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Na fotografii widoczne są ślady żerowania bobra (Castor fiber) nad Wisłoką w Brzostku. Jest to ssak z rzędu gryzoni, 
który zamieszkuje głównie lasy liściaste nad brzegami wolno płynących rzek oraz jezior, gdzie buduje tamy z gałęzi i 
pni drzew ścinanych zębami, uszczelnia je mułem, gliną oraz roślinnością. Niegdyś bóbr stanowił przedmiot polowań 
dla sadła, mięsa, cennego futra oraz tzw. stroju bobrowego, wydzieliny gruczołów leżących w sąsiedztwie narządów 
płciowych, cenionego w medycynie ludowej. Obecnie podlega całkowitej ochronie gatunkowej. Bóbr jest przykładem 
udanej reintrodukcji szczególnie u podnóża Karpat.
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Dobiegła końca rywalizacja tenisi- 
stów stołowych na półmetku roz-

grywek  mężczyzn i kobiet wszystkich 
klas rozgrywkowych.
 Po dotychczas rozegranych Turnie-
jach Klasyfikacyjnych nasi zawodnicy 
zajmują w poszczególnych kategoriach 
następujące miejsca:
Kategoria „ŻAK”
Wojdyła Damian - 2 miejsce w woje-
wództwie.
Kategoria „MŁODZIK”
Wojdyła Ewelina - 3 miejsce w woje-
wództwie, Wojdyła Damian - 3 miejsce w 
województwie i 39 miejsce w Polsce.
Kategoria „KADET”
Szynal Jadwiga - 13 miejsce w woje-
wództwie i 36 miejsce w Polsce,

Brzosteccy tenisiści na półmetku

Jak widać  tenis stołowy w Brzostku staje się coraz bardziej popularny Dokończenie na str 9

Statuetkę za zajęcie II miejsca otrzymuje z rąk Wójta kapitan drużyny z Dydni

Zwycięska drużyna z Nowego Żmigrodu

10 lutego 2002 roku w sali gimna- 
stycznej Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Brzostku odbył się Międzyg-
minny Halowy Turniej Piłki Nożnej w 
kategorii wiekowej powyżej 30 lat o 
Puchar Wójta Gminy Brzostek, którego 
organizatorem było Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku. 
 W turnieju wzięło udział 5 drużyn 
z zaprzyjaźnionych gmin: Dydnia, 
Frysztak, Nowy Żmigród, Wiśniowa i 
Brzostek. Wszystkie mecze sędziowali 
przedstawiciele Kolegium Sędziów 
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w 
Dębicy. Po raz kolejny niepokonani oka-
zali się reprezentanci gminy Nowy Żmi-
gród. Kolejne miejsca zdobyły drużyny z 
Dydni, Brzostku, Wiśniowej i Frysztaka. 
Naszą gminę reprezentowali: Grzegorz 
Betlej, Piotr Bochniewicz, Edward 
Giergowski, Mieczysław Juszkiewicz, 
Stanisław Król, Andrzej Pisarek, Marek 
Składanowski, Aleksander Szafran, 
Stanisław Szafran i Ryszard Szymański, 
którym organizatorzy dziękują za godne 
reprezentowanie i wolę walki. Składamy 
również serdeczne podziękowania dy-
rekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Brzostku za udostępnienie pomieszczeń 
na zorganizowanie turnieju.
 Wszystkie drużyny otrzymały pu-
chary i pamiątkowe dyplomy wręczone 
przez Wójta Gminy Leszka Bieńka.

M. Król
Fot. A.Bajda

Nowy Żmigród
górą
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W niezbyt odległej przeszłości, w lip- 
cu 1985 roku oddano do użytku 

most na Wisłoce  na drodze powiatowej 
z Brzostku do Brzysk przez Skurowę. 
 Most, który zastąpił przeprawę 
promową zbudowało wojsko w szyb-
kim tempie z najstarszego materiału 
budowlanego - drewna, z niewielkim 
dodatkiem stali (szyny nośne). Drewno 
jako materiał budowlany jest dobre do-
kąd jest konserwowane. W razie braku 
konserwacji szybko traci swą siłę.
 Minęło 16 lat i w 2001 roku stwier-
dzono tak dużą degradację konstrukcji 
nośnej, że jedynym doraźnym rozwią-
zaniem było zamknięcie mostu dla 
ruchu kołowego - ograniczonego już 
wcześniej z tych samych powodów.
 W styczniu br. spływ kry dokonał 
dzieła - definitywnie naruszone zostały 
podpory tak,  że nawet wchodzenie na 
most może okazać się niebezpiecz-
ne.
 Pracownicy Zarządu Dróg Powia-
towych postawili znaki zakazu ruchu 
pieszego, przybili barierki, wysypali 
ziemię przy wjazdach - most jest 
zamknięty i czeka na rozbiórkę. Co 
dalej? Na pewno złość i rozgoryczenie 
części mieszkańców Skurowej, którzy 
nagle będą musieli do swych pół po 
drugiej stronie Wisłoki jeździć przez 
Przeczycę - około 10 km. Na pewno 
też staranie wszystkich, którym na tym 
zależy o pieniądze w budżecie powiatu 
dębickiego na projekt i budowę nowego 
mostu - szacunkowy koszt 8 mln zł. Dla 
porównania wydatki budżetu powiatu 
dębickiego na drogi w 2001 roku wy-
niosły 3 mln zł. Na pewno też powstały 
pytania, czy tak szybko ten most musiał 
zakończyć swój żywot?

P. S.

Czy już musiał zakończyć swój żywot?

Taki był początek

A taki jest koniec

Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż w drodze negocjacji:
1 nieruchomości nr ewid. 196/15 o pow. 1,10 ha położonej w Brzostku stanowiącej własność gminy Brzostek. Działka 

posiada KW nr 56.941. Położona jest w obrębie zabudowy przemysłowej. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, wodocią-
gową, gazową. Dojazd z drogi asfaltowej powiatowej. Nieruchomość posiada kształt prostokąta. Cena do negocjacji z II 
przetargu wynosi 55.000,00 zł. Zainteresowani zakupem mogą składać pisemne oferty w Urzędzie Gminy w Brzostku.

2 nieruchomości nr ewid. 837 o pow. 0,04 ha położonej w Brzostku stanowiącej własność gminy Brzostek. Działka posia-
da KW nr 42605. Położona jest w centrum wsi Brzostek przy ulicy Stromej, w obrębie zabudowy handlowo-usługowej i 
mieszkaniowej. Działka jest niezabudowana, porośnięta chwastami i samosiejkami, położona na stoku. Jest zlokalizowana 
w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Wszelkie decyzje dotyczące działki należy uzgadniać z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków. Cena do negocjacji z II przetargu wynosi 5.000,00 zł. Zainteresowani zakupem w/w nieruchomości 
mogą składać pisemne oferty w Urzędzie Gminy w Brzostku.

3 działek: nr ewid. 308/2 o pow. 0,31 ha, nr ewid. 308/3 o pow. 0,10 ha i nr ewid. 308/4 o pow. 0,14 ha położonych w 
Smarżowej stanowiących własność gminy Brzostek. Działki znajdują się w obrębie zabudowy zagrodowej przy wiejskiej, 
asfaltowej drodze, w pobliżu Ośrodka Zdrowia. Teren uzbrojony jest w sieć gazową i elektryczną. Działki posiadają KW 
nr 48.272. Ceny do negocjacji wynoszą: dla działki 308/2 - 949,00 zł; dla działki 308/3 - 1.290,00 zł i dla działki 308/4 
- 2.558,00 zł. Zainteresowani zakupem mogą składać pisemne oferty w Urzędzie Gminy w Brzostku.

Fot. Paweł Batycki
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„Bo coś w szaleństwach jest młodości,
Wśród lotu wichru, skrzydeł szumu, 
Co jest mądrzejsze od mądrości, 
I rozumniejsze od rozumu...”

Tymi słowami Leopolda Staffa mło- 
dzież Zespołu Szkół im. Jana Pawła 

II w Brzostku rozpoczęła Bal Studniów-
kowy, który odbył się 26 stycznia 2002 
roku na sali gimnastycznej w Kleciach. 
Maturzyści chcąc mu świetności i blasku 
przysporzyć, zaprosili dostojnych go-
ści: starostę powiatu dębickiego - pana 
Czesława Kubka wraz żoną, dyrektor 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w 
Dębicy - panią Annę Chmurę z mężem, 
wójta gminy Brzostek - pana Leszka 
Bieńka z żoną oraz komendanta Policji 
w Brzostku - pana Marka Boronia wraz 
z żoną. Swoją obecnością zaszczyciły 
także Bal panie dyrektor: mgr Halina 
Nowak oraz mgr inż. Anna Mazurczak 
oraz nauczyciele i pracownicy szkoły 
wraz z osobami towarzyszącymi. 
 Szczególne wyrazy wdzięczności 
maturzyści skierowali w stronę swych 
wychowawczyń: pani mgr inż. Zofii 
Pieczonki (wych. kl. IV Liceum Zawo-
dowego), pani mgr inż. Weroniki Baran 
(kl. V Liceum Agrobiznesu), pani inż. 
Krystyny Rak (kl. V Technikum Rol-
niczego 5-letniego) oraz pani mgr inż. 
Anny Fundakowskiej (kl. III Technikum 
Rolniczego 3-letniego).
 Następnie pani dyrektor Halina No-
wak skierowała kilka miłych słów do 
uczestników zabawy i dokonała uroczy-
stego rozpoczęcia Studniówki. Po chwili 

miał miejsce najważniejszy i długo 
oczekiwany moment Balu, a mianowicie 
tradycyjny polonez, do którego maturzy-
ści zaprosili panie dyrektor oraz swoje 
wychowawczynie. Wszyscy świetnie 
poradzili sobie ze skomplikowanymi 
elementami tego narodowego tańca. 
Na twarzach zgromadzonych gościły 
wielkie emocje. W miarę upływu czasu 
uczestnicy Studniówki poczuli się bar-
dziej swobodnie, do czego z pewnością 
przyczynił się świetnie grający zespół 
muzyczny „REVERS’E” z Jodłowej. 
 Wszystkim gościom najbardziej 
podobała się dekoracja wykonana sa-
modzielnie przez maturzystów. Na sali, 
w której tańczono wisiały srebrno-złote 
balony, a w rogu stały choinki mieniące 
się kolorowymi światełkami. W drugiej 
części dominował kolor fioletowy i srebr-
ny. Sufit, tradycyjnie jak co roku, został 
obniżony wojskową siatką maskującą. 
Piękny wystrój sali, jak również elegan-
ckie kreacje bawiących się maturzystów 
i gości sprawiły, że Studniówka przyjęła 
charakter prawdziwego, wytwornego 
balu.
 Oczywiście nie zabrakło także kon-
kursów i części artystycznej, które 
odbywały się w przerwie tańców i 
urozmaicały zabawę. Najśmieszniej-
sza była konkurencja z ciupagą, która 
polegała na dziesięciokrotnym jej 
okrążeniu, a następnie przyjściu prosto 
do prowadzącego. Nikt nie spodziewał 
się, że będzie to takie trudne zadanie... 
Niektórzy uczestnicy przewracali się, 
a jeden nawet wbiegł w stojące w rogu 

sali choinki. Innym konkursem było 
przekładanie kapeluszy przez czterech 
zawodników w takt granej melodii 
góralskiej. Odpadała ta osoba, która 
trzymała w ręce kapelusz, gdy muzyka 
przestała już grać. Zwycięzca w nagrodę 
wykonał wraz ze swoją partnerką taniec 
zbójnicki wokół ogniska, do którego 
później dołączyli wszyscy uczestnicy 
Studniówki. Po północy miała miejsce 
także część artystyczna przygotowana 
przez chłopców z kl. V Technikum 5-let-
niego. Scenka ta przedstawiała przebieg 
ustnego egzaminu maturalnego z języka 
polskiego - rozmowę pomiędzy uczniem, 
a profesorem. Wszystkim zgromadzo-
nym bardzo podobały się te zabawy, 
więc nagrodzili je gromkimi brawami. 
 Maturzyści tańczyli wspólnie z goś-
ćmi i gronem pedagogicznym do białego 
rana. Różne rodzaje wykonywanych 
przez orkiestrę utworów zaspokoiły 
gusty i wymagania każdego. Świetnie 
bawiła się zarówno młodzież, jak i starsi. 
Muzyka była dostosowana do panują-
cej atmosfery. Wszyscy jednogłośnie 
stwierdzili, że ta Studniówka wspaniale 
się udała i była doskonała. Na pewno 
pozostanie na długo w pamięci uczestni-
ków, którzy z radością będą wspominać 
rozmaite jej momenty uwiecznione na 
fotografiach i kasecie video. 

„Ta wspólnej nocy chwila cała, była 
chwilą miłą do zapamiętania.”

Bożena Jędrzejczyk

Serdeczny druhu przybywaj,
Wesela z nami zażywaj!
Skończymy o pianiu kura.
Później już tylko...

matura!!!

Z prac Zarządu Gminy
W okresie od 02 stycznia do 31 stycznia 2002r. odbył  

dwa posiedzenia. Głównym ich tematem były nastę-
pujące sprawy:
	zaopiniowano pozytywnie wniosek o przydział sadzonek 

na zalesienie w miejscowości Przeczyca
	rozpatrzono pozytywnie 4 podania o udzielenie zezwoleń 

na sprzedaż piwa w miejscowości Brzostek, Gorzejowa, 
Grudna Górna, Wola Brzostecka oraz 1 podanie w sprawie 
wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu oraz 
drinków w miejscowości Brzostek

	w związku z negatywnym wynikiem z I przetargu na 
sprzedaż działek nr
– 1169/3 o pow. 2,03 ha - cena wywoławcza 5.258 zł
– 1169/1 o pow. 0,89 ha - cena wywoławcza 4.717zł
– 1169/4 o pow. 0,67 ha - cena wywoławcza 5.285 zł
– 1169/5 o pow. 0,56 ha - cena wywoławcza 5.046 zł

– 1169/6 o pow. 1,79 ha - cena wywoławcza 4.693 zł
– 1169/7 o pow. 0,74 ha - cena wywoławcza 2.295 zł

położonych w miejscowości Siedliska Bogusz postanowiono 
obniżyć wartość działek o 20%  i ogłosić II przetarg na 
sprzedaż
	postanowiono ogłosić przetarg na wynajem lokalu w 

Domu Strażaka w Januszkowicach z przeznaczeniem na 
prowadzenie usług medycznych

	postanowiono o rezygnacji z prawa pierwokupu działki 
nr 360/3 o pow. 0,11 ha położonej w Woli Brzosteckiej

	podjęto następujące uchwały:
1) w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu 

gminy na rok 2002 do uchwały Nr XXXV/318/2001 
Rady Gminy Brzostek z dnia 28 grudnia 2001r.

2) w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów 
i wydatków budżetu gminy

3) w sprawie podjęcia czynności związanych z przejęciem bu-
dynku administracyjnego SKR w Brzostku wraz z działką 
na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe

M. Dodolak

Studniówka ‘2002
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Rodzaj wykroczenia rok 
2000

rok 
2001

w tym 
w gm. 

Brzostek
- p-ko spokojowi i porządkowi publ. 26 34 34
- p-ko obyczjności publicznej 8 9 8
- p-ko art. 43 ustawy o wych. w trzeźw. 1 20 20
- p-ko mieniu 21 11 10
- p-ko bezpieczeństwu w komunikacji 82 92 80
- pozostałe 25 44 27

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego
w gminie Brzostek i Jodłowa w roku 2001
Zagadnienia ogólne

Komisariat Policji w Brzostku od początku 2001 roku funkcjo- 
nuje jako jedna jednostka organizacyjna powstała z połączenia 

dotychczasowego Komisariatu Policji w Brzostku oraz Komisariatu 
Policji w Jodłowej.
 Komisariat Policji w Brzostku swoim działaniem obejmuje teren 
całej gminy Brzostek oraz całej gminy Jodłowa.
W skład tego terenu wchodzi 26 miejscowości, które zamieszkuje 
około 20 000 mieszkańców. Stan etatowy Komisariatu przedstawia 
się następująco: komendant, kierownik Rewiru Dzielnicowych, 
czterech asystentów, trzech dzielnicowych, jeden referent, dwóch 
policjantów i trzech aplikantów. W okresie roku 2001 stan ten kilka-
krotnie ulegał zmianom i uzupełnianiu w związku z prowadzonymi 
zmianami organizacyjnymi i przydzieleniem dodatkowych etatów, 
które początkowo nie były obsadzone.
 Ponadto od 16. 12. 2001 roku dzięki wsparciu samorządu gminy 
Jodłowa udało się zatrudnić pracownika cywilnego do prac admi-
nistracyjno-biurowych niestety tylko na okres 5 miesięcy.
Załoga Komisariatu Policji w Brzostku pełni służbę w dwóch 
budynkach tj. w budynku KP w Brzostku i budynku Rewiru Dziel-
nicowych w Jodłowej.
 Do dyspozycji załogi Komisariatu Policji w Brzostku jest pięć 
radiowozów i dwa psy służbowe. W roku 2001, mimo trudności, 
udało się polepszyć jakość posiadanych radiowozów (dwa naj-
bardziej zużyte pojazdy zostały wymienione na inne - nowsze i w 
lepszym stanie). Nadal zły jest stan dwóch radiowozów W roku 
bieżącym należy też podjąć starania o pozyskanie środków na 
wymianę jednego psa służbowego.
 Dzięki wielopłaszczyznowej pomocy uzyskiwanej od samo-
rządów gminy Brzostek i Jodłowa w roku 2001 udało się między 
innymi:
- otrzymać od gminy Jodłowa dotacje do sfinansowania przez biuro 

pracy kosztów zatrudniania pracownika cywilnego,
- uzyskać wsparcie finansowe na paliwo do radiowozów - ok. 4000 

zł od gminy Jodłowa i ok. 5000 zł od gminy Brzostek,
- zakupić i wyposażyć dwa radiowozy w komplety opon zimowych 

z budżetów sołeckich gminy Brzostek,
- uzyskać 1 elektroniczną maszynę do pisania dla Rewiru Dzielni-

cowych w Jodłowej od gminy Jodłowa,
- dokonać podziału (w tym materiały na ścianę działową, drzwi, 

instalacje elektryczne, farby oraz robocizna) pomieszczenia 
świetlicy w budynku KP Brzostek na dwa odrębne pomieszcze-
nia służbowe - koszty tej inwestycji w całości pokryte zostały z 
budżetu gminy Brzostek,

- zapewnić na bieżąco wsparcie ze strony gminy Jodłowa w za-
kresie sprzątania i ogrzewania budynku Rewiru Dzielnicowych 
w Jodłowej,

- otrzymywać na bieżąco pomoc w zakresie doposażenia tutejszej 
jednostki w materiały biurowe, eksploatacyjne, środki czystości, 
a nawet (używane) biurka, szafy itp.

 Na rok 2002, w budżetach gmin Brzostek i Jodłowa również 
zaplanowano - na miarę swoich możliwości - kwoty z przeznacze-
niem na wsparcie działań Policji na naszym terenie. 
 Troska i poczucie współodpowiedzialności samorządów za 
bezpieczeństwo i porządek publiczny są właściwie dostrzegane i 
pozytywnie oceniane nie tylko przez Policję, ale przede wszystkim 
przez społeczeństwo naszych gmin.
Zagrożenie przestępczością

W roku 2001 na terenie działania podległym Komisariatowi  
Policji w Brzostku zanotowano 255 zdarzeń (z tego na terenie 

gminy Brzostek - 180), które były przedmiotem postępowań przy-
gotowawczych, w wyniku których stwierdzono 161 przestępstw. 
Według kategorii stan przestępstw stwierdzonych przedstawia się 
następująco:

 Z przytoczonych liczb i porównań wynika, że generalnie na 
terenie gminy Brzostek i Jodłowa w istotnym stopniu ograniczona 
została przestępczość we wszystkich kategoriach (za wyjątkiem prze-
stępstw drogowych, tu jednak na liczbę 58 przestępstw drogowych 50 
przypadków dotyczyło kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym, 
które w roku 2000 nie były kwalifikowane jako przestępstwo).
Wykrywalność przestępstw wyniosła:

  w kategorii ogółem  74,1%
  przestępstwa kryminalne 59,8%
  przestępstwa gospodarcze 75% 
  przestępstwa drogowe  98,3%

 Podsumowując uznać należy, że wykrywalność przestępstw 
(najwyższa w skali powiatu i utrzymująca tendencję wzrostową) jest 
dobra, a wyniki te są efektem dobrej, kolektywnej pracy całej załogi 
Komisariatu. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w roku 2001 
udało się powiększyć stan obsady etatowej o trzech policjantów a 
przede wszystkim doprowadzić do połączenia Komisariatu Policji w 
Brzostku i Jodłowej a przez to do lepszego i bardziej racjonalnego 
wykorzystania istniejących sił i środków.
 Najwięcej przestępstw tradycyjnie zanotowano na terenie miej-
scowości Jodłowa i Brzostek, jednak zdecydowanie bardziej niż w 
ubiegłych latach zagrożenie przestępczością przenosi się na inne 
miejscowości, w tym na te najbardziej odlegle.
 Sprawcy przestępstw w większości pochodzą z terenu naszych 
gmin i dominują tu mężczyźni w wieku do lat 40.
Zagrożenie wykroczeniami

W 2001 roku ujawniono ogółem 3138 wykroczeń (na terenie  
gminy Brzostek 3021), a w 2000 roku 2449 wykroczeń.

Z ogólnej liczb wykroczeń, do Kolegium ds. Wykroczeń skierowano 
210 wniosków o ukaranie (z terenu gminy Jodłowa - 31) wobec 163 
wniosków skierowanych w 2000 roku.
Według kategorii stan ten przedstawia się następująco:

Mandatami karnymi w 2001 roku ukarano 597 osób na kwotę 87.660 
zł (z tego stwierdzonych na terenie gm. Brzostek 552 mandatów 
na kwotę 86.280 zł), a w 2000 roku ukarano, 572 osób na kwotę 
35.560 zł.
Pouczeń i upomnień w 2001 roku zastosowano 2331 (na terenie 
gminy Brzostek 2290), a rok wcześniej 1714.
W 2001 roku zatrzymano 60 praw jazdy (50 w gminie Brzostek) i 94 
dowodów rejestracyjnych pojazdów (83 w gminie Brzostek), w 2000 
roku zatrzymano 24 prawa jazdy i 78 dowodów rejestracyjnych.

Komendant KP w Brzostku nadkom. Marek Boroń

Rodzaj przestępstwa rok 2000 rok 2001
w tym 
w gm. 

Brzostek
- przestępstwa kryminalne 152 96 44
- przeciwko życiu i zdrowiu 18 17 9
- przeciwko mieniu 115 60 39
- przestępstwa gospodarcze 12 4 3
- przestępstwa drogowe 8 58 41
- inne 7 3
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Nie opłaca się - często, szczególnie  
w obliczu niewielkich nawet 

spadków cen skupu płodów rolnych, 
słyszymy te słowa z ust rozgoryczonych 
rolników. Każdego przecież boli, gdy 
mając mało dowiaduje się, że będzie 
miał jeszcze mniej.
 Można jednak bez emocji zastanowić 
się i policzyć jak to jest z tą 
opłacalnością produkcji rol-
nej. Posłużę się w tym celu 
pewnymi danymi z teorii, 
ale też i z praktyki tuczu 
trzody chlewnej.
 Tucznik potrzebuje około 
3 kg suchej paszy na 1 kg 
przyrostu masy ciała, więc 
w okresie tuczu od zakupu 
prosięcia do sprzedaży zja-
da: (110 kg przy sprzedaży 
- 20 kg prosiaka) x 3 kg 
paszy/1 kg przyrostu = 270 kg suchej 
paszy. 2,7 q paszy x około 75 zł za 1 
q paszy = 202,50 zł - jest to przecięt-
ny koszt paszy potrzebnej do tuczu 1 
sztuki. Na zakup prosiaka trzeba wy-
dać do 110 zł. Koszty weterynaryjne 
(odrobaczenie, leczenie) mogą być 
różne, ale podstawowe to około 20 zł/1 
szt. Obsługa, przy większej obsadzie 
(powyżej 50 szt.) i niezbyt skompliko-
wanej mechanizacji pochłania mniej niż 

Nie opłaca się - czyli trochę matematyki w rolnictwie
3 godz./1 szt. w okresie tuczu x 5 zł/1 
roboczogodz. = 15 zł. Do tego należy 
też doliczyć koszty transportu paszy i 
odstawy do rzeźni - około 40 zł/1 szt. 
Zsumowanie kosztów daje nam kwotę 
387,50 zł. Za tucznika dostaniemy: (110 
kg - 2 %) x 3,80 zł/1 kg + 3 % Vat = 
422,70 zł. Jeżeli od dochodu odejmiemy 

koszty to otrzymamy zysk: 422,70 zł 
- 387,50 zł = 35,20 zł/1 szt. Jest to rze-
czywiście niewielka kwota i sprzedanie 
nawet większej ilości tuczników nie da 
wystarczającej ilości, tak potrzebnych 
do życia, pieniędzy. Można z goryczą 
ironizować, że rolnikowi zostaje z tego 
obornik i praca (która sama w sobie też 
ma jakąś wartość - ponoć uszlachetnia). 
Ale można postarać się o obniżenie 
kosztów. Pasza wyprodukowana we 

własnym zakresie ze zboża, soji i pre-
miksów będzie tańsza. Prosię z własnej 
hodowli będzie kosztowało mniej. Moż-
na też próbować obniżyć zużycie paszy 
na 1 kg przyrostu poprzez poprawę jej 
jakości (dobre, pewne firmy) i dobór 
odpowiednich mięsnych krzyżówek 
prosiąt.

 Jeżeli zsumujemy te 
oszczędności to możemy 
dojść do kwoty zysku około 
100 zł/1 tucznika, co przy 
niezbyt wysokiej cenie sku-
pu - 3,80 zł za 1 kg jest już 
godne zainteresowania.
 Nie uważam, żeby 
takie kwoty były satysfak-
cjonujące. Praca przecież 
nie jest lekka, wymaga spo-
ro wiedzy i niesie zawsze 
pewne ryzyko straty. Jednak 

nie robienie niczego i narzekanie na 
niskie dochody satysfakcji (i pieniędzy) 
też nie przyniesie.
 Można więc skupić się nad lepszymi 
efektami - obniżyć koszty, zwiększyć 
wydajność, zwiększyć skalę produkcji 
- tak, by starczyło na życie. Jeżeli rolni-
cy sami sobie nie pomogą, to na innych 
(Unia Europejska, Rząd itp.) też chyba 
nie ma co liczyć.

P. S.

Dlaczego nie? Jeśli w szkole są  
atrakcyjne zajęcia, a pogada prawie 

wiosenna, to zimowe ferie warto spędzić 
z kolegami. Z takiego założenia wyszło 
liczne grono uczniów Gimnazjum w 
Nawsiu Brzosteckim. Część wolnych 
od nauki dni poświęcili oni na udział w 
organizowanych w szkole spotkaniach.
 Najwięcej uczniów korzystało z sali 
gimnastycznej. Drużyny klasowe brały 
udział w międzyklasowych rozgrywkach 
organizowanych w ramach Szkolnych 
Igrzysk Sportowych. Rozgrywano me-
cze w następujących dyscyplinach: piłka 
ręczna dziewcząt, piłka nożna chłopców, 
mini unihokej drużyn mieszanych, 
unihokej na duże bramki chłopców i 
dziewcząt.
 Trzecioklasiści uczestniczyli w zaję-
ciach rozszerzających wiedzę z języka 
polskiego i matematyki. Członkowie 
Szkolnego Koła Towarzystwa Miłośni-

ków Ziemi Brzosteckiej pracowali nad 
pracą konkursową „Na wspólnej ziemi”. 
Wszyscy chętni mogli korzystać przez 
cały czas zajęć od godz. 9 - 13 z nowo 
zainstalowanego internetu. Dziewczęta z 
zapałem uczyły się haftu krzyżykowego. 
Samorząd szkolny zajął się organizacją 
szkolnego sklepiku. Porządkowano 
pomieszczenie, malowano półkę oraz 
tworzono regulamin funkcjonowania 
szkolnego „sklepu”.
Odbyło się również pierwsze, organiza-
cyjne spotkanie kandydatów do Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej. Uczestni-
czyli w nim oprócz uczniów Komendant 
OSP w Nawsiu Brzosteckim Krzysztof 
Zegarowski oraz Prezes Zarządu Gmin-
nego OSP Piotr Szczepkowicz.
 Szybko mijał czas spędzony na pracy 
i zabawie. Spełniło się pragnienie wielu 
uczniów by cały dzień w szkole spędzić 
na sali gimnastycznej.

 Organizacja ferii w szkole była możli-
wa dzięki nieodpłatnej pracy nauczycieli 
oraz poparciu Zarządu Gminy i Gminnej 
Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmo-
wi, która wsparła organizatorów środka-
mi finansowymi. Uzyskane pieniądze 
przeznaczono na zakup stołu do tenisa 
oraz materiałów hafciarskich.
 Były to pierwsze, ale nie ostatnie 
ferie zorganizowane przez gimnazjum 
w Nawsiu Brzosteckim.

U.W.

Ferie w szkole?
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Utwór ten od pierwszej chwili na dłu- 
gie lata zdobył i zdobywa niebywałą 

popularność, stanowiąc niewyczerpalne 
źródło zachwytu i wzruszeń wielu pokoleń 
Polaków.
 Przekonaliśmy się o tym w Przeczy-
cy, Skurowej i Zagórzu gdy w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia mogliśmy 
podziwiać to dzieło. 
Widowisko składa się 
z trzech scen. Pierwsza 
scena to „Pasterze”. 
Noc księżycowa - na 
niebie ogromna gwiaz-
da, od której wlecze się 
promienisty warkocz. 
Przy trzodach pasterze 
porozkładali się przy 
ognisku, śpią. Jeden 
tylko Maciek czuwa. 
Jest to jedna z najwe-
selszych i najbardziej 
śmiesznych wynika-
jących z dialogów i 
sytuacji scen. Druga 
scena to „Herod” - 
akcja toczy się w sali 
tronowej w pałacu Heroda z udziałem 
straży przybocznej są paziowie, dworza-
nie, kanclerz ze zwojem pergaminów, ar-
cykapłani, trzej królowie, astrolog, szatan, 
śmierć. Tu należy wspomnieć wspaniałą 
grę aktorską. Rolę Heroda wykreował 
Piotr Łukasik, astrologa - Wojtek Kaczka 
czy postać śmierci, w którą wcieliła się Ju-
styna Dziedzic. Trzecia scena to „Żłóbek”. 
Żłóbek półkolem otaczają aniołowie, w 

środku Matka Boska (grała Urszula Stro-
jek) oraz św. Józef (Wojtek Ramut). Przy 
śpiewie kolęd i pastorałek składane są dary 
Dzieciątku a wszystkim zgromadzonym 
życzenia. 
 Zgodnie z tradycją bardzo istotną rolę w 
widowisku odgrywa muzyka. Główny jej 
trzon związany jest integralnie z tekstem 

i stanowi istotne dopełnienie jego treści.
Inicjatorem, dzięki któremu to dzieło 
wystawiono był przede wszystkim ks. Ma-
riusz Mucha, który wiele cennego czasu 
poświęcił na próby, opracował i dokonał 
doboru muzyki. Księdzu Mariuszowi po-
magały nauczycielki: Agata Gonet, Urszu-
la Przybyło, Anna Ramut. W widowisko 
zaangażowało się wiele dzieci ze szkoły 
podstawowej, uczniów gimnazjum, oraz 

młodzież ze szkół średnich i studentów. 
Takie zróżnicowanie wiekowe było próbą 
świetnej integracji i wspaniałym spędze-
niem wolnego czasu. Próby odbywały się 
w budynku szkoły w Przeczycy a potem 
w końcowej fazie w kościele. Młodzież 
bardzo aktywnie angażowała się w przy-
gotowanie nie tylko tego widowiska. W 

Przeczycy mogliśmy 
ich podziwiać także 
11.XI w widowisku 
patriotycznym poświę-
conemu Świętu Nie-
podległości - „Wypo-
minki Narodowe”.
    Zakończył się okres 
świąteczny, przed nami 
następne święta a za 
rok ponownie Boże 
Narodzenie, a z nimi 
jasełka, kolędy, może 
ponownie wrócimy do 
Betlejem polskiego, 
bo:
    Urok niewypowie-
dziany ma ten utwór 
głębokiej prostoty i 

szczerego poetyckiego natchnienia, prze-
topiony w gorącym polskim sercu. Przeno-
si on widza czarem słów naiwnej kolędy w 
jego dzieciństwo sielskie anielskie, stawia 
mu przed oczy przeszłość górną jego naro-
du a dalej i wszystkie bóle i wszystkie łzy 
i klęski aż po dzień dzisiejszy...

Anna Ramut
SP Przeczyca

BETLEJEM POLSKiE - LUCJANA RYDLA

W dniu 20.01. w Domu kultury w  
Brzostku rozegrano turniej sza-

chowy o mistrzostwo gminy Brzostek w 
kategorii Seniorów. Zgłosiło się 16 szachi-
stów. Grano w 4 grupach eliminacyjnych, 
po czym dwóch najlepszych z każdej 
grupy awansowało do finałowej ósemki 
podzielonej na dwie grupy. Zwycięz-
cy grup grali o tytuł mistrza gminy, 
pozostali kolejno o 3, 5 i 7 miejsce. 
Niespodzianek nie było.
 Wygrał bezsprzecznie najlepszy w 
tym dniu Kazimierz Winiarczyk z Ka-
mienicy Górnej. Kazek ma opanowaną 
teorię debiutów i końcówek. W grze 
środkowej piony odgrywają decydują-
cą rolę zajmując kluczowe pozycje w 
centrum. Współdziałanie lekkich figur 
(skoczek, goniec) z pionami zapobiega 
utracie figury przez „podstawienie”. 
Utrata piona jeszcze nie powoduje 
przegranej, ale utrata lekkiej figury już 

raczej tak. W końcówce król i pion nie 
zawsze wygrywa przeciwko królowi prze-
ciwnika. Trzeba pamiętać, że król musi 
maszerować przed pionem, aby utorować 
mu drogę do przemiany (tylko w szachach 
król „służy” najsłabszej bierce).
 Drugie miejsce w turnieju zajął Sta-
nisław Augustyn z Kamienicy Dolnej. 
Trzecie miejsce wywalczył Wiesław Woj-

narowski w dobrym stylu pokonując Ber-
narda Krajewskiego, który zajął czwarte 
miejsce. Kolejne miejsca w finale zajęli:
5 - Franciszek Wilk, Kamienica D.
6 - Jordan Nowakowski, Nawsie Brz.
7 - Świstak Marek, Grudna Górna i Paweł 

Bachara, Brzostek
Wójt gminy Leszek Bieniek od lat sponso-
ruje szachistom i- tym razem też otworzył 

imprezę oraz wręczył puchar i nagrody 
książkowe najlepszym zawodnikom. 
Pani Marta Król należy do dbających 
o szachy kierowników Domu Kultury 
(poprzednio także Poldek Wójcik).
 Może w innych gminach poziom sza-
chów jest wyższy a zawodników więcej, 
ale w Brzostku na turnieje przychodzą 
nie tylko uczniowie szkół, ale przede 
wszystkim zawodnicy starsi „po czter-
dziestce” zabierając ze sobą dzieci a 
niedługo także wnuki. Takiej kameral-
nej atmosfery na sali gry i ożywionej 
analizy popełnionych błędów na kory-
tarzu, przy popielniczce (sportowcy nie 
palą!) - nie znajdziesz gdzie indziej.

Ferdynand Bugno

Turniej o mistrzostwo gminy Brzostek

Piony są duszą gry
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Węgiel i kopalnia w Grudnej
Nowe dzieje grudzkiej kopalni - okres A. Stokłosy c. d.
W 1932 roku z trzeciego poziomu szy- 

bu „Lubart Stary”, czyli z głębokości 
49 m, budowano upadową poszukiwawczą 
w kierunku południowym. Praca była wyjąt-
kowo ciężka: brak powietrza, duży przypływ 
wody, trudny transport urobku w górę. Nie 
było widać oczekiwanego pokładu węgla, 
a koszty budowy rosły. Wykonano łącznie 
30,8 m tej upadowej. Z początku 1933 
roku nastąpił wzmożony przypływ wody 
spowodowany nagłym topnieniem śniegu. 
Zainstalowane pompy nie były w stanie 
usunąć tak dużej ilości wody. Nie bez winy 
byli również robotnicy. Upadowa została za-
lana wodą. Później, po 
odpompowaniu wody, 
okazało się, że wyro-
bisko zostało zamu-
lone i zawalone. Tak 
więc w lutym 1933 
roku zapadła decyzja 
o zaniechaniu dalszej 
budowy upadowej. 
Właściciel kopalni 
stracił nie tylko dużo 
środków finansowych, 
ale także i nadzieję 
na poszerzenie pola 
eksploatacji. Po wielu 
latach specjalistyczne 
wiercenia potwier-
dziły, że w kierunku 
południowym nie ma 
pokładu węgla.
 Oprócz  tego  w 
1932 roku A. Stokło-
sa planował budowę 
małych szybów po-
szukiwawczych na zachód od chodników 
eksploatacyjnych z okresu Sanguszki. W 
ten sposób chciał dotrzeć do pokładu węgla 
za zachodnim uskokiem. Jednak projekt nie 
doczekał się realizacji wobec stanowczego 
i desperackiego sprzeciwu właścicieli grun-
tów.
 Wielkość kopalni można oszacować na 
podstawie jej wydobycia. Skąpe są jednak 
informacje źródłowe na ten temat dotyczące 
kopalni w Grudnej. Według dostępnych da-
nych w latach 1871 - 1873 wydobyto około 
880 ton węgla, a w 1874 roku 480 ton. W 
latach 1926 - 1935 przeciętne roczne wydo-
bycie wynosiło 2000 ton. W szczególności 
w czerwcu 1932 roku wydobyto 65 ton, w 
lipcu 100 ton, a w sierpniu 130 ton. Warto 
nadmienić, że w miesiącach letnich nie było 
zbytu na węgiel i o tej porze roku kopalnia 
nie prowadziła intensywnej eksploatacji. 
Największy zbyt występował jesienią i 
zimą.
 Odbiorcą węgla była przede wszystkim 
miejscowa wiejska ludność. Z okolicznych 
wsi, w promieniu około 20 km, przyjeżdżały 
chłopskie furmanki po opał na zimę. Bywało, 
że i 50 wozów dziennie odjeżdżało z towa-

rem. Ładowano najczęściej jedną tonę węgla 
na wóz. Błotnista, nieutwardzona jeszcze 
wówczas droga ograniczała załadunek. W 
tej sytuacji mróz, groźny grudzki mróz był 
sprzymierzeńcem furmanów. Okoliczne 
szkoły, dwory, tartaki i nieliczne zakłady 
pracy z Pilzna, Brzostku, Dębicy, a nawet z 
Tarnowa korzystały z opału z Grudnej. Tak 
było zawsze w całej historii kopalni.
 Pracownicy kopalni nawiązywali do gór-
niczych tradycji Śląska. Pamiętali o patronce 
górników św. Barbarze, której kapliczka (od 
czasów Sanguszki), stała na terenie kopal-
ni. Dzień 4 grudnia był dniem wolnym od 

pracy. Pracownicy otrzymywali wówczas 
drobne podarunki od właściciela kopalni. 
Tak było również w 1935 roku. Nowy pro-
boszcz siedliski, ks. Wojciech Bukowiec 
zaprosił grudzkich górników na uroczystą 
Mszę św. do parafialnego kościoła. Przybyli 
z rodzinami. Kapłan zwracał się do nich 
słowami „bracia górnicy”. Duma rozpierała 
im piersi, powiadali o tym współpracowni-
kom i znajomym. Przestali być potomkami 
pańszczyźnianych chłopów, spychanymi 
na margines społeczny. Stali się kimś. Byli 
górnikami, nie tylko w kopalni, ale również 
w parafialnej świątyni. Czuli się zauważeni 
i dowartościowani.
 Po latach inwestycji, modernizacji i kilku-
nastoletnim wydobyciu rozpoczął się okres 
zastoju w kopalni Stokłosy. Sam właściciel 
mówił o niej „Kopalnia Karol Henryk”, ale 
nazwa ta nie występuje w żadnych materia-
łach źródłowych. Widać tu wpływy nazew-
nictwa z poprzednich okresów. Przecież 
„Lubart”, „Eustachy”, „Karolina”, to imiona 
z rodu Sanguszkich, a „Karol Henryk” to 
imię syna Stokłosy.
 Mimo bardzo niskich płac, koszty eks-
ploatacji węgla były wysokie. Malał zbyt. Z 

bieżącej sprzedaży nie zawsze wystarczało 
środków na wydobycie i inwestycje. Rozbu-
dowa została zahamowana, a eksploatacja 
działała jedynie w ograniczonym zakresie. 
Kopalnia miała już długi, chociaż małe, ale 
długi. Stokłosa przestał płacić dzierżawę 
za teren, nie zawsze był w stanie wypłacić 
górnikom za pracę. Widoczne były oznaki 
kryzysu. Brakowało profesjonalnego dozo-
ru.
 Rozpoczął się proces sądowy właściciela 
terenu ze Stokłosą o długi za dzierżawę. Sto-
kłosa nie zrezygnował jednak z kopalni. Tu 
zainwestował swoje pieniądze, swój zapał, 
swoje zdrowie. W Grudnej, przy kopalni 
mieszkał z całą rodziną. Czuł się tu jak wśród 
swoich. Miał dobre stosunki przyjacielskie i 
towarzyskie. Miejscowi chłopo - górnicy to 
jego ludzie, on był ich.

 W 1937 roku, w ta-
jemniczych okolicz-
nościach, we wsi poja-
wili się nowi amatorzy 
eksploatacji grudzkich 
skarbów. Bracia Ga-
jowie pochodzili z 
Sosnowca, a sztuka 
wydobycia węgla nie 
była im obca. Było ich 
trzech: Stanisław, Piotr 
i Eugeniusz. Sprawiali 
wrażenie łagodnych, 
dobrodusznych i mieli 
łatwość nawiązywania 
kontaktów z ludźmi. 
Działali  wspólnie, 
chociaż każdy na swój 
sposób. Skąd bracia 
Gajowie dowiedzieli 
się o możliwości pracy 
w grudzkiej kopalni? 
To pytanie nie miało 
i nie ma udokumento-

wanej odpowiedzi.
 Przybysze z Zagłębia zatrzymali się w 
Grudnej na dłużej, wynajęli mieszkanie 
u właścicielki terenu kopalni. Rozpoczęli 
rozmowy z A. Stokłosą. Stosunki między 
właścicielem kopalni a Anną Gruszką ukła-
dały się źle. Kością niezgody był proces o 
zaległą dzierżawę.
 Gajom imponowała możliwość wydo-
bycia węgla, gdyż w Sosnowcu panowało 
bezrobocie. Widzieli wybudowane szyby, 
podszybia, chodniki, działającą maszynę pa-
rową i pokład węgla. Tania siła robocza była 
na miejscu. Najstarszy z Gajów, Stanisław 
zainteresował się młodą, urodziwą Stefanią 
córką właścicielki terenu.
 Właścicielka terenu widziała szansę na 
odzyskanie zaległego czynszu za dzierżawę i 
miała nadzieję na regularne i pewne dochody 
z terenu kopalni. Nic w tym dziwnego, pła-
ciła podatek i ziemia była jej.
 Dwie strony chciały dojść do porozu-
mienia, ale był jeszcze ten trzeci  Stokłosa. 
Wbrew przypuszczeniom, był on nawet 
gotów wycofać się z terenu kopalni, ure-
gulować zaległe opłaty, ale stawiał jeden 
warunek: zwrot poniesionych kosztów przy 

Lokalizacja kopalni w widłach Czarnego i WęglowegoPotoku
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budowie kopalni. Warunek prosty i naturalny, 
tylko kto zechce go zrealizować? Kto ma 
finanse? A. Gruszka na pewno ich nie mia-
ła, to nie ulegało wątpliwości. A Gajowie? 
Byli młodzi, mieli po dwadzieścia kilka lat i 
szukali zatrudnienia, chcieli dopiero zarobić 
pieniądze.
 Trójka przybyszów z Sosnowca rozpoczę-
ła więc pracę w kopalni Stokłosy. Pracowali 
przy urobku, transporcie, obsłudze sprzętu 
technicznego. Właściciel kopalni zauważył, 
że bracia Gajowie znają górnicze rzemiosło.
 Jednak w dalszym ciągu spór o zaległą 
dzierżawę nie został uregulowany. Wytwo-
rzyła się więc sytuacja patowa. Stokłosa, bez 
ekwiwalentu za budowę kopalni, nie chciał 
opuścić terenu. W takim układzie jedna ze 
stron zaproponowała kompromis. Stokłosa i 
bracia Gajowie założyli spółkę. (Powiadały 
jaskółki...) Nie ma dokumentów dotyczących 
szczegółów tej umowy. Wiadomo jedynie, co 
do spółki wnosił A. Stokłosa - działającą ko-
palnię z długiem. A Gajów było już czterech 
- przyjechał następny z braci. W literaturze 
odnotowano tylko, że kopalnię prowadziła 
spółka składająca się z kilku osób. Trudno 
odczytać treść słowa „prowadziła”. Zatem 
istniała spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością a kopalnia wydobywała węgiel. 
Pracowano na jedną zmianę z okresowymi 
przestojami - jak zwykle nie było zbytu.
 W maju 1938 roku wydarzyła się tragedia. 
Ze względu na porę roku kopalnia nie była 
czynna. W godzinach przedpołudniowych w 
ramach rutynowych czynności, zeszli na dół 

kopalni Andrzej Stokłosa i Stanisław Gaj. 
Zeszli małym szybem na głębokość około 20 
m. Szyb był usytuowany na północ od szybu 
wydobywczego „Lubart Nowy”. Jeszcze 
obecnie miejscowa ludność potrafi wskazać 
lokalizację tego płytkiego szybu, o słabo 
rozbudowanym systemie chodników. Poszli 
w dół, aby przeglądnąć stan obudowy. Zabrali 
ze sobą karbidówki. Stokłosa mieszkał obok 
tego szybu i nic w tym dziwnego, że jego 
żona podeszła razem z nimi aż do nadszybia. 
„Andrzeju, wracaj szybko” - powiedziała na 
pożegnanie.
 Czas oczekiwania na wyjście wydłużał 
się jednak. Dlatego też drugi z braci Gajów 
- chyba Piotr - poszedł w ślad za poprzednią 
dwójką. Jego zejście trwało krótko. Gdy 
wyszedł na powierzchnię ziemi był mocno 
zdenerwowany i oznajmił: „zdarzył się wypa-
dek, Stokłosa nie daje znaku życia!” Wszczęto 
alarm. „Ratunku! Pomocy! Stokłosa przy-
sypany w kopalni!” - wołał Piotr Gaj. Żona 
Stokłosy pobiegła więc po sąsiada, górnika z 
kopalni.
 Mieszkający tuż za rzeką Drozd pierwszy 
usłyszał wołanie o pomoc. Zaczął biec, a po 
drodze zawołał jeszcze swego brata Andrzeja. 
Przybiegł do kopalni jako pierwszy.
- W którym miejscu wypadek?! -  zawołał 

Drozd.
- Na zachodnim chodniku, za drugim przeko-

pem na południe - powiedział Piotr Gaj.
 To wystarczyło. Drozd, jako doświadczo-
ny górnik, znał kopalnię doskonale. Chwycił 
karbidówkę stojącą koło szybu. Pędził boso, 

Nykiel Grzegorz - 1 miejsce w województwie i 22 miejsce w 
Polsce, Wójcik Sebastian - 3 miejsce w województwie i 39 
miejsce w Polsce, Kurek Mateusz - 8 miejsce w wojewódz-
twie, Wojdyła Damian - 13 miejsce w województwie.
Kategoria „JUNIOR”
Kawalec Magdalena - 18 miejsce w województwie, Szynal 
Jadwiga - 19 miejsce w województwie, Nykiel Grzegorz - 4 
miejsce w województwie, Kurek Mateusz - 14 miejsce w 
Województwie.
Kategoria „SENIOR”
Błaś Rafał - 13 miejsce w województwie, Prokuski Leszek 
- 20 miejsce w województwie.

 Tabela II ligi mężczyzn po I rundzie przedstawia się 
następująco:

 1. PKS Kolping Jarosław 11 21 79 : 31
2. Górnovia Smak Eko Górno 11 20 77: 33
3. KS Pocztowiec Kraków 11 18 82 : 28
4. LKS Brzostowianka SEKO Brzostek 11 12 54 : 56
5. KS Naftomontaż Krosno 11 11 53 : 57
6. KSOS Kraków 11 10 60 : 50
7. KS Podgórze Kraków 11 10 50 : 60
8. KS Gorce Nowy Targ 11 9 49 : 61
9. MLKS Nurt Przemyśl 11 7 40 : 70
10. LKS Jar Kielnarowa 11 6 48 : 62
11. UKS Olesno 11 6 41 : 69
12. SKS Sufczyn 11 2 27 : 83

1. UKS Greinplast Widacz 13 26 130 : 39
2. Górnovia Smak Eko II Górno 13 23 122 : 65
3. UKS Wiercany 13 20 121 : 78
4. UKS Olimp Sanok 13 18 117 : 81
5. KS Naftomontaż Krosno 13 118 111 : 83
6. MKS Orzeł  Przeworsk 13 17 113 : 87
7. MKS Wikama Mielec 13 13 97 : 108
8. LKS Brzostowianka SEKO Brzostek II 13 12 89 : 94
9. UKS TKKF Dukla 13 11 83 : 103
10. LKS Czarni Oleszyce 13 10 99 : 104
11. MLKS Piskorowice 13 7 74 : 111
12. LZS Kąkolówka 13 5 82 : 120
13. UKS Smarżowa 13 2 69 : 122
14. TS Jordan Wola Mała 13 0 18 : 130

Pierwszy mecz rundy rewanżowej zostanie rozegrany w 
Brzostku w dniu 23.02.2002r. tj. sobota o godz. 14.00 z KS 
Pocztowiec Kraków.

Tabela III ligi mężczyzn po I rundzie przedstawia się 
następująco:

Tabela III ligi kobiet po I rundzie przedstawia się 
następująco:

1. UKS Gimtim 5 Stalowa Wola 4 8 29 : 11
2. ASTS Siarka Tarnobrzeg 4 6 33 : 7
3. LKS Brzostowianka Brzostek 4 3 16 : 24
4. SKS Gogołów 4 2 14 : 26
5. GLKS Jasiołka Szebnie 4 1 8 : 32

S. Król

Dokończenie ze str 2
Brzosteccy tenisiści na półmetku

drabina po drabinie, w dół, do Stokłosy. Na 
podszybiu tylko raz przyświecił i już naprzód, 
chodnikiem na zachód. Bez światła też by 
trafił, ale ze światłem szybciej. Nie liczył 
przekopów, znał je na pamięć po obudowie. 
Dobiegł, przyświecił, wziął Stokłosę za rękę, 
ale ten leżał nieruchomo. Stokłosa! Stokłosa! 
- było słychać głośne wołanie Drozda, ale jego 
pracodawca nic nie odpowiadał. w podziem-
nej ciszy tylko echo powtórzyło wołanie.
 Przybiegli następni, trzech może czterech 
górników z najbliższych domów. Rozpoczęli 
akcję ratunkową. Rękami odsunęli ił z nóg 
Stokłosy i przenieśli go obok, w bezpieczne 
miejsce. Jeszcze żył, serce biło wyraźnie. 
Ciało było bezwładne, lekko oddychał. Krew 
spływała z jego głowy. W pobliżu nie było 
wody. Byli załamani i bezradni. Usiłowali 
nawiązać kontakt ze Stokłosą. Jednak on leżał 
w bezruchu. Próbowali poruszać mu kończy-
nami, uciskać klatkę piersiową. Powiększała 
się kałuża krwi, więc przenieśli go jeszcze 
o dwa metry dalej. Ratujących ogarnęła 
panika, nie wiedzieli co robić. Byli sam na 
sam z podziemną ciszą kopalni, schyleni nad 
umierającym człowiekiem. Głowa i twarz 
zbroczone krwią, dwie rany z tyłu głowy. 
Serce Stokłosy przestało bić... Nie wyczuwali 
już tętna. Tak oto zginął górnik, budowniczy 
i właściciel grudzkiej kopalni.

c. d. n.

Przedruk z książki 
GRUDNA Kopalnia i ludzie 

Stanisława i Małgorzaty Białas
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Od 1 września 2002 r. funkcjonować  
będą wszystkie typy szkół ponad-

gimnazjalnych a to:
1)Liceum Ogólnokształcące
 Zgodnie z projektami rozporządzeń 
MEN i S każda szkoła prowadząca 
kształcenie w 3 - letnim Liceum Ogól-
nokształcącym winna wyznaczyć 2 
- 4 przedmioty, które może nauczać w 
zakresie rozszerzonym. I tak w Liceum 
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. 
J. P. II przedmiotami tymi są: informatyka, 
matematyka, biologia, historia. Szkoła jest 
otwarta na dokonanie zmian przedmiotów 
wiodących w zależności od zaintereso-
wań młodzieży, składającej podania o 
przyjęcie do naszego Liceum.
2) Liceum Profilowane o profilu ekono-
miczno - administracyjnym
 Kształcenie prowadzone w tym profilu 
umożliwia ukształtowanie podstawowych 
umiejętności związanych z funkcjono-
waniem człowieka w warunkach gospo-
darki rynkowej. Przybliża szeroki zakres 
zagadnień edukacji ekonomicznej od 
rachunkowości poprzez pracę biurową, 
aż po marketing i zarządzanie firmą. 
Ukształtowane umiejętności powinny do-
pomóc uczniowi w świadomym wyborze 
dalszego kształcenia związanego z takimi 
dziedzinami jak: zarządzanie i marketing, 
handel, rachunkowość, bankowość, tech-
nika pracy biurowej, administracja. Profil 
ten daje również uczniom możliwość 
uzyskania w krótkim czasie kwalifikacji 
zawodowych w zawodach pokrewnych 
związanych na przykład z prowadzeniem 
działalności o charakterze usługowym.
Absolwent może być przygotowany 
do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej lub do pracy w takich ko-
mórkach funkcjonalnych firm i zakładów 
jak: sekretariat, dział marketingu, dział 
zaopatrzenia lub zbytu czy dział admini-
stracyjno- organizacyjny.
3) Technikum 
 a)w zawodzie technik żywienia i 
gospodarstwa domowego 
W ramach kształcenia zawodowego 
obejmującego:
- zawodowe przedmioty teoretyczne
- zajęcia praktyczne
- praktykę zawodową 
- naukę jazdy samochodem 
uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności 
zawodowe związane m.in. z: urządza-
niem zakładów gastronomicznych i 
gospodarstw domowych, technologią 
gastronomiczną i obsługą konsumenta, 
mikrobiologią żywności i podstawami 
żywienia człowieka, ekonomii marketingu, 
zarządzania i biurowości.

 Absolwent może podjąć własną 
działalność gospodarczą, jak też podjąć 
pracę w zakładach i firmach usługowych 
związanych z gastronomią, technologią 
żywności, hotelarstwem, turystyką czy 
ogólnie z żywieniem człowieka.
b) w zawodzie technik mechanizacji 
rolnictwa 
 W ramach kształcenia zawodowego w 
tym zawodzie, obejmującego:
- zawodowe przedmioty teoretyczne
- zajęcia praktyczne
- praktykę zawodową
- naukę jazdy samochodem
- naukę jazdy ciągnikiem rolniczym
- naukę jazdy maszynami rolniczymi
- naukę jazdy i pracy kombajnem zbo-

żowym 
uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności 
zawodowe związane z eksploatacją, 
obsługą i naprawą maszyn, pojazdów 
i urządzeń technicznych w produkcji 
głownie rolniczej ale nie tylko, z podsta-
wami techniki, elektrotechniki, rolnictwa, 
ekonomi, marketingu i zarządzania.
 Absolwent może podjąć własną 
działalność gospodarczą jak też podjąć 
pracę w zakładach i firmach usługowych 
związanych z mechanizacją głównie w 
sferze rolnictwa, ale nie tylko.
 Uczniowie Technikum zdobywają 
wiedzę i umiejętności zawodowe umożli-
wiające im zdanie egzaminu zawodowego 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
w danym zawodzie.
 Ponadto ukończenie Technikum nie 
zamyka absolwentowi drogi dalszego 
kształcenia w Szkole Policealnej a jeśli 
zdał egzamin maturalny to również na 
studiach licencjackich czy wyższych.
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w za-
wodzie mechanik - operator pojazdów 
i maszyn rolniczych 
 W ramach kształcenia zawodowego 
obejmującego: 
- zawodowe przedmioty teoretyczne 
- zajęcia praktyczne
- praktykę zawodową
- naukę jazdy samochodem i ciągnikiem
- naukę pracy maszynami rolniczymi 
- naukę pracy i jazdy kombajnem zbo-

żowym 
uczeń zdobywa wiadomości i umiejęt-
ności związane głównie z eksploatacją, 
obsługą i elementarnymi naprawami 
maszyn i pojazdów rolniczych.
 Charakter tej szkoły w nowej strukturze 
niewiele się różni od obecnie istniejącej 
szkoły zasadniczej. Nie jest jedynie wia-
domo ile będzie trwała nauka w tej szkole 
- 2 czy 2,5 czy 3 lata. Po ogłoszeniu przez 
MENiS tę informację niezwłocznie poda-

my Gimnazjalistom.
 Absolwent zasadniczej szkoły zawodo-
wej, aby uzyskać dyplom potwierdzający 
jego kwalifikacje zawodowe musi zdać 
egzamin zawodowy. 
 Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej absolwent może pogłębiać 
swoją wiedzę ogólną w 2-letnim Liceum 
Uzupełniającym umożliwiającym przy-
stąpienie do egzaminu maturalnego. 
Może też podnosić jednocześnie swoje 
wykształcenie ogólne i zawodowe w 
3 - letnim Technikum Uzupełniającym 
umożliwiającym przystąpienie do egzami-
nu maturalnego i egzaminu zawodowego 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
w zawodzie technik mechanizacji rolni-
ctwa.
Kryteria przyjęć do szkół ponadgimna-
zjalnych w Zespole 
 O przyjęcie do klasy pierwszej liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowa-
nego, technikum i zasadniczej szkoły 
zawodowej mogą ubiegać się absolwen-
ci gimnazjum, którzy nie ukończyli 18 
roku życia. Kandydaci ubiegający się o 
przyjęcie do klasy pierwszej szkoły za-
sadniczej i technikum powinni posiadać 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do kształcenia w 
danym zawodzie.
 O przyjęciu kandydatów do klasy 
pierwszej liceum ogólnokształcącego, 
liceum profilowanego i technikum de-
cyduje liczba punktów uzyskanych z eg-
zaminu gimnazjalnego, wybranych zajęć 
edukacyjnych i osiągnięć wymienionych 
w świadectwie ukończenia gimnazjum.
 Liczba punktów możliwych do uzyska-
nia za wyniki egzaminu gimnazjalnego 
wynosi: 
a) z części pierwszej - umiejętności i 

wiadomości z zakresu przedmiotów 
humanistycznych - 50 punktów

b) z części drugiej - umiejętności i wiado-
mości z zakresu przedmiotów matema-
tyczno - przyrodniczych - 50 punktów.

Liczba punktów możliwych do uzyskania 
za oceny na świadectwie ukończenia 
gimnazjum z 6 następujących zajęć 
edukacyjnych: język polski, język obcy, 
matematyka, informatyka, biologia, 
historia wynosi - 90 punktów.
Ustala się ilość punktów za oceny:
- celujący - 15
- bardzo dobry - 13
- dobry - 10 
- dostateczny - 7
- dopuszczający - 2 
 Za szczególne osiągnięcia wymienio-
ne na świadectwie gimnazjalnym ustala 
się - 10 punktów.
 O przyjęciu kandydatów do klasy 
pierwszej liceum ogólnokształcącego 
i profilowanego decydują następujące 
kryteria:
1. łączna ilość punktów nie mniejsza niż 

110 w tym: 
 a) ilość punktów z części pierwszej egza-

minu gimnazjalnego nie mniej niż 25

Oferta edukacyjna 

dla tegorocznych Gimnazjalistów oraz kryteria 
przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych  
w Zespole Szkół im. Jana Pawła ii w Brzostku
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 b) ilość punktów z części drugiej egzami-
nu gimnazjalnego nie mniej niż 30

O przyjęciu kandydatów do klasy 
pierwszej technikum decydują nastę-
pujące kryteria:
1. łączna ilość punktów nie mniejsza niż 

90 w tym:
a) ilość punktów z części pierwszej egza-

minu gimnazjalnego nie mniej niż 20
b) ilość punktów z części drugiej egzami-

nu gimnazjalnego nie mniej niż 25

Odpowiedź jest jedna. Musisz podjąć  
naukę w szkole ponadgimnazjalnej. 

Masz do wyboru cztery typy szkół:
1) liceum ogólnokształcące 
2) liceum profilowane
3) technikum
4) zasadniczą szkołę zawodową

Nauka w liceum ogólnokształcącym i 
profilowanym trwa 3 lata, w technikum 4 
lata zaś w zasadniczej szkole zawodowej 
nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 3 lata, 
w zależności od kwalifikacji zawodowych, 
jakie pragniesz zdobyć. Czas nauki w 
poszczególnych zawodach zasadniczych 
szkół zawodowych na dzień 4.02.2002 r. 
MENiS jeszcze nie określiło.
 Ukończenie pierwszych trzech typów 
szkół umożliwia uzyskanie świadectwa 
dojrzałości, po zdaniu egzaminu matu-
ralnego, dlatego też kanon przedmiotów 
ogólnokształcących w tych szkołach 
będzie jednakowy. Uczniowie technikum 
świadectwo dojrzałości mogą uzyskać po 
klasie trzeciej, zdając egzamin maturalny, 
zaś ukończenie technikum (po klasie 
czwartej) umożliwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
po zdaniu egzaminu zawodowego. Zatem 
czwarty rok nauki w technikum to inten-
sywna nauka zawodu. Zdanie egzaminu 
maturalnego jest warunkiem koniecznym 
do kontynuacji edukacji na studiach 
licencjackich i wyższych. Poszczególne 
uczelnie wypracują kryteria przyjęć.
 Liceum ogólnokształcące - jest 
szkołą, która ma predyspozycje ku temu, 
by najpełniej przygotować młodzież do 
podjęcia studiów wyższych, gdyż każde 
liceum ogólnokształcące określa 2-4 
przedmioty, których nauczanie realizo-
wane będzie w rozszerzonym zakresie. 
Dlatego przyszły absolwent liceum ogól-
nokształcącego będzie miał możliwość, w 
ramach zajęć edukacyjnych, przygotować 
się do matury na poziomie rozszerzonym 
(przynajmniej z dwóch przedmiotów ) a 
tym samym uzyskać więcej punktów  z 
egzaminu maturalnego.
 Liczba punktów z egzaminu matural-
nego uzyskana w całości jak i z poszcze-
gólnych przedmiotów będzie głównym 
wyznacznikiem otrzymania indeksu na 

O przyjęciu kandydatów do klasy 
pierwszej zasadniczej szkoły zawodo-
wej, w przypadku gdy liczba miejsc jest 
mniejsza od liczby kandydatów decyduje 
większa ilość punktów uzyskanych ze 
sprawdzianu gimnazjalnego oraz śred-
nia ocen uzyskanych na świadectwie 
gimnazjalnym.
 W przypadku równorzędnych wyników 
uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyj-
nym pierwszeństwo mają:

a) sieroty, oraz półsieroty
b) kandydaci z rodzin wielodzietnych 
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódz-
kim i ponadwojewódzkim przyjmowani są 
do szkoły niezależnie od kryteriów.
 Pełniejsze informacje można uzyskać 
osobiście lub telefoniczne w sekretariacie 
Szkoły (tel. 6830321) lub na stronie inter-
netowej Szkoły: 

www.zsbrzostek.republika.pl

Ważne informacje dla gimnazjalistów!
Kończysz Gimnazjum i co dalej?

wyższą uczelnię.
 Kandydaci do liceum ogólnokształ-
cącego już dziś powinni zastanawiać 
się nad wyborem przedmiotów, których 
chcieliby uczyć się w rozszerzonym 
zakresie, a co za tym idzie związanych z 
kształceniem na wyższej uczelni. Uczeń 
kończący liceum ma możliwość zdobycia 
zawodu kontynuując naukę w Szkole Po-
licealnej bądź na studiach licencjackich i 
wyższych.
 Liceum profilowane - to szkoła umoż-
liwiająca przygotowanie ucznia do egza-
minu maturalnego jak też wyposażająca 
go w podstawy wiedzy ogólnozawodowej 
w danym profilu.
 Profile w liceach profilowanych do-
tyczą kształcenia w zakresie określonej 
dziedziny gospodarki. Kształcenie w 
profilu to zaledwie 13 % wszystkich zajęć 
edukacyjnych w Liceum Profilowanym. 
Uczeń kończący takie liceum mając pod-
stawy wiedzy ogólnozawodowej (lecz nie 
zawód) może podjąć pracę, uzupełniając 
wykształcenie zawodowe w formach 
wieczorowych bądź zaocznych w Szkole 
Policealnej, bądź na licencjackich i wyż-
szych studiach. Należy dodać, że jeśli 
profil ukończonego liceum będzie zgodny 
bądź zbliżony do zawodu, który absol-
went liceum profilowanego chciałby zdo-
być w Szkole Policealnej, to jego droga do 
zdobycia zawodu będzie krótsza niż dla 
absolwenta liceum ogólnokształcącego. 
Zakłada się, że nowe Szkoły Policealne 
będą przygotowywać kandydatów do 
zawodu w różnych formach (dziennych, 
wieczorowych, zaocznych) i w różnych 
cyklach kształcenia nie dłuższych niż dwa 
i pół roku.
 Technikum - to szkoła wyposażająca 
ucznia w wiedzę ogólną jak i pełną zawo-
dową w zakresie określonego zawodu. 
Kształcenie w zawodzie to 35% wszyst-
kich zajęć edukacyjnych w Technikum 
w większości realizowanych w ostatnim 
roku nauki, tj. w klasie czwartej. Uczeń 
kończący Technikum może podjąć pracę, 
podjąć pracę i podnosić swoją wiedzę 
i wykształcenie w formach zaocznych 
bądź wieczorowych w Szkole Policealnej 
(zdobycie drugiego zawodu), na studiach 

wyższych i licencjackich bądź bezpośred-
nio po ukończeniu Technikum starać się 
o indeks w Szkole Policealnej czy uczelni 
kształcącej na poziomie licencjackim czy 
wyższym.
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa to 
szkoła przygotowująca młodzież do 
zawodu robotniczego i wyposażająca 
młodzież w ogólną wiedzę. Kształcenie w 
zawodzie to 50% wszystkich zajęć eduka-
cyjnych w tej szkole. Uczeń kończący tę 
szkołę może podjąć pracę, podjąć pracę 
i uzupełniać swoje wykształcenie ogólne 
w 2- letnim liceum uzupełniającym, za-
wodowe i ogólne w 3 - letnim technikum 
uzupełniającym w formie wieczorowej 
bądź zaocznej lub bezpośrednio po 
ukończeniu szkoły rozpocząć naukę w 
dziennym liceum, czy technikum uzupeł-
niającym.
 Na zakończenie krótkiej charaktery-
styki szkól, które może wybrać absolwent 
gimnazjum warto przypomnieć, że aby 
zdobyć konkretny zawód, absolwent 
Technikum i zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej musi uzyskać dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe, czyli zdać egza-
min zawodowy, który przeprowadzać ma 
Okręgowa komisja Egzaminacyjna 2 razy 
w roku - w styczniu i czerwcu.
 Drogi Gimnazjalisto!
Stajesz przed ważnym wyborem Twojej 
dalszej drogi edukacyjnej. Z pewnością 
przed podjęciem właściwej decyzji mo-
żesz liczyć na pomoc Twoich rodziców, 
wychowawców, dyrekcji i nauczycieli 
szkół ponadgimnazjalnych.
 Zbliża się, a może nawet rozpoczęła 
się akacja rekrutacyjna prowadzona 
przez szkoły ponadgimnazjalne, które 
będą przedstawiać swoje oferty eduka-
cyjne oraz zachęcać w różny sposób do 
wybrania ich szkoły. Nie bez znaczenia w 
podjęciu decyzji o wyborze szkoły, będą 
mieć Twoje zainteresowania, możliwości 
w nauce potwierdzone wynikami na świa-
dectwie gimnazjalnym, Twoje aspiracje 
edukacyjne oraz oferta i klimat szkoły 
ponadgimnazjalnej, którą zamierzasz 
wybrać.
 Życzę wszystkim gimnazjalistom 
trafnego wyboru szkoły oraz zachęcam 
do zapoznania się z ofertą szkoły, którą 
reprezentuję.

Dyrektor Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku

mgr Halina Nowak
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Praca - niezależnej Pani 
(18-30 lat) pomogę w jej 
uzyskaniu za granicą  
- pomoc domowa. 
Praca legalna z ubezpie-
czeniem płatnym przez 
zatrudniającego. 
Na odpowiedź ciężką przy-
słać znaczki za 5,80 zło-
tych:

Projekt Agencja  
skr. 1064
-ZAGR-

ul. Moniuszki 1
35-017 Rzeszów 1

(ogłoszenie płatne)

Rada Rodziców 
przy Przedszkolu Publicznym  

w Brzostku 
zaprasza na przedstawienie  

p.t. „KOPCiUSZEK” 
w wykonaniu rodziców, które  

odbędzie się w dniu 9 marca 2002 r. 
(sobota) o godz. 14.00 

w sali widowiskowej w GOK
Obsada: 
Kopciuszek - Elżbieta Sarnecka; Książę - Zbi-
gniew Lemek; Król - Bogdan Szukała; Królowa 
- Dorota Nawracaj; Macocha - Elżbieta Dziur-
dzik; Córki - Bogusława Grela, Grażyna Maziarz; 
Herold - Marek Wójcik; Strażnik - Jan Wójcik; 
Ochmistrz - Aleksander Szwed; Lodziarz - Jan Kapała; Sklepikarz - Roman Kamiński; Panny - Anna Grygiel, Małgorza-
ta Kapała, Róża Maziarz,  Wiesława Szukała, Beata Płaziak, Mirosława Wąsik; Narrator - Małgorzata Staniszewska; 
Wróżka - Elżbieta Sieńkowska; Mieszczka - Anna Nowak; Mieszczanin - Marian Nowak. 

Tegoroczne ferie zimowe tylko swoją  
nazwą przypominały o trwającej 

jeszcze zimie. Brak śniegu i niemożność 
gier i zabaw na białym puchu wpłynęły 
na szersze zainteresowanie turniejami 
sportowymi.
 W dniu 27. 01. 2002 r. rozegrany 

Turnieje  
sportowe 
w Grudnej  
Górnej

został turniej o Puchar 
Sołtysa Grudnej Górnej 
w tenisa stołowego. I 
miejsce i puchar zdobył 
Wojciech Chmura, II miej-
sce wywalczył Łukasz 
Raś, a III miejsce uzyskał 
Dariusz Szczepanik.
 Najstarszy uczestnik 
zawodów Eugeniusz Żu-
rowski otrzymał specjalną 

nagrodę  od przedstawiciela Fuji-Film 
Jacka Miałkowskiego.
 Natomiast wśród uczniów Szkoły 
Podstawowej zwyciężył Mateusz Żu-
rowski, II miejsce zajął Piotr Zieliński, a 
III miejsce Damian Wójtowicz.
 1 lutego 2002r. rozegrany został 

Szkolny Turniej Futbolu Stołowego. Mi-
strzem został Damian Kawa, II miejsce 
zdobył Paweł Kawa, III miejsce zajął 
Piotr Zieliński.
 Turnieje zostały rozegrane w budynku 
OSP. Za udostępnienie sal dziękujemy 
strażakom.
 W sumie w turniejach wzięło udział 
ponad 50 uczestników oraz wielu kibi-
ców, asponsorami byli:
- Rada Sołecka w Grudnej Górnej,
- Przedstawiciel Fuji-Film,
- Stanisław Kuczek - właściciel sklepu 

w Grudnej Górnej.
Sędzią zawodów był dyrektor Szkoły 
Podstawowej pan Marek Świstak.
 Dziękujemy i gratulujemy.

Organizator: Roman Kawa

Zarząd Gminy Brzostek informuje, że  
zakończono „IV edycję konkursu 

na zbiórkę surowców wtórnych”. Do 
konkursu trwającego od września do 
listopada 2001 r. zgłosiło się 6 szkół, 
które zajęły odpowiednio:
i miejsce - Szkoła Podstawowa w 

Januszkowicach - łącznie zebrano 
2210 kg, w przeliczeniu na 1 ucznia 
15,3 kg

ii miejsce - Szkoła Podstawowa w 
Przeczycy - łącznie zebrano 1700 kg, 
w przeliczeniu na 1 ucznia 13,3 kg

iii miejsce - Gimnazjum w Siedliskach 
Bogusz - łącznie zebrano 2740 kg, w 
przeliczeniu na j1 ucznia 11,1 kg

iV miejsce - Szkoła Podstawowa w 
Nawsiu Brzosteckim łącznie zebrano 
430 kg, w przeliczeniu na jednego 
ucznia 3,2kg

V miejsce - Szkoła Podstawowa w 
Grudnej Górnej - łącznie zebrano 
340 kg, w przeliczeniu na 1 ucznia 
3,0 kg

Vi miejsce - Szkoła Podstawowa w Ka-
mienicy Dolnej - łącznie zebrano 70 
kg, w przeliczeniu na 1ucznia 1,0 kg

Zarząd Gminy Brzostek ufundował 
nagrody rzeczowe na kwotę 500 zł. dla 
trzech uczniów, którzy zebrali najwięcej 
makulatury:
	Arkadiusz Pruchnik - Szkoła Podsta-

wowa w Przeczycy
	Piotr Sołtys  - Szkoła Podstawo-

wa w Januszkowicach
	Małgorzata Konopacka - Gimnazjum 

w Siedliskach Bogusz
oraz nagrody rzeczowe dla szkół:
i miejsce - nagroda rzeczowa na kwotę 

1.000 zł
ii miejsce - nagroda rzeczowa na kwotę 

800 zł
iii miejsce - nagroda rzeczowa na kwotę 

500 zł
Nagrody zostaną wręczone Dyrektorom 
Szkół oraz uczniom w późniejszym 
terminie.

M. Maziarz

Nagrody za makulaturę
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ROZWIĄZANIE:
W.B. nr 2/2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ZDARZE-
NiE, ZJA-
WiSKO

PiWiAR-
NiA

SKORO 
śWiT

NiE JE 
MiĘSA

W ZAMKU

JĄDRO i 
ELEKTRONY

LEśNA 
KUZYNKA 
GOŁĘBiA

POD-
NiEBNA 
PODRÓŻ

DŁUŻSZY OD PiSTO-
LETU

PRZECiW-
STAWiA-
NiE SiĘ

TYŁ STATKU

OGŁOSiŁ UPADŁOśĆ

LECZY 
RAKA

BARWA

PiONOWA 
śCiANA 
GRANi

WĘGiEL 
NA ZiMĘ

LĄDUJE NA 
OKĘCiU

DUŻE 
NAKRY- 

UTWÓR DLA 
CHÓRU
LÓD NA 
RZECE

ORZEŁ 
LUB KURA

W NiM CE-
MENT LUB 

MĄKA

OBSZAR, 
OKOLiCA

śWiADECTWO 
JAKOśCi

OKRĄGŁA 
LiCZBA

ŁOWi 
MYSZY

Z NiEJ 
NAFTA

NA śMiECi

KiELiSZEK 
WiNA

ANDRZEJ 
BOKSER

iMiĘ 
DYLANA

PiWO Z 
ANGLii

OśMiU MU-
ZYKÓW

SKANDO-
WiEC  

L.A. 57

WiNCENTY POETA

W RĘKU WOŹNiCY

PiĘKNY 
WŁOSKi 
śPiEW

GRECKi 
BÓG 

WOJNY

SPRAW-
DZiAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod diagramem dostarczone do dnia 5 marca 2002 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: MUZYKA WPŁYWA NA USZLACHETNiENiE OBYCZAJÓW
Nagrodę książkową wylosował: JAN KOLBUSZ z Kołobrzegu

J. Nosal

Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przed-
miotów i zwierząt, w pogrubionych pionowch 
kolumnach otrzymasz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

7

5

4

36

21

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Mówi stary Szkot do synka:
- Skocz no, Ken, do sąsiada i pożycz od niego siekierkę...
Malec poleciał. Za kilka minut przylatuje i krzyczy:
- Sąsiad nie chce pożyczyć!!!
- A to kawał świni! Leć synuś do szopy i przynieś naszą!

		
Szkot do żony leżącej na łożu śmierci:
- Kochanie, idę po lekarza. Gdybyś jednak wyczuła, że zbliża się twój 
koniec, to nie zapomnij zgasić światła.

		
Przyszedł Szkot w odwiedziny do kumpla. Po skromnym poczęstunku, 
jako deser podaje mu na malutkim talerzyku odrobinę miodu.
- Widzę John, ze kupiłeś sobie pszczołę.

		
W Irlandii przewodnik w górach objaśnia:
- Te wydrążenia w skale powstały dzięki Szkotowi, który zgubił pensa 
i powiedział o tym znajomym.

		
- Dlaczego Szkoci chodzą wielkimi krokami?
- Oszczędzają buty.
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Nikołaj Zieńkowicz
TAJEMNICE MIJAJąCEGO WIEKU

Autor przedstawia kulisy działania władzy sowieckiej;  
rozgrywki i konflikty na najwyższych szczeblach apa-

ratu partyjno-rządowego. Na podstawie odtajnionych po 
upadku komunizmu akt i dokumentów Zieńkowicz próbuje 
rzucić nowe światło na wiele pasjonujących zagadek naj-
nowszej historii Rosji.

Dave Pelzer
DZIECKO ZWANE NICZyM: czyli dziecięca wola 
przetrwania

Wstrząsająca historia chłopca maltretowanego psychicz 
nie i fizycznie przez matkę alkoholiczkę. Ofiarą 

przemocy był też autor książki, który po doświadczeniach 
dzieciństwa stał się szczególnie wyczulony na krzywdę i 
cierpienie innych.

Valerie Grosvenor Myer
NIEZŁOMNE SERCE - biografia Jane Austen

Książka wiernie przekazuje szczegóły życia pisarki - jej  
związki z rodziną i przyjaciółmi, nieustające kłopoty 

finansowe i nieliczne radości, związane przede wszystkim 
z sukcesem wydawniczym. Lecz „Niezłomne serce” jest 
czymś więcej; starannie analizując obyczaje i maniery dzie-
więtnastowiecznej Anglii, biografika dobitnie ukazuje nam, 
jakie znaczenie dla ówczesnych kobiet miało małżeństwo i 
poczucie bezpieczeństwa. Dzięki listom, dziennikom i wspo-
mnieniom rodziny nieco szorstka, lecz ciepła osobowość 
Jane jawi się nam bliska.

Erich Segal
BEZ SENTyMENTóW

Początki lat 50. Dziewiętnastoletnia Nina Porter podej 
muje pracę w kancelarii nowojorskiej agencji teatralnej. 

Jest mimowolnym świadkiem bezpardonowej walki o władzę 
i uznanie. Po kilku latach sama zostaje agentem i szybko 
pnie się na szczyty. Jednocześnie wiąże się z człowiekiem, 
na którym ciąży opinia nieudacznika i pechowca... „Bez 
sentymentów” uznana została za najlepszą powieść Segala.

Sandra Paretti
ZApOMNIJ MARIO

Historia kobiety, która na półmetku życia odważa się na  
to, co niejedna chciałaby zrobić: zaczyna wszystko od 

nowa. Ucieka z małżeństwa, bo stało się dla niej więzieniem, 
ucieka też z Berlina, gdzie nigdy nie czuła się dobrze i wraca 
do rodzinnego Rzymu. Szukając szczęścia w czasach, w 
których nie ma na nie miejsca, spotyka ludzi, jakich dotąd 
nie znała.

Leopold Tyrmand
ZŁy

Powieść kryminalna i jednocześnie romans brukowy, a  
zarazem barwny obraz życia i obyczajów powojennej 

Warszawy. Tytułowy Zły to samotny romantyczny bohater, 
walczący w obronie pokrzywdzonych i przeciw kryminal-
nemu półświatkowi powstającego z ruin miasta. Utwór 
napisany żywo i z temperamentem, entuzjastycznie przyjęty 
przez czytelników w 1955 roku, nadal wciąga i fascynuje, bo 
to wszystko - jak pisał o „Złym” Witold Gombrowicz „lśni, 
tryska, brzmi, śpiewa....”

(wykorzystano materiał z ofert książkowych bibliotek)

Warto przeczytać

Społeczeństwo internetowe jest jed- 
nym z najbardziej fascynujących 

tworów naszej cywilizacji - funkcjo-
nuje bez centralnej władzy, policji czy 
organów ustawodawczych. Rządzi się 
swoimi prawami, co bynajmniej nie 
oznacza, że nie obowiązują żadne zasa-
dy. Internet wytworzył własną etykietę 
- zbiór prawideł dobrego zachowania 
- która nosi nazwę netykiety. Nikogo nie 
można zmusić do przestrzegania tych 
zasad, jednak ostentacyjne ich łamanie 
może sie spotkać z bardzo przykrymi 
reakcjami ze strony innych użytkowni-
ków Internetu.
 Podstwowa zasada wyżej wspo-
mnianej netykiety to aktualizacja stron 
- przynajmniej od czasu do czasu. 
Niestety niektóre strony nie były aktua-
lizowane od kilku lat. Na dowód podaję 
adres strony Tarnowskiego Centrum 
Informacji Gospodarczej: 
http://www.tcig.tarnow.pl/Gminy/
 Po wejściu na ową stronę zauwa-
żyłem mapę byłego województwa 
tarnowskiego, a poniżej linki do po-

2, 3. III 2002 r. (sobota, niedziela) 
godz. 18.00 „Doktor T. i kobie-
ty”; prod. USA; od l. 15

9, 10. III 2002 r. (sobota, niedzie-
la) godz. 18.00 „Powiedz tak”; 
prod. USA; od l. 15

szczególnych gmin. Oczywiście wybra-
łem gminę Brzostek. Po dość szybkim 
otwarciu dowiedziałem się iż nasza 
gmina nadal należy do województwa 
tarnowskiego, a rządzi nią Rada i Zarząd 
sprzed 4 lat. Ale to nie wszystko - gmina 
jest otwarta na propozycje inwestorów 
w zakresie współpracy z „istniejącymi 
zakładami” takimi jak: Spółdzielnia 
Budownictwa Wiejskiego i Zakłady 
Cukiernicze „Liwocz”. Wspomnę jesz-
cze o tym iż na tej stronie znajduje się 
fotografia przedstawiająca ruinę dworu 

Wirtualne aktualności w Januszkowicach podpisana „Dworek 
- Szkoła w Przeczycy”, a według autora 
budynek Urzędu Gminy był kiedyś 
ratuszem.
 Jeżeli nasze dzieci - bo one najczęś-
ciej korzystają z Internetu - będą tak 
edukowane to wypadałoby się zasta-
nowić czy nie lepiej inwestować np. w 
książki niż w pracownie internetowe w 
szkołach.
 Na koniec podaję adres strony inter-
netowej gminy Brzostek nieco częściej 
aktualizowanej:
http://www.tel.debica.pl/ugbrzostek/ 

f. l.

Repertuar kina „Przyszłość” w Brzostku 
na m-c marzec 2002 r.

16, 17. III 2002 r. (sobota, nie-
dziela) godz. 18.00 „Stacja”; 
prod. pol.; od l. 15

23, 24. III 2002 r. (sobota, nie-
dziela) godz. 18.00 „inni”; prod. 
franc.-hiszp.-USA; od. l. 15
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