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Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

W tym roku w parafii Brzostek uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się Mszą św. na cmentarzu wojennym na Rów-
niach. Stąd też wyruszyła Procesja Eucharystyczna ulicami Równie i 20-go Czerwca w stronę Rynku.
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W Szkole Podstawowej w Brzostku od- 
była się impreza promująca regionalną 

książkę kucharską. Publikacja ta powstała z 
inicjatywy Zofii Skórskiej i Marii Przebiędy. 
Wraz ze współpracownikami zebrały one 
kilkadziesiąt brzosteckich przepisów kulinar-
nych. Przy okazji promocji wyróżniono autorki 
receptur na najsmaczniejsze danie. Są to: 
Zofia Niemiec z Siedlisk-Bogusz, uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brzostku, 
Bar w Kuźni Marii Szczygieł z Kleci, Grażyna 
Pieniądz z Januszkowic, Janina Wojdyła z Bu-
kowej, Irena Stępień z Januszkowic, Agnieszka 
Rogowska z Brzostku, Zofia Foryś z Nawsia 
Brzosteckiego, Magdalena Stec z Bukowej, 
Renata Szarek z Bukowej, Janina Synowiecka 
z Brzostku, Maria Żydek z Brzostku, Zofia 
Sarna z Brzostku, Irena Łukowicz z Brzostku, 
Maria Szczepańska z Zawadki Brzosteckiej, 
Stanisława Wyłonas z Kleci, Adela Samborska 
z Brzostku, Lidia Żygłowicz z Bukowej.
 W ten sposób zakończył się program 
„Dziedzictwo Kulinarne i Lokalne Produkty 
Rolne, Szansą na Rozwój Gminy Brzostek” 
dofinansowany ze środków programu „Działaj 
Lokalnie III” Polsko-Amerkańskiej Fundacji 
Wolności. Takich gmin, jak nasza, jest w 
Polsce wiele. Zabytki i atrakcyjne położenie 
to nie wszystko by przyciągnąć turystę - mówi 
Leszek Bieniek, wójt gminy Brzostek. - Pomysł 
Stowarzyszenia bardzo mi się spodobał. 
 Program wspierali finansowo: Leszek Bie-
niek - wójt, Elżbieta Łukasik - skarbnik, Marta 
Król - kierownik GOK, Jerzy Potrzeba - sołtys, 
Ryszard Tomaszewski - dyrektor banku, Ka-
zimierz Sarna - przedsiębiorca, Zbigniew Raś 
- radny, Danuta Ramut - nauczycielka, rodzice 
uczniów, Rada Pedagogiczna, pracownicy 
obsługi i administracji szkoły.

(ac)

Ocalić od zapomnienia

Przewodniczący jury Stefan Bieszczad ogłasza wyniki konkursu na 
„Najsmaczniejsze danie z przepisu mojej babci” - obok laureaci

Wójt Gminy Leszek Bieniek wręcza nagrodę Grażynie Pieniądz  
z Januszkowic

Fot. J. Nosal
Inscenizacja „Z gościną w chłopskiej chacie”  

w  wykonaniu uczniów z klasy VI „a”



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 3

„Wszystkim bohaterskim pokoleniom 
Polaków winniśmy dozgonną wdzięcz-
ność, pamięć i hołd”

6 czerwca br. w Kościele Parafialnym  
p.w. Miłosierdzia Bożego w Grudnej 

Górnej odbyło się uroczyste poświęce-
nie tablicy upamiętniającej ofiary dru-
giej wojny światowej - mieszkańców 
Grudnej Górnej i Dolnej. 
 Poświęcona tablica jest umieszczona 
w kruchcie świątyni. 
 Pomysł upamiętnienia ofiar frontu 
przez umieszczenie w kościele tablicy 
z nazwiskami zabitych zrodził się już w 
1990 r. Wtedy to z inicjatywy p. Karoli-
ny Chmury wykonano szklaną tablicę z 
25 nazwiskami zabitych mieszkańców 
z Grudnej Górnej.
 Po 14 latach powstała nowa grani-
towa tablica, na której wypisane jest 
49 nazwisk ludzi z Grudnej Górnej i 
Dolnej, którzy ponieśli śmierć w czasie 
frontu.
 Ksiądz proboszcz Ma-
rian Czech i ksiądz Wła-
dysław Piątek - rodak 
z Grudnej Górnej (były 
proboszcz parafii Łososi-
na Dolna) zorganizowali 
uroczyste odsłonięcie 
tablicy w 60 rocznicę 
nadejścia frontu na tereny 
Grudnej. 
 Uroczystość rozpoczę-
ła się o godzinie 18.00 
Mszą święta, której prze-
wodniczył ksiądz prałat 
Władysław Piątek. W 
koncelebrze uczestniczy-
li: ks. dziekan Józef Ha-
miga - proboszcz parafii 
Pustków, ks. kanonik Jan 

Olchawski - proboszcz z Siedlisk-Bo-
gusz i ks. Paweł Żurowski - wikariusz 
parafii Zdziarzec. W uroczystości 
uczestniczyli też kapłani z: Przeczycy, 
Jodłowej, Zwiernika, Gumnisk, Brze-
zin oraz ojciec karmelita z Lipin.
 Homilię przepełnioną patriotyzmem 
i szacunkiem dla wszystkich poległych 
Polaków wygłosił ksiądz dziekan Józef 
Gawor - proboszcz parafii Lubcza.
 Ksiądz dziekan przekazał parafii w 
Grudnej kryształową szkatułkę z ziemią 
przywiezioną z  Monte Cassino. 
 Uroczystość uświetnili swoją obec-
nością: Wójt Gminy Brzostek p. Leszek 
Bieniek, Burmistrz Pilzna p. Józef 
Chmura, przedstawiciele organizacji 
kombatanckich  z Brzostka i z Pilzna 
ze sztandarami, poczet sztandarowy 
OSP Grudna Górna, rodziny poległych 
oraz mieszkańcy Grudnej i sąsiednich 
miejscowości.
 Polonię amerykańską reprezentował 

W hołdzie poległym p. Jan Gruszka - członek Towarzystwa 
Ratunkowego Siedliska-Bogusz w 
Chicago.
 Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz 
dr Bolesław Klaus - Dyrektor Wydziału 
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w 
Tarnowie.
 Po poświęceniu tablicy odbył się 
apel poległych, a następnie występ 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Grudnej Górnej przygotowany przez 
nauczycielki: Alicję Jarmusz i Marię 
Augustyn. Na zakończenie uroczysto-
ści odbył się koncert muzyki patrio-
tycznej w wykonaniu orkiestry dętej 
„Łososioki” z Łososiny Dolnej.
 Przygotowaniem, przywiezieniem 
z Mystkowa i zamontowaniem tablicy 
zajmował się ks. Piątek. On też włas-
nym kosztem przygotował zaproszenia 
na uroczystość i zorganizował koncert 
orkiestry z Łososiny. 
 Koszt wykonania tablicy pokryła 
parafia.

M. Ś.
Fot. J. Nosal

W Domu Ludowym w Trzcianie  
(gmina Świlcza) 27. maja br. 

odbyło się I Podkarpackie Forum Prasy 
Samorządowej, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele redakcji prasy lokalnej 
i samorządów z całego wojewódz-
twa. Forum zorganizowane zostało 
przez Podkarpackie Stowarzyszenie 
Samorządów Terytorialnych, Woje-
wódzki Dom Kultury w Rzeszowie i 
Wójta Gminy Świlcza pod patronatem 
Marszałka Województwa Podkarpa-
ckiego.
 Po uroczystym otwarciu Forum i 
oficjalnych wystąpieniach uczestnicy 

mieli okazję wysłuchać referat doktora 
Wojciecha Furmana z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego „Społeczne funkcje 
prasy samorządowej” oraz referat 
profesora doktora habilitowanego Kazi-
mierza Ożoga (również z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego) „Wartości ideowe, 
kulturowe i językowe prasy lokalnej”. 
Dalszą część Forum stanowiła dyskusja 
uczestników mająca na celu wymianę 
doświadczeń i spostrzeżeń z codziennej 
pracy nad redagowaniem i wydawa-
niem czasopism lokalnych. Po przerwie 
referat „Problemy kultury w świetle 
prac nad programem rozwoju kultury 

w województwie podkarpackim” wy-
głosił Dyrektor Departamentu Urzędu 
Marszałkowskiego Marian Duda.
 Forum towarzyszyła wystawa prasy 
samorządowej województwa podkarpa-
ckiego oraz plebiscyt na najciekawsze 
czasopismo.Wybrano również Radę 
Wydawców i Redaktorów Prasy Samo-
rządowej Województwa Podkarpackie-
go, która będzie zbierała się kilka razy 
w roku i opracowywała, na podstawie 
otrzymanych sygnałów, harmonogram 
praktycznych szkoleń dla zainteresowa-
nych redakcji czasopism lokalnych.

a. l.

I Podkarpackie Forum Prasy Samorządowej
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III Ukraińska Szkoła Młodych  
 Działaczy Samorządowych 

(USMDS) jest realizowana przez 
Stowarzyszenia Szkoła Liderów z 
Warszawy oraz Dialog Europejski ze 
Lwowa dzięki wsparciu finansowe-
mu Fundacji Polsko - Amerykańsko 
- Ukraińska Inicjatywa Współpracy 
(PAUCI). Program trwa od 15 kwietnia 
bieżącego roku i składa się z następu-
jących etapów:
I. Warsztaty na Ukrainie dla 56 mło-

dych (20-35 lat) radnych samorzą-
dów lokalnych ze wszystkich regio-
nów Ukrainy obejmujące moduły 
szkoleniowe oraz specjalistyczne 
zajęcia z polskimi ekspertami

II. Trzy specjalistyczne wizyty studyj-
ne w Polsce

III. Konferencja podsumowująca na 
Ukrainie 

 Wizyta w Dębicy jest pierwszą wi-
zytą zorganizowana dla uczestników 
III Ukraińskiej Szkoły Młodych Dzia-
łaczy Samorządowych - na Podkarpa-
cie przyjedzie 12 ukraińskich radnych 
zajmujących się sprawami oświaty i 
profilaktyki społecznej dla młodzieży. 
Pozostali wyjadą w lipcu w inne regio-
ny Polski, żeby dowiedzieć się jak naj-
więcej o rozwiązaniach komunalnych 
w większych i mniejszych miastach, 
a także o transformacji gospodarstw 
rolniczych na wsi.  Po powrocie do 
domu ukraińscy radni przygotują pro-
jekty rozwiązań problemów w swoich 
samorządach na podstawie polskich 
wzorców i doświadczeń. Radni zdiag-
nozują sfery życia wymagające zmian 
oraz planów współpracy między samo-
rządami polskimi i ukraińskimi.
 Czy ta współpraca zaistnieje, zależy 
teraz także od władz samorządowych 

UKRAIŃSCY SAMORZĄDOWCY W DĘBICY - WIZYTA STUDYJNA
„Oświata oraz profilaktyka dzieci i młodzieży”

terenu Dębicy i okolic. Zarówno Bur-
mistrz Dębicy, jak i Starosta Powiatu, 
a także Wójt Gminy Brzostek chętnie 
zgodzili się podejmować zagranicz-
nych gości i przedstawić własne 
wypracowane rozwiązania w zakresie 
oświaty i profilaktyki społecznej. W 
programie oprócz spotkań z władzami 
są też rozmowy z Miejskim Zarządem 
Oświaty, Wydziałem Edukacji Staro-
stwa oraz Gminnym Zespołem Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Brzostku, zwie-
dzanie szkół podstawowych (SP nr 11 
w Dębicy), gimnazjów (w Siedliskach 
Bogusz), średnich (LO im. W. Jagiełły, 
ZSE im. J. Korczaka, ZS w Brzostku 
- Kleciach im. Jana Pawła II) oraz 
wyższych i policealnych (Centrum 
Edukacyjne WSIiZ, Europejska Szkoła 
Nowych Technologii). Każda szkoła 
zaprezentuje swoją specjalność: czy 
to europejski standard i nowoczesne 
wyposażenie, działalność harcerstwa 
i szkolnej prasy, Klub 8 Wspaniałych, 
współpracę z zagranicą, czy też oferty 
pozalekcyjne dla młodzieży. Przewi-
dziana jest także wizyta w Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II stopnia, która 
formalnie podlega Ministerstwu Kul-
tury. Nie obędzie się bez prezentacji 
obiektów sportowych Dębicy, słusznej 
chluby miasta.
 Już nie edukacja, ale profilaktyka i 
sprawy wychowawcze będą tematem 
spotkań z Komendą Hufca ZHP w 
Dębicy i najbardziej zaangażowany-
mi instruktorami harcerskimi, a także 
dwugodzinne przyglądanie się działal-
ności Przedszkola Integracyjnego oraz 
Świetlicy Profilaktyczno - Wychowaw-
czej „Promyki Nadziei” przy parafii 
Ducha Św.  
 Ten bardzo intensywny program na 

zaledwie 4 dni „rozluźnią” nieco atrak-
cje turystyczne. Doskonale wpisuje się 
w nie umiejscowiona w MOK-u wysta-
wa o Bruno Schulzu, mieszkańcu Dro-
hobycza. Z okolic Dębicy zagraniczni 
goście wybrali bunkier - kolos w Stępi-
nie; tam też spotkają się z człowiekiem 
- orkiestrą: Januszem Zarszyńskim, 
dyrektorem Zespołu Szkół, redaktorem 
„Gazety Frysztackiej”, komendantem 
Hufca ZHP Frysztak oraz członkiem 
Naczelnego Sądu Harcerskiego z po-
siedzeniami w Warszawie. Dzięki temu 
poznają w skrócie zagadnienia oświaty 
i profilaktyki w innej gminie innego 
powiatu.
 Jak konkretnie, wymiernie i na-
macalnie mogą zaprocentować udane 
kontakty z radnymi z Ukrainy? Dzieląc 
się z nimi własnym doświadczeniem, 
niejako spłacamy dług wdzięczności 
zaciągnięty wobec Europy Zachodniej, 
która od początku lat 90 - tych poma-
gała Polsce na różne sposoby; ponadto 
Ukraina - od 1 maja kraj sąsiadujący 
z Unią Europejską - będzie włączana 
w europejskie programy pomocowe,  
za czym idą konkretne możliwości 
współpracy polsko-ukraińskiej. Wszak 
z Dębicy bliżej jest  do Lwowa niż do 
Berlina. 
 Główny inicjator i organizator pro-
jektu: Stowarzyszenie Szkoła Liderów 
zostało założone w Polsce 10 lat temu 
przez emerytowanego profesora z 
Oksfordu - powojennego emigranta 
Zbigniewa Pełczyńskiego. Koordyna-
torami wizyty studyjnej są absolwenci 
XI Letniej Szkoły Liderów Społeczeń-
stwa Obywatelskiego (2003) - Barbara 
i Wojciech Wojtaszkowie, mieszkańcy 
Dębicy.

B. W.

 W dniach 25. lipiec - 2. sierpień 
organizowany jest w Zawoi letni wy-
poczynek dla dzieci z biednych rodzin 
naszej gminy. Zainteresowanych pomocą 
finansową tego przedsięwzięcia prosimy 
o kontakt z naszą redakcją.

Podziękowanie 
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej składa ser-
deczne podziękowanie za wsparcie finansowe dla szkoły w roku szkolnym 
2003/04 Państwu:
1. Jolancie i Stanisławowi Kuczek - właścicielom sklepu w Grudnej G. 
2. Danielowi Smagaczowi - właścicielowi sklepu „Oskar” w Grudnej D.
3. Małgorzacie Staniszewskiej - właścicielce hurtowni „Gośka” w Kle-

ciach
4. Eugeniuszowi Łazowskiemu - Stacja  Diagnostyki Pojazdów w Brzost-

ku
5. Zdzisławowi Wiśniowskiemu - Nauka Jazdy „Rene” w Brzostku
6. Andrzejowi Szybistowi - właścicielowi sklepu w Brzostku
7. Krystynie Ondyczy - właścicielce baru „U Krystyny” w Brzostku
8. Jadwidze i Arkadiuszowi Majewskim - właścicielom sklepu „Paszgród” 

w Grudnej Górnej
9. Stanisławowi Sieradzkiemu - Instalacje wod-kan i gazowe - Brzostek
10. Janowi Kurczowi - z Brzostku

Za uzyskane pieniądze zakupione zostały pomoce dydaktyczne.

 Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz 
zatrudni w roku szkolnym 2004/2005 na-
uczyciela języka angielskiego z pełnymi 
kwalifikacjami. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Gimnazjum w Sied-
liskach-Bogusz, tel. (0-14) 6835987 lub 
w Urzędzie Gminy w Brzostku, pokój nr 
15, tel. (0-14) 6830376. 

Ogłoszenia
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Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim  
w ciągu 3 lat działalności wzbo-

gaciło swój budżet o 32 tys. zł pozy-
skanych w 4 konkursach grantowych 
organizowanych przez różne fundacje 
z całej Polski. Inicjatorem i twórcą 
nagradzanych programów jest dyrektor 
gimnazjum Urszula Wojnarowska. 
 Ostatnim naszym osiągnięciem jest 
pozyskanie 8,5 tys. zł na realizację 
projektu „English - fun for everybody”. 
Projekt powstał w ramach programu 
English Teaching 2004, który jest fi-
nansowany przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności, a operatorem któ-
rego jest Nidzicka Fundacja Rozwoju 
„NIDA” w Nidzicy woj. warmińsko-po-
morskie. Celem programu ET 2004 jest 
wspieranie działań na rzecz poprawy 
poziomu nauczania języka angielskie-
go oraz jego promocja wśród dzieci i 
młodzieży z małych miast i wsi. Prio-
rytetem programu jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
spoza dużych aglomeracji miejskich.
Dotychczas realizowane przez nas 
projekty oraz środki finansowe prze-
znaczane były dla uczniów gimnazjum 

w Nawsiu Brzosteckim oraz częściowo 
dla uczniów Szkoły Podstawowej w 
Nawsiu. Omawiany projekt językowy 
jest w części skierowany również do 
uczniów całej gminy Brzostek. Skła-
da się on z dwóch przenikających się 
modułów:
a) działania skierowane do środowiska 

gminy to festiwal teatralny bajek 
prezentowanych w j. angielskim, 
konkurs na anglojęzyczną stronę 
www gminy Brzostek, dwujęzyczne 
gazetki szkolne oraz oraz dokształ-
canie dla nauczycieli języka angiel-
skiego uczących w szkołach gminy 
Brzostek,

b) działania dla szkoły mające na celu 
rozwijanie umiejetnosci językowych 
uczniów poprzez wprowadzanie jezy-
ka angielskiego do zajęć, w których 
uczestniczą najchętniej (warsztaty 
językowe, informatyczne, teatralne, 
kaligraficzne), doposażenie szkoły 
w materiały pomocnicze do nauki 
języka angielskiego i pracowni 
komputerowej do ich praktycznego 
wykorzystania oraz uświadomienie 
uczniom potrzeby znajomosci języ-

ków obcych  w dzisiejszym świecie.
Realizując jedno z zadań projektu 
zapraszamy wszystkich chętnych do 
udziału w konkursie pt. „Anglojęzyczna 
strona www Gminy Brzostek”.
Skrócony regulamin konkursu:
1. Zadaniem uczestników jest opraco-

wanie anglojęzycznej strony gminy 
Brzostek.

2. Celem konkursu jest:
- promocja gminy Brzostek,
- rozwijanie umiejętności posłu-

giwania się technikami informa-
tycznymi,

- praktyczne wykorzystanie umiejet-
ności językowych,

- poznawanie własnego regionu.
3. Konkurs przeznaczony jest dla ucz-

niów gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych zamieszkałych na terenie 
gminy Brzostek.

4. Organizatorami konkursu są: Gim-
nazjum w Nawsiu Brzosteckim oraz 
Wójt Gminy Brzostek.

5. Prace oceniała będzie komisja powo-
łana przez organizatorów.

6. Fundatorem nagród jest samorząd 
Gminy Brzostek.

Szczegółowy regulamin znajduje się na 
stronie www.tel.debica.pl/ugbrzostek 

M. Zięba

Szkoła - łowca grantów

W Centrum Kultury i Czytelnictwa  
w Brzostku 13 maja b.r. odbyły 

się gminne eliminacje kolejnej edycji 
Konkursu Poeci i Pisarze Dzieciom 
- „Cztery pory roku - Lato”. W eli-
minacjach wzięło udział 6 szkół pod-
stawowych z gminy: SP Brzostek, SP 
Gorzejowa, SP Grudna Górna, SP Ka-
mienica Dolna, SP Kamienica Górna, 
SP Nawsie Brzosteckie. 
Interpretacja utworów odbyła się w 
formie inscenizacji, recytacji, piosenki 
i prac plastycznych w dwóch katego-
riach wiekowych: klasy I-III i klasy 
IV-VI. Komisja w składzie: Jadwiga 
Batycka, Jadwiga Serwińska i Elżbieta 
Michalik po przesłuchaniu 17 recytacji, 
4 inscenizacji, 11 piosenek i obejrzeniu 
10 prac plastycznych dokonała nastę-
pującej oceny: 
W formie recytacji dzieci młodszych 
I miejsce zajął Waldemar Wójcik z 
Brzostku, II miejsce - Alicja Pawlus 
z Kamienicy Dolnej, zaś miejsce III 
otrzymała również uczennica z Brzost-
ku - Sylwia Wójcik.
W formie recytacji dzieci starszych 
I miejsce przyznano Marcie Czyż 
z Gorzejowej, II miejsce otrzymała 
Ania Jaskółka z Kamienicy Dolnej, 
natomiast III miejsce przypadło w 
udziale Magdalenie Balasa z Nawsia 
Brzosteckiego.
W formie inscenizacja wzięły udział 

tylko dzieci starsze: I nagrodę zdobyli 
tu uczniowie z Grudnej Górnej za 
niezwykle plastyczne widowisko pt. 
„Uroki lata”. II nagrodę w tej kategorii 
zdobyła Kamienica Dolna za barwne 
i humorystyczne przedstawienie pt. 
„Lato na wsi”. W tym miejscu należy 
wspomnieć, że autorką scenariusza 
tego przedstawienia była uczennica 
Ania Jaskółka. III nagroda za insceni-
zację przypadła uczniom z Kamienicy 
Górnej, natomiast IV miejsce otrzymali 
uczniowie z Gorzejowej. 
W formie piosenka w wykonaniu dzieci 
młodszych I miejsce otrzymał zespół 
wokalny z Brzostku, II miejsce - Moni-
ka Żurańska z Gorzejowej, a III - zespół 
wokalny z Kamienicy Dolnej. 
Natomiast w formie piosenki w starszej 
kategorii wiekowej: I miejsce zdobył 
zespół wokalny z Kamienicy Dolnej, II 
miejsce otrzymała Katarzyna Wójcik z 
Grudnej Górnej, a III - Paulina Mordel 
z Kamienicy Dolnej. 
W formie praca plastyczna nagrodzono 
pracę zbiorową uczniów kl. III „b” 
(I miejsce), pracę zbiorową uczniów 
III „c” (II miejsce), pracę Karoliny 
Maziarz (III miejsce) oraz pracę zbio-
rową kl. II „b” (wszyscy nagrodzeni to 
uczniowie z Brzostku). 
Wśród prac wykonanych przez dzieci 
starsze nagrodzono: I i II miejsce - SP 
Gorzejowa, III miejsce - Monika Ma-

chala z Kamienicy Dolnej, a IV miejsce 
- Alicja Pawlus z Kamienicy Dolnej. 
Nagrody w eliminacjach gminnych 
zostały ufundowane przez Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. 
 Laureaci pierwszych miejsc wzięli 
udział w powiatowych eliminacjach, 
które odbyły się w dniu 20.05.2004 
r. w Domu Kultury Pustków-Osiedle. 
W tych eliminacjach uczniowie z na-
szej gminy otrzymali wyróżnienia. W 
formie piosenka wyróżnienie otrzymał 
zespół wokalny z Kamienicy Dolnej 
oraz Kasia Wójcik z Grudnej Górnej. 
Natomiast w formie praca plastyczna 
wyróżnienie otrzymała klasa III „b” 
z Brzostku. Konkurs ten cieszy się 
każdego roku dużym zainteresowanie 
wśród nauczycieli i uczniów ze szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy.

E. M.

Poeci i pisarze dzieciom

Podziękowanie
 Gminna Biblioteka Publiczna 
w Brzostku serdecznie dziękuje za 
przekazane książki Andrzejowi 
Buczkowi z Sosnowca, Helenie i 
Tomaszowi Milianom z Sosnow-
ca, Monice Ryndak z Brzostku, 
Marii Winiarskiej z Brzostku, 
Janinie Wysockiej z Januszkowic 
i Justynie Zegarowskiej z Nawsia 
Brzosteckiego.
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Współwięźniowie 
Zbigniew Dzisiewski cd.

Upłynęło zaledwie kilka tygodni do- 
wodzenia przydzieloną kompanią 

i kapitan Zbigniew Dzisiewski został 
aresztowany, a następnie wywieziony 
do nowozbudowanego obozu spe-
cjalnego w Skrobowie. Ku swemu 
zdumieniu (jak nam to przedstawiał), 
spotkał tu generała Zygmunta Berlinga 
i wielu innych oficerów, podoficerów i 
żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, 
zatrzymanych, podobnie jak on, „pro-
filaktycznie” jako element niepewny i 
podejrzany o wrogi stosunek do systemu 
komunistycznego. Tym hardziej, że czę-
sto ludzie ci, jak wynikało ze śledztwa, 
byli działaczami i żołnierzami polskich 
organizacji konspiracyjnych, wojsko-
wych i cywilnych, podporządkowanych 
Polskiemu Rządowi Emigracyjnemu 
w Londynie. Rząd ten oraz jego zwo-
lennicy nazywani byli przez władze 
PKWN-u zdrajcami i reakcjonistami, 
którym ufać i zawierzyć nie można, bo 
pachną reakcją, zacofaniem i ciemnotą 
oraz chęcią przywrócenia starych sto-
sunków społecznych w Polsce, opartych 
na wyzysku mas pracujących przez 
klasy panujące: panów, kapitalistów i 
obszarników. Od kolegów w Skrobo-
wie dowiedział się, że podobny obóz 
powstał również na terenie poligonu 
wojskowego w Rembertowie.
 W Skrobowie i Rembertowie in-
tensywne przesłuchania i śledztwo 
prowadzili wśród zatrzymanych tu 
więźniów oficerowie NKWD oraz 
polskiej, wojskowej służby specjalnej, 
tak zwanej informacji. Celem tych 
przesłuchań było ustalenie powiązań 
osób zatrzymanych z podziemnymi 
organizacjami konspiracyjnymi, ma-
jącymi za cel walkę o niepodległość i 
wolność Polski, podlegającej Rządowi 
Emigracyjnemu i uznającymi go za je-
dynie legalny. Starano się więc poznać 
struktury poszczególnych organizacji, 
pełnione funkcje, system łączności, 
liczebność itd.
 Więźniów w Skrobowie zachęcano 
do pisania listów do rodzin i znajomych 

oraz kolegów i przyjaciół. Stanowiły 
one bowiem dodatkowe źródło informa-
cji dla potrzeb prowadzonego śledztwa. 
Niekiedy umożliwiały wzięcie pod 
dyskretną obserwację rodziny areszto-
wanych oraz ich krewnych, przyjaciół, 
znajomych kolegów przebywających 
na wolności przez rodzimych i obcych 
agentów i donosicieli będących na usłu-
gach NKWD i UB.
 Inżynier Zbigniew Dzisiewski, mając 
do swojej dyspozycji papier i ołówek, 
nie pisał listów do rodziny i znajomych, 
lecz począł kreślić projekt nowego 
samolotu. Był przecież inżynierem me-
chanikiem, konstruktorem lotniczym, 
współkonstruktorem bombowca „Łoś”. 
W czasie kolejnego „kipiszu” (rewizji) 
w baraku obozu znaleziono plik tych 
jego odręcznych szkiców i rysunków. 
Przyznał się do ich autorstwa. Wzbudzi-
ły one szczególne zainteresowanie jego 
oficera śledczego i pol-wychowawcze-
go.
 Po tygodniu kapitana Dziesiewskie-
go przewieziono ze Skrobowa do War-
szawy, gdzie przy pomocy radzieckich 
specjalistów kazano mu wykonać odpo-
wiednie rysunki konstrukcyjne z opisem 
w języku rosyjskim. Już po kilku dniach 
otrzymał propozycję wyjazdu do ZSRR, 
gdzie będzie mógł pracować twórczo i 
wcielać w życie ciekawe rozwiązania 
konstrukcyjne dla dobra ZSRR, Polski 
i zwycięstwa komunizmu w świecie. 
Wyraził zgodę na te propozycje. W 
skrytości ducha liczył, że uda mu się 
zbiec w drodze. Wiosną 1945 roku 
w towarzystwie dwóch podoficerów 
radzieckich, będących jego eskortą i 
zabezpieczeniem przed ucieczką, wyje-
chał z Warszawy pociągiem w kierunku 
Moskwy. Wykorzystując sprzyjającą 
chwilę, wyskoczył z pędzącego pociągu. 
Miał przy sobie nieco grosza, bo tak w 
wojsku, jak i potem w Skrobowie, regu-
larnie otrzymywał gażę i żołd, a na ich 
wydatkowanie okazji raczej nie było.
Ucieczka zakończyła się szczęśliwie. 
Bez większych trudności dotarł do 
znajomych na Śląsk. Tu dzięki pomocy 
przyjaciół i kolegów uzyskał „lewe” 
dokumenty na nazwisko Kozłowski i 

został zatrudniony jako dyrektor tech-
niczny w kopalni węgla „Wujek”. Nie 
wytrzymał tu długo, bo nie mógł patrzeć 
na to, jak Sowieci za przyzwoleniem i 
zgodą Rządu Lubelskiego wywożą z ko-
palni i ze Śląska maszyny i urządzenia 
zakupione przez Polskę tuż przed wojną 
dla potrzeb naszego górnictwa. Teraz 
majątek ten zostaje przez Sowietów 
potraktowany jako należne mienie po-
niemieckie i trofea wojenne. Dzisiewski 
nie może się z tym pogodzić. Protestuje. 
W rezultacie musi opuścić swe miejsce 
pracy. Wraca do Warszawy. Próbuje 
handlu na trasie Warszawa-Łódź. W 
czasie załatwiania sprawunku w jednym 
ze sklepów w Łodzi zostaje aresztowa-
ny. Zatrzymania i aresztowania dokonał 
patrol Wojskowej Służby Informacji.

c.d.n.
Przedruk z: „Okruchy wspomnień z lat 
walki i martyrologii AK”

Kraków Rocznik 5 - nr 17 - 21

Policja informuje
W maju 2004 roku na terenie dzia- 

łania Komisariatu Policji w 
Brzostku zanotowano łącznie 25 zda-
rzeń, które są przedmiotem postępo-
wań przygotowawczych w sprawach 
o popełnienie przestępstwa, a w tym 
m. in.:
1. kradzież z włamaniem do samocho-

du - 1
2. kradzież z włamaniem do garażu - 1
3. kradzież cudzej rzeczy - 4
4. wypadek drogowy - 1
5. niestosowanie się do orzeczeń sądo-

wych - 1
6. wyłudzenie odszkodowania - 1
7. zabór samochodu w celu krótkotrwa-

łego użycia - 1
8. przerobienie znaków identyfikacyj-

nych VIN w samochodzie - 1
9. kierowanie pojazdem w stanie nie-

trzeźwym - 3
10. znęcanie się nad rodziną - 1
11. uszkodzenie mienia - 2
12. kierowanie gróźb karalnych - 2
13. udział w bójce i pobiciu - 1
 W powyższych sprawach prowadzo-
ne są dochodzenia w ramach których 
ustalono już sprawców większości 
wymienionych przestępstw.
 Ponadto w maju 2004 roku policjanci 
Komisariatu Policji w Brzostku spo-
rządzili 6 wniosków o ukaranie gdzie 
o winie sprawców zdecyduje Wydział 
Grodzki Sądu Rejonowego w Dębicy, 
nałożyli też 49 mandatów karnych, 
głównie za wykroczenia drogowe, za-
trzymali 12 dowodów rejestracyjnych a 
pouczyli i upomnieli 231 osób.

Komendant Komisariatu Policji  
w Brzostku 

nadkom. inż. Marek Boroń

Moje przeżycia 
wojenne  
i więzienne (19) 

Franciszek Wojnarowski 
„Wojna” „Cichy”
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Unijna kontrola
Droga do uzyskania dopłat obszaro- 

wych przez polskich rolników, z 
funduszy Unii Europejskiej nie jest pro-
sta. Wniosek musi być rzetelnie wypeł-
niony, a warunkiem tego jest wcześniej-
sze wymierzenie poszczególnych pól z 
uprawami. Mimo posiadanych mapek i 
dawnych pomiarów, upływ czasu może 
ujawnić niespodzianki.
 Już latem przyszłego roku na pola 
mogą wejść kontrolerzy z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
lub z firm przez nią upoważnionych do 
„lustrowania rolników”. Przewiduje się 
skontrolować sto tysięcy gospodarstw 
rocznie. Jest więc pewne, że wcześniej 
czy później kontrola obejmie wszystkie 
gospodarstwa. Warto wiedzieć wcześ-
niej jakie mogą wyniknąć różnice mię-
dzy złożonym wnioskiem przez rolnika 
a stanem z natury.
Uporządkowanie posiadania
 Jeśli na jedną działkę gruntu wpły-
ną dwa wnioski o dopłaty to system 
komputerowy (IACS) natychmiast to 
wyłapie. Wówczas żaden z wniosko-
dawców nie dostanie pieniędzy do czasu 
wyprostowania wniosków. Muszą więc 
wnioskodawcy ze sobą się dogadać. 
Uregulowanie spraw własnościowych 
w niejasnych podziałach rodzinnych 
jest konieczne. Jeśli będzie trzeba to do-
płatą lepiej się podzielić niż ją utracić.
Właściwa powierzchnia
 Sąsiednie pola odgradzają miedze. 
Czasem ten wąski pas, na przestrzeni 
dziesięcioleci może zmienić miejsce. 
Wystarczy co roku worać się o jedną 
skibę. Właściciel pola jest pewien, 
że dany kawałek ma np. 0,8 ha i tyle 

wpisuje do wniosku, a po pomiarach 
okaże się, że ma tylko 0,7 ha. Jest to 
błąd za który należy się kara. Jak róż-
nica jest większa niż 3% to wysokość 
kary wynosi dwukrotność różnicy 
kwoty wykazanej we wniosku a wy-
nikłej z pomiarów. Większe różnice 
między wnioskiem rolnika a pomiarem 
kontrolerów są bardziej dotkliwe. Np. 
30-50% - rolnik nie dostanie w danym 
roku żadnych dopłat, a „pomylenie” się 
o ponad 50% wyklucza rolnika z dopłat 
przez najbliższe 3 lata. Nie warto więc 
kombinować i trzeba samemu dokładnie 
wymierzyć każde pole.
Chwasty
 Już niebawem chwasty będą prze-
szkadzać w ubieganiu się o dopłaty. 
Zgłoszenie we wniosku o dopłaty za-
rośniętej działki, lub odłogu, spowoduje 
przeszkodę w uzyskaniu dopłaty i brak 
wpływu pieniędzy na konto rolnika. Z 
powodu nadmiernego zachwaszczenia 
kontrolerzy nie będą mogli uznać, że 
pole jest utrzymane w dobrej kulturze. 
A tylko takie objęte są dopłatami.
Wypalanie
 Wypalanie łąk i pastwisk a także 
ściernisk nie ma nic wspólnego z dobrą 
kulturą rolną. Kontrolerzy to opiszą 
w raporcie i dopłata przepadnie. W 
wypadku łąk dobra kultura oznacza 
koszenie ich przynajmniej raz w roku, w 
wypadku pastwisk - wypasanie na nich 
zwierząt i wykaszanie niedojadów.
 Wypalanie gruntów jest niebezpiecz-
ne dla ludzi, niszczy drobną pożyteczną 
faunę i jest prawem zabronione. Mówi 
o tym ustawa o ochronie przyrody. 
Naruszenie tego prawa zagrożone jest 
karą aresztu lub grzywny. Istnieje coraz 
większa konieczność przestrzegania 
tej ustawy. Po 1 maja 2004 r. organy 

porządku będą zobligowane z urzędu 
ścigać wszystkie wypadki wypalania 
gruntów.
Przeszkody polne
 Nie wszystkie pola są płaskie i 
prostokątne. Na niektórych działkach 
rolnych są zarośla, glinianki, stawy, 
drzewa, dróżki szerokie ponad 2 metry, 
rowy, słupy energetyczne, a ostatnio też 
bilbordy reklamowe. Należy pamiętać, 
że powierzchnia zajęta przez te budowle 
nie podlega dopłatom i trzeba ją odli-
czyć od powierzchni działki rolnej do 
której staramy się o dopłatę. Rolnikowi 
może się to wydawać bez znaczenia. Je-
śli jednak tego nie zrobi to kontrolerzy 
pozbawią go dopłaty.
Rozdrobnienie upraw
 Wielkość pojedynczej działki rolnej 
nie może być mniejsza niż 0,1 ha. Jeżeli 
ktoś uprawia warzywa w polu, kwiaty 
lub krzewy, a żadna z upraw nie zaj-
muje przynajmniej 10 arów, to nie ma 
potrzeby występować z wnioskiem o 
dopłaty za ten areał. Dopłaty się wtedy 
nie należą. Należy też mieć na uwadze 
to, że niektóre ewentualne niezgodno-
ści mogą być ujawnione w przyszłym 
roku.
 Urzędnicy działający na rzecz Ko-
misji Europejskiej (rządu, unijnego) 
w rozmowach z członkami delegacji 
państw aspirujących stwierdzili, że 
nie jest możliwe żeby wszyscy rolnicy 
otrzymali dopłaty, ponieważ lustrato-
rzy zawsze znajdą jakieś przeszkody. 
Pułapki tkwią w szczegółach.
 Nasi rolnicy muszą więc dobrze się 
przygotować do złożenia wniosków. Po-
starajmy się maksymalnie wykorzystać 
przeznaczone dla nas pieniądze.

Henryk Latacz

Organizatorem tego konkursu było Małopolskie Centrum  
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu i Biuro Organiza-

cyjne w Tarnowie. Konkurs organizowany był w dwóch 
kategoriach: kategoria I - wiersz o tematyce dowolnej i 
kategoria II - wiersz tematycznie związany z Tarnowem. 
Mieszkanka naszej gminy, poetka ludowa Zofia Jarmusz z 
Nawsia Brzosteckiego wzięła udział w tym konkursie wy-
syłając wiersz o tematyce dowolnej. Wiersz naszej poetki 
wprawdzie nie zdobył nagrody ani wyróżnienia (na konkurs 
wpłynęło 600 utworów z całej Polski), ale został zauważo-
ny, gdyż pani Jarmusz otrzymała zaproszenie na uroczystą 
Biesiadę Literacką połączoną z wręczeniem poetyckich 
laurów, która odbyła się 29 maja b.r. w tarnowskim Ratuszu. 
Biesiada zorganizowana była pod honorowym patronatem: 
senatora - Józefa Sztorca, Prezydenta Tarnowa - Józefa 
Bienia i Starosty Tarnowskiego - Michała Wojtkiewicza 
natomiast patronat literacki sprawowali: Stowarzyszenie 
Twórcze Artystyczno-Literackie i Klub Literacki „Liberum 
Arbitrium”. Patronat medialny nad konkursem i Biesiadą 
Literacką objęło Radio Kraków Małopolska, Radio MAKS, 
Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Akant i inni. Nasza 
poetka po raz pierwszy uczestniczyła w tego typu imprezie 

i wyniosła z niej wiele niezapomnianych wrażeń. Mogła 
wymienić doświadczenia z ludźmi, którzy tak samo jak ona 
amatorsko zajmują się poezją, mogła też nawiązać szerokie 
kontakty, co zapewne będzie miało pozytywny wpływ na jej 
twórczość. Fakt, że została zaproszona na imprezę o zasięgu 
ogólnopolskim, co wyróżnia ją wśród szerokiej rzeszy osób 
piszących, świadczy o tym, że poezja jej została zauważona i 
pozytywnie odebrana przez. „znawców pióra”. A oto wiersz 
Zofii Jarmusz nadesłany na ten konkurs:

E. M.
 Dłonie	
 Dłonie twoje co zwiastują błogą ciszę
  jak po burzy
 dłonie białe, ktoś je ściska lub z nich wróży
 i przytula je do piersi i całuje
 Ile jeszcze? młode, białe, delikatne i zadbane
 a za ile prosić będą cię o miłość
  szorstkie, grube, spracowane.
 Umią pieścić, dać gdy trzeba
 i w pokorze uniesione do modlitwy,
      aż do nieba!!

XX Ogólnopolski  Konkurs Jednego wiersza o „Laur Tarnowskiej Starówki” 
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W dniu  5  cze rwca  
2004 roku całorocz-

na praca uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej zgło-
szonych do I Wojewódz-
kiego Konkursu Czytelni-
czego została uwieńczona 
Finałem. Odbył się on w 
Zespole Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim. Do ostatnie-
go etapu Konkursu udało 
się dotrzeć szesnastce naj-
bardziej lubiących czytać i 
najlepiej umiejących to ro-
bić. Ponieważ nie zawsze 
w parze idzie umiejętność 
pięknego, pełnego eks-
presji czytania głośnego z 
oczytaniem, znajomością 
wielu lektur i zwyczajnym 
umiłowaniem książek, to 
po drodze poprzez trzy 
wcześniejsze etapy (szkol-
ny, gminny i powiatowy) poodpadali 
często ci szczególnie wybitni, ale w 
jednej dziedzinie. Konkurs jednak ma 
na celu premiowanie tych, którzy są do-
brzy zarówno w jednym jak i w drugim. 
Chcemy motywować i mobilizować 
uczniów uzdolnionych lektorsko do 
większego zainteresowania książką i 
odwrotnie tych przysłowiowych „moli 
książkowych” do doskonalenia się w 
głośnym czytaniu. Do wykazywania 
się osiągnięciami zarówno w jednej, 
jak i w drugiej dziedzinie, niezbędne 
jest posiadanie umiejętności czytania 
ze zrozumieniem, umiejętności będą-
cej przepustką do sukcesów w dalszej 

Finał I Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego

karierze szkolnej. 
 Spośród szesnaściorga dzieci z 
klas drugich i trzecich, wśród których 
znalazła się również uczennica SP 
w Brzostku Patrycja Karaś, Komisja 
Oceniająca (w składzie: pani dr Barbara 
Pelczar-Białek, Dyrektor Działu Edu-
kacji w Starostwie Powiatu Dębickiego 
jako przewodnicząca, pani Grażyna 
Leńczuk, z-ca Dyrektora MDK w Jaśle, 
Pani Grażyna Robaszyńska-Janiec, na-
uczycielka ZS w Pustyni, pani Lucyna 
Krutow, nauczycielka ZS w Gumni-
skach i pani Dorota Fryc, nauczycielka 
Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim) 
wyłoniła trójkę najlepszych: Edytę Sa-

lachę ze SP nr 2 w Jaśle oraz Magdalenę 
Skowyrę i Katarzynę Pisarz ze SP nr 5 
w Dębicy.
 Otrzymali oni oprócz cennych 
nagród książkowych ufundowanych 
przez Starostę Powiatu Dębickiego 
pana Stanisława Chmurę, także pamiąt-
kowe statuetki wykonane specjalnie na 
tę okazję, a ufundowane przez Wójta 
Gminy Brzostek pana Leszka Bieńka. 
Od Starosty nagrody książkowe otrzy-
mali również finaliści, którzy zajęli 
IV i V miejsce. Wójt Gminy Brzostek 
obdarował atrakcyjnymi nagrodami 
książkowymi wszystkich 16 uczestni-
ków. Oprócz tego dla wyróżnionych 
uczniów piękne nagrody rzeczowe 
ufundowały p. p. Maria Przebięda z-ca 
Przewodniczącego Rady Powiatu Dębi-
ckiego i Marta Król - Dyrektor Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
 Podkarpacki Kurator Oświaty pan 
Stanisław Rusznica, który także objął 
patronat nad Konkursem, wystosował 
podziękowania do wszystkich, którzy 
przez cały rok wspierali inicjatywę 
organizowania tej imprezy, jak i do na-
uczycieli, którzy przygotowali uczniów 
do udziału w niej.
 Finał Konkursu przebiegł w miłej 
atmosferze, która była zasługą przede 
wszystkim pełnych gościnności i ser-
deczności gospodarzy, zarówno Go-
spodarza Gminy Pana Leszka Bieńka, 
jak i Gospodarza Szkoły Pani Cecylii 
Balasy.
 Na koniec pragnę podziękować 
członkom Komisji za bezinteresowną 
pracę oraz wszystkim przybyłym Goś-
ciom za ich obecność.

Maria Leja

Wspólna fotografia na zakończenie konkursu

W dniu 26 marca 2004 r. odbył się  
Wojewódzki Interdyscyplinar-

ny Konkurs Humanistyczny, którego 
laureatką została uczennica kl. VI 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Brzostku - Adriana Kamińska. Na 
45 możliwych do zdobycia punktów 
otrzymała 43. W dniu 14 czerwca 2004 
r. Adrianka wraz z Rodzicami udała się 
do Rzeszowa po odbiór dyplomu. Tak 
Ona jak i Rodzice otrzymali gratulacje 
od Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
Stanisława Rusznicy, który w liście do 
Rodziców pisze: „Wyrażam nadzieję, 
że talent i zdolności, poparte syste-
matyczną pracą oraz doświadczenia 
zdobyte podczas konkursu pozwolą 
Państwa dziecku wielokrotnie sięgać 
po nagrody i wyróżnienia, które do-
starczą radości i satysfakcji”.

Laureatka Wojewódzkiego Interdyscypli-
narnego Konkursu Humanistycznego

Jako wychowawczyni jestem dumna 
z osiągnięć Adrianki i życzyłabym Jej 
dalszych sukcesów w nauce.

Krystyna Warchał

Fot. J. Nosal
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Wśród uczonych, ludzi nauki było kil- 
ku zapamiętałych grzczy w szachy. 

Niezwykłą sympatią otaczał szachy wielki 
angielski fizyk i matematyk Isaac Newton 
(1642-1727). Bardzo wysoko oceniał 
szachy przyjaciel Newtona niemiecki 
filozof i matematyk Wilhelm Leibnić 
olśniony możliwościami kombinacyjny-
mi tej gry. W liście do Newtona pisał, iż 
zaprawa umysłu przy grze w szachy nie 
służy sama sobie, lecz udoskonala umie-
jętność myślenia. W tych dywagacjach 
i rozważaniach nad fenomenem i istotą 
szachów razem z Newtonem doszli do 
wniosku i stworzyli odpowiedź dla igno-
rantów i sceptyków. Na pytanie do czego 
właściwie służą szachy, tak określili ich 
użyteczność: „Do doskonalenia sztuki 
rozumowania i inwencji. Trzeba bowiem 
mieć wypracowaną metodę dochodzenia 
do celu wszędzie tam, gdzie musimy 
posłużyć się rozumowaniem”.
 A ja dodam od siebie że pomysłowość i 
charakter ujawnia się właśnie w grze, nie-
koniecznie w szachy, ale w jakiejkolwiek 
rywalizacji (pozytywnej)
 Beniamin Franklin (1706-90) amery-
kański uczony, pisarz i polityk polecał 
grę w szachy jako doskonały środek 
kształcenia u młodzieży cech opano-
wania, zdolności koncentracji umysłu, 
taktyki życiowej. Zdecydowanie pod-
kreślał, iż szachy są nie tylko rozrywką, 
lecz również czynnikiem pobudzającym 
w człowieku rozwój wielu korzystnych 
właściwości psychicznych przydatnych 
w codziennej pracy i egzystencji. Pozo-
stając przy nauce, przejdźmy teraz do jej 
największych geniuszy.
 W domu genialnego rosyjskiego Dy-
mitra Mendelejewa zbierało się zwykle 
sporo amatorów gry w szachy. On sam 
był b. dobrym szachistą, interesował się 
teorią, studiował podręczniki i sprawo-
zdania szachowe, robił notatki. Grywając 
do późnych godzin nocnych nie męczył 
się, a wręcz przeciwnie, odświeżony wy-
siłkiem umysłowym zasiadał do pisania 
prac naukowych. Wyznał kiedyś, że: „Dla 
mnie nauka jest jak gra w szachy”.
 Wybitny fizyk niemiecki, twórca teorii 
względności, Albert Einstein, uwielbiał 
szachy, a ponad wszystko jednego z 
najznakomitszych graczy w historii sza-
chów Emanuela Laskera i nawet napisał 
przedmowę do biografii tego arcymistrza 
opublikowanej w 1952 r. Einstein grywał 
w wąskim gronie właśnie z Laskerem i 
głośnym fizykiem amerykańskim Rober-
tem Oppenheimerem. Różnie mówiono 
o tym męskim trójkącie szachowym, 
były jakieś podteksty i domysły, właśnie 
domysły, więc zostawmy to.
 Z historyków - szachistami byli 
Joachim Lelewel, Szymon Askenasy i 
angielski pisarz Henry Tomas Buckle. 
Osobliwa była krótkotrwała kariera 
szachowa Buckle’a, który w 1847 r. jako 
zupełny amator pobił w lokalnym turnieju 

londyńskim grupę silnych zawodowych 
szachistów, zdobył pierwsze miejsce i 
prawo do zmierzenia się ze znakomitym 
brytyjskim arcymistrzem Howardem 
Stauntonem. Odrzucił jednak nęcącą pro-
pozycję podając jako powód brak czasu. 
Miał wówczas na warsztacie ogromne 
dzieło - Historię cywilizacji w Anglii, 
które miało mu przynieść nieśmiertelną 
sławę. Szachy poszły więc w kąt. Warto 
dodać, że dzisiejsze szachy turniejowe 
(najlepsze na świecie) noszą nazwę 
STAUNTONY od w/w mistrza. Nawia-
sem mówiąc produkują je w Machowej 
w byłym kurniku p. Węgiel z Tarnowa.
 Za szachownicą chętnie przesiadywał 
znakomity rosyjski fizyk M. Łomonosow 
i francuski matematyk Jules Poincare.
 Z twórców i teoretyków socjalizmu 
(byłego) z szachami wiążą się nazwiska 
K. Marksa a przede wszystkim W. Lenina. 
Marks grywał często w szachy z serdeczną 
przyjaciółką Heleną Demuth. Szczególnie 
wiele czasu poświęcał szachom będąc 
na przymusowej emigracji w Londynie. 
Marks niezwykle przejmował się grą, a w 
razie przegranej wpadał w furię i domagał 
się natychmiastowego rewanżu.
 O Leninie napisano już tyle i tak róż-
nie, że aż strach go ruszać ale... jako o 
miłośniku gry szachowej warto a nawet 
trzeba. Lenin nauczył się grać jeszcze w 
okresie dzieciństwa od swojego ojca Ilji 
Uljanowa. W młodych latach Lenin z 
powodzeniem uczestniczył w turniejach 
przeciwko czołowym szachistom Samary 
(miasto). Grywał on zawsze na serio i nie 
lubił tak zwanych „lekkich” partii. To, 
co dawało mu największe zadowolenie 
w grze szachowej, to uporczywa walka 
o wykonanie najlepszego ruchu, to usiło-
wanie znalezienia wyjścia z trudnej często 
beznadziejnej pozycji. Końcowy rezultat 
- wygrana lub przegrana interesowały go 
w mniejszym stopniu. Niestety te cechy 
i swe ideały realizował również w życiu 
rewolucjonisty. W czasie zesłania na 
Syberii szachy bardzo często urozmai-
cały Leninowi i jego kompanom zimowe 
wieczory. Będąc na emigracji w Paryżu 
uczęszczał do kawiarenki szachowej, 
która była bardzo zaciszna i przyciągała 
wielu dobrych szachistów. Odwiedzając 
Gorkiego na Capri (1908 r.) grywał z nim 
w szachy oraz toczył zawziętą ideologicz-
ną polemikę. Po rewolucji nawał pracy i 
zajęć państwowych nie dawał Leninowi 
czasu na grę. Toteż zarzucił ją omal cał-
kowicie. Tak sam mówił - szachy zbyt go 
wciągały i przeszkadzały w robocie.
 Dla psychicznej równowagi czytel-
ników przytoczę diametralnie innego 
wodza. Zapalonym szachistą, jeszcze od 
czasów legionowych, był Józef Piłsudski. 
Gdy po przewrocie majowym rezydował 
w Belwederze, zapraszał czołowych 
polskich szachistów stawiając jednakże 
warunek, iż nie będą kurtuazyjnie pod-
dawali mu partii. Wiele hałasu wywołał 

eksperyment z partią szachów rozegraną 
za pośrednictwem znanego telepaty 
Ossowieckiego między Sosnkowskim 
a Piłsudskim. Sosnkowski w tym cza-
sie przebywał  na Zamku, Piłsudski w 
Belwederze, a Ossowiecki w Alejach 
Ujazdowskich u księcia Lubomirskiego. 
Co prawda do rozlewu krwi nie doszło 
chociaż było ponoć ostro, ty, bardziej, że 
owszem, lała się ale okowita i to w dużych 
ilościach. Nie znam na tyle tej historii by 
się rozpisywać ale coś na rzeczy było. 
Ponoć padły strzały.
 Z przywódców politycznych i pań-
stwowych dużo czasu szachom poświęcał 
prezydent byłej Jugosławii - Josip Broz 
Tito, który nawet zainaugurował hono-
rową partią z arcymistrzem Olimpiadę 
Szachową w Dubrowniku w 1950 r.
 Wszechwładny władca Kuby - Fidel 
Castro - przypisuje szachom dużą rolę 
społeczną, czemu dał wyraz w licznych 
publikacjach i prasowych wypowie-
dziach, był honorowym członkiem 
komitetu Olimpiady Szachowej w Ha-
wanie (1966r.) gdzie niejednokrotnie 
rozgrywał również towarzyskie partie 
z uczestnikami turnieju. W wielkiej 
symultanie kończącej olimpiadę Castro 
grał na pierwszej szachownicy przeciwko 
mistrzowi świata Petrosjanowi. Ta partia 
jak i wiele poprzednich zakończyła się a 
jakże - remisem, a co umie facet grać i 
już!
 Również były przywódca Węgier 
Janos Kadar należał do wielkich miłoś-
ników szachów. Swego czasu na pytanie 
o analogię między szachami a polityką 
odpowiedział: „Stanowczo mogę rzec, 
że w obu tych dziedzinach należy unikać 
straty tempa, niedoczasu, zbytecznych 
ofiar i wymuszonych ruchów. Jednakże 
nie starałbym się zbytnio doszukiwać 
pokrewieństw między polityką i sza-
chami. Polityka - to los milionów ludzi, 
toteż dla nikogo nie powinna ona być ani 
mistrzostwem, ani sztuką, ani grą...” Jakie 
to aktualne - prawda? Jako kilkunastoletni 
chłopiec wygrał Kadar turniej szacho-
wy zorganizowany przez młodzieżowy 
związek robotniczy i w nagrodę otrzymał 
egzemplarz dzieł Engelsa, co niejako 
skierowało jego zainteresowania w stronę 
polityki, a szachistą zapowiadał się znako-
mitym. Pozostał jednak świetnym znawcą 
gry, był jej propagatorem i jakby ojcem 
sukcesu węgierskich szachów (siostry 
Polgar). Otwierając kilka turniejów ponoć 
wygłaszał zawsze taką myśl: ...Gra w sza-
chy to wysoce intelektualny rodzaj sportu. 
Lubiłem zawsze szachy za ich piękno. 
Gra w szachy to dla mnie odpoczynek. 
Cenię poza tym wysoko szachy z punktu 
widzenia ich społecznej korzyści, przede 
wszystkim w wychowaniu młodzieży...”
Trąci to minioną epoką socjalizmu ale 
oddaje rolę szachów w społeczeństwie.

c.d.n.
Wł. Jop

Szachy nie są dla geniuszy

Wielcy i sławni, znani i możni tego świata a szachy cd. 
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W grudniu 1999 r. w Gazecie Prawnej ukazał się artykuł 
Barbary Mikulcz-Traczyk pt. „Ad Valorem czyli od 

wartości” mówiący o przygotowaniach do wprowadzenia 
podatku katastralnego.
A oto dwa cytaty z tego artykułu.
 1. Wdrożenie podatku od wartości nieruchomości wpły-
nie na uproszczenie systemu podatkowego - trzy dotychczas 
obowiązujące podatki zastąpione zostaną jednym, jasno 
określonym obciążeniem.
 2. To, kiedy zaczniemy płacić podatek katastralny zależy 
od tego, jak szybko powstanie ewidencja nieruchomości dla 
celów fiskalnych.
 W maju 2004 r. Super Nowości podały, że ewidencja 
nieruchomości, nazywana katastratem, jest już w Polsce 
zrobiona. Od początku przyszłego roku w gminach zostanie 
utworzona ewidencja podatkowa nieruchomości. Końcowe 
odliczanie zaczęło się. 
Haracz
 Za dwa, trzy lata podatki lokalne mogą wzrosnąć nawet 
dziesięciokrotnie. 2 tysiące złotych rocznie, zamiast 150 
złotych obecnie, zapłacą być może właściciele małych 
jednorodzinnych domków na niewielkich działkach. Mini-
sterstwo Finansów w 2007 r. planuje wprowadzić podatek 
katastralny.
Orientacyjne stawki podatku od nieruchomości (rocznie)

 Na razie nie ma jeszcze decyzji w sprawie stawki podatku 
katastralnego, ale mówi się o stawkach od 0,5% do nawet 
2%. W bogatej Zachodniej Europie stawka podatku kata-
stralnego wynosi od 0,6% do 5% wartości nieruchomości. 
Tam jednak przeciętna rodzina osiąga roczny dochód w 
wysokości 30% wartości posiadanego domu. U nas jest to 
niespełna 10%. Dla samotnych emerytów te proporcje są 
jeszcze gorsze. Wprowadzenie podatku katastralnego spo-
woduje niechęć do modernizacji i remontów posiadanych 
budynków, gdyż odnowiony obiekt będzie miał wyższą 
wartość i automatycznie wyższy podatek katastralny. Wiele 
nieremontowanych domów będzie więc ulegało stopniowe-
mu zniszczeniu. 

Polemika i polityka

Podatek pod specjalnym nadzorem
Porzucone gminy
 Zdaniem fachowców samorządom nie uda się do 2006 
r. zagospodarować nawet 50% unijnych funduszy. Sejm 
dostosowując prawo do wymogów unijnych zapomniał 
o gminach, nikt nie dokonywał analizy skutków finanso-
wych i możliwości wykonania nowych zadań przez gminy. 
Projektowany podatek katastralny ma być skutecznym 
instrumentem do pozyskiwania finansów na rozbudowę 
infrastruktury. To, że być może doprowadzi on społeczeń-
stwo do bankructwa, to już nikogo nie obchodzi. Zdaniem 
finansistów władze lokalne przyjmują na siebie dużo więk-
szą odpowiedzialność przed elektoratem, jeżeli wydatkują 
bezpośrednie podatki zebrane na szczeblu lokalnym. Pro-
jektanci podatku katastralnego i zarazem jego entuzjaści 
przekonują, że taki system przyczyni się do podniesienia 
atrakcyjności inwestycyjnej wielu gmin. Chodzi o to, że 
część Polaków nie będzie w stanie zapłacić wysokiego 
podatku katastralnego i wystawi na sprzedaż swoją nieru-
chomość. Zachodni inwestorzy już dziś ostrzą sobie zęby 
na wykup takich właśnie nieruchomości. 
W kontekście sumy innych obciążeń
 Podatek katastralny w państwach europejskich jest po-
wszechny, choć przyjęte rozwiązania znacznie się między 
sobą różnią. Pomimo tych różnic można wyodrębnić pewne 
wspólne założenia: 
- podatek katastralny jest dochodem budżetów lokalnych
- podstawą opodatkowania nieruchomości jest ich wartość 

rynkowa lub czynszowa
- władze lokalne określają stawki oraz ulgi i zwolnienia 

od podatku
- nieruchomości rolne i leśne są traktowane preferencyj-

nie
- podatek jest wymierzany przez władze podatkowe, a nie 

naliczany przez podatnika
- ulgi i zwolnienia dotyczą najczęściej nieruchomości 

Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 
oraz organizacji religijnych, charytatywnych, naukowych 
i użyteczności publicznej.

We wszystkich państwach, gdzie funkcjonuje już podatek 
katastralny suma obciążeń fiskalnych mieszkańców jest, de-
likatnie mówiąc, zbilansowana. Podatek katastralny pozwala 
obywatelom tych państw normalnie żyć. Bo wszędzie tam 
podatek ten rozpatrywany jest w kontekście sumy innych 
obciążeń.

Ferdynand Bugno

Rozstrzygnięty został kon- 
kurs „Na szkle malowane” 

ph. LATO. Konkurs przepro-
wadzony  był w dwóch katego-
riach. Z pośród 31 prac dostar-
czonych na konkurs komisja 
postanowiła nagrodzić prace: w 
kategorii szkół podstawowych 
I miejsce Agnieszka Pawlik z 
Gorzejowej, II miejsce Edyta 
Mokrzycka z Januszkowic, III 
miejsce Klaudia Samborska z 
Januszkowic oraz dwa wyróż-
nienia Weronika Piekarczyk 
z Brzostku i Karol Kutyna z 

Malowane na szkle Pomyśl o wakacjach  
- możesz na nie zarobić. 
Zlecę pracę - wycinanie kopert. 
Duży zarobek - wyślę materiał. 
Na wysyłkę znaczki za 6 złotych:

FUH „Więź”
Asnyka 9
skr. 207

Rzeszów RUP 2

Brzostku.
W kategorii gimnazjów: I 
miejsce Karolina Kowalska z 
Januszkowic, II miejsce Woj-
ciech Szybist z Brzostku, III 
miejsce Małgorzata Dziedzic 
z Brzostku i dwa wyróżnienia 
dla Justyny Merkwy z Brzost-
ku i Doroty Sienkowskiej z 
Brzostku. Prace nagrodzone i 
wyróżnione wezmą udział w 
międzygminnym konkursie 
„Na szkle malowane” w Wiś-
niowej w dn. 18 czerwca br.

J. Z.

Nazwa obiektu
Powierz- 
chnia w 

m2

Podatek od 
nieruchomości 

(obecnie)

Proponowany 
podatek 

katastralny 1%
Domek jednorodzinny
Lokal handlowy
Mieszkanie

150
100
60

126,50 zł
480,00 zł
33,00 zł

2500 zł
2500 zł
600 zł
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Całkowita zgodność poglądów;  
3) Mieszkaniec Australii; 8) Miesz-
kanka Aleksandrii; 11) Po piątku; 14)	
Podziemie kościoła przeznaczone 
do składania relikwii; 19) Sylwestro-
wa ozdoba; 20) Dzieje króla Itaki;  
21) Turysta na szosie; 26) Roślina 
na olej; 29) Oko mikroskopu; 34) 
Broń do rażenia strumieniem ognia; 
35) Fabryka medali; 36) Biegłość w 
pewnej dziedzinie.
Pionowo:
1) Ma wadę wymowy; 2) Buraczki z 
chrzanem; 4) Stolica Japonii; 5) Z jej 
liści sizal; 6) Ptak na święto Dziękczy-
nienia; 7) Przemawiają głośniej niż 
słowa; 9) Język laotański; 10) Ostry, 
prosty albo rozwarty; 11) Tatrzański 
bajarz; 12) Dodatkowe obciążenie 
statku powietrznego; 13) Słone je-
zioro w Kazachstanie; 15) Czasem 
warto je ponieść; 16) Tenisówki; 17)	
Teść Kajfasza; 18) Circa; 22) Ukra-
iński samochód terenowy; 23) Sa-
kramentalne słowo; 24) Polski bank;  
25) Urząd do spraw wywiadu USA; 
26) Imię faraonów; 27) Silne przeży-
cia uczuciowe; 28) Miasto w Rosji nad 
rzeką Uda; 30) W boksie: wzajemne 
przetrzymywanie się zawodników;  
31) Letni miesiąc; 32) Grządka kwia-
towa; 33) Pot. forsa.
Litery z kratek ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu utworzą 
rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego niżej dostarczone 
do dnia 10 lipca 2004 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: UNIA EUROPEJ-
SKA.
Nagrodę książkową wylosował MA-
TEUSZ ZATORSKI z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Na zakończenie roku szkolnego dyrek-
tor zwraca się do uczniów.
- Życzę wam przyjemnych wakacji, 
zdrowia i żebyście we wrześniu wrócili 
mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada młodzież. 

		

Pijany mąż wraca późnym wieczorem 
do domu. Zdenerwowana żona zaczyna 
go okładać pięściami, krzycząc:
- Ty draniu! Będziesz ty jeszcze pił?!
- Będę! Tylko nie lej dużego kieliszka!

		
Dwaj sąsiedzi rozmawiają przez ogro-
dzenie:
- Bardzo przepraszam za moje kury, 
które wydziobały wszystkie nasiona 
pańskich kwiatów.
- Ależ to drobiazg, to ja przepraszam za 
psa który wydusił panu te kury.

- Nie ma o czym mówić, żona rozjechała 
go przecież samochodem.
- Tak wiem, podziurawiłem w nim opo-
ny...

		
Młody agronom ogląda sad i poucza 
właściciela:
Pan ciągle pracuje starymi metodami. 
Będę zdziwiony, jeśli z tego drzewa uda 
się panu uzbierać choćby 10 kg jabłek.
- Ja też będę zdziwiony, gdyż zawsze 
zbierałem z niego gruszki.

		



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14

Ludzie są 
hojni!
Według wstępnych obliczeń prawie 
11 000 zł to dochód z „Pikniku 2004”. 
Za te pieniądze zostaną zakupione 
pomoce dydaktyczne, co było głów-
nym celem festynu. Radość organi-
zatorów nie ma granic.

Już się wydawało, że 6 czerwca 2004  
r. ulewny deszcz zniweczy cały trud 

nauczycieli, rodziców i uczniów Gim-
nazjum w Brzostku włożony w przy-
gotowanie „Pikniku 2004”. Jednak, ku 
zdziwieniu lub niezadowoleniu jedno-
stek, imprezy nie odwołano. Mokrych 
gości ze starożytnej Grecji i Rzymu 
odwieziono do domu, a program arty-
styczny z powodu zamoczenia aktorów 
i dekoracji przerwano i przeniesiono na 
inny termin. Uczestników festynu byle 
ulewa tak łatwo nie zniechęciła, tym 
bardziej że w loterii fantowej można 
było wygrać telewizor, roboty kuchen-
ne, odkurzacze, czajniki elektryczne, 
kosiarkę do trawy, namiot, śpiwory, 
hulajnogę, toster, opiekacz do kana-
pek, suszarki do włosów itd. Nęcił też 
zapach hot dogów, nektaru i kiełbasek 
z grilla. Burzę ze stoickim spokojem 

przetrwały dzieci oczekujące w ko-
lejce na watę cukrową i na przejazd 
samochodzikami. Również modelom 
samolotów atmosfera przesiąknięta 
wodą nie utrudniała akrobacji. Nawet 
przedstawicielom kuratorium oświaty 
i ich rodzinom nie przeszkadzało bro-
dzenie w świeżym błocie. Duch dobrej 
zabawy unosił się do późnych godzin 
nocnych, a deszcz delikatnie schładzał 
zapamiętałych taneczników.
 Patronat nad programem artystycz-
nym objęło VIA Katolickie Radio 
Rzeszów. Redaktor Justyna Nędza 
profesjonalnie prowadziła imprezę, 
skutecznie zachęcając wszystkich do 
dobrej zabawy i hojności na rzecz 
szkoły. Dzielnie towarzyszył jej gimna-
zjalista Karol Szczepanik. Część arty-
styczna odnosiła się do realizowanej w 
szkole edukacyjnej ścieżki filozoficznej 
oraz - w związku z wejściem Polski do 
UE - do starożytnych korzeni kultury 
europejskiej. Inscenizacje, koncert i 
pokazy przygotowane przez młodzież 
i nauczycieli zostaną powtórzone 20 
czerwca 2004 r. (niedziela) o godz. 
15.00 w Gimnazjum w Brzostku. 
Reklama pikniku nadawana przez 
radio VIA oraz interesujące plakaty 
przyciągnęły wiele osób spoza okolic 
Brzostku.
 Inicjatywę nauczycieli chętnie 
podjęli rodzice, przygotowując zaple-

cze kulinarne, zabawę taneczną oraz 
atrakcje dla dzieci i dorosłych. Na 
szczególne uznanie zasłużyła Anna 
Klich (przewodnicząca rady rodziców), 
która z entuzjazmem poświęciła urlop 
wypoczynkowy i niemało własnych 
pieniędzy na organizację festynu.
 Na równi z nauczycielami i rodzica-
mi angażowali się pracownicy obsługi 
- sami przydzielili sobie zadania, z 
których doskonale się wywiązali, przy-
czyniając się do zwiększenia dochodu 
z festynu.
 Jednak nie wystarczyłyby starania 
nauczycieli, rodziców i obsługi, gdyby 
w organizację zabawy nie włączyło się 
prawie całe społeczeństwo, z hojnością 
przekazując szkole fanty lub pieniądze. 
Oto sponsorzy „Pikniku 2004”: ks. 
dr Jan Cebulak, Leszek Bieniek, Jan 
Szczepanik, Elżbieta Łukasik, Lucy-
na Pruchnik, Irena Nosal, BSR o. w 
Brzostku, Małgorzata Drozd, Jolanta 
Kowalczewska, Zofia Fugiel, Barbara 
Rączka, Jerzy Potrzeba, GS „Samopo-
moc Chłopska” w Brzostku, Huta Szkła 
w Jaśle, AD DAKOL w Dębicy, Grze-
gorz Betlej, Tadeusz Wójcik, Łucja 
Lechwar, Alicja Potrzeba, Kazimierz 
Kłęk, Wiesław Wojnarowski, Tadeusz 
Nowak, Dystrybucja Gazu Propan-
Butan w Kleciach, Tadeusz Gotfryd, 
Kazimierz Domaradzki, Adam Wąchal, 
Agnieszka Skorupa, Krystyna Godaw-

Początkiem czerwca br. w Szkole  
Podstawowej w Brzostku odbył się 

Powiatowy Turniej tenisa Stołowego 
z okazji Dnia Dziecka. Turniej odbył 
się dzięki sponsorom, którymi byli: 
Leszek Bieniek - wójt Gminy Brzostek, 
Teresa Łępa - SKO Dęborzyn, Leszek 
Prokuski - trener i zawodnik LKS 
„Brzostowianka”. 
 Zwycięzcami były wszystkie 
dzieci biorące udział w zorgani-
zowanej dla nich imprezie, a było 
ich 58. Jednak dla pierwszych 
trzech miejsc z każdej kategorii 
organizatorzy i sponsorzy przygo-
towali dyplomy, puchary i nagrody 
rzeczowe. 
 Oto pierwsze trójki w poszcze-
gólnych grupach wiekowych: 
dziewczęta do II klasy - Aleksan-
dra Falarz z Jaworza Górnego, 
Beata Kociołek i Beata Gonet z 
Dęborzyna, 
chłopcy do II klasy - Krystian 
Zegarowski z Brzostku, Marcin 
Dziedzic z Dęborzyna, Rafał Wą-
sik z Kamienicy Górnej, 
dziewczęta z klas III - IV - Justyna 

Czaja z Dęborzyna, Kamila Kruczek z 
Jaworzna Górnego, Paulina Zegarow-
ska z Brzostu,
chłopcy z klas III - IV - Grzegorz 
Gąsior z Siedlisk-Bogusz, Marcin 
Kolano z Brzostku, Łukasz Molek z 
Dęborzyna,

Turniej z okazji Dnia Dziecka dziewczęta z klas V - VI - Ewa Smoroń 
z Siedlisk-Bogusz, Beata Papiernik z 
Dęborzyna, Katarzyna Gąsior z Sied-
lisk-Bogusz,
chłopcy z klas V - VI - Damian Woj-
dyła z Brzostku, Przemysław Śliwa z 
Kamienicy Górnej, Grzegorz Florek z 
Dęborzyna.

S. Król

Zwycięzcy turnieju dumnie prezentowali swoje puchary, dyplomy i nagrody
Fot. J. Nosal
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ska, Henryka Kolbusz, Krzysztof 
Rozwadowski, Piotr Nawracaj, 
Andrzej Szybist, Agnieszka Żyra, 
Marcin Dobosz, Włodzimierz 
Dziedzic, Stanisław Jędrzejczyk, 
Eugeniusz Łazowski, Grzegorz 
Nawracaj, Barbara Nawracaj, 
Piotr Michalski, Roman Trze-
ciak, Zbigniew Ramut, Maria 
Szczygieł i Józef Czekaj, Marian 
Ptaszek, Anna i Artur Majewscy, 
Antoni Trychta, Stanisław Sury, 
Wanda Wołowiec i Dorota Pro-
kop, Dariusz Kalina, Przedsię-
biorstwo Handlowe CJK, Lucyna 
Zięba, Zbigniew Wilusz, Aneta 
Czajka, Celina Maczuga, Kry-
styna Drechny, Alina Golec, He-
lena Szybowicz, Jolanta Nowak, 
Marek Zięba, Leszek Dziedzic. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe „Astra”, 
Stanisław Michalik, Renata i Ma-
rek Smołowie, Małgorzata Sta-
niszewska, CKiCz w Brzostku, 
Zdzisław Wiśniowski, Kazimierz 
Sarna, Leszek Porębski, Marian 
Stefanik, Grzegorz Wojdyła, 
Paweł Czurczak i Marian Czur-
czak, Tadeusz Wrześniak, OSP 
w Nawsiu Brz., Stanisław Wal, 
Roman Samborski, sponsorzy 
anonimowi oraz nauczyciele, 
pracownicy obsługi i uczniowie 
Gimnazjum w Brzostku.
 Dziękuję dyrekcji VIA Kato-
lickiego Radia Rzeszów, lokal-
nym władzom samorządowym, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Brzostku, policji, kierownictwu 
Centrum Kultury i Czytelni-
ctwa oraz rodzicom gimnazja-
listów za pomoc w organizacji 
„Pikniku 2004”.

Urszula Kobak Duch dobrej zabawy unosił się do późnych godzin nocnych

Goście ze starożytnej Grecji i Rzymu

Redaktor Justyna Nędza profesjonalnie prowadziła 
imprezę, skutecznie zachęcając wszystkich do dobrej 
zabawy i hojności na rzecz szkoły. Dzielnie towarzy-

szył jej gimnazjalista Karol Szczepanik

Odbyły się też igrzyska sportowe, a wieńcami laurowy-
mi dekorował zwycięzców Wójt Gminy Leszek Bieniek

Fot. J. Nosal
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Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze odpo-
wiedzialności za treść, która może 
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Korespondencji i materiałów nie 
zamawianych nie zwracamy! Re-
dakcja zastrzega sobie możliwość 
skracania materiałów.

Cudze 
chwalicie...
Purchawica olbrzymia, czasz- 

nica olbrzymia (Langerman-
nia gigantea), gatunek z rodziny 
purchawkowatych, owocniki 
osiągają znaczne rozmiary (od 10 
do nawet 70 cm średnicy). Wy-
stępuje często na łąkach, pastwi-
skach, w ogrodach. Jest to jeden 
z największych grzybów świata! 
W Polsce ściśle chroniony.
Ten wspaniały okaz, o średnicy 
nieco ponad 70 cm, wyrósł na 
łące u Pana Zbigniewa Wilusza 
w Zawadce Brzosteckiej.

Fot. J. Nosal


