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Obraz Matki Bożej Częstochow- 
skiej jest symbolem bliskim 

wszystkim Polakom, który łączy istotne 
cechy polskiej religijności z tradycjami 
narodowymi, symbolem, który jest w 
stanie mobilizować całe społeczeństwo 
do odnowy moralnej. 
 Pielgrzymująca od kilku miesięcy 
po naszej diecezji Kopia Obrazu Jas-
nogórskiego dotarła 5 marca do parafii 
Januszkowice. Nawiedzenie poprze-
dziły rekolekcje od 1 do 4 marca, które 
duchowo przygotowały wszystkich 
parafian. Również i zewnętrzny wystrój 
dróg i domów świadczył o wielkim 
święcie w Januszkowicach i Opacion-
ce.
 Obraz przybył z parafii Bieździedza 
o godz. 17.00, a wraz z nim liczna 
reprezentacja tej parafii, którą poprowa-
dził tamtejszy Proboszcz, pod eskortą 
policji i Straży Pożarnej. Na powitanie 
wyszła procesja licznych wiernych, 
kapłanów z Księdzem Biskupem 
Edwardem Białogłowskim na czele 
oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, która 
pełniła rolę honorowej straży Obrazu. 
W kościele Matkę Bożą powitały 
dzieci, młodzież, rodzice i Proboszcz 
ks. Tadeusz Preis. Podczas uroczystej 
Mszy św. pod przewodnictwem Księ-
dza Biskupa, tutejszej młodzieży został 
udzielony sakrament bierzmowania. 
 O godz. 21.00 w duchowej łączności 
z Jasną Górą odprawiony został Apel 
Jasnogórski poprowadzony przez ojca 
paulina, kustosza pielgrzymującego 
obrazu, a po nim udała się procesja 
na cmentarz, gdzie modlono się za 
wszystkich zmarłych z parafii. Dał się 
zauważyć duchowy most pomiędzy 
tymi, którzy już odeszli, a żyjącymi, 
których pamięć o swych bliskich jest 
ciągle żywa. Łączność tą potwierdzały 
palące się znicze i niebo pełne gwiazd. 
O 23.00 rozpoczęło się pełne radości, 
modlitwy i śpiewu czuwanie młodzie-
ży. Trwało ono do północy, kiedy to 
została odprawiona Pasterka Maryjna 
koncelebrowana przez księży pocho-
dzących z parafii Januszkowice: ks. 
Marka Stasiowskiego, ks. Wincentego 
Kolbusza oraz ks. Andrzeja Grygla. 
Przewodniczył jej pierwszy proboszcz 
parafii ks. Franciszek Podolski. Po niej 
rozpoczęło się całonocne czuwanie 
poszczególnych części Januszkowic i 

Z Jasnej Góry do Januszkowic
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Opacionki, aż do godz. 9.00 do Mszy 
św. dla chorych i starszych, a później 
dla dzieci. Msza św. na zakończenie 
Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej odbyła się o godz. 15.00. 
Po niej obraz został przekazany parafii 
Gogołów. 
 Podkreślić należy, że całemu nawie-
dzeniu towarzyszyła piękna, wiosenna 
pogoda, jak również tłumy wiernych, 
także z całej okolicy, które przybywały 

upraszać potrzebne łaski.
 Na widoczne duchowe owoce tej nie-
zwykłej pielgrzymki na pewno należy 
poczekać. Trzeba jednak żywić nadzie-
ję, iż Peregrynacja Kopii Obrazu Pani 
Jasnogórskiej, tak jak przed ponad trzy-
dziestoma laty, dokona dzieła przemiany 
serc i ożywienia życia religijnego. Poza 
wymiarem duchowym tego wydarzenia 
ważnym jest wymiar społeczny. Objawił 
się on współpracą zarówno szkoły jak i 

wszystkich organizacji działających na 
terenie parafii. W tych dniach zauważyć 
można było więcej uśmiechu, życzli-
wości, odpowiedzialności za siebie i 
całą wspólnotę, nadziei na lepsze jutro, 
czego tak często dzisiaj brakuje. Można 
śmiało stwierdzić, że Peregrynacja Ko-
pii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 
jest mocnym czynnikiem integrującym 
lokalną społeczność. 

J. S.

Szanowni Państwo!

Przedstawiając realizację zadań inwestycyjnych na tere- 
nie Gminy Brzostek w roku 2001 należy stwierdzić, że 

z jednej strony ze względu na sytuację finansową państwa 
był to rok trudny, a z drugiej należy podkreślić, że pod 
względem wielkości inwestycji oraz środków dotacyjnych 
uzyskanych dodatkowo był to najlepszy rok w działalności 
naszego samorządu.
 W roku 2001 realizowano w dalszym ciągu zadania z za-
kresu oświaty, ochrony środowiska, budownictwa drogowego 
oraz infrastruktury technicznej.
W dziedzinie oświaty: 
Adaptacja budynku przedszkola na potrzeby Gimnazjum 
w Brzostku - roboty rozpoczęto w styczniu 2001 roku, a 
zakończono we wrześniu 2001. Pomimo krótkiego okresu 
czasu oraz dużych nakładów finansowych cel podstawowy 

został zrealizowany. Młodzież gimnazjalna oraz kadra peda-
gogiczna otrzymała piękny i nowoczesny budynek szkolny. 
Ponadto obiekt wybudowany jeszcze w stanie surowym 
przez Naczelnika Gminy śp. Władysława Piłata znalazł od-
powiednie przeznaczenie. Wykonano także drogę dojazdową. 
Oczywiście do pełnego zagospodarowania terenu jest jeszcze 
daleko. Oprócz chodnika, ogrodzenia i dobrego wyposażenia 
konieczna jest budowa sali gimnastycznej wraz ze stołówką, 

Wójt
Gminy
informuje

Wójt
Gminy
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a może w przyszłości także basenu. Dopiero wtedy młodzież 
gimnazjalna z 7 miejscowości miałaby odpowiednie warun-
ki do nauki. Aby te plany, czy może marzenia zrealizować 
potrzebna jest wspólna praca całego środowiska.. Koszt 
wykonanych dotychczas robót to prawie 1.800.000 złotych 
(200.000 złotych wyniosła dotacja Kuratorium Oświaty). 
Ostateczny termin rozliczenia finansowego upływa z dniem 
30 września 2002 roku.
Nadbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Brzostku - inwestycja została zakończona i rozliczona 
finansowo. Wykonano salę o wymiarach 24 x 7,5 mb, szatnię 
oraz magazyn na sprzęt. Ponadto wymieniono okna na głów-

nej sali oraz wykonano elewację zewnętrzną. Do pełnego 
zakończenia zadania konieczna jest wymiana parkietu na 
sali, oświetlenie oraz malowanie. Mam nadzieję, że w roku 
2002 zaplanowane roboty uda się dokończyć.
Sala gimnastyczna w Nawsiu Brzosteckim - inwestycja 
została zakończona, uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 24 

Dokończenie na str. 4

Budynek gimnazjum w Brzostku

Sala gimnastyczna przy SP w Brzostku

Sala gimnastyczna w Nawsiu Brzosteckim
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listopada 2001 roku z udziałem m.in. wicewojewody podkar-
packiego Kazimierza Surowca. Powstała sala o wymiarach 
24 x 12 mb, 3 sale lekcyjne dla Gimnazjum oraz zaplecze 
socjalne wraz z kotłownią. Tutaj również uzyskaliśmy po-
ważne wsparcie finansowe: 240.000 złotych z Urzędu Kul-
tury Fizycznej i Sportu w Warszawie oraz 100.000 złotych 
z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Sprzęt dla szkół - w 2001 roku zakupiono sprzęt do ćwiczeń 
(siłownie) dla Gimnazjum w Siedliskach Bogusz oraz Szkoły 
Podstawowej w Przeczycy, a na początku br. dla Gimnazjum 
w Brzostku - koszt ogółem 35.000 złotych.
Podsumowując należy stwierdzić, że nakłady na inwestycje 
oświatowe były w czasie obecnej kadencji znaczące i przy-
czyniły się do oddania do użytku jednej szkoły oraz czterech 
sal gimnastycznych.
W dziedzinie ochrony środowiska:
Kanalizacja sanitarna miejscowości Brzostek - inwestycja 
rozpoczęta w sierpniu 2000 roku była kontynuowana, wy-

konano łącznie sieć kanalizacyjną o długości 14,5 km. Do 
zakończenia pozostało wykonanie 3,5 km sieci. Przewidy-
wany termin zakończenia to przełom czerwca i lipca 2002. 
W roku 2001 uzyskaliśmy dotację z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz od Wojewody Podkarpackiego na kwotę prawie 600.000 
złotych. Ponadto uzyskaliśmy preferencyjną pożyczkę opro-
centowaną w wysokości 1,2 % w skali roku z NFOŚiGW w 
Warszawie na kwotę 2.200.000 zł. Pożyczka ta jest częściowo 
umarzalna po zakończeniu inwestycji zgodnie z planem. 
Działania w zakresie ochrony środowiska przyniosły także 
nagrodę w wysokości 150.000 złotych.
Należy tutaj nadmienić, że tak trudna, ale jednocześnie nie-
zwykle ważna inwestycja jest realizowana terminowo, także 
dzięki przychylności mieszkańców.
Szczególnie ważne dla mieszkańców ul. Słonecznej było nie 
tylko wykonanie kanalizacji, ale także wymiana starej sieci 
wodociągowej z rur stalowych na rury PE, co pozwoliło na 
zakończenie modernizacji wszystkich instalacji sieciowych 
na tej ulicy.
 Oczywiście zakończenie tej inwestycji nie rozwiązuje 
problemu, ponieważ na prace projektowe sieci kanalizacyjnej 
oczekują pozostałe miejscowości gminy. To zadanie powinno 
być systematycznie kontynuowane przez lata następne.
Sieć wodociągowa Brzostek-Osiedle-Okrągła oraz miej-
scowość Klecie - w roku 2001 zakończono budowę sieci 

wodociągowej w Brzostku - Osiedle Gryglewskiego do 
przysiółka Okrągła o długości łącznej 5,5 km. Podłączono do 
sieci kolejnych 89 odbiorców. Wykonano także wodociąg w 

miejscowości Klecie (obok Domu Ludowego) o długości 1,6 
km podłączając 13 odbiorców. Prowadzone są również prace 
projektowe sieci wodociągowej dalszej części Kleci.
Podsumowując już wykonane roboty przy wodociągowaniu 
w tej kadencji, otrzymamy ponad 21 km sieci oraz podłą-
czenie ponad 200 odbiorców. W czasach, gdy obserwujemy 
coraz większe trudności w zaopatrzeniu w wodę te inwestycje 
były bardzo potrzebne.
Budownictwo drogowe:
 W roku 2001 ze względu na duże wydatki inwestycyjne 
w oświacie ograniczone były możliwości w budownictwie 
drogowym. Jednak pomimo trudności finansowych kon-
tynuowano budowę chodników przy drodze krajowej w 
miejscowości Klecie i Bukowa (wykonano prawie 1 km 

chodników). Ze środków powodziowych (około 30.000 zło-
tych) wyremontowano drogi w Januszkowicach i Bukowej, 
a ze środków Urzędu Marszałkowskiego (21.500 złotych) 
wyremontowano część drogi Wola Brzostecka - Bączałka. 
W Brzostku na ul. Targowej wybudowano nowy most na 
potoku Słonym oraz wykonano parking w Rynku, a także 
nawierzchnię bitumiczną na ul. Wąskiej. W trakcie realizacji 
jest budowa nowego oświetlenia ulicznego (w 2001 roku 
wykonano oświetlenie w Przeczycy i Gorzejowej).
 Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Dębicy wyko-
nano także 900 mb nowej nawierzchni na drodze Opacionka 
- Brzostek (droga powiatowa).
W roku 2002 planujemy wykonanie ponad 5 km nowych 

Dokończenie ze str. 3

Przepompownia ścieków

Przepompownia wodociągowa

Most na ulicy Targowej
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Z prac Zarządu Gminy
W okresie od 1 lutego do 12 marca 2002 roku Zarząd  

Gminy odbył 2 posiedzenia. Głównym ich tematem były 
następujące sprawy:
	poinformowano o nowych zasadach dofinansowania sto-

warzyszeń tj. Ludowych Zespołów Sportowych i Uczniow-
skich Klubów Sportowych z budżetu Gminy. W uzgodnieniu 
z przedstawicielami poszczególnych klubów dokonano 
podziału środków na 2002 rok,

	postanowiono wystąpić z wnioskiem do Starostwa Po-
wiatowego w Dębicy o przeprowadzenie postępowania 
spadkowego po zmarłym Marianie Brzoza,

	postanowiono ogłosić II przetarg na sprzedaż dz. nr 711/5 
wraz z budynkiem, położonej w Brzostku za kwotę 17.500 
zł,

	postanowiono ogłosić przetarg na dzierżawę działek nr 
1149/2, 1149/4 o pow. 0.45 ha położonych w Brzostku,

	rozpatrzono pozytywnie 3 podania o udzielenie zezwolenia 
na sprzedaż piwa w miejscowości Brzostek, Klecie, Wola 
Brzostecka oraz 1 podanie w sprawie wydania zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% - 18% zawar-
tości alkoholu w miejscowości Klecie,

	postanowiono wystąpić z wnioskiem na sesję Rady Gminy o 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny działki nr 
419/1 o pow. 0.01 ha zajętej pod rozbudowę drogi gminnej 

Grudna Dolna - Bączałka,
	ustalono, że Zarząd Gminy będzie wnioskował na sesje 

Rady Gminy o przejęcie budynku administracyjnego od 
Spółdzielni Kółek Rolniczych za kwotę zadłużenia na rzecz 
budżetu gminy tj. 110.000 zł.

	w związku z negatywnym wynikiem z II przetargu na 
sprzedaż działek leśnych oznaczonych nr:
- 1169/4 o pow. 0,67 ha cena wywoławcza 4.226,00 zł
- 1169/5 o pow. 0,56 ha cena wywoławcza 4.037,00 zł
- 1169/3 o pow. 2,03 ha cena wywoławcza 4.206,00 zł
- 1169/6 o pow. 1,79 ha cena wywoławcza 3.754,00 zł
- 1169/7 0 pow. 0,74 ha cena wywoławcza 1.836,00 zł

i działki rolnej 1169/1 o pow. 0,89 ha cena wywoławcza 
3.774,00 zł, położonych w Siedliskach-Bogusz postanowiono 
ogłosić negocjacje dz. nr:

- 1169/4 do kwoty 3.500 zł
- 1169/5 do kwoty 3.500 zł
- 1169/3 do kwoty 3.500 zł
- 1169/6 do kwoty 3.500 zł
- 1169/7 do kwoty 1.400 zł
- 1169/1 do kwoty 3.000 zł

Zarząd Gminy podjął uchwały w sprawie:
1) przejęcia komputera od Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej na własność Gminy,
2) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok.

M. Dodolak

25 lutego br. odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy. Spra- 
wozdanie z prac Zarządu Gminy i realizacji uchwał 

Rady Gminy złożył Wójt Leszek Bieniek. Rada Gminy podjęła 
uchwały w sprawie:
	trybu i zasad udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym 

do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania 
oraz kontroli wykonania zleconego zadania,

	powierzenia zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
	określenia inkasentów podatków gminnych i ustalenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso,
	likwidacji Publicznego Przedszkola w Kamienicy Górnej,
	przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-

Z prac Rady Gminy nia Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2002 
rok,

	nabycia na rzecz Gminy Brzostek nieruchomości oznaczo-
nej numerem ewidencyjnym 291/12 położonej w Brzostku, 
stanowiącej własność Spółdzielni Kółek Rolniczych w 
Brzostku,

	sprzedaży działki oznaczonej nr ewidencyjnym 307 położo-
nej w Smarżowej, stanowiącej własność gminy Brzostek,

	przyjęcia darowizny działki oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym 419/1 położonej w Grudnej Dolnej na rzecz 
Gminy Brzostek zajętej pod drogę gminną Grudna Dolna 
- Bączałka.

E. Szukała

nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych.
Infrastrutura techniczna:
 W trakcie roku 2001 były kontynuowane budowy remiz 
OSP w Brzostku, Grudnej Górnej oraz Domu Ludowego 
w Gorzejowej. Wszystkie te inwestycje są planowane do 
zakończenia w roku bieżącym.
Ponadto wykonano szereg robót modernizacyjnych i remon-
towych w Domach Ludowych: Kamienica Górna, Bączałka, 
Opacionka, Skurowa, Zawadka Brzostecka, Klecie.
 Kończąc sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2001 
należy podkreślić, że tak wysokich nakładów na inwestycje 
dawno u nas nie było. W ciągu roku wydatkowano ponad 
6.500.000 złotych na inwestycje, co daje wskaźnik 34,5 % 
ogólnych wydatków budżetowych. Myślę, że ten wynik pla-
suje nas bardzo wysoko nie tylko w powiecie dębickim.
 Ponadto należy podkreślić, że dodatkowe środki dotacyj-
ne to prawie 1.400.000 złotych. Na tak dobry wynik złożyła 
się praca wielu ludzi, którym w tym miejscu pragnę gorąco 
podziękować.

Szanowni Państwo!
 Rok 2002 - to rok zakończenia inwestycji kontynuowa-
nych (kanalizacja, remizy, Domy Ludowe), ale także nowe 
wyzwania. W miesiącu styczniu kra lodowa uszkodziła most 
drewniany na rzecze Wisłoka w Skurowej. Wprawdzie jest 
to most na drodze powiatowej, ale samorząd gminny podjął 
już działania w celu doprowadzenia do jego odbudowy. 
We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Dębicy i 
przy wydatnej pomocy posła Edwarda Brzostowskiego 
jest szansa odbudowy mostu przez wojsko. Należy zrobić 
wszystko, aby doprowadzić do pozytywnego finału. Im 
bliżej rozwiązania problemu tak uciążliwego dla naszych 
mieszkańców, tym więcej „ojców chrzestnych” odbudowy. 
Mówi się, że ten most budowany w trakcie kampanii wy-
borczej jest mostem „politycznym”. Dla mnie osobiście, ale 
myślę że także dla ludzi nim zainteresowanych, ten most 
nie jest „polityczny”, on jest po prostu zniszczony i należy 
go odbudować.

Leszek Bieniek
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21 lutego 2002 r. dwudziestu pię- 
ciu młodych znawców Ewangelii 

wg św. Marka spróbowało swoich sił w 
Konkursie Biblijnym zorganizowanym 
przez Ks. Katechetę brzosteckiego 
gimnazjum, przy współudziale Dyrekcji 
Gimnazjum w Brzostku, Wójta Gminy 
Leszka Bieńka oraz Marty Król, Kierow-
nika Centrum Kultury i Czytelnictwa. 
Ze swoimi rówieśnikami z Brzostku 
zmierzyli się uczniowie z Gimnazjum 
w Nawsiu Brzosteckim. „Gościnnie” 
wystąpił Daniel Wójcik - nieco młodszy 
od pozostałych uczestników - jedyny 
reprezentant Szkoły Podstawowej w 
Brzostku. Pytania, z jakimi wszyscy 
musieli się uporać, wymagały wykaza-
nia się szczegółową znajomością 
najkrótszej z czterech ewangelii, 
szeroką wiedzą o św. Marku, a 
także umiejętnością logicznego 
myślenia i doskonałą pamięcią. 
Najwięcej problemów przyspo-
rzyło cytowanie, wydawać by 
się mogło powszechnie znanych, 
wersetów. Byli jednak tacy, którzy 
doskonale poradzili sobie z rozwi-
kłaniem konkursowych zagadek. 
Nie peszyła ich nawet obecność 
w komisji aż trzech księży: Ks. 
Józefa Półchłopka, Ks. Janusza 
Kosiora i Ks. Adama Kubisia. 
Zaledwie drobne potknięcia de-
cydowały o zajęciu kolejnych 
miejsc. Tym razem niepokonany 
okazał się Łukasz Serwiński z 
Gimnazjum w Brzostku, tuż za 
nim - na drugiej pozycji uplasował 

Konkurs Biblijny w Gimnazjum w Brzostku
się Daniel Wójcik uczeń kl. V b, a trze-
cie miejsce przypadło ex aequo Joannie 
Bulsie z Gimnazjum w Brzostku i Lidii 
Niedziałek z Nawsia Brzosteckiego. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, 
a kilkunastu najlepszych dodatkowo 
nagrodzono wartościowymi książkami. 
Ponadto piętnaście egzemplarzy Pisma 
św. przekazano zwycięskiej szkole - ten 
dar przez wiele lat będzie służył brzoste-
ckim gimnazjalistom zarówno podczas 
katechez, jak i lekcji języka polskiego.
 Konkurs Biblijny cieszył się zaintere-
sowaniem władz lokalnych. Wójt Gminy 
Leszek Bieniek zachęcił Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Brzostku do zakupu 
nagród dla gimnazjalistów, a Wicewójt 

Piotr Szczepkowicz przysłuchiwał się 
odpowiedziom prawie wszystkich ucz-
niów.
 Pismo św. niewątpliwie należy do 
tekstów trudnych w odbiorze, dlatego 
też niełatwo zachęcić młodzież, by z 
własnej woli sięgała po Biblię. Z tego 
powodu można nazwać sukcesem peda-
gogicznym fakt, że księża katecheci aż 
tylu gimnazjalistów potrafili bez żadne-
go przymusu zafascynować Ewangelią 
wg św. Marka. Uczniowie wykazali się 
gruntowną znajomością części Nowego 
Testamentu i na pewno zasłużyli na 
nagrody wręczone przez Martę Król, 
Kierownika CKiCz w Brzostku.

Ks. J. Kosior

22.03.2002 r. godz. 10.00 - II Gminny Konkurs Ortograficzny 
„DYKTANDO 2002” dla uczniów szkół podstawowych - sala 
konferencyjna GOK Brzostek

23.03.2002 r. godz. 10.00 - III Międzygminny Turniej Piłki 
Siatkowej w kategorii wiekowej powyżej 30 lat - sala gim-
nastyczna SP Szufnarowa gm. Wiśniowa i sala gimnastyczna 
SP Wielopole Skrzyńskie

3.04.2002 r. Rozstrzygnięcie VII Gminnego Konkursu 
na Pisankę Ludową WIELKANOC 2002 - galeria GOK 
Brzostek

3.04.2002 r. - 17.04.2002 r. - Pokonkursowa wystawa „Ko-
szyczek Wielkanocny” - galeria GOK Brzostek

6.04.2002 r. godz. 10.00 - Międzgminny Turniej w Halowej 
Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brzostek w kategorii 
szkół podstawowych - sala gimnastyczna Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Brzostku - Kleciach

7.04.2002 r. godz. 15.00 - Rozstrzygnięcie I Międzygmin-
nego Konkursu na Pisankę Ludową WIELKANOC 2002 

- galeria GOK Brzostek

9.04.2002 r. - I Międzygimnazjalny Przegląd Piosenki An-
gielskiej i Polskiej - sala kinowa GOK Brzostek

13.04.2002 r. godz. 10.00 - Międzygminne Mistrzostwa 
Nowego Żmigrodu w Darta Elektronicznego - GOK Nowy 
Żmigród

18.04.2002 r. godz. 11.00 - Eliminacje gminne XVI edycji 
konkursu „Poeci i pisarze dzieciom” - sala kinowa GOK 
Brzostek

22.04.2002 r. godz. 12.00 - Święto Ziemi - V Turniej Wiedzy 
Ekologicznej dla szkół podstawowych - sala konferencyjna 
GOK Brzostek

24.04.2002 r. godz. 12.00 - Dzień Ziemi - II Turniej Wiedzy 
Ekologicznej dla gimnazjów - sala konferencyjna GOK 
Brzostek

24.04.2002 r.  - 30.04.2002 r. - Pokonkursowa wystawa prac 
ekologicznych - glaeria GOK Brzostek

CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA ZAPRASZA



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 7

Kiedy Marian Smagacz z Grudnej  
Górnej zdobywał szachowe laury, 

Damiana Kawy nie było jeszcze na świe-
cie. W latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych Marian nie miał równego 
sobie W gminie Brzostek. Wysoki poziom 
szachowy zawdzięczał grze korespon-
dencyjnej. Dziś można grać w szachy za 
pomocą internetu, dwadzieścia lat temu 
Marian wysyłał i otrzymywał dziesiątki 
kart pocztowych od uczestniczących w 
turnieju szachistów. Karty pocztowe na 
których oprócz adresu był tylko tajem-
niczy zapis np. 1. S b1 - c3 lub 2. ... d7 
- d5 były tańsze niż zwykłe kartki. Marian 
Smagacz od wielu lat mieszka na stałe w 
USA, ale może przyjedzie do „starego 
kraju” - ma dopiero 53 lata.
 Rozegrane w dniu 10. III. br. szachowe 
mistrzostwa gminy Brzostek w kategorii 
juniorów wyłoniły zwycięzców w dwóch 
grupach wiekowych: do lat 13 oraz od 13 
do 18 lat.
 W kategorii juniorów młodszych 
miejsca I - IV zdobyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Grudnej Górnej:
I - Damian Kawa (l. 9), II - Józef Zieliń-
ski (l. 8), III - Piotr Zieliński (l. 12), IV 
- Paweł Kawa (l. 13)

Mistrzostwa gminy juniorów w szachach

Damian następcą Mariana
 Kolejne miejsca zajęli: Damian Halz, 
Radosław Bachara i Mateusz Żurowski.
W kategorii juniorów starszych I miejsce 
zdobył Przemysław Bachara, II - Jarosław 
Bugno, III - Piotr Augustyn i IV - Ewe-
lina Halz.
 Rewelacja poprzednich turniejów 
Józek Zieliński „gra 
swoje”. Zdobył tyle 
samo punktów co zwy-
cięzca turnieju Damian 
i o kolejności miejsc za-
decydował wynik bez-
pośredniego pojedyn-
ku. Tym razem wygrał 
Damian jak na następcę 
Mariana przystało.
 Na sali turniejowej 
obecni byli opieku-
nowie młodych talen-
tów szachowych: tra-
dycyjnie już Roman 
Kawa (najmłodszy 3 
- letni syn p. Romana 
na razie obserwował 
szachistów), dyrektor 
Szkoły Podstawowej w 
Grudnej Górnej Marek 
Świstak (w szachowej 

czołówce gminy Brzostek), Alojzy 
Bachara, Jan Halz i niżej podpisany. Ka-
meralna atmosfera to zasługa Marty Król 
- kierownik Domu Kultury. Wójt gminy 
Leszek Bieniek otworzył turniej oraz 
wręczył nagrody najlepszym juniorom
 Następny turniej szachowy dla junio-
rów odbędzie się na początku czerwca z 
okazji Dnia Dziecka.

Ferdynand Bugno

Późnym popołudniem 7 marca nad  
Brzostkiem przeszła potężna wichu-

ra. W samym Brzostku wiatr uszkodził 
dach na kościele, na budynku przed-
szkola i na jednym budynku miesz-
kalnym. Ponadto wichura powaliła 
kilka wiekowych drzew, w tym jedno 
na dziedzińcu kościoła. Stary kaszta-
nowiec położył się między murem a 
boczną nawą, nie czyniąc na szczęście 
żadnych szkód.
 Nawałnica nie ominęła również 
sąsiednich miejscowości, takich jak: 
Bukowa, Klecie, Siedliska-Bogusz 
i Skurowa. Pozrywała tam dachy z 
budynków mieszkalnych i gospodar-
czych, uszkodziła rynny, zerwała linie 
energetyczne, zniszczyła reklamy i 
szyldy, powybijała szyby w oknach, 
pozrywała z dachów anteny i uszkodziła 
samochody. Zanotowano też straty w 
postaci wiatrołomów w lasach i upra-
wach sadowniczych.
 Najbardziej ucierpiał dom miesz-
kalny w Skurowej, z którego wichura 
zmiotła dach i rozniosła po polach w 
promieniu kilkudziesięciu metrów. 
Kilkuosobowej rodzinie, która została 

dosłownie „bez dachu nad głową” już 
na drugi dzień Urząd Gminy zapewnił 
mieszkanie zastępcze w budynku byłej 
szkoły w Skurowej.
 Do usuwania skutków wichury na-
tychmiast przystąpili strażacy z OSP 
w Brzostku, Nawsiu Brzosteckim i 

Na nich możemy zawsze liczyć! Skurowej. Mieszkańcy Brzostku mogli 
podziwiać pomysłowość i odwagę stra-
żaków, szczególnie przy zabezpieczaniu 
dachów na przedszkolu i kościele. 
Dzięki ich ofiarnej i szybkiej akcji nie 
doszło do dalszych zniszczeń, gdyż 
wichura tego dnia dała o sobie znać 
jeszcze dwukrotnie.

f. l.

Strażacy zabezpieczają budynek mieszkalny w Skurowej
Fot. P. Batycki

Dyrektor SP w Grudnej Górnej Marek Świstak wraz ze 
swoimi podopiecznymi
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Węgiel i kopalnia w Grudnej
Nowe dzieje grudzkiej kopalni - okres A. Stokłosy c. d.

Ten, który pierwszy dobiegł na ratu- 
nek, przyświecił lampą i zaczął 

oglądać miejsce wypadku. Dwie belki 
stropowe nadłamane, trzy słupki na 
chodniku, pełno iłu. Stanisław Gaj tylko 
częściowo był przysypany, ale żył. Nic 
nie mówił, tylko gestykulował rękami.
 - Boże, tyle razy tędy szedłem i nic, 
a w momencie przejścia Stokłosy pękła 
belka - zamruczał pod nosem Drozd.
 Następną belkę, dla sprawdzenia, 
uderzył pięścią -ani drgnęła. Z nie-
dowierzaniem pokiwał głową. Znów 
stanął przy martwym ciele Stokłosy, 
zacisnął ręce, ale nie miał na kim wyła-
dować złości. Coś go ściskało w gardle, 
ale sam nie wiedział, czy to był żal, czy 
też złość? Chciał mówić, a może wołać, 
ale nie sposób było wydobyć głosu. Co 
wołać? Co mówić? Znów przyświecił 
karbidówką do tyłu. W migocącym 
świetle górniczej lampy widać było 
dwie belki i kałużę krwi.
 - Chłopy, trzeba Stokłosę wynieść na 
górę - zdecydował Jan N. Weźmy go na 
plecy i zanieśmy na podszybie.
 Spróbowali, ale chodniki były zbyt 
niskie. Trudno przecież iść na czwo-
rakach z martwym ciałem na plecach. 
Taczki z pobliskiego przekopu posłuży-
ły więc jako karawan. Światło dwóch 
górniczych lamp migotało w ciemności. 
Tak dotarli do podszybia, a tam było 
już więcej chłopów. Spoglądali na 
siebie, drżeli, a niektórzy oczy ocierali 
czapkami. Coś się w nich gotowało. 
Trwoga i przerażenie potęgowało to 
„coś”. Wszyscy obecni ustawili się na 

poszczególnych drabinach w szybie. I 
tak ciało Stokłosy, podawane z rąk do 
rąk, zostało wydobyte na powierzchnię 
ziemi.
 Potem bracia pomogli wyjść z szybu 
drugiej ofierze wypadku. Stanisław Gaj 
utracił głos na pewien okres czasu. Po 
dwóch, czy też trzech tygodniach odzy-
skał mowę, siłę i zdrowie.
 Najbliższa rodzina i współpracowni-
cy zajęli się pogrzebem Stokłosy. Był to 
pogrzeb katolicki, według miejscowego 
zwyczaju. Górnicy z rodzinami, przyja-
ciele, znajomi z Grudnej i okolicznych 
wsi szli w kondukcie żałobnym. Gór-
nicy przodowi nieśli krzyż zmieniając 
się w trakcie drogi. Nabożeństwo po-
grzebowe poprowadził proboszcz, ks. 
Wojciech Bukowiec. Andrzej Stokłosa, 
odnowiciel grudzkiej kopalni, spoczął 
we wschodniej części cmentarza w 
Siedliskach Bogusz. Jeszcze po II 
Wojnie Światowej na jego mogile stał 
prosty, brzozowy krzyż. Dwie białe, 
nieokorowane belki stanowiły ramiona 
krzyża, a krótsza z nich miała charak-
terystyczne boczne ścięcia. Na krzyżu 
-blaszana tabliczka z napisem „STO-
KŁOSA” i nic więcej.
 Wchodząc na cmentarz nie trudno 
zauważyć wyrytych słów nad bramą 
„Non omnis moriar” - nie umrzesz cały. 
I tak oto po Stokłosie pozostało tylko 
wspomnienie.
 Jedynym naocznym świadkiem wy-
padku w kopalni, w maju 1938 roku, 
był Stanisław Gaj. Opis wypadku nie 
jest jego bezpośrednią relacją. Według 

ustnego przekazu, szli razem, bez heł-
mów. Chcieli sprawdzić stan obudowy 
w chodnikach. Najsilniej zaciskał spąg i 
z tego powodu starsze chodniki były ni-
skie, pękały stemple i belki stropowe.
 Stokłosa szedł przodem, pustym 
chodnikiem i rozmawiał o obudowie 
- relacjonuje świadek. W pewnej chwili 
S. Gaj uderzył kilofem w belkę stropo-
wą. Naprężone do granic wytrzymałości 
drzewo złamało się, pękła również są-
siednia belka i wraz ze spadającym iłem 
przygniotła Stokłosę. Złamana belka 
uderzyła go w głowę tak mocno, że 
zdążył jedynie krzyknąć: Jezus! Zgasło 
mu światło i upadł bokiem koło stempli. 
Spadający ił przysypał go. Poszkodo-
wany został również naoczny świadek 
- miał przygniecioną klatkę piersiową i 
dolne kończyny.
 W gazecie „Czas Krakowski” (4, 12, 
1992 r.) podano inny również pośredni 
opis wypadku:
 „Z kopalni trzeba było wyprosić 
nieustępliwego Stokłosę, który schronił 
się w szybie. Najstarszy z Gajów zszedł 
po niego. Wywiązała się kłótnia. Tamten 
kilofem podciął zabezpieczenie...
 Innych świadków nie było. Po wsi i 
okolicy krążyły różne wersje okolicz-
ności śmierci Stokłosy. Nikt ich nie 
zweryfikował. Policja i prokuratura 
nie prowadziła w ogóle dochodzenia w 
sprawie przyczyny śmierci właściciela 
kopalni. W kilka tygodni po tragedii 
żona Stokłosy opuściła kopalnię i 
Grudną. Zabrała ze sobą syna i rzeczy 
osobiste. I tutaj już nie przyjechała.

c. d. n.
Przedruk z książki 

GRUDNA Kopalnia i ludzie 
Stanisława i Małgorzaty Białas

Wichura z 7 marca miała również 
pozytywne skutki. Pozrywała 
wreszcie plakaty wyborcze, które 
od pół roku „dekorowały” naszą 
miejscowość. Przetrwał tylko 
(jako jeden z nielicznych) plakat 
na słupie przy ulicy Szkolnej, 
którego fotografię wykonaną w 
przeddzień wichury przedstawia-
my obok. Dzisiaj nie możemy go 
już niestety podziwiać w pełnej 
krasie, gdyż silny wiatr odwrócił 
go na drugą stronę. Ciekawe czy 
przetrwa do następnych wyborów 
i pozwoli oszczędzić na kosztach 
kolejnej kampanii wyborczej.

f. l.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Nawsiu Brzosteckim  

zaprasza na  
uroczyste poświęcenie 

SZTANDARU,  
które odbędzie się  

w dniu 4 maja 2002 r.

• godz. 12.00 - Msza św. w koś-
ciele parafialnym w Brzostku

• dalszy ciąg uroczystości przy 
remizie w Nawsiu Brzosteckim
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Czytając księgi Starego Testamentu  
można się dowiedzieć, że już przed 

wieloma tysiącami lat ludzie wiedzieli, 
co to jest społeczny podział pracy. Jeden 
pasł owce, inny pielęgnował winnicę, 
ten był cieślą, ów garncarzem. Każdy 
w swej dziedzinie mógł się wyspecja-
lizować, by to, co robi, robić dobrze. 
Ludzie wymieniali między sobą przed-
mioty swojej pracy i każdy mógł mieć 
wszystkie potrzebne produkty, mimo, że 
wytwarzał tylko jeden z nich.
 Jednak przebiegli Fenicjanie wyna-
leźli pieniądze i od tego wynalazku życie 
się bardzo skomplikowało. Ktoś, kto był 
np. cieślą, swoją pracę mógł zamienić 
nie na potrzebny mu np. garnek, ale na 
pieniądze, którymi zapłacił za garnek. 
Lecz nim zapłacił, pieniądze się gdzieś 
ulatniały i ciągle było (i jest) ich mało.
 Dzisiejszy rolnik nie może być fa-
chowcem w swojej dziedzinie (mleko, 
mięso, zboże, czy warzywa), bo cierpi 
na permanentny niedobór gotówki i nie 

Rolnik samowystarczalny, czyli na co komu pieniądze?
może sobie kupić pozostałych potrzeb-
nych do życia towarów. Ileż trzeba by 
wydać, żeby kupić np. mleko, jajka, a 
tak to z własnego gospodarstwa są „za 
darmo”. Wprawdzie, gdyby policzyć to 
„za darmo”, to wyjdzie czasem drożej 
niż w sklepie, ale tego się nie widzi, bo 
nie wydaje się na ten cel pieniędzy. Z tej 
samej przyczyny tak wiele widzimy wo-
kół siebie maszyn i urządzeń zrobionych 
własnym sumptem - popularne dwuko-
łówki do przewozu zwierząt, ciągnik 
„SAM”, cyrkularki itp. Nie zawsze są 
one bezpieczne, wymagają częstych 
napraw, mają wiele innych wad, ale mają 
też jedną podstawową zaletę - kosztowa-
ły dużo mniej niż kupione w składnicy 
maszyn. Wymagały wprawdzie wielu 
godzin pracy, gromadzenia różnych ma-
teriałów, pewnej wiedzy, ale to wszystko 
rolnik jest w stanie osiągnąć, szczególnie 
zimową porą, gdy ma więcej czasu. 
 Na pewno lepiej jest robić jedno do-
brze niż wszystko byle jak, ale nie wiem, 

czy przy obecnym poziomie dochodów 
rolniczych można sobie na to pozwolić. 
Wprawdzie już wiele lat słyszymy o tzw. 
specjalizacji w rolnictwie, ale większość 
rolników obawia się tego. Główną przy-
czyną niechęci jest chyba brak pewności, 
co do przyszłości naszego rolnictwa. Ko-
nia z rzędem temu, kto wie, co będzie się 
opłacało za pięć lat, a do czego i do jakiej 
produkcji trzeba będzie dołożyć. Mając 
wszystkiego po trosze, jedno opłaci się 
lepiej, drugie gorzej, ale średnia wyjdzie 
bliska zeru (jak zwykle).
 Może więc warto nieco inaczej 
spojrzeć na towarową produkcję rolną 
tak, by nastawić się może nie na jeden, 
ale dwa, trzy produkty, których można 
byłoby sprzedać więcej, niż dotychczas, 
a z pozostałych zrezygnować. Wbrew 
pozorom zostanie trochę więcej czasu i 
sił, by skupić się na wybranej produk-
cji.

P. S.

Policja informuje
W lutym 2002 roku na terenie dzia- 

łania Komisariatu Policji w Brzost-
ku zanotowano 21 zdarzeń, które są 
przedmiotem prowadzonych postępowań 
przygotowawczych, a w tym m.in.:
1. dwa przypadki kradzieży z włamaniem 

do nie zamieszkałego budynku
2. kradzież towaru w sklepie
3. kradzież pieniędzy z mieszkania
4. jeden przypadek wyrębu i kradzieży 

drzewa w lesie
5. zatrzymano trzech nietrzeźwych kie-

rujących
W pierwszej dekadzie marca 2002 roku 
na wniosek KP Brzostek Prokurator 
Rejonowy wystąpił do Sądu Rejono-
wego w Dębicy o zastosowanie środka 
zapobiegawczego w stosunku do dwóch 
sprawców przestępstw umyślnych, w obu 
przypadkach Sąd Rejonowy zastosował 
tymczasowe aresztowanie. W lutym 2002 

roku ustalono między innymi sprawców 
kradzieży z włamaniem do budynku 
mieszkalnego na terenie Jodłowej, skra-
dzione mienie odzyskano w całości.
 Ponadto policjanci Komisariatu Policji 
w Brzostku interweniowali 56 razy w 
różnych zdarzeniach, przeprowadzili 7 
postępowań w sprawach o wykroczenia 
- gdzie o winie sprawcy rozstrzyga Sąd 
Grodzki w Dębicy.
 Nałożono też 25 mandatów karnych 
- głównie za wykroczenia drogowe, a 
upomniano i pouczono 180 osób.

Policja przypomina
Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo

W ostatnim czasie zanotowano  
wzrost tzw. „kradzieży kieszonko-

wych” i „mieszkaniowych”. Szanowni 
państwo bądźcie czujni, rozważni, nie 
dajcie się oszukać pomysłowym złodzie-
jom, a pomysłowość przestępców jest 

bardzo duża. W ostatnim okresie dra-
stycznie nasiliły się przypadki okradania 
mieszkań przez przestępców podających 
się za pracowników różnych instytucji. 
Najczęściej stosowane metody to poda-
wanie się za pracownika zakładu gazow-
niczego, energetycznego, opieki społecz-
nej, agenta ubezpieczeniowego a nawet 
księdza. Osoby te charakteryzują się na 
zewnątrz dużą uprzejmością grzecznością 
a jednocześnie przebiegłością.
 Oczywiście nie można traktować każ-
dej z podanych wyżej osób zawsze jako 
przestępcy, jednak przypadki okradania 
mieszkań w taki właśnie sposób i to w 
czasie kiedy w mieszkaniu są domownicy 
nakazują być ostrożnym.
Metod działania złodziei jest wiele 
jednak od nas samych zależy czy będą 
one skuteczne.

Komendant KP w Brzostku nadkom. 
Marek Boroń

Jan Dobraczyński
CIEń OJCA

To jedna z najlepszych powieści Jana  
Dobraczyńskiego, ukazująca św. 

Józefa nie tylko jako opiekuna Najświęt-
szej Rodziny, ale także jako mężczyznę, 
który został poddany próbie posłuszeń-
stwa wobec prawdziwego Ojca. Stoczył 
walkę wewnętrzną, ale nie poddał się 
trudnościom i zaakceptował „rolę cie-
nia”, stał się symbolem mądrej miłości 

i odpowiedzialności za rodzinę. Takie 
wartości są zawsze aktualne i właśnie 
one stanowią o ponadczasowym cha-
rakterze tej lektury.

Lloyd C. Douglas
WIELKI RYBAK

Piękna opowieść o św. Piotrze, zwy- 
kłym człowieku pełnym wad i słabo-

ści, który został wybrany przez Jezusa. 
Ukazuje jego przemianę, drogę do po-
wołania, moralne rozterki, a w końcu mę-
czeńską śmierć. Powieść stanowi jakby 
ciąg dalszy „Szaty”, tegoż autora, która 

osiągnęła wielotysięczne nakłady.

Ken Follett
ZABÓJCZA PAMIęć

Tuż po wybuchu II wojny światowej  
czwórka przyjaciół, studentów Har-

vardu, zostaje zwerbowana do pracy w 
amerykańskiej agencji wywiadowczej. 
Po kilkunastu latach jeden z nich, Luke, 
budzi się w publicznej toalecie w Wa-
szyngtonie. Nie wie, kim jest, cierpi na 
amnezję.

(wykorzystano materiał  
z ofert książkowych bibliotek)

Warto Przeczytać
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Zespół Szkół w Kołaczycach czeka 
na Was! Zachęcając do wyboru 
naszej szkoły, pozwolimy sobie 
krótko Wam ją zaprezentować. 

Jesteśmy placówką oświatową o po- 
nad pięćdziesięcioletniej historii. 

Naszą szkołę ukończyło już kilka ty-
sięcy absolwentów. Wśród nich są tacy, 
których znacie i którzy zajmują wysokie 
stanowiska państwowe i społeczne.
 Szkoła umożliwia każdemu uczniowi 
rozwój uzdolnień i zainteresowań do-
stosowanych do jego aspiracji. Możecie 
je więc rozwijać na zajęciach kółka 
teatralnego, zespołu muzycznego, kół-
kach przedmiotowych i w organizacjach 
młodzieżowych.
 Kadrę pedagogiczną szkoły stanowią 
fajni nauczyciele posiadający, nie tylko 
wysokie kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe, ale to także ludzie rozu-
miejący istotę partnerstwa. Współpraca 
nauczycieli, uczniów i rodziców, tworzy 
przyjazną atmosferę (spytajcie znajo-
mych, których spora rzesza uczęszcza 
teraz do naszej szkoły). Wspólne 
wysiłki przynoszą wymierne efekty, 
nasi uczniowie osiągają sukcesy w 
zawodach, konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych. Jednocześnie wzrasta 
liczba młodzieży podejmującej studia 
wyższe.
 Osiąganiu coraz lepszych wyników 
sprzyja dobra baza szkoły (dysponu-
jemy klasopracowniami do nauczania 
wszystkich przedmiotów ogólnokształ-
cących, pracowniami: komputerową i 
maszynopisania, salą gimnastyczną i 
kompleksem boisk do gry w piłkę siat-
kową ręczną i koszykówkę, siłownią, 
internatem ze stołówką). Zaletą szkoły 
jest nauka na jedną zmianę.
 Obecnie, zgodnie z wymaganiami 
reformy oświaty, organizujemy nabór 
do pierwszych klas liceum ogólno-
kształcącego, liceum profilowanego 
- o profilu ekonomiczno - administra-
cyjnym oraz liceum profilowanego - o 
profilu ekonomiczno - administracyj-
nym i zarządzaniu informacją. Liceum 
ogólnokształcące daje możliwość 
zdobycia szerokiej wiedzy ogólnej pre-
dystynującej do podjęcia studiów wyż-
szych, jak również szkół policealnych. 
Celem przygotowania się do egzaminu 
maturalnego w rozszerzonym zakresie, 
uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów 
spośród następujących: język polski, 
historia, matematyka, fizyka, chemia, 

Gimnazjaliści!
biologia i geografia.
 Liceum profilowane umożliwia 
uczniom przygotowanie do egzami-
nu maturalnego a jednocześnie daje 
podstawy wiedzy ogólnozawodowej 
w danym profilu. Kształcenie w pro-
filu zarządzanie informacją umożliwia 
ukształtowanie umiejętności anali-
zowania, segregowania i zarządzania 
informacją pochodzącą z różnych źró-
deł medialnych. Profil ten uwzględnia 
konieczność stosowania technologii 
informatycznej w zarządzaniu informa-
cją, z uwzględnieniem wykorzystania 
internetu i projektowania baz danych. 
W naszej szkole uczniowie mają do 
wyboru możliwość nauki następujących 
języków obcych: język angielski i język 
niemiecki (rozszerzony w wybranych 
oddziałach) oraz język rosyjski.

A teraz kwestia najważniejsza:

Podstawą przyjęcia kandydatów do 
Zespołu Szkół w Kołaczycach jest 
osiągnięcie wymaganego progu punk-
towego:
1. dla liceum ogólnokształcącego  

- 110 punktów,
2. dla liceum profilowanego  

- 101 punktów.
Próg punktowy jest sumą punktów 
uzyskanych:
1. na egzaminie gimnazjalnym (maksy-

malnie 100 punktów)
2. z przeliczenia ocen z pięciu przed-

miotów obowiązkowych na świa-
dectwie ukończenia gimnazjum 
(język polski, matematyka, język 
obcy, biologia, historia), przyjmując 

punktację:
celujący       - 17 punktów,
bardzo dobry  - 15 punktów,
dobry          - 13 punktów,
dostateczny    - 10 punktów,

3. za inne osiągnięcia ucznia (maksy-
malnie 15 punktów), np.:

a) uczestnikom konkursów stopnia 
wojewódzkiego i ponadwojewódz-
kiego, których program obejmuje w 
całości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego 
przedmiotu, przysługują preferencje 
przy przyjęciu do szkoły w postaci 
dodatkowych 10 punktów;

b) uczestnikom konkursów, nie będą-
cych konkursami przedmiotowymi 
stopnia wojewódzkiego, przysłu-
gują preferencje przy przyjęciu do 
szkoły w postaci 5 punktów za 
szczególne osiągnięcia edukacyjne, 
artystyczne i sportowe uzyskane 
w ostatnich dwóch latach nauki, 
potwierdzone dyplomem (zaświad-
czeniem) uczestnictwa, wydanym 
przez organizatorów.

Gimnazjalisto - nie wahaj się - mając 
wybór, wybieraj Zespół Szkół w Ko-
łaczycach!!!

Dyrekcja i Samorząd Szkolny
 Zespołu Szkół 

 w Kołaczycach

Kontakt ze szkołą:
tel. 0 (prefiks) 13 44 602 14
fax. 0 (prefiks) 13 44 602 14

Adres:
38-213 Kołaczyce
ul. Szkolna 120

Tarnów

Zespół
Szkół

Jasło

Rynek

Bieździedza
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Rewelacyjnie spisują się w tegorocz- 
nych rozgrywkach pod egidą Pod-

karpackiego Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego szkoły ponadpod-
stawowe gminy Brzostek. Na półmetku 
roku szkolnego 2001/2002 biuro PW-
SZS w Rzeszowie podało klasyfikację 
za zawody, których finały wojewódzkie 
zostały do tej pory zakończone.
 W kategorii Gimnazjada 2001/2002 
prym wśród gimnazjów w powiecie 
dzierży Gimnazjum Nawsie Brzosteckie 
z dorobkiem 230 punktów, wyprzedza-
jąc Straszęcin - 216 pkt. i G. nr. 2 Dębica 
- 204 pkt.
 Uczniowie i uczennice nawsieńskie-
go gimnazjum zdobywali punkty w fina-
łach unihokeja dziewcząt - 90, finałach 

Wyniki wojewódzkich rozgrywek SZS
GIMNAZJUM Nawsie Brzosteckie przewodzi stawce szkół w powiecie dębickim w tegorocznej Gimnazjadzie
ZESPÓŁ SZKÓŁ Brzostek lideruje szkołom średnim w Licealiadzie

unihokeja chłopców - 80, oraz w finale 
klasycznych biegów narciarskich na 3 
km - 60.
 Ten dorobek plasuje Gimnazjum 
Nawsie Brzosteckie na 6 miejscu w ska-
li województwa podkarpackiego. Wy-
przedzają go tylko Narciarska Szkoła 
Sportowa Ustrzyki Dolne, Gimnazjum 
nr 5 Przemyśl, Gimnazjum Korczyna, 
Gimnazjum nr 1 Nowa Dęba i Gimna-
zjum Pruchnik. Wszystkie te placówki 
- to szkoły wielooddziałowe liczące 
ponad 500 uczniów.
 Nawsieńskie gimnazjum z 56 ucz-
niami jest na pewno rekordzistą, jeśli 
idzie o dorobek punktowy przypadający 
na ucznia. Statystyczny gimnazjalista z 
Nawsia Brzosteckiego zdobył dla swej 

szkoły 5 punktów.
 Niewielu jest u nas uczniów, którzy 
nie mieliby rzeczywistego udziału w 
tym dorobku, zdecydowana większość 
z nich startuje w zawodach pozaszkol-
nych.
 Nie gorzej startują uczniowie Zespo-
łu Szkół w Brzostku - dawnej Szkoły 
Rolniczej. Z dorobkiem 248 punktów 
prowadzą w Licealiadzie na forum po-
wiatu i są na 2 miejscu w klasyfikacji 
wojewódzkiej.
 I u nich „zaszaleli” unihokeiści... 
dziewczęta wygrały finał wojewódzki, 
a chłopcy zajęli 4 miejsce. Chyba warto 
inwestować w tę dyscyplinę sportu.

Z. Rogowska

W dniu 03.03.2002 r. rozegra 
no I Otwarty Turniej Szacho-

wy. Pierwsze miejsce oraz puchar 
zdobył Roman Zieliński, wice-
mistrzem został Marek Podlasek. 
Na trzecim miejscu uplasował się 
Paweł Kawa, a na czwartym Jerzy 
Pietrzycki.
 W tym samym dniu rozegrano 
również turniej szachowy dla mło-
dzieży szkolnej do lat 13 oraz turniej 
gry w warcaby. 
 W turnieju szachowym juniorów 
zwyciężył Damian Kawa przed 
Pawłem Kawą, Józefem Zielińskim 
i Piotrem Zielińskim. Natomiast 
w warcabach najlepszym okazał 
się Kazimierz Jędrzejczyk, który 
pokonał Szymona Pocicę, Adama 
Jędrzejczyka i Sławomira Pocicę.
 Na podkreślenie zasługuje bardzo 
duża ilość uczestników zawodów. 
W sumie we wszystkich turniejach 
wzięło udział 44 osoby. Sędzią za-
wodów był dyrektor szkoły p. Ma-
rek Świstak, a sponsorami nagród: 
Jacek Miałkowski - przedstawiciel 
Fuji-Film, Zbigniew Smagacz - 
właściciel sklepu w Grudnej Dolnej 
oraz inni sponsorzy indywidualni.
 Sponsorom serdecznie dziękuje-
my, a zwycięzcom gratulujemy.

R. Kawa

Turnieje sportowe 
w Grudnej Górnej

Turniej wsi w tenisie stołowym
W dniu 26.02.2002 r. w sali gimnastycznej  

w Siedliskach-Bogusz rozegrany został 
Turniej Wsi Gminy Brzostek - strefa północna. Po 
bardzo zaciętych i widowiskowych pojedynkach 
zwyciężyła reprezentacja Bączałki w składzie: 
B. Angielski, S. Łukasik i J. Samborski, która 
zdobyła puchar i pamiątkowy dyplom. II miej-
sce wywalczyła drużyna z Grudnej Górnej w 
składzie: W. Chmura, J. Piątek i M. Pietrzycki. 
Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny 
ze Smarżowej, Kamienicy Górnej i Grudnej 
Dolnej.
 Sędzią zawodów był p. Stanisław Wójtowicz. 
Nie brakło również sponsorów, którymi byli 
Adam Piekarczyk - przedstawiciel firmy „Oko-
cim”, UKS Smarżowa oraz sponsorzy indywidu-
alni.
 Drużyny z Bączałki i Grudnej Górnej wraz z 
dwoma drużynami ze strefy południowej wezmą 
udział w Turnieju Wsi Gminy Brzostek, który od-
będzie się w marcu w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Brzostku.

S. Wójtowicz, R. Kawa

Międzyszkolny
Turniej 
Tenisa Stołowego 
27 lutego również w sali gim- 

nastycznej w Siedliskach 
Bogusz rozegrany został Między-
szkolny Turniej Tenisa Stołowego, 
w którym wzięło udział 6 drużyn 
ze Szkół Podstawowych gminy 
Brzostek. Wśród dziewcząt zwy-
ciężyła drużyna z  SP w Kamie-
nicy Górnej przed drużyną z SP 
w Grudnej Górnej, a III miejsce 
zajęły dziewczęta z SP w Gorze-
jowej. W kategorii chłopców rów-
nież zwyciężyła drużyna z SP w 
Kamienicy Górnej przed drużyną 
z SP w Grudnej Górnej, natomiast 
III miejsce zajęła drużyna z SP w 
Brzostku.

S. Wójtowicz
R. Kawa

Repertuar kina „Przyszłość” na m-c kwiecień 2002 r.
6, 7. IV 2002 r. (sobota, niedziela) godz. 18.00 „Josie i kociaki”; prod. 
USA; od l. 15

13, 14. IV 2002 r. (sobota, niedziela) godz. 18.00 „Za linią wroga”; prod. 
USA; od l. 15

20, 21. IV 2002 r. (sobota, niedziela) godz. 18.00 „Vengo”; prod. hiszp.-
franc,-jap.; od l. 15

27, 28. IV i 1. V 2002 r. (sobota, niedziela, środa) godz. 18.00 „Kariera 
Nikosia Dyzmy”; prod. pol.; od. l. 15
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W finale wojewódzkim Gimnazjady 
spotkało się po 8 zespołów męskich 

i żeńskich, sklasyfikowanych na msc. 1-2 
w eliminacjach rejonowych. W kategorii 
dziewcząt rejon dębicko-jasielsko-rop-
czycki (jak się okazało - najsilniejszy) 
reprezentowały gimnazja z Pustkowa-Wsi 
i Nawsia Brzosteckiego, rejon rzeszow-
sko-przemyski - Sokołów Małopolski i 
Stobierna, rejon mielecki - Gawłuszowice 
i Gimnazjum nr 4 Mielec, rejon krosnień-
sko-sanocki - Rzepedź i Tarnawa.
 W kategorii chłopców tylko nasz rejon 
reprezentowały te same szkoły; pozostałe 
odpowiednio - Stobierna i Zaczernie, 
Borowa i Mielec - Gimn. nr 4, Sanok - 
Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3.
 Przebieg turnieju finałowego przed-
stawiają zamieszczone zestawienia i 
tabele:
22.01.2002. dziewczęta
Grupa A  Grupa B
1. Mielec  1. Stobierna
2. Tarnawa 2. Pustków
3. Sokołów 3. Gawłuszowice
4. Nawsie Brzost. 4. Rzepedź

Kolejność i wyniki spotkań grupo-
wych:
1. Mielec - Tarnawa       2 : 0
2. Stobierna - Pustków     0 : 6
3. Sokołów - Nawsie Brzost  .0 : 4
4. Gawłuszowice - Rzepedź  4 : 0
5. Mielec - Sokołów       4 : 1
6. Stobierna - Gawłuszowice  1 : 0
7. Tarnawa - Nawsie Brzost.  1 : 1
8. Pustków - Rzepedź     7 : 0
9. Mielec - Nawsie Brzost.   1 : 1
10. Stobierna - Rzepedź    3 : 0

11. Tarnawa - Sokołów     1 : 0
12. Pustków - Gawłuszowice  2 : 2

Do kolejnej fazy rozgrywek awansowały 
po 2 zespoły, grając „na krzyż”
1A-2B, 2A-1B.

Wyniki gier pólfinałowych:
Mielec - Stobierna     1 : 1 (k 3 : 2)
Nawsie Brzost - Pustków  2 : 1

Mecze finałowe :
o miejsca 3-4Stobierna - Pustków  0:3
o miejsca 1-2Mielec - Nawsie B.   1:0

 Szczególne brawa należą się na-
szym gimnazjalistkom, które osłabione 
odejściem pięciu zawodniczek z pod-
stawowego składu - potrafiły najpierw 
zapewnić sobie awans do finałów, a 
w Mielcu sięgnąć po wicemistrzostwo 
województwa. W meczu z gospodyniami 
zawodów nie wykorzystały wielu okazji 
do strzelenia bramki i na 6 sekund przed 
końcem spotkania straciły tę jedną, która 
kosztowała ich tytuł mistrzowski. Za rok 
kolejna szansa.
 Zespół wystąpił w następującym 
składzie: Anna Hołowicka, Kinga Górka, 
Dorota Fijołek, Agnieszka Rakowska, 
Joanna Przewoźnik, Katarzyna Skórska, 
Wioletta Szybowicz, Magdalena Zięba.
 PS. Dziewczęta z nawsieńskiego 
gimnazjum są już w półfinałach klubo-
wych Mistrzostw Polski w kategorii mło-
dziczek, kwalifikując się z ćwierćfinałów 
w Krakowie z IV-go miejsca. W kwietniu 
decydująca batalia o awans do finału 
krajowego.

Wicemistrzowski tytuł w unihokeju
24.01.02. chłopcy
Grupa A  Grupa B
1. Mielec        1. Pustków
2. Sanok 3       2. Stobierna
3. Nawsie Brzost.  3. Borowa
4. Zaczernie      4. Sanok 1

Kolejność i wyniki spotkań grupo-
wych:
1. Mielec - Sanok 3        2 : 0
2. Pustków - Stobierna      3 : 0
3. Nawsie Brzost. - Zaczernie  5 : 2
4. Borowa - Sanok 1       2 : 1
5. Mielec - Nawsie Brz.      2 : 0
6. Pustków - Borowa       0 : 2
7. Sanok 3 - Zaczernie      1 : 1
8. Stobierna - Sanok 1      0 : 2
9. Mielec - Zaczernie       4 : 0
10. Pustków - Sanok 1      2 : 0
11. Sanok 3 - Nawsie Brzost.  0 : 1
12. Stobierna - Borowa      0 : 3

Wyniki pólfinałów
Mielec - Pustków          5 : 1
Nawsie - Borowa          0 : 1

Mecze finałowe
o miejsca 3-4 Nawsie B. - Pustków 4:2
o miejsca 1-2 Mielec - Borowa    0:0  
(k 5 : 3)

MEDALIŚCI  wojewódzkiej Gimnazjady 
w unihokeju
Dziewczęta     Chłopcy
1. Mielec G. Nr 4  1. Mielec G. Nr. 4
2. Nawsie Brzost.  2. Borowa
3. Pustków     3. Nawsie Brzost.

Z. Rogowska

Wiceprzewodniczący PW SZS Jacek Bigus dekoruje 
nawsieńskie gimnazjalistki srebrnymi medalami, zdobyty-

mi w finałach wojewódzkich w unihokeju

Brązowi medaliści finałów wojewódzkich Gimnazjady w 
unihokeju: uczniowie Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim
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KRZYŻÓWKA 
Z NAGRODĄ
Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 14 utwo-
rzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczo-
nego pod diagramem dostarczone do dnia 10 
kwietnia 2002 r. do Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: 
GŁOBIKÓWKA
Nagrodę książkową wylosowała: ANETA SYPIEń  
z Brzostku
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w 
Brzostku

J. Nosal
ROŚLINA WŁÓKNO-

DAJNA
„KOMPUTEROWY” 

GRYZOń
WAPIENNY 
OSTANIEC
PRĄDNICA 

ROWEROWA

PRZECI-
WIEńSTWO 
TRAGEDII
GAWRON

KOLEŻAN-
KA BOLKA  

I LOLKA

ZWISA 
ZIMĄ  

Z DACHU

SZER- 
MIERCZA 

BROń

SIEć 
RYBACKA; 

WŁOK

PRZYJę- 
CIE BEZ 
TAńCÓW

MYŚL 
PRZE- 

WODNIA

MANEŻ
ZŁOŚć, 
WZBU- 
RZENIE

SZKOLNY 
MEBEL

ZASADA, 
PRAWIDŁO

BECZUŁKA 
NA WINO

WŚRÓD 
KAW

MAŁPA 
WĄSKO-

NOSA

POD- 
SZEPT

CZU- 
BATKA

META-
LOWY 

UCHWYT

MALARZ 
WŁ. RENE- 

SANSU

BIAŁY PO 
KONKLA-

WE

DAW. 
NAZWA 
DŻUMY

PRODUKT
KRÓLOWA 

GRUZJI  
Z XII w.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 9

ROZWIĄZANIE:
W.B.  

nr 3/2002

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

- Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzymać dzień urlopu, by pomóc 
teściowej przy przeprowadzce?

- Wykluczone!
- Bardzo dziękuje, wiedziałem że mogę na pana liczyć...

		
Rozmawia dziennikarz ze znanym rabusiem:
- Jakie jest pana największe marzenie?
- Obrobić bank i zostawić odciski palców teściowej...

		
Rozmawia dwóch kolegów:
- Podobno przestałeś pić?
- To dzięki teściowej, stale widziałem ją potrójnie!

		
- Skąd wracasz taki wesoły?
- Z dworca, odprowadzałem teściową...
- A dlaczego masz takie brudne ręce?
- Bo z radości poklepałem lokomotywę!

		
Mistrz w pchnięciu kulą do trenera:
- Dziś muszę pokazać klasę... na trybunie siedzi moja teściowa.
- E! nie dorzucisz...

		
Na dworcu przy odkrytym automacie telefonicznym stoi mężczyzna, 
trzyma słuchawkę przy uchu i milczy. Stoi długo, za nim zebrała 
się już spora kolejka spragnionych telefonowania. Wreszcie jakaś 
kobieta go szturcha:
- Panie, niech pan już zwolni ten automat! Przecież pan już pół go-
dziny trzyma słuchawkę i jeszcze ani słowa pan nie powiedział!

- Bo ja dzwonię do swojej teściowej, proszę pani - odpowiada 
zaczepiony.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14

III Podkarpacka Olimpiada Tenisa Sto- 
łowego-2002 w Gminie Brzostek 

rozgrywana była na poziomie trzech szczebli 
rozgrywek.
I-szczebel podstawowy - eliminacje w 
szkołach podstawowych i gimnazjach gminy 
Brzostek,
II-szczebel gminny - wyłaniający reprezen-
tantów gminy na eliminacje powiatowe,
III-szczebel powiatowy - eliminacje powia-
towe do finału wojewódzkiego.
Organizatorem zawodów gminnych byli:
– Urząd Gminy Brzostek,
– LKS Brzostowianka Brzostek,
– Centrum Kultury i Czytelnictwa w 

Brzostku,
– Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kle-

ciach-Brzostku.
Organizatorem zawodów powiatowych było 
Starostwo Powiatowe w Dębicy oraz wyżej 
wymienieni.

III Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego - 2002
 Eliminacje gminne, które z uwagi na 
zbyt dużą ilość zgłaszanych chętnych zo-
stały poprzedzone eliminacjami szkolnymi 
i tak zgromadziły 70 uczestników, którzy 
14 lutego 2002 r. w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Kleciach w grupach wiekowych 
walczyli o awans do szczebla powiatowego, 
do którego premiowani byli zdobywcy I i II 
miejsc.
 Wyniki rywalizacji w eliminacjach gmin-
nych przedstawiły się następująco:
Dziewczęta do 16 lat:
1. Anna Pawlik - Gorzejowa
2. Małgorzata Szafran - Smarżowa
3. Joanna Szafran - Gorzejowa
4. Joanna Łukasik - Bączałka
Chłopcy do 16 lat:
1. Łukasz Pyzia  - Kamienica G.
2. Przemysław Śliwa - Kamienica G.
3. Michał Tomaszewski - Nawsie Brz.
4. Krzysztof Panocha - Smarżowa

Dziewczęta 17-22 lat:
1. Barbara Tyrcha - Smarżowa
2. Agnieszka Zielińska - Grudna G.
3. Magdalena Wójcik - Klecie
4. Agata Szydłowska - Grudna D.
Chłopcy 17-22 lat:
1. Grzegorz Armata - Bączałka
2. Stanisław Mirus - Kamienica G.
3. Mirosław Pietrzycki - Grudna G.
4. Tadeusz Szopa - Klecie
Mężczyźni 23-44 lat:
1. Sławomir Rams - Brzostek
2. Zbigniew Kowalski - Nawsie Brz.
3. Bogdan Stelmach - Klecie
4. Wojciech Bonarek - Brzostek
Mężczyźni powyżej 44 lat:
1. Stanisław Król - Brzostek
2. Edward Kmiecik - Brzostek
 Zawodnicy, którzy wywalczyli trzy 
pierwsze miejsca otrzymali dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd 

23 stycznia reprezentacja Gimna- 
 zjum Nawsie Brzosteckie wystą-

piła w finale wojewódzkim w biegach 
narciarskich stylem klasycznym. Za-
wody rozegrano w Ustianowej, w prze-
pięknej scenerii zimowych Bieszczad. 
Na starcie stanęło ponad 200 dziewcząt 
i chłopców z 17 szkół. Profesjonalnie 
przygotowane trasy, wspaniała pogoda, 
zawodnicy i zawodniczki z Narciarskiej 
Szkoły Sportowej od lat uprawiający 
tę dyscyplinę sportu w Ustrzykach 
Dolnych z całym serwisem, zapleczem 
naukowym i profesjonalnym sprzętem 
- było na co popatrzeć i od kogo się 
uczyć... I od razu zobaczyć, ile dzieli 
nas od najlepszych. 
 Jak na debiutantów przystało... 
zarówno wśród chłopców jak i wśród 
dziewcząt otwieraliśmy stawkę biega-
czy. Tak wylosował komputer. Marek 
Łukasik i Bożena Zastawna wyloso-
wali „1” jako numer startowy. I chociaż 
pierwsi do mety nie dotarli, wstydu nie 
przynieśli. Podobnie jak pozostali bie-
gacze i biegaczki z naszej szkoły. 
 Nasz sprzęt liczył sobie ponad 20 
lat, na takim już dzisiaj się nie biega. 
Ale za rok z pewnością wystartujemy 
na lepszym, już teraz czynimy starania o 
zapewnienie sobie kompletnego wypo-
sażenia drużyny narciarskiej. A ta liczy 
5-ciu chłopców i 5 dziewcząt, z których 
czwórka musi ukończyć dystans 3 km. 
techniką klasyczną, aby zespół został 
sklasyfikowany. Zawody w Ustianowej 
wygrała oczywiście Narciarska Szkoła 
Sportowa z Ustrzyk Dolnych przed Gim-
nazjum Jedlicze i Gimnazjum Lubatowa 

Pierwszy start w narciarskich biegach klasycznych

wśród chłopców; w stawce dziewcząt 
najlepsza znów NSS Ustrzyki Dln. przed 
Gimnazjum Korczyna i Gimnazjum 
Klimkówka.
 Nasze dziewczęta zostały sklasyfiko-
wane na 7 miejscu, chłopcy na 11-tym, 
co przysporzyło nam 60 punktów do 
rankingu szkół na bieżący rok szkol-
ny. Indywidualnie najwyżej z naszych 
sklasyfikowano Kingę Górkę i Tomka 
Rakowskiego, który w pokonanym 
polu zostawił zawodnika z Gimnazjum 
Sportowego Iwonicz Zdrój. Oboje upla-
sowali się w środku stawki. Po biegu 
była gorąca herbata i smaczny obiad 

w szkolnej stołówce, który smakował 
każdemu wybornie. 
 Ta dyscyplina sportu przypadła do 
gustu naszym uczniom... a że startowali 
chłopcy z klasy I-szej i dziewczęta z 
klasy II-giej - za rok z pewnością będą 
starali się poprawić tegoroczne lokaty. 
Biegi narciarskie to szansa dla naszej 
gminy na przyszłość. Drużyna wystąpiła 
w składzie: Bożena Zastawna, Kinga 
Górka, Joanna Przewoźnik, Lidia Strą-
czek, Marek Łukasik, Tomek Rakowski, 
Paweł Józefczyk, Piotrek Fryc i Marek 
Tyluś. 

Zofia Rogowska

Stoją od prawej: Marek Łukasik, Piotr Fryc, Tomasz Rakowski, Marek Tyluś  
i Paweł Józefczyk.
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Gminy w Brzostku, wręczone przez Wójta 
Gminy Leszka Bieńka.
 16 lutego 2002r. przeprowadzone zostały 
zawody szczebla powiatowego, których 
celem było wyłonienie zgodnie z regulami-
nem olimpiady, zawodników, którzy będą 
reprezentować Powiat Dębicki w finale 
wojewódzkim III Podkarpackiej Olimpiady 
Tenisa Stołowego-2002.
 Uroczystego otwarcia i zakończenia im-
prezy gminnej i powiatowej dokonał Wójt 
Gminy Brzostek Leszek Bieniek wraz z 
Dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Brzostku - Kleciach Haliną Nowak.
 Dyplomy i puchary dla uczestników eli-
minacji powiatowych ufundowało Starostwo 
Powiatowe w Dębicy.
 W rywalizacji uczestniczyli przedstawi-
ciele wszystkich gmin powiatu dębickiego. 
Wyniki rywalizacji przedstawiły się nastę-
pująco:
Dziewczęta do 16 lat:
1. Agnieszka Cholewa - Gmina Żyraków
2. Katarzyna Żuchowska - Gmina Żyra-

ków
3. Anna Dudek - Gmina Jodłowa
Chłopcy do 16 lat:
1. Paweł Matusik - Miasto Dębica
2. Piotr Kolbusz - Gmina Dębica
3. Grzegorz Papiernik - Gmina Jodłowa
Dziewczęta 17-22 lat:
1. Barbara Tyrcha - Gmina Brzostek
2. Sylwia Dwojak - Gmina Dębica
3. Agnieszka Zielińska - Gmina Brzostek
Chłopcy 17-22 lat:
1. Robert Warzecha - Gmina Jodłowa
2. Grzegorz Armata - Gmina Brzostek
3. Sebastian Skowron - Gmina Żyraków
Kobiety 23-44 lat:
1. Małgorzata Janiga - Gmina Jodłowa
2. Marta Dziadyk - Gmina Pilzno
3. Małgorzata Golec - Gmina Jodłowa
Mężczyźni 23-44 lat:
1. Stanisław Madej - Gmina Żyraków

2. Sławomir Rams - Gmina 
Brzostek

3. Maciej Ortyl - Gmina 
Żyraków

Mężczyźni powyżej 44 
lat:

1. Stanisław Król - Gmina 
Brzostek

2. Edward Kmiecik - Gmina 
Brzostek

3. Janusz Augustyn - Gmina 
Dębica

Osoby niepełnosprawne:
1. Magdalena Wójcik - 

Gmina Brzostek w kate-
gorii kobiet

2. Adam Białas - Gmina 
Pilzno w kategorii męż-
czyzn.

S. Król
Fot. Anna Bajda

Od lewej: Grzegorz Armata, Stanisław Król, Agnieszka Zielińska, Barbara Tyrcha, Sła-
womir Rams i Magdalena Wójcik
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Wręczenie nagrody Barbarze Tyrcha



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE16

“WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE”
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Redaguje zespół: Marta Król, Józef Nosal, Agata Zbaraża, Ewa Szukała, 
Marta Dodolak
Skład zamknięto: 18 marca 2002 r.
Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie
Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek 
Nr konta: BSR w Krakowie Oddział w Brzostku 985365-4675-271

UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
wiada. Publikując materiał nadesłany 
redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść, która może być sprzeczna z 
naszymi poglądami. Korespondencji 
i materiałów nie zamawianych nie 
zwracamy! Redakcja zastrzega sobie 
możliwość skracania materiałów.

Nowa fasada sklepu przy ulicy  
Szkolnej wywołała różne ko-

mentarze. Graffiti - ta współczesna 
sztuka ulicy zwraca na siebie uwagę 
wyrazistym rysunkiem i szeroką 
gamą kolorów.
 Być może jest to sposób na sza-
rość naszej miejscowości, szcze-
gólnie jesienią i wczesną wiosną. 
Oczami duszy widzę, jak np. na 
budynku lecznicy pasie się „czarna 
krowa w kropki bordo”, na sklepie 
„Centrum” szumi zielony las, a w 
stronę Nawsia po szarym murze 
biegnie biało-czarna zebra.

Pomysł na „kolorowy świat”

Jednym z zadań w planie pracy Rady  
Rodziców Przedszkola Publicznego 

w Brzostku na bieżący rok szkolny 
było: przygotowanie i przedstawienie 
przez rodziców wybranej bajki dla 
dzieci. Pomysł wystawienia bajki przez 
rodziców został przyjęty z uśmiechem 
i powątpiewaniem. Rodzice skomento-
wali - tego nie da się zrealizować. Tylko 
dyrektor przedszkola wierzyła w moż-
liwości i zdolności rodziców. Dodając 
otuchy mówiła - nie ma rzeczy niemoż-
liwych, jeśli człowiek naprawdę czegoś 
chce. Spośród kilku propozycji bajek 
wybrano „Kopciuszka”. Przygotowanie 
bajki rozpoczęto już w listopadzie od 
przydzielenia ról i rozdania tekstu do 
nauki. Od grudnia raz w tygodniu w 
godzinach popołudniowych odbywały 
się próby. Mimo licznych obowiąz-
ków rodzinnych i zawodowych każdy 
starał się tak zorganizować czas, aby 
uczestniczyć w spotkaniach przygo-
towujących bajkę. Każdy z „aktorów” 
(w bajce wzięło udział 23 osoby) we 
własnym zakresie ucharakteryzował się 
na przedstawianą postać. Scenografię 

Wspólna praca zbliża ludzi i przynosi efekty

bajki namalował pan S. Samborski, 
a o muzyczną opraw zadbał pan. S. 
Żydek. Premiera bajki odbyła się w 
czasie zabawy karnawałowej dla dzieci 
przedszkolnych. 
 Pozytywne opinie widzów starszych 
i młodszych zachęciły nas do ponowne-
go przedstawienia bajki dla środowiska 
brzosteckiego. Miało to miejsce 9 marca 

2002 r. w sali kinowej CKi Cz w Brzost-
ku o godz. 14 00.
 Wspólna praca, wspólne zadanie, 
wspólne wyzwanie,  jakim było przy-
gotowanie i przedstawienie bajki o 
Kopciuszku jest przykładem, że można 
aktywnie włączyć rodziców w życie 
przedszkola.

R. M.


