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historia
Zgodnie z założeniami austriackiej  

ustawy szkolnej z 1869 r. na 
terenach Galicji wprowadzono in-
stytucję szkoły ludowej. W Nawsiu 
Brzosteckim budynek takiej szkoły 
wzniesiono w 1897 r.
 Plac pod budowę zakupiono od 
Antoniego Juchy. Budowę fundowały 
gromady Nawsia i Woli. Dwie trzecie 
kosztów pokryło Nawsie a resztę 
Wola. Powstał typowy dla tego okresu 
czasu budynek szkolny - murowany 
z cegły, pokryty dachówką. Mieściła 
się w nim sala lekcyjna i mieszkanie 
dla nauczyciela złożone z kuchni i 
pokoju. Obok postawiono drewutnię 
ze stajenką.
 Kolaudacja szkoły odbyła się 23 
kwietnia 1897 r., poświecenia obiektu 
dokonał ówczesny proboszcz brzoste-
ckiej parafii ks. Antoni Biegański w 
obecności inspektora Jana Ujwarego 
z Pilzna. Pierwszym nauczycielem 
był Jan Duda. W 1904 roku z powodu 
wzrostu liczby dzieci „zamianowano” 
drugiego nauczyciela i podzielono 
salę lekcyjną na dwa pomieszczenia. 
W początkowym okresie istnienia 
szkoły nauczyciele zmieniali się 
bardzo często i do 1908 r. byli nimi 
wyłącznie mężczyźni.
 W 1906 r. doszło między miesz-
kańcami obu wsi do konfliktu na tle 
świadczeń koniecznych do utrzy-
mania szkoły. W związku z brakiem 
porozumienia w dniu 1 września 
tegoż roku dzieci z Woli Brzosteckiej 
poszły do jednoklasowej szkoły za-
łożonej w ich wsi. Taki stan rzeczy 
trwał do 1926 r., kiedy połączono 
obie placówki i przeorganizowano 
ją na trzyklasową szkołę, w której 
zatrudniono 3 nauczycieli.
 W czasie I wojny światowej prze-
rwano naukę. W szkole przez pewien 
czas stacjonowało wojsko austriackie 
a potem rosyjskie. Rozpoczęto ją 
ponownie 1 września 1915 r.
 Wybuch drugiej wojny światowej 
spowodował przesunięcie rozpo-
częcia nauki do dnia 15 grudnia 
1939 r. Lata wojny to częste zmia-
ny nauczycieli, przerwy w nauce 
spowodowane brakiem opału lub 
działaniami wojennymi. 17 września 
1944 r. mieszkańcy obu wsi zostają 

104 lata od otwarcia pierwszej szkoły uczniowie z Nawsia i Woli Brzosteckiej po raz pierwszy w roku 
szkolnym 2001/2002 będą mieli możliwość uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej mającej siedzibę 
w miejscu ich zamieszkania. Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w dniu 24 listopada 2001 r. zbiegło 
się z oficjalną inauguracją działalności Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim.

wysiedleni i szkoła przerywa swoją 
działalność. Nauka zostaje podjęta 
25 marca 1945 r. Uczniowie i na-
uczyciele zastali budynek bez drzwi, 
okien pieców i podłóg, ogołocony 
ze wszystkich sprzętów i dokumen-
tów. W początkowym okresie naukę 
prowadzono w różnych budynkach 
mieszkalnych. W budynku szkolnym 
prowadzono najkonieczniejsze prace 
zabezpieczające. Gruntowny remont 
przeprowadzono dopiero w połowie 
sierpnia 1949 r. Przy okazji zamie-
niono pomieszczenia mieszkalne na 
kolejne sale lekcyjne. Stale wzrastała 
liczba dzieci objętych obowiązkiem 
szkolnym. Sytuacja taka powodowała 
zmiany stopnia organizacji szkoły, 
wzrastała liczba pracujących na-
uczycieli, lecz ciągle pogarszały się 
warunki pracy.
 W roku szkolnym 1957/58 prze-
prowadzono elektryfikację szkoły. 
28 grudnia 1958 r. powstał Społeczny 
Komitet Budowy Szkoły, ale jej budo-
wę rozpoczęto dopiero jesienią 1967 
r. Budynek nowej szkoły oddano do 
użytku 21 września 1969 r. W tym sa-
mym czasie drogę przez wieś pokryto 
asfaltem i rozpoczęto budowę Domu 
Nauczyciela. Budynek ten oddano do 
użytku 23 grudnia 1971 r. W grudniu 
następnego roku rozpoczęto budowę 
przedszkola.
 23 listopada 1975 roku miały 
miejsce dwie uroczystości: uczniom 
szkoły przekazano sztandar ufundo-
wany przez Komitet Rodzicielski oraz 
oddano do użytku przedszkole.
 Po zakończeniu gazyfikacji wsi 
Nawsie Brzosteckie w roku 1989 
r. doprowadzono do szkoły gaz. W 
grudniu następnego roku zakupiono 
do szkoły kolorowy telewizor, mag-
netowid, radiomagnetofon, wzmac-
niacze i kolumny nagłośnieniowe. 
 Podczas wakacji 1994 r. zbudo-
wano nowy wielospadowy dach oraz 
urządzono bibliotekę w oddzielnym 
pomieszczeniu, którą wyposażono w 
kserokopiarkę, bindownicę i aparat 
do laminowania. W grudniu 1996 r. 
zakupiono 3 komputery, które stały 
się początkiem pierwszej w gminie 
pracowni komputerowej.
 Ciągle jednak, mimo wielu sukce-
sów sportowych, brak było szkole sali 
gimnastycznej.

Budowa sali 
gimnastycznej
Pierwszy społeczny komitet budowy  

sali gimnastycznej powstał w 1991 r. 
z inicjatywy ówczesnej dyrektorki szkoły 
Zofii Rogowskiej. Po zmianie dyrektora, 
którym została Cecylia Balasa, powstawał 
następny komitet. Doprowadził on w 1997 
roku do zakończenia prac nad projektem 
sali gimnastycznej. Prace budowlane roz-
poczęły się 16 września 1997 r. Pierwszym 
kierownikiem robót był Edward Stasiak, 
wkrótce zastąpił go Józef Żyra. Jesienna 
pogoda oraz piaszczysty grunt utrudniały 
prace. Dzięki wytrwałej pracy udało się 
zakończyć fundamenty z początkiem 
listopada. Wspomnieć należy również o 
mamach uczniów, które przyrządzały pra-
cującym ciepłe posiłki. Przy pierwszej czę-
ści budowy pracowali społecznie: Ryszard 
Balasa, Marcin Białas, Jan Chrząszcz, Jan 
Cisoń, Jacek Czachara, Marian Dunajski, 
Antoni Fijołek, Kazimierz Fryc, Jan Furca, 
Zbigniew Górka, Bolesław Grodzki, Jan 
Grygiel, Tadeusz Grygiel, Kazimierz Ho-
łowicki, Roman Jarmusz, Piotr Józefczyk, 
Adam Kalina, Kazimierz Kalina, Jarosław 
Kapłon, Jan Kawalec, Robert Kawalec, 
Józef Kobak, Edward Kolbusz, Kazimierz 
Kopera, Wacław Lisowski, Czesław Łącki, 
Mariusz Michoń, Władysław Michoński, 
Leopold Noga, Józef Nowak, Józef Orze-
chowski, Bogdan Piotrowski, Kazimierz 
Przewoźnik, Jan Sikorski, Józef Skórski, 
Bogdan Staniszewski, Roman Surdel, Ry-
szard Surdel, Piotr Szpak, Janusz Szpara, 
Stanisław Szynal, Zdzisław Śpicha, Jan 
Trojan, Jerzy Trychta, Alojzy Tyluś, Józef 
Wojdyła, Tadeusz Zastawny, Krzysztof 
Zegarowski, Jan Zięba, Marek Zięba, 
Stanisław Zięba, Zdzisław Zięba, Adam 
Żyra, Józef Żyra 
(na podstawie archiwum Zespołu Szkół w 

Nawsiu Brzosteckim)
 Rok 1998 to okres zastoju z powodu 
braku środków finansowych.
 Nowa ekipa samorządowa przyjmuje 
korzystną dla nas strategię inwestycyjną 
- należy zakończyć rozpoczęte inwestycje, 
zaczynając od tych najbardziej zaawanso-
wanych. Pierwsza więc zostaje ukończona 
sala gimnastyczna w Siedliskach-Bogusz, 
następna w Januszkowicach i teraz w ko-
lejce jest już Nawsie. Szybkość realizacji 
obiektów oświatowych w naszej gminie 

Dokończenie na str 4
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znajduje uznanie u władz wojewódz-
kich oraz Kuratorium. Starania Wójta 
o dodatkowe środki dały nadspodzie-
wane rezultaty. W 1999 roku odbył się 
przetarg na budowę sali gimnastycznej 
w Nawsiu. Wygrała ją firma budowlana 
JPB z Jasła, która doprowadziła budowę 
do stanu surowego. Prace wykończenio-
we rozpoczęto w roku 2001, a prowa-
dziła je firma „Pilbud” z Pilzna.
 W środę 21 listopada uczniowie 
gimnazjum z nauczycielami, woźną i 
konserwatorem kończą ostatnie porząd-
ki i ustawiają meble szkolne. Pracow-
nicy budowlani pomagają montować 
nowe tablice oraz gazetki. W czwartek 
rozpoczynamy naukę w nowych po-
mieszczeniach lekcyjnych i próby na 
sali gimnastycznej.

Uroczystość oddania do 
użytku sali gimnastycznej 
i inauguracja działalności 
gimnazjum w nawsiu 
Brzosteckim
Ten uroczysty, dla całej społeczno- 

ści szkolnej, dzień był chłodny 
i pełen świeżego śniegu. O godzinie 
dziesiątej rozpoczęła się uroczysta Msza 
św., którą celebrował ks. Szymon Nosal. 
W przygotowanie kościelnej części uro-
czystości zaangażowani byli katecheci 
ze Szkoły Podstawowej - Marzena Gry-
giel oraz z Gimnazjum ks. Adam Kubiś, 
pomagali im uczniowie z obu szkół.
 Oficjalna część uroczystości roz-
poczęła się od hymnu państwowego 
oraz przecięcia wstęgi, której dokonali: 
wicewojewoda podkarpacki Kazimierz 
Surowiec, wójt gminy Leszek Bieniek 
oraz uczennica klasy pierwszej Edyta 
Wróbel.
 Poświęcenia nowej sali gimnastycz-
nej oraz krzyży przeznaczonych do sal 
lekcyjnych dokonali: ks. Szymon Nosal 
oraz ks. Czesław Szewczyk.
 Zebranych gości przywitał gospodarz 
gminy - Wójt Leszek Bieniek. Tego 
dnia w nowych murach gościliśmy 
wiele znamienitych osób. Byli to: wi-
cewojewoda podkarpacki Kazimierz 
Surowiec, radny Sejmiku Wojewódz-
kiego Jan Pieniądz, kierownik Biura 
ds. Inwestycji i Remontów Urzędu 
Marszałkowskiego Józefa Wójcik-Mą-
dry, Przewodniczący Rady Powiatu Jan 
Niwa, starosta dębicki Czesław Kubek, 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty 
Aleksandra Kobak-Hunia, wójt gminy 

Czarna Józef Chudy, wójt gminy Dębica 
Stanisław Rokosz, koordynator Powia-
towej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 
Anna Szczepanik, dyrektor Biura Posła 
Edwarda Brzostowskiego Stanisław 
Skawiński, Przewodniczący Rady 
Gminy w Brzostku Jerzy Stasiowski, 
Radni Rady Powiatu: Maria Przebięda 
i Jan Chmura oraz Radni Rady Gminy 
w Brzostku.
 Po powitaniu Wójt złożył podzię-
kowania wszystkim zaangażowanym 
w budowę osobom i instytucjom. Nie 
zapomniał wskazać na swoje osobiste 
związki ze szkołą, jak i z uczącymi go 
a obecnymi na sali nauczycielami.
 Następnie głos zabrała Dyrektor 
Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim 
Cecylia Balasa, która przedstawiła hi-
storię szkoły w Nawsiu Brzosteckim, 
zasłużonych kierowników i nauczycieli. 
Opowiedziała również zebranym o 
długoletnich staraniach dyrektorów, 
nauczycieli i rodziców o uznanie pra-
wa uczniów do sali gimnastycznej. 
Podziękowała wszystkim osobom, a 
szczególnie ojcom uczniów, którzy 
własną pracą wznosili fundamenty sali, 
i jak się w efekcie okazało również 
sal gimnazjalnych. W wystąpieniu 
znalazły się także podziękowania dla 
władz samorządowych ze szczególnym 
uwzględnieniem Wójta Gminy Brzostek 
- Leszka Bieńka. Po tym wystąpieniu 
głos zabierali goście: wicewojewoda 
podkarpacki Kazimierz Surowiec, 
w imieniu Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty Aleksandra Kobak-Hunia. 
Starosta Powiatu Dębickiego Czesław 
Kubek przekazał obu dyrektorkom 
oficjalne listy, w których napisał:
 „Z okazji uroczystego otwarcia sali 
gimnastycznej w Nawsiu Brzosteckim 
na ręce Pani Dyrektor dla całej kadry 
pedagogicznej oraz wszystkim uczniom 
pragnę złożyć serdeczne gratulacje.
Otwarcie tej placówki, tak ważnej dla 
rozwoju infrastruktury oświatowej w 
Gminie Brzostek, jest dzisiaj możliwe 
dzięki Władzom Gminy Brzostek, któ-
rym zależy na polepszeniu warunków 
pracy i nauki uczniom i pracownikom 
Waszej Szkoły.
 Życzę całemu Gronu Nauczycielskie-
mu spełnienia wszelkich oczekiwań i na-
dziei, aby dzięki Waszej pracy najszla-
chetniejsze wartości stały się udziałem 
młodego pokolenia Polaków, a Uczniom 
- jak najwięcej radości i satysfakcji z 
odbywanych zajęć w nowym obiekcie, 
który służyć ma Waszemu pełniejszemu 
rozwojowi.”
 Po tych wystąpieniach mikrofony 

przejęli uczniowie obu szkół, którzy 
zaprezentowali zebranym gościom i 
rodzicom program literacki poświęcony 
patronowi Zespołu Szkół - Tadeuszowi 
Kościuszce. Recytacje przeplatane 
były tańcem i śpiewem. Krakowiak w 
wykonaniu uczniów klas I i II wzbudził 
gromkie oklaski i szczere uśmiechy 
zadowolenia gości i kolegów. Tę część 
uroczystości przygotowały: śpiew 
- Janina Nowicka, taniec - Urszula Woj-
narowska, recytacje obie nauczycielki, 
o stroje krakowiaków i kosynierów 
wystarała się Cecylia Balasa.
 Między częścią artystyczną a spor-
tową dyrektor gimnazjum Urszula Woj-
narowska przedstawiła krótką historię 
gimnazjum mówiąc „Szkoły tej chcieli 
dla swoich dzieci przede wszystkim ro-
dzice, starali się o nią radni z obu wsi, 
oni też wywalczyli ją na sesji Rady Gmi-
ny przy pomocy sołtysów i poparciu tych 
radnych, którzy mieli na sercu dobro 
dzieci z mniejszych wsi (...). Szkołom, 
które nie są instytucjami dochodowymi, 
trudno jest funkcjonować - zwłaszcza 
w niełatwych czasach i w niebogatych 
środowiskach. Dlatego bardzo sobie 
cenimy przyjaciół, których w tak krótkim 
czasie udało się nam pozyskać”.
 Następnie w imieniu Rady Peda-
gogicznej i uczniów wręczyła wyróż-
nionym osobom dyplomy nadające 
honorowy tytuł „Przyjaciela Szkoły”. 
Tytuł ten otrzymali:
Leszek Bieniek - Wójt Gminy Brzo-
stek,
Elżbieta Gąsior - radna wsi Siedliska-
Bogusz, Przewodnicząca Komisji Spo-
łeczno-Oświatowej,
Zofia Grodzka - radna wsi Wola Brzo-
stecka, członek Komisji Społeczno-
Oświatowej,
Kazimierz Fryc - sołtys wsi Nawsie 
Brzosteckie, Przewodniczacy Rady 
Rodziców gimnazjum,
Piotr Szczepkowicz - z-ca Wójta,
Krzysztof Zegarowski - radny wsi Naw-
sie Brzosteckie,
członkowie Rady Sołeckiej wsi Nawsie 
Brzosteckie,
członkowie Rady Sołeckiej wsi Wola 
Brzostecka.
 Za honorowy tytuł w imieniu wszyst-
kich nagrodzonych podziękował Piotr 
Szczepkowicz zobowiązując się do 
dalszej współpracy ze społecznością 
szkolną.
 Szkoła Podstawowa w Nawsiu Brzo-
steckim zawsze wyróżniała się, mimo 
braku odpowiednich warunków, szcze-
gólnymi osiągnięciami sportowymi. To-
też pokazy sportowe wzbudziły zainte-

Dokończenie ze str 3
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resowanie wszystkich obecnych na sali. 
Dziewczęta starsze przygotowały pokaz 
z pomponami, młodsze z obręczami. 
Chłopcy z trzeciej klasy gimnazjum 
przygotowali pokaz treningu. Wzbu-
dził on zainteresowanie szczególnie 
tych, którzy do tej pory nie znali tej 
dyscypliny. Respekt budził zwłaszcza 
bardzo wysoki bramkarz ubrany w strój 
ochronny i hełm. Tę część uroczystości 
oraz pokaz ze wstążką wykonany przy 
przecięciu wstęgi przygotowała Zofia 
Rogowska.
 Na zakończenie, goście i rodzice 
mogli obejrzeć pomieszczenia przezna-
czone na działalność gimnazjum. Potem 
już tylko wpisy do ksiąg pamiątkowych 
i wszyscy mogli się udać na zasłużony 
obiad.
 Ten zaś podano w odnowionym 
Domu Ludowym w Nawsiu Brzoste-

ckim. I jak zwykle na Nawsiu było 
gościnnie. Przyjemny wystrój, ładnie 
podane i przede wszystkim smakowite 
dania oraz przepyszne ciasta. Pracami 
w kuchni kierowała Helena Karaś, którą 
wspomagały mamy i babcie uczniów 
oraz dawne uczennice szkoły: Zofia 
Fiołek, Ryszarda Fryc, Lucyna Kobak, 
Wioletta Kuźniar, Joanna Nowakowska, 
Ewa Sikorska, Maria Skórska, Zofia 
Staniszewska, Danuta Surdel, Helena 
Szybowicz, Danuta Trychta, Krystyna 
Wal, Małgorzata Zegarowska. Panie mo-
gły liczyć na pomoc panów: Kazimierza 
Fryca, Józefa Kobaka, Leopolda Nogi i 
Krzysztofa Zegarowskiego.
 Obchody zakończyła zabawa ludowa, 
która musiała się udać, skoro trwała do 
białego rana.
 Do wymienionych osób zaangażo-
wanych w organizację imprezy należy 

zaliczyć Marię Pietruchę, która była 
autorką oprawy plastycznej zarówno 
w budynkach obu szkół, na sali gim-
nastycznej oraz dekoracji sali w Domu 
Ludowym.
 W przygotowaniach brały również 
udział: Zofia Składanowska, Dorota 
Fryc, Małgorzata Gajda, Regina Lipka, 
Farhat Berrahal, Anna Trychta, Kazi-
mierz Kopera.
 Szczególne podziękowania należą 
się Stanisławowi Synowieckiemu, który 
uwiecznił uroczystość na taśmie video 
oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół im Jana 
Pawła II w Kleciach Halinie Nowak za 
udostępnienie sprzętu do nagłośnienia.
 Nad całością czuwały Dyrektor 
Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim 
Cecylia Balasa oraz Dyrektor Gimna-
zjum Urszula Wojnarowska.

aa

W dniu 11 listopada odbyły się uroczysto- 
ści poświęcone obchodom Narodowego 

Święta Niepodległości.
 Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w 
Kościele Parafialnym w Brzostku. Po Mszy 
przedstawiciele Gminnego Związku Komba-
tantów złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili 
znicze w miejscach pamięci narodowej.
 Uroczysta akademia z okazji tego święta 
odbyła się w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Brzostku. Po okolicznoś-
ciowym przemówieniu Wójta Gminy Pana 
Leszka Bieńka wystąpiła młodzież z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku z montażem 
słowno-muzycznym przygotowanym pod kie-
runkiem nauczycieli: Pani Anny Hudyma, Pani 
Małgorzaty Bogusz i Pana Wojciecha Bonarka. 
Należy tu podkreślić, iż młodzież wspaniale 
zaprezentowała się w polonezie, występując 
w bogatych i oryginalnych strojach z tamtego 
okresu. Część artystyczną uświetniła również 
Kapela Ludowa „Brzostowianie” działająca przy 
CKiCz w Brzostku.
 Impreza zakończyła się wspólnym spotka-
niem przy kawie, herbacie i ciastku.

Elżbieta Michalik

Dyrektor Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim składa serdeczne podziękowania następującym osobom: Piotrowi 
Szczepkowiczowi, Elżbiecie Gąsior, Elżbiecie Łukasik, Lucynie Pruchnik, Irenie Nosal, Marcie Król, Janowi Kró-
lowi, Stanisławowi Królowi za przekazanie środków pieniężnych na doposażenie gimnazjum, Panom Tadeuszowi i 
Krzysztofowi Dzierlęgom za przekazanie piłek do gier zespołowych oraz Radnym Gminy Brzostek za przekazane 
pieniądze na zakup sprzętu sportowego.

narodowe 
święto 
niepodległości

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów z ZS w Kleciach

Poczty sztandarowe podczas uroczytości
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26 listopada 2001 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Gmi- 
ny. Sprawozdanie z prac Zarządu Gminy i realiza-

cji uchwał Rady Gminy złożył Przewodniczący Zarządu 
Leszek Bieniek. Rada Gminy w Brzostku podjęła uchwały 
w sprawie:
	obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa ob-

liczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 
2002roku,

	określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień od tego podatku,

	ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 
gminie Brzostek na 2002 r. 

	uchwalenia dziennych stawek opłaty targowej na targo-
wiskach w gminie Brzostek, 

	ustalenia opłaty wnoszonej przez rodziców dzieci uczęsz-
czających do przedszkoli prowadzonych przez gminę, 

	ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzostku,
	ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń komunalnych 

zaopatrzenia w wodę i za ścieki.
	zmiany uchwały budżetowej na 2001 roku Nr 

XXVII/243/2001 Rady Gminy w Brzostku z dnia 31 
stycznia 2001 roku.

	sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych 
w Nawsiu Brzosteckim, Grudnej Górnej stanowiących 
własność Gminy Brzostek.

	zamiany działek przeznaczonych pod przebudowę drogi 
gminnej w Siedliskach - Bogusz

	przedłużenia okresu funkcjonowania Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Januszkowicach.

	zbycia akcji spółki akcyjnej Telekomunikacja Dębicka.
	odwołania Pani Urszuli Wojnarowskiej z funkcji członka 

Komisji Społeczno - Oświatowej oraz funkcji członka 
Komisji Planowania i Budżetu Gminy.

	zmiany uchwały Nr III/15/98 Rady Gminy w Brzostku 
z dnia 2 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia składów 
osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

 E Szukała

W okresie od 6 do 30 listopada 2001 roku Zarząd Gmi- 
ny odbył 3 posiedzenia. Głównym ich tematem były 

następujące sprawy:
	rozpatrzono pozytywnie 1 podanie o udzielenie zezwole-

nia na wybudowanie nowej zagrody w miejscowości Wola 
Brzostecka,

	w związku z negatywnym wynikiem z II przetargu na 
sprzedaż działki

1) nr 92/3 o pow. 0,09 ha położonej we wsi Kamienica 
Górna, cena wywoławcza z II przetargu 1179 zł posta-
nowiono ogłosić negocjacje do kwoty 800 złotych,

2) nr 509 o pow. 0,45 ha położonej we wsi Kamienica 
Górna, cena wywoławcza z II przetargu 2600 zł posta-
nowiono ogłosić negocjacje do kwoty 1700 zł..

	podjęto następujące uchwały:

1) w sprawie opracowania projektu budżetu gminy Brzostek 
na 2002 rok. Wstępnie zaprojektowano dochody w kwo-
cie 15.950.284,00 zł, wydatki w kwocie 15.666.284,00 zł, 
rozchody w kwocie 284.000,00 zł. Na wydatki składają 
się:
- wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń) w kwocie 13.705.284,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.961.000,00 zł

2) w sprawie ustanowienia służebności korzystania z sieci 
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków znajdującej się na 
działce nr 1114/6 położonej w Siedliskach- Bogusz na 
rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1114/7 zabu-
dowanej Domem Nauczyciela w Siedliskach- Bogusz

3) w sprawie wprowadzenia układu wykonawczego do 
uchwały nr XXXIV/310/2001 Rady Gminy w Brzostku 
z dnia 26 listopada 2001r w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2001 rok.

Marta Dodolak

Policja informuje
W listopadzie 2001 roku na terenie  

działania Komisariatu Policji w 
Brzostku zanotowano 22 zdarzenia 
przestępcze, a tym m.in.:
1. dziewięć przypadków kierowania 

pojazdami w stanie nietrzeźwym
2. jeden wypadek drogowy ze skutkiem 

śmiertelnym
3. sześć przestępstw przeciwko mieniu 

(w tym kradzież z włamaniem do 
mieszkania)

W sprawach tych prowadzone są w 
Komisariacie Policji w Brzostku postę-
powania przygotowawcze.
Ponadto policjanci Komisariatu Policji w 
Brzostku przeprowadzili 15 postępowań 
w sprawach o wykroczenia - gdzie o 
winie sprawcy rozstrzyga Sąd Grodzki 
w Dębicy.

Nałożono też 75 mandatów karnych 
- głównie za wykroczenia drogowe, a 
upomniano i pouczono 260 osób.

Policja poszukuje
W listopadzie z terenu gminy Brzo 

stek skradziony został silnik elek-
tryczny o mocy 7 kW, powyższa kradzież 
jest przedmiotem postępowania prowa-
dzonego przez KP Brzostek

Policja przypomina
mieszkańcy wsi Brzostek!

W czasie trwania uroczystości ko 
ścielnych związanych z peregry-

nacją obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej policja notuje szereg włamań do 
mieszkań, szczególnie położonych na 
uboczu wsi.
Łupem przestępców staje się nasze 
bardzo ciężko zapracowane mienie - 

najczęściej gotówka, biżuteria.
Nie pozwólmy się okradać - nie zosta-
wiajmy naszego dobytku bez dozorowa-
nia i właściwego zabezpieczenia.
 W czasie udziału w uroczystościach 
zostawmy przynajmniej jedną dorosłą 
osobę, która będzie dozorowała nawet 
i kilka budynków, a w przypadku zauwa-
żenia osób obcych, obcych samocho-
dów - wezwie policję.

Wszystkim czytelnikom Wiado-
mości Brzosteckich życzę zdro-
wych, spokojnych i bezpiecz-
nych świąt Bożego narodzenia 
oraz szczęśliwego i lepszego 
nowego 2002 roku

Komendant Komisariatu Policji 
w Brzostku  

nadkom. inż. Marek Boroń
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W niedzielę 2. XII w Domu  
Kultury w Brzostku ro-

zegrano turniej szachowy w 
kategorii seniorów i juniorów. 
Grano systemem szwajcarskim 
na dystansie 6 rund. System ten 
polega na kojarzeniu przeciwni-
ków o zbliżonej sile gry.
W zawodach wzięło udział 23 
zawodników (w tym 1 junior-
ka).
 Rewelacyjny w poprzednim 
turnieju 7-letni Józiu Zieliński 
i tym razem nie zawiódł, choć 
widać wyraźnie, że jego koledzy 
poprawili poziom gry. W tej ka-
tegorii zwyciężył Przemysław 
Bachara przed Eweliną Halz i 
Pawłem Kawa.
 W kategorii seniorów 4 za-
wodników uzyskało taki sam 
rezultat - 5 pkt. O kolejności 
zdecydowało wartościowanie 
punktów według systemu Ber-
gera-Sonnenborga. Przy obli-
czaniu punktów pomocniczych 
bierze się za podstawę sumę 
pełnych końcowych rezultatów 
tych partnerów, z którymi za-
wodnik wygrał partię i połowy 
rezultatów tych partnerów, z 
którymi partie zremisował. 
Najwięcej punktów pomoc-
niczych uzyskali Stanisław 

Gołąb i Kazimierz Winiarczyk 
(po 18,5). Rozstrzygnął wynik 
bezpośredniego pojedynku.
 I tak zwycięzcą turnieju se-
niorów został Stanisław Gołąb, 
przed Kazimierzem Winiarczy-
kiem, Franciszkiem Wilkiem i 
Zbigniewem Rączką. Miejsca 
5-6 podzielili Jan Halz i Marcin 
Skocz.
 Wójt Leszek Bieniek wrę-
czył zwycięzcom obu kategorii 
puchary, natomiast pozostałym 
zawodnikom nagrody książko-
we i upominki mikołajkowe.
 Jak zwykle pani Marta Król 
zadbała o profesjonalne przygo-
towanie zawodów, które zawsze 
jest na najwyższym poziomie. 
To przyniosło efekt - po prawie 
10 latach przerwy szachiści chcą 
reaktywować cotygodniowe 
spotkania szachowe w Domu 
Kultury. Mają to być środy w 
godz. 16.00 - 19.00.
 I jeszcze na zakończenie. 
Poziom gry kilku seniorów był 
wyraźnie zaniżony, dała się tak-
że zauważyć nieobecność kilku 
znanych szachistów. Przyczyna: 
w andrzejkową sobotę niektó-
rym „Cyganie grali pięknie” aż 
do północy.

Ferdynand Bugno

miKołajKowy tUrniej szachowy  
o pUchar wójta gminy BrzosteK

graj, piękny cyganie!

Warto
przeczytać
Jerzy Pilch 
„POD MOCNYM ANIOŁEM” 
- Nagroda NIKE 2001

Jerzy Pilch - jeden z najwybitniejszych  
współczesnych prozaików. Laureat 

nagrody Fundacji im. Kościelskich. 
Zdobywca Paszportu „Polityki”, na 
której łamach publikuje cotygodniowe 
felietony.
 W ostatniej książce Pilch, nie tracąc 
nic ze swego humoru, lekkości i wirtu-
ozerii pióra, opowiedział nam historię 
dotykającą go w sposób najgłębszy - na 
życie i na śmierć.

Umberto Eco
„BAUDOLINO”

Najnowsza, czwarta po Imieniu  
róży, Wahadle Foucoulta i Wy-

spie Dnia Poprzedniego, powieść 
autora, który potrafi połączyć wyso-
kie wymagania wobec czytelnika z 
dostarczeniem mu świetnej zabawy. 
Jest to powieść z czasów cesarza 
Fryderyka Barbarossy i pierwszych 
wypraw krzyżowych. Średniowiecz-
ne realia przedstawione tu zostały za 
pomocą niezwykle atrakcyjnej fabuły; 
Baudolino, syn prostych wieśniaków, 
jako kilkunastoletni chłopiec zostaje 
adoptowany przez cesarza. Wątki, 
pełne barwnych historii, toczą się 
bardzo dynamicznie, i zawierają wiele 
aluzji do czasów współczesnych.

Thomas Harris
„CZERWONY SMOK” - pierw-
sza powieść z Hannibalem Lecterem

Mrożąca krew w żyłach książka naj- 
wybitniejszego autora thrillerów 

psychologicznych, m. in. Milczenia 
owiec i Hannibala.
 William Graham, były pracownik 
FBI, ma na koncie liczne sukcesy w tro-
pieniu seryjnych morderców. Teraz staje 
przed trudniejszym wyzwaniem. Ma do-
pomóc policji schwytać maniakalnego 
zabójcę kilku rodzin. Tajemniczy zbrod-
niarz jest jednak nieuchwytny. Pewny 
swojej bezkarności wysyła policji listy 
podpisane „Czerwony Smok”...

(wykorzystano materiał  
z ofert książkowych dla bibliotek)

Najmłodszy uczestnik turnieju   
7-letni Józio Zieliński z Grudnej Górnej

Wręczanie nagród uczestnikom  turnieju  
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węgiel i kopalnia w grudnej c. d.
nowe dzieje grudzkiej kopalni - okres a. stokłosy
Różne koleje losu przechodziła grudz- 

ka kopalnia: czasy rozkwitu i upadku, 
okresy śmiałych inwestycji i głębokich 
kryzysów, długotrwałe pożary i klęski 
zalania wodą. Decydowały o tym czynniki 
zewnętrzne (przede wszystkim zbyt na 
węgiel) jak również przypadek i uwa-
runkowania polityczne. Czyż nie było 
dziełem przypadku odkrycie węgla lub 
zainteresowanie się E. Sanguszki grudz-
kim minerałem?
 Największy kryzys trwał w latach 1901 
- 1926, kopalnia nie istniała. Szyby i 
system chodników z poprzednich lat stra-
ciły pełną sprawność techniczną. Ćwierć 
wieku przestoju kopalni, to bardzo długi 
okres czasu. Miejscowi, doświadczeni 
górnicy nie nadawali się już do prac pod-
ziemnych - wiek i ciężka praca zrobiły 
swoje. Brakowało dozoru technicznego. 
A przede wszystkim nie było chętnych do 
inwestowania. Rodzina Sanguszkich nie 
miała motywacji do lokowania środków 
finansowych w Grudnej, w problematyczny 
interes. Ograniczała się jedynie do za-
bezpieczenia majątku kopalni: około 9 ha 
pól górniczych, solidny i w dobrym stanie 
technicznym dom, nadszybia i podziemne 
chodniki, baraki oraz skromne ale wartoś-
ciowe narzędzia urobku i transportu węgla. 
Nie można zapomnieć o kapliczce św. 
Barbary - grudzkim symbolu głębokiego 
katolicyzmu właściciela z Gumnisk pod 
Tarnowem. Nad tym wszystkim czuwał 
Górzan, pracownik rodziny Sanguszkich.
 Eustachy Sanguszko już nie żył, do-
rastał jego syn Roman. Mijały lata, czas 
pracował na niekorzyść dla kopalni. W 
1911 roku umarła żona K. Rutowskiego, 
spadkobierczyni dworu. Majątek w Grudnej 
Dolnej w drodze kupna nabyła rodzina 
Ziajów, ale po krótkim okresie czasu rozpo-
częła się wyprzedaż dworskiego dobytku. 
Miejscowi mieszkańcy oraz napływowa 
ludność kupowali pańską ziemię. Wieś 
została bez dworu, ale w dalszym ciągu z 
nadzieją, że kopalnia ruszy.
 W 1874 roku E. Sanguszko uzyskał od 
władz górniczych prawo do eksploatacji 
węgla na obszarze około 108 hektarów. I 
nie ma wątpliwości, że książę z Gumnisk 
nie był właścicielem tego całego terenu. 
Z dużym prawdopodobieństwem możemy 
przyjąć, że tylko owe 9 ha pierwotnych pól 
górniczych były własnością Sanguszki. 
Jeśli tak, to kupił je od Rutowskich w latach 
1871/1872 lub w chwili sprzedaży dworu 
przez K. Rutowskiego - juniora.
 Po latach wyczekiwań rodzina San-
guszkich zdecydowała się sprzedać swoje 
dobra w Grudnej. W 1924 roku sprzedali 
9 ha ziemi i dom w Grudnej Dolnej. Na-
bywcami byli Anna i Wincenty Gruszka 
z Brzezin, sąsiedniej wsi. Akt kupna 
- sprzedaży nic nie wspomina o kopalni. 
Narzędzi i baraku już nie było, a szyby 

i chodniki...? Sprzedawca zastrzegł, że 
Górzan, dotychczasowy stróż, pozostanie 
w Grudnej, w domu na terenie kopalni. 
Rodzinę Gruszków interesowała jedynie 
ziemia pod gospodarstwo rolne. Byli rol-
nikami, węgiel nie stanowił przedmiotu ich 
zainteresowań. Ważna była dla nich gleba 
i dom, w którym mogli mieszkać.
 Jednak nie cała zakupiona przez Grusz-
ków ziemia nadawała się do uprawy. Zwały 
miału węglowego, hałdy wydobytego 
iłu, kilka szybów i fundamenty baraków 
przeszkadzały w typowo rolniczej pracy. 
Szyby i wyrobiska stanowiły zagrożenie dla 
inwentarza i zawsze ciekawskich dzieci.
 W takich okolicznościach w 1926 roku 
pojawił się człowiek, który miał ochotę 
uruchomić kopalnię. Nazywał się Andrzej 
Stokłosa, znał problematykę zawodu gór-
niczego, miał doświadczenie w górnictwie 
węglowym. Nie są znane okoliczności 
zainteresowania się A. Stokłosy grudzkim 
węglem. Kto i kiedy poinformował go o 
możliwości odbudowy kopalni? Skąd po-
chodził? Kim był naprawdę? Jaka była jego 
przeszłość? Bez wątpienia wcześniej był 
związany z kopalniami Śląska, był praw-
dziwym górnikiem. Jego żona z dużym 
trudem rozmawiała po polsku, mówiła za 
to biegle po niemiecku. Grudna czekała 
ćwierć wieku na takiego człowieka. Właś-
ciciel ziemi chciał wydzierżawić teren pod 
kopalnię. Nie było przeszkód z uzyskaniem 
zezwolenia na eksploatację. Powstało 
tylko jedno zasadnicze pytanie: czy A. 
Stokłosa posiada wystarczające środki 
finansowe na uruchomienie wydobycia 
węgla?
 Odbudowa kopalni ruszyła z martwego 
punktu. Sprawy formalne dzierżawy i ze-
zwolenia zostały załatwione. Był rok 1926. 
Nowy inwestor działał szybko i sprawnie. 
Zamieszkał w Grudnej z żoną i dwuletnim 
synem.
 Miejscowa ludność stanowiła tanią siłę 
roboczą. Synowie dawnych, doświadczo-
nych, grudzkich górników chcieli pracować 
w kopalni. Drozdy, Górzany, Kasprzyki, No-
waki, Pocice, Sarny i Szydłowscy z jednej i 
drugiej Grudnej zgłaszali się do pracy. Byli 
również chętni ze Smarżowej, Bączałki, 
Głobikówki, Głobikowej i dalszych wsi.
Nowy właściciel kopalni miał w czym wy-
bierać, mimo że oferował bardzo niskie 
zarobki. Szukał fachowców, doświadczo-
nych rębaczy do przodków, ale takich nie 
było w najbliższej okolicy. Udało mu się 
zaangażować górników z dalszych tere-
nów, ze Śląska. Ślązak o nazwisku Nycz 
został prawą ręką A. Stokłosy.
 Po latach zastoju coś drgnęło. W 1926 
roku rozpoczęła się nowa era kopalni. Oka-
zało się, że stare szyby i część chodników, 
po remontach i wzmocnieniach, nadawały 
się jeszcze do użytku. Nie wszystko zo-
stało stracone. Na terenie kopalni szybko 

zgromadzono stosy drzewa do obudowy 
wyrobisk i budowy pomieszczeń miesz-
kalnych i biurowych. Prymitywne kołowroty 
zamykały od góry czeluści szybów. Siłę 
napędową kołowrotów stanowiło czterech 
chłopów, jakby zrośniętych z żelaznymi 
korbami. Tak było na początku. Od świtu 
do nocy słychać było pracę toporów i pił. 
Poprawiano wyłamane stemple, belki i 
szalunki w chodnikach. Szyby i nadszybia 
odzyskiwały dawną sprawność. Ci, przy 
kołowrotach mieli już dach nad głową. 
Przybywało sprzętu i materiałów. Dzień 
i noc pracowały ręczne pompy. Woda, 
potworne ilości wody wypełniały stare wy-
robiska. Ludzie pracowali także w szybie 
wentylacyjnym, chociaż nie należało to do 
bezpiecznej pracy. Stara, drewniana obu-
dowa była mocno nadwerężona. W każdej 
chwili mogło nastąpić pęknięcie belki i na 
ludzi zwaliłyby się duże ilości iłu, kurzawki i 
wody. Doświadczony A. Stokłosa osobiście 
nadzorował roboty. Sprawdzał drabiny, 
stemple i kapy. Schodził do górników na 
dół, prosił o zachowanie ostrożności, upo-
minał. „Bez nerwów i pośpiechu, odważnie 
ale rozważnie” - słyszeli górnicy od praco-
dawcy. Każdą wizytę na stanowisku pracy 
rozpoczynał i kończył słowami: „Szczęść 
Boże”.
 Zimą 1926 roku ruszyło wydobycie wę-
gla - pierwszy cel został osiągnięty. Ludzie 
nabierali doświadczenia, następowała 
selekcja pracowników, przychodzili nowi. 
Wzrastała odpowiedzialność za siebie i za 
kolegów, szczególnie na niebezpiecznych 
stanowiskach. Stosunki między ludźmi 
układały się dobrze, pełno tu sąsiadów, 
szwagrów i kolegów. Podziemne pola 
eksploatacji były jednak bardzo skromne, 
za to wody nie brakowało. Zarówno urobek 
jak „transport ręczny należały do bardzo 
uciążliwych i kosztownych. Mimo wszystko 
trwało nadal wydobycie i sprzedaż wę-
gla.
 Stokłosa budował nowe szyby wydo-
bywcze o większych wymiarach, przy-
stosowane do mechanicznego transportu 
urobku. Kupił i zainstalował maszynę paro-
wą. Transport węgla w szybie został zmo-
dernizowany i zmechanizowany. Część 
pomp ręcznych zastąpiono parowymi, 
energia z węgla wyparła energię ludzkich 
mięśni. Powstawały nowe chodniki i szyby 
wentylacyjne. Nastąpiła pewna stabilizacja 
w wielkości wydobycia i liczebności zało-
gi.
 W 1935 roku Jan Walewski opubliko-
wał dość szczegółową charakterystykę 
kopalni. Chociaż opis ten dotyczył tylko 
roku 1932, można go uznać za adekwat-
ny dla całego okresu wydobycia węgla, z 
wyjątkiem lat początkowych (1854 - 1871r.) 
i końcowych (1956- l957r.).
 W sześć lat po uruchomieniu kopalni 
przez Stokłosę wydobycie węgla odbywało 
się przy pomocy szybów: „Lubart Stary”, 
„Lubart Nowy”, „Wentylacyjny”, „Wietrzny” 
oraz „Wodny”.
 Szyb „Lubart Nowy” (49m głębokości) 
był jednocześnie szybem wydobywczym i 
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wentylacyjnym. Do głębokości 37m miał w 
przekroju wymiary 1,5 x 2,5m, a dolna jego 
część 1,5 x 1,5m. Szyb ten miał obudowę 
drewnianą. Były tam wyodrębnione trzy 
poziomy eksploatacji: pierwszy na głębo-
kości 37m, drugi na 45m, a trzeci na 49m. 
W szybie tym był wydzielony przedział dra-
binowy dla zejścia i wyjścia ludzi, ale sięgał 
on tylko do pierwszego poziomu. Dotarcie 
na większe głębokości było możliwe dzięki 
specjalnej „dukli”, przy użyciu drabin.
 Szyb „Wentylacyjny” miał głębokość 
27m i wymiary 0,8 x 1,5m. Istniały w nim 
pionowo ustawione drabiny.
 W stropie i spągu występowało do-
syć duże ciśnienie, które powodowało 
zaciskanie wyrobisk. Z tego też powodu 
budowano chodniki wysokie, ale wąskie, 
o szerokości około 1,6m. Po zabudowie 
szerokość chodnika wynosiła 1,2 - 1,3m.
 Urabianie węgla (tzw. „kopanie” w miej-
scowej gwarze) odbywało się tylko ręcznie 
przy pomocy kilofa. Górnik przodowy (rę-
bacz) rozpoczynał urabianie w górnej czę-
ści przodka. Wycinał szczelinę głębokości 
około 60cm, a następnie kruszył węgiel na 
całym przekroju przodka do głębokości 
zrobionej szczeliny. Taka technika „kopa-
nia” węgla była uciążliwa i bardzo wyczer-
pująca. Postęp prac w przodku wynosił od 
0,5 do 0,8m w ciągu jednej zmiany. Górnik 
przodowy należał do elity wśród pracowni-
ków, był najlepiej opłacanym robotnikiem. 
Od niego zależało tempo prac i wydobycie, 
jego praca wymagała umiejętności, siły 
i odpowiedzialności. Był on najbardziej 
narażony na niebezpieczeństwo wypadku. 
On też dokonywał obudowy wyrobiska. Do 
najbardziej znanych górników przodowych 
w historii kopalni należeli: Florian Białas, 
Franciszek Cabaj, Drozd, Pocica, Jan 
Skóra i Wójtowicz. J. Skóra rąbał nawet 
metr chodnika w ciągu jednej zmiany.
 Transport urobku z przodka na podszy-
bie odbywał się w drewnianych skrzyniach 
przewożonych na oddzielnych podwoziach 
lub w drewnianych taczkach. Skrzynię, 
naczynie wyciągowe z podszybia transpor-
towano na powierzchnię ziemi przy użyciu 
kołowrotu napędzanego maszyną parową 
lub ręcznie. Przy wyciągu maszynowym 

skrzynia zawierała 400 lub 200kg węgla 
- w zależności od wymiarów szybu. Przy 
wyciągu ręcznym w skrzyni było około 
100kg urobku. Czas transportu węgla przy 
napędzie parowym w szybie 49-metrowym 
wynosił od 3 do 4 minut.
 Łatwo powiedzieć „węgiel transporto-
wano w drewnianych taczkach”. Droga 
przejazdu była mokra, a czasami wystę-
powały głębokie koleiny w ile. Tak więc 
taczki, a szczególnie drewniane koło, były 
wiecznie oblepione iłem. Pracownik pchał 
je w pozycji mocno zgiętej, gdyż chodniki 
były zbyt niskie. Same taczki bez węgla 
- wspomina Tadeusz Sarna - ważyły około 
80kg. T. Sarna był etatowym pracownikiem 
do pchania taczek. Nic więc dziwnego, że 
kopalnię nazywał „mordownią” lub „dzia-
downią”.

- Ciankrew, źmijca - powiadał po swoje-
mu Tadek - to była syberyjska katorga. 
Tyle tylko, że do taczek byłeś przykuty 
na ochotnika.

- A skąd się brał ten ochotniczy zaciąg? 
- pytano Sarnę.

- Bida, bida była chłopie. A po jałowej 
kapuście, kiszki wołały o kawałek 
chleba.

Tadek był wygodnym pracownikiem - silny, 
zdrowy i niepiśmienny.
 W Grudnej nie używano koni do pozio-
mego transportu w chodnikach. Człowiek 
więcej i dłużej wytrzymywał niż koń - wy-
jaśniał J. Kasprzyk.
 W kopalni nie było problemów z wysoką 
temperaturą, za to świeżego powietrza 
brakowało. Jak podaje Walewski, część 
chodników nie miała w ogóle wentylacji. 
Przewietrzanie kopalni odbywało się tylko 
w sposób naturalny. Dodatkową udręką dla 
górników była woda, szczególnie wiosną i 
jesienią.
 Jeszcze kilka danych i szczegółów z 
1932 roku. Obudowa była wyłącznie drew-
niana. Na jedną tonę wydobytego węgla 
zużywano około 0,05m3 pełnego drzewa. 
Przeciętny dopływ wody wynosił 20 - 30 
litrów na minutę, a bywało też i 60 litrów na 
minutę. Pompy parowe były w złym stanie 
technicznym, dlatego też uzupełniano je 
pompami ręcznymi.

 We wrześniu 1932 roku zatrudnionych 
było 30 pracowników: 24 pod ziemią i 6 na 
powierzchni. Węgiel wydobywano na dwie 
zmiany, a na trzeciej odpompowywano 
wodę i dokonywano bieżących remontów. 
Wydajność wynosiła 0,4 - 0,5 tony węgla 
na jednego robotnika zatrudnionego pod 
ziemią w ciągu jednej zmiany. Pracownicy 
byli wynagradzani w systemie dniówko-
wym. Górnik przodowy zarabiał od 1,7 
do 2,0 zł za dniówkę, a inni otrzymywali 
około 1,2 zł. Należy dodać, że każdy ro-
botnik używał lamp karbidowych na swój 
koszt. Tak więc od dziennych zarobków 
należy jeszcze odjąć około 0,25 zł. Dla 
porównania: cena 1 tony węgla pierwszego 
sortu, z odbiorem na kopalni, wynosiła 23 
zł, a drugiego sortu 18 zł. Tak więc górnik 
przodowy zarabiał około 100kg węgla za 
dniówkę, a inni robotnicy około 60kg. Ale 
bywało również i tak, że robotnicy byli 
opłacani węglem, zamiast pieniędzmi. W 
ten sposób mamy obraz zarobków pra-
cowników kopalni w 1932 roku. Warto w 
tym miejscu zwrócić uwagę także na fakt, 
że już po II wojnie światowej J. Skóra przy 
pogłębianiu szybu zarabiał równowartość 
20 kurzych jajek za dniówkę.
 Stokłosa myślał o przyszłości kopalni, a 
przyszłość to bez wątpienia pokład węgla. 
Wiedział na podstawie dotychczasowej 
eksploatacji i wierceń geologicznych, że w 
kierunku zachodnim pokład węgla kończy 
się uskokiem w odległości około 500m od 
Węglowego Potoku. Na wschód, na lewym 
brzegu tej rzeczki wykopano kiedyś mały 
szybik poszukiwawczy. Miał on około 20m 
głębokości. Niestety, nie stwierdzono su-
rowca w tym kierunku. Uznano, i słusznie, 
że na wschód od miejsca odkrycia złoża 
węgiel nie występuje. W kierunku północ-
nym pokład węgla był ustawiony niemal 
pionowo i trudno było szukać go poza 
polem eksploatacji. Pewną nadzieję po-
zostawiał jeszcze kierunek południowy.

c. d. n.

Przedruk z książki 
GRUDNA Kopalnia i ludzie 

Stanisława i Małgorzaty Białas

podziękowanie
Gminna Biblioteka Publiczna w  

Brzostku przedstawia kolejną 
listę darczyńców: Emilia Cze-
chowska, Helena Dziurdzik, Anna 
Gotfryd, Anna Jamróz, Stanisława 
Łukowicz, Irena Maziarka, Irena 
Nosal, Józef Ogrodnik, Ewa Sam-
boraska, Małgorzata Tomaszewska. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy 
za dostarczone książki i czasopisma 
na rzecz Biblioteki w Brzostku
Informujemy również, że w Biblio-
tece w Brzostku można zakupić 
następujące publikacje Towarzystwa 

Miłośników Ziemii Brzosteckiej:
- ks. B. Stanaszek „Brzostek i 

okolice”
- ks. B. Stanaszek „Brzostek w 

czasie I wojny światowej”
- ks. B. Stanaszek „Parafia Brzostek 

w latach 1918 - 1939”
- M. N. Mysłowski „Dzieje miasta 

Brzostku”
- „Rocznik Brzostecki” T. 1.
- „Rocznik Brzostecki” T. 2.
- „Rocznik Brzostecki” T. 3.
- „Rocznik Brzostecki” T. 4.
- „Rocznik Brzostecki” T. 5.

Maria Kawalec

właściciele i użytkow-
nicy nieruchomości 
położonych w gminie 
Brzostek
Urząd Gminy w Brzostku przypomina  

wszystkim właścicielom i użytkowni-
kom nieruchomości o wynikającym z art. 5 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn.zm.) 
o obowiązku oczyszczania z błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń chodników 
położonych bezpośrednio przy granicy nie-
ruchomości.
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oBserwator
1 grudnia 2001 r.

I Zjazd Powiatowy Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych

rycerze świętego Floriana
andrzej reguła prezesem zarządu, 
a władysław radzik komendantem 
powiatowym osp. to dwie najważniej-
sze decyzje, które zapadły podczas i 
powiatowego zjazdu osp. w minioną 
niedzielę odbył się on w gościnnych 
progach remizy w grabinach.

Jak stwierdził Andrzej Reguła zjazd miał  
nakreślić nowe zadania stojące przed 

strażakami w XXI wieku. Czy to się uda-
ło? Wiadomo, że strażacy przy obecnej 
mizerii finansowej państwa liczą bardzo 
na pomoc samorządów. - Róbcie tak 
dalej - apelował do wójtów i burmistrzów 
wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Wła-
dysław Tabasz, dziękując burmistrzom i 
wójtom za dotychczasową pomoc.
 Innym zadaniem strażaków, oprócz 
oczywiście udziału w akcjach gaszenia 
pożarów, czy likwidowania skutków wy-
padków drogowych, jest szkolenie mło-
dzieży. Podkreślał to komendant powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej Zbigniew 
Mróz. Chwalił współpracę z ochotniczymi 
jednostkami, dziękował za aktywność i 
pomoc udzielaną zawodowym strażakom. 
Zbigniew Mróz przedstawił nieco danych, 
z których wynika, że do jednostek OSP, 
najczęściej biorących udział w akcjach 
bojowych, nawet po kilkadziesiąt razy 
w roku, należą te z Brzostka, nawsia 
Brzosteckiego, Kędzierza, Pustkowa, 
Pustyni, Jodłowej, Pilzna i Żyrakowa.
 W jawnym głosowaniu strażacy wybrali 
Zarząd Powiatowy swego związku, który 
na pierwszym posiedzeniu ukonstytuo-
wał się, wybierając prezydium. W skład 
zarządu weszli: Andrzej Reguła (gmina 
Dębica - prezes), Władysław Radzik 
(Żyraków - komendant powiatowy, I wi-
ceprezes), Zbigniew Mróz (komendant 

PSP II wiceprezes), 
piotr szczepkowicz 
(Brzostek - sekretarz), 
Jerzy Polniaszek (gmina 

Dębica - skarbnik), Stanisław Kapłon (Jod-
łowa - członek prezydium), Wacław Jurek 
(Pilzno - członek prezydium), ks. Andrzej 
Mikołajczyk (kapelan OSP w powiecie dę-
bickim), Leszek Jargas (Pilzno), Bogusław 
Majka (Czarna), Czesław Kubek (starosta 
dębicki), Stanisław Bryg (Czarna), Henryk 
Nowak (gmina Dębica), Krzysztof Moskal 
(Żyraków), Krzysztof zegarowski (Brzo-
stek).
 Komisję rewizyjną będą tworzyli: 
zbigniew piątek (Brzostek - przewod-
niczący), Marek Piękoś (Żyraków - wice-
przewodniczący), Józef Papiernik (Pilzno 
- sekretarz).
Nieco emocji pojawiło się przy wyborze 
trzech delegatów na zjazd wojewódzki 
OSP. O ile wybór zarządu i komisji rewi-
zyjnej był jawny, bo kandydowało tyle osób 
ile członków one liczą, to w tym przypadku 
zgłoszono pięć osób. Zarządzono więc 
tajne glosowanie, w którym poszczególni 
kandydaci otrzymali: Andrzej Reguła - 29 
głosów, Zbigniew Mróz - 22, ks. Andrzej 
Mikołajczyk - 18, Władysław Radzik - 16, 
Bogusław Majka - 11. Pierwszych trzech 
zostało delegatami.

(ad)
Od redakcji:
Pan Franciszek Wójtowicz z Grud-
nej Górnej był jedynym strażakiem na 
zjeździe odznaczonym najwyższym 

odznaczeniem OSP, Złotym Znakiem 
Związku.

oBserwator
1 grudnia 2001 r.

Dla najzdolniejszych uczniów powiatu

stypendia wręczone
Krótkim recitalem pianisty marcina 
parysa ze szkoły muzycznej ii stopnia 
oraz „odą do młodości” w wykonaniu 
Beaty sikorskiej z lo w jodłowej rozpo-
częło się wręczenie stypendiów prezesa 
rady ministrów dla 22 najzdolniejszych 
uczniów powiatu dębickiego.

Zgodnie z regulaminem z każdego  
typu szkoły stypendium otrzymywał 

jeden uczeń. Prezentowaliśmy już wyróż-
nionych w jednym z poprzednich numerów 
„Obserwatora”.
 - Szczytna to idea, żeby promować ludzi 
młodych - mówił starosta Czesław Kubek i 
życzył stypendystom, aby nigdy me musieli 
emigrować ze stron rodzinnych. - Życzę, 
aby powiat dębicki dawał wam szansę rea-
lizacji idei, marzeń i planów - powiedział.
 Bożena jędrzejczyk, uczennica ZS 
w Brzostku, która w tym roku stypendium 
prezesa Rady Ministrów otrzymała po raz 
drugi powiedziała, że traktuje to wyróżnie-
nie jako ogromny sukces, ale i zachętę 
do dalszego rozwoju swoich umiejętno-
ści.(...)

(ad)

Repertuar kina  
„przyszłość” w Brzostku 
 na m-c grudzień 2001 r.
1, 2. XII 2001r. (sobota, niedziela) godz. 
18.00 „Konspiracja com”; prod. USA; 
od l. 15; cena 8 zł
8, 9. XII 2001r. (sobota, niedziela) godz. 
18.00 „goście w ameryce”; prod. 
USA; od l. 15; cena 8 zł
11, 12. XII 2001r. (wtorek, środa) godz. 
18.00 „Quo vadis”; prod. pol.; od l. 15; 
cena 14 zł

13, 14. XII 2001r. (czwartek, piątek) 
godz. 19.00 „Quo vadis”; prod. pol.; 
od l. 15; cena 14 zł
15, 16. XII 2001r. (sobota, niedziela) 
- kino nieczynne
17. XII 2001r. (poniedziałek) godz. 
18.00 „Quo vadis”; prod. pol.; od l. 
15; cena 14 zł
22, 23. XII 2001r. (sobota, niedziela) 
godz. 18.00 „Brother”; prod. USA; od 
l. 15; cena 8 zł
29, 30. XII 2001r. (sobota, niedziela) 
godz. 18.00 „nazywał się Bagger Van-
ce”; prod. USA; od l. 15; cena 8 zł

W związku z wygaśnięciem mandatu  
radnego pani Urszuli Wojnarowskiej 

w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym 
sołectwa Brzostek i Zawadka Brzostecka 
w niedzielę 18.11.2001r. zostały przepro-
wadzone wybory uzupełniające.
 Obwodowa Komisja Wyborcza ustaliła 
następujące wyniki głosowania:
1. Liczba osób uprawnionych do głosowa-

nia wynosiła 1852.
2. Wydano karty do głosowania 326 wy-

borcom

nowa radna w Brzostku 3. Głosów ważnych oddano 325
4. Frekwencja wyniosła 17,6%
 Na poszczególnych kandydatów odda-
no następującą liczbę głosów ważnych:
1. Sterkowicz Małgorzata - 73
2. Samborska Ewa  - 252
 W dniu 26 listopada na sesji Rady 
Gminy nowa radna pani ewa samborska 
złożyła ślubowanie. Rada Gminy powołała 
również panią Ewę Samborską w skład Ko-
misji Społeczno - Oświatowej oraz Komisji 
Planowania i Budżetu Gminy.

f. l.
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stawki podatków i opłat lokalnych 
w gminie Brzostek na 2002 rok 

Rodzaj Podatku

stawki 
Ministra 

Finansów 
na 2002 rok

(górne)

stawki 
obowiązujące 

w gminie w 
2001 roku

Uchwalone 
stawki na 
2002 rok

% 
wzrostu

Podatek od nieruchomości
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 

powierzchni użytkowej 0,49 zł 0,23 zł 0,25 zł 8,69

2. Od budynków lub ich części związanych z 
działalnością gospodarczą inną niż rolnicza 
lub leśna z wyjątkiem budynków lub ich części 
przydzielonych na potrzeby bytowe osób 
zajmujących lokale mieszkalne oraz od części 
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni 
użytkowej

16.83 zł 11,95 zł 12,00 zł 0,42

3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym

7,84 zł 5,00zł 5,00 zł 0,00

4. Od pozostałych budynków lub ich części 
(garaże wolnostojące, komórki, szopy) od 1 m2 
powierzchni użytkowej

5,62 zł 2,65 zł 2,81 zł 6,04

5. Od budowli – 2% ich wartości
6. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z 

działalnością gospodarczą inna niż rolnicza 
lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami 
mieszkalnymi

0,60 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,00

7. Od gruntów:
a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi 

w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym wykorzystywanych na cele 
rolnicze od 1 m2 powierzchni

0,06 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,00

b) od pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,09 zł 0,04 zł 0,05 zł 25,00
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 

retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni

3,28 zł 2,50 zł 2,50 zł 0,00

Podatek rolny od 1 ha powierzchni 92,97 zł 65,00 zł 67,50 zł 3,85

Opłata stała w przedszkolach
a) za jeden posiłek dziennie 15,00 zł 16,00 zł 6,66
b) za dwa lub więcej posiłków dziennie 25,00 zł 27,00 zł 8,00

Opłata administracyjna
a) za wydanie wypisy z planu zagospodarowania 

przestrzennego

186,91 zł

20,00 zł Bez zmian 0,00

b) za wydanie wyrysu z planu 
zagospodarowania przestrzennego 20,00 zł Bez zmian 0,00

c) wpis do ewidencji działalności gospodarczej 100,00 zł Bez zmian 0,00
d) zmianę wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej 50,00 zł Bez zmian 0,00

Dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach
a) przy sprzedaży towarów z samochodów 

ciężarowych (platformy, ciągnika lub przyczepy)

do 560,17 zł

18,00 zł 20,00 zł 11,11

b) przy sprzedaży towarów z samochodów 
osobowych 12,00 zł 14,00 zł 16,66

c) przy sprzedaży towarów z ręki, koszów, stoisk, 
wozów konnych i innych 6,00 zł 7,00 zł 16,66
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Mieszkańcom gminy Brzostek mo- 
żemy z całą odpowiedzialnością 

polecić uprawę aroni. Jest to krzew 
łatwy w uprawie a owoce ma bogate 
w witaminy i mikroelementy. Stanowią 
one dobry surowiec na dżemy, konfitury, 
soki pitne i wina. Mają zastosowanie w 
dietetyce i lecznictwie przy zwalczaniu 
nadciśnienia.
 Krzew jest długowieczny, może żyć 
20 lat, dorasta do 1,5 metra wysokości. 
Jest mrozoodporny, wytrzymuje tem-
peraturę minus 30° C. Dostarcza też 
pożytków pszczelich.
stanowisKo i sadzenie
 Glebę zaorujemy po żniwach i bro-
nujemy. Sadzić należy jesienią, sadzon-
kami 2 letnimi. Mniejszą ilość sadzonek 
należy nabyć w Składnicach Centrali 
Ogrodniczej, a większą ilość, np. na 
założenie plantacji najlepiej nabyć w 
Instytucie Sadownictwa w niedalekiej 
Albigowej.
 Żyzność gleby odgrywa mniejszą 
rolę gdyż aronia przystosowuje się 
do gleby. Udaje się nawet na glebach 
gliniastych i piaszczystych. Warunkiem 
dobrego wzrostu i owocowania aronii 
jest przede wszystkim dobra wilgotność 
gleby. Rozstaw krzewów zależy od 
rodzaju gleby. Aronia jest światłolubna, 
więc sadzenie pod koronami innych 

aronia czarnoowocowa
drzew, lub sadzenie zbyt gęste jest 
niekorzystne.
nawoŻenie i pielęgnacja
 Po posadzeniu sadzonki podlewamy, 
dużą ilością wody ale rzadko. Utracie 
wody zapobiega ściółkowanie. Nawozy 
wieloskładnikowe wysiewamy wiosną, 
w dawce 60 gram na metr kwadratowy. 
Niszczenie chwastów jest konieczne. 
Aronia rzadko choruje. W razie zauwa-
żenia zmiany zabarwienia liści trzeba 
zastosować oprysk, jak w każdym 
sadzie, środkami owadobójczymi i 
grzybobójczymi.
cięcie i prowadzenie
 Aronia jest krzewem zrzucającym 
liście na zimę, a więc wymagającym 
minimalnego cięcia. Martwe i uszko-
dzone pędy przycinamy do zdrowego 
miejsca. Rozmiaru cięć kształtujących 
nie można określić z góry, zależy to od 
intensywności rozrostu krzewu i wieku 
nowych pędów. Stare krzewy i pędy 
należy wycinać i palić poza obrębem 
uprawy
rozmnaŻanie
 Roślinę tą można rozmnażać roz-
maitymi sposobami wegetatywnymi: 
za pomocą odbitek korzeniowych, z 
odkładów, ze zrzezów korzeniowych, 
przez podział krzewów itp. Aronia roz-
mnaża się łatwo, daje dużo odrostów 

korzeniowych.
owocowanie i zBiór
 Czarne lśniące owoce wielkości 
grochu są zebrane w grona po 15 - 25 
sztuk. Kwitnienie występuje w maju i w 
czerwcu, a owocowanie w październiku. 
Owoce mogą pozostawać na krzewie 
do grudnia. Krzewy powstałe z roz-
mnożenia wegetatywnego owocują już 
w trzecim a nawet drugim roku, równo-
miernie co roku. Plon wynosi 5 - 7 ton 
z ha. Cena 1,40 - 2,20 zł/kg. Plantacja 
wykazuje więc dużą opłacalność.
Owoce aronii stosunkowo dobrze się 
suszą, wysuszone można przechowy-
wać przez kilka lat.
Uprawa plantacyjna
 Przed założeniem plantacji aronii 
należy zapewnić sobie zbyt owoców. 
Najlepiej przez umowę kontraktacyjną z 
dużą przetwórnią lub firmą eksportową. 
Pomocne mogą być te adresy: „Agrico” 
S.A. Łęczyca, AGROS - Fortuna Ło-
wicz. Firmy te współpracują z kilkuset 
plantatorami w kraju.
 Na założenie plantacji można otrzy-
mać kredyt preferencyjny w wysokości 
331 zł na 1 ha, o oprocentowaniu 6,2 
% w skali roku. Kredyt ten jest jednak 
tylko na 12 miesięcy. Tutaj twórcy prze-
pisów (poprzednia Rada Ministrów) nie 
wykazali się wiedzą rolniczą i rzetelną 
chęcią restrukturyzacji rolnictwa.

Henryk Latacz

W dniu 21 listopada  
2001r. podczas od-

bywających się w Pozna-
niu targów „POL-EKO 
2001” odbyło się podsu-
mowanie organizowanej 
przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej II 
edycji Konkursu „Na naj-
lepiej rozwiązaną gospo-
darkę wodno-ściekową 
na terenach wiejskich”, 
w którym pośród 160 jed-
nostek nagrodzono rów-
nież Gminę Brzostek.
 W imieniu Gminy z-ca 
Wójta Piotr Szczepko-
wicz odebrał dyplom, 
książkę oraz zapewnienie 
o przyznanej nagrodzie 
finansowej w kwocie 150 
tys. złotych.

J. Król

Nagroda dla Gminy

W miesiącu listopadzie 2001r. Gmi- 
na Brzostek zbyła dwie działki 

leśne położone w Kamienicy Górnej 
oraz siedem lokali mieszkalnych w 
budynku mienia komunalnego w Sied-
liskach Bogusz. 
Gmina Brzostek posiada w ofercie 
sprzedaży działki budowlane w Brzostku 
oraz działki rolno-leśne w Siedliskach 
Bogusz a także lokal o pow. użytkowej 
60,55m2 w budynku Apteki w Brzostku. 
Przygotowywane są do sprzedaży cztery 
mieszkania w budynku mienia komunal-
nego w Przeczycy.
W najbliższym czasie Gmina Brzostek 
ogłosi przetarg na wynajem lokali użyt-
kowych:
– lokal o powierzchni użytkowej 44,30 

m2 w Domu Ludowym w Woli Brzo-
steckiej

– lokal o powierzchni użytkowej 42 m2 

w Brzostku, ul. Gryglewskiego 5

Informacja  
Urzędu gminy o obrocie  
mieniem komunalnym
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ROZWIĄZANIE:
W. B. nr 6/2001

KRZYŻÓWKA 
Z NAGRODĄ
 Litery z kratek ponumerowa-
nych od 1 do 17 utworzą rozwią-
zanie.
Rozwiązania wpisane do ku-
ponu zamieszczonego pod 
diagramem dostarczone do 
dnia 31 grudnia 2001 r. do Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku wezmą udział w loso-
waniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z po-
przedniego numeru: 
pUBliczna szKoła pod-
stawowa imienia Komisji 
edUKacji narodowej w 
BRZOstKU
Nagrodę książkową wylosował: 
Kamil zima ze Smarżowej.

J. Nosal

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia
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Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przedmiotów i 
zwierząt, w pogrubionych pionowch kolumnach otrzy-
masz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

-Tatusiu, dlaczego ty w moim dzienniczku podpisujesz oceny 
niedostateczne trzema krzyżykami?
- Bo nie chcę aby nauczyciel pomyślał, że normalny czło-
wiek może być ojcem takiego cymbała.

		
Po sprawdzeniu pracy domowej w szkole podstawowej...
- Ani jedno działanie na dodawanie nie jest wykonane pra-
widłowo!!!
- Ale to nie ja odrabiałem lekcje, to mój tata!!!
- A kim on jest???
- Kelnerem...

		
-Zabraniam ci używania brzydkich słów - strofuje ojciec 
syna.
- Ależ tato, tych słów używał Mikołaj Rej!
- No więc już więcej się z nim nie baw!

		
U dentysty mama prosi synka:
- A teraz bądź grzeczny i powiedz ładnie „aaa”, żeby pan 
doktor mógł wyjąc palce z twojej buzi.

		
Mała Ania mówi:
- Mamusiu, pójdę do sklepu kupić zeszyt...
- Ani mi się waż! Taki deszcz leje, że żal psa wypędzić. Tata 
zaraz pójdzie i kupi ci ten zeszyt.
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Szanowne członkinie, seniorzy, 
członkowie! Drodzy goście!

Jestem jednym z tych rolników, któ- 
rzy bardzo cenią sobie tradycje 

kółek rolniczych. Chyba nieźle znam 
całą bujną ich historię, mam głębokie 
przekonanie, że nie można jej traktować 
inaczej jak z najwyższym szacunkiem. 
Mamy obowiązek szanować i pielęgno-
wać wspaniałe tradycje i jednocześnie 
czerpać z niej nauki, wyciągać wnio-
ski sprzyjające działaniom kółkowej 
organizacji w dzisiejszych nowych 
warunkach. 
 Rzućmy okiem w tę przeszłość. 
Przypomnijmy, że nieprzypadkowo 
rodził się i kształtował nasz ruch spo-
łeczno - zawodowy w różnych swoich 
formach, wyrastał na podłożu realnych 
warunków, potrzeb i interesów chłopów. 
Tak też początki powstania kółek rolni-
czych na ziemiach polskich rozdartych 
przez trzy mocarstwa zaborcze przypa-
dają na drugą połowę XIX wieku, a w 
zaborze rosyjskim dopiero na początek 
XX wieku. Pierwsze polskie kółko 
rolnicze pod nazwą „Włościańskie 
Towarzystwo Rolnicze” powstało w 
1862 r. w Piasecznie na Pomorzu w za-
borze pruskim a jego założycielem był 
Juliusz Kraziewicz. Tam też cztery lata 
później powstało pierwsze Koło Gospo-
dyń wiejskich. W zaborze austriackim 
ruch kółek rolniczych zapoczątkowany 
został przez ks. Stanisława Stojakow-
skiego, który wbrew ziemiaństwu i 

65 lat Kółka rolniczego i Koła 
gospodyń wiejskich w Kleciach
W niedzielę 18 listopada 2001 r.  

mieszkańcy Kleci obchodzili 
uroczysty jubileusz 65-lecia powstania 
Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń 
Wiejskich w swojej miejscowości.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
w kościele parafialnym w Brzostku 
celebrowaną przez ks. dziekana Emila 
Midurę. Podczas Mszy św. ks. dziekan 
wygłosił okolicznościową homilię oraz 
poświęcił sztandar.
 Dalsza część obchodów 65-lecia 
odbyła się w sali Domu Ludowego w 
Kleciach. W uroczystości wzięli udział: 
ks. dziekan Emil Midura z Gogołowa, 
ks. proboszcz parafii Brzostek Czesław 

Szewczyk, Zofia Czaja - Rada Krajowa 
Kół Gospodyń Wiejskich w Warszawie, 
Krystyna Hanus - Przewodnicząca Rady 
Kół Gospodyń Wiejskich w Rzeszowie, 
Franciszek Brudz - Prezes Wojewódz-
kiego Związku Rolników Kółek i 
Organizacji Rolniczych w Rzeszowie, 
Władysław Adanczych - Przewodni-
czący Rady Regionalnej Związku Rol-
ników Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Tarnowie, Roman Piłat - Regionalny 
Związek Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Jaśle, Leszek Bieniek 
- Wójt Gminy Brzostek. 
 Podczas uroczystości Pani Zofia Cza-
ja i Krystyna Hanus wręczyły odznacze-

nia za zasługi dla Kółek Rolniczych. 
Otrzymali je: Zofia Chudy, Stanisław 
Kowalski i Władysław Tyburowski. Or-
der Serca Matki otrzymały panie: Józefa 
Piłat, Apolonia Pieniądz, Anna Rzońca 
i Danuta Zięba. Stanisław Bereś, Anna 
Rzońca, Zofia Chudy, Apolonia Pie-
niądz, Andrzej Krajewski, Władysław 
Tyburowski, Jan Tokarz, Jerzy Żurow-
ski, Stanisław Kowalski i Józefa Piłat 
otrzymali dyplomy uznania za wkład w 
rozwój i działalność Kółek Rolniczych. 
Prezes WZRKiOR w Rzeszowie Fran-
ciszek Brudz wręczył list gratulacyjny z 
okazji Jubileuszu dla Kółka Rolniczego 
i Koła Gospodyń Wiejskich oraz na ręce 
Prezesa KR puchar.
 Następnie Prezes KR Stanisław 
Bereś przedstawił historię powstania i 
działania KR i KGW wsi Klecie.

historia Kr i Kgw w Kleciach w latach 1936-2001
hierarchii kościelnej założył w 1878 r. 
Towarzystwo Oświaty i Pracy, a w roku 
1882 Towarzystwo to przekształciło się 
w Towarzystwo Kółek Rolniczych.
 Kółka rolnicze były organizacjami 
tworzonymi i rozwijanymi siłą samych 
chłopów. Podkreślając tę prawdę, jed-
nocześnie należy zauważyć, że piękne 
karty historii kółkowej organizacji 
zapisali księża będąc organizatorami 
i duchowymi opiekunami wielu kółek 
rolniczych. 
 Według dokumentów, jakie posiada-
my, to w 1916 r. powstaje w Brzostku 
Składnica Kółek Rolniczych, a założy-
cielem jej był Franciszek Juszkiewicz 
- rolnik ze wsi Klecie oraz Stefan Traci-
łowski - nauczyciel z Woli Brzosteckiej. 
Mamy również ufundowany witraż z 
napisem Kółko Rolnicze w kościele 
parafialnym w Siedliskach Bogusz.
 Historia powstania kółka rolniczego 
w Kleciach datuje się na około 1936r. co 
potwierdzają znajdujące się protokoły 
z odbytych zebrań członków. Napew-
no data powstania kółka rolniczego 
jest datą o wiele wcześniejszą gdyby 
oprzeć się tylko na opowiadaniach ś.p. 
Jana Płaziaka, który to w ówczesnych 
latach był prezesem kółka, ale brak jest 
dokumentów.
 Działalność kółka w ówczesnym 
czasie była stowarzyszona w Okręgo-
wym Towarzystwie Rolniczym Kółek 
Rolniczych w Krakowie.
 Kółko Rolnicze w tych czasach 

skupiało się przede wszystkim na wpro-
wadzaniu nowych odmian zbóż oraz 
zwierząt hodowlanych do gospodarstw 
rolnych. Wszystkie te działania były 
prowadzone w formach konkursowych. 
W tym okresie kółko rolnicze prowadzi-
ło kontraktację oraz skup żywca przez 
posiadanie własnej wagi do ważenia 
tych zwierząt. 
 Na swych posiedzeniach w szczegól-
ności rozpatrywano sprawy rolnictwa i 
hodowli bydła. Na jednym z posiedzeń 
podjęto uchwałę o budowie mleczar-
ni w Brzostku. Formy konkursowe 
prowadzone były w zakresie: nowe 
odmiany zbóż, ziemniaków, hodowla 
cieląt, nawożenie łąk i pastwisk, wy-
siew nawozów, wysiew poplonów, 
odchów i żywienie bydła. Dużą wagę 
przykładano do wprowadzenia form 
pobierania pożyczek na zakup nasion 
i nawozów sztucznych. W okresie tym 
zachęcano rolników do prenumeraty ga-
zety „Zagroda wzorowa”, w której były 
omawiane tematy rolnictwa, komasacji 
i melioracji gruntów. 
 Kółko rolnicze w tym okresie posia-
dało 11 członków, a byli to: Płaziak Jan, 
Tyburowski Franciszek, Sarnecki Woj-
ciech, Kowalski Jakub, Kawalec Jan, 
Nosal Stanisław, Zięba Józef, Sergiel 
Stanisław, Zięba Jan, Tybur Władysław, 
Mikrut Stanisław.

c. d. historii w następnym numerze
Historię opracował  

obecny Prezes KR Stanisław Bereś
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Sztandar Kółka Rolniczego, Koła Gospo-
dyń  i Rady Sołeckiej w KleciachWręczanie odznaczeń za zasługi dla Kółek Rolniczych

Część oficjalna w sali Domu Ludowego w Kleciach

Wszystkim Czytelnikom  
życzymy  

pełnych pokoju i radości  
Świąt Bożego Narodze-
nia oraz pomyślności  
i spełnienia marzeń  

w Nowym 2002 Roku 
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zadzwoń
gdy masz kłopoty 
z samochodem!

tel. (0-14) 6830 097 
tel. kom. 0 601 468 128

POMOc
drogowa

F.h.U. „aUtoserVis” 
stanisław jędrzejczyK
ul. słoneczna
39-230 BrzosteK

świadczy usługi w zakresie:
	naprawy samochodów na drodze lub holowania 

(współpraca z ogólnopolskimi centralami pomocy 
drogowej assistance);

	autoryzowanej sprzedaży i wymiany olejów silnikowych 
i przekładniowych firm: castrol, elf, mobil, rafineria 
gdańska, petro-oil oraz płynów eksploatacyjnych;

	napraw bieżących samochodów osobowych  
i dostawczych.


