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Obserwator dla Wójta
W czwartej już edycji Nagród Ho- 

norowych Dziennikarzy Dębi-
ckich w kategorii polityka zwyciężył 
Leszek Bieniek, wójt gminy Brzostek. 
Na uroczystości, która miała miejsce 
1 marca br. w auli Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Dębicy, odebrał Ob-
serwatora 2002 za „konsekwencję w 
realizacji programu rozwoju gminy 
oraz za odwagę i styl kampanii wybor-
czej, w której ważną rolę odgrywała 
tak potrzebna w demokracji lokalnej 
merytoryczna konfrontacja programów 
wyborczych”. Wśród nominowanych w 
tej kategorii oprócz Leszka Bieńka byli: 
Stefan Bieszczad - przewodniczący 
Rady Powiatu, Józef Chmura - bur-
mistrz Pilzna, Krzysztof Moskal - wójt 
Żyrakowa oraz Stanisław Skawiński 
- wicestarosta dębicki.
 Pozostali laureaci Obserwatorów 
to: Agnieszka Grabowy - w kategorii 
kultura, Stanisław Jedliński - gospo-
darka, Sylwia Chrobak-Murdzy - dzia-
łalność społeczna i Ryszard Konieczny 
- sport.
 Dziękując za to wyróżnienie Leszek 
Bieniek powiedział:
- Przyznam, że jestem zaskoczony tą 
nagrodą i w takiej chwili ciężko jest 
powiedzieć coś sensownego, ale po-
zwólcie Państwo, że spróbuję. Dziękuję 
Kapitule za przyznanie mi tej honorowej 
nagrody. Myślę, że nie jest to nagroda 

tylko dla mnie, ale dla całego naszego 
brzosteckiego środowiska samorządo-
wego. Tą nagrodą daliście Państwo 
wyraz temu, że działamy może mniej 
politycznie, chociaż to jest nagroda w 
dziedzinie polityki, ale w tym naszym 
brzosteckim samorządzie jest jak naj-
mniej polityki. I może to jest właśnie 
rodzaj polityki. Myślę, że będziemy w 
ten sam sposób działać dalej. Ja zawsze 
dzieliłem i dzielę ludzi nie ze względu 
na światopogląd, poglądy, przekonania 
czy sympatie polityczne, ale tak bardzo 
prosto - na mądrych i głupich, dobrych 
i złych i pozwólcie Państwo, że przy 

tym pozostanę. Chociaż ta nagroda, 
tak jak to już powiedziałem, jest dla 
całego środowiska brzosteckiego, to 
tutaj przypomnę słowa mojego szanow-
nego kolegi, pana Stanisława Rokosza, 
wójta gminy Dębica, który dwa lata 
temu, tutaj, na tej scenie powiedział, 
że nagroda jest dla środowiska, ale on 
tej statuetki nikomu nie odda i mam za-
miar postąpić tak samo. Ale w ramach 
równouprawnienia pozwólcie Państwo, 
że ten piękny bukiet kwiatów po zejściu 
ze sceny wręczę mojej małżonce, bo ona 
ma w tej nagrodzie swój udział.

f. l.

Jak już informowaliśmy w jed- 
nym z numerów „Wiadomości 

Brzosteckich” planowane jest 
uruchomienie w Brzostku poradni 
rehabilitacyjnej w pomieszcze-
niach zajmowanych obecnie 
przez Towarzystwo Walki z Ka-
lectwem.
 Po przeprowadzeniu rozmów z 
Sanepidem okazało się, że z uwagi 
na usytuowanie tych pomieszczeń 
na I piętrze, niezbędne jest zlikwi-
dowanie bariery architektonicznej 
poprzez zamontowanie windy lub 
innego urządzenia pozwalającego 
na transport osób. 
 W dniu 14 marca 2003 roku w 
Urzędzie Gminy odbył się pokaz 

Szansa na poradnię 
rehabilitacyjną?

sprzętu służącego do transportu 
osób na wózku inwalidzkim po 
schodach. Pokaz został przepro-
wadzony przez firmę REHAMO-
BIL z Łodzi zajmującą się zaopa-
trzeniem w sprzęt rehabilitacyjny, 
która zaprezentowała podnośnik 
gąsienicowy TR-93 (fotografia 
obok) umożliwiający wykonywa-
nie tego rodzaju czynności. Koszt 
zakupu tego urządzenia to kwota 
13.500 zł.
 Zakup tego sprzętu zlikwiduje 
kolejną barierę stojącą na drodze 
w uruchomieniu u nas tak potrzeb-
nej poradni rehabilitacyjnej.

Jan Król
Fot. J. Nosal
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W gminie Brzostek w zimowym  
utrzymaniu dróg prowadzona 

jest likwidacja gołoledzi poprzez po-
sypywanie żużlem i odśnieżanie na 
wytypowanych drogach. W pierwszej 
kolejności utrzymywane są drogi, któ-
rymi prowadzony jest dojazd dzieci i 
młodzieży do szkół, w drugiej kolej-
ności drogi o znaczeniu strategicznym, 
czyli drogi, które stanowią połączenie 
wsi, przysiółków i stanowiące niezbęd-
ny szlak komunikacyjny z drogami po-
wiatowymi czy krajowymi. Utrzymanie 
zimowe dróg zlecone jest Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Brzostku, a po wystąpieniu 
obfitych opadów śniegu uruchamiane 
są Jednostki OSP z Brzostku i Nawsia 
Brzosteckiego wyposażone w samo-

chody Star 244 i jednostronne, hydrau-
liczne pługi do odśnieżania . 
 Do tej pory szacunkowy koszt po-
niesiony przez gminę na utrzymanie 
zimowe dróg od stycznia br. wyniósł 

Tańsza 
zima

Strażacy z Nawsia Brzosteckiego podczas akcji odśnieżania

ok. 24.000,00 zł. Dla porównania w sa-
mym styczniu ubiegłego roku wydano 
na ten cel aż 80.000,00 zł.

Stanisław Cholewiak
Fot. J. Nosal

W Turnieju w Halowej Piłce Noż- 
nej Szkół Podstawowych roze-

granym 1 marca w sali gimnastycznej 
Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim 
rywalizowało sześć drużyn drugie, 
a kolejne zajęli piłkarze z Wielopola 

Gospodarze wywalczyli puchar
Skrzyńskiego, Dukli, Wiśniowej i 
Frysztaka. Sędzią głównym turnieju 
z gmin zaprzyjaźnionych: Dukla, 
Dydnia, Frysztak, Wielopole Skrzyń-
skie, Wiśniowa i Brzostek. Nagrodą, 
o którą tak wytrwale walczyli młodzi 

zawodnicy był Puchar Wójta Gminy 
Brzostek. Naszą gminę reprezentowa-
li uczniowie Szkoły Podstawowej z 
Kamienicy Górnej, którzy zwyciężyli 
w Mikołajkowym Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej. Opiekunem i trenerem 

młodych piłkarzy jest Sławomir 
Rams. Wszystkie mecze charakte-
ryzowały się wysokim poziomem 
i stylem gry, a wola walki była 
ogromna, o czym świadczą wyni-
ki meczy: Frysztak - Brzostek 3:5, 
Dukla - Wiśniowa 2:1, Brzostek 
- Wielopole Skrz. 6:1, Wiśniowa - 
Dydnia 4:7, Frysztak - Wielopole 
Skrz. 2:9, Dukla - Dydnia 4:7.
 W meczu o pierwsze miejsce 
spotkały się reprezentacje gmin 
Dydnia i Brzostek, który zakoń-
czył się zwycięstwem gospodarzy 
8:3. Zawodnikom z Dydni przy-
padło więc miejsce zorganizo-
wanego przez Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku był Jan 
Dembiczak z Dukli. Organizato-
rzy ufundowali dla wszystkich 
drużyn pamiątkowe puchary, 
statuetki i dyplomy, które wręczył 
Jan Szczepanik - Zastępca Wójta 
Gminy Brzostek.

Justyna Zegarowska
Drużyna z Kamienicy Górnej w składzie: Damian Kopacz, Przemysław Śliwa, Dawid 
Wąsik, Andrzej Uszko, Mirosław Raś, Michał Pyzia i Mateusz Górka wraz z zastępcą 
wójta Janem Szczepanikiem i swoim opiekunem Sławomirem Ramsem
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Trochę historii
Unia Europejska to wspólnota 15  

państw (Austria, Belgia, Dania, 
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niem-
cy, Portugalia, Szwecja, Wielka Bryta-
nia, Włochy). Jej historia sięga począt-
ku lat 50 ubiegłego stulecia. Władze 
sześciu europejskich państw (Belgii, 
Francji, Holandii, Luksemburga, RFN 
i Włoch) postanowiły połączyć swoje 
siły i wspólnie odbudować zniszczoną 
po wojnie Europę. Początkiem dzisiej-
szej Unii Europejskiej była Europejska 
Wspólnota Węgla i Stali, powołana 
w 1951 r. Kolejny etap integracji to 
utworzenie w 1957 roku Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej oraz Euro-
pejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. 
Przełomem w tworzeniu wspólnego 
europejskiego organizmu było podpi-
sanie w 1992 r. w Maastricht Traktatu 
o ustanowieniu Unii Europejskiej. Jej 
polityka opiera się na trzech filarach: 
Europejska Wspólnota Gospodarcza i 
Unia Gospodarcza i Walutowa; Wspól-
na Polityka Zagraniczna i Bezpieczeń-
stwa oraz współpraca w zakresie spraw 
wewnętrznych i wymiaru sprawiedli-
wości. Wspólnota Europejska zapewnia 
swoim członkom jednakowe warunki 
rozwoju gospodarczego, gwarantuje 
im bezpieczeństwo oraz stara się pro-
wadzić wspólną politykę w relacjach z 
państwami spoza Unii.

Symbole Unii Europejskiej
Z Unią Europejską związanych jest  

przynajmniej kilka symboli. Flaga 
Unii to 12 złotych gwiazd ułożonych w 
okrąg na niebieskim tle. Hymnem Unii 
jest fragment IX symfonii Ludwiga van 
Beethovena z tekstem „Ody do radości” 
Fryderyka Schillera. Również wspólna 
waluta - euro - ma swój symbol. Jest 
nim grecka litera epsilon przecięta 
dwiema równoległymi liniami €. UE 
ma też swoje „święto”, 9 maja, czyli 
dzień, kiedy w 1950 r. Robert Schuman, 
premier i minister spraw zagranicznych 
Francji, ogłosił deklarację, w której 
zaproponował utworzenie Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali, co było po-
czątkiem integracji europejskiej.

Instytucje Unii Europejskiej
Do najważniejszych instytucji Unii  

Europejskiej należą:
 * Parlament Europejski - ma mniej-
sze kompetencje niż tradycyjne parla-
menty państwowe. Nie ma samodziel-
nej inicjatywy ustawodawczej, jedy-
nie współuczestniczy w uchwalaniu 
unijnego prawa. PE zatwierdza budżet 
Unii Europejskiej oraz kontroluje pracę 
pozostałych jej organów;
 * Rada Europejska - jej działalność 
polega na regularnych spotkaniach 
szefów rządów i głów państw Unii 
Europejskiej. Głównym zadaniem 
Rady Europejskiej jest omawianie 
najważniejszych zagadnień polityki 
UE oraz podejmowanie arbitrażu w 
sprawach spornych, nie rozwiązanych 
przez Radę UE, a także wytyczanie 
kierunków polityki UE;
 * Rada Unii Europejskiej - jest orga-
nem decyzyjnym i prawodawczym UE. 
Składa się z ministrów państw należą-
cych do Unii Europejskiej. Ministrowie 
odpowiedzialni za poszczególne dzie-
dziny życia zbierają się z różną często-
tliwością (nie rzadziej jednak niż raz do 
roku). Najczęściej, bo raz w miesiącu, 
spotkania mają ministrowie do spraw 
rolnictwa, do spraw gospodarki oraz 
finansów. Rada UE odpowiedzialna jest 
m.in. za koordynację ogólnej polityki 
gospodarczej państw należących do 
UE. Rada, jako główny przedstawiciel 
państw członkowskich wydaje akty 
prawne i decyzje, dyrektywy, rozpo-
rządzenia i zalecenia);
 * Komisja Europejska - jest to 
główny organ wykonawczy Unii Euro-
pejskiej. Składa się z komisarzy, którzy 
odpowiedzialni są za większość spraw 
UE (m. in. za negocjacje z przyszłymi 
jej członkami, w tym także z Polską). 
Komisja ma prawo inicjatywy usta-
wodawczej; może też samodzielnie 
wydawać akty prawne; dba również, 
aby pozostałe organy UE przestrzegały 
wspólnego prawa;
 * Europejski Trybunał Sprawiedli-
wości - to wspólnotowy sąd. Orzeka 
między innymi o zgodności aktów 
prawnych, wydawanych przez instytu-
cje wspólnotowe oraz obowiązujących 
w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, z traktatami. Rozstrzyga 

również spory np. między Komisją a 
państwami członkowskimi. Przed ETS 
mogą występować zarówno obywatele 
Unii, jak i jej organy, za pośrednictwem 
swych przedstawicieli. ETS wypowiada 
się także, na prośbę sądów krajowych, 
na temat interpretacji i prawomocności 
przepisów prawa wspólnotowego.

Dlaczego wstępujemy  
do Unii Europejskiej
W 2004 r., kiedy to najprawdopo- 

dobniej Polska oraz inne kraje 
kandydujące staną się członkami Unii 
Europejskiej, jej obywatelami będzie 
ponad 470 mln ludzi, mówiących w 
21 językach i mieszkających w 25 
państwach. 
 Jak przewiduje Komisja Europejska, 
wzrost gospodarczy Polski w 2004 r. 
wyniesie 3,9 proc., czego skutki powin-
ni odczuć wszyscy mieszkańcy Polski, 
szczególnie ludzie młodzi, którzy swoją 
edukację oraz karierę zawodową będą 
planować już, jako mieszkańcy wspól-
nej Europy. O tym, że wstąpienie do 
Unii Europejskiej pozwala na szybki 
rozwój, świadczą przykłady takich 
państw, jak Hiszpania czy Irlandia. Do-
skonale wykorzystały one swoje szanse 
i dziś są przykładem sukcesu gospodar-
czego. Zasadą w Unii Europejskiej jest, 
że państwa bogatsze wpłacając swoją 
składkę do budżetu Unii Europejskiej 
przyczyniają się do poprawy sytuacji w 
krajach biedniejszych. Przez kilka lat 
po wstąpieniu Polski do Unii możemy 
liczyć na około 4-7 mld euro pomocy 
rocznie. 
 W Unii Europejskiej obowiązują 
cztery swobody: przepływu osób, 
towarów, usług i kapitału. Dla miesz-
kańca UE oznacza to, między innymi, 
że każdy może założyć firmę w do-
wolnym kraju i bez jakiegokolwiek 
cła wysłać swoje produkty do pozo-
stałych państw Unii. Europejczycy 
mogą się poruszać po niemal całym 
obszarze Unii nie mając przy sobie 
paszportów. Możliwe, że w 2006 r. 
Polska przystąpi do strefy euro. Two-
rzą ją te kraje należące do UE, które 
zdecydują się spełnić ostre wymogi 
budżetowe i ekonomiczne (z obecnej 
Piętnastki nie należą do niej Wielka 
Brytania, Szwecja i Dania); wszyst-
kie te państwa posługują się jedną 
wspólną walutą - euro. Dzięki temu 
np. Niemiec jadący na wakacje do 
Włoch płaci tam taką samą walutą, jak 

Nasz dom Europa
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w swoim kraju. 
 Oczywiście, z euro korzystają też 
przedsiębiorcy. Jeszcze niedawno eks-
portując towary np. z Austrii do Belgii 
musieli przeliczać zyski z szylingów 
na franki belgijskie. Często jednak, 
na skutek wahania kursu walutowego, 
tracili część zarobionych pieniędzy.
Każdy obywatel państwa należącego 
do Unii Europejskiej jest również jej 
obywatelem. Dzięki temu może np. 
swobodnie wybierać miejsce zamiesz-
kania i pracy na terenie całej Unii. 
Może też uczestniczyć w wyborach 
samorządowych, w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego w dowolnym 

kraju członkowskim, pod warunkiem, 
że mieszka tam na stałe.

Co Unia Europejska  
oferuje młodzieży
Unia Europejska stara się wpłynąć  

na wzrost poziomu nauczania w 
należących do niej państwach. Poma-
gać ma w tym, między innymi, wymia-
na młodzieży (również nauczycieli) z 
różnych krajów członkowskich, współ-
praca szkół i uczelni oraz rozwój tzw. 
kształcenia ustawicznego, czyli eduka-

cji ludzi niezależnie od ich wieku.
W latach 2000-2006 realizowany jest 
w Unii program „Młodzież”, w którego 
ramach prowadzona jest międzynaro-
dowa wymiana młodych ludzi (od 15 
do 25 lat). Dzięki temu programowi 
młodzież poznaje kulturę innych kra-
jów, ale przede wszystkim zdobywa 
wiedzę i doświadczenie niezbędne w 
przyszłej pracy.
Wymianie studentów i nauczycieli 
akademickich służy inny wspólnotowy 
program Sokrates / Erasmus. Rocz-
nie blisko 130 tys. osób wyjeżdża za 
jego pośrednictwem na zagraniczne 
uczelnie.

Gminny konkurs ortograficzny „Dyktan- 
do 2003” zorganizowany przez Cen-

trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
przeznaczony był dla uczniów szkół podsta-
wowych. Do udziału w konkursie zgłosiło 
się 41 uczniów z dziewięciu szkół: Brzostek, 
Gorzejowa, Grudnia Górna, Kamienica Dol-
na, Kamienica Górna, Nawsie Brzosteckie, 
Przeczyca, Siedliska Bogusz i Smarżowa.
 Konkurs przeprowadzono w czterech 
kategoriach: klas III, klas IV, klas V i klas 
VI. Dla każdej grupy przygotowano odrębne 
teksty o zróżnicowanym stopniu trudności. 
Po sprawdzeniu prac wyłoniono najlep-
szych.
 W kategorii klas III pierwsze miejsce za-
jęła Marysia Rozwadowska z Brzostku, dru-
gie - Mateusz Łazowski z Grudnej Górnej 
- uczeń klasy II, a trzecie Mateusz Michoń 
z Nawsia Brzosteckiego. Iwona Chajec ze 
Smarżowej była najlepsza w kategorii klas 
IV przed Dawidem Wójcikiem z Brzostku 
i Karoliną Żurowską z Grudnej Górnej. W 
kategorii klas V pierwsze miejsce zdobyła 
Adriana Kamińska z Brzostku, która jako je-
dyna w całym konkursie napisała dyktando 
bezbłędnie. Na drugim miejscu znalazł się 
Tomasz Ginalski z Gorzejowej, a na trzecim 
Zuzanna Stasiowska z Kamienicy Górnej i 
Dorota Strojek z Przeczycy. Wśród uczniów 
klas VI najlepszym okazał się Daniel Wójcik 
z Brzostku przed Katarzyną Orzechowską z 
Siedlisk Bogusz i Sylwią Czernik z Grudnej 
Górnej.
 Uczniowie biorący udział w konkursie 
mogli wykazać się znajomością ortografii 
i porównać swoją wiedzę z kolegami z 
innych szkół. Dzięki pomocy nauczycieli 
z poszczególnych szkół konkurs przebiegł 
szybko i sprawnie. Wszyscy wyróżnieni 
otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast 
pozostali uczestnicy drobne upominki. Wrę-
czenia nagród dokonał Wójt Gminy Leszek 
Bieniek.

Justyna Zegarowska

Ortografia wśród najmłodszych

Nad przebiegiem dyktanda czuwały polonistki: Alicja Kolbusz,  
Alicja Jarmusz i Maria Nowicka

Uczestnicy ze zniecierpliwieniem oczekują na wyniki
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Program SAPARD, czyli Przedakce- 
syjny Instrument Rozwoju Rolni-

ctwa i Obszarów Wiejskich (Special 
Accession Programme for Agriculture 
and Rural Development), przeznaczony 
jest dla kandydujących do członkostwa 
w Unii Europejskiej krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. Środki finan-
sowe z tego funduszu mają pomóc 
w stymulowaniu rozwoju obszarów 
wiejskich, ułatwić proces integracji 
sektora rolnego krajów kandydujących 
z Unią Europejską przez dostosowanie 
tego sektora do standardów i wymagań 
unijnych i płynne włączenie tych krajów 
w system Wspólnej Polityki Rolnej i 
programów strukturalnych UE.
Roczna wartość środków przyznanych 
Polsce przez Unię Europejską to ok. 
170 mln EURO, które mają zostać 
przeznaczone w postaci dotacji (a więc 
bezzwrotnej pomocy) przede wszyst-
kim na:
	poprawę konkurencyjności polskiego 

rolnictwa i przetwórstwa rolno-
spożywczego, zarówno na rynku 
krajowym jak i rynku międzynaro-
dowym; 

	dostosowanie sektora rolno-spożyw-
czego do wymagań Jednolitego Ryn-
ku w zakresie wymagań sanitarnych, 
higienicznych oraz jakościowych; 

	wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej oraz two-
rzenie warunków do podejmowania 
pozarolniczej działalności gospodar-
czej na wsi. 

W oparciu o zdefiniowane cele Pro-
gramu SAPARD wybrane zostały dla 
Polski na lata 2002-2006 r. następujące 
kierunki działania: 
	Działanie 1: Poprawa przetwórstwa 

i marketingu artykułów rolnych i 
rybnych 

Czym jest program SAPARD? 
	Działanie 2: Inwestycje w gospodar-

stwach rolnych 
	Działanie 3: Rozwój i poprawa infra-

struktury obszarów wiejskich 
	Działanie 4: Różnicowanie działal-

ności gospodarczej na obszarach 
wiejskich 

	Działanie 5: Programy rolnośrodo-
wiskowe i zalesianie 

	Działanie 6: Szkolenia zawodowe 
	Działanie 7: Pomoc techniczna 
Wkład ze strony Unii Europejskiej 
może wynieść nie więcej niż 75% 
ogólnej sumy środków publicznych, 
stanowiących źródło tych dotacji, 
podczas gdy pozostałe 25% to wkład 
strony polskiej.
 Nadzór nad realizacją programu 
SAPARD w Polsce został powierzony 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, która jest odpowiedzialna 
za:
	ogłoszenia o możliwościach skła-

dania aplikacji w ramach programu 
SAPARD; 

	przyjmowanie pełnej dokumentacji 
projektów składającej się z wypeł-
nionego wniosku wraz z załączonymi 
niezbędnymi dokumentami i pisemne 
potwierdzanie przyjęcia wniosku;  

	rejestrowanie wniosków w systemie 
komputerowym; 

	dokonywanie oceny formalno-praw-
nej zgodności projektów i dokumen-
tów z obowiązującymi dla programu 
zasadami, warunkami i kryteriami 
przyjętego programu SAPARD; 

	przeprowadzenie oceny ekono-
micznej i technicznej wykonalności 
projektów;  

	przekazywanie projektów, zgodnych 
z wymogami programu, do rekomen-
dacji rankingu przez Regionalne Ko-
mitety Sterujące oraz przez Krajowy 
Komitet podpisywanie umów wraz z 

harmonogramem realizacji projektu 
z beneficjentem programu; 

	przeprowadzenie niezbędnych kon-
troli zarówno przed jak i po zatwier-
dzeniu projektu; 

	monitorowanie i kontrola realizacji 
umowy podpisanej z beneficjentem 
oraz monitorowanie poszczególnych 
działań w odniesieniu do odpowied-
nich wskaźników. 

ARiMR realizować będzie również 
następujące funkcje płatnicze:
	sprawdzanie wniosków o płatność; 
	przeprowadzanie kontroli na miejscu 

i stwierdzanie dopuszczalności do 
płatności; 

	autoryzacja zobowiązań i płatności; 
	dokonywanie płatności; 
	prowadzenie księgowości. 
O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się:
	zakłady przetwórcze, 
	rolnicy indywidualni, 
	grupy producentów, 
	samorządy lokalne, tj. gminy, związ-

ki międzygminne i powiaty. 
Wszyscy oni muszą sfinansować podej-
mowane przez siebie przedsięwzięcia 
objęte programem SAPARD całkowi-
cie ze środków prywatnych. Dopiero 
po zrealizowaniu przedsięwzięcia i 
dokonaniu jego formalnego odbioru, 
inwestor może uzyskać dotację ze 
środków funduszu, stanowiącą refun-
dację części poniesionych przez niego 
kosztów. Chodzi tu o część tzw. kosztów 
kwalifikowanych, a więc tylko takich 
kosztów, które zostały wskazane przez 
Agencję Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, jako koszty, które mogą 
być pokrywane za pomocą dotacji.
 Źródłem pozyskania środków na 
inwestycje, obok środków własnych in-
westorów, są przede wszystkim kredyty 
bankowe uzyskane w bankach prowa-
dzących obsługę programu SAPARD.

Społeczność Gimnazjum  
im. Królowej Jadwigi w Brzostku składa 

serdeczne podziękowanie 
Panu Dyrektorowi 

Banku Spółdzielczego Rzemiosła  
w Krakowie oddział w Brzostku  

za dofinansowanie zakupu pomocy dydak-
tycznych do pracowni informatycznej.

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Nawsiu Brzosteckim  

serdecznie dziękuje  
Komendantowi Straży Pożarnej  

Panu Krzysztofowi Zegarowskiemu  
za życzenia z okazji Dnia Kobiet

Zarząd Koła 
Gospodyń Wiejskich
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Spora część naszych domów powsta- 
ła w latach siedemdziesiątych i 

wcześniej, gdy nie było jeszcze dobrych 
materiałów budowlanych. Budynki 
te wymagają zaizolowania ścian ze-
wnętrznych i modernizacji urządzeń 
grzewczych. Ciepło umyka głównie 
przez ściany i okna, Odpowiednio 
docieplony dom to oszczędność 33% 
kosztów ogrzewania.
 Wprowadzona przed kilku laty usta-
wa termomodernizacyjna pozwala na 
osiągnięcie znacznej obniżki kosztów 
zużycia energii cieplnej, przez wszyst-
kich właścicieli substancji mieszkanio-
wej. Obejmuje ona właścicieli domów, 
właścicieli mieszkań, wspólnoty miesz-

Kredyt  
na ciepło

kaniowe, gminy, spółdzielnie mieszka-
niowe, osoby fizyczne.
Kredyt na termomodernizacje udzielany 
jest przez banki do wysokości 80% kosz-
tów inwestycji. Jest oprocentowany ni-
żej niż kredyty komercyjne. W celu jego 
uzyskania należy przedłożyć bankowi 
tzw. audyt energetyczny, czyli opinię 
uprawnionego fachowca, stwierdzającą, 
że po dociepleniu domu czy mieszkania, 
lub modernizacji ogrzewania, powstaną 
oszczędności pozwalające spłacić 75% 
pożyczonej sumy przez 7 lat. Pozostałe 
25% kredytu spłaci budżet państwa.
 Właściciele domów jednorodzinnych 
przedkładają bankowi uproszczony 
audyt energetyczny, który kosztuje 400 
- 600 złotych.
Podstawa prawna:
1. ustawa z 18 grudnia 1998 roku o 

wspieraniu przedsięwzięć moderni-
zacyjnych (Dziennik Ustaw nr 162 

poz. 1121).
2. rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 
30. IV. 1999 r. w sprawie zakresu i 
formy audytu energetycznego, oraz 
algorytmu oceny opłacalności ter-
momodernizacji (Dz. U. nr 46 poz. 
459).

Najmniej kłopotliwą formą ocieplenia 
sobie domu czy mieszkania jest zlecenie 
całego przedsięwzięcia wyspecjalizo-
wanej i dobrze zorganizowanej firmie. 
Są bowiem już w kraju, w większych 
miastach firmy sprzedające materiały 
ociepleniowe i wykonujące jednocześ-
nie prace dociepleniowe. Firmy te po 
podpisaniu z nimi umowy biorą na sie-
bie opracowanie wspomnianego audytu 
energetycznego, nie żądając dodatkowej 
opłaty za niego. Załatwiają też dla nas 
kredyt w banku.

Henryk Latacz

Roma Ligocka
Dziewczynka w czerwonym płaszczyku

Roma Ligocka napisała swoją biografię po obejrzeniu  
filmu Lista Schindlera, kiedy to w postaci dziewczynki 

w czerwonym płaszczyku odkryła samą siebie. Postano-
wiła ponownie przeżyć i opisać to wszystko, o czym tak 
bardzo starała się zapomnieć: dzieciństwo w getcie, strach, 
grozę, śmierć bliskich. Swe najwcześniejsze wspomnienia 
przedstawiła z perspektywy małej dziewczynki-to właśnie 
nadaje tej opowieści niecodzienny, wzruszający ton. Tak o 
Holokauście nie pisał dotąd nikt.
W dalszej części książki Ligocka opisuje swoje powojenne 
losy: zabawy w towarzystwie kuzyna - Romana Polańskiego 
i przyjaciela - Ryszarda Horowitza, wejście w świat cyganerii 
artystycznej Krakowa, przyjaźń z Piotrem Skrzyneckim, 
liczne romanse, zagraniczne podróże, a wreszcie emigrację i 
imponującą karierę w show-biznesie. Nie pomija bolesnych 
doświadczeń: wieloletnich zmagań z depresją-rezultatem 
wojennej traumy - i uzależnienia od leków, z którego niemal 
ponadludzkim wysiłkiem udało jej się wyzwolić. 
„Życie może być piękne nawet dla kogoś, kto przeszedł pie-

Warto przeczytać

W lutym 2003 roku na terenie dzia- 
łania Komisariatu Policji w 

Brzostku zanotowano 14 zdarzeń, które 
są przedmiotem postępowań przygoto-
wawczych, a w tym m. in.:
1. kradzież cudzej rzeczy - 2
2. kradzież z włamaniem do samocho- 

du - 1
3. wyrąb i kradzież drzewa z lasu - 1
4. wypadek drogowy - 2

5. zniszczenie mienia - 2
6. kierowanie pojazdem w stanie nie-

trzeźwym - 3
7. znęcanie się nad rodziną - 1
8. uszkodzenie ciała - 1
 W powyższych sprawach prowadzo-
ne są dochodzenia w celu wyjaśnienia 
okoliczności ich popełnienia oraz ze-
brania dowodów przeciwko sprawcom 
wymienionych przestępstw.

 Ponadto w lutym policjanci Komi-
sariatu Policji w Brzostku sporządzili 
19 wniosków o ukaranie gdzie o winie 
sprawców zdecyduje Wydział Grodzki 
Sądu Rejonowego w Dębicy, nałożyli 
25 mandatów karnych, głównie za 
wykroczenia drogowe a pouczyli i 
upomnieli 219 osób.

Komendant Komisariatu Policji 
w Brzostku 

wz. asp. J. Dziedzic

Policja informuje

kło - mówi Autorka - a cuda się zdarzają. Mnie moje życie 
podarowano, a potem sama je sobie podarowałam”.


Ewa Przybylska
Dotyk motyla

Zuzanna jest dziewczyną piękną i inteligentną. Kto ją tak  
bardzo zranił, że stała się aż tak cyniczna? Co sprawiło, 

że prowadzi podwójne życie i spotyka się z mężczyznami za 
pieniądze? Odpowiedzi należy szukać w dzieciństwie Zuzy 
i drugim małżeństwie jej matki.


Krystyna Siesicka
Ludzie jak wiatr

Młody dziennikarz postanawia napisać swoją pierwszą  
w życiu powieść. Szukając spokoju, przyjeżdża do 

zaprzyjaźnionego leśniczego, z nadzieją, że w leśnej głuszy 
uda mu się odciąć od codzienności. Już od pierwszych stron 
książki wiadomo, że wymarzony spokój zakłóci czwórka 
młodych ludzi, których problemy nagle staną się dzienni-
karzowi bliskie.

(wykorzystano materiał z ofert książkowych dla bibliotek)
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (4) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Samowola  
krasnoarmiejców
Najbardziej nie lubiłem nocy i dni,  

w czasie których nie było w domu 
czy w obejściu zakwaterowanych zna-
nych mi już żołnierzy. Wtedy bowiem 
znajdujące się w pasie przyfrontowym 
domy i zabudowania szczególnie na-
wiedzane bywały i plądrowane przez 
grupki zdemoralizowanych sołdatów 
poszukujących wódki, jedzenia, przy-
gody, zakopanych „skarbów”, drogich 
rzeczy i przedmiotów. Nie znaczy to, 
by żołnierze dłużej stacjonujący w 
danym domu czy obejściu nie czynili 
tego samego, ale w takim przypadku 
mieszkający w nim cywile czuli się 
bardziej bezpieczni, bo nie byli tak 
narażeni na samowolę jednostek pod 
tym względem bezwzględnych.

Sanitariuszka  
sowiecka podejrzewa 
brata o szpiegostwo
Dokładnie pamiętam, że był to pią- 

tek, pierwszego grudnia 1944 r. 
Dzień był pogodny, zimny i mroźny. 
Przed południem przyszła do mnie mat-
ka z najmłodszym bratem Staszkiem. W 
chwilę później nadeszli starsi bracia: 
Janek i Antek. Celem ich przybycia 
było uzyskanie nieco ziarna z ukrytych 
pod grubą warstwą słomy w stodole 
snopów żyta i pszenicy.
 Po niemieckiej stronie frontu musiał 
się odbywać jakiś ruch, bo już od sa-
mego rana jedna ze stojących na naszej 
Łysej Górze baterii dział radzieckich 
posyłała co kilka minut parę pocisków 
w kierunku pozycji niemieckich. Niem-
cy, regularnie jak co dnia, dokonali 
obstrzału artyleryjskiego około godziny 
jedenastej. Sowieci nadal pukali sobie 
tego dnia, jak rzadko kiedy, z tych 
samych stanowisk i baterii. Około 
godziny trzynastej znów odezwały się 
działa niemieckie wyraźnie starając 
się wstrzelać w miejsce, z którego ich 
ostrzeliwano. Najpierw spadło kilka 

pocisków poniżej stanowisk baterii 
radzieckich, za małą chwilę powyżej 
tych stanowisk, a za trzecim razem 
w sam środek stanowiska artylerii 
radzieckiej. Jeden z pocisków musiał 
trafić w jaszcz z amunicją lub skład 
amunicji, bo spowodował ogromny wy-
buch i eksplozję. Dało to sygnał i znak 
artylerii niemieckiej do gwałtownej i 
wzmożonej kanonady artyleryjskiej, ale 
teraz już precyzyjnie wymierzonej w 
pozycje artylerii radzieckiej. Kanonada 
ta trwała kilkanaście minut, niszcząc 
kompletnie radzieckie stanowiska, 
działa i ich obsługę oraz ziemianki i 
schrony zbudowane i zamaskowane 
wokół baterii. Straty w sprzęcie, zabi-
tych i rannych były duże.
 Około godziny piętnastej zgłosiła się 
do mnie, jak co dnia, radziecka sanita-
riuszka po mleko. Niestety, przygoto-
wane dla niej mleko wypili (bez mojej 
wiedzy) matka i bracia. Pospiesznie 
poszedłem doić krowę, chociaż była 
to niewłaściwa pora. Uzyskałem tylko 
około pół litra mleka. Sanitariuszka była 
wyraźnie zła i niezadowolona. Na do-
miar złego zatrzymała się przez chwilę 
przy oknie izby, w której leżała jęcząc 
głośno chora ciotka Bronka. Jakieś złe 
licho skusiło brata Jaśka, że wyszedł 
z mieszkania i wdał się w rozmowę z 
sanitariuszką. Ona nie widziała go tu ni-
gdy przedtem. Brat wyraził jej głębokie 
współczucie z powodu poniesionych 
strat i ofiar w zabitych i rannych, spo-
wodowanych ostatnim ostrzeliwaniem 
artylerii niemieckiej. To nic nie znaczy 
- odpowiedziała. Nas jest mnogo! My 
i tak pokonamy Hitlera i zdobędziemy 
Berlin! Po czym spiesznie odeszła. Po 
kilku minutach zajechał pod nasz dom 
wojskowy samochód pełen żołnierzy 
NKWD, a wśród nich nasza sanitariusz-
ka. Równocześnie biegiem otoczyła 
dom grupa około trzydziestu żołnierzy 
radzieckich. Wypędzono nas z izby 
pod ścianę domu (oprócz leżącej na 
łóżku bez przytomności ciotki Bronki). 
Staliśmy pod ścianą z podniesionymi w 
górę rękami pod eskortą żołnierzy ze 

skierowanymi w naszą stronę lufami 
„pepesz” i „naganów”. Sanitariuszka 
wskazała na brata Jaśka: To ten - po-
wiedziała. Zabrano go na bok i zaczęto 
bić, by się przyznał, że jest szpiegiem 
niemieckim i wskazał, gdzie ukrył ra-
diostację, przez którą kierował ogniem 
artylerii niemieckiej.
 Równocześnie rozpoczęto przesłu-
chiwanie nas pozostałych. Zabierano 
nas pojedynczo do środka domu, gdzie 
dla zachęty do przyznania się do zarzu-
canych czynów, nie żałowano razów, 
policzków, uderzeń kolbą, szturchań-
ców i kopniaków oraz gróźb rozstrze-
lenia. Po przesłuchaniu wracało się pod 
ścianę, pod straż żołnierską. Staliśmy 
na zimnie i mrozie bez odpowiedniego 
ubrania i obuwia przez kilka godzin. W 
tym czasie grupa innych żołnierzy prze-
prowadzała rewizję w pomieszczeniach 
domu, zabudowaniach gospodarczych, 
strychach, obejściu, a nawet w studni. 
Ponieważ sanitariuszka upierała się, 
że słyszała głos radiostacji i głos po-
dobny do głosu brata Jaśka - szybko 
skojarzyłem sobie, że za radiostację 
i głosy mówiące w obcym, niezrozu-
miałym dla niej języku, wzięła ona jęki 
i wołania chorej ciotki Bronki. Kiedy 
więc oficer NKWD zażądał ode mnie 
wskazania miejsca ukrytej radiostacji, 
zaprowadziłem go do jęczącej ciotki. 
Posłuchał chwilkę i zastanowił się. 
Oficer ten przywołał sanitariuszkę, by 
posłuchała i powiedziała, czy głosy 
te przypominają jej to, co słyszała 
poprzednio. Posłuchała i jakby nieco 
straciła poprzednią pewność siebie. 
Pozwolono nam z podwórza (spod ścia-
ny domu) wejść do mieszkania. Nadal 
jednak pozostawaliśmy pod strażą. 
Braci: Antka i Jaśka nadal trzymano 
na dworze i próbowano siłą, biciem i 
groźbami skłonić do przyznania się, 
że są szpiegami niemieckimi. Grożono 
im rozstrzelaniem i strzelano nad ich 
głowami z pistoletów. Wreszcie Antka 
przyprowadzili do izby, a Jaśka gdzieś 
zabrano. Przywieziono go na wozie 
dopiero rano, zbitego, posiniaczonego 
i okrwawionego, nie mogącego zrobić 
kroku o własnych siłach. Jak później 
nam opowiadał, wożono go do różnych 
domów w pobliżu pasa przyfrontowego 
w celu rozpoznania go przez miesz-
kających tam ludzi i potwierdzenia 
jego tożsamości, oraz ich opinii o nim. 
Ludzie byli zastraszeni i nie wiedzieli 
o co chodzi. Jemu nie wolno się było 
do nich odezwać ani słowem. Pomimo 
tego wszyscy rozpoznawali go i składa-
li o nim korzystne i pochlebne dla niego 
opinie i zeznania. Brat został tak pobity 
i zmaltretowany, że nie mógł poruszać 
się o własnych siłach. Jeszcze przez 
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kilka następnych dni trwało śledztwo. 
Przesłuchiwano nas dziesiątki razy i 
spisywano co raz to nowe protokoły. Po 
kilkunastu dniach chyba sprawę umo-
rzono i pozwolono przybyłym wrócić 
na miejsce wysiedlenia. Ja z ciotkami 
pozostałem nadal w pasie przyfronto-
wym.
 17 stycznia 1945 roku na skutek roz-
poczęcia wielkiej ofensywy radzieckiej 
na całym odcinku frontu wschodniego, 
rozpoczęło się również szybkie prze-
suwanie się frontu także na naszym 
terenie. Niemcy opuszczali teraz bez 
walki dotychczas zajmowane pozycje 
obronne, pospiesznie wycofując się da-
lej na zachód, by uniknąć okrążenia.
 Pod koniec stycznia 1945 roku ro-
dzina moja powróciła z wysiedlenia do 
własnego domu. Było nam wszystkim 
bardzo ciężko. Brakowało wszystkiego. 
Żywiliśmy się plackami przyrządza-
nymi ze zmarzniętych ziemniaków 
wykopywanych w polu oraz resztkami 
zboża ze stodół i zaminowanych pól.
 Wielu ludzi zginęło od min radzie-
ckich i niemieckich, bo front ruszył 
dalej na zachód, a pola minowe pozo-
stały i zbierały swoje żniwo śmierci 
jeszcze przez długi czas po zakończeniu 
wojny.

Nauka i praca zawodowa
Po oficjalnym rozwiązaniu Armii  

Krajowej (19. 01. 1945 r.) przez 
ostatniego Komendanta Głównego 
Leopolda Okulickiego i niewłaściwym 
stosunku nowej władzy komunistycz-
nej do byłych żołnierzy AK, nacecho-
wanym podejrzliwością, nie udało się 
stworzyć warunków do wzajemnego 
zaufania. Dalsze aresztowania ujaw-
nionych żołnierzy AK spychały ich do 
samoobrony i działania przeciw władzy 
komunistycznej.
 Ja, jako młody wtedy człowiek, nie 
ujawniłem swojej przynależności do 
AK z obawy przed represją i już w roku 
szkolnym 1945/1946 byłem uczniem 
Ogólnokształcącego Państwowego 
Liceum Koedukacyjnego w Ropczy-
cach, gdzie po złożeniu egzaminu 
otrzymałem świadectwo dojrzałości. 
Po jego uzyskaniu miałem zamiar 
wstąpić do stanu duchownego. Moje 
starania w tym kierunku, niestety, nie 
dały zamierzonego rezultatu. I wtedy 
za namową wójta z Kamienicy Gór-
nej gminy Brzostek II w pow. Jasło 
podjąłem się pracy jako nauczyciel w 
Publicznej Szkole Powszechnej. Z bra-
ku wykwalifikowanej kadry od jesieni 
1946 do 26 czerwca 1949 roku, to jest 
do chwili mojego aresztowania, praco-
wałem tam jako nauczyciel i kierownik 
z cenzusem licealnym. Żyłem tam tym 

wszystkim, czym żyło moje ówczesne 
środowisko.

Przed wyborami  
do pierwszego  
po wojnie parlamentu
Niepowtarzalnym przeżyciem, któ- 

re dokładnie zapamiętałem, był 
okres przed pierwszymi wyborami po 
wojnie do Sejmu. Kampania wybor-
cza prowadzona przez nowe władze 
komunistyczne przybrała na sile na 
początku stycznia 1947 roku. Perfidnie 
umacniano sojusz robotniczo-chłopski. 
Reforma rolna (przeprowadzana kłam-
liwie i byle jak, bo przecież system 
dążył do kolektywizacji) miała na celu 
pozyskanie wsi, a szczególnie biednych 
i małorolnych jej mieszkańców, do wal-
ki o nowy, socjalistyczny ustrój „spra-
wiedliwości społecznej”. Głoszono 
więc hasła: „Ziemia chłopom! Fabryki 
robotnikom! Koniec z magnatami i 
obszarnikami! Pod przewodem PPR, 
w jednolitym froncie i sojuszu robot-
niczo-chłopskim do budowy lepszej 
przyszłości, do zwycięstwa socjalizmu 
w Polsce! Głosuj na jednolity blok 
demokratyczny!”
 Specjalne trójki agitatorów chodziły 
od domu do domu, tak na wsi, jaki w 
miastach, zbierając podpisy od przy-
szłych wyborców, że będą głosować 
na kandydatów jednolitego bloku partii 
(PPR, PPS, SL, SD).
 Na kilka dni przed wyborami przy-
był do szkoły, gdzie pracowałem, 
pluton żołnierzy KBW, którzy orga-
nizowali wiece przedwyborcze oraz 
mieli zagwarantować „bezpieczny i 
prawidłowy” przebieg głosowania. 
Podobnie było i w innych miejscowoś-
ciach. Komisje wyborcze składały się 
głównie z ludzi uległych i służących 
aparatowi władzy i cieszących się ich 
zaufaniem.
 W sposób jawny i zakamuflowany 
paraliżowano kampanię wyborczą, pro-
wadzoną przez PSL. Na okres poprze-
dzający wybory i sam dzień wyborów 
znaczniejszych działaczy PSL w terenie 
po prostu zamknięto i odizolowano od 
społeczeństwa, innych zastraszono. 
Urządzenie i usytuowanie kabin w 
lokalach wyborczych oraz swoboda 
korzystania z nich pozostawiała wiele 
do życzenia.
Moje pierwsze  
zatrzymanie przez MO
Do dnia wyborów było jeszcze oko- 

ło 10 dni, gdy Józef Gąsior, 
sprawujący funkcję prezesa Koła PSL 
w Kamienicy Górnej otrzymał we-
zwanie do osobistego stawienia się na 

Posterunku MO w Brzostku. Akurat 
wybierałem się do Inspektoratu Szkol-
nego w Jaśle w sprawach szkolnych. 
Zaproponowałem więc panu Józefowi, 
aby dał mi swoje wezwanie, a ja po 
drodze usprawiedliwię go, że nie może 
przybyć osobiście z powodu choroby. 
Rzeczywiście zaatakowała go grypa. 
Przy okazji chciałem sprawdzić krążące 
pogłoski o licznych aresztowaniach 
członków PSL.
 Po przybyciu do Brzostka miałem 
jeszcze ponad godzinę czasu do odjaz-
du autobusu w kierunku Jasła. Udałem 
się więc z wezwaniem w ręku na Poste-
runek MO. Tu po okazaniu wezwania 
wpuszczono mnie i wepchnięto do 
pomieszczenia, w którym już znajdo-
wało się kilkanaście osób wcześniej 
zatrzymanych, prezesów i członków 
PSL z okolicznych wiosek. Trzymano 
ich pod kluczem. Zamykający mnie 
milicjant nie sprawdził mojej tożsa-
mości, chociaż się tego domagałem. 
Ja robię to, co mi kazano - powiedział. 
Sprawdzać i rozmawiać z wami będzie 
ktoś inny.
 Do wieczora nasza salka zapełniła 
się nowymi zatrzymanymi. Do celi 
wstawiono dwa wiadra z przezna-
czeniem ich do załatwiania naszych 
potrzeb fizjologicznych. Wieczorem 
otrzymaliśmy po pół litra płynu przy-
pominającego marną kawę zbożową 
oraz po dużej kromce chleba. Wśród 
zatrzymanych byli prezesi Kół PSL, ich 
zastępcy, bardziej aktywni członkowie, 
ludzie bezpartyjni i niezależni, którzy 
odważyli się wyśmiewać pepeerowskie 
trójki agitacyjne i odmówić swych 
podpisów na listach deklarujących o 
oddaniu swych głosów w wyborach na 
kandydatów jednolitego bloku. Jedni z 
zatrzymanych twierdzili, że zostaniemy 
zwolnieni po 24, a najpóźniej po 48 
godzinach, bo nasze zatrzymanie jest 
bezprawne i bezpodstawne, drudzy 
mówili, że komuniści i nowe władze 
są zdolne do wszystkiego i nigdy nie 
należy im wierzyć.
 Dopiero po 24 godzinach (następne-
go ranka), na skutek zdecydowanego 
mego dobijania się do drzwi, zaprowa-
dzono mnie przed oblicze jakiegoś cy-
wila, prawdopodobnie funkcjonariusza 
PUBP z Jasła, który otworzył „buzię” 
na mnie za to, że nie wyjaśniłem zaraz, 
z chwilą przybycia tutaj, kim jestem, 
lecz podałem się za kogoś innego, że 
wprowadziłem władzę w błąd.
- To wasza wina, obywatelu! To wy 
sami spowodowaliście swoje zatrzyma-
nie, podając się za kogoś innego!
 Wyjaśniałem, proszę pana, protesto-
wałem, prosiłem, ale moje wyjaśnienia, 

Dokończenie na str 10
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Dnia 27 stycznia o godzinie 10.00  
wyjechaliśmy na III Zimowy Biwak 

do Wisowej. Najliczniej reprezentowane 
były zastępy: Pantery (w 100%!) oraz 
Nimfy (6 osób), ponadto dwie Jaskó-
łeczki i jedna Kobra. Obecna była także 
dh. Barbara Smoła, która była naszą 
opiekunką. 
 W pierwszym dniu zaraz po przybyciu 
zjedliśmy obiad, a później podzieliliśmy 
się na dwie grupy i poszliśmy na Zwiad 
Harcerski, jedna grupa wyposażona w 
dyktafon, druga zaś w aparat fotograficz-
ny (niestety, jak się później okazało, bez 
kliszy...). Podczas zwiadu było bardzo 
fajnie, poznaliśmy wielu miłych ludzi, 
a zwłaszcza panią sklepową i pana pa-
lacza. Kto nie był, niech żałuje! Dowie-
dzieliśmy się wówczas, że Wisowa jest 
przysiółkiem Jodłowej, ma jedna szkołę, 
kaplicę i sklep, w lesie zaś znajduje się 
tajemniczy „rysowany (wg niektórych 
„pisany”) kamień”. Po zwiadzie odbył 
się konkurs pomiędzy w/w grupami. 
Polegał on na tym, że wzajemnie zada-
waliśmy sobie pytania na temat okolicy 
- konkurs dziwnym trafem zakończył się 
remisem. Narysowaliśmy także mapki 
do kronik zastępów.
 Wieczorem przeżyliśmy kominek 
przygotowany przez Pantery. Najpierw 
dowiedzieliśmy się czegoś o ważnych 
Bohaterach Harcerstwa, którymi są An-
drzej Małkowski i jego żona Olga (Ich 
imieniem nazwana jest nasza Chorągiew 
ZHP - Podkarpacka), a także Robert 
Baden - Powell i jego żona Olave. W 
ramach zdobywania Odznaki Chorąg-
wianej wykonywaliśmy fotoreportaż 
z życia w/w osób oraz nagrywaliśmy 
do niego gawędę - każdy miał szansę 
powiedzieć kilka słów, korzystając z 
własnej wyobraźni. Każdy zapamiętał 
na pewno scenkę z „Robercikiem” czy 
też... Latającą Jagą albo Józefiną za 

Kierownicą...
 W drugi dzień wybraliśmy się na 
wycieczkę , do „rysowanego kamienia”, 
ale coś nam nie wyszło i nie znaleźliśmy 
go (może dlatego, że na biwak nie mógł 
przyjechać nasz tradycyjny przewodnik 
górski??). Po południu były zajęcia an-
tynałogowe przygotowane przez Ilonę 
K(obrę). Przekonała nas ona bardzo 
mocno, aby nie zażywać narkotyków. 
Wieczorem zaś miał miejsce Turniej 
Tenisa Stołowego, w którym zwycięży-
ła zawodniczka Nimf, niżej podpisana 
Małgorzata Sz. 
 Po północy odbyło się Przyrzeczenie 
Harcerskie. Szliśmy po ścieżce, która 
była krótka, chociaż trochę niebez-
pieczna, wyznaczona świeczkami... Co 
więcej? Żeby się dowiedzieć, musisz 
sam(a) zostać dopuszczony/a do Przy-
rzeczenia...
 W trzecim dniu był bardzo ciekawy 
bieg patrolowy przygotowany przez 
Jaskółki, w którym brały udział cztery 
grupy. Było 7 zadań: Ekologia, Muzyka, 

Co w Puszczy piszczy?! Pisarze, Szyfr, Scenka, Wierszyk lub pio-
senka na temat Jaskółek, Rozpoznawanie 
Smaków. Po południu zaś miała miejsce 
dogrywka konkursu wiedzy o Jodłowej 
i Wisowej, w której tym razem brały 
udział przedstawicielki dwóch grup: 
Agata P. i Magda W. - i znowu obydwie 
zajęły pierwsze miejsce, ponieważ miały 
po tyle samo punktów...
 Przewidywane zabawy na śniegu 
nie odbyły się... bo nie było śniegu! 
Śnieg zaczął padać dopiero w ostatnim 
dniu wieczorem, gdy już mieliśmy 
wyjeżdżać. I niestety przyszedł koniec 
naszego biwaku, na którym choć było 
mało osób, to jednak było bardzo fajnie. 
Wybiła godzina 17.00 - czas odjazdu. W 
drodze powrotnej nasz autobus okazał 
się być bardzo wesoły i rozśpiewany, 
co spodobało się goszczącej nas Pani 
Dyrektor oraz Sympatycznemu Panu 
Kierowcy. Serdecznie ich pozdrawiam! 
Czuwajmy - do następnego biwaku!!

Rzeczniczka Prasowa Nimf
Zdobywająca stopień Tropicielki
dh MAŁGORZATA SZAFRAN

interwencje, prośby i protesty aż do tej 
chwili były lekceważone i zbywane 
milczeniem lub kpiną.
 - Bardzo mi przykro, że tak się stało. 
Jesteście wolni, obywatelu i możecie 
wracać do swoich obowiązków - rzekł 
mój rozmówca, wręczając mi przepust-
kę na wyjście. Proszę tylko pamiętać, 
że nie wolno wam nikomu mówić o 
tym, coście tu widzieli i słyszeli, bo - 
wiecie - my mamy dobre uszy i długie 
ręce, i dostaniemy każdego, kto jest 
przeciw władzy ludowej. Nie wątpię 
- odrzekłem, opuszczając miejsce mego 
pierwszego tymczasowego zatrzymania 
i aresztu. Pozostali zatrzymani wypusz-
czeni zostali dopiero po dniu wyborów, 

to jest po 19 stycznia 1947 r.
Ta akcja nacisku i represji wobec PSL 
objęła cały kraj i liczba w ten sposób 
zatrzymanych osób na czas wyborów 
wyniosła wiele tysięcy (w skali kraju). 
Druga mniej podejrzana grupa obywa-
teli zmuszona została do codziennego 
meldowania się na posterunkach MO, 
odległych nierzadko o 10 lub więcej km 
od miejsca ich zamieszkania.
Wszystko to miało na celu sparali-
żowanie i uniemożliwienie kampanii 
wyborczej PSL i innych ugrupowań bę-
dących w opozycji do PPR i jednolitego 
bloku nowej władzy ludowej, dyktatury 
proletariatu i systemu komunistycznego 
w Polsce.
 Po powrocie do domu zdałem relację 

o wydarzeniach panu Józefowi zaleca-
jąc, by nadal nie wstawał z łóżka, bo z 
pewnością zjawią się po niego wiadomi 
goście. Rzeczywiście, w tym jeszcze 
dniu przybyło dwóch milicjantów. 
Uznali jednak, że chory nie nadaje się 
do drogi i zabrali ze sobą jego zastępcę, 
wiceprezesa miejscowego Koła PSL, 
Władysława Kasprzyka. Kilku innych 
obywateli z wioski zobowiązano do co-
dziennego meldowania się w odległym 
o ponad 7 km Posterunku MO w Brzost-
ku aż do dnia wyborów włącznie.

c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 20

Dokończenie ze str 9
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Gotuj
smacznie
i zdrowo

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa  
Rolniczego w Boguchwale 

zorganizował i przeprowadził na 
prośbę Urzędu Gminy w Brzostku 
kurs „Kierownik Małej Gastronomii”, 
którego głównym celem było przy-
gotowanie do prowadzenia punktów 
gastronomicznych lub pracy w takich 
punktach. Kurs odbył się w dniach od 
21 lutego do 1 marca br. w budynku 
szkoły podstawowej w Brzostku za 
zgodą Dyrektor Pani Marii Przebięda. 
Wzięło w nim udział 29 osób z terenu 
gminy Brzostek zainteresowanych 
podniesieniem swoich kwalifikacji 
zawodowych. Kurs został sfinanso-
wany przez Wójta Gminy Brzostek, 
uczestniczki pokrywały wyłącznie 
koszty produktów z których przygo-

towywano potrawy podczas zajęć. 
Wykłady i zajęcia praktyczne prowa-
dziły specjalistka Krystyna Panyło 
i mgr Dorota Szczykutowicz. Kurs 
zakończono egzaminem i rozdaniem 
zaświadczeń oraz uroczystą degustacją 

potraw przygotowanych przez jego 
uczestniczki jako podziękowanie dla 
tych, którzy przyczynili się do jego 
sfinalizowania.

Specjalistka - Krystyna Panyło

Brzosteckie panie 
podnoszą swoje 
kwalifikacje

O G Ł O S Z E N I E
Eliminacje Gminne do „IV Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego 
- 2003” odbędą się w dniu 10.04.2003r. (czwartek) początek godz. 12.00 
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleciach.
Zgodnie z regulaminem Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego 
zawody rozegrane będą w konkurencjach żeńskich i męskich w podziale 
na grupy wiekowe:
	do 14 lat (urodzeni po dniu 01.01.1989r.)
	od 15 do 20 lat (urodzeni od dnia 01.01.1983r. do dnia 31.12.1988r.)
	od 21 do 45 lat (urodzeni od dnia 01.01.1958r. do dnia 31.12.1982r.)
	powyżej 45 lat (urodzeni przed dniem 31.12.1957r.)
	osoby niepełnosprawne zdolne brać udział w zawodach sportowych 

bez podziału na grupy wiekowe z widocznym upośledzeniem psycho 
- fizycznym

Zgłaszanie zawodników i losowanie:
• godz. 11.30 - 12.00 - kategoria do lat 14
• godz. 13.30 - 14.00 - kategoria od 15 do 20 lat
• godz. 15.30 - 16.00 - pozostałe kategorie
Regulamin i system rozgrywek zostanie podany bezpośrednio przed 
turniejem (dla kategorii wiekowej do lat 14 i od 15 do 20 lat ustala się 
maksymalną ilość 3 uczestników z każdej szkoły)
Do eliminacji powiatowych, które odbędą się w Kleciach w dniu 
12.04.2003r. (sobota) awansują zdobywcy I i II miejsca w eliminacjach 
gminnych
Obowiązuje obuwie sportowe i własny sprzęt
Współorganizatorami zawodów są:
• Urząd Gminy w Brzostku
• Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
• LKS „Brzostowianka” Brzostek
• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku z siedzibą w Kleciach

Z a p r a s z a m y

Ciasto czekoladowe
(na wąską blaszkę)

Składniki:
1 i 1/4 szklanki cukru
6 łyżek wody
2 cukry waniliowe
1 i 1/2 łyżki miodu
3 - 4 łyżki kakao
2 szklanki mąki
25 dag masła lub margaryny
4 jaja
bakalie (rodzynki, orzechy, skórka 
pomarańczowa)
2 łyżeczki proszku do pieczenia
olejek migdałowy

Wykonanie: 
 Kakao wymieszać z cukrem, dodać 
wodę, gotować 5 min. Dodać masło 
i miód (odlać parę łyżek do polania 
na wierzch), ostudzić. Dodać żółtka, 
olejek migdałowy, bakalie oprószone 
mąką, wymieszać, dodać mąkę wymie-
szaną z proszkiem do pieczenia oraz 
ubitą pianę. Wymieszać. Piec około 1 
godz.

S M A C Z N E G O !
Janina Fryc 
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Niewątpliwą zaletą radnych SLD w  
powiecie dębickim jest to, że są 

miłosierni - zlitowali się i pozwolili rzą-
dzić prawicy. Co prawda przy okazji też 
siebie obdarowali - ale kto by tam się 
w drobiazgi bawił! W kuluarach krąży 
opinia, że najlepszym chrześcijaninem 
jest szef SLD Stanisław Skawiński, ale 
jego problem polega na tym, że on o 
tym nie wie.
 Prawica rządzi i ma problemy, na 
początek z obsadą kluczowych stano-
wisk w powiecie. Długo nie można było 
wybrać sekretarza, bo długa była lista 
kandydatów na to stanowisko.
 Samoobrona w sile dwóch radnych 
od początku była podzielona i tak już 
zostało. Radny orkisz do prawicy, rad-
ny Bugno razem z PSL - w opozycji. 
Żona radnego Orkisza otrzymała pracę 
w starostwie i to jest jedyny zysk tego 
ugrupowania.
 Radni PSL (inaczej Nasz Dom) 
długo nie mogli się pozbierać po „pięk-
nej” katastrofie, jaka im się wydarzyła 
w dniu św. Mikołaja 2002 r. Powoli 
jednak wstają z kolan - ostatnio radna 
tego ugrupowania Maria Tchorek zo-
stała wybrana przewodniczącą komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środo-
wiska.
 Nowym zjawiskiem politycznym 
na powiatowej scenie jest jawny już 
konflikt wójtów gmin (tworzących 
konwent wójtów i burmistrzów) z 
władzami powiatu. Chodzi o remonty 
dróg powiatowych znajdujących się 
na terenach gmin. To, że pieniądze na 
ten cel rozchodzą się tak jak fale po 
wybuchu bomby atomowej - wiedzą 
wszyscy. Im dalej od centrum, tym fale 
(pieniądze) są mniejsze.
 Do starostwa zjeżdża coraz więcej 
chłopskich delegacji, na razie są to spo-
kojne rozmowy. Ludziom nie podoba 
się to, że władze powiatu chcą być ad-
ministratorem, a więc zarządcą, inaczej 
dysponentem środków finansowych 
- bez liczenia się ze zdaniem samorzą-
dów gminnych (skąd my to znamy?). 
Samorząd powiatowy AD 2003 to nie 
to samo co powiatowa rada narodowa 
z epoki późnego Gomułki. Całe odium 
niezadowolenia spada na prawicę, ale 
jak mówi przysłowie: „widziały gały, 
kogo do siebie brały”.

Ferdynand Bugno

Polemika i polityka

Okolice
powiatu - cz. II

Pod takim hasłem odbył się po raz  
pierwszy Międzypowiatowy Kon-

kurs Piosenki Dziecięcej w Nowym 
Żmigrodzie. Wzięli w nim udział rów-
nież brzosteccy młodzi piosenkarze. W 
najmłodszej kategorii klas I-III szkół 
podstawowych wystąpiła Karolina Pie-
karczyk z utworem „Kochajmy ptaki”, 
za który otrzymała drugie miejsce oraz 
Jarosław Stawarz wykonujący piosenkę 
„Pięknie żyć”. W kategorii klas IV-VI 
szkół podstawowych wystąpił duet Mar-
tyna i Marcin Parat wykonując piosenkę 
pt. „Julia i ja”, za którą otrzymali I miej-
sce, oraz piosenkę pt. „Orła cień”. W ka-

Piosenka jest dobra na…
tegorii gimnazjalnej Barbara Olszewska 
wykonała piosenkę „Wieczny płomień”, 
a Tomasz Sudoł utwór pt. „Plakatowy 
tygrys”. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali upominki, a laureaci nagrody 
i dyplomy. Opiekunami, którzy przy-
gotowali naszych reprezentantów byli 
państwo Elżbieta i Józef Parat. Należy 
podkreślić, że na imprezie była miła 
atmosfera, wspaniała organizacja oraz 
obiektywne jury. Młodym piosenkarzom 
oraz ich opiekunom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

M. Król

Nie ma już przeszkody

W ostatnim numerze „Wiadomo- 
ści” przedstawiliśmy fotografię 

chodnika przy ul. Łukasiewicza z pniem 
pośrodku. Dzisiaj przedstawiamy ten 
sam chodnik, ale już całkiem inny. 
Można po nim nie tylko bezpiecznie 
chodzić, ale nawet jeździć rowerem. 

Natomiast przeszkoda, która uprzykrzała 
życie mieszkańcom przez kilka lat, leży 
spokojnie w częściach obok.
 Ciekawe czyja to zasługa - Zarządu 
Dróg Krajowych, który ten pień wresz-
cie usunął czy też naszej gazety, która 
skromnie na to zwróciła uwagę. f. l.
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KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Dobrowolne lub przymusowe zrzeczenie się władzy przez 
panującego; 5) Czarny ptak z komina; 7) Szwedzki grosz;  
8) Przepływa przez Bawarię i Hesję, uchodzi do Renu;  
9) Funkcja trygonometryczna; 10) Żołądź w kartach; 12) Wro-
nie słowo; 14) 4840 jardów kwadratowych; 16) Kraj królowej 
Kleopatry; 19) Stan sytości; 20) Wypłaca renty; 21) Herman 
(1574-1628), malarz pracujący na dworze króla Zygmunta III; 
22) Pełzak; 23) Narzędzie biurowe.

Pionowo:
1) Mierzy poziom alkoholu we krwi; 2) Ofiarowywanie; 3) 
Warzywo z ząbkami; 4) Odraza, wstręt; 6) Ukończyła szkołę;  
11) Głos lwa; 13) Boleń, ryba z karpiowatych; 14) Związek 
chemiczny; 15) Wychowanie plastyczne przed reformą;  
17) Widowisko, zabawa; 18) Przekłada utwór na inny język.

Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu 
utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod dia-
gramem dostarczone do dnia 10 kwietnia 2003 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: TOWA-
RZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ. 
Nagrodę książkową wylosowała: BOŻENA LISEK z Opola. 
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Po wpisaniu w poziome rzędy nazw 
przedmiotów i zwierząt, w wyróżnio-
nych kratkach otrzymasz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

1

2
3

4

5

- Kowalski! Powiedzcie, co będzie, 
jeśli kula odstrzeli wam ucho?
- Będę gorzej słyszał, obywatelu 
sierżancie!
- Dobrze. A co będzie, jeśli kula od-
strzeli wam drugie ucho?
- Nie będę nic widział, bo mi hełm na 
oczy spadnie!

		
Szczyt wojskowej głupoty? Włożyć 
hełm na lewą stronę.

		
Spadający jak kamień spadochro-
niarz krzyczy do mijanego w powie-
trzu kolegi:
- Mój się nie otworzył! Szczęście, że 
to tylko ćwiczenia!

		

Milicjant pyta w księgarni: 
- Czy jest Pan Tadeusz?
Sprzedawczyni woła na 
zaplecze:
- Panie Tadziu, przyszli po 
pana!...

		
Zdenerwowana mama do córeczki:
- Wiesz co się dzieje z małymi 
dziewczynkami, które nie zjadają 
wszystkiego z talerza?!
- Wiem, pozostają szczupłe, zostają 
modelkami i zarabiają kupę forsy.

		
Teściowa chciała by jej pogrzeb był 
wyjątkowo uroczysty i w związku 
z tym regularnie męczyła swojego 
zięcia by załatwił na jej pogrzeb 
orkiestrę wojskową.
Po kilku miesiącach, kiedy zięć miał 
już dość, zakomunikował teściowej: 
orkiestra załatwiona, niech mama 
będzie gotowa na przyszły czwartek 
na 12:15.

		

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia
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W tegorocznych Mistrzostwach  
Gminy Juniorów w Szachach 

wzięło udział osiemnastu uczestników. 
Rozgrywki przeprowadzono systemem 
szwajcarskim - kontrolowanym na 
dystansie siedmiu rund z tempem 15 
minut dla zawodnika na całą partię. 
Józef Zieliński z Grudnej Górnej po 
raz kolejny okazał się niepokona-
nym i z kompletem siedmiu punktów 
zwyciężył w Mistrzostwach. Drugie 
miejsce zajął Piotr Augustyn z Brzost-
ku, trzecie - Piotr Zieliński z Grudnej 
Górnej, czwarte - Mateusz Łukowicz z 
Opacionki, piąte - Radosław Bachara 
z Brzostku, szóste - Łukasz Kuczek, 
siódme - Mateusz Jedziniak (obydwaj 
z Grudnej Górnej). Na ósmej pozycji 
znalazł się pierwszy z gimnazjalistów 
Jan Stasiowski z Januszkowic. Sędzią 

Józio znowu 
najlepszy

Młodzi szachiści chętnie pozowali do wspólnej fotografii

głównym zawodów był Władysław Jop. 
Wszyscy zawodnicy obdarowani zostali 
przez wójta Leszka Bieńka nagrodami 
rzeczowymi i książkowymi, a najlepsi 

dodatkowo pucharami ufundowanymi 
przez Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku.

a. l.

Tegoroczna edycja Międzygminnych Mistrzostw Nowego Żmi- 
grodu w darta elektronicznego odbyła się w sobotę 22 lutego 

w sali widowiskowej żmigrodzkiego GOK-u. W mistrzostwach 
po raz pierwszy uczestniczyły wszystkie zaprzyjaźnione gminy. 
Jak zwykle rozgrywki odbywały się w czterech kategoriach: I 
- od 18 do 20 lat, II - powyżej 20 lat, III - dyrektorzy GOK, IV 
- wójtowie.
 W I kategorii nasz reprezentant Robert Sypień zajął 6 miejsce. 
Tomasz Dziedzic startujący w kategorii powyżej 20 lat zajął piątą 
lokatę, a Marta Król w kategorii dyrektorów GOK - 2 miejsce. 
Wśród wójtów najlepszym okazał się Zbigniew Gruszczyński z 
Wiśniowej przed Krzysztofem Augustynem z Nowego Żmigrodu 
i Janem Szczepanikiem z Brzostku. W punktacji ogólnej wygrała 
gmina Frysztak przed Nowym Żmigrodem (po dogrywce) i Du-
klą, natomiast gmina Brzostek - zwycięzca poprzednich dwóch 
mistrzostw - zajęła tym razem czwarte miejsce. 

a. l.

Dart 2003
Z udziałem zawodników z gminy Brzostek odbył  

się w Dukli Międzygminny Turniej Tenisa Sto-
łowego, rozegrany w dwóch kategoriach: szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Brzostek reprezentowali: 
Piotr Zieliński i Mateusz Żurowski z S.P. w Grudnej 
Górnej, Przemysław Śliwa i Michał Pyzia z S.P. 
w Kamienicy Górnej, Stanisław Jarosz, Krzysztof 
Panocha i Andrzej Grodzki z Gimnazjum w Siedli-
skach Bogusz oraz Mateusz Kumiega z Gimnazjum 
w Brzostku.
 W kategorii szkół podstawowych Przemysław 
Śliwa wywalczył pierwsze miejsce, natomiast Mi-
chał Pyzia miejsce trzecie. Wszystkim zawodnikom 
dziękujmy za udział w turnieju i reprezentowanie 
naszej gminy, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Justyna Zegarowska

I miejsce dla Przemka

W Piskorowicach odbyły się Mi- 
strzostwa Województwa Podkar-

packiego w pionie LZS-ów w tenisie 
stołowym w 2003r. Ośmiu najlep-
szych zawodników z poszczególnych 
kategorii wiekowych premiowanych 
było awansem do półfinału ogólno-
polskiego a trzy najlepsze zespoły w 
klasyfikacji drużynowej uhonorowane 
zostały okazjonalnymi pucharami. W 
klasyfikacji drużynowej zwyciężyła 
LKS Brzostowianka Brzostek, która w 
poszczególnych konkurencjach uzyska-
ła następujące wyniki:
- Ewelina Wojdyła - I miejsce w kate-

gorii młodziczek,
- Damian Wojdyła - I miejsce w kate-

gorii młodzików,
- Jadwiga Szynal - I miejsce w kate-

gorii kadetek,
- Sebastian Wójcik - I miejsce w ka-

tegorii juniorów,
- Magdalena Kawalec - II miejsce w 

kategorii juniorek,
- Leszek Prokuski - II miejsce w ka-

tegorii seniorów.
 Z list rankingowych do półfinałów 
Mistrzostw Polski awansowali oprócz 
wyżej wymienionych w kategorii 
kadetów Grzegorz Nykiel i Mateusz 
Kurek.
 W rozgrywkach drużynowych tylko 
w III lidze męskiej sytuacja jest stabilna 
- miejsce w I szóstce drużyn grających 
o awans do II ligi gwarantuje III-ligowy 

byt, natomiast pozostałe drużyny nadal 
walczą o swoją przyszłość w następ-
nym sezonie.
 W najlepszej sytuacji są III-ligowe 
dziewczęta, które mają wielką szansę 
awansu do II ligi i z obecnego układu 
tabeli powinny ją wykorzystać.
 II liga męska prawdopodobnie do 
końca rozgrywek będzie walczyć o 
swój drugoligowy status.
 Drużyna I-ligi aby w przyszłym 
sezonie występować na tym samym 
szczeblu rozgrywek musi w systemie 
tzw. play down w dwumeczu z MMKS 
AGRO - SIEĆ Chełmno wyjść zwy-
cięsko. Najbliższe dni i tygodnie będą 
więc bardzo emocjonalne i rozstrzygną 
o przyszłej egzystencji wszystkich 
naszych drużyn.

S. Król

Tenis  
stołowy
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Sala sportowa o wymiarach boiska 12,0x24,0 wraz z za- 
pleczem projektowana jest jako uzupełnienie funk-

cjonalne istniejącej szkoły podstawowej w Gorzejowej 
(budynek starej szkoły). Celem budowy jest umożliwienie 
młodzieży odbywania w normalnych warunkach zajęć z 
kultury fizycznej oraz organizowanie zawodów sportowych. 
Projektowana galeria umieszczona wzdłuż dłuższego boku 
nad korytarzem daje możliwość zgromadzenia do około 100 

Nowe sale gimnastyczne

Hala sportowa w Brzostku będzie zlokalizowana w bez- 
pośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku gimna-

zjum. Będzie to wielofunkcyjny obiekt sportowy z pełnowy-
miarowym boiskiem sportowym o wymiarach 24,0x 44,0 z 
widownią z miejscami siedzącymi i sceną oraz drugą salą do 
ćwiczeń ruchowych. Projektowany budynek o powierzchni 
użytkowej około 2900m2 będzie mieścił ponadto kuchnię 

wraz ze stołówką, siłownie, szatnie z prysznicami, maga-
zynki sportowe i pomieszczenia dla trenerów i nauczycieli. 
Będzie przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Szacunkowy koszt budowy około 3.700.000 PLN.
 Planuje się że realizacja pierwszych prac budowlanych, 
tj. wykonanie fundamentów nastąpi w przypadku obydwu 
budynków jeszcze w tym roku.

widzów. Projekt przewiduje także dwie sale lekcyjne o pow. 
około 50m2 każda, sanitariaty, szatnie, pomieszczenia dla 
instruktorów, magazyny sprzętu gimnastycznego. Projekt 
będący w końcowej fazie wykonania zakłada, że będzie to 
obiekt niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej oko-
ło 890m2. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji około 
1.200.000 PLN.

Stanisław Król

Makieta hali sportowej przy gimnazjum w Brzostku

Makieta sali gimnastycznej w Gorzejowej
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Kiedy rozpoczyna się rok szkolny  
w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Brzostku, wielu uczniów zaczyna 
interesować się różnego rodzaju kon-
kursami. Pytają wychowawców o zakres 
materiału i daty, czy zdążą się porządnie 
przygotować. Zbierają wiadomości, szpe-
rają w bibliotece, zasięgają informacji u 
nauczycieli.
 Rezultatem tych zainteresowań ze 
strony uczniów są ich duże osiągnięcia 
w różnego rodzaju konkursach przedmio-
towych, które w przyszłości przyczynią 

się do wybrania kierunku 
studiów i pogłębiania wiedzy 
w tym zakresie.
 Spośród wielu uczniów na 
szczególną uwagę zasługuje 
Adriana Kamińska z kl Vb. 
Uczennica brała udział w 3 
konkursach, z których wy-
szła zwycięsko. W konkursie 
ogólnopolskim z j. angiel-
skiego na 2 tys.uczestników 
zajęła 24 miejsce. W nagrodę 
otrzymała dyplom. W konkur-

sie polonistycz-
nym zwyciężyła 
w eliminacjach 
szkolnych i rejo-
nowych. Czeka 
ją  jeszcze etap wojewódzki, 
którego niecierpliwie oczeku-
je. Przystępując do konkursu 
rejonowego Adriana była 
już przygotowana do etapu 
wojewódzkiego. Ostatnio 
uczestniczyła w konkursie or-
tograficznym organizowanym 
przez GOK w Brzostku, gdzie 
zdobyła I miejsce podczas 
zmagań uczniów klas V.
 Kolejną osobą zasłu-
gującą na uznanie jest Daniel 
Wójcik z klasy VIb. Uczestni-

Młodzi laureaci

czył w konkursie polonistycznym. Poko-
nał eliminacje szkolne i rejonowe a teraz 
oczekuje na etap wojewódzki. Ostatnio, 
tak jak i Adriana, brał udział w konkursie 
ortograficznym organizowanym przez 
GOK w Brzostku, gdzie uzyskał I miejsce 
spośród uczniów klas VI.
 Uważam, że Adriana i Daniel będą 
nadal poważnie podchodzić do nauki i 
osiągać sukcesy jak do tego czasu, na 
pewno wyrosną z nich wspaniali i war-
tościowi ludzie.

K. W.
Fot. J. NosalDaniel Wójcik

Adriana Kamińska

Rozpoczęty został remont generalny  
części budynku Ośrodka Zdrowia w 

Brzostku. Obejmie on wymianę stolarki 
okiennej, drzwiowej, instalacji elektrycz-
nej, wodnej, centralnego ogrzewania, 
wymianę ścianki wykonanej z pustaczków 
szklanych na ściankę z cegły, remont 
pomieszczeń sanitarnych oraz roboty 
malarskie i wyłożenie ścian płytkami. 
Prace remontowe, finansowane w całości z 
budżetu gminy, potrwają około 2 m-cy. 

(AZ)

Remont  
Ośrodka Zdrowia


