
W NUMERZE:
√ PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W POLSCE

√ OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA

√ CO WARTO WIEDZIEĆ O GIMNAZJUM

√ ABC PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

√ HISTORYA RZEZI 1846 R. 

NR 3 (40) ROK X
maj '99

cena  1, 50 zł

Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

ISSN 1428-068X

Wiadomości 

BrzosteckieWiadomości 

Brzosteckie
PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY

ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Przemarsz z Kościoła 
Parafialnego w Brzostku 
do Domu Kultury na uro-
czystą akademię.
Na czele banderia koni 
pod dowództwem pana 
Leona Zbyluta z Janusz-
kowic.

3 MAJA

Złożenie kwiatów przez 
kombatantów pod tablicą 
marszałka Józefa Pił-
sudskiego przy Urzędzie 
Gminy.
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Najważniejszą sprawą  
rozstrzyganą podczas 

VIII już sesji Rady Gminy 
w Brzostku było podjęcie 
uchwały w sprawie udziele-
nia absolutorium Zarządowi 
Gminy. Oceniana była pra-
ca Zarządu w roku 1998. 
Obecny Zarząd sprawo-
wał w omawianym okresie 
swą funkcję przez niecałe 
trzy miesiące. Większość 

radnych nie miała w ubiegłej kadencji wpływu ani na wybór 
poprzedniego zarządu, ani na uchwalony na rok 1998 budżet, 
ani też nie mogła kontrolować jego wykonania. Nieudzielenie 
absolutorium powodowałoby odwołanie obecnego zarządu. 
W związku z tą sytuacją, mimo wielu krytycznych uwag co 
do sprawowania swoich funkcji przez poprzedni zarząd, 
nie dyskutując nad przedstawionym sprawozdaniem Rada 
Gminy udzieliła Zarządowi absolutorium na podstawie opinii 
Komisji Rewizyjnej i pozytywnej oceny Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.
 Sprawozdanie Zarządu Gminy z wykonania budżetu za rok 
1998 liczyło 58 str., przedstawimy tylko niektóre fragmenty ze 
względu na brak miejsca.
Po stronie dochodów przyjęto budżet w wysokości 10.702.171 
zł natomiast po stronie wydatków w wysokości 11.172.561 
zł.
Rozliczenie wyniku budżetu gminy narastająco
a) wynik budżetu gminy narastająco na 31.12.1997 r. - nie-

dobór 191.610
b) wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy 1998 - nie-

dobór 329.137
c) umorzenie pożyczek długoterminowych - 328.000
d) wynik budżetu gminy narastająco na 31.121998 r. - nie-

dobór 192.747
e) zobowiązanie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych poży-

czek na 31.12.1998 r. - 291 649
Udział w dochodach budżetowych przedstawiał się nastę-
pująco:
– Subwencja ogólna - 59,5%
– Dochody własne - 12,3%
– Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

- 12,1%
– Dotacje celowe - 13,9%
– Subwencja drogowa - 1,5% środki finansowe ze źródeł 

pozabudżetowych na dofinansowanie zadań własnych 
- 0,7%

Skutki udzielanych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i 
zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły:
-w podatku rolnym          - 7.651
-w podatku od nieruchomości - 13.223
      Ogółem                       20.874
 Nie zrealizowano wpływów z podatku od nieruchomości 
od osób prawnych, na plan 288.476 zł wpłynęło 227.430 zł 
tj. 79%. Sytuacja ta wynika ze słabej kondycji miejscowych 
zakładów produkcyjnych, które zalegają z płatnością za 1998 
r. w kwocie 71.231 zł. 

Transport
Nawierzchnię bitumiczną wykonano na drogach:
Przeczyca-Skurowa (302mb) - 31.664 zł
Brzostek - Stadion (250 mb)   - 35.783 zł
Przeczyca Pułanki (250 mb)   - 26 001 zł
Nawsie Brzosteckie (250 mb) - 36 772 zł
Grudna D.- Bączałka (1256 mb) - 148.533 zł
Zawadka Brzostecka - Góry (140 mb) - 14 318 zł

Skurowa do żwirowni (300 mb) - 34.945 zł
Smarżowa - Głobikówka (550 mb) - 57.202 zł
Opacionka (100 mb) - 11.656 zł
Grudna Dolna (108 m2) - 4.045 zł
 Ponadto w 1998 r. wykonano nawierzchnie bitumiczne na 
drogach, które nie zostały zapłacone w roku budżetowym 1998 
ze wglądu na brak środków na rachunku bankowym 112.221 
zł dotyczy to dróg:
Grudna Dolna - Kopalnia (650 mb) - 67.603 zł
Brzostek - Połaczówka (460 mb) - 44.618 zł
 Również w roku 1998 wykonano nawierzchnie bitumiczne, 
na które nie było pokrycia w planie wydatków z terminem 
płatności do 30.04.1999 r. Dotyczy to dróg:
Bukowa Budy (1351 mb) - 84.070 zł
Januszkowice Działy (792 mb) 96.169 zł. 

Opieka społeczna
 W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.763.204 
zł z czego wydatkowano 1.750.695 zł. Zadania wynikające z 
ustawy o pomocy społecznej realizowane są zarówno z dotacji 
celowych otrzymanych z budżetu państwa, jak i ze środków 
własnych.
W zakresie zadań zleconych środki wykorzystano w nastę-
pujący sposób:
– wypłata zasiłków stałych, z których korzystało 3 rodziny na 

kwotę 7.742 zł
– wypłata zasiłków stałych wyrównawczych, z których korzy-

stała 1 rodzina na kwotę 2.449 zł
– wypłata zasiłków okresowych, z których korzystało w ciągu 

roku 397 rodzin (liczba świadczeń - 2141) na kwotę 644.022 
zł w tym zasiłki gwarantowane na kwotę 49.055 zł

– wypłata rent socjalnych dla inwalidów I i II grupy od urodze-
nia, z których korzystało 79 osób (liczba świadczeń - 939) 
na kwotę 286.174 zł,

– wypłata zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, z których 
korzystało 95 kobiet (liczba świadczeń - 343) na kwotę 
58.537 zł

– składki ZUS od zasiłków gwarantowanych (okresowe) 
18.576 zł

 W zakresie zadań własnych wypłacono zasiłki z tytułu zda-
rzeń losowych, sprawienia pogrzebu, oraz wyprawki dziecięce 
z tytułu ochrony macierzyństwa.
Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 31.599 zł. Część 
środków pochodziła od wojewody i jest to kwota 17.898 zł, a 
pozostała część 13.701 zł to środki własne gminy.
Wypłacono 62 zasiłki dla rodzin (liczba świadczeń - 961) na 
ogólną kwotę 30.935 zł
Z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 49 osób (liczba świad-
czeń - 597) na kwotę 60.971 zł.
Z dożywiania dzieci w szkołach skorzystało 523 uczniów na 
co wydatkowano 77.789 zł.

Ochrona zabytków
 Na konserwację zabytków wydatkowano kwotę 63.610 zł. 
W ramach tych środków wykonano:
– witraże w zabytkowych kościołach tj

a) Januszkowice - 10703 zł
b) Przeczyca 25.859 zł

– remont kaplic zabytkowych
a) Januszkowice - 3.000 zł
b) Gorzejowa - 1.864 zł

– renowacja zabytkowego ołtarza św. Leonarda w Brzostku 
10.000 zł

– pozostałe środki - 12.148 zł przeznaczono na zakup ma-
teriałów do remontu obejścia wokół zabytkowego kościoła 
w Brzostku.
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Bardzo uroczyście w tym roku obchodzono Święta  
"3 Maja" i Św. Floriana w Brzostku. Organiza-

torem było Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
przy współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej. O 
godz. 11.30 w kościele parafialnym odbyła się uroczy-
sta koncelebrowana Msza Święta. Oprawę liturgiczną 
uświetniła orkiestra dęta pod batutą Tadeusza Wróbla 
z Jasła, oraz chór parafialny z Brzostku pod dyrekcją 
pani Zuzanny Rogala. Największym przeżyciem 
było wykonanie INTRADY podczas Przeistoczenia 
jak również utworu "O Boże Panie mój" przez or-
kiestrę.
 Po Mszy Świętej przedstawiciele starostwa po-
wiatowego, samorządu, oraz mieszkańców składali 
kwiaty w miejscach pamięci narodowej. Najpierw 
pod pomnikiem ofiar II wojny światowej, później pod 
tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego przy Urzędzie 
Gminy i na końcu pod tablicą przy Centrum Kultu-
ry.
 Obchody "3 Maja" były połączone ze Świętem Św. 
Floriana - patrona strażaków. W uroczystościach brały 
udział poczty sztandarowe: Związku Kombatantów, 
Szkoły Podstawowej w Brzostku, OSP w Brzostku, 
OSP w Grudnej Górnej, OSP- Siedliska Bogusz. Na 
czele przemarszu od kościoła do domu kultury jechała 
banderia koni pod dowództwem pana Leona Zbyluta 
z Januszkowic. 
 Po okolicznościowych wystąpieniach pana wójta i 
pana starosty, rozpoczęła się w Domu Kultury część arty-
styczna. Był to montaż słowno-muzyczny przygotowany 

przez uczniów Szkoły Podstawowej w Brzostku pod 
kierunkiem pań: Jadwigi Batyckiej, Wiktorii Łazowskiej, 
Marii Smoroń, oraz pana Józefa Parata. Treścią jego było 
nawiązanie do Konstytucji 3 Maja, oraz ukazanie Matki 

Bożej jako Królowej Polski. 
W tym miejscu pozwolę sobie 
złożyć serdeczne gratulację 
dla Dyrekcji, Grona Pedago-
gicznego i uczniów Szkoły 
Podstawowej w Brzostku za 
piękny i bardzo estetycznie 
przygotowany program. 
 Później na scenę wyszli mło-
dzi muzycy z orkiestry dętej 
z Jasła. Dali krótki ale bardzo 
piękny koncert. 
 Pogoda dopisała, uczestnicy 
też. Obyśmy się spotkali 3 
Maja w 2000 r. liczniej, przy 
pięknej pogodzie na podobnej 
imprezie, poszerzonej o wystę-
py zespołów tanecznych i kapel 
ludowych.

Kazimierz Papciak

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO...

Złożenie kwiatów przez przedstawicieli starostwa powiatowego, samo-
rządu, oraz mieszkańców pod pomnikiem ofiar II wojny światowej.

Młodzież ze Szkoły Podstawowejw Brzostku  
podczas części artystycznej
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Wójt
Gminy
informuje

Wójt
Gminy
informuje

Moim
zdaniem
Moim zdaniem w obecnej sytuacji  

wprowadzania reformy sytemu 
edukacji, mimo wielu braków i trud-
ności powinniśmy szczególny nacisk 
położyć na zabezpieczenie naszym 
dzieciom jak najlepszych warunków 
do nauki.
 W ostatnich latach związek wy-
kształcenia z szansami zawodowymi 
oraz stopniem zamożności Polaków stał 
się wyraźny. Według ostatnich sondaży 
osoby po studiach zarabiają przeciętnie 
półtora raza więcej, niż wynosi średnia 
krajowa; rzadko też bywają dotknięci 
bezrobociem. Czy jednak wszyscy 
Polacy mają równe szanse zdobycia 
wykształcenia?
 Czasy socjalizmu nie zlikwidowały 
całkowicie nierówności w dostępie do 
edukacji, zaś przez ostatnie 10 lat uległy 
one nawet pogłębieniu. Młodzi ludzie 
mieszkający na wsi lub w małym mie-
ście mają trudniejszy dostęp do każdego 
rodzaju szkół. Stanowią oni połowę 
grupy wiekowej 19-24 lat - ale tylko 2% 
studentów szkół wyższych. Zaledwie 
11% uczniów szkół podstawowych na 
wsiach uczy się angielskiego w po-
równaniu z 29% młodzieży w szkołach 
miejskich.
 Szanse na dobre wykształcenie 
związane są również z regionem za-
mieszkania oraz z przynależnością do 
grupy społecznej. Awans społeczny 
nie jest w naszym kraju zjawiskiem 
częstym - dzieci idą zazwyczaj w ślady 
rodziców. Ponad 43% dzieci, których 
ojcowie maja jedynie wykształcenie 
podstawowe, również nie kształci się 
powyżej tego poziomu, jedynie 5% z 
nich kończy studia, w porównaniu z 
52% dzieci z rodzin lepiej wykształco-
nych.
 W czasie socjalizmu lepsze wy-
kształcenie nie wiązało się z korzyś-
ciami na rynku pracy. Pracę miał 
każdy, bez względu na kwalifikacje, 
zaś różnice w wynagrodzeniach były 
niewielkie. Wynikało to z dużego 
wówczas zapotrzebowania na pracow-
ników fizycznych, ale także z założeń 
ustroju, opartego na ideologii równości. 
W wyniku restrukturyzacji gospodarki 
w Polsce wzrosło zapotrzebowanie na 
pracę koncepcyjną i spadł popyt na 
prace proste, nie wymagające inwencji 

i kwalifikacji.
 W Polsce, tak jak w innych kra-
jach, wysokie kwalifikacje zawodowe 
zmniejszają zagrożenie bezrobociem. 
Specyfiką polskiego rynku pracy jest 
jednak wysokie bezrobocie nie tylko 
wśród osób z wykształceniem pod-
stawowym, ale także absolwentów 
średnich szkół ogólnokształcących. 
Pod koniec 1997 r. wśród osób z wy-
kształceniem średnim ogólnym pracy 
nie miało aż 13%, prawie tyle samo, 
ile w przypadku tych, którzy ukończyli 
tylko szkołę podstawową, ale tylko 
2% z wyższym wykształceniem. Bez-
robociem w Polsce w dużym stopniu 
zagrożona jest młodzież - prawie co 
trzecia zainteresowana pracą osoba w 
wieku 24 lat przez kilka lat nie mogła 
znaleźć zatrudnienia.
 Z badań w 1998 r. wynika, że wśród 
absolwentów z wyższym wykształce-
niem pracę miało 88%, natomiast w 
takiej sytuacji było tylko 60% absol-
wentów szkół zawodowych, 50% - li-
ceów ogólnokształcących i 40% -szkół 
podstawowych.
 Możliwości znalezienia pracy przez 
absolwentów związane są nie tylko z 
rodzajem ukończonej szkoły, ale rów-
nież z wiedza zdobytą podczas nauki. 
Zdaniem absolwentów - uzyskanie 
pierwszej pracy znacznie ułatwia: zna-
jomość języków obcych i umiejętność 
posługiwania się komputerem, bardzo 
dobre świadectwo, dyspozycyjność oraz 
gotowość do poszerzania kwalifikacji.
 Mając na uwadze te spostrzeżenia 
wydaje się jak najbardziej celowym 
abyśmy tworząc gimnazja - nowy typ 
szkół położyli szczególny nacisk na 
zapewnienie uczniom w naszej gmi-
nie zarówno najlepszych nauczycieli, 
jak i też odpowiedniego wyposażenia 
szkół, co będzie wiązało się z dodatko-
wymi wydatkami na oświatę. Niestety 
te środki będą musiały pochodzić z 
budżetu gminy ponieważ całe koszty 
reformy oświaty zrzucone zostały na 
barki samorządu, a na dodatek w bie-
żącym roku już kilkakrotnie obcinano 
dotację oświatową dla naszej gminy. O 
ile poszukiwanie dodatkowych środków 
spocznie na barkach Zarządu Gminy, 
jak i Rady Gminy, o tyle za dobór ka-
dry odpowiadać będą wyłącznie nowo 
powołani dyrektorzy gimnazjów.

Na podst. "Raportu o rozwoju społecz-
nym - Polska 1998, dostęp do edukacji" 

U.Wojnarowska

Szanowni Państwo!

Realizując zadania wynikające z  
uchwalonego przez Radę Gminy 

budżetu chciałem Państwa poinformo-
wać, że 19 maja 1999 r. jednostka OSP 
w Nawsiu Brzosteckim otrzymała nowy 
samochód gaśniczy. Na ten cel otrzy-
maliśmy dotację z Zarządu Głównego 
Związku OSP w wysokości 200 milio-
nów starych złotych. W najbliższych 
dniach samochód będący obecnie w 
użytkowaniu OSP Nawsie Brzosteckie 
zostanie przekazany dla jednostki OSP 
w Siedliskach Bogusz. W ten sposób 
realizujemy koncepcję docelowego po-
siadania 4 samochodów gaśniczych.
 Jednocześnie w trakcie realizacji jest 
zakończenie budowy sali gimnastycznej 
w Siedliskach Bogusz. Termin zakoń-
czenia przewidziany jest na 30 czerwca 
1999 r. Realizacja tego zadania wymaga 
pewnych zmian wynikających z nowych 
przepisów dotyczących instalacji (np. 
zmiana instalacji elektrycznych). Koszty 
z tym związane będą wyższe od zakłada-
nych, jednak otrzymaliśmy z Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie 800 milionów 
starych złotych na dokończenie budowy 
sali. Wynika z tego, że szanse na dodat-
kowe środki są wtedy, gdy inwestycja 
jest realizowana zgodnie z dokumenta-
cją oraz przetargami według przepisów 
ustawy o zamówieniach publicznych.
 Równocześnie ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych otrzymaliśmy 
zapewnienie środków na likwidację 
barier architektonicznych w budynku 
Urzędu Gminy w Brzostku do kwoty 
500 milionów starych złotych. Dokładna 
wysokość dotacji na ten cel wyniknie z 
przetargu oraz kosztorysu powykonaw-
czego.
 Podsumowując, należy stwierdzić, że 
działania mające na celu pozyskanie do-
datkowych środków przynoszą pierwsze 
efekty. Łącznie pozyskaliśmy na w/w 
zadania kwotę około 1,5 miliarda starych 
złotych.

L. Bieniek
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Dokument  
z początku 
wieku
Niektórzy miesz- 

kańcy ulicy Okrą-
głej chcieliby budowy nowej drogi obok stadionu, która 
połączyłaby drogę już istniejącą z drogą wiodącą na 
stadion od strony Brzostku. 
 W posiadaniu Pana Jana Czecha znajduje się sądo-
wy dokument z roku 1908 opisujący rozprawę między 
mieszkańcami Nawsia Brzosteckiego (do której to wsi 
wówczas należał teren obecnej ul. Okrągłej) o przejście 
i przegon przez ten teren. 
 Ze względu na użyty w tym protokole język, dziś już 
nie używany i pismo ręczne nie sposób odczytać go w 
całości, ale metoda popierania swoich wniosków poprzez 
dokumenty historyczne wydaje się godna polecenia.

Biblioteka w nowym miejscu
Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona  

do nowych, dużych pomieszczeń w pawilonie 
handlowym "Hermes". Dotychczas zbiory biblioteczne 
mieściły się w dwóch pomieszczeniach, na parterze i 
piętrze Domu Kultury. Takie rozmieszczenie nie pozwa-
lało wykorzystywać całego księgozbioru, ani stworzyć 
odpowiednich warunków w czytelni nie mówiąc już o 
prowadzeniu pracy kulturalno-oświatowej.
W nowych pomieszczeniach biblioteka powinna, po 
przeprowadzce, rozpocząć pracę w czerwcu i miejmy 
nadzieję w wydłużonych godzinach.

WÓJT GMINY BRZOSTEK 
OGŁASZA 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (licytacja)

na sprzedaż nieruchomości położonych  
w Brzostku, Woli Brzosteckiej, Gorze-
jowej, Głobikówce i Kamienicy Górnej 
stanowiących własność gminy Brzostek

1. Działka nr 820/6 o pow. 0,02 ha położona w centrum Brzostku 
zabudowana budynkiem usługowym. Atrakcyjna lokalizacja 
dla działalności handlowo - usługowej. Cena wywoławcza  
87.536,00 zł.

2. Działka rolna nr 303 o pow. 0,08 ha położona w Brzostku 
wzdłuż drogi Brzostek - Siedliska Bogusz, objęta KW Nr 
38.565. Cena wywoławcza 1.092,00 zł.

3. Działka budowlana nr 89 o pow. 0,25 ha położona w centrum 
Woli Brzosteckiej, objęta KW Nr 59.586. Cena wywoławcza 
699,00 zł

4. Działka rolna nr 643/2 o pow. 0,43 ha położona w Gorzejowej, 
objęta KW Nr 53.415. Cena wywoławcza 1.902,00 zł.

5. Działka leśna nr 103/7 o pow. 0,28 ha położona w Głobikówce, 
objęta KW Nr 29.151. Cena wywoławcza 2.013,00 zł.

6. Działka leśna nr 103/9 o pow. 0,60 ha położona w Głobikówce, 
objęta KW Nr 29.151. Cena wywoławcza 7.321,00 zł.

7. Działki rolno-budowlane nr 792/2 o pow. 0,12 ha i nr 792/3 o 
pow. 0,02 ha (o łącznej pow. 0,14 ha) położona w Kamienicy 
Górnej, objęta KW Nr 38.567. Cena wywoławcza 3.594,94 
zł.

8. Działka budowlana nr 246/1 o pow. 0,07 ha położona w centrum 
Kamienicy Górnej, objęta KW Nr 12.167. Cena wywoławcza 
77,00 zł.

9. Działka rolna nr 247/4 o pow. 0,01 ha położona w Kamienicy 
Górnej, objęta KW Nr 38.567. Cena wywoławcza 123,10 zł.

10. Działka rolna nr 247/5 o pow. 0,06 ha położona w Kamienicy 
Górnej, objęta KW Nr 38.567. Cena wywoławcza 267,73 zł.

11. Działka rolno-leśna nr 251 o pow. 0,47 ha położona w Ka-
mienicy Górnej, objęta KW Nr 38.567. Cena wywoławcza 
599,00 zł.

12. Działka rolno-leśna nr 255 o pow. 0,65 ha położona w Ka-
mienicy Górnej, objęta KW Nr 38.567. Cena wywoławcza  
1.001,00 zł.

13. Działka rolno-leśna nr 256 o pow. 0,70 ha położona w Ka-
mienicy Górnej, objęta KW Nr 38.567. Cena wywoławcza  
692,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wysokości 10% ceny wywoławczej do godz 9.00 w dniu w którym 
ustalono przetarg do kasy Urzędu Gminy.
Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy w Brzostku w dniu 9. 
06. 1999 r. od godz 9.00 w biurze Rady Gminy Brzostek.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zali-
cza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu 
jako nabywca uchyliła się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży 
w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii Notarialnej.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów bez podania 
przyczyn.

Urząd Gminy w Brzostku
33-125 Brzostek

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie następujących zadań:
zad. I Remont przystanków autobusowych z wykona-

niem dachu 2-spadowego przy drodze krajowej 
Pilzno-Jasło na terenie gminy Brzostek.

zad. II Remont dachu (kominy, obróbki, pokrycie) - Dom 
Ludowy Siedliska Bogusz, gmina Brzostek.

zad. III Wymiana stolarki okiennej oraz roboty malar-
skie - Dom Ludowy Nawsie Brzosteckie, gmina 
Brzostek.

zad. IV Wykonanie sanitariatów (roboty budowl. inst.) 
wraz z odprowadzeniem ścieków i wykonaniem 
zbiornika bezodpływowego ścieków w Domu 
Ludowym Kamienica Górna, gmina Brzostek.

zad. V Wymiana posadzek z płytek PCV na wykładzinę 
podłogową PCV antypoślizgową w pomiesz-
czeniach lekcyjnych i korytarzach  - Szkoła 
Podstawowa Brzostek, gmina Brzostek.

zad. VI Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawo-
wej w kamienicy Górnej, gmina Brzostek.

zad. VII Wykonanie posadzki z płytek posadzkowych 
gresowych antypoślizgowych w pomieszcze-
niach kuchennych Przedszkola w Kamienicy 
Górnej, gmina Brzostek.

zad. VIII Wykonanie posadzek z płytek gresowych 
antypoślizgowych w Świetlicy S. P. Brzostek, 
gmina Brzostek.

Warunki uczestnictwa i specyfikacja istotnych warun-
ków zamówienia dla poszczególnych zadań jest do 
odebrania w siedzibie Urzędu Gminy Brzostek od dnia 1 
czerwca 1999 r. Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Brzostek u p. Barbary Garstka, tel. 
(0-14) 68-30- 111 wew. 24.
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5 CZERWCA (sobota)
11.30: przylot Ojca Świętego do Gdańska 

(lotnisko Rębiechowo)
-powitanie przez władze kościelne 
i państwowe

- przemówienie Ojca Świętego
12.30: przejazd do rezydencji metropolity 

gdańskiego
17.15: Msza św. jubileuszowa z homilią
19.45: powrót do rezydencji metropolity 

gdańskiego

6 CZERWCA (niedziela)
9.05: przylot do Pelplina
9.45: Msza św. z homilią
12.00: modlitwa Anioł Pański i przemó-

wienie Ojca Świętego
17.10: przylot do Elbląga
17.30: nabożeństwo czerwcowe i prze-

mówienie Ojca Świętego
20.30: przylot do Lichenia (diecezja 

włocławska)

7 CZERWCA (poniedziałek)
8.00: poświęcenie sanktuarium Matki 

Bożej w Licheniu i pozdrowienie 
pielgrzymów

9.45: przylot do Bydgoszczy (archidiece-
zja gnieźnieńska)

10.00: Msza św. z homilią
13.35: przylot do Torunia i przejazd do 

rezydencji biskupa toruńskiego
17.15: spotkanie z rektorami szkół wyż-

szych z okazji rocznicy urodzin Mi-
kołaja Kopernika i przemówienie 
Ojca Świętego (Aula Wielka Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika)

18.30: nabożeństwo czerwcowe i prze-
mówienie Ojca Świętego

20.40: przylot do Lichenia (diecezja 
włocławska)

8 CZERWCA (wtorek)
10.15: przylot do Ełku
11.00: Msza św. z homilią
14.25: przylot do klasztoru nad Wigrami 

(diecezja ełcka)

9 CZERWCA (środa)
dzień wolny

10 CZERWCA (czwartek)
9.35: przylot do Siedlec
10.15: Msza św. z homilią (uczestniczą 

także wierni obrzędu greckokato-
lickiego)

17.20: przylot do Drohiczyna
17.45: ekumeniczna liturgia słowa i prze-

mówienie Ojca świętego
20.15: przylot do Warszawy i przejazd do 

Nuncjatury Apostolskiej

11 CZERWCA (piątek)
7.30: Msza św. w kaplicy Nuncjatury 

Apostolskiej
9.30: spotkanie z Prezydentem RP
10.20: spotkanie z Parlamentem RP 

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W POLSCE 5 - 17 czerwca 1999 r.

(Sejm i Senat) w obecności pre-
zydenta, premiera  i rządu, przy 
udziale korpusu dyplomatyczne-
go i innych zaproszonych gości 
(przedstawiciele Kościołów i 
Wspólnot wyznaniowych w Pol-
sce); przemówienie Ojca Św.

- spotkanie z korpusem dyploma-
tycznym

- spotkanie z prezydium Sejmu i 
Senatu oraz przedstawicielami 
parlamentarzystów

- spotkanie z Polską Radą Ekume-
niczną i przedstawicielami Kościo-
łów i Wspólnot wyznaniowych

12.00: nawiedzenie świątyni oo. Bazy-
lianów

12.45: spotkanie i obiad z Konferencją 
Episkopatu Polski; przemówienie 
Ojca Świętego (rezydencja Pry-
masa Polski)

14.00: powrót do Nuncjatury Apostol-
skiej

17.10: modlitwa w intencji ofiar holocau-
stu (Umschlagplatz)

17.30: modlitwa przy pomniku Sybira-
ków

18.00: zakończenie II Synodu Plenarne-
go i przemówienie Ojca Świętego; 
modlitwa przy grobie sługi bożego 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
(katedra św. Jana)

19.30: poświęcenie nowej Biblioteki 
Uniwersyteckiej

19.50: powrót do Nuncjatury Apostol-
skiej

12 CZERWCA (sobota)
9.30: przylot do Sandomierza
10.30: Msza św. z homilią
17.10: przylot do Zamościa
17.50: liturgia słowa i przemówienie Ojca 

Świętego
21.00: przylot do Warszawy i przejazd 

do Nuncjatury Apostolskiej

13 CZERWCA ( niedziela)
10.00: Msza św. z homilią (beatyfikacje 

i poświęcenie kamienia węgiel-

nego pod kościół Opatrzności 
Bożej)

12.00: modlitwa Anioł Pański i przemó-
wienie Ojca Świętego

13.00: powrót do Nuncjatury Apostol-
skiej

16.45: pozdrowienie służb PLL LOT i 
lotniska (Okęcie)

17.15: odlot do Radzymina (diecezja 
warszawsko-praska) i modlitwa na 
cmentarzu Ofiar wojny z 1920r.

18.45: liturgia słowa i przemówienie Ojca 
Świętego (katedra św. Michała i 
św. Floriana)

20.00: powrót do Nuncjatury Apostol-
skiej

14 CZERWCA (poniedziałek)
9.25: przylot do Łowicza
10.15: Msza św. z homilią
18.15: przylot do Sosnowca
18.45: spotkanie ze zgromadzonymi i 

pozdrowienie
20.25: przylot do Krakowa i przejazd do 

rezydencji metropolity krakow-
skiego

15 CZERWCA (wtorek)
9.30: Msza św. z homilią na Błoniach 

z okazji 1000-lecia Archidiecezji 
Krakowskiej

12.15: powrót do rezydencji metropolity 
krakowskiego

17.55: przylot do Gliwic
18.15: spotkanie ze zgromadzonymi i 

pozdrowienie
20.30: przylot do Krakowa i przejazd do 

rezydencji metropolity krakow-
skiego

16 CZERWCA (środa)
9.05: przylot do Starego Sącza (diecezja 

tarnowska)
10.00: Msza św. z homilią i kanonizacja 

bł. Kingi
16.40: odlot do Wadowic (archidiecezja 

krakowska)
17.50: wizyta w bazylice wadowickiej
18.20: spotkanie z mieszkańcami i po-

zdrowienie
20.10: przylot do Krakowa i przejazd do 

rezydencji metropolity krakow-
skiego

17 CZERWCA (czwartek)
7.30: Msza św. w kaplicy metropolity 

krakowskiego
- nawiedzenie grobu rodziców 
Ojca Świętego na Cmentarzu 
Rakowickim

13.00: pożegnanie na zakończenie wizy-
ty (lotnisko Balice)

- pożegnanie przez władze kościel-
ne i państwowe

- przemówienie Ojca Świętego
14.00: odlot do Rzymu
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Co warto wiedzieć o gimnazjum

GIMNAZJUMSZKOŁA
PODSTAWOWA

LICEUM
UZUPEŁNIAJĄCE

SZKOŁA
ZAWODOWA

LICEUM
PROFILOWANE

SZKOŁA
POLICEALNA

KOLEGIUM

JEDNOLITE
STUDIA

MAGISTERSKIE

STUDIA
DOKTORANCKIE

STUDIA
PIERWSZEGO

STOPNIA

UZUPEŁNIAJĄCE
STUDIA

MAGISTERSKIE

STUDIA
DOKTORANCKIE

STUDIA
DOKTORANCKIE

SZKOŁA WYŻSZA
ZAWODOWA
(LICENCJAT)

UZUPEŁNIAJĄCE
STUDIA

MAGISTERSKIE

?

?

?

?

? ?

STOP
EGZAMIN

ZAWODOWY

STOP
MATURA

STOP MATURA

STOP
EGZAMIN

ZAWODOWY
STOP

EGZAMIN
STOP

SPRAWDZIAN

	Gimnazjum to szkoła trzyletnia dla uczniów w wieku od 12-13 do 15-16 lat.
	Gimnazjum jest szkołą obowiązkową, ma  określony obwód.
	Uczeń może wybrać dowolne gimnazjum znajdujące się poza jego obwodem zamieszkania pod warunkiem, że będą tam 

wolne miejsca.
	Uczniami gimnazjum stają się dziewczęta i chłopcy, którzy w czerwcu 1999 r. ukończą klasę szóstą szkoły podstawowej.
	Uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1999 nie zdają żadnych egzaminów wstępnych do gimnazjum.
	Do dnia 31 maja trzeba złożyć w sekretariacie gimnazjum: podanie, 

świadectwo zdrowia, a już po zakończeniu roku szkolnego, do 30 
czerwca należy jeszcze donieść świadectwo ukończenia klasy 
szóstej.

	W gimnazjum będą obowiązywały następujące przedmioty: język 
polski, historia, sztuka, język obcy, fizyka, chemia, biologia, geo-
grafia, technika/informatyka, wychowanie fizyczne. Będzie godzina 
z wychowawcą i możliwość uczenia się religii lub etyki. Dodatkowo 
w czasie rozmaitych zajęć uczniowie poznawać będą zagadnienia 
związane z wychowaniem do życia w rodzinie, dziedzictwem kul-
turowym w regionie, wychowaniem patriotycznym i obywatelskim, 
integracją europejską, wychowaniem prozdrowotnym, ekologią i 
obrona cywilną. Szkoła będzie również miała za zadanie przygo-
towania ucznia do życia w warunkach nadmiaru informacji, tak, 
aby uczeń umiał dokonać wyboru, porządkowania i opisywania 
dokumentów.

	System oceniania w gimnazjum nie różni się od tego, który już 
znamy ze szkoły podstawowej. Żeby zdać do następnej klasy 
uczeń musi mieć pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów. 
Przy jednej ocenie niedostatecznej jest szansa na egzamin po-
prawkowy, zdawany pod koniec wakacji.

	Zmieni się skala ocen zachowania ucznia. Wychowawca opisze 
w opinii o Tobie wszystkie cechy pozytywne, wspomni również o 
problemach wychowawczych, jeśli takie się zdarzą.

	Gimnazjum kończy się egzaminem. Nie będzie on żadnym za-
skoczeniem - informacje o 
wymaganiach uczeń dostanie 
jeszcze przed ukończeniem 
klasy pierwszej. Po drugie eg-
zamin odbędzie się pod koniec 
klasy trzeciej.

	W gimnazjum będą działały 
samorząd i różne organiza-
cje.

Ulotna nadzieja (USA 15) - 5. VI. g. 18.00, 6. VI. g. 18.00 - cena 7 zł

Zaklinacz koni (USA 15) - 19. VI. g. 18.00, 20. VI. g. 18.00 - cena 7 zł

OGNIEM I MIECZEM (POL 12) - dla szkół - 23. VI., 24. VI. - cena 12 zł

OGNIEM I MIECZEM (POL 12) - 26. VI. g. 18.00, 27. VI. g. 18.00 - cena 15 zł

Z A P R A S Z A M Y

Repertuar kina "Przyszłość" S p r Z E d a M
mieszkanie komfortowe 
w Brzostku o pow. 56 m2 
wraz z częścią budynku 
gospodarczego (w tym 
garaż i dwie komórki)

tel. (0-13) 44-81-192 
po godz 16.00
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dr Adam Bogusz, Kraków 1902 r.

HISTORYA RZEZI 1846 r.
c. d.

Jak już nadmieniłem wyżej, babka Apo- 
lonia oraz stryjenka Stanisławowa i 

Nikodemowa z czworgiem dzieci po doko-
nanych morderstwach znalazły się razem 
w chałupie Szeli i tam przebywały przez 3 
dni aż do wtorku 24 lutego. Przez ten czas 
miały sposobność nasłuchać się rozmów 
Szeli z chłopami i dowiedzieć się niejed-
nego szczegółu rozświetlającego jego 
rolę w tej smutnej sprawie, oraz zamysły 
na przyszłość. Szela niejednokrotnie 
powtarzał, że miał pozwolenie z cyrkułu 
robienia porządku w tych wsiach przez 24 
godzin; następnie dyktował babce raport 
do cyrkułu o zaszłych wypadkach. Szcze-
góły te spisała stryjenka Stanisławowa w 
dniu 23 lutego w chałupie Szeli na kartce 
siwego papieru, którą posiadam, w tych 
słowach: »Byłem wezwany do cyrkułu na 
3 tygodnie wprzód, powiedział mi staro-
sta: Szela, daję ci nieograniczoną władzę 
robienia w tych wsiach co ci się będzie 
zdawać, uważ co ty znaczysz. Arcyksią-
żę Ferdynand jeden, a ty drugi w Galicyi 
jesteś plenipotentem«. W czasie strasz-
nej katastrofy kilkakrotnie powtarzał, że 
przez 24 godzin ma rozkaz kazać zabijać, 
mordować, rabować - po tym czasie 
obcinać ręce, nogi i żywcem do cyrkułu 
przystawiać, że w cyrkule płacono po fl. 
10 za zabitego, 8 za pokaleczonego, 5 za 
zdrowego - także, że starosta powiedział: 
»to, coście zrabowali, jest wasze«. Gdy 
Szela kazał nam relacyę zrobić do cyrku-
łu, żeby mu wojskową pomoc przysłali, 
gdyż się sami zabijać o zdobycz będą, 
na dodanie nasze, że się chłopi mordów 
dopuścili na szlachcie, skoczył Szela i to 
słowo szlachta wymazać kazał, mówiąc: 
»Nie trza o tem wspominać, boby rezo-
lucyi nie było, gdyż cyrkuł kazał szlachtę 
mordować przez 24 godzin«.
 Szela snuł także dalsze plany po-
działu gruntów dworskich, a zniesienia 
pańszczyzny był tak pewny, że nie chciał 
uwierzyć, gdy później rozkaz odrabiania 
jej nadszedł. Układał sobie, że syna ożeni 
z Zosią Boguszową ze Smarzowy, która 
wtenczas z matką była u niego i liczyła 
lat 10; rozwijał teorye socyalnej równości, 
wyprzedzając o pół wieku swoich następ-
ców.
 Właśnie wtedy (22 lutego) przejeżdżał 
przez Brzostek Aleksander Gorayski, syn 
ciotki Ludwikowej, wracający z Wiednia 
do domu w Moderówce, a dowiedziaw-
szy się w drodze o losach swej familii, 
przybywszy do Jasła, prosił znajomego 
majora Roznera o asystencyę wojskową 
do wyratowania z rąk Szeli pozostałej 
rodziny, której mu starosta Braindel wręcz 
odmówił. Poczciwy major wyprawił zaraz 

oficera Offenheima z kilku żołnierzami na 
koniach do Siedlisk. Tenże przybywszy 
na miejsce, udał się do Szeli i zażądał 
wydania internowanych u niego kobiet 
i dzieci. Szela wystąpił naprzeciw niego 
na koniu, mając przy boku pałasz stryja 
Wiktoryna, zrabowany we dworze w 
Siedliskach, w towarzystwie swego syna 
Staszka i zażądał od niego legitymacyi, 
jakim prawem z Jasła może przybywać 
oficer z rozkazem do niego, kiedy on 
podlega staroście tarnowskiemu, groził 
nawet, że go każe związać i do cyrkułu 
odstawić, bo sądzi, że jest przebranym 
powstańcem polskim. Ale oficer nie stracił 
przytomności, kazał mu zsiąść z konia, 
oddać pałasz, a syna jego jako zuchwalca 
związać żołnierzom. Tą stanowczością 
zaimponował Szeli i wywiózł szczęśliwie 
wdowy i sieroty, odstawiając je do Jasła.
 W parę tygodni po tych wypadkach 
przejeżdżał przez Jasło vice-gubernator 
Lażanski, wysłany na sprawdzenie stanu 
kraju. Babka udała się do niego na audy-
encyę, prosząc o pomoc rządu w ukaraniu 
winnych i odebraniu majątku z rąk chło-
pów. Lażanski pocieszał ją i przyrzekał, 
że nakaże wymierzyć sprawiedliwość. 
Przybywszy jednak do Tarnowa, kazał 
zawezwać Szelę do siebie pochwalił 
jego działalność a Szela wróciwszy do 
wsi chełpił się, że dostał za to jeszcze 
od Lażanskiego 50 złr. m. kon. nagrody. 
Później na przedstawienie wdów wysłał 
sąd tarnowski komisarza Dulębę do 
Siedlisk i Smarzowy dla spisania aktów 
spadkowych i oddania administracyi 
majątku rodzinie. Tenże przyzwał Szelę, 
jako plenipotenta gromady, upomniał 
go, ażeby gromada przestrzegała dobra 
małoletnich i pańszczyznę odrabiała; na 
to odpowiedział Szela zuchwale, że nie 
potrzebuje kazania od pana komisarza 
i podpisywać się nie będzie. Tak gospo-
darował Szela samowolnie w tych mająt-
kach aż do Wielkiejnocy. Chłopi żadnej 
pańszczyzny nie robili, lasy wycinali i 
skradzionych przedmiotów nie oddawali. 
Szela rozsyłał nawet rozkazy pisemne 
do okolicznych wsi, żeby chłopi nigdzie 
nie ważyli się robić dalej pańszczyzny, 
bo inaczej każe palić ich chałupy. Jeden 
z takich rozkazów znaleziono we wsi 
Warzycach w cyrkule jasielskim.
 W kilkadziesiąt lat potem opowiadał mi 
ks. Jurczak, proboszcz siedliski że gdy 
następnie kazano z ambon publikować 
okólnik starostwa o odrabianiu nadal 
pańszczyzny, proboszcz zawezwał Szelę 
do siebie, pokazał mu papier i radził się 
go, co ma zrobić. Na to Szela zafrasował 
się bardzo i odrzekł do niego te słowa: 
»A to mnie starosta oszukał, bo mnie 
zapewniał, że więcej już pańszczyzny 

nie będzie, ale kiej kazano, to trzeba 
- befel, jest befel«. Po tem placitum 
Szeli proboszcz odważył się dopiero 
publikować z ambony ten okólnik. Od 
tego czasu Szela już zgłupiał, stracił 
wiarę i wyniósł się ze wsi do Tarnowa do 
swego przyjaciela Breindla. Wkrótce też 
rząd w nagrodę zasług powołał go na 
Bukowinę, gdzie mu nadał gospodarstwo 
gruntowe w dobrach kameralnych Sołki i 
tam dokonał Szela zasłużonego żywota 
w r. 1862. Syn jego, ów głośny Staszek, 
pozostał w domu na gruncie w Smarzowy. 
Chodził nieraz piechotą ze Smarzowy do 
ojca na Bukowinę, nosząc mu bochenki 
rodzinnego chleba z gleby krwią jego 
ofiar przesiąkłej. Powróciwszy raz z takiej 
wyprawy zachorował i umarł. Wnuk jego 
Jakób dotychczas utrzymuje dziedziczną 
zagrodę w Smarzowy.
 Trzeba się jeszcze wrócić i opowie-
dzieć zabójstwo stryja Stanisława w 
Pilźnie. Ten, jak nadmieniłem mieszkał 
w Rzędzianowicach o 7 mil oddalonych 
od Siedlisk. W dniu 19 lutego wyjechał z 
domu bryczką a na drugim wozie wiózł 
różne wiktuały dla babki do Siedlisk prze-
znaczone. Przejeżdżając koło Strzegocic 
już za Pilznem napadnięty został przez 
bandę chłopów, która go zatrzymała i 
odstawiła do Pilzna, posądzając, że w tej 
furze wiezie broń ukrytą. W Pilźnie wrzało 
jak w ulu po wybuchu rewolucyi i zabiciu 
burmistrza Merkla przez Józefa Kapuściń-
skiego. Stryj Stanisław, opadnięty przez 
mieszczan, którymi przewodził szewc 
Gorczyca, chciał się schronić do urzędu 
gminnego, ale aktuaryusz Łobaczewski 
zamknął drzwi przed nim i nie wpuścił 
do do biura. Tam na schodach dopadli 
go mieszczanie zbili i wywlekli na ulicę. 
Zbitego i pokaleczonego wieziono do Tar-
nowa i nazajutrz t.j. 20 lutego na drodze 
w karczmie w Machowej ducha wyzionął 
prawie równocześnie, kiedy jego syn 
Włodzimierz konał pod razami chłopów w 
Siedliskach. Pochowany został następnie 
w Pilźnie.
 Teraz wypada opowiedzieć jak rząd 
spełnił swój obowiązek dochodzenia i ści-
gania winnych i obrony mienia poszkodo-
wanych rodzin. Wskutek skarg i protestów 
w gazetach przez mego ojca wniesionych, 
rząd przymuszony był nareszcie wysłać 
w maju 1846 komisyę śledczą ze sądu 
w Rzeszowie. Ówczesny prezes tego 
sadu osławiony Edward Prossen (Kroat), 
wyznaczył do tej czynności sędziego 
śledczego Wacława Rzirzka, zniemczo-
nego Czecha, który z przydanym mu 
pisarzem Pietrzyckim zjechał na śledztwo 
do Pilzna. Przedtem jednak wysłano z 
Pilzna koncepistę Dürfelda do Siedlisk, 
który wspólnie z narzuconym przez cyrkuł  
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tarnowski mandataryuszem Spielmanem 
obrabiali chłopów i uczyli ich, jak się mieli 
tłómaczyć przed sądem. Trzeba dodać, 
że wówczas protokoły śledcze spisywano 
po niemiecku a badanie świadków odby-
wało się po polsku, gdyż prawie żaden 
ze świadków nie umiał po niemiecku. 
Pamiętam tego sędziego Rzirzka, który 
był radcą sądowym w Krakowie w r. 1871 i 
gdy zaprowadzono język polski w sądach 
poszedł na pensyę, gdyż nie mógł po 
polsku referować. Opowiadał mi później 
w Krakowie śp. dyrektor Skwirczyński, 
który w r. 1846 urzędował przy sądzie 
w Rzeszowie, że ów sędzia Rzirzek tak 
przekręcał zeznania świadków, dyktując 
je do protokółu, że pisarz Pietrzycki rzucił 
piórem i nie chciał tego pisać. Odwołano 
go wskutek tego z Pilzna i przysłano na 
jego miejsce czecha Chmielarza. Nic 
dziwnego, że zeznania świadków w 
protokółach śledczych są przekręcone i 
opuszczone z nich najważniejsze ustępy. 
Opowiadali później świadkowie Wiś-
niowski i Kruczkiewicz, że podane przez 
nich rozmowy Szeli sędzia nie chciał do 
protokółu wpisać, robiąc uwagę, że to być 
nie może.
 Taksamo zeznania stryjenek Maryi i 
Józefy Boguszowych co do słów. Szeli 
w chałupie do nich wyrzeczonych i hi-
storyi owego raportu do cyrkułu, zostały 
rozmyślnie sfałszowane w protokółach, 
przekręcone. Mandataryusz Szpilmann, 
któremu dwór musiał płacić dziennie 
po fl. 36 ct. m. k. dyet zamiast pilnować 
chłopów i przestrzegać dobra dworów bo-
gacił się skradzionemi rzeczami które od 
chłopów odbierał i na swój użytek obracał, 
a im kazał tylko zbywać pańszczyznę.
 W tym czasie odwołany został także 
i starosta Breindel z Tarnowa, a na jego 
miejsce przyszedł Czecz de Lindenwald, 
biurokrata starego autoramentu. Wtedy 
znowu prosiła ciotka Gorayska o zesłanie 
komisyi politycznej do Siedlisk, któraby 
jaki taki ład i porządek między dworem 
a gromadą przywróciła. Na tę komisyę 
wysłano znowu tego samego Dörflera, 
który przy komisyi kryminalnej odegrał tak 
niecną rolę. Dużo czasu upłynęło zanim 
się stosunki w Siedliskach ułożyły.
 Po tej katastrofie gospodarstwo w 
Siedliskach objął starszy syn ciotki Go-
rayskiej Stanisław razem z bratem Alek-
sandrem. Jako młodzi chłopcy musieli 
torować drogę prawu i sprawiedliwości, 
której u rządu znaleźć nie mogli. Znisz-
czone budynki i całe gospodarstwo rolne, 
przewrót stosunków przez zniesienie w 
dwa lata później pańszczyzny, mnóstwa 
procesów o odszkodowanie, przewody 
spadkowe, a do tego głód i nieurodzaj, 
jaki w roku następnym w tej okolicy za-
panował, i tyfus głodowy, który ludność 
dziesiątkował - oto dalsze następstwa tej 
przewrotnej polityki, która się na naszej 
rodzinie tak niewinnie zemściła.
 W roku 1867 stanął w obronie rządu 
bar. Sarla w dziele wydanem w Wiedniu: 

»Geschichte des polnischen Aufstandes 
im J. 1846«. Powód do napisania tego 
dzieła dały słowa Adama hr. Potockiego 
wypowiedziane w Radzie Państwa że 
rząd ma obowiązki względem Galicyi 
za rok 46. Obrona jego jest bardzo nie-
zręczna, opiera się tylko na urzędowych 
aktach i raportach. Jak te akty w świetle 
prawdy wyglądają odnośnie do wypadków 
w Siedliskach, stwierdziłem powyżej.
 W dziele tem na str. 280 cytowany jest 
raport najwyższego sądu do tronu przy 
sposobności przedłożenia aktów krymi-
nalnych z wnioskiem na umorzenie prze-
prowadzonego śledztwa w Pilźnie. Otóż 
sąd najwyższy stwierdza w tym raporcie, 
że śledztwo (pomimo tendencyjnych przy-
gotowań) nie wykazało, ażeby rodzina 
Boguszów należała do spisku w r. 46, 
jednakowoż wylicza poszlaki dla których 
o współudział może być posądzoną.
 1. Pierwszym mają być słowa babki 
Apolonii wyrzeczone do Jana Radwań-
skiego odbywającego wartę, zaprzysiężo-
ne przez 5 świadków: »Wy chłopi, gdyby-
ście z panami trzymali, mielibyście tytoń i 
sól o połowę tańszą. Akcyza jest wielka, 
w tym roku było najgorzej, ponieważ inży-
nierowie robili pomiary - tych Niemców nie 
można dosyć zaspokoić i dlatego panowie 
zrobili rewolucyę; będziecie żałować, że 
nie trzymacie z nami«. Rozmowa ta zosta-
ła widocznie inspirowaną i przekręconą. 
Słyszałem, że babka miała się pytać chło-
pów strzegących jej w kościele, czy mogą 
się skarżyć, ażeby ich jej synowie uciskali 
i przywodziła im wyświadczone dobro-
dziejstwa ze dworu. Na to miał się jeden 
z nich skłonić i odpowiedzieć: »Wszyćko 
to prawda, co dziedziczka mówi, ale żeby 
nas panowie złotem obsypali, my wolimy 
być cesarscy«. Odpowiedź ta godna 
chłopa z r. 46!
 2. Drugim poszlakiem ma być niechęć 
naszej familii do rządu, stwierdzona ode-
zwą starostwa tarnowskiego z 19 czerw-
ca 1846. Tej się cała Galicya z małemi 
wyjątkami aż do rezolucyi z r. 1868 nie 
wstydzi!
 3. Trzeci poszlak stanowią książki re-
wolucyjne (?!) zrabowane przez chłopów 
w Siedliskach, a zebrane przez komisyę 
kryminalną. Zapewne poezye Mickiewi-
cza itp.
 4. Dalej, że Stanisław i Emil bracia 
Stojowscy, siostrzeńcy dziadka, byli 
uwięzieni jako należący do spisku Wie-
siołowskiego.
 5. Że ciotka Gorayska wraz ze swym 
mężem Ludwikiem stała pod dozorem 
policyjnym z powodu swych podejrzanych 
usposobień.
 6. Wreszcie, że stryj Wiktoryn, od-
wożąc dzieci stryja Feliksa 20 lutego do 
Kamienicy, jechał z dwoma (?) Pocho-
reckimi z Gorzejowy, którzy chłopów do 
powstania namawiali, a w sankach stryja 
Wiktoryna znaleziono dwa pistolety z 
bagnetami (?), zaś we wozach stryja 
Stanisława była broń ukryta.

Te sześć poszlaków posłużyły ówczes-
nemu rządowi nietylko do zapewnienia 
bezkarności mordercom 23 osób w 
Siedliskach i okolicy i rabusiom ich 
mienia, ale także do nagrody siepaczy 
i ogłoszenia Szeli zbawcą ojczyzny. Ro-
dzinom pozabijanych odmawiano wprost 
sprawiedliwości!
 Ale i Szela nie był kontent z nagrody. 
Kiedy namiestnik Gołuchowski w r. 1861 
objeżdżał Bukowinę, Szela skarżył się 
przed nim, że za jego prace i poświęcenie 
dla rządu tak marnie został wynagrodzo-
ny. »Bóg ci to lepiej wynagrodzi« miał 
odpowiedzieć Gołuchowski.
 Prawie wszyscy ci chłopi, którzy dali 
się uwieść Szeli i rabowali w Siedli-
skach, nędznie zakończyli swój żywot. 
W roku następnym panował w tych 
okolicach tyfus głodowy i większa część 
ich wyginęła. Jedyny wypadek okazanej 
skruchy i przyznania się do winy wobec 
dworu zaszedł w r. 1859 w Siedliskach. 
Ów Jan Wołowiec, siepaczem zwany, 
były chłopiec kredensowy, który zdradził 
Włodzimierza Bogusza i należał do jego 
zabójstwa, gdy jako żołnierz powołany zo-
stał w tym roku do wojska i miał wyruszać 
na kompanię włoską, przyszedł w nocy 
o 12 godzinie do dworu w Siedliskach, 
wyznał na klęczkach przed Stanisła-
wem Gorayskim swoją winę i prosił go 
o przebaczenie. Powrócił z tej kampanii 
szczęśliwie i umarł we wsi koło roku 1880 
śmiercią naturalną.
 Na zakończenie opisu tych smutnych 
dni winienem przytoczyć jeszcze jeden 
nieznany dokument, stwierdzający aż 
nadto dobitnie, iż rząd wynagradzał 
pieniężnie chłopów za szpiegowanie i 
denuncyacye dworów. Jest to oryginalny, 
własnoręczny referat odezwy starosty 
tarnowskiego Breindla z daty Tarnów 26 
Decembra 1840 do L. 568 do osławione-
go Ignacego Zajączkowskiego, sędziego 
śledczego w Krakowie, którą załączam 
na końcu pod E. W odezwie tej powołuje 
się Breindl na reskrypt prezydyalny z 
10 grudnia 1840 L. 1999/888 i podanie 
chłopów ze Szczepanowic, którzy za 
szpiegowanie dworów w r. 1837 z po-
wodu rewolucyjnych knowań i wykrycia 
tychże domagają się zapłaty. Zapytany o 
zdanie zwraca się starosta do zaufanego 
sędziego o objawienie swej opinii, o ile i 
w jaki sposób prośbie tej zadość uczynić 
należy.
 Nieznaną jest odpowiedź Zajączkow-
skiego, ale żądanie to świadczy, że już od 
r. 1837 rząd używał chłopów poddanych 
do szpiegowania dworów i przyrzekał im 
nagrodę za ich usługi.
 Szczepanowice koło Tarnowa należały 
w tym czasie do Maryanny Chrząstow-
skiej, której dwóch synów aresztowano 
w r. 1837 za propagandę, między ludem 
zasad stowarzyszenia konfederacyi zało-
żonej przez Stanisława Malinowskiego.

k o n i e c
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Rady Praktyczne dr Jana Granda
Bonifratra z Kalwarii Zebrzydowskiej

Niedługo minie 2 lata od uchwale- 
nia przez Sejm ustawy o ochronie 

zwierząt - ustawy prawie nie znanej, 
nie tylko w mieście, ale również na wsi 
(ustawa z 21 VIII 1997 r. Dz.U. Nr 111 
poz.724). Z tego powodu chciałbym 
przybliżyć Czytelnikom "Wiadomości 
Brzosteckich" najważniejsze sprawy, 
które reguluje wspomniana ustawa.
 W preambule ustawy jest zapisane, 
że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do 
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę.
 Każde zwierzę wymaga humanitar-
nego traktowania. Nieuzasadnione lub 
niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz 
znęcanie się nad nimi jest zabronione.
Zwierzę, które jest rażąco zaniedby-
wane lub okrutnie traktowane, może 
być odebrane, czasowo lub na stałe, 
właścicielowi bądź innej utrzymującej 
je osobie.
 Problematyka ochrony zwierząt 
powinna zostać uwzględniona w progra-
mach nauczania i wychowania szkolne-
go we wszystkich typach szkół.
 W rozdziale dotyczącym zwierząt 
domowych jest zapisane, że właściciel 
ma obowiązek zapewnienia zwierzętom 
pomieszczenia chroniącego je przed 
zimnem, upałami i opadami atmo-
sferycznymi, z dostępem do światła 
dziennego, umożliwiającego swobodną 
zmianę ciała, odpowiednią karmę i 
stały dostęp do wody. Utrzymanie psa 
(rodowodowego) rasy uznawanej za 

Ustawa w obronie zwierząt
agresywną wymaga zezwolenia właś-
ciwego organu gminy.
 W rozdziale poświęconym zwierzę-
tom gospodarskim ustawa stanowi, że 
warunki chowu i hodowli zwierząt nie 
mogą powodować urazów i uszkodzeń 
ciała, lub innych cierpień, nie wolno w 
karmie podawać hormonów wzrostu 
ani stosować tuczu gęsi i kaczek na 
stłuszczoną wątrobę.
 Sposób i warunki używania zwierząt 
do pracy nie mogą stwarzać nieuzasad-
nionego zagrożenia dla ich życia i zdro-
wia ani zadawać im cierpienia. Osoba 
wykorzystująca zwierzęta do pracy ma 
obowiązek zapewnić im, w ciągu każdej 
doby, wypoczynek dla regeneracji sił, 
właściwy dla danego gatunku.
 Osobny rozdział to przepisy regu-
lujące wykorzystywanie zwierząt do 
celów rozrywkowych, widowiskowych, 
filmowych, sportowych i specjalnych. 
W Polsce nie wolno organizować walk 
z udziałem byków, psów i innych zwie-
rząt. Zabrania się zmuszania zwierząt 
do wykonywania czynności, które po-
wodują ból lub są sprzeczne z ich naturą 
(np. w cyrku - przyp. F.B.).
 W ogrodach zoologicznych utrzy-
muje się tylko zwierzęta urodzone i 
wychowane w niewoli, a inne zwierzęta 
jedynie wtedy gdy wymaga tego dobro 
osobnika, populacji lub gatunku oraz 
cele dydaktyczne.
 Zwierzęta wolno żyjące (dzikie) sta-
nowią dobro ogólnonarodowe i powin-
ny mieć zapewnione warunki rozwoju 

i swobodnego bytu. Zwierzęta dzikie, 
które stanowią zagrożenie dla życia, 
zdrowia lub gospodarki człowieka, 
mogą być zwalczane.
 W czasie transportu zwierzęta muszą 
być prawidłowo ulokowane, uwięzi nie 
mogą im krępować leżenia i wstawania, 
podłogi pojazdów powinny mieć na-
wierzchnię zapewniającą przyczepność 
kończyn oraz umożliwiające utrzyma-
nie higieny. W trakcie dłuższego trans-
portu zwierzęta muszą mieć zapewnioną 
wodę i karmę oraz odpoczynek.
 Zabrania się transportu zwierząt w 
okresie okołoporodowym oraz mło-
dych zwierząt oddzielonych od matek, 
niezdolnych do przyjmowania stałych 
pokarmów.
 Uśmiercanie zwierząt może być 
uzasadnione wyłącznie potrzebą go-
spodarczą, względami humanitarnymi, 
koniecznością sanitarną, nadmierną 
agresywnością oraz potrzebami nauki. 
Zwierzę kręgowe w ubojni może zo-
stać uśmiercone tylko po uprzednim 
pozbawieniu świadomości przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 Kto zabija zwierzęta z naruszeniem 
ustawy albo znęca się nad nimi podlega 
karze pozbawienia wolności do roku, 
ograniczenia wolności lub grzywny.
 Towarzystwo Opieki nad Zwierzę-
tami w Polsce może współdziałać z 
instytucjami państwowymi i samorzą-
dowymi w ujawnianiu oraz ściganiu 
przestępstw i wykroczeń określonych 
w ustawie

30.IV.99r. F. Bugno

Sosy - nie można ich robić z mąki za-
prażanej. Mąka ma być rozrobiona na 
mleku z jajkami. Porządnie wytelepane 
ciasto zalać na mięso usmażone na oleju 
lub gulaszowe i jest gotowy zdrowy, 
kleisty sos. Mąka przesmażana, prażona 
powoduje, że wątroba choruje po niej 
3 tygodnie, a trzustka 2 miesiące. Nie 
wolno robić żadnych zasmażek.
Rosół - nadaje się tylko na kwaśny 
kapuśniak krakowski, na ostrą zupę po-
midorową i na ostrą zupę ogórkową.
Zupy - mają być gotowane bez mięsa, 

na wodzie, aż pomarańczowe od mar-
chwi i aż słodkie od cebuli. Dużo pie-
przu do nich dawać, pieprz jest przyczy-
ną wytwarzania się dużej ilości soków 
trawiennych i zapobiega otyłości. Zupy 
należy maścić świeżym masłem.
Kminek - powinien być w każdej 
zupie, w sosach i w mięsach. Chroni 
przed chorobą trzustki, przed wzdęciem 
jelitowym, zapaleniem błon śluzowych 
przewodu pokarmowego, daje piękną 
cerę, wspaniałe długie włosy, chroni 
przed chorobą oczu.

Górolska dieta łodchudzająco
Niech wiedzo baby pupiate

Jak łodchudzić się przed latem
Wcas, do dnia, półtora śklonki - kwaśny 
wody piwnicanki zaś by spod Ci tłusty 
brzusek, mni zimioków jeś i klusek, 
jabłusek więcy i bryndzy bo po bryndzy 
schudnies pryndzy. 
Kces być letko jak wydmuska? Pomoże 
Ci śliwka suska, corny chlyb i chude 
mlycko, bedzies wazyć kiej piórecko.
Kapuśniorki pół misecki do reśty scyści 
kisecki.
Co dzień leć na wyśniom strone, sadło 
będzie wytrzynsione, chłop Ci godać 
będzie musioł: piknoś, jak Schiffer 
Klaudusia 
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Oszołomienia
Wszystko zaczęło się od wygnania  

z raju. Człowiek począł stykać 
się z kłopotami, troskami, przeżywać 
lęki i rozczarowania, daremnie szukał 
porozumienia z innymi. Brakowało 
mu woli, wiedzy, sił i charakteru, aby 
własnym wysiłkiem i własną pracą po-
konać trudności Na Dalekim Wschodzie 
- zażywał opium, na Bliskim - haszysz, 
w Ameryce - kokainę, nad Wisłą- pił 
wódkę. Bodźce te służyły zawsze i 
wszędzie jednemu: oderwaniu się od 
trosk i kłopotów, pozbyciu się lęków i 
obaw, doznaniu nowych, tajemniczych 
wrażeń, wyzbyciu się nieśmiałości, 
wzmocnieniu poczucia siły.
 Po ustąpieniu euforii, oszołomienia 
w większości okazały się działaniem 
pozornym. Po przyjemnych przycho-
dziły uczucia nieprzyjemne. Zastoso-
wane lekarstwo okazało się kiepskie. 
Człowiek przekonywał się, że leczy ono 
gorączkę a nie chorobę. Przeciwnie czę-
sto do niej właśnie prowadzi. Mądrość, 
jak zwykle, przychodziła po szkodzie. 
Pojawiła się rzesza ludzi uzależnionych, 
wymagających leczenia odwykowego.

ABC
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

W tym miejscu chcemy dawać rzetelne informacje o problemach wiążących 
się z alkoholem. Jeżeli informacje, które przekażemy przyczynią się do 
podjęcia choćby jednej słusznej decyzji, będzie to dla nas nagroda.

Zanim spróbujecie środków odurza-
jących najpierw zdobądźcie wiedzę 
o ich działaniu. O skutkach dla siebie, 
rodziny, społeczeństwa. Sięgnijcie po 
książki na ten temat Zróbcie rachunek 
zysków i strat Co lepiej się opłaca: 
chwila zapomnienia czy perspektywa 
utraty zdrowia? A może jest jakaś trze-
cia droga? Zanim sięgniesz po kieliszek 
- pomyśl!
 Liczymy na twój instynkt samoza-
chowawczy Myślenie ma kolosalną 
przyszłość! Nie warto rezygnować z 
pokonania stojących przed człowiekiem 
trudności własnym wysiłkiem, pracą 
i charakterem. Może przyniesie ci to 
więcej satysfakcji. Oczywiście nie jest 
to łatwe. Żyjemy przecież w trudnych 
czasach. A na pytanie kiedy będą dobre 
czasy, odpowiadamy nieodmiennie - już 
były...
 Ucieczka w oszołomienia jednak 
nie zmieni, a co najwyżej skomplikuje, 
twoje życie. Nie rezygnujmy lekko-
myślnie z tego co stanowi cechę nasze-
go człowieczeństwa - z własnej woli. 
Dokonajmy racjonalnego wyboru.
To nie moralizatorstwo To zwykła 
propozycja.

Przedmiotem konkursu plastycznego są 
treści promujące zdrowy styl życia. 

Forma: plakat (format A1)
Technika: dowolna

Przedmiotem konkursu literackiego są 
utwory (poezja lub proza) ukazujące 
ważne wartości w życiu.

Forma: recytacja
Uczestnikami konkursu mogą być 
uczniowie VI i VII klasy szkoły podsta-
wowej.
Każda klasa może przygotować jedną 
pracę plastyczną i maksymalnie dwa 
utwory literackie.
Konkursowe prace plastyczne winny 
zawierać na odwrocie:
– imiona i nazwiska wykonawców,
– nazwę szkoły,
– imię i nazwisko nauczyciela, pod 

kierunkiem którego praca została 
wykonana.

Zgłoszenia do udziału w konkursie 
prosimy przesyłać w terminie do  
10. VI. 1999r.
Prace plastyczne należy złożyć do 14. 
VI. 1999r. w GCK w Brzostku.
Prezentacja utworów i ogłoszenie 
wyników konkursu odbędzie się  
22. VI. 1999r. o godzinie 10.00 w Gmin-
nym Centrum Kultury w Brzostku.

Przewidujemy ciekawe nagrody. Nagra-
dzane będą nie tylko pierwsze miejsca, 
ale także sam udział w konkursie.
Organizatorzy konkursu:
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i 
Gminne Centrum Kultury.
Brzostek, dn. 17. V. 1999r.Warto przeczytać

 "Krotochwile i maksymy imć Pana 
Zagłoby" Ewy Rojewskiej-Olejarczuk to 
jedna z ostatnio nabytych pozycji biblio-
teki w Brzostku. Ta niewielka książecz-
ka, napisana zapewne pod wpływem 
ekranizacji pierwszej części trylogii H. 
Sienkiewicza, zawiera, jak pisze autorka 
"najcelniejsze powiedzonka ulubieńca 
wielu pokoleń czytelników Trylogii. Pan 
Zagłoba wypowiada się o polityce i 
sztuce wojennej, o miłości. Daje cenne 
praktyczne rady. Mam nadzieję, że lek-
tura "Krotochwil" będzie świetną zabawą 
zarówno dla tych, którzy "Trylogii" nie 
znają, jak i dla jej fanów - ci mogą zga-
dywać z którego miejsca zaczerpnięto 
cytaty".

 Jedna z wypowiedzi Zagłoby zawarta 
w rozdziale "O różnych nacjach, polityce 
i wojaczce":
... dlaczego w Polsce najlepsza jazda 
[..]. Oto, gdy Pan Bóg konia stworzył, 
przyprowadził go przed ludzi, żeby zaś 
jego dzieło chwalili A na brzegu stał 
Niemiec, jako to się oni wszędy wcisną. 
Pokazuje tedy Pan Bóg konia i pyta się 
Niemca: co to jest? A Niemiec na to: 
Pferd! Co - powiada Stwórca -ty na moje 
dzieło "pfe" mówisz? 
 A nie będziesz za to, plucho, na tym 
stworzeniu jeździł - a jeśli będziesz, to 
kiepsko. To rzekłszy, Polakowi konia 
darował. Oto dlaczego polska jazda 
najlepsza, a zaś Niemcy, jak poczęli 
piechotą za Panem Bogiem drałować, 
a przepraszać, tak się na najlepszą 
piechotę wyrobili.

Gminny konkurs
plastyczno-literacki

pod hasłem
"Piękniej żyć"

Pierwsze miejsce 
dla Gorzejowej
Wyjątkowo dużo było uczestników  

tegorocznych eliminacji rejono-
wych konkursu "Poeci i pisarze dzie-
ciom", który odbył się w dębickim Domu 
Kultury. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii będą reprezentantami powia-
tu dębickiego w finale konkursu, który 
odbędzie się w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie.
Na I miejscu w grupie starszej znalazł się 
teatr z Gorzejowej z przedstawieniem 
wg. Witolda Gawdzika "Ośla ławka". 
Reżyserem przedstawienia jest Pani 
Lucyna Dubas.
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Prawie każdy z nas (zwłaszcza  
chłopców) marzył w dzieciństwie 

by zostać strażakiem.
 Dzielność, odwaga, sprawność, 
umiejętność radzenia sobie z ogniem, 
ratowanie ofiar wypadków budziły i 
budzą uznanie nie tylko wśród dzieci 
ale także wśród dorosłych.
 Trudno się więc dziwić, że zainte-
resowanie działalnością Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej przy SP w Brzost-
ku jest coraz większa.
 To dobrze - mówią starsi, że nasza 
młodzież ma takie zainteresowania, że 
potrafi kultywować to, co najlepsze z 
naszych młodzieńczych doświadczeń. 
Natomiast koledzy z klas młodszych z 
zazdrością obserwują działalność i po-
czynania swoich koleżanek i kolegów z 
klas starszych licząc, że od V klasy i oni 
będą mieli szansę wstąpienia w szeregi 
MDP.
 Obecnie MDP przy SP w Brzostku 
liczy 36 członków (dziewcząt i chłop-

ców) - jest to prawnie i zgodnie ze Statu-
tem OSP działająca organizacja, której 
członkowie po opuszczeniu szkoły stają 
się członkami OSP w Brzostku.
 Na uroczystym zebraniu sprawo-
zdawczo-programowym przedstawiono 
sprawozdanie z dotychczasowej dzia-
łalności, jak również przyjęto program 
działania na rok 1999. W spotkaniu 
udział wzięli zaproszeni goście: Dy-
rektor szkoły Maria Przebięda, Wójt 
Gminy Leszek  Bieniek, Naczelnik 
OSP - Brzostek Dh Kazimierz Kłęk, 
Dh Julian Zastawny, a także młodzi 
strażacy, którzy kiedyś należeli do MDP 
w Szkole. 
 Głównym hasłem jakie przyświeca 
działalności MDP w tym roku to: "W 
NASZEJ ORGANIZACJI PRACUJE-
MY ZGODNIE, PO KOLEŻEŃSKU, 
JESTEŚMY  GRONEM PRZYJA-
CIÓŁ, KTÓRYM LEŻY NA SZERCU 
DOBRO NASZEJ OJCZYZNY, RE-
GIONU, SZKOŁY". 

Zarząd OSP Brzostek docenia zaanga-
żowanie młodych strażaków. Chętnie 
włącza ich w dozwolone prawnie 
działania. Młodzi druhowie - choć na 
razie zostali skromnie umundurowani, 
zawsze są doceniani w ocenie prac po-
rządkowych w remizie.
 W miesiącu kwietniu tradycyjnie, 
jak co roku, odbył się Turniej Gminny 
"Młodzież Zapobiega Pożarom". Było 
to wspaniałe spotkanie młodzieży szkół 
- zwłaszcza tych, które interesują się 
problemami pożarnictwa. 
 Ranga i zainteresowanie tą imprezą 
co roku wzrasta nie tylko w środowisku 
szkół, ale także wśród członków OSP i 
rodziców. Dlatego zastanawiający jest 
sam finał imprezy, który w odczuciu 
opiekunów i uczestników Turnieju 
daje dużo do myślenia. Na pewno w 
przyszłości dopilnujemy aby impreza 
z udziałem młodzieży nie budziła nie-
potrzebnych rozczarowań, domysłów.

M. Smoroń

Co słychać u młodych strażaków

Po raz kolejny w naszej gminie od- 
były się gminne eliminacje "Ogól-

nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej" młodzieży szkół podstawowych. 
Po raz pierwszy 28 kwietnia 1999 r. w 
szranki pożarniczej rywalizacji stanęli 
uczniowie naszej szkoły: Andrzej Ze-
garowski kl.VIII, Łukasz Czachara i 
Daniel Sobierajski z kl. VII.
 Debiut okazał się bardzo udany - 
wszystkie miejsca od I do III przypadły 
uczniom z Nawsia, którymi opiekował 
się Jan Józefowicz  nauczyciel zpt. 
i geografii. Tym samym cała trójka 
zakwalifikowała się do eliminacji po-
wiatowych, które odbyły się 13 maja w 
Komendzie Powiatowej OSP w Dębicy. 
Dębickie zawody były potwierdzeniem 
wiedzy uczniów: Andrzej Zegarowski 
zajął tam II, Łukasz Czachara IV, a 
Daniel Sobierajski V miejsce na 15 
startujących. 
 Zarówno w eliminacjach gminnych 
jak i w zawodach powiatowych za za-
jęte miejsca uczniowie otrzymali cenne 
nagrody: encyklopedie, piłki, buty 
sportowe i namiot (A. Zegarowski).
 Podczas zawodów powiatowych 

Rosną nowe kadry
uczniowie odpowiadali na pytania z 
następujących zagadnień:
– ochrona p.poż. budynków, innych 

obiektów budowlanych,
– warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuo-

wanie,
– instalacje, sprzet pożarniczy na 

wyposażeniu jednostek oraz środki 
gaśnicze,

– organizacja i zadania ochrony p. 
poż,

– taktyka i ewakuacja w czasie akcji 
ratowniczo-gaśniczej.

J. Nowicka

W ogródku szkolnym na tle namiotu nagrody Łukasz Czachara,  
Andrzej Zegarowski i Daniel Sobierajski
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Poziomo: 
A1) obwód, dzielnica; A7) melioracyjny lub 
przydrożny; A11) ... dusiciel; A15) ... Góra w 
Januszkowicach; B5) narząd wzroku; B13) dwa 
dla Anglika; C1) śpiew; C7) miejscowość są-
siadująca z Błażkową; C15) państwo w Afryce 
północnej; E1) obchodzi imieniny 1 września;  
E6) zajęcie kury; E16) w dawnej Polsce nazwa 
wojsk tatarskich; G2) tytuł wyższej szlachty;  
G14) tkanina służąca jako podkład do wyszy-
wania; I1) Kowalski z "Potopu"; I6) jedna z ulic 
w Brzostku; I16) mała Ewa; K1) taniec pocho-
dzenia argentyńskiego; K7) miejscowość leżąca 
na południu naszej gminy; K 15) duże bańki;  
L5) ssak lub samolot; L13) przeżycia nocne;  
Ł1) np. Wisłoka; Ł7) gatunek papugi; Ł11) np. 
warcaby; Ł15) ... Jerzy, aktor.

Pionowo:
1A) część Brzostku; 1H) mówca; 3A) oprócz 
umiejętności potrzebne do znalezienia pracy;  
5A) część Nawsia Brzosteckiego; 5F) ssak 
z rodziny jeleniowatych; 5J) pływający znak 
nawigacyjny; 7A) termin brydżowy; 7I) inaczej 
łasica; 9A) widzenia, objawienia; 9I) uczenie się, 
wkuwanie; 11A) mała Barbara; 11I) gąsienicowy 
pojazd opancerzony; 13A) marka dawnego 
komputera; 13I) jezioro we wschodniej Afryce;  
15A) ... Brzostecka; 15F) Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolni-
ctwa; 15J) termin handlowy; 17A) borowanie 
dyfuzyjne; 19A) południowy owoc; 19H) rezerwat 
przyrody w naszej gminie.

HASŁO:

KRZYŻÓWKA 
Z HASŁEM

Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przedmiotów i zwierząt, w 
pogrubionej pionowej kolumnie otrzymasz hasło - czerwcowe 
wydarzenie.

KĄCIK 
DLA NAJMŁODSZYCH
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W unihokeju mistrzostw gminy  
nie było, bo oprócz Nawsia 

nikt go na razie nie uprawia. 
 W kategorii młodzików (kl.VII-
VIII) nasza drużyna rozpoczęła start 
od zawodów rejonowych, które 
wygrała (3:0 z Pustkowem Os. i 3:0 
z Wojkowem), awansując do 12-tki. 
Następne zwycięstwo 5:0 ze SP. 
Stale dało awans do następnej tury 
rozgrywek. Pechowe 0:1 ze SP Nr 
9 Sanok pozbawiło nas szansy gry 
o medale. Ale i tak V msc. w Finale 
Woj. to sukces.
 To co nie udało się młodzikom 
- wyszło ich młodszym kolegom z 
kl. V-VI.

Pierwsi
Mistrzowie
Województwa

P o  z d e k l a s o -
waniu rywali w 
grupie (6:1 ze 
SP. Mielec Nr 8, 
6:0 ze SP. Gliny, 
4:0 z Pustkowem 
Wsią) spotkali się 
w finale ze SP. Nr 

13 Mielec. Przy ogłuszającym dopin-
gu we własnej hali - mielczanie ostro 
ruszyli do przodu. Nasi zwalniali 
grę, wciągali przeciwnika na własną 
połowę, kontratakując skutecznie. 
Pierwszą połowę wygraliśmy 1:0. 
Cały mecz wygraliśmy 2:0. 
 Pierwsi Mistrzowie Wojewódz-
twa Podkarpackiego z gminy Brzo-
stek - to: Ewelina Żyra, Klaudia 
Szybowicz, Ania Hołowicka, Sylwia 
Zięba, Arek Rogowski, Kuba Białas, 
Grzegorz Grodzki, Przemek Zięba, 
Kamil Berahal. W turnieju finało-
wym nie wystąpił chory wówczas 
Sebastian Grygiel, który jest również 
mocnym punktem zespołu.
 Na początku czerwca drużyna 
weźmie udział w Finale Mistrzostw 
Polski rozgrywanych w Lipnicy 
Murowanej, na Orawie. Nie wypaść 
gorzej niż w roku ubiegłym - to cel 
zespołu.

Podczas pierwszych zawodów o Mistrzo- 
stwo Powiatu Dębickiego w Czwórboju 

naszą gminę reprezentowała drużyna z SP. w 
Nawsiu Brzosteckim. W trudnych warunkach, 
11 maja od początku zawodów nasza druży-
na nadawała ton na bieżni, rzutni i skoczni, 
jednak różnice między Nawsiem, Dębicą SP. 
Nr 1 i Żyrakowem były na tyle niewielkie, 
że wszystko mogło się rozstrzygnąć podczas 
biegu na 600m. Doskonale przygotowane kon-
dycyjnie i taktycznie dziewczęta wywalczyły 
50 pkt. przewagę. Z wynikiem 982 pkt. młode 
Nawsianki zostały pierwszymi Mistrzyniami 
Powiatu Dębica z gminy Brzostek. Po 931 pkt. 
uzyskały SP. Dębica Nr 1 i SP. Żyraków
Mistrzyniami Powiatu w Czwórboju Lekkoat-
letycznym zostały:
Kludia Szybowicz, Ewelina Żyra, Ania Hoło-
wicka, Agnieszka Zaranek z Nawsia Brzoste-
ckiego i Sylwia Zięba oraz Ewelina Wołowiec 
z Woli Brzosteckiej.
 25 maja w stawce 25 zespołów dziewczęta 
te, na stadionie mieleckiej "Stali" staną do boju 
o mistrzostwo województwa. 

Z. Rogowska trener i opiekun zespołu

Pierwsze
Mistrzynie
Powiatu

Zakończyły się tegoroczne Igrzyska  
Młodzieży Szkolnej Szkół Podsta-

wowych na etapie gminy. Łącznie w 
6 dyscyplinach startowało 518 dziew-
cząt i chłopców - w tenisie stołowym, 
szachach, piłce nożnej, czwórboju LA, 
lidze lekkoatletycznej, sztafetowych 
biegach przełajowych.
Tenis stołowy
Klasyfikacja końcowa dziewcząt;

1. SP. Gorzejowa
2. SP. Smarżowa
3. SP. Kamienica Górna
4. SP. Brzostek 
5. SP. Grudna Górna
6. SP. Siedliska-Bogusz

Klasyfikacja końcowa chłopców:
1. SP. Grudna Górna
2. SP. Kamienica Górna
3. SP. Brzostek 
4. SP. Siedliska-Bogusz
5. SP. Gorzejowa
6. SP. Kamienica Dolna
7. SP. Nawsie Brzosteckie

 W zawodach udział wzięło 43 
uczniów. Zwycięzcy obu klasyfikacji 

Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych - zakończone
otrzymali prawo startu w zawodach 
powiatowych, 
Turniej szachowy
Wyniki końcowe:

1. SP. Brzostek 
2. SP. Kamienica Górna
3. SP. Grudna Górna
4. SP. Przeczyca

Sztafetowe Biegi Przełajowe
Wyniki końcowe dziewcząt - 10x800m.

1. SP. Nawsie Brzosteckie
2. SP. Gorzejowa
3. SP. Smarżowa
4. SP. Kamienica Górna
5. SP. Januszkowice

Klasyfikacja końcowa chłopców - 
10x1000 m.

1. SP. Kamienica Górna
2. SP. Januszkowice
3. SP. Grudna Górna
4. SP. Kamienica Dolna
5. SP. Nawsie Brzosteckie
6. SP. Smarżowa

 Dziewczęta z Nawsia i chłopcy z 
Kamienicy Górnej ukończyli sztafety 
z bardzo dużą przewagą nad pozosta-

łymi szkołami, uzyskując równocześnie 
prawo startu w mistrzostwach powiatu 
Dębica..
Turniej 11-tek piłkarskich

1. SP. Brzostek
2. SP. Kamienica Górna
3. SP. Kamienica D., SP. Grudna G.
4. SP. Nawsie Brzosteckie
5. SP. Januszkowice
6. SP. Gorzejowa
7. SP. Siedliska-Bogusz

 Ogółem w turnieju startowało 128 
zawodników, SP. Brzostek uzyskała 
prawo reprezentowania gminy na za-
wodach powiatowych w Dębicy.
Gminna Liga Lekkoatletyczna klas 
V-VI
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1. SP. Nawsie Brzosteckie I 1036 pkt.
2. SP. Brzostek   941
3. SP. Grudna Górna  588
4. SP. Smarżowa   528
5. SP. Nawsie Brzosteckie II 503
6. SP. Kamienica Górna   382
7. SP. Kamienica Dolna   366
Klasyfikacja końcowa chłopców
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TENIS
STOŁOWY
Okres kwietnia i maja dla tenisistów  

stołowych LKS Brzostowianka 
"SEKO" był niezwykle pracowity, ale 
też bardzo udany pod względem spor-
towym. W związku ze skumulowaniem 
w tym okresie rozgrywek ligowych, roz-
grywek o Puchar Polski oraz turniejów o 
Mistrzostwo Województwa i eliminacji 
do Mistrzostw Polski zawody odbywały 
się z 3 dniową częstotliwością. 
 Obciążenie to zawodnicy wytrzyma-
li, a zaowocowało ono dobrymi wyni-
kami. Na zakończenie rozgrywek II ligi 
rozegrano dwa mecze: przegrany 5:13 z 
Gorcami Nowy Targ oraz wygrany 10:7 
z AZS Rzeszów.
 Końcowa tabela II ligi przedstawia 
się następująco:
1. G. LKS Hipol Jedlicze
2. K.S. Pocztowiec Kraków
3. K.S. Gorce Nowy Targ
4. TTS Ruch Tarnów
5. LKS Brzostowianka SEKO Brzo-

stek 
6. AZS Rzeszów
7. NURT Przemyśl
8. GMKS Strzelec Frysztak
9. MKS Orzeł Przeworsk
10. K.S. Tymbark
11. MKS Minix Gorlice
12. SKS Sufczyn
 Mistrz II ligi Hipol Jedlicze w mie-
siącu czerwcu rozegra mecze barażowe 
o wejście do I ligi, a LKS Brzostowian-
ka "SEKO" jako beniaminek II ligi 
uplasowała się na wysokim 5 miejscu. 
 Druga drużyna Brzostowianki 
"SEKO" po I rundzie rozgrywek zajmo-
wała w swojej grupie A trzecie miejsce, 
a po rundzie rewanżowej uplasowała się 
na 1 miejscu. Po rozegraniu 2 meczów z 
v-ce mistrzem grupy B uzyskała prawo 
do rozegrania dwumeczu o mistrzostwo 

ligi okręgowej i awansu do III ligi. Me-
cze te zostaną rozegrane na przełomie 
maja i czerwca. 
 W trakcie rozgrywek ligowych 
trwały też rozgrywki o Puchar Polski 
na szczeblu województwa podkarpa-
ckiego. 
 Po pokonaniu drużyn: KIAL-MOR 
Tarnobrzeg, Górnovia Górno, AZS 
Rzeszów LKS Brzostowianka "SEKO" 
awansowała do finałowego turnieju o 
Puchar Polski naszego województwa, 
gdzie zajęła 4 miejsce w doborowym 
towarzystwie.
1. Izolator Boguchwała (6 drużyna 
ekstraklasy)
2. Hipol Jedlicze (mistrz II ligi)
3. Orzeł Przeworsk  II liga
4. LKS Brzostowianka SEKO II liga
 Bardzo dobrze zawodnicy LKS 
Brzostowianka "SEKO" spisali się w 
mistrzostwach województwa podkar-
packiego. 
 W kategorii młodzików w Stalowej 
Woli Nykiel Grzegorz zajął 6 miejsce. 
W kategorii juniorów w Rzeszowie mi-
strzostwa zostały zdominowane przez 
zawodników z Brzostku. W indywidu-
alnym turnieju mistrzem województwa 
podkarpackiego został Artur Kurek, 
wicemistrzem Damian Mikrut. W prze-
dziale miejsc 9-16 znalazł się Grzegorz 
Sarna, a 17-31 Damian Samborski. 
Należy nadmienić, że nasz czołowy 
zawodnik Grzegorz Magdoń nie uczest-
niczył w mistrzostwach mając limit 
imienny na mistrzostwa strefowe. 
 Gry podwójne (deble) to też roz-
grywka wewnętrzna naszych zawodni-
ków. 
 Mistrzami województwa została para 
Grzegorz Magdoń - Damian Mikrut, a 
wicemistrzami para Artur Kurek - Grze-
gorz Sarna. Jak wynikało z układu sił 
po turnieju indywidualnym zawodnicy 
naszego klubu przystąpili do turnieju 
drużynowego jako faworyci i znów nie 
zawiedli. Drużyna pod nazwą Brzosto-
wianka "SEKO" I w składzie: Grzegorz 

Magdoń, Artur Kurek, Damian Mikrut 
zdobyła drużynowe mistrzostwo wo-
jewództwa juniorów, a Brzostowianka 
"SEKO" II w składzie: Grzegorz Sarna, 
Mateusz Potrzeba i Damian Samborski 
uplasowała się na 5 miejscu. 
 W grach mieszanych mistrzem wo-
jewództwa został Grzegorz Magdoń 
wspierany zawodniczką z klubu JAR 
Kielarowa - Anetą Marcińską. 3 miejsce 
zajął Artur Kurek wraz z Barbarą Szelą 
z JAR Kielarowa, a Grzegorz Sarna 9 
miejsce z Szurą Kingą z JAR Kielaro-
wa. 
 Na strefowym turnieju do mistrzostw 
Polski klub reprezentowany był przez 
mistrza województwa  Artura Kurka, 
wicemistrza Damiana Mikruta, Grze-
gorza Magdonia oraz drużynę złożoną 
z wyżej wymienionych. 
 Trzecie miejsce w turnieju indy-
widualnym wywalczył Artur Kurek 
wyprzedzony przez zawodników z LKS 
Beskid Nowy i Bronowianki Kraków, a 
7 miejsce Grzegorz Magdoń. 
 W turnieju drużynowym znów dała 
o sobie znać siła jaką jest wyrównany 
skład drużyny. Pierwsze miejsce Brzo-
stowianki w tym turnieju, który był 
rozgrywany w Makowie Podhalańskim, 
przed drużynami Podgórza Kraków i 
Orła Przeworsk, to przepustka do finału 
mistrzostw Polski, które miały się od-
być w Brzegu Dolnym. 
 W turnieju tym mistrzowie naszego 
województwa na 16 startujących naj-
lepszych drużyn juniorskich w kraju 
zmieścili się w przedziale miejsc 9 - 16. 
Tak więc kończący się sezon, biorąc pod 
uwagę fakt młodego wieku zawodni-
ków, należy uznać za bardzo udany. 
 Do końca sezonu pozostało jeszcze 
dokończenie rozgrywek ligi okręgowej 
oraz półfinały mistrzostw Polski w pio-
nie Ludowych Klubów Sportowych. 
 Mamy nadzieję, że będą one dla 
drużyn LKS Brzostowianka "SEKO" 
równie pomyślne jak poprzednie.

S. Król

1. SP. Brzostek  888 pkt.
2. SP. Nawsie Brzosteckie 873
3. SP. Smarżowa  606
4. SP. Kamienica Górna 501
5. SP. Kamienica Dolna 350
Klasyfikacja łączna
1. SP. Nawsie Brzostecki 1909 pkt.
2. SP. Brzostek  1829
3. SP. Smarżowa  1134
4. SP. Grudna Górna  938
5. SP. Kamienica Górna  883

6. SP. Kamienica Dolna  728
 Ogółem startowało 79 uczniów, 
prawo startu w zawodach powiatowych 
uzyskały pełne drużyny szkół z Nawsia 
i Brzostku.
Szkolna Liga Lekkoatletyczna
Kategoria dziewcząt
1. SP. Brzostek  631 pkt
2. SP Nawsie  622 pkt
Kategoria chłopców
1. SP. Brzostek  949 pkt

2. SP. Grudna Górna 750
3. SP. Nawsie Brzosteckie 609
4. SP. Smarżowa  532
 Ogółem startowało 72 uczniów, 
zwycięzcy reprezentowali gminę na 
Mistrzostwach Powiatu w Dębicy.

Gminny Organizator
Imprez Sportowych
Z. Rogowska
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Zarząd  Ocho t -
nicze j  S t raży 

Pożarnej w Brzost-
ku gorąco dziękuje 
mieszkańcom Brzost-
ku i części Kleci za 
datki złożone na OSP 
Brzostek w czasie 
rozprowadzania ka-
lendarzy na 1999 r. Za 
ofiarowane pieniądze 
OSP Brzostek zaku-
piła niezbędne wy-
posażenie do ratow-
nictwa drogowego: 
oznakowanie miejsc 
kolizji i wypadków 
- zestaw, oraz odzież 
ochronną.
 Podajemy również do wiadomości nowy skład Zarządu OSP Brzostek: Prezes - Kazimierz Kłęk, Na-
czelnik - Jan Krajewski, I Z-ca Naczelnika - Zbigniew Piątek, II Z-ca Naczelnika - Grzegorz Nawracaj, 
Sekretarz OSP - Maria Smoroń, Skarbnik - Stanisław Cholewiak.

Czwórka aktorów ze Szkoły 
Podstawowej w Kamienicy 
Górnej.
Stoją od lewej: 
Dawid Wąsik, Andrzej 
Raś, Paulina Wąsik, Karol 
Leja.
Zespół ten w maju 1999 
roku zdobył wyróżnienie 
na przeglądzie "POECI I 
PISARZE - DZIECIOM" 
w Dębicy


