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Tegoroczne Gminne Dożynki - 2003  
odbyły się w pierwszą niedzielę 

września we wsi Januszkowice. Orga-
nizatorami Dożynek byli: Wójt Gminy 
Brzostek, Centrum Kultury i Czytelni-
ctwa oraz Rada Sołecka w Januszkowi-
cach i Opacionce. 
 Tradycyjnie dożynki rozpoczęły się 
Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w 
Januszkowicach, którą celebrował ks. 
Proboszcz Tadeusz Preis, ks. Proboszcz 
Jan Cebulak i ks. Mariusz Mucha. Po 
poświęceniu wieńców korowód dożyn-
kowy prowadzony przez gospodarza z 
Januszkowic na okazałym koniu i Kape-
lę Ludową „Brzostowianie” uroczyście 
przemaszerował do Domu Strażaka w 
Januszkowicach. Tu starostowie doży-
nek: Krystyna Zegarowska z Opacionki 

Dożynki Gminne - Januszkowice 2003r

Uczniowie z Januszkowic w programie artystycznym Czterokonny zaprzęg ze Skurowej

Uroczysta Msza św. w kościele w Januszkowicach Starostowie wręczają bochen chleba Wójtowi Gminy

Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy 
Dokończenie na str. 3

Fot. P. Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 3

Szanowni Państwo!

Chcę krótko przedstawić Państwu  
kilka spraw dotyczących naszej 

bieżącej działalności. Otóż w okresie 
wakacji zostały przeprowadzone prace 
remontowe w szkołach na terenie gmi-
ny. Ich zakres był różny w zależności od 
potrzeb i możliwości finansowych.
 Najwięcej prac wykonano przy 
Szkole Podstawowej w Kamienicy 
Górnej. Związane to było z naszym 
wnioskiem do Prezydenta RP o przy-
znanie pracowni komputerowej. Nasze 
działania zostały zakończone powodze-
niem i znaleźliśmy się w gronie kilku-
dziesięciu szkół, które taką pracownię 
otrzymały. W tych staraniach bardzo 
dużą pomoc otrzymałem od Panów 
Stanisława i Daniela Więzików, któ-
rym tą drogą chcę bardzo serdecznie 
podziękować. Bez ich pomocy nasz 
wniosek miałby mniejsze szansę powo-
dzenia. Wartość pracowni to około 50 
tys. złotych. W związku z tym w szkole 
przygotowano i wyposażono w sprzęt 
salę na nową pracownię komputerową. 
Wykonano również szereg prac na 
zewnątrz szkoły. Myślę, że młodzież 
szkolna będzie miała dużo lepsze 
warunki do nauki. Oczy-
wiście potrzeb remonto-
wych jest znacznie więcej, 
ale niestety stan środków 
finansowych nie pozwala 
na wykonanie wszystkich 
robót jednocześnie.
 Zakończone zostały pra-
ce projektowe przy salach 
gimnastycznych w Brzost-
ku i Gorzejowej. Mamy 
pozwolenie na budowę i te-
raz jest etap poszukiwania 
środków na ich realizację. 
Mam nadzieję, że obie 
inwestycje rozpoczniemy 
w 2004 roku.
 W dalszym ciągu pro-
wadzone są prace przy bu-
dowie chodników wzdłuż 
drogi krajowej Pilzno - 
Jasło. W tym roku zakoń-
czyliśmy budowę odcinka 
w Bukowej od strony Kleci 
oraz w Zawadce Brzoste-
ckiej do stacji CPN. Będzie 
kontynuowana budowa 
chodników w Kamienicy 

Dolnej (kierunek Jaworze Górne). 
Otrzymaliśmy pomoc w materiałach 
(20 tys. złotych) z Dyrekcji Dróg Krajo-
wych w Rzeszowie. W przyszłym roku 
planujemy dalszą budowę chodników: 
głównie na bardzo niebezpiecznych 
odcinkach w Kleciach i Bukowej. Po 
wybudowaniu jeszcze około 2,5 km 
chodników stan bezpieczeństwa znacz-
nie się poprawi.
 Razem ze Starostwem Powiato-
wym remontujemy dalszą część drogi 
Brzostek - Opacionka (około 900 mb o 
wartości 240 tys. złotych).
 Kolejny wniosek złożony przez nas 
dotyczył utworzenia Gminnego Cen-
trum Informacji. Został on pozytywnie 
oceniony przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie i już od miesiąca 
listopada 2003 roku będzie działał w 
Urzędzie Gminy. Otrzymaliśmy 50 tys. 
złotych na wyposażenie w sprzęt kom-
puterowy. Gminne Centrum Informacji 
skierowane jest na udzielenie pomocy 
bezrobotnym w poszukiwaniu pracy. 
Oczywiście możliwość skorzystania z 
usług centrum będzie bezpłatna.
 To tylko niektóre informacje doty-
czące bieżącego działania samorządu 
lokalnego.
 Kończąc chciałbym serdecznie po-
dziękować mieszkańcom Januszkowic 
i Opacionki za bardzo duży wkład 
pracy włożony w przygotowanie te-
gorocznego Święta Plonów. Przebieg 
uroczystości, wspaniała atmosfera i 
serdeczne podziękowania uczestników 
za miłe przyjęcie niech będą dla Was 
najlepszą nagrodą.

Leszek Bieniek

Wójt
Gminy
informuje

Wójt
Gminy
informuje

i Jan Wesołowski z Januszkowic przeka-
zali tradycyjny bochen chleba wójtowi 
Gminy Brzostek Leszkowi Bieńkowi, 
który okazjonalnym przemówieniem 
rozpoczął uroczystości dożynkowe 
na placu przed Domem Ludowym w 
Januszkowicach. 
 W dożynkach wzięło udział dwana-
ście sołectw: Brzostek, Klecie, Bukowa, 
Kamienica Górna, Januszkowice, Opa-
cionka, Nawsie Brzosteckie, Przeczyca, 
Zawadka Brzostecka, Wola Brzostecka, 
Siedliska-Bogusz, Skurowa, które przy-
gotowały okazałe wieńce dożynkowe. 
Gospodarze z Januszkowic przygoto-
wali dwa wieńce: Januszkowice - dzia-
ły i Januszkowice-wieś. Komisja w 
składzie: ks. Proboszcz Tadeusz Preis, 
Elżbieta Łukasik, Ferdynand Bugno, 
Paweł Batycki, Stanisław Samborski 
dokonała oceny wieńców. Wszystkie 
wieńce były tak dopracowane, pomy-
słowo wykonane i artystycznie piękne, 
że ocenić je było naprawdę trudno. W 
rezultacie komisja postanowiła przy-
znać sześć pierwszych miejsc wieńcom 
z: Januszkowic-wsi, Kleci, Woli Brzo-
steckiej, Zawadki Brzosteckiej, Sied-
lisk-Bogusz i Skurowej oraz siedem 
drugich miejsc wieńcom: z Opacionki, 
Kamienicy Górnej, Brzostku, Janusz-
kowic-działów, Nawsia Brzosteckie-
go, Bukowej i Przeczycy. Dodatkową 
nagrodę specjalną od Wójta Gminy za 
artystyczną oprawę dożynek otrzymała 
wieś Skurowa, która przywiozła wie-
niec czterokonnym zaprzęgiem. 
 W czasie trwania oceny wieńców 
wystąpiła Kapela Ludowa „Brzosto-
wianie” działająca przy Domu Kultury 
w Brzostku oraz dzieci i młodzież z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Januszkowicach, która zaprezentowała 
widowisko obrzędowe tematycznie 
związane z tradycją obchodzenia do-
żynek. 
 Gwiazdą Dożynek był kabaret 
„Zgrywus” z Łodzi, w którym wystąpili 
znani artyści: Janina Brońska-Łągwa i 
Andrzej Łągwa, rodzice członka zespo-
łu „Ich Troje” - Jacka Łągwy. 
 Można było również oglądać wysta-
wy. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Brzostku przygotował wystawę płodów 
rolnych, na której rolnicy z gminy 
Brzostek prezentowali płody z włas-
nych pól i plantacji. Drugą wystawą 
była prezentacja rękodzieła artystycz-
nego twórców z terenu gminy: Haliny 
Cisoń, Barbary Zięby i Anny Piękoś z 
Brzostku, Anny Pieniądz z Januszkowic 
oraz Janiny Maziarki i Joanny Sztorc 
z Woli Brzosteckiej. Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Brzostku składa 
podziękowania twórcom rękodzieła 
artystycznego za wypożyczenie swych 
prac na wystawę.

E. M.

Dokończenie ze str. 2
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W dniu 14 czerwca 2003 roku w  
Szkole Podstawowej w Nawsiu 

Brzosteckim odbył się Finał I Po-
wiatowego Konkursu Czytelniczego 
pod hasłem „Lubię i umiem czytać” 
organizowany pod patronatem Wójta 
Gminy Brzostek pana Leszka Bieńka 
i Starosty Powiatu Dębickiego pana 
Jana Chmury. Jako organizator czuję 
się zobowiązana podsumować przebieg 
i wyniki konkursu.
 Zanim jednak do tego przejdę, 
wykorzystam okazję, że publikuję 
w tak poczytnym czasopiśmie jakim 
są „Wiadomości Brzosteckie” i przy 
okazji „przemycę” niewielką dawkę 
wiedzy dotyczącej podstawowego 
elementu tzw. edukacji polonistycznej 
w klasach początkowych, a mianowicie 
umiejętności czytania. Mam nadzieję, 
że z tej wiedzy skorzystają niektórzy 
czytelnicy „Wiadomości”, a szczegól-
nie nauczyciele i rodzice dzieci klas 
I-III szkoły podstawowej.
 „Czytanie jest procesem twórczym, 
gdyż obejmuje wszystkie operacje 
umysłowe, które wyrażają się w inter-
pretacji pojęć i znaczeń.
 Jaka jest więc istota umiejętności 
czytania?
 Język jest systemem znaków. Dzie-
cko w wieku przedszkolnym, a szcze-
gólnie 6-letnie, już stosunkowo dobrze 
posługuje się znakami języka mówio-
nego. Rozumie ponadto, że wypowiedź 
językową można odpowiednio zapisać, 
że poszczególne „dźwięki” mają swoje 
oznaczenia graficzne w postaci liter. 
To wszystko stanowi podstawę do dal-
szego wspierania procesu nabywania 
umiejętności czytania.
Można wyróżnić trzy podstawowe 
elementy umiejętności czytania: 1) 
znajomość znaków języka pisanego; 

2) umiejętność rozszyfrowywania lub 
tłumaczenia tych znaków; 3) zdolność 
ujmowania przy jednorazowym spoj-
rzeniu na tekst napisany coraz większej 
liczby znaków graficznych, najpierw 
krótkich wyrazów, później - stopniowo 
dłuższych, wreszcie u sprawnego czy-
telnika - zdań lub nawet kilku zdań.
 Niewątpliwie najważniejszym ele-
mentem umiejętności czytania jest ro-
zumienie tekstu napisanego. Jednakże, 
aby ten cel osiągnąć, dzieci muszą znać 
poszczególne znaki języka pisanego 
- litery. Równoczesne poznawanie 
przez uczniów poszczególnych liter, 
jak i ich rozszyfrowywanie komplek-
sowe, odpowiadające co najmniej 
wyrazom jest podstawowym zada-
niem początkowej nauki czytania.
 Istnieje zależność między techniką 
czytania a rozumieniem czytanego 
tekstu. Czytanie „po literze” utrudnia 
proces rozumienia tekstu. Należy więc 
stosować takie metody, aby dzieci 
utrwalały sposób czytania wyrazami, 
gdyż dopiero cały wyraz, stanowi 
podstawowy element znaczeniowy w 
zdaniu. 
 Wyodrębnia się różne poziomy ro-
zumienia czytanego tekstu. W klasach 
początkowych można zarejestrować co 
najmniej trzy poziomy. Poziom pierw-
szy sprowadza się do tego, że podczas 
czytania dzieci wyodrębniają przede 
wszystkim poszczególne elementy 
treści zawarte w danym tekście. Jed-
nym słowem odtwarzają zapamiętane 
w procesie czytania fakty i zdarzenia. 
Symptomatyczną cechą drugiego z 
kolei poziomu rozumienia czytanego 
tekstu jest umiejętność wyodrębniania 
nie tylko poszczególnych elementów 
treści, ale nade wszystko stosunków 
przyczynowo-skutkowych występują-

cych między wyodrębnionymi elemen-
tami treści. Dzieci reprezentujące ten 
poziom rozumienia czytanego tekstu 
umieją między innymi odpowiedzieć, 
w kontekście czytanego tekstu, na 
pytania zaczynające się od słów: „dla-
czego?...”, „co by się stało, gdyby?...”, 
„co powinno się zdarzyć, aby?...”, itp. 
Trzeci wreszcie poziom rozumienia 
czytanych przez dzieci tekstów polega 
najogólniej na umiejętności wyodręb-
niania głównej myśli danego utworu 
literackiego. Dzieci umieją w kontek-
ście czytanego tekstu powiedzieć: „co 
chciał nam autor przekazać, pisząc dla 
nas dany tekst...”.
 Powinnością edukacyjną nauczy-
ciela w toku organizowanej pracy z 
tekstem literackim jest osiągnięcie 
przez dzieci klas początkowych umie-
jętności rozumienia czytanych tekstów 
na trzecim poziomie, a więc umiejęt-
ności wyodrębniania głównej myśli w 
opracowywanym tekście literackim.
 Ważne jest by dziecko wiedziało, 
że odczytuje zapis graficzny po to, aby 
zrozumieć informację przedstawioną w 
postaci symbolicznej, czyli za pomocą 
tekstu. Czasem dzieci koncentrują się 
na tym tylko by odczytać tekst, zapo-
minając o samym celu czytania czyli 
o zrozumieniu informacji zawartej w 
tekście. Dlatego samo tempo identy-
fikacji słów ma niewielką wartość dla 
procesu czytania, o ile nie zachodzi 
przy tym rozumienie czytanego tekstu. 
Stąd konkluzja: kiedy dzieci opanowu-
ją technikę czytania nie należy zbytnią 
uwagę przywiązywać do szybkości 
czytania.
 Wśród wielu cech tzw. dobrego 
czytania można wyróżnić następują-
ce: płynność, poprawność, biegłość, 
wyraźność i wyrazistość (ekspresyj-
ność).
 Płynność - to czytanie całościowe, 
bez literowania, głoskowania, roz-
dzielania wyrazów na sylaby, łączne 
czytanie z wyrazem następnym, np. w 
szkole, z kotem, itp.
 Biegłość - to indywidualne tempo 
czytania odpowiadające tempu mowy 
ustnej, umożliwiające słuchającemu i 
czytającemu uchwycić sens, z polem 
czytania rozszerzonym na tyle, żeby 
przeczytać następny wyraz zanim 
głośno się go wypowie.
 Wyraźność (poprawność) - to staran-
ne i dokładne wymawianie wszystkich 
głosek, bez opuszczania i przekręcania 
liter, sylab czy wyrazów w zdaniu oraz 
bez zbytecznego dodawania głosek, 
sylab czy wyrazów, ze zwróceniem 
uwagi na znaki przestankowe. To takie 
czytanie głośne, które jest słyszane i 
rozumiane przez słuchającego.
 Wyrazistość (ekspresyjność) - 
to cecha czytania właściwa przede 
wszystkim czytaniu głośnemu: czyta-

Nauczyć „lubić i umieć czytać”

Test sprawdzający znajomość lektur nie był łatwy
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nie „z uczuciem”, z zachowaniem pauz 
gramatycznych (znaki przestankowe), 
logicznych (akcentowanie poszcze-
gólnych wyrazów lub ich związków), 
czytanie z naturalną intonacją, bez wy-
krzykiwania lub nadmiernego patosu 
(nie monotonnie), właściwe modulo-
wanie głosu z uwypukleniem uczuć, 
nastroju, właściwe tempo i rytm.
 Czytanie wyraziste to czytanie ze 
świadomością, że w słowie pisanym 
zawarte są myśli i uczucia, które moż-
na ujawnić za pomocą słowa i gestu. 
Wyrazistość czytania świadczy o 
zrozumieniu tekstu i możliwa jest 
wówczas, kiedy dziecko osiągnie 
płynność i biegłość czytania. 
 Pomysł organizacji Konkursu Czy-
telniczego pozwalającego wykazać się 
zarówno wysokim poziomem umiejęt-
ności czytania jak i dojrzałością czytel-
niczą wyrażającą się zainteresowaniem 
książką jako źródłem wiedzy poznaw-
czej, emocjonalnej i społecznej, zrodził 
się z myślą o uczniach klas I-III szkoły 
podstawowej wykazujących szybszy 
niż przeciętny rozwój umiejętności 
czytania. Coraz częściej nauczyciele 
w swej praktyce zawodowej spoty-
kają przypadki uczniów, którzy już w 
klasie I są w stanie opanować technikę 
czytania na poziomie klasy III. Czy 
wobec tego dwa następne lata mają 
być okresem zastoju, pozostawania 
na tym samym etapie rozwoju w tym 
zakresie? Nie, podnośmy im poprzecz-
kę, stawiajmy większe wymagania, 
stymulujmy do rozwoju. Jednym z 
czynników motywujących do pracy w 
tym zakresie, motywujących zarówno 
dla ucznia jak i nauczyciela jest moż-
liwość wykazania się osiągnięciami, 
porównania swoich wyników z innymi 
w celu dostrzeżenia swych mocnych i 
słabych stron. Taką możliwość stwarza 
im m.in. wspomniany wcześniej Kon-
kurs Czytelniczy.

 Ma on na celu wspierać rozwój 
małych bibliofilii i lektorów oraz pracę 
nauczyciela z uczniem zdolnym.
 W minionym roku szkolnym na-
uczyciele klas I-III szkół podstawo-
wych powiatu dębickiego mieli moż-
liwość uczestniczenia w szkoleniach 
warsztatowych oraz konsultacjach 
zespołowych na temat pracy z ucz-
niem zdolnym w zakresie kształcenia 
umiejętności czytania wyraźnego i 
wyrazistego, i zainteresowania książką. 
Dzięki wzorowej aktywności zespo-
łów nauczycieli klas początkowych 
w poszczególnych gminach powiatu 
dębickiego odbyły się eliminacje 
gminne w następujących szkołach: 
SP w Brzostku (gmina Brzostek), SP 
w Pilźnie (miasto i gmina Pilzno), 
SP nr1 w Jodłowej (gmina Jodłowa), 
SP w Czarnej (gmina Czarna), SP w 
Pustyni (gmina Dębica), SP w Górze 
Motycznej (gmina Żyraków).
 Podczas gminnych konkursów ucz-

niowie pisali test spraw-
dzający znajomość lektur 
przewidzianych do tego 
etapu, test sprawdzający 
umiejętność czytania 
ze zrozumieniem oraz 
poddali się ocenie umie-
jętności czytania głoś-
nego fragmentu prozy 
lub poezji wybranego i 
przygotowanego wcześ-
niej wspólnie z nauczy-
cielem prowadzącym.
 W sumie w elimi-
nacjach gminnych, do 
których szkoły mogły 
zgłosić uczniów w ilości 
odpowiadającej liczbie 
oddziałów istniejących 
w danej placówce, wzię-
ło udział 148 uczniów. 
Do finału zakwalifikowa-

li się następujący uczniowie: Angelika 
Niezgoda (pod kierunkiem p. Danuty 
Lechwar - SP Siedliska Bogusz), Piotr 
Pasek i Piotr Dziedzic (p. Halina Lej-
kowska - SP w Przeczycy), Katarzyna 
Lipka (p. Katarzyna Wereszczyńska 
- SP w Brzostku), Łukasz Smagacz 
(p. Marta Lada - SP w Czarnej), Ma-
rek Lis (p. Monika Bieszczad - SP w 
Czarnej), Adam Stawarz (p. Alicja 
Jurkowska - SP w Róży), Agnieszka 
Smaga i Bartek Jarosz (p. Grażyna 
Robaszyńska-Janiec - SP w Pustyni), 
Filip Nalepa (p. Iwona Balasa - SP w 
Pustków Osiedle), Patrycja Owsiak 
i Magdalena Matejek (p. Renata 
Gakan - SP nr10 w Dębicy), Barbara 
Błaszczak (p. Lucyna Kantor - SP 
nr5 w Dębicy), Joanna Wiatr (p. 
Danuta Parat - SP nr1 w Jodłowej), 
Kinga Pawlik (p. Teresa Szarek - SP 
w Dębowej), Agnieszka Grębska 
(p. Anna Lech - SP nr1 w Jodłowej), 
Krzysztof Pyznarski (p. Anna Gąsior 
- SP w Pilźnie), Mateusz Śliwiński (p. 
Bogusława Zalasińska - SP w Pilźnie), 
Przemysław Proszowski (p. Danuta 
Węcek - SP w Pilźnie), Kacper Kubas 
i Maria Jaszcz (p. Ewa Laska - SP w 
Bobrowej), Kinga Strojek (p. Zuzanna 
Dziedzic - SP w Górze Motycznej).
 Podczas finału Konkursu uczestnicy 
mieli za zadanie wykazać się znajo-
mością lektur przewidzianych do tego 
etapu oraz umiejętnością głośnego 
czytania wyraźnego i wyrazistego frag-
mentu prozy lub poezji wylosowanego 
podczas konkursu i samodzielnie przy-
gotowanego do prezentacji w ciągu 10 
minut.
 Test sprawdzający znajomość lektur 
nie był łatwy. Dotyczył pięciu stosun-
kowo obszernych pozycji książkowych 
wychodzących poza program na-

Sekretarz Powiatu z Wójtem wręczają I nagrodę

Czytanie wylosowanego tekstu, w niektórych przypadkach, wprost zaska-
kiwało poziomem i dojrzałością

Dokończenie na str. 6
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uczania w klasach I-III. 
Mimo szczegółowych, 
a niekiedy podchwytli-
wych pytań duży procent 
uczestników wykazał 
się wysokim poziomem 
przygotowania do te-
stu. Natomiast czytanie 
głośne wylosowanego 
i samodzielnie przygo-
towanego do prezenta-
cji tekstu, w niektórych 
przypadkach, wprost za-
skakiwało poziomem i 
dojrzałością, których nie 
powstydziłby się zawo-
dowy lektor.
 Już wcześniej zosta-
li wymienieni wszyscy 
uczestnicy Finału, bo-
wiem wszyscy zasługują 
na uznanie. Oto teraz 
dziesiątka najlepszych, 
przedstawiona w kolej-
ności zgodnej z liczbą uzyskanych 
punktów: Agnieszka Smaga, Bartek 
Jarosz, Magdalena Matejek, Marek 
Lis, Agnieszka Grębska, Joanna Wiatr, 
Łukasz Smagacz, Patrycja Owsiak, 
Kacper Kubas i Adam Stawarz. Wśród 
wymienionych znaleźli się także 
uczniowie wyróżnieni za najwyższe 
wyniki w określonej dziedzinie: za 
najlepszą znajomość lektur tytułem 
„Mola książkowego”, a za najlepsze 
głośne czytanie tytułem „Lektora”.
 Każdy z uczestników otrzymał po-
częstunek, symboliczną pamiątkę oraz 
nagrodę.
 Mam nadzieję, że wydarzenie to 
było ważnym i niezapomnianym prze-
życiem dla każdego dziecka i choć po 
trochu związane ze stresem, który jest 
nieodłącznym elementem sprawdzania 
siebie, to jednak w sumie pozostawiło 
w nich miłe wspomnienia. Sprzyjała 
temu atmosfera panująca podczas Kon-
kursu, a była ona nie tyle wynikiem 
działań organizatorów, co życzliwości 
osób wspierających te działania. Dlate-

go na koniec pragnę gorąco podzięko-
wać za przychylność Staroście Powia-
towemu panu Stanisławowi Chmura, 
który zgodził się ufundować nagrody 
książkowe za trzy pierwsze miejsca; 
za niezawodność, spolegliwość i od-
danie Wójtowi Gminy Brzostek panu 
Leszkowi Bieńkowi, który wspierał 
całoroczne działania w tym zakresie, 
zgodził się pokryć koszty związane z 
organizacją Konkursu oraz ufundować 
nagrody książkowe dla wszystkich 
uczestników. Dziękuję również Rad-
nej Powiatu Dębickiego pani Marii 
Przebięda oraz Dyrektorowi GCKiCz 
p. Marcie Król za ufundowanie nagród 
rzeczowych dla wyróżnionych uczest-
ników Konkursu. Słowa wdzięczności 
należą się również Dyrektorowi ZS w 
Nawsiu Brzosteckim pani Cecylii Ba-
lasie za pełnienie funkcji wzorowego 
gospodarza i dbanie o to by każda z 
osób goszczących w tym dniu w naszej 
Szkole czuła się dobrze. 
 Dziękuję również za bezinteresowną 
pracę członkom Komisji Oceniającej, 

bez których fachowa, obiektywna i 
sprawiedliwa ocena umiejętności i 
wiedzy uczestników Konkursu byłaby 
niemożliwa. W Komisji pracowali: 
pani Grażyna Leńczuk - z-ca Kierow-
nika Młodzieżowego Domu Kultury w 
Jaśle, pan Marek Mucha - Kierownik 
Filii Gminnego Centrum Kultury w 
Wielopolu Skrzyńskim, katecheta z 
Parafii Brzostek ksiądz Ryszard Dołek, 
polonistka Gimnazjum w Brzostku pani 
Aleksandra Kobak-Hunia, nauczyciel-
ka klas I- III Szkoły Podstawowej w 
Brzostku pani Dorota Dziedzic.
 Ponieważ w rozpoczynającym 
się roku szkolnym 2003/04 Konkurs 
Czytelniczy będzie kontynuowany i 
to może nawet w rozszerzonej formie, 
jako konkurs międzypowiatowy, to 
pozostaje mi zwracając się głównie 
do uczniów i nauczycieli klas I-III 
powiedzieć - „do zobaczenia”. 

Maria Leja
Fot. J. Nosal

Literatura: Ryszard Więckowski, Pedago-
gika wczesnoszkolna

Wspólna fotografia z gośćmi i nauczycielami

Po pozytywnie załatwionym wnio- 
sku, złożonym do Prezydenta RP (o 

czym szczegółowo pisze Wójt Gminy 
na str. 3 - przyp. redakcji) Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Kamienicy 
Górnej początkiem sierpnia 2003 roku 
otrzymała zawiadomienie, że została 
objęta programem „Internet w Szkołach 
- Projekt Prezydenta RP”. Do 23 sierp-
nia zobowiązała się przygotować salę 
komputerową na 11 stanowisk. Przy 
pomocy finansowej Gminy zadanie to 
udało się zrealizować w czasie. W dniu 

1 września 2003 roku dyrektor szkoły 
i dwoje uczniów - Zuzanna Stasiowska 
i Przemysław Śliwa, którzy zostali 
wytypowani przez Radę Pedagogiczną 
szkoły za osiągnięcia w nauce i konkur-
sach pozaszkolnych - odebrali z rąk Pre-
zydenta RP w Pałacu list gratulacyjny. 
Programem tym zostało objętych w tym 
roku tylko 40 szkół z całej Polski.
 Program działa od roku 1999 na 
zasadzie sponsoringu, więc na uroczy-
stości oprócz delegacji szkół objętych 
programem byli również sponsorzy.

 W ciągu czterech lat działalności 
programu obdarowano 350 szkół pra-
cowniami i jak zapewniali sponsorzy 
to nie koniec. Po uroczystości oficjalnej 
wszyscy zaproszeni zostali na poczęstu-
nek i na zwiedzanie Pałacu Prezyden-
ckiego. Cała uroczystość trwała około 
dwóch godzin. Komputery mają zostać 
przywiezione do szkoły w najbliższym 
czasie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Kamienicy Górnej

Józefa Nowicka

Dokończenie ze str. 5

Pracownia internetowa dla Kamienicy Górnej
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Pomóżmy sobie sami

Zaradność a zasobność
W niedawnym numerze „Wiado- 

mości Brzosteckich” przyto-
czyliśmy za prasą, jak w pewnej wsi 
rumuńskiej mieszkańcy „wzięli sprawy 
w swoje ręce” i rozwinęli rzemiosło i 
rękodzielnictwo na miarę czasów naj-
większego rozkwitu tych zajęć.
 Takich przykładów nie brakuje też 
w naszym kraju. Jako jeden z wielu 
przykładów można przytoczyć za 
miesięcznikiem „Gospodarz” jak na 
Mazurach, coraz więcej mieszkańców 
wsi wspiera swoje dochody działal-
nością w zakresie ginących zawodów. 
Są to: ceramika, tkactwo, malarstwo, 
kowalstwo artystyczne, rzeźbiarstwo, 
witrażownictwo, wikliniarstwo, kili-
miarstwo, koronkarstwo, hafciarstwo, 
sztukatorstwo, wytwarzanie wyrobów 
dekoracyjnych z kwiatów i słomy itp. 
Przy uzupełnieniu tych zajęć agrotury-
styką można z tego żyć.

 Odbywa się tam wiele kursów i 
dłuższych szkoleń, dzięki którym 
bezrobotni mieszkańcy znajdują swoje 
miejsce w życiu. Bywa, że miesięczny 
kurs zaniechanego rzemiosła pozwoli 
wielu osobom odkryć w sobie zdolności 
i talent o którym nie wiedzą.
 Ale talent sam nie wystarcza. Trzeba 
się organizować. Razem jest łatwiej. Bo 
jak tu iść samemu po wsi czy mieście 
i zachwalać swoje dzieła? Jak zdobyć 
pieniądze na promocje i szkolenia? 
Tam na Mazurach mieszkańcy to zro-
zumieli i utworzyli wiele towarzystw i 
stowarzyszeń w dziedzinie wytwarzania 
i usług.
 Jeżeli będzie inicjatywa oddolna 
to w kolejności prowadzenie przejmą 
pracownicy Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego, organizując wystawy, festyny 
kulturalne, wernisaże, jarmarki sztuki, 
w różnych miejscach regionu.
W gminie Brzostek występowało 
dawniej wiele tradycyjnych zawodów. 
Obecnie zaginęły. Trzeba ich reak-
tywować. O tym, że sami nie wiemy 
co posiadamy przytoczymy tu dwie 
postacie.
 Rzeźbiarz Władysław Chajec (1904 
- 1986) człowiek, którego znany aktor 
Wojciech Siemion z Warszawy nazywał 
przyjacielem - już nie żyje ale być może 
nauczył kogoś w Kamienicy Górnej 
rzeźby figuralnej i świątkarstwa. Wiele 
osób do niego przychodziło. Trzeba 
odnaleźć i zachęcić tych ludzi.
 Andrzej Słowik z Januszkowic jest 
dwukrotnym zdobywcą pierwszego 
miejsca w kraju w kowalstwie artystycz-
nym, na corocznych konkursach w Woj-
ciechowie koło Lublina. Jego kuźnia 
jest nowoczesna ale ma też tradycyjne 

palenisko i kowadło. Pan Andrzej pracu-
je w Technikum Rolniczym w Kleciach. 
Te okoliczności aż się proszą żeby 
zawód kowala artystycznego mogło 
zdobyć, oprócz synów artysty jeszcze 
wielu chętnych. Zamówień na wyroby 
artystyczne jest nadmiar, tak że jedna 
kuźnia nie może ich zrealizować.
 Ale też wyroby artystyczne z żelaza 
i miedzi projektowane i wykonywane 
przez pana Andrzeja Słowika to praw-
dziwe dzieła sztuki. Od ojca nauczyli się 
fachu dwaj synowie, Marcin i Tomasz. 
Wystawiali już swoje dzieła na poka-
zie w Strzyżowie. Lampy, świeczniki, 
miedziane róże, uzyskały duży poklask 
i popyt. Ten fach przeżywa renesans.
 Redakcja „Wiadomości .Brzo-
steckich” oczekuje, że inne ciekawe 
postacie z naszej gminy zostaną przez 
czytelników nam zgłoszone. Chętnie o 
nich napiszemy. Jesteśmy przekonani, 
że w nas samych istnieją możliwości 
podniesienia życia na wyższy poziom.

H. L.

„Współpraca” - Władysława Chajca
Świecznik - jedna z prac  

Andrzeja Słowika

Policja informuje
W sierpniu 2003 roku na terenie działania Komisariatu  

Policji w Brzostku zanotowano łącznie 25 zdarzeń, 
które są  przedmiotem postępowań przygotowawczych w 
sprawach o popełnienie przestępstwa, a w tym m. in.:
1. Wypadek drogowy - 2
2. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nie-

trzeźwości - 5
3. Uszkodzenie ciała - 3
4. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego - 4
5. Włamanie do mieszkania - 1
6. Kradzież mieszkaniowa - 1
7. Kradzież mienia - 4
8. Znieważenie funkcjonariuszy policji - 1
9. Wyrąb i kradzież drzewa z lasu - 1

10. Znęcanie się nad zwierzętami - 1
11. Wdzieranie się do cudzego mieszkania - 1
12. Oszustwo - 1
 W powyższych sprawach prowadzone są dochodzenia 
w celu wyjaśnienia okoliczności ich popełnienia oraz 
zebrania dowodów przeciwko sprawcom wymienionych 
przestępstw.
 Ponadto w sierpniu 2003 roku policjanci Komisariatu 
Policji w Brzostku sporządzili 13 wniosków o ukaranie, 
gdzie o winie sprawców zdecyduje Wydział Grodzki 
Sądu Rejonowego w Dębicy. Nałożyli też 52 mandaty 
karne, głównie za wykroczenia drogowe, zatrzymali 16 
dowodów rejestracyjnych a pouczyli i upomnieli 391 
osób.

Komendant Komisariatu Policji  
w Brzostku wz. st. asp. J. Dziedzic
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (10) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Działalność „speca”  
i „kapusia” w więzieniu
Tu nieodparcie nasuwa się myśl, by  
wspomnieć o przemilczanej dotąd w 
niniejszych wspomnieniach instytucji 
więziennej „speca” i „kapusia”. Te 
instytucje więzienne cieszyły się jak 
najgorszą opinią i nie były kochane 
przez więźniów. Były zmorą. „Specem” 
nazywano oficera do spraw polityczno-
wychowawczych. „Kapuś” to więzień, 
który zgodził się na współpracę z 
władzami śledczymi, więziennymi, z 
instytucją „speca”, podpisał odpowied-
nią w tym celu deklarację, stał się do-
nosicielem, informatorem, szpiegiem, 
prowokatorem i zdrajcą wobec swych 
kolegów. Patronat nad instytucją „ka-
pusia” w więzieniu sprawował „spec”. 
„Kapuś” stawał się narzędziem w jego 
rękach. Dawał on mu instrukcje i po-
lecenia. „Kapuś” dostarczał „specowi” 
żądane informacje, donosił na współ-
więźniów. Te doniesienia rozpatrywali 
i opracowywali oficerowie specjalni 
czyli „spece”, przeważnie wywodzący 
się ze służb UB, oddelegowani do pracy 
specjalnej w więzieniach. Nosili mun-
dury wojskowe, a nie mundury służby 
więziennej, nie rzadko też występowali 
w ubraniach cywilnych. Wyglądało na 
to, jakby nie podlegali władzom wię-
ziennym i naczelnikowi więzienia lecz 
byli niezależną, wyodrębnioną służbą 
a władze więzienne zobowiązane były 
do udzielania im pomocy, ułatwiania 
im pracy i liczenia się z ich zdaniem. 
Strażnicy i oddziałowi bali się „speca”, 
a naczelnicy więzienia okazywali im 
duży respekt i liczyli się z ich zdaniem 
i opinią.
 Pozyskiwanie kandydatów i kre-
owanie „kapusiów” rozpoczynało 
się już od pierwszych dni śledztwa, 
tuż po aresztowaniu. Za zgodę na 
współpracę, z władzami śledczymi 
oficerowie na UB obiecywali łagod-
niejsze traktowanie, lepsze warunki 

więzienne, łagodniejszy wyrok lub 
wcześniejsze zwolnienie z więzienia, 
otrzymanie dobrej pracy na wolności, 
poparcia władz itp. Przekonywano, że 
podpisanie deklaracji o współpracy jest 
najkrótszą drogą do tego, by zerwać ze 
złą przeszłością i stać się pełnowartoś-
ciowym obywatelem sprawiedliwej 
Polski Ludowej, która wtedy wybaczy 
takiemu obywatelowi jego byłą, prze-
stępczą przeszłość. Przekonywano 
więźniów o nieuchronnym i rychłym 
zwycięstwie idei komunistycznych 
na całym świecie, o szybkim upadku 
kapitalizmu, czarnej reakcji, religii, 
wiary i Kościoła, które ogłupiają i 
uciskają oraz gnębią ciemny, głupi 
naród. Imponujące osiągnięcia Związ-
ku Radzieckiego oraz wzrastające z 
każdym dniem znaczenie i pozycja w 
świecie, jego niezwyciężona potęga są 
najlepszym tego dowodem. Kto się nie 
podporządkuje, zostanie zniszczony.
 Nie oszczędzono również i mnie 
tych wywodów, propozycji i pogróżek, 
którymi jednak wzgardziłem. Niektó-
rzy, załamani psychicznie i moralnie 
dawali się nabrać na te niemoralne 
przynęty. Z chwilą podpisania dekla-
racji o współpracy więzień stawał się 
„kapusiem”, a zdjęcie włożonego na 
samego siebie ohydnego jarzma było 
już bardzo trudne. Donosił więc swym 
mocodawcom o wszystkim, co się w 
celi dzieje, o czym się mówi i myśli. 
„Kapuś” starał się zdobyć zaufanie i 
przyjaźń kolegów współwięźniów i 
wydobyć z nich to, czego w śledztwie 
nie powiedzieli, wypierali się, zataili. 
Zdarzało się, że jakiś więzień zaufał 
„kapusiowi”, uważając go za kolegę 
i przyjaciela a niekiedy chcąc w jego 
oczach podnieść rangę swej osoby i 
swych bohaterskich czynów, wyolbrzy-
miał swoją działalność.
 Czego nie dokonał oficer śledczy, 
dokonywał teraz „kapuś”. Śledczy 
na podstawie jego zeznań sporządzał 
odpowiedni protokół, któremu sądy 

dawały wiarę lub conajmniej domnie-
mywały, że tak było, co powodowało 
odpowiedni wyrok skazujący. Tego 
rodzaju proceder nie kończył się z 
chwilą zakończenia oficjalnego śledz-
twa, procesu i wyroku, lecz trwał nadal 
poprzez instytucje „speców” i „kapu-
siów” w więzieniach karno-śledczych i 
więzieniach karnych. Bywały wypadki, 
że już więźniowie karni odsiadujący 
wyroki, miewali dodatkowe procesy 
oparte na zeznaniach „kapusiów” i 
wymuszonych przyznaniach się do 
win i przestępstw nie popełnionych. 
W więzieniach miały miejsce tortury 
i sądy specjalne w celach więziennych 
a nawet wykonywanie wyroków w 
więzieniach karnych wbrew przewi-
dzianemu i obowiązującemu prawu, 
w tym względzie. Wywiad polskich 
organizacji podziemnych dysponował 
dowodami tego rodzaju przestępstw. 
Zaznajomił z nimi wywiady państw za-
chodnich. Wiadomości o tym przenik-
nęły do środków masowego przekazu, 
do radia i prasy na Zachodzie. Komu-
nistyczne władze polskie zaprzeczały 
tym wiadomościom. Aresztowano kilku 
pracowników ambasad (między innymi 
francuskiej) i wytoczono im procesy 
o szpiegostwo. Kilku dyplomatów 
państw zachodnich podejrzanych o 
kontakty z polskim podziemiem wyda-
lono z Polski jako „persona non grata”. 
Zmusiło to władze do większej kontroli 
i powolnego zaniechania stosowania 
tych praktyk w naszych więzieniach.
 Zostawszy „kapusiem” więzień 
stawał się uzależnionym od swych 
mocodawców, narzędziem w ich ręku. 
Otaczała go też nieufność, pogarda i 
nienawiść współwięźniów. Towarzy-
szył strach przed kolegami w celi, przed 
zdemaskowaniem i strach przed „spe-
cem”, który nakładał na niego coraz to 
nowe zadania i obowiązki.
 Bał się również wyjścia na wolność i 
odpowiedzialności, możliwości zemsty 
za swe niegodne i zdradzieckie postę-
powanie wobec kolegów.

Więzienie w Przemyślu
W Przemyślu miałem szczęście  

przebywać na jednej z cel zbior-
czych w prawie niezmienionym skła-
dzie współwięźniów przez okres dwóch 
miesięcy. Cela liczyła ponad 50 osób. 
Wśród nich było trzech inżynierów, 
kilku studentów szkół średnich i uni-
wersyteckich, adwokat, żołnierze i 
oficerowie z AK i WiN oraz sześciu 
księży. Spotkałem tu księdza prałata 
Uchmana z Przemyśla oraz księży: 
Lorenca, Wosia, Stanisława Kułaka, 
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proboszcza z Przeworska, Pawła 
Madurę kapelana AK i znanego mi 
już z więzienia w Rzeszowie księdza 
Stanisława Bąka. Wszyscy oni mieli 
powiązania z AK a niektórzy także z 
WiN-nem. Dłuższy wspólny pobyt w 
jednej celi sprzyjał powstaniu przyjaźni 
i grup wspólnych zainteresowań. Oka-
zało się, że prawie każdy z nas ma coś 
ciekawego do przekazania chociażby 
tylko z własnych przeżyć i doświadczeń 
życiowych. Wieczorami organizowa-
liśmy pogadanki i wykłady na różne 
tematy i z różnych dziedzin życia i na-
uki. Chętnych do uczestnictwa i pilnych 
słuchaczy nie brakowało. Opowiadano 
treść wartościowych filmów i utworów 

literackich, prowadzono dyskusje, nie 
brakowało dobrych żartów, kawałów i 
dowcipów.
 Chwile te były świetnym sposobem 
na zachowanie równowagi psychicz-
nej, urozmaicenia i oderwanie się od 
ponurej rzeczywistości, na przetrwanie 
w trudnych warunkach więziennych, 
wzmacniały naszą wiarę i nadzieję. 
Te nasze pogwarki, ten nasz rodzaj 
uniwersytetu więziennego miał miejsce 
codziennie, wieczorem po apelu na 
rozłożonych już do spania siennikach 
i kocach.
 W zasadzie było to zabronione przez 
regulamin więzienny i po apelu wie-
czornym obowiązywała cisza, ale jeżeli 

nie zachowywaliśmy się zbyt głośno, to 
oddziałowy zwykłe nie interweniował. 
Pod tym względem było tu łagodniej niż 
w więzieniu na Zamku w Rzeszowie, 
chociaż i tam odmawialiśmy wspólnie 
modlitwę rano i wieczorem a jeżeli w 
celi był ksiądz, to chętnie śpieszył z 
posługą duszpasterską, pomimo ostrego 
zakazu pod tym względem i możliwości 
zostania ukaranym w razie wykrycia 
zaistnienia podobnych praktyk w celi.

c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21

Warto  
przeczytać
Helen Fielding  
„Potęga sławy”

Rozczarowana pustym życiem, jakie  
wiodła w Londynie, Rosie Rochar-

dson wyjeżdża na cztery lata do Afryki, 
gdzie prowadzi obóz dla uchodźców. 
Sfrustrowana obojętnością organizacji 
humanitarnych wobec kolejnej klęski 
głodu decyduje się na radykalny krok 
- wraca do Londynu i odnawia kontakty 
z artystami i sławnymi ludźmi, sprowa-
dza ich przedstawicieli do Afryki, skąd 
za pośrednictwem telewizji wspólnie 
kierują dramatyczny apel do świata.
 Fielding pisze jak współczesny 
Głupiec z Króla Leara; żartuje nie-
ustannie, lecz odsłania nagą prawdę, a 
jej komedia obyczajowa - rozgrywająca 
się w skażonym uwielbieniem dla me-
diów Londynie i w głodującej Afryce 

- przesiąknięta jest atmosferą, w której 
słodycz miesza się z goryczą.


Teresa Medeiros  
„Pamiętnik”

Rozpieszczona i pruderyjna panna  
Lucy Snow ma niewielkie pojęcie o 

aroganckich mężczyznach, którzy sami 
dla siebie ustanawiają prawa i nie liczą 
się z etykietą. Spotkanie z kapitanem 
Doomem, legendarnym piratem, jest 
dla niej nie lada szokiem, i to nie tylko 
z powodu niecodziennych okoliczności 
tego spotkania. Każda kobieta byłaby 
przerażona, gdyby nagle znalazła się 
na pokładzie pirackiego statku, dla 
Lucy źródłem lęku jest jednak przede 
wszystkim jego kapitan - przepełniony 
sarkazmem, gwałtowny, nieobliczalny, 
a jednocześnie fascynujący. Nawet po 
tym, jak Lucy w stanie nienaruszonym 
- pomijając namiętny pocałunek ka-
pitana, o którym nie może zapomnieć 
- bezpiecznie, choć niezbyt elegancko, 

opuszcza statek, nie potrafi się uwolnić 
od myśli o tajemniczym piracie.


Catherine Coulter  
„Fiordy”

Dzicy, niebezpieczni, krwawi, bez- 
litośni... Tacy byli wikingowie, 

a przynajmniej tak ich najczęściej 
widzimy. Mało kto wie o ich dumie 
i lojalności, o tym, że potrafili być 
romantyczni. 
Merrik Haraldsson, władca Kruczego 
Szczytu, pod wpływem nagłej litości 
kupuje na targu niewolników w Kijo-
wie chłopca. Co więcej, ulega błaga-
niom małego i odbija jego brata z rąk 
bogatego kupca. Jakże musi być Merrik 
zaskoczony, kiedy ów „brat” okazuje 
się piękną rudowłosą dziewczyną. 
Lecz na tym nie koniec niespodzia-
nek związanych z tym tajemniczym 
rodzeństwem.

(Wykorzystano materiał  
z ofert książkowych dla bibliotek)

Sałatka z porów
Składniki:

4 jaja
2 pory
10 dag sera żółtego
10 dag orzechów
10 dag rodzynek
1 jabłko
2 kiszone ogórki
majonez

Wykonanie:
Pokrojone w krążki i kostkę produkty 
połączyć z majonezem, doprawić.

Sałatka z drobiu
Składniki:
3-4 łyżki pokrojonego drobiu 
pieczonego
30 dag ugotowanego selera
2 ugotowane ziemniaki
1 ugotowana pietruszka
10 dag zielonego groszku
majonez (najlepiej dekora-
cyjny)
liście sałaty, pieprz, jajo ugoto-
wane na twardo

Wykonanie:
Ugotowane warzywa pokroić w kost-
kę, połączyć z majonezem i drobiem, 
doprawić. Układać porcje na liściach 
sałaty (np. tą miarką co do ziemnia-
ków), udekorować majonezem, jaj-
kiem, papryką, ogórkami, groszkiem, 
cebulką.

Sałatka z jaj
Składniki:

5 jaj ugotowanych na twardo
1 por
2 dość grube plastry szynki (pokroić 
w kostkę)
2 łyżki kukurydzy z puszki
1 czerwona papryka
1 jabłko
kilka łyżek śmietany
2 łyżeczki soku z cytryny
pieprz, sól ziołowa, papryka w prosz-
ku (1 łyżeczka)

Wykonanie:
Pokrojone w kostkę warzywa skropić 
sokiem z cytryny, połączyć z szynką, 
przyprawami, wymieszać ze śmieta-
ną.

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

Gotuj
smacznie
i zdrowo
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Pieniądze z SAPARDU do- 
stępne są na inwestycje w go-

spodarstwach rolnych. Rolnicy 
mogą liczyć na 50 procentowy 
zwrot kosztów poniesionych na 
przedsięwzięcie inwestycyjne. 
Zadanie realizuje się z pieniędzy 
własnych, lub pożyczonych z 
banku, a dopiero potem nastę-
puje refundacja z zasobów fun-
duszu na konto bankowe rolnika. 
Limit zwrotu kosztów wynosi 50 
- 110 tysięcy złotych.
 Dotychczas w kraju skorzy-
stało z pomocy tego funduszu 
około 1500 rolników. Kupowali 
oni maszyny i urządzenia do 
produkcji rolnej i hodowlanej, 
w tym ciągniki. Inwestycji mogą 
dokonywać rolnicy utrzymujący 
bydło mleczne i mięsne, drób i 
owce. Także rolnicy rozwijają-
cy uprawę nietypowych roślin, 
warzyw i owoców. Natomiast 
refundacja nie obejmuje kosztów 
uprawy roślin tradycyjnych, jak 
zboża, buraki, ziemniaki.
Aby „załapać się” do SAPARDU 
gospodarstwo musi spełniać 
określone kryteria, jak np. po-
siadać certyfikat sanitarny, czy 
mieć płytę gnojową i zbiornik na 
gnojowicę. Produkcja też musi 
osiągnąć wyznaczone limity, 
kwalifikujące do zwrotu kosz-
tów. Limity te są następujące:
- w produkcji mleka 20 - 350 

tysięcy litrów rocznie,
- w produkcji tuczników 100 

- 600 sztuk rocznie,
- w utrzymywaniu macior 10 - 60 

sztuk stada.
 Dla rolników tradycjonali-
stów uprawiających zboża, bu-
raki i ziemniaki są pewne szanse 
w SAPARDZIE przeznaczone 
na zróżnicowanie działalności 
gospodarstw na obszarach wiej-
skich. Mianowicie dopuszcza 
się zakup ciągników i urządzeń 
rolniczych a połowa zwrotu 
kosztów wynosi do 40 tysięcy 
złotych, jeśli rolnik będzie miał 
zarejestrowaną działalność go-
spodarczą. Wykazy rodzajów 
działalności, które objęte będą 
pomocą funduszu, znajdują się w 
każdym gminnym ośrodku infor-
macji europejskiej. Znajdują się 
też w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w 

SAPARD 
dla przedsiębiorczych

Obręb Numer
działki

Powie- 
rzchnia

(ha)
Cena do  

1. Brzostek 837 0,04 5.000,-
2. Nawsie Brzosteckie 626/8 0,12 4.699,-
3. Nawsie Brzosteckie 626/9 0,17 4.781,-
4. Nawsie Brzosteckie 626/10 0,18 5.028,-
5. Nawsie Brzosteckie 626/11 0,15 5.728,-
6. Nawsie Brzosteckie 626/12 0,13 5.042,-
7. Januszkowice 713 1,30 3.500,-
8. Januszkowice 721 1,32 3.600,-
9. Grudna Dolna 88/6 0,25 1.173,-

10. Siedliska-Bogusz 1169/4 
leśna 0,67 4.226,-

11. Siedliska-Bogusz 1169/3 2,03 4.206,-
12. Smarżowa 306/2 0,28 4.000,-
13. Smarżowa 308/2 0,31 949,-
14. Smarżowa 308/3 0,10 1.290,-
15. Smarżowa 308/4 0,14 2.558,-

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 

GMINY BRZOSTEK PRZEZNACZO-
NYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE 

NEGOCJACJI

Jeszcze w tym roku rozpocznie działalność Brzo- 
steckie Gminne Centrum Informacji dla osób 

poszukujących pracy. Jego utworzenie zostanie do-
finansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej, które zostały przyznane 
Urzędowi Gminy w Brzostku w postaci grantu. 
 GCI będzie to miejsce w którym osoby bezro-
botne z terenu naszej gminy oraz gmin ościennych 
będą mogły korzystać nieodpłatnie z nowoczesnego 
sprzętu teleinformatycznego w celu poszukiwania 
pracy.
 Rodzaje usług świadczonych przez GCI będą 
obejmować ponadto:
- pomoc przy przygotowywaniu pism urzędowych, 

listów motywacyjnych, CV, podań o pracę, pomoc 
przy wypełnianiu wniosków na pozyskiwanie 
środków finansowych na uruchomienie bądź 
rozwój własnej działalności gospodarczej,

- udostępnianie informacji o aktualnych ofertach 
pracy,

- udzielanie osobom bezrobotnym doradztwa za-
wodowego, personalnego i prawnego,

- realizację szkoleń m.in. nt: aktywnego poszu-
kiwania pracy, rozpoczynania działalności 
gospodarczej na własny rachunek, umiejętnego 
poruszania się po rynku pracy i readaptacji (dla 
osób długotrwale bezrobotnych),

- udzielanie informacji dotyczących instytucji 
finansowego wsparcia małych i średnich przed-
siębiorstw,

- odpłatny dostęp do sprzętu teleinformatycznego, 
doradztwa, kursów i szkoleń dla wszystkich za-
interesowanych osób i przedsiębiorców.

(AZ)

Dębicy, ul Kolejowa 36.
 Jeśli rolnik chce kupić ciąg-
nik to winien zarejestrować w 
gminie działalność gospodarczą 
o brzmieniu: ...Wynajem maszyn 
i urządzeń rolniczych... . Rolnicy 
zawsze świadczą pomiędzy sobą 
usługi. Mogą więc zyskać 40 
tysięcy złotych i nowy ciągnik 
wykorzystywany dla potrzeb w 
swoim gospodarstwie, Jest to 
dla rolników olbrzymia szansa. 
Zarejestrowanie działalności 
gospodarczej nie kosztuje prze-
cież dużo, a rolnik ubezpieczony 
w KRUS nie musi przechodzić 
na ubezpieczenie w ZUS - ie. 
Uprawnienia do korzystania z 
pieniędzy SAPARDU od 30 lip-
ca 2003 rozciągnięto na rolników 
ubezpieczonych w ZUS. Jest 
bowiem pewna grupa rolników 
którzy posiadają gospodarstwo 
rolne, a dawniej pracowali w 
różnych zakładach pracy i korzy-
stają ze świadczeń w ZUS, czyli 
ubezpieczenie już mają i składki 
drugi raz nie płacą.
 Zróżnicowanie działalności 
gospodarstw na obszarach wiej-
skich (tzw. działanie czwarte 
funduszu), nie zawiera obostrzeń 
dotyczących skali produkcji, nie 
zawiera też ograniczenia wieku 
rolnika do 50 lat. Program SA-
PARD (PRZEDAKCESYJNY 
Instrument Wspierania Rolni-
ctwa i Obszarów Wiejskich) 
jest w całości zarządzany przez 
polską administrację.
 Dla otrzymania. wsparcia 
wymagane jest złożenie szcze-
gółowego planu inwestycji, 
posiadanie wkładu własnego i 
poddanie się kontroli. Refunda-
cja następuje po zrealizowaniu 
zadania, na podstawie przedsta-
wionych faktur.
 Program ma trwać 7 lat od. 
roku 2001, ale tylko do czasu 
wyczerpania środków pienięż-
nych przeznaczonych dla niego 
przez Komisje Unii Europejskiej 
(rząd unijny). Jednakże wnioski 
można składać tylko do czasu 
wstąpienia kraju do Unii Eu-
ropejskiej. Czyli w wypadku 
Polski do 1 maja 2004 roku. Nie 
należy więc zwlekać z podjęciem 
działań. Czas to pieniądz.

Henryk Latacz

Brzosteckie Gminne 
Centrum Informacji
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 Ankieta przeprowadzona wśród 
mieszkańców gminy Brzostek wyka-
zała, że najwięcej osób chce by gmina 
pozostała w pow. dębickim, trochę 
mniej chce mieszkać w pow. jasielskim. 
Co z tego wynika? Nic.
Pomysł przyłączenia gminy Brzostek 
do pow. jasielskiego jest absurdalny, 
choćby ze względu na koszty takiego 
przedsięwzięcia. Kogoś jednak dręczy, 
że w gminie Brzostek jest spokój. Z 
ankiety wynika, że jedna osoba chce 
mieszkać w Górnej Wolcie (Afryka) a 
jedna w Honolulu (USA, Hawaje).
 Bórg (staroświeckie określenie 
kredytu) jest największym wrogiem 
wiejskich sk1epikarzy. „Kredyt umarł, 
kryzys żyje - kto nie płaci ten nie pije” 
- takie hasło przeczytałem w jednym 
sklepie na terenie gminy. Bórg jest 
zapisywany w zeszycie, a zeszyt po-
zostaje smutnym wspomnieniem po 
bankructwie interesu.
A podobno wystarczyło wziąć interes 
w swoje ręce.
 Ciekawym i zagadkowym zjawi-
skiem było pojawienie się nad Brzost-
kiem obiektu latającego w kształcie 
spłaszczonego spodka. UFO, czy co 
- zastanawiali się mieszkańcy gminy.
Powstało na ten temat kilka hipotez. 
Oto jedna z nich.
Pewien mężczyzna pędził w lesie samo-
gon. Ignac był człowiekiem wiekowym 
i cokolwiek za dużo drewienek dołożył 
do ognia. Zacier eksplodował. Wyrwa-
ne siłą wybuchu denko od cebrzyka 
przeleciało nad Brzostkiem. Szkoda, 
bo cebrzyk był nowy!
 Droga do pszczół - taką ksywę ma 
w powiecie, po spotkaniu z mieszkań-
cami Głobikowej, droga powiatowa o 
nawierzchni żwirowej łącząca Głobi-
kową z Głobikówką. Wydawało się, że 
dokumentacja na modernizację tej dro-
gi umrze śmiercią naturalną na skutek 
przedawnienia, a wraz z nią całe przed-
sięwzięcie. Ale nie - dokumentacja ma 
być reanimowana poprzez założenie 
dziennika budowy i odnotowanie w nim 
faktu przywiezienia jednej wywrotki 
żwiru. I dalej spokój. Obawiam się, że 
po następnym spotkaniu z mieszkań-
cami tej wsi ksywa będzie brzmieć: 
- droga do szerszeni.
 Etymologia ludowa może uratować 
budżet gminy. Chodzi o pochodzenie 

nazwy wsi Skurowa. W Polsce prze-
dunijnej czyli obecnej preferowana jest 
etymologia naukowa tj. „Skórowa” a to 
związane jest ze zmianą dokumentów, 
map itp. wszystko na koszt gminy. Cała 
nadzieja w tym, że Unia popiera nasz 
folklor, szerokie miedze, łąki razkośne, 
stare drzewa owocowe itd., itp.
Odwołanie się do etymologii ludowej 
ma szansę powodzenia.
 Firm w Brzostku nie przybywa 
w przeciwieństwie do mieszkańców 
szukających możliwości dodatkowego 
zarobku. Taką okazję stwarza praca w 
komisjach wyborczych. Nie ma w tym 
nic złego. Czym innym natomiast jest 
nagonka prasowa, aby w komisjach 
zasiadali bezrobotni (a także w sądach 
jako ławnicy). Przy doborze ludzi do 
pełnienia funkcji publicznych musi 
obowiązywać zasada, że kandydat 
jest godzien zaufania, a nie to czy ma 
pracę.
 Gminie Brzostek grozi wyludnie-
nie (spadający przyrost naturalny) z 
powodu nieprzemyślanych wyłączeń 
prądu. Nie w niedzielę wieczorem w 
dniu wyborów samorządowych ale w 
dni powszednie.
Ludzie w domach już dawno lamp 
naftowych nie mają - no a robić coś 
trzeba!
 Hałaśliwa i niebezpieczna jest 
droga w Brzostku. Samochodów przy-
bywa, spalin też - a nikt nie myśli o 
rozwiązaniu tego problemu. Kiedyś na 
zakręcie przed kościołem stało lustro. 
Stało ale komuś przeszkadzało. Dziś 
jedynie Helcia - stop ratuje Brzostek 
przed katastrofą (w ruchu lądowym).
 Ile zarabiają brzosteccy samorzą-
dowcy - o tym można się dowiedzieć 

z Internetu. Natomiast ściganiem pra-
cowników za to, że dostali podwyżkę 
-zajmuje się wyspecjalizowana grupa 
ludzi. A oto ich prośba do potencjalnych 
informatorów:
  Komórkę noś przy sobie,
  ślij SMS-y o świcie.
  Ja z każdej podwyżki zrobię
          aferę,
  zobaczycie!
 Jaka praca taka płaca - to była de-
wiza w PRL. Dzisiaj mamy kapitalizm 
i nową dewizę: jest praca, może będzie 
płaca (najniższa krajowa). Tej gorzkiej 
prawdy doświadczył już niejeden 
mieszkaniec gminy. Kapitalizm to fajny 
lek z tym, że przed użyciem należało 
dokładnie ulotkę przeczytać.
 KRUS czyli Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego ma być 
zreformowana. Całkiem słusznie. 
Dzienny zasiłek chorobowy dla rolnika 
wynosi kilka złotych. Dla porówna-
nia dzienny koszt utrzymania pieska 
w schronisku wraz ze złapaniem go 
biegającego bezpańsko wynosi kil-
kadziesiąt złotych i obciąża budżet 
gminy. W związku z tym na jednej sesji 
Rady Gminy w Brzostku padł głos aby 
wyłapać wszystkich chłopów a pieski 
zostawić w spokoju.
 Lasy są okradane i traktowane jako 
wysypiska śmieci. Z lasów giną choin-
ki, drzewo rębne, zwierzyna jest łapana 
w sidła. Z lasu da się wyżyć - panuje 
powszechna opinia. Latem borówki i 
grzyby (cacy, cacy), zimą można ubić 
stwora (be). Wyśmiewane niegdyś 
powiedzenia: „nie ma głupich - poszli 
las bielić” oraz „grodzenie lasu” - już 
niedługo wrócą do łask.
 Ładną imprezą były Dni Ziemi 
Brzosteckiej. Młodzież bawiła się wy-
śmienicie, nawet Chrząszcz brzmiał w 
trzcinie. 
Dopisała pogoda, dopisali sponsorzy.
No właśnie, ja też chcę być sponsorem 
takiej imprezy (wcale mi nie chodzi o 
to, żeby mnie wyczytywano).

cdn.
Ferdynand Bugno

Polemika i polityka

Brzostecki Alfabet Społeczny cz. I
Niewątpliwą atrakcją każdego czasopisma są ankiety, rankingi, listy. Zazwy-
czaj dotyczą one polityków i ludzi z pierwszych stron gazet. Skoro Obserwator 
Lokalny ma alfabecik, to niech Wiadomości Brzosteckie mają alfabet - ale 
inny, o tematyce społecznej.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Brzostku informuje, że w każdy piątek począwszy od dnia 5 
września 2003 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy Brzostek 
pok. nr 6, będzie pełnił dyżur pracownik Biura Powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Dębicy. W związku z powyższym 
istnieje możliwość zgłaszania zwierząt do księgi rejestracji stada.
 Rolnicy zainteresowani otrzymaniem księgi rejestracji świń powinni zabrać 
ze sobą dowód osobisty oraz paszport bydła. Opłata za wydanie Książki Reje-
stracji Świń wynosi 2,25 zł. Z uwagi na to że Książka rejestracji jest wymagana 
przy sprzedaży trzody, prosi się wszystkich rolników o pilne zarejestrowanie 
stada.

(M M)
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II ZIELONY RAJD, 6-8 LIPCA 2003
Tradycyjnie przynajmniej raz w roku musieliśmy zawitać  

w Głobikowej! Dzięki opiekunowi tamtejszej Szkoły 
Podstawowej, p. Grzegorzowi Wadasowi, mogliśmy po 
raz kolejny spędzić trzy niezapomniane dni w wietrznej i 
górującej nad okolicą miejscowości. Pogoda nie sprzyjała 
leśnemu harcowaniu, dlatego przeważnie mieliśmy zajęcia 
„wewnątrzbudynkowe”, ale bynajmniej nie siedzące!
 JASKÓŁKI przeprowadziły różnorodne rozgrywki spor-
towe, NIMFY zaprosiły na nietypowe zajęcia plastyczne 
(próbowaliście kiedyś malować... ustami, palcami od nóg, 
albo w ogóle bez pędzelka?), PANTERY zaś przygotowały 
nastrojowy i obrzędowy kominek Wczoraj - Dziś - Jutro 
naszej drużyny. Rozpoczął się on punktualnie o godzinie 
siódmej siedem siódmego dnia siódmego miesiąca, gdyż - jak 
powszechnie wiadomo - mamy obsesję na punkcie tej cyfry. 
Potem mieliśmy okazję wypróbować nowy sprzęt audiowi-
zualny w naszym głobikowskim kinie nocnym przy „Tańczą-
cym z wilkami” (w ramach przygotowania do kolejnego bi-
waku). Nocą zajęły się nami PIRANIE, na szczęście wszyscy 
uczestnicy przeżyli ekstremalną (pogoda!) grę bez uszczerb-
ku na ciele i duchu. Ciało zresztą przez cały biwak skutecznie 

wzmacniały zaj-
mujące się kuch-
nią AMAZONKI 
- nie można się 
było przy nich od-
chudzić! 
 A we wtorek 
trzeba się było 
niestety pożegnać 
- z niektórymi na 
calutkie wakacje, 
z innymi zaś tylko 
na trzy dni, ale o 
tym już poniżej...

Drużynowa 77 
DH, Barbara 

Wojtaszek

II LETNI BIWAK 77 DH „Puszcza” 
oraz 18 DDH „Wataha”, 11-15 lipca 2003
Motto: „Wszystko, co złe, to szuka cienia, 
do światła Dobro garnie się...”

Pod hasłem „ROZPALIĆ WIECZNY OGIEŃ...” odbył się  
łączony biwak harcerek i harcerzy siedliskich oraz 

dębickich. Próbowali oni chociaż przez jakiś czas stać się 
Indianami „z krwi i kości”, wybierając 
na realizację swojego pomysłu zagu-
bioną w Beskidzie Niskim Rudawkę 
Rymanowską. Błękit nieba czasami 
pokryty chmurami, które z kolei ustę-
powały miejsca tęczom; zielone, gęste 
- niemal nieprzebyte lasy otaczające 
Wisłok - oto sceneria, w której uczestni-
cy wyjazdu obcowali z dziką przyrodą. 
Tam właśnie odkrywaliśmy prawdziwy 
smak życia...
 Już od momentu przyjazdu trzeba 
było wziąć się do roboty: rozbić wig-
wamy (czyt. namioty), postawić totem 
i zająć się ogniem, który nie zgasł aż do 
końca naszego pobytu, chociaż trzeba 
było coraz głębiej wchodzić w las w 
poszukiwaniu chrustu. Cztery zastępy, 
czyli plemiona indiańskie obecne na 

DWA BIWAKI 77 DH „PUSZCZA”
historycznym spotkaniu - Algonkinowie, Dakoci, Apacze 
oraz Irokezi - od początku do końca biwaku odnosiły się do 
siebie bardzo przyjaźnie - topór wojenny został zakopany 
bardzo głęboko, a fajki pokoju z powodzeniem zastępowane 
były przez wspólne wieczorne ogniska.
 Każdego ranka oboźny budził wszystkich na powitanie 
dnia i IZP = Indiańską Zaprawę Poranną, ale poza tym 
biwakowe dni zdecydowanie różniły się od siebie. I tak w 
sobotę odbyły się zajęcia Indiański Surwiwal - jak zjeść, ale 
nie zostać zjedzonym. Poznawaliśmy tropienie po śladach, 
budowę szałasów, wykonywanie broni i układanie stosów 
ogniskowych. Gość z Wrocławia, Rafalisko Stare Psisko, 
uczył nas posługiwać się lassem i pokazywał, jak można 
rozpalić ogień bez zapałek i papieru, z użyciem tylko drewna, 
krzemienia i hubki. Nie jest to wcale takie proste, jak na 
rysunku w książce o jaskiniowcach, a my widzieliśmy to na 
własne oczy! Tematem późniejszego ogniska był woodcraft 
- sztuka leśnego życia.
 W niedzielę pomaszerowaliśmy, ile sił w nogach, na 
Mszę św. w Pastwiskach, a następnie dh Tomek pokazał nam 
górski wodospad na tle fliszu karpackiego - było czym oczy 
nacieszyć! Pogoda okazała się zmienną i ulewne deszcze 
ustąpiły miejsca piekącemu słoneczku, w którym dzielne i 
mądre Dakotki uczyły wszystkich, co powinno się znaleźć 
w „ziołowej apteczce każdej squaw”. Trzeba przyznać, iż 
plemię rodem z Bączałki posiada sporą wiedzę na ten temat! 
Na zakończenie dnia przegalopowaliśmy Na mustangu przez 
wieki - opowiadając o krwawej i smutnej nieraz historii 
kolonizacji Ameryki Pn.
 Poniedziałek był dniem wypraw: najsilniejsi wyruszyli 
w 12 - kilometrową trasę, której celem było najprawdziw-
sze ranczo z kowbojami, pozostali zaś udali się na stary 
łemkowski cmentarz. A kiedy nadszedł ostatni już wieczór, 
Irokezi w imponujący sposób przygotowali inicjację indiań-
ską, czyli chrzest biwakowy. Noc należała do Marty, Kasi, 
Oli, Agatki i Maćka, którzy właśnie tam, nad Wisłoczkiem, 
złożyli Przyrzeczenie Harcerskie.
 Wtorek przeminął pod znakiem zdobywania sprawności 
INDIANKI/INDIANINA (trzeba było wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami przed wymagającą kadrą podczas biegu 
patrolowego), a potem pakowania i sprzątania. Wyjechali-
śmy z plecakami pełnymi wrażeń; aż łezka kręci się w oku 
na wspomnienie ułamku życia spędzonego właśnie tam i 
wtedy...

Zastępowa PANTER,
zwana Kropelką Miłości vel Tańczącą Iskierką

Amazonki tym razem  
w mundurach

Indiańscy harcerze po ostatnim apelu
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KRZYŻÓWKA
Z NAGRODĄ

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Ecik i Masztalski siedzą w 
parku na ławce.
- Patrz, Ecik, wiosna idzie. 
Drzewa się zielenią, wszystko 
spod ziemi wyłazi...
- Ty Masztalski, głupot nie 
godej - krzyczy Ecik - bo jo 
miesiąc temu teściowa po-
chowoł!

		
Kolega Masztalskiego, Fran-
ciszek Karp, prosi o pokój w 
hotelu.
- Z łazienką? - pyta recepcjo-
nista.
- Panie szanowny - mówi 
oburzony Francik - jo ino 
nazywom się Karp...

		
Masztalski wraca z pogrzebu 
teściowej. Dwa kroki za nim 
drepcze jego żona. Przechodzą 
obok budowanego właśnie 
wieżowca. Nagle koło nosa 
Masztalskiego przelatuje cegła 
i spada mu na nogi. Masztalski 
przystaje, zadziera gębę do 
góry i po chwili mówi:

- Widzisz Maryjko!... Mamuś-
ka już w niebie...

		
Ksiądz przybija listewki do 
parkanu otaczającego pleba-
nię. Mały chłopiec przygląda 
mu się z wielkim zaintereso-
waniem.
- Z pewnością chcesz zostać 
stolarzem? - pyta ksiądz.
- Nie. Ja chcę tylko usłyszeć, 
co mówi ksiądz, gdy uderzy 
się młotkiem w palec.

		
Pewnemu antropologowi, 
który spożywał obiad w pa-
ryskiej restauracji, wpadł w 
oko siedzący obok Murzyn o 
bardzo cywilizowanym wyglą-
dzie i doskonałych manierach. 
Zwraca się więc do niego:
- Przepraszam, że o to pytam, 
ale czy w pańskich żyłach nie 
płynie krew Europejczyka?
- Oczywiście - pada uprzejma 
odpowiedź - mój dziadek zjadł 
Europejczyka.

		

Poziomo:
1) Pierwszy człowiek, na Księżycu; 4) Przyrząd do 
wyciskania; 8) Flanca; 11) Apacze lub Siuksowie;  
13) Bramka; 15) Japoński motocykl; 16) Na nóżce dzie-
cka; 18) Białe lub czerwone krwi; 19) Milczący aktor;  
20) Szlam; 21) Dba o środowisko naturalne; 23) Motyl 
żerujący na mące pszennej; 25) Niedowiarstwo, bezboż-
ność; 28) Bramkowy lub boczny na boisku; 30) Czyn-
ność z grzebieniem; 31) Miasto w woj. mazowieckim; 
32) Przystosowanie; 33) Sweterek bez kołnierzyka.
Pionowo:
1) Powstrzymywanie się od czegoś; 2) Łączy komputer 
ze światem; 3) Odwracanie gleby pługiem; 5) 1/100 
dolara; 6) Kronika, rocznik; 7) Zlew do mycia naczyń; 
9) Goryle wokół persony; 10) Pled; 12) „Tępa” kobieta; 
13) Myszka w piórniku; 14) Nie można go przkroczyć; 
16) Z bomem oznacza bicie zagara; 17) Kucharz okrę-
towy; 22) Nota; 24) Jałowy bieg silnika; 26) Gulgocący 
ptak; 27) Z niego kapelusze; 29) Powtarzający się ciąg 
zjawisk.
Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym 
rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego niżej 
dostarczone do dnia 10 października 2003 r. do Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: 
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W PRZECZYCY.
Nagrodę książkową wylosowała: 
ANNA CHŁOPEK z Siedlisk-Bogusz.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w 
Brzostku. J. Nosal
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Klasa A, Rzeszów 
1. Brzostowianka - Wisłok Wiśniowa    0-1 (0-0)
2. Brzostowianka - Rzemieślnik II Pilzno  1-2 (0-1)
3. LKS Brzeźnica - Brzostowianka      0-1 (0-0)
4. Brzostowianka - Pogórze Wielopole Skrz. 2-1 (1-1)
5. Paszczyniak Paszczyna - Brzostowianka  1-1 (0-0)

1. KP Ropczyce 5 15 15-5
2. LKS Wiewiórka 5 12 11-6
 3. Wisłok Wiśniowa 5 11 8-2
4. Rzemieślnik II Pilzno 5 11 9-6
5. Chemik Pustków 5 8 6-3
6. Borowiec Straszęcin 5 7 15-12
 7. Brzostowianka Brzostek 5 7 5-5
8. LKS Brzeźnica 5 6 6-5
9. LKS Nagoszyn 5 5 12-13
10. Paszczyniak Paszczyna 5 5 5-8
 11.LKS Żyraków 5 4 6-12
12. Pogórze Wielopole Skrzyńskie 5 3 9-14
13. Błękitni II Ropczyce 5 1 12-18
14. Inter Gnojnica 5 1 3-13

Klasa B, Rzeszów 
1. Grudna Górna - Przyborów         0-1 (0-1) 
2. Huragan Kozłówek - Grudna Górna    1-2 (0-1) 
3. Grudna Górna - Korona Góra Ropczycka  0-2 (0-0) 
4. Łęki Górne - Grudna Górna        2-0 (1-0)

1. Sokół Grodzisko 5 12 9-9
2. BODZOS Podgrodzie 5 10 10-4
3. Korona Góra Ropczycka 4 10 9-5
4. Przyborów 5 9 10-9
5. Orzeł Lubla 5 9 12-10
6. Bobrowa 4 7 11-6
7. Albatros Szufnarowa 4 7 9-6
8. Huragan Kozłówek 5 7 14-12
9. Kaskada Kamionka 5 7 13-12
10.Łęki Górne 4 4 4-10
11. Grudna Górna 4 3 2-6
12.Huragan Przedbórz 5 1 7-16
13. Jodłowa 5 1 4-13

Klasa C, Rzeszów
1. Korona Dobrzechów - Januszkowice       1-4 (0-1) 
2. Januszkowice - Olchovia Olchowa        1-1 (0-1) 
3. Pustków - Januszkowice               3-2 (2-1) 
4. Januszkowice - Dąbrówka Stara Jastrząbka  1-3 (0-1) 
5. Tigers Kawęczyn - Januszkowice         1-1 (0-1)
 1. Piast Wolica Piaskowa 5 15 12-4

2. Olimpia Nockowa 5 13 16-3
3. Dąbrówka Stara Jastrząbka 5 12 17-4
4. Pustków 5 12 12-9
5. Jaźwinianka Jaźwiny 5 8 9-4
6. Dąb Żdżary 5 8 12-9
 7. Olchovia Olchowa 5 7 11-7
8. Januszkowice 5 5 9-9
 9. Victoria Ocieka 5 5 8-9
10. Czekaj Ropczyce 5 4 4-6
 11.Góra Motyczna 5 3 5-11
12. Tigers Kawęczyn 5 2 1-15
13. Korona Dobrzechów 5 1 4-18
14. Borowa 5 1 2-14

Dotychczasowe wyniki spotkań  
w I rundzie sezonu 2003/2004 Terminarz rozgrywek

I Liga Mężczyzn grupa południe - sezon 
2003/2004 - I runda

I termin 13.09.2003 (sobota) godzina 16.00
GLKS ZAWISZA Rzgów - LKS SURET BRZOSTO-
WIANKA Brzostek

II termin 11.10.2003 (sobota) godzina 16.00
LKS SURET BRZOSTOWIANKA Brzostek - KU AZS 
AE Wrocław

III termin 18.10.2003 (sobota) godzina 16.00
TS GÓRNIK Miechowice - LKS SURET BRZOSTO-
WIANKA Brzostek

IV termin 25.10.2003 (sobota) godzina 16.00
LKS SURET BRZOSTOWIANKA Brzostek - TS RONAL 
FOLSTOP MEBLOSTEF VICTORIA Wałbrzych

V termin 29.10.2003 (środa) godzina 16.00
ŁTSR KASTOR Łask - LKS SURET BRZOSTOWIANKA 
Brzostek

VI termin 08.11.2003 (sobota) godzina 16.00
LKS SURET BRZOSTOWIANKA Brzostek - MKSTS 
TRASKO Ostrzeszów

VII termin  15.11.2003 (sobota) godzina 16.00
LKS SURET BRZOSTOWIANKA Brzostek - AZS WSP 
SEMEX Częstochowa

VIII termin 22.11.2003 (sobota) godzina 16.00
MGKTS TOP Bolesławiec - LKS SURET BRZOSTO-
WIANKA Brzostek

IX termin 06.12.2003 (sobota) godzina 16.00
LKS SURET BRZOSTOWIANKA Brzostek - KU AZS 
ZPE ZAPEL Politechnika Rzeszów

Tenis stołowy Piłka nożna

Bądź aktywny, ciesz się życiem!
Zbliża się okres jesienno-zimowy, czas długich wie-
czorów i deszczowych dni. Jeśli nie wiesz co jeszcze 
będziesz robił, mamy dla Ciebie wspaniałą propozy-
cję! Chcesz być silny i zdrowy? Ćwicz z nami!
Athlettic Club - siłownia przy GOK w Brzostku 
czynna w każdy  
     poniedziałek  16.00 - 21.00
     środę       16.00 - 21.00
     piątek       16.00 - 20.00

Przyjdź! Możesz tylko zyskać!
K. Dziedzic

Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku zaprasza 

dzieci i młodzież V i VI klas szkoły podstawowej 
oraz z gimnazjum, którzy chcą i lubią „bawić się w 

teatr” na pierwsze, po wakacyjnej przerwie, spotka-
nie organizacyjne 

Teatrzyku „Biedronki” 
w dniu 26.09.03. (w piątek)  
o godz. 13,30 (po lekcjach)
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Podczas uroczystości, która odbyła  
się w Urzędzie Gminy w Brzostku 

w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, 
dwunastu nauczycieli złożyło uro-
czyste ślubowanie i otrzymało z rąk 
Wójta Gminy Leszka Bieńka akty 
nadania stopnia awansu zawodowego 
na nauczyciela mianowanego. Wszyscy 
nauczyciele odbyli wcześniej staż trwa-
jący 2 lata i 9 miesięcy oraz pomyślnie 
zdali egzamin. 
 Status nauczyciela mianowanego 
otrzymali następujący nauczyciele: 
Agata Zastawny, Magdalena Przebięda, 
Elżbieta Sarnecka i Jolanta Synowiecka 
ze Szkoły Podstawowej w Brzostku; 
Wioletta Kaput, Renata Rams, Kry-
styna Samborska i Paweł Batycki z 
Gimnazjum w Brzostku; Katarzyna 
Pietrucha-Nowak i Stefan Kokoczka 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Januszkowicach; Jolanta Socha z 
Gimnazjum w Siedliskach Bogusz i 
Marzena Grygiel z Zespołu Szkół w 
Nawsiu Brzosteckim.
 Wójt Gminy dokonał także uroczy-

stego wręczenia aktów powierzenia 
stanowiska dyrektora na kolejne pięć 
lat: Marii Przebięda na dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Brzostku, Róży 
Maziarz na dyrektora Przedszkola w 

Brzostku, Józefie Nowickiej na dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Kamienicy 
Górnej i Marcinowi Skoczowi na dy-
rektora Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Januszkowicach.

Uroczyste 
ślubowanie
nauczycieli

Stoją od lewej: Jan Szczepanik - zastępca Wójta, Irena Nosal - kierownik GZOSiP, 
Stefan Kokoczka, Katarzyna Pietrucha-Nowak, Leszek Bieniek - Wójt Gminy 
Brzostek, Marcin Skocz, Paweł Batycki, Renata Rams, Wioletta Kaput, Krystyna 
Samborska i Marzena Grygiel.
Siedzą od lewej: Maria Przebięda, Jolanta Socha, Agata Zastawny, Jolanta Syno-
wiecka, Elżbieta Sarnecka i Róża Maziarz.

I. N.

Fot. A. Cholewiak

Wieniec dożynkowy z Nawsia Brzosteckiego (fot. z lewej) reprezentował parafię Brzostek na Diecezjalnych Dożynkach  
w Rzeszowie, natomiast  brzostecki  (fot. z prawej) Gminę Brzostek na Powiatowych Dożynkach w Zawadzie Fot. P. Batycki



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE16

„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: 12 września 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 97858900060080000046750002

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 
II edycji konkursu 
fotograficznego
2 września br. została rozstrzygnięta II  

edycja konkursu „Gmina Brzostek w 
obiektywie”. Spośród 13 dostarczonych 
prac komisja konkursowa w składzie: Jan 
Król, Józef Nosal, Paweł Batycki, Stanisław 
Cholewiak jako najlepsze wybrała zdjęcie 
pt „Leśny kamień” autorstwa Teodora 
Siedlarskiego. 
 Przyznano również 2 wyróżnienia: za 
zdjęcie pt. „Krajobraz Brzostku - widok z 
samolotu” Marcinowi Wyszyńskiemu i 
Marcinowi Niklewiczowi oraz za zdjęcie 
pt. „Leśny trakt” Teodorowi Siedlarskie-
mu.
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I nagroda - „Leśny kamień” - fot. Teodor Siedlarski 

Wyróżnienie - „Krajobraz Brzostku” - widok z samolotu
 fot. Marcin Wyszyński i Marcin Niklewicz


