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Centrum Kultury i Czytelnictwa w  
Brzostku ogłosiło w grudniu „I 

Konkurs na ozdoby choinkowe”. Na 
konkurs dostarczono prace wykonane 
dowolną techniką i z dowolnego ma-
teriału z gimnazjów w Brzostku, Ja-
nuszkowicach i Nawsiu Brzosteckim, 
ze szkół podstawowych w Brzostku, 
Gorzejowej, Grudnej Górnej, Janusz-
kowic, Kamienicy Dolnej, Kamienicy 
Górnej, Nawsiu Brzosteckim, Sied-
liskach-Bogusz i Smarżowej oraz z 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych z Gorzejowej, Januszkowic, 
Kamienicy Dolnej, Siedlisk-Bogusz 
i Smarżowej.

Konkurs na ozdoby choinkowe
 Po dokonaniu oceny komisja po-
stanowiła przyznać po jednym wyróż-
nieniu w poszczególnych kategoriach. 
W kategorii przedszkoli wyróżnienie 
otrzymało przedszkole z Siedlisk-Bo-
gusz. Spośród szkół podstawowych 
wyróżniono Nawsie Brzosteckie, 
a międzygimnazjalną rywalizację 
wygrało Gimnazjum w Brzostku. 
Wszystkie placówki uczestniczące 
w konkursie otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i upominki.
 Pokonkursową wystawę prac moż-
na oglądać w galerii w Domu Kultury 
w Brzostku.

J. Zegarowska
Wyróżniona praca z przedszkola  

z Siedlisk-Bogusz

Hej kolęda, kolęda... W drugą niedzielę stycznia Dziecię- 
cy Teatrzyk „Biedronki” oraz Mło-

dzieżowa Grupa Teatralna działające 
przy Centrum Kultury i Czytelnictwa za-
prezentowały widowisko obrzędowe „Hej 
kolęda, kolęda...”. Miało ono charakter 
obrzędowy i przypominało dawny zwy-
czaj chodzenia kolędników po domach 
z gwiazdą i turoniem oraz tzw. drabów. 
Oprócz tradycyjnych kolęd wykorzysta-
no również kolędy współczesne. 
 Oprawę muzyczną widowiska przy-
gotował p. Janusz Łącki, a scenografię 
i charakteryzację młodych aktorów p. 
Stanisław Samborski.
 CKiCz dziękuje wszystkim tym, którzy 
pomagali w realizacji przedstawienia: 
p. Helenie Krajewskiej za wykonanie 
czapek dla drabów, Szkole Podstawowej 
w Brzostku za wypożyczenie strojów 
ludowych, rodzicom za pomoc w przy-
gotowaniu strojów i rekwizytów oraz 
wszystkim, którzy udostępnili dawne 
narzędzia i przedmioty używane w go-
spodarstwie wiejskim.

Elżbieta Michalik

Draby składają noworoczne życzenia    Scenka w wiejskiej chacie

W przedstawieniu wzięło udział około 30 młodych aktorów

Fot. J. Nosal
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Sołectwo
Liczba 
upraw- 
nionych

Liczba 
obec- 
nych

Frek- 
wencja Sołtys Skład Rady Sołeckiej

Brzostek 1786 95 5,3% Jerzy Potrzeba
Lesław Kaput, Stanisław Garstka, Maria 
Rozwadowska, Jan Kolbusz, Bolesław 
Juszkiewicz, Dariusz Kalina

Bączałka 199 53 26,6% Józef Dziadura Kazimierz Andreasik, Adam Dziadura, 
Stanisław Łukasik, Józef Stanek

Bukowa 389 95 24,4% Antoni Trychta
Edward Dziedzic, Feliks Jamróz, Zdziasław 
Kasprzyk, Wiesław Kowalski, Andrzej Szarek, 
Ewa Szarek, Leszek Szarek, Jan Szewc

Głobikówka 168 35 20,8% Jerzy Kmiecik Józef Cieślik, Wiesław Jędrzejczyk, Jan 
Prokuski, Stanisław Czyż, Stanisław Wodzisz

Gorzejowa 526 40 7,6% Ryszard Piekarczyk Bolesław Pawlik, Józef Lis, Wojciech Kluza, 
Stefan Maziarka Jan Czekaj

Grudna Dolna 297 33 11,1% Zbigniew Smagacz Roman Pocica, Stanisław Piekarczyk, 
Kazimierz Jedziniak Krzysztof Piekarczyk

Grudna Górna 435 81 18,6% Stanisław Pietrucha
Maria Bilkowska, Jan Chmura, Andrzej 
Czernik, Stanisław Drozd, Józef Kuczek, 
Stanisław Smagacz, Józef Wrona, Jan 
Wstawski

Januszkowice 634 74 11,7% Roman Samborski
Tadeusz Boroń, Zdzisława Foryś, Grzegorz 
Jasik, Maria Lesiak, Maria Lewandowska, 
Stanisław Mokrzycki, Stanisław Płaziak, Jan 
Wesołowski

Kamienica Dolna 398 92 23,1% Paweł Machaj
Joanna Halz, Zbigniew Machaj, Stanisław 
Piątek, Stanisław Podlasek, Marian Ptaszek, 
Jerzy Wojnar

Kamienica Górna 575 65 11,3% Edward Pacana
Julian Armata, Eugeniusz Chajec, Andrzej 
Jaworek, Kazimierz Staniszewski, Krzysztof 
Warchoł, Józef Winiarski

Klecie 471 98 28,8% Stanisław Sury Stanisław Czapla, Mariusz Grygiel, Antoni 
Wal, Wiesław Więcek, Janusz Wójcik

Nawsie Brzosteckie 624 226 36,2% Kazimierz Fryc
Jan Grygiel, Krzysztof Zegarowski, Józef 
Kobak, Andrzej Baran, Leopold Noga, 
Mieczysław Drak

Opacionka 316 45 14,2% Andrzej Mokrzycki
Zuzanna Garstka, Mieczysław Płaziak, 
Władysław Przewięda, Danuta Sołtys, Andrzej 
Stanek, Krystyna Zegarowska

Przeczyca 527 126 23,9% Stanisław Wal Józef Błazień, Czesław Drechny, Bogdan 
Dziedzic, Lesław Nawracaj

Siedliska-Bogusz 769 114 14,8% Elżbieta Gąsior
Wojciech Czekaj, Ryszard Godziński, Józef 
Jędrzejczyk, Aleksandra Litwicka, Roman 
Markiewicz, Jerzy Mirus, Włodzimierz 
Niemiec, Andrzej Niezgoda

Skurowa 305 105 34,4% Julian Barbarzak
Baran Krzysztof, Jacek Dziedzic, Włodzimierz 
Furman, Stanisław Kukla, Edward Pruchnik, 
Włodzimierz Ramut

Smarżowa 468 74 15,8% Stanisław Konica Józef Jędrzejczyk, Mieczysław Kuk, Stanisław 
Smołucha, Maria Tołpa, Jan Wójcik

Wola Brzostecka 370 97 26,2% Zbigniew Górka Krystyna Wal, Zofia Staniszewska, Danuta 
Składanowska, Małgorzata Grygiel

Zawadka Brzostecka 251 98 39,0% Zbigniew Wilusz Piotr Berek, Irena Czech, Józef Czernik, Jerzy 
Wojnar

Ogółem: 9508 1646 17,3%

WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 
W GMINIE BRZOSTEK (kadencja 2002-2006)
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Ludność Gminy 
Brzostek w 2002 r.

Obowiązek wymiany starych dowodów oso- 
bistych wprowadzono dwa lata temu, nie po-

dając jednak dokładnego harmonogramu prze-
biegu tej operacji. Ustawa, która weszła w życie 
pod koniec ubiegłego roku, skonkretyzowała 
to, przypisując każdemu z nas termin wymiany 
dowodu. Zależy on od daty wydania dokumentu 
(dokładny terminarz podajemy niżej).
	Posiadacze dowodów osobistych wydanych 

w latach 1962-1972 zobowiązani są do ich 
wymiany w terminie 1.01. - 31.12. 2003.

	Posiadacze dowodów osobistych wy-
danych w latach 1973-1980 w terminie  
1.01.-31.12.2004.

	Posiadacze dowodów osobistych wy-
danych w latach 1981-1991 w terminie  
1.01. - 31.12 2005.

	Posiadacze dowodów osobistych wy-
danych w latach 1992-1995 w terminie  
1.01.- 31. 12. 2006.

	Posiadacze dowodów osobistych wy-
danych w latach 1996-2000 w terminie  
1.01.- 31.12. 2007.

Terminy wymiany  
dowodów osobistych
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Brzostek 19 17 2507 0,08%
Bukowa 4 6 517 -0,39%
Bączałka 2 6 278 -1,44%
Głobikówka 4 1 242 1,24%
Gorzejowa 14 6 752 1,06%
Grudna Górna 9 8 578 0,17%
Grudna Dolna 3 6 411 -0,73%
Januszkowice 9 10 892 -0,11%
Klecie 4 6 638 -0,31%
Kamienica Dolna 14 5 532 1,69%
Kamienica Górna 15 6 822 1,09%
Nawsie Brzosteckie 8 8 867 0,00%
Opacionka 11 1 448 2,23%
Przeczyca 6 8 742 -0,27%
Smarżowa 7 9 664 -0,30%
Skurowa 6 5 431 0,23%
Siedliska-Bogusz 12 5 1077 0,65%
Wola Brzostecka 6 7 520 -0,19%
Zawadka Brzostecka 6 1 369 1,36%

Razem: 159 121 13287 0,29%

W turnieju siatkarskim w kategorii wiekowej powyżej 30 lat, który  
odbył się 14 grudnia 2002 r. we Frysztaku nasza reprezentacja 

zajęła VI miejsce i otrzymała puchar oraz pamiątkowy dyplom.

Od lewej: Janusz Wójcik, Robert Gąsior, Paweł Machaj. Niżej: Jan 
Wójcik, Roman Podgórski i Wojciech Bonarek Fot. M. Król
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„Przy stole wigilijnym
 łamiąc opłatek święty,

 pomnijcie, że dzień ten radosny
 w miłości jest poczęty.”

(J. Kasprowicz)

Pięknym zwyczajem stało się orga- 
nizowanie w szkołach Wigilii. Takie 

właśnie spotkanie opłatkowe odbyło 
się 20 grudnia 2002 r. w Gimnazjum w 
Nawsiu Brzosteckim.
 Zebrała się na nim cała „rodzina 
szkolna”: uczniowie wszystkich klas, 
nauczyciele, pracownicy szkoły. Bardzo 
miłym gościem był Wójt Gminy Pan Jan 
Szczepanik. Ceremoniom spotkania 
wigilijnego przewodniczyła dyr. szkoły 
Pani Urszula Wojnarowska.
 Wszyscy zebrali się po to, aby prze-
żyć ten dzień inaczej niż pozostałe dni 
nauki. Na sali gimnastycznej panował 
prawdziwie świąteczny nastrój: choinka, 
szopka, stół nakryty białym obrusem, 
zapalona świeca, opłatki, śpiew kolęd.
Na początku uczniowie przedstawili 
krótką scenkę bożonarodzeniową, 
której najważniejszym momentem 
było odczytanie z podziałem na role 
fragmentu Ewangelii o narodzeniu Je-
zusa. Kończąc swój występ, uczniowie 
najstarszej klasy, złożyli piękne życze-
nia gościom, nauczycielom, kolegom. 
Świąteczne życzenia wszystkim uczest-
nikom spotkania przekazała również 
pani dyrektor.
 Potem nastąpiło najważniejsze 
wydarzenie - dzielenie się opłatkiem. 
Wszyscy wszystkim składali życzenia. 
Było jak w prawdziwie kochającej się 
rodzinie - uczniowie podchodzili z opłat-
kiem do nauczycieli, Wójt do uczniów. 

Z każdej strony słychać było głośniej 
lub ciszej wypowiadane, ale na pewno 
płynące prosto z serca życzenia. Był 
to najbardziej wzruszający moment tej 
uroczystości.
 Następna część spotkania była 
równie miła, chociaż miała już inny 
charakter. Młodzież wszystkich klas 
wraz z wychowawcami przystąpiła do 
turnieju wigilijnego. Uczniowie przygo-
towywali się do niego dużo wcześniej. 
Zapoznawali się z literaturą opisującą 
dawne zwyczaje, obrzędy świąteczne, 
przypominali sobie kolędy i pastorałki. 
Wszystkie konkurencje, odpowiedzi 
w czasie turnieju oceniało 3-osobowe 
jury.
 Zadania nie były proste. Trzeba 
było wykonać anioła z ciasta solnego, 
ozdobę choinkową ze słomy wg poda-
nego schematu, zaśpiewać kolędę. Aby 
poprawnie odpo-
wiedzieć na py-
tania uczniowie 
musieli wiedzieć 
np. co oznacza 
po jęc ie  „pod-
łaźnik”, z jakich 
składników wy-
pieka się opłatki, 
jakich czynności 
nie można było 
wg tradycji ludo-
wej wykonywać 
w dzień wigilij-
ny, jakie potrawy 
powinny znaleźć 
się na wigilijnym 
stole. Należało 
wykazać się zna-
jomością kolęd 

i pastorałek - podać drugą zwrotkę 
kolędy „Jezus malusieńki”, poprawnie 
zapisać pierwszą zwrotkę pastorałki 
„Oj, maluśki, maluśki”.
 Młodzież dobrze radziła sobie z 
wszystkimi konkurencjami. I chociaż 
jedne klasy zdobyły więcej punktów, 
inne mniej, to jak powiedział Wójt ogła-
szając wyniki, nie było zwycięzców ani 
pokonanych. Była to nie tylko wspaniała 
zabawa, ale również okazja do zdobycia 
nowych wiadomości i doświadczeń oraz 
integracji klas ze swoimi wychowawca-
mi. 
 Na koniec wykonano pamiątkowe 
zdjęcia przy choince, pod którą nie 
zabrakło prezentu. Był nim okazały 
puchar, wywalczony dzień wcześniej, 
tj. 19 grudnia przez dziewczęta z gim-
nazjum podczas zawodów w Mielcu. 
Zdobyły one I miejsce w Wojewódzkich 
Mistrzostwach w unihokeju. Życzymy 
sobie takich prezentów oraz tak miłej 
i serdecznej atmosfery również w No-
wym 2003 Roku.

Dorota Fryc

Wigilia w Gimnazjum  
w Nawsiu Brzosteckim

Wojtek Hołowicki i Piotrek Szybowicz  
przygotowują ciasto solne

Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim  
w ramach programu edukacyjne-

go „Moja szkoła w Unii Europejskiej” 
organizuje konkurs plastyczny pt. „Pol-
skie euro”. Patronat nad konkursem 
objęli: Przewodnicząca Rady Gminy 
Pani Zofia Skórska i z-ca Wójta Pan 
Jan Szczepanik.
 Organizatorami konkursu są: Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzost-
ku oraz Gimnazjum w Nawsiu Brzo-
steckim.
 Po uzyskaniu członkostwa w Unii 
Europejskiej Polska, podobnie jak 
inne kraje wchodzące do Unii, bę-
dzie zobowiązana na mocy traktatu z 

Konkurs Mastricht do wprowadzenia wspólnej 
waluty. 1 stycznia 2002 roku dwana-
ście krajów UE wprowadziło nową, 
wspólną walutę zwaną euro. Nowe 
pieniądze to banknoty o nominałach: 
5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro oraz 
monety o nominałach 1 i 2 euro i euro 
centy o nominałach 50, 20,10, 5, 2 i 1. 
Monety posiadają wspólny awers oraz 
narodowe rewersy. Projekt narodowe-
go polskiego rewersu jest zadaniem 
konkursowym. Dopuszczalne są rów-
nież projekty banknotów z wyraźnymi 
elementami polskimi.
 Uczestnikiem konkursu może być 
osoba, która w chwili zgłoszenia pracy 
jest uczniem szkoły podstawowej, gi-
mazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz za-
mieszkuje na terenie gminy Brzostek. 

Prace oceniane będą w trzech grupach 
wiekowych oraz dwóch kategoriach: 
tradycyjne techniki plastyczne oraz 
grafika komputerowa. Uczestnik może 
zgłosić do konkursu jedną pracę w każ-
dej kategorii. Format prac co najmniej 
A4. Praca powinna być czytelnie opi-
sana: imię i nazwisko, szkoła, miejsce 
zamieszkania.
 Projekty należy dostarczyć do dnia 
10 marca 2003 r. do Gimnazjum w 
Nawsiu Brzosteckim lub Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
18 marca 2003 r. Wyróżnione prace 
zostaną nagrodzone nagrodami rze-
czowymi. Serdecznie zapraszamy do 
udziału.

U. W.
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Z prac Rady Gminy
30 grudnia 2002 roku odbyła się III uroczysta  

sesja Rady Gminy, która rozpoczęła się Mszą 
Świętą w Kościele Parafialnym w Brzostku. W 
części roboczej sesji Rada Gminy podjęła uchwały 
w sprawie:
	zmiany uchwały budżetowej na 2002 r. Nr 

XXXV/318/2001 Rady Gminy w Brzostku z dnia 
28.12.2001r.

	przyjęcia darowizny działek zajętych pod rozbu-
dowę drogi Kamienica Górna - Granice,

	sprzedaży działki oznaczonej nr ewidencyjnym 
348 położonej w Kamienicy Górnej

Po zakończeniu obrad, odbyło się spotkanie opłat-
kowe, w którym uczestniczył Ks. Jan Cebulak 
Proboszcz  Parafii Brzostek.

E. Szukała 

9 stycznia br. w siedzibie TWK odbyło się uro- 
czyste spotkanie opłatkowe członków Towarzy-

stwa Walki z Kalectwem oraz uczestników Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Brzostku, w którym wzięli 
udział zaproszeni goście: Ks. proboszcz Jan Cebulak 
oraz Pani Maria Kurcz - prezes TWK w Brzostku. 
TWK oraz WTZ zrzeszają przede wszystkim osoby 
niepełnosprawne z terenu naszej gminy oraz ich 
rodziny. Wszystkim zebranym życzono dużo siły, 
wytrwałości, możliwości samorealizacji oraz bło-
gosławieństwa Bożego w nowym roku. Spotkanie 
przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze. Były 
występy, wspólne tańce oraz degustacja pysznych 
dań przygotowanych własnoręcznie. 

(AZ)

Spotkanie opłatkowe

1. MLKS Nurt Przemyśl 12 21 115:42
2. MKS Orzeł Przeworsk 12 20 111:72
3. SEKO SURET LKS Brzostowianka III 12 20 110:77
4. LKS Jasiołka Szebnie 12 18 109:74
5. MKS Olimp Sanok 12 18 105:75
6. KS Górnovia-Smak Eko II 12 14 106:90
7. MOS Krosno 12 13 100:89
8. UKS TKKF Dukla 12 11 88:95
9. UKS Wiercany 12 10 92:89
10. MKS Wikama Mielec 12 10 84:101
11. LZS Kąkolówka 12 6 81:110
12. KS Naftomontaż II Krosno 12 4 60:115
13. LKS Czarni Oleszyce 12 2 47:112
14. LKS JAR II Kielnarowa 12 1 52:119

Tabela III ligi mężczyzn po XII kolejkach

Tabela III ligi kobiet po I rundzie
1. LKS BRZOSTOWIANKA SEKO Brzostek 4 8 32:8
2. UKS Korzeniów 4 4 18:21
3. SKS Gogołów 4 4 19:21
4. LKS JAR Kielnarowa 4 2 15:25
5. MOS Krosno 4 2 19:21

Tabela I ligi mężczyzn po XI kolejce
1. MGKTS „TOP” Bolesławiec 11 20 78:32
2. KS ERJOT Oława 11 14 58:52
3. MLKS Odra Roeben Głoska Księginice II 11 14 53:57
4. KU AZS AE Wrocław 10 12 56:44
5. MKSTS TRASKO Ostrzeszów 11 12 61:49
6. AZS WSP SEMEX Częstochowa 11 12 53:57
7. KU AZS Polit. ZPE ZAPEL S.A. Rzeszów 11 9 54:56
8. SEKO SURET LKS Brzostowianka 10 8 49:51
9. ŁTSR KASTOR Łask 11 6 46:64
10. LKS GROM PRESS-GLASS Poczesna 11 1 32:78

Tabela II ligi mężczyzn po VIII kolejce
1. KS Energetyk Opoka Trzebinia 8 16 62:18
2. PKS Kolping Jarosław 8 14 55:25
3. KS Pocztowiec Kraków 8 13 56:24
4. UKS Olesno 8 10 39:41
5. LUKS Grenplast Widacz 8 9 47:33
6. KS Górnovia Smak-Eko 8 9 41:39
7. KS „Gorce” Nowy Targ 8 7 38:42
8. LKS JAR Kielnarowa 8 5 33:47
9. MKS KSOS Kraków 8 4 29:51
10. SEKO SURET LKS Brzostowianka II 8 4 24:56
11. KS Podgórze Kraków 8 3 29:51
12. KS Naftomontaż Krosno 8 2 26:54

W Radzie Powiatu nie ma  
krzykaczy, to jest spokojna 

Rada. Mniej więcej połowa rad-
nych ma wykształcenie wyższe, 
trzecia część Rady to debiutanci.
Radni reprezentują różne profesje: 
najwięcej jest nauczycieli, następ-
na grupa to rolnicy i radni zwią-
zani swoją pracą z rolnictwem, 
a także biznesmeni, którym nie 
obce są roboty ręczne, lekarze, 
ludzie pióra, urzędnicy, jest nawet 
policjant.
 Wśród 25 radnych jest 3 ko-
biety, najstarszy radny ma 62 lata, 
najmłodsza radna około 30. 
 Radni na sesje przyjeżdżają 
zagranicznymi samochodami, 
tylko 2 radnych gdzieś tam z boku 
parkuje swoje „maluchy”. Kolory 
„maluchów” oddają preferencje 
polityczne ich właścicieli: czer-
wony i zielony.
 Radni przyjeżdżają odświętnie 
ubrani, jeden radny z Samoobro-
ny od czasu do czasu zakłada 
firmowy, biało-czerwony krawat. 
Dwóch radnych też w czasie 
przerw puszcza papierosowy 
dym, co, jak powiedział wójt 
Leszek Bieniek jest standardem 
także poprzedniej Rady.
 Po tak dość swobodnej prezen-
tacji radnych przedstawię równie 
swobodną ocenę strategii i taktyki 
radnych:
	po pierwsze nie zawsze ukoń-

czenie akademii rolniczej czy 
ekonomicznej daje pełnię wiedzy 
- czasami przydaje się ukończenie 
pierwszomajowej.
	po drugie radą powiatu rządzi 
arytmetyka, w szczególności 
dodawanie i odejmowanie w 
zakresie od 1 do 25. Trzeba tak 
dodawać, żeby zawsze wycho-
dziło minimum 13, jeżeli nie 
można dodawać u siebie to należy 
odejmować u przeciwnika. Remis 
11 - 11 daje się przecież zamienić 
na zwycięstwo 14 - 8, pod warun-
kiem przejścia 3 radnych na naszą 
stronę.
	po trzecie trzeba się uczyć 
od Samoobrony jak skutecznie 
przeprowadzać blokady. Trzeba 
wiedzieć jak zablokować prze-
ciwnikowi 1 - 2 mandaty po 
zdobyciu ich przez urzędujących 
wójtów i w ten sposób osiągnąć 
paraliż Rady. Strach przed roz-
wiązaniem Rady i utratą dopiero 
co zdobytych mandatów jest tak 
przejmujący, że może połączyć 
wodę z ogniem - zwycięstwo jest 
pewne.
	 po czwarte trzeba grać w 
szachy. I wiedzieć, że pionki są 
ważne, ale ważniejsze od nich są 
figury (hetman, wieża, skoczek, 
goniec). Partie szachów wygrywa 
się figurami, bo one mają daleki 
zasięg.

Ferdynand Bugno

Polemika i polityka

Okolice powiatu

Tenis stołowy
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III Jesienny Biwak naszej drużyn- 
ki trwał w weekend 15-17 li-

stopada i miał miejsce w Jaworzu 
Górnym. 
 Byliśmy tam już w piątek o 18.00 
(wyjątkowo dojechaliśmy autobusem, 
było bowiem i ciemno i zimno...). Po 
rozpakowaniu się zjedliśmy kolację 
(tym razem chłopcy ZJ odpowiedzialni 
byli za kuchnię), a potem na sali gim-
nastycznej odbył się kominek prowa-
dzony przez naszą drużynową, druhnę 
Basię. Szczególną uwagę poświęciliśmy 
w jego trakcie urodzinom - nasza druży-
na ma już 2 latka!! 
 Zastęp Jaskółki przygotował dla nas 
potem różne gry: impuls, granat, serce 
dzwonu, itp. Potem przyszedł czas 
"rozliczeń", czyli odprawy zastępowych 
i podzastępowych (mowa była m.in. o 
wydawaniu pieniędzy zarobionych pod-
czas Akcji Znicz $$). Cisza nocna tro-
chę się z tego względu opóźniła, ale to 
wcale nie przeszkodziło (nie)groźnemu 
oboźnemu obudzić nas dnia następnego 
o 8.07!! 
 Po powitaniu dnia zjedliśmy śniada-
nie i w pięknym listopadowym słońcu 
wyszliśmy na boisko. To Kobry przepro-
wadziły rozgrywki w piłce ręcznej. W 
pewnym momencie mieliśmy sędziego, 
który nie zauważał wbijanych goli...

 Po obiedzie, kiedy przybył do nas 
gość z Dębicy o interesującym prze-
zwisku "Drzewo", przeżyliśmy (bez 
żadnych obrażeń!!) zajęcia z pierwszej 
pomocy zastępu Pantery. Ratowanie 
rannych w  wypadkach samochodowych 
niektórym skojarzyło się z odganianiem 
stada much . Potem przyszło nam 
uczestniczyć w biegu patrolowym Nimf 
w zakresie terenoznawstwa. Znaki pa-
trolowe były zaiste ciekawe...
 Amazonki z kolei przybliżyły nam 
na wieczornym kominku historię har-
cerstwa i naszej drużyny (na początku 
czuliśmy się jak w Big Brother, mając 
fanów poprzyklejanych nosami do szyb 
i oglądających wszelkie nasze poczyna-

nia...), a "zieloną noc" znowu zakończy-
ła odprawa zastępowych i cisza nocna.
 W niedzielę, po apelu i sprzątaniu 
ruszyliśmy trasą "na skróty" (w porów-
naniu z tym, co było rok temu) do 
kościoła parafialnego w Gorzejowej. 
Mariusz i Grzesiek przeprowadzili nas 
tak szybko i sprawnie przez tamtejsze 
lasy, że mieliśmy jeszcze pół godziny 
do Mszy Św.!! Śpiewaliśmy więc pieśni 
oazowe, pożegnaliśmy się z "Drze-
wem", piliśmy pyszny soczek na plebani 
(serdecznie dziękujemy Gosposi!).
 Do następnego biwaku!
  Czuwaj!

Dh Agata Pacana,
zdobywająca sprawność  

REPORTERKI
oraz stopień TROPICIELKI

Bądź sobą - wybierz „Puszczę”

Czytelnicy
piszą

Dębica; 11. 12. 2002 r.

Sojusz Lewicy Demokratycznej
Koło Nr 17
ul Szkolna 11/1
39-230 BRZOSTEK

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy infor-
muje, że w związku z wystąpieniem z dnia 25. 11. 2002 r., 
przyjmuje do wiadomości protest Zarządu Waszego Koła w 
sprawie laboratorium analitycznego w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Brzostku.
 Pragniemy zauważyć, że sytuacja laboratoriów gminnych 
w powiecie dębickim jest na razie dogłębnie analizowana i 
żadne merytoryczne decyzje nie zostały podjęte.

   Z poważaniem

DYREKTOR NACZELNY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

w DĘBICY
lek. med. Artur Puszko

Do wiadomości:
1. Rada Powiatu SLD w Dębicy
2. Redakcja Wiadomości Brzosteckich
3. Redakcja Obserwatora Lokalnego w Dębicy
4. a/a.

Żyd Polski!
Polsko, Ojczyzno moja, dzieciństwa duszo,
Ty jesteś jak wiecznie otwarta rana
Tym, którzy Cię wiecznie kochać muszą
Bo tysiąclecie kajdanami z nimi związane.

Nagle łzy jak krwotok buchają ze mnie
Polsko kocham Cię wiecznie, potajemnie,
Niech milczy, kto miłości zamilczeć nie może,
My znajomi, nie możemy, smutno nam Boże.

Polsko ty mowo, niby krew bandaże przesiąkłaś mą duszę, 
Do Boga po żydowsku mówię, gdy wzywam Go na morzu 
przez burze.
Po polsku kocham - gdzieś w Jerozolimie lub Sydney
Bo kiedykolwiek miłość wzywam - po polsku wzywać 
muszę.

Adam Szus (Abraham Schus)
SYDNEY 2002

przetłumaczone z żydowskiego (IDYSZ)

Chałupnicze zdobnictwo (złocenie i 
srebrzenie) kopert białych dla potrzeb pielgrzym-
kowych i misyjnych.
Na wysłanie materiałów z tym związanych wyślij 
znaczki za 4,80 zł na przesyłkę ciężką poleconą:

Przedsiębiorczość - KP
ul. Adama Asnyka 9

box 476
35959 Rzeszów 2
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (2) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

W przeddzień „Burzy”  
w Brzezinach
Na początku akcji „Burza” w jed- 

nej z potyczek z Niemcami zo-
stał ranny Jan Dąbrowski „Leliwa”, 
dowódca plutonu Wojskowej Służby 
Ochrony Powstania (WSOP) z Placów-
ki „Bomba” Brzeziny. Umieszczono go 
w Szpitalu Powiatowym w Jaśle, gdzie 
wkrótce zmarł. Zwłoki przewieziono 
do jego rodzinnej wsi i pochowany 
został na Cmentarzu Parafialnym w 
Brzezinach. Znałem go bardzo dobrze. 
Był częstym gościem w domu moich 
rodziców. Jeszcze na kilka lat przed 
wojną ukończył gimnazjum w Dębicy 
i poszedł ochotniczo do wojska i na-
stępnie do służby w policji. Od 1938 
roku pracował jako przodownik policji 
w Kałuszu (na kresach wschodnich). 
Po wkroczeniu tam, we wrześniu 1939 
r., wojsk radzieckich, zdołał uniknąć 
aresztowania przez władze sowieckie 
i razem z falą ludności cywilnej ucie-
kającej przedtem przed Niemcami z 
terenów zachodniej i środkowej Polski, 
a później powracającej na swoje tere-
ny, powrócił do swej rodzinnej wioski 
Brzeziny. Tu wkrótce, jako podoficer 
sierżant, znalazł się w konspiracji. W 
tajnym nauczaniu „Kuźnicy”, zdobył 
dużą maturę i uzyskał stopień starszego 
sierżanta podchorążego, oraz funkcję 
dowódcy plutonu WSOP w Placówce 
ZWZ-AK Brzeziny.
 O ile chodzi o moją rodzinę, to moi 
starsi Bracia: Jan, Józef i Antoni, byli 
żołnierzami AK i należeli do oddziel-
nych plutonów Placówki „Bomba”, ale 
w myśl zaleceń starannie to ukrywali, 
nawet jeden przed drugim, aż do czasu 
akcji „Burza”, kiedy to stało się już 
prawie niemożliwe. Ja domyślałem 
się ich przynależności do AK i byłem 
o tym przeświadczony i prawie pewny. 
Antek brał udział w zabezpieczeniu 
przejęcia zrzutu broni 31 maja 1944 
r. i jej przewozie rodzinną furmanką i 
melinowaniu w lasach braciejowskich, 
na Południku i Kamieńcu, gdzie były 

wcześniej przygotowane odpowiednie 
schrony i gdzie później walczyło II 
Zgrupowanie por. „Rygla” i KO AK 
Dębica. Był uczestnikiem I Zgrupowa-
nia i walczył w jego ramach w ostatnich 
dniach lipca i pierwszych sierpnia 1944 
r. w rejonie Wielopole-Wiśniowa-Szu-
fnarowa. W II i III Zgrupowaniu Żoł-
nierzy Obwodu AK Dębica Placówka 
Brzeziny nie uczestniczyła. 
 Na terenie jej działania zgodnie z 
rozkazem i planami dowództwa Ob-
wodu AK była w pogotowiu Kompania 
Odwodowa, którą w sierpniu, po za-
trzymaniu się na naszym terenie frontu, 
zajęciem wsi przez wojsko sowieckie - 
utracie łączności z dowództwem Obwo-
du i II Zgrupowaniem, przez linię sto-
jącego frontu radziecko-niemieckiego, 
dowódca Placówki AK Brzeziny por. 
„Zan” Stanisław Lachman rozwiązał. 
Było to podyktowane troską komen-
danta o los i bezpieczeństwo żołnierzy 
konspiracji i ludności cywilnej. Nasz 
teren znalazł się po radzieckiej stronie 
przyfrontowej naszpikowanej licznymi 
formacjami wojsk radzieckich.
 II i III Zgrupowanie razem z Ko-
mendą Obwodu znajdowało się na 
niemieckiej linii przyfrontowej. Wal-
cząc z Niemcami oczekiwało na rychłe 
przesunięcie się frontu dalej na zachód. 
Jednak działania ofensywne wojsk 
radzieckich jakby ustały. Wszystko 
wskazywało na to, że front może się 
zatrzymać na dłużej. Niemcy szybko 
zorientowali się, że w lasach w rejonie 
Braciejowej, Gumnisk, Kamieńca, 
Połomii, między pierwszą a drugą linią 
ich obrony działa duża grupa party-
zantów. Przystąpili więc do okrążenia 
i niszczenia działających tu oddziałów 
Zgrupowania Komendy Obwodu AK 
Dębica. Sytuacja stawała się coraz 
bardziej groźna. Zaczęło brakować 
żywności i amunicji. Rosły straty w 
zabitych i rannych. Dla uniknięcia 
dalszych strat major „Klamra” Adam 
Lazarowicz powziął decyzję przebicia 
się na stronę radziecką. W tym celu za 
pośrednictwem radiostacji radzieckich 

zwiadowców rozpoczęto rozmowy z 
dowództwem radzieckim, prosząc je 
o upozorowanie natarcia i położenia 
ognia w oznaczonym odcinku frontu, 
co umożliwiłoby przebicie się oddzia-
łom partyzanckim przez linię frontu 
niemieckiego. Niestety, cała siła ra-
dzieckiej artylerii i katiusz spadła nie 
na Niemców, lecz na pozycje polskich 
partyzantów. Dowództwo radzieckie 
później za jakiś czas przeprosiło, że 
była to pomyłka. Major „Klamra” i 
kapitan „Zbroja” Ludwik Marszałek nie 
próbowali już ponowienia starań w tym 
kierunku i koncepcja przebicia się na 
stronę radziecką upadła. Zgrupowanie 
walczyło nadal z Niemcami, usiłując 
się przebić na tyły frontu niemieckiego. 
Nie było to łatwe, bo Niemcy obstawili 
już i pilnowali swoich tyłów i wyjść z 
lasów, a także rozpoczęli tyralierami 
przeczesywanie lasu. W tej sytuacji 
major „Klamra” zarządził wyjście z 
lasów bez walki.
 12 września 1944 r. oddziały zostały 
rozwiązane i każdy miał pojedynczo, 
pod osłoną nocy, kierować się na tyły 
wojsk niemieckich i szukać schronienia 
u ludności cywilnej. Nie wszystkim 
się to udało. Niektórzy pozostali w 
lasach aż do później jesieni 1944 r. 
Wielu zginęło lub dostało się w ręce 
niemieckie. Majorowi „Klamrze” i 
kapitanowi „Zbroi” udało się wydostać 
z lasów na tyły niemieckie w drugiej 
połowie września, razem z niewielką 
grupą swoich żołnierzy. Front ruszył 
dopiero 15 stycznia 1945 roku.

Dotarcie wojsk  
radzieckich do Brzezin
W ostatnich dniach lipca 1944 roku  

mała szpica wojsk radzieckich, 
przy współudziale polskich partyzan-
tów, zajęła ponad połowę naszej wsi, 
łącznie z jej centrum, czyli Rynkiem. Na 
cmentarzu w Brzezinach miało miejsce 
spotkanie przedstawicieli dowództwa 
radzieckiego i miejscowej Komendy 
Placówki „Bomba”. Podjęto ustalenia i 
decyzje o wzajemnym współdziałaniu. 
Na budynkach publicznych (szkole, 
kościele, poczcie, domu grodzkim i 
innych) pojawiły się polskie flagi na-
rodowe, wywieszane przez miejscowe 
władze AK, które w ten sposób mani-
festowały swoją obecność i wolę walki 
o niepodległość i wolność oraz chęć 
współdziałania z oswobodzicielami. 
Wojsk niemieckich wtedy u nas i w 
pobliżu prawie nie było. Pod naporem 
armii radzieckiej Niemcy wycofywali 
się głównymi drogami. Stąd w tutej-
szym terenie wytworzyła się pewna luka 
w obronie niemieckiej.
 Duże zgrupowanie żołnierzy Ko-
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mendy Obwodu AK Dębica „Deser” 
w rejonie lasów Południk-Berdech 
starało się utrudniać Niemcom odbicie 
zajmowanych przez wojska radzieckie 
terenów i ułatwić wojskom radzieckim 
przesuwanie się frontu dalej na zachód. 
Niemcy szybko ściągnęli posiłki od 
strony Dębicy, by wyprzeć z powstałej 
luki w obronie wysforowaną do przo-
du szpicę radziecką. Z obydwu stron 
rozgorzała wymiana strzałów artyleryj-
skich. Spłonęło przy tym kilka domów 
i zabudowań w naszej wsi. Kilka osób 
cywilnych zginęło od pocisków i od-
łamków, kilkunastu mieszkańców wsi 
zostało rannych. Sowieci zostali zmu-
szeni do wycofania się na skraj wsi w 
rejon przysiółków Berdechów, Pogwiz-
dów i okalających je lasów. Niemcom 
udało się utrzymanie linii frontu na tym 
odcinku przez prawie trzy tygodnie. 
Żołnierze radzieccy z najwyższego w 
tym terenie wzniesienia, leżącego na 
południowej granicy wsi Brzeziny góry 
Chełm, ostrzeliwali z broni przeciw-
pancernej i lekkiej artylerii widoczne 
stamtąd ruchy wojsk niemieckich.
 Niemcy ustawili swoje baterie w 
odległości 1 km od naszego domu, w 
kierunku południowo-wschodnim, na 
tak zwanej Łysej Górze. Dwa duże, 
samobieżne działa ustawiono obok 
ścian naszego domu. Stąd ostrzeliwano 
rzeczywiste i domniemane pozycje ra-
dzieckie. Aż do drugiej połowy sierpnia, 
oprócz ostrzału artyleryjskiego, żad-
nych innych większych akcji i zmian 
na tym odcinku frontu nie było. 
 Dopiero po 15 sierpnia, kiedy nad-
ciągnęły większe siły radzieckie na ten 
odcinek frontu, przesunął się on o kilka 
kilometrów w kierunku zachodnim, a 
nasza wieś Brzeziny i kilka sąsiednich 
wiosek zajętych zostało przez wojska 
radzieckie.
 W pierwszych dniach działań fron-
towych w tym rejonie wszystko wska-
zywało na to, że front szybko przesunie 
się dalej na zachód. Niemcy nie czynili 
żadnych poważniejszych przygotowań 
i umocnień linii frontu, nie wysiedlili 
nawet ludności cywilnej. Podobnie 
było po radzieckiej stronie frontu. Sy-
tuacja jednak zmieniała się na skutek 
zmniejszenia się naporu sił sowieckich 
i działań ofensywnych, co w rezultacie 
spowodowało zatrzymanie się i usta-
bilizowanie linii frontu niemiecko-so-
wieckiego w tym rejonie, aż do połowy 
stycznia 1945 roku.

c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”
Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 20

Warto przeczytać
Irena Pietrzyk 
Polityka regionalna  
Unii Europejskiej

Niniejsza książka napisana została  
z myślą o dostarczeniu Czytelni-

kowi możliwie wyczerpującej i zaktu-
alizowanej wiedzy na temat wspólno-
towej polityki regionalnej i regionów 
w Unii Europejskiej w chwili, gdy 
negocjowane jest członkostwo Polski 
w strukturach europejskich i gdy kraj 
nasz przygotowuje się do korzystania 
z europejskiej pomocy strukturalnej. 
Pomoc ta stanowić będzie główną 
formę wsparcia gospodarczego Polski 
i dlatego nieodzowna staje się pogłębio-
na znajomość prezentowanej w książce 
problematyki.
Książka składa się z dwóch części, z 
których pierwsza poświęcona jest hi-
storii i zasadom europejskiej polityki 
regionalnej, doprowadzonym do ostat-
nich regulacji prawnych, obejmujących 
lata 2000 - 2006. Część druga traktuje 
natomiast o regionalizacji i statusie 
regionów w państwach członkowskich 
UE, organizacjach przedstawicielskich 
regionów europejskich oraz o proble-
mach zewnętrznej współpracy władz 

terytorialnych.


Łukasz Bojarski, Monika Płatek 
Z prawem na ty

Przewodnik po prawie, przydatny dla  
wszystkich, którzy chcą wiedzieć 

więcej o świecie przepisów prawnych 
oraz nauczyć się w jaki sposób korzy-
stać z tej wiedzy. 
 Książka w sposób przystępny poma-
ga znaleźć rozwiązanie wielu codzien-
nych problemów związanych z różnymi 
dziedzinami prawa.


Mark Almond
Rewolucje i przewroty

Książka zawiera: opisy 25 najwięk- 
szych rewolucji światowych od 

powstania w Niderlandach do upadku 
apartheidu w Afryce Południowej, re-
lacje naocznych świadków ożywione 
unikatowymi zdjęciami, sylwetki słyn-
nych przywódców, tabele ułatwiające 
orientację w chronologii głównych 
wydarzeń każdego przewrotu, 350 
ilustracji, 33 specjalnie przygotowane 
mapy.

(wykorzystano materiał z ofert 
książkowych dla bibliotek)

Gotuj
smacznie
i zdrowo
Sałatka wielowarzywna
Składniki:

1/4 główki kapusty włoskiej
1 cebula
1 marchew
1 por
3 ogórki kiszone
2 pomidory
2 jabłka
6 mrożonych śliwek węgierek lub 
moreli
2 - 3 łyżki majonezu
1 łyżka musztardy
2 łyżki śmietany
sól, pieprz

Sposób przyrządzania:
Kapustę zetrzeć na tarce, lekko posolić 
i chwilę zostawić, marchew zetrzeć na 
drobnej tarce, ogórki i jabłko na grubej, 
cebulę i śliwki pokroić w kostkę, pora w 
ćwiartki, połączyć wszystkie składniki. 
Z majonezu, musztardy, i śmietany zro-

bić sos, zalać składniki, doprawić 
do smaku solą i pieprzem.

Sernik
Ciasto
Składniki:
25 dag mąki
25 dag masła
10 dag cukru pudru

2 żółtka
Sposób przyrządzania:
Zarobić ciasto, schłodzić, następnie 
podpiec na złoty kolor.
Ser
Składniki:

1 kg sera białego
40 dag cukru pudru
1 łyżka mąki zwykłej
1 łyżka mąki ziemniaczanej
5 - 6 jaj
5 dag rodzynek
5 dag skórki pomarańczowej.

Sposób przyrządzania:
Żółtka utrzeć z cukrem, dodać prze-
mielony trzykrotnie ser, dobrze utrzeć, 
dodać bakalie wymieszane z mąką i 
sztywno ubitą pianę z białek. Wyłożyć 
na podpieczone ciasto, piec na złoty 
kolor w temperaturze około 200o C.

S M A C Z N E G O !
Janina Fryc 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE10

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Informatyczne  
od 1997 prowadzi akcję rozpo-

wszechnienia w Polsce europejskiego 
standardu podstawowych umiejętności 
obsługi komputerów znanego pod na-
zwą „Europejskie Komputerowe Prawo 
Jazdy”. Jest to polska edycja międzyna-
rodowego certyfikatu: ECDL -”Euro-
pean Computer Driving Licence” upo-
wszechnianego przez CEPIS - Council 
of European Professional Informatics 
Societies (Stowarzyszenie Europejskich 
Profesjonalnych Towarzystw Informa-
tycznych) w krajach członkowskich i 
stowarzyszonych z Unią Europejską 
za pośrednictwem narodowych towa-
rzystw informatycznych.
 Certyfikat ECDL - „Europejskie 
Komputerowe Prawo Jazdy” - powstał 
z myślą o tych, którzy chcą lub muszą 
wiedzieć jak korzystać z komputera w 
pracy zawodowej i w życiu codzien-

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy
nym.
 W Polsce, od samego początku, rea-
lizacja wymienionej wyżej akcji cieszy 
się dużym powodzeniem zwłaszcza, 
wśród młodzieży. Uczestniczą w niej 
jednak głównie mieszkańcy dużych 
ośrodków miejskich, ponieważ tam 
przede wszystkim działa grupa specjal-
nie przeszkolonych członków Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego, która 
stanowi kadrę egzaminatorów progra-
mu ECDL.

Jakie są korzyści z ECDL?
 Europejskie Komputerowe Prawo 
Jazdy jest jednolitym, uznawanym w 
całej Europie certyfikatem i 
zostało włączone przez Radę Europy 
do pakietu inicjatyw zmierzających 
do budowy w Europie Społeczeństwa 
Globalnej Informacji. Powstało z myślą 
o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, 
jak korzystać z komputera. Jest odpo-
wiednie dla ludzi dowolnych zawodów 
i dla poszukujących pracy, w każdym 
wieku - od 8 do 80 lat.
 Umiejętności komputerowe mają 
coraz większe znaczenie we wszystkich 

dziedzinach życia. ECDL jest rzetelnym 
świadectwem tych umiejętności.
 Rozpoczęto realizację akcji: 
„ECDL w każdej gminie” w ramach 
programu „Interkl@sa” jako wspól-
nego przedsięwzięcia MEN i PTI.
 Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom społecznym stwarzamy możli-
wości uzyskania certyfikatu ECDL w 
gminie Brzostek. Wystarczy zgłosić 
się do egzaminatora mgr inż. Jacka 
Berrahala, nauczyciela informatyki 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 
Brzostku (Klecie) w poniedziałki, środy 
i piątki oraz w Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim we wtorki, czwartki i 
zapoznać się z procedurą odbywania 
egzaminów.
 Dodatkowo zostaną zorganizowane 
kursy przygotowawcze do zdawania 
egzaminów ECDL, rekrutacja trwa, 
wystarczy zadzwonić na numer 6830-
321 od 8.00 do 15.00.
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 
Brzostku - Klecie
	e-mail: berrhal@poczta.onet.pl  
	http://www.zsbrzostek.republika.pl
	tel.: (014)6830-321

Policja informuje
W grudniu 2002 roku na terenie  

działania Komisariatu Policji w 
Brzostku zanotowano 23 zdarzenia, 
które są przedmiotem postępowań 
przygotowawczych, a w tym m. in:
1. podpalenie budynku mieszkalnego 

(śledztwo) - 1
2. pożar zabudowań - 2
3. kradzież mienia - 4 (aktualnie w 

dwóch sprawach sprawcy zostali 
ustaleni i zatrzymani, skradzione 
mienie odzyskano)

4. zniszczenie mienia - 4
S. kradzież z włamaniem - 1 (spraw-

ca został zatrzymany na gorącym 
uczynku popełnienia przestępstwa)

6. kradzież z włamaniem do samocho-
du - 2

7. uchylanie się od obowiązku alimen-

tacyjnego - 7
8. wypadek drogowy - 1
 Policjanci Komisariatu Policji w 
Brzostku w grudniu 2002 roku nałożyli 8 
mandatów karnych - głównie za wykro-
czenia drogowe, skierowano 12 wnio-
sków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, 
zatrzymali 4 prawa jazdy i 6 dowodów 
rejestracyjnych a upomniano i pouczo-
no 188 osób.

Policja przypomina
W okresie zimowym a zwłaszcza w  

czasie znacznych spadków tem-
peratur policja notuje zgony osób gdzie 
przyczyną jest wychłodzenie organizmu 
i zamarznięcie, są to najczęściej osoby 
nietrzeźwe bądź bezdomne. Nie pozo-
stańmy obojętni wobec takich osób. W 
przypadku zauważenia osoby w oko-

licznościach gdzie jej życie może być 
zagrożone należy powiadomić policję 
bądź wezwać na miejsce pogotowie ra-
tunkowe. Niejednokrotnie takie zacho-
wanie może uratować komuś życie.
Okres ferii zimowych dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej jest okresem sprzyjają-
cym do uprawiania sportów zimowych, 
dla dzieci atrakcją jest ślizganie się na 
lodzie. Najczęściej odbywa się to na 
terenie zamarzniętych akwenów wod-
nych, jak również na zamarzniętych 
rzekach.
Nie zostawiajmy naszych pociech bez 
właściwej opieki, takie zabawy na lodzie 
najczęściej kończą się tragicznie.

Komendant Komisariatu Policji 
w Brzostku 

nadkom. inż. Marek Boroń

Już po raz czwarty na łamach „Ob- 
serwatora Lokalnego” (Nr 1, 126) 

ukazał się ranking „100 najbardziej 
wpływowych osób powiatu dębi-
ckiego”, który po raz drugi wygrał 
EDWARD BRZOSTOWSKI - Bur-
mistrz Miasta Dębicy.
 W tym roku na liście „setki” znalazły 
się cztery osoby z gminy Brzostek - w 

tym dwóch debiutantów.
Na pozycji 12 (23) LESZEK BIE-
NIEK - Wójt Gminy Brzostek (w 
nawiasie podana jest pozycja na liście 
w ubiegłym roku).
Na 19 (11) AGNIESZKA KAMIŃ-
SKA - Prezes Sądu Rejonowego w 
Dębicy.
Na 99 (-) JAN CHMURA - radny 

Czwórka w „setce” senior powiatowy, a na pozycji 100 
(-) FERDYNAND BUGNO - radny 
powiatowy, wiceprzewodniczący Sa-
moobrony na Podkarpaciu.
 Ranking został opracowany na pod-
stawie ankiet, których autorami byli 
dziennikarze: Obserwatora Lokalnego, 
Nowin, Dziennika Polskiego, Telewizji 
Kablowej, Radia Plus i Gazety Kra-
kowskiej.

f. l.
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WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE - spis treści za rok 2002  

(liczba pierwsza oznacza numer,  
druga stronę)

BIOGRAFIE
- Ks. Józef Jałowy.........................5-6,7
CO PISZĄ O NAS INNI
- ad, Brzostek najlepszy („Obserwator” 

30.11.2002r)..............................12-11
- jad, Internet po dębicku („Obserwator” 

30.11.2002r)..............................12-11
- max,Paraliż na sesji („Nowiny” 19.11.2

002r)...............................12-11
- pm, Nowy szef jasielskiej policji („Su- 

per Nowości” 05.12.2002r..........12-11
CZYTELNICY PISZĄ
- Bieniek L., Redakcja „Wiadomości 

Brzosteckich” - zob. dział Zagadnienia 
Ogólne

- Kazmierczak I., Redakcja „Wiadomo-
ści Brzosteckich”.........................7-11

- Rozwadowski R., Wójt Gminy Brzo-
stek............................................12-12

- Stanaszek W., Cudze chwalicie swe-
go nie znacie...........................9-4

EKOLOGIA
- Latacz H., Drzewa i my..............12-12
- Zegarowska J.,V Turniej Wiedzy Eko-

logicznej, - zob. dział Kultura
GEOGRAFIA
- Białas M. i S., Węgiel i kopalnia w 

Grudnej (Okres A. Stokłosy).....2-8,9; 
3-8  
(Kopalnia w latach 1938-1958)......5-8  
(Grudna w trakcie i po II wojnie świa-
towej....................................6-8,9 

GOSPODARSTWO DOMOWE
- Fryc J., Gotuj smacznie i zdro-

wo..............................................12-14
HISTORIA
- Bereś S., Historia KR i KGW w Kle-

ciach w latach 1936-2001 - zob. dział 
Rolnictwo

- Historia OSP w Nawsiu Brzosteckim, 
- zob. dział Region

- Moje przeżycia wojenne i więzienne 
(1) (Franciszek Wojnarowski)...12-8,9

KULTURA
- a.l., Gimnazjaliści spiewają i tańczą, 

- zob. dział Oświata
- a.l., Otwarcie sezonu agroturystyczne-

go - zob dział Rolnictwo
- bs, Dożynki 2002-relacja z Siedlisk-

Bogusz..........................................9-4 
- Centrum Kultury i Czytelnictwa w 

Brzostku organizuje kurs gotowania i 
pieczenia...................................11-14 

- Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku zaprasza.................1-7; 3-6

- Dni Ziemii Brzosteckiej (program im-
prezy)........................................7-2

- E.M., Andrzejkowe zabawy w GOK-
u................................................12-10

- Galeria GOK zaprasza na wystawę 
fotograficzną Anny Bajdy.............7-11

- Galeria GOK zaprasza..................4-6
- Gminna Biblioteka Publiczna informu-

je.................................................12-7
- Humor jest kołem ratunkowym na 

morzu życia................................1-12; 
2-12; 3-13; 4-13; 5-13; 6-13; 7-13; 8-
13; 9-13; 10-17; 11-13; 12-13

- Kawalec M., Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Brzostku informuje....4-4

- Król M., Koszyczek Wielkanoc-
ny.................................................4-15

- M.K., Przegląd piosenki religijnej..8-9
- M.K., Święto Niepodległości......11-16
- Maziarz M., Piękna i bezpieczna za-

groda (konkurs)......................11-16
- Michalik E., II miejsce dla kapeli..5-11
- Michalik E., Jasełka’ 2002...........1-16
- Michalik E., Królewna Śnieżka......6-7 
- Michalik E., Laureatka z Brzostku (XI 

Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej 
Sędziszów’2001)..........................4-11

- Michalik E., Literackie R.S.T...5-10,11
- Michalik E., Spotkanie kapel ludo-

wych............................................7-12
- Michalik E., Wakacyjna wyciecz-

ka..................................................8-6
- R.M., Wspólna praca zbliża ludzi i 

przynosi efekty.............................3-16 
- Ramut A., Betlejem Polskie Lucjana 

Rydla.............................................2-7
- Repertuar kina „Przyszłość” w Brzost-

ku.......................................1-7; 2-14; 
3-11; 4-14; 5-14; 11-7; 12-7

- Samborski S., Na szkle malowa-
ne................................................5-12

- Warto przeczytać..........................1-7; 
2-14; 3-9; 4-11; 5-12; 6-12; 7-12; 8-10; 
9-5; 11-12; 12-9

- Zarząd KSM Brzostek, Jasełka 
KSM.............................................1-15

- Zegarowska J., Dni Ziemi Brzoste-
ckiej..............................................8-
3,4

- Zegarowska J., Dyktando’2002, - zob. 
dział Oświata

- Zegarowska J., Konkurs poezji religij-
nej.....................................12-10

- Zegarowska J., Międzypowiatowy Tur-
niej Gmin Zaprzyjaźnionych..10-20

- Zegarowska J., Mikrofon w nagro-
dę................................................8-14

- Zegarowska J., Uroczystości dzięk-
czynno-dożynkowe.....................9-2,3

- Zegarowska J., V Turniej Wiedzy Eko-
logicznej................................5-12 

OD REDAKCJI
- Odpowiedź na propozycje F. Bugno....

............................................5-9
OŚWIATA
-a.l., Gimnazjaliści śpiewają i tań-

czą..........................................4-14,15
- a.l., Konkurs informatyczny dla gimna-

zjalistów........................6-14,15
- Balasa C., Lekcja otwarta w klasie II 

SP w Nawsiu Brzosteckim...........4-11
- Batycki P., Z Power Pointem za Pan 

Brat (konkurs „Moja szkoła Moja gmi-
na”) .......................................4-12

- Dyrekcja Zespołu Szkół w Kołaczy-
cach.............................................3-10

- Dziedzic R., Młodzież zapobiega po-

żarom........................................4-6
- Grygiel M., Obchody Dnia Papieskie-

go w szkołach w Nawsiu Brzosteckim, 
- zob. dział Religia

- Grzesiakowska M., Każdy może być 
Świętym Mikołajem......................12-5

- I.N., Bezpieczny sześciolatek....12-12
- Jędrzejczyk B., Studniówka’ 2002..2-4
- Kosior J., Konkurs Biblijny - zob. dział 

Religia
- Leja M., Konkurs czytelniczy „Lubię i 

umiem czytać”........................9-10,11 
- M.K., Przegląd piosenki (międzygmin-

ny przegląd w Dukli)....................6-16
- M.K., Wypowiedź jednej z uczestni-

czek konkursu informatycznego Z.S. 
w Brzostku...................................6-15

- Nowak H., Ważne informacje dla gim-
nazjalistów.............................2-11

- Nowi dyrektorzy szkół, - zob. dział 
Zagadnienia Ogólne

- Oferta edukacyjna dla tegorocznych 
gimnazjalistów (...) .................2-10,11

- Podziękowanie (Dyrekcja Z.S. w 
Brzostku składa podziękowanie spon-
sorom).................................6-15

- R.M., Wspólna praca zbliża ludzi i 
przynosi efekty - zob. dział Kultura

- Rada Rodziców przy Przedszkolu 
Publicznym w Brzostku zapra-
sza...............................................2-12

- Ramut A., ks.Józef Jałowy patronem 
szkoły w Przeczycy......................5-15

- Ramut W., Mała ale cieszy (S.P. w 
Przeczycy)...................................1-10

- Smoła B., Dokąd nas doprowadził 
Bursztynowy Szlak....................10-19

- Smoła B., Harcerski Bursztynowy 
Szlak.............................................4-6

- Smoła B., O tym skąd się wziął Har-
cerski Bursztynowy Szlak.....6-6,7

- Smoła B., Zdziarska M., Bursztynowy 
rajd.........................................7-14,15 

- Sprostowanie dotyczące konkursu 
informatycznego dla gimnazjali-
stów.............................................7-10

- Tyburowska E., Inwazja Telemorów 
(widowisko teatralne)..............11-9,10

- U.K., Wielka uroczystość w Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w Brzost-
ku............................................6-2,3,4

- U.W., Ferie w szkole......................2-6
- Urzędowska A., Co w Puszczy 

piszczy (relacja z biwaku wrześniowe-
go).............................................11-12

- Wojnarowska U., Pieniądze dzięki 
współpracy..................................8-4,5

- Zarząd Gminy w Brzostku ogłasza 
konkurs na stanowisko dyrektora 
Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim, 
- zob. dział Zagadnienia Ogólne

- Zarząd Gminy w Brzostku ogłasza 
konkursy na stanowiska dyrektorów 
szkół, - zob. dział Zagadnienia Ogólne

- Zdziarska P., Smoła B.,Letni obóz 
Związku Drużyn „Źródła Mocy”..8-5,6

Dokończenie na str. 12
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- Zegarowska J., Dyktando’2002...4-14
- Życzenia z podziękowaniami.......12-7
PORZĄDEK PUBLICZNY
- Boroń M., Policja informuje, Policja 

poszukuje, Policja przypomina....4-12
- Boroń M., Policja informuje, Policja 

przypomina...................................1-7; 
3-9; 6-5; 7-11; 10-18; 11-10 

- Boroń M., Policja informuje.......12-14
- Boroń M., Stan bezpieczeństwa i 

porządku publicznego w Gminie Brzo-
stek i Jodłowa w roku 2001....2-5

- Dziedzic J., Policja informuje Policja 
przypomina...........................5-14;8-9

- Dziedzic J., Policja informuje.........9-5
REGION-Stowarzyszenia, Organiza-
cje
- a.l., Mianowania dla kombatantów..5-4
- Bereś S., Historia KR i KGW w Kle-

ciach w latach 1936-2001 - zob. dział 
Rolnictwo 

- Bugno F., Święto bez medali (święto 
Samoobrony w Brzostku)............6-10

- Frączek M., Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej w Brzostku - zob. dział Zdrowie

- Historia OSP w Nawsiu Brzosteckim 
......................................................5-3

- J.N., Bogu na chwałę ludziom na 
ratunek. (uroczystość wręczenia 
sztandaru dla OSP w Nawsiu Brzoste-
ckim)......................................5-2,3

- Lisowska W., Wojewoda u Kombatan-
tów...............................................9-15

- Ochotnicza Straż Pożarna w Nawsiu 
Brzosteckim zaprasza (...).............3-8

- P.S., Gminne zawody pożarnicze, 
- zob. dział Sport

- Zarząd KSM Brzostek, Jasełka KSM 
- zob. dział Kultura

- Zarząd Towarzystwa Walki z Ka-
lectwem w Brzostku - zob. dział 
Zdrowie

REKLAMA
- Avon............................................2-16
- Czechowski A.-Drzewka i krzewy 

ozdobne......................................4-16
- Kurs prawa jazdy- Lesław Kaput..2-15
- Praca chałupnicza Biuro Przedsiębior-

czości WST Rzeszów................11-12
- Praca- niezależnej Pani pomogę-Pro-

jekt Agencja Rzeszów............2-12
- Przedsiębiorczość Rzeszów........4-11
RELIGIA
- AZ, Krzyż Jubileuszowy w Siedli-

skach-Bogusz..............................8-16
- Cuda i łaski Matki Boskiej Przeczy-

ckiej.......................................8-8; 
9-8,9

- Dziedzic H., W rocznicę śmierci (Ks. 
Kanonik Jan Kulas).......................5-5

- f.l., Diecezjalne Dożynki w Czud-
cu................................................9-16

- Frączek M., Poświęcenie budyn-
ku Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej...........................................4-2,3,4

- Grygiel M., Obchody Dnia Papieskie-
go w szkołach w Nawsiu Brzoste-
ckim............................................11-

8,9
- Historia cudowności Matki Boskiej 

Przeczyckiej...............................7-4,5
- J.N., Bogu na chwałę ludziom na 

ratunek - zob. dział Region
- J.S., Z Jasnej Góry do Januszko-

wic..............................................3-2,3
- Kosior J., Konkurs Biblijny w Gimna-

zjum w Brzostku............................3-6
- Ks. Józef Jałowy - zob. dział Biografie
- M.K., Przegląd piosenki religijnej, 

- zob.dział Kultura
- Michalik E., Jasełka’ 2002 - zob. dział 

Kultura
- Odpust w Sanktuarium Matki Bożej w 

Przeczycy......................................7-5
- Organizatorzy, Katolicki Klub Sporto-

wy zaprasza do udziału w XI Ogól-
nopolskiej Pielgrzymce Rowerowej 
szlakiem Jana Pawła II..................5-5

- Ramut A., Betlejem Polskie Lucjana 
Rydla, - zob. dział Kultura

- Ramut A., Ks. Józef Jałowy patro-
nem szkoły w Przeczycy, - zob. dział 
Oświata

- Synowiecka J., Przez Krzyż do chwa-
ły............................................4-4

- Wójcik A., Nawiedzenie Kopii Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej w Para-
fii Brzostek.............................1-3 

- Zarząd KSM Brzostek, Jasełka KSM  
- zob. dział Kultura

ROLNICTWO
- a.l., Otwarcie sezonu agroturystyczne-

go................................................6-12
- Bereś S., Historia KR i KGW w Kle-

ciach w latach 1936-2001.....1-8,9
- Bugno F., Kogo reprezentuje izba rol-

nicza - zob. dział Zagadnienia Ogólne
- Latacz H., Co posadzić w polu....6-11
- Latacz H., Orzechy laskowe........1-11
- Latacz H., Własna plantacja wierz-

by..........................................10-16,17
- P.S., Akrobacje na stoku czyli co po-

sadzić w polu.............................5-9
- P.S., Nie opłaca się czyli trochę mate-

matyki w rolnictwie................2-6
- P.S., Rolnik samowystarczalny, czyli 

na co komu pieniądze...................3-9
SPORT
- a.l., Brzostek zwyciężył (Międzygmin-

ne Mistrzostwa w darta elektroniczne-
go).................................................4-4

- a.l., Wielobój strzelecki................5-14
- Bugno F., Damian następcą Mariana 

(mistrzostwa gminy w szachach)...3-7
- Bugno F., Nie ma mocnych (turniej 

szachowy)...................................6-14
- Bugno F., Piony są duszą gry (turniej 

szachowy o mistrzostwo Gminy Brzo-
stek).......................................2-7

- Kawa R., Szachowy turniej Asów w 
Grudnej.......................................5-14

- Kawa R., Turnieje sportowe w Grud-
nej Górnej............................2-12

- Kawa R., Turnieje sportowe w Grud-
nej Górnej............................3-11

- Król M., Nowy Żmigród górą..........2-2
- Król S., Brzosteccy tenisiści na pół-

metku.....................................2-2,9

- Król S., III Podkarpacka Olimpiada 
Tenisa Stołowego’ 2002.........3-14,15

- Król S., Koniec sezonu tenisowe-
go................................................5-10

- Król S., Przed nami już tylko ekstra-
klasa.......................................9-14,15

- Król S., Tenis stołowy.................11-14
- Król S., Tenis stołowy.................12-15
- M.K, Mikołajkowy turniej po raz pią-

ty......................................12-14,15
- Matti, Piłka nożna........................9-14
- MM, Koniec sezonu piłkarskiego.7-14
- Nosal J., Kącik dla najmłodszych ...... 

........................2-13; 3-13; 4-13; 5-13; 
6-13; 7-13; 8-13; 9-13; 11-13; 12-13

- Nosal J., Krzyżówka z nagrodą.......... 
..............2-13; 3-13; 4-13; 5-13; 6-13; 
7-13; 8-13; 9-13; 10-17; 11-13; 12-13

- Nosal J., Wykreślanka.................1-12
- P.S., Gminne zawody pożarni-

cze..........................................8-14,15
- Pierwsze miejsce w wojewódz-

twie............................................12-16
- Piłka nożna................................11-14
- Rogowska Z., Bez medalu ale w kra-

jowej czołówce.......................8-12
- Rogowska Z., Pierwszy start w nar- 

ciarskich biegach klasycznych....3-14
- Rogowska Z., Wicemistrzowski tytuł w 

unihokeju.....................................3-12
- Rogowska Z., Wyniki wojewódzkich 

rozgrywek SZS............................3-11
- Rogowska Z., Ze sportu szkolne-

go.................................................8-11
- Terminarz rozgrywek Klasa „B” Grupa 

I-Dębica I runda sez. 2002/2003..8-14
- Wójtowicz S., Kawa R., Międzyszkol-

ny Turniej Tenisa Stołowego........3-11
- Wójtowicz S., Kawa R., Turniej wsi w 

tenisie stołowym..........................3-11
- Zegarowska J., Biegi przełajowe..5-14
- Zegarowska J., Międzygminny Turniej 

Piłkarski........................................4-14
-.Zegarowska J., Mikołajkowy Turniej 

w Halowej Piłce Nożnej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy w 
Brzostku.......................................1-11

ZAGADNIENIA OGÓLNE
- AZ, ABC małego biznesu............12-6
- AZ, Budowa mostu na półmetku..7-15
- Bieniek L., Budżet gminy na rok 2002 

uchwalony......................................1-4
- Bieniek L., Łukasik E., Informacja o 

działalności samorządu gminnego w 
latach 1999-2002..........................7-3

- Bieniek L., Podziękowanie wybor-
com..............................................11-6

- Bieniek L., Redakcja „Wiadomości 
Brzosteckich” (realizacja inwestycji 
kanalizacja)..................................5-11

- Bieniek L., Wójt Gminy informu-
je............................................3-3; 4,5

- Bugno F., Dziękujemy................11-11
- Bugno F., I potrzaskane armaty i gwe-

ry...........................................9-12
- Bugno F., Kogo reprezentuje izba 

rolnicza........................................12-7
- Bugno F., Kto sieje wiatr zbiera bu-

rzę...........................................7-10
- Bugno F., Przy stole albo pod brama-

Dokończenie ze str. 11
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mi................................................8-10
- Bugno F., Znany z imienia i nazwi-

ska.................................................5-9
- Cholewiak A., Ile kosztuje nas zima.....

..........................................1-4
- Darmowe reklamy wyborcze.........7-6
- Darmowe reklamy wyborcze.......8-14
- Dodolak M., Z prac Zarządu Gmi-

ny...........1-5; 2-4; 3-5; 7-12; 9-5; 11-6
- f.l., (Pozytywne skutki wichury)......3-8
- f.l., Brzostek większy o 160 ha......1-5
- f.l., Drugie miejsce dla Brzostku..10-5
- f.l., Gimbus dla Brzostku...............7-6
- f.l., Gminna Komisja Wyborcza powo-

łana.....................................9-12
- f.l., I miejsce dla strony interneto-

wej...............................................5-16
- f.l., Jak głosować.........................10-6
- f.l., Jan Szczepanik zastępcą wój-

ta.................................................12-2
- f.l., Już za miesiąc (zakończenie bu-

dowy mostu w Skurowej).........8-16
- f.l., Mniej radnych..........................7-6
- f.l., Na nich możemy zawsze liczyć 

(skutki wichury)..............................3-7
- f.l., Nowa Przewodnicząca Rady Gmi-

ny..........................................12-2
- f.l., Nowa ulica...............................7-7
- f.l., Wirtualne aktualności............2-14
- f.l., Wybory sołtysa w Brzostku....12-6
- I.N., Budowa mostu.....................6-16
- Informacja z wykonania zadań in-

westycyjnych w Gminie Brzostek za 
okres kadencji 1999-2002.....10-3,4,5

- J.N., Nagrody Rady Gminy............6-5
- Kalendarz Gminy Brzostek........12-16
- Kandydaci do Rady Gminy w Brzost-

ku..........................10-7,8,11,12,13,15
- Kandydaci na radnych do Rady Po-

wiatu Dębickiego...........10-9,10,12 
- Kandydaci na wójta Gminy Brzo-

stek...............................10-6,11,14,15 
- Kandydat do Sejmiku Wojewódzkie-

go..............................................10-14
- Kieca W., Budowa mostu dobiega 

końca...........................................9-16
- Kieca W., Dzieje jednego mostu..10-2
- Kieca W., Wielkie święto w Skurowej 

(otwarcie mostu)........................11-15
- Krajewski J., Komitet Wyborczy Sto-

warzyszenia „Nasz Dom”.....10-16
- Król S., nadzieja na lepsze drogi...9-5
- Latacz H., Komu oddasz władzę.9-12
- Latacz H., Reminiscencje z lokalu 

wyborczego................................11-11
- Lisowska W., Wojewoda u Kombatan-

tów - zob. dział Region
- Maziarz M., Nagrody za makulatu-

rę.................................................2-12
- Nosal J., Ludność Gminy Brzostek w 

2001 r............................................1-6
- Nosal J., Radni Sejmiku województwa 

podkarpackiego.............................1-6
- Nosal J., Wyniki wyborów do Rady 

Gminy....................................11-3,4,5
- Nosal J., Wyniki wyborów do Rady 

Powiatu........................................11-5
- Nosal J., Wyniki wyborów Wójta..11-3
- Nowi dyrektorzy szkół..................6-11
- Odznaczenie dla sołtysa..............6-11
- Ogłoszenie Urzędu Gminy w Brzostku 

w sprawie sprzedaży działek.........9-7
- Okręgi i obwody wyborcze do wybo-

rów Rady Gminy..........................10-6
- P.S., Czy już musiał zakończyć swój 

żywot (most na Wisłoce w Skuro-
wej)................................................2-3

- P.S., Wybory w Gminie Brzostek, czyli 
brak szacunku dla wyborców i wybie-
ranych..............................10-18

- Pomysł na kolorowy świat...........3-16
- Pruchnik L., Spis zakończony........7-7
- Przebięda M., Podziękowanie wybor-

com....................................11-7
- Rozkład jazdy autobusów firmy „Hal-

trans”......................................4-8
- Rozkład jazdy autobusów firmy „Mo-

nis”...................................... 4-7,8
- Rozkład jazdy autobusów PKS Dębi-

ca......................................4-9,10
- Rozkład odjazdów autobusów z 

Brzostku.....................................7-8,9
- Rozwadowski R., Podziękowanie wy-

borcom...................................11-11
- Stawki podatków i opłat lokalnych w 

Gminie Brzostek na 2003 r..........12-3
- Szukała E., Z prac Rady Gminy....1-5; 

3-5; 7-12; 11-7; 12-6
- Świadectwo z wyróżnieniem dla sa-

morządu gminy Brzostek...........8-7
- Terminarz zebrań wiejskich na terenie 

Gminy Brzostek...........................11-6
- Urząd Gminy w Brzostku informuje 

(przetarg na obsługę bankową)...12-7
- Właściciele i użytkownicy nierucho-

mości położonych w Gminie Brzo-
stek................................................1-6

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza I 
Publiczny przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego w 
Siedliskach-Bogusz.......................8-9

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Pub-
liczny Przetarg Ustny Na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Grudnej 
Dolnej..............................7-6

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza I 
Publiczny Przetarg ustny na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Brzost-
ku..................................................9-6 

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Pub-
liczny Przetarg Ustny na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Nawsiu 
Brzosteckim...................................9-7 

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza II 

Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Grudnej 
Dolnej............................................9-7

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza II 
Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Nawsiu 
Brzosteckim...............................11-10

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza Pub-
liczny Przetarg Ustny na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Smarżo-
wej.................................................9-6 

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprze-
daż nieruchomości położonej w Grud-
nej Górnej..............................9-7

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprze-
daż nieruchomości położonych w 
Smarżowej.....................................9-6

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprze-
daż nieruchomości w Brzostku i 
Smarżowej w drodze negocjacji....2-3

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprze-
daż nieruchomości w drodze negocja-
cji położonej w Smarżowej..........12-7

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprze-
daż nieruchomości w drodze negocja-
cji w Grudnej Dolnej....................12-7

- Wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Brzostek przezna-
czonych do sprzedaży...................4-5

- Zarząd Gminy Brzostek ogłasza 
przetarg nieograniczony na zadanie 
pn „Rrojekt budowlany hali sportowej 
wraz z zapleczem przy Gimnazjum w 
Brzostku.......................................9-11 

- Zarząd Gminy w Brzostku ogłasza 
konkurs na stanowisko dyrektora 
Gimnazjum w Nawsiu Brzoste-
ckim...............................................6-
10 

- Zarząd Gminy w Brzostku ogłasza 
konkursy na stanowiska dyrektorów 
szkół..............................................5-4

- Zawiadomienie (do wglądu decyzja 
ustalająca warunki zabudowy)......4-5

- Zbaraża A., Już niedługo (budowa 
mostu na Wisłoce w Skurowej)..5-4,5

- Zbaraża A., Narodowy Spis Po-
wszechny.......................................4-5

ZDROWIE
- Frączek M., Warsztaty Terapii Zajęcio-

wej w Brzostku...................1-6
- Zarząd Towarzystwa Walki z Kale-

ctwem w Brzostku...........................1-
1

ZWYCZAJE LEGENDY
- f.l., Dawne zwyczaje religijne.......12-4
- Grzesiakowska M., Każdy może być 

Świętym Mikołajem (legenda o św. 
Mikołaju.......................................12-5

  opracowała M. Kawalec

Wszystkich, którzy poczuli się obrażeni moim zachowaniem lub wypowie-
dzią w dniu 30 grudnia 2002 r. serdecznie przepraszam

Zbigniew Górka
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ

Litery z kratek ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczo-
nego pod diagramem dostarczone do dnia 10 
lutego 2003 r. do Centrum Kultury i Czytelni-
ctwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU. Nagrodę książkową wylosował: DA-
RIUSZ SZPAK z Woli Brzosteckiej. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzostku. J. Nosal

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

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

1

2

3 4

5

8

7

6

Poziomo:
1) Przyrząd do mierzenia i wskazywania czasu; 
4) Luis de ..., francuski komik; 7) Krzew o sre-
brzystych baziach; 8) Bóg wiatru wschodniego; 
9) Osiemnasta litera alfabetu greckiego; 10) Z 
siedzibą w Nowym Jorku; 11) Gwiazda w gwiazdo-
zbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy; 12) Port w Szwecji 
z promem do Świnoujścia; 13) Zlew do mycia 
naczyń; 19) Przeciwnik; 25) Wódz Izraelitów, 
następca Mojżesza; 26) Bardzo ostra przyprawa;  
27) Furmanka; 28) Partia narratora w oratorium; 
29) Najważniejszy w kinie; 30) Leninowska ekono-
mika; 31) Wielbiciel; 32) Motyw dekoracyjny.
Pionowo:
1) Leczy przy pomocy wyciągów z roślin; 2) 
Miasto nad Ropą w nowosądeckim; 3) Włoska 
potrawa z ryżu; 4) Kierunek polityczny III Rzeszy;  
5) Obraz na kliszy fotograficznej; 6) Górny, lekki 
pokład na statku wodnym; 14) Miasto we Francji 
nad Rodanem; 15) Cukrowa lub opatrunkowa;  
16) Pałowało demonstrantów w PRL; 17) Małpolud 
z Himalajów; 18) Główny składnik powietrza; 19) 
Mieszkanka Azji; 20) Drzazga; 21) Z krzyżem na 
szczycie; 22) Osadzona na ciągniku siodłowym; 
23) Duszek z orszaku Goplany w tragedii J. Sło-
wackiego „Balladyna”; 24) Ma tytuł wyższy niż 
asystent.

Szkot ożenił się z wdową i po 
ślubie jedzie pociągiem.
- Gdzie pan jedzie? - Pyta go 
inny podróżny.
- W podróż poślubną...
- A gdzie żona?
- Ona już była...

		
- Ile będzie kosztował przejazd 
pana samolocikiem do Edynbur-
ga? - pyta szkockie małżeństwo.
- Mogę was przewieźć za darmo, 
jeśli podczas lotu nie powiecie 
ani słowa!

Już po wylądowaniu pilot, który 
w czasie lotu wykonywał rożne 
karkołomne akrobacje, gratuluje 
Szkotowi:
- No, muszę przyznać że jeszcze 
żadnemu z moich pasażerów nie 
udało się zachować milczenia w 
czasie lotu!
- A wie pan - przyznaje Szkot - że 
w pewnym momencie chciałem 
krzyknąć!
- W jakim?
- Kiedy moja żona wypadła z 
samolotu!
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Szanowni Państwo!
 Firma Kotły Centralnego Ogrzewania „SEKO” istnieje na rynku producentów kotłów już od 25 lat. W 
ciągu tak długiego okresu czasu swoją rzetelnością i wysoką jakością produkowanych kotłów zyskaliśmy 
sobie rzesze zadowolonych klientów. Dowodem na taki stan rzeczy jest ilość sprzedawanych kotłów.
 Obecnie jesteśmy producentem dwóch typów kotłów co EKO-II N i SEKO. Kotły naszej produkcji są 
kotłami przeznaczonymi do ogrzewania domów, biur, szkół pawilonów, garaży, lokali handlowych i usłu-
gowych, a także mniejszych zakładów produkcyjnych.
 Podstawowymi przesłankami przemawiającymi za zastosowaniem przy ogrzewaniu budynków kot-
łów naszej produkcji jest ich wysoka sprawność energetyczna stawiająca je w rzędzie urządzeń o niskiej 
uciążliwości dla otoczenia. Emisja tlenku węgla jest mała i mieści się w ostrych wymaganiach norm, co 
w kotłach o okresowym zasypie paliwa jest rzadko osiągalna. Kotły SEKO i EKO-II N wykonywane są 
przy zastosowaniu najnowszej technologii. Dzięki skomputeryzowaniu produkcji oraz użyciu robota przy 
najważniejszym procesie produkcji - spawaniu produkowane przez nas kotły charakteryzują się bardzo 
dużą dokładnością wykonania, pełną powtarzalnością produktu oraz wysoką jakością. Cechy jakimi cha-
rakteryzują się kotły SEKO i EKO-II N to także wysoka stałopalność oraz mała uciążliwość obsługi. Wa-
lory powyższe potwierdzone zostały w badaniach przeprowadzonych przez PCBC Laboratorium Kotłów 
i Urządzeń Grzewczych w Łodzi. Posiadają Certyfikat Zgodności. Nadmienić należy, że wszystkie typy 
kotłów przeznaczone są do wyposażenia instalacji wodnej systemu otwartego.

Kotły Centralnego Ogrzewania „SEKO” 39-200 Dębica, ul Transportowców 12
tel: (014) 683 10 00, 683 20 00; fax: (014) 682 64 04; http://www.seko.pl,; e-mail: poczta@seko.pl 

Sponsor 
tenisa 
stołowego

Sponsor 
tenisa 
stołowego

Tradycyjnie już w grudniu każdego  
roku organizowany jest turniej 

szachowy o puchar Wójta Gminy w 
kategorii seniorów i juniorów.
 W niedzielę 15 grudnia na starcie 
stanęło 16 seniorów i 10 juniorów. 
Zwycięstwa odnieśli faworyci. Wśród 
juniorów - Józef Zieliński pokonał swo-
jego starszego brata w finale turnieju 
i z rąk Wójta Gminy Leszka Bieńka 
odebrał okazały puchar. Józek jakby 
trochę podrósł, ale to nie ma wpływu 
ani na jego formę szachową ani tym 
bardziej na jego popularność.
 Wśród seniorów zwyciężył szachista 
„senior” - Zbigniew Rączka, podobnie 
jak Józek zdobywca pucharu.
Kolejność miejsc:
Seniorzy: 1. Zbigniew Rączka, 2. Sta-
nisław Augustyn, 3. Stanisław Gołąb, 
4. Władysław Jop.
Juniorzy: 1. Józef Zieliński, 2. Piotr 
Zieliński, 3. Damian Kawa, 4. Paweł 
Kawa
 Na zakończenie przedstawiam kilka 

złotych szachowych myśli:
-Nie bądź taki dumny, że wygrałeś 
partię. Być może, iż to twój przeciwnik 
ją przegrał.

O puchar Wójta Gminy

Mikołajkowy turniej szachowy
-Jeżeli twój przeciwnik po przegranej 
partii twierdzi, że mógł ją wygrać - nie 
zaprzeczaj. Rzeczywiście - mógł...
-Podobno nie istnieją słabe posunięcia 
- są tylko słabi gracze. Ale jeżeli to 
prawda, to jakie posunięcia robią ci 
słabi gracze?

Ferdynand Bugno

Józek Zieliński odbiera puchar Fot. M. Król
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OFERUJEMY

Kompleksową
obsługę

logistyczną
transportu

wewnętrznego
~ ~ ~

Autoryzowany
serwis wózków
marki STILL

~ ~ ~
Adaptacje LPG
oraz remonty

kapitalne
wózków

~ ~ ~
Sprzedaż

nowych wózków
oraz akcesoriów

~ ~ ~
Kursy i szkolenia

operatorów
wózków

 WIZYTÓWKA FIRMY
„SURET STEFAN BIESZCZAD Sp. j.”
Spółka SURET powstała w 1992 roku na bazie wydziału transportu wewnętrznego 
zlokalizowanego w Stomil-u Dębica.
Obecny zakres jej funkcjonowania jest daleko szerszy niż w latach 90-tych. Głównymi 
produktami są: kompleksowa obsługa logistyczna transportu wewnątrzzakładowego, 
autoryzowany serwis techniczny wózków marki STILL oraz profesjonalne remonty 
i naprawy wózków transportowych. Dziś Spółka koncentruje się na outsourcingu, 
nowoczesnej metodzie organizacji biznesu. Duże firmy przemysłowe coraz częściej 
dostrzegają ewidentne korzyści płynące z outsourcingu, a SURET realizuje tego typu 
projekty w obszarze transportu wewnętrznego.

Szybkość reakcji, jakość, serwis posprzedażny oraz partnerstwo są tymi czyn-
nikami, dzięki którym SURET z powodzeniem rozwija kontakty biznesowe ze 
światowymi potentatami np. TC Dębica (z rodziny Goodyear-a), Delphi Krosno 
czy Pilkington Automotive Poland z Sandomierza. Spośród firm działających 
w obszarze transportu wewnętrznego - SURET jako pierwszy w Polsce może 
poszczycić się Certyfikatem ISO.
Ponad 300-tu osobowa załoga, wiedza pracowników, wieloletnie doświadczenia oraz 
know-how w zakresie logistyki i środków transportu wewnętrznego - są najcenniej-
szym kapitałem Spółki. Współpraca z Partnerami o światowej renomie pozwała Firmie 
na dynamiczny rozwój i realizację nowych biznesowych przedsięwzięć.

Latem 2002 roku SURET został laureatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej, a 
w grudniu spółka zdobyła prestiżowy tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play 2002. 

SURET Stefan Bieszczad Spółka Jawna
Numer rejestru KRS: 0000030257 Sąd Rejonowy w Rzeszowie
DĘBICA: 39-200 Dębica ul. 1 Maja 1 http://www.suret.com.pl 
tel. (14) 681-35-60 e-mail: suret@suret.com.pl

O/KROSNO: 38-400 Krosno ul. Generała Okulickiego 7 
tel: (13) 437 12 50 e-mail: krosno@suret.com.pl

O/SANDOMIERZ: 27-600 Sandomierz ul. Portowa 2 
tel: (0) 602 655 527 e-mail: suret@suret.com.pl

Nowy sponsor tenisa stołowego


