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Referendum unijne
Za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej głoso- 

wało w naszej gminie 2916 osób co stanowi 62,55%. 
Przeciwnych było 1692 osoby czyli 36,29%. Głosy nieważne 
oddało 54 mieszkańców co daje 1,16%.
 Uprawnionych do głosowania było 9485 mieszkańców a 
frekwencja wyniosła 49,15%.

Pełne wyniki referendum na str 3.

Fot. J. Nosal
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W dniach od 28 maja do 1 czerw- 
ca 2003 roku na terenie powiatu 

dębickiego przebywała delegacja stra-
żaków ochotników z miasta PUURS.
 Była to forma współpracy między 
strażakami z PSP w Dębicy, którzy w 
ubiegłym roku przebywali w Belgii a 
strażakami ochotnikami z Belgii. W 
ramach wizyty strażacy przebywali na 
terenie województwa Podkarpackiego 
mogąc zapoznać się z strukturą organi-
zacyjną Państwowej Straży Pożarnej na 
przykładzie Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej i Woje-
wódzkiego Stanowiska Koordynacji 
Ratownictwa, Komendy Miejskiej PSP 
w Rzeszowie i Jednostki Ratowniczo 
- Gaśniczej specjalizującej się w ratow-
nictwie wysokościowym i drogowym.
 Przebywając w Nowej Sarzynie 
zwiedzali zakłady ORGANIKA NOWA 
SARZYNA i uczestniczyli w pokazach 
ratownictwa chemicznego na terenie 
w/w zakładu. Na przykładzie Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawisu 
Brzosteckim mieli możliwość zapo-
znania się z organizacją Krajowego 

Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 
Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie 
pozwoliła zapoznać się z systemem 
szkolenia strażaków w Polsce.
Duży zachwyt wzbudziło w Belgach: 
Zamek w Łańcucie oraz Kopalnia Soli 
w Wieliczce.
 Strażacy z Belgii uczestniczyli 

czynnie w obchodach Dni Dębicy 
uświetniając je pokazami ratownictwa 
technicznego na terenie byłej Jednostki 
Wojskowej.
 Byli zachwyceni Polską, zwyczaja-
mi a szczególnie naszą „Polską gościn-
nością”.

ST. kpt. Wojciech Buszek

Strażacy z Puurs w Nawsiu Brzosteckim

Wspólna fotografia strażaków z Puurs i Nawsia Brzosteckiego

Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim  
znalazło się w gronie 3 laureatów 

etapu wojewódzkiego konkursu „Moja 
Szkoła w Unii Europejskiej” i tym 
samym zakwalifikowało się do etapu 
centralnego.
 Jest to w tym roku, już trzeci zna-
czący sukces szkoły. Pierwsze dwa to 
zdobycie Mistrzostwa Województwa 
Podkarpackiego w unihokeju dziewcząt 
i zajęciu przez nie 7 miejsca na Mistrzo-
stwach Polski.
 Celem konkursu na sprawozdanie 
z realizacji programu „Moja Szkoła w 
Unii Europejskiej” było wyłonienie i 
nagrodzenie tych szkół, które najlepiej 
prowadziły działania informacyjno-edu- kacyjne wśród młodzieży dotyczące Unii 

Europejskiej i konsekwencji przystąpie-
nia Polski do UE. O niektórych formach 
realizacji programu w Gimnazjum w 
Nawsiu informowaliśmy na łamach nr 
4/2003 „Wiadomości Brzosteckich”.
 Swoje sprawozdania zgłosiło 31 gim-
nazjów z całego województwa. Prace 
oceniało jury złożone z przedstawicieli: 
Wojewody, Marszałka województwa, 
Regionalnego Centrum Informacji 
Europejskiej i Kuratorium Oświaty. 
Pod uwagę brano zgodność działań z 
Programem, wartość merytoryczną, 
zaangażowanie uczniów w realizację 
Programu, jego zasięg oraz walory 
estetyczne. Trzy nagrodzone gimnazja 
otrzymały: 26-tomową „Encyklopedię 

Wielki sukces 
małej szkoły!

Szkolną Brytannica”, 19 zestawów 
multimedialnych (m.in. Atlas świata, 
Encyklopedię zdrowia, Encyklopedię 
powszechną, Dzieje cywilizacji, zestaw 
3 poziomowy do nauki j. angielskiego) 
oraz 10 kompletów składających się 
m.in. z plecaka, kalkulatora, latarki, 
koszulki czapeczki. Nagrody stanowić 
będą wyposażenie szkoły oraz prze-
znaczone zostaną dla najlepszych i 
najbardziej zaangażowanych uczniów 
szkoły. To bardzo wysokie miejsce i 
cenne nagrody udało się osiągnąć dzięki 
zaangażowaniu uczniów, oddanej pracy 
nauczycieli i dobrej współpracy między 
nimi oraz pomocy pracowników obsłu-
gi.

U. W.
Na rzeszowskim rynku  
po odebraniu nagród

Uczniowie klasy I prezentują nagrody
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W aktywizacji gospodarczej gmi- 
ny Brzostek poważną rolę może 

odegrać przeznaczenie niektórych 
terenów pod budownictwo rekreacyj-
ne. Powinny to być miejsca o dużych 
walorach krajobrazowych, przy lasach, 
strumieniach, na stokach. Takich miejsc 
jest w gminie sporo.
 Trzeba odpowiednio dostosować 
do tego plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy. Nie należy obawiać 
się przeznaczenia na ten cel gruntów 
dotychczas określanych jako rolne. 
Wszak lepiej przeznaczyć je pod bu-
downictwo niż odłogować (Co często 
obecnie występuje) lub uzyskiwać zni-
komą produkcję, poniżej wyłożonych 
kosztów. Dawne doktryny, że „każdy 
kłos ..itd.” już nie obowiązują. Produk-
cję rolną w odpowiedniej ilości można 
osiągnąć przez racjonalną technologię 
uprawy i stosowanie nowoczesnych ga-
tunków roślin. W krajach Unii Europej-

skiej 10% gruntów uprawnych podlega 
obowiązkowemu ugorowaniu.
Dotychczasowe działania w kierunku 
ułatwień dla budownictwa rekreacyj-
nego w innych gminach wykazały, 
że każda ilość działek rekreacyjnych 
wykupywana była na pniu przez miesz-
kańców miast.
 Tereny pod zwyczajne budowni-
ctwo jednorodzinne też odgrywają 
niepoślednią rolę. W niektórych woje-
wództwach (poznańskie, warszawskie) 
szereg osób wykupiło we wsiach grunty 
rolne i czeka teraz na zmiany planów 
zagospodarowania przestrzennego, 
żeby móc pobudować dom i wynieść 
się z miasta przechodząc na emerytu-
rę.
 Mieszkańcy dużych miast uzysku-
jący wysokie dochody coraz częściej 
zakupują całe nieruchomości rolne na 
terenach wiejskich. Nabywając siedli-
sko z kilkoma hektarami gruntu tworzą 

sobie, rodzinom i znajomym dogodne 
miejsce do spędzania weekendów i 
wakacji.
 Proces ten dla okolicznych rolników 
może być źródłem dochodów ze sprze-
daży artykułów rolnych, ze świadczenia 
usług agrotechnicznych, remontowych 
lub związanych z dozorem.
 W działaniach z zakresu rekreacji 
leży też potrzeba zorganizowania na 
bazie istniejących stawów w Brzostku 
małego terenu z plażą, kajakami i ro-
werami wodnymi. Byłby to początek 
ośrodka wypoczynkowego. Na ośro-
dek w pełnym zakresie potrzebne są 
już znaczne fundusze. W przyszłości 
będzie się o nie można starać z fundu-
szy strukturalnych Unii Europejskiej. 
(Europejski Fundusz rozwoju Regio-
nalnego).
 Napływ ludności miejskiej powo-
duje rozwój wsi. „Semper bonis patet” 
(goście mile widziani). Taka zasada 
winna być zawsze stosowana, w każ-
dym przysiółku, wsi i gminie.

H. Latacz

Pomóżmy sobie sami

Budownictwo rekreacyjne

„Mistrz, który posiada wiedzę, 
pisze ją w duszy człowieka”

Sokrates

To zaszczytne motto przyświecało  
oficjalnemu zakończeniu inter-

dyscyplinarnych konkursów (humani-
stycznych i matematyczno - przyrod-
niczych) dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych województwa 
podkarpackiego w roku szkolnym 
2002/2003.
 Uroczystość odbyła się 3 czerwca w  
Sali Kongresowej hotelu „Rzeszów”. 
Przybyli na nią laureaci tychże konkur-

sów, rodzice, nauczyciele i zaproszeni 
goście.
 Wśród nagrodzonych w bloku huma-
nistycznym znalazło się dwoje uczniów 
z naszej gminy: Katarzyna Wójcik - 
uczennica szóstej klasy Szkoły Podsta-
wowej w Gorzejowej i Daniel Wójcik 
- szóstoklasista ze Szkoły Podstawowej 
w Brzostku.
 Odebrali oni zaświadczenia o zwy-
cięstwie z rąk p.o. podkarpackiego ku-
ratora oświaty Jolanty Tudrój-Darskiej. 
Wyrazy gratulacji złożył im również 
obecny na uroczystości wojewoda 

podkarpacki 
Jan Kurp.
 Droga do 
sukcesu nie 
była  ła twa. 
W tym roku 
konkursy, or-
ganizowane 
w zmienionej 
formie, okaza-
ły się nie lada 
wyzwaniem 
dla młodych 
humanistów. 
Tym większa 
więc zasługa 
Kasi i Daniela, 
którzy poko-
nali trzy etapy 

Nasi uczniowie laureatami

Katarzyna Wójcik i Daniel Wójcik z wojewodą podkarpa-
ckim, kuratorem oświaty i rodzicami

- szkolny, powiatowy i wojewódzki, 
a w tym końcowym zostali wyłonieni 
spośród 200 kandydatów.
 Wojewoda gratulując wszystkim 
laureatom zwycięstwa powiedział: 
„Sukces jest możliwy tylko dzięki cięż-
kiej i wytrwałej pracy. Ponad wszystko 
jednak, ważna jest wiara we własne 
możliwości”.
 Oby tej wiary we własne siły nie 
zabrakło uczniom, którzy być może już 
za rok pójdą w ślady Kasi i Daniela i 
będą, podobnie jak ich poprzednicy, z 
dumą reprezentować naszą gminę na 
tego typu konkursach.

A. R.

Daniel ze swoją wychowawczynią 
Agnieszką Ryndak
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W maju br. Wójt Gminy Brzostek  
ogłosił konkursy na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Januszkowicach oraz dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Kamienicy 
Górnej, które zostały przeprowadzone 
w dniu 2 czerwca br. 
 Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Januszkowi-
cach został rozstrzygnięty pozytywnie 
dla kandydata Pana Marcina Skocza. 
Natomiast rozstrzygnięcie drugiego 
konkursu odłożono do czasu wyjaś-

nienia w jednoznaczny sposób sprawy 
reprezentowania w komisji konkurso-
wej związków zawodowych.
 Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi skład komisji konkursowej tworzą: 
Po 3 osoby delegowane przez Kuratora 
Oświaty i Wójta Gminy Brzostek, po 
2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej 
i Rady Rodziców oraz przedstawiciel 
związków zawodowych. Na rozstrzyg-
nięcie konkursu przybyli wszyscy de-
legaci, przy czym ze strony związków 
zawodowych dwie osoby, reprezentu-

jące Międzyzakładową Komisję NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty 
w Dębicy oraz Międzyzakładową Ko-
misję NSZZ „Solidarność” Oświaty i 
Wychowania w Rzeszowie. 
 Po proceduralnym rozpoczęciu 
posiedzenia komisji konkursowej, 
jej przewodniczący Jan Szczepanik 
- zastępca Wójta Gminy Brzostek, 
przedstawił niejasną sytuację zwią-
zaną z reprezentowaniem związków 
zawodowych przez 2 osoby oraz 
zarządził głosowanie nad odłożeniem 
przeprowadzenia konkursu do czasu 
jej wyjaśnienia.

(AZ)

Nie mogli się porozumieć

VI sesja Rady Gminy odbyła się 28  
maja br. Jednym z najważniej-

szych tematów obecnej kadencji było 
podjęcie uchwały w sprawie utwo-
rzenia samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej w Brzostku 
pod nazwą: Samodzielny Gminny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Brzostku. Zakład obejmował będzie 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Brzostku 
i Ośrodek Zdrowia w Smarżowej. 
Rozpocznie on działalność z dniem 
1 stycznia 2004 r. Realizował będzie 
świadczenia zdrowotne w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej i śro-

Z prac Rady Gminy
dowiskowej, profilaktyki i promocji 
zdrowia, opieki stomatologicznej i 
innych świadczeń zdrowotnych lub 
medycznych dotyczących zabezpiecze-
nia medycznego rejonu. Na najbliższej 
sesji Rada Gminy powoła Radę Spo-
łeczną Zakładu.
 W dalszej części przyjętego porząd-
ku obrad podjęto uchwały w sprawie:
		 zmiany uchwały budżetowej 

na 2003 rok Nr IV/24/2003 RG w 
Brzostku z dnia 10.02.03r.
	zmiany uchwały własnej Nr VI/54/99 

z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie za-
łożenia Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących w Januszkowicach i określenia 
jego obwodu i uchylenia uchwały 
własnej Nr XXXIV/314/2001 z 
dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie 
przedłużenia okresu funkcjonowania 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Januszkowicach.
	sprzedaży nieruchomości oznaczo-

nych numerem ewidencyjnym 394/3 i 
394/4 położonych w Grudnej Dolnej, 
stanowiących własność Gminy Brzo-
stek.
	nabycia działki nr 186/2 o pow. 0,79 

ha położonej w Siedliskach-Bogusz 
na rzecz Gminy Brzostek z prze-
znaczeniem na zaspakajanie potrzeb 
mieszkaniowych.

E. Szukała

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
z dnia 03 czerwca 2003 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
przetargowym.

Działając na podstawie Uchwały Nr III/21/2002 
Rady Gminy w Brzostku z dnia 30 grudnia 2002 
roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym 
działki oznaczonej  numerem ewid. 348 o pow. 
1,28 ha położonej w Kamienicy Górnej, stanowiącej 
własność Gminy Brzostek, Wójt Gminy Brzostek 
ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego 
przeznaczona zostaje do sprzedaży w trybie prze-
targowym następująca nieruchomość:
Działka oznaczona nr ewid. 348 o pow. 1,28 ha 
położona w Kamienicy Górnej. Część działki 
porośnięta samosiejkami.
Działka posiada  Księgę Wieczystą Nr 38567 w 
Sądzie Rejonowym w Dbicy. 
Użytki działki nr 348 :R IVb-0,87 ha, RV-0,19 ha, 
Ls V-0,2.2 ha.
Wartość rynkowa nieruchomości 3.615,00 zł
Wartość wyceny   244,00 zł 
Łączna wartość   3.859,00 zł
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż 
w/w nieruchomość nastąpi po upływie 21 dni od dnia 
niniejszego ogłoszenia.

W dniach 11-12 lipca br. odbędzie się III spływ kajakowy  
rzeką Wisłoką na trasie Brzostek - Pilzno - Kozłów k/Dę-

bicy. Imprezę organizują: Urząd Gminy w Dębicy, Urząd Miasta 
i Gminy w Pilźnie oraz Urząd Gminy w Brzostku przy współ-
pracy Starostwa Powiatowego w Dębicy i właściciela Ośrodka 
Rekreacyjnego „Jałowce” w Kozłowie.
 Spływ ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby 
pełnoletnie a także dzieci i młodzież pozostająca w tym czasie 
pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, pod warunkiem 
udokumentowania umiejętności pływania. Uczestnicy spływu 
biorą udział w imprezie na własnym sprzęcie i na własną odpo-
wiedzialność.
 Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Danuty Ci-
chańskiej w Urzędzie Gminy w Dębicy - tel. 676 05 01, która do 
dnia 3 lipca 2003r. przyjmuje zgłoszenia udziału w imprezie.
 Warunki uczestnictwa oraz karty zgłoszeń są dostępne w Urzę-
dzie Gminy w Brzostku - biuro nr 6. Zapraszamy do wspólnej 
zabawy.

(AZ)

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku oraz 
autorzy zdjęć państwo Izabela i Waldemar Ptak

zapraszają na wystawę fotograficzną
p.t. „Wędkarskie uroki czystej Wisłoki”

Wystawę można zwiedzać w galerii Domu Kultury  
w Brzostku w godz. od 8.00 do 20.00  

od poniedziałku do piątku

Spływ kajakowy



Byłoby wielką naiwnością oczeki- 
wać, że prasa zamieści wyczer-

pującą informację z obrad Rady Po-
wiatu. Dziennikarze czekają na coś co 
pozwoli rozwinąć im skrzydła. Takim 
tematem są diety radnych.
 W dębickiej Radzie Powiatu diety są 
takie same jak w poprzedniej kadencji i 
nie ma powodu aby było inaczej, oka-
zuje się jednak, że nawet porozmawiać 
o tym nie można.
Na sesji niektórzy radni demagogicznie 
wołają:
- to wstyd poruszać taki temat! (wcześ-
niej na komisji byli za) A prasa bije 
pianę: - skok na diety nie udał się!
 Przypomina się pytanie męża do 
swojej dominującej żony: - to już za-
pytać się nie można?
 Tylko „Obserwator Lokalny” wspo-
mniał o tym, że gminę Jodłowa „wy-
kolegowano” z Krajowego Programu 
Rolnośrodowiskowego. Dla innych 
redakcji ważne było w tym dniu wej-
ście na salę obrad dwóch mężczyzn z 
puszką i zbieranie datków. Błyskały 
flesze, wokół kwestarzy zebrali się 

dziennikarze, część radnych. Charak-
terystyczne, że wcześniej większość 
radnych (rządzący) odrzuciła wniosek 
radnego PSL o krótką przerwę, na-
tomiast po rozstrzygnięciu na swoją 
korzyść wniosku radnego Porozumie-
nia Prawicy - przerwę ogłoszono aby 
umożliwić przeprowadzenie kwesty.
Rada Powiatu na sesji 29 maja jed-
nogłośnie opowiedziała się za włą-
czeniem gminy Jodłowa a także gmin 
Pilzno i Dębica do wspomnianego 
Programu (gmina Brzostek jest w tym 
Programie).
 Co to jest Krajowy Program Rolno-
środowiskowy?
 Jest to plan rozwoju obszarów wiej-
skich na lata 2004 - 2006 mający na 
celu:
- promocję systemów produkcji rolni-

czej przyjaznej dla środowiska,
- zachowanie różnorodności biolo-

gicznej siedlisk półnaturalnych, 
w tym zasobowo genetycznych w 
rolnictwie,

- zachowanie i odtwarzanie elementów 
krajobrazu rolniczego o znaczeniu 
ochronnym oraz kulturalnym

- podniesienie świadomości ekologicz-
nej wśród społeczności wiejskiej.

 Systemem pomocy finansowej ob-
jęte będą grunty użytkowane rolniczo 
i tereny nierolne, na których będą 
prowadzone inne zabiegi rolnicze.

Pomoc finansową w wysokości 125 
EURO/ha/rok otrzymają rolnicy dobro-
wolnie realizujący jeden z 4 pakietów 
Programu na minimum 2 ha użytków 
rolnych.
 Wszystkie te ważne dla powiatu 
sprawy powinny znaleźć się w biulety-
nie informacji publicznej wydawanym 
przez starostwo. Ale biuletynu nie 
ma, choć taki wniosek zgłaszałem na 
drugiej sesji. Być może zaważył tutaj 
sprzeciw prasy regionalnej, a z prasą 
regionalną trzeba się liczyć.
 Albowiem nieznany jest dzień ani 
godzina wyborów parlamentarnych - a 
niektórzy mają takie piękne sny!
 Mam tak samo jak Ty
 miasto moje, a w nim...
 (Sen o Warszawie- Cz. Niemen)

Bugno Ferdynand

Polemika i polityka

Okolice
powiatu - cz. IV

Rok 2006
Powierz- 

chnia  
w ha

Wysokość 
dopłat 
w zł/ha

Kwota 
dopłat  

w złotych
Ogólna powierzchnia gospodarstwa 238
Powierzchnia łąk i pastwisk 279
Powierzchnia upraw: zbóż, kukurydzy, 
oleistych, strączkowych, włóknistych, 
tytoniu i ziemniaków wysokoskrobiowych.
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Łączna dopłata w roku 2006

Wysokość dopłat  
bezpośrednich  
do gospodarstwa  
rolnego po wstąpieniu  
do Unii Europejskiej
(W wolne miejsca wstawić powierzchnię 
i obliczyć kwotę)

Inne formy wsparcia  
finansowego rolników:
1. Dopłata do gospodarstw w terenach 

górzystych - 160 zł/ha co rok.
2. Wsparcie gospodarstw niskotowaro-

wych - do 5000 zł/r. przez 3-5 lat.
3. Zwrot kosztów inwestycji dostosowaw-

czych do popytu produkcji - 800 zł na 
ha jednorazowo.

4. Pomoc dla młodych rolników (zróżni-
cowanie - jak w U. E.).

5. Wsparcie finansowe zalesienia niektó-
rych gruntów własnego gospodarstwa.

6. Zwrot kosztów scalenia gruntów.
 Aby otrzymać dopłatę należy do 15 
maja 2004 r. złożyć wniosek w biurze 
powiatowym Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa; Dębica, ul. 
Kolejowa 36. Formularze będą wydawane 
w trakcie szkolenia rolników.

H. L.

Rok 2004
Powierz- 

chnia  
w ha

Wysokość 
dopłat 
w zł/ha

Kwota 
dopłat  

w złotych
Ogólna powierzchnia gospodarstwa 161
Powierzchnia łąk i pastwisk 181
Powierzchnia upraw: zbóż, kukurydzy, 
oleistych, strączkowych, włóknistych, 
tytoniu i ziemniaków wysokoskrobiowych.
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Łączna dopłata w roku 2004

Rok 2005
Powierz- 

chnia  
w ha

Wysokość 
dopłat 
w zł/ha

Kwota 
dopłat  

w złotych
Ogólna powierzchnia gospodarstwa 199
Powierzchnia łąk i pastwisk 225
Powierzchnia upraw: zbóż, kukurydzy, 
oleistych, strączkowych, włóknistych, 
tytoniu i ziemniaków wysokoskrobiowych.
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Łączna dopłata w roku 2005

Punkt krawiecki „SZYJEMY RA-
ZEM”  w miesiącu lipcu 2003 orga-
nizuje kursy:
	podstawowy kurs krawiecki
	kurs szycia narzut i patchorków

Osoby zainteresowane prosimy o 
zgłaszanie się do punktu się do punktu 
krawieckiego (budynek starej szkoły) 
w godzinach 8.00 - 16.00

Anna Mokrzycka
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W Zespole Szkół w Nawsiu Brzo- 
steckim tegoroczny Dzień Dzie-

cka przebiegł bardzo radośnie. Dzieci 
ze szkoły podstawowej w tym dniu 
wyjechały na basen do Jasła. Był on 
jedną z form rekreacji i wypoczynku, 
które chcemy zaszczepić u dzieci w 
ramach prowadzonej edukacji proz-
drowotnej i promocji zdrowia, w myśl 
przysłowia „czym skorupka za młodu 
nasiąknie...”. Wyjazdy te mogliśmy zor-
ganizować dzięki pomocy finansowej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która pokryła koszty 
wynajmu autokaru, za co składamy 
serdeczne podziękowania na ręce Pana 
Przewodniczącego Leszka Bieńka - 
Wójta Gminy Brzostek.
 Dzieci w tym dniu bawiły się też 
wspaniale podczas loterii fantowej, do 
której fanty i nagrody otrzymaliśmy ze 
sklepów brzosteckich: Pana Szybista 
Andrzeja, Kaliny Dariusza, Agnieszki 
Skorupy oraz Wojciecha Siedleckiego 
ze sklepu w Nawsiu.
Wszystkim darczyńcom składamy 
podziękowania.
 Za pieniądze uzyskane z loterii (150 
zł) i ze sklepiku szkolnego (120 zł) 
opłaciliśmy wstęp na basen dla dzieci.
 Część fantów przyniosły same dzieci 
i nauczyciele naszej szkoły- zabawa 
była super, kiedy brakło dzieciom pie-
niędzy mogły ciągnąć losy za wiersz, 
piosenkę lub zagadkę.
Serdeczne podziękowania składamy 
też Pani Małgorzacie Drozd - Delika-
tesy Centrum w Brzostku za dofinan-
sowanie wycieczki szkolnej dla dzieci 
młodszych w kwocie 200 zł - zakup 
biletów do teatru w Tarnowie. Tym 
większa była radość, iż wycieczka ta 
zorganizowana była z okazji Dnia Dzie-
cka, a nie każdego rodzica było stać na 
pokrycie tak wysokich kosztów. Dzięki 
dofinansowaniu większa liczba dzieci 
mogła obejrzeć prawdziwy spektakl w 
prawdziwym teatrze, być może będzie 
to ich jedyny raz w życiu.
 W przedszkolu ten dzień też prze-
biegł niecodziennie. Panie w kuchni 

przygotowały różne smakołyki a w 
„Zerówce” odbyło się podsumowanie 
całorocznego konkursu pt. „Wszyscy 
czytamy dzieciom”. Niektóre dzieci 
poznały ponad 100 nowych książek, 
które czytali im w domu starsi. Wzbo-
gaciło to na pewno ich wiedzę o świecie 
i wzbudziło zainteresowanie książką. 
W nagrodę otrzymały śliczne bajeczki 
(w kwocie 60 zł) ufundowane przez 

Wszystkie dzieci nasze są... Komitet Rodzicielski, które w czasie 
wakacji mogą już przeczytać same. Z tej 
okazji Dyrektor Zespołu ufundował dla 
starszaków książkę o grzecznej dziew-
czynce Martynce, a dla maluchów Króla 
Lwa z puzzlami (w kwocie 52 zł).
 Dzieci zasługują na odrobinę wię-
cej miłości w tym dniu od dorosłych, 
szczególnie w dzisiejszym zabieganym 
świecie, w którym często brak rodzicom 
czasu dla swoich pociech.

Cecylia Balasa

Wyjazd rekreacyjny na basen z okazji Dnia Dziecka

Dzieci z „zerówki” z nagrodami książkowymi

W Międzypowiatowych Zawodach  
Lekkoatletycznych, które odbyły 

się 5 czerwca w Nowym Żmigrodzie 
startowała młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Brzostku.
W kategorii klas I - IV najszybsza 
okazała się Patrycja Pisarek zdobywa-
jąc I miejsce na dystansie 500 m. W 
kategorii klas VI drugie miejsce zajęła 
Ola Lisowska na dystansie 800 m oraz 
Damian Halz na dystansie 1200 m.
Gimnazjalistki natomiast nie dały szans 

swoim koleżankom i zajęły wszystkie 
miejsca na podium. Na dystansie 1200 
m - I miejsce Angelika Błoniarz, II 
miejsce Paulina Krajewska, IV miejsce 
Pisarek Monika i V miejsce Marzena 
Wójcik.
Chłopcy z gimnazjum okazali się tym 
razem nieco słabsi od dziewcząt, bo 
zajęli na dystansie 1800 m dopiero VI 
miejsce - Rafał Kolbusz i VII miejsce 
Tomasz Porębski.

Magdalena Machaj

Nie dali szans swoim rywalom

Zdobywczyni II miejsca Ola Lisowska
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Punkt krawiecki „SZYJEMY RA-
ZEM”  w miesiącu lipcu 2003 orga-
nizuje kursy:
	 podstawowy kurs krawiecki
	 kurs szycia narzut i patchor-
ków

Osoby zainteresowane prosimy o 
zgłaszanie się do punktu się do punktu 
krawieckiego (budynek starej szkoły) 
w godzinach 8.00 - 16.00

Sławomir Tocki, uczeń klasy piątej  
Szkoły Podstawowej w Nawsiu 

Brzosteckim okazał się najlepszym 
matematykiem w Szkołach Podstawo-
wych gminy Brzostek w roku szkolnym 
2002/2003.
 Najpierw w grudniu 2002r. „pobił” 
wszystkich uczestników „Asa mate-
matycznego” na szczeblu szkolnym (a 
więc nie tylko swoich rówieśników z kl. 
V, ale także uczniów kl. VI) uzyskując 
13 pkt. na 16 możliwych i zakwalifiko-
wał się do Gminnego Konkursu.
 W zawodach gminnych, które od-
były się 12 marca 2003 r. w Szkole 
Podstawowej w Brzostku również zajął 

„As”matematyczny z Nawsia Brzosteckiego
I miejsce z wynikiem 27 pkt. na 30 
możliwych.
 W dniu 19 maja 2003 r. trójka dzieci 
z gminy Brzostek reprezentujących 
Szkoły Podstawowe: w Nawsiu Brzo-
steckim, Smarżowej i Brzostku wzięła 
udział w III etapie konkursu As Mate-
matyczny w Dębicy (w Szkole Podst. 
nr 9).
 Tym razem Sławek uzyskał 21 
punktów na 30 możliwych, zajmując 
10 miejsce wśród „ASÓW” matema-
tycznych w powiecie dębickim. 

Opiekunka Janina Przewoźnik
„As” matematyczny Sławek Tocki

Internet jest niewątpliwie jednym z  
największych wynalazków XX wie-

ku. Podobnie jak telewizja i komputer 
stanowi on narzędzie pomagające w 
pracy i nauce, ale wykorzystywane 
nieumiejętnie może być powodem 
uzależnień użytkownika.
 Współczesny uczeń coraz rzadziej 
sięga po książkę, jest coraz mniej 
samodzielny, korzysta z gotowych 
rozwiązań w Internecie. Trudno się 
temu dziwić, skoro wykorzystanie 
Internetu przynosi wiele nowych moż-
liwości, także zwiększa wydajność 
pracy, poprawia jej jakość. Najważ-
niejszą zaletą Internetu jest dostęp 
do szybkiej informacji i niezwykła 
zasobność sieci WWW, pozwalająca 
zaspokoić indywidualne gusta i za-
interesowania. Dlatego też nauczenie 
dzieci i młodzieży rozsądnego ko-
rzystania z mediów, szczególnie, gdy 
chodzi o Internet, oraz zapobieganie 

uzależnieniom w tej dziedzinie stał 
się jednym z najważniejszych obecnie 
zadań wychowawczych w rodzinie i 
szkole.
 Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Nawsiu Brzosteckim mają doskonałą 
okazję do rozwijania swoich umie-
jętności informatycznych nie tylko 
podczas lekcji informatyki, ale także 
na zajęciach pozalekcyjnych w biblio-
tece szkolnej. Założenie tzw. „stałego 
łącza” internetowego w tym roku 
szkolnym umożliwiło prowadzenie 
zajęć z wykorzystaniem Internetu, a 
tym samym większy dostęp do szyb-
kiej informacji. Uczniowie rozwijając 
swoje zainteresowania medialne uczą 
się odpowiedzialnego korzystania z 
komputera i Internetu. Poznają nie 
tylko zalety dostępności do sieci 
WWW, ale również zagrożenia, na 
jakie narażony jest internauta.
 Członkowie Koła Przyjaciół Biblio-

teki, dbając o to, by „ich” biblioteka 
była prawdziwym centrum informacji 
w szkole, przygotowują i prezentują 
inscenizacje, m.in. zachęcające do 
szerszego zainteresowania książką, 
aktywnego wypoczynku, a także in-
scenizacje, które ukazują w swej treści 
problemy współczesnego pokolenia 
internetowego. Przede wszystkim 
uczniowie opracowują i na bieżąco 
uaktualniają różnotematyczne gazetki 
ścienne, wykorzystując do tych celów, 
m.in., zasoby sieci WWW i materia-
ły z działu o Unii Europejskiej. To 
nowy dział w naszej bibliotece, który 
utworzyliśmy w oparciu o darmowe 
materiały przysłane na prośbę Dyrek-
tora Szkoły i bibliotekarza skierowane 
do różnych instytucji, m.in., Polskiej 
Fundacji im. Roberta Schumana, Re-
gionalnego Centrum Informacji Euro-
pejskiej, Urzędu Komitetu Integracji 
Europejskiej, Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce.

Bibliotekarz

Internet w bibliotece

Gimnazjum i Ochotnicza Straż Po- 
żarna w Siedliskach-Bogusz dzię-

kują wszystkim, którzy przyczynili 
się do stworzenia miłej atmosfery na 
festynie 18 maja z okazji zawodów 
młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Dopisała pogoda, publiczność, zawod-
nicy, piłkarze, młodzi i dorośli strażacy, 
oraz sponsorzy nagród na loterię.
 Fanty przekazali: Leszek Bieniek 
- nagroda główna, Jan Szczepanik, 
Elżbieta Łukasik, Irena Nosal, Andrzej 
Jędrzejczyk, Stanisław Kuczek, Roman 
Parat, Marian Pasisz - Comercial Union, 
PZU Dębica, Fabryka Farb i Lakierów 
„ŚNIEŻKA”, Hurtownia „WIKTO-
RIA”, Masarnia „TAURUS” w Pilźnie, 
Hurtownia Ogrodnicza - Kalina Adam, 
Hurtownia AGD - Ramut Marek, Pan 
Jacek Miałkowski - „FUJI FILM”, 
Hurtownia „GOŚKA” - Klecie

 Dziękujemy też firmie „EMAR”, 
oraz Panu Stanisławowi Jędrzejczy-
kowi z pomocy drogowej z Brzostku za 

dostarczenie narzędzi do pokazu cięcia 
wykonanego przez Strażaków z OSP 
Brzostek.

Podziękowanie
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Zgodnie z kilkuletnią tradycją nowy  
Zarząd Koła Wędkarskiego „Wisło-

ka” i w tym roku zorganizował Dzień 
Dziecka dla młodych miłośników węd-
karstwa. Liczba uczestników przeszła 
najśmielsze oczekiwania. W zawodach 
udział wzięło 46 zawodniczek i zawodni-
ków z Brzostku, Skurowej, Kleci, Nawsia 
Brzosteckiego, Januszkowic, Woli Brzo-
steckiej, Bukowej i Jasła. W grupie młod-
szej (do lat 12) startowały 3 dziewczęta 
oraz 9 chłopców. W grupie starszej udział 
wzięło 31 zawodników. Zwycięzcami 
zostali w grupie młodszej:
I Katarzyna Sepioł - 87 dkg, 28 szt.
II. Mariola Wróbel - 63 dkg, 25 szt.
III. Arek Rak - 55 dkg, 10 szt.
IV. Edyta Wróbel - 17 dag, 6 szt.
V. Dawid Dziedzic - 17 dag, 4 szt.
IV. Dawid Rak - 14 dag, 8 szt.
W grupie starszej:
I. Rafał Baran - 67,5 dag, 19 szt.
II. Sebastian Szarek - 58,5 dag, 23 szt.
III. Marcin Krajewski - 41 dag, 14 szt.
IV. Radek Wojnarowski - 38 dag, 14 
szt.
V. Tomasz Sudoł - 26 dag, 7 szt.
VI. Dawid Siwek - 9 dag, 2 szt.
 Wymienieni uczestnicy otrzymali cen-
ne nagrody rzeczowe. Wszyscy pozostali, 
nagrody pocieszenia.
 Nagrodę finansową za złowienie 
najdłuższej ryby odebrał Arek Rak, a 

Taaaka ryba!

za najmniejszą Edyta Wróbel. Zawody 
zakończył poczęstunek z grila i lody.
 Wspaniałe nagrody i dodatkowe 
atrakcje młodzi wędkarze zawdzięczają 
sponsorom, którym tą drogą Zarząd Koła 
składa serdeczne podziękowania. Byli 
nimi: (według alfabetu) Leszek Bieniek, 
Małgorzata Drozd, Adam Latoszek, Ju-
lian Zastawny, Lucyna i Józef Ziębowie 
oraz sponsor anonimowy.
 Piękna pogoda ściągnęła nad staw w 

Kleciach całą rzeszę osób towarzyszą-
cych. Ten udany dzień mógł się odbyć 
dzięki wielogodzinnej pracy dorosłych 
członków Koła przy wytyczaniu sta-
nowisk, naprawie sprzętu, donoszeniu 
zanęty a później ważeniu połowów i 
obliczaniu wyników.
 Wszystkich chętnych do łowienia, 
organizacji oraz pomocy w finansowaniu 
zapraszam za rok. 

W. Wojnarowski

Taką rybę - szczupaka długości 114cm o wadze 9,40 kg złowił w Wisłoce na  
wysokości stawów w Kleciach Wacław Wróbel z Nawsia Brzosteckiego 24 

maja 2003 roku. Na fotografii wspaniały okaz prezentują trzy córki wędkarza. 
Nic dziwnego, że wychowywane prze tatę hobbystę one również odnoszą sukcesy 
wędkarskie.

Czym skorupka za młodu...

Fot. U. Wojnarowska

Uczniowie ze szkoły podstawowej  
w Kamienicy Dolnej na Powia-

towych eliminacjach Konkursu”Poeci 
i pisarze-dzieciom”, które odbyły się 
w dniu 15.05.2003 r. w Puskowiu-
Osiedlu, zajęli pierwsze miejsce w 
kategorii „piosenka” w młodszej grupie 
wiekowej. Z piosenką p.t. „Najłatwiej-
sze ciasto w świecie” sześcioosobowy 
zespół z Kamienicy Dolnej pojedzie 
na eliminacje finałowe do Rzeszowa. 
Do finału zakwalifikowała się również 
praca plastyczna uczniów z S.P. w 
Kamienicy Dolnej. Natomiast uczen-
nica III klasy S.P. w Brzostku, Kinga 
Nawracaj zdobyła wyróżnienie w kate-
gorii recytacja. Zważywszy fakt, że w 
eliminacjach powiatowych brało udział 
bardzo dużo uczestników i poziom ich 
był bardzo wysoki, osiągnięcia dzieci 
z naszej gminy są niewątpliwie, dużym 
sukcesem.

E. M.

Laureaci  
Powiatowych  
Eliminacji Konkursu 
„Poeci i pisarze-dzieciom”
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (7) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Przeczesywanie naszego 
terenu przez KBW
W czerwcu 1949 roku liczne od- 

działy KBW oraz służby bez-
pieczeństwa (nie pierwszy już raz na 
tym terenie) rozpoczęły zakrojoną na 
szeroką skalę akcję przeczesywania 
lasów i wiosek na pograniczach po-
wiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i 
dębickiego. Powiadomieni o tym nasi 
ukrywający się podopieczni opuścili 
zagrożony teren i udali się do wcześ-
niej przygotowanych melin na terenie 
województwa krakowskiego.
 W połowie czerwca grupy wojskowe 
KBW dotarły do naszej wsi. Po kilku 
dniach przeczesywania terenu odkryto 
zamaskowany bunkier. Mieszkająca w 
pobliżu tego obiektu Genowefa Stani-
szewska, obawiając się aresztowania i 
śledztwa, opuściła swój dom i gospo-
darstwo w przebraniu zakonnicy. Zbiegł 
również jej bliski sąsiad, Władysław 
Kasprzyk oraz nauczyciel, mój kolega 
i podwładny, Stanisław Gawlik. Pani 
Staniszewska znalazła schronienie i 
pracę na jednej z plebanii w sąsiednim 
powiecie i tam już pozostała do swojej 
naturalnej śmierci. Kasprzyka zidenty-
fikowano i aresztowano w następnym 
roku. Stanisław Gawlik wyjechał do 
województwa Opolskiego i tam pra-
cował w szkole podstawowej jako na-
uczyciel. Wyśledzono go i aresztowano 
dopiero w 1951 roku.
 Ja również miałem możliwość 
ucieczki i ukrywania się. Dwukrotnie 
(jeszcze przed aresztowaniem) przy-
syłano do mnie łącznika, bym nie 
zwlekając udał się na przygotowaną 
melinę, albo dołączył do swoich byłych 
podopiecznych, ale odmówiłem i nie 
skorzystałem z tych propozycji. Posta-
nowiłem zostać na miejscu i podzielić 
los z tymi, którzy uciekać nie mogli lub 
nie chcieli. Czułem moralny obowiązek 
towarzyszenia i dzielenia losu razem z 
nimi. Nie wierzyłem w perspektywę 
rychłej zmiany stosunków społeczno-
politycznych w Polsce. Nie popełniłem 
żadnego czynu, którego mógłbym się 
wstydzić. Działałem zgodnie ze swym 
wewnętrznym przekonaniem o słusz-
ności mego postępowania opartego 

o zasady moralne prawa człowieka i 
obywatela oraz patriotyczny obowiązek 
wobec Ojczyzny, która przecież wtedy 
ani wolną, ani niezawisłą nie była. By-
łem w pełni świadomy konsekwencji 
swego postępowania i odpowiedzial-
ności. Byłem człowiekiem wolnym, 
samotnym, i jeżeli zamykano i karano 
tych, co mieli rodziny i małe dzieci, to 
uważałem, że moje miejsce winno być 
nie obok, a wśród nich, a moja ofiara 
jest o wiele mniejszą od ich ofiary i 
poświęcenia się w imię dobra wspól-
nego i sprzeciwiania się złu. Należało 
dać temu publiczne świadectwo. Nie 
chciałem ukrywając się narażać innych. 
Spodziewałem się kary, ale nie liczyłem 
na tak duży wyrok, jaki mnie i sądzo-
nym razem ze mną wymierzono.

Aresztowanie i więzienie 
śledcze w Jaśle
Aresztowany zostałem o świcie dnia  

26 czerwca 1949 roku. Przepro-
wadzono dokładną rewizję w szkole 
i moim mieszkaniu. Zabrano moje 
książki, notatki, utwory, gromadzone 
wycinki z prasy i inne rzeczy, których 
już nie odzyskałem.
 Około godziny dziewiątej przy-
prowadzono pod szkołę dalszych 
zatrzymanych i popędzono nas pieszo, 
otoczonych kordonem wojska KBW do 
Wsi Huta Gogołowska. Tu rozstawiono 
nas pojedynczo, twarzą do ściany w 
jednej z sal szkolnych, pod silną strażą 
i rozpoczęto pojedyncze przesłuchania, 
które odbywały się w sąsiedniej sali. 
Wieczorem przewieziono nas na Po-
sterunek MO w Brzostku, a stamtąd w 
nocy do UB w Jaśle. Było nas zatrzyma-
nych 12 osób: pani Elżbieta Motykowa 
i jej syn Jan, pan Osmólski Tadeusz i 
jego córka Zofia - uczennica gimnazjum 
w Pilźnie, pan Władysław Piątek oraz 
jego córka i zięć, Genowefa i Edward 
Kosibowie, Adolf Rzędziński i Andrzej 
Dachowski, a także stróż szkolny z 
Kamienicy Górnej, Jan Zastawny i 
dorastający młodzieniec Tadeusz Haj-
duk, który akurat znalazł się w pobliżu 
szkoły i wypytywał ciekawie, co się 
tu dzieje, i ja. Tych dwóch ostatnich 
zwolniono po kilku dniach śledztwa, 

gdyż rzeczywiście nic o sprawie nie 
wiedzieli.
 Przez cały dzień, pomimo upału, nie 
podano nam nawet kropli wody, ani nic 
do picia czy jedzenia. W czasie przesłu-
chań przez funkcjonariuszy UB i KBW 
już w szkole, i później na posterunku w 
Brzostku, na skutek wyczerpania i bicia 
kilkakrotnie traciłem przytomność, o 
co przesłuchujący mieli do mnie wiel-
kie pretensje, że symuluję i celowo 
utrudniam im ich ciężką pracę. Około 
północy znaleźliśmy się w Powiatowym 
Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego 
(PUBP) w Jaśle. Po przeprowadzeniu 
szczegółowej rewizji osobistej, za-
braniu pasków, sznurowadeł i innych 
rzeczy osobistych do depozytu, umiesz-
czono nas w celach, znajdujących się w 
piwnicach budynku UB.
 Funkcjonariusze i strażnicy UB 
utworzyli swego rodzaju szpaler z 
wolnym przejściem pośrodku. Pchnięty 
przez jednego z nich, znalazłem się na 
początku tego szpaleru i odbijany jak 
piłka z rąk do rąk za pomocą kopnięć, 
uderzeń i szturchańców przebyłem 
pierwszą w swym życiu (ale nie ostat-
nią) tego rodzaju ścieżkę zdrowia. 
Wylądowałem głową w dół poprzez 
strome schody na korytarzu wiodącym 
do cel więziennych, znajdujących się w 
podpiwniczeniu budynku. Stąd za nogi 
wciągnięty zostałem do jednej z tych 
cel. Usłyszałem zamykanie obitych gru-
bą blachą drzwi i zgrzyt przekręcanego 
klucza w zamku. W celi stała jedna duża 
prycza drewniana i kubeł na nieczysto-
ści. Innych sprzętów nie było. Uchyliła 
się od zewnątrz przysłona umieszczona 
w drzwiach wizjera (judasza) i zoba-
czyłem obserwujące mnie ludzkie oko. 
Podniosłem się z cementowej podłogi i 
usiadłem na rogu pryczy. Nie było koca 
ani żadnej pościeli. Bolały mnie wszyst-
kie mięśnie i kości. Czułem ogromne 
zmęczenie fizyczne i psychiczne. 
Ściągnąłem marynarkę, kładąc ją za 
poduszkę i spróbowałem się położyć 
na pryczy i zasnąć. Przez znajdujące się 
pod sufitem jednej ze ścian zakratowane 
i osłonięte od zewnątrz drewnianym 
koszem okienko sączył się już brzask 
letniego poranka. Szybko zasnąłem.
 Zerwało mnie na równe nogi gwał-
towne otwarcie skrzypiących drzwi 
celi. W wejściu do celi stał obok klucz-
nika funkcjonariusz UB w mundurze 
porucznika. Usłyszałem jego donośny 
głos: No, kto tu wszedł do was? Ch...? 
Zastanawiałem się, co mam mu odpo-
wiedzieć. Milczałem zaskoczony tym 
jego zapytaniem i tak dosadnym, nie-
cenzuralnym określeniem swojej osoby. 
Porucznik powtarzał coraz głośniej: No, 
kto ja jestem? Ch... czy nie ch...? Ch... 
czy nie ch...?! - Tego ja nie wiem, pro-
szę pana - odpowiedziałem. Tylko nie 
proszę pana - ryczał porucznik. Panów 
już w Polsce nie ma! Panowie są w Lon-
dynie! Ja jestem obywatel porucznik, a 
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wy jesteście śmierdzący więzień trzy-
many w śledztwie! - Tak jest, obywatelu 
poruczniku - krzyknąłem. No, widzicie, 
teraz już lepiej. My was tu nauczymy 
różnych rzeczy, moresu i szacunku dla 
władzy, ale najpierw musicie wiedzieć, 
że jak ktoś ze służby wchodzi do celi, 
to należy się meldować stojąc na bacz-
ność. Czy wiecie jak? - zapytał. - Nie 
wiem - odpowiedziałem. No, to sobie 
zapamiętajcie. Meldujecie się tak: Oby-
watelu (taki a taki - wymienić jego woj-
skowy stopień), więzień zatrzymany w 
śledztwie (taki a taki - wymienić swoje 
nazwisko) melduje: Cela numer (taki a 
taki), stan więźniów celi (taki a taki), 
obecnych (tylu a tylu). A teraz spró-
bujcie zameldować mi się poprawnie. 
Spróbowałem. Z małymi poprawkami 
wyszło dobrze. Tak rozpocząłem mój 
więzienny nowicjat. Tego samego dnia 
sfotografowano mnie w różnych pozy-
cjach i ujęciach oraz wzięto odciski z 
moich palców.

Pierwsze przesłuchanie
Na pierwsze przesłuchanie w UB zo- 

stałem zaprowadzony dopiero 
w nocy. Noce - to szczególnie ulubio-
na pora przeprowadzania śledztwa i 
przesłuchań więźniów przez oficerów 
śledczych UB. Metody śledztwa były 
niewybredne i dotkliwe. Przyznaję 
jednak, że nie doświadczyłem różnych 
okropności, o których dowiadywałem 
się już później w więzieniach karno-
śledczych i karnych z opowiadań 
różnych więźniów, a które oni prze-
chodzili w katowniach powiatowych 
i wojewódzkich urzędów bezpieczeń-
stwa. Ze względu na moją wątłą i 
słabą kondycję fizyczną łatwo w czasie 
śledztwa traciłem przytomność i moi 
oprawcy miast wyżywać się sadystycz-
nie, musieli mnie cucić i postępować 
bardziej łagodnie i ostrożnie. Przynaj-
mniej w początkowej fazie śledztwa, 
gdy uważali, że mają do czynienia z 
jakąś grubszą rybą z podziemia, od 
której należy wyciągnąć jak najwięcej 
wiadomości. Później orzekli, że jestem 
niczym, śmierdzącym gównem, lichą 
pajęczynką, głupim, naiwnym Chry-
stusikiem. Ten ostatni epitet nadał mi 
wspomniany wyżej porucznik, który 
uczył mnie jako pierwszy, jak się mam 
meldować i lubił dyskutować o religii 
i wierze. Przeszedłem jednak przez 
ciemnice i karcery, bicie po twarzy i 
głowie, deptanie po palcach, podpina-
nie pod prąd elektryczny, bicie prętem 
po stopach i palcach oraz podobne 
metody i eksperymenty śledcze.
Wyżywienie na UB w Jaśle było 
marne. Rano pajda chleba i pół litra 
czarnej kawy zbożowej. Chleba miało 
starczyć na cały dzień. W południe pół 
litra rzadkiej zupy. Na kolację znów 
pół litra „kawolury” lub herbaty. Cele 
były wilgotne, brudne i pełne robactwa, 
karaluchów i prusaków. Przez kilka 

tygodni byłem w celi sam. Nabawiłem 
się świerzbu między palcami rąk, a w 
pachwinach potworzyły się ropiejące, 
bolesne i swędzące wrzody, i ropiejące 
rany spowodowane brudem i niele-
czonym świerzbem. Wreszcie sprowa-
dzono lekarza. Pooglądał wszystkich 
więźniów. Stwierdził świerzb. Przepisał 
maść przeciwświerzbową, zalecił ką-
piele, szare mydło, dezynfekcję cel.
 Cele zdezynfekowano i pobielono 
świeżym wapnem. Przez kilka dni do-
starczano do cel coś w rodzaju wanny, 
gorącą wodę, szare mydło i maść. Go-
rzej było ze zmianą odzieży i bielizny 
osobistej. Dlatego resztek świerzbu 
pozbyłem się dopiero w więzieniu w 
Rzeszowie, gdzie były lepsze warunki 
higieniczne.
 Rodziny nasze nie ustawały w sta-
raniach o to, by się dowiedzieć, gdzie 
się znajdujemy i co się z nami dzieje. 
Odprawiano je z kwitkiem. Dopiero 
pod koniec miesiąca naszego tutaj po-
bytu otrzymałem pierwszą, dostarczoną 
mi przez brata Antka paczkę, a w niej - 
nieco sucharów, cebuli i papierosów. Na 
widzenie się z bratem nie pozwolono. 
Pozwolono mi tylko napisać kilka słów 
z prośbą o doręczenie koca i bielizny 
osobistej. Na widzenie się z kimś z 
rodziny czy przyjaciół nie pozwolono 
(ze względu na dobro śledztwa).
 Po kilku dniach pobytu w celi po-
siadłem dość dobrą orientację słuchową 
w stosunku do usytuowania cel i tego 
co się w nich dzieje. Za dnia i w nocy 
zwykle bezbłędnie odgadywałem, kogo 
biorą na przesłuchania, z której celi i 
w jakim wraca stanie. Często zdarzało 
się, że przesłuchujący więźnia oficer 
śledczy miał obok siebie pomocników. 
W czasie jednego z takich przesłuchań 
obok mojego oficera śledczego, znane-
go nam już „ch...” (nazywał się praw-
dopodobnie Jagiełło), oprawiało mnie 
dwóch jeszcze oficerów śledczych. 
Jeden z nich, w randze porucznika, 
nazwiskiem Piątek (lub Piontek) był za-
stępcą szefa UB w Jaśle. Nazwiska dru-
giego podporucznika już nie pamiętam. 
Siedziałem na brzeżku krzesła w środku 
pokoju, odpowiadając na krzyżowy 
ogień pytań. Przy którejś z kolejnych 
odpowiedzi usłyszałem wrzask Piąt-
ka: Łżesz, sukinkocie! Równocześnie 
uderzył mnie od tyłu głowy otwartą, 
wielką jak łopata dłonią. Moje prawe 
ucho znalazło się w środku uderzającej 
dłoni, a wciskany gwałtownie do wnę-
trza ucha słup powietrza rozsadzał mi 
głowę. W oczach zamigotały miliony 
gwiazd, a w mojej głowie rozkołysały 
się wszystkie dzwony świata, z nosa 
pociekła krew. Palce wielkiej dłoni 
uderzyły mój nos i usta, tamując oddech 
i głos. Spadłem z krawędzi krzesła, 
tracąc przytomność. Gdy się ockną-
łem, byłem mokry od wylanej na mnie 
wody, leżałem na podłodze, jęcząc. 
Coś do mnie mówiono, ale ja nic nie 

słyszałem i nie rozumiałem. Przerwano 
przesłuchanie i odprowadzono mnie do 
celi. Powoli wracałem do siebie, a po 
kilku dniach i w głowie przestawało mi 
szumieć. Nie przebywałem już sam w 
celi. Przenoszono mnie coraz do innych 
wspólnych. W ten sposób poznałem 
większość przebywających wówczas 
więźniów na UB w Jaśle.
 Między innymi zetknąłem się tu z 
inżynierem nafciarzem, panem Bro-
nisławem Gąską. Pan inżynier liczył 
sobie około sześćdziesięciu lat. Był 
specjalistą do spraw eksploatacji ropy 
naftowej i gazu ziemnego. W czasie 
I wojny światowej służył w Armii 
Austriackiej jako kapitan kawalerii. 
Aresztowano go w podejrzeniu o sa-
botaż gospodarczy. Był pewny, że po 
wyjaśnieniach zostanie zwolniony. 
Był pozytywnie nastawiony do władzy 
ludowej. Przekonywał nas, że opór i 
walka przeciw nowej władzy socja-
listycznej nie ma żadnych szans, że 
wyniszcza tylko naród polski, że należy 
się dla dobra kraju i narodu tej nowej 
władzy podporządkować i wziąć się 
wspólnie za rzetelną pracę z pożytkiem 
dla ogółu. Kiedy jednak po pierwszym 
przesłuchaniu wrócił do celi z podbitym 
okiem zaczął tracić pierwotną pewność 
siebie. - Panowie - żalił się nam - to jest 
nie do pomyślenia, że tak można trakto-
wać człowieka. Kogo oni zatrudniają w 
tej służbie bezpieczeństwa? To przecież 
ciemniaki i sadyści i nie idzie się z nimi 
dogadać, bo niczego nie rozumieją 
lub nie chcą rozumieć. Może mi pan 
wytłumaczy - zwrócił się do mnie - co 
znaczy słowo „ty blać, ty sakramencka 
blać”, bo tak mnie dzisiaj nazwali.
 Nie zna pan języka rosyjskiego 
- zapytałem. - Nie znam - odpowie-
dział. Znam dobrze język niemiecki, 
trochę słabiej angielski i francuski, 
ale rosyjskiego prawie wcale. - To 
niech pan następnym razem grzecznie 
o to zapyta swego oficera śledczego 
- poradziłem panu Gąsce. W nocy 
zabrano go na kolejne przesłuchanie. 
Wrócił bardzo smutny. - Wie pan już, 
co znaczy to słowo - zapytałem. - I tak 
i nie - odpowiedział inżynier. Kiedy 
zapytałem i poprosiłem pana porucz-
nika o wyjaśnienie - ciągnął inżynier 
- to ten zaczął się śmiać jak głupi, a 
po chwili powiedział mi, że „blać - to 
taki człowiek jak ja, że ja jestem taka 
swołocz i menda społeczna, taka sakra-
mencko głupia i wyrafinowana blać”. 
Rozśmieszyło nas to wyjaśnienie, ale 
po chwili wyłożyłem panu Gąsce w 
sposób dosadny i wyraźny znaczenie 
tych słów. Pan inżynier jeszcze bardziej 
posmutniał i spuścił głowę. Było mi go 
żal.

c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”
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5 lutego 2003 roku został ogłoszony  
konkurs pt. „Z FrontPagem za Pan 

Brat” w dwóch kategoriach: „Nasza 
mała ojczyzna” i „Patron naszej szko-
ły”.
 Strona internetowa mogła być wy-
konana na zajęciach kółka komputero-
wego lub w domu. Przy wykonywaniu 
strony uczniowie mogli korzystać z 
materiałów zamieszczonych w Inter-
necie, a szczególnie na stronach inter-
netowych: www.brzostek.prv.pl, www.
brzostekgim.prv.pl, www.brzostekfoto.
art.pl. 
 Konkurs, podobnie jak rok temu, 
wzbudził zainteresowanie wśród ucz-
niów. Ci, którzy zdecydowali się na 
wzięcie w nim udziału, otrzymali oczy-
wiście instrukcje do obsługi programu 
FrontPage.
 Zwróciłem, się do pana wójta Lesz-
ka Bieńka o pomoc, nie odmówił mi, 
zgodził się wynagrodzić prace młodych 
webmasterów. Trudy pracy uczniów 
wspomogła również Rada Rodziców, 
a także sklep komputerowy „PLUS” 
z Jasła. Kilka upominków zakupiłem 
osobiście.
 Termin składania prac upłynął 11 
maja, a pięć dni później odbył się finał 
II edycji konkursu. Po przygotowaniu 
przez uczniów swoich prac, powitali-
śmy zgromadzonych gości, a następnie 
zastępca wójta Jan Szczepanik dodał 
odwagi wszystkim uczniom. Prezen-
tacji prac przyglądała się komisja w 
składzie: Józef Nosal - opiekun strony 
internetowej Gminy Brzostek, Wiesław 

II edycja konkursu  
informatycznego

Kieca - przedstawiciel Urzędu Gminy, 
Józef Parat i Jacek Berek - nauczyciele 
gimnazjum. Każda praca była przedsta-
wiana osobiście przez jej autora. Na-
stępnie członkowie jury samodzielnie 
przeglądali strony konkursowe.
 Komisja po naradzie i przeliczeniu 
punktów wyłoniła zwycięzców. W ka-
tegorii „Patron naszej szkoły” I miejsce 
zdobyła uczennica klasy II c - Anna 
Ramut, w kategorii „Nasza mała ojczy-
zna” I miejsce zajął ubiegłoroczny zwy-
cięzca Rafał Fundakowski, II - Bartosz 
Spirydowicz, III - Agata Staniszewska, 
Tomasz Barbarzak, Patryk Smoleń, IV 
- Mariusz Klich, V - Krzysztof Berek.
 Praca Rafała Fundakowskiego 
wywarła największe wrażenie na 
członkach komisji, dzięki temu, że za-
stosował kilka ciekawych efektów spe-
cjalnych; w sposób nowatorski stworzył 

stronę www. Słowa uznania otrzymała, 
również Anna Ramut za stworzenie 
wspaniałej strony o patronie naszego 
gimnazjum, Królowej Jadwidze.
 Nagrody (skaner, bezprzewodowa 
klawiatura i mysz, joystick, mysz z rol-
kami, kieszeń na dysk, filtr na monitor, 
zestaw głośników, listwa zasilająca - w 
sumie na kwotę około 850 zł) zostały 
wręczone wszystkim uczestnikom kon-
kursu.
 Jako organizator konkursu ser-
decznie dziękuje sponsorom, którzy 
przyczynili się do uatrakcyjnienia 
rywalizacji wymagającej od uczniów 
wielu godzin pracy, a także członkom 
komisji za poświecony czas. Mam 
nadzieję, że za rok znów się będziemy 
mogli podziwiać wspaniałe prace na-
szych wychowanków.

P. Batycki

Uczestnicy konkursu informatycznego wraz z opiekunem i komisją
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Pierwszego czerwca w Międzynaro- 
dowy Dzień Dziecka Teatrzyk 

„Biedronki” działający przy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za-
prezentował sztukę teatralną Andrzeja 
Grabowskiego- farsę z morałem dla 
młodszych i starszych „Złote berło 
króla”. Wystawienie tej sztuki było dość 
trudnym zadaniem. Po raz pierwszy 
teatrzyk zmierzył się z tekstem saty-
rycznym napisanym przez znanego i 
poczytnego autora książek dla dzieci 
i młodzieży-Andrzeja Grabowskiego-
Kawalera Orderu Uśmiechu.
Dosadny, pełen humoru tekst sztuki 
bardzo przypadł do gustu dzieciom i 
świetnie sobie z nim poradzili. Teatrzyk 
„Biedronki” działa przy GOK-u w 
Brzostku ponad cztery lata. Dzieci co 
prawda, ciągle się zmieniają, ale są i 
takie, które uczestniczą w zajęciach tea-
trzyku kilka lat. Jest dziewczynka, obec-
nie uczennica gimnazjum, która działa 
w teatrzyku od początku jego istnienia. 

Obecny skład zespołu: Barbara Wilk, 
Joanna Wilk (siostry z najdłuższym sta-
żem), Kinga Bielecka, Monika Czekaj, 
Marta Machura, Damian Krajewski, 
Marcin Pieniądz, Amelia Przewoźnik, 
Grzegorz Pisarek, Agnieszka Smoła, 
Gabriel Sarna, Kamil Wójcik i Jadwiga 
Tułecka.
Ze względu na 
fakt, że w tym 
s a m y m  d n i u 
miejscowe gim-
nazjum organi-
zowało festyn, 
p r e m i e r o w e 
przedstawienie 
teatrzyku od-
było się w póź-
nych godzinach 
p o p o ł u d n i o -
wych. Jeszcze 
w czerwcu, te-
atrzyk wyjedzie 
z tym przed-

stawieniem do Wiśniowej na Mię-
dzypowiatowy Przegląd Teatrzyków 
Dziecięcych organizowany w ramach 
obchodów Dni Wiśniowej. Wszystkim, 
którzy w jakiś sposób pomagali w 
realizacji tego przedstawienia CKiCz 
w Brzostku składa serdeczne podzię-
kowania.

E. M.

Premiera Teatrzyku „Biedronki”



W dniu 24.04.03r. w Gimnazjum w  
Siedliskach-Bogusz odbył się 

konkurs międzygimnazjalny pt. „Po-
znaj Swoją Gminę” zorganizowany 
przez zespół nauczycieli (Beatę Błąd, 
Jolantę Socha i Teresę Radelczuk), do 
uczestnictwa którego zaproszono ze-
społy klasowe z wszystkich gimnazjów 
z terenu Gminy. Celem konkursu było 
promowanie walorów turystyczno-
przyrodniczych okolic Brzostku, idei 
ekologicznych i ochrony środowiska 
związanych z „Dniem Ziemi” a także 
propagowanie zachowań asertywnych 
wśród uczniów.
 Do konkursu przystąpiło cztery ze-
społy z miejscowego Gimnazjum oraz 
jeden zespół klasowy z Gimnazjum w 
Nawsiu Brzosteckim.
 Konkurs składał się z trzech etapów. 
W pierwszym - plastycznym drużyny 
uczestniczące miały za zadanie zapre-
zentowanie tak zwanego „Witacza”, 
czyli projektu tablicy ustawionej przy 
drodze, witającej osoby wjeżdżające 
do gminy. W dalszej części tego etapu 
prezentowane były utwory artystyczne 
zawierające tematykę odnoszącą się do 
walorów przyrodniczych gminy.
 Drugi etap -zasadniczy poświęcony 
wiedzy o gminie i zarazem najwyżej 
punktowany. W tej części rywalizu-
jące zespoły miały okazję popisać się 
zgromadzoną wiedzą na temat własnej 
gminy i jej różnorodnych walorów 
przyrodniczych i historycznych. 
 W trzecim etapie uczestnicy insce-
nizowali krótkie historie o tematyce 
asertywności wśród młodzieży w 

Turniej wiedzy o Gminie w Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz
różnych trudnych sytuacjach.(organiza
torzy przedstawili wachlarz propozycji 
z którego należało wybrać jeden temat 
i zaprezentować mini scenkę).
 Na koniec odbyło się przedstawienie 
artystyczne poświęcone obchodom 
„Dnia Ziemi”.
 Konkurs posiadał wysoką oprawę 
organizacyjną. Zmaganiom drużyn 
przyglądało się i oceniało Jury w skła-
dzie: przew. P. Jan Szczepanik z-ca 
wójta, P. Irena Nosal - kier. GZOSiP, P. 
Marta Król - kier. Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa, P. Elżbieta 
Łukasik -skarbnik Gminy, P. Stanisław 
Samborski, P. Maria Grzesiakowska - 
właścicielka firmy „Marbet”. Ponadto 
gościem specjalnym konkursu była P. 
Czapla - wizytator Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie. 
 Jury w trakcie obrad wyłoniła zwy-
cięzców: I miejsce oraz nagrodę w 
wysokości 300 zł otrzymała drużyna 
Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim. 
Kolejne lokaty przypadły dla drużyn 
gospodarzy, i tak: II miejsce oraz 
nagrodę 200 zł otrzymała drużyna 
reprezentowana przez klasę III A, III 
miejsce oraz nagrodę 100 zł otrzymała 
drużyna z klasy II A, IV miejsce oraz 
nagrodę 50 zł otrzymała drużyna z 
klasy III C i miejsce V oraz nagrodę 50 
zł drużyna reprezentowana przez klasę 
II C.
 Miłym akcentem na zakończenie 
była dyskoteka wiosenna w czasie któ-
rej wyłoniono uczestnika w najbardziej 
ekologicznym przebraniu. Zwycięzcą 
został uczeń klasy III B Marcin Smoła, 

który także został nagrodzony. 
 Jury jak i zaproszeni goście bardzo 
wysoko ocenili poziom konkursu. 
Akcentowali potrzebę organizowania 
podobnych imprez w przyszłości dla 
rozbudzania wśród młodzieży zaintere-
sowania historią i bogactwem przyrody 
własnej okolicy.
 Na koniec można jedynie wyrazić 
pewien smutek, iż zaproszenie do reali-
zowanego przedsięwzięcia nie spotkało 
się z szerszym odzewem pośród mło-
dzieży gimnazjalnej z terenu Gminy.
 Organizatorzy dziękują za pomoc 
w realizacji konkursu „Poznaj Swoją 
Gminę”
Sponsorom:
- Pani Marii Grzesiakowskiej właści-

cielce firmy „Marbet”,
- Pani Sołtys Elżbiecie Gąsior i sołe-

ctwu wsi Siedliska Bogusz,
- Panu Sołtysowi Jerzemu Kmiecikowi 

i sołectwu wsi Głobikówka,
- Panu Sołtysowi Stanisławowi Konicy 

i sołectwu wsi Smarżowa,
- Panu Sołtysowi Zbigniewowi Smaga-

czowi i sołectwu wsi Grudna Dolna.
 Władzom Gminy: Panu Wójtowi 
Leszkowi Bieńkowi i pracownikom 
Urzędu Gminy w Brzostku.
 Organizatorzy składają również po-
dziękowania, Dyrektorowi Gimnazjum 
w Siedliskach Bogusz Panu Stanisła-
wowi Wójtowiczowi, z-cy Dyrektora 
Panu Piotrowi Szczepkowiczowi. i 
Dyrektorowi Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim Pani Urszuli Wojnarow-
skiej.

T. Radelczuk

Warto przeczytać
Leszek Podhorodecki
Czyngis-Chan

Czyngis-Chan to barwna opowieść o  
życiu i podbojach mongolskiego wo-

dza i twórcy średniowiecznego imperium. 
Autor - twórca wielu książek o tematyce 
historyczno-wojskowej pokazuje jak po-
wstawało wielkie państwo i oparty na sile 
system władzy: wyprawom wojskowym 
i niszczycielskim najazdom towarzyszą 
intrygi, rozgrywka o władzę i zbrodnie.


Mariusz Urbanek
Kisiel

Powiadał, że kiedy pisze rzeczy poważ 
ne, podpisuje je Stefan Kisielewski, 

kiedy mniej poważnie, po prostu Kisiel. 
Tak właśnie podpisywał przez 45 lat 
felietony w „Tygodniku Powszechnym”, 
które uczyniły go najchętniej czytanym, 

choć najmniej słuchanym dziennikarzem 
PRL-u. Komuniści nie chcieli go słuchać, 
bo mówił, że jest ich wrogiem. W wolnej 
Rzeczypospolitej nie słuchali go przyja-
ciele, bo mówił, że się z nimi kompletnie 
nie zgadza.


Agatha Christie
Czarna kawa

Sir Claud Amory, światowej sławy na 
ukowiec, opracowuje wzór na nowy, 

śmiercionośny materiał wybuchowy. 
Przekonany, że ktoś z domowników 
próbuje wykraść ten wzór, wzywa na 
pomoc Herkulesa Poirota. Niestety, 
słynny detektyw przybywa za późno: 
koperta ze wzorem ginie, a sir Claud 
zostaje otruty... Jedną z podejrzanych jest 
synowa zmarłego, młoda i piękna Lucia, 
z pochodzenia Włoszka. Czy okaże się 
ona drugą Lukrecją Borgią?

(wykorzystano materiał 
z ofert książkowych dla bibliotek)

Gminna Biblioteka Pu- 
bliczna sporządza bieżącą 

bibliografię „Gmina Brzostek na 
łamach Gazety Krakowskiej”. 
Kontynuuje również bibliogra-
fię zawartości „Wiadomości 
Brzosteckich”. Są to cenne 
źródła wiedzy dla zaintereso-
wanych naszym środowiskiem, 
dla uczniów i studentów. Za-
praszam do korzystania jak 
również do współpracy.

*****

Biblioteka przypomina  
Czytelnikom o zwrocie 

zaległych książek, które zo-
stały wypożyczone w 2002 r. i 
wcześniej. Uprzejmie prosi się 
o rozsądne podejście do sprawy, 
która stanowi problem nie tylko 
dla Biblioteki, ale również dla 
Czytelników.

M. Kawalec
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„Kieszeń, kieszeń, pusta kieszeń, 
co ja zrobić mam, 
Szkolnej Kasie Oszczędności 
swe pieniądze dam...”

Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzo- 
steckim od wielu lat propaguje 

wśród uczniów różne formy edukacji 
ekonomicznej. Głównie są to akcje za-
robkowe, oraz oszczędzanie na indywi-
dualnych książeczkach wg przysłowia 
ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka. 
Prace te podejmowane są w ramach 
Szkolnej Kasy Oszczędności prowadzo-
nej przez PKO Bank Polski S.A. 
 Co roku uczniowie naszej szkoły 
biorą udział w konkursie „Dziś oszczę-
dzam w SKO, jutro w PKO”, którego 
celem jest wyrobienie u dzieci nawyku 
świadomego oszczędzania, wyzwolenie 
inicjatywy i pomysłowości w samo-
dzielnym wypracowywaniu dochodów, 
a także przygotowanie do korzystania w 
przyszłości z usług banku. Uczniowie 
nie tylko oszczędzają indywidualnie, 
ale też uczestniczą w pracach porząd-
kowych, zbiórce i sprzedaży makula-
tury, butelek czy złomu. Organizujemy 
szkolne loterie fantowe, kiermasze, na 
których uczniowie sprzedają ofiarowa-
ne przez siebie, często samodzielnie 
wykonane przedmioty. Do jednej z 
takich akcji, o której warto wspomnieć, 
było sprzedawanie palm wielkanocnych 
wykonanych przez dzieci należące do 
SKO i Koła Misyjnego - organizacji 
działających w naszej szkole. Dzieci 

„pod okiem” opiekunek M. Gajda i M. 
Grygiel wykonywały (z materiałów 
przyniesionych przez siebie) palmy, 
które później sprzedawały zarówno w 
środowisku szkolnym jak i lokalnym. 
Pieniądze zarobione w czasie trwania 
tej akcji zasiliły konto Szkolnej Kasy 
Oszczędności na czas trwania kon-
kursu. Po jego zakończeniu pieniądze 
w kwocie 200 zł zostały wysłane na 
potrzeby dzieci z krajów Misji. Decyzję 
o przeznaczeniu tych pieniędzy dzieci 
podjęły jeszcze przed rozpoczęciem 
akcji „Palmy wielkanocne”. 
 Tegoroczna praca SKO zyskała rów-
nież uznanie Regionalnej Komisji Ocen 
Konkursu „Dziś oszczędzam w SKO 
jutro w PKO” Edycji 2002/2003. Zgod-
nie z założeniami konkursu Komisja 
oceniała różnorodność form działalno-
ści gospodarczej, pomysłowość, rozma-
itość akcji związanych z oszczędzaniem 

i pozyskiwaniem pieniędzy, udziałem 
w pracach społeczno-użytecznych, 
rozpowszechnianiem wśród młodzieży i 
dzieci wiedzy ekonomicznej oraz wyso-
kość wkładów pieniężnych przypadają-
cych na jednego ucznia. Oceniane były 
również kroniki szkolne pod względem 
estetyki i pomysłowości ich wykonania 
oraz wartości informującej i dokumen-
tującej działalność szkół i SKO. Nasza 
szkoła zajęła III miejsce i otrzymała 
nagrodę pieniężną:
- nagroda dla szkoły- 800 zł
- nagroda dla uczniów -500 zł 
- nagroda dla opiekuna - 300 zł
Na zakończenie roku szkolnego zosta-
ną zakupione nagrody rzeczowe dla 
uczniów biorących udział w konkursie, 
co na pewno zachęci pozostałe dzieci 
do oszczędzania w następnym roku 
szkolnym.

M. Gajda

Oszczędność i praca - ludzi wzbogaca

Policja informuje
W maju 2003 roku na terenie dzia- 

łania Komisariatu Policji w 
Brzostku zanotowano 14 zdarzeń, które 
są przedmiotem postępowań przygoto-
wawczych w sprawach o popełnienie 
przestępstwa, a w tym m.in.:
1. kradzież cudzej rzeczy - 1
2. wyrąb i kradzież drzewa z lasu - 1
3. wypadek drogowy - 3 (1 osoba za-

bita, 4 ranne)
4. kierowanie pojazdem mechanicznym 

w stanie nietrzeźwości - 4
5. groźby karalne - 2
6. uszkodzenie ciała - 2 (w tym 1 wy-

padek przy pracy)
7. uszkodzenie mienia - 1
 W wymienionych sprawach prowa-
dzone są dochodzenia w celu wyjaśnie-
nia okoliczności ich popełnienia oraz 
zebrania dowodów przeciwko spraw-
com wymienionych przestępstw.
 Ponadto w marcu policjanci Komi-

sariatu Policji w Brzostku sporządzili 
12 wniosków o ukaranie gdzie o winie 
sprawców zdecyduje Wydział Grodzki 
Sądu Rejonowego w Dębicy, nałożyli 
też 10 mandatów karnych, głównie za 
wykroczenia drogowe, a pouczyli i 
upomnieli 180 osób.

Policja ostrzega!
W ostatnim czasie na terenie woje- 
wództwa podkarpackiego zanotowano 
znaczny wzrost włamań do obiektów 
szkolnych i urzędów.
Sprawcy pokonują źle zabezpieczone 
okna, zamki w drzwiach lub przygoto-
wują wejście poprzez otwarcie zamka 
kwatery okiennej przed zamknięciem 
szkoły czy też urzędu. Głównym za-
interesowaniem sprawców jest sprzęt 
komputerowy, audiowizualny znaj-
dujący się w słabo zabezpieczonych 
pomieszczeniach.
W związku z powyższym proszę 

dyrekcje szkół i kierownictwo urzę-
dów o:
- wzmocnienie zabezpieczeń zewnętrz-

nych okien i drzwi
- zmobilizowanie dozorców lub innych 

osób odpowiedzialnych za dozór bu-
dynku do szczegółowego sprawdzania 
obiektów przed ich zamknięciem,

- wykonanie lub naprawę oświetlenia 
zewnętrznego budynku,

- zabezpieczenie sal pracowni, gdzie 
znajduje się wartościowy sprzęt kom-
puterowy lub RTV poprzez okratowa-
nie okien, wzmocnienie drzwi bądź 
założenie systemów alarmowych.

 Realizacja wymienionych przedsię-
wzięć przyczyni się do zmniejszenia 
ilości włamań do obiektów szkolnych 
i urzędów oraz powstania z tego tytułu 
nieraz bardzo dużych strat w mieniu.

Komendant Komisariatu Policji 
 w Brzostku

nadkom. inż. Marek Boroń

W ostatnią niedzielę maja mło- 
dzież z Gimnazjum w Brzostku 

miała możliwość konfrontacji swych 
umiejętności wokalnych z dziećmi i 
młodzieżą z innych gmin. Na rynku 
w Dukli już po raz VI odbył się Po-
wiatowy Przegląd Piosenki Znanej 
i Lubianej, w którym uczestniczyli 
dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych 
gmin z Dydni, Wiśniowej, Nowego 
Żmigrodu. Frysztaka, Wielopola 

Piosenka znana i lubiana
Skrzyńskiego, Dukli i Brzostku. 
Przegląd nie miał charakteru konkur-
su. Wszyscy otrzymali równorzędne 
nagrody i dyplomy za udział. Gminę 
Brzostek reprezentowali: Agata Stro-
jek, Katarzyna Strojek i Tomasz Su-
doł. Młodzież przygotował wokalnie 
nauczyciel z gimnazjum w Brzostku 
p. Józef Parat.

E. M.
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W dniu 11 kwietnia 2003 r. odbył  
się gminny konkurs z cyklu „W 

Kręgu Magii i Czarodziejstwa” pt. 
„Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. 
Celem konkursu było popularyzowanie 
książki J.K. Rowling pt. „Harry Potter 
i Kamień Filozoficzny” w kontekście 
zabawy oraz rozwijania poczucia hu-
moru.
 Zaobserwowałam duże zaintereso-
wanie uczniów naszej szkoły książka-
mi Joanne K. Rowling z serii „Harry 
Potter”. W trakcie rozmów z bibliote-
karką Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Brzostku panią Marią Kawalec okazało 
się, że wielu uczniów z terenu całej gmi-
ny Brzostek przyjeżdża bo biblioteki z 
nadzieją na wypożyczenie tych książek 
w bibliotece gminnej. Wówczas zrodzi-
ła się myśl zorganizowania konkursu 
czytelniczego dla szkół podstawowych 
z terenu gminy Brzostek. Z tym pomy-
słem udałam się do pani Marty Król, 
Kierownika Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Brzostku. 
 Postanowiłyśmy wykorzystać to 
spontaniczne zainteresowanie modną w 
ostatnim czasie wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych lekturą i zorganizować 
konkurs z I części książki, tym bardziej, 
że same przeczytałyśmy książkę i obej-
rzałyśmy film, co utwierdziło nas w 
przekonaniu, że pomysł zorganizowania 
konkursu jest słuszny. Do współpracy 
przy organizacji całego przedsięwzięcia 
zaprosiłyśmy panią Agnieszkę Ryndak 
- polonistkę z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku, która oprócz za-
angażowania w przygotowanie całości 
imprezy czuwała nad prawidłowością 
merytoryczną przygotowywanych 
konkurencji tekstowych.
 Opracowałyśmy regulamin konkursu 
oraz wystosowałyśmy pisma do wszyst-
kich szkół podstawowych z terenu 
gminy Brzostek, zapraszające je do 

W kręgu magii i czarodziejstwa

wzięcia udziału w imprezie. Zgłosiło się 
aż sześć szkół z następujących miejsco-
wości: Brzostek, Gorzejowa, Grudna 
Górna, Kamienica Dolna, Kamienica 
Górna oraz Nawsie Brzosteckie. 
 Kolejny etap pracy to opracowanie 
konkurencji, uporządkowanie ich w 
odpowiedniej kolejności ( konkurencje 
tekstowe przeplatały się z konkuren-
cjami zabawowymi) oraz przygoto-
wanie materiałów do wykorzystania w 
konkursie i potrzebnych rekwizytów 
(miotły, stylowe butelki z różnokoloro-
wymi eliksirami itp.). Konkurencji było 
wiele, bo aż 13. Przedstawiały się one 
następująco: 
 Pytania quizowe; uzupełnianie listy 
wyposażenia ucznia Szkoły Magii 
i Czarodziejstwa; lekcja zielarstwa; 
pytania konkursowe za 1, 2 i 3 punkty; 
slalom na miotle; lekcja zaklęć; o kim 
mowa?; lekcja eliksirów; lekcja cza-
rów, wykładowcy i przedmioty; kto to 
powiedział?; pula dodatkowa (rozstrzy-
gająca) - Quidditch.
 Aby sceneria pomieszczenia, w 
którym odbywał się konkurs odda-
wała treść i charakter książki wpro-
wadziłyśmy żywy element dekoracji 
- czarownice. Trzy uczennice klasy V 
a ze Szkoły Podstawowej w Brzostku: 
Paulina Lisak, Marysia Bulsa i Madzia 
Bulsa miały za zadanie przebrać się za 
czarownice. Dziewczynki potraktowały 
to wyzwanie bardzo poważnie, czego 
efektem były trzy wspaniałe wiedźmy, 
we wspaniałych czarnych kostiumach 
przygotowanych przez siebie, z rewela-
cyjnymi kapeluszami na wzburzonych 
włosach i dodającymi im uroku wyko-
nanymi wyłącznie nas cel tej imprezy 
miotłami. Każdy element ich stroju był 
przemyślany, a efekt końcowy niesa-
mowity. Niewątpliwie ożywiły wystrój 
sali, dodały jej uroku i wprowadziły 
nastrój tajemniczości i grozy, a ponadto 

służyły pomocą jako hostessy w trakcie 
trwania całej imprezy. 
 Pomysł z wiedźmami bardzo się 
spodobał - zresztą wszystkie drużyny 
odbywały sesję fotograficzną w asy-
ście czarownic, aby mieć pamiątkę z 
konkursu. 
 Większość drużyn uczestniczących 
w konkursie była nastawiona na rozwią-
zywanie „poważnych” testów, wszyscy 
członkowie załóg byli perfekcyjnie 
przygotowani ze znajomości treści 
książki, wręcz cytowali fragmenty 
książki i czuli się mile rozczarowani, 
że atmosfera konkursu odbiega zupełnie 
od ich wyobrażeń. Pomimo rywaliza-
cji - był to przecież konkurs - wśród 
wszystkich uczestników panowała miła, 
serdeczna i ciepła atmosfera. Konku-
rencje były atrakcyjne, wzbudzały 
zainteresowanie uczniów ( nie dali się 
skusić na choćby króciutką przerwę dla 
zaczerpnięcia oddechu przed kolejnymi 
zmaganiami). 
 W skład jury wchodzili wszyscy 
opiekunowie drużyn: Elżbieta Tybu-
rowska - Nawsie Brzosteckie, Maria 
Nowicka - Kamienica Górna, Alicja 
Kolbusz - Kamienica Dolna, Maria 
Grzesiakowska - Gorzejowa, Agnieszka 
Ryndak - Brzostek, Stanisław Sambor-
ski - artysta plastyk oraz Kierownik 
CKiCz - Marta Król jako przewodni-
czący. W punktacji generalnej szkoły 
podstawowe zajęły kolejno: I miejsce 
- drużyna dziewcząt z Gorzejowej, II 
miejsce - uczennice z Kamienicy Gór-
nej, III miejsce - wspaniałe czarownice 
z Kamienicy Dolnej, IV miejsce - dru-
żyna mieszana z Brzostku, V miejsce 
- męska reprezentacja z Grudnej Górnej 
oraz VI miejsce - najmłodsze zawod-
niczki z Nawsia Brzosteckiego. 
 Być może w przyszłym roku - jak 
zapowiada p. Marta Król - odbędzie 
się powtórka konkursu, tym razem z 
drugiej części książki. Chyba celowo 
sponsor konkursu, którym oczywiście 
było Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, zakupił nagrody książko-
we z I i II częścią Harry`ego Potter`a 
dla wszystkich zespołów. Przyszłym 
zawodnikom łatwiej będzie się przy-
gotować do konkursu, korzystając z 
zaopatrzonej już w lekturę J.K. Rowling 
biblioteki szkolnej. 
 Cieszę, się, że chociaż przez chwilę 
uśmiech zagościł na twarzach naszych 
milusińskich, i że niektóre konkurencje 
(zwłaszcza slalom na miotle) wyzwoliły 
w nich sporą dawkę śmiechu. 
 Mamy również nadzieję, że konkurs 
ten wpłynął na zainteresowanie dzieci 
książką, jak również zachęcił uczniów 
do traktowania konkursów w katego-
riach zabawy i uśmiechu.

Dorota Dziedzic
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Zgodnie ze swoją nazwą 77 Druży- 
na Harcerska „Puszcza” zazielenia 

się bardzo intensywnie przy tej niesa-
mowitej, tętniącej życiem porze roku. 
Cieszy zwłaszcza szybki wzrost nowo 
powstałego siedliskiego zastępu dru-
hen Ilony K. i Agnieszki N. o nazwie 
PIRANIE (to nie te krwiożercze bestie 
z morza rodem, ale białe, pozytywne 
harcpiranie), cieszą podejmowane dla 
dobra całej drużyny działania dziel-
nych gorzejowskich PANTER, cieszy 
zdobycie harcówki w Domu Kultury 
w Bączałce przez operatywne NIMFY. 
Tymczasem „Puszcza” czeka jeszcze na 
przylot wszystkich JASKÓŁEK, zbu-
dzenie się ZŁOTYCH JAGUARÓW ze 
snu zimowego oraz udowodnienie przez 
AMAZONKI, że „chcieć to móc”.
 22 KWIETNIA 2003 łącząc Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi oraz wspo-
mnienie Świętego Jerzego - patrona 
skautów całego świata, nasza drużyna 
spotkała się na uroczystej zbiórce w 
siedliskiej harcówce, a oto co między 
innymi tam porabialiśmy:
	zakończyliśmy wykonywanie zadań 
na Odznakę Chorągwianą Podkarpa-

CO W „PUSZCZY” PISZCZY - NA WIOSNĘ?
cia im. Andrzeja i Olgi Małkowskich 
- odznakę tę otrzymają wszystkie 
PANTERY, NIMFY, PIRANIE oraz 
indywidualne osoby z innych zastępów 
(w ramach odznaki powstały: fotorepor-
taż z życia Andrzeja i Oleńki z opisami 
pisemnymi (minikronika) i ustnymi 
(kaseta audio); kominek „Wzorce do 
naśladowania” przygotowany przez za-
stępy, z gawędą, wierszami i piosenka-
mi; scenki - odcinki serialu o bohaterach 
Chorągwi (ich charakterystyczne cechy 
i zachowania na podstawie książki Ka-
mińskiego „A. Małkowski”); zbiórki 
zastępów z konkretnymi efektami; 
kończący akcję bieg patrolowy dla całej 
drużyny łączący postaci Małkowskich z 
pożytecznymi technikami harcerskimi i 
znajomością j. obcych)
	 posadziliśmy 7 dębów słowiań-
skich- każdy zastęp po jednym oraz 
drużynowa „dwa w jednym”
	postanowiliśmy rozpocząć przygo-
towania do WYJAZDÓW LETNICH, 
które będą organizowane w dużym 
stopniu przez zastępy, ponieważ mają 
już wiedzę i doświadczenie na tym 
poziomie

„Piranie” - zwyciężczynie biegu patrolowego,  
specjalistki do spraw Małkowskich

Dwie „Jaskółki” przy świeżo  
posadzonym dębie

		zaczęliśmy próby przed Dębicki-
mi Śpiewankami - Konkursem Piosen-
ki Harcerskiej i Turystycznej. Dobrze, 
że mamy w swym gronie uczniów szkół 
muzycznych z Jasła i Dębicy!!
 Obiecujemy relacje z kolejnych 
harcerskich poczynań - już niebawem!

Drużynowa 77 DH „Puszcza”
Barbara Smoła

Trzy „Pantery” sadzą dąb, pozostałe cztery przygoto-
wują bieg patrolowy dla całej drużyny

Praca chałupnicza
na wakacje - wycinka ko-
pert (bardzo popłatna). Przysłać 
znaczki za 5,00 złotych na wysła-
nie materiałów: 

KOP
- Przedsiębiorczość -

box 4 - 76
ul. Asnyka Adama 9
35-959 Rzeszów II

Lokal do wynajęcia
Wynajmę pomieszczenie o po-
wierzchni 16 m2, ogrzewane,  
z ciepłą wodą, plus magazynek 
(5m2) 

Adres: BRZOSTEK
ul. Słoneczna 2
(ok. 100 m od kościoła)

Kontakt: LEOPOLD WOJDYŁA
tel. 6830317
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
Poziomo:
1) Przedstawiciel dyplomatyczny przy rządzie obcego pań-
stwa; 5) Trwałe składniki majątku jednostki gospodarczej;  
9) Pieczeń z lędźwiowej (tylnej) części wołu; 11) 19-sta litera 
alfabetu greckiego; 12) Trzeźwe myślenie; 14) Przeciwnik 
rewolucjonisty; 18) Moneta do automatu telefonicznego;  
25) Młoda brzoza; 26) „Stado” pszczół; 27) Gorący i su-
chy wiatr znad Sahary; 28) Obchodzi imieniny 23 sierpnia;  
29) Potrafi zwyciężać.

Pionowo:
1) Tajemnicze bajkowe zaklęcie; 2) Pływalnia; 3) Nimfa za-
mieniona przez Zeusa w drzewo laurowe; 4) Uzdrowisko nad 
Popradem; 5). Japońska firma samochodowa; 6) Rojenie 
się; 7) Cząstka słowotwórcza, zrost; 8) Komora w lodówce 
do zamrażania; 10) Zupa z buraków ćwikłowych; 13) Cho-

robliwe osłabienie lub utrata pamięci; 15) Pistolet akowca;  
16) Język laotański; 17) Dawny władca rosyjski; 19) Mięs-
ny pierożek w barszczu; 20) Polskie włókno poliestrowe;  
21) Publiczna łaźnia; 22) Janusz, aktor; 23) Słynna nagroda 
filmowa z Hollywood; 24) Czterokołowy powóz bez resorów z 
nadwoziem drabinkowym.
Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu 
utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego obok 
dostarczone do dnia 10 lipca 2003 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: KSIĄDZ 
JÓZEF JAŁOWY. 
Nagrodę książkową wylosowała: BEATA KOLBUSZ z Koło-
brzegu.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Alojz skończył robota, ale nie chciało 
mu się dzwigać łopaty, więc zostawił 
ją na podszybiu, a na łopacie napisał: 
„Francik, weź mi na wierch łopata, bo 
żech jej zapomnioł”.
Następnego dnia zjeżdża na dół, łopata 
dalej stoi, a obok napis: „Alojz, nie gorsz 
się, ale jo jej nie widzioł”.

		 

Szef do sekretarki:
- Ma pani dziś wolny wieczór?
- Tak, oczywiście.
- To proszę się wyspać i przyjść 
jutro wcześnie do pracy. 

		
W restauracji gość rozgląda się za wol-
nym miejscem. Dostrzega, że w kącie 
sali przy dwuosobowym stoliku siedzi 
samotny mężczyzna. Podchodzi więc 
i zagaduje: 
- Czy to miejsce jest wolne? 
Kowalski, bo on to był, podnosi obrus, 
wsadza głowę pod stół i pyta: 
- Franek, będziesz jeszcze siedział?

		

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

-Czy spełniły się twoje marzenia twego 
dzieciństwa, dziadku? 
-Tylko jedno. 
-Jakie dziadku? 
-Ojciec tak szarpał mnie za włosy, kiedy 
coś zrobiłem źle, że marzyłem, aby być 
łysym.

		 
Młody informatyk został skazany na 
karę więzienia za handel pirackim opro-
gramowaniem. Zaraz po wejściu do celi 
starszy współwięzień pyta: 
- Grypsujesz?
Informatyk oburzony odpowiada: 
- W życiu żadnej nie zepsułem!
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29 maja w Brzostku rozegrano  
Gminne Igrzyska Sportowo-

Rekreacyjne szkół gimnazjalnych. 
W igrzyskach startowały 4 szkoły: 
Brzostek, Nawsie Brzosteckie, Sied-
liska-Bogusz i Januszkowice. Wśród 
swoich rówieśników gimnazjaliści z 
Brzostku okazali się najlepsi i zostali 
zwycięzcami. Drużyna występowała 
w składzie: A. Błoniarz, M. Pisarek, A. 
Krajewska, E. Surdel, J. Wal, D. Belcik, 
M. Juszkiewicz, J. Piątek, A. Surdel, N. 
Grotkowski, P Gibek, M. Zyguła, M. 
Tomaszewski, D. Skocz, M. Ramut, T. 
Kawalec, P. Szczur, J. Podgórska i P. 
Krajewska. Opiekunami drużyny byli 
M Machaj i W. Dobosz.

J. Berek

II Gminna Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna

Uroczyste podsumowanie tegorocz- 
nej edycji konkursów interdyscy-

plinarnych dla szkół podstawowych i 
gimnazjalnych województwa podkar-
packiego odbyło się 3 czerwca w Sali 
Kongresowej Hotelu „Rzeszów”. Kon-
kursy przygotowała i przeprowadziła 
Wojewódzka Komisja Konkursowa 
w Rzeszowie. Na finałowe spotkanie 
zaproszono laureatów konkursów 
stopnia wojewódzkiego, ich rodziców 

oraz nauczycieli - opiekunów. Wszyst-
kim laureatom wręczono dyplomy, a 
ich rodzicom listy gratulacyjne.
 Wśród zwycięzców znalazła się 
uczennica klasy VI Szkoły Podstawo-
wej w Gorzejowej Katarzyna Wójcik, 
która brała udział w Konkursie Inter-
dyscyplinarnym dla uczniów szkół 
podstawowych - blok przedmiotów 
humanistycznych. Kasia doskonale 
poradziła sobie we wszystkich etapach 

konkursu. Podczas etapu 
okręgowego, do którego 
przystąpiło około 1500 
uczniów z Podkarpacia, 
znalazła się w nielicznej 
kilkuosobowej grupie 
uczestników, którzy 
zdobyli największą licz-
bę punktów.
 Na uznanie zasługuje 
również druga uczenni-
ca Szkoły Podstawowej 
w Gorzejowej - Wioletta 
Parat, która zwycięży-
ła eliminacje szkolne 
i okręgowe, a podczas 
etapu wojewódzkiego 
brakło jej tylko 4 punkty 
do otrzymania tytułu 
laureata.

Zarówno Kasia, jak i Wioletka bardzo 
dobrze się uczą i chętnie uczestniczą 
w wielu szkolnych i pozaszkolnych 
konkursach. Zainteresowania obydwu 
uczennic nie ograniczają się jedynie 
do przedmiotów humanistycznych, o 
czym świadczy ich 4. i 5. miejsce w 
eliminacjach gminnych Konkursu Ma-
tematycznego „As matematyczny”.
 Zwycięstwo dla swojej szkoły 
Kasia wywalczyła także w Gminnym 
Konkursie Czytelniczym ph. „W kręgu 
magii i czarodziejstwa” zorganizowa-
nym przez CKiCz w Brzostku. Wraz 
ze swoimi koleżankami z klasy V: Ju-
styną Hodur i Dorotą Szydłowską po-
konały pięć drużyn reprezentujących 
szkoły podstawowe z naszej gminy, 
zdobywając niemalże maksymalną 
liczbę punktów.
 Dzięki swojej pracowitości, sumien-
ności i wytrwałości Kasia i Wioletka 
udowodniły, że również uczniowie z 
małych szkół mogą odnosić sukcesy. 
Trzeba tylko... się uczyć. W tym roku 
szkolnym obydwie uczennice kończą 
edukację w Szkole Podstawowej w 
Gorzejowej i wybierają się do Gimna-
zjum w Siedliskach-Bogusz. Życzymy 
im dalszych sukcesów w kolejnych 
etapach kształcenia

M. G.

Czy warto się uczyć?

Tradycyjnie, jak co roku odbyły się  
eliminacje do międzygminnego 

konkursu na „Na szkle malowane”. 
Tematem tegorocznych zmagań była 
WIOSNA. Uczestnicy byli podzieleni 
na dwie kategorie: gimnazja oraz szko-
ły podstawowe. W kategorii gimnazjów 
bezkonkurencyjny okazał się Wojciech 
Szybist, którego praca wyraźnie różniła 

się poziomem od pozostałych i zajęła 
I miejsce, praca Ani Kowalskiej zajęła 
II miejsce i Ani Zegarowskiej III miej-
sce. Wyróżnienia otrzymały Ewelina 
Halz, Joanna Wojdyła, Iwona Bawiec. 
Wśród prac ze szkół podstawowych I 
miejsce Maria Bulsa, II miejsce Edyta 
Mokrzycka, III miejsce Agnieszka We-
reszczyńska. Wyróżniono prace Mag-
daleny B ulsa, Magdaleny Samborskiej 
oraz Artura Nowickiego. Wszystkie 
wymienione prace wezmą udział w 
międzygminnym konkursie, którego 

organizatorem jest Ośrodek Kultury w 
Wiśniowej. Slowa pochwały chciałem 
skierować pod adresem ucznia gimna-
zjum Wojtka Szybista, który w myśl 
przysłowia „trening czyni mistrza” 
poczynił duże postępy i jego prace stają 
się coraz ciekawsze i bardziej dojrzałe 
artystycznie. Wszystkim uczestnikom 
bardzo dziękujemy za wzięcie udziału, 
zachęcamy do dalszej pracy i życzymy 
sukcesów w działalności artystycznej.

Stanisław Samborski

Na szkle  
malowane

Ostatnie przygotowania do etapu wojewódzkie-
go. (Od lewej: Katarzyna Wójcik, Wioletta Parat)
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5 czerwca wybraliśmy się do Pilzna  
z naszymi nauczycielami języka 

angielskiego panią Elżbietą Bednarczyk 
i Agatą Zastawny, na Wojewódzkie 
Językowe Spotkania Dziecięcych Tea-
trów Lalkowych Pilzno 2003 „Europo 
opowiedz mi bajkę”
 Nasze panie stworzyły samodzielnie 
i wyćwiczyły z nami wspaniałą sztukę 
pt. „Fire o’ clock tea at the Buckingham 
Palace”, czyli opowieść o angielskich 
obyczajach. Rzecz dzieje się na dworze 
królowej Elżbiety, którą odwiedzają 
zagraniczni goście. Są wśród nich 
Włosi, Niemcy, Polacy... W akcję 
przedstawienia wprowadza nas Marcin 
Parat, który zagrał narratora. Z kolei na 
scenie ukazują się zagraniczni goście, 
których role zagrali: Karolina Stokłosa 
(Hiszpanka), Grzegorz Nowak (Brytyj-
czyk), Anna Gąsior (Włoszka), Damian 
Halz (Polak) i Ola Lisowska (Niemka). 
Następnie królowa, którą zagrała Ola 
Wąsik zaprasza wszystkich gości do 
stołu i zaczyna się rozmowa na temat 

brytyjskich obyczajów.
Ważną rolę w sztuce odegrał Mirosław 
Szukała, który wcielił się w postać 
serwanta (służącego). Przedstawienie 

udało się i zajęliśmy 3 miejsce na 12 
grup. W nagrodę od publiczności otrzy-
maliśmy gromkie brawa.

Ola Lisowska, Karolina  
Stokłosa i Ola Wąsik  

 uczennice kl. VI SP w Brzostku

Europo opowiedz mi bajkę

Młodzi aktorzy oprócz braw otrzymali także piękną lalkę i dwa radiood-
twarzacze - jeden od organizatora, drugi od Wójta Gminy.

Serwis internetowy gminy Brzostek powtórzył suk- 
ces z ubiegłego roku w konkursie na najlepszą 

stronę www i zajął po raz drugi I miejsce wśród gmin 
w województwie podkarpackim. Takie było zdanie jury 
złożonego z profesjonalistów. Natomiast w głosowaniu 
internautów zajął II miejsce.
 Organizatorem II już edycji konkursu na najlepszą 
stronę internetową posiadaną przez jednostki samo-
rządowe województwa podkarpackiego była redakcja 
Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”, przy 
współpracy z firmą komputerową COMP, Urzędem 
Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim w Rzeszo-
wie. 
 Serwis internetowy gminy Brzostek istnieje od mar-
ca 1999 r., wzbogacany jest ciągle nowymi treściami a 
odwiedzono go już ponad 30 tysięcy razy. 

f. l.

I miejsce dla www.tel.debica.pl/ugbrzostek

Piękny montaż słowno-muzyczny po- 
święcony Matce Bożej Królowej 

Polski, Dniu Matki i wiośnie przedsta-
wili uczestnicy Warsztatów Terapii Zaję-
ciowych w Brzostku w dniu 29 maja.
 Występ podziwiali licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy Brzostku, uczniowie 
podstawówki i gimnazjum, uczestnicy 
WTZ z Białobrzegów i Różanki, a także 
zaproszeni goście ze Starostą Powiatu 
Stanisławem Chmurą na czele.
 Organizatorzy umożliwili również 
zaproszonym gościom zwiedzenie 
warsztatów i zapoznanie się z pracą ich 
uczestników.

f. l.

Wiosenne  
dni otwarte



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE20

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Redaguje zespół: Marta Król, Józef Nosal, Henryk Latacz, Agata Zbaraża, Maria Kawalec, 
Elżbieta Michalik, Justyna Zegarowska, E. Szukała
Skład zamknięto: 16 czerwca 2003 r.
Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie
Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek; E-mail: wiadomosci@konto.pl
Nr konta: BSR w Krakowie Oddział w Brzostku 985365-4675-271

UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze odpo-
wiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie 
zamawianych nie zwracamy! Re-
dakcja zastrzega sobie możliwość 
skracania materiałów.

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu

Zimowe popołudnie na Przedmieściu - autor: Joanna Wojdyła 

W styczniu br. zaprosiliśmy  
wszystkich fotografów 

amatorów do udziału w konkursie 
fotograficznym „Gmina Brzostek 
w obiektywie”, ogłoszonym przez 
Wójta Gminy Brzostek.
 21 maja została rozstrzygnięta 
jego pierwsza edycja. Spośród 39 
prac dostarczonych na konkurs, 
komisja konkursowa w składzie: 
Jan Król, Józef Nosal, Paweł 
Batycki  i Stanisław Cholewiak, 
wyłoniła najlepszą. Oceniano 
głównie pomysłowość i inwencję 
uczestników konkursu.
 Pierwszym miejscem nagro-
dzono zdjęcie autorstwa Joanny 
Wojdyła pt. „Zimowe popołu-
dnie na Przedmieściu”. Przyzna-
ne zostały również 2 wyróżnie-

nia: za zdjęcie pt. „Kapliczka w 
Brzostku” Joannie Wojdyła i za 
zdjęcie pt. „Przeczycka zima” 
Krzysztofowi Swiętoniowi.
 Gratulujemy i zapraszamy do 
wspólnej zabawy w kolejnych 
edycjach konkursu. Czekamy 
na ciekawe, oryginalne a także 
nietypowe ujęcia krajobrazów, 
walorów przyrodniczych i archi-
tektonicznych naszej Gminy.
 Każdy z Państwa ma szansę 
zobaczyć swoje zdjęcia w „Wia-
domościach Brzosteckich” oraz 
zdobyć atrakcyjne nagrody. 
 Przypominamy, że regulamin 
konkursu jest dostępny na stronie 
www.tel.debica.pl/ugbrzostek

(A. Z.)
Joanna Wojdyła odbiera nagrodę z rąk  

Wójta Gminy Leszka Bieńka
Fot. M. Król


