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Ochotnicza Straż Pożarna z Nawsia  
Brzosteckiego 4 maja br. w dzień 

swojego patrona św. Floriana otrzymała 
sztandar, który jest uhonorowaniem jej 
wzorowej 94 letniej pracy
 Uroczystość rozpoczęła się w koś-
ciele parafialnym w Brzostku Mszą św. 
koncelebrowaną, której przewodniczył 
ks. Szymon Nosal pochodzący z Nawsia. 
Okolicznościową homilię wygłosił ks. 
Jerzy Owsiak - również Nawsianin. Po 
Mszy św. kapelan strażaków powiatu 
dębickiego o. Andrzej Mikołajczyk 
poświęcił sztandar ufundowany przez 
społeczność Nawsia Brzosteckiego, na 
którym widnieją słowa „Bogu na chwa-
łę, ludziom na ratunek”. 
 Część oficjalna obchodów odbywała 
się już obok remizy w Nawsiu. Oprócz 
licznie zgromadzonych mieszkańców, 
strażaków i kilkunastu pocztów sztan-
darowych z okolicznych jednostek w 
uroczystościach uczestniczyli m. in. 
poseł Ewa Kantor, asystent posła Edwar-
da Brzostowskiego Zygmunt Żabicki, 
radny Sejmiku Samorządowego Woje-
wództwa Podkarpackiego Jan Pieniądz, 
Starosta Powiatu Czesław Kubek, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Jan Niwa, 
księża rodacy z Nawsia i Brzostku oraz 
księża pracujący w parafii brzosteckiej z 
ks. proboszczem na czele, radni, władze 
powiatowe i wojewódzkie PSP i OSP.
 Z rąk Wójta Gminy Leszka Bieńka 
sztandar odebrał Władysław Tabasz, 
wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych, który przekazał go na ręce druha 
Krzysztofa Zegarowskiego komendanta 
OSP w Nawsiu. Odznaczenia sztandaru 
Złotym Medalem OSP, najwyższym 
odznaczeniem w pożarnictwie, dokonał 
brygadier Adam Bruch.
 Podczas uroczystości dużo mówiło 
się o poświęceniu i zasługach strażaków 
- ochotników, niosących ratunek nie tyl-
ko w walce z ogniem i klęskami żywio-
łowymi, ale również poszkodowanym w 
wypadkach drogowych. Podkreślano też 
kulturową rolę OSP na polskiej wsi.
 Decyzją Zarządu Głównego OSP 16 
strażaków z Nawsia odebrało „Medale 
za zasługi dla pożarnictwa”:
złote: Roman Trojan, Józef Kobak, Le-
szek Bieniek, Eugeniusz Noga, Leszek 
Zięba;
srebrne: Jan Trojan, Janusz Buczek, 
Kazimierz Grygiel;
brązowe: Bogdan Gaweł, Stanisław 
Siwek, Andrzej Baran, Jerzy Ogrodnik, 

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Odznaczenie najbardziej zasłużonych strażaków

Przekazanie sztandaru komendantowi OSP Krzysztofowi Zegarowskiemu 

Poświęcenie sztandaru przez o. Andrzeja Mikołąjczyka
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Marek Gaweł;
Odznakę Wzorowy Strażak: Krystyna 
Grygiel, Jan Noga, Jacek Piotrowski.
 W części artystycznej wystąpili 
uczniowie ze szkoły podstawowej i 
gimnazjum w Nawsiu. Przedstawili oni 
żywot św. Floriana, najmłodsi odtańczy-
li krakowiaka a dziewczęta z gimnazjum 
przedstawiły pokaz sportowo-taneczny. 
Wierszowane życzenia strażakom skła-
dali: Wioletka Zegarowska i Dominik 
Raś. Program przygotowały Urszula 
Wojnarowska i Zofia Rogowska przy po-
mocy Zofii Składanowskiej. Następnie 
gości zabawiała gwiazda estrady - Iwona 
Niedzielska w programie kabaretowym. 
W takie święto nie mogło też zabraknąć 
tradycyjnej strażackiej zabawy tanecz-
nej, która trwała do białego rana.
Świąteczny obiad dla zaproszonych go-
ści oraz oprawę kulinarną zabawy przy-
gotowały gospodynie z Nawsia Brzoste-
ckiego, żony i matki strażaków.

J. N.
Fot. A. Bajda i J. N.

Historia OSP 
w Nawsiu Brzosteckim
Ochotnicze Straże Pożarne to jedne  

z najstarszych organizacji w Pol-
sce, z których wiele, jak OSP w Nawsiu 
Brzosteckim szczyci się chlubnymi tra-
dycjami. Obok działalności w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i walki z 
żywiołem, pełni nader ważne funkcje 
społeczne. Obecnie działalność straży 
wykracza daleko poza cele, dla których 
zostały powołane.
 Z powodu dwóch wojen światowych, 
których fronty przetaczały się przez na-
sze okolice, niewiele jest dokumentów 
opisujących dzieje naszej jednostki w 
początkach jej istnienia. Z nielicznych 
zapisków wiadomo, że jednostka OSP 
w Nawsiu Brzosteckim została zawią-
zana w 1908 roku. Odnotowano udział 
Straży Pożarnej z Nawsia w uroczystej 
koronacji statuy Matki Bożej w Prze-
czycy w roku 1925. Po zakończeniu 
drugiej wojny światowej, w 1946 roku 
ponownie zainicjowano działalność 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu 
Brzosteckim. Oprócz ludzkich chęci 
odradzająca się jednostka nie posiadała 
żadnego sprzętu przeciwpożarowego. 
Z czasem, stopniowo gromadzono pod-
ręczny sprzęt gaśniczy (między innymi 
pozyskano pompę ręczną), który został 
umieszczony w samodzielnie wybudo-
wanej drewnianej remizie strażackiej.

 Później, dzięki samo-
zaparciu i mozolnej pra-
cy mieszkańcy otrzyma-
li pierwszą motopompę 
spalinową, która została 
poświęcona w dniu 15 
czerwca 1958 roku.
 Z biegiem lat stop-
niowo powiększano 
dorobek lokalowy i 
sprzętowy. W 1989 r. na 
zebraniu sprawozdaw-
czym druhowie podjęli 
uchwałę o rozbudowie 
remizy i po upływie 
roku budynek został od-
dany do użytku. Dwa 
lata później otrzymali 
samochód marki Żuk - 
GLM, sfinansowany ze 
środków wsi i Urzędu 
Gminy Brzostek. W 1996 r. pozyskali 
drugi samochód - Star 29, który wyma-
gał remontu. Tego zadania podjęli się 
sami druhowie i na dodatek postano-
wili wybudować dla niego garaż. Prace 
budowlane oraz instalację elektryczną 
wykonali, jak zwykle własnymi siłami 
i 6 października 1996 r. dokonano uro-
czystego otwarcia i przekazania wyre-
montowanego samochodu do użytku. 
Na tym ich działania się nie skończyły. 
Na początku 1998 r. podjęto starania 
o włączenie jednostki do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w 
konsekwencji czego 4 listopada 1998 
r. Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej podpisał akt włącze-
nia Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Nawsiu Brzosteckim do KSRG. W 
dalszym ciągu dążono do polepszenia 
bazy lokalowej i sprzętowej. Czyniono 
starania o zakup średniego samochodu 
gaśniczego. W tym celu pozyskano od 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w 
Rzeszowie 20 tys. zł., natomiast od 
Zarządu i Rady Gminy Brzostek 110 
tys. zł. Wówczas zakupiono nowy sa-
mochód. (W pracach tych najbardziej 
udzielał się druh Krzysztof Zegarow-
ski).
 Obecnie jednostka posiada: 2 samo-
chody gaśnicze wyposażone również 
w sprzęt ratownictwa technicznego, 3 
radiotelefony Motorola, piłę do drewna 
Husqvarna, szlifierkę kątową, zestaw 
prądotwórczy z masztem oświetlenio-
wym i reflektorami przenośnymi, noży-
ce tnąco-rozpierające Lukas, poduszki 
pneumatyczne Sawa, łączność bazową 
z PSK w Dębicy, selektywne wywoła-
nie, aparaty do oddychania Auer.

 OSP w Nawsiu Brzosteckim wie-
lokrotnie brała i nadal bierze aktywny 
udział w działaniach ratowniczo-gaś-
niczych na terenie własnej gminy, jak 
również poza terenem gminy, powiatu, 
a nawet województwa. Od kilkunastu 
lat jest jednostką prężnie działającą 
na terenie gminy Brzostek, o czym 
świadczą choćby czołowe lokaty na 
zawodach gminnych, rejonowych i 
wojewódzkich. Na pierwszych za-
wodach powiatowych w klasyfikacji 
ogólnej jednostka nasza zajęła drugie 
miejsce.
 Aktywnie zaznaczyła swoją obec-
ność w działaniach prowadzonych 
podczas powodzi w 1997 roku w 
miejscowości Wola Rogowska, gdzie 
w bardzo trudnych warunkach, często 
z narażeniem życia pracowano przy 
umacnianiu wałów przeciwpowo-
dziowych przy Ujściu Dunajca do 
Wisły. Również duży wkład włożono 
w usuwaniu skutków powodzi w miej-
scowości Trzciana koło Limanowej. 
W 2001 roku jednostka brała udział 
w akcji powodziowej w miejscowości 
Gorzyce, woj. podkarpackie.
 W roku 2001 przy gimnazjum w 
Nawsiu Brzosteckim przy współ-
udziale OSP powstała Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza. W tegorocznej 
edycji konkursu Młodzież Zapobiega 
Pożarom w eliminacjach gminnych 
pierwsze miejsce zajęła druhna z tej 
drużyny. W konkursie powiatowym 
zajęła 4 miejsce. 
 Jednostka OSP w Nawsiu Brzoste-
ckim należy do przodujących jednostek 
w gminie Brzostek, czego dowodem są 
liczne nagrody i wyróżnienia.

Odznaczenie sztandaru Złotym Medalem OSP
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Gminne uroczystości 3 maja rozpo- 
częły się Mszą św. w kościele 

parafialnym w Brzostku odprawioną w 
intencji Ojczyzny. Poczty sztandaro-
we, przygrywająca kapela oraz piękna 
pogoda towarzyszyły uczestnikom 
przemarszu do GOK-u, połączonego 
ze składaniem wiązanek kwiatów pod 
pomnikiem i tablicami pamiątkowy-
mi. W sali kinowej, po wysłuchaniu 
hymnu państwowego, do zebranych 
przemówił Wójt Gminy Brzostek Le-
szek Bieniek.
 Część artystyczną o charakterze 
patriotyczno-religijnym w wykonaniu 
uczniów SP w Brzostku poprzedziła 
niecodzienna uroczystość wręczenia 
aktów mianowania na pierwszy stopień 
oficerski 24 kombatantom z terenu 
gminy Brzostek. Akty mianowania z rąk 

ppłk. Zenona Kamińskiego odebrali: 
Ignacy Augustyn z Brzostku, Alfred 
Dziedzic z Bukowej, Jan Kolbusz z 
Brzostku, Ludwik Kolbusz z Januszko-
wic, Franciszek Pietrucha z Januszko-
wic, Franciszek Pietrzycki z Brzostku 
(pośmiertnie), Kazimierz Płaziak z 
Januszkowic, Stefan Czech z Brzostku, 
Bolesław Dziedzic z Przeczycy, Tade-
usz Dziedzic z Bukowej, Zofia Gąsior 
z Kamienicy Górnej, Józef Gleń z 
Bączałki, Edward Grzesiakowski z 
Zawadki Brzosteckej, Józef Kmiecik 
ze Smarżowej, Stanisław Kowalski z 
Kamienicy Górnej, Sławomir Piątek z 
Brzostku, Wojciech Pieniądz z Nawsia 
Brzosteckiego, Stanisław Prokuski z 
Głobikówki, Antoni Szczur z Bączałki, 
Józef Szczur z Grudnej Dolnej, Tade-
usz Winiarski z Kamienicy Górnej, 

Roman Wnuk z Brzostku, Franciszek 
Zastawny z Woli Brzosteckiej i An-
drzej Barys z Grudnej Dolnej.
 W imieniu mianowanych podzięko-
wanie złożył Roman Wnuk - prezes koła 
gminnego Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych.
 Wszyscy zgromadzeni gorąco okla-
skiwali młodych artystów przygotowa-
nych przez p. Marię Smoroń, Elżbietę 
Sarnecką, Grażynę Maziarz, Magdalenę 
Przebiędę i Janusza Łąckiego.
 Po akademii wszyscy zaproszeni 
spotkali się przy kawie i ciastku, a 
czas umilała im kapela Brzostowia-
nie”. Oprawę wizualną uświetniały 
prace młodzieży z kółka plastycznego 
działającego przy GOK: Anny Szweda, 
Wojciecha Szybista i Agnieszki Sro-
czyńskiej, którym serdecznie dzięku-
jemy za udostępnienie obrazów.

a. l.

Mianowania dla kombatantów

ZARZąD GMINY w BRZOSTKU
ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:
1. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku
2. Gimnazjum w Siedliskach Bogusz
3. Szkoły Podstawowej w Gorzejowej
4. Szkoły Podstawowej im. Ks. dr. Józefa Jałowego  w Przeczycy
5. Szkoły Podstawowej w Smarżowej

1.	Do	udziału	w	konkursie	na	stanowisko	dyrektora	szkoły	mogą	przystąpić	
kandydaci,	którzy	spełniają	wymogi	określone	w	Rozporządzeniu	Ministra	
Edukacji	Narodowej	z	dnia	15	lutego	1999	r.	w	sprawie	wymagań,	jakim	
powinny	odpowiadać	osoby	zajmujące	stanowiska	dyrektorów	oraz	inne	
stanowiska	kierownicze	w	przedszkolach	oraz	w	poszczególnych	typach	
szkół	i	placówek	(Dz.	U.	Nr	14,	poz.	126	z	późn.	zm.).

2.	Oferty	przystępujących	do	konkursu	powinny	zawierać:
a)	pisemne	zgłoszenie	do	konkursu	wraz	z	koncepcją	pracy	na	stanowisku	
dyrektora	szkoły,

b)	dokumenty	potwierdzające	kwalifikacje	wymagane	na	stanowisku	dy-
rektora,

c)	 dokumenty	 potwierdzające	 posiadanie	 studiów	 podyplomowych	 lub	
kursu	kwalifikacyjnego	z	zakresu	zarządzania	oświatą,	jeżeli	kurs	na-
daje	kwalifikacje	w	sposób	określony	w	przepisach	w	sprawie	placówek	
doskonalenia	nauczycieli,

d)	kwestionariusz	osobowy,
e)	dokumenty	potwierdzające	co	najmniej	pięcioletni	staż	pracy	pedago-
gicznej	na	stanowisku	nauczyciela,

f)	pisemną,	co	najmniej	dobrą	ocenę	pracy	w	przedszkolu	lub	szkole	uzyska-
ną	w	okresie	pięciu	lat		bezpośrednio	przed	powierzeniem	stanowiska,

g)	aktualne	świadectwo	lekarskie	potwierdzające	warunki	zdrowotne	nie-
zbędne	do	zajmowania	stanowiska	nauczyciela	w	danym	typie	szkoły.

3. Oferty z dokumentami, w zamkniętych kopertach, należy składać w 
biurze Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku, 
ul. Rynek 1, pokój 16,  w terminie do 31 maja 2002 r. na adres: Zarząd 
Gminy w Brzostku, 39-230 Brzostek, z zamieszczoną nazwą szkoły, 
której dotyczy konkurs.

O	dopuszczeniu	do	konkursu,	terminie	i	miejscu	jego	odbycia	poszczególni	
kandydaci	zostaną	powiadomieni	indywidualnie.
Szczegółowe	informacje	na	temat	konkursów	można	uzyskać	pod	numerami	
telefonów:	(014)	6830376	lub	(014)	6830111	wew.	113.

Kiedy w lutym br. przepływająca  
Wisłoką kra lodowa naruszyła 

poważnie konstrukcję drewnianego 
mostu w Skurowej, który został 
zamknięty dla pieszych, sytuacja 
mieszkańców tej wsi, a zwłaszcza 
dzieci uczęszczających codziennie do 
szkoły w Brzostku, stała się bardzo 
trudna.
 Na zebraniu wiejskim z miesz-
kańcami wsi postanowiono o ko-
nieczności podjęcia starań w sprawie 
budowy nowego mostu. Delegacja 
społeczności wiejskiej spotkała się 
z posłem Edwardem Brzostowskim, 
który poparł inicjatywę i obiecał 
pilotować całą sprawę. Gmina Brzo-
stek wraz ze Starostwem Dębickim 
wystosowała pismo do Ministerstwa 
Obrony Narodowej o wyrażenie 
zgody na bezpłatną odbudowę mostu 
przez wojsko. MON w szybkim cza-
sie wyraziło pozytywną opinię i 15 
maja br. przybyło do Brzostku 25 żoł-
nierzy 12 Ośrodka Przechowywania 
Sprzętu z Niska na czele z kierującym 
wszystkimi pracami mjr Arkadiuszem 
Jeżem. Jednostka jest doświadczona 
w zakresie realizowania tego typu 
inwestycji. Ostatnią jest oddany do 
użytku w grudniu ubiegłego roku 

Już  
niedługo
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Dokładnie rok temu parafianie Gorzejowej i Jaworza prze- 
żywali tragiczną śmierć proboszcza ks. Jana Kulasa, 

który zginął w wypadku samochodowym jadąc karetką 
pogotowia do szpitala w Dębicy.
15 maja br. w kościele parafialnym w Gorzejowej odbyła 
się Msza żałobna pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana 
Styrny z diecezji tarnowskiej. Uczestniczyli w niej księża z 
dekanatu Pilzno, księża rodacy oraz księża współpracujący 
ze zmarłym ks. Janem Kulasem.
W uroczystej Mszy św. udział wzięli wójt Gminy Brzostek 
Leszek Bieniek, burmistrz Pilzna Edward Serwatka oraz 
rodzina zmarłego księdza.
Wdzięczni za wieloletnią posługę kapłańską parafianie po 
brzegi wypełnili mały kościółek „na górach”.
Jako wotum wdzięczności ufundowali granitowe schody przy 
wielkim ołtarzu. Biskup dokonał odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy granitowej, gdzie złotymi literami napisano:


KSIĄDZ KANONIK

JAN KULAS
PROBOSZCZ W GORZEJOWEJ

(1974 - 2001)

CZŁOWIEK WIELKIEJ ŻYCZLIWOŚCI,
GORLIWY DUSZPASTERZ

WEDŁUG SERCA BOŻEGO,
DOBRY I WIERNY SŁUGA BOGA
I POWIERZONYCH MU LUDZI

ODSZEDŁ DO PANA
DNIA 15 MAJA 2001 ROKU.

W I ROCZNICĘ ŚMIERCI
WDZIĘCZNI PARAFIANIE

 Tablicę wykonał właściciel firmy „Granit S. C.” Piotr 
Janowski.
 Po Mszy św. delegacja parafian wyjechała na cmentarz w 
Zasowie, rodzinnej miejscowości ks. Jana Kulasa, aby tam 
złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie.
 Nad przebiegiem uroczystości i pracami związanymi z jej 
przebiegiem czuwał nowy proboszcz parafii Gorzejowa ks. 
Jan Gajda, któremu parafianie składają serdeczne podzięko-
wania i życzą sukcesów w pracy duszpasterskiej na nowej 
placówce.

H. Dziedzic

W rocznicę śmierci Katolicki Klub Sportowy „Alpin” im. Jana 
Pawła II w Rzeszowie oraz Parafia św. Józefa 
na Staromieściu zapraszają wszystkich sym-

patyków sportu do wzięcia udziału w XI Ogól-
nopolskiej Pielgrzymce Rowerowej Rzeszów 

- Częstochowa szlakiem Jana Pawła II.
Trasa wyprawy liczy ok. 600 km i wiedzie 

przez sanktuaria Maryjne Polski południowej:
Tuchów - Ludźmierz - Krzeptówki - Zakopane 

- Kalwaria Zebrzydowska - Jasna Góra.
Czas - 6 dni (22-27 czerwca). 

Pielgrzymka będzie nie tylko możliwością 
sprawdzenia swoich możliwości fizycznych, ale 

także czasem refleksji nad swoim życiem.

 Koszt całej pielgrzymki wynosi 300 zł (noclegi, wyży-
wienie, koszty organizacyjne, itp.). Nie zawiera on kosztu 
powrotu z Częstochowy do miejsca zamieszkania. Dla osób 
z Rzeszowa i okolic, jak również dla wszystkich chętnych 
organizowany jest transport osobowy oraz dla rowerów 
docelowo do Rzeszowa w cenie 50 zł. 
 Przy zapisie (wypełnieniu karty zgłoszeniowej) należy 
wpłacić wpisowe 100 zł, pozostałą kwotę 200 zł (lub 250zł w 
przypadku powrotu do Rzeszowa) najpóźniej do 31 maja. 
Można oczywiście od razu dokonać całości wpłaty.
 Wszelkich wpłat dokonujemy na konto: 
nr 10601608-330000182612 - parafia rzym. - kat. św. Józefa, 
ul. Partyzantów 38, 35-234 Rzeszów, (rachunek pomocniczy 
parafii przeznaczony na rzecz rajdów rowerowych), Bank 
BPH o/Rzeszów, ul. Słowackiego 5, 35-017 Rzeszów z 
dopiskiem Rajd rowerowy Częstochowa
 Wszelką korespondencję kierujemy na adres:
Centrum Informacji o Rajdach Rowerowych, ks. Mariusz 
Nowak, ul. Partyzantów 38, 35-234 Rzeszów, woj. podkar-
packie, tel. 0 - 17/ 852 93 43 lub 0 - 601/ 071 850, e-mail: 
marionov@poczta.onet.pl 
 Liczba miejsc na pielgrzymkę jest ograniczona. Decyduje 
kolejność zgłoszenia - przesłania kompletu wypełnionych 
dokumentów oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego 100 zł 
na adres organizatorów.
 Wszystkie informacje o stanie przygotowań do wyprawy 
oraz wzory potrzebnych dokumentów są na stronie interne-
towej: www.klubalpin.republika.pl 

Organizatorzy

most w Piotrkowicach gm. Tuchów. 
 Praca jest ciężka, niemniej jednak, 
jak na wojsko przystało postępuje 
sprawnie i jej pierwsze efekty są już 
widoczne. W tym tygodniu zostanie 
zakończony demontaż starego mostu. 
Nowy o dł. 112 m i obciążeniu do 
20 ton będzie z pewnością trwalszy 
i mocniejszy od poprzedniego. Bu-
dowany jest z dźwigarów stalowych 
(dwuteowników 250) o rozpiętości 
14-21m na podporach stalowych z 

rur 358 mm. Wyłożony zostanie na-
wierzchnią asfaltową. 
 Najważniejsze prace wykonują 
żołnierze zawodowi - operatorzy 
sprzętu, natomiast prace pomocnicze 
należą do żołnierzy zasadniczej służ-
by zawodowej. Zakończenie budowy 
i oddanie mostu do użytku przewiduje 
się na dzień 14 września br. Budo-
wa nowego mostu w Skurowej jest 
inwestycją powiatu, jednak gmina 
Brzostek partycypuje w jej kosztach, 

pokrywając m.in. część kosztów ma-
teriałów, paliwa i zakwaterowania. 
 Jak zapewnił nadzorujący prace 
mjr Adam Bednarczyk warunki za-
kwaterowania żołnierzy w internacie 
ZSR w Brzostku są bardzo dobre. Do-
brze układa się również współpraca z 
miejscowymi władzami oraz miesz-
kańcami Skurowej, którzy interesują 
się przebiegiem prac i w każdej chwili 
służą pomocą.

A. Zbaraża
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Urodził się 27 XII 1885 r. w Skuro- 
wej, w wielodzietnej rodzinie 

chłopskiej Jana i Marii z Nawraca-
jów. Ojciec, sam będąc niepiśmienny, 
zatroszczył się, aby jego syn obok 
wdrażania się w zajęcia gospodarskie 
posiadał również sztukę pisania i 
czytania. Pierwsze lekcje młody Józef 
pobierał u miejscowego nauczyciela 
Józefa Chajca. Matka zaś, mająca 
szczególne nabożeństwo do Matki 
Bożej często, latem nawet codzien-
nie, prowadziła swego kilkuletniego 
syna do odległego o 3 km kościoła w 
Przeczycy, przed obraz Maryi. Mając 
8 lat Józef rozpoczął naukę w cztero-
klasowej szkole ludowej w Brzostku, 
znanej z dobrego poziomu nauczania 
i surowej dyscypliny. Po ukończeniu 
szkoły ludowej zdał egzamin i został 
przyjęty w 1897 r. do Państwowego 
Gimnazjum w Jaśle. Wśród grona pro-
fesorów jasielskiego gimnazjum spot-
kał wielu pedagogów i wychowawców 
dużego formatu. Należeli do nich dwaj 
dyrektorzy - Klemens Sienkiewicz i 
Józef Słotwiński, profesor filologii 
klasycznej Michał Pelczar, profesor 
języka polskiego Michał Szydłowski i 
cieszący się wielkim szacunkiem mło-
dzieży katecheta ks. Stanisław Falęcki. 
Dla Józefa najwyższym autorytetem 
był profesor nadobowiązkowego wów-
czas przedmiotu historii, Władysław 
Węgrzyński - powstaniec z 1863 r. 
 W czasie uczęszczania do gimna-
zjum (1897 - 1905), kształtowała się 

również chrześcijańska postawa Józe-
fa. Niemal codziennie był na Mszy św. 
w kaplicy gimnazjalnej. Przychodził tu 
na prywatną modlitwę i uczestniczył 
we wspólnych ćwiczeniach rekolek-
cyjnych, korzystał z posługi sakra-
mentalnej. W tej atmosferze odczytał 
swoje powołanie i postanowił „iść na 
teologię, aby nad ludem popracować, 
podnieść go w oświacie i kulturze”. 
Ostatecznej decyzji nie było mu jednak 
łatwo podjąć. Atrakcyjne wydawały się 
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie i Jana Kazimierza we 
Lwowie, tym bardziej, że obydwie te 
uczelnie cieszyły się wśród gimnazjali-
stów jasielskich wielką popularnością. 
O podjęciu decyzji wstąpienia do Se-
minarium Duchownego w Przemyślu 
zadecydowała postawa matki Józefa. 
Wraz z nim znalazło się tu dziewięciu 
jego kolegów gimnazjalnych.
 Pobyt w Seminarium to dla alumna 
Józefa „czas największych wzlotów 
duszy, serca i umysłu”, ale też różnych 
rozterek i wątpliwości co do słuszności 
wybranej drogi. Młodego studenta 
teologii fascynowały szczególnie 
wykłady wielkiego erudyty ks. Prof. 
Kazimierza Waisa - wykładowcy filo-
zofii i ks. Jana Balickiego - profesora 
teologii dogmatycznej. Po czterech 
latach formacji duchowej i studiów 
otrzymał 24 czerwca 1909 r. w katedrze 
przemyskiej święcenia kapłańskie z rąk 
ówczesnego ordynariusza bpa Józefa S. 
Pelczara.
 Pierwszą placówką duszpasterską 
ks. Józefa była parafia Mościska 
- jedna z większych w diecezji. Tu z 
wielkim zaangażowaniem poświęcił 
się pracy katechetycznej. Pozostały 
czas wypełniała mu działalność w 
przyparafialnych stowarzyszeniach 
i komitetach społeczno-charytatyw-
nych. Podobnie było i w Rudniku nad 
Sanem, dokąd został po roku przenie-
siony z Mościsk. W 1911 r. złożył w 
Przemyślu egzamin uprawniający go 
do nauki religii w szkołach średnich. 
Od nowego roku szkolnego 1912/1913 
objął tymczasowo posadę katechety 
w „swoim” gimnazjum w Jaśle. Po 
powrocie stałego katechety do Jasła 

ks. Józef otrzymał posadę zastępcy 
katechety w I Gimnazjum w Rzeszo-
wie. Swoje wystąpienia - katechezy 
i kazania przygotowywał bardzo sta-
rannie. Pełniejszemu wchodzeniu w 
zagadnienia katechezy sprzyjała jego 
przynależność do rzeszowskiego Koła 
Księży Katechetów. Okazję do bliż-
szego kontaktu z młodzieżą dawał też 
ks. Józefowi fakt, iż był on prefektem 
bursy gimnazjalnej. Poza gimnazjum 
był opiekunem Towarzystwa Sług pod 
Wezwaniem św. Zyty, działającego 
przy kościele farnym w Rzeszowie.
 Wybuch I wojny światowej zastał 
ks. Józefa w Rzeszowie. Mimo szcze-
rych chęci nie udało mu się podjąć 
pracy kapelana wojskowego na fron-
cie. W obawie przed zbliżającymi się 
wojskami rosyjskimi opuścił rodzinną 
Skurową, gdzie chwilowo przebywał 
i wyjechał do Wiednia. Tutaj pod-
jął starania o przyjęcie do Instytutu 
„Frintaneum” i rozpoczął studia na 
Uniwersytecie Wiedeńskim, za zezwo-
leniem bpa Pelczara, którego spotkał 
w Wiedniu. Studia absorbowały go 
bardzo. „Nie znałem innej drogi, jak do 
kościoła na Mszę św. i na uniwersytet”, 
napisał w kilka lat później. Niestety, 
to co wcześniej nie było mu dane, w 
Wiedniu pokrzyżowało mu jego plany. 
W maju 1915 r. powołany został do 
wojska i skierowany na Węgry, gdzie 
pracował w kancelarii jako adiutant. 
Ta praca nie odpowiadała młodemu 
kapłanowi, który widział się wśród 
żołnierzy rodaków pozostawionych 
bez opieki duszpasterskiej. Chcąc być 
bliżej potrzebujących jego posługi ka-
płańskiej zabiegał o zmianę charakteru 
dotychczasowej służby. Nie podołał 
jednak trudom żołnierskiego życia. 
Na skutek choroby został skierowany 
na leczenie. Po powrocie do zdrowia 
znalazł się w Jarosławiu. Mieszkając w 
klasztorze ojców dominikanów pełnił 
posługę duszpasterską wśród chorych 
w szpitalu wojskowym. Wolne chwile 
przeznaczał na studia prywatne. Dzięki 
temu już w 1916 r. złożył zaległe eg-
zaminy i uzyskał na Wydziale Teologii 
Uniwersytetu we Lwowie tytuł doktora 
teologii. Od lipca 1918 r. był kapelanem 
garnizonu wojskowego w Rzeszowie. 
Na stanowisku tym pozostał do chwili 
demobilizacji. Powróciwszy do cywila 
ponownie podjął obowiązki katechety 
w I Gimnazjum w Rzeszowie.

Ks. Józef Jałowy (1885-1954),
katecheta szkół średnich, społecznik, organizator parafii Chrystusa 
Króla w Rzeszowie i jej pierwszy proboszcz, doktor teologii.
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 Jako katecheta prowadził szeroką 
działalność duszpasterską. Był prefek-
tem bursy gimnazjalnej, opiekunem 
Towarzystwa Sług, moderatorem 
Sodalicji Mariańskiej Pań, uczestni-
czył w działalności charytatywnej, 
odrestaurował kościół gimnazjalny, 
redagował czasopismo „Ziemia Rze-
szowska”, był zastępcą dyrektora 
Drukarni Udziałowej i autorem kilku 
pozycji książkowych. Nadto Minister-
stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego mianowało go członkiem 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 
dla nauczycieli szkół powszechnych 
w Rzeszowie i egzaminatorem dla 
katechetów składających co trzy lata 
specjalny egzamin z religii.
 W 1924 r. opuścił I Gimnazjum i 
objął funkcję katechety w Seminarium 
Nauczycielskim w Rzeszowie. Tu 
oprócz zajęć z religii prowadził dzia-
łalność w Sodalicji Mariańskiej wśród 
studiującej młodzieży. Efektem tych 
wysiłków było stworzenie dziewięciu 
sekcji, w których prowadzona przez 
niego młodzież mogła lepiej przygo-
tować się do pracy nauczycielskiej, 
zgodnie z własnymi zainteresowa-
niami. Jednocześnie nadal działał w 
różnych bractwach i stowarzyszeniach 
i kontynuował działalność pisarską.
 Osobistym sukcesem ks. Jałowego 
była dokonana w 1925 r. koronacja 
obrazu Matki Bożej w Przeczycy. Był 
on sekretarzem ks. Stefana Momid-
łowskiego, przewodniczącego komisji 
koronacyjnej powołanej przez bpa J. 
Pelczara w 1922 r. Wśród odnotowa-
nych łask za wstawiennictwem Matki 
Bożej Przeczyckiej znalazło się też 
świadectwo ks. Jałowego, który doznał 
łaski odzyskania zdrowia. Troskę o 
rozszerzenie kultu Pani Przeczyckiej 
powierzył ks. Jałowemu w testamen-
cie zmarły w 1920 r. proboszcz parafii 
Przeczyca. Za zgodą, a raczej na prośbę 
następnego proboszcza, ks. Jałowy był 
faktycznym prezesem koronacyjnego 
komitetu parafialnego. Koronacji 
dokonał 15 sierpnia 1925 r. sufragan 
przemyski bp Karol Józef Fischer w 
asyście biskupów tarnowskich - bpa 
Leona Wałęgi i bpa Edwarda Koma-
ra.
 Kolejnym wielkim dziełem ks. 
Jałowego była budowa kaplicy dla 
studentów Seminarium Nauczyciel-
skiego. Bp Anatol Nowak wyrażając 

zgodę na podjęcie tego dzieła, polecił 
wybudować kościół, który służyłby 
nie tylko młodzieży, ale i mieszkań-
com sąsiednich ulic. W celu zdobycia 
potrzebnych środków materialnych, w 
1927 r. wyjechał ks. Jałowy do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie podczas rocz-
nego pobytu prowadził działalność 
duszpasterską wśród Polonii i uczył 
dzieci polskich emigrantów języka 
polskiego. Z zebranych wówczas 4000 
dolarów, 500 przeznaczył po powrocie 
do kraju na odmalowanie kościoła 
w Przeczycy, a pozostałą kwotę na 
budowę kościoła w Rzeszowie. By 
zdobyć dalsze fundusze na ten cel 
zaangażował się w działalność kazno-
dziejską głosząc szereg kazań okolicz-
nościowych, rekolekcji parafialnych i 
misji ludowych. Jednocześnie kierował 
apele o pomoc do wiernych w Polsce 
i Stanach Zjednoczonych. Budowę 
kościoła rozpoczęto w maju 1931 r., 
a ukończono w cztery lata później. W 
1936 r. bp Franciszek Barda mianował 
ks. Jałowego rektorem tego kościoła. 
Aktu poświęcenia dokonał 10 paździer-
nika 1937 r. delegat biskupi ks. infułat 
Michał Tokarski, ówczesny proboszcz 
fary rzeszowskiej i dziekan rzeszow-
ski. Kościół służył głównie młodzieży 
studiującej i gromadził na Msze św. 
niedzielne mieszkańców najbliższych 
ulic. 
 Ożywioną działalność rektorską i 
katechetyczną ks. Jałowego przerwał 
wybuch II wojny światowej. Ks. Ja-
łowy został powołany do wojska. Na 
szczęście wkrótce został zwolniony i 
powrócił do dotychczasowych zajęć 
duszpasterskich, aż do chwili zamknię-
cia przez władze okupacyjne kościoła 
rektorskiego pw. Chrystusa Króla. Po 
kryjomu ks. Jałowy odprawiał Msze 
św. w zamkniętym kościele, a dla 
szerszego grona wiernych czynił to w 
kaplicy sióstr albertynek przy ul. Spyt-
ka Ligęzy. Przez cały okres okupacji 
udzielał pomocy żołnierzom Armii 
Krajowej i działał w Polskim Czerwo-
nym Krzyżu jako delegat oddziału rze-
szowskiego. Z jego inicjatywy działały 
w czasie okupacji dwie kuchnie, które 
wydawały potrzebującym bezpłatnie, 
lub za symboliczną opłatą 600 obiadów 
dziennie. 
 Po zakończeniu wojny powrócił 
ks. Jałowy do pracy katechetycznej 
w Liceum Pedagogicznym. W 1947 

r. otrzymał do pomocy przy kościele 
wikariusza. W związku z szybkim 
wzrostem liczby ludności Rzeszowa 
rozpoczął starania o utworzenie przy 
kościele Chrystusa Króla parafii. Stało 
się to 25 listopada 1948 r. na mocy 
decyzji bpa F. Bardy. Ks. Jałowy został 
administratorem nowej parafii. Rok 
1949 przyniósł pogorszenie sytuacji 
na linii władza „ludowa” - Kościół 
katolicki. Ks. Jałowy został zwolniony 
ze stanowiska katechety w Liceum 
Pedagogicznym pod pretekstem osiąg-
nięcia wieku emerytalnego. Młodzieży 
zakazano uczestniczyć w Mszach i 
nabożeństwach dla niej odprawia-
nych. Mimo tego zakazu młodzież 
uczestniczyła nie tylko w liturgii, ale 
i w lekcjach religii organizowanych 
w kościele. Mimo zaawansowanego 
wieku i utraty wikariusza i katechety 
w II Gimnazjum, ks. Jałowy prowadzi 
szeroko zakrojoną działalność dusz-
pasterską, głównie wśród młodzieży. 
Zorganizował w tym czasie Bractwo 
Różańca Św., Arcybractwo Najświęt-
szego Sakramentu, Towarzystwo 
Trzeźwości, oddział parafialny Związ-
ku „Caritas” i powołał Radę Parafialną. 
Nadal też odprawiał nabożeństwa u 
sióstr albertynek, był spowiednikiem 
sióstr szarytek, moderatorem Sodalicji 
Mariańskiej Pań i Panien i opiekunem 
Towarzystwa Sług. Zrezygnował na-
tomiast z funkcji w Komitecie Opieki 
Społecznej, Komitecie Miejskim i Ko-
mitecie Wojewódzkim, co w zaistniałej 
sytuacji społeczno - politycznej było 
zrozumiałe.
 Jego pracowite, pełne oddania i po-
święcenia kapłańskie życie przerwała 
śmierć w szpitalu powszechnym w 
Rzeszowie w dniu 8 lutego 1954 r. 
W testamencie wszystko co posiadał 
przeznaczył na rzecz kościoła i Parafii 
Chrystusa Króla. Uroczystościom 
pogrzebowym przewodniczył sufra-
gan przemyski bp Wojciech Tomaka 
w otoczeniu wielu kapłanów i tłumu 
wiernych. Ciało ks. Jałowego złożo-
ne zostało na wieczny spoczynek na 
cmentarzu na Pobitnem. Jego imię nosi 
jedna z rzeszowskich ulic.

przedruk z:
Ks. Stanisław Nabywaniec, Ksiądz Jó-
zef Jałowy (1885 - 1954) - Duszpasterz 
Rzeszowa, w: Zwiastowanie, Pismo 
Diecezji Rzeszowskiej Nr 4, 1993 r.
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Węgiel i kopalnia w Grudnej cd.
Kopalnia w latach 1938 - 1958

Późną jesienią 1938 roku bracia Gajo- 
wie rozpoczęli eksploatację węgla. 

Kopalnię traktowali jak swoją własność. 
Szyby, chodniki, sposób urobku i trans-
portu węgla nie uległy zmianie. Również 
załoga pozostała ta sama. Tragiczny dla 
Polski wrzesień 1939 roku nie miał wpły-
wu na rytm pracy w kopalni. Wielkość 
wydobycia nie uległa zmianie.
 Do transportu węgla w szybie używano 
koni, które obracały kierat. W czasie oku-
pacji niemieckiej Gajowie sprowadzili do 
kopalni dodatkową maszynę parową. W 
tym czasie w południowej części złoża 
rozpoczęto budowę nowego szybu wydo-
bywczego. W planach miał to być głęboki 
szyb. Jednak brak rozeznania geologicz-
nego i błędy techniczne zniweczyły te 
plany. W trakcie budowy nastąpił nagły 
i gwałtowny przypływ wody. Woda ze 
starych wyrobisk; tych jeszcze z czasów 
Sanguszki i Stokłosy, zalewała szyb z taką 
siłą, że pracujący w nim górnicy cudem 
uratowali życie. Zabrakło jednak środków 
finansowych i determinacji do wypompo-
wania wody. Zaniechano dalszej budowy, 
pozostało tylko wspomnienie o zalanym 
szybie.
 W latach okupacji nie inwestowano w 
kopalnię. Jedynie późną jesienią i zimą 
sprzedawano wydobyty węgiel.
 W 1944 i na początku 1945 roku linia 
frontu II Wojny Światowej podzieliła 
Grudną na dwie części. W wyniku artyle-
ryjskiego ostrzeliwania baraki i inne po-
mieszczenia kopalni uległy zniszczeniu. 
Natomiast szyby i zabudowa podziemna 
nie zostały uszkodzone. Od wiosny 1944 
roku do lata 1946 roku kopalnia nie była 
czynna. Zawierucha wojenna, zmiany 
ustrojowe w Polsce nie sprzyjały rozpoczę-
ciu eksploatacji węgla. Jesienią 1946 roku 
uruchomił kopalnię bliżej nieokreślony 
górnik - kierownik. Prowadził urobek i 
sprzedaż węgla. Miejscowa ludność, nie-
stety, nie pamięta dokładnego brzmienia 
nazwiska tego człowieka. „Chyba Błasz-
kiewicz” - wspominają najstarsi.
 W 1947 roku bracia Gajowie powrócili 
do Grudnej. Po spotkaniu z tajemniczym 
kierownikiem kopalni nastąpiła ostra 
wymiana zdań. Ani jedna, ani druga stro-
na konfliktu nie dysponowała prawem 
własności do kopalni. W końcu Gajowie 
zostali w Grudnej‚ a jednoroczny kie-
rownik opuścił wieś. W ten sposób byli 
współpracownicy Stokłosy próbowali 
przedłużyć żywot kopalni i swój interes. 
Jednak w listopadzie 1948 roku otrzymali 
zakaz eksploatacji węgla. Przez osiem 

najbliższych lat kopalnia nie istniała.
W 1955 roku posłem do Sejmu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej został Kosiba 
z Jasła. Znał go dobrze miejscowy sołtys, 
Julian Kwiatek. Namówił on posła, aby 
„władza ludowa” pozwoliła uruchomić 
kopalnię. Sprawa trafiła na wokandę 
parlamentu. W 1955 roku Sejm przezna-
czył jeden milion złotych na odbudowę 
kopalni. Co był wart ten jeden milion? 
Dla porównania jeden tysiąc złotych sta-
nowił w przybliżeniu miesięczny zarobek 
nauczyciela.
 Wiosną 1956 roku firma o nazwie 
Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w 
Budowie rozpoczęła odbudowę kopalni 
w Grudnej. We wsi nie było jeszcze 
elektryczności, zatem firma przywiozła 
agregaty prądotwórcze i inne maszyny 
niezbędne do prac przy budowie szybów i 
chodników. Przybył kierownik i sztygarzy. 
Wybudowano budynek administracyjny 
i pomieszczenie na sprzęt techniczny. 
Uruchomiono wyciąg o napędzie elek-
trycznym. Kopalnia miała prąd - po raz 
pierwszy w historii Grudnej. Sprawnie 
działały pompy i wentylatory. Prowadzone 
były badania geologiczne. Wykonano kilka 
odwiertów o głębokości do 600m. Trwał 
boom budowy kopalni. Przy budowie i 
przy wieżach wiertniczych zatrudnionych 
było około 60 osób z Grudnej i okolicy. 
Jednak dość szybko skończyły się finanse 
przyznane przez Sejm i o krótkotrwałej 
budowie pozostały tylko wspomnienia.
 Na początku 1957 roku istniejące szyby, 
chodniki oraz sprzęt techniczny przejęło 
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Surowców 
Mineralnych Przemysłu Terenowego 
w Rzeszowie. Z dużymi trudnościami 
technicznymi i kłopotami finansowymi 
trwał urobek węgla do czerwca 1958 
roku. Początek lata 1958 roku to okres 
już definitywnego zamknięcia kopalni. 
Zwolniono pracowników, wywieziono 
sprzęt, sprzedano budynek administracyj-
ny i pomieszczenia na sprzęt techniczny. 
Kopalnia przestała ostatecznie istnieć.

Pochodzenie węgla  
w grudzkiej ziemi
Odkrycie węgla w Grudnej było dzie- 

łem przypadku - to już wiemy. Ale 
skąd wziął się ten minerał w ziemi? Otóż na 
to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Mało 
tego, w tej kwestii zdania naukowców są 
podzielone. Zacznijmy więc od bardzo 
odległych czasów.
 Miliony lat temu na terenie dzisiejszej 

Grudnej i okolic szumiało morze. Mniej 
więcej w tym czasie, nieco dalej na północ 
występowały góry. Woda, spływająca z 
gór przez tysiące lat, znosiła na dno morza 
różne szczątki organiczne i nieorganiczne. 
Z tych ostatnich utworzyły się grube osady 
w morskiej wodzie.
 Około piętnaście milionów lat temu siły 
z wnętrza Ziemi zdeformowały powierzch-
nię globu tworząc pasma górskie. Stąd też 
ich nazwa - siły górotwórcze. Działały one 
z niewyobrażalną energią. W ich zasięgu 
znalazły się także tereny obecnej doliny 
potoku Kamienica. Pod naporem sił gó-
rotwórczych morskie dno zostało pofał-
dowane i wypiętrzone do góry. Północną 
granicę tej deformacji stanowi linia Tarnów 
- Dębica, aż po Przemyśl. Są to tzw. pół-
nocne „progi Karpat”. Na południe od tej 
granicy powstały górskie „fale”. Jednym 
z pierwszych takich grzbietów, licząc od 
północy, jest pasmo wzniesień dzisiejszej 
Głobikowej i Brzezin. Następnym, w 
kierunku południowym, to pagórkowaty 
teren dzisiejszych Siedlisk, Smarżowej i 
Kamienicy Górnej. Między tymi pasmami 
wzniesień powstały zapadliska, do których 
szybko wdzierała się morska woda. W ten 
sposób utworzyły się lokalne morza. Trud-
no ustalić ich zasięg, brzegi, głębokość i 
połączenia między poszczególnymi zbior-
nikami wodnymi. Podziemne pozostałości 
po tych morzach pozwalają jedynie ustalić 
pewne ogólne informacje. Teren dzisiejszej 
Kotliny Grudzkiej, to jedno z takich za-
padlisk, które w odległej przeszłości było 
lokalnym morzem.
 Wyobraźmy sobie, że na brzegu morza 
zapanowały warunki klimatyczne sprzyja-
jące rozwojowi flory. Roślinność torfowa, 
a nawet drzewa, zostały zniesione do 
morza.
 Z biegiem czasu woda morska ustąpiła, 
lecz pozostało na dnie dużo materiału po-
chodzenia roślinnego. Następnie został on 
szczelnie przykryty masą rozdrobnionych 
kamieni i iłów. Po upływie tysięcy lat, pod 
wpływem działania różnych czynników, z 
tego organicznego osadu powstał węgiel. 
Przykryty warstwami ziemi nie uległ ko-
rozji lecz przetrwał do naszych czasów.
 Węgiel w Grudnej jest zatem dziełem 
morza. Ale nie jest to jedyna pamiątka 
minionych epok. Okazuje się bowiem, 
że w najbliższym sąsiedztwie Czarnego 
Potoku, w miejscu starego otworu wiert-
niczego, wypływa z ziemi słona woda. Jest 
to również ślad dawnego morza. Był czas, 
że miejscowa ludność używała tej wody 
do celów gospodarczych. Dzisiaj jedynie 
ptaki uzupełniają w tym miejscu niedobór 
soli w organizmie.

Przedruk z książki 
GRUDNA Kopalnia i ludzie 

Stanisława i Małgorzaty Białas
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Wszyscy, którzy przeżyli już wię- 
cej niż połowę swojego czasu, 

pamiętają zapewne przypadki, gdy 
gospodarze wykorzystywali do upra-
wy każdy, nawet najmniejszy skrawek 
pola. Nie miało wtedy znaczenia, ile 
trzeba było włożyć w to pracy - naj-
ważniejszy był szacunek do ziemi i to, 
by dawała plon (większy, czy 
mniejszy, czasem znikomy, ale 
zawsze coś). Koń z jedną skibą 
doszedł w każde miejsce - wy-
orane i zasiane były wszystkie 
zakątki i pagórki, nawet te, 
które dziś porastają brzozami. 
Teraz koni w polu coraz mniej, 
a traktory już nie takie poręczne 
- nie nawróci taki w miejscu, a 
i lać trzeba do baku też nie za 
darmo. Jeśli jeszcze pole tak 
mocno nachylone, że górne koło 
w traktorze przestaje robić ślad 
na ziemi i nie wiadomo, czy już 
leżymy, czy jeszcze jedziemy, 
to przychodzi myśl - po co to 
wszystko? Przecież za te pieniądze, 
które pochłonie taka ziemia można 
by kupić więcej ziarna niż się na niej 
rodzi. I czasu więcej zostanie i ryzyka 
nie będzie. Na potwierdzenie tego 
wszystkiego wystarczy przytoczyć 
statystyki KRUS-u, w których mowa 
o licznych przygnieceniach wywróco-
nymi ciągnikami.

Akrobacje na stoku, czyli co posadzić w polu
 Panaceum na taki stan rzeczy miała 
być ustawa z 08 czerwca 2001 r. o 
przeznaczeniu gruntów rolnych do 
zalesienia, która (w pewnym uprosz-
czeniu) pozwalała wyłączyć i zalesić 
wszystkie grunty, na których produkcja 
rolna jest nieopłacalna (słabe V i VI 
klasy, nachylone powyżej 15%, zde-

gradowane, okresowo zalewane).
 Rolnik, który tak postąpi otrzyma 
bezpłatne sadzonki i comiesięcznie 
kwotę 150 zł do zalesionego 1 hektara. 
Byłaby to kwota niebagatelna i jakże 
potrzebna w dzisiejszej wiejskiej bie-
dzie.
 Jednak, mimo wielkich nadziei i 
rządowych obietnic już w momencie 

ogłoszenia ustawy można było zesta-
wić pewne liczby i ocenić, czy realne są 
szanse na powodzenie tego programu. 
Powierzchnia gruntów w Polsce, które 
mogą być zalesione zgodnie z wymoga-
mi ustawy przekracza 700 tys. ha. Jeśli 
pomnożymy to przez średni roczny 
wydatek na 1 ha zalesionego gruntu 

1.200 zł, to otrzymamy kwotę 
0,84 miliarda zł. Dla porównania 
wydatki budżetu państwa w dzia-
le rolnictwo i leśnictwo wyniosły 
w 2001 roku niecałe ponad 3,00 
miliardy. Jest to oczywiście 
wyliczenie bardzo uproszczone, 
ale oddające sens (a raczej bez-
sens) całej sprawy. Jeszcze jeden 
przykład - rząd w osobie ministra 
ochrony środowiska twierdził, 
że zainteresowanie programem 
nie będzie zbyt duże i pieniędzy 
powinno wystarczyć. Otóż w 
naszej gminie złożono wnioski 
na zalesienie 51,68 ha. Starosta 
powiatu dębickiego otrzymał 

limit „aż” 14 ha, więc na gminę Brzo-
stek przydzielił 5,1 ha (jedną dziesiątą 
powierzchni wniosków).
 Można więc powiedzieć, że z wiel-
kiej chmury spadł mały deszcz, a z po-
wyższych wyliczeń wynika, że każdy, 
kto umie liczyć powinien liczyć... tylko 
na siebie.

P. S.

Zgłaszam propozycję przeznaczenia  
na łamach „Wiadomości Brzoste-

ckich” jednej strony na wypowiedzi 
polityczne i polemiczne dotyczące gminy 
Brzostek. Ludzie czytają „Wiadomości” 
i nie znajdują tekstów, w których by 
„iskrzyło”. Ostatnio otrzymałem parę 
listów - anonimowy nadawca żali się w 
nich na kilka osób znanych powszechnie 
w gminie.
 W gminie Brzostek od listopada 
2000r. działa Koło ZZR Samoobrona, 
przewodniczącym jest niżej podpisany. 
Koło liczy 22 członków. Są to osoby, 
które wypełniły deklaracje wstąpienia 
do związku i zostały przyjęte na zebra-
niu Koła oraz kilkunastu sympatyków, 
uczestniczących w zebraniach, ale for-
malnie nie należących do Samoobrony. 
Zebrania odbywają się średnio raz w 
kwartale w Domu Kultury w Brzostku. 
Z udostępnieniem lokalu nie mam naj-

Polemika i polityka

Znany z imienia i nazwiska
mniejszych problemów - za co dziękuję 
Wójtowi Gminy.
 A pamiętam dokładnie jak w marcu 
1994 r., kiedy byłem gminnym prezesem 
PSL, drzwi Domu Kultury w Brzostku 
były przede mną i członkami mojej or-
ganizacji na głucho zamknięte. Zebrania 
odbywały się pod gołym niebem (tak!) 
lub w mieszkaniu prywatnym.
Pamiętam też dokładnie, kto w Polsce 
wówczas władzę sprawował i kto był w 
gminie wójtem.
 W gminie Brzostek, podobnie jak 
w gminach Jodłowa i Pilzno układ sił 
politycznych we wrześniu 2001 był 
następujący: SLD, PSL, Samoobrona 
- prawie równo po ok. 22%. Pozostałe 
ugrupowania polityczne zdecydowanie 
odstawały od pierwszej trójki. Jak jest 
w maju 2002r.? Nie wiemy.
 Gminni liderzy wymienionych ugru-
powań politycznych są znani i nic chyba 

nie stoi na przeszkodzie, aby zabrali głos 
na łamach „Wiadomości Brzosteckich”, 
podpisując się pełnym imieniem i nazwi-
skiem. Na zakończenie mam pytanie do 
Wójta Gminy: jak wygląda sprawa kosz-
tów budowy kanalizacji w Brzostku?

Ferdynand Bugno

Od redakcji:
 Propozycję przeznaczenia na naszych 
łamach jednej strony na wypowiedzi 
polityczne i polemiczne dotyczące gminy 
Brzostek przyjmujemy z pełną aproba-
tą. 
 Przypominamy tylko, że nie możemy 
drukować anonimów. Listy muszą być 
opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz 
adresem autora. Oczywiście, dane te 
będzie można zastrzec do wiadomości 
redakcji.
 W związku z pytaniem zamieszczonym 
na końcu wypowiedzi autora zwróci-
liśmy się o udzielenie odpowiedzi do 
Wójta Gminy. Odpowiedź drukujemy na 
stronie 11.
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Zakończył się sezon tenisowy 2001/2002, w którym dru- 
żyny LKS „Brzostowianka” Brzostek w rozgrywkach 

drużynowych uzyskały wyniki, które przedstawiają poniż-
sze tabele klasyfikacyjne.
II liga mężczyzn:
1.PKS Kolping Jarosław         16   31   115 : 45
2.KS Górnovia SMAK-EKO Górno 16   26   107 : 53
3.KS Pocztowiec Kraków        16   24   109 : 51
4.KSOS Kraków              16   16   90 : 70
5.LKS Brzostowianka Brzostek   16   14   67 : 93
6.KS Naftomontaż Krosno       16   11   67 : 93
7.KS Gorce Nowy Targ         16   16   77 : 93
8.LKS Jar Kielnarowa          16   15   83 : 77
9.KS Podgórze Kraków         16   15   75 : 85
10.UKS Olesno               16   11   66 : 94
11.MLKS Nurt Przemyśl        16   10   62 : 98
12.SKS Sufczyn              16   34   2 : 118

III liga mężczyzn
1.LUKS Greinplast Widacz         19  38  190 : 63
2.KS Górnovia SMAK-EKO Górno II 19  31  169 : 110
3.UKS Wiercany                19  26  172 : 129
4.KS Orzeł Przeworsk            19  25  161 : 122
5.KS Naftomontaż KrosnoII        19  24  154 : 128
6.UKS Olimp Sanok             19  19  148 : 140
7.MKS Wikama Mielec           19  14  135 : 167
8.LKS Brzostowianka Brzostek II   19  23  148: 128
9.LKS Czarni Oleszyce           19  19  156 : 144
10.UKS PTTK Dukla             19  17  129 : 145
11.LZS Kąkolówka              19  13  133 : 162
12.MLKS Piskorowice            19  11  112 : 158
13.UKS Smarżowa              19  4   108 : 175
14.TTS Jordan Łańcut            19  2   46 : 188

III liga kobiet
1.ASTS Siarka Tarnobrzeg
2.UKS GIM-TIM 5 Stalowa Wola
3.LKS Brzostowianka Brzostek
4.SKS Gogołów
5.GLKS Jasiołka Szebnie

Ważniejsze sukcesy indywidualne zawodników Brzosto-
wianki w minionym sezonie:
	3 miejsce w Mistrzostwach Polski indywidualnie w ka-

tegorii "żak",
	5 miejsce w Mistrzostwach Polski w drużynie w kategorii 

"kadet",
 1 miejsce w finale Wojewódzkim Pucharu Przeglądu 

Sportowego w kategorii "żak",
	1 miejsce w Mistrzostwach Województwa w drużynie w 

kategorii "kadet",
	1 miejsce w Mistrzostwach Województwa w grze mie-

szanej w kategorii "kadet",
	1 miejsce w Mistrzostwach Województwa w deblu w 

kategorii "kadet",
	1 miejsce w Mistrzostwach Województwa indywidualnie 

w kategorii "kadet",
	1 miejsce w Mistrzostwach Województwa w deblu w 

kategorii "młodzik",
	2 miejsce w Mistrzostwach Województwa w grze mie-

szanej w kategorii "kadet",
	2 miejsce w Mistrzostwach województwa w deblu w 

kategorii "kadet",
	4 miejsce w Mistrzostwach Województwa w deblu w 

kategorii"młodzik".
Jak widać z powyższego zestawienia, największe sukcesy 
to zasługa najmłodszych zawodników, którzy coraz częściej 
pojawiają się na ogólnopolskich listach rankingowych, a 
w województwie to ścisła czołówka w swoich kategoriach 
wiekowych.
 Na wyróżnienie za osiągane wyniki w minionym sezo-
nie zasługują między innymi: Damian Wojdyła, Grzegorz 
Nykiel, Mateusz Kurek, Jadwiga Szynal, Magdalena Ka-
walec.
 Swoje rozgrywki mieli też amatorzy.
Końcowym akordem III Podkarpackiej Olimpiady Tenisa 
Stołowego amatorów był jej finał wojewódzki, poprzedzony 
gminnymi i powiatowymi eliminacjami.
 Powiat dębicki reprezentowało 16 zawodników w tym 7 
z Brzostku (Magdalena Wójcik, Barbara Tyrcha, Sławomir 
Rams, Edward Kmiecik, Stanisław Król).
 Tu także odnotowano dobre wyniki. Najwyżej sklasyfi-
kowana została żeńska część reprezentacji Brzostku -uczen-
nice Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Brzostku: Magdalena 
Wójcik, która wygrała swoją kategorię oraz Barbara Tyrcha, 
która zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej.

S. Król

Koniec sezonu 
tenisowego

W XVI edycji Konkursu „Poeci i  
pisarze dzieciom” uczestnicy 

mieli zinterpretować w formie insce-
nizacji, recytacji, piosenki lub pracy 
plastycznej utwory autorów. których 
nazwiska zaczynają się na literę R, S 
lub T.
 18 kwietnia w GOK w Brzostku 
odbyły się eliminacje gminne tego kon-
kursu, który rozstrzygany był w dwóch 

Literackie R... S... T...
kategoriach wiekowych: młodszej 
- klasy I - III i starszej - klasy IV - VI. 
Komisja po przesłuchaniu i obejrzeniu 
5 inscenizacji, 36 recytacji, 6 piosenek 
i 21 prac plastycznych wytypowała do 
eliminacji powiatowych następujących 
uczestników:
– w młodszej kategorii wiekowej w 

inscenizacji I miejsce „O Grzesiu 
kłamczuchu i jego cioci” Juliana 

Tuwima w wykonaniu uczniów z SP 
Nawsie Brzosteckie;

– w recytacji: I miejsce duet Basia 
Raś i Edyta Rogowska z SP Nawsie 
Brzosteckie, II miejsce duet Agniesz-
ka Reguła i Damian Dobrowolski z 
SP w Kamienicy Górnej, III miejsce 
Monika Staniszewska z SP Nawsie 
Brzosteckie;

– w piosence: I miejsce zespół z SP w 
Kamienicy Dolnej, II miejsce Artur 
Szafran z SP Gorzejowa;

– w starszej kategorii wiekowej w 
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Nagrodzony zespół z Kamienicy Dolnej

inscenizacji I miejsce teatrzyk „Ma-
ranta” z SO Gorzejowa;

– w recytacji: I miejsce Anna Jaskółka z 
SP kamienica Dolna, II miejsce Anna 
Oprządek z SP Kamienica Dolna, III 
miejsce Marta Czyż z Sp Gorzejo-
wa;

– w piosence I miejsce zespół z SP 
Kamienica Dolna;

– w formie prac plastycznych wyróżnio-
no Gabrysię Jop, Karolinę 
Pawlus i Anię Oprządek z 
SP w Kamienicy Dolnej, 
Kasię Joannę i Iwonę Wój-
cik z SP Gorzejowa oraz 
Kasię Kumięgę i Piotra 
Kudłacza z SP Smarżowa.

Wszyscy wymienieni wzięli 
udział w eliminacjach powia-
towych w dniu 14. 05. 2002 
r., które odbyły się w Domu 
Kultury w Pustkowie - Osied-
lu. Przy licznej konkurencji 
(prezentacje trwały od godz. 
10.00 do godz. 20.00) nasza 
gmina wypadła znakomicie.
 I nagrodę otrzymał ze-
spół z Kamienicy Dolnej, 
który interpretacją wokalną 
„Lokomotywy” J. Tuwima 
wywalczył sobie udział w 
finale wojewódzkim, który 

odbędzie się w czerwcu w Rzeszowie. 
Pojedzie tam również Ania Jaskółka, 
która zajęła III miejsce w recytacji, za 
interpretację utworu J. Tuwima „Pan 
Maluszkiewicz i wieloryb”. Prace pla-
styczne Anny Oprządek, Gabrysi Jop i 
Iwony Wójcik również zakwalifikowały 
się do finału wojewódzkiego.
 Pozostali reprezentanci naszej gminy 
również dobrze spisali się na elimina-

cjach powiatowych. Teatrzyk „Maran-
ta” zajął II miejsce w inscenizacji, a duet 
z Nawsia Brzosteckiego III miejsce w 
swojej kategorii wiekowej.
 Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku gratuluje wszystkim osiąg-
niętych wyników oraz życzy dalszych 
sukcesów.

E. Michalik

W związku z pismem Redakcji  
„Wiadomości Brzosteckich” 

Wójt Gminy Brzostek podaje informa-
cję dotyczącą realizowanej inwestycji-
Kanalizacja sanitarna wsi Brzostek.
 Zgodnie z zawartą umową o wyko-
nawstwo kanalizacji sanitarnej wartość 
robót budowlanych wynosi 4.093.000 
zł., a czas wykonania od 1 sierpnia 2000 
r. do 30 września 2002 r.
 Płatność za wykonywane roboty 
zgodnie z postanowieniami umowy 
- sukcesywnie w miarę posiadanych 
przez gminę środków finansowych do 
360 dni po terminie zakończenia inwe-
stycji tj. do 30 września 2003 r.
 Zakres rzeczowy zadania mieszczący 
się w tej kwocie to 18 km sieci sanitar-
nej wraz z przyłączami domowymi, 5 
sieciowych i 14 przydomowych prze-
pompowni ścieków.
 Wykonanie pełnego zakresu pozwoli 
na podłączenie do kanalizacji 240 go-
spodarstw domowych.
 Koszty wykonania kanalizacji gmina 
pokrywa z następujących źródeł:

– dotacja z N.F.O.Ś i G.W w Warszawie 
w wysokości 465.800 zł.,

– dotacja od Wojewody Podkarpackie-
go w wysokości 100.000 zł.,

– pożyczka preferencyjna, oprocento-
wana 0,1 stopy redyskontowej  usta-
lanej przez Narodowy Bank Polski, tj. 
1,1% (z możliwością jej częściowego 
umorzenia) z N.F.O.Ś i G.W w War-
szawie w wysokości 2.229.700 zł. z 
terminem spłaty do 2010 r.,

– pożyczka preferencyjna, oprocento-
wana 0,45 stopy redyskontowej (z 
możliwością jej częściowego umo-
rzenia) z W.F.O.Ś.i G.W w Rzeszowie 
w wysokości 500.000 zł. z terminem 
spłaty 2006 r.

– wkład własny gminy,
– udział mieszkańców w postaci wpłat 

w wysokości 1.500 zł. za przyłącz 
domowy.

 Na koniec 2001 roku z powyższych 
środków zapłacono 3.357.970 zł., nato-
miast w 2002 roku planuje się zapłacić 
200.000 zł.
 Z uwagi na zaawansowanie rzeczowe 
i finansowe robót, mających na celu 
ochronę środowiska naturalnego, gmina 
otrzymała nagrodę pieniężną w wyso-

kości 150.000 zł. z N.F.O.Ś i G.W. w 
Warszawie, która została przeznaczona 
na powyższą inwestycję.

Leszek Bieniek

Redakcja
„Wiadomości Brzosteckich”

II	miejsce	dla	kapeli
Odbywające się w Domu Kultury  

„Śnieżka” w Dębicy III Konfron-
tacje Kapel i Śpiewaków Ludowych 
zgromadziły aż dziesięć zespołów z 
rejonu dębickiego i okolic.
Pierwsze miejsce przypadło w tym 
roku kapeli „Widelanie” z Kolbuszo-
wej, natomiast równorzędne drugie 
miejsca zajęły: kapela „Brzostowia-
nie”, kapela „Trzcinicoki” i kapela 
„Lasowiacy”.
 Wyróżnienie zdobyła kapela Ka-
zimierza Kantora z Domu Kultury 
Firmy Oponiarskiej w Dębicy i kapela 
„Czarnianie” z Czarnej. Wszystkie 
nagrodzone i wyróżnione kapele 
otrzymały skromne nagrody pienięż-
ne, albumy fotograficzne i upominki 
rzeczowe. Tak więc po raz kolejny 
nasza kapela odniosła duży sukces.

E. Michalik
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Szkło od dawna inspirowa- 
ło ludzi sztuki, tworzone 

były piękne witraże, mozaiki, 
klosze oraz inne przedmioty 
użytkowe, które zdobiły na-
wet najwytworniejsze wnę-
trza. Możliwość zmierzenia 
się z tą niełatwą techniką 
mieli uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjów z 
terenu naszej gminy. CKiCz 
po raz kolejny zorganizowało 
konkurs plastyczny „Na szkle 
malowane”, w tym roku pod 
hasłem kwiaty polskie. Na 
konkurs wpłynęło ogółem 
65 prac. Z perspektywy czasu 
można powiedzieć, że po-
ziom prac jest coraz wyższy 
i pomimo trudności, jakie 
sprawia właśnie ta technika 
widać coraz pewniejszą rękę 
i zdecydowanie w położeniu 
kolorów.
 Spośród wszystkich prac 
wyłoniono12, które wezmą 
udział w Międzygminnym 
Konkursie Plastycznym w 
Wiśniowej.

Tegoroczne  obchody  
„Święta Ziemi” w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w 
Brzostku przybrały formę 
V Turnieju Wiedzy Ekolo-
gicznej. 22 kwietnia zma-
gało się 5 drużyn ze szkół 
podstawowych z Brzostku, 
Grudnej Górnej, Kamienicy 
Dolnej, Nawsia Brzosteckie-
go i Smarżowej, natomiast 
24 kwietnia rywalizowało 5 
drużyn z gimnazjum - dwie 
z Brzostku, jedna z Nawsia 
Brzosteckiego i dwie z Sied-
lisk-Bogusz.
 Dla każdej kategorii opra-
cowany został odrębny ma-
teriał tematyczny o zróżni-
cowanym stopniu trudności. 
Zawodnicy rozwiązywali 
test, recytowali utwory o 
tematyce ekologicznej i przy-
gotowywali prace plastyczne 
- dla szkół podstawowych 
było to wykonanie „drzewa 

V Turniej Wiedzy 
Ekologicznej

Na szkle malowane

ekologa”, natomiast gimna-
zjaliści mieli za zadanie przy-
gotować album fotograficzny 
„Przyroda naszej gminy w 
obiektywie”.
 Najlepszymi w kategorii 
SP okazali się uczniowie z 
Brzostku, a na kolejnych 
miejscach uplasowały się 
Kamienica Dolna, Grudna 
Górna i Smarżowa (równo-
rzędne trzecie miejsca) oraz 
Nawsie Brzosteckie.
 W kategorii gimnazjów 
zwyciężyła II drużyna z 
Siedlisk-Bogusz przed II 
drużyną z Brzostku. Trzecie 
miejsce ex aequo przypadło 
gimnazjalistom z Nawsia 
Brzosteckiego i I drużyną z 
Brzostku.
 Wszystkie drużyny bio-
rące udział w turnieju otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy i 
nagrody książkowe.

J. Zegarowska

 W kategorii szkół podsta-
wowych zwyciężyła Dorota 
Sienkowska przed Magda-
leną Samborską i Małgo-
rzatą Dziedzic (wszystkie są 
uczennicami SP w Brzostku), 
natomiast wyróżnienia otrzy-
mały Anna Oprządek z Ka-
mienicy Dolnej, Edyta Mok-
rzycka z Januszkowic i Agata 
Tomaszewska z Brzostku.
 W kategorii gimnazjów 
pierwsze miejsce zajęła Do-
minika Tomaszewska przed 
Joanną Bulsą i Krzysztofem 
Berkiem (wszyscy z Gimna-
zjum w Brzostku) a wyróż-
nienia otrzymały Magdalena 
Szpara i Lidia Niedziałek z 
Gimnazjum w Nawsiu Brzo-
steckim oraz Anna Szweda z 
Gimnazjum w Brzostku.
 Za wszystkie dostarczone 
prace dziękujemy, zachę-
camy do dalszej pracy oraz 
życzymy pomyślności w 
pracy artystycznej.

Stanisław Samborski

Marta Fox
Magda.doc
 Powieść ma formę dziennika bardzo 
nowoczesnego, bo komputerowego. 
Osiemnastoletnią Magdę poznajemy 
w dramatycznym okresie życia, gdy 
dowiaduje się, że jest w ciąży. Jak 
doszło do tego, że zdolna i pracowita 
dziewczyna wpadła w tak poważne 
tarapaty? Jak przeżyje to brutalne wej-
ście w dorosłość?. Magda.doc to pełna 
dramatyzmu, ale i epizodów humory-
stycznych oraz wewnętrznego ciepła, 
mądra opowieść o dojrzewaniu.

Marta Fox
Paulina.doc
 W powieści odnajdujemy bohaterów 
Magdy.doc. Tytuł, jak i poprzednim 
razem, jest nazwą pliku w komputerze, 
na którym bohaterka Magda pisze swój 
sekretny dziennik. Paulina.doc jest 
książką pełną napięcia i namiętności, 
ukazuje toksyczny związek matki z 
córką, uroki macierzyństwa, blaski 
pierwszej, dojrzałej miłości.

Maria Nurowska
Wiek samotności
 To opowieść o sześciu niezwykłych 
kobietach, połączonych więzami krwi. 
Nie wszystkie mają szansę się ze sobą 
spotkać, gdyż przychodziło im żyć w 
innych czasach, ale wszystkie łączy 
głębokie poczucie samotności, mimo 
że były kochane i potrafiły kochać. 
Przekazywały sobie tę samotność przez 
wiek jak pałeczkę. Jedno ich tylko nie 
zawiodło: miłość do rodzinnej siedziby, 
pałacu w Lechicach. Powieść, której 
akcja została doprowadzona do roku 
1991, wydawcy określają jako polską 
Wojnę i pokój.

Tom Shachtman
Dynastie Manhattanu
 Barwna opowieść o historii najsław-
niejszej wyspy świata, o kolejnych 
dynastiach przedsiębiorców budowla-

Warto 
przeczytać

nych, o sławie, wielkich pieniądzach, 
wzlotach i upadkach.

Tamara Zwierzyńska-Matzke i Sven 
Matzke
Czasami wołam w niebo
 Książka ta dotyka spraw bolesnych. 
Jest zapisem zmagań bohaterki z nowo-
tworem. Tamara Zwierzyńska, młoda 
mężatka i dziennikarka telewizyjna 
(pracowała przy telenoweli dokumen-
talnej „Szpital Dzieciątka Jezus”), w 
najpiękniejszym okresie swego życia 
dowiaduje się, że ma raka jajników. 
Przeżycia, doświadczenia i nadzieję na 
wyzdrowienie utrwala w pamiętniku, 
wkrótce zaczyna pisać książkę. Nie zdo-
ła jej dokończyć, umiera 2 grudnia 2000 
roku. Jej mąż, Sven Matzke, decyduje 
się wydać to wstrząsające wyznanie.

(wykorzystano materiał  
z ofert książkowych dla bibliotek)

Redakcja	„Wiadomości	Brzosteckich”	 
informuje	zainteresowanych	o	możliwości	 
nabycia	numerów	archiwalnych	czasopisma	 
w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	Brzostku.
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Litery	 z	 kratek	 ponumerowanych	w	prawym	dolnym	 rogu	
utworzą	rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod 
diagramem dostarczone do dnia 15 czerwca 2002 r. do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie	 krzyżówki	 z	 poprzedniego	numeru:	KAMIE-
NICA DOLNA
Nagrodę	 książkową	wylosował:	MATEUSZ OGRODNIK  
z Brzostku
Po	odbiór	nagród	prosimy	zgłaszać	się	do	GOK	w	Brzostku

J. Nosal

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
Poziomo:
1)	Apteka	w	Brzostku;	3)	Miasto	 nad	Nilem	naprzeciw	
Kairu;	5)	 Himalajski	 pustorożec;	7)	 Pasmo	 górskie;	9)  
Wesoła	zabawa;	11)	Zakończenie	w	muzyce;	13)	100m2;  
14)	 Symbol	 chemiczny	 krzemu;	15)	 Nowela	Henryka	
Sienkiewicza;	17)	Nad	Iłżanką;	19)	Aprobata;	21)	Marka	
polskiego	aparatu	fotograficznego;	22)	Zabytkowy	w	Kle-
ciach;	23)	Przezwisko	łamistrajka	w	USA.
Pionowo:
1)	 Sumeryjski	 podziemny	 ocean;	2)	 Popularnie	 zbior-
nik	wodny	w	Kleciach;	3)	Uskrzydlony	 lew;	4)	Rozkwit;	  
6)	Symbol	chemiczny	arsenu;	7)	Nieraz	grają	go	kiszki;	  
8)	Wpada	do	niej	Wisłoka;	10)	„U	Krystyny”	w	Brzostku;	12) 
Bywa	też	demograficzny;	15) Ocena,	opinia;	16)	Jeden	z	
tych,	co	poszły	w	las;	17)	Germański	demon	śmierci;	18) 
Gorącokrwisty	koń	wierzchowy	wyhodowany	na	Półwyspie	
Arabskim;	20) Jednostka	oporu	elektrycznego.

Po	wpisaniu	w	poziome	rzędy	nazw	przedmiotów	i	
zwierząt,	w	pogrubionej	pionowej	kolumnie	otrzymasz	
hasło.

KĄCIK	DLA	NAJMŁODSZYCH
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

-	Słyszałam	-	mówi	sąsiadka	-	że	pani	małżonek	złamał	sobie	
nogę.	Jak	to	się	stało?
-	Bardzo	głupio.	Właśnie	robiłam	zrazy,	więc	mój	mąż	poszedł	
do	piwnicy	po	ziemniaki.	Jak	zwykle	nie	wziął	ze	sobą	latarki,	
poślizgnął	się	na	schodach	i	spadł	w	dół.
-	To	straszne!	I	co	pani	zrobiła	w	takiej	sytuacji?!
-	Makaron.

		
Początkująca	śpiewaczka	operowa	pyta	męża:
-	Dlaczego	ty	zawsze	wychodzisz	na	balkon,	kiedy	śpiewam?
-	Bo	nie	chcę,	żeby	sąsiedzi	myśleli	że	cię	biję.

		
Internista	po	wstępnym	badaniu:
-	Nie	podoba	mi	się	pani	język...
-	A	więc	już	zdążył	pan	skontaktować	się	z	moim	mężem?

		
Mąż	długo	nie	wraca	do	domu.	Żona	się	bardzo	niepokoi:
-	Gdzież	 on	może	 być?	Może	 sobie	 jakąś	 babę	 znalazł?	
-	mówi	do	sąsiadki.
-	Ty	zaraz	myślisz	o	najgorszym	-	uspokaja	ją	sąsiadka	-	może	
po	prostu	wpadł	pod	samochód.

		
Mąż	wraca	o	czwartej	nad	ranem.	Zapala	światło	i	widzi	żonę	
z	wałkiem	w	ręce.
-	Zwariowałaś!	O	czwartej	rano	kluski	robisz?!
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Podsumowaniem wiejskich rozgry 
wek szachowych był „Turniej Asów”, 

który został rozegrany 21.04. br.
 Wzięła w nim udział najlepsza sió-
demka wyłoniona w kilku turniejach 
eliminacyjnych. Pierwsze miejsce i 
puchar wywalczył Marek Świstak 
zdobywając tytuł „asa szachowego” w 
Grudnej Górnej. Wicemistrzem został 

Szachowy turniej ASÓW w Grudnej Górnej
Damian Kawa a trzecie miejsce zajął 
Marek Podlasek. Kolejne miejsca zajęli: 
Paweł Kawa, Roman Zieliński, Józef 
Zieliński i Dawid Pietrucha.
 Sędzią zawodów był Mirosław Pie-
trzycki a nagrody i dyplomy wręczał 
komendant OSP Józef Kuczek.
 Sposorami turnieju byli: Rada So-
łecka Grudnej Górnej i przedstawiciel 

Fuji-Film Jacek Miałkowski.
 Organizator rozgrywek dziękuje kie-
rownikowi CKiCz w Brzostku p. Marcie 
Król za współpracę (wypożyczanie 
szachów, zegarów itp.) oraz Uczniow-
skiemu Klubowi Sportowemu z Grudnej 
za udostępnienie sali do rozgrywek i 
pomoc organizacyjną. 

R. Kawa

Na strzelnicy w Dydni 11 maja br. odbył się Między- 
powiatowy turniej sportów obronnych Ligi Obrony 

Kraju w konkurencji wielobój strzelecki. W turnieju 
startowały czteroosobowe drużyny z zaprzyjaźnionych 
gmin, w skład których obowiązkowo wchodziła jedna 
kobieta i dyrektor GOK. Wszyscy zawodnicy oddawali 
po pięć strzałów z KBKS-u, wiatrówki oraz z pistoletu 
sportowego.
 Reprezentacja naszej gminy w składzie: Teresa Sy-
pień, Marta Król, Marian Sypień i Jan Gajda, po wyrów-
nanej walce zajęła drużynowo VI miejsce. Zwyciężyła 
reprezentacja z Nowego Żmigrodu przed gospodarzami 
- zawodnikami z Dydni. W osobno prowadzonej punk-
tacji kobiet najlepszą okazała się (po dogrywce) repre-
zentantka gospodarzy przed Martą Król. W kategorii 
dyrektorów GOK niepokonanym okazał się Władysław 
Salamon z Wiśniowej, natomiast M. Król zajęła V miej-
sce, pokonując dyrektorów z Dydni i Frysztaka.

a. l.

Reprezentacja naszej gminy wzięła udział w zorganizowa- 
nych przez GOK w Nowym Żmigrodzie V Międzypowia-

towych Biegach Przełajowych. Biegi przeprowadzane były w 
trzech kategoriach wiekowych, osobno dziewczęta i osobno 
chłopcy.
 W kategorii wiekowej klas I-IV szkół podstawowych IV miej-
sce zajęła Barbara Grodzka z SP w Nawsiu Brzosteckim, a wśród 
chłopców Piotr Jantoń również z Nawsia zajął V miejsce.
 Jacek Kula z SP w Brzostku startujący na dystansie1200 m 
wśród chłopców klas V-VI zajął V miejsce, a Michał Florek z 
w Brzostku pokonał wszystkich współzawodników w kategorii 
chłopców z gimnazjów.
 Gimnazjalistki z Brzostku Angelika Błoniarz i Paulina Kra-
jewska okazały się niepokonane w swojej kategorii i zajęły 
odpowiednio pierwsze i drugie miejsce.
 Wszyscy uczestnicy, którzy zajęli miejsca od I do V otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe, a zwycięzcy dodatkowo pamiąt-
kowe statuetki.

J. Zegarowska

Biegi przełajowe Wielobój strzelecki

Policja 
informuje
W kwietniu 2002 roku na te- 

renie działania Komisariatu 
Policji w Brzostku zanotowano 
28 zdarzeń, które są przedmiotem 
prowadzonych postępowań przy-
gotowawczych, a w tym m. in.:
1. posługiwanie się fałszywymi 

dokumentami
2. kradzież z włamaniem do ga-

rażu
3. oszustwo przy zawieraniu 

umowy
4. wyrąb i kradzież drzewa z 

lasu
5. oszustwo w związku z prowa-

dzeniem działalności gospo-
darczej

Zatrzymano ponadto dziesięciu 
nietrzeźwych kierujących.
 Policjanci Komisariatu Policji 
w Brzostku w kwietniu 2002 
roku interweniowali 74 razy w 
różnych zdarzeniach, przeprowa-
dzili 14 postępowań w sprawach 
o wykroczenia - gdzie o winie 

sprawcy rozstrzyga Sąd Grodzki 
w Dębicy.
Nałożono też 72 mandaty karne 
- głównie za wykroczenia dro-
gowe, a upomniano i pouczono 
205 osób.

Policja 
przypomina
Dotychczas to rodzice lub  

opiekunowie dziecka oce-
niali, czy jest ono wystarczająco 
duże, aby skorzystać z pasów 
bezpieczeństwa zamiast fotelika 
lub innego urządzenia do prze-
wozu dzieci.
 Od 13 maja 2002 roku każde 
dziecko w wieku do 12 lat, które 
nie przekracza 150 cm wzrostu 
musi być przewożone w foteliku 
ochronnym lub innym urządzeniu 
ochronnym.
 Dzieci starsze niż 12 lat lub 
mające powyżej 1,5 m wzrostu 
używają pasów bezpieczeństwa.

Komendant Komisariatu
Policji w Brzostku

wz. asp. J. Dziedzic

Repertuar kina  
„Przyszłość”  

na m-c czerwiec 2002 r.
2.	VI	(niedziela)	godz.	16.00	„Harry Potter i ka-

mień filozoficzny”;	 prod.	 USA-ang.;	 b/o;	
przygodowy

8.	VI	 (sobota)	 godz.	 20.00	 „Święty Dym”;	 prod.	
USA;	od	l.	18;	psychologiczno-obyczajowy

9.	VI	(niedziela)	godz.	18.00	„Święty Dym”;	prod.	
USA;	od	l.	18;	psychologiczno-obyczajowy

15.	VI	(sobota)	godz.	20.00	„Dotyk przeznacze-
nia”;	prod.	USA;	od	l.	15;	thriller

16.	VI	(niedziela)	godz.	18.00	„Dotyk przeznacze-
nia”;	prod.	USA;	od	l.	15;	thriller

22.	VI	(sobota)	godz.	20.00	„Amelia”;	prod.	franc.-
niem.;	od	l.	15;	komedia

23.	 VI	 (niedziela)	 godz.	 18.00	 „Amelia”;	 prod.	
franc.-niem.;	od	l.	15;	komedia

29.	VI	 (sobota)	godz.	20.00	 „Pytanie do Boga”;	
prod.	izrael.-USA;	od	l.	15;	thriller

30.	VI	(niedziela)	godz.	18.00	„Pytanie do Boga”;	
prod.	izrael.-USA;	od	l.	15;	thriller
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W dniu	 12.05.2002r.	 odbyła	 się	 uroczystość	 odsło-
nięcia	 i	 poświęcenia	 tablicy	
pamiątkowej	 Patrona	 Szkoły	
Podstawowej	w	Przeczycy	 ks.	
Józefa	Jałowego.
	 Dzięki	 przybyciu	 ks.	 abpa	
Ignacego	 Tokarczuka	 -	 uro-
czystość	 nabrała	 bardzo	wy-
mownego	 charakteru.	 Swoją	
obecnością	zaszczycił	nas	Wójt	
Gminy	Brzostek	Leszek	Bieniek,	
Wizytator	Kuratorium	Oświaty	w	
Rzeszowie	Aleksandra	Hunia,	
Przewodniczący	Rady	Gminy	
Jerzy	Stasiowski,	autor	książki	
o	ks.	Józefie	Jałowym	ks.	Wła-
dysław	Kret.
	 Rozpoczęcie	 nastąpiło	 o	
godzinie	10.15	kiedy	to	na	plac	
szkolny	przybył	ks.	Arcybiskup,	
odśpiewany	został	utwór	Gaude	
Mater	Polonia	w	wykonaniu	chó-
ru	 szkolnego,	 który	 prowadzi,	
ks.	Mariusz	Mucha.
	 W	imieniu	całej	społeczności	
szkolnej	przemówił	dyr.	Szkoły	
Władysław	Ramut,	który	popro-
sił	ks.	Arcybiskupa	o	poświęce-
nie	tablicy	a	Wójta	Gminy	o	jej	
odsłonięcie.
	 Nastąpiła	część	artystyczna	
w	wykonaniu	 uczniów	 szkoły,	
którzy	swoim	występem	zrobili	
duże	wrażenie,	wyrazili	radość,	
wdzięczność	 z	 przybycia	 tak	
zacnych	 gości	 i	 dumę	 z	 tak	
wspaniałego	patrona,	który	jest	
dla	 nich	 przykładem	 ucznia,	
człowieka,	 kapłana,	 patrioty	

(szczególnie	 tego	 lokalnego).	
Ks.	 proboszcz	Marek	Marcić-
kiewicz	podziękował	za	występ	
dzieci	 i	 zaprosił	 wszystkich	
do	 kościoła	 gdzie	 odprawiona	
została	Msza	św.	pod	przewod-
nictwem	 ks.	 abpa	 Ignacego	
Tokarczuka	w	 asyście	 ks.	W.	
Kreta,	proboszcza	ks.	M.	Mar-
cićkiewicza,	ks.	S.	Oleksyka.
	 W	swoim	 kazaniu	 ks.	Arcy-
biskup	przedstawił	sylwetkę	ks.	
Jałowego.	Wszystkim	wyraził	
wdzięczność	za	to,	że	postać	ta	
zostawiła	trwały	ślad	w	tej	tab-
licy,	jest	dowodem	patriotyzmu	
lokalnego	w	Małej	Ojczyźnie.	
Dalej	zwrócił	uwagę,	że	należy	
dbać	o	swoje	korzenie,	tradycje,	
które	 kształtują	 naszą	 tożsa-
mość	 narodową,	 są	 naszym	
dorobkiem	 i	 nie	wolno	 ich	 za-
przepaszczać.	Jakże	wymowne	
i	 trafne	 było	 stwierdzenie	 ks.	
Arcybiskupa,	że	świat	bez	Boga	
jest	 pusty	 i	 zły.	Na	wschodzie	
nastąpiła	oficjalna	walka	z	Bo-
giem,	 pozamykano	 kościoły,	
księży,	 na	 zachodzie	 nie	 było	
walki,	ale	bogactwo	i	swoboda	
doprowadziło	do	podobnej	sytu-
acji.
	 Samo	spotkanie	z	ks.	Arcy-
biskupem	było	wielkim	przeży-
ciem	 duchowym,	wielu	 z	 nas	
podziwiało	 skromność,	 mą-
drość,	 odwagę	 tego	 człowieka	
doświadczonego	 wiekiem	 i	
bogactwem	swojego	życia.

A. Ramut

Ks. Józef Jałowy 
Patronem Szkoły w Przeczycy

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
przez Wójta Gminy Leszka Bieńka

Przywitanie ks. abpa Ignacego Tokarczuka

Chór szkolny prowadzony przez ks. Mariusza Muchę Część artystyczna w wykonaniu uczniów
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I miejsce dla strony internetowej
Organizatorem konkursu  

na najlepszą stronę inter-
netową posiadaną przez jed-
nostki samorządowe - gminy, 
miasta i powiaty województwa 
podkarpackiego była redak-
cja  Tygodnika Regionalne-
go „Nowe Podkarpacie”. W 
pierwszej edycji konkursu, 
która miała miejsce w br. wzięły 
udział strony 17 powiatów, 28 
miast i 36 gmin, w tym gminy 
Brzostek.
 Konkurs miał dwie formy: 
pierwszą był plebiscyt czytelni-
ków i internautów trwający od 
1 lutego do 30 kwietnia 2002r., 
drugą konkurs, w którym strony 
internetowe jednostek samo-
rządowych oceniało jury, w 
skład którego wchodziły osoby 
wyznaczone przez honorowych 
patronów oraz specjaliści o 
uznanych autorytetach w dzie-
dzinie tworzenia i obsługi stron 
internetowych. W konkursie 
tym nasza strona zajęła I miej-
sce, a Gmina Brzostek otrzyma-
ła tytuł: „Gminy posiadającej 
najlepszą stronę internetową 
wśród gmin województwa 
podkarpackiego” w 2002 r.
 W plebiscycie czytelników i 
internautów wypadliśmy nieco 
gorzej uzyskując II miejsce 
(159 punktów). Wyprzedziła 
nas gmina Pruchnik (167punk-
tów), a trzecie miejsce zajęła 
gmina Domaradz (134 punk-
ty).
18 maja z okazji „Dnia Sa-
morządowca” w rzeszowskiej 
filharmonii odbyło się uroczy-
ste wręczenie nagród. Dyplom 
dla naszej gminy odebrał Wójt 
Leszek Bieniek.
 Serwis internetowy gminy 

Brzostek istnieje od marca 
1999 r. Od tego czasu kilka-
krotnie zmieniał swoją szatę 
graficzną i jest na bieżąco 
aktualizowany. Jak wynika ze 
statystyk z naszego serwisu 
korzystają nie tylko miesz-
kańcy Brzostku ale również 
internauci z całej Polski i spoza 
jej granic.
– Reklama jaką zamieściła 
Gmina Brzostek w najszybciej 
rozwijającym się medium - In-
ternecie - jest aktualna i bardzo 
dobrze opracowana. Ten serwis 
może być wzorem dla innych, 
którzy będą decydować się 
na swoją stronę www – pisał 
w „Nowinach Rzeszowskich” 
Tomasz Żeleźny.
 Jeśli chcesz wiedzieć o 
gminie Brzostek wszystko - 
zaglądaj regularnie pod adres:
www.tel.debica.pl/ugbrzostek 

f. l.


