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oddaj Bogu
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progu



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE2

Klasa I a - wych. Cecylia Świątkowska. W górnym rzędzie od lewej: Kamil Wilisowski, Radosław Zyguła, Bartłomiej 
Kolbusz, Dawid Stasiowski, Kamil Szutkowski, Stanisław Pruchnik, Patryk Zdziarski, Grzegorz Stawarz, Kamil Kowalski, 
Bartosz Żydek. W dolnym rzędzie: Monika Augustyn, Anna Warchał, Paulina Bulsa, Olga Nawracaj, Piotr Marcinek, 
Karolina Michońska, Monika Kawalec, Małgorzata Gil, Paulina Baran, Konrad Stasiowski.

Klasa I b - wych. Bernarda Kukla. W górnym rzędzie od lewej: Wiktor Prokop, Szymon Przewoźnik, Monika Lemek, 
Kacper Klich, Karolina Sarnecka Karol Baran, Ewelina Mokrzycka, Michał Krzyszczuk, Daria Sieńkowska, Dominika 
Grodzka. W dolnym rzędzie: Aleksandra Czarnawska, Grzegorz Szela, Anna Paściak, Anna Szczur, Dominika Kaput, 
Łukasz Wierzbicki, Ewelina Sarnecka, Paulina Giergowska, Piotr Piękoś, Klaudia Łącka.

Klasa I c - wych. Katarzyna Wereszczyńska. W górnym rzędzie od lewej: Mateusz Szybist, Mateusz Golec, Piotr Cwynar, 
Michał Żurowski, Grzegorz Dodolak, Dawid Surdel, Paweł Zastawny, Arkadiusz Furman. W dolnym rzędzie: Aleksandra 
Mikrut, Edyta Zegarowska, Patryk Łukowicz, Sylwia Stanek, Karolina Miszczak, Klaudia Kopacz, Łukasz Wąsik, Monika 
Kluza, Paulina Ryba, Dominika Sowa, Aleksandra Boroń, Kamila Pruchnik.
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W życiu najmłodszych uczniów  
Szkoły Podstawowej w Brzostku 

czwartkowy ranek 2 grudnia br. pozo-
stanie na długo w pamięci.
 Dziewczynki i chłopcy trzech 
pierwszych klas (fot. na str. 2) uczęsz-
czający do szkoły zaledwie 3 miesiące, 
odświętnie ubrani i bardzo przejęci tym 
co działo się wokół byli w tym dniu 
pasowani na uczniów.

Dzieci pod opieką swoich wychowaw-
ców i nauczycieli m. in. Celiny Świąt-
kowskiej, Bernardy Kukli, Katarzyny 
Wereszczyńskiej, Elżbiety Sarneckiej 
przygotowały program słowno - mu-
zyczny i wystąpiły w roli artystów. 
Wszystkim podobały się tańce oraz 
inscenizacja „Zdrowiej żyć”. Duże 
brawa  maluchy zebrały od swoich 
starszych koleżanek i kolegów, rodzi-

Duży ołówek i dzieci ców i opiekunów licznie przybyłych 
do szkoły.
 A potem już Maria Przebięda - dy-
rektor szkoły dzierżąc w ręku ołówek 
znacznych rozmiarów dokonała aktu 
pasowania. Wszystkie dzieci z tej oka-
zji otrzymały pamiątkowe dyplomy.
 Było dużo radości, śmiechu, bły-
skały flesze aparatów fotograficznych, 
jednym słowem pełna gala z pierwszo-
klasistami w roli głównej.

A. C.

Szanowni Państwo!

Pragnę przedstawić Państwu kilka in- 
formacji dotyczących pozyskiwania 

środków z funduszy europejskich oraz 
własne refleksje z tym związane.
 W roku 2004 Gmina pozyskała 
środki na realizację zadań budowni-
ctwa drogowego z funduszy SAPARD 
realizowanych poprzez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa. Wykonano drogi o nawierzchni 
bitumicznej o długości prawie 6 km 
w Siedliskach-Bogusz, Przeczycy i 
Kleciach. Wszystkie procedury z tym 
związane zostały zakończone i obecnie 
oczekujemy na zwrot ponad 800 tys. zł 
poniesionych wydatków.
 Ponadto w ramach realizacji zadań 
bieżących wykonaliśmy jeszcze 6 km 
nawierzchni bitumicznej na drogach 
gminnych. Łącznie w 2004 roku wy-
konano nawierzchnie bitumiczną na 
odcinku 12 km dróg gminnych. W 
wielu miejscach nastąpiła znacząca 
poprawa przejezdności dróg. Chcemy w 
przyszłym roku kontynuować realizację 
budowy dróg gminnych o nawierzchni 
bitumicznej. W związku z tym podpisa-
liśmy porozumienie z Gminą Wielopole 
Skrzyńskie dotyczące realizacji budowy 
dróg gminnych na styku obydwu gmin. 
Na terenie naszej gminy w projekcie 
znajdują się drogi: Wola Brzostecka 
- Bączałka (4 km), Kamienica Górna 
- przysiółek „Granice” (2,5 km) oraz 
droga Grudna Górna - „Gąsiorówki” 
(1,5 km). Wspólne złożenie wniosku 
przez dwie gminy daje większą szan-
sę zakwalifikowania do wsparcia ze 
środków europejskich. Mam nadzieję, 
że te działania przyniosą pozytywny 

efekt w postaci nowych dróg asfalto-
wych. Niestety należy w tym miejscu 
obalić mit o gigantycznych środkach 
europejskich na wsparcie rozwoju 
regionalnego. Pięknie to wyglądało w 
mediach i zapowiedziach naszych elit. 
Jednak rzeczywistość nie jest już tak 
kolorowa. Należy podkreślić, że środki 
do rozdysponowania są większe niż 
dotychczas, ale gdzie tam do zaspoko-
jenia potrzeb. Wzrosła biurokracja na 
szczeblu wojewódzkim i centralnym, 
duża ilość środków przeznaczana jest na 
szkolenia, konferencje, wyjazdy. Nam 
zostaje walka o to, co pozostanie.
 W miesiącu listopadzie 2004 roku 
zaakceptowano pierwsze wnioski skła-
dane przez samorządy do Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego.
 Gmina Brzostek złożyła 2 projekty 
w ramach ZPORR, tj. „Budowę sali 
widowiskowo-sportowej w Brzostku” 
oraz „Projekt poprawy opieki stomato-
logicznej na terenie gminy”. Można być 
zadowolonym, że oba projekty uzyskały 
stosunkowo dobrą ocenę merytoryczną, 

jednak ze względu na znikomą wyso-
kość dostępnych środków do realizacji 
zakwalifikowano tylko projekt wypo-
sażenia gabinetu stomatologicznego na 
wartość 99.300 zł (75 % kwoty jest do 
zwrotu ze środków europejskich). Drugi 
projekt, pomimo wysokiego 8 miejsca 
na liście rankingowej niestety nie został 
zakwalifikowany ze względu na brak 
środków.
 Pozostaje satysfakcja z dobrze wy-
konanej pracy, niestety gorzej jest z 
dostępnością środków.
 Podsumowując należy stwierdzić, 
że niestety środki z Unii Europejskiej 
nie będą lekiem na wszystkie bolączki. 
Musimy zrobić wszystko, aby wykorzy-
stać to, co jest możliwe. Musimy mieć 
ciągle nowe pomysły, elastyczność w 
planowaniu, przychylność radnych do 
zmieniających się kierunków działania 
oraz dużo szczęścia.
 Kończąc pragnę wszystkim miesz-
kańcom Gminy Brzostek życzyć 
wszystkiego najlepszego oraz spełnie-
nia zamierzeń w Nowym 2005 roku.

Leszek Bieniek

Wójt
Gminy
informuje

Wójt
Gminy
informuje

Dzięki  s tara- 
niom Urzędu 

Gminy w Brzost-
ku działającym 
w porozumieniu 
z Zarządem Dróg 
Powiatowych w 
Dębicy, w ubie-
g łym mies i ącu 
w miejscowości 
Klecie przy dro-
dze powiatowej 
Frysztak - Klecie, 
został ustawiony 
nowy przystanek 
autobusowy. Bę-
dzie służył przede 
wszystkim uczniom uczęszczającym do 
Zespołu Szkół w Brzostku. Zgodę na po-
sadowienie przystanku na swojej działce 
wyraził Pan Józef Wyłonas z Kleci.

Nowy przystanek w Kleciach

W niedługim czasie planowane jest 
ustawienie nowego przystanku również 
w Nawsiu Brzosteckim.

(AZ)
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Najbardziej uroczysta w roku wie- 
czerza zawsze ma swoją niepowta-

rzalną oprawę oraz szczególne menu. I 
choć w każdym domu zestaw dań może 
być nieco inny, tradycja jednak nakazu-
je, by na wigilijnym stole znalazło się 
coś z ogrodu, lasu, pola oraz wody. 
 Zwyczajem jest już, że wigilijna 
kolacja powinna się składać z dwuna-
stu wyjątkowych potraw. Tradycja ta 
sięga stu kilkudziesięciu lat. Wcześniej 
liczba odświętnych potraw była nie-
parzysta, podawano ich ilość zależnie 
od zamożności domu. Później liczbę 
tę skojarzono z liczbą apostołów oraz 
miesięcy w roku i zaczęto stawiać na 
stole dwanaście dań. Zawsze jadano 
potrawy postne, nigdy nie obowiązywał 
jednak sztywny zestaw dań. Rodzaj i 
kolejność dań zależna była od regionu 
i lokalnych zwyczajów. Wielu tradycyj-
nych specjałów już się dzisiaj nie robi, 
inne nadal przyrządzane są w każdym 
polskim domu. Jadamy więc: barszcz 
lub zupę grzybową, ryby na zimno i na 
ciepło, dania z kapusty i grochu, potra-
wy mączne, przysmaki z makiem. 
 Zasiadając do stołu wigilijnego nie 
zapominamy o tradycji i zwyczajach: 
stawiamy dodatkowe nakrycie dla 
niespodziewanego gościa, kładziemy 
sianko pod obrusem dla upamiętnienia 
narodzin Jezusa w stajence i zapew-
nienia sobie dobrobytu i urodzaju w 
nadchodzącym roku. Naszym polskim 
zwyczajem łamiemy się opłatkiem, 
które ma nam przypominać o przy-
należności do wspólnoty rodzinnej i 
religijnej. Pamiętamy, aby każdej z 
wigilijnych potraw spróbować, bo w 
nadchodzącym roku umknie nam tyle 
szczęścia i przyjemności ilu dań w 
ogóle nie skosztowaliśmy. Łuska karpia 
znaleziona w potrawie i przechowana 
zapewnia pomyślność na cały rok. 
Dlatego przygotowujemy potrawy z 
tej ryby pamiętając, że tradycja spo-
żywania karpia na Wigilię sięga śred-
niowiecza. Ryby te w Azji i Europie 
hodowane były już w starożytności, do 
Polski sprowadzone przez cystersów 
na przełomie XI i XII wieku. Dzięki 
zakonnikom karp stał się symbolem 
Wigilii. W dawnej Polsce ryby cieszyły 
się popularnością, dlatego, że około 
trzecią część roku były dni postne, nie 
wolno było podać innego mięsa. 
 Zachowując tradycję w przygoto-
waniu wieczerzy wigilijnej kierujemy 

się upodobaniami domowników oraz 
zasobami rodziny i możliwościami 
wykonania potraw. Powinniśmy za-
niechać zasady zastaw się a postaw się, 
przede wszystkim dla dbałości o nasze 
zdrowie i samopoczucie. Bowiem 
proste potrawy to zdrowie i często 
lekarstwo.
Przykładowe menu:
1. Śledź po polsku z ziemniakami 

pieczonymi
2. Karp w galarecie
3. Karp w grzybach
4. Karp panierowany
5. Barszcz czerwony z uszkami
6. Zupa fasolowa ze śliwkami
7. Kapusta z grzybami
8. Gołąbki z kaszy gryczanej
9. Rolada orzechowa
10. Makowiec krucho-drożdżowy
11. Surówka z kapusty pekińskiej
12. Kompot z owoców suszonych

Śledź po polsku
	Filety śledziowe po 
sprawieniu i wymocze-
niu kroimy w kawałki 
i układamy w naczy-
niu - słoju naprzemian 
z pokrojoną cebulą, 
dodajemy przyprawy: 
pieprz, ziele angielskie, 
liść laurowy, kilka plasterków cytryny. 
Zalewamy śmietanką pomieszaną z 
ikrą, dodatkiem soku z cytryny i ły-
żeczką cukru pudru. Za dzień lub dwa 
podajemy z ziemniakami z wody lub 
pieczonymi z kminkiem lub posypane 
zielonym koperkiem.
Ziemniaki pieczone
	Umyte i obrane ziemniaki obgo-
tować 10 minut w słonej wodzie, 
odcedzić, posypać solą, pieprzem, 
posmarować oliwą. Upiec.__________________________

Karp  
w galarecie
Porcja włoszczyzny: 
marchew, pietruszka, 
seler, 2 cebule
1 kg filetów z karpia, 
4 ziarna ziela angiel-
skiego, sól, cukier, 
biały pieprz, 5 łyże-
czek żelatyny, koperek, cytryna

	Oczyszczoną włoszczyznę zalać 5 
szklankami wody, gotować z zielem 
angielskim 30 minut, przecedzić, dodać 

pokrojone filety w dzwonka, gotować 
15 - 20 minut na małym ogniu. Ryby 
wyjąć, osączyć, usunąć większe ości. 
Układać rybę w naczyniu - na półmis-
ku, dekorować marchewką, koperkiem, 
plasterkami cytryny.
	2 szklanki wywaru przecedzić, 
dodać żelatynę namoczoną wcześniej, 
doprawić solą, sokiem z cytryny, pie-
przem, przestudzić, krzepnącą galaret-
ką zalać rybę, dać do lodówki, podawać 
udekorowaną cytryną.__________________________

Karp  
w grzybach
1,5 kg karpia, 
1 łyżka masła, 
2 drobno posiekane 
cebule, 15 dag pie-
czarek, 1 szklanka 
wytrawnego wina, 
1/2 szklanki śmietany 22%, 1/2 łyżeczki 
maggi, sól, pieprz

	Sprawioną rybę podzielić na dzwon-
ka lub połówki dzwonek. Naczynie ża-
roodporne posmarować masłem. Uło-
żyć na dnie cebulę, pokrojone pieczarki 
i kawałki ryby. Zalać winem i wstawić 
do piekarnika na 20 minut w temp. 200o 
C. Dodać śmietanę zmieszaną z maggi, 
solą i pieprzem. Zwiększyć temperaturę 
do 220o C i piec kolejne 10 minut.__________________________

Karp  
panierowany
1,5 kg karpia, 
1 jajo, sól, pieprz, 
tarta bułka, oliwa 
do smażenia

	Rybę sprawioną pokroić w dzwon-
ka, lekko posolić, posypać pieprzem. 
Każdy kawałek moczyć w rozbitym 
jajku i bułce, smażyć z dwóch stron na 
rozgrzanym tłuszczu. Przełożyć rybę 
do naczynia żaroodpornego i wstawić 
do ciepłego piekarnika na 20 minut. 
Podawać z ziemniakami i surówką z 
kapusty kiszonej lub sałatą lodową.__________________________

Barszcz czer-
wony z uszkami
1 kg buraków, kilka 
suszonych grzybów, 
włoszczyzna bez ka-
pusty, szklanka soku 
lub kwasu buracza-
nego, sok z cytryny, 
czosnek, liść laurowy, kilka ziaren ziela 
angielskiego, kilka ziaren pieprzu, sól, 
jabłko kwaśne

	Włoszczyznę zalać 1,5 litra wody, 
dodać przyprawy i gotować 30 minut. 

Tradycyjne potrawy 
na wigilijnym stole
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Grzyby ugotować oddzielnie. Jabłko i 
obrane buraki zetrzeć na grubej tarce, 
zalać dwoma szklankami wody, goto-
wać 20 minut. Odstawić na 3-4 godziny, 
odcedzić, połączyć z wywarem z wa-
rzyw i grzybów i sokiem buraczanym. 
Doprawić solą, pieprzem, sokiem z cy-
tryny i przekrojonym ząbkiem czosnku. 
Przed podaniem mocno podgrzać.
Uszka
5 dag grzybów suszonych, 1 cebula,  
1 łyżka bułki tartej, 1 szklanka mąki,  
1 małe jajo, 1 łyżka masła, sól, pieprz

	Namoczone wcześniej grzyby 
ugotować, odsączyć (wywar dodać do 
barszczu lub kapusty). Przepuścić przez 
maszynkę wraz z podsmażoną na maśle 
cebulką, chwilę smażyć na patelni do 
odparowania wody, doprawić solą i 
pieprzem, dodać bułkę. Ostudzić.
	Z mąki, jaja i letniej wody zarobić 
ciasto. Rozwałkować, kroić na kwadra-
ty o boku 3 cm. Nakładać farsz, zlepiać 
trójkąty, a potem rogi. Ugotować w 
słonej wodzie, rozkładać na talerze, 
zalać barszczem.__________________________

Zupa fasolowa 
ze śliwkami
20 dag fasoli „Jaś”, 
20 dag śliw suszo-
nych, 2-3 łyżki śmie-
tany, kostka rosoło-
wa, sól, cukier

	Namoczoną poprzedniego dnia 
fasolę ugotować w tej samej wodzie 
z dodatkiem kostki rosołowej. Dodać 
oddzielnie ugotowane śliwy w małej 
ilości wody, dodać śmietanę, sól, cu-
kier, chwilę podgrzewać, tak, by śliwy 
się nie rozgotowały.__________________________

Kapusta  
z grzybami
1 kg kapusty kiszonej,  
2 szklanki wody, 5-8 dag 
suszonych grzybów, 1 ce-
bula, 20 dag suszonych 
śliw bez pestek, 1 łyżka 
kminku

	Kapustę z wodą ugotować do 
miękkości. Sprawdzić, czy nie jest 
kwaśna. Grzyby wcześniej namoczo-
ne, ugotować do miękkości, pokroić 
w paski i wraz z wywarem dodać do 
kapusty. Śliwki pokroić w paski, dodać 
do kapusty, chwilę zagotować. Dodać 
usmażoną cebulę, przyprawy, ewen-
tualnie zasmażkę z 1 łyżki mąki lub 
utrzeć surowego ziemniaka. Potrawa 
powinna być gęsta i dojrzewać jak 
bigos.__________________________

Gołąbki z kaszą 
gryczaną i grzy-
bami
1 główka kapusty wło-
skiej, 1 szklanka kaszy 
gryczanej, 3 dag suszo-
nych grzybów, 3 jaja 
ugotowane na twardo, 
1 jajo surowe 1/2 łyżeczki mielonego 
kminku, ząbek czosnku, sól, pieprz, 
kostka bulionu grzybowego

	Opłukane i wcześniej namoczone 
grzyby w 3 szklankach wody ugotować 
(w tej samej wodzie), odcedzić, drob-
no posiekać. Do wywaru z grzybów 
dodać kaszę, łyżkę masła i ugotować 
na sypko. Przestudzić. Do kaszy dodać 
grzyby, starte na tarce jaja i surowe jajo, 
zmiażdżony czosnek, doprawić solą, 
kminkiem i pieprzem.
	Z kapusty wykroić głąb. Główkę 
gotować 5 min. Zdejmować liście, ści-
nać nerwy. Nakładać farsz, formować 
gołąbki, układać w rondlu, zalać roz-
puszczoną kostką bulionową. Przykryć 
liśćmi. Dusić 40 minut pod przykry-
ciem. Podawać z sosem zagęszczonym 
śmietaną.__________________________

Rolada  
orzechowa
50 dag mąki, 
1/2 szklanki mleka, 
3 łyżki cukru, 
12 dag masła, 
5 dag drożdży, sól

Nadzienie: 3 białka, 3 łyżki cukru, 15 
dag zmielonych orzechów, polewa biała 
(gotowa)

	Drożdże wymieszać z łyżeczką cu-
kru, dodać do przesianej mąki wraz z 
żółtkami utartymi z resztą cukru, letnie 
mleko i rozpuszczone masło. Zarobić 
ciasto (elastyczne). Pozostawić do wy-
rośnięcia, a potem rozwałkować. Białka 
wymieszać z cukrem i orzechami, roz-
smarować na cieście, zwinąć roladę, 
ułożyć w blaszce, piec w temperaturze 
180oC - 40-45 minut. Udekorować 
ciepłą roladę orzechami i zalać polewą. 
Ostudzić.__________________________

Makowiec kru-
cho-drożdżowy
Ciasto: 
50 dag mąki tortowej, 
6 dag drożdży, 
10 dag cukru, 
1/2 szklanki kwaśnej 
śmietany, 20 dag ma-
sła, 1 jajo, 3 żółtka, 
skórka otarta z cytryny, cukier wani-

liowy, szczypta soli

Masa makowa:
40 dag maku, 1 litr mleka, 10 dag ma-
sła, 1/2 szklanki miodu, 20 dag cukru 
pudru, 3 jaja, 50 ml rumu, 25 dag ba-
kalii: rodzynki, orzechy, skórka poma-
rańczowa smażona, laska wanilii

	Najpierw przygotowujemy masę 
makową i ciepłą nadziewamy ciasto.
	Mak gotujemy w mleku 30 minut. 
Odsączamy i przepuszczamy przez 
maszynkę 3 razy. Do rondla dajemy 
masło, bakalie, cukier i miód, rozgrze-
wamy, dodajemy mak i smażymy 10 
minut. Zdejmujemy z ognia, dodajemy 
jaja, w ostatniej chwili alkohol. Smaru-
jemy 2 placki, zawijamy w pergamin, 
układamy w keksówkach i dajemy do 
piekarnika na 30 minut w temp. 120o C 
przy uchylonych drzwiczkach, następ-
nie zwiększamy do 200o C i pieczemy 
30-40 minut. 
	Ciasto zarabiamy jak na pierogi, 
dość luźno.__________________________

Surówka  
z kapusty 
pekińskiej
1/2 kg kapusty 
pekińskiej,  2 
kolorowe jab-
łka, kilka mo-
reli suszonych, majonez, zielona 
pietruszka

	Kapustę drobno poszatkować, jab-
łka zetrzeć na tarce, morele pokroić w 
paski, doprawić solą, sokiem z cytryny, 
połączyć z majonezem, udekorować 
zieleniną.__________________________

Kompot  
z owoców
5 dag suszonych 
gruszek, 5 dag su-
szonych jabłek, 5 
dag suszonych śli-
wek, 
5 dag suszonych mo-
reli, 5 dag rodzynek, kilka goździków, 
kawałek kory cynamonu, sok z cytry-
ny, skórka z cytryny lub pomarańczy, 
miód

	Suszone owoce umyć i zalać 1,5 l 
wody (morele odłożyć), dodać przy-
prawy. Gotować 20-25 minut. Do 
gorącego dodać morele, cynamon, 
skórkę z cytrusów, doprawić miodem. 
Przykryć i pozostawić do wystygnię-
cia.

Janina Fryc
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W dniu 30 listopada br. na XXI sesji  
radni Gminy Brzostek podejmowali 

uchwały dotyczące ustalenia podatków 
i opłat. Cena skupu żyta przyjmowana 
jako podstawa obliczenia podatku rolne-
go na obszarze Gminy Brzostek w 2005 
roku została obniżona z kwoty 37,67 zł 
do 29,00 zł za 1 kwintal. Nieznacznej 
zmianie uległy stawki podatku od nieru-
chomości, a mianowicie wzrosła stawka 
podatku od budynków mieszkalnych z 
0,25 zł do 0,27 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej z tym, że nadal obowiązu-
je zwolnienie od podatku budynków 
mieszkalnych o powierzchni mniejszej 
niż 270m2. Podwyższona została stawka 
podatku od budynków lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych z 2,00 zł do 3,61 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej. 
Nie uległy zmianie stawki podatku od 
środków transportowych oraz stawki 
opłaty targowej, pozostając na poziomie 
obowiązującym w 2004 roku. 
W roku 2005 opłata za dostarczaną wodę 
wynosić będzie 2,41 zł za 1 m3 a za odpro-
wadzone ścieki 2,65 zł za 1m3 (brutto).
Podjęto również uchwały w sprawie:
	zmian do uchwały budżetowej na 2004 

rok Nr XIV/109/04 Rady Gminy w 
Brzostku z dnia 10 lutego 2004 roku,
	zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopa-

trzenie w wodę i zbiorowe odprowadze-
nie ścieków,
	uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy Brzostek na lata 2004 - 2006,
	szczegółowych zasad utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 
Brzostek.

Uchwała Nr XXI/169/04
Rady Gminy w Brzostku

z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie szczegółowych zasad utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Brzostek.

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 
40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1203),  oraz art. 4  ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
Nr 132, poz. 622, zm. z 1997r. Nr 60, 
poz. 369 i Nr 121, poz.770, z 2000r. Nr 
22, poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085 
i Nr 154, poz. 1800, 2002r. Nr 113, poz. 
984, z 2003r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), po 
uzyskaniu opinii Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w Dębicy 
Rada Gminy w Brzostku uchwala, co 

następuje:
§ 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Brzostek.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 2
Ilekroć w dalszej części uchwały jest 
mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzy-
maniu   czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi 
zmianami),
2) właścicielach nieruchomości - należy 
przez to rozumieć także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jed-
nostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytko-
waniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością,
3) odpadach komunalnych - należy przez 
to rozumieć odpady komunalne w rozu-
mieniu przepisów o odpadach, to jest: 
odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, a także odpady nie zawierają-
ce odpadów niebezpiecznych pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które 
ze względu na swój charakter lub skład 
są podobne do odpadów powstających w 
gospodarstwach domowych,
4) pojemnikach do gromadzenia odpadów 
- należy przez to rozumieć worki oraz 
pojemniki przystosowane do gromadzenia 
odpadów stałych.
5) nieczystościach ciekłych - należy przez 
to rozumieć ścieki gromadzone przejścio-
wo w zbiornikach bezodpływowych,
6) zbiornikach bezodpływowych - należy 
przez to rozumieć instalacje i urządzenia 
przeznaczone do gromadzenia nieczysto-
ści ciekłych w miejscu ich powstawania,
7) stacjach zlewnych - należy przez to 
rozumieć instalacje i urządzenia zlokali-
zowane przy kolektorach sieci kanaliza-
cyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, 
służące do przyjmowania nieczystości 
ciekłych dowożonych pojazdami aseni-
zacyjnymi z miejsc gromadzenia,
8) podmiotach uprawnionych - należy 
przez to rozumieć Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Brzostku lub 
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 
Wójta Gminy Brzostek na prowadzenie 
działalności w zakresie zbierania i wy-
wozu stałych odpadów komunalnych oraz 
wywozu ścieków,
9) zwierzętach domowych - należy przez 
to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przeby-
wające wraz z człowiekiem w jego domu 
lub w innym odpowiednim pomieszcze-
niu, utrzymywane przez człowieka w 
charakterze jego towarzysza,
10) zwierzętach gospodarskich - należy 
przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane 
w celach hodowlanych i produkcyjnych.

Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania porząd-
ku i czystości na nieruchomościach

§ 3
1. Właściciele nieruchomości powinni 

utrzymywać porządek na terenie nieru-
chomości oraz dbać o estetyczny wygląd 
budynków i ich otoczenia, upiększać je 
zielenią i ukwieceniem, uprzątać teren 
nieruchomości i pomieszczenia przezna-
czone do wspólnego użytku mieszkańców 
z zanieczyszczeń i nieprzydatnych przed-
miotów.
2. Teren nieruchomości powinien być 
w miarę potrzeby sprzątany, utwardzone 
części terenu powinny być zamiatane, 
aby nie dopuścić do zalegania na nim 
odpadów ulegających biodegradacji. 

§ 4
1. Właściciele nieruchomości zobowiąza-
ni są do prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych.
2. Do selektywnego gromadzenia sta-
łych odpadów komunalnych stosowane 
będą worki foliowe o ogólnie przyjętej 
kolorystyce, które zostaną udostępnione 
nieodpłatnie właścicielom nieruchomo-
ści.
3. Pojemniki do selektywnego groma-
dzenia stałych odpadów komunalnych 
będą ustawione na terenach o zwartej 
zabudowie jednorodzinnej oraz przy pla-
cówkach oświatowych na terenie gminy 
Brzostek.
4. Selektywna zbiórka odpadów winna 
być prowadzona z zachowaniem ogólnych 
warunków usuwania odpadów określo-
nych w niniejszej uchwale a szczegółowe 
warunki selektywnej zbiórki odpadów 
ustalone zostaną w umowie zawartej 
pomiędzy właścicielem nieruchomości a 
uprawnionym podmiotem 

§ 5
Każdy właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do:
1. uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i 
innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzie-
loną część drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości. Właściciel 
nieruchomości nie jest zobowiązany do 
uprzątnięcia chodnika, na którym jest do-
puszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych,
2. likwidowania powstałych na dachach 
sopli i zwisów śniegowych,
3. wyposażenia zajmowanej przez siebie 
nieruchomości w pojemniki otrzymane 
od uprawnionego podmiotu, służące do 
gromadzenia odpadów komunalnych i 
utrzymywanie ich w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicz-
nym,
4. usuwania (wykaszania) chwastów i 
roślin niepotrzebnych lub uciążliwych dla 
gruntów sąsiednich i otoczenia na koszt 
własny,
5. odpady organiczne oraz roślinne 
powinny być kompostowane na terenie 
nieruchomości we własnym zakresie.

§ 6
1. Mycie pojazdów samochodowych 
może odbywać się poza myjniami wy-
łącznie na terenach utwardzonych, pod 
warunkiem że powstające ścieki odpro-

Z prac Rady Gminy
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dzane są do kanalizacji sanitarnej lub 
czasowo gromadzone w sposób umożli-
wiający ich usunięcie zgodnie z wymaga-
niami niniejszej uchwały; w szczególności 
ścieki takie nie mogą być odprowadzane 
bezpośrednio do zbiorników wodnych 
lub do ziemi.
2. Doraźne naprawy i regulacje samo-
chodów mogą się odbywać wyłącznie w 
garażach lub miejscach utwardzonych pod 
warunkiem, że powstające odpady będą 
gromadzone w pojemnikach do tego celu 
przeznaczonych.

Rozdział  III
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości oraz częstotli-
wość i sposób pozbywania się odpadów 
komunalnych.

§ 7
1. Odpady nadające się do powtórnego 
wykorzystania powinny być gromadzone 
w sposób selektywny.
2. Stałe odpady komunalne muszą być 
gromadzone wyłącznie w pojemnikach 
na odpady komunalne i usuwane  z czę-
stotliwością co najmniej raz w miesiącu.
3. Odpady komunalne  wielkogabarytowe  
winny być gromadzone w wydzielo-
nym miejscu na terenie nieruchomości 
w sposób nieutrudniający korzystanie 
z nieruchomości przez osoby do tego 
uprawnione i niezwłocznie usuwane na 
koszt właściciela nieruchomości w ter-
minach uzgodnionych z uprawnionym 
podmiotem. Ponadto odpady takie będą 
wywożone raz w ciągu roku nieodpłat-
nie. 
4. W dniu wywozu stałych odpadów ko-
munalnych, właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do ustawienia pojemników 
w miejscu łatwo dostępnym dla podmiotu 
uprawnionego nie powodując utrudnień i 
uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości 
lub osób trzecich.
5. Odbiór odpadów komunalnych od-
bywać się będzie według ustalonego 
harmonogramu.

§ 8
Komunalne odpady stałe powinny być 
wywożone z częstotliwością:
1. z terenów budownictwa wielorodzinne-
go, obiektów użyteczności publicznej, za-
kładów pracy, usuwane są w miarę potrzeb 
zgłaszanych do podmiotu wywożącego 
odpady przez zarządcę nieruchomości,
2. z terenów skoncentrowanego budow-
nictwa jednorodzinnego dwa razy w 
miesiącu,
3. z terenów zabudowy rolniczej raz w 
miesiącu,
4. kosze uliczne oraz kosze w parkach i 
innych terenach użyteczności publicznej 
co dwa dni.

§ 9
1. Zabrania się wrzucania do pojemników 
na stałe odpady komunalne: śniegu, lodu, 
żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, 
ziemi, odpadów zwierzęcych, odpadów 
wielkogabarytowych.
2. Zabrania się wrzucania do pojemni-
ków odpadów niebezpiecznych zgodnie 

z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 
2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. 
zmianami) i rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 roku 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 
112 poz. 1206).

§ 10
1. Nieczystości ciekłe powinny być 
odprowadzane do kanalizacji lokalnej, 
bezodpływowych zbiorników (szamba 
wykonane zgodnie z przepisami tech-
niczno -budowlanymi), użytkowanych w 
sposób uniemożliwiający przenikanie ich 
zawartości do ziemi.
2. Opróżnianiem zbiorników bezod-
pływowych i transportem nieczystości 
ciekłych mogą zajmować się wyłącznie 
podmioty uprawnione.
3. Nieczystości ciekłe są usuwane przez 
podmioty uprawnione na zlecenie właści-
ciela nieruchomości udzielone z wyprze-
dzeniem wykluczającym przepełnienie 
zbiornika (szamba) i dostarczane do stacji 
zlewnej lub oczyszczalni.
4. Zabrania się odprowadzania nieczysto-
ści ciekłych do kanalizacji deszczowej, ro-
wów melioracyjnych i innych zbiorników 
wodnych oraz wylewania fekaliów na pola 
z wyjątkiem rolniczego wykorzystania 
ścieków.
5. Zabrania się odprowadzania wód opa-
dowych do kanalizacji sanitarnej.

Rozdział IV
Obowiązki osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe 

§ 11
1. Osoby będące właścicielami lub opie-
kunami psów i innych zwierząt domowych 
są zobowiązane do sprawowania nad nimi 
właściwej opieki, gwarantującej bezpie-
czeństwo otoczenia a przede wszystkim 
nie pozostawiania zwierząt bez dozoru 
jeżeli nie są odpowiednio uwiązane lub 
nie znajdują się w pomieszczeniach za-
mkniętych bądź na terenie ogrodzonym 
w sposób uniemożliwiający samodzielne 
wydostanie się z niego.
2. Właściciele psów są ponadto zobowią-
zani do:
a) prowadzania psa na smyczy, przy 
czym psy agresywne powinny posiadać 
kaganiec,
b) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwo-
lone jedynie w miejscach mało uczęsz-
czanych przez ludzi pod warunkiem 
sprawowania przez właściciela (opiekuna) 
psa, całkowitej kontroli nad jego zacho-
waniem,
c) nie wprowadzania zwierząt do obiek-
tów użyteczności publicznej, na tereny 
placów zabaw, piaskownic dla dzieci, 
itp.,
d) usuwania wszelkich nieczystości 
pozostawionych przez psy z terenów 
użyteczności publicznej.

Rozdział V
Wymagania dotyczące utrzymywania 
zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 12
1. Zwierzęta gospodarskie, winny być 
trzymane w pomieszczeniach na ten cel 

przeznaczonych i odpowiednio dostoso-
wanych.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta gospo-
darskie zobowiązane są do zachowania 
środków ostrożności gwarantujących bez-
pieczeństwo otoczeniu, w szczególności 
przy ich wyprowadzaniu w miejsca pub-
liczne należy je trzymać na odpowiedniej 
uwięzi.
3. Z prowadzenia hodowli zwierząt 
gospodarskich wyłącza się tereny strefy 
ochrony ujęć wodociągowych według 
prawa wodnego, oraz tereny o zwartej 
zabudowie jednorodzinnej.
4. Dla celu ustalonego w ust. 3 za teren o 
zwartej zabudowie jednorodzinnej uznaje 
się obszar osiedla domków jednorodzin-
nych przy ulicach: Mieczysława Woro-
nieckiego, Teodora Furgalskiego, Jana 
Winiarza, Ks. Józefa Jałowego, Ks. Piotra 
Niezgody i Aleksandra Gryglewskiego 
oraz ulicy Rynek w Brzostku.

Rozdział VI
Wyznaczanie terenów podlegających 
obowiązkowej deratyzacji i terminów 
jej przeprowadzania

§ 13
1. W trakcie przeprowadzania deratyza-
cji obowiązuje zachowanie szczególnej 
ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia 
środków zwalczających gryzonie. Miejsca 
wyłożone trutką winny zostać oznakowa-
ne napisem „uwaga trucizna”.
2. Środki do zwalczania gryzoni powinny 
być pozytywnie zaopiniowane przez Pań-
stwowy Zakład Higieny.
3. Obowiązkowi corocznej deratyzacji 
podlegają obiekty w których w wyniku 
produkcji żywnościowej wytwarzane są 
odpady.
4. Właściciele nieruchomości winni 
umożliwić kontrolę w zakresie sposobu i 
skuteczności działań deratyzacyjnych.
5. W razie konieczności powstałej z przy-
czyn sanitarno-zdrowotnych Wójt Gminy 
Brzostek może zarządzić przeprowadze-
nie deratyzacji w miejscach i terminach 
innych niż określone w niniejszej uchwa-
le.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Brzostek.

§ 15
Traci moc uchwała Nr XXXII/196/97 
Rady Gminy Brzostek z dnia 30 czerwca 
1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
utrzymania czystości i porządku w gminie 
Brzostek. 

§ 16
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Podkar-
packiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.
3. Uchwała podlega rozpowszechnieniu 
przez rozplakatowanie w miejscach pub-
licznych, a także ogłoszenie w lokalnej 
prasie i na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Brzostek.

E. Szukała
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Parafianie z Przeczycy zorganizowali pomoc charytatywną dla  
ukraińskiej miejscowości Miżyniec, gdzie duszpasterzem jest 

ks. Zbigniew Pabjan pochodzący z diecezji tarnowskiej. W darach 
znalazły się zabawki składane przez dzieci, lekarstwa, produkty 
żywnościowe, oraz ubrania. Całą akcję nadzorował parafialny 
Caritas i księża pracujący w parafii.

ks. A.S.

ECDL
W 1992 roku w Finlandii powstała inicjatywa Cer- 

tyfikatu Umiejętności Komputerowych jako 
jednolitego w skali kraju certyfikatu zaświadczającego, 
że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności 
obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wy-
korzystać w codziennej pracy.
  Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświad-
cza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować 
przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, 
takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kal-
kulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych 
umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 
1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają 
następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i 
technologii informatycznej:
 1. Podstawy technik informatycznych 
 2. Użytkowanie komputerów 
 3. Przetwarzanie tekstów 
 4. Arkusze kalkulacyjne 
 5. Bazy danych 
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna 
 7. Usługi w sieciach informatycznych 
Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, 
potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częś-
ciej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.
 Idea Certyfikatu Umiejętności Komputerowych 
wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. 
Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem 
umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych 
pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca 
zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy 
też wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posia-
dacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma 
pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wyko-
rzystywał możliwości jakie niesie z sobą technologia 
informatyczna.
Korzyści…
 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 
jest uznawany w całej Europie i został opracowany 
przez Unię Europejską. ECDL jest certyfikatem tech-
nologii informatycznej dla wszystkich mieszkańców 
Europy. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą 
wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiedni 
dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących 
pracy, w każdym wieku - od 8 do 80 lat. Obecnie umie-
jętności komputerowe mają coraz większe znaczenie 
we wszystkich dziedzinach życia. ECDL jest rzetelnym 
świadectwem rzeczywistych umiejętności.
 Uzyskanie certyfikatu ECDL jest również teraz 
możliwe w gminie Brzostek, a wszelkie informacje 
dotyczące procedury przeprowadzania egzaminów 
dostępne są u egzaminatora ECDL Pawła Batyckiego, 
nauczyciela informatyki w Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku.

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
ul. M. N. Mysłowskiego 11
tel. 014-6830479
brzostekgim@interia.pl
www.brzostekgim.prv.pl

Europejski Certyfikat  
Umiejętności Komputerowych

Pomoc dla Ukrainy

W dniu 19 listopada br. przez region Podkarpacia przeszła  
burza, która dała się mocno we znaki również mieszkańcom 

naszej gminy. Szalejący wiatr spowodował, że łamały się konary 
drzew i spadały pokrycia dachowe. Poważne straty odnotowano w 
3 budynkach mieszkalnych w Kleciach i w Skurowej, na których 
zostały oberwane dachy wymagające remontu lub całkowitej wy-
miany. Poszkodowani otrzymali pomoc finansową na dokonanie 
koniecznych remontów. Ponadto zniszczeniu uległy także dachy 
na 2 budynkach gospodarczych w Brzostku. 
Wichura nie ominęła także zabytkowego kościoła parafialnego w 
Brzostku, z którego zerwała część blachy. 
W bieżącą pomoc poszkodowanym mieszkańcom gminy polegają-
cą na zabezpieczaniu budynków oraz usuwaniu skutków wichury 
włączyły się jednostki OSP z Brzostku, Nawsia Brzosteckiego, 
Siedlisk-Bogusz i Skurowej.

Szalejąca wichura

Tymczasowa naprawa dachu na kościele w Brzostku

(AZ)

Fot. ks. J. Półchłopek
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Wstęp
Polskie Radio zainicjowało zebranie  

indywidualnych wspomnień na te-
mat: „Pierwsza wiosna w latach, 1944 
- 45” aby wykorzystać je następnie do 
utworzenia księgi wspomnień.
 Pomysł ten uważam za bardzo trafny 
i celowy. Zbiór tych indywidualnych 
wspomnień będzie napewno cennym i 
ciekawym materiałem z owej pamięt-
nej wiosny. Będzie to „Ślad na ziemi” 
(zwrot ten zapożyczony z serialu Tele-
wizji Polskiej).
 Postanowiłam i ja zachęcona we-
zwaniem Polskiego Radia w dzienniku 
porannym - opisać w skrócie moją 
wiosnę 1945 roku, co niniejszym 
czynię i przekazuję w załączeniu moje 
wspomnienia.

Obrazek pierwszy  
- Blok specjalny
Wiosną 1945 roku znajdowałam się  

jeszcze w hitlerowskim obozie 
koncentracyjnym w Rawensbrück, 
znajdowałam się tam od kilkunastu 
miesięcy, nie jako człowiek, a jako 
numer 30780.
 Wyczekiwałyśmy na tę wiosnę z 
nieopisanym utęsknieniem i nadzieją. 
Znane i stosowane było u nas powie-
dzenie: „Jutro będzie lepiej”. A to 
wytęsknione „Jutro” nie nadchodziło, 
chociaż pewne zmiany w życiu obozo-
wym nastąpiły w marcu tj. na wiosnę. 
Grupę więźniarek, wśród których i ja 
się znajdowałam - wyprowadzono z 
bloku macierzystego do wydzielonego 
bloku, otoczonego strażą Niemców i 
dodatkowymi zabezpieczeniami. Po co 
nas tam wtłoczono - nie wiedziałyśmy, 
przypuszczeń było wiele i przeróżnych, 
bo echa wiosny w świecie docierały do 
nas drogą podziemną.
 W tej udręce, niepewności i głodzie 
trwałyśmy kilka dni. Z moich zupełnie 
osobistych przeżyć zabolało mnie i to, 
że w nocy ktoś wyciągnął mi kilka su-
charów, które pieczołowicie trzymałam 
ukryte na piersiach na przysłowiową 

„czarną godzinę”. Rano, gdy zoba-
czyłam brak sucharów - zapłakałam. 
Napisałam do H. B. kilka słów o tym, 
co mnie spotkało oraz prośbę, by się 
zaopiekowała moim 5-letnim synkiem, 
gdyby udało jej się wrócić do Polski. 
Dałam ten gryps naszej dobrej, oddanej 
nam sztubowej z prośbą, by wręczyła 
go więźniarce Heni Bogutównie, mojej 
byłej uczennicy. Henia Bogutówna 
przysłała mi kawałek chleba, którym 
zaspokoiłam stratę i głód (Henia Bo-
gutówna była w obozie od 1940 roku i 
pracowała w komorze chlebowej).

Obrazek drugi
- Jugendlager
Po kilku dniach wyprowadzono nas  

z pilnie strzeżonego bloku i 
popędzono kilka kilometrów dalej do 
obozu „Jugendlager”. Tam miałyśmy 
odpocząć, tam miałyśmy oddychać 
wiosną i słońcem. Było nas kilkaset 
osób. Jeśli mam oznaczyć czas, to 
rzeczywiście była wiosna - bo koniec 
marca.
 „Jugedlager” był przeznaczony on-
giś dla młodzieży niemieckiej, wrogo 
ustosunkowanej do Hitlera. Obecnie 
wmawiano w nas radosną, pochlebną, 
a jakżeż podstępną nowinę „Ruhe in 
der Sone” (odpoczynek w wiosennym 
słońcu).
 My natomiast nazwałyśmy ten właś-
nie obóz „obozem śmierci”. I słusznie 
- dowód na to okazał się wkrótce, o 
czym poniżej. A więc przywlekłyśmy 
się do Jugedlager w czwartek 30 marca 
1945 roku. Wtłoczono nas wszystkie 
- kilkaset kobiet, do sali, w której za-
mknięto drzwi i okna. Odseparowano 
nas od otoczenia zupełnie. Do naszej 
dyspozycji podłoga - i nic więcej. Fizjo-
logiczne czynności załatwiałyśmy obok 
drzwi, na podłodze, gdzie nad ranem w 
piątek była sterta nieczystości.
 W trakcie wchodzenia do tej pie-
kielnej sali - znajoma sztubowa Wanda 
Różańska (z poprzednio macierzystego 
obozu) szepnęła mi: jeszcze pani nie 

umrze - umrzemy razem, nieco póź-
niej - nie wiem. To była dla mnie iskra 
nadziei na życie.
 Noc spędzona na tej podłodze, w tej 
piekielnej sali była okrutna, opisać jej 
nie sposób. Nie potrafi tego zrobić ani 
moja myśl, ani moje serce, ani mój dłu-
gopis. A więc coś niecoś z tego. Przytu-
liła się do mnie jakaś współwięźniarka, 
otoczyła mnie ramieniem, opowiadała 
coś szeptem o swoich warunkach życia 
w Poznańskim. A na sali szloch, jęki, 
„Boże - Jezu - Vater unser” itd. itp. 
uniesienia wielojęzyczne.
 Rano, w piątek, otwarto drzwi. 
Ukazała się aufzierka. Kazała sprzą-
tać rękami nieczystości do podanych 
wiader. Ja to robiłam - przecież to 
nieczystości moich sióstr obozowych. 
Zresztą - żadna praca nie hańbi, byleby 
była konieczna i pożyteczna. A ta była 
pożyteczna, bo dawała minimalne 
gwarancje życia, bo zatrzymano mnie 
na „stubendienst” (sprzątaczka).
 Z ostatniej straszliwej sali wypro-
wadzono nas kilka na inny blok. Co 
potem? Potem wieczorem, w piątek 
przed blok zaczęły zajeżdżać samo-
chody ciężarowe - z jednej strony, zaś 
z przeciwnej - pędzono więźniarki 
w pasiakach - czwórkami. Klapy sa-
mochodów spuszczono i czwórkami 
pakowano więźniarki do samochodów. 
To była ostatnia ich droga życia, poszły 
do krematorium. Tak wyglądała Ich 
wiosna 1945 roku. Nie było wątpliwo-
ści, nasze przewidywania były słuszne 
- to był obóz śmierci. To był ostatni 
transport do pieca. Oporne i jęczące 
więźniarki dostawały od aufzierki 
pejczem po głowie i wówczas pokorne 
pchały się do samochodów.
 Ten wstrząsający obrazek obser-
wowałam przez szparę okienną, gdyż 
okna w bloku były zasłonięte czarnymi 
papierami. W tym zamęcie przed-
śmiertnym udało się uratować jedną 
więźniarkę z Augustowa (nazwiska 
nie pamiętam). Sztubowa powiedziała 
do niej „Gehen sie mir Mantel holen” 
(proszę przynieść mi płaszcz). Przyszła 
owa więźniarka na blok i ukryła się i 
udało jej się jeszcze przedłużyć życie.
 W nocy - w sobotę, wezwano 
mnie, bałam się, nie wiedziałam celu 
wezwania. Wkrótce wyjaśniło się, 
gestapowiec w obecności sztubowej 
zaangażował mnie do pisania (znam 
język niemiecki). Pisałam rejestr „NN 
gestorben” itd. itd. Smutny to rejestr 
„umarli” w krematorium, serce prze-
szywał ból.

c.d.n.

Wanda Ruchlewicz
Brzostek - kwiecień 1979 roku

Moja wiosna 
1945 roku  
(w obrazkach)

Część 1

Wanda Ruchlewicz
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Na trzeci już turniej im. „MIKOŁA- 
JA” przyszło ludzi cała zgraja. Był 

to co prawda trzeci z kolei, ale bardziej 
pasuje do niego liczebnik pierwszy. Bo-
wiem pierwszy raz zabrakło stołów, sza-
chów, a tym samym i zegarów. Pierwszy 
raz zwyciężył Pan Wojnarowski. Po raz 
pierwszy nie było kalendarzy, ale też 
pierwszy raz nie zabrakło Kawy. Było 
ich aż czterech, zresztą Bacharów też 
tyle. Powiększyła się geografia uczest-
ników. Po raz pierwszy miały swego 
reprezentanta Klecie - Pan Mokrzycki 
(19). Jak zwykle najliczniej reprezento-

wane były rubieże gminy, tzn. Grudna 
Górna. A to już zasługa Pana Świstaka 
(dyrektora, a nie tatrzańskiego...). 
Po raz pierwszy przegrałem z Panem 
Gołębiem (pokojowy to on nie był w 

„Szachołajki” niedzielę). Po raz pierwszy 
Augustyn Stanisław był poza 
nagrodzoną dziesiątką. Po raz 
pierwszy zdyskwalifikowa-
liśmy zawodnika (angielskie 
wyjście). 
 No, ale do rzeczy, trochę 
chronologii się należy. Więc 
turniej się odbył przy udziale 
28 zawodników, łącznie z 
juniorami. Niestety znów bez 
kobiet, dziewczyn. Owszem 
była jedna, ale onieśmielona 
wystąpiła więc tylko w roli 
losującej (Świstak). Graliśmy 
tzw. „szwajcarem” 7 rund po 
15 minut. Sędziowałem ja, 

ale przy wydatnej 
pomocy Pani Marty. 
Po raz pierwszy też 
zaistniał pewien precedens 
z wyłonieniem zwycięzcy. 
Dwaj zawodnicy uzyskali taką 
samą ilość punktów, taka sama 
była też punktacja pomocni-
cza (wynik postępu), taki sam 
był tzw. mały Bucholtz, wynik 
bezpośredniej gry również był 
remisowy, rozstrzygał więc 
duży Bucholtz. Jednym ma-
łym punktem wyprzedził mnie 
Wiesiek. Ale nie żałuję, trzeba 
było widzieć jego radość, a 
gdy cieszy się duży chłop, to 
jest to optymistyczne i takie 
ludzkie. Jeśli można mieć ja-
kieś Mikołajkowe życzenia na 

przyszłość, to niewątpliwie musi GOK 
dokupić komplety szachów i zegarów.
Ostateczna klasyfikacja III Turnieju 
Mikołajkowego
Kategoria ogólna:

Zarówno zwycięzcy jak i pokonani chętnie pozowali do wspólnej fotografii

Zwycięzca turnieju Wiesław Wojnarowski

1. Wojnarowski Wiesław 5,5 pkt.
2. Jop Władysław 5,5 pkt.
3. Bachara Alojzy 5 pkt.
4. Augustyn Tomasz 5 pkt.
5. Krajewski Andrzej 5 pkt.
6. Świstak Marek 4,5 pkt.
7. Kawa Paweł 4,5 pkt.
8. Zieliński Piotr 4,5 pkt.
9. Gołąb Stanisław 4 pkt.
10. Zieliński Józef 4 pkt.
Kategoria juniorów:
1. Kawa Paweł 4,5 pkt.
2. Zieliński Piotr 4,5 pkt.
3. Zieliński Józef 4 pkt.
4. Kawa Damian 4 pkt.
5. Jedziniak Mateusz 3 pkt.
6. Pietrucha Dawid 2,5 pkt.
7. Grygiel Paweł 2,5 pkt.
8. Łukowicz Mateusz 2,5 pkt.
9. Bachara Radosław 2,5 pkt.
10. Kawa Michał 2 pkt

Najmłodszy uczestnik 5-letni Michał Kawa

Wł. Jop

Fot. J. Nosal
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Kącik zdrowia 
apteki „VITA”

Jak poradzić sobie  
z uporczywym kaszlem?
Kaszel jest odruchem obronnym or- 

ganizmu, towarzyszy przeziębieniu, 
infekcji grypowej, zapaleniu oskrzeli, 
gardła i krtani, czasem ma podłoże 
alergiczne. To naturalna reakcja oczysz-
czająca naszego ustroju chcącego pozbyć 
się obcych ciał, śluzu, kurzu, które wtar-
gnęły do naszych dróg oddechowych. 
Wyróżniamy kaszel suchy i mokry, co 
ważne leczy się je w zupełnie odmienny 
sposób.
 Kaszel mokry chroni górne drogi od-
dechowe przed zaleganiem wydzieliny. 
Drogi oddechowe pokryte są nabłonkiem 
migawkowym z rzęskami, które umoż-
liwiają przesuwanie wydzieliny, obce 
ciało jest więc zlepiane przez surowiczą 
wydzielinę produkowaną przez nabłonek 
i usuwane. W czasie choroby zamiast wy-
dzieliny surowiczej, nabłonek produkuje 
flegmę - gęstą i ropną. Zlepia on rzęski i 
uniemożliwia prawidłowe oczyszczanie 
dróg oddechowych. Gdy dodatkowo wy-
stepuje gorączka, bakterie mają doskonałe 
warunki do namnażania, co doprowadza 
do zapalenia dróg oddechowych.
 W leczeniu tego typu kaszlu stosuje się 
leki wykrztuśne, które rozrzedzą flegmę 
i spowodują wyrzucenie zalegającej 
wydzieliny na zewnątrz. Należy jednak 
pamiętać, że nawet najlepszy tego typu 
lek nie zadziała, jeśli nie nawodnimy 
organizmu - wtedy bowiem szybciej będą 
usunięte produkty przemiany materii i 
toksyny. Zaleca się picie naparów z bzu 
czarnego oraz lipy, a także sok malinowy. 

Ilość płynów powinna wynosić co naj-
mniej 2 litry. Stosuje się też kinezyterapię 
oddechową (gimnastykę oddechową, 
oklepywanie powierzchni nad płucami 
i odpowiednie ułożenie chorego, co 
zapewnia prawidłowy drenaż oskrzeli i 
oczyszcza drogi oddechowe). W leczeniu 
stosuje się syropy zawierające korzeń 
lukrecji, pierwiosnka i mydlnicy, kwiat 
dziewanny i liść bluszczu. Skuteczne są 
olejki eteryczne - dodatkowo dezynfeku-
jące i odkażające, drażnią zakończenia 
czuciowe w jamie nosowej i polepszają 
drożność nosa. Są to m. in. olejki: tymian-
kowy (zawierający silnie bakteriobójczy 
tymol), rumiankowy, sosnowy, jodłowy 
(pichtowy), eukaliptusowy i szałwiowy 
oraz olejek drzewa herbacianego - Tea 
Tree Oil silnie przeciwbakteryjny (na-
wet na pałeczkę ropy błękitnej). Zaleca 
się częste inhalacje wodne z dodatkiem 
tych olejków. Wskazane są u dzieci już 
powyżej 4 roku życia (u mniejszych 
można skropić olejkiem gazę i umieścić 
w pokoju dziecka, warto o tym pamiętać 
zwłaszcza, gdy często bierze antybioty-
ki). Wybieramy olejki bez mentolu, bo 
ma on niekorzystne działanie drażniące. 
W przypadku maści rozgrzewających 
stosujemy niewielkie ilości, a dla dzieci 
tylko te stworzone specjalnie dla nich bez 
mentolu i kamfory. W przypadku kaszlu 
bez gorączki pomocne są kąpiele stóp 
w wodzie o wzrastającej temperaturze. 
Zbawienne działanie mają syropy z ce-
bulą, zawierające lotne związki siarkowe 
wspomagające usuwanie flegmy, a także 
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze 
i przeciwzapalne. Pomogą w chrypce i 

suchym kaszlu. Dodatek miodu lipowe-
go poprawia smak i można podawać je 
nawet dzieciom. Domowym sposobem 
można przygotować podobny syrop z 
cebuli: 1 pokrojoną cebulę gotować około 
10 minut z 3 łyżkami stołowymi cukru 
rozpuszczonego w pół szklanki wody. 
Po wystygnięciu odcedzić i zażywać po 
łyżce.
 Kaszel suchy jest nieproduktywny i 
niebezpieczny, gdyż powoduje wzrost 
ciśnienia w klatce piersiowej, obciąża 
układ oddechowy i może nawet spo-
wodować zaburzenia rytmu serca. Do-
stępne leki działają przez hamowanie 
ośrodka kaszlu w układzie nerwowym 
(np. kodeina - o dużej skuteczności, ale 
należy stosować ją ostrożnie) oraz przez 
powlekanie receptorów warstwą śluzu 
i hamowanie wystąpienia kaszlu. Do 
surowców roślinnych o takim działaniu 
należą: prawoślaz - polecany dzieciom, 
babka lancetowata - przeciwzapalna, 
antyseptyczna, a dzięki obecności ami-
noglikanów, nawet przeciwwirusowa, 
dziewanna - zawiera powlekające śluzy, 
naczyniouszczelniające flawonoidy i 
karotenoidy, polecana dzieciom, porost 
islandzki - lichen islandicus - zawiera 
kwasy porostowe stymulujące syntezę 
przeciwciał i pozytywnie wpływające na 
odporność, w postaci do ssania łagodzi 
świetnie kaszel i chrypkę. Stosuje się też 
nasiona lnu, nasiona kozieradki i pod-
biał. 
 Warto sięgnąć po homeopatię - świet-
nie pobudza organizm do walki z choro-
bą.
 Gdy kaszel mimo samoleczenia utrzy-
muje się dłużej niż tydzień, należy udać 
się do lekarza, zwłaszcza przy kaszlu 
intensywnym, z towarzyszącą gorączką 
i bólami klatki piersiowej, a także w 
przypadku niemowląt i małych dzieci. 
Dużo zdrowia!

M. i M. Godawska

Dzień 22 listopada - imieniny św. Ce- 
cylii opiekunki śpiewu i muzyki 

- był niezwykły dla uczestników War-
sztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku. 
Bowiem był to dzień integracji młodzie-
ży i dzieci z uczestnikami warsztatów 
pod hasłem „Jesień w sztuce i poezji”.
 Niezwykle wystrojone sale na daw-
nej plebanii, w której odbywają się 
zajęcia na rzecz ludzi potrzebujących 
pomocy, na ścianach obrazki ukazujące 
jesień w przyrodzie, wiedzione przez 
„panią jesień” odzianą w brązowo-rude 
kolory, makatki, serwetki, stroiki, wy-
roby z wikliny - a wszystko wykonane 
przez uczestników warsztatów.
 Imprezę otworzyła kierownik war-
sztatów siostra Dorota witając gości w 
osobach: z-cę wójta J. Szczepanika, pra-
cownika Urzędu Gminy W. Lisowską, 
nauczycielkę Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II i przewodniczącą „Stowarzy-
szenia na rzecz osób potrzebujących 
pomocy” W. Baran, z-cę dyrektora 
Szkoły Podstawowej M. Rozwadowską, 
nauczycielkę plastyki E. Samborską, J. 
Serwińską redaktorkę pisma „Światło” 
oraz pracowników warsztatów.
 Na początku zebrani wysłuchali 
recytacji własnej twórczości członków 
warsztatów - Stefana Trychty „Kra-
jobrazy jesieni” i Grzegorza Sztorca 
„Barwy jesieni”. Obydwa wiersze 
- rymowanki wnikające w istotę egzy-
stencji zagubionego innością człowieka, 
zatopione w ciemno - kolorowe barwy 
odchodzącej jesieni. Czytający wiersze 
wprowadzili słuchaczy w nastrój jesien-
nej zadumy, który został wzbogacony 
pieśnią „Deszcz jesienny” wykonaną 
przez Adama Chajca. Rzęsistymi bra-
wami zostali obdarzeni występujący 
młodzieńcy.
 Z kolei uczniowie szkół: podstawo-
wej oraz drugiej klasy technikum wy-

recytowali wiersze o tematyce jesiennej 
A. Asnyka, J. Lechonia, L. Staffa, ks J. 
Twardowskiego. Ciekawa interpretacja 
dopełniła i wywołała nastrój refleksji 
nad życiem ludzkim.
 Dopełnieniem tej części spotka-
nia był występ Zofii Jarmusz, która 
zaprezentowała dwa własne wiersze 
„Pokochaj mnie życie” i „Jesień”. Przy 
dźwiękach muzyki zaprezentowanej 
przez uczniów II klasy technikum i 
Piotra komisja oceniła prace. Wszyscy 
wykonawcy otrzymali nagrody, pan 
wójt podarował słodycze dla wszystkich 
zebranych, a dziewczyny z warsztatów 
upiekły pyszną szarlotkę.
 W miłej atmosferze, w poczuciu 
wielkiej wspólnoty środowiskowej 
uczestnicy warsztatów długo śpiewali 
i opowiadali o tym radosnym dniu pod 
hasłem „Nieść nadzieję w Brzostku”. 
Myślę, że ta impreza na długo pozosta-
nie w ich pamięci.

Z. Rogala

Jesienne inspiracje
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Równie brzosteckie - przepięknie po- 
łożona kraina, w zieleni, z wi-

dokiem na kościół usytuowany na 
wzgórzu, zasłuchana w szum Wisłoki 
i śpiew ptaków. To właśnie tam przed 
laty wyrosła dostojna rodzina państwa 
Ziomków. Na rozległej przestrzeni 
stoi dom z gankiem, zabudowania 
gospodarskie, ogród z kwiatami i sad. 
Wszystko zadbane tak jak i przed 
laty, jest przykładem staropolskiego 
gospodarowania „...brama na wskroś 
otwarta i wszystkim ogłasza, że goś-
cinna i wszystkich w gościnę zapra-
sza...”. Bo też był to dom, do którego 
podążali bliscy, przyjaciele - gawędzili 
o wszystkich sprawach związanych z 
życiem na wsi, na świecie, w polityce, 
a przewodzili tym rozmowom Agata i 
Jan Ziomkowie, dzisiaj tak wspominają 
ich córki, wnukowie i prawnukowie. 
Agata z Nawracajów z Przeczycy, żona 
Jana Ziomka urodzonego w Chojni-
ku, spotkali się i poznali w Stanach 
Zjednoczonych. Tam też wzięli ślub, 
a w Chicago przyszedł na świat syn 
Stanisław, który pozostał tam do dziś. 
Tam założył rodzinę i uczestniczy w 
życiu Polonii. 
 Babcia Agata źle czuła się w obcym 
kraju, tęskniła za swoimi, klimat ocea-
niczny poczynił uszczerbki w jej zdro-
wiu. Przed I wojną światową rodzina 
Ziomków wróciła do Polski, osiedliła 
się w Chojniku i gospodarzyła na wsi. 
Tam też przyszedł na świat drugi syn 
Bronisław (1913). I wojna czyniła spu-
stoszenie i zakradała się coraz większa 
bieda do domów.
 Bronisław w Chojniku chodził do 
szkoły i pomagał w gospodarowaniu 
Ojcom, następnie został powołany do 
wojska, służył jako kawalerzysta w Ba-
ranowiczach i Nieświerzu. Po ukończe-
niu służby wojskowej w latach 1933 - 

1939 uczył się w szkole podoficerów. W 
dniu imienin 1 września 1939 wybuchła 
II wojna światowa, zamiast kwiatów 
dostał do ręki broń, 
którą trzeba było wal-
czyć z najeźdźcą. Całą 
kampanię wrześnio-
wą przeszedł z armią 
Modlin w 26 pułku 
Nowogródzkiej Bry-
gady Kawalerii im. 
Hetmana Chodkiewi-
cza. Bronił mieszkań-
ców Mławy i mostu 
w Wyszkowie. Szedł 
z pułkiem do podbi-
tej już przez wroga 
Warszawy, a stamtąd 
na wschód przez bagniste tereny do 
Krasnobrodu i tam otoczeni przez Ar-
mię Czerwoną zostali wzięci do niewoli 
w poniżeniu, głodzie, cierpieniu. Pod-
porucznik Bronisław postanowił uciec 

i tak też uczynił. 
Pod osłoną nocy 
- ubrany w wiej-
ską odzież, którą 
dostał od ludzi, 
przedzierał się 
przez San. Zo-
stał schwytany i 
osadzony w wię-
zieniu w Jaśle, 
skąd powrócił 
do Brzostku.
 Tutaj Bro-
nisław Ziomek 
ożenił się z Zo-
fią z Pietruchów, 
ale ich spokój 
zburzył 20. VI 

1944 r., kiedy to nocą został areszto-
wany i razem z innymi Brzostowianami 
przewieziony do więzienia w Jaśle. 
Tam katowany, przesłuchiwany przez 
gestapo (kilku współwięźniów zakato-
wano na śmierć) został, przy pomocy 
milicjanta współpracującego z AK, 
zwolniony. 
 Wrócił do Brzostku, ukrywał się 
na Równiach w zbożach, wiklinie. 
Rodzice w tym czasie już osiedlili się 
tutaj. Wysiedleni - jak cały Brzostek za 
Wisłokę, powrócili do pustych domów, 
przeszabrowanych przez złodziei. I od 
nowa dorabianie się w nowej Polsce 
i nowej rzeczywistości politycznej, z 
którą nie pogodził się Bronisław, za co 
był prześladowany przez UB w Jaśle, 
gdzie musiał zgłaszać się co tydzień. 
Pracował w Radzie Parafialnej, poma-
gał w odbudowie zniszczonego kościo-
ła. Wraz z ojcem Janem, który był także 
radnym w gminie, organizował prace 
przy odbudowie Domu Ludowego w 
Brzostku. I tak w nieustannej trosce o 
losy kraju uczestniczył w życiu naszej 
miejscowości, zawsze wierny ideałom 
oficera przedwojennego. 
 Władze komunistyczne nie lubiły 
takich „mocnych i wiernych ideałom” 

stąd też dostawali się w niełaskę - brak 
pracy, zwolnienia, a nawet donosy do 
szkół i uczelni dzieci, czego przykła-
dem są losy doktor Danuty Stanek 
- córki. Kiedy otrzymała stypendium 
w liceum, natychmiast sługusi władzy 
upomnieli dyrekcję, że jest to córka 
wywrotowca i nie należy jej się pomoc 
od państwa. Takie też pisma wędrowały 
do Akademii Medycznej do Krakowa 
- nie osiągnęli sukcesu - wielkość 
umysłu, mocny charakter, dobre wzory 
rodziców Danuty pomogły jej osiągnąć 
dyplom lekarza. Przez 25 lat pełniła 
funkcję kierownika Ośrodka Zdrowia 
w Brzostku. Do dziś służy wiedzą 
medyczną i swoim gorącym, dobrym 
sercem mieszkańcom gminy. 
 Lekarz Danuta Stankowa z domu 
Ziomek mieszka w Jaśle. Z sentymentu 
do Brzostku tkwi w nim zawodowo. Ma 
dwoje dzieci: Zbigniewa - elektronika, 
informatyka, programistę pracującego 

Z Brzostku rodem...
„...Ziemio ojczysta, ziemio jasna nie będę powalonym drzewem...”

Wisława Szymborska „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”

Rodzina Ziomków

Bronisław Ziomek - kawalerzysta

Zaproszenie na zjazd Armii „Modlin”
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w firmie Nokia w Finlandii i córkę 
Annę, która jest lekarzem i pracuje w 
Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie. 
 Syn Bronisława - Jan jest inżynie-
rem, mieszka i pracuje w Krakowie.
Agata i Jan Ziomkowie mieli dwóch 
synów i dwie córki.
 Zofia zamężna z Władysławem Szpa-
kiem, który też przeszedł swoją drogę 
przez mękę. Kampania wrześniowa, 
obozy w Gross-Rosen, Schlossenburg, 
Dachau, odbity przez amerykanów, 
wrócił do domu w stanie całkowitego 
wycieńczenia; odmrożone nogi, ty-
fus, wrzody żołądka; właściwie wrak 
człowieka. Ale dzięki sile charakteru 
wyszedł z tego i zaczął żyć dla rodziny. 
Po wojnie otworzył legalną ubojnię 
zwierząt, ale - lizusom władzy tacy 
dzielni nie podobali się, znowu donosy, 
areszt i po wyroku powrócił do domu, 
do dzieci. Zofia zaś ciągle wtopiona w 
życie środowiska pracowała w Domu 
Kultury jako klubowa. Uczestniczyła w 
konkursach, turniejach, spotkaniach, a 
było tego wtedy dużo i klub tętnił ży-
ciem i był ostoją dla młodzieży, dzieci 
i mieszkańców.
 Ze związku Zofii i Władysława 
Szpaków wyrosło pięcioro dzieci, dzi-
siaj większość z nich przebywa w USA, 
wszyscy wykształceni i zaangażowani 

w życie polonijne w Chicago. 
 Córka Stanisława Piertuchowa z 
domu Ziomek, po ukończeniu szko-
ły pozostała włodarzyć w rodzinnej 
gospodarce na Równiach. Należy do 
Koła Gospodyń i chociaż dzisiaj scho-
rowana, ciągle zaangażowana w życie 
rodziny i środowiska. Z tego związku 
wyrosło dwoje dzieci: Maria Kawalec - 
magister bibliotekoznawstwa, pracow-
nik Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Brzostku, człowiek o wrażliwym sercu 
oraz Ryszard - geodeta, zamieszkały w 
Sosnowcu.
 Tak o życiu zwykłej, zdawałoby 
się mówić, rodziny można pisać całe 
tomy. Wzorowe życie nieżyjących już 
Agaty i Jana Ziomków w kontekście 
ich poczynań możemy nazwać wielką 
służbą dla innych i wzorem dla całych 
pokoleń.

Zuzanna Rogala

Zofia Szpak pracowała w Domu Kultury jako klubowa

Klasa - „A” Juniorów Młodszych 
(rocznik 1988 i młodsi) 

Podokręg Dębica 
I Runda Sezonu 2004/2005

Wyniki uzyskane przez Juniorów Młodszych LKS 
„Brzostowianka” Brzostek

16.09.2004 Łęki Górne - LKS „Brzostowianka” 0:3 (0:0) - br. 
Staniszewski Tomasz
30.09.2004 Czekaj Ropczyce - LKS „Brzostowianka” 2:1 (0:0) 
- br. Wereszczyński Bartosz
7.10.2004 Strzelec Frysztak - LKS „Brzostowianka” 4:0 (2:0)
14.10.2004 LKS „Brzostowianka” - Radomyślanka Radomyśl  
0:4 (0:2)
27.10.2004 LKS „Brzostowianka” - Borowice Straszęcin  
3:1 (2:0) - br. Krajewski Damian Staniszewski Tomasz Halz 
Damian
Lp Klub sportowy, drużyna 1 2 3 4 5 6 Pkt B-ki M-ce
1 Radomyślanka Radomyśl 3:1 4:1 4:0 12:2 6:1 15 29:5 I
2 Czekaj Ropczyce 1:3 3:2 2:1 12:0 7:0 12 25:6 II
3 Strzelec Frysztak 1:4 2:3 4:0 5:3 0:1 6 12:11 III
4 Brzostowianka Brzostek 0:4 1:2 0:4 1:2 3:1 6 5:11 IV
5 LKS Łęki Górne 2:12 3:5 0:1 8:0 3 13:30 V
6 Borowiec Straszęcin 1:6 0:7 1:0 1:3 0:8 3 3:24 VI

Lp. Nazwisko i imię Rok urodzenia Pkt-ilość meczy Minuty
1 Czekaj Rafał 1989 21/5 400
 2 Staniszewski Tomasz 1990 21/5 350
3 Ryndak Łukasz 1990 21/5 380
4 Halz Damian 1990 19/4 320
5 Winiarski Piotr 1989 19/5 380
6 Wojdyła Karol 1990 16/5 380
7 Florek Piotr 1989 15/4 320
8 Krajewski Damian 1990 14/5 272
9 Machura Kamil 1989 12/5 400
10 Wereszczyński Bartosz 1988 11/2 160
11 Samborski Kamil 1990 8/4 220
12 Sarna Gabriel 1990 7/4 180
13 Sokół Krzysztof 1988 6/1 80
14 Rutkowski Marek 1989 6/2 140
15 Pisarek Grzegorz 1990 4/3 115
16 Piekarczyk Piotr 1991 4/2 88
17 Surdel Seweryn 1989 3/3 65
18 Samborski Karol 1992 3/5 100
19 Berrahal Sofian 1990 3/4 60

Strzelcy bramek: Staniszewski Tomasz - 2, Wereszczyński 
Bartosz - 1, Krajewski Damian - 1, Halz Damian - 1.
 Prosimy o zgłaszanie się chłopców urodzonych w 1988 
- 92 do szkółki bramkarskiej oraz urodzonych w latach 1988 
- 91 do drużyny Juniorów Młodszych

Trener Stanisław Urbański

Ogłoszenie
Wójt Gminy Brzostek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46 poz. 543 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości, że 
w siedzibie Urzędu Gminy w Brzostku wywieszone zostały na okres 21 dni tj. od. 29. 11. 2004 r. do 20. 12. 2004 r. 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym i nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

Wykaz zawodników, którzy grali w Juniorach Młodszych
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Czytelnicy
piszą

Dotyczy: Artykułu „W 60-tą Rocznicę akcji odwetowej”  
                w  nr. 8 z sierpnia 2004 r.

W artykule tym są nieścisłości. Akcja odbyła się w sobotę i 
niedzielę - 29 i 30 lipca 1944 roku. Zaczęła się około godziny 
18-tej w gospodarstwie Gorczycy, u którego kwaterowało 2 
oficerów Niemców i kobieta - Niemka. Akcję partyzancką 
przeprowadzał oddział „Teresy”, który wtedy kwaterował 
w Pitarni - przysiółek Bukowej. Dom gospodarza Gorczycy 
znajdował się - pierwszy po stronie lewej, jadąc od strony 
Kołaczyc do Brzostku.
 Akcja miała polegać na rozbrojeniu dwóch Niemców. 
Wykonawcami byli „Gryf”, „Liść” i inni, którzy brali udział 
w ubezpieczaniu akcji. Między innymi sam dowódca od-
działu ppor. „Teresa”. W tym czasie na goscińcu był dosyć 
duży ruch samochodów wojskowych. Front był w odległości 
kilkunastu kilometrów - było słychać strzały. Gdy partzanci 
mieli już wchodzić do domu, spod samochodu stojącego 
przed domem wyskoczył pies - owczarek alzacki. Niemcy 
wyskoczyli przez okno do ogródka i zaczęła się strzelanina. 
Niemka w tym czasie była poza domem, wyskoczyła na 
gościniec, zatrzymała przejeżdżające samochody z wojskiem 
i zaczęła się strzelanina. Ranni zostali obaj partyzanci, 
śmiertelnie ranny został „Liść”. Niemiec też był ranny.
 Z pobliskich domów Niemcy przyprowadzili 12 męż-
czyzn, kazali im uciekać i otworzyli do nich ogień. Zabito 8 
mężczyzn w wieku od 29 do 44 lat. Mój kuzyn miał 44 lata 
- Jan Niezgoda. Jako żołnierz w 1920 roku przeszedł piechotą 
z frontem z Podkarpacia do Kijowa i z powrotem.
 Wieś  Bukową palono w sobotę i w niedzielę pociskami 
zapalającymi. Nie wywieźli nikogo do Niemiec na roboty. 
Front był już blisko i nie działała już administracja.
 W szkole w Bukowej jest kronika, w której powinna być 
opisana ta akcja.
 Jan Tybur przedstawiony z opaską AK. Sądzę, że p. Jan 
Tybur nie był w AK. W 1944 roku nie miał więcej niż 14 
lat. Ja znałem jego rodziców. Mieszkałem wtedy u rodziców 
naprzeciw Gorczycy, po drugiej stronie Wisłoki (około 200 
m od rzeki). Moja Matka pochodziła z Bukowej, mieszkała 
niedaleko Gorczycy. Wtedy mieszkał tam Żyd Dyjament.

Malbork, 2004.11.09.

Od redakcji
 Według naszej wiedzy Pan Jan Tybur w 1944 r. miał 17 lat. 
Natomiast w kronice szkoły w Bukowej na temat wydarzeń 
z 1944 r. jest zapis, który cytujemy w całości:
 „Dnia 29 lipca 1944 roku miała miejsce w Bukowej 
walka partyzantów polskich z Niemcami, w której zginęło 
kilku Niemców i jeden partyzant. Niemcy mszcząc się za to 
rozstrzelali 3 mężczyzn z Bukowej i 2 ciężko ranili oraz spa-
lili 10 domów i ponad 20 budynków gospodarczych. Każdy 
złapany mężczyzna był strzelany”.

Wpisał na podstawie słów miejscowej ludności  
a specjalnie na podstawie wyjaśnień byłego sołtysa Kol-

busza Władysława Rączka Józef kierownik szkoły

Franciszek Niezgoda
ul. Słowackiego 78
82-200 Malbork

Wiadomości Brzosteckie
ul 20 Czerwca 4
39-230 Brzostek

Mieszkańcy Łazy - Zagórze 
Siedliskie i Smarżowskie

Wiadomości Brzosteckie
 My mieszkańcy przysiółka Łazy Zagórze Siedliskie i 
Smarżowskie zwracamy się z uprzejmą prośbą do pana 
Wójta i Rady gminy Brzostek o wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na odcinkach dróg:
 1. Od końca nawierzchni asfaltowej na Kopalinach w 
kierunku wschodnim do wyjazdu z lasu.
 2. Od rozwidlenia drogi w rejonie stodoły Franciszka 
Wołowca w kierunku północno - zachodnim do zabudowań 
Józefa Pieczonki.
 3. Od rozwidlenia drogi jak wyżej, obok zabudowań 
Bolesława Rogowskiego w kierunku wschodnim do lasu 
państwowego oraz od rozwidlenia między zabudowaniami 
Stanisława Gila i Leopolda Skocza na dół w kierunku pół-
nocnym i dalej obok zabudowań Piotra Ciurkota do szosy 
we wsi Smarżowa. 
 Ponadto prosimy o wykonanie odpowiednich poboczy, 
wyprofilowanie jezdni i jej odwodnienie. Pogłębienie rowów 
i oczyszczenie istniejących - a także wykonanie nowych 
przepustów.
Naszą prośbę motywujemy kilkoma względami: 
 Po pierwsze wspomniane odcinki drogi przebiegają w 
terenie górzystym, są bardzo trudno przejezdne a po każdych 
większych opadach deszczu w szczególności po wiosennych 
roztopach prawie w ogóle nie nadają się do ruchu kołowe-
go. Na różne interwencje przywożony jest „żwir” (kamień 
rzeczny) którym łatane są wyrwane przez płynącą środkiem 
drogi wodę deszczową olbrzymie dziury. Jednak to wcale 
nie oznacza, że po takiej „reperacji” łatwiej jest przejechać 
samochodem osobowym a nawet pieszo trudno jest przejść. 
W wyniku niby tych remontów przywożony i luźno rozsy-
pywany jest kamień często zamiast  w wyrwanych dziurach 
znajduje się na poboczach a nawet i w rowach. Przez co rowy 
i przepusty stały się nie drożne a pobocza zarosły chwastami 
i podwyższyły się w stosunku do osi drogi, stąd nadmiar 
wody niszczy środek jezdni a luźno rozsypane kamienie 
stają się zagrożeniem dla samochodów. Po każdych więk-
szych opadach sytuacja się powtarza. ż naszych obserwacji 
wynika, że każdy koszt tych interwencyjnych kilkakrotnych 
w ciągu roku nie fachowych remontów (bo co to za remont? 
Przywiezienie i wysypanie na dwie lub trzy kupki kamienia 
rzecznego) pokryłyby w krótkim czasie fachowo wykonany 
dywanik asfaltowy. To takie byle jakie łatanie dziur, to nic 
innego jak wyrzucanie naszych pieniędzy w rzeczywiste 
błoto, bo drogą i tak jeździć trudno.
Drugi nasz argument to nasze dzieci.
 Z naszych przysiółków codziennie 18-cioro dzieci 
uczęszcza do szkoły. To jest około 3 km. w jedną stronę. 
Dotychczas mówiliśmy o ruchu kołowym po dziurawej 
kamienistej drodze. To samo dotyczy ruchu pieszego. Po 
prostu trudno się poruszać po tych wertepach. Poboczami 
tez się nie da przejść  bo są zarośnięte wysokimi chwastami 
i rozrzuconymi kamieniami. Proszę sobie wyobrazić, że 
każde nasze dziecko uczęszczające do szkoły musi pokonać 
około 6 km. kamienistych wertepów i leśnych bezdroży. 
Czy nie czas to zmienić? Czy nasze dzieci muszą chodzić 
do szkoły gorszymi drogami niż ich dziadkowie? Czy nie 
należałoby je dowozić autobusem szkolnym? Gdyby była 
droga asfaltowa, to niektóre starsze dzieci mogłyby dojeż-
dżać rowerami.  całym kraju mówi się o potrzebie rozwijania 
turystyki rowerowej wśród młodzieży. Ale gdzie i jak? 
 Trzecie nasze uzasadnienie - to drogi a perspektywy 
naszego życia. Wiadomo, że rejon naszych przysiółków 
ze względu na swoje położenie i te drogi należy chyba w 
gminie do najbiedniejszych. Do Brzostku po wspomnianych 
drogach 6 km. Do wsi Siedliska i Smarżowa najkrócej 
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ścieżkami 2,5 km. W najbliższych okolicach trudno znaleźć 
jakieś zatrudnienie. Nasze rozdrobnione gospodarstwa nie 
zapewniają nam perspektyw. No to jak dalej żyć? Często 
słyszy się o możliwości rozwoju agroturystyki i płynących 
z tego dochodach. Być może jest to jakaś szansa. Widokowe 
położenie naszych przysiółków stwarzałoby warunki w tym 
kierunku. Nawet niektórzy z nas spróbowali by się tym zająć. 
A jak? Bez odpowiedniej drogi turysta się tu nie pokaże.
 Z przykrością stwierdzamy, że nawet znajomi i członko-
wie naszych rodzin, którzy kiedyś stąd wyjechali na inny 
teren coraz rzadziej nas odwiedzają. Przyczyna oczywiście 
tkwi w opłakanym stanie naszych dróg, bo nie chcą uszka-
dzać swoich samochodów.
 Czwarty argument chyba ze względów humanitarnych 
ważny. w naszych przysiółkach żyje sporo osób w podeszłym 
wieku. Osoby te muszą dość często korzystać z opieki lekar-
skiej a nawet z karetki pogotowia, która jak wiadomo po tych 
bezdrożach może nie dojechać w czasie. Lekarz pierwszego 
kontaktu też niechętnie przyjedzie swoim samochodem. A 
zatem warunki życia i możliwości leczenia się ludzi star-

szych w tym rejonie są bardzo ciężkie. Czy tak musi być? 
Aby nawet nieboszczyk odbywający ostatnią drogę musiał 
zaliczać wszystkie dziury na gminnych jezdniach.
Panie Wójcie! Państwo Radni!
 Przybliżcie nam świat. Pomóżcie nam chociaż trochę 
zbliżyć się do Unii Europejskiej.
 Dlaczego jedni mieszkańcy gminy mogą korzystać z 
pomocy finansowej na rozwój i poprawę infrastruktury 
obszarów wiejskich objętych Programem SAPARD a inni 
nie?
 My mieszkańcy wymienionych na wstępie przysiółków 
też należymy do gminy Brzostek i prosimy aby o nas nie 
zapomniano.
 Odpowiedzi w powyższej sprawie proszę kierować na 
piśmie poprzez sołtysów na ręce:
 Jan Wołowiec Siedliska - Bogusz nr 33
 Mieczysław Kuk Smarżowa nr 3

Podpisy mieszkańców przysiółków  
Łazy - Zagórze Siedliskie i Smarżowskie

8. doprowadzenie do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem - 2

9. zabór pojazdu w celu krótkotrwałego 
użycia - 1

10. znęcanie się nad rodziną - 1

 W powyższych sprawach prowadzo-
ne są dochodzenia w ramach których 
ustalono już sprawców większości 
wymienionych przestępstw.
 Ponadto w listopadzie 2004 roku po-
licjanci Komisariatu Policji w Brzostku 
sporządzili 12 wniosków o ukaranie, 
gdzie o winie sprawców zdecyduje 
Wydział Grodzki Sądu Rejonowego 
w Dębicy, nałożyli też 20 mandatów 

karnych, głównie za wykroczenia 
drogowe, zatrzymali 10 dowodów reje-
stracyjnych, 4 prawa jazdy a pouczyli i 
upomnieli 257 osób.

Szanowni Czytelnicy Wiadomości 
Brzosteckich

 W imieniu całej załogi Komisariatu 
Policji w Brzostku, życzę Państwu 
zdrowych, spokojnych i bezpiecznych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz lep-
szego i szczęśliwego - Nowego - 2005 
Roku.

Komendant Komisariatu Policji  
w Brzostku 

nadkom. inż. Marek Boroń

Policja informuje
W listopadzie 2004 r. na terenie  

działania Komisariatu Policji w 
Brzostku zanotowano łącznie 27 zda-
rzeń, które są przedmiotem postępowań 
przygotowawczych w sprawach o po-
pełnienie przestępstwa, a w tym m.in.:
1. napad rabunkowy -1
2. kradzież z włamaniem - 4
3. kradzież mienia - 2
4. wypadek drogowy - 3
5. kierowanie pojazdem w stanie nie-

trzeźwym - 7
6. zniszczenie mienia - 1
7. groźby karalne - 3

Składamy serdeczne podziękowania dla Strażaków OSP w 
Brzostku za pomoc w usunięciu skutków wichury.

S. M. Kawalcowie, Brzostek ul. Wąska 3

Szlachetne zdrowie
nikt się nie dowie
jako smakujesz
aż się zepsujesz

Wszystkim, którzy swoim zainteresowaniem,  
troską, pomocą przyspieszyli mój powrót  

do zdrowia z całego serca dziękuję.
Piotr Szczepkowicz

 Wyrażamy serdeczne 
podziękowanie dla Pana 
Roberta Gąsiora za po-
moc finansową w zaku-
pie tablicy suchoście-
ralnej i akcesoriów do 
niej na wyposażenie 
pracowni informatycz-
nej naszego gimnazjum. 
Nowy sprzęt w znacz-
nym stopniu podniesie 
jakość nauczania.
Urszula Kobak - Dyrektor 
Gimnazjum w Brzostku
Paweł Batycki - opiekun 
pracowni informatycznej

Boże Narodzenie 1999 r.

Kiedy zabłysła pierwsza gwiazdka na niebie
A w pokoju zapłonęły wszystkie światła życia
Znak to już pokoju i pojednania pospołu
„Bóg się rodzi, moc truchleje
Nie ma, nie ma Ciebie”
W kraju rodzinnym wszyscy uśmiechnięci
Pałaszują rozkosze ogrodowych darów
W wizji betlejemskiego żłóbka położony
On co nas siłą krzepi - a ja szukam Ciebie
Skrzypi śnieg ozłocony mroźną aurą Polski
Gdzieś jakaś struna pęka w myśli samotnika
I myśl „nie było miejsca dla Ciebie
   - i tu nie ma Ciebie
Potem dzwonów kościelnych na pasterkę bicie
Oczekiwanie słów pociechy i radości
Może gdzieś daleko tam w moim rodzinnym
Ktoś też szuka pociechy
   - a tu nie ma Ciebie.
To oczekiwanie jak zimy witanie
Takiej srogiej, zmarzniętej do końca
Iskierka nadziei jak w Betlejem czekanie
Może jesteś daleko, bo tu nie ma Ciebie
 I milczenie jak struna wyciągnięta do grania
I za chwilę pęknie i głośnym się stanie
To czekanie bez czasu w zadumie co boli
Nie ma? - może jesteś i znowu się stanie

Z. Rogala
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Przemiany ludnościowe są bardzo uza- 
leżnione od wydarzeń takich jak: woj-

ny, klęski głodu, epidemie, przemiany go-
spodarcze. Pierwsza połowa XIX stulecia 
generalnie nie była sprzyjająca dla wzrostu 
liczby mieszkańców Brzostku i okolicy. 
 W roku 1815 skończył się okres wojen 
napoleońskich w Europie. Rozwiały się 
nadzieje Polaków na niepodległe pań-
stwo, nadal władali zaborcy na ziemiach 
polskich i na krótko zapanował pokój. Nie-
stety kolejne dekady lat 30-tych i 40-tych 
będą czasem gwałtownych wydarzeń w 
Europie i na polskich ziemiach, a były to: 
wolnościowe rewolucje w wielu krajach; 
Powstanie Listopadowe (1830-31 r.) i 
późniejszy ruch spiskowy; krwawa rabacja 
chłopska (1846 r.); Wiosna Ludów (1848-
49 r.) oraz liczne klęski żywiołowe, które 
powodowały nieurodzaje, głód i epidemie. 
Te wydarzenia miały mniejszy lub większy 
wpływ na życie mieszkańców Brzostku w 
pierwszej połowie XIX wieku, najdotkli-
wiej odcisnęła się rabacja, epidemie oraz 
nieurodzaje i klęski głodu. 
 W archiwum brzosteckiej parafii znaj-
dują się dla miasta Brzostek kompletne 
księgi metrykalne od początku 1815 roku 
dotyczące: chrztów, małżeństw i zmar-
łych1. Zestawiając te dokumenty można 
zbadać ruch naturalny ludności, na który 
składa się analiza: urodzeń, małżeństw 
i zgonów. To ważny element życia spo-
łeczno - gospodarczego i kulturowego 
mieszkańców.
 1) URODZENIA. W latach 1815-
1850 wśród katolickiej ludności Brzostku 
notowano średnio w roku 33 urodze-
nia, przy liczbie mieszkańców 600-650 
osób.[Przykładowo współcześnie w ostat-
nich 4 latach w Brzostku było średnio 24 
urodzenia na ok. 2500 mieszkańców2, czyli 
aż pięć razy mniej!]. Tak bardzo wysoki 
współczynnik urodzeń nie powodował 
jednak szybkiego wzrostu ludności, co 
zostanie wyjaśnione poniżej.
 2) MAŁŻEŃSTWA. W latach 1815-
1850 wśród brzosteckich katolików za-
wierano średnio 7 ślubów rocznie. Biorąc 
pod uwagę 33 urodzenia rocznie to na 
jedno małżeństwo przypadało statystycz-
nie prawie 5 urodzeń! Tak wysoki poziom 
urodzeń wynikał w znacznej mierze z mło-
dego wieku kobiet wstępujących w zwią-
zek małżeński. Ponad 35% ogółu panien 
młodych wstępowało na ślubny kobierzec 
mając 16-19 lat, a najmłodsza narzeczona 
miała zaledwie 14 lat i 9 miesięcy. Taki 
sam był też odsetek kobiet - nowożeńców 
w wieku 20-24 lata, a w przedziale wieku 
25-29 lat stanowiły już tylko 15% ogółu. 
Wiek mężczyzn - nowożeńców był nieco 
wyższy, nie zanotowano aby narzeczony 
miał poniżej 20 lat. Pan młody miał naj-
częściej 20-24 lata (32% ogółu), lub był 
w przedziale wieku 25-29 lat (ok. 30%). 
W zdecydowanej większości przypad-
ków mężczyzna był starszy od kobiety. 
To bowiem na nim jako głowie rodziny 
spoczywał obowiązek jej utrzymania. W 

indywidualnych przypadkach zdarzały 
się duże różnice wieku między narzeczo-
nymi. Przykładowo w 1835 r. nowożeniec 
wdowiec miał 75 lat, a narzeczona 30 
lat. W 1926 r. - nowożeniec miał 65 lat, 
a jego wybranka 24, w innym związku 
z 1836 r. on liczył - 66 lat, ona - 29 lat. 
Zdarzało się też, że to kobieta była dużo 
starsza od swego narzeczonego. W 1816 r. 
zarejestrowano związek małżeński między 
48 letnią wdową, a 22 letnim kawalerem. 
Generalnie jednak różnice wieku między 
narzeczonymi rzadko przekraczały 20 
lat. 
 W tzw. „trzecim wieku” również za-
wierano związki małżeńskie, przykłado-
wo najstarszy nowożeniec miał 77 lat, a 
najstarsza narzeczona 62 lata.
 Najmłodsza para młodych liczyła: na-
rzeczony - 20 lat, pani młoda - 15 lat. W 
takich sytuacjach była adnotacja urzędowa 
o zgodzie rodziców na zawarcie małżeń-
stwa. Najczęściej podpisywano się jednak 
tylko „krzyżykiem”. W pierwszej połowie 
XIX wieku zanotowano tylko 11% związ-
ków z własnoręcznymi podpisami rodzica 
lub świadka. To jednoznacznie świadczy o 
dużym analfabetyzmie wśród brzosteckiej 
społeczności, ta sytuacja ulegała stopnio-
wej poprawie w drugiej połowie stulecia.
Ciekawostką jest również to, że ponad 
połowę ślubów zawierano w dwóch 
miesiącach: w lutym i listopadzie w tzw. 
„ostatki”, natomiast w lecie wesel było 
bardzo mało.
 3) ZGONY. Wśród ludności katolickiej 
Brzostku w latach 1815-1850 umierało 
średnio 29 osób rocznie. Były jednak lata, 
gdy notowano dużo więcej zgonów: w 
1847 r. - było 67 zmarłych; w 1848 r. - 66; 
w 1831 r. - 58; w 1849 r. - 55. Przyczyny 
wynikały z szerzących się chorób oraz 
głodu. W 1831 r. w Brzostku grasowała 
epidemia cholery, o czym świadczy mały 
cmentarz przy ul. Szkotnia. Natomiast lata 
1847-49 to w okolicy czas nieurodzajów 
i głodu na przednówku, rozprzestrze-
niały się w takich sytuacjach choroby. 
Przykładowo na tyfus w parafii Siedliska 
zmarło wtedy ponad 500 osób3. Wielkim 
wstrząsem była rabacja chłopska pod 
przywództwem Jakuba Szeli ze Smarżo-
wej, która rozpoczęła się w lutym 1946 
roku. Lecz sam Brzostek ominęły wtedy 
krwawe wydarzenia, chociaż doszło do 
starć chłopów z mieszczanami4.
 Badając strukturę wieku zmarłych oka-
zuje się, że aż 45% ogółu zgonów stanowią 
dzieci do lat pięciu, spośród których ponad 
połowa to były niemowlęta!!! Tak wysoka 
śmiertelność niemowląt i dzieci była prob-
lemem w całej Galicji na przestrzeni XIX 
wieku5. Powodem tego były liczne choro-
by takie jak: szkarlatyna, dyfteryt, koklusz, 
także „słabość dziecka po urodzeniu” oraz 
bardzo niski poziom opieki medycznej i 
ogólnej higieny. Drugą grupę wiekową 
wśród zamarłych stanowiły osoby starsze 
powyżej 60-tego roku życia - niespełna 
20% ogółu. Porównując te dane widzimy, 

że dziś jest zupełnie inaczej w strukturze 
wieku zmarłych.
 4) PRZYROST RZECZYWISTY 
LUDNOŚCI. Ponieważ nie ma danych 
statystycznych dotyczących liczby miesz-
kańców Brzostku w poszczególnych 
latach, nie można obliczyć przyrostu 
naturalnego. Obliczając natomiast różnicę 
między urodzonymi a zmarłymi otrzymu-
jemy tzw. przyrost naturalny rzeczywisty. 
Największy taki przyrost ludności był w 
latach 1820-29 i wynosił 111 osób. W 
latach 1840-49 zmarło 48 osób więcej niż 
się urodziło, podobnie było w następnej 
dekadzie, czyli przyrost był ujemny. 
Generalnie w latach 1815-1850 wśród 
katolickiej ludności Brzostku urodziło się 
o 142 osoby więcej niż zmarło. 
 5) PODSUMOWANIE. W ruchu 
naturalnym ludności katolickiej Brzostku 
w latach 1815-1850 dominują elementy 
demografii tradycyjnej, która charaktery-
zuje się dużą ilością urodzeń i jednocześnie 
znaczną liczbą zgonów, wśród których 
połowę stanowią dzieci! Liczba urodzeń 
na jedno małżeństwo wynosiła średnio 5 
dzieci, a młody wiek nowożeńców dawał 
nadzieję na liczne potomstwo. Wiele ro-
dzin katolickich w Brzostku było bardzo 
licznych, bowiem liczba dzieci w rodzinie 
wynosiła 8-10 i więcej6. Lata czterdzieste 
XIX stulecia to również czas gwałtownych 
wydarzeń i klęsk elementarnych (nieuro-
dzaje, głód, epidemie), które powodują 
dużą śmiertelność i ubywanie ludności. 
 Tak, w oparciu o parafialne księgi 
metrykalne, przedstawiają się przemiany 
ludnościowe wśród brzosteckich katoli-
ków w pierwszej połowie XIX wieku7.

c. d. n.
W. Tyburowski

LUDNOŚĆ BRZOSTKU PRZED WIEKAMI  cz. 2 - lata 1815-1850

1 a) Liber Natorum pro oppido Brzostek, 
t. 1 (1784-1823), t. 2 (1823-1835), t. 3 
(1835-1888).
b) Liber Copulatorum pro oppido Brzo-
stek, t. 1 (1814-1845), t. 2 (1846-1897).
c) Liber Mortuorum pro oppido Brzostek, 
t. 1 (1814-1836), t. 2 (1836-1906).

2 a) J. Nosal, Struktura ludności w Gminie 
Brzostek, w: Wiadomości Brzosteckie, 
1:2001.
b) J. Nosal, Ludność Gminy Brzostek w 
2001 r., w 2002 r., w 2003 r., w: Wiadomo-
ści Brzosteckie, 1:2001, 1:2003, 1:2004.

3 B. Stanaszek, Brzostek i okolice, Brzostek 
1997, s. 32.

4 Tamże, s. 62-63.
5 J. Buszko, Region jasielski w latach 1772-

1859, w: Studia z dziejów Jasła i powiatu 
jasielskiego, s. 375-376.

6 B. Stanaszek, Spis ludności miasta Brzost-
ku z 1843 r., w: Rocznik Brzostecki, 
3:1997, s. 79-110.

7 Ten artykuł jest skrótem szerszego opra-
cowania: W. Tyburowski, Ruch natu-
ralny ludności katolickiej Brzostku w 
latach 1815-1900, w: Rocznik Brzostecki, 
5:2000, s. 24-40.
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Lekarz do pacjenta:
- Gdyby pan przestał palić, to z takim 
zdrowiem dożyłby pan 80 lat.
- Niestety, teraz już za późno.
- Wcale nie za późno.
- Owszem, za późno! Już mam 81 
lat.

		

- Pani powinna spać na prawym, a nie 
na lewym boku!
- To niemożliwe, panie doktorze, mój 
mąż mówi przez sen, a ja na lewe ucho 
nie słyszę.

		
W mieszkaniu lekarza nad ranem 
dzwoni telefon.
- Klinika? - pyta głos w słuchawce.
- Pomyłka, mieszkanie prywatne - mówi 
zaspany lekarz i odkłada słuchawkę.
Po chwili telefon dzwoni powtórnie.
- Klinika?
- Pomyłka, odczep się pan. Głowa 

mnie boli, mam kaca... - i doktor rzuca 
słuchawką.
Telefon dzwoni po raz trzeci.
- Panie doktorze, ja się pytam, czy pan 
chce wypić klinika?

		
Niestety drogi panie - mówi do męża 
lekarz, po zbadaniu chorej żony - 
teraz musi się pan przygotować na 
najgorsze.
- Panie doktorze, na miłość boską, 
chyba nie weźmie pan ode mnie więcej 
jak sto złotych!

		

Poziomo:
1) Sporządza prognozy; 3) Pracuje przy 
wykopaliskach; 6) Stawia piece; 7) Po-
pularny napój; 8) Dział fizyki; 17) Stałe 
lub ciekłe; 18) Żywica epoksydowa;  
19) Kasztan jadalny; 20) Przepływa 
przez Kair; 21) Duża antylopa; 22) De-
klamacja; 25) Miasto z kopalnią węgla 
brunatnego; 27) Urządzenie w stoczni; 
29) Listonosz; 30) Szumiące zbożem 
pole; 31) Okrążanie zwierzyny; 32) Lud 
indiański z Meksyku.
Pionowo:
1) Część bielizny pościelowej; 2) 
Deseczka przeznaczona do krycia 
dachów; 4) Obraca się na nim kółko;  
5) Dawanie gwarancji; 9) Tworzywo 
sztuczne; 10) Stamtąd samoloty „Iskra”; 
11) Nie jutro; 12) Miasto w Nowej Fund-

landii (Kanada); 13) Mieszka w Ułan 
Bator; 14) Pogardliwie o komuniście; 
15) Przyjdzie i wyrówna; 16) Podkład; 
23) Elektroda dodatnia; 24) Kupisz 
je na giełdzie; 25) Figura przestrzen-
na; 26) Starożytne miasto Etrusków;  
28) Kaczy odgłos; 30) Polowanie.
Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą roz-
wiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 

dnia 10 stycznia 2005 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: NA UPÓR NIE MA 
LEKARSTWA
Nagrodę książkową wylosowała 
EWELINA TRYCHTA z Bukowej
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal
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Kot domowy  
(Felis ocre-

ata domestica) 
- drapieżnik, o 
wysuwanych pa-
zurkach, w wyni-
ku udomowienia 
wytworzono kil-
ka ras różniących 
się barwą i jakością futerka, wielkością, 
kształtem itd. Ruja 2 razy w roku; ciąża 
trwa 56 dni; kocica rodzi 5 - 6 młodych; 
poluje z zasadzki przede wszystkim na 
gryzonie, ptaki, ryby i węże.
 Kot domowy jak sama nazwa wska-
zuje, bytuje w domu bądź w jego okolicy 
i jest własnością właściciela gospodar-
stwa. Gospodarz zaś ma obowiązek za-
ewidencjonować każde przemieszczenie 

się zwierzęcia gospodarskiego. Służą do 
tego celu specjalne formularze.
Spróbujmy wymienić je po kolei: wnio-
sek o przydzielenie puli numerów dla 
bydła, wniosek o przydzielenie puli 
numerów dla owiec albo kóz, zamówie-
nie kolczyków dla świń, zamówienie 
kolczyków dla bydła, owiec albo kóz, 
zgłoszenie siedziby stada, numer sie-
dziby stada, zgłoszenie świń do rejestru, 
zgłoszenie zmiany stanu stada świń, 
zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec 
albo kóz.
 Unijni biurokraci nie przewidzieli 
nawet jednej małej karteczki dla kota. 
A czyż widział kto prawdziwego Polaka 
wychowanego bez kota?
 Do snu kołyszą go olimpijczycy 
- nieudacznicy z telewizyjnej reklamy: 

aaa, kotki dwa... O szkodliwości palenia 
tytoniu przekonuje dziadek: opowiem ci 
bajkę jak kot kurzył fajkę a kocica papie-
rosa. Kot jest w muzyce (wlazł kotek) i 
filmie,
w elementarzu starym i nowym, kot 
często włazi na pas drogowy (wprost 
pod koła).
 Co by nie powiedzieć, polski kot 
jest w Unii zdołowany. Nie pasuje do 
schematu: nie ma mleka więc nie można 
go wydoić, nie znosi jaj i nie daje się 
oskubać...
 Do tego jeszcze tak się spanoszył w 
polskiej tradycji. A tradycja to przede 
wszystkim święta.

Wszystkim Czytelnikom życzę 
więc:
- niech w każdym domu będzie
choinka z lasu
i życzenia Wesołych Świąt,
obok Merry Christmas-u

Ferdynand Bugno

Pierwsze święta w Unii

Kot (nie)licencjonowany

Szkoła, to miejsce gdzie uczniowie  
nie tylko pobierają naukę, ale 

również muszą się wykazać swoimi 
umiejętnościami. Formy sprawdzania 
osiągnięć uczniów są bardzo różne. 
Najprzyjemniejsze są wówczas, gdy 
łączą się z zabawą i możliwością po-
chwalenia się przed innymi. Wszystkie 
te warunki zostały spełnione w czasie 
trwania I Gminnego Festiwalu Bajek 
Anglojęzycznych, który odbył się 9 
grudnia 2004 r. w Gminnym Centrum 
Kultury. Na program festiwalu złożyły 
się przedstawienia 5 grup reprezentu-

jących szkoły podstawowe z Brzostku, 
Gorzejowej, Grudnej Górnej, Kamieni-
cy Dolnej oraz Nawsia Brzosteckiego. 
Ponieważ pokazy nie miały formy kon-
kursu i nie były ocenianie, nie było też 
zwycięzców i pokonanych. Na uwagę 
zasługują zaś ciekawe stroje grupy z 
Brzostku, przemyślana i efektowna sce-
nografia przedstawienia z Gorzejowej, 
popis aktorski Królowej (Kasi Wójcik) 
w spektaklu „A grain of truth” z Grud-
nej, bogata scenografia i stroje grupy z 
Kamienicy oraz gra aktorska uczniów 
z Nawsia Brzosteckiego.

 W festiwalu obok uczniów i na-
uczycieli z wymienionych szkół udział 
wzięli: Wójt Gminy Leszek Bieniek, 
Kierownik Centrum Kultury Marta 
Król, Kierownik GZOSiP Irena Nosal 
oraz dyrektorzy Halina Dziedzic, Da-
nuta Kaczka i Maria Przebięda. Zapro-
szeni goście wytypowali najlepszych 
aktorów festiwalu. Zostali nimi Kasia 
Wójcik z Grudnej Górnej i Mateusz 
Michoń - Jaś z przedstawienia „Jaś 
and Małgosia”. Oprócz wymienionych 
wcześniej spektakli widzowie obejrzeli 
również „A Lion and a Mouse” (Brzo-
stek), „A caterpillar and a half by Shel 
Silverstein” (Gorzejowa) oraz „The 
Real Princess”. 
 Wyróżnieni uczniowie oraz szkoły 

„English - fun for everybody”

Gminny Festiwal Bajek Anglojęzycznych

W siedzibie Wójta Gminy w dniu  
18 listopada 2004 r. odbyło się 

wręczenie nagród laureatom konkur-
su pt. „Anglojęzyczna Strona www 
Gminy Brzostek”. Konkurs przezna-
czony dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych okazał się bardzo 
trudny i mimo dużej puli nagród, ufun-
dowanych przez Samorząd, zgłoszono 
tylko dwa projekty. Jurorzy: Leszek 
Bieniek - Wójt Gminy, Józef Nosal 
- administrator strony www gminy i 
Ewa Dziurgot - nauczycielka języka 
angielskiego uznali prace za popraw-
ne pod względem technicznym, zaś 
poprawność językową za dostateczną 
lecz wymagającą poprawy. Pierwsze 
miejsce przyznano Marcinowi Ziębie z 
Brzostku uczniowi V klasy technikum 
w Debicy, drugie Łukaszowi Szynalowi 
z Nawsia Brzosteckiego uczniowi kl. II 
tamtejszego gimnazjum.
Nagrody (sprzęt komputerowy) wrę-

Nagrody rozdane

czali organizatorzy.
Konkurs był częścią programu realizo-
wanego przez Zespół Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim, a finansowanego przez 

Polsko - Amerykańską Fundację Wol-
ności administrowanego przez Nidzi-
cką Fundację Rozwoju „Nida”. 

U. W.

Nagrody (sprzęt komputerowy) wręczali organizatorzy
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biorące udział w festiwalu otrzymały 
w nagrodę słowniki polsko-angielskie 
oraz pamiątkowe dyplomy.
 Festiwal był wspaniałą okazją wy-
kazania się zdobytymi umiejętnościami 
aktorskimi oraz poziomem znajomości 
języka angielskiego. Był również dobrą 
okazją zaprezentowania się poszcze-
gólnych szkół i miejscem spotkania 
uczniów z całej gminy. Takie otwarcie 
na środowisko potrzebne jest zwłasz-
cza dzieciom z niewielkich placówek 
szkolnych.
 To święto teatru i języka angielskie-
go nie mogłoby się odbyć bez pomocy 

Gminnego Centrum Kultury oraz 
sponsorów, czyli Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności i Nidzickiej 
Fundacji Rozwoju „NIDA”. Obie te 
fundacje są organizatorami programu 
ENGLISH TACHING, którego głów-
nym założeniem jest wspieranie działań 
na rzecz poprawy poziomu nauczania 
języka angielskiego oraz jego promo-
cji wśród dzieci i młodzieży z małych 
miast i wsi. 
 Docenić należy również ogrom 
pracy, jaką w przygotowanie spektakli 
włożyły nauczycielki przygotowujące 
uczniów. Słowa uznania należą się 

paniom: Agacie Zastwany, Lucynie 
Dubas, Krystynie Traciłowskiej, Mał-
gorzacie Szymaniewskiej, Agnieszce 
Kumiędze oraz Marzenie Dunajskiej.
 Organizatorem Festiwalu Bajek 
Anglojęzycznych był Zespół Szkół w 
Nawsiu Brzosteckim, który realizuje za 
środki (9 tys.) otrzymane od fundacji 
projekt „English - fun for everybo-
dy”. Organizacja gminnego spotkania 
teatralnego w języku angielskim jest 
jednym z elementów tego programu 
skierowanych do uczniów nie tylko z 
Nawsia, lecz z całej gminy Brzostek.

U. Wojnarowska

Najlepsi aktorzy Kasia Wójcik i Mateusz Michoń „A grain of truth” w wykonaniu uczniów z Grudnej

„A caterpillar and a half by Shel Silverstein”  
w wykonaniu uczniów z Gorzejowej

„A Lion and a Mouse” w wykonaniu ucz. z Brzostku „The Real Princess” w wykonaniu ucz. z Kamienicy D.

„Jaś and Małgosia” w wykonaniu uczniów  
z Nawsia Brzosteckiego Fot. J. Nosal
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