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Nowy gimbus, który już dotarł do naszej gminy wprost z sanockiej firmy „Auto-San” zapewne przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa uczniów dojeżdżających do szkół. 
- Złożyliśmy do ministerstwa edukacji wniosek o przyznanie gimbusa. Nasze argumenty były na tyle przekonywające, 
że został on uwzględniony - mówi wójt Leszek Bieniek.
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Dni Ziemi Brzosteckiej

Gwiazda wieczoru STAN TUTAJ

Zwycięska drużyna strażaków

Brzosteccy policjanci - tym razem w roli piłkarzy

Występ Kattarzyny Lisowskiej z Brzostku

A tak wyglądali najmłodsi

Pierwsze „Dni Ziemi Brzosteckiej” zgromadziły tłumy Brzostowian 

Fot. A. Bajda i P. Batycki
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Wiele atrakcji czekało na 	
mieszkańców gminy 

Brzostek, a wszystko to za 
sprawą organizowanych po raz 
pierwszy „Dni Ziemi Brzoste-
ckiej” w dniach 20 i 21 lipca. 
Organizatorami imprezy był 
Zarząd Gminy Brzostek i Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku przy wsparciu 
licznych sponsorów, którzy 
przekazali gotówkę i fanty na 
loterię. Wśród nich znaleźli się: 
ING Bank Śląski o/Jasło, Bank 
Spółdzielczy Rzemiosła w Kra-
kowie o/Brzostek, Delikatesy 
CENTRUM Małgorzata Drozd, 
PKN ORLEN S.A., WINTER-
SPORT, Usługi Transportowe 
„MONIS”, Firma DOMBOS 
„Zajazd Pod Gorzelnią” w 
Strzegocicach, Stacja Paliw 
AMA Anna i Artur Majewscy, 
Apteka „VITA” Krystyna Go-
dawska i S-ka, Sklep odzieżo-
wo obuwniczy „CJK”, Firma 
AVON, Firma TUPPERWARE, 
Zakład Rzeźniczo-Wędliniar-
ski „TECHNO-MAS” Kazi-
mierz Sarna, Przedsiębiorstwo 
EMAR Jerzy Przebięda i Tade-
usz Nowak, Firma budowlana 
„REMONT” Bogdan Szukała, 
Hurtownia „GOŚKA” Małgo-
rzata Staniszewska, Zakład Fo-
tograficzny Grażyna i Roman 
Trzeciak, Firma HALTRANS, 
Kwiaciarnia CASABLANKA, 
Bar u Krystyny, PIZZERIA 
Alina Golec, „Rośliny ozdob-
ne” Aleksander Czechowski, 

Agnieszka i Włodzimierz Żyra, 
Renata i Zbigniew Golec, Irena 
Czech, Maria Oprządek, Henry-
ka Kolbusz, Lucyna Zięba, Mo-
nika Gotfryd, Łucja Lechwar, 
Bożena Kania, Jerzy Potrzeba., 
Artur Potrzeba, Wiesław Stana-
szek, Edward Kmiecik, Andrzej 
Szybist, Marek Szybist, Marek 
Tomaszewski, Dariusz Kalina, 
Tadeusz Gotfryd oraz rzemieśl-
nicy z Żurowej.
 Program obchodów został 
rozłożony na dwa dni, rozpoczę-
cie odbyło się w sobotę o godz. 
14.00 na stadionie Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z 
dużym zainteresowaniem oglą-
dano pokazy sprzętu policyjne-
go, tresury psów policyjnych, 
zaś strażacy z miejscowych 
jednostek OSP demonstrowali 
swoje umiejętności w pokazie 
sprzętu gaśniczego i ratowni-
ctwa drogowego. Objaśnień do 
przeprowadzonej akcji udzielił 
z-ca wójta Piotr Szczepkowicz 
- Prezes Zarządu Gminnego 
OSP. W pokazie wykorzystano 
wrak samochodu przekazany 
przez pana Włodzimierza Dzie-
dzica, który przetransportował 
pan Mieczysław Samborski. 
O godz. 16.00 rozpoczął się 
mecz piłkarski policja kontra 
strażacy, którego komentato-
rem był Wójt Gminy Brzostek 
pan Leszek Bieniek. Pojedynek 
zakończył się remisem 4:4, 
ale w rzutach karnych lepsi 

Firma AVON wykonywała bezpłatny makijaż

Największe powodzenie wśród dzieci miały samo-
chodziki

Z dużym zainteresowaniem oglądano pokazy sprzętu policyjnego i tresury psów 

Dokończenie na str 4
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okazali się strażacy, którzy zdobyli 
jedną bramkę więcej ustalając wynik 
na 4:3. W przerwach pokazów i meczu 
przeprowadzane były zabawy rekrea-
cyjno-sportowe, w których brały udział 
zarówno dzieci, jak i dorośli. W konku-
rencji rzut piłką do kosza najlepszym 
okazał się Sylwester Machura, nato-
miast Krystyna Sarna zdobyła najwię-
cej punktów w rzucie lotką do tarczy. 
Mężczyźni mogli sprawdzić swoją siłę 
w podnoszeniu 15 kg odważnika. W tej 
konkurencji najwytrwalszym okazał się 
Grzegorz Szutkowski. Bieg z piłeczką 
pingpongową na łyżce szczególnym 
powodzeniem cieszył się wśród dzieci. 
Najsprytniejszym okazał się Marcin 
Krajewski, a w rzucie mini ringo do 
kosza najcelniej rzucał Sławomir 
Fiołek. Po sportowych zmaganiach na 
stadionie organizatorzy przygotowali 
dyskotekę na wolnym powietrzu w 
parku przy GOK.
 W niedzielę w parku od godz. 14.00 
rozpoczęły się występy zespołów ar-
tystycznych z zaprzyjaźnionych gmin: 
Dukla, Nowy Żmigród, Wielopole 
Skrzyńskie i Wiśniowa. Z Brzostku 
wystąpił duet Martyna i Marcin Parat 
oraz solistka Katarzyna Lisowska. 
Nie zabrakło również kapeli ludowej 
„Brzostowianie”. Gwiazdą wieczoru 
był parodysta STAN TUTAJ, jego 
żarty oraz przeróbki znanych utworów 
muzycznych bawiły wszystkich przy-
byłych. Imprezę zakończyła zabawa 
taneczna, a do tańca przygrywał zespół 
„PARADOX” ze Strzyżowa.
 Podczas odbywającego się święta 
gminy nie zabrakło imprez towarzy-
szących: zorganizowano wystawę 
fotograficzną „Ziemia Brzostecka 
wczoraj i dziś”, wykorzystano także 
do tej wystawy szkice ze zbiorów pani 

Teresy Młyniec. Mło-
dzież z kółka plastycz-
nego działającego przy 
GOK w Brzostku tak-
że prezentowała swój 
dorobek artystyczny. 
Można było obejrzeć 
prace wykonane przez 
panie: Marię Oprządek, 
Irenę Czech, Janinę Ma-
ziarka i pana Stanisława 
Czecha. Dużą atrakcją 
okazała się loteria fan-
towa, w której nagrodą 
główną był rower gór-
ski ufundowany przez 
Wójta Gminy Brzostek 
Leszka Bieńka. Na-
groda trafiła w ręce 
mieszkańca Brzostku 
- Kamila Machury. Odbywały się także 
promocje firmy AVON i TUPPER-
WARE. Oblegane było stoisko firmy 
AVON, gdzie wykonywano bezpłatny 
makijaż i malowano dzieci.
 Organizatorzy serdecznie dziękują 

Jednostka OSP w Nawsiu Brzostec- 
kim od lat aktywnie i na różnych 

płaszczyznach współpracuje ze Szkołą 
Podstawową, a od chwili powstania 
Gimnazjum, również z tą placówką. 
Wymiernym, bo finansowym efektem 
tej współpracy jest otrzymanie dotacji 
w wysokości 7500 zł na realizację 
opracowanego wspólnie projektu „Pro-
gram dla Antka - poznaj świat zanim 
wyruszysz”. 
 Program opracowany był w ramach 

Pieniądze dzięki współpracy
konkursu „Wspieranie lokalnych orga-
nizacji pozarządowych wyrównujących 
szanse edukacyjne dzieci i młodzieży 
na terenach wiejskich” organizowane-
go przez Polską Fundację Dzieci i 
Młodzieży. Celem programu jest akty-
wizacja mieszkańców terenów wiejskich 
wokół działań na rzecz wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
- szczególnie na terenach dotkniętych 
bezrobociem i innymi problemami spo-
łecznymi.

 Nagrodzony projekt bezpośrednio 
skierowany jest do uczniów i nauczycieli 
Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim. Po-
średnio z efektów realizacji niektórych 
zadań projektu korzystać będą ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej.
 Do udziału w warsztatach przezna-
czonych dla nauczycieli zostaną zapro-
szeni również nauczyciele z okolicznych 
szkół.
 Uczniowie podczas realizacji progra-
mu poznają: nowe sposoby efektywnego 
uczenia się, zasady pracy w grupach, 
komunikację interpersonalną, sposoby 
pokojowego rozwiązywania konfliktów, 

Pokaz sprzętu ratownictwa drogowego

Prezentacja dorobku młodych artystów z kółka plastycznego

Dokończenie ze str 3

sponsorom oraz wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do 
zorganizowania „Dni Ziemi Brzoste-
ckiej”

J. Zegarowska
Fot. A. Bajda i P. Batycki
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zasady autoprezentacji. Fundacja do-
finansuje również wyjazd uczniów na 
wycieczkę do Warszawy. 
 Część otrzymanych środków zostanie 
wykorzystana na doposażenie pracowni 
komputerowej a w szczególności na 
zakup odpowiednich stolików i krzeseł, 

koniecznych żaluzji oraz modemu.
 Twórcy programu mają nadzieję, że 
jego realizacja wpłynie na poprawę jako-
ści nauczania, będzie rozwijać ambicje 
edukacyjne, poczucie własnej wartości i 
tożsamości uczniów oraz stworzy warun-
ki do wykorzystywania możliwości, jakie 

dla podniesienia poziomu kształcenia 
i rozbudzania aktywności młodzieży 
stwarza rozwój technik informacyjnych. 
 Jest to kolejne, ale nie ostatnie za-
danie realizowane wspólnie przez OSP 
i Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim. 

U. Wojnarowska

„Kocham morze. Kocham morze! 
Wypełnia je sól i mnóstwo żywych ist-
nień.
Jego życie jest głębokie i nieznane.
Jest wielką potęgą”.

Właśnie do takich wniosków mogli  
dojść uczestnicy obozu harcerskie-

go w Szklanej Hucie, trwającego od 21- 29 
lipca. Czas ten - jak zwykle na wyjazdach 
Związku Drużyn „Źródła Mocy” - cały wy-
pełniony był wrażeniami.
 Długą, piętnastogodzinną podróż 
pociągiem z Dębicy do Lęborka wykorzy-
staliśmy na bliższe poznanie się, wspólną 
zabawę i śpiewogranie. Wtedy okazało 
się, że 83-osobową grupę obozowiczów 
tworzą harcerze i harcerki z 55 DDH 
„Gawra”, 12 DHD „Groń”, 77 DH „Pusz-
cza”, 18 DDH „Wataha” oraz kilka osób 
reprezentujących 33 i 66 SDH (drużyny 
starszoharcerskie związane z Liceum 
im. Władysława Jagiełły). Po podróży 
przesiedliśmy się z pociągów do podsta-
wionych autobusów, które bezpiecznie 
zawiozły nas na miejsce. Rozlokowaliśmy 
się na wyznaczonym polu obozowym. 
Każdy znalazł się w swoim przydziałowym 
namiocie - 5, 6 lub 7-osobowym. Po po-
łudniu zjedliśmy pierwszy obiad, a zaraz 
potem pełni energii i zapału poszliśmy nad 
morze! Dla większości z nas ten wyjazd 
był możliwością zobaczenia Bałtyku po raz 
pierwszy w życiu. Naprawdę było warto. 
To pierwsze wrażenie nieodwracalnie po-
zostanie w naszych sercach. Po powrocie 
wszyscy chętni wyruszyli na dyskotekę 
zapoznawczą, a niechętni (zmęczeni) 
zasnęli, oddzieleni od nieba i lasu tylko 
płachtą namiotu.
 Kolejny - pierwszy pełny dzień obozu 
rozpoczął apel, zapoznanie się z regula-
minem obozowiska i programem obozu. 
Chociaż słonko nie przywitało naszych 
radosnych twarzy i przez resztę dnia padał 
deszcz, to i tak mile spędzaliśmy czas. 
W końcu na zapoznanie się z ponad 80 
osobami trzeba trochę godzin. Wspaniała 
kadra, która zawsze służyła pomocą i 
radą, potrafiła w naprawdę interesujący 
sposób zachęcić nas do działania.
 W kolejny dzień nadszedł upragniony 
wyjazd do Gdańska. Dwoma rozśpiewa-
nymi i rozbawionymi autokarami dotarli-
śmy do tego bardzo tłocznego i chętnie 
zwiedzanego przez licznych turystów 

miasta, gdzie swą uwagę skupiliśmy na 
zwiedzaniu Muzeum Archeologicznego. 
W pamięci wszystkich utkwiły wystawy 
„Z bursztynem przez tysiąclecia” oraz 
„Pradzieje Pomorza”. Ze szczytu wieży 
w tymże muzeum oglądaliśmy „Gdańsk 
z lotu ptaka”. Później mogliśmy wyjść na 
miasto i spędzić trochę czasu na samo-
dzielnym zwiedzaniu i zakupach. W pełni 
usatysfakcjonowani wycieczką wróciliśmy 
na obfitą kolację. A po wieczornej toalecie 
zmęczeni, ale z uśmiechami na twarzach 
poszliśmy spać. Wcześniejsza wycieczka 
piesza do Białogóry także pozwoliła po-
znać tereny nadmorskie, lecz większość 
uczestników najmilej wspomina wyjazd 
do Łeby. Główną atrakcją był oczywiście 
Słowiński Park Narodowy i jego ruchome 
wydmy, które robiły OGROMNE wrażenie. 
Niezliczone ilości gorącego piasku, niesa-
mowity krajobraz - z jednej strony morze, 
z drugiej jezioro - to zachwyciło każdego. 
Po zejściu z wydm podjechaliśmy kilkoma 
meleksami do autobusów, a już kilkana-
ście minut później spędzaliśmy wolny czas 
w „łebskim” miasteczku.
 Pierwsza kąpiel w niezbyt ciepłym 
morzu miała miejsce dopiero czwartego 
dnia. Tylko nieliczni odważni skorzystali, 
reszta bawiła się na plaży lub spacerami 
umilała sobie pobyt. Ale i pochmurne dni 
wypełniały zajęcia obozowe: ognisko - 
święto plemienia, targi rzemiosła i ozdób, 
wybory Miss i Mistera Słowiańszczyzny 
- wszystko oczywiście w stro-
jach słowiańskich (bywało 
w nich chłodno...); festiwal 
piosenki obozowej, konkurs 
wiedzy i umiejętności kadry, 
jazda konna, gra w paintball.
 Nie można oczywiście po-
minąć składania Przyrzecze-
nia Harcerskiego - na plaży 
w samym środku nocy oraz 
„chrztu biszkoptów” zorganizo-
wanego przez lokalne bóstwa 
słowiańskie: Juratę i Peruna. 
W ostatnim dniu miały miejsce 
słowiańskie śluby obozowe 
oraz dyskoteka pożegnalna. 
W dniu odjazdu pożegnaliśmy 
się z morzem, kąpiąc się w 
nim (wreszcie zrobiło się gorą-
co...) i spędzając mile ostatnie 
chwile na plaży. Cieszę się, że 
miałam możliwość poznania 

morza, które było bardzo zmienne. 
 „Raz spokojne i jasne, ruchliwe i pełne 
wdzięku. Raz groźne i czarne i zagniewa-
ne, spienione bałwany uderzają o skały, a 
jego szum zagłusza głos ludzki. Wtedy sia-
damy na piaszczystej plaży i milczymy”.
 Ponadto każdy z nas mógł poznać 
nieznany region, spędzić mile wolny czas 
i poznać naprawdę wartościowych ludzi, a 
opieka naszej doświadczonej kadry przez 
cały czas zapewniała bezpieczeństwo i 
dobre samopoczucie.

PAULA ZDZIARSKA,
przyboczna 77 DH „Puszcza”

zastępowa zastępu AMAZONKI

 Obóz letni „NA SKRZYŻOWANIU 
KULTUR” był punktem kulminacyjnym 
projektu BURSZTYNOWYM SZLAKIEM. 
Kadra obozowa czuwała właściwie tylko 
nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczest-
ników, ponieważ całą resztę przygotowali 
oni sami, już to w domach, przed wyjaz-
dem (indywidualnie bądź podczas zbiórek 
drużyn i zastępów), już to „dogrywając” 
wszystko na miejscu, nad morzem. My 
- opiekunowie - naprawdę szczerze po-
dziwialiśmy prześliczne stroje słowiańskie, 
własnoręcznie wykonaną broń i ozdoby, 
a także niekłamany entuzjazm naszych 
podopiecznych nic sobie nie robiących 
z kapryśnej; po prostu brzydkiej pogody. 
Dzięki ich postawie wyjazd wart jest wspo-

„Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew” 
czyli jaki był letni obóz Związku Drużyn „Źródła Mocy”
(projekt BURSZTYNOWYM SZLAKIEM)

Jurata i Perun
Fot. B. Smoła

Dokończenie na str 6
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Był początek wakacji - 27 czerwca  
2002r. Dzieci uczestniczące w 

zajęciach teatrzyku „Biedronki” miały 
niemałą frajdę. Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku zorganizowało dla 
nich jednodniową wycieczkę autokaro-
wą na trasie: Brzostek - Krosno - Bób-
rka - Iwonicz - Odrzykoń. Pogoda była 
wprost wymarzona: dużo słońca, bardzo 
ciepło, ale nie upalnie. Wycieczka, w 
której wzięło udział ponad trzydzieścioro 
dzieci wraz z opiekunami prowadzona 
była przez panią Teresę Drzymalską - 
przewodnika i pilota wycieczek oraz dyr. 
z zaprzyjaźnionego GOK -u w Kołaczy-
cach. Dzięki temu dzieci mogły nie tylko 
poznać wiele ciekawych miejscowości 
turystycznych, ale też dowiedzieć się o 
ich walorach przyrodniczo-geograficz-
nych i historii. Pierwszym przystankiem 
było Krosno, a tu McDonald’s, gdzie 
dzieci mogły nie tylko coś zjeść, ale i 
zabawić się na usytuowanej na placu 
zjeżdżalni.
 Kolejnym punktem zwiedzania był 
Żarnowiec - dworek Marii Konopnickiej, 
niestety, podziwiany tylko z zewnątrz, 
ponieważ był jeszcze zamknięty. Były 
dopiero wczesne godziny ranne, zaś 
godziny otwarcia muzeum: od 10.00 
do 15.00. Pięć godzin na dobę to chyba 
dosyć krótko jak na wakacyjny sezon 
turystyczny. Czyżby kierownictwu nie 
zależało na turystach i na pieniądzach 
uzyskanych za wstępy? A może to 
należy tłumaczyć trudną sytuacją eko-
nomiczną kraju? Natomiast zajeżdżając 
do skansenu w Bóbrce można się było 
przekonać, że tutaj o turystę „dba” się 
dość dobrze. Skansen - muzeum w 
Bóbrce, kolebka przemysłu naftowego, 

Wakacyjna wycieczka
czynny jest od wczesnego ranka do 
późnych godzin wieczornych. Niedawno 
został wybudowany na terenie muze-
um nowoczesny Pawilon Wystawowy. 
Dzieci mogły się tam zapoznać z hi-
storią przemysłu naftowego, zobaczyć 
pamiątki związane z Ignacym Łukasie-
wiczem (pierwowzór lampy naftowej), 
rekwizyty, symbole tradycji naftowych, 
mapy, zbiory geologicz-
ne, plan kopalni „Bóbrka” 
z 1879r., modele, foto-
grafie, rysunki obrazują-
ce rozwój techniki wiert-
niczej i eksploatacyjnej. 
Duże zainteresowanie 
zwiedzanym obiektem 
było wśród starszych 
uczestników wycieczki, 
szczególnie chłopców, 
którzy wiele wypytywali 
przewodnika o historię 
skansenu.
 W trakcie trwania 
wycieczki nie zabrakło 
takich atrakcji jak: kąpiel 
w basenie w Iwoniczu 
Zdroju, biwakowanie 
nad dość czystą rzeczką 
Jasiołką i poczęstunek w 
postaci smacznych hot-
dogów.
 Dalszymi turystycz-
nymi atrakcjami było 
zwiedzanie Rezerwatu 
Skalnego „Prządki” w 
Czarnorzekach oraz ruin 
zamku „Kamieniec” z 
XIV w. w Odrzykoniu. 
Dzieci nie posiadały się 
z radości zdobywając 

Uczestnicy wycieczki na tle ruin zamku  
w Odrzykoniu

przepiękne zbocza gór w rezerwacie 
„Prządki”. Natomiast w ruinach od-
rzykońskiego zamku najwięcej emocji 
budził fakt, że dzieci mogły sobie zrobić 
pamiątkowe zdjęcie trzymając w ręku 
„prawdziwy”, zachowany do dziś, ol-
brzymi miecz z tamtego okresu.
Uważam, że wycieczka była udana i 
dała dzieciom wiele niezapomnianych 
wrażeń.

E. M.

mnień.
 A właśnie we wrześniu czeka nas 
wszystkich - czytelników WIADOMOŚCI 
BRZOSTECKICH - wystawa zdjęć „pro-
jektowych”: bursztynowo - słowiańskich, 
biwakowych, rajdowych, obozowych... 
Wystawa prawdopodobnie będzie miała 
miejsce w Siedliskach Bogusz oraz w 
Domu Kultury w Brzostku.

ZAPRASZAMY!!!
W imieniu Związku Drużyn
phm. Barbara Smoła HR

UWAGA! „Niniejszy projekt jest realizowa-
ny przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w 
ramach Programu Młodzież. Treści same-
go projektu lub materiałów niekoniecznie 
odzwierciedlają stanowisko Komisji Euro-
pejskiej czy Narodowej Agencji w danej 
sprawie, a w związku z tym ani Komisja 
Europejska, ani Narodowa Agencja nie 
ponosi za nie odpowiedzialności”.

Dokończenie ze str 5

Plemię LĘDZIANKI - I miejsce podczas festiwalu
Fot. B. Smoła
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Dębicki tygodnik „Obserwator Lokalny” z dnia 10 
sierpnia 2002 w artykule pt. „Czwórka z dużym plu-
sem” dokonał oceny samorządu III kadencji w gminie 
Brzostek i wystawił mu „świadectwo” ze średnią 4,75 
(a więc z wyróżnieniem). Tydzień wcześniej takie świa-
dectwo otrzymała Jodłowa, a w następnych numerach 
„Obserwatora” otrzymają pozostałe gminy naszego 
powiatu. Wtedy dopiero będziemy mogli dowiedzieć się, 
które miejsce zajmujemy w powiecie i poinformować o 
tym Państwa na naszych łamach.
A oto, co o naszym samorządzie pisze wspomniany 
„Obserwator Lokalny”:

Brzostek na finiszu trzeciej kadencji samorządu  
może pochwalić się stosunkowo niskim zadłuże-

niem - 16,73% (maksymalny stopień zadłużenia na jaki 
pozwala ustawa to 60% dochodów gminy), przy dużym 
poziomie wydatków inwestycyjnych. W zeszłym roku 
na inwestycje przeznaczono tu 6,5 mln zł, przy łącznym 
dochodzie gminy nieznacznie przekraczającym 16 mln. W 
tym roku są to znacznie mniejsze wydatki (2,2 mln zł w 
stosunku do dochodu 16,5 mln), ale i tak w Brzostku dużo 
się dzieje. W ostatnich latach powstały sale gimnastyczne 
w Januszkowicach, Siedliskach-Bogusz i Nawsiu Brzoste-
ckim, zaadaptowano budynek niedoszłego przedszkola na 
gimnazjum. Sporo zrobiono w dziedzinie infrastruktury 
sanitarnej. Naszą ocenę obniżyło nieco mniejsze zaanga-
żowanie samorządu gminnego w remont lokalnych dróg, 
chociaż warto wspomnieć, że Brzostek pomagał w budowie 
chodników i modernizacji drogi krajowej Pilzno - Jasło, 
choć nie należy to do jego zadań.
	 Tajemnicą sukcesu Brzostka jest wysoka skuteczność 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (1,35 mln zł w 
roku 2001). Imponuje nawet nie tyle ilość pieniędzy, co 
duża liczba źródeł, z jakich one pochodzą. Zabrakło tylko 
środków z funduszy europejskich (choćby PHARE).
	 Ochrona środowiska była bez wątpienia priorytetem 
mijającej kadencji. Docenił to nawet Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska, przyznając gminie nagrodę w wy-
sokości 150 tys. zł za najlepiej rozwiązaną gospodarkę 
wodno-ściekową. Natomiast istotnym mankamentem 
Brzostka jest brak nowoczesnej oczyszczalni ścieków 
(istniejąca jest niewydolna, a na nową nie ma jeszcze na-
wet dokumentacji), a także wciąż niewiadoma przyszłość 
wyeksploatowanego już gminnego wysypiska śmieci.
	 W polityce oświatowej liczą się nie tylko duże inwe-
stycje, o których mowa wyżej, ale także te mniejsze, jak 
choćby rozbudowa sali gimnastycznej w samym Brzostku. 
Równie istotne są sukcesy w organizowaniu sieci szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Zdecydowano się bowiem 
na utworzenie kilku silnych gimnazjów, zamiast kilkunastu 
słabych, zapewniając jednocześnie sprawny dowóz dzieci 

i młodzieży do szkół. Od 1 września br. będzie to robił 
nowiuteńki gimbus.
	 Samorząd zadbał o rozwój kultury i sportu. Prężnie 
działa Gminny Ośrodek Kultury w Brzostku, wiejskie 
Domy Ludowe mogły liczyć na nie imponujące, to prawda, 
ale jednak wsparcie z budżetu gminy. Kolejne sukcesy od-
noszą pingpongiści, w planach jest budowa hali sportowej 
i basenu.
	 Wójt Leszek Bieniek należy do osób ugodowych. 
Przyznają to i jego polityczni sojusznicy i opozycja. Efek-
tem tego jest zarówno spokojna polityka kadrowa (zastępca 
wójta w poprzedniej kadencji Jan Krajewski bez problemu 
znalazł pracę w Gminnym Zakładzie Komunalnym), jak i 
dobra współpraca z opozycją. Wójt Bieniek nie kryje, że 
inwestycje prowadzone w gminie przez ostatnie cztery lata 
są niczym innym, jak kontynuacją działań poprzedniego 
zarządu z wójtem Janem Chmurą na czele. (...)
	 Za współpracę z mediami postawiliśmy samorządowi 
szóstkę. Nigdy nie mieliśmy problemów z uzyskaniem w 
Urzędzie Gminy i u samego wójta informacji, podobne 
doświadczenia mają także inni dziennikarze. Na wysoką 
ocenę wpłynął także znakomity serwis internetowy gminy, 
uznany ostatnio za najlepszy na Podkarpaciu.

Świadectwo z wyróżnieniem  
dla samorządu gminy Brzostek

Świadectwo 
zakończenia III kadencji 

samorządu gminy Brzostek

Redakcja „Obserwatora Lokalnego”
wystawia samorządowi gminy Brzostek

i wójtowi Leszkowi Bieńkowi
następujące oceny za III kadencję (1998-2002)

Inwestycje gminne........................................4
Pozyskiwanie środków zewnętrznych...........5
Ochrona środowiska.....................................4
Polityka oświatowa.......................................5
Rozwój kultury i sportu.................................5
Polityka kadrowa..........................................5
Współpraca z gminną opozycją....................4
Współpraca z mediami..................................6

Ogółem średnia ocen...............................4,75

Skala ocen 1-6
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Od dawna słychać było, że w prze- 
czyckim kościele można szcze-

gólnie sobie łaski u Marii Przeczyckiej 
wyprosić i wybłagać, że tu przede 
wszystkim dobrze jest z grzechów się 
oczyścić i swe prośby Bogu przedłożyć. 
Istniała w parafii od dawna taka wieść, 
ale nikt nie zajął się rejestracją i spisy-
waniem łask, stąd też wiele cudów uszło 
już z ludzkiej pamięci, bo ileż to w ciągu 
dziejów Maryja łask już rozdała, a nikt 
ich nie zapisał!
 Dopiero z okazji zamierzonej Koro-
nacji zaczęto owe cuda i łaski spisywać, 
które razem z owymi przesłuchanymi 
przy badaniu łask w Przeczycy przez 
Duchowną Komisję, wysłaną z Prze-
myśla i w dniu 3 i 4 sierpnia 1922 r. 
urzędującą w Przeczycy, tworzą pewien 
wielki dokument dobroci Maryi Przeczy-
ckiej. Cuda i łaski zaczęto spisywać na 
Boże Narodzenie 1920 r. Łaski te i cuda 
przytaczamy w różnym porządku:

1.
Wojciech Przewoźnik ur. 1868, go-
spodarz ze Skurowej, zeznaje pod 
przysięgą: 
 W 1904 r. zachorowałem nagle na 
„tetanus” (tężec). Choroba moja według 
orzeczenia lekarskiego była nieuleczal-
ną. Cierpiałem okropnie. Zęby miałem 
zaciśnięte, więc mogłem przyjmować 
pokarm tylko przez wyważanie nożem 
zębów. Naturalnie że żyłem tylko pły-
nem. Ciało moje było jak drewno. Można 
mnie było krajać, rznąć, nic nie czułem. 
W miarę rozwoju choroby, byłem coraz 
słabszy. Ciskało mną po całej izbie. 
Choroba cała trwała 7 tygodni. Cała 
wieś, a szczególnie gospodarz Ramut 

Wawrzyniec, żona Katarzyna, Magda-
lena Trznadel, którzy mnie pielęgnowali, 
to pod przysięgą zeznać mogą. Kiedy 
żadnego ratunku od ludzi nie można się 
było spodziewać, wtedy dano na mszę 
świętą do Przeczycy. Po odprawieniu 
tejże, w jednej chwili zacząłem poruszać 
palcami, później tego samego dnia ręką, 
a w trzecim dniu wstałem na nogi, a za 
dwa tygodnie poszedłem do Pilzna na 
jarmark, robiąc 17 km drogi. Uzdrowienie 
to przypisuję wyłącznie Cudownej Matce 
Boskiej Przeczyckiej, na co składam 
uroczystą przysięgę.

2.
Agata Niedźwiedź ze Skurowej, żona 
Michała, zeznaje pod przysięgą, jak 
następuje: Gdy mój syn Franciszek 
Niedźwiedź był półtora rocznym dzie-
ckiem,  zachorował ciężko na chorobę 
św. Walentego. Choroba trwała miesiąc. 
Ataki dostawało dziecię nieraz trzy razy 
dziennie. W tym strapieniu udałam się 
do Matki Boskiej Cudownej Przeczyckiej, 
gorąco się modliłam na sumie i wtedy 
nagle dziecko wyzdrowiało. Dziś dziecko 
to wyrosło na silnego chłopca. 

3.
Ta sama zeznaje o sobie:
 W r. 1916 zachorowałam na oczy. 
Było tak źle ze mną, że już oprócz 
ścieżki przed sobą nic nie widziałam. 
Było to przed Zielną. Wybrałam się do 
Przeczycy na spowiedź, po spowiedzi 
przyjęłam Najświętsze Ciało Pańskie, 
a kiedy wyszłam z kościoła, wtedy już 
wszystko widziałam i ludzi i domy lepiej. 
Ból oczu zupełnie ustał, dotąd czuję się 
zdrową. Uzdrowienie moje przypisuję 
tylko opiece Matki Najświętszej Prze-
czyckiej.

4.
Pewna kobieta znów zeznaje pod przy-
sięgą, jak następuje:
 Gdym się urodziła, byłam według opo-
wiadania mojej matki kaleką z wólami 
(struma). Ludzie źli nawet radzili mojej 
matce, aby mi nie dawała piersi, bym 
mogła umrzeć, inaczej będę bardzo 
nieszczęśliwą. Matka moja jednak tę 
myśl odrzuciła. Chorobę swoją jednak 
długo ukrywałam tak, że nawet za mąż 
wyszłam. Potem dopiero zaczęło się 
ze mną źle dziać. Nie mogłam chodzić, 
ani robić, więc prosiłam Boga o śmierć, 
by męce koniec położył. Mówiono, że 
jedynie operacja byłaby zdolną usunąć 
tę moją boleść, czego się jednak bardzo 
bałam. A inne lekarstwa nic nie pomaga-
ły. W tej ciężkiej niedoli udałam się do 
Matki Boskiej w Przeczycy, prosząc Ją 
o ratunek, który nastąpił w tej formie, iż 
po tygodniu wole zupełnie mi znikły.

5.

Wiktoria Maziarka zeznała, jak nastę-
puje:
Córka moja Zofia, mając 1,5 roku, zacho-
rowała na oczy tak, iż nic nie widziała. 
Lekarstwo, przepisane przez lekarza, nic 
nie pomagało; dopiero ofiarowałam dzie-
cko Matce Boskiej Przeczyckiej i dziecko 
w jednej chwili zostało uzdrowione.

6.
Przewoźnik Rozalia z Błażkowej (parafia 
Brzyska) zeznaje pod przysięgą:
W r. 1920 przechodziłam bardzo ciężki 
poród, który trwał od środy do piątku. 
Było bardzo ze mną źle. Wtedy udałam 
się myślą do Matki Boskiej Przeczyckiej 
i nagle nastąpiło rozwiązanie, które za-
wdzięczam pomocy Marii Przeczyckiej.

7.
Antoni Kalita z Zagórza zeznaje pod 
przysięgą:
W r. 1912 zachorowałem na ciężki reu-
matyzm w nogach tak, że przestałem 
chodzić. Szukałem pomocy u licznych le-
karzy, nic mi nie pomagało, aż się dopie-
ro udałem do Matki Boskiej Przeczyckiej 
i choroba ustąpiła w dwóch dniach.

8.
Kurek Jan zeznaje pod przysięgą:
W r. 1900 zachorowałem na silne zapa-
lenie płuc a potem na tyfus. Leżałem nie-
przytomny trzy dni i nikt mi już życia nie 
sądził. Raz ocknąłem się w tych trzech 
dniach na tyle, iż potrafiłem obudzić 
westchnienie do Matki Boskiej Przeczy-
ckiej i wezwać parobka, by poszedł do 
Przeczycy dać na mszę świętą na moją 
intencję. To powiedziawszy, znów popad-
łem w zupełną nieprzytomność, a ota-
czający sądzili, że już umarłem i zaczęli 
robić zwykłe przygotowania po śmierci. 
Nagle mniej więcej w tym czasie, kiedy 
parobek doszedł do Przeczycy, wstałem i 
w jednej chwili poczułem się zdrowy, nie 
kładąc się zupełnie do łóżka.
Tenże zeznaje:
 W r. 1917 w Albanii, w czasie wojny 
światowej, jechałem, jako żołnierz, na 
wozie polowej kolejki tuż nad wysokim 
brzegiem morskim. Wtem wypadłem 
z wozu; zagrażała mi natychmiastowa 
śmierć w morzu. Zdołałem jednak wes-
tchnąć do Matki Boskiej Przeczyckiej i 
wtedy dziwnym sposobem zatrzymałem 
się kończynami palców na murze, wisząc 
nad wodą. Na mój krzyk przypadli żołnie-
rze i wyratowali mnie.
W obu wypadkach ocalenie przypisuję 
jedynie Matce Bożej Przeczyckiej.

cdn.

Na podstawie materiałów 
przekazanych przez  

ks. Marka Marcićkiewicza

Cuda i łaski Matki Boskiej Przeczyckiej
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Policja  
informuje
W	lipcu 2002 roku na terenie dzia-	

łania Komisariatu Policji w 
Brzostku zanotowano 34 zdarzenia, 
które są przedmiotem prowadzonych 
postępowań przygotowawczych, a w 
tym m.in.:
1. brutalny gwałt z rozbojem dokonany 

w Siedliskach-Bogusz
2. rozbój na terenie Grudnej Dolnej
3. zanotowano cztery kradzieże oraz 

trzy kradzieże z włamaniem
4. dwa wypadki drogowe
Policjanci Komisariatu Policji w 
Brzostku w lipcu 2002 roku nałożyli 

też 61 mandatów karnych - głównie za 
wykroczenia drogowe, a upomniano i 
pouczono 260 osób.

Policja 
przypomina
Sierpień jest ostatnim miesiącem wa-	

kacji, miesiącem powrotów do 
domu z urlopów. Po powrocie należy 
sprawdzić czy do naszej posiadłości 
nie zaistniało włamanie czy kradzież. 
Jeżeli by takowy fakt zaistniał należy 
o nim niezwłocznie powiadomić jed-
nostkę policji.
Miesiąc sierpień jest również miesią-
cem przygotowań do wysłania naszych 

pociech do szkoły. Policja uczula ro-
dziców żeby przestrzegali dzieci, by te 
podczas drogi do szkoły zachowywały 
podstawowe przepisy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w szczególności 
tyczy się to rodziców dzieci, które we 
wrześniu po raz pierwszy wyruszą do 
szkoły.
Rodzicom, którzy swoje pociechy będą 
dowozili własnymi samochodami, 
przypominamy, że od 13. 05. 2002 r. 
dzieci w wieku do 12 lat, które nie prze-
kraczają 150 cm wzrostu muszą być 
przewożone w fotelikach lub innych 
urządzeniach ochronnych.

Komendant Komisariatu Policji  
w Brzostku

wz. asp. J. Dziedzic

Pod koniec czerwca, przy upal-	
nej pogodzie odbył się VII Mię-

dzypowiatowy Przegląd Piosenki 
Religijnej Nawsie 2002 zorgani-
zowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Wypoczynku w Wielo-
polu Skrzyńskim - filię w Nawsiu. 
Naszą gminę reprezentowała na 
tym Przeglądzie Schola Parafialna z 
Brzostku w składzie: Anna Balasa, 
Maria Fryc, Małgorzata Jało-
wy, Katarzyna Lisowska, Anna 
Ogrodnik, Maria Przewoźnik i 
Tomasz Mężyk. 
 Schola przygotowała na tą 
okazję dwa utwory pod fachowym 
okiem księdza Adama Kubisia i 
pana Józefa Parata. Przesłuchania 
uczestników trwały ponad trzy 
godziny i trzeba było nie lada 
wytrwałości, aby wytrzymać do 
końca w wypełnionej po brzegi 
sali. Zmęczone jury po około go-
dzinnych debatach ogłosiło wyniki. 
Prawdziwą furorę - co podkreślało i 
jury, i organizatorzy - zrobiła nasza 
schola, zdobywając nagrodę. 
 Dziękujemy bardzo wszystkim 
zainteresowanym za wspaniałe 
przygotowanie i wykonanie utwo-
rów oraz życzymy dalszych sukce-
sów.

M. K.

Przegląd 
Piosenki 
Religijnej

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY (LICYTACJA)

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 93 
w Siedliskach-Bogusz stanowiącego własność Gminy Brzostek

I PUBLICZNY PRZETARG JEST OGRANICZONY DLA NAUCZYCIELI
UCZĄCYCH W SIEDLISKACH-BOGUSZ

Przedmiotem sprzedaży jest:
Lokal mieszkalny Nr 4 o powierzchni użytkowej 68,62 m2 położony na piętrze w 
budynku Nr 93 w Siedliskach-Bogusz na działce ozn. nr ewid. 1114/7 o pow. 0,27 
ha, stanowiącej współwłasność Gminy Brzostek. Dla nieruchomości prowadzona 
jest Księga Wieczysta Nr 67.908 w Sądzie Rejonowym w Dębicy. Teren uzbrojony 
w sieć wodociągową kanalizacyjną, gazową i elektryczną. W pobliżu znajdują się 
zabudowania zagrodowe i szkoła.

Opis lokalu
Lokal mieszkalny Nr 4 o pow. użytkowej 68,62 m2 i pomieszczeń przynależnych 
do lokalu o pow. 14,19 m2 (piwnica) oraz udziale w gruncie i częściach wspólnych 
wynoszącym 8281/76797.

Cena wywoławcza lokalu Nr 4 wynosi: 31.641,00 zł (słownie: trzydzieści jeden 
tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych).

Wadium na lokal mieszkalny Nr 4 wynosi 3.164,00 zł (słownie: trzy tysiące sto 
sześćdziesiąt cztery złote)

W przetargu mogą brać udział nauczyciele zatrudnieni w Szkole w Siedliskach-Bo-
gusz, którzy wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 23.08.2002 
r. do kasy Urzędu Gminy w Brzostku.

I publiczny przetarg ustny odbędzie się w Urzędzie Gminy w Brzostku w dniu 
27 sierpnia 2002 roku o godzinie 10.00 w biurze Wójta Gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu 
przetargu. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako 
nabywca uchyliła się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym 
do stawienia się w Kancelarii Notarialnej.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE10

W	dniu 4 sierpnia w Brzostku od-	
była się pierwsza część konwen-

cji wyborczej Samoobrony regionu 
dębickiego.
 Wyłoniono wszystkich kandydatów 
do rady powiatu z miasta i gminy Pilzno 
oraz połowę kandydatów ze wspólnego 
okręgu Brzostek i Jodłowa (także do 
powiatu). Aby dać większe szanse kan-
dydatowi z Jodłowej na wspólnej liście 
będzie tylko jeden kandydat z tej gminy 
(z nr 2). Z tego okręgu Samoobrona 
wystawi 6 kandydatów.
 Do rady gminy w Brzostku Samo-
obrona wystawi pełną listę 15 kan-
dydatów we wszystkich 10 okręgach 
- w niedzielę 4 sierpnia wyłoniono 
10 kandydatów. Z gminy Jodłowa jak 
dotychczas nie wyłoniono kandydatów 
na radnych gminnych, pewien młody 
człowiek miał ochotę kandydować, ale 
zapytany czy wyraża zgodę, niespodzie-

wanie odpowiedział, że nie.
 Z miasta i gminy Pilzno w tym dniu 
nie zgłoszono kandydatów na rajców 
(radnych).
 Wyłoniono kandydata na wójta w 
gminie Brzostek. O tym jednak czy 
w wyborach weźmie udział kandydat 
Samoobrony zadecyduje Rada Krajowa 
w Warszawie. Czyli los kandydata na 
wójta gminy Brzostek z Samoobrony 
zależny jest od podpisu przewodni-
czącego Andrzeja Leppera. Ponieważ 
jednak Andrzej Lepper dwa lata temu 
swoją kampanię prezydencką (udaną) 
zaczynał właśnie od Brzostku, to sądzić 
należy, że zgodę podpisze i kandydat 
wystartuje.
 W gminie Jodłowa Samoobrona 
nie wystawi kandydata na wójta. Nie 
dlatego, że w Jodłowej nie ma poparcia 
- wręcz przeciwnie, jest ono bardzo wy-
sokie. Chodzi o coś innego, poczekajmy 

Polemika i polityka
Przy stole albo pod bramami

do wyborów...
 W sprawie kandydata na burmistrza 
Pilzna Samoobrona nie podjęła jeszcze 
decyzji, wszystko rozstrzygnie się w 
II części konwencji wyborczej na po-
czątku września. Nawet jeżeli takiego 
kandydata nie będzie to Samoobrona 
wskaże którego kandydata nie popie-
ra.
 Drugim tematem oprócz spraw per-
sonalnych był program wyborczy. W 
dyskusji dominował problem niskich 
dochodów ludności, nie tylko rolniczej. 
Jak zwiększyć dochody mieszkańców 
gminy?
 Kandydat do rady powiatu z gminy 
Jodłowa radził aby zaczynać od pod-
miotu (spółka, spółdzielnia itp.) zajmu-
jącego się skupem płodów rolnych jak 
niegdyś czyniły6 to gminne spółdziel-
nie. Niżej podpisany zwrócił uwagę, że 
kontraktowanie upraw rolniczych jest 
jedynym sposobem zabezpieczenia zby-
tu, natomiast o ceny minimalne należy 
walczyć: przy stole albo pod bramami.

Ferdynand Bugno

James Clavell
Król szczurów

James Clavell, z pochodzenia pół-Ir-	
landczyk, pół-Anglik, urodził się w 

Australii, wychowywał w Anglii. W 
czasie II wojny światowej był kapi-
tanem Królewskiej Artylerii. W 1942 
roku dostał się do japońskiej niewoli 
i został zesłany do obozu Changi na 
Singapurze, gdzie przebywało sto pięć-
dziesiąt tysięcy jeńców. Tam właśnie 
rozgrywa się akcja tej powieści, jednego 
z najciekawszych dokumentów litera-
ckich czasów wojny.
 Autor sugestywnie maluje życie 
żołnierzy alianckich w owym obozie na 
końcu świata, oderwanych od wszelkich 
informacji o losach wojny, dziesiątko-
wanych przez śmierć, pozbawionych 
nadziei, a często nawet woli przetrwa-
nia, skazanych na głód, choroby tropi-
kalne i zimnych japońskich oprawców. 
Na powierzchnię wypływają szczury, 
jednostki cyniczne, które żerują na 
bezbronnych współwięźniach.
 Książka Clavella stała się bestsel-
lerem w Stanach Zjednoczonych. Na 

Warto 
przeczytać

jej podstawie nakręcono film pod tym 
samym tytułem, który wyświetlany był 
również w Polsce.


Gerard de Villiers
Zemsta Saddama Husajna

Bohater tych powieści, książę Mal-	
ko Linge, jest jednym z najlep-

szych agentów CIA. Znajduje się 
zawsze w centrum sensacyjnych, a 
zarazem rzeczywistych wydarzeń, 
które wstrząsały współczesną polityką 
światową. Afery szpiegowskie, wojny 
wywiadów, egzotyka dalekich krajów 
i nieposkromione ambicje ich dykta-
torów stanowią barwne tło, na którym 
rozgrywa się wartka akcja książki.


Isaac Bashevis Singer
Opowieść o Królu Pól

Opowieść o Królu Pól ukazała się 	
w 1989 roku. Jest ostatnim utwo-

rem Isaaka Bashevisa Singera, jaki 
został wydany za jego życia, a zatem 
stanowi zwieńczenie twórczości pisarza 
i jego swoisty testament. Ta mroczna 
baśń o człowieku poznającym bez-
względne prawa rządzące światem, 
skupia w sobie wszystkie wątki znane 
w prozie jej autora. Jest to tyleż historia 

chwały i miłości, co zdrady, okrucień-
stwa, szaleństwa i śmierci. Bohater, 
Cybula, choć przyjaźnie nastawiony 
do ludzi, doświadcza zła w najrozma-
itszych wcieleniach: możemy w nim 
rozpoznać rysy wielu Singerowych 
postaci. Akcja Opowieści... toczy się w 
przedhistorycznej, nie istniejącej, „ba-
jecznej” Polsce. Dzięki temu zyskuje 
wymiar mitu, sytuuje się poza czasem, 
dotyczy natury ludzkiej w ogóle.


Graham Masterton
Bonnie Winter

Bonnie Winter ma 34 lata i niecie-	
kawą sytuację życiową. Bezrobot-

ny mąż całe dnie spędza na piciu piwa 
i oglądaniu telewizji, a syn zadaje się 
z gangami. Bonnie dorabia do pensji 
sprzątając mieszkania, które odwiedziła 
śmierć. W kolejnych domach, gdzie 
doszło do serii tajemniczych zabójstw, 
znajduje gąsienice bardzo rzadkiego 
gatunku motyla. Jak mówi ponura 
legenda, jest on wcieleniem jednej z 
azteckich bogiń-matek Itzpapalotl, 
znanej z tego, iż doprowadzała ludzi 
do zabijania tych, których najbardziej 
kochali. Bonnie decyduje się poprosić 
Itzpapalotl o pomoc...

(wykorzystano materiał z ofert 
książkowych dla bibliotek)
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Gdy ten numer „WB” do 
trze do rąk czytelników 

- wakacje 2002 dobiegać 
będą końca. Lektura wyników 
sportowych uczniów i doko-
nań szkół za miniony rok (II 
- gie półrocze) niech będzie 
bodźcem do pracy w nowym 
roku szkolnym 2002/2003.

SIATKÓWKA  
- Gimnazjada
Dziewczęta
1. Brzostek
2. Siedliska Bogusz
3. Nawsie Brzosteckie
Chłopcy
1. Nawsie Brzosteckie
2. Siedliska Bogusz
3. Brzostek

Trójbój Lekkoatletycz-
ny -Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej
Dziewczęta
1. Nawsie Brz.  338 pkt
2. Kamienica G.  242 pkt
3. Siedliska B.  227 pkt
4. Brzostek    207 pkt
5. Kamienica D.  175 pkt
6. Gorzejowa   134 pkt
7. Przeczyca   120 pkt
8. Grudna G   100 pkt
Chłopcy
1. Nawsie Brz.  282 pkt.
2. Brzostek    211 pkt
3. Kamienica D.  201 pkt
4. Kamienica G..  192 pkt
5. Grudna G.   155 pkt
6. Przeczyca   128 pkt
7. Siedliska B.  96 pkt
8. Gorzejowa   73 pkt
 W klasyfikacji indywidu-
alnej najlepszy wynik uzy-
skała Monika Kurek - 90 pkt 
- Nawsie B przed Jadwigą 
Piątek - 81 pkt - Kamienica 
Dln. i Aldoną Raś - 78 pkt. 
- Kamienica Grn.
 Wśród chłopców zwyciężył 
Radosław Maziarka - 119 pkt 
- Nawsie Brzost. przed Prze-
mysławem Śliwą - 102 pkt 
- Kamienica Górna i Pawłem 
Machajem - 81 pkt - Kamie-
nica D.
 Dziewczynki z Nawsia 
Brzost. z wynikiem 472 pkt 
zajęły na zawodach powiato-
wych II - gie miejsce, ulegając 
dębickiej 5- tce tylko ośmioma 
punktami i zakwalifikowały 
się do finału wojewódzkiego, 
w którym jednak nie wzięły 

Ze sportu szkolnego...
udziału.

BAW SIĘ Z NAMI - IMS
1. Nawsie Brz. 150 pkt
2. Kamienica D. 139 pkt
3. Gorzejowa  104,5 pkt
4. Siedliska B. 82,5 pkt
5. Grudna G.  71,5 pkt
6. Przeczyca  67,5 pkt
7. Brzostek   63 pkt
8. Kamienica G. 54 pkt
 Na zawodach powiatowych 
w Dębicy młodzi Nawsianie 
przegrli tylko z SP. Dębica 
nr 5, wyprzedzając Górę 
Motyczną i Stobierną. Z kolei 
SP. Nr 5 zajęła II msc. w finale 
wojewódzkim, zapewniając 
na przyszły sezon awans do 
finału wojewódzkiego dwóm 
zespołom z powiatu dębickie-
go.

IV SPARTAKIADA SPORTO-
WO-REKREACYJNA klas I 
- III - punktacja generalna
1. Nawsie Brz. 290 pkt
2. Kamienica D. 234 pkt
3. Brzostek   163 pkt
4. Gorzejowa  149,5 pkt
5. Siedliska B. 137,5 pkt
6. Kamienica G. 134 pkt
7. Przeczyca  127,5 pkt
8. Grudna G.  126,5 pkt

Czwórbój Lekkoatletyczny 
- IMS
Dziewczęta
1. Brzostek    666 pkt
2. Kamienica G.  664 pkt
3. Nawsie Brz.  594 pkt
4. Kamienica D.  591 pkt
5. Gorzejowa   464 pkt
6. Siedliska B.  463 pkt
7. Grudna G.   214 pkt
Chłopcy
1. Kamienica D.  649 pkt
2. Brzostek    638 pkt
3. Kamienica G..  612 pkt
4. Nawsie Brz.  562 pkt
5. Grudna G.   548 pkt
6. Gorzejowa   411 pkt
7. Siedliska B.  317 pkt

XVII SPARTAKIADA SPOR-
TOWO-REKREACYJNA 
klas IV - VI
1. Kamienica G.  300 pkt
2. Nawsie Brz.  270 pkt
3. Kamienica D.  265 pkt
4. Brzostek    255 pkt
5. Grudna G.   175 pkt
6. Gorzejowa   165 pkt 
7. Siedliska B.  145 pkt

I SPARTAKIADA SPOR-
TOWO-REKREACYJNA 
GIMNAZJÓW
 17 czerwca, a więc na 
4 dni przed zakończeniem 
roku szkolnego swe pierw-
sze Igrzyska rozegrały dru-
żyny gimnazjalne. Mimo 
potwierdzenia udziału - w 
zawodach nie wystartowały 
Januszkowice. A szkoda - bo 
rywalizacja byłaby znacznie 
ciekawsza. Pojedynek za-
inaugurowali liderzy swoich 
ekip, którzy biegiem na 100 
m, skokiem w dal z miejsca 
i pokonaniem toru przeszkód 
zainkasowali pierwsze punk-
ty dla swoich gimnazjów.
 Wielkie emocje towa-
rzyszyły turniejowi RINGO, 
gdzie w pierwszym spot-
kaniu Nawsianie pokonali 
Brzostek, w drugim Brzo-
stek wygrał z Siedliskami, 
a w trzecim Siedliska uległy 
Nawsiu Brzosteckiemu.
 W pchnięciu kulą (3 chłop-
ców + 1 dziewczyna) liczyła 
się odległość łączna całej 
czwórki. Chłopcy z Nawsia 
wygrali z Brzostowianami aż 
o 3 metry, jednak ich part-
nerka mimo uzyskania du-
żych odległości nie zaliczyła 
żadnej próby („spalone”) i 
Nawsie musiało zadowolić 
się II miejscem. Najdłuższą 
odległość w konkursie za-
liczył uczeń Gimnazjum z 
Siedlisk, ale jego koleżanka 
również nie zaliczyła żadnej 
odległości.
 W rzutach karnych w 
damskim wykonaniu trzeba 
było powtarzać serie po 
kilka razy zanim wyłoniono 
zwycięzcę. Wygrały Brzosto-
wianki przed Nawsiankami i 
dziewczętami Siedlisk.
 W sztafetach ze skakanką 
4 x 100 m męski pojedynek 

wygrali Nawsianie z cza-
sem 1min 11,92 sek, przed 
Brzostkiem (1 min 20,59 
sek) i Siedliskami (1 min 
50,16 sek). Brzostowianki 
„pomściły” swoich kolegów 
i wygrały skakanki z cza-
sem 1 min 14,34 sek przed 
Nawsiem (1 min 16,70 sek) 
i Siedliskami (1 min 22, 23 
sek).
 W sztafetowych biegach 
w workach klasą dla siebie 
był Sebastian Grygiel, który 
na 40-tu metrach zostawił 
konkurentów na pierwszej 
zmianie o 8-10 metrów. 
Dla pozostałych zmian ten 
dystans był już nie do odro-
bienia. Tak więc tę konkuren-
cję wygrało Nawsie, przed 
Brzostkiem i Siedliskami.
 Sztafetę z przewrotem 
wygrał Brzostek (1 min 47,12 
sek), przed Nawsiem (1 min 
51,78 s) i Siedliskami (1 min 
55,70 sek). Na dwie konku-
rencje przed końcem za-
wodów Brzostek prowadził 
nieznacznie przed Nawsiem. 
Siedliska miały stratę zbyt 
dużą do odrobienia.
 Każde drużynowe szkol-
ne zawody sportowe kończą 
płaskie sztafety 4 x 100 me-
trów. Dziewczęta i chłopcy 
biegali w tych zawodach 
nietypowe sztafety. Po kilku 
ulewnych dniach bieżnię 
pokrywały solidne kałuże, 
a błoto na wirażach groziło 
kontuzjami startującym. W 
takiej sytuacji opiekunowie 
zdecydowali się na roze-
granie sztafet wahadłowo 
po prostej, a nie dookoła 
stadionu jakby nakazywał 
regulamin.
 Obie sztafety wygrali 
gimnazjaliści Brzostka przed 
Siedliskami i Nawsiem, pie-
czętując zwycięstwo swojej 
szkoły w pierwszym bezpo-
średnim pojedynku na forum 
gminy.

Szkoła Punkty Lokata Ilość 
uczniów

Ilość 
nauczycieli wf.

Brzostek 135 I 324 3
Nawsie Brz. 105 II 56 2
Siedliska B. 60 III 274 1

Punktacja końcowa Spartakiady:

Gminny Organizator Imprez Sportowych
Zofia Rogowska



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE12

Po	rejteradzie do Gimnazjum do 	
Brzostku czołówki nawsień-

skich uczennic trenujących do sierpnia 
2001 w SKS „Błękitni” Nawsie Brzo-
steckie te zamierzenia dla niektórych 
wydawały się nazbyt optymistyczne. 
Ale ogromna praca dziewcząt z I i II 
klasy, oraz chłopców z II i III klasy 
zaprocentowały medalami w Mielcu i 
zdobyciem 170 punktów do rankingu 
szkół w ramach wojewódzkiej gimna-
zjady już na początku tego roku kalen-
darzowego.
 Młodzicy mimo iż przeszli pomyśl-
nie eliminacje klubowe - „polegli” w 
Hrubieszowie na turnieju ćwierćfina-
łowym. Zbyt krótka okazała się ławka 
rezerwowych. W turniejach męskich 
gdy brak trzech równych 5-tek do zmian 
co 2-3 minuty - nie ma co marzyć o suk-
cesach. W rozgrywkach dziewczęcych 
dwie mocne piątki to już spory kapitał, 
a z trzeciej wysyła się do zmian poje-
dyncze zawodniczki.
 W turnieju półfinałowym w Krako-
wie nasze dziewczęta zrewanżowały 
się mielczankom za porażkę w meczu o 
złoty medal w rozgrywkach szkolnych 

Bez medalu,  
ale w krajowej czołówce...
Plan sekcji unihokeja na rok szkolny 2001/2002 był prosty... medale 
młodziczek i młodzików w Mistrzostwach Województwa Podkarpa-
ckiego, oraz awans do finału krajowego Klubowych Mistrzostwach 
Polski przynajmniej jednej drużyny... 

i zwycięstwem 5:1 przypieczętowały 
awans do finału krajowego, który odbył 
się podobnie jak rok temu w Piszu na 
Mazurach. Ten rok miał dać odpowiedź, 
czy przygotowania do sezonu we włas-
nej niewymiarowej hali (w Klubowych 
Mistrzostwach Polski gra się na halach 
o wymiarach 44 x 24 m.) mogą być 
podstawą do sukcesów, czy też należy 
włączać do mikrocykli przygotowaw-
czych pracę na większym obiekcie...

Oto zestaw grup turnieju finałowe-
go:
Grupa A
1. „Malta” Poznań
2. „Grześ” Hrubieszów
3. „Multi” Kraków
4. „Jedynka” Orzysz
Grupa B
1. „Skalny” Nowy Targ
2. „Absolwent” Siedlec
3. „Junior” Chruściel
4. „Błękitni” Nawsie B.

Wyniki grupy A
Poznań - Orzysz     3 x 3
Hrubieszów - Kraków   0 x 0

Poznań - Hrubieszów   3 x 6
Kraków - Orzysz    9 x 0
Poznań - Kraków    2 x 2
Orzysz - Hrubieszów   2 x 1
Wyniki grupy B
Nowy Targ - Nawsie Brzost.3 x 0 
Siedlec - Chruściel    1 x 2
Nowy Targ - Siedlec   6 x 1
Chruściel - Nawsie Brzost. 4 x 1
Nowy Targ - Chruściel  5 x 4
Nawsie Brzost. - Siedlec  2 x 5
 Do finałowej czwórki zakwalifiko-
wały się zespoły Krakowa, Nowego 
Targu, Chruściela i Orzysza. Nam po-
został mecz o 7-e miejsce z zespołem 
Poznania...

Wyniki meczów półfinałowych:
Kraków - Chruściel    3 x 0
Orzysz - Nowy Targ   0 x 1
 W meczu o 7-e miejsce z drużyną 
Poznania przegrywaliśmy już 1 x 3, 
by w ostatniej tercji strzelić 3 bramki i 
rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść 4 x 
3. Dopiero w końcówce turnieju dziew-
częta zaczęły celnie trafiać do bramki 
przeciwnika. Dobre przygotowanie 
kondycyjne, ale celowniki „ustawione” 
nie do tej odległości... Wniosek po tej 
imprezie jest prosty: przed decydującą 
batalią należy przepracować 10-12 dni 
na dużej hali, „poczuć” przestrzeń, na-
regulować celowniki. Inaczej o sukcesie 
nie ma co marzyć. Można zepchnąć 
przeciwnika na własną połowę, „bom-
bardować” jego bramkę, a zejść z boiska 
pokonanym. 
 Tak więc mimo atutu własnej sali 
- 15-20 godzin rocznie musimy potre-
nować w wynajętej dużej hali. 

Wyniki pozostałych spotkań:
- mecz o msc. 5 - 6 Hrubieszów - Siedlec 

3 x 7
- mecz o msc. 3 - 4 Chruściel - Orzysz 	

2 x 1
- mecz o msc. 1 - 2 Kraków - Nowy Targ 

1 x 2
 Ostateczna kolejność Finałów Mi-
strzostw Polski Młodziczek w Unihokeju
1. „Skalny” Nowy Targ
2. „Multi” Kraków
3. „Junior” Chruściel
4. „Jedynka” Orzysz
5 „Absolwent” Siedlec
6. „Grześ” Hrubieszów
7. „Błękitni” Nawsie Brzosteckie
8. „Malta” Poznań

Trenerka i opiekunka zespołu
Zofia Rogowska

Finalistki Klubowych Mistrzostw Polski w Unihokeju Młodziczek 2002.
Stoją od lewej: K. Fryc, A. Rakowska, J. Hołowicka, D. Górka, M. Kawalec, J. 
Przewoźnik. Siedzą: W. Szybowicz, K. Górka, L. Niedziałek, A. Zegarowska, 
A. Hołowicka. Na pierwszym planie bramkarka K. Skórska.
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

- Jaka jest różnica między automatem telefonicznym a wyborami?
- W automacie najpierw płacisz, a potem wybierasz, a przy wyborach 
najpierw wybierasz, a płacisz później!

		
Po czym się poznaje, że polityk kłamie?
- Po tym, że porusza ustami...

		
Andropow, jeszcze jako szef KGB, zwierzał się najbliższym:
- Kiedy zostanę gensekiem, zmienię te idiotyczne strefy czasowe. 
Ileż to kłopotów!
Dzwonię do Pekinu z gratulacjami z okazji wyboru Deng Xiaopinga, 
a tam mówią:
„To było wczoraj!”. Dzwonię do Watykanu z kondolencjami po zamachu 
na papieża, a tam pytają: „Jaki zamach?!”

		
Wybory w latach 50-tych. Na ścianie wisi portret Stalina. Przyciąga 
uwagę starszej, niedowidzącej babci.
- O! Piłsudski.
- Nie Piłsudski towarzyszko tylko Josef Wisarionowicz Stalin.
- A co on takiego zrobił ten Stalin?
- On wygnał Niemców z Polski.
- Dałby Bóg, pogoniłby i Ruskich.

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

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

1

4

2

3

5
6

7

8

Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu 
utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod 
diagramem dostarczone do dnia 10 września 2002 r. 
do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą 
udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: WIADO-
MOŚCI BRZOSTECKIE
Nagrodę książkową wylosował: PAWEŁ SMOLEŃ z 
Brzostku
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzost-
ku

J. Nosal

Poziomo:
1) Kieruje parafią; 5) Odchyłka wahadła; 10) Skąpiec, łakomca; 
13) Rzadkie imię męskie; 15) Przezroczyste tworzywo sztucz-
ne; 16) Bonaparte; 18) Alfabet; 20) Imię rzeźbiarza ludowego z 
Kamienicy Górnej; 21) Działanie z dwukropkiem.
Pionowo:
1) Szukał go koziołek-matołek; 2) Jezioro na wyspie Luzon w 
Filipinach; 3) Rzeka w Malawi i Mozambiku; 4) W parze z obie-
canką; 6) Wyrabia meble; 7) Papilarne na dłoni; 8) Porowata 
skała; 9) Córka Danaosa; 11) Włoskie miasto w Kampanii; 12) 
Krzyżówkowa papuga; 14) Zimnokrwisty koń pociągowy wycho-
wany w Ardenach; 17) Wilhelm (1862-1926), niemiecki pedagog; 
19) Około 25 mm.
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Gminne zawody pożarnicze
Sztafeta 400 m z przeszkodami - równoważnią, slalomem 	

między tyczkami, „ścianą” itp. oraz ćwiczenia bojowe 
polegające na jak najszybszym i najdokładniejszym rozwi-
nięciu i uruchomieniu sprzętu strażackiego oraz poruszenie 
strumieniem wody przeszkód na końcu toru - to zadania jakie 
musiały wykonać drużyny OSP na zawodach pożarniczych, 
które odbyły się w niedzielę 14 lipca na stadionie GOSiR w 
Brzostku. Startowało 12 drużyn, czyli wszystkie jednostki 
z naszej gminy oraz 4 młodzieżowe drużyny - dziewczęta 
i chłopcy z Brzostku, dziewczęta ze Skurowej i chłopcy z 
Bukowej. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody za uczestni-
ctwo, a trzem pierwszym: z Nawsia Brzosteckiego, Skurowej 
i Januszkowic Wójt Gminy Leszek Bieniek wręczył puchary. 
Drużynie z Brzostku w tym roku trochę mniej się powiodło 
(IV miejsce), ale za to brzosteccy chłopcy i dziewczęta z 

drużyn młodzieżowych byli najlepsi w swoich kategoriach, 
co dobrze wróży na przyszłość. Sędziowanie zawodów oraz 
niezbędny sprzęt do przeprowadzenia konkurencji został 
zabezpieczony przez Państwową Straż Pożarną z Dębicy.
Należy też podkreślić dwie bardzo ważne rzeczy - wszystkie 
OSP wystawiły swoje drużyny, które aktywnie uczestniczyły 
w zawodach i które w dłuższym lub krótszym czasie wyko-
nały do końca swoje zadania. Można mieć zatem nadzieję, 
że gdy mieszkańcy gminy będą potrzebować pomocy w 
nieszczęściu (oby jak najrzadziej) to nasi strażacy będą 
umieli skutecznie i szybko z tą pomocą przyjść. Organizacją 
zawodów i bufetem w tym roku zajmowała się jednostka 
OSP z Nawsia Brzosteckiego. 
 Strażacy wyrażali też mieszkańcom wdzięczność za liczne 
przybycie i gorący doping podczas zawodów.

1 kolejka 11 sierpień 2002 godz.
Brzostowianka Brzostek - Grudna Górna 15.00
LKS Januszkowice - Kaskada Kamionka 14.00

2 kolejka 18 sierpień 2002
Orzeł Lubla - Brzostowianka Brzostek 15.00
Grudna Górna - Sokół Grodzisko 15.00
LKS Bobrowa - LKS Januszkowice 15.00

3 kolejka 25 sierpień 2002
Brzostowianka Brzostek - Huragan Kozłówek 15.00
Grudna Górna - LKS Przyborów 15.00
LKS Januszkowice - Rzemieślnik II Pilzno 15.00

4 kolejka 1 wrzesień 2002
Kaskada Kamionka - Brzostowianka Brzostek 15.00
Albatros Szufnarowa - Grudna Górna 15.00
Huragan Przedbórz - LKS Januszkowice 15.00

5 kolejka 8 wrzesień 2002
Brzostowianka Brzostek - LKS Bobrowa 15.00
Grudna Górna - Orzeł Lubla 11.00
LKS Januszkowice - Albatros Szufnarowa 15.00

6 kolejka 15 wrzesień 2002
Rzemieślnik II Pilzno - Brzostowianka Brzostek 11.00
Huragan Kozłówek - Grudna Górna 15.00
LKS Januszkowice - LKS Jodłowa 15.00

7 kolejka 22 wrzesień 2002
Brzostowianka Brzostek - Huragan Przedbórz 11.00
Grudna Górna - Kaskada Kamionka 15.00
Jaźwinianka Jaźwiny - LKS Januszkowice 11.00

8 kolejka 29 wrzesień 2002
LKS Januszkowice - Brzostowianka Brzostek 15.00
LKS Bobrowa - Grudna Górna 15.00

9 kolejka 6 październik 2002
Brzostowianka Brzostek - LKS Jodłowa 11.00
Grudna Górna - Rzemieślnik II Pilzno 15.00
Sokół Grodzisko - LKS Januszkowice 15.00

10 kolejka 13 październik 2002
Jaźwinianka Jaźwiny - Brzostowianka Brzostek 15.00
Huragan Przedbórz - Grudna Górna 15.00
LKS Januszkowice - LKS Przyborów 15.00

11 kolejka 20 październik 2002
Brzostowianka Brzostek - Albatros Szufnarowa 11.00
Grudna Górna - LKS Januszkowice 15.00

12 kolejka 27 październik 2002
Brzostowianka Brzostek - Sokół Grodzisko 15.00
LKS Jodłowa - Grudna Górna 15.30
LKS Januszkowice - Orzeł Lubla 15.00

13 kolejka 3 listopad 2002
LKS Przyborów – Brzostowianka Brzostek 15.00
Grudna Górna - Jaźwinianka Jaźwiny 15.00
Huragan Kozłówek – LKS Januszkowice 15.00

Terminarz rozgrywek Klasa „B” Grupa I - Dębica
I runda sez. 2002/2003

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” informuje, że kandydaci 
zamierzający startować w wyborach do Rady Gminy, Rady 
Powiatu oraz na Wójta Gminy mogą prezentować się na ła-
mach naszego czasopisma. Do dyspozycji każdego kandydata 
oddajemy bezpłatnie 1/4 strony, natomiast dla komitetów 
wyborczych 1/2 strony czarno-białej (wewnątrz numeru). 
Można również wykupić sobie dodatkowe części stron wg 
cennika reklam.

Darmowe reklamy wyborcze
W	malowniczo położonym ośrodku wypo-	

czynkowym „WIKING” w Krzemien-
nej gmina Dynia, 11 sierpnia odbył się XIII 
Przegląd Kapel Ludowych Podkarpacia. Do 
wzięcia udziału w przeglądzie została zapro-
szona również kapela ludowa „Brzostowianie”. 
Miała ona możliwość zaprezentować się przed 
nową publicznością i otrzymała mikrofon jako 
nagrodę za udział w przeglądzie.

J. Zegarowska

Mikrofon w nagrodę
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Wójt Gminy Leszek Bieniek wręcza puchary zwycięzcom Jedna z przeszkód, tzw. ściana

Zebranie dowódców drużyn z komisją sędziowską

WYNIKI ZAWODÓW

SKłADY DRUżYN
OSP Nawsie Brzosteckie:
Buczek Janusz, Kolbusz Marek, 
Nowakowski Jordan, Fijołek 
Piotr, Zegarowski Andrzej, Kawa-
lec Jerzy, Dachowski Stanisław, 
Gaweł Bogdan, Buczek Jerzy, 
Cwynar Kazimierz.

OSP Skurowa:
Dziedzic Jacek, Nwracaj Łukasz, 
Nykiel Paweł, Baran Witold, 
Berek Wojciech, Berek Andrzej, 
Chajec Andrzej, Kieca Robert, 
Barbarzak Julian, Ramut An-
drzej.

OSP Januszkowice - Wieś:
Płaziak Jan, Samborski Roman, 
Rutkowski Ryszard, Jasik Grze-
gorz, Płaziak Zdzisław, Sambor-
ski Bogdan, Nylec Bronisław, 
Samborski Józef, Garstka Józef, 
Foryś Ludwik.
Drużyna dziewcząt z OSP Sku-

rowa:
Błoniarz Kinga, Błoniarz Marta, Stawarz Edyta, Berek Ka-
rolina, Berek Katarzyna, Dudek Ewelina, Dudek Iwona.

Młodzieżowa drużyna chłopców z OSP Brzostek:
Godniak Rafał, Staniszewski Łukasz, Pieniądz Paweł, 
Staniszewski Piotr, Krajewski Krzysztof, Socha Grzegorz, 
Rusztowicz Adam, Sobczyk Łukasz.

Młodzieżowa drużyna chłopców z OSP Bukowa:
Dziedzic Łukasz, Stec Mateusz, Drąg Jan, Kolbusz Jan, 
Staniszewski Damian, Kulig Rafał, Raś Rafał.

Drużyna dziewcząt z OSP Brzostek:
Tułecka Barbara, Szczur Paulina, Drechny Justyna, Pie-
karczyk Karolina, Godniak Iwona, Surdel Alicja, Tułecka 
Jadwiga, Krajewska Paulina, Czekaj Beata, Piekarczyk 
Katarzyna.

P. S.

Miejsce OSP
Sztafeta Ćw. bojowe

Wynik
czas pkt. 	

karne czas pkt.	
karne

I Nawsie Brz. 62 - 46 - 108
II Skurowa 66 - 55 - 121
III Januszkowice - Wieś 72 - 62 - 134
IV Brzostek 63 - 71 5 139
V Siedliska-Bogusz 75 5 58 5 143
VI Bukowa 75 5 69 - 149
VII Grudna Dolna 76 - 68 5 149
VIII Opacionka 75 - 66 15 156
IX Grudna Górna 68 5 86 - 159
X Januszkowice – Działy 72 - 89 15 176
XI Kamienica Górna 75 10 93 10 188
XII Zawadka Brz. 76 15 216 10 316
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„W parafii wielka uro-
czystość - dekanalny zlot 
mężów, piękny czas się 
udał, ludzi ok. 10000. 
Kazanie miał Ks. Dzie-
kan J. Stasiak, sumę Ks. 
wicedziekan J. Pięta, 
który po sumie dokonał 
poświęcenia krzyża ju-
bileuszowego na górze 
na południowym stoku 
od kościoła. Wspaniale 
wypadł ten odpust ju-
bileuszowy, megafony 
grały, daleko było sły-
chać” - tymi słowami 
Ks. Kawula - ówczesny 
proboszcz parafii w Sied-
liskach Bogusz opisał w 
Kronikach Parafialnych 
dnia 10 września 1950r. 
uroczystość poświęcenia 
krzyża jubileuszowego w Siedliskach 
Bogusz. 
 Pół wieku później mocno zniszczo-
ny krzyż został wycięty i spalony, a na 
jego miejsce mieszkańcy przysiółków 
Zagórze i Łazy wsi Siedliska Bogusz 

Krzyż Jubileuszowy w Siedliskach-Bogusz

Zakończenie budowy mostu w Sku-	
rowej przewidziane jest na poło-

wę września. Obecnie ukończono już 
żmudne wbijanie podpór i zaczęto je 
zalewać betonem. Jednocześnie spa-
wane są dźwigary. Major Adam Bed-
narczyk dowodzący budową mostu 
wyjaśnia, że umocowanie podpór w 
podłożu to najtrudniejsza część budo-
wy. Reszta powinna pójść gładko.
Most będzie metalowy, z asfaltową na-
wierzchnią. Nośność 20 ton, długość 
101 metrów, szerokość jezdni 3,5 m. 
Podtrzymywać go będą trzy przęsła 
oddalone od siebie o 21 m.

f. l.
Fot. P. S.

Już za miesiąc

wybudowali nowy. Głównym organi-
zatorem prac związanych z budową był 
Pan Jan Wołowiec. Nowy krzyż zbu-
dowany jest z drewna modrzewiowego 
podarowanego na ten cel przez Pana 
Józefa Pieczonkę. Jego poświęcenia 

dokonano 14 września ubiegłego roku 
podczas uroczystej Mszy polowej, 
koncelebrowanej przez proboszcza 
Jana Olchawskiego. 

(AZ)
Fot. P. S.


