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PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY

ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Po raz pierwszy Brzostek uzyskał świąteczny wystrój. Oprócz bogatej iluminacji świetlnej największe zainteresowanie wśród 
mieszkańców jak i przejezdnych wzbudzała Bożonarodzeniowa Szopka stojąca obok  kapliczki na rynku.Do jej powstania 
przyczynili się: Roman Szczur, Piotr Krajewski, Marek Wójcik, Zbigniew Piątek, Bogdan Stanek, Wacław Rogaczewski 
- pracownicy ZGKiM, Stanisław Samborski oraz nauczyciele brzosteckiej szkoły Ewa Samborska i Józef Nosal.
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Stawki podatku od nieruchomości
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 po-

wierzchni użytkowej - 0,19 zł.
2. Od budynków lub ich części związanych z działalnością 

gospodarczą od 1m2  - 11,95 zł.
3. Od pow. użytkowej przeznaczonej na obrót kwalifikowanym 

materiałem siewnym od 1m2 - 5,00 zł.
4. Od pozostałych budynków lub ich części od 1m2  pow. 

użytkowej - 2,30 zł.
5. Od 1m2 pow. gruntów związanych z działalnością gospo-

darczą - 0,36 zł.
6. Od gruntów:

a) będących użytkami rolnymi do 1 ha za 1m2 - 0,02 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne od 1 ha pow. 

- 2,50 zł
c) od pozostałych od 1m2  pow. użytkowej   - 0,04 zł

Zwolnione od podatku od nieruchomości zostały budynki lub 
ich części i grunty zajęte na potrzeby jednostek takich jak:
a) Centrum Kultury i Czytelnictwa, Ośrodek Sportu, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Ludowe, Remizy 
Strażackie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej,

b) budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą w pierwszym roku prowadzenia 
działalności pod warunkiem jej kontynuowania przez okres 
trzech lat,

c) budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą a dotyczącą rzemiosł takich jak: szewstwo, 
kowalstwo, magiel i zegarmistrzostwo, rzemiosło arty-
styczne, zduństwo.

d) wszystkie budynki mieszkalne położone na terenie gminy 
o powierzchni użytkowej nie większej niż 270 m2.

 Podatki od środków transportowych
1. Od autobusów oraz sam. ciężarowych przystosowanych do 

przewozu osób o liczbie miejsc łącznie z kierowcą
a) do 15 miejsc - 520,00 zł
b) powyżej 15 do 30 miejsc   - 610,00 zł
c) powyżej 30 miejsc - 1340,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o 
ładowności samochodu lub nacisku na siodło ciągnika

a) powyżej 2 t do 4 t włącznie   - 487,00 zł
b) powyżej 4 t do 6 t włącznie   - 665,00 zł
c) powyżej 6 t do 8 t włącznie  - 785,00 zł
d) powyżej 8 t do 10 t włącznie - 1165,00 zł
e) powyżej 10 t , od ciągników balastowych - 1530,00 zł

3. Od przyczep i naczep
a) o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznie - 220,00 zł
b) o ładowności powyżej 20 t - 390,00 zł

Za wodę pobieraną z urządzeń komunalnych 
zaopatrzenia w wodę w Brzostku (za 1m3)

1. dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców 
- 1,26 zł.

2. za wodę dostarczaną z innych urządzeń komunalnych 
zaopatrzenia w wodę niż wodociąg w Brzostku ustala się 
opłatę dla wszystkich odbiorców - 0,90 zł.

Za wprowadzone ścieki do zbiorczych urzą-
dzeń kanalizacyjnych (za 1m3)

1. dla gospodarstw domowych i innych odbiorców - 1,07 zł.

Stawki za usługi świadczone przez Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Brzostku
1. Stawki wynajmu sprzętu:

a) autobusy - 1,40 zł/km + Vat lub 28,00 zł/godz + Vat,
b) spycharka - 35,00 zł/godz + Vat,
c) koparka - 39,00 zł/godz + Vat,
d) pługo-piaskarka - 40,00 zł/godz + Vat,
e) śmieciarka - 1,40 zł/km + Vat, oraz 16,00zł/m3 nieczy-

stości,
f) przerzut sprzętu - 25,00 zł/godz + Vat.

2. Stawki za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkal-
nych:

a) Dom Nauczyciela w Siedliskach Bogusz - 2,19 zł za m2 
miesięcznie,

b) budynek mieszkalno-usługowy ul. Szkolna 310 - 2,49 zł 
za m2 miesięcznie

3. Wysokość opłaty za korzystanie z warsztatów ZGKiM 
- 1250,00 zł miesięcznie.

4. Stawka za roboczo-godzinę pracownika świadczącego 
usługi komunalne - 11,00 zł/godz. 

Podatki i stawki za usługi na 1999 r.

Zmiany podziału administracyjnego  
kraju i idące w ślad za nimi zmiany 

kompetencyjne oraz wybory nowych 
władz samorządowych, powodują ko-
nieczność dokonania wielu różnorod-
nych zmian, w tym również w struktu-
rach organizacyjnych urzędów gmin. 
Struktura organizacyjna jest jednym z 
najważniejszych narzędzi skutecznego 
i racjonalnego zarządzania, dlatego też 
wpływa bezpośrednio na skuteczność 
funkcjonowania urzędu. To właśnie 
między innymi od jakości struktury or-
ganizacyjnej zależy zdolność gminy do 
osiągania wyznaczonych celów i zadań. 
Nie ma możliwości określenia idealnego 

i uniwersalnego wzoru struktury organi-
zacyjnej chociażby dlatego, że każda 
gmina i każdy urząd działa w specyficz-
nych warunkach i otoczeniu. 
 Mając na uwadze wszystkie wyżej wy-
mienione zależności oraz obowiązujące 
prawo, na wniosek Wójta Gminy, Rada 
Gminy w Brzostku uchwaliła nowy Re-
gulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w 
Brzostku, według którego od stycznia br 
funkcjonuje Urząd. Pracą Urzędu kieruje 
Wójt przy pomocy Sekretarza Gminy. 
Sekretarz Gminy zastępuje Wójta w 
czasie jego nieobecności we wszystkich 
sprawach dotyczących funkcjonowania 
Urzędu z wyłączeniem funkcji Przewod-

Zmiany w Urzędzie Gminy
niczącego Zarządu Gminy. 
 W skład Urzędu wchodzą: Urząd Sta-
nu Cywilnego, samodzielne stanowisko 
d/s obsługi prawnej oraz trzy równorzęd-
ne referaty: Księgowości Budżetowej i 
Podatków, Społeczno-Administracyjny, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Ko-
munalnego.
 Referatem Księgowości Budżetowej 
i Podatków kieruje Skarbnik Gminy mgr 
Elżbieta Łukasik, powołana na to stano-
wisko z dniem 1 stycznia 1999 roku. W 
referacie pracuje siedmiu inspektorów, 
którzy załatwiają sprawy: podatków i 
opłat gminnych, księgowości podat-
kowej, obsługi kasowej, księgowości 
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budżetowej, płac i zasiłków pracowni-
ków zatrudnionych w Urzędzie Gminy i 
gminnych jednostkach organizacyjnych 
za wyjątkiem jednostek oświatowych.
Referatem Społeczno-Administracyjnym 
kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego mgr inż. Wanda Lisowska. Referat 
składa się również z siedmiu pracowni-
ków (sześciu inspektorów oraz sprzą-
taczki). W referacie wykonywane są 
zadania z zakresu: ewidencji ludności, 
wydawania dokumentów tożsamości, 
obrony cywilnej, ochrony przeciwpoża-
rowej, spraw wojskowych, zgromadzeń 
publicznych, sportu, bezpieczeństwa 
i higieny pracy, obsługi Rady Gminy i 
Zarządu Gminy, kadr, obsługi kancela-
ryjno-technicznej, współpracy ze sto-
warzyszeniami działającymi na terenie 
gminy, zdrowia.
 W referacie Rozwoju Gospodarczego 
i Mienia Komunalnego zatrudnionych 
jest dziewięciu pracowników. Refera-
tem kieruje prowadzący jednocześnie 
zagadnienia zagospodarowania prze-

strzennego i budownictwa inspektor 
Jan Król. Oprócz już wymienionych 
zagadnień w referacie prowadzone są 
sprawy: inwestycji i remontów, udziela-
nia zamówień publicznych, utrzymania 
dróg gminnych, oświetlenia placów i 
dróg, transportu drogowego, rolnictwa, 
gospodarki wodnej, ochrony przyrody, 
ochrony środowiska, utrzymania porząd-
ku i czystości w gminie, zadrzewień, wy-
dawania zezwoleń na handel napojami 
alkoholowymi, ewidencja działalności 
gospodarczej, promocji gminy, strate-
gii rozwoju gminy, ochrony zabytków, 
cmentarzy wojennych, ustalania dodat-
ków mieszkaniowych, gospodarowania 
mieniem komunalnym, wywłaszczania, 
rozgraniczeń i podziału nieruchomości.
 Należy podkreślić, że wyżej wymie-
nione zagadnienia, które prowadzą 
referaty są sformułowane ogólnie.
 Równocześnie ze zmianą struktury 
organizacyjnej dokonano w Urzędzie 
zmian osobowych na poszczególnych 
stanowiskach a także lokalowych. Na 

parterze Urzędu dokonano zmiany w 
biurze nr 1, w którym obecnie mieści się 
Rada Gminy. W biurze nr 4 mieszczą 
się podatki. Bez zmian pozostała kasa 
oraz w biurze nr 2 sprawy społeczno 
administracyjne. Na piętrze Urzędu w 
biurze nr 6 oprócz księgowości budżeto-
wej prowadzone są teraz płace i zasiłki. 
Na poprzednie miejsce, sprzed okresu 
powołania etatowych członków Zarządu 
Gminy, powrócił sekretariat i gabinet 
Wójta Gminy. Biuro nr 9 zajmuje Sekre-
tarz Gminy, nr 10 Urząd Stanu Cywilne-
go. W biurze nr 11 mieści się Gminny 
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Cały 
referat Rozwoju Gospodarczego i Mienia 
Komunalnego został umieszczony w tak 
zwanej "przybudówce" czyli pomieszcze-
niach OSP.
 Kadra Urzędu Gminy ma nadzieje, 
że przeprowadzone zmiany wpłyną ko-
rzystnie na sprawność funkcjonowania 
Urzędu.

Sekretarz Gminy
L. Pruchnik

Moim zdaniem, czy nam się podoba wpro- 
wadzana obecnie reforma oświaty, czy 

też nie, musimy zarówno władze samorzą-
dowe jak i nauczyciele, zrobić wszystko 
aby udało się osiągnąć wyznaczone w niej 
cele. Należy odrzucić partykularne interesy 
poszczególnych dyrektorów, nauczycieli czy 
wiejskich społeczności, a skupić się na racjo-
nalnym ukształtowaniu gminnej sieci szkół, 
która ma dać równe szanse startu naszej 
młodzieży do dalszej edukacji. 
 Powodzenie reformy zależy przede 
wszystkim od tych, którzy będą bezpośred-
nimi twórcami odrodzonej edukacji, czyli od 
dyrektorów i nauczycieli szkół. O powodzeniu 
reformy zadecyduje fakt czy nauczyciele 
wypełnią nowe rozwiązania prawne sercem 
i rozumem. Nowej organizacji zajęć szkol-
nych towarzyszyć ma zmiana relacji między 
uczniem a nauczycielem. Nauczyciel mając 
mniej uczniów w klasie i większą dowolność 
w prowadzeniu zajęć, będzie mógł poświęcić 
każdemu uczniowi więcej czasu i energii. 
Będzie mógł skoncentrować się na intere-
sujących klasę zagadnieniach, a nie, jak 
dotychczas "gonić program". Nowością są 
również treści wychowawcze. Pojawiają się 
one w zapisach dotyczących przedmiotów, a 
także jako wyodrębnione ścieżki edukacyjne, 
takie jak wychowanie do życia w rodzinie czy 
wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
 W nowej szkole będzie wielkie pole do 
popisu dla dyrektorów szkół i rad peda-
gogicznych, które będą znacznie bardziej 
autonomiczne - nauczyciele będą mogli 
wybierać lub układać własne, autorskie 

W dębickim powiecie
Po reformie administracyjnej kraju gmina Brzostek znalazła się w powie- 

cie dębickim, w województwie podkarpackim. Nasz powiat liczy 136 
tys. ludności i ma 777 km2 powierzchni. Oprócz Brzostku w skład powiatu we-
szły gminy: Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno, Żyraków oraz miasto Dębica.
 Przewodniczącym Rady Powiatu jest Jan Niwa, jego zastępcami są: 
Henryk Krupa (g. Dębica) i Maria Niedziela (g. Czarna).
Urząd starosty powiatu dębickiego sprawuje Tadeusz Kamiński, jego zastęp-
cą jest Czesław Kubek. Zarząd Powiatu tworzą: Maria Furman (g. Jodłowa), 
Czesław Łączak (g. Żyraków), Maria Przebięda (g. Brzostek), Aleksander 
Reguła (g. Dębica).
 W 45 osobowej Radzie Powiatu 27 radnych pochodzi z AWS, 11 z Przy-
mierza Społecznego i 7 z SLD.
 Budżet powiatu wynosi 42 mln 55 tys. zł, z czego na oświatę przeznaczono 
43% tej kwoty, na bezpieczeństwo 23,3% i na opiekę 18,4%.

M. Przebięda

Od prawej: starosta T. Kamiński, wiceprzewodniczący Rady H. Krupa, 
członek Zarządu M. Przebięda, sekretarz U. P. A. Rymut, wiceprzewodni-
cząca Rady M. Niedziela, przewodniczący Rady J. Niwa, członek Zarządu 
Cz. Łączak, wicestarosta Cz. Kubek.

Moim
zdaniem

cd. na str. 4
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Szanowni Czytelnicy!

W dniach od 29 listopada do 15 grudnia 1998 r.  
odbyły się zebrania wiejskie w poszczególnych 

miejscowościach naszej gminy, na których dokonano 
wyborów sołtysów, zastępców sołtysów oraz członków 
rad sołeckich (szczegółowe informacje na stronie 
obok).
 We wszystkich zebraniach uczestniczyłem osobiście 
i chcę podzielić się z Państwem własnymi uwagami. 
W pierwszej kolejności zwraca uwagę duża frekwen-
cja. Tak liczebnych zebrań wiejskich dawno w naszej 
gminie nie było. Jest to bardzo pozytywny kierunek 
zmian naszej świadomości w budowaniu społeczeń-
stwa samorządowego. Również ilość kandydatów do 
poszczególnych funkcji w sołectwie potwierdza duże 
zaangażowanie mieszkańców w sprawy swojej miej-
scowości. Z ciekawostek należy podać kilka danych: 
najlepsza frekwencja (około 40 %) była w Zawadce 
Brzosteckiej, największa ilość osób na zebraniu (212) 
w Nawsiu Brzosteckim, największa liczba kandydatów 
do Rady Sołeckiej (21) w Siedliskach Bogusz.
 Ponadto na wszystkich zebraniach padło szereg 
konkretnych propozycji dotyczących spraw gospodar-
czych. Wszystkie wnioski z zebrań będą brane pod 
uwagę przy opracowaniu budżetu gminy oraz strategii 
rozwoju gminy.
 Wszystkim mieszkańcom gminy uczestniczącym 
w zebraniach chciałem serdecznie podziękować za 
uczestnictwo oraz wszelkie wnoszone uwagi.
 Na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 1998 r. 
został powołany nowy Skarbnik Gminy, którym została 
Pani Elżbieta Łukasik.
 Od początku roku wprowadzono także nowy re-
gulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Brzostku 
(szczegółowe omówienie wszystkich zmian w infor-
macji Sekretarza Gminy). Utworzono trzy referaty z 
myślą o lepszej obsłudze mieszkańców oraz sprawnym 
zarządzaniu.
 Po zakończeniu zmian organizacyjnych w Urzędzie 
Gminy zostaną  poddane analizie zasady funkcjo-
nowania poszczególnych jednostek działających w 
gminie.
 Kolejnym poważnym problemem jest wprowadzenie 
reformy oświaty w związku z tworzeniem gimnazjów. 
Analizując działalność poszczególnych szkół pod 
względem finansowym należy stwierdzić, że koszty 
utrzymania jednego ucznia są bardzo zróżnicowane. 
Dlatego też wprowadzając sieć gimnazjów musimy 
brać pod uwagę dobro dzieci oraz możliwość odpo-
wiedniego wyposażenia poszczególnych szkół. Obni-
żając koszty utrzymania ucznia można przeznaczyć 
większe środki na lepsze wyposażenie szkół.
 Chciałbym, aby dyskusja nad siecią szkół odby-
wała się w spokojnej atmosferze, w której głównym 
argumentem będą najkorzystniejsze rozwiązania ze 
względu na dobro dzieci.

L. Bieniek

programy nauczania. W nowym 
planie nauczania do 20% godz. 
lekcyjnych oddanych będzie do 
dyspozycji dyrektorów. Tego 
rodzaju decentralizacja decyzji 
pozwoli na lepsze wykorzystanie 
wykwalifikowanej kadry pedago-
gicznej oraz wprowadzenie zajęć 
wyrównawczych.
 Innym elementem reformy, 
który ma spowodować podnie-
sienie poziomu wykształcenia 
jest wprowadzenie systemu 
egzaminów zewnętrznych. Ze-
wnętrzne instytucje egzamina-
cyjne dokonają oceny poziomu 
wiedzy i umiejętności uczniów po 
ukończeniu szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz liceum. Dzięki 
temu wszyscy zainteresowani 
- rodzice, nauczyciele, dyrekto-
rzy oraz władze samorządowe 
i kuratoryjne - otrzymają dość 
miarodajne informacje o efek-
tach pracy szkoły.
 Szkoły podstawowe i gimna-
zja będą zarządzane przez gmi-
nę. Szkoły podstawowe mają być 
oddzielone od gimnazjów, nawet 
jeśli początkowo będą mieściły 
się w jednym budynku. Gimna-
zjum winno liczyć nie mniej niż 
150 uczniów i być odpowied-
nio wyposażone: w pracownię 
komputerową, bibliotekę i salę 
gimnastyczną. 
 Pierwszym etapem wdrażania 
reformy systemu edukacji jest 
tworzenie nowej sieci szkół. 
Sieć, czyli liczba i rodzaj szkół, 
odległość między nimi oraz rejo-
ny szkolne będą decydowały o:
- warunkach nauki dzieci,
- warunkach pracy nauczycieli,
- kosztach edukacji w gminie,
- poziomie wyposażenia szkół,
- jakości edukacji mierzonej efek-

tami, jakie uzyskają absolwenci 
szkół.

 W naszej gminie poważnie 
potraktowaliśmy zadania wynika-
jące z wdrażania reformy. Gminy 
Zespół Obsługi Szkół i Przed-
szkoli przygotował cały zestaw 
różnorodnych analiz ekonomicz-
nych i demograficznych. Na tej 
podstawie i zgodnie z projektami 
aktów prawnych wprowadza-
jących reformę Zarząd Gminy 
opracował wstępną koncepcję 
sieci gimnazjów i szkół podsta-
wowych. Wnikliwie przedysku-
towano ją podczas posiedzenia 
Komisji Społeczno-Oświatowej 
poszerzonej o przedstawicieli 
nauczycielskich Związków Za-
wodowych, przewodniczących 
innych Komisji Rady oraz człon-

ków Zarządu. Projekt ustroju 
szkolnego naszej gminy i prace 
poprzedzające jego powstanie 
pozytywnie oceniła koordynator 
reformy na terenie naszej gminy 
z ramienia Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie. Obecnie projekt ten 
poddawany jest konsultacjom 
społecznym. Na łamach gazety 
opublikujemy ostateczny kształt 
sieci szkół po zatwierdzeniu 
przez Radę Gminy.
 W tym miejscu warto przy-
toczyć kilka liczb, które były 
podstawą prac:
- przewidywana liczba uczniów w 

gimnazjach w kl. I w roku szkol-
nym 1999/2000 - ogółem 241

- przewidywana liczba uczniów w 
gimnazjach w kl. I, II, III do roku 
2001/2002 - ogółem 713

- obecnie w gminie pracuje 160 
nauczycieli pełnozatrudnio-
nych, w tym 97 nauczycieli z 
pełnymi i odpowiednimi kwa-
lifikacjami do pracy w gimna-
zjum,

- koszty utrzymania szkół są 
bardzo różnorodne i kształtują 
się następująco:

 Zmiany wprowadzane przez 
reformę dają możliwość organom 
prowadzącym, a więc głównie 
gminom prowadzenia poprzez 
sieć swoich placówek własnej 
polityki oświatowej, która będzie 
dostosowana do lokalnych wa-
runków i możliwości. Samorządy 
będą kontrolowały dysponowanie 
przyznanymi szkołom pieniędzmi 
oraz gospodarowanie mieniem. 
Ministerstwo planuje, aby organy 
prowadzące kontrolowały także 
zgodność zatrudnienia nauczy-
cieli z wymaganymi kwalifikacja-
mi. 

U. Wojnarowska
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Brzostek 1.707 85
Bukowa 3.221 -
Głobikówka 3.006 -
Gorzejowa 2.611 20
Grudna G. 2.997 10
Januszkowice 2.085 16
Kamienica D. 3.669 5
Kamienica G. 2.314 27
Nawsie Brz. 2.447 18
Przeczyca 2.316 23
Siedliska B. 1.916 23
Skurowa 3.106 -
Smarżowa 3.334 14

cd. ze str. 3
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Wyniki wyborów 
sołtysów i rad sołeckich
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Sołtys
Zastępca
sołtysa Członkowie rady sołeckiej

Bączałka 193 43 22,3%
Dziadura
Józef

Andreasik
Kazimierz

Raś Stanisław, Górka Zofia, Stanek Józef

Brzostek 1482 106 7,2%
Potrzeba
Jerzy

Łazowski
Jan

Słupek Jerzy, Kaput Lesław, Rozwadowska 
Maria, Juszkiewicz Bolesław, Nosal Józef

Bukowa 396 117 29,5%
Sobieraj
Kazimierz

Kowalski
Wiesław

Dziedzic Jan, Samborski Jan, Szewc Jan

Głobikówka 162 30 18,5%
Kmiecik
Jerzy

Cieślik
Józef

Jędrzejczyk Wiesław, Kurek Stanisław,  Prokuski 
Jan, Wodzisz Stanisław

Gorzejowa 532 59 11,1%
Piekarczyk
Ryszard

Czekaj
Jan

Dziedzic Jan, Lis Józef, Oszajec Ludwik, Parat 
Karol

Grudna Dolna 322 42 13,0 %
Smagacz
Zbigniew

Górzan
Leszek

Piekarczyk Stanisław, Pocica Roman, Górzan 
Marek, Nowicki Marek, Kuczek Stanisław

Grudna Górna 442 104 23,5%
Pietrucha
Stanisław

Kuczek
Józef

Chmura Jan, Czernik Andrzej, Smagacz  
Stanisław, Wrona Józef, Drozd Stanisław

Januszkowice 635 62 9,8%
Furman
Stanisław

Pieniądz
Bolesław

Boroń Tadeusz, Brożyna Józef, Mokrzycki  
Stanisław, Pieniądz Anna, Płaziak Kazimierz 48, 
Płaziak Stanisław, Samborski Kazimierz

Kamienica Dolna 373 92 24,7%
Machaj
Paweł

Grzesiakowski
Grzegorz

Wojnar Jerzy, Augustyn Piotr, Piątek Stanisław, 
Berek Włodzimierz, Ptaszek Marian

Kamienica Górna 550 96 17,5%
Pacana
Edward

Pacana
Janusz

Bielański Bogdan, Jaworek Andrzej, Kość  
Tadeusz, Płaziak Krystyna, Śliwa Bogdan

Klecie 449 85 18,9%
Bereś
Stanisław

Wypasek
Artur

Grygiel Mariusz, Kolbusz Maria, Rzońca Anna, 
Czapla Stanisław, Tokarz Jan, Stasiowska Maria

Nawsie Brz. 741 212 28,6%
Fryc
Kazimierz

Dachowska
Krystyna

Grygiel Jan, Grygiel Tadeusz, Kawalec Jerzy, 
Kobak Józef, Noga Leopold, Zegarowski 
Krzysztof

Opacionka 325 45 13,8%
Mokrzycki
Andrzej

Chajec
Robert

Chajec Ryszard, Garstka Zuzanna, Kowalski 
Andrzej, Machowski Kazimierz, Mokrzycki  
Mieczysław, Płaziak Mieczysław, Sołtys Danuta, 
Stanek Andrzej, Zegarowska Krystyna

Przeczyca 500 104 23,5%
Kaczka
Stanisław

Drechny
Czesław

Drechny Stanisław, Łukasik Piotr, Wal Stanisław

Siedliska Bogusz 738 129 17,4%
Gąsior
Elżbieta

Markiewicz
Roman

Szczepkowicz Piotr, Traciłowska Krystyna,  
Siarkowski Leszek, Litwicki Marian, Jędrzejczyk 
Józef, Niemiec Włodzimierz, Wodzisz Zbigniew, 
Świętoń Józef, Kocół Karolina

Smarżowa 465 77 17,5%
Konica
Stanisław

Gil
Stanisław

Kurek Jan, Kuczek Kazimierz, Sobczyk Maria, 
Zięba Leszek

Skurowa 294 111 37,6%
Barbarzak
Julian

Berek
Andrzej

Baran Stanisław, Furman Włodzimierz, Szpak 
Czesław, Ramut Włodzimierz, Zapór Józefa

Wola Brzostecka 351 59 16,8%
Górka
Zbigniew

Dunajski
Marian

Grodzki Bolesław, Kobak Kazimierz, Kuźniar 
Maria, Nowicki Tadeusz, Surdel Roman, Wal 
Krystyna

Zawadka Brz. 237 94 39,7%
Wilusz
Zbigniew

Nawracaj
Krystyna

Lisak Józef, Piękoś Stanisław, Czernik Józef, 
Zyguła Bolesław, Oprządek Agata
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Ze Skurowej rodem

W roku 1924 przeniesiony zostałem  
do seminarjum nauczycielskiego 

męskiego również w Rzeszowie. Była 
w internacie seminarjalnym kaplica, do 
której młodzież chodziła na mszę św. 
Tymczasem tę kaplicę zamieniono na 
salę internacką, a kaplicę zniesiono. 
Grono nauczycielskie uchwaliło wybu-
dować kaplicę obok szkoły do której by 
młodzież mogła uczęszczać, bo kościoły 
inne (parafjalny i 00 Bernardynów) za-
wsze były pełne. Kosztorys zrobiono na 
100.000 złotych Skąd ich wziąć? 
 Troskę o to dzieło, siły może jednego 
człowieka przechodzące wziąłem na 
swe barki, powziąwszy myśl udania się 
za zbiórką pieniędzy do Ameryki, które 
gromadziłem przez dawanie rekolekcyj, 
misyj, nowen, wygłaszanie odczytów, 
odwiedzanie rodaków.
 Wiele wtedy przeszedłem nim wy-
robiłem sobie pozwolenie do Ameryki 
a dopiero w Ameryce zrozumiałem, 
dlaczego Bóg mi dopomógł do dostania 
się za ocean właśnie w r. 1927, o czem 
się później powie. Dnia 16 września 
opuściłem Rzeszów, 21 byłem w Cher-
bourgu, a 27 w Nowym Jorku. Gdzie się 
tu udać?
 Miałem adres do ks. Buranta, pro-
boszcza kościoła św. Stanisława, 
zajechałem tam, wtarabaniwszy się do 
ofisu coś z 7 pakunkami, bo nie znając 
stosunków amerykańskich, wiozłem ze 
sobą niepotrzebne futro, buty z chole-
wami na zimę. Po gościnnym obiedzie 
X. Burant odesłał mnie do domu emi-
gracyjnego do Sióstr Niepokalanek, 
gdzie przenocowałem, a na drugi dzień 
prowadzony przez agenta tegoż domu, 
udałem się do X. Stanisława Kruczka 
kanonika i proboszcza kościoła Matki 
Boskiej Różańcowej w Passaiku.
 Było to 28 września 1927 r. Przezac-
ny ów kapłan, który przedtem gościł u 
siebie śp. X. arcybiskupa Cieplaka, dał 
i mnie serdeczną gościnę u siebie, woził 
po okolicznych sąsiadach, umożliwiał 
mi pracę celem zbiórki na znany cel 

Wielkie rzeczy uczynił mi Pan
 W tym cyklu przedstawiamy szczególne osoby pochodzące z terenu naszej 
gminy. W obecnym numerze prezentujemy zapomnianą niesłusznie postać 
ks. dr Józefa Jałowego. Przytoczony tekst pochodzi z manuskryptu z roku 
1934. Są to wspomnienia autora z okazji 25 lecia Jubileuszu Kapłańskiego. 
Zachowano ówczesną ortografię i gramatykę.

cd.

Budowa kościoła 
seminarjalnego

pieniędzy, a nawet wręczył mi kolektę w 
kwocie znacznej bo 150 dol. Ile razy wra-
całem do niego, zawsze spotykała mnie 
jednaka gościnność i serdeczność.
 Tymczasem moi krewni z Chicago, 
jak wspomniana już Czekajka, już to sio-
stra Małgorzata, druga krewna Weronika 
Mateja i ksiądz proboszcz z Jakóbowa 
Marcinek, pochodzący z Lubczy, przy-
puszczali do mnie szturm, aby jechać 
do Chicago. Ja się tam nie spieszyłem, 
bo mi w gościnie było bardzo dobrze 
u X. Kanonika Kruczka, a nadto tam 
poznałem wielu ludzi miłych z okolic 
Rzeszowa, Raniżowa, Majdanu, Wyso-
kiej, Krzątki, z którymi rozmawiałem na 
temat polskich stosunków.
 Do Chicago nie pojechałem, ale 
zwróciłem się do X. Jakuba Płoszaja 
(† 1932) proboszcza w Chester i X. 
Gaździka, proboszcza w Soyth Filadelfji, 
moich kolegów z seminarjum jeszcze w 
Przemyślu, czyby mnie nie przyjęli do 
siebie i nie dali jakiejś roboty.
 X. Płoszaj napisał zachęcająco, 
przeto w dniu 16 października, odwie-
ziony do Nowego Jorku i wsadzony 
przez X. Kowalczyka asystenta parafji 
Matki Boskiej Różańcowej w Passaic 
na kolej, pojechałem do Chester, gdzie 
u gościnnego ks. Płoszaja, wówczas 
już nieco chorego, przebywałem aż do 
30 grudnia, jeżdżąc po okolicy i mówiąc 
kazania, które to imprezy wyrabiał mi 
tenże kapłan swoją powagą i dobrocią. 
Wtedy także zrobiłem wycieczkę do 
majnów do państwa Krzewickich z Che-
ster, gdzie bywałem często u państwa 
doktorów Rozpłochów, których mamusia 
odwiedziła mię potem w r. 1930 w Rze-
szowie.
 Gdzieś w listopadzie przypomniało mi 
się, że właśnie. w Pensylwalji mieszka 
mój rodzony brat, Wojciech Jałowy, który 
przed laty 38 wyjechawszy z kraju, słabe 
o sobie dawał znaki, a na moje listy z 
gimnazjum pisane, a błagające o pomoc 
nie odpisywał; jedynie na zaproszenie 
prymicyjne odpowiedział, ale raz tylko. 
Ostatni adres bez ulicy i numeru, a jedy-
nie z podaniem miasta miałem z przed 
5 lat, Ale mimo to proszę X. Płoszaja 
i Gaździka, aby oni wyszukali mi owo 
Billmeyer, co też oni chętnie zrobili.

 Okazało się jednak, że jechać tam 
koleją, to daleka droga, bo trzeba ko-
łować, a automobilem możnaby sobie 
skrócić drogę z 24 godzin na 6. Pani 
Doktorowa Rozpłochowa była tak do-
bra, iż bezinteresownie zawiozła mię z 
X. Płoszajem i jego gospodynią Zofją 
Cieślówną do Billmeyer. Ale tu dopiero 
powstała trudność odnalezienia brata, 
bo w Billmeyer nie było Polaków.
 Zaczęliśmy poszukiwanie od szkoły, 
od dzieci, potem na poczcie i nic nie po-
magało. Już zawiedzeni mamy wracać, 
a tu nam radzi poczmistrz, aby się udać 
do domu bortników.
 Idziemy. - Służąca nic nie wie, pani 
również; zaczęła mnie rozpacz ogarniać, 
więc wzywam po cichu św. Teresy aby 
mnie ratowała w mej niedoli. Wtedy 
owa pani, patrząc na mnie mówi: "Jest 
tu na górze podobny do was człowiek, 
już stary". Posłano po owego człowieka. 
Okazało się, że był nim mój brat! Ale w 
jakim stanie: stary, schorzały bez grosza 
przy duszy. Co też miałem przy sobie, 
to mu dałem, myśląc o zabraniu go do 
kraju, ale X. Płoszaj osądził że u niego 
niedługi koniec życia. Wyspowiadał też 
go, ja serdecznie pożegnałem, zosta-
wiając go bardzo na siłach upadłego, aż 
tu za dwa tygodnie dostaję ze szpitala w 
Lancaster telegram że brat ciężko chory 
i czy zajmę się pogrzebem. Odpowie-
dział X. Płoszaj za mnie, że tak.
 Po kilku dniach, gdy byłem na mi-
sjach, X. Płoszaj mi zatelefonował, że 
brat umarł i że go sprowadzi do Chester 
i tu pochowa. Pogrzeb odbył się w dniu 
19 grudnia 1927, przed samem Bożem 
Narodzeniem. Wtedy dopiero zrozumia-
łem, dlaczego Bóg mnie tak zmuszał 
do pojechania właśnie tego roku do 
Ameryki, kiedy trudności miałem prawie 
niepokonalne.
 Dopiero jednak po świętach wyjecha-
łem z Chester, dnia 30 grudnia stanąłem 
w Chicago i korzystałem z gościny Sióstr 
Franciszkanek na Avondale, a potem na 
Jakóbowie u X. Marcinka.
 Zacząłem szukać pracy. Pracowa-
łem u X. Prałata Tomasza Bony, u X. 
Buczacza po dwakroć, u X. Kasprzy-
ckiego, odwiedziłem moich krewnych 
i prawie wszystkich moich krajanów i 
dopiero po Wielkanocy wróciłem do X. 
Kruczka, Płoszaja, Gaździka i Krausa 
gdzie miałem zamówione prace, po 
wykonaniu których powróciłem znowu 
do Chicago.
 W tym czasie odwiedziłem moich 
krewnych w Pulaski Visconsin, w North 
Chicago, w East Chicago, a wreszcie w 
drodze przez Detroit, gdzie odwiedzi-
łem brata ciotecznego Józefa Stanka 
i przez Bufallo wróciłem w sierpniu do 
Chester, gdzie serdecznie pożegnałem 
się z księżmi: Płoszajem, Gaździkiem, 
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Krausem, Monkiewiczem i innymi kapła-
nami, do których ciągle wiele wdzięcz-
ności chowam. Następnie pojechałem 
do Passaic, gdzie pożegnałem się z X. 
Kanonikiem Kruczkiem i jego asysten-
tami i krewniakami. Po odwiedzeniu 
Skurowian w Fall River Mass, gdzie 
przebywałem w domu państwa Hara-
smus, wróciłem do Nowego Jorku i tu 
w dniu 8 sierpnia od Państwa Simistrów 
wsiadłem na okręt, by być w Rzeszowie 
w dniu 24 sierpnia.
 Przebywałem więc w Ameryce 11 
miesięcy i 11 dni, wygłosiłem kilkaset 
kazań, kilkadziesiąt odczytów, zrobiłem 
kilkaset wizyt u rodaków, a nigdy tej 
życzliwości nie zapomnę, jaką mię tam 
darzono.
 Wróciwszy do Polski, po wysileniu, 
po pracy bez spoczynku, zachorowałem 
ciężko. Już mi i życia nie sądzono, a 
mówiono o tysiącach licznych dolarów, 
które miałem rzekomo przywieźć. Fak-
tem zaś jest, że zapłaciwszy drogę, a 
nadto rozdawszy stypendja mszalne 
księżom za odprawione msze - z powo-
du niemożności odprawienia samemu 
- zostało mi 4.000 dolarów, z czego 500 
dolarów przeznaczyłem na Przeczycę, 
a 3.500 na kościół Chrystusa Króla w 
Rzeszowie.
 Tymczasem sama myśl budowy 
kościoła w Rzeszowie prawie zupełnie 
upadła, szczególnie z powodu mej 
choroby. Alem się po dwóch miesiącach 
dźwignął, dzięki Matce Boskiej Prze-
czyckiej, do której w modlitwach wtedy 
się udałem i znowu zacząłem pracę 
przygotowawczą.
 Plany kościoła, przeszedłszy wszyst-
kie władze wojewódzkie, miejskie i 
kościelne, dopiero za trzy lata zostały 
zatwierdzone, tak, że budowa została 

rozpoczęta aż w roku 1931.
I wtedy dopiero zaczęła się dla mnie 
praca, połączona z ustawiczną i wiel-
ką troską. Same mury kościoła miały 
kosztować 120.000 złotych, a ja miałem 
30.000!
 Pisz dalej odezwy wysyłaj, żebraj, 
jedź z kazaniami po diecezji, gódź ma-
terjał. Bóg błogosławił i Matka Boska 
Rzeszowska, bo oto po czterech latach 
trudów surowa budowa kościoła się koń-
czy z długiem 25.000 złotych. Długość 
kościoła 34 m, szer. 15 m, wspaniała 
kopuła z 2 wieżyczkami.
 Od 1 kwietnia 1934 roku prowadzę 
budowę kościoła już za własne pie-
niądze, często z miesięcznej pensji i 
z dochodów za msze. A tu przychodzi 
wewnętrzne urządzenie kościoła. Ale 
Pan Bóg ma więcej, niż rozdał.
 W tej pracy ciągle mi była pomocną 
Polonja Amerykańska. Niech Wam Bóg 
błogosławi. Obok tego od r. 1919 jestem 
skarbnikiem Towarzystwa pomocy bied-
nej młodzieży w Rzeszowie, a którego 
prezesem jest sędzia najwyższy w Rze-
szowie.
 Tyle mojej pracy lichej, słabej, tyle 
życia grzesznego, nie świętego. A jed-
nak Pan Bóg przezemnie grzesznego, 
marnego człowieka każe Wam błogosła-
wić.
 Otóż Wam ja grzeszny, ale zawszeć 
kapłan, błogosławię Waszej pracy, nad 
duszą Waszą, aby ona była coraz lep-
szą, w pracy nad zbliżeniem się do nieba 
i w pracy doczesnej. Oby Bóg przez 
moje błogosławieństwo zesłał Wam 
polepszenie bytu, abyście mieli pracę; 
błogosławię świętym, aby się coraz 
bardziej uświęcali, grzesznikom, aby 
do Boga wrócili, chorym, aby z chorób 
swych powstali, błogosławię Waszym 

dzieciom, aby niewinność zachowały.
Jeszcze jedno błogosławieństwo koń-
cowe daję, aby nas wszystkich Bóg 
na Sądzie Bożym po prawicy postawić 
raczył. 
 Życie prowadzę skromne, obchodzę 
się bez stałej służby, mam tylko docho-
dzącą posługaczkę, a co miałem mająt-
ku to rozdałem. Jeżeliby mi kto przysłał 
jakiś grosz z okazji mego jubileuszu, 
obrócę go na dobre cele.
 Chciano mnie ozdobić godnością 
prałata Ojca świętego, ale prosiłem 
X. Biskupa, aby mię nie odznaczał, a 
nawet z tych odznaczeń, które miałem 
zrezygnowałem. Zrobiłem to dlatego, że 
to co tu przedstawiłem to Bóg pracował 
we mnie, sam sobie żadnych zasług nie 
przypisuję, gdy, jak w całem mem życiu, 
tak i w tych dziełach i zamysłach Bóg mi 
dopomagał i prowadził, a ja byłem tylko 
niegodnym i nieudolnym wykonawcą 
łaski Boskiej.
 Proszę się pomodlić na moją intencję, 
o odpuszczenie moich grzechów i o 
dostanie się do nieba i o świętość mego 
życia kapłańskiego proszę o bukiecik 
duchowny.
 A ja za sobą i za Wami Wszystkiemi 
ofiaruję trzy msze święte w dniu 24 
czerwca przed Cudowną Statuą Matki 
Boskiej w Przeczycy, dnia 30 czerwca 
w Rzeszowie, również przed Cudowną 
Statuą Matki Boskiej, oraz 3 lipca w 
Leżajsku, po rekolekcjach, które razem 
z 24 moimi kolegami w jednym dniu 
wyświęconymi, wspólnie odprawiać 
będziemy.
 Niech Was błogosławi Bóg Ojciec, † 
Syn Boży i † Duch Święty, których łasce 
Was polecam. Amen.

X. Dr Józef Jałowy

Konkurs szopek

Z inicjatywy ks. Wojciecha Wiśniow- 
skiego zorganizowano w naszej 

parafii konkurs dla dzieci ze szkół 
podstawowych na Szopkę Bożonaro-
dzeniową. Do konkursu swoje prace 
zgłosili uczniowie ze szkół w Brzostku 
i Nawsia Brzosteckiego. W każdej ze 
szkół wybrano najlepsze prace. Drobne 
upominki otrzymali wszyscy uczestnicy. 
Natomiast nagrody dla zwycięzców fun-
dowali: Komitet Rodzicielski przy Szkole 
Podstawowej w Brzostku, Rada Gminy 
w Brzostku oraz ks. proboszcz Czesław 
Szewczyk. Najlepsze prace w Nawsiu 
przedstawili: Grzegorz Fiołek i Daniel 
Sobierajski  z kl. VII, Piotr i Katarzyna 
Fryc  z kl. IV, V oraz Mateusz Stojak, 

Michał Stojak i Tomasz Józefczyk  z kl. 
V. Natomiast w Brzostku: Ryszard Pie-
trzycki z kl. VIIc, Rafał Fundakowski z kl. 
IVb i  Mateusz Piątek z kl. Vc. Ogółem 
przedstawiono do oceny  55 szopek 
wykonanych bardzo różnymi technika-
mi. Nagrodzone prace można oglądać 
w kościele parafialnym oraz Gminnym 
Ośrodku Kultury w Brzostku.

Odznaki 
za działalność kulturalną

Podczas spotkania sumującego dzia- 
łalność Pracowników Kultury w 

Województwie Tarnowskim, które odbyło 
się 18 grudnia w sali Rady Tarnowskiego 
Ratusza Wojewoda Tarnowski Aleksan-
der Grad wręczał odznaczenia i odznaki 
przyznane przez Ministra Kultury i Sztuki 
Rzeczpospolitej. Odznaki Zasłużony 
Działacz Kultury odebrali również Marta 
Król, ks. Bogdan Stanaszek i Urszula 
Wojnarowska.

Warto przeczytać, warto mieć

Na początku roku ukazał się kolejny  
tom "Rocznika Brzosteckiego" 

pod redakcją ks. B. Stanaszka. Czwarty 
już tom zawiera artykuły o Brzostku w 
czasie I wojny światowej, o ołtarzu św. 
Leonarda oraz o gminie żydowskiej w 
Brzostku i zmianach społeczno-gospo-
darczych zachodzących w latach 1894-
1938. Wśród źródeł znajdziemy wykaz 
księży pracujących w naszej parafii, 
raporty proboszczów o stratach spo-
wodowanych przez I wojnę światową. Z 
wielką swadą snuje swoje opowieści o 
dawnym Brzostku Pani Apolonia Bejska. 
Tradycyjnie w ostatniej części "Roczni-
ka" zamieszczono sprawozdania: z dzia-
łalności Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej, 40-lecia Zespołu Szkół 
Rolniczych i 50-lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich w Brzostku. Uzupełnieniem są 
informacje o wyborach samorządowych 
w 1998 r. Pozycja szczególnie polecana 
do bibliotek szkolnych!
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dr Adam Bogusz, Kraków 1902 r.

HISTORYA RZEZI 1846 r.

Ażeby dokładnie zrozumieć wypad- 
ki zaszłe w Siedliskach i okolicy w 

r. 1846, trzeba koniecznie zapoznać się 
bliżej z osobą mego dziadka i jego fami-
lią, jako też osobą poddanego Jakóba 
Szeli, głównego aktora tych wypadków, 
wreszcie ze stosunkami ówczesnymi 
dworu do poddanych i naodwrót.
 Dziad mój Stanisław, urodzony w r. 
1760, odebrał wyższe wykształcenie 
początkowo w konwikcie Pijarów na 
Żoliborzu w Warszawie, a ciesząc się 
protekcyą biskupa Naruszewicza, obcu-
jąc z wybitnemi osobami sejmu cztero-
letniego, przejęty był ideami konstytucyi 
3 Maja i jej liberalnymi zasadami.
 W r. 1782, jako 22-letni młodzieniec, 
praktykował przy sądzie grodzkim w 
Pilźnie, gdzie starszy jego brat Wojciech 
był adwokatem. W r. 1795 poślubił 
Apolonię Stojowską, młodszą córkę 
burgrabiego Nikodema Stojowskiego 
z Dąbrowy, za którą wziął w posagu 
Siedliska i Smarzowę.
 To też gdy osiadł na wsi i objął go-
spodarstwo w Siedliskach i Smarzowy, 
stosunek dworu do poddanych był jak 
najlepszy, gdyż tak dziadek, jak i babka, 
osoby wyższego wykształcenia i dobre-
go serca, dbali o to tylko, ażeby uzyskać 
miłość poddanych. Dwór w Siedliskach 
był zatem siedliskiem wszystkich cnót, 
jakiemi się ówczesne obywatelstwo 
odznaczało.
 Tam się gromadziła nietylko wszyst-
ka szlachta, gęsto rozsiadła w tamtej 
okolicy, ale spieszył każdy, kto pragnął 
rozrywki, porady, pomocy. Kajetan 
Koźmian wspomina także w swych 
pamiętnikach dwór Siedliski, który 
odwiedzał w r. 1829 bawiąc u Kajetana 
Bobrownickiego w Jaworzu.
 Wiadomą jest rzeczą, że ten wpływ 
i stanowisko dworu szlacheckiego w 

Galicyi w owych czasach nie był na 
rękę ówczesnemu rządowi i że prawie 
każdy większy dwór stał pod nadzorem 
policyjnym starosty.
 Taki nadzór wykonywał co do dworu 
siedliskiego poddany ze wsi Smarzowy 
Jakób Szela, jak świadczą dowody, 
które poniżej przytoczę. Zanim skreślę 
jego życiorys muszę nadmienić, że w r. 
1835 nastąpił dział majątkowy między 
rodzinę dziadka, na mocy którego Sied-
liska otrzymał trzeci z rzędu syn dziada, 
stryj Wiktoryn, Smarzowę najmłodszy 
syn Nikodem, mój ojciec Henryk Ża-
rówkę, stryj Stanisław Rzędzianowice, 
zaś najstarszy stryj Feliks z Rzemienia 
i ciotka Ludwika Gorayska z Moderówki 
przeznaczony mieli spłat w gotówce.
 Jurysdykcyę dominikalną w Siedli-
skach i Smarzowy sprawował wspólny 
mandataryusz z siedzibą w Siedliskach, 
nad którym czuwał stryj Wiktoryn jako 
dziedzic. Przy nim mieszkał do śmierci 
dziadek w głównym dworze, a babka, 
chcąc być bliżej kościoła, osiadła na 
starość na folwarku górnym w Siedli-
skach, gdzie ją zastały wypadki z dnia 
20 lutego 1846 r. 
 Stryjowi Wiktorynowi cała rodzina 
i sąsiedzi oddawali jak największe 
pochwały dla jego ludzkości, dobrego 
serca i ducha poświęcenia dla krewnych 
i poddanych. Jeden tylko Jakób Szela 
od dawna czuł nienawiść do dworu w 
Siedliskach i Smarzowy, a powody tej 
nienawiści były więcej natury osobistej, 
niż politycznej. 
 Jakób Szela urodził się w Smarzowy 
15 listopada 1787 r. z ojca Jana zagrod-
nika i Anny Łukasikówny i od młodego 
wieku odznaczał się zuchwałością i 
stanowczością. Ponieważ jego starszy 
brat Kazimierz objął gospodarstwo po 
ojcu, zatem na Jakóba wypadał wów-
czas obowiązek służby wojskowej.
 Gdy miał stawać do asenterunku, 
z szybką determinacyą odciął sobie 
siekierą dwa palce u lewej ręki i w ten 
sposób uwolnił się od wojska. 
 Z zawodu był kołodziejem i cieślą 
i pracował we dworze w Smarzowy. 
Czytać ani pisać nie umiał, ale był 
inteligentny i wkrótce wysunął się na 
przewodnika i doradcę chłopskiego 
we wszystkich sprawach gminnych i 
imponował im nieraz zdrowem zdaniem 
i stanowczością.
 Wyszukując ciągle zatargi i procesy z 
dworem, podjudzał i buntował włościan, 
którzy, go obrali plenipotentem (depu-
tatem gminnym) do wszystkich spraw 

poddanych z dworem o tak zwane 
praegrawacye pańszczyźniane. W tym 
charakterze zatwierdził go starosta tar-
nowski Breindel, pomimo sprzeciwienia 
się dominium i oporu stryja Wiktoryna, 
wykazującego starostwu różne sprawki 
Szeli, które na jego sumieniu ciążyły. 
Szela już od dawna miał zasługi u 
rządu, szpiegując i donosząc różne 
szczegóły o zachowaniu się dworów w 
czasie rewolucyi w r. 1830 i następnych, 
gdy do Galicyi cisnęli się emigranci.
 Dziadek mój, mając syna Feliksa w 
wojsku polskiem w Warszawie i ciągłe 
stosunki z Królestwem, nieraz wyjeż-
dżał za Wisłę w czasie tego powstania, 
zwłaszcza, że i dwaj jego młodsi syno-
wie, Henryk i Nikodem, wyruszyli na 
plac boju z legią nadwiślańską.
 Ojciec mój Henryk, będąc wówczas 
już prokuratorem trybunału Rzeczy-
pospolitej Krakowskiej, wziął urlop i 
wyruszył do powstania, za co w roku 
1842 dostał dymisyję jako »politisch 
verdächtig«.
 Szela nietylko w cyrkule w Tarnowie, 
ale w namiestnictwie we Lwowie od-
dawna miał łaski i uznanie. Kilkakrotnie 
udawał się piechotą ze Smarzowy do 
Lwowa, przeszło 30 mil drogi, z denun-
cyacyą na dwory i wnosił pisemne poda-
nia wprost do namiestnika arcyksięcia 
Ferdynanda, które mu układał pisarz 
pokątny, jego przyboczny sekretarz, ex- 
kapral Winiarski z Brzostku, z pieniędzy 
gminnych opłacany.
 Jedno takie niemieckie podanie w 
dniu 6 czerwca 1833 do L. 35744 do 
gubernium we Lwowie wniesione po-
siadam w oryginale i załączam pod A.
 W podaniu tem odwołuje się Szela 
na swoją dawniejszą skargę przeciw 
dominium Siedliska Smarzowa wniesio-
ną o przeciążenie chłopów i przywodzi, 
że zaledwie w dniu 28 listopada 1832 
r. powrócił z swej podróży pieszej ze 
Lwowa, osadził go mandataryusz w 
areszcie i w sam dzień Nowego Roku 
(1833) kazał go pędzić skutego na 
pośmiewisko do kościoła na nabożeń-
stwo, a wreszcie przetrzymawszy go 
w areszcie bez powodu 7 dni dał mu 
do zrozumienia ażeby się więcej bez 
pozwolenia dworu nic wydalał. Na po-
daniu tem podpisany jest Jakób Szela 
krzyżem jako »Smarzower Gemeinde 
mit Kreisamtsbewilligung gesetzmässig 
angebrachter Deputat«, a tytuł opiewa 
bombastycznie: An Seine Allerdurch 
leuchtigste Vice-Majestät Galizien, 
Lodomerien etc. Namiestnikiem był już 

Stanisław z Ziemblic Bogusz
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bowiem wtedy arcyksiążę Ferdynand de 
Este, a jego przybocznym doradcą bar. 
Krieg.
 Naturalnie, że podanie to, jak świad-
czy referat in »dorso« z 26 czerwca 
1833 »dem Tarnower Kreisamte zur 
Amtshandlung« odstąpiono, a stanow-
cze załatwienie tych podań nastąpiło 20 
lutego 1848 r.
 Do żywota Szeli trzeba dodać, że 
tenże miał cztery żony. Najprzód ożenił 
się z Rozalią Chodorzanką, wychowan-
ką dworską dziadostwa, po której wziął 
zagrodą w Smarzowy przez dwór jej 
darowaną. Bijąc ją niemiłosiernie za 
wdzięczność i przywiązanie do dworu, 
wkrótce się jej pozbył.
 Stryj Feliks, gospodarując później 
jakiś czas w Smarzowy, lubił i wyróżniał 
Szelę, który był zręcznym kołodziejem i 
zrobił mu nawet ładne sanki. Trzymając 
chłopów w rygorze wojskowym jako 
konstantynowski żołnierz i Szela był 
potulnym. Wtedy to w nagrodę nadał mu 
stryj Feliks lepszą zagrodę w Smarzowy 
i osadził na nowej, a tamtą odebrał. O 
tę zagrodę wytoczyła familia Chodorów 
proces przeciw synowi Szeli Stanisła-
wowi, ale się nie utrzymała i zagroda 
Nr 8 oznaczona znajduje się do dziś 
dnia w posiadaniu jego prawnuka, także 
Jakóba Szeli.
 Po śmierci Chodorzanki ożenił się 
Jakób Szela z Agnieszką Prebendow-
ską, córką zagrodnika, której ojciec był 
jego gorącym zwolennikiem z powodu 
ciągłej opozycyi z dworem. Ta także nie 
długo żyła, a Szela mając opinię tyrana 
na żony, nie mógł znaleźć odpowiedniej 
kandydatki we wsi rodzinnej i ożenił się 
po raz trzeci z jakąś dziewczyną z obcej 
wsi, którą tak bił i katował, że od niego 
uciekła i wkrótce umarła.
 W r. 1831 podczas powstania pojął 
wreszcie 15-letnią dziewczynę Niewia-
rowską, choć sam liczył już lat 34.
 Tę żonę bardzo lubił i był o nią tak 
zazdrosny, że ją na krok nie wypuszczał 
z domu, a swego parobka, którego po-
sądzał o miłostki z żoną, tak zbił kijem, 
że ten wskutek tego ducha wyzionął. 
Opinia we wsi posądzała także Szelę 
o zabicie żyda Maślanki, krewnego 
arendarza Szuchera ze Siedlisk, który w 
tajemniczy sposób zabity obrabowany 
został w lesie Smarzowskim w chwili, 
gdy szedł na jarmark do Brzostku.
 Podejrzenie wzrosło, gdy wkrótce 
po tem morderstwie Szela przyszedł do 
pieniędzy, zaczął się porządniej ubierać 
w długi czarny płaszcz, którym swój 
ubiór płócienny okrywał i żył dostatnio.
 O tych podejrzeniach donosiło do-
minium do starostwa w Tarnowie, ale 
zasługi Szeli sprawiły, że wszystkie 
dochodzenia pozostały bez skutku. Zu-
chwalstwo jego i opór przeciw dworowi 

rosło coraz bardziej, skoro poczuł, że 
ma opiekuna w staroście tarnowskim, 
który go na kanapie sadzał, z nim 
konferencye odbywał i łudził obietnicą 
zniesienia pańszczyzny. Starostą w 
Tarnowie był od r. 1833 osławiony Józef 
Breinl von Wallenstern, którego opinia 
kraju mieni słusznie wspólnikiem Sze-
li.
 Na kilka lat przed wybuchem ka-
tastrofy Szela nie odrabiał żadnej 
pańszczyzny i buntował innych, aby to 
samo czynili, gromadząc ich u siebie na 
narady i przywodząc, że trzeba wysłać 
deputacyę do Wiednia do cesarza, 
aby się raz dowiedzieć na pewno, co 
oni powinni oddawać dworowi i jaką 
odrabiać pańszczyznę. Na tę deputa-
cyę i koszta pisarza wybierał podatek 
z każdej chałupy po dwa cwancygiery 
i sam miał ochotę przejechać się, a 
może przejść piechotą do Wiednia.
 Dominium było bezbronne wobec tej 
agitacyi Szeli, na którą widocznie rząd 
pozwalał i tolerował jak zwykle według 
zasady: divide et impera!
 Do tego przyczyniła się także ta 
okoliczność, że stryj Nikodem ze Sma-
rzowy został porażony na nogi i kilka 
lat przed śmiercią nie wstawał z łóżka, 
a stryj Wiktoryn w Siedliskach przebył 
silny tyfus i także nie mógł skutecznie 
poskramiać wybryków Szeli.
 Ten stan przetrwał aż do r. 1846. 
Wybuch i przebieg powstania lutowego 
znany jest i opisany dokładnie przez 
wielu pisarzy, a w ostatnich czasach 
przez Sznür-Pepłowskiego w dziele 
»Z przeszłości Galicyi (1772-1882)«. 
Szczegóły jednak, dotyczące naszej 
familii i wypadków w Siedliskach i oko-
licy w dniu 20 lutego 1846 r. zaszłych 
są niedokładne i mylnie przedstawione 
we wszystkich tych opisach. Pisząc 
historyę Siedlisk niepodobna zbyć 
milczeniem najważniejszego z nich 
epizodu z roku 1846, jak to czynią 
źródła urzędowe. Szczegóły te czerpa-
łem z opowiadań ojca mego Henryka, 
który pierwszy wystąpił z ich opisem z 
protestem w dziennikach francuskich, 
z pamiętnika ciotki Ludwiki Gorayskiej 
z r. 1848, z zapisków ks. proboszcza 
Jurczaka w Siedliskach i z relacyi 
wiarygodnych osób na miejscu zbie-
ranych.
 Ciotka Gorayska na wieść o wybu-
chu powstania wracając z Wiednia, 
gdzie z dziećmi dla edukacyi bawiła, 
przyjechała do Tarnowa w dniu 21 lute-
go 1846 i zbierała szczegóły po drodze 
celem ułożenia memoryału do tronu, 
który mój ojciec Henryk imieniem całej 
rodziny podał. Z memoryałem tym uda-
ła się zaraz ciotka Gorayska do Wied-
nia, a mając posłuchanie u arcyksięcia 
Ludwika i ministra Kolowrata, prosiła o 

zesłanie komisyi z Wiednia, z pominię-
ciem Tarnowa i Rzeszowa, gdzie sąd 
kryminalny właściwy rezydował w celu 
badania tylu zbrodni i nadużyć władzy. 
Pomimo przyrzeczenia, zamiast z 
Wiednia, wysłano dopiero w czerwcu 
1846 komisyę śledczą z Rzeszowa do 
Pilzna, a jak się ta komisya odbyła, 
opowiem później, wpierw muszę opi-
sać wypadki dnia 20 lutego 1846 w 
Siedliskach i Smarzowy zaszłe.
 O przygotowaniach do powstania 
lutowego wiedzieli wszyscy w Galicyi, 
a najlepiej o tem był poinformowa-
ny rząd, który organizował obronę 
chłopską. Trzeźwiejsze umysły prze-
widywały, że się na tem może skoń-
czyć, że chłopi rzucą się na swoich 
panów. Między tymi był i stryj Feliks 
z Rzemienia, który chociaż był szwa-
grem Franciszka hr. Wiesiołowskiego, 
naczelnika tego ruchu i mieszkał w 
sąsiedztwie Wojsławia, jego majątku, 
to jednak jako dawny konstantynowski 
żołnierz różnił się z nim zasadniczo co 
do polityki i całą tę ruchawkę uważał za 
szaleństwo, przewidując, czem się to 
może skończyć. Z tego powodu radził 
familii, ażeby się w Rzemieniu u niego 
zgromadziła, gdyż mając obronny za-
mek, łatwiej i bezpieczniej można było 
przetrwać tę chwilę.
 Chociaż nikt z rodziny naszej nie 
należał do spisku, to jednak nie po-
dzielali obaw stryja Feliksa i każdy 
najspokojniej siedział w domu u siebie. 
Na imieniny babki Apolonii 9 lutego 
zjechali się nawet do Siedlisk stryjenka 
Stanisławowa z Rzędzianowic (Marya 
ze Stojowskich) wraz z 15-letnim sy-
nem Włodzimierzem, Tytus Bogusz z 
Lubasza nad Wisłą, bratanek dziadka, 
i dwaj mali synowie stryja Feliksa z 
Rzemienia 10-letni Zdzisław i 8-letni 
Alfred z guwernerem Emilem Pohore-
ckim, pochodzącym z Gorzejowej, wsi 
graniczącej z Siedliskami, gdzie było 
trzech drobnych właścicieli szlachty.
 Jak wiadomo, termin wybuchu 
powstania przyspieszono o kilka dni i 
naznaczono wybuch w Tarnowskiem 
na 18 lutego. Tegoż dnia padł pierwszy 
strzał w Pilźnie z ręki spiskowca Józefa 
Kapuścińskiego przeciw burmistrzowi 
Marklowi. Na ten dzień 18 lutego zwo-
łał starosta tarnowski, Józef Braindl, 
deputowanych chłopów z gmin okolicz-
nych na naradę do Tarnowa, a między 
innymi był także Jakób Szela. Ks. Jan 
Jurczak, proboszcz z Siedlisk, widział, 
jak dnia 16 lutego przyszedł żołnierz 
po Szelę do Smarzowy i prowadził go 
do Tarnowa, co także widział Ignacy 
Zabierzowski, właściciel Gorzejowy, 
gdyż koło jego dworu w Gorzejowy 
przechodzili.

c. d. n.
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Większymi dopływami, które na od- 
cinku od Jasła do Mielca uchodzą 

do rzeki Wisłoki są: Ropa, Jasiołka, 
Dulcza, Czarna Tarnowska, Wielopolka 
i Tuszymka.
 Ropa według wskaźników fizyko-
chemicznych prowadzi wody odpowia-
dające II klasie czystości. Decyduje 
o tym stężenie azotu azotynowego, 
fosforanów i fosforu ogólnego.
Wskaźniki tlenowe odpowiadają I klasie 
czystości. Zanieczyszczenia specyficzne 
pozostają na poziomie 1 klasy czysto-
ści. W okresie wezbrań powodziowych 
(VIII) obserwowano wzrost stężeń fenoli 
do wartości odpowiadających klasie II. 
Bakteriologicznie wody rzeki Ropy są 
poza klasyfikacją.
 Jasiołka, główny odbiornik ścieków 
przemysłowych i komunalnych z Jasła, 
pod względem fizyko-chemicznym wpro-
wadza do Wisłoki wody odpowiadające 
III klasie czystości. Decydują o tym 
stężenia azotu azotynowego. Stan sa-
nitarny rzeki nie odpowiada normom.
 Dulcza, odbiornik ścieków przemy-
słowych (przetwórstwo mięsne) oraz 
komunalnych z miejscowości poło-
żonych wzdłuż jej biegu, uchodzi do 

DOPŁYWY RZEKI WISŁOKI
Wisłoki niosąc wody pozaklasowe tak 
pod względem fizyko-chemicznym jak 
i bakterio-logicznym. Decydują o tym 
stężenia azotu azotynowego, podczas 
gdy stężenia pozostałych Zanieczysz-
czeń z grupy biogenów odpowiadają II 
(fosforany) i III klasie czystości (fosfor 
ogólny).
 Czarna Tarnowska, odwadniając te-
reny rolnicze, w ujściowym odcinku jest 
odbiornikiem ścieków socjalno-bytowych 
z miejscowości Straszęcin. Uchodzi do 
Wisłoki niosąc wody odpowiadające 
pod względem fizyko-chemicznym i 
bakteriologicznym wody pozaklasowe. 
O ocenie fizyko-chemicznej decyduje 
azot azotynowy, pozostałe wskaźniki z 
grupy biogenów odpowiadają II klasie 
czystości. Wskaźniki tlenowe odpowia-
dają II klasie czystości ze względu na 
stężenia substancji organicznych trud-
no utlenialnych, charakteryzowanych 
wskaźnikiem ChZT-Cr. Stężenia metali 
ciężkich oraz fenoli odpowiadają I klasie 
czystości.
 Wielopolka, będąca odbiornikiem 
ścieków komunalnych i przemysłowych 
(przemysł cukrowniczy, chemiczny) 
uchodzi do Wisłoki niosąc wody poza-

klasowe tak pod względem fizyko-che-
micznym jak i sanitarnym. O takiej klasy-
fikacji we wskaźnikach fizyko-chemicz-
nych decydują: azot azotynowy i fosfor 
ogólny. Zanieczyszczenia organiczne 
plasują się na poziomie dopuszczalnym 
dla II klasy czystości. Metale ciężkie z 
grupy zanieczyszczeń specyficznych 
odpowiadają klasie I, natomiast fenole 
klasie II.
 Tuszymka w ujściowym odcinku 
prowadzi pod względem fizyko-che-
micznym wody odpowiadające III klasie 
czy-stości. O ocenie fizyko-chemicznej 
decyduje stężenie fosforu ogólnego. 
Klasie III odpowiadają także substancje 
orga-niczne ze względu na zanieczysz-
czenia charakteryzowane wskaźnikiem 
ChZT-Mn. Fosforany i azot azotynowy 
pozo-stają na poziomie II klasy czy-
stości. Zanieczyszczenia specyficzne 
tj. metale ciężkie i fenole pozostają na 
poziomie dopuszczalnym dla I klasy 
czystości. W całym okresie badawczym 
nie notowano stężeń formaldehydu, 
zanieczyszcze-nia specyficznego dla 
tego cieku, które w latach minionych 
były powodem degradacji wód tak Tu-
szymki jak i Wielo-polki, przekraczają-
cych wartości dopuszczalne dla I klasy 
czystości. Stan sanitarny Tuszymki 
odpowiada klasie III.

W krajach wielu narodów świata  
(Francja, Włochy, Grecja, kraje 

arabskie) jagnięcina i baranina obok 
wołowiny jest podstawowym rodzajem 
spożywanego mięsa.
 W Polsce mięso owcze traktuje się 
jeszcze jako coś gorszego od popularnej 
wieprzowiny i wołowiny. Niechęć do 
spożywania baraniny datuje się jesz-
cze z czasów, kiedy hodowano owce o 
użytkowości wełnistej i niesmacznym 
mięsie.
 Do utrzymania się tej awersji przy-
czyniło się również przeznaczanie w 
latach siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych na rynek krajowy mięsa ze sztuk 
starych lub wybrakowanych, często 
przetłuszczonych. Pochodziło ono w 
dużym za-kresie z importu - głównie 
Nowej Zelandii - wiele lat składowane 
w magazynach giełdy londyńskiej.
 Dlatego też społeczeństwo zniechę-
ciło się do tego gatunku mięsa, traktując 
go jako najgorsze. Jest to przekonanie 

Co wiemy o jagnięcinie?
sprzeczne z opinią ogólnoświatową 
i w poważnym stopniu zubaża nasze 
jadłospisy domowe.
 Obecnie do hodowli wprowadzono 
wiele ras owiec mięsnych lub odchowu-
je się jagnięta krzyżówkowe po trykach 
mięsnych, które dają wspaniałe mięso 
o dużych walorach smakowych.
 Najsmaczniejsze jest mięso z jagniąt 
młodych do 0,5 roku życia. Im młodsze 
jagnię, tym mięso smaczniejsze.
 Barwa mięsa jagnięcego powinna 
być jasnoczerwona, tłuszcz jędrny i 
biały. Mięso ze zwierząt starszych jest 
ciemno czerwone, a łój żółty, który 
nadaje mu specyficzny aromat.
 Mięso jagnięce jest bardzo pożywne 
i lekko strawne. Ponadto zawiera więcej 
niż inne gatunki mięsa potasu, fosforu i 
magnezu, a więc pierwiastków potrzeb-
nych do rozwoju organizmu ludzkiego, 
a przede wszystkim kośćca u dzieci.
 Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje fakt, że jagnięcinę cechuje wy-

soka zawartość białka spełniającego 
poważną rolę w procesach życiowych 
organizmu ludzkiego. Jego zawartość 
zależy jednak od jego tłustości - im 
mięso tłuściejsze, tym mniej znajduje 
się w nim białka.
 W chudej baraninie znajduje się 
około:

20% białka
6,4% tłuszczu
0,4% węglowodanów
72,1% wody
1,8% żelaza
oraz witaminy: A, B1, B2, PP.

 Mięso owcze z biologiczno-medycz-
nego punktu widzenia uznawane jest w 
Europie Zachodniej za fenomen.
 Prowadzone we Francji intensywne 
badania naukowe wskazują na wystę-
powanie w mięsie, a także w mleku 
owczym czynnika ochronnego, który 
ogranicza rozwój chorób nowotwo-
rowych. Przypuszczalnie są nimi tak 
zwane kwasy orotowe znajdujące się 
we wszystkich organach i mięśniach, 
szczególnie w wątrobie, śledzionie, ser-



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 11

Rady Praktyczne dr Jana Granda
Bonifratra z Kalwarii Zebrzydowskiej

cu oraz mleku. Właśnie z tego względu 
lekarze Europy Zachodniej zalecają 
spożywanie mięsa i mleka owczego 
jako niezwykle zdrowej żywności.
 Wytwarzane przez organizm owcy 
kwasy orotowe są wykorzystywane 
już do produkcji antyrakowych prepa-
ratów medycznych i leków. Wyciągi z 
wątroby oraz śledziony stosowane są 
od dłuższego czasu w terapii złośliwych 
schorzeń.
 Prawdopodobnie nikt z konsumen-
tów nie wie, że jagnięcina zawiera 
znikome ilości cholesterolu, którego 
zawartość jest porównywana z mię-
sem drobiowym. Nie dostrzeganie 
walorów odżywczych jagnięciny oraz 
ograniczony do niej dostęp krajowego 
konsumenta uznać należy za poważny 
brak w jadłospisie zdrowo i smacznie 
odżywiającego się człowieka - szcze-
gólnie dzieci i młodzieży.
 Charakterystyczny smak potraw z 
jagnięciny zależy w dużym stopniu od 
stosowanych przypraw. Dlatego też 

należy stosować do każdej potrawy 
umiejętnie po kilka przypraw. Comber 
pieczony z młodego jagnięcia, jak i 
inne elementy należą do dań wykwin-
tnych i mogą wejść do jadłospisów 
wystawniejszych obiadów i przyjęć 
okolicznościowych.
 W takich krajach jak: Wielka Bry-
tania, Hiszpania, Francja, Włochy i 
Niemcy serwowane potrawy z jagnię-
ciny uświetniają każde przyjęcie i są 
wyrazem gościnności oraz elegancji. 
Ich niepowtarzalny smak zaspokaja 
niejednego smakosza.
 Pomimo tych wszystkich zalet jag-
nięcina nie jest jeszcze w pełni dostępna 
na polskim rynku. Serwują ją tylko nie-
które restauracje w dużych miastach, 
często importowaną z Włoch, Nowej 
Zelandii i Australii.
 Mięso jagnięce i wyroby grilowe 
można kupić w Polsce głównie w sie-
ciach hipermarketów.
 Mięso w wyrobach grilowych jest 
przyprawiane naturalnymi przyprawa-

mi ziołowymi o wspaniałym smaku, 
które należy traktować jako żywność 
najwyższej jakości. Brak typowych 
dodatków do mięsa i konserwantów 
czyni je wyjątkowo zdrowymi.
 Wprawdzie rolnicy narzekają na 
opłacalność produkcji owczarskiej, ale 
trzeba podkreślić, że owczarstwo na 
dzień dzisiejszy ma rynki zbytu i to nie-
ograniczone. Ponadto do każdej matki 
jest dotacja z budżetu państwa, a zakład 
uboju owiec w Lesku ma ogromne 
możliwości eksportowe na rynek Unii 
Europejskiej. Również bardzo dobrze 
rozwija się konsumpcja jagnięciny w 
kraju. Obecnie 80% produkcji zakładu 
jest sprzedawane na rynku krajowym, 
a tylko 20 % eksportowane głównie do 
Włoch.
Jeżeli dzisiaj rolnicy nie zdecydują 
się na produkcję owczarską to nasze 
miejsce na rynku europejskim zajmie 
Hiszpania, która bardzo mocno rozwija 
pogłowie owiec.

KASZA GRYCZANA - zapobiega żylakom, różnym 
wylewom mózgowym, chorobom krążenia. Gryka po-
siada drogocenną rutynę. Z niej produkuje się Rutisol 
- pastylki, dla tych, którzy mają miażdżycowe kłopoty 
z oczami, z żylakami nóg lub odbytu (hemoroidami). 
Rutyna uelastycznia naczynia krwionośne i w 100% 
zabezpiecza przed paraliżem, przed wylewem krwi do 
mózgu, przed żylakami i zawałami. Kasza gryczana 
koniecznie powinna być raz albo dwa razy w tygodniu. 
Gotuje się ją tylko 10 minut. Wymytą kaszę zalewamy 
wrzącą wodą, wkładamy trochę masła, przykrywamy 
pokrywką. Po zagotowaniu przesuwamy w gorące 
miejsce i tam już sama dochodzi.
KASZA JĘCZMIENNA - krupnik zapobiega zwy-
rodnieniu kręgów stawowych. Ona je oliwi, dzięki cze-
mu nie "siadają" jeden na drugi. Wytwarza substancję, 
która regeneruje śluzówkę i maziówkę międzystawo-
wą. W tygodniu może być kasza gryczana na gęsto, raz 
jako krupnik gryczany na mleku, a kasza jęczmienna 2 
razy na gęsto - na niekorzyść ziemniaków, które mogą 
być raz w tygodniu, bo tylko rozsadzają brzuchy i 
zakwaszają przewód pokarmowy - i kasza jęczmienna 
raz w tygodniu na jarzynach jako krupnik.
KAPUSTA - na zimę konieczna jest beczka kiszonej 
kapusty. Kapusty nigdy nie należy "prać" ani "myć". 
Jeżeli jest zbyt kwaśna można dodać cukru lub włożyć 
10 dużych marchwi. Ona wyssie kwas. Nie wolno 
kapusty płukać, bo to, co pójdzie do zlewu, jest cen-
niejsze niż cały obiad - sama vit. C, która ułatwia 
pracę serca, dotlenienie mózgu, usuwa zmęczenie 
całego organizmu.

Firma Usługowo-Handlowa

»Brian Soft«
Nawsie Brzosteckie tel. 6831-200

	Oferuje po atrakcyjnych cenach:
– komputery i sprzęt komputerowy
– sieci komputerowe

(gwarancja, rachunek VAT, instalacja,
transport i bezpłatne przeszkolenie)

	Prowadzi kursy komputerowe dla począt-
kujących i zaawansowanych w zakresie:
– podstawy obsługi komputera
– edytor tekstu Word
– arkusz kalkulacyjny Excel
– księga dochodów i rozchodów
– programy obsługi firm
– programowanie w języku Pascal, C++, 

Visual Basic
 (świadectwo i rachunek)

	Wykonuje naprawy komputerów

Informacje pod numerem 6831-200
e-mail: sofian@polbox.com
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Szanowna Redakcjo
Gazety "Wiadomości Brzosteckich"

Będąc na urlopie w miejscowości Brzostek, gdzie bywam co roku,  
czytałam Wasze regionalne gazety poszukując wierszy Pani Zofii 

Jarmusz.
 Bardzo te wiersze mi się podobają. Przypominają mi środowisko, w 
którym wyrosłam. Szczególnie utkwił mi w pamięci wiersz "Żniwiarz". 
Komunikowałam się z Rodziną, która kupuje mi gazety, gdzie są wiersze 
Pani Zofii Jarmusz. Ostatnio jestem zaniepokojona, bo nie ma wierszy 
Pani Zofii. Gdy to jest możliwe proszę umieścić parę wierszy w/w 
Pani.

Z poważaniem 
Julia Słomska, Bytom

Od Redakcji: Przyznajemy się ze skruchą, że z powodu wyborów i 
polityki zaniedbaliśmy poezję w naszym piśmie. Nadal cenimy wiersze 
Pani Zofii i postaramy się umieszczać je w każdym numerze, jak i wiersze 
innych naszych znajomych autorów.

Wolne myśli
Z motyką na księżyc - Jest takie przysłowie.
Są też różne inne
O sercu, miłości czy o mądrej głowie
Jakaż to poezja - naiwne pisanie.
Przy wierszu prawdziwym
Marny rym - kochanie
Jak w bajce dziecinnej - gdzie żyją krasnale
Czytając te rymy 
Zadrwi ktoś zuchwale
Bo któż to zrozumie jeszcze inny powie.
Ze współczuciem spojrzy
Zlekceważy to słowo po słowie.
Twe myśli uparte - Jakże to powiedzieć?
I kogo zapytać? Poetę Wielkiego?
O te wszystkie rymy.
I co by pomyślał? - Cóż odpowie Tobie?
Rozgniewany srodze.
Pewnie westchnie w grobie.
A westchnienie Jego - przestrogą się stanie
Porzuć złudne myśli - nawet jeśli szczere.
Zapomnij, że będziesz na białym papierze,
Że ktokolwiek Twoją poezję zrozumie
Zaniechaj pisania. Ono nic nie znaczy, niczego 
nie umie.

1992 r.

"Kto czyta żyje wielokrotnie"
	 	 	 	 	 (A. Czechowicz)

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku
 z a p r a s z a

 Oprócz wypożyczalni można skorzystać z czytelni. Do 
wykorzystania na miejscu, jak również do wypożyczenia są 
następujące czasopisma:
	dziennik "Rzeczpospolita" 
 tygodniki: "Przekrój", "Przyjaciółka", "Kobieta i Życie", 

"Przewodnik Bibliograficzny"
	miesięczniki: "Świat Nauki", "Wiedza i Życie", "Nowe 

książki", "Bibliotekarz", "Poradnik Bibliotekarza", "Tar-
niny"

	"Wiadomości Brzosteckie"
	czasopisma dla dzieci i młodzieży: "Płomyczek", "Jestem", 

"Przyroda Polska"

Powrót z wygnania
Powracam myślą - jestem wcześniej - wczoraj
Aż do dnia Tego kiedy wracałam do wioski 
swojej.
Do gniazda poniszczonego,
Do popiołu.
Do ogrodu pustego,
Bez zieleni i kwiatów.
Tylko płot tam drewniany
Ledwo ziemi się trzyma
Wicher pochyla białym śniegiem zlepione
Krzywe jego ramiona. 
Ktoś ognisko rozpala
Ze zdziwieniem patrzyłam
Matka moja kartofle
Zmarznięte
W żółty ogień włożyła.
Radość wszystkich, że tutaj,
W domu prawie,
Nie u obcych, nie z dala!
Gdy wieczorem zmęczeni,
Matka posłanie ściele,
Do modlitwy uklęka.
Ot, już na swojej ziemi!
Tak nam trzeba niewiele
Aby być szczęśliwymi.

 Zofia Jarmusz

Wszystkim, którzy wzięli udział
w odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynku

naszego ojca i teścia

śp. Józefa Wojnarowskiego
składamy serdeczne podziękowania

za słowa otuchy, modlitwę i liczny udział
Wiesław i Urszula Wojnarowscy
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Szabla od komendanta (POL 15) 
- 6 II g. 1800, 7 II g. 1700

Godzilla (USA 12) 13 II g. 1800, 
14 II g. 1700

Ostatni dzwonek (POL 15) 20 II 
g. 1800, 21 II g. 1700

Armageddon (USA 15) 27 II g. 
1800, 28 II g. 1700

Z A P R A S Z A M Y

URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA

	zezwolenia na działalność usługową
	rejestracja działalności gospodarczej
	śluby cywilne
	wydawanie dowodów osobistych
	meldunki
	rejestracja narodzin i zgonów
	pomoc materialna i zasiłki
	pozwolenia na budowę
	zezwolenia na wyrąb drzew

SPRAWDŹ w urzędzie gminy: być może nie musisz jechać 
do powiatu, by załatwić daną sprawę!

POWIAT
W STAROSTWIE ZAŁATWIASZ 
PRAWIE WSZYSTKIE SPRA-
WY, KTÓRE DOTYCHCZAS 

ZAŁATWIAŁEŚ W URZĘDZIE 
REJONOWYM LUB 

WOJEWÓDZKIM

	wydawanie praw jazdy
	rejestracja pojazdów
	informacje z ewidencji gruntów i budynków
	wydawnie poświadczeń własności
	zmiana nazwiska
	zezwolenia na inwestycje niekorzystne dla 

środowiska
	Powiatowe Komendy Policji i Straży Pożar-

nej
	Powiatowe Inspektoraty: sanitarny, wetery-

naryjny, nadzoru budowlanego

GMINA
WSZYSTKIE SPRAWY, 
KTÓRE ZAŁATWIAŁEŚ 
W URZĘDZIE GMINY 

ZAŁATWIASZ 
TAM NADAL

Zanim udasz się do stolicy województwa, SPRAWDŹ w sta-
rostwie: być może sprawę załatwisz na miejscu!
W Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim załatwisz tylko 
nieliczne sprawy

PODKARPACKI 
URZĄD 

WOJEWÓDZKI
WOJEWODA

	WOJEWODA - odpowiada za wykonywanie 
polityki rządu na obszarze województwa

	MARSZAŁEK - reprezentuje samorząd 
województwa. Określa strategię i prowadzi 
politykę rozwoju regionu

Urząd Marszałkowski
ul. Grunwaldzka 15
35 - 959 Rzeszów
(017) 62 08 09

Marszałek Województwa
Bogdan Rzońca

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
ul. Grunwaldzka 15
35 - 959 Rzeszów
(017) 62 75 11

Wojewoda
Zygmunt Sieczkoś

Co i gdzie 
można załatwić

♦ układanie płytek, boazerii, parkietu
♦ cyklinowanie
♦ malowanie

Usługi Remontowo - Budowlane
JAN WĄSIK

Kamienica Górna 170, tel. 6833216

Do kogo
na skargę 
w Urzędzie Gminy
 Uchwalony 29 grudnia nowy regula-

min Organizacyjny Urzędu Gminy w 
Brzostku zawiera również szczegóło-
we zasady organizacji, przyjmowania, 
rejestrowania i załatwiania skarg i 
wniosków.
	Wójt gminy przyjmuje obywateli w 

sprawach skarg i wniosków w ponie-
działki w godzinach pracy Urzędu.
 Sekretarz Gminy, kierownicy i pozo-

stali pracownicy przyjmują obywateli 
codziennie w godzinach pracy Urzę-
du.
	Z przyjętych skarg i wniosków ustnie, 

sporządza się protokół.
 Jeśli skarga dotyczy pracownika i 

jest zgłaszana ustnie w gabinecie 
Wójta lub Sekretarza decydują oni 
czy podczas rozmowy ma być obecny 
pracownik, którego skarga dotyczy.
	Wszystkie skargi i wnioski wpływają-

ce do Urzędu oraz wnoszone ustnie do 
protokołu podlegają zarejestrowaniu w 
centralnym rejestrze skarg i wniosków 
prowadzonych na stanowisku ds. ewi-
dencji ludności i archiwum.
	Składane na piśmie skargi nie mogą 

być załatwiane przez osoby, których 
skarga dotyczy.
	Najpóźniej w dniu, w którym upływa 

termin załatwiania sprawy, należy 
złożyć na stanowisku ds. ewidencji 
ludności kopię odpowiedzi udzielonej 
obywatelowi.
	Bieżący nadzór i kontrolę nad pra-

widłowym i terminowym załatwianiem 
skarg i wniosków sprawuje Sekretarz 
Gminy.

Repertuar
kina
"Przyszłość"
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Turniej szachowy o puchar Wójta Gminy

SZACHY RODZINNE
W dniu 6 grudnia 1998 roku w  

Domu Kultury w Brzostku odbył 
się turniej szachowy o puchar Wójta 
Gminy.
 W szranki stanęło 36 zawodników: 18 
seniorów i 18 juniorów. Liczba uczestni-
ków przeszła najśmielsze oczekiwania 
organizatorów - szczególnie zaskoczyli 
(bardzo pozytywnie) młodzi, którzy z 
zapałem zasiadali przy szachownicach 
mimo dotkliwych braków: na początku 
juniorzy mieli do dyspozycji tylko 3 
szachownice (a więc prosty rachunek 
- sześciu zawodników grało, dwunastu 
czekało...), nie mówiąc o zegarach 
szachowych - dla juniorów po prostu 
ich nie wystarczyło. Myślę, że wniosek 
nasuwa się sam: przy takiej ilości chęt-
nych niezbędne jest reaktywowanie 
sekcji szachowej i wyposażenie jej w 
odpowiednią ilość sprzętu - szachów 
i zegarów szachowych, tym bardziej, 
że zainteresowanie szachami w wielu 
rodzinach jest duże. Wymienię tylko 
te, których kilku przedstawicieli wzięło 
udział w tym turnieju: Bachara, Augu-
styn, Kawa, Bugno, Płaziak, Krajewski, 
Kukla, Lipka, Potępa.
 Szachy to jeden z najpiękniejszych 
sportów - nie wymaga od startujących 
bycia "mięśniakiem", ale ćwiczy umysł. 
Dobrzy szachiści nie mają problemów z 

logiką, filozofią i wszelkimi dziedzinami 
nauki opartymi na abstrakcyjnym myśle-
niu. Dlatego warto inwestować w szachi-
stów - szczególnie tych młodych.
 Na zawodach 6 grudnia 1998 szcze-
gólnie godna podziwu była postawa 
braci Damiana i Pawła Kawa z Grudnej 
Górnej (6 i 9 lat), którzy mimo młodego 
wieku nie ustępowali starszym. Paweł 
zakwalifikował się do finału turnieju 
juniorów i zajął tam 4 miejsce.
Turniej seniorów nie przyniósł zaskaku-
jących wyników, choć trzeba odnotować 
bardzo dobrą postawę juniora Tomasza 
Augustyna oraz udany debiut seniorów 
Marcina Skocza, Marka Świstaka i Ta-
deusza Kukli.
 Na zakończenie turnieju Wójt Gminy 
Leszek Bieniek wręczył zwycięzcom 
puchary oraz nagrody rzeczowe.
Klasyfikacja końcowa rozgrywek fina-
łowych:

SENIORZY - 1) Rączka Zbigniew, 2) 
Wilk Franciszek, 3) Winiarczyk Kazi-
mierz, 4) Jop Władysław, 5) Krajewski 
Andrzej, 6) Augustyn Stanisław.

 JUNIORZY - 1) Bachara Paweł, 2) 
Płaziak Marek, 3) Bachara Przemysław, 
4-5) Kawa Paweł i Furman Grzegorz, 6) 
Płaziak Monika.

Jolanta Bugno

Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Noż- 
nej o puchar Przewodniczącej Rady 

Gminy w Brzostku odbył się 5 grudnia 1998 
r. W rozgrywkach udział wzięło 72 piłkarzy 
z klas IV - VI grających w 9 drużynach:

Brzostek "Amatorzy"
Brzostek "Spartakus"
Brzostek "Zawodowcy"
Gorzejowa 
Januszkowice "Szakale"
Kamienica Dolna "Filipinki"
Kamienica Górna "Lawina"
Nawsie Brzosteckie "Błękitni"
Siedliska Bogusz "Promyk"

 Rozegrano 15 meczów, z których dwa 
zakończyły się remisem i zostały rozstrzyg-
nięte w rzutach karnych. Najwyższy wynik 
osiągnięto w meczu drużyn z Nawsia z 
Kamienicą Dolną 8:0. Arbitrem spotkań 
był Wiesław Wojnarowski - opiekun drużyn 
trampkarzy i juniorów LZS Brzostowian-
ka. 
 Główne trofeum - puchar wywalczyła 
drużyna Brzostek "Zawodowcy", drugie 
miejsce zajęła drużyna z Nawsia "Błękitni", 
trzecie Brzostek "Amatorzy", te drużyny 
otrzymały w nagrodę piłki, pozostałe dy-
plomy. Specjalną nagrodę ufundowaną 
przez sędziego zawodów otrzymał To-
masz Strzelczyk z Januszkowic. Królem 
strzelców (10 bramek) został Przemek 
Zięba z Nawsia, a najlepszym bramkarzem 
Krzysztof Barys. 
 Sponsorami, dzięki którym mógł się 
odbyć truniej byli: Pan Bogdan Liszka - Bar 
"Brzostowianka", Pani Małgorzata Drozd 
- sklep "Delikatesy", Pan Grzegorz Betlej - 
"Winter Sport", Panowie Jerzy Przebięda i 
Tadeusz Nowak - firma "Emar" i Pan Marek 
Tomaszewski  sklep "Dan-Mark".
 Szczególne podziękowania należą się 
wolontariuszom, którzy wspomagali or-
ganizatorów: Sewerynowi Krajewskiemu, 
Wojtkowi Żygule, Piotrowi Krajewskiemu 
i Andrzejowi Żygłowiczowi, który dodat-
kowo wystąpił w roli Mikołaja. Głównymi 
organizatorami były Marta Król i Justyna 
Lisowska z GOK Brzostek.
 Szczególne podziękowania należą się 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Brzostku 
za udostępnienie sali gimnastycznej. Szko-
da tylko, że tak duże zawody mogły się 
odbyć w niewielkiej sali gimnastycznej, do 
której nie można było zaprosić kibiców

Turniej piłkarski 
o puchar 
Przewodniczącej 
Rady Gminy

Wychowanie fizyczne inaczej

Bilard w szkole
Wielu współczesnym Polakom bi- 

lard niestety nie kojarzy się z grą 
wyższych sfer. Fala amerykańskich 
filmów przemocy wkomponowała stół 
bilardowy w grono rekwizytów walki. 
Obraz ten poważnie utrudnia rozwój 
tej gry i jej rozpowszechnienie wśród 
młodzieży. Warto jednak pamiętać, że 
prawdziwy bilard, to zajęcie dla dżen-
telmenów i dam narzucający grającym 
kulturę zachowania i stroju.
Encyklopedia mówi, że "bilard to gra 
polegającą na odpowiednim uderzeniu 
kul (bil) specjalnymi kijami na stole 
pokrytym suknem i okolonym tzw. 
Bandą".
Do definicji tej należy dodać, że dzisiaj 
to także dyscyplina sportu, która w 
najbliższym czasie będzie rozgrywana 
na olimpiadzie.
Co niesie ze sobą gra na zielonym 
suknie?
Czego może nauczyć bilard młodych 
ludzi? Z pewnością uczy precyzji i 
koncentracji. Pobudza wyobraźnię 
i zmusza do przewidywania. Chcąc 
nie chcąc przypomina prawa fizyki i 
geometrii.

Rygorystyczny regulamin sportowy na-
rzuca konieczność etycznego postępo-
wania, a sportowe współzawodnictwo 
uczy pracowitości i aktywności.
Bilard ma jeszcze jedną ważną cechę. 
Ze względu na swój charakter jest spor-
tem rodzinnym. Mogą w nim uczestni-
czyć zarówno młodzi jak i starsi, zdrowi 
razem z tymi, którym w życiu nie dane 
było posiąść pełnej sprawności fizycz-
nej. A co najważniejsze wszyscy mają 
równe szansę!!!
W szkole gra w piłkę, lekkoatletyka czy 
tenis stołowy są czymś naturalnym. 
Stoły bilardowe stanowią rzadkość 
i wprowadzenie nowej dyscypliny 
sportu napotyka na liczne opory gro-
na pedagogicznego czy komitetów 
rodzicielskich. Pamiętamy jednak, ze 
często oświata broniła się przed nowym 
i nieznanym.
W 1997 r. Dzięki poparciu Urzędu kultu-
ry Fizycznej i Turystyki Polski Związek 
Bilardowy uruchomił ponad 40 sekcji 
bilardowych w Uczniowskich Klubach 
Sportowych. Treningi rozpoczęła duża 
grupa młodych ludzi. Już wkrótce oni 
będą budowali pozycję i tworzyli sukce-
sy polskiego sportu bilardowego.
Nie bójmy się nowego. Niech polska 
oświata wkroczy do Europy wzboga-
cona o bilard!
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	rury PVC "GAMRAT" (kanalizacyjne, 
wodociągowe)

	rury PE "GAMRAT" (woda, gaz)
	system kanalizacji zewnętrznej "NY-

LOPLAST" (studzienki kanalizacyjne, 
inspekcyjne i rewizyjne)

	wykładziny podłogowe "GAMRAT" 
(obiektowe, mieszkaniowe)

	kleje "GAMRAT" (Latex, Osakryl, Ga-
lep, Ceramik)

	siding "GAMRAT" (okładzina elewa-
cyjna)

	boazeria wewnętrzna
	węże zbrojone "GAMRAT" z PVC
	styropian "GAMRAT" odmiany: 12, 15, 

20
	płyty PVC "GAMRAT" (spienione  

i twarde)
	inne materiały budowlane

Sklep nr 2
JASŁO, u1. Mickiewicza 
108
 tel./fax (013) 448 55 33

Sklep nr 6
DĘBICA, u1. Drogowców 14
tel./fax (014) 670 33 65

Sklep nr7
TARNÓW, u1. Majchra 38
tel./fax (014) 25 00 06

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108,
 tel. (013) 44-620-21, w. 4295, fax (013) 448-55-33

polecamy:
SZEROKI WYBÓR MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

NOWOŚCI Z GAMART-u !!!

system rynnowy GAMRAT

płyty trapezowe SALUX

(najlepsze na wszystkie dachy)

systemy odwodnień powierzchniowych

"była woda - nie ma wody"

Gamart S.A.
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	 Na zamieszczonej 
fotografii zmieściło się 
tylko kilka z 55 szopek 
wykonanych na para-
fialny konkurs Szopek 
Bożonarodzeniowych.
 Wszyscy,  k tórzy 
wzięli udział w kon-
kursie otrzymali drobne 
upominki.
 Naj lepsze prace 
oglądać można w w 
kościele parafialnym 
oraz Gminnym Ośrodku 
Kultury w Brzostku.
Szerzej o konkursie i 
nagrodzonych uczest-
nikach na str 7.

 Pierwsze miejsce podczas I Mikołajkowego Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej wywalczyła drużyna "Brzostowianka 
- Zawodowcy".Puchar Przewodniczącej Rady Gminy ka-
pitanowi Krzyśkowi Krajewskiemu wręcza św.Mikołaj.


