem infolinii można 
uzyskać pełna informację dotyczącą 
lokalizacji punktów konsultacyjnych 
(już ponad 100 w całym kraju), gdzie 
przeprowadzone są bezpłatne, spe-
cjalistyczne konsultacje lekarskie.
 Choroba Alzheimera jest prze-
wlekłą chorobą mózgu, charak-
teryzującą się postępującą utratą 
pamięci i innych funkcji poznaw-
czych. Ryzyko wystąpienia choroby 
Alzheimera wzrasta wraz z wiekiem. 
Większość osób dotkniętych ta cho-
robą przekroczyła 65 rok życia.
 Czynniki wywołujące chorobę 
Alzheimera nie są dokładnie zna-
ne. Objawy choroby Alzheimera są 
początkowo trudne do rozpoznania. 
We wczesnym stadium obserwuje 
się obniżenie aktywności, słabnące 

Chorobę Alzheimera 
można leczyć

Polska fundacja Alzheimerowska i Polskie Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera dla 
"wiadomości Brzosteckich"

zainteresowanie pracą, domem, 
codziennymi obowiązkami. Chory 
ma trudności w formułowaniu myśli 
i doborze słów. Nie kończy rozpo-
czętych zdań. Nie pamięta zdarzeń 
z niedawnej przeszłości, natomiast 
wydarzenia dawno minione pozo-
stają dobrze zachowane w pamięci. 
W rozwiniętym stadium choroby 
chorzy wymagają stałej opieki przy 
wykonywaniu codziennych czynno-
ści.
 Chora osoba może być niespo-
kojna, pobudzona, podejrzliwa. w 
późnym stadium choroby może 
wystąpić całkowita utrata pamięci, 
mowy i rozumienia słów. Na tym 
etapie pacjent wymaga stałej po-
mocy we wszystkich sferach życia 
codziennego.
 Chorobę Alzcheimera uważa 
się obecnie za nieuleczalną, ale 
można podjąć działania w celu uła-
twienia codziennego życia zarówno 
pacjentom, jak i ich opiekunom. 
Celem właściwego leczenia jest 
jak najdłuższe podtrzymanie umie-
jętności i zdolności prawidłowego 
funkcjonowania oraz złagodzenia 
zaburzeń zachowania i pamięci.
 Leczenie polega na przyjmo-
waniu leku co 12 godz. Lek ten 
występuje w czterech dawkach. 
Zróżnicowane dawkowanie umoż-
liwia osiągnięcie przez pacjenta 
maksymalnego efektu leczniczego 
przy zachowaniu dobrej tolerancji 
terapii.
 Bez względu na wysokość dawki 
koszt leczenia kształtuje się na po-
ziomie 100 zł. miesięcznie.

aa
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Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła 
w Krakowie

przedstawia rodzinę kart 
płatniczych:
	 Visa Electron
	 Visa Biznes
	 Duet (PolCard)
	 Duet Biznes (PolCard)

Dzięki kartom płatniczym 
BSR nawet gdy jesteś z dala 
od swoich rodzinnych stron, 
Twój Bank jest z Tobą.

W bezpieczny sposób mo-
żesz dokonać zakupów, 
wypłacić gotówkę w banko-
macie, uregulować rachunek 
na stacji benzynowej lub w 
restauracji.

Zyskujesz poczucie wygody i 
pewności.

Świat staje się globalną 
wioską, w której czujesz się 

jak u siebie.
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Rzemiosła KARTY PłATNICZE

Kto może otrzymać nasze karty?
KARTY DO ROR-ów
Posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) w naszym Banku polecamy karty: 
Visa Electron i Duet
	Visa Electron to międzynarodowa karta łącząca zalety karty bankomatowej i nowoczesnej karty płatniczej,
	Duet - to krajowa karta organizacji PolCard, Funkcjonuje jako karta płatnicza i bankomatowa.

Każdą z tych kart może otrzymać posiadacz rachunku osobistego w naszym Banku oraz dodatkowo dwie 
wyznaczone przez: niego osoby (współposiadacz lub ustanowiony dla rachunku pełnomocnik).

KARTY DO RAChUNKÓw fIRMOwYCh
Posiadaczom rachunków bieżących i/lub pomocniczych w naszym Banku polecamy karty: Visa Business 
i Duet-Biznes,
	Visa Business jest międzynarodową, kartą płatniczą Może być wykorzystana do regulowania wydatków 

związanych z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, regulowania zobowiązań wobec osób 
krajowych i zagranicznych oraz dokonywania wypłat gotówkowych

	Duet Biznes jest krajową kartą płatniczą organizacji PolCard. Łączy w sobie zalety nowoczesnej karty 
płatniczej oraz karty bankomatowej. Ułatwia dokonywanie transakcji związanych z pokrywaniem wydatków 
służbowych i kosztów podróży służbowych na terenie kraju.

Co trzeba wiedzieć o kartach "biznesowych"?
	użytkownikiem karty może być posiadacz rachunku, osoba fizyczna zatrudniona przez posiadacza rachunku 

lub reprezentująca go w jakikolwiek sposób,
	do jednego rachunku firmy może być wydana dowolna liczba kart. Kartą może się posługiwać tylko jedna 

osoba, której imię i nazwisko widnieje na awersie karty, a wzór jej podpisu na rewersie, 
	dla każdego rachunku Bank indywidualnie ustala globalny limit. Posiadacz rachunku decyduje o wysokości 

limitów indywidualnych przyznawanych dla poszczególnych kart. Suma limitów indywidualnych nie może 
przekroczyć limitu globalnego,

Otrzymanie każdej z prezentowanych kart jest bardzo proste. w oddziale naszego Banku, który pro-
wadzi Twój rachunek wystarczy złożyć wniosek o wydanie karty. Otrzymanie pocztą numeru PIN jest 
jednoczesnym zaproszeniem do placówki Banku po odbiór karty.
Kod PIN znany tylko użytkownikowi karty  poufny numer identyfikacyjny. Nie należy udostępniać go innym 
osobom, zapisywać na karcie lub przechowywać razem z kartą.

Dlaczego warto korzystać z naszych kart?
	oszczędność: płacenie kartami za towary i usługi nic nie kosztuje

	bezpieczeństwo: nie nosisz przy sobie gotówki a znany tylko Tobie numer PIN zabezpiecza 
przed korzystaniem z Twoich pieniędzy przez osoby niepowołane

	wygoda: sieć bankomatów w całym kraju umożliwia łatwy dostęp do Twoich pieniędzy przez 24 
godziny na dobę


