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Sześćdziesięciu zawodników  
wzięło udział w Indywidual-

nych Mistrzostwach Wojewódz-
twa Podkarpackiego Seniorów w 
Tenisie Stołowym, które odbyły 
się w niedzielę 16 lutego b.r. w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Kleciach. Zawody 
rozgrywane były na dziewięciu 
stołach w pięciu kategoriach: gra 
pojedyncza mężczyzn, gra poje-
dyncza kobiet, gra podwójna męż-
czyzn, gra podwójna kobiet oraz 
gra mieszana. Po rozegraniu 140 
meczy w ciągu 8 godzin zostały 
ustalone ostateczne wyniki.
 Gra pojedyncza mężczyzn: 1. 
Zbigniew Jarema (PKS Kolping 
Jarosław), 2. Sebastian Lubaś 
(Zapel AZS Politechnika Rze-
szów), 3. Paweł Włodyka (Naf-
tomontaż Górnik-Nafta Krosno) 
i Krzysztof Marcinowski (Zapel 
AZS Politechnika Rzeszów), 5. 
Damian Mikrut (SEKO SURET 
Brzostowianka Brzostek), 11. 
Mariusz Haduch (SEKO SURET 
Brzostowianka Brzostek), 13. 
Leszek Prokuski (SEKO SURET 
Brzostowianka Brzostek), 17. 
Mateusz Kurek (SEKO SURET 
Brzostowianka Brzostek), 25 
Grzegorz Nykiel (SEKO SURET 
Brzostowianka Brzostek).
 Gra pojedyncza kobiet: 1. 
Małgorzata Zubik (Naftomontaż 
Górnik-Nafta Krosno), 2. Marze-
na Stepek (Naftomontaż Górnik-
Nafta Krosno), 3. Izabela Kordyś 
(Naftomontaż Górnik-Nafta Kros-
no) i Barbara Iżyk (SKS LEŚ-POL 
Borek Stary), 13. Magdalena Ka-
walec i Ewelina Wojdyła (SEKO 
SURET Brzostowianka Brzostek), 
17. Justyna Wójcik (SEKO SU-
RET Brzostowianka Brzostek).
 Gra podwójna mężczyzn: 1. 
Mariusz Haduch/Damian Mikrut 
(SEKO SURET Brzostowianka 
Brzostek), 2. Zbigniew Jarema/
Radosław Dudek (PKS Kolping 
Jarosław), 3. Arkadiusz Foryś 
(MKS Orzeł Przeworsk)/Jacek 
Gałuszka (Górnowia Smak-Eko 
Górno) i Andrzej Sobota (Gre-
inplast Widacz)/Tomasz Jurkie-
wicz (Zapel AZS Politechnika 
Rzeszów), 9. Grzegorz Nykiel/

Zmagania 
tenisowe

Mistrzowie gry podwójnej mężczyzn Damian Mikrut i Mariusz Haduch z wój-
tem Leszkiem Bieńkiem i wicemarszałkiem Zbigniewem Szafrańcem

Najlepsze zawodniczki województwa podkarpackiego w grze pojedynczej

Puchary i nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Brzostku wręczali me-
dalistom: wicemarszałek województwa podkarpackiego Zbigniew Szafraniec i 

wójt gminy Brzostek Leszek Bieniek
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W sobotę 1 lutego br. w sali gim- 
nastycznej Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła II w Brzostku odbył się 
Międzygminny Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brzo-
stek w kategorii wiekowej powyżej 
30 lat, którego organizatorem było 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku.
 W turnieju udział wzięło pięć dru-
żyn z zaprzyjaźnionych gmin: Dukla, 
Frysztak, Nowy Żmigród, Wiśniowa i 
Brzostek. Nad prawidłowym przebie-
giem turnieju czuwali przedstawiciele 
Kolegium Sędziów Podkarpackiego 
Związku Piłki Nożnej w Dębicy, 
panowie Jacek Bochenek i Tomasz 
Borkowski.
 W tym roku najlepsi byli zawodnicy 
z Dukli, którzy po bardzo zaciętych 
meczach zajęli I miejsce. Na kolejnych 
pozycjach uplasowały się reprezen-
tacje Nowego Żmigrodu, Brzostku, 
Wiśniowej i Frysztaka. Naszą gminę 
reprezentowali: Grzegorz Betlej, Piotr 

Bochniewicz, Krzysztof Chomiszczak, 
Stanisław Król, Andrzej Pisarek, Bog-
dan Pisarek, Marek Składanowski, 
Andrzej Szybist i Wiesław Wereszczyń-
ski, którym organizatorzy dziękują za 

ogromną wolę walki.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary 
i pamiątkowe dyplomy wręczone przez 
Wójta Gminy Leszka Bieńka.

J. Zegarowska

Brzostek na trzecim miejscu

Mateusz Kurek (SEKO SURET Brzo-
stowianka Brzostek) i Leszek Pro-
kuski (SEKO SURET Brzostowianka 
Brzostek)/Marcin Wałczyński (PKS 
Kolping Jarosław).
 Gra podwójna kobiet: 1. Marzena 
Stepek/Małgorzata Zubik (Nafomon-
taż Górnik-Nafta Krosno), 2. Mag-
dalena Brzezowska/Justyna Kowalik 
(KTS Tarnobrzeg), 3. Aneta Barcińska 
(Jar Kielnarowa)/Karolina Jankiewicz 
(GIM TIM 5 Stalowa Wola) i Monika 

Kiełt (GIM TIM 5 Stalo-
wa Wola)/Barbara Iżyk 
(LEŚ-POL Borek Stary), 5. 
Ewelina Wojdyła/Justyna 
Wójcik (SEKO SURET 
Brzostowianka Brzostek).
 Gra mieszana: 1. Ma-
rzena Stepek (Naftomontaż 
Górnik-Nafta Krosno)/Se-
bastian Lubaś (Zapel AZS 
Politechnika Rzeszów), 
2 .  Małgorzata  Zubik 

( N a f t o m o n -
t aż  Górnik-
Nafta Kros-
no)/Krzysztof 
Marcinowski 
(Zapel  AZS 
Politechnika 
Rzeszów), 3. 
Barbara Iżyk 
(LEŚ-POL Bo-
rek Stary)/Tomasz Klag 
(Zapel AZS Politechni-
ka Rzeszów) i Monika 
Kiełt (GIM TIM 5 Stalowa 
Wola)/Radosław Dudek 
(PKS Kolping Jarosław), 9. 
Ewelina Wojdyła/Mariusz 
Haduch (SEKO SURET 
Brzostowianka Brzostek i 
Justyna Wójcik/Grzegorz 
Nykiel (SEKO SURET 
Brzostowianka Brzostek), 

Reprezentanci naszej gminy z wójtem i sędziami

Złoty medalista w singlu męskim Zbigniew 
Jarema z Kolpingu Jarosław (po prawej) wraz 
ze swoim trenerem Andrzejem Dziukiewiczem

17. Magdalena Kawalec/Damian Mi-
krut (SEKO SURET Brzostowianka 
Brzostek).
Puchary i nagrody ufundowane przez 
Urząd Gminy w Brzostku wręczali 
medalistom: wicemarszałek woje-
wództwa podkarpackiego Zbigniew 
Szafraniec i wójt gminy Brzostek 
Leszek Bieniek.

S. Król
Fot. J. Nosal

Ewelina Wojdyła i Mariusz Haduch (SEKO 
SURET Brzostowianka Brzostek) w grze 

mieszanej
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10 lutego br. odbyła się IV sesja Rady Gminy. Podczas  
obrad Kierownik Oddziału Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dębicy przed-
stawił  informację na temat programu IACS. W dalszej części 
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał 
Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Rada Gminy w 
Brzostku podjęła uchwały w sprawie:
• zmiany wieloletniego planu gospodarczego, 
• uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok,
• uchwalenia Statutów dla 19 sołectw gminy Brzostek,
• ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych Rady 

Gminy w Brzostku,
• zmiany uchwały ustalającej wysokość diet dla sołtysów 

w Gminie Brzostek,
• ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzostek.
Sprawa podjęcia trzech ostatnich uchwał nastąpiła w związku 
ze zmianą przepisów, natomiast ich wysokość pozostała na 
wcześniej uchwalonym poziomie.

E.Szukała

UCHWAŁA Nr IV/24/2003
Rady Gminy w Brzostku

z dnia 10 lutego 2003 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d”  i lit.  „i”, 
pkt. 10, oraz art. 51 ust.2 art.60 ust.1 i art. 61 ust.2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 109 ust.1, art. 122, art. 128 ust.2  ustawy z dnia 26 
listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 
roku Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) - Rada 
Gminy w Brzostku  uchwala,  co następuje:

§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu gminy według działów kla-

syfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł finansowania 
w wysokości 17.542.172,00 zł, jak załącznik Nr 1 do 
uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmu-
je:

1) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej i innych zleconych na podstawie 
umów i porozumień w kwocie 1.295.863,00 zł, jak za-
łącznik Nr 2 do uchwały.

2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł, jak załącznik 
Nr 3 do uchwały.

§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w podziale na działy i 

rozdziały klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.966.472,00 
zł, jak załącznik Nr 4 do uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się 
łącznie na:

1) Wydatki bieżące w kwocie 14.266.672,00 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 

9.210.366,00 zł, 
b) dotacje przedmiotowe do zakładów budżetowych 

w kwocie 417.000,00 zł. tj. do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzostku na pokrycie 
różnicy cen wody, ścieków i wywozu śmieci,

c) dotacje podmiotowe do instytucji kultury w kwocie 

375.000,00 zł, 
d) dotacje podmiotowe do stowarzyszeń w kwocie 

122.000,00 zł, 
e) wydatki związane z obsługą długu gminy w kwocie 

10.000,00 zł.
3) Wydatki majątkowe w kwocie 2.699.800,00 zł, na reali-

zację zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym ustala się 
limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w 
gminie Brzostek jak załącznik Nr 5 do uchwały.

4) Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej i innych zleconych na podstawie 
umów i porozumień w kwocie 1.295.863,00 zł, jak za-
łącznik Nr 6 do uchwały.

5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w kwocie 70.307,00 zł, jak załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 3.
1. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w wysokości 

575.700,00 zł  na spłatę zaciągniętych pożyczek i kre-
dytów długoterminowych  tj. NFOŚiGW w Warszawie 
- 375.700,00 zł, WFOŚiGW w Rzeszowie - 100.000,00 
zł, BGŻ S.A. w Tarnowie - 100.000,00 zł.

2. Zestawienie  rozchodów budżetu gminy, o których mowa 
w ust. 1 zawiera załącznik Nr 10 do uchwały

§ 4.
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych 
jak załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 5.
Ustala się plan przychodów i wydatków  zakładu budżeto-
wego jak załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 6.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brzostku , jak 
załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 7.
Ustala się plan przychodów i wydatków instytucji kultury 
jak załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 8.
Tworzy się rezerwę w planie wydatków budżetu gminy w 
wysokości 10.000,00 zł: 
1. Część ogólna rezerwy w kwocie 10.000,00 zł.  

§ 9.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występują-

cego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości do 
300.000,00 zł,  

2. Dokonywania zmian i przeniesień między rozdziałami i 
paragrafami w planie wydatków, z wyłączeniem przenie-
sień wydatków między działami,

3. Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie 
wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału 
klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków 
majątkowych.

§ 10.
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Brzost-
ku.

§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z prac Rady gminy
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wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBlIcZNy PRZEtaRg UstNy

(lIcytacja)
na sprzedaż nieruchomości położonych  

w Januszkowicach stanowiących  
własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunal-
nego przeznaczone zostają do sprzedaży 
w drodze przetargu następujące nierucho-
mości:

Działki oznaczone numerem ewid. 713 o 
pow. 1,30 ha i 721 o pow. 1,32 ha położone 
w Januszkowicach w obrębie pól użytkowa-
nych rolniczo. Teren silnie pofałdowany na 
znacznej części powierzchni. Część działki 
721 porośnięta jest drzewostanem wzdłuż 
potoku.
Działki posiadają Księgę Wieczystą nr 16074. 
W planie przestrzennego zagospodarowania 
gminy Brzostek działka 713 oznaczona jest 
symbolem T23R, jako teren upraw rolnych 
- adaptacja stała z możliwością zmiany prze-
znaczenia na trwałe użytki zielone w enklawach 
przylegających bezpośrednio do łąk i pastwisk. 
Natomiast działka 721 w części znajduje się w 
terenie istniejących łąk i pastwisk - adaptacja 
stała z możliwością poszerzenia tej funkcji na 
sąsiadujące enklawy użytkowe jako uprawy 
rolne (o symbolu T 21Rz), w pozostałej części 
działka nr 721 to teren upraw rolnych - adapta-
cja stała z możliwością zmiany przeznaczenia 
na trwałe użytki zielone w enklawach przyle-
gających bezpośrednio do łąk i pastwisk (o 
symbolu T23R)

Cena wywoławcza działki nr 713 wynosi: 
3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) 
wadium na w/w nieruchomość wynosi 
350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych)

Cena wywoławcza działki nr 721 wynosi: 
3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) 
wadium na w/w nieruchomość wynosi 
360,00 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych)

ii PUBLiCZny PrZeTArG USTny oDBĘ-
DZie SiĘ w UrZĘDZie Gminy w BrZoST-
KU w DniU 27 LUTeGo 2003 r. o GoDZ. 
10.00 w BiUrZe wóJTA Gminy

w przetargu mogą brać udział osoby, które 
wpłacą wadium w wyżej wymienionej wyso-
kości do dnia 24.02.2003r. do Kasy Urzędu 
Gminy w Brzostku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwra-
ca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wy-
łoniona 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.
W przypadku wyniesienia granic na gruncie 
koszty pokrywa kupujący.

wójt Gminy Brzostek ogłasza
sprzedaż nieruchomości położonych w nawsiu Brzoste-
ckim stanowiących własność Gminy Brzostek w drodze 

negocjacji

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone 
zostają do sprzedaży w drodze negocjacji następujące nierucho-
mości:

Działki budowlane oznaczone nr ewid. 626/8 o pow. 0,12ha, 626/9 
o pow.0,17 ha, 626/10 o pow. 0,18 ha, 626/11 o pow. 0,15 ha, 626/12 
pow.0,13 ha położone w nawsiu Brzosteckim.

Działki położone w obrębie zabudowy zagrodowej i pól użytkowanych 
rolniczo. Dojazd utwardzoną drogą gminną. Teren uzbrojony w sieć 
elektryczną i gazową.
Działki posiadają Księgę Wieczystą nr 27.795, stanowią własność 
Gminy Brzostek.
W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Brzostek działki 
oznaczone nr ewid. 626/8, 626/9, 626/10, 626/11, 626/12 znajdują się 
w terenie zabudowy mieszkalno-zagrodowej i jednorodzinnej w więk-
szości zainwestowany. Wolne działki przeznacza się pod rozbudowę 
istniejących zagród, lokalizację nowych bądź przeniesienie zabudowy 
rozproszonej.(o symbolu K19MRj).

ZAinTereSowAnyCH ZAKUPem ww DZiAłeK ProSimy o 
ZGłoSZenie SiĘ w UrZĘDZie Gminy w BrZoSTKU - CeLem 
ZłoŻeniA oFerTy

Zastrzega się prawo unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn. 
W przypadku wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.

Już po raz XI „Gazeta Krakow- 
ska” ogłosiła plebiscyt na Ludzi 

Roku. Tym razem wśród 149 no-
minowanych na Człowieka Roku 
2002 znalazły się dwie kandyda-
tury z naszej gminy. 

Ksiądz Tadeusz PREIS
proboszcz parafii z Januszkowic
Z pomocą parafian wybudował 
cztery domy. W ubiegłym roku 
zakończył budowę domu dla 
mieszkanki Opacionki.

Człowiek roku 2002
Za wznoszenie prawdziwej świąty-
ni Bożej wśród ludzi.

Maria PRZEBIĘDA
dyrektorka szkoły
Wspaniały pedagog. Kieruje 
Publiczną Szkoła Podstawową 
w Brzostku, radna powiatu dę-
bickiego.
Za serce i oddanie ludziom w swo-
im środowisku, za pomoc biednym 
i bezrobotnym.

f. l.

repertuar kina „Przyszłość”  
w Brzostku
1, 2. III 2003 r. (sobota, niedziela) godz. 18.00; PIaNIsta; prod. 
pol./franc./ang.; od l. 15

29, 30. III 2003 r. (sobota - godz. 18.00, niedziela - godz. 16.00); 
HaRRy POttER I KOMNata tajEMNIc; prod. USA; bo.

Lp. Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza (zł)
1 626/8 0,12 ha 4.699,-
2 626/9 0,17 ha 4.781,-
3 626/10 0,18 ha 5.028,-
4 626/11 0,15 ha 5.728,-
5 626/12 0,13 ha 5.042,-
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Regulamin konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Brzostku.
2. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział 

wszyscy fotografujący amatorzy.
3. Uczestnikami konkursu mogą być tylko autorzy zdjęć. 

Każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną ilość 
dotychczas niepublikowanych zdjęć w formacie 15x21 
cm.

4. Tematem konkursu są zdjęcia przedstawiające walory 
przyrodnicze, krajobrazowe i architektoniczne Gminy 
Brzostek wykonane w czasie trwania poszczególnych 
edycji konkursu.

5. Każde zdjęcie musi być opisane na odwrocie. Opis powi-
nien zawierać: imię, nazwisko i adres autora, nr telefonu 
do kontaktu oraz tytuł i miejsce wykonania zdjęcia.

6. Konkurs będzie trwał przez cały 2003 rok i zostanie po-
dzielony na 3 edycje. Zdjęcia należy dostarczyć osobiście 
do siedziby Urzędu Gminy w Brzostku (biuro nr 6) w 
następujących terminach:
- do dnia 30 kwietnia 2003r.
- do dnia 30 sierpnia 2003r.
- do dnia 31 grudnia 2003r.

7. Oceny zdjęć w poszczególnych edycjach konkursu doko-
nywać będzie jury wyłonione przez organizatora. Ocenie 
podlegać będzie przede wszystkim pomysłowość i inwen-
cja uczestników konkursu. Werdykt jury jest ostateczny.

8. Członkowie jury i ich rodziny nie mogą brać udziału w 
konkursie.

9. Zdjęcie nagrodzone I miejscem w danej edycji zostanie 
umieszczone na łamach gazety „Wiadomości Brzoste-
ckie”.

10. Wszystkie zdjęcia nagrodzone i wyróżnione na po-
szczególnych etapach konkursu zostaną umieszczone w 
galerii zdjęć na stronie www Gminy Brzostek oraz na 
wystawie pokonkursowej w Gminnym Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku.

11. Spośród zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na po-
szczególnych etapach konkursu zostanie wybrane 
przez czytelników „Wiadomości Brzosteckich” Zdjęcie 
Roku.

12. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.
13. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane auto-

rom.
14. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z 

uznaniem niniejszego regulaminu.
15. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

- oświadczenie posiadania praw autorskich do zdjęć,
- wyrażeniem zgody do bezpłatnego wykorzystania 

nadesłanych zdjęć w folderach promocyjnych gminy 
Brzostek, na stronie www gminy Brzostek oraz innych 
publikacjach związanych z promocją gminy, 

- wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobo-
wych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883 
z późn.zm.)

Brzostek, dnia 24 stycznia 2003r.

Hanif Kureishi 
Czarny album

Shahid po śmierci ojca przyjeżdża do Londynu,  
by kontynuować edukację. Spotkanie z De-

edee Osgood, która prowadzi cykl wykładów 
poświęconych zarówno muzyce Prince’a, jak i 
psychoanalizie Jacques’a Lacana, sprawia, że cały 
jego świat przewraca się do góry nogami. Kiedy 
pojawia się Chili, jego brat uciekający przed zemstą 
śmiertelnych wrogów, sprawa kariery akademickiej 
Shahida przybiera jeszcze gorszy obrót. A wszyst-
ko dzieje się w Londynie w 1989 roku, a więc w 
roku, w którym runął mur berliński, a na Salmana 
Rushdiego nałożono fatwę. Shahid musi odnaleźć 
swoje miejsce w tym szalonym świecie, w którym 
królują narkotyki, upojne nocne życie, ale także 
żarliwa wiara i bezgraniczna namiętność.



James F. David 
Fragmenty

Grupa psychologów spotyka się w małym miasteczku akademic- 
kim, by przeprowadzić rewolucyjny eksperyment. Wyszukują 

pięć osób o niezwykłych zdolnościach. Dzięki zastosowaniu no-
wej cybernetycznej technologii chcą z nich stworzyć supermózg. 
Pierwsze próby wypadają obiecująco, lecz mroczna tajemnica z 
przeszłości popycha projekt w kierunku, którego badacze nie mogli 
się spodziewać.
„Fragmenty” to powieść inteligentna, przerażająca i pełna zagadek.


Krystyna Boglar 
Stonoga

Jak żyć z okropnym młodszym bratem i przygnębioną codzienny- 
mi kłopotami matką? Jak przemóc się i umówić chłopaka, którego 

się kocha, na randkę z inną dziewczyną? Jak odnaleźć przyjaciółkę, 
która wstydząc się ojca w więzieniu, ucieka ze szkoły? Jak nagle 
umieć z dnia na dzień dorosnąć - stać się czułą siostrą, wsparciem 
dla matki, a na spacerze wśród szarych przechodniów wypatrzyć dla 
siebie miłość? Tego dowiecie się od Stonogi.

(wykorzystano materiał z ofert 
książkowych dla bibliotek)

Warto
przeczytać

Konkurs fotograficzny
Urząd Gminy w Brzostku informuje, że został ogłoszony konkurs fotograficzny 
„Gmina Brzostek w obiektywie”, którego tematem są zdjęcia przedstawiające walory 
przyrodnicze, krajobrazowe i architektoniczne naszej gminy. 
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Szkoła Podstawowa im.  
G. Piramowicza w Ka-

mienicy Górnej posiada 
wieloletnie tradycje teatral-
ne. Wystawia baśnie oraz 
przygotowuje inscenizacje 
związane z różnymi uroczy-
stościami szkolnymi, a także 
obchodami świąt - szczegól-
nie Bożego Narodzenia. 
 Przyjął się u nas zwyczaj 
wystawiania „Jasełek”. W 
tym roku zostały przygoto-
wane na podstawie tekstu 
W. Chotomskiej, w reżyserii 
Marii Mężyk i Marii Nowi-
ckiej. W sztukę zostali zaan-
gażowani chętni uczniowie 
ze wszystkich klas (ponad 
40 osób), którzy pracowali w 
sekcji dekoracyjnej i aktor-
skiej. Wspólnie gromadzono 
materiały potrzebne do wykonania scenografii, 
kostiumów i rekwizytów. Z własnej inicjatywy 
pomagali nam rodzice - byli członkowie teatrzy-
ku szkolnego. Ta praca pozalekcyjna pozwoliła 
wielu uczniom rozwijać uzdolnienia muzyczne, 
plastyczne i aktorskie. Odsłoniła także talenty 
u dzieci nieśmiałych i trudnych wychowawczo. 
Spowodowała ogromne zaangażowanie uczniów 
i zrodziła w nich poczucie odpowiedzialności za 
końcowy efekt przedstawienia. 
 Na premierę „Jasełek” zaproszono nauczycie-
li, oddział przedszkolny, rodziców i wszystkich 
mieszkańców wsi. Zainteresowanie środowiska 
programem było ogromne, a frekwencja wysoka. 
Naszymi gośćmi byli również uczestnicy War-
sztatów Terapii Zajęciowej z Brzostku (około 40 
osób wraz z opiekunami), dla których wystawi-
liśmy „Jasełka” 24 stycznia 2003r.
 Po obejrzeniu przedstawienia wykonano 
pamiątkowe zdjęcia, a następnie zaproszono 
gości na skromny poczęstunek przygotowany 
przez dzieci przy współudziale p. B. Urban, p. 
E. Dziurgot i p. E. Misiura.
 Było to nie tylko miłe spotkanie, ale również 
okazja do rozmowy z opiekunami i podzielenia 
się swoimi spostrzeżeniami. Współpraca z bliż-
szym i dalszym środowiskiem daje satysfakcję 
opiekunom. Dzieciom dostarcza wiele zadowo-
lenia, radości ze sprawiania przyjemności innym, 
czyniąc ich „świat lat dziecięcych szczęśliwszym 
i bogatszym”.
 Z radością zaprosimy wszystkich chętnych 
z terenu gminy Brzostek na występy „Małych 
Aktorów” w naszej szkole.

M. Nowicka, M. Mężyk 

czy potrzebny jest teatrzyk szkolny?

Wykonawcy „Jasełek” wraz  z Gośćmi

Scenka w Betlejem

Pasterze na góralskiej hali



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE8

moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (3) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

wycofywanie się niemców
W nocy z 19 na 20 sierpnia 1944  

roku wycofały się niemieckie 
czołgi, artyleria, samochody opance-
rzone i większość żołnierzy. Pozostali 
tylko nieliczni żołnierze na pierwszej 
linii i stanowiący straż tylną, a i ci w 
godzinach rannych rozpoczęli (ostrze-
liwując się), pospieszne wycofywanie 
się w kierunku drogi na Dębicę. Około 
godziny dziewiątej rano, wśród gęstej 
mgły i silnej zasłony dymnej pojawili 
się pierwsi żołnierze radzieccy. Tuż za 
nimi ciągnęły tyraliery żołnierzy z pe-
peszami gotowymi do strzału, podwody 
konne, tabory. Siły te w porównaniu 
do liczebności stojących tu przedtem 
sił niemieckich przedstawiały się co 
najmniej jak sto do jednego. Od stro-
ny zachodniej i północnej docierały 
odgłosy serii strzałów z broni automa-
tycznej i karabinów maszynowych oraz 
pojedyncze strzały artyleryjskie. Nie 
przeszkadzało to jednak w szybkim 
posuwaniu się do przodu wciąż nad-
ciągających nowych sił radzieckich. 
Trwało to prawie do godziny piątej po 
południu. Wtedy Niemcy rozpoczęli 
trwającą kilkanaście minut kanonadę 
artyleryjską i zaraz po niej kontrude-
rzenie. W wysforowanych i pędzących 
do przodu oddziałach radzieckich 
powstał popłoch i panika. Rozpoczęła 
się bezładna ucieczka tych, którzy 
przed kilkoma godzinami triumfalnie 
pędzili do przodu. Dopiero pojawienie 
się specjalnych oddziałów radzieckich, 
stosujących radykalne w takich sytua-
cjach metody (do kuli w łeb włącznie), 
zdołało opanować ucieczkę, popłoch i 
panikę. Cofających się zatrzymywano 
siłą, zawracano, zmuszano do kopania 
rowów, okopów i umocnień. Po-
spiesznie organizowano linie obronne 
i ustawiano nadciągającą artylerię. W 
rezultacie jednak nastąpiło znaczne cof-
nięcie się wojsk radzieckich z zajętego 
w tym dniu terenu i ustabilizowanie się 
nowej linii frontu na tym odcinku w 
odległości 2,5 do 3 km na zachód od 

naszego domu, a w linii prostej było to 
jeszcze bliżej. Tak już pozostało, aż do 
wielkiej ofensywy wojsk radzieckich 
(16 stycznia 1945 r.).

Zachowanie się żołnierzy 
radzieckich
Żołnierzy radzieckich w Brzezinach  

witaliśmy gościnnie i serdecznie 
jako wyswobodzicieli. Już jednak 
po paru godzinach wielu ludziom a 
szczególnie gospodarzom z dziada pra-
dziada, poczynania nowych przyjaciół 
i wyswobodzicieli zaczęły się coraz 
bardziej nie podobać. Najbardziej raziło 
kompletne nieposzanowanie własności, 
marnotrawstwo na każdym kroku, 
oraz jakaś powszechna bezmyślność i 
niegospodarność. Dla koni wyciągano 
ze stodół snopy zboża w ilościach kilka 
razy większych niż to było potrzebne, 
chociaż wkoło na polach było jeszcze 
nie zwiezione zboże. Na opał pod 
kuchniami polowymi i na ogniskach 
używano zgromadzony troskliwie przez 
gospodarzy materiał budowlany, jak 
drewno i deski. Rozbierano stojące, 
dobre zabudowania do sporządzania 
ziemianek, schronów, bunkrów i oko-
pów. Postępowano gorzej, niż dziki 
najeźdźca we wrogim sobie kraju, a 
przecież uważali się oni za naszych 
przyjaciół. Pod tym względem Niemcy 
byli o wiele bardziej kulturalni i gospo-
darni, mimo że byli naszymi wrogami. 
Toteż nic dziwnego, że już po tygo-
dniu zmarnowano zasoby materialne, 
żywnościowe, paszowe i inne, które 
racjonalnie użyte, starczyć by mogły 
na kilka miesięcy. Może nie odnosi się 
to do wszystkich żołnierzy radzieckich, 
ale z mojego doświadczenia wynika, że 
większość zwycięskiej Armii Czerwo-
nej postępowała podobnie.

Przeżycia rodziny  
w czasie walk frontowych
Trzeciego dnia po nieznacznym, opi- 

sanym wyżej przesunięciu się 

frontu, wkroczeniu wojsk radzieckich i 
uformowaniu się na czas dłuższy nowej 
linii obronnej, wydarzył się w domu 
mojej siostry, Weroniki Smoczyńskiej, 
nieszczęśliwy wypadek. Zbliżał się wie-
czór. Trójka starszych dzieci Weroniki 
wybrała się do nas, do dziadków, by tu 
przenocować. Siostra poszła do stajni 
wydoić krowę. Jej mąż Feliks, położył 
się w izbie na łóżku obok najmłodszego 
dziecka. Nagle od strony niemieckiej 
odezwała się artyleria, posyłając na 
stroną radziecką kilkadziesiąt pocisków 
Jeden z nich spadł tuż obok idących 
do nas dzieci. Na szczęście zarył się 
głęboko w ziemię i nie eksplodował. 
Natomiast dwa trafiły w dom. Szwagier 
został lekko ranny jednym z odłamków. 
Dom został częściowo zburzony i nie 
nadawał się do zamieszkania. Jeden 
z pocisków spadł na stajnię, przebił 
dach, sufit i dyle, i eksplodując zabił 
krowę, konia i owcę. Siostra dojąca 
krowę została nagle przywalona wy-
rzuconymi przez eksplodujący pocisk 
dylami, mocno przez nie potłuczona, 
ogłuszona, straciła przytomność. Po 
eksplozji szybko pobiegliśmy do ich 
domu na ratunek. Wyciągnięto zabite 
zwierzęta oraz nieprzytomną Wero-
nikę. Przyprowadzono radzieckiego 
lekarza wojskowego. Ten po obejrzeniu 
poszkodowanej zastosował prosty, 
ale jak się okazało, skuteczny środek 
leczniczy. Potłuczone i sine ciało, od 
stóp do głów obłożył grubą warstwą 
świeżej, mokrej gliny. Chorą owinięto 
razem z tą gliną w prześcieradło i ręcz-
niki, które dodatkowo polano zimną 
wodą. Taki zabieg zalecił stosować co 
najmniej dwa razy dziennie. Kuracja ta 
rychło poskutkowała i już czwartego 
dnia siostra o własnych siłach mogła 
się poruszać.
 Po tym wypadku rozpoczęła się 
pod nadzorem wojska przymusowa 
ewakuacja ludności cywilnej z pasa 
frontowego i przyfrontowego na tyły 
frontu radzieckiego. W wyniku tej ewa-
kuacji nasza rodzina znalazła się we wsi 
Konice koło Wielopola Skrzyńskiego, 
gdzie przebywała aż do drugiej połowy 
stycznia 1945 r., to jest do czasu prze-
sunięcia się linii frontu wschodniego 
dalej na zachód.
 Nasze stare ciotki, Maryśka i Bron-
ka, odmówiły opuszczenia swojej izby. 
Niewidoma ciotka Bronka była chora, 
nie mogła chodzić o własnych siłach 
i uparła się, że chce umrzeć w domu 
rodzinnym. Żołnierze radzieccy prze-
prowadzający wysiedlenie i ewakuację 
machnęli ręką i ciotki zostały. Z ciotka-
mi postanowiłem również ja zostać, by 
sprawować nad nimi opiekę (pomimo 
sprzeciwu rodziców). Udało mi się to 
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bez większych trudności, bo już zdą-
żyłem się zaprzyjaźnić z żołnierzami 
radzieckimi, którzy wtedy zajmowali 
nasz dom i obejście.
 Z wyżywieniem nie miałem kłopotu. 
Było zboże w stodole i na polu, owoce 
w sadach. ziemniaki na polach. Obok 
domu dymiły polowe kuchnie żołnier-
skie. Kucharze byli życzliwi i gościnni. 
Chętnie częstowali przyrządzonym 
przez siebie żołnierskim pożywieniem. 
Oprócz tego rodzice zostawili nam 
jedną dojną krowę. Tak więc, opiekując 
się ciotkami, z bliska poznałem front, 
zwyczaje i obyczaje żołnierzy radzie-
ckich, których tu wszędzie było bardzo 
dużo. Zajmujący i stacjonujący w na-
szym domu i obejściu nie dopuszczali 
innych, plądrujących wkoło, i dlatego 
mieliśmy względny spokój. Oczywiście 
artyleria niemiecka codziennie doko-
nywała ostrzału tego terenu. Ostrzał 
ten odbywał się regularnie dwa razy na 
dzień: około godziny dziesiątej przed 
południem i około godziny piętnastej 
po południu. Porządek ten naruszany 
był przez stronę niemiecką tylko wtedy, 
gdy Niemcy zauważyli jakieś podej-
rzane ruchy i przemieszczanie się sił 
radzieckich.
 Z pobliskiej pierwszej linii frontu, 
co chwilę odzywały się pojedyncze 
strzały karabinowe lub serie strzałów 
z broni automatycznej i karabinów 
maszynowych.
 Noce rozjaśniały serie kolorowych 
pocisków i rakiet, a niebo raz po raz 
omiatały snopy światła niemieckich i 
radzieckich reflektorów. Po ustabilizo-
waniu się linii frontu większych walk 
już na tym odcinku nie było. Jednakże 
prawie każdego dnia przywożono na 
konnych podwodach po kilku lub kil-
kunastu zabitych i rannych żołnierzy 
radzieckich do zlokalizowanego w od-
ległości około 500 metrów na wschód 
od naszego domu szpitala polowego. 
Stąd niektórych odwożono na tyły do 
szpitali stałych na dalsze leczenie.
 Co dwa tygodnie następowała 
wymiana żołnierzy na pierwszej linii 
frontu. Wycofywano ich „na odwszyłku 
i oddoch” (na odwszenie i odpoczynek) 
w pasie przyfrontowym. W związku z 
tym zmieniali się i lokatorzy naszego 
domu i obejścia. Przy jednej z takich 
zmian, dom nasz zajęła jakaś specjalna 
formacja i kilku oficerów. Nie pomogły 
prośby i protesty ciotek - wywiezio-
no nas, ciotki i mnie, poza zasieki i 
ogrodzenia trzeciej linii obrony i pasa 
przyfrontowego, gdzie zajęliśmy sobie 
pusty domek. Po dwóch tygodniach 
powróciłem jednak razem z ciotkami na 
rodzinne, stare śmiecie, których już do 
końca trwania frontu nie opuściłem. 

 Na Łysej Górze, gdzie niedawno 
stały działa i czołgi niemieckie, teraz 
także usadowiło się kilka baterii ra-
dzieckich. Również w kilku pobliskich 
punktach terenu znajdowało się kil-
kanaście stanowisk dział radzieckich. 
We wszystkich kierunkach, poprzez 
pola i jary, snuła się pajęczyna drutów 
telefonicznych, stale uzupełnianych i 
naprawianych przez specjalne grupy 
łącznościowców.
 W różnych widocznych miejscach 
poustawiano drewniane, słabo zama-
skowane atrapy dział i armat mających 
na celu zmylenie obserwatorów niemie-
ckich. Jednak Niemcy nie ostrzeliwali 
tych atrap, jakby wiedząc, że to imitacja 
i stanowiska pozorowane, zupełnie 
nieszkodliwe. Artyleria sowiecka 
odzywała się rzadziej niż niemiecka, 
i raczej nieregularnie, pojedynczymi 
wystrzałami, co raz z innego miejsca, 
aby utrudnić wrogowi dokonanie do-
kładniejszych obserwacji i namiarów 
swoich stanowisk.
 Dom nasz znajdował się wewnątrz 
przyfrontowego pasa, między pierwszą 
a drugą i trzecią linią obrony, okoloną 
zasiekami z drutów kolczastych. Dróg i 
przejść w ten pas przyfrontowy strzegły 
zmieniające się posterunki wojskowe. 
Wysiedleni mieszkańcy docierali 
jednak grupowo i pojedynczo w rejon 
swych domostw po żywność - zboże, 
ziemniaki i inne produkty, których im 
brakowało na nowym miejscu czasowe-
go pobytu. Pomoc otrzymywana przez 
wysiedloną ludność od miejscowych 
władz była prawie żadna. Zapasy 
zabrane ze sobą oraz miejscowych 
gospodarzy, którzy przygarnęli wysied-
leńców, szybko się wyczerpały. Front 
stał w miejscu przez kilka miesięcy. 
W terenie przyfrontowym zostało w 
polu zboże i ziemniaki. Brano więc 
przepustki wystawiane przez Komisa-
rza Wojskowego w Wielopolu i na tej 
podstawie przybywano w rejon pasa 
przyfrontowego. Nie zawsze jednak 
udawało się dogadać z pilnującymi 
przejść żołnierzami radzieckimi, ale w 
takich przypadkach butelka samogonu 
bywała najlepszą przepustką.
 W ten właśnie sposób w pierwszych 
dniach października dotarli do mnie 
dwaj moi starsi bracia: Józek i Antek. 
Rano udali się na nasze pole, leżące 
w przysiółku Baj, skąd odległość od 
pierwszej linii frontu wynosiła około 
1 km, w celu ukopania nieco kartofli. 
Ja w tym czasie miałem zorganizować 
podwodę do przewiezienia ukopanych 
ziemniaków.
 Wkrótce przy braciach pojawiło 
się kilku żołnierzy radzieckich, którzy 
też przybyli po ziemniaki dla swojej 

kuchni polowej, a widząc już ukopane, 
zaczęli je ładować na swoją „telegę”. 
Sprzeciwił się temu brat Antek, prosząc 
ich, by tych ukopanych nie ruszali, a on 
z bratem pomogą im w ukopaniu dla 
nich potrzebnej im ilości. Na to jeden 
z żołnierzy odezwał się ze złością: - 
To my za was krew przelewamy, a wy 
nam nawet kartoszków żałujecie? - Nie 
żałujemy wam niczego - odrzekł Antek 
- ale kopcie razem z nami, bo po to tu 
przyjechaliście, a my chętnie możemy 
wam w tym pomóc. Krwi zaś swojej 
nie przelewacie za nas, lecz za swojego 
Stalina i komunizm. Wtedy ten żołnierz 
zabrał bratu dowód osobisty (Kennkar-
tę) i przepustkę, i podarł je na strzępy. 
Następnie pod konwojem żołnierzy 
odprowadzono ich do dowódcy odcinka 
frontu. Tam żołnierz ten oskarżył brata 
mego Antka o wrogą działalność, opór 
wobec jego poleceń oraz utrudnianie 
mu wykonania poleconego zadania. Po 
wstępnym przesłuchaniu oficer zwolnił 
Józka, a Antoniego w celu dalszych 
wyjaśnień zamknięto w pobliskiej 
piwnicy, stawiając u jej drzwi wartow-
nika, by pilnował więźnia. Kiedy ja o 
umówionym czasie przybyłem na pole, 
nie zastałem tam ani braci, ani ukopa-
nych przez nich kartofli. Był już późny 
wieczór jak Józek wrócił i opowiedział, 
co się wydarzyło. Antek po ciemku 
obmacał ściany piwnicy i znalazł w 
jednej z nich tak zwany zsypak, czyli 
otwór do zsypywania ziemniaków z 
wozu do piwnicy. Ostrożnie poszerzył 
go gołymi rękami, wypełzł przezeń 
na zewnątrz i zbiegł. Do domu dotarł 
około północy, bo uciekając posuwał 
się bardzo wolno, ostrożnie i uważnie, 
by nic natknąć się na żołnierzy. Nie 
miał już przecież żadnego dokumentu 
tożsamości i powtórne zatrzymanie 
go byłoby dlań bardzo niebezpieczne. 
Ucieszyliśmy się bardzo jego szczęś-
liwym powrotem. Rano obaj bracia 
wrócili do rodziców na wysiedleniu. 
Koni już wtedy nie mieliśmy. Jednego 
konia zabrali nam żołnierze radzieccy 
w pierwszym dniu swego do nas przy-
bycia do swojej podwody, zostawiając 
nam w zamian chorego konia, który na 
drugi dzień zdechł. Drugi koń - nasza 
sześcioletnia gniada klacz - została za-
bita w kilka dni później, w czasie orki 
w polu. Niemiecki pocisk artyleryjski 
spadł obok orzącego brata i eksplodując 
zabił konia. Bratu na szczęście nic się 
nie stało.

c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”
Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 20
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W niedawnym numerze „Wiado- 
mości Brzosteckich”, w artykule 

o wierzbie energetycznej, wspomnia-
łem o celowości założenia zespołu 
producentów tej rośliny. Zespół byłby 
celowy dlatego, że aby osiągnąć pełne 
korzyści z takiej plantacji potrzebne 
będą dwa urządzenia, maszyna do 
zrębkowania i brykieciarka.
 Jak wiadomo, w warunkach naszej 
gminy duże plantacje nie powstaną. 
Zakup tych urządzeń jest możliwy 
tylko wspólnie przez większą grupę 
producentów.
 Niektórzy rolnicy podjęli już decyzje 
o uprawie wierzby energetycznej, a inni 
się interesują ale się wahają. Po adresy 
firm sprzedających sadzonki zgłosiło 
się 9 osób. Można mieć nadzieję, że po 
upływie roku, jak się własnymi oczami 
zobaczy uprawę u sąsiada, to chętnych 
do uprawy będzie znacznie więcej.
 W artykule tym pragnę jednak 
zwrócić uwagę, że rolnik w swych po-
czynaniach liczyć może tylko na siebie. 
Tak w tradycyjnej produkcji rolnej jak 
i w działaniach innowacyjnych, w tym 
wypadku ekologicznych. Potwierdza to 
lektura ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
roku o grupach producentów rolnych 
(Dziennik Ustaw nr 88 poz. 983).
 Polskie prawodawstwo tkwi nadal 
w dawnych nawykach, a biurokracja 
opanowuje go coraz skuteczniej, często 
do absurdu. Urzędnicze i politykierskie 
lobby podsuwa parlamentarzystom 
wytwory biurokracji, a oni uchwalają 
wszystko co im podsunięto.
 Jedną z wielu, taką hubą na or-
ganizmie gospodarki, jest ustawa o 
grupach producentów rolnych. Zamiast 
zawierać preferencje dla producentów, 
to zawiera ona szereg uwarunkowań i 
ograniczeń.
 Artykuł 3 ustawy określa, co obo-
wiązkowo ma zawierać statut grupy 
producenckiej. Mianowicie:
– okres członkostwa na wynosić nie 

mniej niż 3 lata,
– wystąpić z grupy można za 12 mie-

sięcznym wypowiedzeniem,
– obowiązuje całość sprzedaży pro-

duktu za pośrednictwem grupy,
– można należeć tylko do jednej gru-

py,
– mają być określone sankcje wobec 

członków nie przestrzegających 
statutu.

Czytając to, oprócz oburzenia ciśnie się 
na usta przysłowie „Czy skórka warta 
wyprawki”. Przymuszanie rolnika to 
zupełnie zamiar zbędny. Źle na tym 
wyszedł nasz kraj w nieodległej prze-
szłości, (kto pamięta). Niech rolnik 
należy do grupy producenckiej ile czasu 
chce. Niech swój produkt sprzedaje 
komu chce i komu może, hurtowo czy 
detalicznie. Marketingowa działalność 
grupy producenckiej może przecież 
obejmować tylko nadwyżki, których 
producent nie może sprzedać sam. 
Taki jest przecież cel łączenia się pro-
ducentów w grupy. Tu projektodawcy 
zupełnie się pogubili.
 W artykule 6 ustawy czytany, że 
to Minister Rolnictwa ustali wykaz 
produktów wytwarzanych przez grupę 
oraz ich minimalną ilość roczną!!! 
To już wytwór chorej wyobraźni. Jak 
ministrowie zarządzą co rolnik ma 
wyprodukować to mamy przykład na 
kilkuletniej szarpaninie o biopaliwa.
 Artykuł 8 ustawy wskazuje, że grupa 
producencka musi się zarejestrować 
u wojewody i w sądzie. Dokumenty 
potrzebne do rejestracji u wojewody 
są następujące:
– wypis z rejestru sądowego,
– akt założycielski (umowa rolni-

ków),
– statut grupy,
– plan działalności na okres 3 lat.
Panowie wojewodowie! Do czego te 
dokumenty panom potrzebne? Nie wi-
dać potrzeby napychania szaf i szuflad 
papierami.
 Artykuł 12 ustawy zobowiązuje 
wojewodę do sprawowania nadzoru 
nad działalnością grup producenckich. 
Jak to w praktyce ma wyglądać nie 
wyjaśniono. Twórcy projektu oraz 
parlamentarzyści uważali, że rolnik 
nadal jest ciemny i trzeba nakładać mu 
kaganiec. Tymczasem to nieprawda. 
Wśród osób, które przymierzają się 
do założenia tych skromnych plantacji 
wierzby energetycznej są osoby ze 
średnim i wyższym wykształceniem.

 Dalsze artykuły ustawy przewidują 
pomoc finansową na pokrycie kosztów 
administracyjnych grupy producenckiej 
w pierwszych latach oraz preferencyj-
ne kredyty inwestycyjne. Jednak przy 
znanych ograniczeniach budżetowych 
i różnych limitach jest to raczej iluzo-
ryczne.
 Co do kosztów administracyjnych, 
to zbędna łaskawość. Kilkunastu pro-
ducentów, którzy posieją lub posadzą 
jednakową odmianę rośliny, potrafią ją 
doprowadzić do właściwego standardu 
i sprzedać bez potrzeby zakładania 
biura.
 Przedstawiona sytuacja wyjaśnia, 
dlaczego dotychczas nie ma grup 
producenckich, lub są sporadyczne. W 
takich warunkach powstawać nie będą. 
Przed opracowaniem projektu ustawy 
i jej uchwaleniem panie Ministrze i 
panowie parlamentarzyści należy go 
przedstawić zainteresowanym rolni-
kom.
 Osoby które w naszej gminie już 
nasadziły i nasadzą na swoich grun-
tach wierzbę energetyczną, być może 
po trzech latach, jak ona się rozrośnie 
założą grupę producencką we własnym 
zakresie i bez rejestracji i bez pana 
wojewody.

Henryk Latacz

Z ostatniej chwili

dotacje do uprawy 
wierzby energetycznej
Jak podało Polskie Radio w porannej  

audycji „Aktualności Rolnicze” w 
dniu 18.02. br., są pieniądze na dopłaty 
do uprawy wierzby energetycznej.
Wnioski należy składać do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego. W 
Brzostku kompetentnym w tej sprawie 
będzie inżynier Karasiński, a w Jod-
łowej inżynier Ferdynand Bugno. Do 
wniosku należy dołączyć akt własności 
działki i próbki gleby.
Otwierają się też możliwości zbytu 
biomasy z wierzby do powstających 
osiedlowych kotłowni na to paliwo.

H. L.

Grupy producenckie w okowach biurokracji

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie prowadzi do 28 lutego 2003 r. rekrutację na studia:
	magisterskie - socjologia (2 letnie uzupełniające, 5 letnie),
	licencjackie (socjologia, politologia, filologia polska),
	podyplomowe i kursy (min. socjologia organizacji i zarządzania, zarządzania kryzysowego, socjologia admi-

nistracyjno-samorządowa, organizacji i zarządzania oświatą, europeistyka, Polska w procesie integracji z Unią 
Europejską).

Kontakt: ul. Kościuszki 4, 36-020 Tyczyn, tel. (017) 22 91 114, www.wssg.edu.pl, info@wssg.edu.pl
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Caritas przy Parafii Brzostek składa  
gorące podziękowania dla ofiaro-

dawców prezentów dla dzieci z okazji 
Św. Mikołaja w 2002 roku.
 Dla niżej wymienionych ofiarodaw-
ców Caritas życzy w nowym roku dużo 
pomyślności i błogosławieństwa Boże-
go.
1) Wójt Gminy Brzostek
2) Delikatesy - Małgorzata Drozd
3) Bank Spółdzielczy Brzostek
4) Radni Gminy Brzostek
5) Grzesiakowska Maria
6) Apteka „VITA” Godawska
7) Szukała Bogdan
8) Nowak Tadeusz
9) Hurtownia - Dziedzic Mieczysław
10) Kmiecik Edward
11) Olszewska Jadwiga
12) Smalara Maria
13) Grygiel Tadeusz - Klecie

Podziękowanie
14) Szybist Jan, Grażyna - 
Brzostek
15) Kolbusz Henryka
16) Żyra Włodzimierz
17) Ondyczy Krystyna
18) Zakład Krawiecki - Pła-
ziak
19) Zakład Fryzjerski - Nowak
20) Sklep meblowy - Pruchnik
21) Betlej Dorota
22) Szybist Marek
23) Szybist Andrzej
24) Państwo Lechwarowie
25) Prokop Dorota
26) Zięba Lucyna
27) Skorupa Agnieszka
28) Golec Renata
29) Szczygieł - Czekaj Józef
30) Augustyn Aneta
31) Kalina Adam
32) Trzeciak Roman

33) Sarna Kazimierz
34) Potrzeba Artur
35) Kmiecik Maria
Zebraliśmy ogólną kwotę 2.319,00 zł, 
obdarowaliśmy ok. 80 rodzin.

Caritas przy Parafii Brzostek

gotuj
smacznie
i zdrowo

Sałatka z ananasów
Składniki:

20 dag wędzonego kurczaka (pierś) 
lub puszka tuńczyka lub 20 dag żół-
tego sera
1 puszka ananasów
garść rodzynek, kilka orzechów, ma-
jonez, zielenina

Sposób przyrządzania:
Pokroić i wymieszać z majonezem.

ciasteczka serowe
Składniki:

25 dag twarogu mielonego (może być 
tylko pokruszony)
25 dag masła (zetrzeć na tarce)
25 dag mąki
marmolada twarda
1 jajo

Sposób przyrządzania:
Zarobić ciasto z twarogu, tłuszczu, 
mąki i żółtka. Rozwałkować na grubość 
0,5 cm. Wykrawać szklanką. W jednym 
krążku zrobić otwór np. za pomocą 
kieliszka, drugi cały. Zlepiać białkiem, 
posypać cukrem, a w otwór położyć 
nieco marmolady. Piec.

Kotlety z selera
Składniki:
1 seler surowystarty na drobnej 
tarce
1 bułka namoczona
1 łyżka płatków owsianych
2 jaja

1 cebula podduszona na oleju
sól, pieprz, tłuszcz do smażenia, bułka 
tarta do otaczania

Sposób przyrządzania:
Wykonać jak z mięsa mielonego.

Pączki wiedeńskie
Składniki:

50 dag mąki
4 dag drożdży
6 żółtek
10 dag masła sklarowanego (w ron-
delku stopić masło do koloru orzecha 
laskowego, przecedzić przez sitko)
10 dag cukru pudru
1 szklanka mleka
15 ml spirytusu (3 łyżeczki)
2 krople esencji rumowej (lub łyżkę 
rumu, wtedy bez spirytusu)
1 pomarańcza
dżem morelowy
smalec do smażenia

Sposób przyrządzania:
Drożdże, letnie mleko, 4 łyżki mąki 
oraz 1 łyżkę cukru pozostawić na 10 
min. do wyrośnięcia (zaczyn nie może 
opaść). Żółtka ze szczyptą soli utrzeć 
z cukrem, dodać mąkę, wyrośnięte 

drożdże, urabiać łyżką 10 min. Dodać 
ostudzone masło i wyrabiać 10 min. 
Dodać alkohol, otartą skórkę z poma-
rańczy i wyrabiać 5 min. Pozostawić 
do wyrośnięcia. Gdy ciasto podwoi 
objętość rozwałkować na grubość 1 cm, 
wykrawać literatką, nadziewać, zlepić 
po dwa i wykroić jeszcze raz literatką. 
Układać na papierze do pieczenia ciast 
rozłożonym na ręczniku. Pozostawić do 
wyrośnięcia. Smażyć na wolnym ogniu 
z obu stron.

Ziemniaki
nadziewane
Składniki:

30 dag mięsa mielonego
1 cebula
1 bułka
1/2 szklanki mleka
1 jajo
sól, pieprz, tłuszcz, vegeta
12 średnich ziemniaków

Sposób przyrządzania:
Mięso, startą cebulę, odciśniętą bułkę 
namoczoną wcześniej w mleku, jajo i 
przyprawy przygotować jak na kotlety 
mielone. 
Obgotować ziemniaki w mundurkach, 
obrać, przekroić na pół, wydrążyć i 
napełnić farszem, skropić tłuszczem i 
upiec w piekarniku.

S M A C Z N E G O !
Janina Fryc 
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O tym jak trudno przejść przez brzo- 
stecki rynek by nie zostać zacze-

pionym przez „amatorów win prostych” 
przekonali się już dawno wszyscy 
mieszkańcy. 
 Owi „amatorzy” przeważnie zwra-
cają się do nas z prośbą o niewielki 
datek - 20, 50 groszy, a jak odmówimy 
to chcą chociaż papierosa. Bardziej nie-
cierpliwi, którzy chcą zebrać większą 
gotówkę szybciej, proszą o pożyczenie 
kilku złotych np. na autobus, czy na 
chleb. Oczywiście pożyczonych pienię-
dzy nigdy nie oddają i chyba nie mają 
nawet takiego zamiaru. Są też i tacy, 
którzy proponują nam sprzedaż różnych 
rzeczy, o pochodzeniu mocno podejrza-
nym, za śmiesznie niską cenę.
 Kiedy wyłudzana gotówka osiągnie 
odpowiednią kwotę, sprawdzają w 
którym sklepie jest taniej, dokonują 
zakupu i przystępują do konsumpcji 

na świeżym powietrzu, kpiąc sobie 
w żywe oczy z zakazu spożywania 
alkoholu w miejscach 
publicznych. Później 
sprzedadzą butelki, 
znowu wyłudzą od 
przechodniów nieco 
grosza i tak do wie-
czora.
 A co na to policja? 
Chyba nic, bo proce-
der ten praktykowany 
jest od lat i nadal trwa, 
a ostatnio nawet jakby 
się nasilił. Na dodatek 
owe kąciki do kon-
sumpcji na świeżym 
powietrzu zlokalizo-
wały się w pobliżu 
szkoły podstawowej, 
a jeden (przedstawio-
ny na fotografii) przy 

nowa ścieżka edukacyjna?

Policja informuje
W styczniu 2003 roku na terenie  

działania Komisariatu Policji w 
Brzostku zanotowano 13 zdarzeń, które 
są przedmiotem postępowań przygoto-
wawczych, a w tym m. in.:
1. kradzież cudzej rzeczy - 2 (sprawcy 

zostali ustaleni i zatrzymani, a skra-
dzione przedmioty odzyskano)

2. wyrąb i kradzież drzewa z lasu - 1 
(sprawca jest znany)

3. wypadek drogowy - 2
4. zniszczenie mienia - 1
5. oszustwo finansowe - 1
6. przestępstwo przeciwko wolności 

seksualnej - 1
7. fałszywe zawiadomienie o niepopeł-

nionym przestępstwie - 1
W powyższych sprawach prowadzone 
są dochodzenia w celu wyjaśnienia 
okoliczności ich popełnienia oraz ze-
brania dowodów przeciwko sprawcom 
wymienionych przestępstw.

Policja ostrzega
W styczniu i pierwszych dniach lu- 

tego 2003 roku policja odno-
towała kilka przypadków rozbojów 
dokonanych na personele sklepów w 
Dębicy. Nieznani dotychczas sprawcy 
zamaskowani w kominiarki, posługu-
jąc się gazem łzawiącym i używając 
przemocy, doprowadzają do stanu bez-
bronności obsługę sklepów, a następnie 
zabierają pieniądze oraz wartościowe 
przedmioty.

Sprawcy tych czynów wybierają 
sklepy na obrzeżach miejscowości, 
zwłaszcza położone w miejscach mało 
uczęszczanych, personel sklepu atakują 
najczęściej po zapadnięciu zmroku lub 
tuż przed zamknięciem placówki.
W związku z powyższym apeluję do 
wszystkich właścicieli sklepów, aby 
w miarę możliwości dokonywać właś-
ciwego zabezpieczenia kas fiskalnych 
oraz dbać o bezpieczeństwo lokalu. 
Ważnym elementem jest również za-
pewnienie sobie możliwości szybkiego 
poinformowania policji o zagrożeniu 
lub popełnieniu przestępstwa (np. po-

siadanie telefonu)
Prosimy o wszelkie informacje i spo-
strzeżenia dotyczące tej problematyki. 
Przypominamy numery telefonów:
6830 997 - Komisariat Policji w 
Brzostku.
0-691 674 374 - Patrol Policji na terenie 
gminy Brzostek.
997 - dyżurny Komendy Powiatowej 
Policji w Dębicy.

Komendant Komisariatu Policji 
w Brzostku 

nadkom. inż. Marek Boroń

Chodnik z przeszkodami
Bywają chodniki z  

dziurami, z powy-
krzywianymi płytkami 
ale z pniem pośrodku to 
naprawdę rarytas.
 Taki wyjątkowy chod-
nik mamy w Brzostku 
na ulicy Łukasiewicza 
przy bardzo ruchliwej 
drodze krajowej. Po-
zostawiony na środku 
dość wąskiego chod-
nika pień, o całkiem 
okazałych rozmiarach, 
jest dla przechodniów 
nie byle jaką atrakcją, 
szczególnie po zmroku.

f. l.

ścieżce, którą codziennie przechodzą 
uczniowie gimnazjum. 
 Czyżby, w trosce o odmłodzenie 
kadr, nowa ścieżka edukacyjna?

f. l.
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Matka krzyczy na córkę:
- Zabraniam ci wracać tak późno 
do domu. Masz dopiero 17 lat. Ja 
w twoim wieku...
- Wiem, wiem. - przerywa córka 
- Siedziałaś stale w domu... Bo ja 
miałam pięć miesięcy...

		
Młody człowiek wchodzi do skle-
pu i pyta:
- Czy są widokówki z napisem 
„Dla jedynej”?
- Są! 
- To proszę 12 sztuk 

		

Żona do męża:
- Kochanie, jakie lubisz kobiety, 
ładne czy inteligentne?
- Ani jedne, ani drugie, tylko ty mi 
się podobasz!

		
Żona wyrzuca mężowi:
- Dziwny jesteś. Pół roku zasta-
nawiasz się jaki model samocho-
du kupić, a mnie zaproponowałeś 
małżeństwo już po dwóch tygo-
dniach znajomości.
- Co ty chcesz? Samochód to 
poważna sprawa!

		

KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Cechuje lekkoducha; 9) Księga zawierająca teksty czterech 
ewangelistów; 11) Śpiewają wysoko; 12) Słodka pociecha; 
14) Bulgoce w diabelskim kotle; 15) Fr. tytuł arystokratyczny; 
19) Kontynent z Aborygenami; 21) Turniej tenisowy w Lon-
dynie; 23) Opisanie samego siebie.
Pionowo:
1) Za mało wagi; 2) Kozacki oficer; 3) Dziesięć gramów w 
skrócie; 4) Pisklę orła; 5) Inaczej hizop; 6) Jednostka mone-
tarna Włoch; 7) Płomyk; 8) Uzupełnienie szkolnego podręcz-
nika; 10) Siły zbrojne kraju; 11) Przepłynięcie turystycznego 

szlaku; 13) Fizyk ang. (zm. 1984), noblista; 16) Przyrząd 
do wykonywania ćwiczeń siłowych; 17) Imię Riepina; 18) 
Dawniej: śmierć, zguba; 20) Partia tenisa; 22) Doris, amer. 
aktorka i śpiewaczka.
Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu 
utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod 
diagramem dostarczone do dnia 10 lutego 2003 r. do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: wo-
JewóDZTwo PoDKArPACKie. Nagrodę książkową wy-
losowała: MagdalENa KaWalEc z Brzostku. Po odbiór 
nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzostku.

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

KĄCiK DLA nAJmłoDSZyCH

8

1 7

5 26
4

3
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Polemika i polityka

Ku Europie
Tato nie wraca ranki i wieczory
We łzach go czekam i trwodze
Rozlały rzeki, pełne zwierza bory
I pełno z b ó j c ó w  na drodze...

(A. Mickiewicz - Powrót taty)

Kto zbój, a kto swój?
Kto grabi a kto jest ofiarą?

7 lutego tysiące rolników wyszło na drogi, w 80 miej- 
scach ruch został wstrzymany. Kierowcom rozdawano 

ulotki:
- nie mamy na chleb, ubrania, buty.
 Dokładnie cztery lata temu Polską wstrząsnęły protesty 
rolnicze. Podniesiono cenę skupu żywca wieprzowego, 
ówczesny minister rolnictwa został odwołany. Zrobiono 
niewiele  Problemy narastały a rząd Buzka słabł.
 Wybory parlamentarne w 2001 r. zamiast wyjaśnić 
sytuację, tylko ją zagmatwały: do Sejmu weszła Samo-
obrona.
 Przyczyny głębokiej zapaści w rolnictwie są wszystkim 
bardzo dobrze znane. Ale przypomnijmy.
 1. Brak zagranicznych rynków zbytu na przetworzone 
artykuły rolne. 
Nie ma rynków bo polityka finansowa kolejnych rządów 
utrzymuje zbyt taniego dolara wobec złotówki. To sprzy-
ja importerom a nie eksporterom. Do Polski wwozi się 
tysiące ton taniego zboża, półtusz wieprzowych i innych 
produktów rolnych.
 2. Słabnący popyt na rynku wewnętrznym. 
Wprawdzie każdy jeść musi, ale niekoniecznie drogie 
wędliny czy schab - jeśli w domu bieda. Z żywca wie-
przowego to tylko ceny skupu są niskie - 2,70 zł/kg, za to 
wyroby nieprzyzwoicie wysokie. Kilogram kości kosztuje 
ponad 3 zł, kaszanki 4 zł, salcesonu (wyśmiewanego w 
PRL) ponad 10 zł.
 W domach nie ma pieniędzy, bo nie ma pracy. Nie ma 
pracy, bo fabryki zostały rozgrabione pod pozorem pry-
watyzacji. Nie ma pieniędzy z prywatyzacji, bo większość 
z nich robiona była ze szkodą dla skarbu państwa.
 3. Nieprzyjazne ustawodastwo.
Po 14 latach tzw. transformacji nie zdołano uchwalić w 
Sejmie ani jednej ustawy zdecydowanie korzystnej dla 
rolnictwa. Takim aktem prawnym miała być ustawa o 
izbach rolniczych. O tym czy na taką właśnie ustawę na 
wsi czekano, niech odpowie frekwencja wyborów do izby 
- 2,0 do 3,0%!
 Nie ma dobrej ustawy o spółdzielczości wiejskiej. Może 
dlatego, że jest to broń w rękach rolników w okresie dra-
pieżnego kapitalizmu, co udowodniono w Europie Zachod-
niej w XIX w. U nas różni wiejscy politycy - których sława 
nie wyszła poza granice gminy - zbijali kapitał polityczny 
na niszczeniu SKR, GS czy Banków Spółdzielczych - bo 
to komuna.

* * *
„Powrót taty” zakończył się szczęśliwie.Zbójcy, skruszeni 
dziecięcą modlitwą, pozwolili ojcu wrócić do swych dzia-
tek. Ale na drogach zostali.

Ferdynand Bugno

1.  KS Energetyk Opoka Trzebinia  11  22  88:22
2.  PKS Kolping Jarosław  10  18  70:30
3.  UKS Olesno  11  16  61:49
4.  KS Pocztowiec Kraków  9  15  65:25
5.  LUKS Grenplast Widacz  10  11  56:44
6.  KS Górnovia Smak-Eko  11  9  48:62
7.  KS „Gorce” Nowy Targ  11  9  48:62
8.  KS Podgórze Kraków  11  8  48:62
9.  LKS JAR Kielnarowa  11  6  43:67

10.  sEKO sUREt lKs Brzostowianka II  11  6  36:74
11.  KS Naftomontaż Krosno  11  4  40:70
12.  MKS KSOS Kraków  11  4  37:73

Tabela II ligi mężczyzn po XI  kolejkach

1.  MLKS Nurt Przemyśl  13  23  125:44
2.  MKS Orzeł Przeworsk  13  22  121:73
3.  MKS Olimp Sanok  13 20 115:81
4.  LKS Jasiołka Szebnie  13  20  119:77
5.  sEKO sUREt lKs Brzostowianka III  13  20  116:87
6.  MOS Krosno  13  15  110:94
7.  KS Górnovia-Smak Eko II  13  14  109:100
8.  UKS TKKF Dukla  13  11  89:105
9.  UKS Wiercany  13  11  101:98
10.  MKS Wikama Mielec  13  10 86:111
11.  LZS Kąkolówka  13  7  90:119
12.  KS Naftomontaż II Krosno  13  6  70:120
13.  LKS Czarni Oleszyce  13  2  52:122
14.  LKS JAR II Kielnarowa  13  1  57:129

1.  MGKTS „TOP” Bolesławiec  14 26:2 99:41
2.  MLKS Odra Roeben Głoska Księginice II  14 20:8 73:67
3.  KU AZS AE Wrocław  15 19:11 86:64
4.  KS ERJOT Oława  15 19:11 84:66
5.  MKSTS TRASKO Ostrzeszów  15 19:11 85:65
6.  AZS WSP SEMEX Częstochowa  15 14:16 67:83
7.  sEKO sUREt lKs Brzostowianka  15 12:18 71:79
8.  KU AZS Polit. ZPE ZAPEL S.A. Rzeszów 15 9:21 67:83
9.  ŁTSR KASTOR Łask  15 9:21 65:85

10. LKS GROM PRESS-GLASS Poczesna  15 1:29 43:107

Tabela I ligi mężczyzn po XV  kolejce

Tabela III ligi mężczyzn po XIII  kolejkach

tENIs 
STołowy

Urząd Gminy  
w Brzostku dzię-
kuje tym wszyst-
kim użytkowni-
kom,  
i właścicielom 
nieruchomości, 
którzy stosując 
się do ustawy  
o utrzymaniu 
czystości i po-
rządku w gminach 
po wystąpieniu 
obfitych opadów 
śniegu w miesiącu 
lutym oczyścili ze 
śniegu chodniki 
położone bez-
pośrednio przy 
granicy swoich 
nieruchomości  
w gminie Brzostek

Fot. Paweł Batycki
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W niedzielne popołudnie 19  
stycznia br. w brzosteckim 

Domu Kultury było niezwykle 
gwarno i kolorowo. Przyjechały tu 
grupy kolędnicze z: S.P. w Brzost-
ku, S.P. w Grudnej Górnej, S.P. Ka-
mienicy Dolnej, S.P. w Smarżowej 
oraz z Gimnazjum w Siedliskach 
Bogusz, na zorganizowany przez 
Centrum Kultury i Czytelnictwa 
Przegląd Grup Kolędniczych.
 Komisja w składzie: Teresa 
Drzymalska - dyrektor GOK-u 
w Kołaczycach, Jan Szczepanik 
- zastępca Wójta Gminy Brzostek 
i ksiądz Józef Półchłopek, miała 
nie lada problem z oceną tych 
grup. Wszystkie były bowiem bar-
dzo dobrze przygotowane, miały 
zróżnicowany repertuar, ciekawe 
rekwizyty oraz bogate i niezwykle 
barwne stroje. Najbardziej wy-
różniała się spośród nich Grupa 
Kolędnicza z Kamienicy Dolnej, 
której zarówno dobór repertuaru, 
grę sceniczną aktorów, rekwizyty, 
stroje oraz wejście i zejście ze 
sceny oceniono na „szóstkę”. Na 
wyróżnienie zasługuje duży talent 
aktorski Ani Jaskółki, która zagrała 
niezwykle sugestywnie i barwnie 
role Heroda i draba.
 W rezultacie komisja konkur-
sowa przyznała dwie równorzędne 
pierwsze nagrody Grupie Kolędni-
czej z Kamienicy Dolnej i Grupie 
Kolędniczej ze Smarżowej. Drugie 
miejsce zajęła Grupa z Gimna-
zjum w Siedliskach Bogusz, a 
dwa równorzędne trzecie miejsca 
Grupy z Brzostku i Grudnej Gór-
nej. Wszystkie grupy otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i upominki 
ufundowane przez organizatora.
 Grupa Kolędnicza z Kamienicy 
Dolnej, jako najlepsza, wzięła 
udział w Międzygminnym Prze-
glądzie zwyczajów i obrzędów 
związanych z Bożym Narodze-
niem oraz grup kolędniczych i 
teatrów jasełkowych, który odbył 
się w Wiśniowej. Należy dodać, że 
młodzi aktorzy z Kamienicy Dol-
nej bardzo podobali się tamtejszej 
publiczności.

E. Michalik
Fot. J. Nosal

Przegląd Grup 
Kolędniczych

Grupę kolędniczą z Kamienicy Dolnej komisja oceniła na „szóstkę”

Równorzędną I nagrodę zdobyli młodzi aktorzy ze Smarżowej

Oryginalny występ zaprezentowali uczniowie z Brzostku
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Z udziałem uczniów szkół podstawo- 
wych z Gorzejowej, Siedlisk Bogusz, 

Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej, 
Smarżowej i Kamienicy Dolnej odbył 
się 11.I. 2003 r. w Gimnazjum w Siedli-
skach-Bogusz Noworoczny Turniej Te-
nisa Stołowego. Organizatorami turnieju 
byli nauczyciele wychowania fizycznego 
ze Szkoły Podstawowej w Gorzejowej 
- I. Pawlik i P. Dziedzic.
Turniej rozgrywano w następujących 
kategoriach: klasy I-III - chłopcy i dziew-
częta, oraz klasy IV-VI - z podziałem 
na płeć.
 W kategoriach I-III - pierwsze miejsce 
zajął:
1. Artur Szafran (SP Gorzejowa)
2. Józef Zieliński (SP Grudna Górna)
3. Sławomir Wójcik (SP Kamienica 

Górna).
 W kategoriach IV-VI - dziewcząt 
najlepsze okazały się:
1. Agnieszka Pawlik (SP Gorzejowa)
2. Sylwia Winiarska (SP Kamienica 

Górna)
3. Sylwia Czernik (SP Grudna Górna)
 W kategorii chłopców pierwsze miej-
sce zajął:
1. Przemysław Śliwa (SP Kamienica 

Górna)
2. Michał Pyzia (SP Kamienica Górna)
3. Piotr Zieliński (SP Grudna Górna)
 Zawody odbywały się w miłej atmo-
sferze. Otwarcia imprezy, oraz rozdania 
nagród dokonał zastępca wójta Jan 
Szczepanik. Nagrody ufundował wójt 
Leszek Bieniek. Turniej wspomagał 
organizacyjnie, oraz udostępnił sprzęt 
sportowy dyrektor gimnazjum Stanisław 
Wójtowicz.
 Wszystkim tym osobom, oraz na-
uczycielom i dzieciom, przybyłym z 
zaproszonych szkół, organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania za 
udział w zawodach.

 W dniu 16.I.2003 r. również w Sied-
liskach Bogusz odbył się Turniej Mini 
Koszykówki Szkół Podstawowych, 
w kategoriach chłopców i dziewcząt. 
Organizatorem imprezy byli nauczycie-

Turniej Tenisa Stołowego i mini 
Koszykówki Szkół Podstawowych

le wychowania fizycznego 
Gimnazjum w Siedliskach 
Bogusz. W turnieju udział 
wzięło pięć szkół. Oto wyniki 
zawodów:
Kategoria chłopców:
1. SP. Kamienica Górna
2. SP. Siedliska-Bogusz
3. SP. Kamienica Dolna
4. SP. Gorzejowa
5. SP. Grudna Górna.
Kategoria dziewcząt:
1. SP. Siedliska Bogusz
2. SP. Kamienica Górna
3. SP. Gorzejowa
4. SP. Grudna Górna.
 Wszystkie mecze turnieju 
były bardzo ciekawe i emo-
cjonujące, a walka na boisku 
toczyła się zgodnie z zasada-
mi fair play. Otwarcia imprezy 
i wręczenia nagród dokonał 
zastępca wójta Jan Szcze-
panik. Dziękujemy wszystkim 
za udział w zawodach.

Paweł Dziedzic
Irena Pawlik

Zawody odbywały się w miłej atmosferze

Wręczenia nagród dokonał  
zastępca wójta Jan Szczepanik


