
WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE

Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

IS
SN

 1
42

8-
06

8X Wiadomości 

BrzosteckieWiadomości 

Brzosteckie
PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY

ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

www.tel.debica.pl/ugbrzostek/wiadomosci

Fot. J. Nosal

W NUMERZE:
	LUDNOŚĆ GMINY BRZOSTEK W 2003 r.
	WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W BRZOSTKU
 JUBILEUSZ „GIMDZIUPLI”, CZYLI 30 NUMER NA 3-LECIE
	DOPŁATY OBSZAROWE - BEZ EMOCJI
	RACHUNEK ZA SPRZĄTANIE
	WYBIERAMY ZDJĘCIE ROKU
	SPIS TREŚCI ZA ROK 2003

NR 1 (81) ROK XV
styczeń 2004
cena  1,50 zł

Szopka w kościele parafialnym w Brzostku



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE2

Ponad 80 tysięcy złotych na pomoc  
medyczną dla dzieci zebrano w 

powiecie dębickim podczas XII Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Orkiestrowe imprezy odbyły 
się we wszystkich gminach powiatu, 
poza Jodłową.
 Od wczesnego ranka na ulicach 
Brzostku wolontariusze - Joanna Król, 
Magdalena Piątek, Anna Solarz, Ma-
rzena Sury, Urszula Wołowiec i Robert 
Sypień - zbierali datki do puszek. Po 
południu w Domu Kultury odbyły się 
występy artystyczne w wykonaniu ze-
społu The Young z Dębicy, młodzieży 
ze szkoły podstawowej w Przeczycy i 
Brzostku oraz gimnazjalistów z Brzost-
ku. Wystąpiła również Anna Ogrodnik 
oraz kapela ludowa „Brzostowianie”. 
Między występami odbywała się 
licytacja prac dzieci z przedszkola w 
Brzostku oraz pasteli Stanisława Sam-
borskiego. Całość poprowadziła brawu-
rowo Maria Smoroń. W godzinach wie-
czornych odbyła się zabawa taneczna 
z zespołem „Andante” oraz tradycyjne 
światełko do nieba. Ogółem w Brzostku 
zebrano 3.182,77 złotych, 6,57 euro, 
dwie okolicznościowe dwuzłotówki, 1 
szyling i 1 cent kanadyjski.
 W ubiegłym roku w powiecie dębi-
ckim zebrano 70 tysięcy złotych oraz 
inne kosztowności. Dzięki temu oddział 
dziecięcy dębickiego szpitala otrzymał 
od Fundacji WOŚP sprzęt medyczny za 
60 tys. złotych: pulsoksymetry, pompy 
infuzyjne, profesjonalne łóżka dziecię-
ce. W tym roku dębicki szpital również 
liczy na sprzęt z Fundacji WOŚP.

a. l.

WOŚP w Brzostku

Od lewej: Joanna Król, Anna Solarz, Magdalena Piątek, Robert Sypień, 
Urszula Wołowiec i Marzena Sury 

Taniec nowoczesny w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzostku
Fot. K. Dziedzic

Kiedy mama się dzieliła
Ze mną tym opłatkiem,
Miała w oczach łzy.
Widziałem, otarła ukradkiem.

Nie wiem co też mama chciała
Szepnąć mi do ucha.
Bym na drzewach nie darł spodni,
Pani w szkole słuchał.

Niedojrzałych jabłek nie jadł,
Butów też nie brudził.
Nagle słyszę mama szepcze:
Bądź dobry dla ludzi. (...)

W dniu 19.12.2003 roku uczniowie,  
nauczyciele, wszyscy pracownicy 

obsługi i administracji Szkoły Podstawo-
wej w Brzostku spotkali się jako jedna 
wielka rodzina szkolna, aby przeżyć ten 
dzień trochę inaczej niż pozostałe dni 
w roku. Zanim nastąpiło podzielenie się 
opłatkiem uczniowie klas IV wykonali 

Bądź dobry dla ludzi
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„Tysiącmilowa podróż zaczyna się od 
jednego kroku”

/przysłowie chińskie/

Przy udziale Fundacji Małych i Śred- 
nich Przedsiębiorstw Komandor 

opracowano program zajęć pozalek-
cyjnych „Pakiet Wrześniowy”. Powstał 
on w celu kształcenia młodzieży gim-
nazjalnej według zasad nowoczesnej 
przedsiębiorczości wykorzystując 
możliwości jakie daje w przekazywaniu 
treści programowych wykorzystanie 
techniki komputerowej i internetu oraz 
zasadę nauczania poprzez wykorzysta-
nie wiedzy teoretycznej w praktyce.
 Program realizowany jest jako zaję-
cia pozalekcyjne złożone z 33 jednostek 
dla grupy chętnych uczniów w pracow-
ni komputerowej. Zajęcia nieodpłatnie 
prowadzi przeszkolony przez Fundację 
nauczyciel - opiekun grupy.
 Zajęcia z młodzieżą składają się 
z dwóch części; teoretycznej i prak-
tycznej. Po każdej 10-15 minutowej 
multimedialnej lekcji przedstawiającej 
teoretycznie podstawowe pojęcia, kate-
gorie i procesy ekonomiczne właściwe 
gospodarce rynkowej, uczestnicy pro-
gramu edukacyjnego przystępują do 
działania praktycznego. W ten sposób 
nowo nabyta wiedza jest przez nich 

utrwalana i weryfikowana. Uczniowie 
tworzą wspólnie szkolne „Miniprzed-
siębiorstwo”, którego zadaniem jest 
przeprowadzenie analizy rynku i na tej 
podstawie stworzenie ogólnodostępnej 
oferty przyborów szkolnych i podręcz-
ników oraz promocja przygotowanej 
oferty.
 Uczestnicy programu odkrywają 
tajniki prowadzenia własnej firmy, 
poznają na prostych przykładach pod-
stawowe pojęcia związane z biznesem 
i ekonomią, krok po kroku rozwijają 
działalność swojego „Miniprzedsię-
biorstwa”.
 Uczniowie biorący udział w pro-
gramie tworząc strukturę swojej fir-
my wybierają dla siebie miejsce w 
różnych działach przedsiębiorstwa. 
Każdy z działów ma do wykonania 
odpowiednie zadania, dzięki którym 
Miniprzedsiębiorstwo może właściwie 
funkcjonować. Uczniowie w grupach 
opracowują szczegółowy plan i harmo-
nogram działań a także wybierają osoby 
odpowiedzialne za ich realizację.
 Wszystkie etapy „Pakietu Wrześnio-
wego” mają na celu pokazanie młodym 
ludziom ich własnej drogi w przyszłym 
dorosłym życiu oraz pokazanie wpływu 
jaki ma prywatna przedsiębiorczość, 
działalność gospodarcza na ich region 

oraz polską gospodarkę. W czasie zajęć 
młodzież uzyska wszelkie niezbędne 
informacje dotyczące mechanizmów 
działania wolnego rynku, zapozna się 
z pojęciami ekonomicznymi, pozna 
sposoby i metody prowadzenia działal-
ności gospodarczej, samodzielnie oraz 
we współpracy z innymi podmiotami.

Teresa Radelczuk
Opiekun „Pakietu Wrześniowego”

Pozalekcyjne zajęcia w Gimnazjum  
w Nawsiu Brzosteckim

montaż słowno-muzyczny z okazji 
Bożego Narodzenia. Recytacja wierszy 
znanych polskich poetów i śpiew kolęd 
wprowadziła wszystkich w uroczysty 
nastrój świąteczny.
 Po części artystycznej pani dyrektor 
Maria Przebięda złożyła wszystkim 
życzenia świąteczne i noworoczne. 
Nawiązując do słów z wiersza: „bądź 
dobry dla ludzi” podkreśliła, że „praco-
wity, silny, dobry i spokojny człowiek 
zawsze jest kochany i szanowany. Jest 
on jak drzewo dające cień spieczonej 
ziemi lub jak skała udzielająca schro-
nienia w czasie burzy”. Zachęciła, 
byśmy odkrywali w sobie pokłady 
dobroci i pełni pokoju obdarzali nim 
innych. Abyśmy potrafili dostrzegać 
piękno codziennych rzeczy i umieli być 
wdzięczni Panu za każdy podarowany 
dzień.
Kolejną miłą uroczystość przeżyli 
nauczyciele oraz przedstawiciele lo-
kalnej społeczności Brzostku w dniu 
06.01.2004 spotykając się na szkolnym 
opłatku. W kolacji wigilijnej wzięli 
udział oprócz nauczycieli i pracowni-
ków szkoły przedstawiciele samorządu 

gminy, księża oraz zaproszeni z tej 
okazji goście. Uroczystość uświetnili 
uczniowie naszej szkoły wykonaniem 
kolęd i grą na instrumentach muzycz-
nych. Po nim nastąpiło symboliczne 
przełamanie się opłatkiem, złożenie 

życzeń oraz wspólne kolędowanie.
Oby również za rok można się było 
spotkać w tak miłej atmosferze.

Jolanta Synowiecka
Fot. ks J. Półchłopek

Z dniem 31 grudnia 2003 r. z funk- 
cji sołtysa wsi Smarżowa zre-

zygnował Pan Stanisław Konica. W 
związku z powyższym uchwałą Nr 
XIII/106/03 Rady Gminy w Brzostku 
z dnia 29 grudnia 2003 r. zarządzono 
wybory sołtysa wsi, które zostały 
przeprowadzone podczas zebrania 
wiejskiego w dniu 11 stycznia br. 
Liczba osób uprawnionych do głoso-
wania wynosiła 465. W głosowaniu 
udział wzięło 110 mieszkańców wsi. 
Spośród dwóch zgłoszonych kandyda-
tur w głosowaniu tajnym bezwzględną 
większością głosów nowym sołtysem 
został wybrany pan Adam Czyż.

(AZ)

Nowy sołtys 
Smarżowej
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Kilka miesięcy temu, na łamach  
„Wiadomości Brzosteckich” chwa-

lono dwóch uczniów, którzy wyzbierali 
śmieci wokół głównej szosy w Brzostku 
i załadowali je do worków. Często na 
łamach innych czasopism chwali się 
całe klasy szkolne, które wykonują 
akcje sprzątania w lasach, lub wokół 
jezior i rzek.
 Czy tym zajęciem musi zajmować się 
młodzież szkolna? Czy sprzątaniem nie 
powinny zajmować się te instytucje do 
których dany teren należy? Młodzieży 
szkolnej należałoby wyznaczyć zaję-
cia na boiskach sportowych, w salach 
gimnastycznych, lub w pracowniach 
zainteresowań. Jeśli chcemy młodzież 
szkolną wdrażać do pracy, to raczej nie 
przy śmieciach, bo to śmiecą dorośli. 
Nawet wywożą śmieci w niewłaściwe 
miejsca. Łatwo to robią gdyż oni nie 
sprzątają.
 „Takie będą Rzeczpospolite jakie 
jest młodzieży chowanie” - powiedział 

mądry kanclerz Zamojski. Teraz mą-
drych kanclerzy brakuje. Jeszcze przed 
drugą wojną światową, właściciel parku 
w Szczawnicy, hrabia Stadnicki, spot-
kawszy w parku inwalidę, zatrudnił go 
do zbierania szpikulcem śmieci w tym 
parku. Wyznaczył mu też wynagrodze-
nie. Inwalida nie musiał żebrać, a park 
od tej pory świecił porządkiem.
 Czy w obecnej dobie, w naszym 
kraju nie można spowodować aby 
każdy wykonywał swoje obowiązki, 
by przestrzegał elementarnych zasad 
porządku? Taki zarząd dróg, czy on nie 
ma pieniędzy na utrzymanie dróg? On 
raczej nie rozumie co to jest właściwe 
utrzymanie tych dróg. Nie wykonuje w 
pełni swych obowiązków. Przecież my 
wszyscy, całe społeczeństwo, tak dużo 
płacimy na utrzymanie dróg. Płacimy 
w podatku, w cenie benzyny, a ostatnio 
jeszcze będą winiety, tylko pod inną 
nazwą. Jest dużo bezrobotnych, można 
i trzeba dać im pracę.

 Podobnie w lasach. Jest straż leśna, 
niby pilnuje drzew, lecz toleruje za-
śmiecanie lasów. Tylko trochę wysiłku 
z jej strony i nie będzie zaśmiecania 
lasów. Jeśli ktoś spyta jak to zrobić to 
ja odsyłam go do pewnego starszego 
już wiekiem gajowego. On sobie z 
tym poradził i wie jak to zrobić. Po 
rodzaju śmieci można ustalić z jakiej 
zagrody pochodzą. Czasem można w 
nich natrafić wręcz na wizytówkę, w 
postaci jakiegoś zapisu, kartki, koperty, 
charakterystycznego sprzętu itp. Powie 
czytelnik to nieprzyjemnie grzebać w 
śmieciach. Młodzieży zbierać ich też nie 
jest przyjemnie. Przechodzić koło nich 
przez kilkanaście lat, dopóki nie zarosną 
trawą, również jest nieprzyjemnie.
 W dobie tak wielkiego bezrobocia, 
a z drugiej strony wielu istniejących 
potrzeb, nazbyt jest restrykcyjna kom-
presja etatów w niektórych instytucjach. 
Sprzątanie poboczy dróg krajowych 
dokonuje się rękami właścicieli przy-
legających posesji, którzy nie mogą 
patrzeć na śmietnik przez ich domami. 
Rachunek za sprzątanie trzeba kiedyś 
zapłacić.

H. L.

Obyczaje

Rachunek za sprzątanie

Z prac Rady Gminy
XIII sesja Rady Gminy w Brzost- 

   ku odbyła się 29 grudnia br. 
Obradom przewodniczyła Przewod-
nicząca Rady Gminy Zofia Skórska. 
Informację z wykonania uchwał Rady 
Gminy przedstawił Wójt Gminy Le-
szek Bieniek.
W dalszej części obrad, Rada Gminy 
podjęła uchwały w sprawie:
	zmiany uchwały Nr XL/317/2002 

Rady Gminy w Brzostku z dnia 
13 września 2002 roku w sprawie 
przyjęcia wieloletniego planu go-
spodarczego,
	zmiany uchwały budżetowej na 

2003 rok Nr IV/24/2003 Rady 
Gminy w Brzostku 10 lutego 2003 
roku,
	zarządzenia wyboru sołtysa wsi 

Smarżowa,
	zmiany uchwały Nr V/59/03 Rady 

Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 
2003 roku w sprawie zasad naby-
wania, zbywania i obciążania nie-
ruchomości wchodzących w skład 
zasobu Gminy Brzostek oraz ich 
wydzierżawiania i wynajmowania 
na okres dłuższy niż 3 lata,
	sprzedaży nieruchomości  oznaczo-

nej numerem ewidencyjnym 464/3 i 
464/4 położonej w Brzostku stano-
wiącej własność Gminy Brzostek.

E. Szukała

Ken Follett 
„Lot ćmy”

Europa pod okupacją hitlerowską.  
Kolejne angielskie bombowce 

wysyłane nad Europę przez kanał La 
Manche zostają zestrzelone. Angielski 
wywiad rozszyfrowuje zagadkowy 
sygnał radiowy Luftwaffe, któremu 
przypisuje się ostatnie sukcesy nie-
mieckiego lotnictwa. Tymczasem na 
niewielkiej duńskiej wyspie uzdolniony 
osiemnastolatek trafia na ślad zagadko-
wej niemieckiej instalacji.


Graham Masterton
„Święty terror”

W biały dzień dwójka uzbrojonych  
po zęby bandytów dokonuje 

napadu na luksusowy sklep Spurrsa 
w Nowym Jorku. Dzięki śmiałej akcji 
szefa ochrony, Conora O’Neila, byłego 
policjanta, udaje się uniknąć masakry, 
a sprawcy wpadają w ręce policji. Nie-
oczekiwanie, O’Neil sam staje się głów-
nym podejrzanym. Okazuje się, że, ze 
sklepowego skarbca zniknęły depozyty 
klientów warte miliony dolarów. By 
oczyścić się z zarzutów, ścigany listami 
gończymi Conor rozpoczyna własne 
śledztwo. Podejrzewa, iż tajemniczej 
kradzieży dokonano przy użyciu hipno-
zy. Trop dochodzenia doprowadza go do 

Dennisa Brancha, przywódcy i założy-
ciela skrajnego ugrupowania o nazwie 
Światowy Ruch Posłannictwa, który 
uważa siebie za nowego Mesjasza. Swo-
je idee pragnie narzucić całemu światu, 
zaś narzędziem jego działania są akty 
terroru. Conor próbuje odgadnąć jego 
plany i zapobiec tragedii - rozpyleniu 
wirusa hiszpańskiej grypy mogącego 
spowodować śmierć tysięcy ludzi.


Elmore Leonard 
„Gdzie wzrok nie sięga”

Pełniąca obowiązki szeryfa Stanów  
Zjednoczonych Karen Sisco uda-

je się do Glades, jednego ze średnio 
bezpiecznych więzień Florydy, żeby 
dostarczyć urzędowe dokumenty. Jack, 
trzykrotny pechowiec odsiadujący 
trzydziestoletni wyrok, ucieka, próbując 
ocalić resztę swego życia. Ich drogi się 
splatają. Nikt jednak bardziej nie chce 
schwytać Jacka niż Karen - nawet jeśli 
będzie musiała pierwsza do niego strze-
lić. Nieprawdopodobna miłość!
 Fascynująca opowieść pełna ekscen-
trycznych postaci, zabawnych zdarzeń, 
barwnych miejsc, dialogów z życia 
wziętych.

(Wykorzystano materiał  
z ofert książkowych dla bibliotek)

Warto przeczytać
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„Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Konfucjusz

I. Kiełkowanie pomysłu
Jesienią ubiegłego roku uświadomi- 

liśmy sobie - my, opiekunowie 
„Gimdziupli” - że ta nasza gimnazjalna 
gazetka ma już 3 lata! Równocześnie 
Fundacja Szkoły Liderów Społeczeń-
stwa Obywatelskiego ogłosiła swoim 
absolwentom konkurs na przedsię-
wzięcie aktywizujące środowisko 
wiejskie, w którym do wzięcia było 
1000 PLN. Skojarzyliśmy te dwa fak-
ty i tak powstał projekt „Gimdziupla 
2004 - przeczytaj i podaj dalej!”
 Dlaczego „Gimdziupla 2004”, 
skoro 3-lecie obchodziliśmy w 2003? 
Ponieważ to w obecnym roku Polska 
przystępuje do Unii Europejskiej i nie-
wątpliwie będzie 
to historyczny 
moment. Młodzi 
ludzie, tacy jak 
cała redakcja na-
szej SZKOLNEJ 
gazetki, nie de-
cydowali o tym 
bezpośrednio, ale 
to oni będą „zbie-
rać plony”. Co na 
ten temat myślą? 
Czego chcą się 
dowiedzieć od 
nas, starszych, 
którzy głosowa-
liśmy „za” lub 
„przeciw” - w 
szczerej,  wol-
nej od medialnej 
propagandy roz-
mowie? Jakie wnioski wyciągają ze 
zderzenia znanej im z filmów, kolo-
rowych magazynów młodzieżowych 
i MTV „europejskości zachodniej” 
z naszą lokalną, tak obciążoną prze-
szłością, wciąż przemienianą i refor-
mowaną sytuacją społeczną Europy 
Środkowo-Wschodniej? Tego chcie-
liśmy się dowiedzieć, nie narzucając 
gimdziuplowym redaktorom treści, a 
jedynie organizując formę zbierania 
materiałów do Jubileuszowego 30. 
Numeru Specjalnego, który ukaże się 
w lutym 2004 roku, „na kwartał przed 
akcesją”.
 Główni grantodawcy, wspomniana 
już Szkoła Liderów (występująca 
tu zresztą jako pośrednik Fundacji 
Wspomagania Wsi), nie byli począt-

kowo przekonani o celowości naszego 
pomysłu. Chcieli efektu „bardziej 
trwałego” niż wyjątkowe, bo duże i 
kolorowe 200 numerów szkolnego 
pisemka... Przekonały ich ostatecz-
nie argumenty o tym, iż głównym 
efektem i wartością projektu będzie 
sam PROCES tworzenia specjalnego 
wydania „Gimdziupli”, który zacznie 
się od uświadomienia nas - szkolnych 
amatorów - o roli i misji zawodu 
dziennikarza, będzie kontynuowany 
podczas warsztatów prasowych i spot-
kań z redakcjami innych gazet, także 
bardziej profesjonalnych; a zakończy 
się jednorazowym, ale niesamowicie 
satysfakcjonującym wydaniem „praw-
dziwej gazety”.
II. Pierwsze listki
 Przedstawiony na zebraniu redakcji 
pomysł bardzo spodobał się  zaan-
gażowanym w działalność gazetki 

uczniom. W ciągu godziny obrósł w 
dodatkowe elementy: owszem, wywia-
dy ze sprawującymi władzę w Gminie, 
ale i z dyrektorami szkół, księżmi, 
animatorami życia kulturalnego oraz 
przedsiębiorcami. Koniecznie sondaże 
wśród szeroko pojętej opinii pub-
licznej. A skoro warsztaty prasowe, 
to może w niejakim oddaleniu od 
szkolnej rutyny, jednym słowem wy-
jazd na bardzo pracowitą wycieczkę? 
Stąd już tylko krok do stwierdzenia 
„porównanie wzbogaca poznanie” i 
wyboru którejś z sąsiednich Gmin jako  
drugiego obiektu zestawienia pracy 
samorządów oraz poglądów mieszkań-
ców w kontekście Unii Europejskiej. 
Ostatecznie wybraliśmy Frysztak i nie 
pożałowaliśmy!

III. Mocny pień, a w nim...
 „...dziupla, czyli nasze redakcyjne 
okno na świat”. Tak rozpoczął mój 
kolega z pracy i drugi opiekun gazetki, 
Krzysztof Dziedzic, uroczyste spotka-
nie urodzinowe, które odbyło się 15. 
grudnia 2003 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Brzostku. Cała nasza re-
dakcja (26 osób) była tam gospoda-
rzami, przyjmując jako gości zarówno 
dotychczasowych stałych czytelników 
i dobroczyńców „Gimdziupli”, jak i 
tych, którzy pozytywnie odpowiedzieli 
na naszą prośbę o wsparcie tego kon-
kretnego projektu. Byli tam wójtowie 
Brzostku i Frysztaka, pani sołtys z 
Siedlisk Bogusz, dyrektorzy nasze-
go Gimnazjum oraz pani dyrektor z 
Nawsia Brzosteckiego, redakcja Gaze-
ty Szkolnej „Plotka” wraz z opiekunką, 
pani Maria Grzesiakowska z firmy 
MarBet, dyrektor generalny Stowa-

rzyszenia Szkoła 
Liderów, redaktor 
„Gazety Krakow-
skiej” - naszego 
patrona medial-
nego, a także pani 
dyrektor GOK-
u i jednocześnie 
przedstawicielka 
„ Wi a d o m o ś c i 
Brzosteckich”; 
zabrakło niestety 
przedstawiciela 
Komite tu  Ro -
dzicielskiego i 
pozostałych soł-
tysów z okręgu 
Siedlisk Bogusz, 
którym też sporo 
zawdzięczamy.
 A jednak 

ta wielka liczba gości - sponsorów i 
przyjaciół - umocniła naszą wiarę w 
siebie i optymistyczne spojrzenie w 
przyszłość, a zwłaszcza urodzinowe 
życzenia wypowiadane nad pysznym 
tortem. Pan Stanisław Wójtowicz ży-
czył nam coraz więcej kolorów, dobrej 
jakości druku, coraz lepszych artyku-
łów oraz następnych 10 lat trwania; 
Pan Jan Szczepanik złożył gratulacje 
z okazji wyjścia z okresu niemowlę-
ctwa, życząc rozwoju treści i formy, 
wielu radości tworzenia oraz chętnych 
odbiorców. Pan Jan Ziarnik życzył nam 
i sobie owocnej wymiany doświad-
czeń z gazetami Gminy Frysztak oraz 
jak najlepszych kolejnych numerów, 
Pani Elżbieta Gąsior zaś zawsze tak 
wspaniałej młodzieży. Pani Urszula 

Jubileusz „Gimdziupli”, czyli 30 numer na 3-lecie

Redakcja „GIMDZIUPLI” pod budynkiem Urzędu Gminy w Brzostku
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Wojnarowska, przypomniawszy dawne 
związki „Wiadomości Brzosteckich” z 
„Gazetą Frysztacką”, życzyła dużego 
zaangażowania we współpracę z pra-
są lokalną. Pani Marta Król złożyła 
natomiast życzenia jak największej 
ilości środków finansowych, znając z 
własnego doświadczenia ile kosztuje 
wydawanie gazety. Piękne powin-
szowania na piśmie sformułowała 
redakcja „Plotki”, życząc ni mniej ni 
więcej tylko... 1000 kolejnych nume-
rów! Wiary we własne siły i rozwijania 
talentów życzyła Pani Maria Grze-
siakowska; pan Przemysław Radwan 
- Rőhrenschef zaś dalszego istnienia i 
dobrych skutków gazetkowych tekstów 
oraz wielu inicjatyw lokalnych.
 Zadziwiły wszystkich obecnych, ale 
i dały do myślenia życzenia Pana An-
drzeja Plęsa z „Gazety Krakowskiej”, 
połączone z przewrotną odpowiedzią 
na pytanie „Czy i dlaczego warto być 
dziennikarzem?”. „Nie ma ani jednego 
racjonalnego powodu, aby na to py-
tanie odpowiedzieć twierdząco - tak 
rozpoczął swoją wypowiedź nasz gość. 
- To prawda, że dobrzy - prawdziwi 
żurnaliści mają niewielu przyjaciół, a 
za to całe mnóstwo szczerych i wier-
nych wrogów... Że bywają potwornie 
zmęczeni, znerwicowani i bezrobotni, 
póki sami nie znajdą sobie tematu... 
Ale na drugiej stronie medalu widnieje 
misja dziennikarska, wysokie zaufanie 
społeczne i podświadoma wiara czytel-
ników w słowo pisane. Niesamowita 

satysfakcja, kiedy pomoże się czło-
wiekowi zagrożonemu przez system, 
czy choremu dzieciakowi; albo kiedy 
zmusi się władze w okresie pomiędzy 
wyborami do uczciwej i rzetelnej pra-
cy. Dziennikarstwo jest bowiem służbą 
społeczną...”
 Szczęśliwi byliśmy, mogąc choćby 
symbolicznie podziękować za wszyst-
kie życzenia, a przede wszystkim za 
udzielane wsparcie i niezmienną życz-
liwość, nadając naszym gościom status 
„Przyjaciół Gimdziupli” i wręczając 
pamiątkowe dyplomy. 

IV. Konary i gałązki
 Na czym się nasza uroczystość 
bynajmniej nie skończyła! Głos prze-
jęli młodzi uczestnicy projektu. Były 
redaktor naczelny a obecny uczeń 
klasy III, Karol Wójtowicz, przed-
stawił WCZORAJ „Gimdziupli”, 
czyli krótkie podsumowanie dotych-
czasowej działalności. Przypomniał 
pierwsze warsztaty prasowe w 2000 
roku, konkurs na nazwę, a i obliczył 
ilość dotychczas rozprowadzonych 
egzemplarzy na 1500 sztuk. Obecna 
redaktorka naczelna, drugoklasistka 
Sylwia Tołpa opisała z kolei DZIŚ 
gazetki - organizację pracy opartą na 
przenośni drzewa. Jego korzeniami 
są zespoły redakcyjne, w liczbie 
ośmiu, pozyskujące i przetwarzające 
materiały. Szefowie tych zespołów są 
łącznikami z dziuplą, w której znajduje 
się redaktorka naczelna - zbiera teksty, 

informuje o spotkaniach, koordynuje 
prace. Owoce tego drzewa to kolejne 
numery, liście zaś - czytelnicy i od-
biorcy. Drzewo potrzebuje też słońca 
i deszczu, którymi starają się być opie-
kunowie, niżej podpisani nauczyciele 
z Gimnazjum w Siedliskach Bogusz. 

V. Drzewo, czyli „po  
owocach poznacie ich”
 Owoce i projektu, i całej działal-
ności gazetki, należą niewątpliwie 
do JUTRA. Niektóre są już widoczne 
- obecni na naszej uroczystości absol-
wenci Gimnazjum, byli redaktorzy 
techniczni, Elżbieta Wójcik oraz 
Dariusz Kumorek, wypowiedzieli się 
pozytywnie o dawnej pracy w gazetce 
i jej efektach w swojej dalszej edukacji. 
Owocem, który właśnie dojrzewa jest 
numer 30. Sami jesteśmy ciekawi, jak 
zaowocują w nim warsztaty prasowe 
odbyte po zakończeniu brzosteckiej 
uroczystości, od 15 do 17 grudnia we 
Frysztaku. Czy przekazana wówczas 
wiedza na temat podstaw informacji i 
publicystyki, przećwiczone podstawo-
we gatunki prasowe oraz spontaniczna, 
a bardzo gorąca dyskusja o redakcji 
gazetki jako zwartej grupie, wniosą 
nową jakość, „nowy, lepszy” smak? 
Dowiemy się za miesiąc... Ale już 
teraz zapraszamy do lektury kolejnych 
numerów „Gimdziupli” - Gazetki Gim-
nazjum w Siedliskach Bogusz!

Barbara Wojtaszek
Krzysztof Dziedzic

6 grudnia jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie
Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie...

O tym po raz wtóry przekonali się  
uczestnicy II Turnieju Mikołaj-

kowego. Że Mikołaj był szlachetnym 
biskupem rozdającym prezenty wiedzą 
nieomal wszyscy. Ale żeby dosłownie 
jak w cytowanym wierszu Haliny Szal 
każdy! - otrzymał nagrodę (prezent) 
- tego jeszcze nie było. Że werbalizm 
był obcy, tak Mikołajowi jak też jest 
całkowicie nieznany naszemu Wójtowi, 
(trochę wazeliny nie zaszkodzi, idą 
mrozy) doświadczyli tego wszyscy, 
którzy przybyli 14 grudnia na salę tur-
niejową GOK (rolę rycerskiej spełnia 
tylko podczas sesji Rady Gminy - oj są 
tam rycerze niezłomni).
 Od najstarszego do najmłodszego 
i od pierwszego do ostatniego (tylko 
umownie) wszyscy otrzymali po eg-
zemplarzu Wiadomości Brzosteckich 
i kalendarzu na 2004 r. (ten się już 
trzyma kupy). Najlepsi, oczywiście 

puchary i nagrody - tzn. tradycyjne 
książki. (ja mam już dwie puszcze i 
dwie pustynie)
 Legenda głosi, że Mikołajów było 

dwóch (Laponia i Turcja). Nie inaczej 
było i tu. W rolę tą wcielili się funda-

II Otwarty Turniej Mikołajkowy

  Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie turnieju  Fot. 

Dokończenie na stronie 8
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Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (14) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”

Staranie o pracę w więzieniu
Koledzy w celi orzekli, że ja mam naj 

większe szanse, by uzyskać zgodę 
naczelnika na korzystanie z biblioteki 
więziennej, prasy oraz jakiegoś zajęcia. 
Jestem jeszcze bardzo młody, i to jest 
najważniejszym argumentem. Uległem 
namowom kolegów. Uzgodniliśmy 
treść i powody. Napisałem odpowiednio 
umotywowaną prośbę i został jej nadany 
bieg urzędowy poprzez oddziałowego. 
Jak się okazało, sprawy te leżały w gestii 
oficera wychowawczego, czyli „speca”. 
Zostałem wezwany do niego. „Spec” 
uświadomił mi, że tutaj możliwość 
otrzymania zajęcia, pracy, korzystania 
z książki czy gazety jest nagrodą, a ja 
jeszcze dotąd na taką nagrodę niczym 
sobie nie zasłużyłem.
 Powiedział: Jeśli będziecie z nami 
współpracować, pomagać nam w po-

znaniu nastrojów panujących w celach 
wśród waszych kolegów, ich stosunku 
do nas, ich planów na przyszłość i ich 
rzeczywistej działalności przeszłej i 
zamierzanej przeciw władzy ludowej, 
jeżeli udowodnicie, że chcecie przejść 
na naszą stronę, to wtedy i my wam 
pomożemy.
 Deklaracji nie podpisałem. Oświad-
czyłem, że donosicielem i szpiclem ni-
gdy nie byłem i nie będę i zdania swego 
na ten temat nie zmienię. - Trudno - rzekł 
oficer „pol-wych”, czyli „spec”. - Sami 
sobie szkodzicie. Radzę wam, przemyśl-
cie to sobie jeszcze. Czasu na myślenie 
logiczne chyba wam nie brakuje.
Po tygodniu zostałem wezwany do tego 
samego oficera. - Jak się wam siedzi? 
- zapytał. - Z Rozkoszą i Wygodą - odrze-
kłem. - Naprawdę, aż tak wam tu dobrze? 
- Odpowiedziałem, że pozwoliłem sobie 
zażartować, mając na uwadze aktualny 

skład osobowy w celi, w której od kilku 
dni przebywam z kolegami, więźniami 
o nazwiskach: Rozkosz, Wygoda, Po-
lak, Kościółek, Przygoda i Wantuch. 
Wszyscy oni mają wysokie wyroki i do 
rozmów nie są skorzy.
- A przemyśleliście moją ostatnią pro-
pozycję? Chcecie z nami współpraco-
wać?
- Nie! - odpowiedziałem. - Swego zdania 
nie zmieniłem.
- W takim razie nie mamy o czym roz-
mawiać. Możecie odejść!
 Wróciłem pod drzwi swojej celi. Sta-
nąłem regulaminowo twarzą do ściany 
i czekałem na swego oddziałowego. 
Kiedy podszedł z kluczem w ręku do 
drzwi, odwróciłem się twarzą do niego i 
meldowałem: - Więzień Franciszek Woj-
narowski pokornie prosi o wpuszczenie 
do celi. - Kończąc te słowa, uśmiechną-
łem się pod nosem. - Co wam tak weso-
ło? - zapytał. - Obywatelu oddziałowy, 
przecież to głupie i śmieszne, że więzień 
musi prosić o wpuszczenie go do celi i 
trzymanie pod kluczem. - To wcale nie 
jest głupie - odpowiedział oddziałowy. 
- Powinniście już wiedzieć, że władza lu-
dowa dawno was wszystkich przekreśliła 
i przeznaczyła na zgnojenie, że żyjecie 
tu tylko z jej łaski i póki żyjecie, musicie 
o wszystko prosić, bo nic się wam nie 
należy i na nic nie zasługujecie.
   c.d.n.
Przedruk z: 

„Okruchy wspomnień z lat walki  
i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21

torzy w/w nagród, nie kto inny jak sam 
Wójt (pierwszy) i p. dyrektor. Wystąpili 
co prawda bez kamuflującego przebra-
nia, aczkolwiek Wójt w nowym garni-
turze (a na pewno krawacie), p. Marta 
z nowym image. Zresztą wszystko 
było inne, jakby nowsze, lepsze: aparat 
cyfrowy, komputer nowy, kawa jakby 
słodsza, sala cieplejsza. Aż strach po-
myśleć co będzie za rok. Tak trzymać!
 Pomysłodawcą Turnieju Mikołaj-
kowego był w zeszłym roku bodajże 
F. Bugno, wielki nieobecny ostatnich 
turniejów. Fredek - my rozumiemy 
działalność samorządową - polityka, 
polityką (blokad już nie ma, więc czasu 
więcej) - choroba, rodzina, obowiązki 
- zgoda, ale nieobecność w trzech 
ostatnich turniejach jest co najmniej 
dyplomatyczna i przypomina zjadanie 
własnego ogona. Dopisali jednak inni i 
sprawili sporą niespodziankę, chociaż-
by Wojnarowski, Sowizdżał, Gonera 
(oj zaskoczył). Zawiedli natomiast nie-
dawni reprezentanci gminy (Winiarczyk 
i Jop oraz Wilk, Bachara, Zieliński i 
Świstak). Na wysokości zadania stanął 
jedynie weteran brzosteckich szachów 

Zbigniew Rączka, który bez porażki wy-
grał turniej. Zbyszek grał jak natchniony 
(chyba na drugie mu Mikołaj).
 Aby pozostać w mikołajkowej kon-
wencji, wszystkich uczestników „wrzu-
ciliśmy” do jednego „wora”, starszych, 
młodszych, juniorów i dzieci. Dziś 
podział na kategorie wiekowe w tego 
typu turniejach, gdzie nastolatkowie 
zdobywają normy arcymistrzowskie jest 
anachronizmem. Tylko w takim „kon-
glomeracie” młody perspektywiczny 
zawodnik czyni postępy, jego gra staje 
się dojrzalsza i bardziej rozwojowa. 
Różnorodni przeciwnicy czynią turniej 
ciekawszym i atrakcyjniejszym. Oczy-
wiście klasyfikacja i nagrody zostały 
przydzielone w dwóch kategoriach 
wiekowych - juniorzy i seniorzy. Turniej 
przebiegał płynnie, bez zgrzytów a więc 
i bez protestów chociaż wprowadzili-
śmy karę (czas najwyższy) utraty dwóch 
minut za nieprawidłowy ruch co jest 
oczywiście zgodne z regulaminem P Z 
Szach.
 Całą robotę formalno-biurokratyczną 
odwaliła wspomniana p. Marta (w koń-
cu była u siebie i łapie w lot), chociaż ja 
byłem sędzią głównym (tzw.) ale raczej 

pro forma. Żywieni nadzieją czekamy 
na następny, trzeci już turniej. Mikołaj 
chodzi corocznie.
Końcowe wyniki turnieju.
Seniorzy:

1. Zbigniew Rączka
2. Stanisław Gołąb
3. Wiesław Wojnarowski
3. Kazimierz Winiarczyk
4. Tomasz Augustyn
5. Stanisław Augustyn

Juniorzy:
1. Piotr Zieliński
2. Józef Zieliński
3 Mateusz Jedziniak

...A kiedy rozdał już prezenty
Wraca do nieba uśmiechnięty.
Choć może czasem przykro świętemu
Że nikt prezentów nie daje Jemu.

 Ja w imieniu swoim i wszystkich 
szachistów serdecznie dziękuję organi-
zatorom za dotychczasowe turnieje, za 
czas nam poświęcony, za przychylność. 
Po prostu za Mikołaja. Niech te „dzię-
ki” będą dla Was naszym skromnym 
prezentem, takim „kopem” konia sza-
chowego i bodźcem na przyszłość.

Władysław Jop

Dokończenie ze strony 7
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Dla rolników i użytkowników dzia- 
łek przydatna jest umiejętność 

przewidywania pogody. Przewidywać 
pogodę można na kilka następnych 
godzin, na dzień następny, a także na 
nadchodzącą porę roku. Żeby temu 
sprostać trzeba opierać się na obser-
wacjach zachmurzenia, naświetlenia, 
wiatru, zachowania zwierząt, ptaków, 
owadów i roślin.
 Aby trafnie prognozować potrzebne 
jest jednoczesne wystąpienie kilku 
czynników potwierdzających dany stan 
pogody. Wynikające z nich przewidywa-
nie ma zasięg lokalny i występuje przez 
krótki okres czasu. Niektóre oznaki w 
przyrodzie dają podstawę prognozowa-
nia cech pogodowych na nadchodzące 
pory roku.
 Bardzo dobrym wskaźnikiem końca 
zimy jest zielona żabka nadrzewna rze-
kotka. Jeśli w czasie pierwszej ciepłej 
nocy nad wodą daje koncert na wiele 
głosów, to jest to dowód na koniec zimy. 
Rzekotki dają też latem głośne koncerty 
na krótko przed nadejściem ciepłej 
burzy. Innym objawem nadchodzącego 
deszczu i burzy jest nagłe zniknięcie 
owadów i motyli w letni dzień.
 Powszechnie znanym objawem 
nadchodzącej burzy są niskie loty ja-
skółek. Otóż ich bazą pokarmową są 
owady, które pod wpływem spadającego 
ciśnienia powietrza zniżają swoje loty, 
sprowadzając za sobą polujące na nie 
ptaki. Oznaka pogorszenia się pogody 
jest spadek aktywności wielu gatunków 
zwierząt, jak mrówki, pająki, owady. 
Ptak czapla siwa doskonale ostrzega 
przez nawrotem zimy. Przylatuje ona 
w końcu lutego do swych kolonii lęgo-
wych i jeśli na początku kwietnia opusz-
cza nagle swoje rodzinne miejsce, jest to 
pewny znak nawrotu zimy, zamarznięcia 
jezior, co odcina czaple od pokarmu.
 Charakterystykę niektórych pór roku 
można określić przez obserwacje zacho-
wania się niektórych roślin:
- Surową i śnieżną zimę zapowiada 

obfitość orzechów na drzewach, obfi-
tość jagód i jarzębiny oraz mała ilość 
grzybów.

- Jeśli wiosną wcześniej rozwinie się 
olcha niż brzoza się ulistni, to lato bę-
dzie chłodne i deszczowe. Jeśli brzoza 
wcześniej wypuści liście lato będzie 
pogodne.

- Wczesną wiosnę wskazuje żółknięcie 
jesienią liści brzozy na jej wierzchoł-
ku. Opóźnienie wiosny wskazuje 
wcześniejsze żółknięcie liści brzozy 
od dołu drzewa.

 Jako znaki utrzymania się dobrej 
pogody wymieniane są:
- zanikanie wiatru w nocy a zwiększanie 

się jego w dzień,

- widoczny jasny wieniec w dużej odle-
głości od księżyca,

- powstanie mgieł nad ziemią, które 
rano szybko znikają,

- występowanie rosy lub szronu,
- znaczne obniżenie się temperatury w 

nocy.
 Oznaki pogorszenia się pogody są 
następujące:
- wyraźny ruch wysokich chmur, które 

następnie ciemnieją,
- zachodzące słońce znika za ciemną 

warstwą chmur nad horyzontem,
- poprawa słyszalności dźwięków w 

powietrzu,
- wzrost intensywności zapachów od 

wód stojących,
- wieczorem lub po deszczu następuje 

ocieplenie,
- zamykanie się kwiatów rożnych roślin, 

jak mniszek, nagietki, mak, fiołki, 
powój, intensywny zapach akacji i 
porzeczki, zbieranie się kropelek wody 
na liściach filodendrona i krzewów 
wierzbowatych.

 Dobrym barometrem są gałęzie 
świerka, które opuszczają się przed 
deszczem a podnoszą na pogodę. Śpiew 
słowika zapowiada pogodny jasny 
dzień. Kukanie kukułki wskazuje na 
okres ciepłej pogody i zanik chłodnych 
poranków. Pszczoły latające wcześnie 
rano do pracy, oraz komary latające 
całymi rojami są oznaką słonecznego 
dnia.
 Przedstawione powyżej przykłady 
nie stanowią wierzeń ludowych, lecz 
są to przyrodnicze uwarunkowania 
określonego stanu pogody. To przyroda 
przez miliardy lat ukształtowała atmo-
sferę ziemską i wyposażyła niektóre 

zwierzęta i rośliny w tak dokładne zdol-
ności przewidywania pogody.
Jeśli czasem w mediach synoptycy 
podadzą mylną pogodę to dla ludzi 
oznacza to tylko przemoczony ubiór. 
Dla zwierząt może to oznaczać zagładę. 
Toteż właściwość ta wykształcona w 
toku ewolucji występuje w tak dosko-
nałej formie. Może właśnie dlatego 
podglądamy zwierzęta i rośliny chcąc 
zdobyć choć odrobinę tej istotnej dla nas 
ale nie do końca zgłębionej tajemnicy.

Henryk Latacz 
(Na podstawie publikacji 

przyrodniczych)

Polskie przysłowia oparte o obser-
wacje przyrody
1. Pełnia czerwcowa - burza gotowa.
2. Gdy w jesieni długo liście, sroga zima 

oczywiście.
3. Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, 

długie chłody się zapowiadają.
4. Pogody kwietniowe - słoty majowe.
5. Gdy w maju plucha, w czerwcu 

posucha.
6. Gdy październik ciepło trzyma, zwy-

kłe mroźna bywa zima.
6. Jak ranek mglisty, wieczór przezro-

czysty.
7. Kiedy kawki w kupie wrzeszczą, duże 

deszcze wieszczą.
8. Srokowe wesele - deszczu będzie 

wiele.
9. Mgła opada będzie pogoda, mgła w 

górę będzie deszcz.
10. Kiedy lot jaskółka zniża, deszcz się 

do nas zbliża.
11. Księżyc w lisiej czapie, wnet ci na 

głowę nakapie.
12. Jak dym w górą szybuje, zawsze to 

mróz zwiastuje.
13. Rechot żabi burzę znajmi.
14. Ranne słońce nie cały dzień świeci.

Przewidywanie pogody

Mieszkańcy gminy Brzostek mieli okazję obejrzeć jasełka przygotowane przez 
grupę młodzieżową z Parafii Przeczyca pod kierownictwem księdza Mariusza 
Muchy. Do Domu Kultury w Brzostku, gdzie zaprezentowano przedstawienie 
przybyło około 200 osób. Młodzi aktorzy grali z ogromnym zaangażowaniem 
i humorem. Fot. M. Król
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Polemika i polityka
Dopłaty obszarowe - bez emocji
Na wsi panuje głód informacji o Unii Europejskiej - bił  

pianę na łamach gazet pewien urzędnik starostwa 
dębickiego. Pseudo-obrońca rolników opowiadał następnie 
koszałki - opałki o tym jak to będzie uszczęśliwiał wieś 
poprzez szkolenie rolników o dopłatach obszarowych.
 Najpierw jednak - Panie Urzędniku - niech starostwo 
dębickie wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie 
naprawy dróg powiatowych, chociażby w gminie Brzostek, 
na przykład.
Święci garnków nie lepią, tylko normalni ludzie 
Wniosek o przyznanie płatności obszarowej nie będzie trud-
ny do sporządzenia jeżeli rolnik będzie wiedział wszystko o 
swoim gospodarstwie. I tak:
1. Obszar gospodarstwa - niezbędnym dokumentem jest tutaj 

wypis z rejestru gruntów.
2. Grunty rolne to: grunty orne, łąki, pastwiska, ugory, sady, 

plantacje wieloletnie - wszystko to znajdziemy w wypisie 
z rejestru gruntów.
Ugory to grunty, które w danym roku zostały wyłączone 
spod uprawy, ale na których dokonuje się odpowiednich 
zabiegów agrotechnicznych. (pole zaorane lecz nie ob-
siane).

3. Plan gospodarstwa.
przykład:

1) - 135
2) - 0,08 ha
3) - warzywa
4) - D

1) - 133
2) - 0,20 ha
3) - ziemniaki
4) - B

1) nr działki ewidencyjnej  - 132
2) powierzchnia         - 1,10 ha
3) uprawa             - pszenica
4) oznaczenie działki rolnej - A

1) - 134
2) - 0,90 ha
3) - pastwisko (ogród)
4) - C teren

mieszkalny

droga

Plan gospodarstwa jest kluczowym dokumentem w całym 
przedsięwzięciu. Powinien być zrobiony w możliwie 
dużych rozmiarach, tak by zmieściły się na nim wszyst-
kie potrzebne informacje dotyczące każdej działki. Plan 
gospodarstwa zostaje u rolnika.

4. Oświadczenie o sposobie użytkowania działek rolnych. 
Do wniosku wpisujemy uprawy rolne korzystając z planu 
gospodarstwa. Każda uprawa ma oznaczenie nadane przez 
rolnika np. pszenica - A, ziemniaki - B, pastwisko - C, 
warzywa - D itd.
przykład:

R - oznaczenie działki rolnej, na której uprawia się zboża, 
użytki zielone i inne rośliny wg. załączonego wykazu 
(nie ma tam ziemniaków jadalnych, buraków koniczyny, 
fasoli itp.)

Przebijanie uszu teściowej
 Tylko dyletanci, oglądający wieś z okna samochodu, 
przyjmują za dobrą monetę obiecanki o prezentach jakie 
czekają na rolników po wejściu Polski do Unii Europejskiej. 
To jest tak jak w tym dowcipie o dwóch zięciach, którzy 
postanowili kupić prezent dla teściowej. Wybór padł na 
kolczyki. Idąc do jubilera wstąpili do baru gdzie przepili 
pieniądze na prezent.
 - Kolczyki kupimy w przyszłym roku, natomiast w tym 
przebijemy teściowej uszy - stwierdzili zgodnie.
Idąc tym tropem unijni ekonomiści uważają, że najpierw 
trzeba polskiego chłopa wyszkolić w wypełnianiu formu-
larzy a dopiero później mówić o dopłatach. Wszak nabytej 
wiedzy nikt nie ukradnie.
 Zapytany co o tym sądzi, stary Ignac przytaknął: - „racja, 
panie, Ruskie wyjechały, ale remizy ze wsi nie zabrały”.
Tak, tak - Ruskie wyjechały, Amerykany przyjechały. W 
przyrodzie nic nie ginie tylko zmienia właściciela.

Ferdynand Bugno

Policja informuje
W grudniu 2003 roku na terenie działania Komisariatu  

Policji w Brzostku zanotowano łącznie 13 zdarzeń, które 
są przedmiotem postępowań przygotowawczych w sprawach 
o popełnienie przestępstwa, a w tym m.in:
1.kradzież z włamaniem do sklepu - 1
2.kradzież z włamaniem do samochodu - 1
3.kradzież roweru - 1
4.kradzież wikliny z plantacji - 1
S.wyrąb i kradzież drzewa z lasu - 1
6.kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym - 2
7.wypadek drogowy - 2
8.oszustwo - 1
 W powyższych sprawach prowadzone są dochodzenia w 
celu wyjaśnienia okoliczności ich popełnienia oraz zebrania 
dowodów przeciwko sprawcom wymienionych przestępstw.
 Ponadto w grudniu 2003 roku policjanci Komisariatu Policji 
w Brzostku sporządzili 10 wniosków o ukaranie gdzie o winie 
sprawców zdecyduje Wydział Grodzki Sądu Rejonowego w 
Dębicy, nałożyli też 17 mandatów karnych, głównie za wy-
kroczenia drogowe, zatrzymali 12 dowodów rejestracyjnych 
i 2 prawa jazdy, a pouczyli i upomnieli 241 osób.

Policja apeluje
W ostatnim okresie czasu na terenie działania Komisa- 

riatu Policji w Brzostku zanotowano dwa przypadki 
zamarznięcia osób. W obu przypadkach powodem wychło-
dzenia organizmu była zbyt duża ilość spożytego alkoholu. 
W przypadku zauważenia osoby w sytuacji stwarzającej 
realne zagrożenia dla jej życia nie pozostawajmy obojętni, 
powiadommy odpowiednie służby (policję bądź pogotowie 
ratunkowe), takie zachowanie może niejednokrotnie urato-
wać czyjeś życie.

Komendant Komisariatu Policji w Brzostku 
nadkom. inż. Marek Boroń

Lp.

Ozna- 
czenie 
działki 
rolnej

Roślina 
uprawna

Powie- 
rzchnia 
działki 
rolnej

Oznacze- 
nie użyt- 
kowania 
działki 
rolnej

Nr działki  
ewid. na  

której poło- 
żona jest 

działka rolna

Powierzchnia  
działki rolnej  
w granicach  
działki ewid.

ha a ha a
1
2
3
4

A
B
C
D

Pszenica 
Ziemniaki
Pastwisko
Warzywa

1
0
0
0

10
20
90
08

R

R

132
133
134
135

1
0
0
0

10
20
90
08
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WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE - spis treści za rok 2003  

(liczba pierwsza oznacza numer,  
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CO PISZĄ O NAS INNI
- jad, Karczma czeka na decyzję („Obser-

wator Lokalny” 18.10.2003.)..........10 - 7
CZYTELNICY PISZĄ
- Dyrektor Naczelny ZOZ w Debicy...1 - 7
- Szus A., Żyd Polski...........................1 - 7
EKOLOGIA
- f. l., Brzosteckie bociany..................8 - 16
- H. L., Zdrowy dom..........................12 - 7
- Latacz H., Agroturystyka szanse znaczenie 

i bariery........................................5 - 5
GEOGRAFIA
- Tyburowski W., Wędrówki po Gminie 

................................... zob. dział Historia
GOSPODARSTWO DOMOWE
- Fryc J., Gotuj smacznie i zdrowo................1 

- 9; 2 - 11; 3 - 11; 4 - 11; 8 - 14; 9 - 9
- Mokrzycka A., Punkt krawiecki........6 - 6
- Panyło K., Brzosteckie panie podnoszą 

swoje kwalifikacje.............................3 - 11
HISTORIA
- Moje przeżycia wojenne i więzienne (Fran-

ciszek Wojnarowski)............1 - 8,9; 2 - 8, 9; 
3 - 8, 9, 10; 4 - 8; 5 - 8; 6 - 10, 11; 7 - 10; 8 - 
8, 9; 9 - 8, 9; 10 - 8, 9; 11 - 8, 9, 10; 12 - 8, 9

- Nasz dom Europa (trochę historii, symbole 
Unii Europejskiej, dlaczego wstępuje-
my do Unii, co Unia oferuje młodzie-
ży)..................................................3 - 4, 5

- Tyburowski W., Wędrówki po Gminie 
Brzostek.........................................7 - 6, 7

- U. W., Kolęda a wydarzenia z historii Pol-
ski ..............................zob. dział Kultura

KULTURA
- a. l., Spotkania z piosenką...............4 - 10 
- a. l., Święto Niepodległości.....11 - 15, 16
- a a, Konkurs Poezji religijnej..........12 - 6
- A Z, Rozstrzygnięcie I edycji konkursu 

„Gmina Brzostek w obiektywie”......6 - 20
- A Z, Rozstrzygnięcie II edycji konkursu 

fotograficznego.................................9 - 16
- AZ, Spływ kajakowy.........................6 - 5
- Brzechwa J., Dzień zaduszny..........11 - 1
- Centrum Kultury i Czytelnictwa ogłasza 

zapisy do kółka plastycznego...........8 - 12
- Centrum Kultury i Czytelnictwa zaprasza 

na spotkania kółka szachowego.......11- 5
- CKiCz w Brzostku zaprasza na wystawę 

fotograficzną p. Izabeli i Waldemara 
Ptak.....................................................6 - 5 

- E. M., Andrzejki w GOK.................12 - 9
- E. M., Dożynki Gminne- Januszkowice’ 

2003...............................................9 - 2, 3
- E. M., Gminny Konkurs Recytatorski Poe-

zji religijnej....................................12 - 2
- E. M., Konkurs literacki....................5 - 4
- E. M., Konkurs wielkanocny.............5 - 4 
- E. M., Laureaci Powiatowych Elimi-

nacji Konkursu „Poeci i Pisarze Dzie-
ciom”..................................................6 - 9

- E. M., Piosenka znana i lubiana.......6 - 14
- E. M., Premiera teatrzyku „Biedron-

ki”......................................................6 - 12
- E. M., Wakacyjna wycieczka...........7 - 14
- f. l., Wiosenne dni otwarte (montaż słow-

no -muzyczny w wykonaniu uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzost-
ku)......................................................6 - 19 

- Humor jest kołem ratunkowym na morzu 
życia..................................................1 
- 14; 2 - 13; 3 - 13; 4 - 13; 5 - 13; 6 - 17; 
7 - 13; 9 - 13; 10 - 13; 11 - 13; 12 - 14

- J. Z., Święto Ziemi............................5 - 3
- Kawalec M., Gminna Biblioteka Publicz-

na.......................................................6 - 13
- Konkurs fotograficzny.......................2 - 6 
- Król M., Piosenka jest dobra na... ...3 - 12
- M. K., Targi „Lato 2003”...................5 - 3
- Michalik E., Hej kolęda kolęda.........1 - 2
- Michalik E., Przegląd grup kolędni-

czych..................................................2 - 15 
- Michalik E., Turniej historyczny o Brzost-

ku........................................................4 - 7 
- Orkiestra zagra także w Brzostku..12 - 12
- Repertuar Kina „Przyszłość” w Brzostku 

............................................................2 - 5
- Rok 2003 Rokiem Gałczyńskiego.....8 - 5
- Samborski S., Na szkle malowane...6 - 18
- Warto przeczytać................................1 

- 9; 2 - 6; 3 - 7; 5 - 14; 6 - 13; 7 - 11; 
8 - 11; 9 - 9; 10 - 9; 11 - 10; 12 - 10

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

- Zegarowska J., Grają już 4 lata........8 - 15
- Zegarowska J., Konkurs na ozdoby cho-

inkowe................................................1 - 2
OŚWIATA
- A. R., Nasi uczniowie laureatami......6 - 4
- A. Z., Nie mogli się porozumieć (konkurs 

na stanowiska dyrektorów szkół)......6 - 5
- a h, Rocznice Zespołu Szkół im. Jana Pawła 

II w Brzostku..............................10 - 15
- ah, Zespół Szkół w Brzostku zapra-

sza................................................4 - 14, 15
- Balasa C., Wszystkie dzieci są na-

sze.......................................................6 - 7
- Batycki P., II edycja konkursu informa-

tycznego............................................6 - 12
- Bibliotekarz, Internet w bibliotece....6 - 8
- BS, Jaka szkoła średnia? wybór należy do 

Ciebie.............................................5 - 6, 7
- Dziedzic D., W kręgu magii i czarodziej-

stwa....................................................6 - 15
- Europejskie Komputerowe Prawo Jaz-

dy.......................................................1 - 10
- f. l., Egzamin gimnazjalny.................5 - 15
- f. l., Na szkle malowane...................4 - 16
- f. l., Sprawdzian dla szóstoklasistów.4 - 2
- Fryc D., Pierwszy dzień wiosny bez wa-

garów..............................................4 - 8, 9
- Fryc D., Wigilia w Gimnazjum w Nawsiu 

Brzosteckim........................................1 - 5
- Gajda M., Oszczędność i praca ludzi wzbo-

gaca....................................................6 - 14
- I. N., Nagrody dla nauczycieli.........10 - 7
- I. N., Uroczyste ślubowanie nauczycie-

li.........................................................9 - 14
- Jak to z budową szkoly w Brzostku było 

(wspomnienia Pani Eugenii Grzesiakow-
skiej).............................................10 - 5, 6

- K. W., Młodzi laureaci.....................3 - 16
- Król M., Konkurs informatyczny dla gim-

nazjalistów..........................................4 - 9

- Król S., Nowe sale gimnastyczne....3 - 15
- Leja M., Nauczyć „lubić i umieć czy-

tać”.............................................9 - 4, 5, 6
- Lisowska O., Stokłosa K., Wąsik O., Eu-

ropo opowiedz mi bajkę...................6 - 19
- M. G., Czy warto się uczyć..............6 - 18
- Maziarz R., Jak przygotować dziecko do 

roli przedszkolaka.............................4 - 10
- Nowicka J., Pracownia internetowa dla 

Kamienicy Górnej..............................9 - 6
- Nowicka M., Mężyk M., Czy potrzebny 

jest teatrzyk szkolny..........................2 - 7
- Nowoczesna biblioteka.....................5 - 4
- Organizatorki, Wycieczka do Wielicz-

ki......................................................11 - 11
- Pacana A., Bądź sobą wybierz pusz-

czę.......................................................1 - 7
- Pacana A., Dziadura J., Co w „Puszczy” 

piszczy................................................4 - 6
- Próbne referendum w Gimnazjum w Nawsiu 

Brzosteckim...............................4 - 5
- Przewoźnik J., As matematyczny z Nawsia 

Brzosteckiego.....................................6 - 8
- Radelczuk T., Turniej wiedzy o Gminie w 

Gimnazjum w Siedliskach Bogusz...6 - 13
- Rogowska Z., Trzy szkoły w czołówce 

powiatu............................. zob. dział Sport
- Smoła B., Co w „Puszczy” piszczy..6 - 16
- Smoła B., Konkurs piosenki polskiej i an-

gielskiej- sprostowanie......................5 - 11
- Smoroń M., 3 Maja...........................5 - 15
- Szafran M., Co w Puszczy piszczy..3 - 10
- Szczepkowicz P., A może by tak ponaśla-

dować naszych Olimpijczyków.........4 - 7
- Ta szkoła to Twój pierwszy krok do sukce-

su.....................................................4 - 11
- Tyburowska E., Niecodzienne spotka-

nie......................................................5 - 12
- Tyburowski W., Święto Szkoły Podstawo-

wej w Brzostku........................10 - 2, 3, 4
- U. W., Konkurs (Moja szkoła w Unii Eu-

ropejskiej)...........................................1 - 5
- U. W., Polski rewers euro..................4 - 5
- U. W., Wielki sukces małej szkoły.....6 - 2
- Uczennice i uczniowie Gimnazjum w 

Siedliskach-Bogusz, Wrażenia z wyciecz-
ki......................................................11 - 11

- W niedzielę 18 maja zapraszamy do Sied-
lisk-Bogusz......................................4 - 11

- Wojnarowska U., Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim szkoła z klasą.........11 - 2, 3

- Wojnarowska U., Grant na przyszłą karie-
rę.......................................................12 - 3

- Wojtaszek B., Co w „Puszczy” piszczy 
jesienią.........................................11 - 6, 7

- Zastępowa Panter, Dwa biwaki 77 DH 
„Puszcza”...........................................9 - 12

- Zegarowska J., Ortografia wśród najmłod-
szych...................................................3 - 5

PODZIĘKOWANIA, PRZEPROSZE-
NIA, ZAPROSZENIA
- Boroń M., Podziękowanie..............12 - 10
- Caritas przy Parafii Brzostek składa po-

dziękowanie.......................................2 - 11
- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzost-

ku zaprasza........................................9 - 14

Dokończenie na stronie 12



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE12

- Dni Ziemi Brzosteckiej.....................7 - 2
- Dyrekcja Gimnazjum w Siedliskach Bo-

gusz dziękują...................................11 - 11
- Dyrektor Gimnazjum w Brzostku, Opie-

kun pracowni informatycznej dzięku-
ją......................................................10 - 16

- Gimnazjum i OSP w Siedliskach Bogusz 
dziękują..............................................6 - 8

- Górka Z. przeprasza..........................1 - 13
- Koło Gospodyń Wiejskich w Nawsiu 

Brzosteckim serdecznie dziękuje......3 - 6
- Samorząd, Uczniowie Gimnazjum w 

Nawsiu Brzosteckim dziekują.............12 - 7
- Społeczność Gimnazjum im. kr. Jadwigi 

w Brzostku składa podziękowanie....3 - 6
- Urząd Gminy w Brzostku dziękuje.2 - 14
- Zegarowski K., Zaproszenie.............5 - 7
PORZĄDEK PUBLICZNY
- Boroń M., Policja informuje Policja przy-

pomina ...................................1 - 10; 4 - 4
- Boroń M., Policja informuje, Policja 

ostrzega ............................................
.2 - 12; 5 - 9; 6 - 14; 7 - 11; 12 - 7

- Boroń M., policja informuje ............
..................................10 - 10; 11 - 12

- Dziedzic J., Policja informuje ............
................................3 - 7; 8 - 10; 9 - 7

REGION ORGANIZACJE
- a. l., Święto Niepodległości ................

................................ zob. dział Kultura
- Buszek W., Strażacy z Puurs w Nawsiu 

Brzosteckim........................................6 - 2
-  f .  l . ,  Gminne  zawody  pożarn i -

cze..................................... zob. dział Sport
- Kopera L., 8 Marca w Kole Gospodyń 

Wiejskich...........................................4 - 12
REKLAMA
- Agprojekt Rzeszów............................5 - 11
- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 

oddział w Brzostku...................7 - 16
- Chałupnicze zdobnictwo Rzeszów....1 - 7
- Kotły centralnego ogrzewania SEKO Dę-

bica....................................................1 - 15
- Lokal do wynajęcia Brzostek...........6 - 16
- Praca chałupnicza Rzeszów..............6 - 16
- Praca za granicą „Przedsiębiorczość” Rze-

szów.................................................12 - 11
- Projekt Przedsiębiorczość Rzeszów.10 - 14
- Suret Stefan Bieszczad.....................1 - 16
- Ubezpieczenia Jan Nawracaj..........11 - 16
- Wyższa Szkoła Społeczno- Gospodarcza 

w Tyczynie.........................................2 - 1
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Dokończenie ze strony 11
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Brzostek..............................................6 - 3
- Ogłoszenie, Sprzedam 2 hektary lasu 

........................................................12 - 10
- Ogłoszenie (Urząd Gminy w Brzostku in-

formuje).............................................9 - 11
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczo-

nym....................................................8 - 12
- Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek o spo-

rządzeniu wykazu nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży.......................6 - 5

- Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 
2 lipca 2003 r. o sporządzeniu wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu.......................7 - 4

- Ogłoszenie Wójta Gminy o sporządzeniu 
wykazu środków trwałych przeznaczo-
nych do sprzedaży w trybie przetargo-
wym..................................................11 - 5

- Olszewski W., Prace remontowe na cmen-
tarzach wojennych...........................11 - 5

- Redakcja, Pomóżmy sobie sami........5 - 5
- Sitko A., Obwieszczenie Wojskowe-

go Komendanta Uzupełnień w Miel-
cu.....................................................10 - 11

- Skórska Z., Przebięda M., Nagroda za pro-
jekt......................................................5 - 3

- Sołtys, Cenna inicjatywa...................5 - 5
- Stawki podatków i opłat lokalnych w Gmi-

nie Brzostek na 2004 rok...............12 - 12
- Szukała E., Z prac Rady Gminy........1 

- 6; 2 - 4; 6 - 5; 8 - 6, 7 (Statut Gmin-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Brzostku); 10 - 7; 11 - 4

- Terminy wymiany dowodów osobi-
stych...................................................1 - 4

- Uchwała nr IV/24/2003 Rady Gminy w 
Brzostku z dnia 10 lutego 2003 r. .....2 - 4

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny 
Przetarg Ustny na sprzedaż nierucho-
mości położonej w Kamienicy Gór-
nej.......................................................7 - 4

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza I Publiczny 
Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomo-
ści lokalowej ................................8 - 12

- Wójt Gminy Brzostek ogłasza II Pub-
liczny Przetarg Ustny na sprzedaż nie-
ruchomości położonych w Januszkowi-
cach.....................................................2 - 5 

 - Wójt Gminy Brzostek ogłasza sprzedaż 
nieruchomości położonych w Nawsiu 
Brzosteckim w drodze negocjacji.....2 - 5 

- Wykaz nieruchomości stanowiących włas-
ność Gminy Brzostek przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze negocjacji.........9 - 10

- Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich 
w Gminie Brzostek............................1 - 3

ZDROWIE
- Król J., Szansa na poradnię rehabilitacyj-

ną........................................................3 - 2
ZWYCZAJE
- U. W., Kolęda a wydarzenia z historii Pol-

ski.....................................................12 - 5
- Wigilia w chrześcijańskiej rodzinie 

.........................................................12 - 4

 opracowała M. Kawalec

Caritas Parafialna im.  ks.  Józefa Ja- 
łowego w Brzostku składa ser-

deczne podziękowania sponsorom 
brzosteckim za wkład na urządzenie 
Mikołajek dla potrzebujących dzieci 
z naszej parafii.  
Na listę Dobrych Serc wpisali się:
1. Wójt Gminy Brzostek
2. Małgorzata Drozd - „Delikatesy 

Centrum”
3. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w 

Brzostku
4. Andrzej Szybist - sklep
5. Dr Mieczysław Pietrzycki
6. Hurtownia Mat. Bud. M. Dzie-

dzic
7. Maria Grzesiakowska - „Marbet” 
8. Kazimierz Wołowiec - Wyrób 

Nagrobków
9. Bogdan Szukała - Firma Budow-

lana
10. Jadwiga Olszewska - Biuro 

Rachunkowe
11. Tadeusz Grygiel - Hurtownia
12. Stanisława Patla
13. Zofia Skórka - Przewodnicząca 

RG w Brzostku
14. Alfred Nawracaj - radny z Prze-

czycy
15 Jadwiga Rozwadowska - sklep
16. Henryka Kolbusz - sklep
17. Tadeusz Gotfryd - sklep
18. Marek Smoła - sklep
19. Krystyna Ondyczy - bar
20. Krystyna Godawska - apteka
22. Adam Sterkowicz - apteka
23. Zakład fryzjerski - P. Czajka
24. Lidia Płaziak - zakład krawiecki

25. Wiesław Wojnarowski - lek. wet.
26 Maria Kmiecik - Kiosk
27 Adam Kalina - sklep
28. Sklep CJK
29. Zdzisław, Łucja Lechwar - sklep
30. Artur Potrzeba - sklep
31. Dorota Prokop - sklep
32. Danuta Pruchnik - sklep
33. Marek Szybist - sklep
34. Roman Trzeciak - zakład foto-

graficzny
35. Agnieszka Skoru-

pa - kwiaciarnia
36. Lucyna Zięba 

- sklep
37. Dorota, Grzegorz 

Betlej - sklep
38. Halina Nawracaj 

- sklep
39. Stanisław Szczy-

gieł, Czekaj 
- sklep

40. Zbigniew Golec 
- sklep

41. Kazimierz Sarna 
- masarnia

42. Małgorzata, Wie-
sław Staniszewski 
- hurtownia

43. Wiesław Lemek 
- CPN

 Łączna wartość ze-
branych darów wy-
niosła 5746 zł., w tym 
środki pieniężne 3300zł 
oraz dary w postaci art. 
cukierniczych, odzieży 
oraz innych art. o war-
tości 2446zł. Dzięki 

temu sporządzono 64 paczki, które 
zostały wręczone dzieciom w dniu 06. 
12. 2003r. przez Świętego Mikołaja 
w kościele w Brzostku i w Bukowej. 
Ponadto przekazano 8 rodzinom pie-
niądze w kwocie od 50 do 100 zł. wraz 
z życzeniami świątecznymi. 
 Dzięki ludziom Dobrego Serca 
sprawiliśmy obdarowanym wiele 
radości. Warto było zobaczyć te 
uśmiechnięte dziecięce twarze pełne 
wdzięczności odbierające prezenty. 

Caritas Parafialna
Brzostek

Lista „Dobrych Serc”
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Poziomo:
1) Opisanie samego siebie; 9) Tka-
nina ażurowa wykonana z różnych 
włókien; 11) Miasto w Rosji nad 
rzeką Berd; 13) W marcowe zginął 
Cezar; 14) Ryba której ikrę prze-
rabia się na kawior; 15) Lincz; 16) 
Ptak śpiewający; 19) Związek org. 
z grupą aminową; 22) Tam piwo 
trawia do butelek; 24) Dowódca 
brygady; 25) Autor powieści, „Klub 
Pickwicka”; 27) Ustronie; 30) Amer. 
ppanc. kierowany pocisk rakietowy;  
31) Cecha tłuściocha; 32) Statek 
rybacki do połowu ryb za pomocą 
włoka; 33) Badanie czynności serca 
za pomocą elektrokardiografu.

Pionowo:
1) Zarządzanie, dysponowanie; 2) Wy-
sokogatunkowe wino węgierskie; 3) Pio-
senkarz belgijski; 4) Najwyższy stopień w 
marynarce wojennej; 5) Lubi wędrówki; 6) 
Konkretyzm; 7) Port w Szwecji z promem 
do Świnoujścia; 8) Kobieta zarządzająca 
czymś; 10) Powstrzymywanie się od 
czegoś; 12) Astronautka; 17) Bardzo 
miękki srebrzystobiały metal; 18) Rzeka 
w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, prawy 
dopływ Dunaju; 20) Kotkami usiane;  
21) Miasto w Indii; 23) Ojczyzna Mozarta; 
24) Paraliż; 25) Amerykański samochód; 
26) Muza poezji miłosnej; 28) Miasto nad 
Ochnią; 29) W ręku górnika.

Litery z kratek ponumerowanych w pra-
wym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamiesz-
czonego niżej dostarczone do dnia 10 lute-
go 2004 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA.
Nagrodę książkową wylosowała ALICJA 
JEDZINIAK z Grudnej Górnej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku.

J. Nosal

KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Kopalnia. Do szatni wpada dyrektor:
- Kto wczoraj pił?! - pyta
Grobowa cisza, w pewnej chwili Fracik 
mówi: - Jo pił.

będzie.
- Będzie, będzie. Z tobą też na począt-
ku nie wychodziło.

		
- Ale nasz dyrektor jest wściekły! Mó-
wią, że zwolni pół zakładu.
- Spokojnie, nas to nie dotyczy. Po-
kłócił się z żoną, więc zwalnia jej 
krewnych.

		

- To się zbieraj, idziemy na klina. A reszta 
do roboty!

		
Idą dwie blondynki przez pustynię. Nagle 
jedna mówi do drugiej:
- Ale tu musialo być ślisko, że tak pia-
skiem posypali...

		
Kobieta zmusza ratlerka żeby jej służył.
- Daj spokój - mówi mąż - nic z tego nie 
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Zimowe popołudnie na Przedmieściu
Fot: Joanna Wojdyła 

Kapliczka w Brzostku
Fot: Joanna Wojdyła 

Przeczycka zima
Fot: Krzysztof Świętoń

Leśny kamień
Fot: Teodor Siedlarski 

Krajobraz Brzostku - widok z samolotu
Fot: Marcin Wyszyński i Marcin Niklewicz 

Leśny trakt
Fot: Teodor Siedlarski  

Zachód słońca z punktu widzenia pająka
Fot: Marcin Niklewicz 

Wisłoka jesienią
Fot: Teodor Siedlarski 

Dobiegł końca -  
trwający przez 

cały 2003 rok - kon-
kurs fotograficzny 
„Gmina Brzostek 
w obiektywie”. W 
wyniku konkursu 
I miejscem zostały 
nagrodzone 2 zdję-
cia, wyróżnienia 
otrzymało 6 prac 
przedstawiających 
walory przyrodni-
cze, krajobrazowe 
i architektoniczne 
gminy Brzostek.
 Zgodnie z regu-
laminem konkursu 
spośród wszystkich 
zdjęć nagrodzonych 
i wyróżnionych czy-
telnicy „Wiadomo-
ści Brzosteckich” 
mogą wybrać zdję-
cie roku. 
 Głosować nale-
ży na oryginalnym, 
umieszczonym po-
niżej kuponie do 
głosowania, który 
po  wype łn ien iu 
należy dostarczyć 
osobiście lub prze-
słać do sekretariatu 
Urzędu Gminy w 
Brzostku do dnia 
10 lutego br. Każda 
osoba może oddać 
tylko 1 głos. Wśród 
głosujących zostaną 
rozlosowane nagro-
dy niespodzianki.

(A Z)

Wybieramy 
zdjęcie  
roku

Na zdjęcie roku wybieram
Tytuł zdjęcia: .....................................................................................

Autor zdjęcia: ....................................................................................

Imię i nazwisko głosującego: ...........................................................

Adres zamieszkania: ........................................................................
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2 stycznia 2004r.  
rozstrzygnięto III 

- ostatnią już edycję 
konkursu fotograficz-
nego „Gmina Brzo-
stek w obiektywie”. 
Na konkurs wpłynę-
ło 12 prac. Spośród 
nich komisja kon-
kursowa w składzie 
Jan Król - przewod-
niczący, Józef Nosal, 
Paweł Batycki, Sta-
nisław Cholewiak, 
wyróżniła 2 zdjęcia: 
„Wisłokę jesienią” 
autorstwa Teodora 
Siedlarskiego oraz 
„Zachód słońca z 
punktu widzenia 
pająka” autorstwa 
Marcina Niklewi-
cza.
 Wszystkie zdję-
cia nagrodzone i 
wyróżnione na po-
szczególnych eta-
pach konkursu zo-
stały umieszczone 
na stronie interne-
towej Gminy Brzo-
stek www.tel.debica.
pl/ugbrzostek

(AZ)
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Wisłoka jesienią Fot: Teodor Siedlarski 

Zachód słońca z punktu widzenia pająka Fot: Marcin Niklewicz 

Rozstrzy- 
gnięcie 
III edycji 
konkursu 
fotografi-
cznego


