
WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE

Wiadomości
Brzosteckie

Szanuj przeszłość, przyszłość
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym
progu

PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ I RADY GMINY W BRZOSTKU,
CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W BRZOSTKU

NR 2 (15) ROK VI

czerwiec 
lipiec’95

cena: 0,70 gr

W numerze:
 Z działalności Rady Gminy  Z Brzostka rodem

 Straż Ogniowa od święta
 Tysiąc czy grosz?Czyli nie tylko kłopoty z przeliczeniem pieniędzy 

 Czy oddać kaszankę?! Prawa konsumenta
 Zielona strona

 Opowieści prawdziwe a nieprawdopodobne
 Na progu literatury i poezji

 Z działalności GOK  Rady praktyczne  Sport

OD REDAKCJI
 Wakacje to pora kiedy częściej niż zwykle ruszamy 
w świat. Odwiedzamy rodzinę, znajomych, zwiedza-
my nowe miejsca. Przyglądamy się jak żyją inni, jak 
przystosowali się do nowej sytuacji ekonomicznej, Ła-
two można zauważyć, że prawie każda miejscowość, 
a właściwie jej mieszkańcy upatrują nowe możliwo-
ści w turystach. Ich pobyt łączy się z dochodami dla 
miejscowej ludności. Aby ich zwabić i zatrzymać każ-
dy chwali się tym, czym tylko może. Najmniejszym 
zabytkiem, najdrobniejszą atrakcją czy pomnikiem 
przyrody. Informuje się o tym potencjalnego turystę 
już przy wyjeździe do miasta czy wsi.
 U nas można przenocować w dobrze położonym 
hotelu, zjeść posiłek, odpocząć nad rzeką, łowić ryby, 
zobaczyć kilka ciekawych rzeczy, bezpiecznie zapar-
kować samochód lecz wiedzą o tym tylko stali miesz-
kańcy.
 Przy wjeździe do Brzostka brak jest choćby naj-
mniejszej tablicy informacyjnej. Taka tablica to nie-
wielki wydatek, a przynieść może wiele korzyści lu-
dziom.
 Znowu sprawdza się powiedzenie, że obrotnym 
szczęście sprzyja.


Fot. Niczym nie zabezpieczony przed 

nieodpowiedzialnymi turystami stary dąb, 
pomnik przyrody we wsi Januszkowice
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Rada Gminy Brzostek na sesji w dniu 30 czerwca 1995r. 
przyjęła kilka uchwał. Najważniejsze z nich dotyczyły bu-
dżetu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwięk-
szono budżet gminy na 1995r. o kwotę 334.694 zł a środki 
te przeznaczone zostały na:
- sfinansowanie zadań w związku z otrzymaniem środków 

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg 
dojazdowych do pól we wsi Gorzejowa - 5.000 zł,

- sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników 
szkół z dniem l stycznia 1995r. - 171.900 zł

- wypłata świadczeń za 1994r. dla kobiet w ciąży i wycho-
wujących dziecko - 72.400 zł

- wypłatę dodatków mieszkaniowych -12.000 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 68.000 

zł
- sfinansowanie podwyżek płac pracowników realizują-

cych zadania ustawowo zlecone samorządom - 4.511 zł
- pokrycie  należności za pobranie blankietów dowodów 

osobistych - 306 zł
- sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników za-

RADA GMINY 
OBRADUJE

trudnionych na podstawie porozumienia w sprawie reali-
zacji zadań powierzonych - 577 zł

Dokonano przeniesienia środków z wydatków rzeczo-
wych na wydatki na sfinansowanie inwestycji jednostek 
budżetowych i zakładów budżetowych w związku z prze-
znaczeniem ich na:
- zakup smochodu Żuk dla Urzędu Gminy - 25.000 zł
- zakup programu komputerowego dla księgowości bu-

dżetowej - 2.000 zł
- zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy - 8.642 zł
- zakup działki gruntowej pod rów melioracyjny - 2.200zł
- przeznaczenie środków wydzielonych do dyspozycji 

Rady Sołeckiej w Siedliskach na budowę sali gimna-
stycznej w Szkole Podstawowej w Siedliskach Bogusz 
- 5.000 zł

Dokonano także podziału rezerwy budżetowej w kwocie 
25.000 zł w następujący sposób:
- zakup działki gruntowej dla ZSR w Kleciach - 15.000 zł
- remont drogi Brzostek - Siedliska Bogusz - 2.000 zł
- zakup silnika do autobusu dowożącego dzieci do szkoły 

w związku z awarią - 8.000 zł.
Podjęto uchwałę, która upoważnia kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, Panią Elżbietę 
Łukasik do wydawania decyzji administracyjnych w spra-
wie przyznania i odmowy przyznania zasiłków rodzinnych 
i pielęgnacyjnych osobom uprawnionym.

KONTROLA GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY BRZOSTEK
W dniach od 12.04.1995r. do 
31.05.1995r. przeprowadzona została 
w gminie Brzostek kontrola komplek-
sowa przez inspektorów Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie. 
Kontrole kompleksowe przepro-
wadzane są w gminach raz na 5 lat. 
Zakresem kontroli objęto gospodar-
kę finansową gminy Brzostek, ze 
szczególnym uwzględnieniem 1994r. 
i 1995r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli ujęto w następują-
ce tematy:
1. Ustalenia ogólno-organizacyjne.
2. Gospodarka pieniężna.
3. Rozrachunki.
4. Gospodarka środkami rzeczowymi.
5. Wykonanie planu dochodów.
6. Wykonanie planu wydatków.
7. Działalność inwestycyjna.
8. Działalność pozabudżetowa.
Kontrole przeprowadzone przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową badają 
zgodność z prawem prowadzonej go-
spodarki finansowej, nie kontrolują 
natomiast celowości dokonywanych 
wydatków. Kontrola celowości leży w 
gestii Rady Gminy. Ustalenia kontroli 
zawarte w dwustronnie podpisanym 
protokóle z dnia 8 czerwca 1995r. 
nie ujawniły większych nieprawidło-
wości. Zalecenia, raczej natury tech-
nicznej, zostały usunięte już podczas 
przeprowadzanej kontroli, pozostałe 
jak np. brak skutecznej likwidacji za-
ległości z tytułu podatków i opłat czy 

zaprzestanie finansowania  Ludowych 
Zespołów Sportowych w dotychcza-
sowej formie wymagają dłuższego 
okresu do wykonania. Po przeprowa-
dzonej kontroli nasuwa się stwierdze-
nie, że Regionalne Izby Obrachunko-
we hamują szeroko propagowaną ideę 
samodzielności samorządów.

Informacji na temat przeprowadzonej 
kontroli udzieliła Pani Skarbnik Gmi-
ny Brzostek mgr Irena Nosal.

Ustalenia Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Gospodarczego

Obradom Komisji przewodniczył p. 
F. Zastawny Przewodniczący Komi-
sji. Kierownik Referatu Rolnictwa i 
Rozwoju Gospodarczego UG przed-
stawiła zadania, co do których gmina 
jest zobowiązana, z urzędu, do ich 
finansowania. Następnie przedsta-
wiono pisma, które wpłynęły do Ko-
misji z WSKiOR oddział w Dębicy 
oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Brzostku, a dotyczyły dofinanso-
wania zadań na rzecz propagowania 
najnowszych osiągnięć w rolnictwie. 
Po dyskusji, w głosowaniu jawnym, 
jednomyślnie ustalono co następuje: z 
działu Rolnictwo zatwierdzone środki 
przeznacza się na:
- dofinansowanie zakupu koncentra-
tu białkowego - 200 zł, badanie gleb 
- 500 zł, dofinansowanie wapnowania 
/zakup wapna/ - 500 zł (w wypadku 

dużego zapotrzebowania zostanie 
ustalona dotacja na l ha), świadectwa 
pochodzenia zwierząt - 500 zł, dofi-
nansowanie unasieniania bydła i po-
krycia buhajem uznanym do l szt. - 3 
zł, do zakupu loszki hodowlanej - 30 
zł, uprawa nowej odmiany truskawek 
-100 zł, dofinansowanie modernizacji 
opryskiwaczy - 200 zł (po 200 zł do 10 
opryskiwaczy w 10 wsiach), nagrody 
dla prowadzących punkty kopula-
cyjne za ich prawidłowe utrzymanie 
- 100 zł, dofinansowanie Wojewódz-
kiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 
w Tarnowie /Klikowa/ - 200 zł.
Rozpatrzono pismo dotyczące plano-
wanej budowy Stacji Paliw. Komisja 
jednomyślnie stwierdziła, że w tej 
sprawie nie będą się wypowiadać i 
wystawiać opinii gdyż nikt z obec-
nych nie zna się na obowiązujących 
w tym zakresie przepisach. Opinię 
w tej sprawie powinna wystawić 
kompetentna instytucja. Członkowie 
Komisji zgłosili również wniosek o 
wyjaśnienie w krótkim terminie czy 
jest zgodna z obowiązującymi prze-
pisami w tym zakresie, praktyka sto-
sowana w punkcie skupu w Jodłowej 
u p. Lei polegająca na wypisywaniu 
świadectw pochodzenia zwierząt dla 
wszystkich sprzedających, którzy 
przywożą zwierzęta bez ww.
Na tym posiedzenie Komisji zakoń-
czono.
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Z Brzostku rodem...Z Brzostku rodem...
 Rozpoczynamy cykl artykułów przybliżających syl-
wetki znane i nieznane rodem z Ziemi Brzosteckiej. 
Mieścina nasza zdawać by się mogło - nie wydała 
nikogo nadzwyczajnego ale ... jak się okazuje wiele 
osobistości politycznych, naukowych i kościelnych 
wywodzi się z Brzostku, bądź gminy brzosteckiej.

Profesor Jan WI-
NIARZ - profesor 
zwyczajny Filii 
Uniwersytetu Ma-
rii Skłodowskiej-
Curie w Rzeszo-
wie, redaktor nacz. 
R z e s z o w s k i c h 
Zeszytów Nauko-
wych, urodził się 
18.06.1923r. w 
Brzostku. Wzra-
stał w domu ro-
dzinnym wraz z 
dwiema siostrami 
- ojciec jego był 
kościelnym, zaś 

dom ich rodzinny do dziś stoi na ulicy Szkolnej.
 W 1935r. ukończył siedmioklasową Publiczną 
Szkołę Powszechną z wynikiem bardzo dobrym. W 
tym samym roku podjął naukę w szkole średniej w 
Tarnowie, ale wybuch wojny przerwał jego naukę. 
5.03.1947r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Sobieskiego w Krakowie. W tym samym roku 
rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim na 
wydziale prawa. Po ukończeniu studiów w 1951r. 
prawniczą karierę zawodową rozpoczął w Departa-
mencie Ustawodawczym Ministerstwa Sprawiedli-
wości. W latach 1956-1971 był pracownikiem nauko-
wym Instytutu Nauk Prawnych PAN. W 1961 roku 

doktoryzował się, a w 1968 habilitował. Przez dzie-
sięć lat pracował w Zakładzie Prawa Gospodarcze-
go, gdzie kierował Instytutem Prawa Cywilnego. W 
latach 1982-1990 kierował rzeszowską Filią UMCS 
jako prorektor tej uczelni.
 Profesor Jan Winiarz jest autorem stukilkudziesię-
ciu publikacji naukowych, a wśród nich znajdują się 
monografie poświęcone ochronie praw matki i dziec-
ka, obowiązkowi alimentacyjnemu, małżeńskim sto-
sunkom majątkowym, odpowiedzialności państwa za 
szkody wyrządzone przez jego funkcjonariuszy itp. 
Do najbardziej poczytnych edycji książkowych nale-
żą: „Prawo Rodzinne”, „Prawo obrotu gospodarcze-
go” czy „Kodeks cywilny z komentarzem”.

 Brał udział również w pracach Komisji Kodyfika-
cyjnej, oraz w komitetach redakcyjnych kilku cen-
tralnych pism takich jak: „Państwo i Prawo”, „Studia 
Prawnicze” itp. Nasz brzostowianin przyczynił się do 
kształcenia licznej rzeszy młodszych pracowników 
naukowych, był promotorem 6 rozpraw doktorskich, 
a ponadto recenzował liczne prace habilitacyjne przy 
nadawaniu tytułu profesorskiego. Znany był w Rze-
szowie jako bardzo dobry dydaktyk, jego wykłady 
cieszyły się wśród studentów popularnością. Do mło-
dzieży podchodził z wielkim sercem, aczkolwiek był 
wymagającym i wysoko sobie cenił zdyscyplinowa-
nie i rzetelność. On sam imponował cywilną odwagą, 
pracowitością, umiejętnością organizowania pracy, 
energią, a w życiu prywatnym lojalnością i poczu-
ciem humoru.
 W dniu 10 kwietnia 1994r. został pochowany w 
Rzeszowie. Żegnały go tłumy młodzieży, nauczyciele 
i prawnicy z całej Polski. Dla nas brzostowian został 
mitem i legendą - indywidualnością wysokiej klasy.

mgr Zuzanna ROGALA
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 1 stycznia 1995r. zgodnie z art. 
127 Ustawy o Państwowej Straży Po-
żarnej, uruchomiony został pierwszy 
w dziejach pożarnictwa polskiego 
Krajowy System Pożarniczo-Gaśni-
czy, jako integralna część organiza-
cji bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa.
 Trzon systemu stanowią jednost-
ki ratowniczo-gaśnicze Państwowej 
Straży Pożarnej oraz ochotnicze 
straże pożarne, które spełniły wymo-
gi uprawniające do włączenia ich do 
tej organizacji.
 Oficjalnemu aktowi włączenia 
OSP w Brzostku do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego towa-
rzyszył list Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej nad-
bryg. F. Dela, w którym m.in, zwra-
ca się on bezpośrednio do strażaków 
„Należy podkreślić, że spełnienie 
kryterów postawionych przed jed-
nostkami ubiegającymi się o zaszczyt 
włączenia do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego nie było ła-
twe, ale i zadania, które stają przed 
nimi są trudne, niebezpieczne, zło-

BRZOSTECKA OSP W KRAJOWYM  
SYSTEMIE RATOWNICZO’GAŚNICZYM

żone. Mogą im sprostać tylko ludzie 
sprawni, ambitni, zaangażowani.
 Wy, Druhowie, podjęliście ten wy-
siłek. Zaowocował on włączeniem 
Waszej Ochotniczej Straży Pożarnej 
do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Znaleźliście się w 
gronie najlepszych jednostek OSP 
w kraju, (gratu-
lujemy Wam tego 
sukcesu i dumny 
jestem, że przy-
szło mi dowodzić 
tak wspaniałymi 
ludźmi służby po-
żarniczej.
 Proszę o przy-
jęcie wyrazów 
wdzięczności za 
owocną społecz-
ną służbę, która 
doprowadziła Was 
na wyżyny stra-
żactwa ochotni-
czego.
 Życzę Druhom 
wielu wspaniałych 
osiągnięć w walce 
o bezpieczeństwo 
ludzi, ich mienia 
i środowiska, w 
którym żyjemy, a 
także zadowolenia 
i satysfakcji z re-
alizacji przyjętych 
na siebie zadań.
 Najlepsze ży-

czenia kieruję do Waszych najbliż-
szych, bo oni także mają   znaczący 
udział w sukcesach jednostki!”
 Pismom od Komendanta Główne-
go towarzyszyły listy od Prymasa J. 
Glempa i Prezydenta L. Wałęsy.

GMINNE ZAWODY
OCHOTNICZYCH STRAŻY

POŻARNYCH
 W niedzielne południe 9 lip-
ca 1995r. temperatura powie-
trza była tak wysoka jak przy 
pożarze. Słoneczny żar lał się 
na drużyny strażackie i licznie 
zebranych widzów. Warunki 
współzawodnictwa były takie 
jak w czasie rzeczywistej akcji 
gaśniczej.
 Do zawodów, w pełnym bo-
jowym rynsztunku stanęło dzie-
więć ośmioosobowych drużyn 
OSP z całej gminy. Rozegrano 
trzy konkurencje, w których 
drużyny mogły zaprezentować 
wszechstronne umiejętności. 
Najbardziej widowiskowa była 
sztafeta i ćwiczenia bojowe. Z Drużyna OSP Brzostek podczas musztry

tych ostatnich najbardziej były zadowolone dzieci, 
które w tym upale mogły skorzystać z chłodnego 
prysznica.
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GMINNE ZAWODY
OCHOTNICZYCH STRAŻY

POŻARNYCH
Oficjalne, końcowe oceny przedstawiają się następu-
jąco:

1. Zawadka Brzostecka - 151
2. Opacionka - 164
3. Brzostek- 138
4. Grudna Dolna - 280
5. Januszkowice W. - 139
6. Nawsie Brzosteckie - 127
7. Bukowa- 199
8. Siedliska Bogusz - 149
9. Januszkowice D. - 172

Lp. Nazwa OSP Punkty za 
musztrę

Punkty za 
sztafetę

Punkty za 
ćw. Razem

1 Zawadka Brzostecka 0 79,0 72,0 151,0
2 Opacionka 2 72,0 90,0 164,0
3 Brzostek 0 73,0 65,0 138,0
4 Grudna Dolna 0 80,0 200,0 280,0
5 Januszkowice W. 0 72,0 67,0 139,0
6 Nawsie Brzosteckie 3 69,5 55,0 127,0
7 Bukowa 10 74,0 115,0 199,0
8 Siedliska Bogusz 0 75,0 74,0 149,0

9 Januszkowice D. 0 76,0 96,0 172,0

Miejsca w klasyfikacji końcowej przedstawiają się na-
stępująco:
I. Nawsie Brzosteckie - 127,5
II. Brzostek - 138,0
III. Januszkowice W. - 139,0
IV. Siedliska Bogusz - 149,0

V. Zawadka Brzostecka - 151,0
VI. Opacionka - 164,0
VII. Januszkowice D. - 172,0
VIII. Bukowa - 199,0
IX Grudna Dolna - 280,0
Zawody sędziowali pracownicy 
Komendy Rejonowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Dębicy.
Dodatkowe punkty,  ale już  za 
działalność kulturalną należa-
łoby przyznać OSP w Zawadce 
Brzosteckiej za sformowanie do-
raźnej kapeli, która umilała czas 
widzom. Kapela składała się z 
przedstawicieli różnych wsi.

Jedyną niedogodnością tej cieka-
wej imprezy był brak nagłośnie-
nia. Widzowie musieli domyślać 
się wielu rzeczy, nie znali też 
bieżącej punktacji. Wszystkim 
strażakom życzymy dobrych wy-
ników w następnych zawodach i 
jak najmniej prawdziwych akcji 
bojowych.

od lewej: 
K. Tułecki, B. Bartusiak, P. Spi-
cha, G. Mikrut, J. Krajewski, G. 

Nawracaj, R. Baran 
klęczą: W. Zastawny, J. Kawalec

Strażacka kapela
skrzypce - Franciszek
Zastawny, kontrabas -

Mieczysław Strączek, klarnet -
Jan Oprządek. akordeon -

Sławomir Oprządek
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TYSIĄC CZY GROSZ?
Czy tylko my mamy problem z liczeniem pieniędzy?

 Po wprowadzeniu denominacji 
wiele osób - i to nie koniecznie 
straszych - miewa kłopoty z prze-
liczeniem i liczeniem-będących 
w obiegu pieniędzy. W XX w., w 
Polsce, przeprowadzano kilkakrot-
nie operacje finansowe zwane po-
tocznie wymianą pieniędzy. Naj-
bardziej skomplikowana sytuacja 
finansowa zaistniała po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości po 
zakończeniu I wojny światowej. 
Poznajmy kłopoty ówczesnych 
Polaków i pocieszmy się tym, że 
innym było jeszcze trudniej.

 Marząc o odzyskaniu niepod-
ległości Polacy już w 1915r. na 
łamach prasy warszawskiej, lwow-
skiej, a nawet polonijnej paryskiej 
przeprowadzili szeroką dyskusję 
nad nazwą dla nowej polskiej walu-
ty. Proponowano nazwy: „Setnik”, 
co miało oznaczać zawartość mo-
nety - sto groszy „Piast”, „Lech”, 
„Pol”, „Polonia”, „Sarmata”, „Ko-
ściuszko”. Ostatecznie w dniu 9 
grudnia 1916r. Zarząd General - 
Gubernatorstwa powołał do życia 
w Warszawie Polską Kasę Pożycz-
kową dając jej prawo emisji marki 
polskiej. Instytucja ta miała do cza-
su powstania banku polskiego za-
silać życie gospodarcze kredytem i 
zapewnić krajowi niezbędny obieg 
pieniężny /rys. nr l/.
 Nowa waluta nie została przyjęta 
przychylnie przez społeczeństwo. 
Tak przedstawiała się sytuacja pie-
niężna na obszarach okupowanych 
przez Niemców. Okupant austro-
węgierski na terenach południo-

wych obok rubli rosyjskich wpro-
wadził korony austriackie.
 U schyłku 1918r. dobiega koń-
ca pierwsza wojna światowa. Li-
stopad 1918r. stanowił przełom 
w dziejach narodu - odradza się 
państwo polskie. Polska w mo-
mencie odzyskania niepodległości 
nie przedstawiała jednolitego or-
ganizmu państwowego. Nie było 
jednolitej administracji, ustawo-
dawsta, pieniądza, aparatu skar-
bowego. Do najpilniejszych za-
dań Ministerstwa Skarbu należało 
wprowadzenie jednolitej waluty w 

całym kraju. W omawianym czasie 
w granicach powstałego państwa w 
obiegu były: ruble carskie, korony 
austriackie, marki niemieckie, mar-
ki polskie, w północno-wschodniej 
części ziem polskich tzw. Ostru-
ble, na wschodzie Ostmarki, bony 
zastępcze oraz inne pomniejsze 
waluty, a Wolne Miasto Gdańsk 

wprowadziło własnego guldena 
gdańskiego. Tak więc początkowo 
w każdej dzielnicy funkcję środka 
płatniczego spełniała inna walu-
ta, a każda z nich miała inną siłę 
nabywczą. Patrząc na kłopoty w 
przeliczaniu pieniędzy ówczesnych 
Polaków nasze powinny wydać się 
nam błahostką.
 Sytuację tę należało szybko i 
radykalnie uzdrowić. Powszech-
nie sądzono, że wszystkie obce 
pieniądze zostaną od razu wymie-
nione na nowe banknoty polskie. 
Należało zacząć od ustalenia na-
zwy nowej waluty. W dniu 5 lutego 
1919r. dekretem wprowadzono na-
zwę „lech”, a dla setnej jej części 
nazwę grosz. Przeciwko tej nazwie 
wystąpił dyrektor Polskiej Krajo-
wej Kasy Pożyczkowej i zapropo-
nował nazwę „złoty”. Również na 
forum Sejmu wystąpiono z ostrą 
krytyką „lecha”. W rezultacie no-
wym dekretem w dniu 28 lutego 
1919r. wprowadzono nazwę „zło-
ty”. Nowe banknoty zamówiono w 
zakładach graficznych w Paryżu, 
gdyż w kraju brak było potrzeb-
nych urządzeń technicznych /rys. 
nr 2/.
 Druk biletów złotowych dla 
przyszłego Banku Polskiego prze-
ciągał się ponad przewidywany 
termin. W konsekwencji rozwiały 
się nadzieje na szybką reformę wa-
lutową.

cd. na str. 7

Rys. nr 2. Banknot stuzlotowy z 1919r. (awers)

Rys. nr 1. Banknot z czasów inflacji o nominale 500 marek polskich
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TYSIĄC CZY GROSZ?
 W grudniu 1919r. tekę ministra 
skarbu objął Władysław Grabski. 
Jednym z pierwszych jego posu-
nięć zmierzających do likwidacji 
wielowalutowości było wprowa-
dzenie marki polskiej jako jedyne-
go środka płatniczego. W związku 
z działaniami wojennymi /wojna 
polsko-radziecka/ wydatki budże-
tu w 1920r. zaczęły gwałtownie 
wzrastać. Wartość marki spadała, 
aż do ogólnego bankructwa, które 
nastąpiło w połowie 1923r. Roz-

począł się kryzys, zwany inflacyj-
nym, a czasem hiperinflacyjnym. 
Wartość jednego dolara wzrosła do 
ponad 6.000.000 marek polskich. 
Druk marek polskich stawał się 
stopniowo podstawowym źródłem 

dochodu. Ciężar inflacji obciążał 
wszystkich, którzy żyli z pracy 
zarobkowej, najmniejsze straty 
ponosili wytwórcy i handlarze, 
a następnie wszyscy zaciągający 
długi. Oto przykład: „w końcu 
1920r. jeden z osadników otrzy-
mał tytułem pomocy w gospo-
darstwie rolnym 12 koni za cenę 
1.200.000 marek polskich. Dług 
ten zwrócił w końcu 1923r., a 
wartość zwróconego długu wy-
nosiła co najwyżej wartość l kg 

mięsa”.
 W latach 1921-1923 resor-
tem skarbu kierowało aż 9 mi-
nistrów co znacznie utrudnia-
ło walkę o poprawę budżetu 
i waluty. Ciągła inflacja zna-
lazła swoje odbicie nie tylko 
w życiu codziennym ale i w 
sztuce. Oto przykłady współ-
czesnej karykatury /rys. nr 3,4/.
19 grudnia 1923r. premierem i 
ministrem skarbu /po raz trzeci/ 
został Władysław Grabski. Pod-
jęto radykalne działania, zatrzy-
mano l lutego 1924r. drukarnię, 
która od pięciu lat fabrykowała 
pieniądze papierowe. 14 kwiet-
nia 1924r. rozpoczęto emisję 

monet złotych i srebrnych. Z po-
wodu wielkiego zapotrzebowania 
monety polskie oprócz mennicy 
warszawskiej biło kilka mennic 
europejskich oraz jedna amery-
kańska. Wymieniano też marki na 

złotówki papierowe gotowe już od 
1919r. oraz bilety zdawkowe. Wy-
miany dokonywano w stosunku l 
złoty za 1.800.000 marek polskich, 
a za dolara płacono 6 zł. Z dniem l 
lipca 1924r. marka polska traci swą 
moc płatniczą, a wymiana trwa 
praktycznie tylko do końca tego 
roku.
 Porównując opisane wydarze-
nia do dzisiejszej sytuacji finanso-
wej można stwierdzić z pewnością 
dwie rzeczy: wymiana była bardzo 
szybka, a nowe pieniądze posiada-
ły dużą wartość artystyczną i nie 
były podobne do obcych walut.

Rys. nr 3.
- Zwariowaliście! Co wy możecie znaleźć u 
profesora i to jeszcze po kupieniu na święta 

trzech jaj i ćwierci funta szynki?

Rys. nr 4. 
- Aj-aj! Co ja widzę! Tyle pieniędzy. Czy pan 

Maciej zakłada sobie bank?
- Ej, co mi tam, żydzie po banku? Ino głodo-
mór miejski kupił u mnie dwie kopy jajków 

i płaci za nie.



 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
wspiera przedsięwzięcia z zakresu małej przedsiębior-
czości na wsi. Przez małą przedsiębiorczość należy ro-
zumieć wszelkie przedsięwzięcia gospodarcze podej-
mowane przez osoby fizyczne na obszarze wiejskim 
poza rolnictwem, które daje zatrudnienie nie więcej 
jak 6 osobom wliczając właściciela. Pomoc udzielana 
jest w formie pożyczki nieoprocentowanej, bądź spła-
ty za kredytobiorcę części udzielonego kredytu. Przy-
znana pomoc nie może być większa niż 10.000 zł na 
jedno miejsce pracy i przekraczać sumy 60.000 zł dla 
jednego podmiotu. Umorzenie kredytu jest możliwe 
do 50% jego wartości. Wnioskodawca winien wnieść 
w przedsięwzięcie przynajmniej 30% środków wła-

snych. Spłata pożyczki zaczyna się najpóźniej po roku 
od dnia jej otrzymania i trwa nie dłużej niż 3 lata w 
12 ratach płaconych kwartalnie. Osoby zainteresowa-
ne wypełniają wniosek na formularzu wg określonego 
wzoru i składają wniosek w banku współpracującym 
z Agencją i kredytującym takie przedsięwzięcie. Do 
wniosku należy dołączyć:
1. Plan przedsięwzięcia wg wzoru Agencji.
2. Opinie ODR.
3. Opinie Zarządu Gminy.
4. Zaświadczenie, że wnioskodwaca nie zalega z opła-

tami ZUS, KRUS i podatkami.
Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej lub jej od-
mowie podejmuje dyrektor Banku.
Szczegółowych informacji na temat kredytowania 
udziela Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Zofia SKÓRSKA

KREDYTOWANIE MAŁEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA WSI
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KONSUMENCIE poznaj swoje prawa!
 Przywykliśmy do reklamacji ubiorów czy obu-
wia. Rzadko jednak reklamujemy produkty spo-
żywcze. Jeśli kupimy spożywczy bubel i nie zawia-
domimy o tym sprzedawcy, to zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego, tracimy uprawnienia przysłu-
gujące nam z tytułu rękojmi. Warto więc wiedzieć, 
jakie produkty kiedy reklamować.
 I tak, jeśli stwierdzimy wady fizyczne w wyro-
bach, to:
- artykuły do spożycia na miejscu reklamujemy 
niezwłocznie po ich otrzymaniu, A mleko, napoje 
mleczne, śmietankę, wyroby kulinarne, lody, świe-
że ryby, grzyby, owoce i warzywa, wyroby garma-
żeryjne nie utrwalone /np. sałatki, sosy, galaretki/ 
- niezwłocznie po wykryciu wady, a najpóźniej w 
dniu zakupu produktu,
- mięso, tłuszcze zwierzęce surowe i topione, drób 
i podroby, wędliny nietrwałe i półtrwałe, wędzonki, 
wyroby wędliniarskie, kaszanki, kości, ryby mro-
żone, solone i wędzone, masło, śmietany, twarogi i 
sery, jaja, margaryny i kuchenne tłuszcze roślinne, 
pieczywo i nietrwałe wyroby mączno-cukiernicze, 
drożdże, kwaszone ogórki, gołąbki, ziemnaki, kapu-
stę, świeże i mrożone warzywa i owoce, mrożone 
mięsa, gulasze - niezwłocznie po wykryciu wady, a 

najpóźniej następnego dnia po zakupie,
- marynaty rybne i krótkotrwałe przetwory rybne, 
mleko w proszku i inne konserwy mleczne, serki 
ziołowe, oleje, majonezy i musztardy, piwo, napoje 
bezalkoholowe niezwłocznie po wykryciu wady, a 
najpóźniej w dwa dni po zakpie, A trwałe wędliny 
/np. suche kiełbasy/ i trwałe pieczywo cukiernicze, 
mleko skondensowane, suszone owoce, warzywa i 
grzyby luzem, orzech i miód, marynaty z wyjątkiem 
rybnych - niezwłocznie po wykryciu wady, a naj-
później do 7 dnia po zakupie,
- pozostałe artykuły spożywcze również niezwłocz-
nie po wykryciu wady, a najpóźniej w ciągu 30 dni 
od chwili zakupu, chyba że wcześniej upływa po-
dany na opakowaniu termin przydatności do spoży-
cia.

 Każdy sklep ma obowiązek posiadać w widocz-
nym miejscu rozporządzenie Rady Ministrów o 
nowych zasadach sprzedaży i reklamacji oraz ropo-
rzadzenie ministra handlu wewnętrznego /sprzed 25 
lat/ o zasadach reklamacji żywności.

Konsumencie pamiętaj i dbaj o swoje prawa!

DLACZEGO TEN A NIE INNY SKLEP?
 Codzienne zakupy to dziś już 
zwyczajna, prosta czynność. Po-
zostaje tylko wyszukać spośród 
kilkunastu sklepów ten, w któ-
rym ceny są najniższe, a towary 
najlepszej jakości. Złym snem 
wydają się, jeszcze nie tak odle-
głe czasy gdy ludzie z kartkami 
w ręku biegali lub raczej wysta-
wali w długich kolejkach polując 
na kawałek zwyczajnej czy mięsa 
z kością, W porównaniu z tamty-
mi dzisiejsze zakupy wydają się 
miłym spacerkiem po dużej ilości 
sklepów. Stare mogłyby pozostać 
tylko ceny.
 Brzostek, w porównaniu do 
innych miejscowości tej samej 
wielkości posiada bardzo dużą 
liczbę sklepów spożywczych. 
Istnieje sprawdzona prawidło-
wość, że nie wszyscy kupują we 
wszystkich sklepach. Każdy ma 
jeden lub kilka, w których robi 

zakupy, inne   wybierają tylko z 
konieczności.
 Co o tym decyduje, co nas 
przekonuje do tego, a nie innego 
sklepu  Zapytaliśmy o to kilkana-
ście pań domu.

Nauczycielka - „Z powodu nie-
wielkich płac, a dużych kosztów 
utrzymania najpierw, jeśli mam 
dość czasu, przeglądam ceny w  
kilku sklepach, ale gdy ceny nie-
wiele się różnią to wybieram ten 
sklep, który lubię ze względu na 
miłą obsługę. Z tego względu naj-
przyjemniej czuję się w sklepie p. 
Nowaka. Tam nawet reklamacja 
jest miło załatwiana”.

Urzędniczka - „W zakupach prze-
szkadza mi brak pieniędzy, zła 
obsługa i brak uśmiechu na twa-
rzy ekspedientki. Ze względu na 
dobrą obsługą najchętniej kupuję 

u p. Nowaka i p. Kwiatkowskiej. 
O wyborze generalnie decyduje 
sposób obsługi”.

Nauczycielka - „Nie chodzę do 
sklepów gdzie sprzedawcy są na-
chalni. Nie mam czasu spokojnie 
się zastanowić, przekalkulować, 
to mnie deprymuje. Wybieram 
inne sklepy gdzie sprzedawczyni 
spokojnie czeka na moje pytanie. 
Wolę sklepy prywatne, szczegól-
nie te niespożywcze”.

Pracownica interwencyjna - 
„Najczęściej robię zakupy u p. 
Ziębowej, czuję się tam bardzo 
dobrze, sprzedawczyni umie do-
radzić, obsługa jest sprawna”.
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cd. ze str. 8

Emerytka - „Co mi po różnych 
sklepach kiedy ceny takie wyso-
kie. Wybieram sklepy gdzie ceny 
są najniższe, a towaru wszędzie 
jest pod dostatkiem”.

Gospodyni domowa - „Najbar-
dziej brak mi sklepu samoobsłu-
gowego. Tam można spokojnie 
przyjrzeć się cenie, terminowi 
ważności, składowi artykułu, no-
wościom. Najważniejsza dla mnie 
to szybkość obsługi, jakość i świe-
żość towarów. Odstraszają mnie 

ręce ekspedientek, które kroją 
towar, liczą pieniądze, a bardzo 
często jeszcze sprzątają mniej 
więcej w tym samym czasie”.

Urzędniczka - „Mam swoje ulu-
bione sklepy ze względu na ob-
sługę i tylko tam kupuję nawet 
jeśli są tam wyższe ceny”.

Gospodyni domowa - „Wybieram 
sklepy gdzie ceny są najniższe, 
ale lubię kupować w sklepie p. 
Wnukowej ze względu na szybką 
i dyskretną obsługę”.
 

Współpracownicy gazety - Jako 
decydujący czynnik wyboru skle-
pu podali miłą obsługę. 

 Jak wynika z tego krótkiego 
sondażu sukces handlowy może 
zagwarantować miła i szybka 
obsługa, dobrej jakości towar 
oraz niewygórowane ceny. Tego 
wszystkiego życzymy handlow-
com oraz ich klientom.

aa



HANDEL ULICZNYHANDEL ULICZNY
czym powinien być, a czym jest?

 W założeniach ten rodzaj handlu miał dawać możliwość sprzedaży swoich produktów rolnikom i 
działkowcom blisko swego miejsca zamieszkania, i przez siebie ustalonych cenach. Klientom ofiarować 
miał większy wybór, możliwość poznania sposobu produkcji i co najważniejsze niższe ceny.
 A jak jest ? Towary sprzedają nie tylko producenci. Tych jest niestety bardzo mało. Ceny natomiast 
bardzo często są wyższe niż proponowane w niektórych stałych punktach sprzedaży. Dużą niedogod-
nością dla kupujących jest brak cen oferowanych towarów. Wprowadza to często klientów w błąd, bo-
wiem zakładają oni z góry, iż w tym miejscu i w takim sposobie sprzedaży ceny będą niższe niż gdzie 
indziej.
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ZIELONA STRONAZIELONA STRONA
„KATECHIZM
KATOLICKI

O EKOLOGU”
 Ogłoszony przez papieża Jana 
Pawia II „Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego” stał się wielkim wyda-
rzeniem wydawniczym na rynakch 
wielu krajów Europy. Aczkolwiek 
dokument ten ma wyraźny cel konfe-
syjny, uważam, że może zaintereso-
wać czytelników to, co zawarte jest 
w nim na temat ekologii. Przy oma-
wianu Dziesięciu Przykazań autorzy 
umieścili następujące kwestie:
- Czy człowiek sprawuje absolutną 
władzę nad naturą?
- Władza nad bogactwami natu-
ralnymi, roślinnością i zwierzętami, 
dana człowiekowi od Boga, musi 
być połączona z zachowaniem obo-
wiązków moralnych, wśród których 

są i te, które dotyczą przyszłych po-
koleń.
- W jaki sposób powinno się trakto-
wać zwierzęta?
- Zwierzęta powierzone są opiece 
człowieka, który powinien być dla 
nich dobry. Mogą one natomiast słu-
żyć właściwemu zaspokajaniu jego 
potrzeb.
- Jaki jest związek pomiędzy czło-
wiekiem a gospodarką?
- Człowiek jest podmiotem, ośrod-
kiem i celem życia gospodarczego i 
społecznego. Istota kwestii społecz-
nej polega na tym, żeby dobra stwo-
rzone przez Boga dotarły rzeczy-
wiście do wszystkich wedle zasad 
sprawiedliwości i miłości.
 Wprawdzie nie pojawia się tu wy-
raźnie termin ekorozwój, ale sądzę, 
że zawarte stwierdzenia są niesły-
chanie ważne i znaczące w aktual-

nym stanie spraw naszego ziemskie-
go świata.
 Abyśmy nie zapomnieli o pięk-
nie tego ziemskiego świata, skupmy 
przez chwilę naszą uwagę na pięk-
nej refleksji ks. Malińskiego z Jego 
ostatniej książeczki o modlitwie:
„Kiedy zabudujemy łąki, kiedy zale-
jemy asfaltem góry - wtedy umrzemy. 
I w miarę jak betonujemy asfaltuje-
my, zatracamy swoje człowieczeń-
stwo. Bo z ziemi wyszliśmy i jak 
długo ziemi się trzymamy, tak długo 
jesteśmy normalni.
 Więc słuchaj ziemi, Zwłaszcza w 
czasie wakacji, urlopu. Ale nie tyl-
ko wtedy. Wciąż słuchaj lasów, pól, 
gór, gwiazd, morza, wiatru, deszczu, 
śniegu, chmur, zimna i ciepła, błękitu 
i zieleni. Słuchaj nocy i dnia. Roślin 
i zwierząt. Nie bój się tej mowy, nie 
uciekaj przed nią do ludzi i rzeczy. 
Naucz się tej mowy. Abyś poczuł, że 
należysz do świata, że powinieneś 
stanowić z nim jedno”.

A. MARKOWSKI 
„Zielone Brygady”

KONKURS -
„Gdzie to jest”

Zadanie konkursowe polega na 
określeniu gdzie znajduje się 
przedstawione na fotografii miej-
sce. Odpowiedzi należy przesłać 
na adres redakcji do końca wrze-
śnia br. Wśród prawidłowych od-
powiedzi rozlosujemy nagrodę
niespodziankę. 

Znaczenie wyrazów:
1 - wynik dzielenia
2 - 102

3 - prosta przecinająca okrąg w dwóch punktach
4 - jego symbolem jest %
5 - wielokąt o czterech bokach
6 - jej jednostką jest dm3

7 - prostokąt, który ma wszystkie boki równe
8 - liczba ani dodatnia ani ujemna
9 - ogólna nazwa liczb
10 -np. 2/x = 2/6
11 - np. 2x-6=5x+4
12 - autor twierdzenia, które symbolicznie zapisujemy 

c2=a2+b2

13 - pierwiastek równania x+2= -2x+5
14 - odcinek, którego końce należą do okręgu
Proszę podać hasło krzyżówki i nazwę dziedziny nauki 
z której pochodzi. Wylosujemy trzy prawidłowe 
odpowiedzi, a nagrody prześlemy pocztą.

KRZYŻÓWKA
z nagrodami



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE

11

TO NAM SIĘ PODOBA!

To zdjęcie przedstawia miejsce, w którym przez kil-
kanaście lat istniało dzikie wysypisko śmieci.
Dziś stoi tu, na granicy Brzostka i Nawsia, kontener 
na śmieci z numerem l, a teren porósł bujną roślin-
nością.
To nam się podoba!
Pięknie prezentuje się odnowiony przez parafię bu-
dynek tzw. wikarówki. To nam się podoba!

Szkoda tylko, że do tej pory nie usunięto powstałe-
go przy remoncie gruzu oraz nie umyto okien. Gnuz 
porosła już bujna roślinność lecz okien nic nie prze-
słoni. To trzeba zmienić!

TO TRZEBA ZMIENIĆ!
To fragment skwerku na rynku. Dzięki niektórym 
mieszkańcom i właścicielom punktów sprzedaży 
wygląda on co jakiś czas jak wysypisko śmieci.

Na zdjęciu jest tylko jeden z wie-
lu koszy, ale inne nie wyglądają 
lepiej. Jest to wynik lenistwa, po-
nieważ w okolicy rynku można 
korzystać z kontenerów stojących 
kilkadziesiąt metrów dalej. Postu-
lujemy podjęcie przez Radę Gmi-
ny uchwały o obowiązku posiada-
nia koszy na śmieci przy każdym 
sklepie oraz określenie wysokości 
opłat za wywóz śmieci. Stworzy-
łoby się możliwość zwiększenia 
liczby kontenerów. 
To trzeba zmienić!



sformułowanych na konferencji Ży-
dów i Chrześcijan w Haling Hoog, w 
październiku 1982 roku.
1. Jam jest Pan Bóg twój, który stwo-

rzył niebo i ziemię. Weź pod uwagę, 
że w tym stworzeniu jesteś moim 
partnerem. Obchodź się więc tro-
skliwie z powietrzem, wodą, ziemią 
i zwierzętami tak, jakby byli to twoi 
bracia i siostry.

2. Weź pod uwagę, że dając ci życie, 
dałem ci także odpowiedzialność, 
wolność i ograniczone rezerwy su-
rowców.

3. Nie okradaj przyszłości. Szanuj 
swoje dzieci, dając im możliwość 
długiego życia.

4. Rozbudzaj w swoich dzieciach mi-
łość do natury.

5. Rozważ, że ludzkość może wpraw-

dzie używać technologii, lecz raz 
zniszczonego życia nie może stwo-
rzyć na nowo.

6. Zatroszcz się o to, aby w twojej 
wsi, twoim mieście, twoim kraju 
tworzyły się grupy, które będą się 
z zaangażowaniem starały o to, aby 
zapobiec grożącym katastrofom.

7. Odsuń się od wszelkich broni, które 
powodują, nie dające się naprawić, 
zniszczenia w podstawowych uwa-
runkowaniach życia.

8. Ćwicz samodyscyplinę także przy 
małych decyzjach w swoim życiu.

9. Znajdź w swoim cotygodniowym 
dniu odpoczynku czas, aby żyć ze 
światem, a nie tylko go używać.

10. Pomyśl o tym: nie posiadasz ziemi 
- jesteś tylko jej stróżem.

10 PRZYKAZAŃ EKOLOGICZNYCH PBZEPIS NA ŚMIERĆ 
czyli co zawiera papieros

 Chociaż w papierosach może wy-
stępować aż 700 różnych dodatków, 
prawo zezwala producentom trzymać 
skład chemiczny wyrobów tytonio-
wych w tajemnicy. Tymczasem spoty-
ka się w nich metale ciężkie, pestycy-
dy oraz środki owadobójcze. Niektóre 
z tych substancji są tak toksyczne, że 
zawierających je odpadów nie wol-
no składować w ziemi. Z subtelnym 
dymkiem z papierosa unosi się około 
4000 substancji, między innymi ace-
ton, arsen, butan, tlenek węgla i cyja-
nek. Płuca palacza oraz otaczających 
go osób są narażone na działanie co 
najmniej 43 związków rakotwór-
czych.
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„Idziemy w Imię Boże”
 1944r. sierpień godz. 9.00 rano -
grupa ludzi około 30. osób gromadzi 
się wokół małego domu (liczącego 
dziś sto lat) na białej ścianie wisiał 
obraz Matki Boskiej - wszyscy wspól-
nie odmawiali „Ojcze nasz” i „Pod 
twoją obronę”. Przewodnik całej gru-
py Wuj Piotr powiedział „Idziemy w 
Imię Boże”. Nie bardzo rozumiałam 
w jakim celu mają iść przywiązane do 
wozu krowy, cielaki i co znaczą to-
bołki na plecach tych ludzi i dlaczego 
mamy iść - trzymałam się kuroczowo 
za rękę Ojca i widziałam strach w 
oczach mojej Babci. Łzy w oczach 
innych kobiet - wyruszyli wszyscy w 
stronę rzeki we wsi Bączałka - jak mó-
wił później Ojciec, chcieli koniecznie 
przedostać się pod ruskie wojsko. In-
aczej Niemcy zabiorą cały dobytek. 
Zamiast iść dołem rzeki - wyruszyli 
na wzgórza, w stronę Brzezin.
 Obok mojej Matki szła Jej siostra, 
Stefania niosąc na rękach 6. miesięcz-
nego Edzia, mojego kuzyna, Wujek 
Piotr prowadził 5. letnią córeczkę, 
śliczną dziewczynkę, o długich wło-
sach. Za całą grupą dreptała Babcia 
prowadząc krowę, która szła bardzo 
leniwie. Wszyscy szli w milczeniu, 
a ciszę tę przerwał nagle świszczący 
szum spadających pocisków raniąc 
i zabijając ludzi - dzieci i zwierzę-
ta. Nigdy nie mogłabym zapomnieć 
krzyku kobiet zasłaniających swoje 
dzieci - lecącą ciurkiem krew z mo-
jego rękawa. Nie czując bólu byłam 
zdziwiona skąd ona leci, coraz więcej 
i więcej. Ojciec pociągnął mnie w dół 
rzeki, w której stała Mama w czerwo-
nej wodzie - bowiem miała poranione 
nogi. Drugi kuzyn Józio roztrzaska-
ną stopę pokazywał płacząc, jakby 
to wtedy było najważniejsze. Ktoś 
starszy wołał prędzej, prędzej. Nagle 
wszystko ucichło oprócz strzelaniny i 
łamania gałęzi lecącymi pociskami.
 Jak się później okazało popełni-
li ogromny błąd idąc w biały dzień, 
liczną grupą pod górzysko. Linia 
frontu ciągnęła się od Limanowej w 
stronę Brzezin. Niemcy otworzyli 
ogień. Byli pewni, że idą partyzanci 
między cywilną ludnością. Tak wy-
jaśnił Ojcu niemiecki tłumacz kiedy 
dostaliśmy się do wsi Smarżowa, do 
byłego dworu, w którym kwaterowali 
niemieccy lekarze i sanitariusze. Za 
żywność zgodzili się opatrzeć rany, 
udzielić pomocy tym, którzy jeszcze 
mogli dostać się do owego punktu.
 Zginęło wtedy 8 osób w tym sio-
stra mojej Matki, Jej Mąż Piotr z có-
reczką. Znaleziono ich razem. Siostra 

mamy leżała na wzgórzu prosząc o 
wodę - Ojciec mój podczołgał się 
niosąc Jej wodę w czapce lecz kiedy 
doszedł woda się wylała, a Ciocia już 
nie żyła - urwane nogi, rozerwany 
brzuch. Z przerażenia, bólu i stra-
chu zapomnieli wszyscy o maleńkim 
chłopcu, którego niosła Ciocia - byli 
pewni, że zginął razem z matką.
 Mam przed oczami widok kobie-
ty, której oko trzymało się na żyłce, a 
ona pytała mojej Babci - Kasiu mam 
oko - Masz Haniu, masz - a ja z tego 
zdziwienia zapominałam o rozrywa-
jącym bólu, który targał w całej lewej 
stronie.
 Tylko Ojciec i mój brat zostali 
cali. Ojciec ściskał szmatami ręce i 
nogi by zatamować krew. Odłamki 
pozostały. Wyciągał je później lekarz, 
wypalał rany. Pamiętam ten ból, ale 
też i strach przed wiszącym na ścianie 
karabinem. Mama miała pogryzione 
ręce. Sama ciężko ranna nosiła Jasia 
z rozerwaną stopą, ja szłam obok i tak 
codziennie na opatrunki z bunkra u 
Babci ze Smarżowej do dworu.
 Ojciec już musiał się ukrywać. 
Zabierali mężczyzn na roboty. Ogło-
szono wysiedlenie, wszyscy, zdrowi 
i ranni musieli opuścić wioski. Naj-
słabsi mogli korzystać z pojazdu kon-
nego. Furmanki stały na drodze dla 
bardzo słabych i chorych. Jechaliśmy 
w stronę Tuchowa. Wieczorem Niem-
cy urządzili coś w rodzaju apelu. 
Ranni i chorzy osobno, zdrowi męż-
czyźni osobno. Ojciec mój idąc tyle 
pieszo okulał, jednak nie pozwolono 
mu zostać z nami. Płakałam ja, Mama 
i Babcia pokazując rany jednak ciągle 
słyszałam „Wek Curyk”. W końcu je-
den z Niemców zabrał Ojca na bok. 
Myśleliśmy o najgorszym. Wskazał 
szopę i kazał mu iść, byliśmy prze-
rażeni. W pewnej chwili jakiś obcy 
mężczyzna powiedział coś do Niem-
ca po niemiecku, a do Ojca - zabieraj 
rodzinę i chodź. Za ową szopą stał 
wóz i konie. Szybko powrzucali nas, 
przykryli sianem. Nikt niczego nie ro-
zumiał. Okazało się później, że prze-
kupiono Niemców bimbrem i w ten 
sposób miejscowi ludzie uratowali 
kilka rodzin od obozu. I my mieliśmy 
szczęście.
 Człowiek, który rozmawiał z 
Niemcami zawiózł nas do Porąbki 
Uszewskiej do sołtysa, a ten skiero-
wał nas do rodziny Gorgólów. Ro-
dzina ta przyjęła nas bardzo ciepło i 
otoczyła opieką. Mogliśmy wyleczyć 
rany. Ojciec pracował w wiosce, po-
magał ludziom w polu w zamian za 

żywność. I tak czas goił rany, zacierał 
krwawiące serca po stracie najbliż-
szych. Tylko Babcia moja po kątach 
płakała - utraciła Córkę i całą jej naj-
bliższą rodzinę. Choć była ranna nie 
skarżyła się na ból od ran, cięższy był 
ból tęskonty za bliskimi.
 Przyszło wyzwolenie. Powoli mo-
gliśmy przygotowywać się do po-
wrotu. Do spalonego domu - kupy 
popiołów. I na tym mogłabym zakoń-
czyć swoje opowiadanie jednak coś 
pominęłam. Nasi dobrzy gospodarze 
pewnego dnia przynieśli wiadomość 
z gazety, że w miejscowości Bączał-
ka, blisko miasteczka Brzostek, po 
burzliwej strzelaninie do ludności cy-
wilnej, radziecki żołnierz wieczorem 
tegoż dnia usłyszał płacz dziecka. Nie 
zważając na zaminowany teren pod-
czołgał się i delikatnie z martwych 
rąk matki wyciągnął 6. miesięcznego 
chłopczyka. Idąc z frontem, bo musiał 
iść dalej, zostawił dziecko u sołtysa 
we wsi Łączki Kucharskie. Pamię-
tam, płacz Babci, Mamy - to Edziu, 
mój Boże. Ileż było radości. Potem 
wędrówka kobiet i Ojca do tegoż soł-
tysa. Na miejscu potwierdziło się: tak 
to jest to dziecko cudem ocalałe przy 
rozerwanych zwłokach matki. Chło-
piec na razie pozostał u sołtysa, który 
razem z żoną pomogli mu przeżyć.
 Kiedy nasza rodzina powróciła 
do wioski - biedna, chora i niemłoda 
Babcia wzięła to małe dziecko i więk-
szego Józia, tego z poranioną nogą. 
Wychowała ich z pomocą reszty ro-
dziny, w tym mojej Mamy, która nie-
mal codziennie chodziła do Babci, by 
pomóc Jej przy chłopcach.
 W 1960r. starszy Józio mając 21 
lat utopił się w basenie w Sosnowcu, 
uczył się tam w Wyższej Szkole Gór-
niczej.
 Z całej rodziny pozostał tylko 
Edzio - dziś ma 50 lat i mieszka w Ja-
śle.

 To jest prawdziwa opowieść - wie-
le pamiętam sama - dużo wiem z opo-
wiadania rodziców - zresztą do dziś 
noszę w ręce odłamek jako pamiątkę i 
świadectwo tamtego zdarzenia.

Zofia JARMUSZ

OD REDAKCJI:

 Jeśli Państwo przeżyli coś tragicz-
nego lub interesującego napiszcie do 
nas. Chętnie opublikujemy
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Na progu literatury i poezjiNa progu literatury i poezji
 „O, cóż jest piękniejszego niż 
wysokie drzewa, w brązie zacho-
du kute...”
 O drzewach liryczne rozważa-
nia snuło wielu poetów, że pomnę 
J. Kochanowskiego fraszkę „Na 
lipę” czy cytowany przeze mnie 
wiersz liryczny L. Staffa „Wyso-
kie drzewa”. Drzewa już w sta-
rożytności otaczano specjalną 
ochroną. W Polsce zaś tylko te, 
które zostały uznane za pomniki 
przyrody. Inne stare, „historycz-
ne”, pomniki dziejów naszych 
miejscowości niszczeją, bądź są 
ścinane przez bezmyślnych lu-
dzi. A przecież z drzewami zrosły 
się nasze losy i nasze codzienne 
życie o czym świadczą choćby 
przysłowia: „zdrowy jak dąb”, 
„twardy jak buk”, „trwożny jak 
osika”.
 Z drzewami związane były 
wierzenia starożytnych ludzi. I 
tak np. kobiety nie mogące mieć 
potomstwa spały na dębowym 
łożu, pod dębowymi liśćmi wie-
rząc, że ich moc i zapach spowo-

duje płodność. Górale wierzą, że 
dąb posiada moc przepowiadania 
przyszłości. Słowianie dębowe 
gaje nazywali starą dąbrową, a 
dym z dębowych gałązek używa-
li do okadzania chorych.
 Obecnie w leczeniu niekon-
wencjonalnym stosuje się nalew-
ki dębowe, kora dębowa stoso-
wana jest w wielu mieszankach 
ziołowych „Herbapol”. Nieco-
dzienne źródło lecznicze, kryje 
się również w lipie, kasztanowcu, 
głogu czy też brzozie.
 W naszej miejscowości mamy 
też piękne krajobrazy, urozma-
icone wielością gatunków drzew. 
Nazwa naszej miejscowości też 
między innymi pochodzi od oka-
załych brzostów, których już pra-
wie nie ma. Ogromne skażenie 
środowiska, degradacja i jałowie-
nie gleby, obniżanie się poziomu 
wód gruntowych, kwaśne desz-
cze, plagi szkodników, a nade 
wszystko potęga ludzkiej głupoty 
powala u nas liczne drzewa.
 O czym szumią drzewa ?

 O naszych dniach i nocach ży-
cia codziennego, o burzliwych 
losach naszej ojczyzny, o mnie, 
o tobie, o nas wszystkich, są po-
twierdzeniem naszej egzystencji.
 A brzosteckie drzewa na rynku 
- nie szumią o nikim i niczym, bo 
ich nie ma. Piękne klony wycię-
to, a było ich 12. Ich urok, zapach 
sprawił, że wychodzili brzosto-
wianie na ławeczki i snuli swoje 
opowieści o troskach i radościach 
dnia codziennego. Wycięto te 
szlachetne i radosne drzewa i 
czym zastąpiono? 
Chaosem drzewostanu, ani to 
estetyczne, ani też zdrowe. Cze-
reśnie i śliwy wiecznie straszą 
złamanymi gałązkami, wierzby 
płaczące jakby płakały nad wy-
glądem naszego rynku, a może 
nad czymś innym, któż to wie...?

 O czym szumią drzewa ?



Zuzanna ROGALA

ZADUMA WIOSENNA

 W mojej mieścinie wiosną się zieleni 
 I kolor ziemi wdział nowy pled 
 Z drzew się unosi zapach majowy 
 I słychać odgłos owadów brzęk

   W mojej mieścinie na małym ryneczku 
   Rosną ci drzewa w szeregach swych 
   A mnie brak klonów tych rozłożystych 
   I tych chrabąszczy brzęczących w nich 
   I tych słonecznych jasnych dni

 W mojej mieścinie w lecie się zieleni 
 I wskorś gdzie spojrzysz zieleni krąg 
 A wśród tych drzewek czasem się czerwieni
 Różą i makiem na rabatach tych.

   Na małym ryneczku jest jakoś nieswojo 
   I jakoś dziwnie wśród wonnych dni 
   Męczy się tęskno wyzwolona dusza 
   I myślą ciągnie do tamtych dni

 Chociaż gdzieniegdzie jeszcze ci sami 
 Chociaż gdzieniegdzie kolorów krąg 
 Jakoś inaczej tutaj bywało 
 Tęskonta snuje swej nici ciąg.

   Nie ma tu szumu klonów zielonych 
   A przy nich ławek drewniany tych 
   A na nich w bieli i w kapeluszach 
   Dawnych brzosteckich rozgwarów tych.

 Nie ma wesołych dźwięków piosenki 
 O tej dziewczynie co wołki ganiała 
 Nie ma spokoju ciszy, ukojenia 
 Nowe wtargnęło na dobre i złe.

   Złe jakieś licho głośno się panoszy 
   Niesie niepokój i strachu pęk 
   Gdzieś się zgubiło i w zaświaty poszło 
   Co było dobre na każdy dzień.
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PORADY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODYNIPORADY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODYNI
„ZBOŻE Z KRAINY INKÓW”

 Roślina ta znana była od tysięcy 
lat na kontynencie południowo ame-
rykańskim. Uprawiali ją Inkowie i 
Aztekowie. Dostarczała im nie tylko 
pożywienia - czcili ją i uznawali za 
świętą, Konkwistadorzy hiszpańscy 
i portugalscy zakazali uprawy po-
gańskiego zboża. I przestrzegali tego 
zakazu wyjątkowo okrutnie. Tępili 
amarantus ogniem i mieczem - ucinali 
nieposłusznym rolnikom ręce, Jednak 
wysoko w górach roślinie udało się 
przetrwać,
 W ostatnich latach w wielu krajach 
zaczęto ją ponownie uprawiać. W 
wyniku kilkuletnich, intensywnych 
badań, selekcji i hodowli wprowa-
dzono amarantus do uprawy polowej 
m.in. w łomżyńskiem i zamojskiem. 
W ubiegłym roku można było spotkać 
tę wysoką i pięknie ubarwioną roślinę 
również na polach leżących na Rów-
niach u pp. Łukowiczów.
 AMARANTUS jest bogaty w biał-
ko o wysokiej wartości odżywczej, 
zawierające niezbędne dla człowieka 

aminokwasy, a szczególnie lizynę w 
ilości znacznie wyższej niż inne rośli-
ny zbożowe. Jego ziarna to bogactwo 
wapnia żelaza i witamin, zwłaszcza 
z grupy B i witaminy E. Zawartość 
tłuszczu jest równie wysoka, a wcho-
dzące w jego skład niezbędne nienasy-
cone kwasy tłuszczowe mają zdolność 
zapobiegania miażdżycy. Potrawy z 
amarantusa nadają się doskonale dla 
dzieci chorych na celiakię, gdyż rośl-
nia ta jest wolna od glutenu. Ziarno i 
mąka z amarantusa mogą służyć jako 
cenny składnik wzbogacający i sma-
kowy wielu potraw gotowanych, du-
szonych, smażonych czy pieczonych. 
Samo ziarno, podobnie jak ziarno 
kukurydzy pękającej, wykazuje zdol-
ności do ekspandowania, można więc 
w prosty sposób otrzymać z niego 
smaczny i wartościowy produkt typu 
pop corn. Gdy więc zobaczycie Pań-
stwo na półkach sklepowych: ziarno, 
mąkę, płatki, otręby, pieczywo - z in-
formacją, że są to produkty z amaran-
tusa, warto je wypróbować bez obaw.

  

 Przepis:
 ZUPA NA ŚNIADANIE 
30 g suchych nasion z amarantusa, 50 
g mleka, cukier lub sól do smaku. 
Nasiona zalać wrzącą wodą /3 części 
wody, 1 część ziarna/ i pozostawić w 
temperaturze pokojowej bez dalsze-
go podgrzewania na ok. 30-40 min. i 
dokładnie odcedzić. Po tym zabiegu 
nasiona dwukrotnie powiększą swo-
ją masę. Gotować w podanej ilości 
mleka do uzyskania miękkiej konsy-
stencji.

„Tam warto pojechać ...”
 Niedawno, bo na początku czerwca, brzosteckie Koło 
Gospodyń Wiejskich przy współpracy Centrum Kultu-
ry Czytelnictwa i Sportu zorganizowało wyjazd w Góry 
Świętokrzyskie. W tym miejscu należałoby zaznaczyć, 
że niniejsza wycieczka doszło do skutku, dzięki dużej 
zapobiegliwości i osobistemu zaangażowaniu szefowej 
Koła, przewodniczącej od ponad 15 lat, pani Helenie Kra-
jewskiej. To ona, gdy już wydawało się że nic z tego nie 
będzie, docierając osobiście na swej „dwukółce” (rowe-
rze) do każdej członkini z osobna, zdołała „zwerbować” 
w krótkim czasie pełny stan autokaru, dzięki czemu wy-
cieczka mogła się odbyć. Celem wycieczki było zarówno 
zwiedzanie Gór Świętokrzyskich, jak i pielgrzymka do 
Sanktuarium w Kałkowie.
 Kałków-Godów to miejsce zapewne nie tak znane jak 
Częstochowa, czy Licheń, ale ostatnio równie chętnie od-
wiedzane przez pielgrzymów z całej Polski. I my członki-
nie KGW Brzostek również zachęcamy do jego odwiedze-
nia. A to nie tylko dlatego, że jest tam kopia cudownego 
licheńskiego obrazu Matki Boskiej Bolesnej Królowej 
Polski (a droga co najmniej trzy, albo cztery razy krótsza 
niż do Lichenia), a także dlatego, że mimo iż jest to Sank-
tuarium nowe (powstało 13 lat temu) wiele tam historii.
 Najciekawszą, chyba sprawą w tym Sanktuarium jest 
Golgota - wysoka 33. metrowa bryła zbudowana z kamie-
nia świętokrzyskiego zakończona 15. metrowym podświe-
tlanym Krzyżem. Jest to specyficzne Muzeum Martyrologii 
Narodu Polskiego, gdzie poprez odpowiednio urządzone 
kapliczki i oratoria ukazane jest cierpienie Polaków.

 I tak jest tam między innymi: Oratorium Kardynała 
Wyszyńskiego, Oratorium Ks. Popiełuszki, Kaplica Po-
wstania Warszawskiego, cela śmierci św. Maksymiliana 
Kolbego, Kaplica Katyńska, gdzie znajduje się urna ż pro-
chami pomordowanych, Oratorium Orląt, Kaplica Górni-
cza Kopalni Wujek i inne. Innym zaś obiektem godnym 
uwagi jest Dom Jana Pawła II wybudowany z okazji 10. 
rocznicy pontyfikatu papieża. Tu w dużej auli znajduje się 
olbrzymi, kilkunastometrowy, unikalny obraz historyczny 
- dzieło życia malarza Antoniego Tańskiego. Obraz ten 
przedstawia historię Polski od czasów Piastowskich po 
okres międzywojenny. O każdej z tych postaci ciekawie 
opowiada jeden z tamtejszych księży.
 I jakby nie dość było historii w Sanktuarium Kałków-
Godów - w 1990 roku wybudowano Panoramę Świę-
tokrzyską - budynek gdzie znajduje się scena, na której 
przesuwają się postacie historyczne. Przy akompaniamen-
cie wyciszonej muzyki przesuwa się Historia Polski i ludzi 
związanych z Ziemią Świętokrzyską.
 A więc historia w różnej postaci! Reasumując, my 
Kobiety z Koła Gospodyń, będąc jeszcze pod wrażeniem 
naprawdę udanej wycieczki, zachęcamy przede wszyst-
kim nauczycieli: gdy będziecie organizować wycieczkę w 
okolice Gór Świętokrzyskich, nie pomińcie w swym pro-
gramie Sanktuarium Kałków-Godów. Leży ono nie opodal 
Świętego Krzyża, toteż niewiele trzeba sobie zadać trudu, 
żeby tam dojechać. Będzie to wspaniała lekcja historii.
 Zaś wszystkich pozostałych zachęcamy krótkim stwier-
dzeniem: „Tam warto pojechać...”

Zarząd KGW- Brzostek
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CO NAS BUDZI?
 To zależy gdzie kto mieszka. Może to być śpiew 
ptaków, pianie kogutów, ale jeśli ma się wątpliwe 
szczęście mieszkać w samym centrum Brzostka to tu 
budzą ludzi różne dziwne dźwięki.
 Cofnijmy się najpierw kilka lat wstecz. Wtedy nie 
można było mówić o budzeniu lecz o trudnościach z 
zaśnięciem. Powodem całonocnych hałasów były sto-
jące przed sklepami kolejki. W takiej kolejce trudno 
było trwać bez słowa, a nikt z kolejkowiczów nie za-
wracał sobie głowy snem lokatorów mieszkań znajdu-
jących się nad sklepami.
 Dzisiaj czasy się zmieniły, kolejki nie stoją. A co 
nas dziś budzi ? Od poniedziałku do niedzieli budzi 
nas -pies! Jest bowiem taki jeden pies, który co dzień 
wczesnym rankiem przyprowadza swojego właścicie-
la do sklepu. Sam nie wchodzi, zostaje przywiązany 
przy siatce. Z tego miejsca ujada jak może głośno i 
często, chyba po to, aby jego pan miał świadomość, że 
on ciągle na niego czeka. Pan się nie spieszy, a lokato-
rzy słyszą, że mogą i powinni już wstać. Przecież inni 
już nie śpią. A w niedzielę? W niedzielę rano przed 
pierwszą mszą zajeżdża na miejsce przywiązanego 
psa pewne auto, które chce udawać traktor. Warczy 
jak stary ursus.
 Ale jeśli ja nie śpię czemu mają spać inni??

„Uważajcie! Dziura w moście  
Byście które nie wpadłoście!”

 „Zielony mosteczek ugina się, rośnie na nim traw-
ka nie sieka się”. Jest taki most w opłakanym stanie, 
pełno w nim dziur na ulicy Targowej koło posterunku 
policji. Jeżdżą przez niego ciężkie wozy i traktory, a 
nie ma nawet żadnego oznakowania: ile ton może ten 
most jeszcze wytrzymać.
 Pewnego dnia most ten załamie się i pojazd wraz 
z kierowcą i pasażerami wpadnie do Słonego Potoku, 
a tam „dobry kawał z góry” jak powiedział Fredro. 
W razie wypadku będzie prokurator szukał winnego, 
kierownika Zarządu Dróg, wójta czy sołtysa i innych 
ludzi za to odpowiedzialnych.
 Budynek policji ma dość wolnych miejsc na prze-
trzymywanie winnych. Radzę zabrać się do roboty, bo 
sprawa jest pilna! Można by poprosić o wykonawstwo 
najbliższą jednostkę wojskową z oddziałem saperów, 
a ci chętnie to zrobią w ramach ćwiczeń wojskowych 
i fachowo, bo „najlepsze to sapery same u nich inży-
niery”, jak śpiewamy w piosence!

Aleksander Szczepański 
Brzostek 88

APEL!
 Brzostek, choć jest zaledwie małym miasteczkiem, 
zaczyna wieść prym w niezbyt chlubnych dziedzinach 
jakim są pijaństwo i przestępczość. Choć nie mam 
wglądu do akt policyjnych i wątpię bym tam dużo zna-
lazł, mam oczy i widzę.
 Praktycznie całodobowo można w Brzostku kupić 
alkohol, a od godz. 6 rano można spotkać zamroczo-
nych alkoholem osobników, którzy odpoczywają na 
ławkach, trawnikach czy też wprost na płytach chod-
nikowych. Bardzo często oblegany jest park koło 
Gminnego Domu Kultury, gdzie odbywa się nie tylko 
degustacja napojów wyskokowych, ale też załatwianie 
swych potrzeb fizjologicznych w przeróżnych miej-
scach. 
 W naszym miasteczku obywatel nie może spokojnie 
zrobić zakupów, czy też wręcz normalnie pospacero-
wać, by nie zostać zaczepiony hasłem „rzuć dychę” lub 
„dołóż do flaszki”. Szczęściem jest, gdy te słowa nie są 
poparte czynami, a to często się zdarza. Czy to nie są 
wymuszenia i rozboje! Spokojni obywatele są napadani 
w biały dzień, a nawet w miejscu pracy (taki wypadek 
miał miejsce w Uni-barze). Nie sposób nie wspomnieć 
o naszym pawilonie „Hermes” gdzie notorycznie są 
rozbijane szyby i okradany sklep spożywczy.
 A co na to nasza policja? Czy nie można coś zrobić 
z tym problemem, czy na huligaństwo nie ma siły? 
 I jeszcze jedna prośba do naszej policji: by stali się 
bardziej kulturalni, poprawili swój język i nastawienie 
do tej mniej groźnej części społeczeństwa.

Marian Hemar

„Pół na pół”
(fraszka)

Pół prawdy - najgorsze kłamstwo, 
Pół ochoty - najgorsze nieróbstwo
Pół grzeczności -najgorsze 
        chamstwo,
Pół wiedzy - najgorsze głupstwo
Pół przyjaźni - najgorsza obłuda, 
Pół talentu - najgorsza szmira, 
Pół zabawy - najgorsza nuda.
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DZIEŃ MATKI W GOK-U
przykład wspólnie przygotowanej imprezy

 Gdzieś od połowy ubiegłego roku 
gospodynie z KGW Brzostek zaczę-
ły się spotykać w brzosteckim Domu 
Kultury. Tu, a dokładnie w klubo-ka-
wiarni, dość często, bo przynajmniej 
kilka razy w miesiącu, spotyka się 
aktyw tego Koła. Zarząd składający 
się z pięciu kobiet tu przygotowuje 
program większego zebrania, które 
potem tu się odbywa; tu obchodzi się 
imieniny którejś z członkiń, albo też 
planuje okolicznościowe spotkanie 
jak np. z okazji Dnia Matki...
 Tak było i tym razem. Wspólnie 
z pracownikami Domu Kultury za-
planowano spotkanie z okazji Dnia 
Matki. KGW zaprosiło swoje człon-
kinie, a Centrum Kultury wszystkie 
miejscowe matki na akademię pod 
hasłem „Mama”, jak głosiły rozwie-

szone plakaty. Było to w ostatnią 
niedzielę maja.
 W części artystycznej wystąpił 
dziecięcy zespół żywego słowa dzia-
łający od niedawna przy Centrum 
Kultury, Czytelnictwa i Sportu (dwa-
dzieścia kilkoro dzieci), który przy-
gotował montaż słowno-muzyczny 
„Gdy myślę matka...”
 Nie obeszło się bez złośliwego 
chochlika, który wyłączył prąd i 
planowana impreza zamieniła się 
w wieczornicę przy świecach. Do-
dało to wprawdzie nieco większego 
nastroju całemu występowi, ale nie 
działały mikrofony, a przecież pre-
zentowano nie tylko wiersze i krótkie 
scenki teatralne, lecz także piosenki 
z podkładem muzycznym - wszyst-
ko tematycznie związane z mamą. 

Mimo tego wszyscy byli zadowole-
ni: mamy bardzo wzruszone, a dzieci 
usatysfakcjonowane, zwłaszcza że w 
połowie prezentacji znów włączono 
prąd i było tak jak na poprzedzają-
cych występ próbach.
 Po występie dzieci, gospodynie-
matki zasiadły wspólnie przy zasta-
wionym stole i degustowały przygo-
towane przez siebie potrawy. Było 
to miłe niedzielne popołudnie, choć 
pogoda nie była najlepsza.
 Oto przykład współpracy: Dom 
Kultury - występ artystyczny, czyli 
coś dla ducha, zaś kobieca organi-
zacja społeczna - przyjęcie (coś dla 
ciała) i tak niewiele trzeba, by wszy-
scy „odeszli syci”. Ale czy wzajem-
ne dogadanie się jest możliwe tylko 
między kobietami? Czy nie tylko?

 




W dniu 04.06.1995r. Koło Wędkarskie Nr 29 „Wisłoka” 
w Brzostku zorganizowało z okazji „Dnia Dziecka” Spła-
wikowe Zawody Wędkarskie. Udział wzięło 26 dzieci. 
W kategorii młodszych dzieci zwycięzcami zostali:
I miejsce - Szarek Andrzej - Bukowa
II miejsce - Sarnecki Andrzej - Klecie
III miejsce - Rozwadowski Krzysztof- Brzostek

W kategorii dzieci starszych zwyciężyli:
I miejsce - Zięba Michał - Januszkowice
II miejsce - Betlej Sławomir - Brzostek
III miejsce - Gadomski Aleksander - Brzostek

 Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody w postaci sprzętu 
wędkarskiego, a pozostali uczestnicy widokówki Brzost-
ku, słodycze i znaczki wędkarskie. Zawodom towarzy-
szyła przyjemna atmosfera.

Najmłodszy zawodnik, 4-letni Grześ Rączka i jego połów

GMINNY OŚRODEK SPORTU 
I REKREACJI W BRZOSTKU

 
wypoczynek dla Ciebie i Twojej rodziny

to wszystko u nas !

HOTEL
- pokoje 2, 3, 4 osobowe
- przystępna cena
- czynny całą dobę 

- zaplecze kuchenne i węzeł sanitarny

Możliwość rezerwacji na okres wakacji

Informacja: 

Centrum Kultury, Czytelnictwa  
i Sportu w Brzostku

ul. 20 Czerwca 
tel. 82
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TURNIEJ GMIN
WIŚNIOWA - BRZOSTEK

 W ostatnich dniach czerwca 
mieszkańcy gminy Brzostek mieli 
możliwość goszczenia w Wiśniowej 
w woj. rzeszowskim, gdzie odbył się 
turniej wsi Wiśniowa - Brzostek. W 
czasie imprezy można było oglądać 
występy zespołów artystycznych 
oraz koncert połączony z przemar-
szem Dziewczęcej Orkiestry Dętej 
z WDK w Rzeszowie. W zawodach 
międzygminnych odbyło się wiele 
konkurencji o charakterze rekre-
acyjno-sportowym. Wójt gminy 
Brzotek, p. Jan Chmura twierdził, 
że nie zapomniał jak się piłuje drze-

wo i wraz z p. Krzysztofem Tułec-
kim mieli w tej konkurencji znaczną 
przewagę nad swoimi przeciwnika-
mi z Wiśniowej. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Brzostku powinno być 
dumne ze swej członkini p. Zofii 
Raś, która w rekordowym tempie 
wyrobiła makaron godny podziwu 
największych mistrzów kuchni. W 
konkurencji „rzut wałkiem do ma-
nekina” p. Kazimiera Gotfryd dała 
przykład przykładnej żony, która w 
krytycznych sytuacjach nie da się 
ponieść emocjom i nie podniesie 
wałka na swojego małżonka.
 Wójtowie obu gmin rywalizo-
wali w obieraniu ziemniaków na 

czas stróżkiem, a p. Jan Krajewski 
- sołtys wsi Brzostek przypomniał 
sobie lata młodości w strzale z pro-
cy do butelek, pokonując sołtysa z 
Wiśniowej.
 Prezesi klubów sportowych (p. 
Edward Betlej) strzelali i bronili 
rzuty karne, a p. Krzysztof Tułec-
ki pokonywał rowerowy tor prze-
szkód. W wędkowaniu na sucho 
startował p. Jerzy Kawalec, a p. 
Bogdan Bartusiak gasił pozorowa-
ny pożar. Były też inne konkuren-
cje: przeciąganie liny, pchnięcie 
kulą, rysowanie karykatur wójtów. 
„Drobny kapuśniaczek” nie prze-
szkodził w miłej zabawie, rozrywce 
i wypoczynku.



GOK - dzieciom 
WAKACJE ‘95

 Już wszystkie dzieci wiedzą, że sobota jest ich dniem, 
To właśnie w sobotę CKCiS w Brzostku zaprasza dzieci 
do wspólnej zabawy, Dzieci uczą się piosenek, porusza-
nia się na scenie i zabawy w teatr.  Mogą też korzystać z 
bilardu, TVsat, lub oglądać dobry film na video (szeroki 
wybór lektur szkolnych).
Odbywają się też inne atrakcje jak np.:
- ognisko, na którym nie zabrakło tradycyjnej kiełba-
sy, były też śpiewy, pląsy i zabawy,
- dyskoteki plenerowe dla młodszych i starszych  dzie-
ci szkolnych, na których to duże powodzenie miały, ser-
wowane przez klubo-kawiarnię, lody z bitą śmietaną.

 Nie małą atrakcją dla dzieci była wycieczka do We-
sołego Miasteczka w Chorzowie. Przejazd dla większo-
ści dzieci byt bezpłatny, fundowany przez GOK jako 
nagroda za uczestnictwo w dziecięcych zespołach ama-
torskich działających przy GOK-u.
 Organizator zapewnił również napoje chłodzące. 
Dzieci były bardzo zadowolone. Podobały się: przejaz-
dy karuzelami, pałac strachu, latające wózki, trójwy-
miarowe kino, czy też inne atrakcje, które były nieco 
ograniczone brakiem pieniędzy. Mimo to wycieczka 
była udana a dopisała też pogoda.
 GOK planuje jeszcze wiele imprez na które zaprasza 
wszystkie dzieci, te małe i te duże tzw. młodzież! Prosi-
my bacznie śledzić tablicę ogłoszeń.

Zapraszamy
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KALENDARIUMKALENDARIUM


W dniu 14.05.1995r. na akwe-
nie wodnym w Kleciach odby-
ły się zawody mistrzowskie w 
wędkowaniu spławikowym w 
kategorii seniorów i juniorów. 
Ogółem startowało 16. wędka-
rzy. Mistrzem Koła „Wisłoka” 
nr 29 zostali: w kategorii se-
niorów kol. Witold Oprządek, 
w kategorii juniorów kol. Sła-
womir Betlej.



W miesiącu lipcu ukazało się 
nowe wydawnictwo Centrum 
Kultury, Czytelnictwa i Spor-
tu w Brzostku oraz Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Brzo-
steckiej - Folder o Brzostku. 
Zawarte w nim są krótkie in-
formacje dotyczące historii 
miasteczka, zabytków Brzost-
ku i okolic oraz kilka „barw-
nych ilustracji. Taki folder to 

cenny a równocześnie bardzo 
tani informator zwłaszcza dla 
turystów - może służyć jako 
przewodnik po gminie Brzo-
stek.



25 czerwca odbył się w Wi-
śniowej Turniej Wsi Wiśniowa 
- Brzostek, którego organiza-
torami były Wiśniowski Dom 
Kultury oraz Centrum Kul-
tury Czytelnictwa i Sportu w 
Brzostku. W poszczególnych 
konkurencjach startowali wój-
towie obu gmin, sołtysi, preze-
si LZS, sportowcy, strażacy i 
inni. Wygrała gmina Wiśnio-
wa, która wyprzedziła Brzo-
stek jednym punktem.



9 lipca na Stadionie GOSiR w 
Brzostku odbyły się Gminne 
Zawody Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Brzostku. Zwy-
cięstwo odniosła OSP z Na-
wsia Brzosteckiego, drugie 
miejsce zajęła OSP z Brzost-
ku, a trzecie OSP z ...



Lipiec to miesiąc wakacji i 
wypoczynku. Mając to na 
uwadze GOK w Brzostku zor-
ganizował w jeden z upalnych 
wieczorów ognisko dla dzieci i 
młodzieży. Dzieci licznie przy-
były, a w parku obok GOK za-
pachniało pieczoną kiełbasą i 
słychać było dziecięcy śpiew.



Nad brzostecką Wisłoką moż-
na się było przekonać, że w to 
lato odwiedziło Brzostek wie-
lu turystów - takich co przy-
jeżdżają tu co roku i takich co 
zawitali do nas po raz pierw-
szy.

GMINNE CENTRUM KUTURY,
CZYTELNICTWA i SPORTU

w Brzostku

oferuje usługi w zakresie:

 wynajmowania sali konferencyjnej  
na spotkania towarzyskie,  

zebrania, wesela

 wypożyczanie podłogi tanecznej  
(estrady)

 wypożyczanie lektur szkolnych  
na kasetach video

Redakcja „Wiadomości
Brzosteckich”

składa serdeczne
podziękowania

p. Józefowi Nosalowi
za graficzne

opracowanie gazety
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ZMIANY

Ludowy Klub Sportowy Brzostowianka działa od 
1946r. W obecnym sezonie Zarząd Klubu przedsta-
wia się następująco:
1. Prezes - Edward Betlej
2. Sekretarz - Jan Piątek
3. Skarbnik - Zdzisław Szczepanik
4. Członek - Jan Sarnecki

W tym sezonie działają w klubie dwie sekcje:
1. Sekcja tenisa stołowego - III liga - opiekunem 

sportowym jest p. Stanisław Król
2. Sekcja piłki nożnej:

a) drużyna w „A” klasie - opiekunem sportowym 
od tego sezonu jest p. Wiesław Wojnarowski,

b) tworzona jest drużyna młodzików.

POCZĄTEK NOWEGO 
SEZONU LIGOWEGO

 Tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu ligowe-
go w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Tarno-
wie panował wielki bałagan. Kluby łączyły się, do 
klasy A dopisywano ciągle nowe drużyny, nie znane 
były terminy meczy. W efekcie tego podano kibicom 
mylny termin meczu drużyny z Grudnej Górnej.
 LKS Brzostowianka w pierwszym meczu 
15.07.95r. spotkała się w Dębicy z tamtejszą Wisło-
ka. Wieść klubowa głosi, że już od kilkunastu se-
zonów nie udało się zespołowi wygrać pierwszego 
meczu rundy. Tym razem przerwano tę złą passę i 
wynik meczu, dzięki dobrej postawie całej drużyny, 
ustalono 2:1. Bramki zdobyli Piotr Bochniewicz i 
Tomasz Nazimek, gospodarze zdobyli bramkę z rzu-
tu karnego. Drużyna wystąpiła w składzie: K. Tar-
nopolski, B. Pisarek, P. Bochniewicz, R. Szymań-
ski /żółta kartka/, P. Wal, G. Kulig, T. Nazimek, M. 
Składanowski /żółta kartka/, R. Błaszczyk, R. Grela, 
M. Wójcik, rezerwa: M. Sarnecki, M. Zdziarski, P. 
Wal.
 LKS Brzostowianka - Wolania Wola Żelichowska 
5:1. Drużyna wystąpiła w składzie: K. Tarnopolski, 
K. Spicha, P. Bochniewicz, R. Szymański, P. Wal, G. 
Kulig, M. Sarnecki, B. Pisarek, M. Składanowski, R. 
Błaszczyk, R. Grela, M. Wójcik. Bramki zobyli R. 
Grela - 2, M. Wójcik - 2, R. Błaszczyk - 1.
 Atrakcją dla kibiców był konkurs typowania wy-
niku meczu. Na zwycięstwo czekała cenna nagroda. 
Trafny wynik podał p. J. Krąjewski. Dochód prze-
znaczono na potrzeby klubu.

 Wyniki innych drużyn: LZS Grudna Górna -Pasz-
czyniak 4:2, Biała LZS - Grudna Górna 0:0. Udanie 
rozpoczęła rozgrywki druyżyna LZS Januszkowice 
zwyciężając na swoim boisku drużynę z Pilzna 4:1.



SPORT
TERMINARZ ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO

KLASY „A” - GRUPA III 
Sezon mistrzowski 1995/96 - I runda (jesień ‘95)

27.08.95r. (niedziela IV)
Czarnovia - Brzostowianka (Czarna Tarnowska 11.00) 
Grudna G. - Powiśle (Brzostek 11.30) 

30.08.95r. (środa Ia)
Brzostowianka - Podkarpacie-Baszta (Brzostek 17.30)

3.09.95r. (niedziela V)
Brzostowianka - Grudna G. (Brzostek 15.00)

10.09.95r. (niedziela VI)
Paszczyniak - Brzostowianka (Paszczyna 14.00) 
Grudna G. - Orzeł Lisia G. (Brzostek 15.00)

13.09.95r. (środa VII)
Brzostowianka - Biała  (Brzostek 16.30) 
Pogoria - Grudna G. (PogórskaWola 16.30)

17.09.95r. (niedziela VIII)
Grudna G. - Parkosz (Brzostek 14.00) 
Powiśle - Brzostowianka (Bolesław 14.00)

24.09.95r. (niedziela IX)
Podborze-Zgórsko - Grudna G. (Podborze 11.30) 
Brzostowianka - Orzeł Pilcza Żel. (Brzostek 14.00)

1.10.95r. (niedziela X)
Grudna G. - Nowa Jastrząbka (Brzostek 11.00) 
Brzostowianka - Orzeł Lisia G. (Brzostek 14.00)

8.10.95r. (niedziela XI)
Pogoria - Brzostowianka (Pogórska Wola 14.00) 
Nagoszyn - Grudna G. (Nagoszyn 14.00)

15.10.95r. (niedziela XII)
Brzostowianka - Parkosz (Brzostek 11.00) 
Grudna G. - Podkarpacie-Baszta (Brzostek 14.00)

22.10.95r. (niedziela XIII)
Podborze-Zgórsko - Brzostowianka (Podborze 11.00) 
Wisłoka II - Grudna G. (Dębica 11.00)

29.10.95r. (niedziela XIV)
Grudna G. - Wolania (Brzostek 11.00) 
Brzostowianka - Nowa Jastrząbka (Brzostek 13.00)

5.11.95r. (niedziela XV)
Nagoszyn - Brzostowianka (Nagoszyn 11.00) 
Czarnovia - Grudna G. (Czarna Tarnowska 10.30)
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BRAKUJE CI PIENIĘDZY
Weź kredyt w Banku  

od 1 czerwca 1995r. - taniej
Pobierając kredyt w Banku Spół-
dzielczym w Brzostku np. 1.000 zł 
na okres l roku, oprocentowany 40% 
w stosunku rocznym, przy spłatach  
miesięcznych zapłacisz odsetki w 
kwocie 218,13 zł. 
Wysokość rat i odsetek:
1 rata - 76 zł odsetki - 33,33 zł
2 - 84 zł odsetki - 30,80 zł
3 - 84 zł odsetki - 28,00 zł
4 - 84 zł odsetki - 25,20 zł
5 - 84 zł odsetki - 22,40 zł
6 - 84 zł odsetki-l 9,60 zł
7 - 84 zł odsetki-l 6,80 zł
8 - 84 zł odsetki - 14,00 zł
9 - 84 zł odsetki-l l,20 zł
10 - 84 zł odsetki - 8,40 zł
11 - 84 zł odsetki - 5,60 zł

12 - 84 zł odsetki- 2,80 zł 
razem 1.000 zł odsetki - 218,95 zł
 Bank udziela kredytów gotówko-
wych krótko i średnio terminowych    
z okresem spłaty 3, 6, 12 i 18 mie-
sięcy oraz na zakupy ratalne do 
12 miesięcy. Dla rolników udziela 
kredytów preferencyjnych na:  na-
wozy i środki ochrony roślin, kwa-
lifikowanego materiału siewnego, 
hodowlanych jałówek i loszek  oraz 
pasz i oleju napędowego w wysoko-
ści 100 zł na l ha użytków rolnych.      
Bliższych informacji udziela Bank.

Pobierając kredyt w wysokości 
500zł ze spłatą do 6 miesięcy przy 
oprocentowaniu 35% w stosunku 
rocznym, przy spłatach miesięcz-
nych zapłacisz odsetki w kwocie 
50,88zł.

Spłaty rat kredytu i odsetek przed-

stawiają się następująco: 
1 rata - 85 zł odsetki - 14,58 zł
2 rata - 83 zł odsetki - 12,10 zł
3 rata - 83 zł odsetki - 9,68 zł
4 rata - 83 zł odsetki - 7,26 zł
5 rata - 83 zł odsetki - 4,84 zł
6 rata - 83 zł odsetki - 2,42 zł
razem 500 zł odsetki - 50,88 zł

Pobierając kredyt w wysokości 
500zł ze spłatą do 3 miesięcy przy 
oprocentowaniu 31% w stosunku 
rocznym, przy spłatach miesięcz-
nych zapłacisz odsetki w kwocie 
25,84 zł Spłaty rat kredytu i odsetek 
przedstwiają się:
1 rata -166,67 zł odsetki - 12,92 zł
2 rata -166,67 zł odsetki - 8,61 zł
3 rata - 166,66 zł odsetki - 4,31 zł
razem 500 zł odsetki 25,84 zł

ZAPRASZAMY DO KORZY-
STANIA Z NASZYCH USŁUG

Uwaga!


Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze 
odpowiedzialności za treść, któ-
ra może być sprzeczna z naszy-
mi poglądami. Korespondencji 
i materiałów nie zamawianych 
nie zwracamy!

ZDJĘCIE 
Z WAKACJI

UWAGA! 
Chętnie opublikujemy inne 
ciekawe zdjęcia z wakacji.
Zapraszamy do współpracy

Prezydent podczas uroczystości parafialnych w Cmolasie k. Rzeszowa


