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Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

Świąteczny wystrój brzosteckiego rynku Fot. J. Nosal
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Jak co roku okres między Bożym Naro-
dzeniem a przypadającym na 2 lutego 

świętem Matki Bożej Gromnicznej, to w 
szkołach czas widowisk jasełkowych, 
kolędowania, spotkań opłatkowych, 
które przygotowują i wprowadzają nas 
w szczególną atmosferę ciepła, serdecz-
ności, wzajemnej ludzkiej życzliwości. 
Szczególnie chętnie uczestniczą w nich 
uczniowie brzosteckiej podstawówki. 
 W środę 22 grudnia w szkole odbył się 
koncert kolęd pt. „Chwała niech będzie 
zawsze i wszędzie Dzieciątku”. Całość 
przygotowały dzieci z klas I-VI pod 
kierunkiem M. Smoroń i W. Płaziaka. 
Na koncert uczniowie zaprosili Siostrę 
Dorotę wraz z uczestnikami Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.
 - Staramy się od najmłodszych lat 
uwrażliwiać dzieci na piękno polskiej 
tradycji świątecznej, dlatego już kolejny 

raz kolędujemy - opowiada dyrektor 
szkoły - a dzieci bardzo to lubią. Starają 
się pomagać w przygotowaniu strojów, 
dekoracji  oraz życzeń świątecznych. 
 Po przedstawieniu wszyscy obecni 
pod czujnym okiem pedagogów podzie-
lili się opłatkiem i zaśpiewali kolędę. 
Trudno określić kto był bardziej wzru-
szony, dzieci czy dorośli.
 Natomiast w czwartek 6 stycznia 
wychowawcy klas spotkali się z Radami 
Klasowymi Rodziców aby omówić plan 
pracy dydaktyczno-wychowawczej i 
opiekuńczej, zapoznać się z „marze-
niami” Rady Pedagogicznej i dyrektora 
szkoły odnośnie bazy szkoły oraz przy-
gotować przedsięwzięcia z udziałem 
uczniów, rodziców i nauczycieli w 
2005r. 
 - Forma spotkania pozwoliła podzie-
lić się troskami i problemami a przede 
wszystkim pozwoliła dać nam tak po-
trzebną wiarę w lepszą przyszłość i 
nadzieję - mówi pedagog szkolny.
 Bardzo rozpowszechnianą tradycją 

bożonarodzeniową są jasełka. Tym ra-
zem przygotowane przez uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. W szko-
le 10 stycznia aktorzy z Warsztatów wraz 
ze swoimi opiekunami pod kierunkiem 

Małgorzaty Śpichy prezentowali bożo-
narodzeniowe widowisko. Dzieci z kl. 
0-III oglądały z zapartym tchem sceny 

22 grudnia w szkole odbył się koncert kolęd

Wigilia, jasełka, spotkania opłatkowe

Wyniosą to ze szkoły

Na koncert uczniowie zaprosili Siostrę Dorotę wraz z uczestnikami WTZ

biblijne, Dzieciątko w żłóbku, czułość 
i macierzyńską miłość Maryi, pokłon 
pasterzy, wędrówkę do żłóbka Trzech 
Króli. Wszystkie postacie wykazały się 
nie małym kunsztem aktorskim, który 
był efektem wielogodzinnych prób i 
przygotowań.
 - To takie budowanie społecznej soli-
darności uczniów oraz osób niepełno-
sprawnych - mówi zastępca dyrektora.
Kolędowanie było i w środę 12 stycznia. 
Miłą niespodziankę dla przedstawicieli 
urzędów i instytucji współpracujących 
ze szkołą przygotowały dzieci wraz z 
Radą Pedagogiczną i pracownikami 
szkoły. Mali artyści przedstawili pro-
gram pt. „Nowy rok bieży...” Były ży-
czenia, wspólne kolędowanie, dzielenie 
się opłatkiem. Całe spotkanie upłynęło 
w miłej atmosferze, wszyscy poczuli się 
członkami jednej wielkiej rodziny.
 - Przecież jesteśmy jak rodzina, po-
magamy sobie, wspieramy się cieszymy 
i smucimy się wspólnie, życzyłbym 
wszystkim takiej wielkiej rodziny, tylu 
przyjaciół i takich wzruszeń - powiedział 
Wójt Gminy Leszek Bieniek

a. c.
Fot. L. Wojdyła, J. Nosal

12 stycznia mali artyści przedstawili program pt.”Nowy rok bieży...”



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 3

Tradycyjnie w grudniu odbył się już po raz 
siódmy Mikołajkowy Turniej w Halowej Piłce 

Nożnej o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy 
w Brzostku. Tak jak w roku ubiegłym, aby turniej 
przebiegał szybciej i sprawniej, rozgrywki przepro-
wadzono na dwóch salach jednocześnie - w ZS w 
Nawsiu Brzosteckim i w ZS im. Jana Pawła II w 
Brzostku. Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn ze szkół 
podstawowych i 4 drużyny z gimnazjów.
 Zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych 
została drużyna z Nawsia Brzosteckiego, drugie 
miejsce wywalczyła drużyna z Brzostku, a na trze-
ciej pozycji uplasowała się drużyna z Kamienicy 
Dolnej przed drużyną ze Smarżowej, która zajęła 
miejsce czwarte. Piąte miejsce ex aequo zajęły Sied-
liska-Bogusz i Gorzejowa, szóste Grudna Górna i na 
siódmym drużyny z Przeczycy i Kamienicy Górnej. 
Natomiast wśród gimnazjalistów niepokonani oka-
zali się zawodnicy z Brzostku, przed zawodnikami 
z Siedlisk-Bogusz i Januszkowic, czwartą lokatę 
zajęła drużyna z Nawsia Brzosteckiego.
 Tegorocznymi „królami strzelców” zostali Karol 
Samborski z Brzostku i Paweł Machaj z Kamienicy 
Dolnej w kategorii szkół podstawowych, a w ka-
tegorii gimnazjów Łukasz Ryndak z Brzostku. Po 
raz pierwszy został wybrany najlepszy bramkarz, 
którym został Paweł Woźniak z Przeczycy. Nad 
sprawnym i zgodnym z regulaminem przebiegiem 
turnieju czuwali sędziowie: pan Paweł Serafin i pan 
Wojciech Bonarek, którym organizatorzy serdecz-
nie dziękują za pomoc w przeprowadzeniu turnieju. 
Wszystkie drużyny otrzymały piłki i pamiątkowe 
dyplomy, a drużyny zwycięskie dodatkowo pu-
chary. Nagrody ufundowane zostały przez Radę 
Gminy w Brzostku oraz Mariusza Grygla z-cę 
Przewodniczącej Rady Gminy, Jana Szczepanika 
z-cę Wójta i Pawła Serafina.

J. Zegarowska

Turniej mikołajkowy

Zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych została drużyna  
z Nawsia Brzosteckiego

W Centrum Kultury i Czytelnic- 
twa w Brzostku odbyła się 

kolejna edycja konkursu Poeci i 
Pisarze Dzieciom tym razem pod 
hasłem ZIMA. Do konkursu stanęło 
około 100 uczestników z ośmiu 
szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Brzostek, którzy zmagali się w 
dwóch grupach wiekowych oraz 
czterech formach prezentacji: recy-
tacja, piosenka, inscenizacja i praca 
plastyczna. Komisja oceniająca w 
składzie: Grzegorz Tomaszewski, 
Jan Szczepanik, Elżbieta Michalik 
i Stanisław Samborski (prace pla-
styczne) postanowiła wytypować 
do eliminacji powiatowych nastę-
pujących wykonawców:
Recytacja:
klasa I-III Waldemar Wójcik  z SP 
w Brzostku
klasa IV-VI Paulina Mordel z SP Ka-
mienicy Dolnej
Piosenka:
klasa I-III Monika Wojnar z zespołem 

śnieżynek z SP w Kamienicy Dolnej
klasa IV-VI Aleksandra Markiewicz z 
SP w Gorzejowej
Inscenizacja:
klasa I-III Szkoła Podstawowa w Ka-

mienicy Dolnej za inscenizację pod 
tytułem „Zima nie jest wcale taka zła”

klasa IV-VI Szkoła Podstawowa 
w Gorzejowej za inscenizację pod 
tytułem „Królowa Śniegu”
Praca plastyczna:
klasa I-III: I miejsce Michał Czyż z 
SP w Smarżowej, II miejsce Kata-
rzyna Nowak z SP w Gorzejowej
klasa IV-VI: I miejsce Katarzyna 
Zdziarska z SP w Gorzejowej, II 
miejsce Justyna Wierzbicka z SP 
w Grudnej Górnej
Ponadto komisja wyróżniła po-
zostałych uczestników eliminacji 
gminnych. 
 Dziękując wykonawcom, nauczy-
cielom, opiekunom i instruktorom 
przewodniczący komisji zachęcił 
do udziału w kolejnych edycjach 
tego konkursu, jak również życzył 
wytypowanym sukcesów w elimi-

nacjach powiatowych, które odbędą 
się 7 lutego 2005r. w Domu Kultury w 
Pustkowie Osiedlu.

a. l.

Konkurs pod hasłem „Zima”

Wśród gimnazjalistów niepokonani okazali się 
zawodnicy z Brzostku

Waldemar Wójcik z SP w Brzostku

Fot. J. Nosal
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XXII sesja Rady Gminy Brzostek 
odbyła się 29 grudnia 2004 

roku. Podczas obrad sprawozdanie z re-
alizacji uchwał Rady Gminy złożył Wójt 
Gminy Leszek Bieniak informując, że w 
związku z uchwałą Nr XXI/166/04 Rady 
Gminy zmieniającą budżet, Zarządzeniem 
Nr 79/2004 Wójta Gminy został przyjęty 
układ wykonawczy do zmian w budżecie. 
Przekazano do publikacji w Wojewódzkim 
Dzienniku Urzędowym uchwały w spra-
wie podatku rolnego oraz stawek podatku 
od nieruchomości. Realizując uchwałę 
Nr XIX/155/2004 Rady Gminy z dnia 9 
września 2004 roku w sprawie sprzedaży 
działki oznaczonej nr ewidencyjnym 83/2 
położonej w Smarżowej, sporządzono 
wykaz o sprzedaży w drodze przetargu 
w/w nieruchomości, który ogłoszono w 
prasie lokalnej i internecie. W związku z 
uchwałą Nr XIX/154/2004 Rady Gminy z 
dnia 9 września br. sporządzono i zamiesz-
czono w prasie lokalnej i internecie wykaz 
o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz wieczystego 
użytkownika działki oznaczonej nr ewi-
dencyjnym 290/1 położonej w Brzostku. 
Wobec tego, że Agencja Nieruchomości 
Rolnej w Rzeszowie nie skorzystała z 
prawa pierwokupu, Gmina Brzostek 
aktem notarialnym w dniu 21.12.2004 r. 
zbyła działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 
275 o pow. 0,16 ha położoną w Brzostku, 
zgodnie z uchwałą Nr XII/100/2003 Rady 
Gminy z dnia 28 listopada 2003 roku. 
 W dalszej części obrad Rada Gminy 
podjęła uchwały w sprawie:
	zmian do uchwały budżetowej na 2004 

rok Nr XIV/109/04 Rady Gminy w 
Brzostku z dnia 10 lutego 2004 roku,
	przyjęcia regulaminu przyznawania na-

gród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze,
	lokalizacji i ustalenia regulaminu targo-

wiska w Brzostku,
	przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

przetargu działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 740 położonej w Janusz-
kowicach,
	przeznaczenia do sprzedaży w drodze 

przetargu działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 516/22 położonej w 
Siedliskach-Bogusz.

 Podsumowując rok 2004, Przewodni-
cząca Rady Gminy Zofia Skórska przed-
stawiła sprawozdanie z działalności Rady 
Gminy Brzostek. W roku bieżącym Rada 
Gminy odbyła 9 sesji, na których podjęto 
67 uchwał. Zakres spraw i problemów, 
nad którymi pracowała Rada obejmo-
wał:
- uchwalenie budżetu gminy, 
- przyjęcie sprawozdania z wykonania 

budżetu i udzielenie absolutorium Wój-
towi Gminy,

- uchwalenie stawek podatku rolnego, 
podatku od nieruchomości,

- zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadze-
nie ścieków,

- określenia banku kredytodawcy.
- zaciągnięcia kredytu na finansowanie 

zadań z zakresu budowy i modernizacji 
dróg gminnych, 

- upoważnienia Wójta Gminy do zaciąg-
nięcia zobowiązania finansowego na 
poczet środków budżetu gminy w roku 
2005,

- włączenia Gimnazjum w skład Zespołu 
Szkół, 

- ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę,

- ustalenia sieci publicznych szkół pod-
stawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez Gminę,

- uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Brzostek na lata 2004 - 2006,

- przyjęcie Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,

- programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem gminy na lata 2004 
- 2008 oraz zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy,

- sprzedaży w drodze przetargu działek 
rolnych i leśnych stanowiących włas-
ność gminy,

- oddania w dzierżawę mienia komunal-
nego,

- przyjęcia darowizn działek przeznaczo-
nych pod rozbudowę dróg gminnych,

- uchwalenie szczegółowych zasad utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
gminy

- przyjęcie statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brzostku,

- uchwalenie szczegółowych zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych zasad 
częściowego zwolnienia z opłat lub 
całkowitego zwolnienia oraz trybu ich 
pobierania.

 W ciągu 2004 roku odbyło się 23 
posiedzenia Komisji działających przy 
Radzie Gminy. Tematem obrad Komisji 
były sprawy dotyczące:
- opinii budżetu,
- opinii stawek podatków i opłat,
- opinii w sprawie przedłożonego sprawo-

zdania z wykonania budżetu,
- sprawdzenie stanu dróg gminnych i 

realizacji zaleceń pokontrolnych,
- opinii projektów uchwał przedkładanych 

na sesję.

Uchwała Nr XXII/172/04
Rady Gminy w Brzostku

z dnia 29 grudnia 2004 roku 

w sprawie lokalizacji i ustalenia regula-
minu targowiska w Brzostku.
 Działając na podstawie art.7 ust.1 pkt 
11, art. 18 ust.1, art.40 ust.2 pkt 4, art.41 
ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r., Nr 142, poz.1591; z 2002 r., Nr 23, 
poz.220, Nr 62, poz.588, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 
2003r, Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; 
z 2004r., Nr 102, poz.1055 i Nr 116, 

poz.1203) Rada Gminy w Brzostku 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyznacza się lokalizację targowiska 
gminnego w Brzostku przy ulicy Szkotnia 
na działce oznaczonej nr 306, stanowią-
cej własność Gminy Brzostek oraz w 
Rynku na całej zatoce parkingowej przed 
sklepem ,,Delikatesy Centrum’’- zwane 
„Zielonym Rynkiem”.

§ 2.
Ustala się regulamin targowiska gminnego 
w Brzostku w następującym brzmieniu:
1. Targowisko gminne zlokalizowane na 

działce nr 306 przy ulicy Szkotnia oraz 
w Rynku na całej zatoce parkingowej 
przed sklepem „Delikatesy Centrum” 
- zwane ,,Zielonym Rynkiem”.

2. Targowisko jest czynne od poniedziałku 
do soboty od 6-tej do godziny 16-tej.

3. Targowiskiem zarządza Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Brzostku.

4. Kierownikiem targowiska jest Kierow-
nik ZGK i M w Brzostku.

5. Nadzór nad targowiskiem sprawuje 
Wójt Gminy Brzostek.

6. Zarządzający placem targowym zo-
bowiązany jest do zapewnienia bez-
pieczeństwa i porządku na terenie 
targowiska oraz informowania właści-
wych służb o przypadkach naruszania 
obowiązujących przepisów prawa.

7. Miejsca sprzedaży na targowisku wy-
znacza zarządca targowiska.

8. Miejsca powinny być wyznaczone w 
sposób gwarantujący ruch komunika-
cyjny oraz dostępność do wszystkich 
stoisk i straganów.

9.Uprawnionymi do wykonywania handlu 
i usług na targowisku są:

1) przedsiębiorcy, 
2) indywidualni producenci prowadzący 

sprzedaż przedmiotów użytku osobi-
stego i domowego, osoby prowadzące 
działalność wytwórczą w rolnictwie w 
zakresie upraw rolnych oraz chowu 
i handlu zwierząt, ogrodnictwa, wa-
rzywnictwa, leśnictwa. 

10. Na targowisku dopuszcza się sprzedaż 
towarów nie wyłączonych z obrotu na 
mocy odrębnych przepisów, oraz pod 
warunkiem, że ich sprzedaż na targowi-
sku nie narusza powszechnie obowią-
zujących przepisów prawa, ograniczeń, 
nakazów i zakazów.

11. Na targowisku nie mogą być sprze-
dawane:

1) napoje alkoholowe,
2) nafta, benzyna, spirytus skażony (de-

naturat), trucizny, środki lecznicze,
3) broń, amunicja, materiały wybuchowe 

oraz artykuły pirotechniczne,
4) papiery wartościowe,
5) mięso i dziczyzna, drób bity, tłuszcze 

zwierzęce i roślinne luzem,
6) grzyby bez atestu,
7) wszystkie towary, których sprzedaż 

jest zabroniona na podstawie odręb-
nych przepisów.

12. Na targowisku nie mogą być wprowa-
dzone do obrotu w handlu obwoźnym 
następujące środki spożywcze bez 

Z prac Rady Gminy
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opakowań jednostkowych na podsta-
wie Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie 
wymagań higienicznych i sanitarnych 
obowiązujących w handlu obwoźnym 
środkami spożywczymi oraz wykazu 
artykułów, które nie mogą być wprowa-
dzane do obrotu w handlu obwoźnym:

1) mleko niepasteryzowane i niepoddane 
obróbce termicznej oraz przetwory 
mleczne, w tym lody,

2) tłuszcze roślinne i zwierzęce,
3) przetwory rybne,
4) mrożone środki spożywcze, w tym 

zawierające w swoim składzie środki 
spożywcze wymienione w pkt. 2-3,

5) potrawy i wyroby garmażeryjne do 
bezpośredniego spożycia,

6) przetwory grzybowe,
7) pieczywo i wyroby ciastkarskie,
8) środki spożywcze specjalnego prze-

znaczenia żywieniowego, z wyjątkiem 
napojów dla sportowców i środków 
energetyzujących.

13. Sprzedaż w handlu obwoźnym 
środków spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego, oraz innych łatwo psują-
cych się artykułów, odbywać się może 
wyłącznie ze środków transportu wy-
posażonych w urządzenia chłodnicze 
umożliwiające ich przechowywanie 
w oddzielnych dla każdego rodzaju 
środka spożywczego komorach chłod-
niczych.

14. Osoby prowadzące handel na targo-
wisku obowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowi-
ska, przepisów przeciwpożarowych 
i sanitarnych,

2) posiadania dowodu uiszczenia opła-
ty targowej w wysokości ustalonej 
obowiązującymi przepisami, a w 
razie kontroli okazać blankiet osobom 
kontrolującym,

3) utrzymanie stoiska handlowego w 
czystości i porządku,

4) ważenia lub mierzenia towarów 
w jednostkach obowiązujących w 
obrocie towarowym, przy użyciu 
legalizowanego sprzętu,

5) okazywania na każde żądanie przed-
stawicieli właściwych organów 
uprawnionych do kontroli (Policja, 
PIH, Urząd Skarbowy) oraz zarządcy 
targowiska dokumentów uprawnia-
jących do prowadzenia działalności 
handlowej,

6) przedsiębiorcy obowiązani są do 
umieszczania tabliczki informacyjnej 
w miejscu dobrze widocznym dla 
kupujących, zawierającej oznaczenie 
przedsiębiorcy oraz jego siedziby.

15. Zabrania się na targowisku i terenie 
bezpośrednio przyległym:

1) spożywania napojów alkoholowych,
2) uprawiania gier hazardowych.

16. Zarządzający placem targowym zobo-
wiązany jest do:

1) zapewnienia bezpieczeństwa i porząd-
ku na terenie targowiska,

2) informowania właściwych służb o 
przypadkach naruszania obowiązują-
cych przepisów prawa,

3) umieszczenia Regulaminu Targowi-
ska wraz z podaniem wysokości opłat 
targowych w widocznym miejscu,

4) pobierania opłaty targowej za po-
średnictwem inkasenta wydającego 
pokwitowanie wg ustalonego wzoru,

5) zapewnienia podstawowych warun-
ków sanitarnych (woda bieżąca, wc).

17. Za naruszenie postanowień niniejsze-
go regulaminu stosowane będą sankcje 
wynikające z odpowiednich przepisów 
prawa.

18. Skargi i wnioski przyjmowane są 
przez kierownika targowiska.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy.

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr VII/18/90 Rady 
Gminy w Brzostku z dnia 24 września 
1990 r. w sprawie regulaminu targowi-
ska.

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackie-
go i wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia.

E. Szukała



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE6

Wybrano nowego marszałka Sejmu 
RP. Burza mózgów i języków podczas 
debaty! Borrell krytykuje Polskę. 
Tłumaczy się, ale ma rację. Ile jesz-
cze komisji czeka obywateli RP? Tyle 
samo co aktów korupcji w przeszłości, 
a ile przed nami?!

Z kraju:
W dniu 05. I. Włodzimierz Ci-

moszewicz został wybrany na 
nowego marszałka Sejmu RP, ale 
niecodzienność tego głosowania pole-
gała na minimalnej różnicy pomiędzy 
kontrkandydatami. Najgroźniejszy 
rywal Cimoszewicza - Józef Zych z 
PSL (notabene aktualny wicemarszałek 
Sejmu i eksmarszałek z lat 90) otrzymał 
zaledwie 219 głosów. Bezwzględna 
większość wynosiła 223 głosy i do-
kładnie tyle otrzymał były minister 
spraw zagranicznych. Tak wyrównane 
głosowanie pokazuje jak ważne są 
przyspieszone wybory dla opozycji 
- gdyż koalicja(biorąc pod uwagę by-
łych członków SLD, a obecnie posłów 
SDPL) rządząca nadal posiada przewa-
gę w Sejmie i może przeforsowywać 
kolejne ustawy mimo oporu centrum i 
prawicy. Ogromne znaczenie dla zwy-
cięstwa kandydata SLD miało poparcie 
posłów niezrzeszonych, o których już 
kilka dni przed głosowaniem trwała 
batalia Sejmie. Wynik? Za Cimosze-
wiczem murem stanął w Sejmie obóz 
popierający rząd: 150 posłów z SLD, 
31 z SdPl, 14 z Unii Pracy, 10 z Partii 
Ludowo-Demokratycznej i 18 posłów 
niezrzeszonych. Kandydaturę Zycha, 
poparła opozycja: 56 posłów z PO, 
43 z PiS, 38 z PSL, 25 z Samoobrony, 
24 z LPR oraz mniejsze prawicowe 
koła i 11 posłów niezrzeszonych. 
Ciekawostką może być hipoteza, że 
o sukcesie lewicy mogła przesądzić 
Anita Błochowiak, gdyż przybyła do 
Sejmu mimo złamanej nogi. Zaraz po 
zakończeniu głosowania odbyła się jak 
zwykle burzliwa debata przepełniona 
złośliwościami i przedwyborcza grą. 
Zaczął Roman Jagieliński (Koło Par-
tia Ludowo-Demokratyczna), który 
oburzył się z trybuny na Jana Rokitę, 
szefa Klubu PO, za to, że powiedział 
publicznie, iż Jagieliński został przeku-
piony. „To prawa strona przysyłała do 
mnie emisariuszy, żeby koło zmieniło 
zdanie w sprawie głosowania” - mó-
wił Jagieliński. Dodał, że wyzwałby 
Rokitę na pojedynek, ale nie wie, czy 
jest mężczyzną. Jagieliński domaga się 
przeprosin lub składa skargę do Komi-

sji Etyki. Chyba jednak sam powinien 
się zastanowić czy tego typu ubliżanie 
szefowi klubu parlamentarnego i pro-
stackie żarty z jego imion nie powinny 
się znaleźć na biurku w/w organiza-
cji. Następnie zaatakowanie samego 
Cimoszewicza, Robert Strąk (LPR) 
zarzucił mu przygotowanie gruntu pod 
wybory prezydenckie, a Andrzej Lep-
per przypomniał mu błędy jego rządu 
i możliwości postawienia mu zarzutu 
przez prokuraturę. W obronie nowego 
marszałka Sejmu stanął Marek Dyduch. 
Żeby jak zwykle podczas debaty było 
śmiesznie ktoś musiał palnąć jakąś 
nieproszoną i nieudokumentowaną 
bzdurę - tym razem była to posłan-
ka Krystyna Grabicka (Koło RKN) 
rzuciła: - Czy Sejmem zawsze musi 
kierować człowiek z listy agentów?...
Do pamięci obserwatorów przejdzie 
również niefortunna omyłka słowna 
Józefa Zycha…

Gazeta Wyborcza” opublikowała 
fragmenty grudniowej wypo-

wiedzi Borrella, którą miał wygłosić 
w Madrycie podczas spotkania w 
fundacji Foro Nueva Economia. Wg 
„GW” przewodniczący Parlamentu 
europejskiego powiedział „Polsce 
jest bliżej do Ukrainy niż do Europy” 
oraz „zażegnanie kryzysu na Ukrainie 
jest sukcesem Unii, mimo że Polska 
działała pod wpływem Stanów Zjed-
noczonych”. Borrell tłumaczył się, że 
nie ma nic przeciwko Polsce - prezy-
dentowi Kwaśniewskiemu i polskim 
eurodeputowanym. Mówił, ze został 
źle zrozumiany zwalając winę na błąd 
w tłumaczeniu bądź nadinterpretację 
jego wypowiedzi. No coż sęk w tym, 
że nawet jeżeli faktycznie jego wypo-
wiedź została źle przetłumaczona to i 
tak musiał Polskę krytykować i mieć 
zastrzeżenia, a wręcz szydzić - co wię-
cej czy jakiś tłumacz nie potrafi zloka-
lizować słowa „proamerykański”? Czy 
Borrellowi chodziło o to, że Polska ma 
za sąsiada bliżej Ukrainę niż Europę? 
Nie sadzę - po coż miałby się bawić w 
taki truizm i tak cały świat o tym wie! I 
jest nam potrzebna taka krytyka. Polska 
obrała linie politycznej współpracy 
przede wszystkim z USA, a Ukraina 
i tak jest bliższa serca większej ilości 
polaków niż Europa, czyż nie?

Dnia 7 stycznia br. Sejm powołał 
nową Komisję Śledczą ds. prywa-

tyzacji PZU. Co ciekawe przeciw był 
tylko jeden poseł, co jeszcze ciekawsze 
był to Konstanty Miodowicz z PO 
członek Komisji ds. Orlenu. Poranne 
głosowanie w Sejmie poseł odebrał 
jako „szantaż moralny” - można było 

odnieść wrażenie, że jeżeli nie głosu-
jesz za komisją, to nie jesteś za tym 
aby wszystko w naszym kraju wyjaśnić 
- powiedział Radiu Kielce Miodowicz. 
Wg niego Komisji ds PKN Orlen nie 
zapewniono do tej pory odpowiednich 
warunków pracy: brakuje ekspertów, 
brakuje materiałów - argumentuje 
Miodowicz. Ponadto w opinii posła, 
Sejm obecnej kadencji specjalizuje się 
w rozgrzebywaniu pewnych spraw i... 
zostawianiu ich na potem. Skład ko-
misji mamy poznać za dwa tygodnie, 
tym razem nie zostały jej narzucone 
szersze ograniczenia. Do czego dopro-
wadzi się zazębianie obu komisji czy 
zaczną się nawzajem wzywać się na 
przesłuchanie?

Ze świata:
Do prawie 160 tysięcy skoczył w 

piątek 7 stycznia bilans śmier-
telnych ofiar fal tsunami w Azji 
Południowo Wschodniej. Tylko w In-
donezji, jak podały tamtejsze źródła 
rządowe, zginęło 113,306 osób. Pol-
ska ambasada w Bangkoku oficjalnie 
potwierdziła śmierć polskiego oby-
watela w wyniku uderzenia tsunami 
26 grudnia ub. roku w regionie Azji 
Południowo-Wschodniej - poinfor-
mowało MSZ. 12 obywateli polskich 
nadal jest poszukiwanych. 
Oczywiście ta liczba cały czas rośnie 
i tak naprawdę nigdy nie poznamy 
losów wszystkich ofiar kataklizmu. 
Na całym świecie uczczono pamięć 
zabitych przez minuty ciszy, modlitwy. 
W parlamentach przerywano obrady, w 
urzędach, szkołach zawieszano pracę. 
Ludzie gromadzili się przy ambasadach, 
na placach. Zadajmy sobie pytanie - co 
uczyniono w naszym otoczeniu, żeby 
uczcić pamięć zabitych? Przechodząc 
przez Kraków (i inne większe miasta) 
można napotkać wolontariuszy zbie-
rających pieniądze na ofiary Tsunami 
- jednak należy uważać, bo w internecie 
pojawili się oszuści, którzy pod pozo-
rem pomocy ofiarom fal tsunami w Azji 
usiłują wyłudzać pieniądze - ostrzegają 
specjaliści z firm komputerowych. Spe-
cjaliści apelują, by chcąc pomóc ofia-
rom dramatu korzystać z pośrednictwa 
znanych i sprawdzonych organizacji 
charytatywnych. „Próby internetowych 
oszustw nie powinny powstrzymywać 
nas przed pomaganiem potrzebującym, 
jednak jeśli zdecydujemy się podać w 
internecie np. numer karty kredytowej, 
musimy to robić z należytą ostrożnoś-
cią” - powiedziała PAP Iwona Koźlik 
z katowickiej firmy Dagma, zajmującej 
się bezpieczeństwem w sieci.

Kamil Berrahal

Ostatnio…
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Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 04 stycznia 2005r.
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze prze-
targu
Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy w Brzostku z dnia 03 stycznia 2005r. Nr 
1/2005 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę   mienia komunalnego położonego 
w miejscowości Klecie w skład którego wchodzi część akwenu wodnego wraz z  przyległymi 
gruntami o łącznej pow. 21,09 ha  Wójt Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznacza się do dzierżawy na cele rekre-
acyjne następujące nieruchomości stanowiące część akwenu wodnego w Kleciach oraz 
działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako nieużytki. 
Załącznik nr 1 stanowi  wykaz działek i powierzchnię   przeznaczoną do dzierżawy,
Załącznik nr 2  - mapę ewidencyjną 1:2000.
Warunki zagospodarowania terenu przez dzierżawcę w okresie do 3 lat od daty spisania 
umowy:
- urządzenie placu na parkowanie pojazdów,
- wyznaczenie pola biwakowego, umożliwiającego zorganizowane biwakowanie,
- umożliwienie korzystania z wypożyczalni rowerów wodnych,
- utrzymania porządku i czystości wokół obiektu,
- wyznaczenie od strony Wisłoki pasa szerokości 50 m od linii brzegowej umożliwiającego 

wędkowanie
- zapewnienie i umożliwienie dogodnych warunków wędkowania i korzystania z terenów 

łowiska  na zasadach ustalonych przez regulamin PZW (dzierżawca powinien spisać w tej 
sprawie porozumienie z Polskim Związkiem Wędkarskim) 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego całego kompleksu mienia komunalnego o 
łącznej powierzchni 21,09 ha wynosi 500,00 zł miesięcznie (słownie: pięćset złotych).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nastąpi po 
upływie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarżowej stanowiącej własność Gminy 
Brzostek
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w 
drodze przetargu następująca nieruchomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 83/2 o pow. 2,18 ha  położona w Smarżowej, objęta 
Księgą Wieczystą Nr 48 272, stanowiąca własność Gminy Brzostek.
Działka położona jest w obrębie pól użytkowanych rolniczo. W odległości około 200 m 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren uzbrojony w sieć elektryczną.
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek (ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 
01.01.2003r., na podstawie art.67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.Nr 15 
z 1999 r., poz.139).
Zgodnie z art.3, ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.
U.Nr 64, poz.592), poza wyjątkami określonymi w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nierucho-
mości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawieraniu umowy sprzedaży, 
zobowiązany będzie do złożenia następujących dowodów, o których mowa w art.7 ust.1-5 w/w 
ustawy tj.: dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego - oświadczenie 
prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy Brzostek.
Cena wywoławcza działki nr 83/2 wynosi: 10 595,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset dzie-
więćdziesiąt pięć złotych)
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 1 060,00 zł (tysiąc sześćdziesiąt złotych).
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W BRZOST-
KU W DNIU 11 LUTEGO 2005r. O GODZ. 10:00 W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości 
do dnia 07 lutego  2005r. do Kasy Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Śląski S.A 
Oddział w Jaśle Nr 201050 1458 1000 0022 1849 7325
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się 
od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii 
Notarialnej. Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący. 

Załącznik Nr 1 
do ogłoszenia

wykazu nieruchomości
przeznaczonych 

do dzierżawy

Działki stanowiące 
własność Gminy 

Brzostek, przeznaczo-
ne do dzierżawy na 

okres do 10 lat  
- KLECIE

Lp.

Numer 
działki
Obręb: 
Klecie

Powierzchnia  
działek (ha)

1. 66/1 0,02
2. 66/2 0,77
3. 66/3 0,30
4. 67/1 0,01
5. 67/2 0,90
6. 67/3 0,17
7. 68/1 0,46
8. 68/2 0,03
9. 69/2 0,45
10. 69/3 0,03
11. 70/2 0,43
12. 70/3 0,03
13. 71/5 0,06
14. 71/6 0,27
15. 71/7 0,02
16. 72/2 0,22
17. 72/3 0,02
18. 73/2 0,15
19. 73/3 0,03
20. 75/2 0,05
21. 75/3 0,05
22. 99/1 0,54
23. 100/1 0,52
24. 101/1 0,50
25. 102/1 0,52
26. 103/1 0,57
27. 104/1 0,57
28. 104/2 0,38
29. 105/1 0,66
30. 106/1 0,60
31. 107/1 0,66
32. 659/2 2.23
33. 659/3 0,12
34. 659/5 0,01
35. 659/6 0,08
36. 659/7 0,09
37. 659/8 0,48
38. 69/1 0,04
39. 70/1 0,06
40. 71/4 0,05
41. 96/1 0,41
42. 96/2 1,16
43. 98/4 0,88
44. 99/2 0,40
45. 99/3 0,05
46. 100/2 0,50
47. 101/2 0,52
48. 102/2 0,49
49. 103/2 0,43
50. 105/2 0,43
51. 106/2 0,38
52. 107/2 0,39
53. 659/1 1,85
54. 659/4 0,05

Razem 21,09
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Moja wiosna 
1945 roku  
(w obrazkach)

Część 2

Wanda Ruchlewicz

Obrazek trzeci  
- Wielkanoc 1945 roku
Dzień następny - Wielkanoc, przy-

niósł nam wieść oszałamiająco 
radosną. Gryps brzmiał; „Kobiety, 
będziecie wolne, przyjechało auto 
Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża, zabrało księżną Lanckorońską 
i kilkadziesiąt Francuzek”. Gryps głosił 
prawdę.
 Ten obrazek iście wiosenny, jakby 
promienie wiosennego słońca zaczęły 
rozjaśniać naszą jaźń. W bloku naszym 
zaczyna się podniosły nastrój - radość 
przeplata się z wielkim podnieceniem 
- ruch, zamieszanie, więźniarki cieszą 
się, nawet krzyczą, jędzą, skaczą z 
radości, bo jakieś paczki UNRA trafiły 
na Jugedlager. Rano dnia następnego 
wracamy do macierzystego obozu 
w Ravensbrück. Po drodze widzimy 
zburzone częściowo krematorium. Ta 
i owa, tu i ówdzie szepnie ci, że chyba 
zbliża się koniec wojny, że jasne słonko 
wolności nam zaświeci, że może uda 
nam się jeszcze tej wiosny wrócić do 
Ojczyzny, że... Boże mój, tyle tych 
„że”, a więc wiosna w przyrodzie, 
wiosna w duszy i może wiosna w 
wolnej Ojczyźnie. Wytęskniona, wy-
marzona wiosna.

Obrazek czwarty  
- Ewakuacja obozu
Te, pozostałe przy życiu więźniarki, 

których nie pochłonął piec kremato-
rium przebywają jeszcze przez kwiecień 
w blokach Ravensbrück. Zaczyna się 
ewakuacja obozu. Przyjeżdżają auta 
Międzynarodowego Czerwonego Krzy-
ża, zabierają więźniarki do Szwecji. I ja 
stałam w czwórce, gotowej do wyjazdu. 
Niestety, od kogoś padły słowa: „tu stoją 
tylko te błękitnej krwi”. Podminowana, 
podekscytowana tymi słowami wyszłam 
z czwórki. Na złe, czy dobre - wyszłam. 
„Bo ja nie jestem błękitnej krwi” - po-
myślałam poruszona do głębi.
 W obozie powrót do normalnych 

zajęć i to okrutne, żrące człowieka wy-
czekiwanie na wielką „niewiadomą” na 
prawdziwą, nie złudną wiosnę.
 Do obozu przychodzą paczki żyw-
nościowe UNRA. Niektóre zagłodzone 
więźniarki jedzą zbyt pośpiesznie - 
umierają. W obozie zaczyna grasować 
tyfus brzuszny.
 28 kwietnia był apel poranny na 
dziedzińcu obozowym. Dziwny apel, 
dziwne poruszenie, dziwna dezorgani-
zacja, gestapowcy kręcą się, strzelają, 
a my wracamy z bloków. Siedzimy tu 
„pod strachem Boga”. Ktoś mówi, że 
nasz obóz rzeczywiście razem z nami 
wysadzą w powietrze (podobno taki jest 
rozkaz Himlera - Obersturmführera). 
Ktoś mówi, że nas poślą na żywą za-
łogę na front. Ja leżę na pryczy ubrana 
i drżąca. Około godziny 23:00 wpada 
aufzierka z psem i woła: „Kommen sie 
zum Apel! Die Polen, sie haben Augst 
gehabt, sie sind vom Apel entflohren” 
(Polki, wy sie boicie, wy uciekłyście z 
apelu). Wyskakujemy z bloku, stajemy 
w czwórkach. Ja wyskoczyłam w drew-
niakach przez okno. Porządek musi być. 
Nasza blokowa z Poznania, na zarzuty 
aufzierki odpowiada śmiało: „My Polki 
nie boimy się - jesteśmy gotowe - pro-
wadźcie”. I prowadzą nas aufzierki z 
psami. Najpierw prowadzą pod komen-
dę lagrową. Tu dają nam amerykańskie 
paczki żywnościowe (część zawartości 
paczki oddaję koleżankom, bo ja nie 
mam siły do dźwigania najmniejszych 
ciężarów). Z tymi paczkami idziemy, 
dokąd - nie wiemy. Idziemy. Po drodze 
widoki rozweselające serce radością 
niewypowiedzianą. Jadą Niemcy na 
wozach z zatkniętymi białymi flagami, 
sami również zaprzągnięci do wozów, 

na wozach wypatroszone ptactwo. Po-
dobno jadą na Zachód. Więc to prawda! 
To nie sen! Czy to odwet za „Wóz 
Drzymały”? Nikt na świecie nie mógł 
sobie wyśnić, wyimaginować podobnie 
poniżającego marszu na Zachód tych 
butnych „Übermenschów” - panów 
świata.
 Patrzyłam na te widoki, ale z wra-
żenia i przemęczenia osłabłam - na 
- chyba trzydziestym kilometrze. A więc 
mój koniec - pomyślałam. Tymczasem 
doskoczyły dwie więźniarki, wzięły pod 
rękę bardzo czule, pocieszając mnie, 
że muszę wrócić do Polski, do męża 
i syna, do rodziny, do ludzi, którym 
jestem potrzebna. Nie pamiętam na-
zwisk moich dwóch wybawicielek - na 
pewno moje dawne uczennice (jedna z 
Suwałk). A więc idę, wspierana rękami 
dobrych przyjaciółek. Widzę rozwalo-
ny kopiec z ziemniakami. Więźniarki 
- cyganki zaopatrują się w ziemniaki. 
Wchodzimy w las - pies chwycił za nogę 
moją opiekunkę z prawej, która mimo 
moich wysiłków, by ją pociągnąć za 
sobą została i nie wiem co z nią dalej, 
bo nas pchano dalej w las. Niektóre 
więźniarki już są w lesie, już palą ogień, 
już gotują ziemniaki. Dano mi się napić 
wody z ziemniaków i to mi dodało sił i 
wzmocniło. (Po szczęśliwym powrocie 
do Polski długo wypijałam wodę z go-
towanych ziemniaków, nie pozwalając 
jej wylewać).
 W lesie na ogół zamieszanie, rozgar-
diasz, więźniarki, aufzierki, psy, a z góry 
jakieś strzały. Rozchwiał się porządek, 
każdy robi co może, ktoś woła: Polki 
tutaj!, (była to nauczycielka Bilówna 
z Lubelskiego). Ja, Wanda Różańska, 
nauczycielka z Płońska, młoda dziew-
czyna z Warszawy i jedna Niemka (też 
więźniarka) - zebrałyśmy się razem 
i grupką na wzgórze, pokładłyśmy 
się plackiem na ziemi i trzymając się 
za drżące ręce - czekamy. A tam, za 
nami, przed nami, obok nas - wojna 
wre, strzelanina, nawoływania, jęki, 
krzyki, warkot motorów, syk pociągu 
itp. odgłosy. W takim napięciu nerwów 
przetrwałyśmy noc, piekielną noc. My-
ślę ja, myślą one - „pewnie jesteśmy 
przepowiadaną żywą załogą”.

c.d.n.
Wanda Ruchlewicz

Brzostek - kwiecień 1979 roku

Dom Kultury w Brzostku  
zaprasza w czasie ferii dzieci i młodzież  

do klubu na gry i zabawy świetlicowe  
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 20.00.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 9

Kącik zdrowia 
apteki „VITA”

Życie z cukrzycą
Cukrzyca jest jedną z najpowszech-

niejszych chorób metabolicznych, 
ponieważ długotrwałe zaburzenia go-
spodarki węglowodanowej prowadzą 
do licznych powikłań cukrzycowych, 
pogarszających stan zdrowia, a nawet 
będących przyczyną przedwczesnej 
śmierci chorego. Obecnie możemy mó-
wić o „epidemii” cukrzycy, która dotyka 
naszego społeczeństwa.
 Gwałtowny wzrost zapadalności na 
cukrzycę dotyczy szczególnie typu 2 
tej choroby, ujawniającej się w wieku 
dojrzałym. Trzustka chorego nie pro-
dukuje insuliny, produkuje jej za mało 
lub produkowana insulina nie jest pra-
widłowo wykorzystywana. Powoduje to 
zwiększenie stężenia glukozy we krwi i 
innych płynach ustrojowych.
 Najważniejsza klasyfikacja cukrzycy 
wyróżnia 4 typy tej choroby:
 1) Cukrzyca typu 1 (insulinozależna). 
Pojawia się u dzieci i ludzi młodych, 
wywołana jest zniszczeniem komórek 
beta - trzustki odpowiedzialnych za 
produkcję insuliny. Może być chorobą 
genetyczną lub wywołaną przez choro-
bę wirusową. Jedyną skuteczną formą 
leczenia jest podawanie insuliny, właś-
ciwa dieta i wysiłek fizyczny.
 2) Cukrzyca typu 2 (cukrzyca doro-
słych). Dotyczy pacjentów po 40- tym 
roku życia z nadwagą i nadciśnieniem 
tętniczym. Ponad 90% wszystkich przy-
padków tej choroby to właśnie cukrzyca 
typu 2. Początkowe leczenie polega na 
stosowaniu odpowiedniej diety, przyj-
mowaniu doustnych leków przeciwcuk-
rzycowych. We wczesnej fazie choroby 
oprócz diety można stosować doustne 
leki roślinne w postaci herbatek, nale-
wek oraz najnowszy preparat z wyciągu 
liści morwy białej.
 3) Cukrzyca ciężarnych. Jest to cuk-
rzyca występująca u kobiet ciężarnych 
i mija przeważnie po porodzie. Powinna 
być leczona w wyspecjalizowanych 
ośrodkach. Nieleczona może spowodo-
wać wady płodu.
 4) Cukrzyca wtórna. Są to przypadki 
cukrzycy wywołane przez niektóre leki 
i inne współistniejące choroby (choroby 
trzustki, wątroby i inne).
Ogólne objawy cukrzycy:
- nadmierne pragnienie,
- częste oddawanie moczu,
- senność, zmęczenie,
- wzrost apetytu połączony ze spadkiem 

masy ciała,
- zaburzenia widzenia,
- nudności,

- mrowienie i kurcze,
- zaburzenia bakteryjne i grzybicze 

skóry,
- trudno gojące się rany.
 Ryzyko wystąpienia cukrzycy jest 
większe u osób, u których w najbliższej 
rodzinie wystąpiła ta choroba. Osoby po 
40-tym roku życia zagrożone cukrzycą 
powinny przynajmniej raz w roku kon-
trolować poziom cukru we krwi.
 Życie z cukrzycą nie jest łatwe, ale na 
pewno staje się prostsze, gdy dokładnie 
się ją pozna. Prawidłowo prowadzone 
leczenie daje szansę zapobiegania 
powikłaniom cukrzycy. Poznając swój 
organizm i mechanizm choroby można 
nauczyć się żyć z cukrzycą.
Chorzy na cukrzycę powinni:
 - prowadzić styl życia sprzyjający 
zdrowiu. Najważniejsza jest odpowied-
nia dieta. Posiłki należy jeść o stałych 
porach (kilka posiłków dziennie). 
Powinny opierać się na produktach 
zawierających skrobię i błonnik oraz 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
(ryby). Trzeba zrezygnować z potraw 
smażonych i tłustych. Należy ograni-
czyć potrawy zawierające cukier, sól 
i alkohol. Konieczne jest regularne 
kontrolowanie wagi, wahania masy ciała 
mogą nasilić cukrzycę i przyspieszyć 
rozwój miażdżycy. Zdrowy styl życia 
powinien przejawiać się w aktywności 
fizycznej (spacer, bieganie, pływanie),
 - nauczyć się samokontroli i stosować 
ją codziennie. Obejmuje ona oznaczenie 
poziomu cukru we krwi i moczu. W 
ramach samokontroli pacjent powinien 
sam układać swoją dietę pod względem 
kaloryczności i zawartości składników 
odżywczych. Pod stałą obserwacją 
powinno być także ciśnienie krwi. 
Dbać o higienę ciała, ze szczególnym 
uwzględnieniem stóp (codzienne mycie 
w letniej bieżącej wodzie z mydłem), 
noszenie skarpet z włókien naturalnych, 
wygodnego obuwia, nie wolno chodzić 
boso,
 - częsta kontrola w przychodni i roz-
mowa z lekarzem (zadawanie pytań, wy-
rażanie wątpliwości). Kontakt z innymi 
chorymi na cukrzycę, czytanie broszur i 
książek na temat swojej choroby. Pole-
camy tutaj książkę „Cukrzyca” - Paula 
Heltzela amerykańskiego dziennikarza 
cierpiącego na tę chorobę od 23 lat. W 
książce tej chorzy znajdą wiele infor-
macji o przebiegu choroby, diagnostyce, 
leczeniu i prawidłowym żywieniu oraz 
zapobieganiu powikłaniom.
 Wszyscy wiemy, że cukrzyca ma 
zły wpływ na wiele narządów, ale nie 
wszyscy zdajemy sobie sprawę jakie 

spustoszenie w organizmie może spo-
wodować. Może uświadomienie tego 
faktu obudzi naszą czujność i nie po-
zwoli na zlekceważenie tej groźnej w 
skutkach choroby.
 Największy problem stanowi choro-
ba niedokrwienia serca, której towarzy-
szy: nadciśnienie, otyłość i miażdżyca 
naczyń krwionośnych. Niemal równie 
wysoki jest wskaźnik występowania 
zawałów. Konieczne zatem są regularne 
badania, nawet u chorych, u których 
nie występują żadne objawy ze strony 
układu sercowo-naczyniowego. U 
niektórych chorych dochodzi do zmian 
w nerkach (nefropatia cukrzycowa). 
Objawia się to zwiększeniem białka 
wydalanego z moczem. Nefropatia 
cukrzycowa występuje u chorych źle 
leczonych przez dłuższy czas. Dlatego 
chorzy na cukrzycę powinni raz w roku 
poddawać się badaniom nerek. Badanie 
to polega na określeniu ilości białka w 
moczu na dobę, oznaczeniu kreatyniny 
we krwi żylnej oraz oznaczeniu ciśnie-
nia tętniczego.
 Niektórzy chorzy cierpią na zaburze-
nia wzroku (retinopatia cukrzycowa). 
Dochodzi u nich do zmian w siatkówce 
oka (uszkodzone zostają drobne na-
czynia krwionośne) co zagraża utratą 
ostrości widzenia a następnie może 
dojść do całkowitej utraty wzroku. W 
związku z tym niezbędna jest przynaj-
mniej raz w roku kontrola dna oka u 
okulisty.
 Towarzyszące cukrzycy zaburzenia 
metaboliczne wywierają wpływ na 
narząd ruchu. Zmiany dotyczą kości, 
stawów i tkanek miękkich. Często 
występuje ubytek masy kostnej (osteo-
patia cukrzycowa). Dochodzi do zmian 
zwyrodnieniowych stawów, jak również 
choroby reumatycznej (np. reumatoidal-
ne zapalenie stawów). Leki stosowane w 
tych schorzeniach mogą mieć wpływ na 
stężenie glukozy we krwi, dlatego trzeba 
poinformować lekarza o cukrzycy. Z 
powikłań dotyczących tkanek miękkich 
jest zespół stopy cukrzycowej. Jest to 
powikłanie występujące szczególnie 
u osób starszych. Bardzo ważne jest 
tutaj pielęgnowanie stóp i zaprzestanie 
palenia tytoniu oraz noszenie obuwia 
ortopedycznego.
 Do innych schorzeń towarzyszących 
cukrzycy należą zaburzenia seksualne, 
drożdżyca, niedoczynność przytarczyc, 
przewlekły nieżyt żołądka oraz biela-
ctwo. Chorzy na cukrzycę typu 2 mają 
trzykrotnie wyższe ryzyko wystąpienia 
raka wątroby w porównaniu z ludźmi 
zdrowymi.
 To tylko najważniejsze z powikłań 
cukrzycowych. Nie trzeba więc lek-
ceważyć tej choroby, jest to bowiem 
choroba którą trzeba dobrze poznać i 
nauczyć się z nią żyć na codzień.

Dużo zdrowia!
M. i M. Godawska
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„…Pamięć historii żyje w nas
Myśmy godnymi synami
Tym co polegli, by wstał kraj…”

„Pamiętamy” - pieśń harcerska

Razem z dziejami Ojczyzny zroś-
nięte są losy rodów z naszej brzo-

steckiej gminy. Jednym z liczących 
się na skalę kraju jest zacna rodzina 
Staniszewskich. Znaczące miejsce w 
tej rodzinie zajął Józef Staniszewski 
wywodzący się z Bukowej, a później 
osiadły na własnych włościach w 
Brzostku (dziś ulica Gryglewskiego).
 Józef Staniszewski był śmiałym sy-
nem chłopskim i w latach 1906 - 1907 
pracował jako sekretarz Powiatowej 
Rady Narodowej w Pilźnie. Z racji wy-
konywanego zawodu poznawał grono 
świetnych działaczy chłopskich, takich 
jak: Wincentego Witosa, Stanisława 
Głąbińskiego, ministra dla Galicji 
Wojciecha Dzieduszyckiego, Jana 
Słapińskiego i innych. Żywo intere-
sował się sprawą chłopską w biednej 
i zacofanej Galicji, będącej jeszcze 
wtedy pod zaborem austriackim. Sam, 
z autopsji - wyrósł z biednej wsi - znał 
niedolę rodzin chłopskich; głód na 
przednówku, liche zbiory, słaby dostęp 
do szkół dzieci chłopskich, bezrobocie i 
całkiem po prostu biedę. Działał bardzo 
żywo w „ruchu chłopskim”, gdyż tam 
widział pomoc dla wsi. Uczestniczył 
w wiecach, zebraniach - wsłuchiwał 

się w dyskusje i tak stał się posłem 
w parlamencie wiedeńskim w latach 
1907 - 1911. Koło Polskie, w tym 
posłowie z ugrupowań chłopskich, pod-
pisali 11 stycznia 
1908 r. umowę, 
która podkreśla-
ła „wspólnotę 
interesów rolni-
ków wielkich i 
małych, a także 
konieczność so-
juszu przeciwko 
wspólnemu nie-
bezpieczeństwu 
endeckiemu…” 
Józef  Buszko 
„Polacy w par-
lamencie wie-
deńskim 1848 
- 1918”. Wejście 
ludowców do Koła 
Polskiego pozwoliło im uzyskać swo-
bodę przy weryfikacji mandatów 
poselskich, prawo samodzielnego 
wnoszenia wniosków i interpelacji. 
Rząd wiedeński prowadził „monarchi-
styczną” politykę, której nie popierały 
opcje chłopskie - liczne manifestacje 
uliczne, wiece, protesty - w takim kli-
macie przyszło „posłować” naszemu 
rodakowi Józefowi Staniszewskiemu.
 W 1908 r. kupuje 24 morgi pola w 
Brzostku, buduje dom i zabudowa-
nia gospodarcze, żeni się z Marią z 

Doboszów z Zawadki Brzosteckiej. 
Na podwórku odbywają się zebrania 
chłopskie, przyjeżdżają działacze ludo-
wi, radzą i dumają jak wydrzeć naród 
z niewoli zaborców, a wieś z biedy. W 
1911 r. poseł Józef Staniszewski prze-

grywa wybory do sejmu z Mikołajem 
Rejem z Przyborowa. Prowadzi go-
spodarstwo domowe, jest współtwórcą 
Kasy Stefczyka - otworzył ją razem z 
Łukowiczem i Traciłowskim.
 Rodzina Marii i Józefa Staniszew-
skich rozrasta się - 2 synów Jan i Piotr 
oraz 6 córek. Syn Piotr uczył się w 
liceum w Jaśle. Powołany do wojska 
w Hyrowie, w stopniu kaprala prze-
szedł kampanię wrześniową, następnie 
niewolę niemiecką - pracował u baora - 
władał biegle niemieckim, co pomagało 
mu będąc na robotach w Niemczech. Po 
ucieczce z robót ukrywał się i działał w 
partyzantce, aż do 20. VI 1944 r., kiedy 
to razem z bratem Janem, sąsiadem 
Karasiem i wieloma innymi brzoste-
ckimi mężczyznami został aresztowany 
przez gestapo. Przetrzymywany, bity, 
katowany, skuty kolczastym drutem, 
przewieziony do Jasła, a stamtąd 
zdziesiątkowani i wywiezieni w lasy 
Grabińskie koło Iwonicza, gdzie zostali 
rozstrzelani.
 Tak to bestialskie wydarzenie opi-
suje wiersz Tadeusza Tomkiewicza 
„Śmierć bohaterów w lesie Grabińskim 
w Iwoniczu”
„…było ich razem 77 ludzi
sami mężczyźni, wszyscy jeszcze młodzi
raczej do trupów, niż do ludzi podobni
zapadłe oczy lecz śmiało patrzące
zastygłe usta i nic nie mówiące…
Gestapo jeszcze ku większej ich męce
drutami wszystkim powiązało ręce…”

 Tam też podczas ekshumacji roz-
poznała zwłoki swojego męża Piotra 
żona Maria z Nowaków z Brzysk. I 
tak po wojnie z trójką nieletnich dzieci 

Z Brzostku rodem...

Siedzą od lewej: Roman Staniszewski, Kazimiera Pietrucha - Świerczek, 
Krystyna Staniszewska - Drzymalska, Włodzimierz Staniszewski. 
Stoją od lewej: Anna Kruszyna, Stanisław Kruszyna, Helena Balasa (?), pra-
babcia Maria Staniszewska, Stefania Buczek, pradziadek Józef Staniszewski, 
Wiktoria Gromadzka (słabo widoczna), babcia Maria Staniszewska, dziadek 
Piotr Staniszewski.

Poseł Józef Staniszewski z żoną Marią
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Romanem, Włodzimierzem i Krystyną 
rozpoczęło się trudne życie, ale w no-
wej już rzeczywistości.
 Syn Piotra Staniszewskiego Roman, 
bardzo podobny do ojca (jak sam mó-
wił) ukończył liceum w Jaśle i pracował 
na różnych stanowiskach w PSS w 
Jaśle, SUW w Brzostku - obecnie jest 
na emeryturze. Z małżeństwa Romana 
i Haliny z Szybowiczów wyrosło dwoje 
dzieci - Bożena Stokłosa - oddany 
lekarz rodzinny i pediatra pracujący w 
Ośrodku Zdrowia oraz Piotr - technik 
dentystyczny w Dębicy.
 Krystyna Drzymalska ze Staniszew-
skich, pielęgniarka w Jaśle, ma dwoje 
dzieci; Bogdana - przedsiębiorcę oraz 
Ewę - chemika, której mąż Szymon 
Niemiec był posłem na sejm z AWS-
u.
 Włodzimierz Staniszewski odziedzi-
czył gospodarstwo po ojcu wraz z do-
mem rodzinnym. Wzorowo utrzymane 
zabudowania, podwórze, a na nim przez 
43 lata skup owoców i płodów rolnych. 
Dawniej na podwórku u dziadków i 
ojców wiece, zebrania, a dziś gromadki 
rolników czekające w kolejce na sprze-
daż truskawek, porzeczek, malin itd. I 
też dyskusje.
 Z małżeństwa Danuty z Gilów i 
Włodzimierza wyrosło troje dzieci. 
Ryszarda mgr geodeta jest prezesem 

GRI w Krakowie, Wiesława mieszka 
w Chicago oraz Wojciech socjolog i 
historyk dyrektor KUS w Krakowie.
 Historia rodu Staniszewskich toczy 
się dalej i zapisuje się pięknym i nie-
zapomnianym rodowodem w coraz to 
młodsze pokolenia.
 Dzisiaj na ulicy zwanej Gryglew-
skiego (a szkoda, że nie na ulicy 

Włodzimierz Staniszewski z rodziną

Warto przeczytać
Katarzyna Grochola „Nigdy w życiu”

Porzucona przez męża trzydziestosiedmioletnia - wiek 
jest ważny - Judyta rozpoczyna nowe życie: buduje dom 

i przenosi się na wieś. Samotnie wychowuje nastoletnią 
Tosię, pracuje też w redakcji pisma, gdzie nie tylko udziela 
czytelniczkom najróżniejszych porad, ale i jako reporterka 
odnosi niespodziewany sukces. A przede wszystkim zako-
chuje się.


Katarzyna Grochola „Serce na temblaku”

Dalszy ciąg historii Judyty, bohaterki Nigdy w życiu. 
Judyta przeżywa chwile szczęścia u boku ukochanego 

mężczyzny. Nie potrafi się odnaleźć w nowej sytuacji, jest 
wciąż niepewna uczuć drugiego człowieka. Boi się powtór-
ki z przeszłości. Walczy, czasem bez powodzenia, o swą 
niezależność. Sercowym problemom towarzyszą kłopoty z 
dorastającą córką i coraz bardziej doskwierająca monotonia 
w pracy zawodowej. Jak długo Judyta będzie nosiła swe 
serce na temblaku? Czy zabliźnią się rany, czy też wkrótce 
będzie musiała schować się za obronnym pancerzem?


Katarzyna Grochola „Ja wam pokażę”

Trzecia część przygód Judyty - kobiety pełnej energii,  
temperamentu i (poza chwilami zwątpienia) humoru - z 

pewnością ucieszy nie tylko wielbicielki Nigdy w życiu i 
Serca na temblaku. To ciepła i zabawna opowieść o tym, 
że nawet gdy na niebie nie ma ani jednej chmurki trzeba 
być gotowym na niespodzianki, wobec których zdrowy 
rozsądek bywa bezradny.
(wykorzystano materiał z ofert książkowych dla bibliotek)

Staniszewskiego posła, czy też syna 
zastrzelonego przez gestapo w lasach 
Grabińskich) gospodarzy syn, a dzieci 
i wnuki często pomagają w robotach 
gospodarskich. Wspominają dawne 
dzieje Ojczyzny i pewnie z szacunkiem 
myślą o swoich nieżyjących już ojcach 
i dziadkach.

Zuzanna Rogala

Jak co roku, na dwa tygodnie przed Świętami Bożego 
Narodzenia Koło Gospodyń w Brzostku zorganizowało 

w Domu Kultury wieczór wigilijny.
 Oprócz zwyczajowego łamania się opłatkiem oraz wiecze-
rzy wigilijnej, na której nie zabrakło takich dań jak: żurek 
z ziemniakami, groch ze śliwkami, ryba w sosie greckim, 
gołąbki z grzybami, kompot z suszonych owoców oraz pier-
nik i makowiec, panie z zarządu Koła zaprezentowały tzw. 
„teatr przy stoliku”. W tej zapomnianej już formie prezentacji 
„czytanie z podziałem na role” - przypomniano dawne zwy-
czaje i obrzędy wigilijne występujące na rzeszowszczyźnie 
oraz całym Podkarpaciu. Wiele z tych zwyczajów dotyczyło 
rodzimych stron brzosteckich, tj. Klecie, Nawsie Brzosteckie, 
Januszkowice, Opacionka. Scenariusz tej prezentacji został 
ułożony na podstawie materiałów źródłowych znajdujących 
się w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w 
Rzeszowie.
 Specjalnym gościem wieczoru była poetka ludowa z 
Nawsia Brzosteckiego - Zofia Jarmusz, która przedstawiła kil-
ka swych utworów nawiązujących do Bożonarodzeniowych 
zwyczajów. Nastroiło to zebranych uczestników spotkania 
do własnych wspomnień o Wigilii i Bożym Narodzeniu. 
W czasie tego wigilijnego spotkania nie zabrakło wspólnie 
śpiewanych kolęd i pastorałek. Wieczór upłynął w miłej, 
serdecznej atmosferze i świątecznym nastroju.
 We współczesnych nam czasach wiele zwyczajów i obrzę-
dów uległo zapomnieniu, dlatego warto organizować takie 
spotkania, aby przypomnieć tę piękną polską tradycję. 

E. Michalik

Wigilia w Kole Gospodyń
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Druga połowa dziewiętnastego 
stulecia to czas spokoju na zie-

miach polskich zaboru austriackiego. 
Lokalne konflikty na kontynencie 
europejskim odbijają się tutaj słabym 
echem. Również polskie Powstanie 
Styczniowe (1863-1864 r.) toczące 
się na ziemiach zaboru rosyjskiego 
zaangażowało w walkę niewielu 
mieszkańców naszych okolic. Nato-
miast duże znaczenie miało uzyskanie 
przez Galicję autonomii w 1867 roku, 
co zapewniało Polakom swobodny 
rozwój narodowej kultury, szkolni-
ctwa i nauki oraz życia społecznego. 
Brzostek również zyskiwał znaczenie 
administracyjne, była tutaj siedziba 
urzędu powiatowego (1854-1866 r.), 
istniał sąd powiatowy i inne instytucje 
podatkowo-hipoteczne1. Jednak wiel-
kim problemem Galicji było zacofanie 
gospodarcze wynikające z powolnego 
rozwoju przemysłu. Coraz bardziej też 
ubożeje społeczeństwo w przeludnio-
nych wioskach i miasteczkach. 
 Powyższa sytuacja miała wpływ na 
przemiany ludnościowe w Brzostku 
Na podstawie ksiąg metrykalnych, 
przechowywanych w archiwum brzo-
steckiej parafii, można zbadać takie 
elementy ruchu naturalnego ludności 
jak: urodzenia, małżeństwa i zgony2.
 1) URODZENIA. W latach 1850-
1900 rodziło się średnio w roku 30 
dzieci wśród brzosteckiej społeczno-
ści katolickiej liczącej ok. 850 osób. 
Najwięcej - 37 urodzeń rocznie było 
w latach 1860-1869, potem był spadek 
do 27 urodzeń pod koniec stulecia. 
[Dla porównania obecnie notuje się 
średnio w roku tylko 24 urodzenia 
w Brzostku przy niemal trzykrotnie 
większej liczbie mieszkańców3].
 2) MAŁŻEŃSTWA. W księgach 
parafialnych zanotowano średnio 7 
ślubów rocznie. Najwięcej: 8-9 rocz-
nie w latach 1870-1879, a najmniej - 5 
ślubów u schyłku XIX w. Czyli spadek 
wielkości urodzeń naturalnie wynikał 
z mniejszej liczby zawieranych mał-
żeństw. Kolejna przyczyna to coraz 
wyższy wiek kobiet wstępujących na 
ślubny kobierzec. W grupie wiekowej 
15-19 lat było 20% panien młodych, 
czyli prawie dwa razy mniej niż na 
początku XIX stulecia. Najczęstszy 
wiek zawarcia małżeństwa dla kobiety 
to 20-24 lata (ok. 40%). O kilka lat są 
również starsi mężczyźni - nowożeń-
cy, najwięcej ich jest w grupie wieko-
wej 24-29 lat (ok. 35%). Pojawiło się 
także coraz więcej przypadków (ok. 
20%), w których narzeczona była 

równa wiekiem lub starsza od swego 
narzeczonego. Taka sytuacja wynikała 
z dużej emigracji zarobkowej młodych 
nieżonatych mężczyzn. Na uwagę za-
sługuje fakt, że notowano coraz więcej 
własnoręcznych podpisów świadków i 
nowożeńców. O ile na początku XIX 
w. prawie 90% osób podpisywało się 
„krzyżykami”, to pod koniec stulecia 
- już tylko 20%. Świadczy o maleją-
cym poziomie analfabetyzmu wśród 
katolickiej społeczności Brzostku. 
Istniała bowiem w miasteczku szkoła 
powszechna trzyklasowa, do której 
uczęszczało w 1870 r. na naukę co-
dzienną ponad 160 dzieci z Brzostku 
i okolicznych wiosek oraz 40 uczniów 
na niedzielną naukę powtarzającą4. 
Kilka lat później utworzona została 
w miasteczku czteroklasowa Szkoła 
Ludowa do której uczęszczało coraz 
więcej dzieci, niestety nie wszystkie.
 3) ZGONY. W latach 1850-1900 
odnotowano średnio 25 osób zmarłych 
w roku wśród brzosteckich katolików. 
Ta wielkość systematycznie spadała 
od 33 zgonów rocznie w latach 1850-
1859 do 18 zgonów pod koniec stule-
cia. Wśród zmarłych, lecz z tendencja 
spadkową, nadal dominują niemowlęta 
i dzieci do lat pięciu - ponad 40% ogó-
łu. Zwiększyła się natomiast w struk-
turze wiekowej zmarłych liczba osób 
starszych (powyżej 60 lat) z ok. 20% 
w połowie XIX w. do niespełna 35% 
ogółu pod koniec stulecia. To wszyst-
ko wskazuje na początek korzystnych 
przemian demograficznych.
 4) PRZYROST RZECZYWI-
STY LUDNOŚCI. W latach 1850-
1900 wśród brzosteckich katolików 
urodziło się o 263 osób więcej niż 
zmarło. W tym czasie ogólna liczba 
tych mieszkańców ulegała pewnym 
wahaniom: zwiększała się do 901 osób 
w 1880 r., a potem spadła do 827 osób 
w 1900 r.5 W tym czasie naturalny 
przyrost rzeczywisty wyniósł 154 
osoby. Taka sytuacja jednoznacznie 
wskazuje na dużą emigrację tej lud-
ności z miasteczka - ubyło ponad 220 
osób. Bezpośrednią przyczyną mógł 

być wielki pożar, który zniszczył 
prawie połowę drewnianej zabudo-
wy Brzostku w 1890 roku.6 Jednak 
głównym powodem były trudno-
ści ekonomiczne mieszkańców: nie 
rozwijał się przemysł i rzemiosło, 
handel pozostawał w rękach ludności 
żydowskiej, a wieś była przeludniona 
i bardzo biedna. Wielu ubogich ludzi 
mogło emigrować do Ameryki, bo ich 
rodziny już tam osiedlone przysyłały 
tak zwaną „szyfkartę”, czyli opłaconą 
podróż statkiem.7 
 5) PODSUMOWANIE. Na po-
czątku drugiej połowy XIX w. bardzo 
wzrosło znaczenie administracyjne 
Brzostku, lecz nadal brakowało per-
spektyw rozwoju gospodarczego. Dla-
tego pod koniec omawianego stulecia, 
mimo dużego przyrostu naturalnego, 
spada liczba katolickich mieszkańców, 
gdyż nasila się emigracja. Powiększa 
się natomiast ogólna ilość mieszkań-
ców Brzostku - a to za sprawą wzra-
stającej liczby Żydów...

c.d.n.
W. Tyburowski

LUDNOŚĆ BRZOSTKU PRZED WIEKAMI  cz. 3 - lata 1850-1900

1 B. Stanaszek, Brzostek i okolice, Brzostek 
1997, s. 63.

2 a) Liber Natorum pro oppido Brzostek , t. 
3 (1835-1888), t. 4 (1888-1977),
b) Liber Copulatorum pro oppido Brzo-
stek, t. 2 (1846-1897), t. 3 (od 1897 r.),
c) Liber Mortuorum pro oppido Brzostek, 
t. 2 (1836-1906). 

3 J. Nosal, Ludność Gminy Brzostek w 2001 
r., w 2002 r., 2003 r.; w: Wiadomości Brzo-
steckie, 1:2002, 1:2003, 1:2004.

4 M. Mysłowski, Dzieje miasta Brzostku od 
najdawniejszych czasów istnienia i zało-
żenia tego miasta aż po rok 1870, Jasło 
1871, (reprint - Brzostek 1994, s. 17).

5 B. Wasiutyński, Ludność żydowska w 
Polsce w wiekach XIX i XX, Warszawa 
1930, s. 112.

6 B. Stanaszek, Brzostek i okolice, Brzostek 
1997, s. 63.

7 J. Śmiechowski, Przewodnik po okolicach 
Brzostku n\Wisłoką, Brzostek 1980, mps 
przechowywany w Bibliotece Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzostku, s. 10.

Zapraszamy dzieci na program artystyczny 
„FERIE Z CIOTKĄ TEKLĄ”

w dniu 23.01.2005r. (niedziela) o godz. 15-tej 
w Domu Kultury w Brzostku. 

W programie: konkursy z nagrodami, nauka piosenek 
Ciotki Tekli, teatrzyk kukiełkowy. 

Wstęp wolny.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 13

Brzostek i Pilzno zawdzięczają swoje 
istnienie Benedyktynom z Tyńca. 

Warto więc na łamach tej gazety z oka-
zji 650 - lecia powstania miasta Pilzna 
przedstawić istotne wydarzenia z jego 
historii.
 Na wiek XI - XIII przypada inten-
sywny rozwój działalności osadniczej 
klasztoru tynieckiego, której efektem 
było powstanie całego szeregu nowych 
wsi. Wielkie dobra na rzecz klasztoru ty-
nieckiego w roku 1105 zapisała królowa 
Judyta - Maria, wdowa po królu węgier-
skim Salomonie, druga żona Władysława 
Hermana przed opuszczeniem kraju 
i przeniesieniem się do Ratyzbony. 
Uważa się, że to właśnie ona prze-
kazała osadę Pilzno Zakonowi. O 
kształcie planistycznym tej osady 
zadecydowały: ukształtowanie pio-
nowe terenu, sieć wodna oraz skrzy-
żowanie dróg. To było targowe Pil-
zno, o formie owalu wyznaczonego 
umocnieniami obronnymi w postaci 
wałów ziemnych umieszczonych w 
zakolach rzek Wisłoki i Dulczy. Osa-
da powstała dzięki skrzyżowaniu się 
tutaj ważnych traktów handlowych 
i lokalnych dróg. Zamieszkała była 
przez ludność, która utrzymywała się 
z pracy rąk: czy to z uprawy roli, czy 
to z wytwórczości, czy z wymiany 
handlowej. Był to ważny ośrodek 
handlowy, gdyż w XIV - wiecznych 
dokumentach wspomina się o tar-
gach odbywających się w Pilźnie.
 Docenił to król Kazimierz Wiel-
ki bo 3 października 1354 roku w 
obecności zacnych gości na zamku 
królewskim w Krakowie wystawił 
dokument lokacyjny dla miasta Pilzna. 
Do dziś trwa spór: Komu król nadał pra-
wo założenia miasta; czy opatowi Janowi 
z Tyńca, czy szlachetnemu Dobiesławo-
wi? Bowiem istnieją dwa dokumenty o 
tej samej treści i dacie, które wywołały 
dysputy naukowe, a w średniowieczu 
spory sądowe. Współcześnie uważa się, 
że autentyczny jest dyplom wystawiony 
dla opata Jana z Tyńca.
 Nowo powstałe miasto otrzymało z 
królewskiej przychylności immunitet 
sądowy i ekonomiczny, a także polecenie, 
aby zwyczaje miasta Krakowa były w 
nim przestrzegane. Określono także czas 
wolnizny oraz opłat po jej wyczerpaniu.
 Życie miejskie ma to do siebie, że 
mnoży potrzeby ludności. Niezbędny był 
więc podział pracy, który spowodował 
narodziny wolnego rzemiosła. Pierwsza 
wzmianka o cechu w Pilźnie pochodzi z 
1487 roku i informuje o istniejącym ce-
chu sukienniczym. Dokument ten spisany 
w Bieczu dotyczy zakupu surowca przez 
małopolskie ośrodki sukiennicze.
 Rozwój stosunków towarowych wy-
kształcił pewne formy organizacji han-

dlu. W Pilźnie na podstawie dokumentu 
lokacyjnego na rynku miasta odbywały 
się we wtorek każdego tygodnia targi o 
zasięgu lokalnym. Obca konkurencja w 
handlu była bardzo niekorzystna dla miej-
scowych kupców. Dlatego rajcy miejscy 
starali się o przywilej prawa składu u 
króla.
 Już w XV wieku Pilzno cieszy się 
otrzymaniem przywileju prawa składu. W 
Pilźnie w roku 1495 ustanowiony zostaje 
jarmark na św. Andrzeja przez króla Jana 
Olbrachta. W roku 1521 król Zygmunt I 
zezwolił na jarmarki na konie, woły i in. 

towary, z zakazem prowadzenia i wiezie-
nia ich dalej na św. Jana Chrzciciela. W 
szeregu dokumentach poświadczana jest 
obecność przedstawicieli Pilzna w obro-
cie handlowym takich miast jak: Biecz, 
gdzie rzeźnicy posiadali w rynku bieckim 
na stałe ławy dla zbytu swych wyrobów, 
opłacając się rajcom Biecza czynszem l 
grzywny rocznie, Jarosław, Przeworsk, 
Przemyśl, Włodzimierz, Lwów, z którym 
Pilzno porozumiewało się w jakichś 
wspólnych sprawach, Warszawa, Toruń, 
Sandomierz, Tarnów, Krosno, Wojnicz, 
Kraków i Wrocław.
 W Pilźnie więc łączyły się: trakt ruski, 
węgiersko - bałtycki i krakowsko - koszy-
cko - wrocławski, dlatego mieszczanie w 
1518 roku dostali pozwolenie od króla na 
pobieranie cła od bydła z racji naprawy 
dróg z Sanoka i Krosna do Krakowa.
 Rok 2004 dla Pilzna jest Rokiem Jubi-
leuszowym, bowiem od założenia miasta 
przez króla Kazimierza Wielkiego w dniu 
3 października 1354 roku do 3 październi-
ka 2004 roku upłynęło 650 lat. Kalendarz 
Roku Jubileuszowego przewidywał wiele 
uroczystości o charakterze historycz-

nym, kościelnym, a także wydarzeń 
należących do codziennego życia miasta. 
Pierwszoplanowym celem jubileuszy jest 
ożywienie świadomości historycznej 
na temat miasta i jego dziejów. Służyła 
temu między innymi wystawa na 650 
- lecie miasta Pilzna zorganizowana w 
kościele OO. Karmelitów w Pilźnie w 
dniach 16-30 maja 2004 roku, z inicjaty-
wy ojca przeora Włodzimierza Durbasa. 
Na wystawie wyeksponowano między 
innymi: kopię dokumentu fundacyjnego 
króla Władysława z 1403 roku, kopię 
donacji króla Władysława Jagiełły dla 
Augustianów z 1413 roku.
 Na przestrzeni wieków sławni Pil-

źniamie wpisywali się we wspólny 
dorobek narodu polskiego. Sebastian 
Petrycy, Szymon Marycjusz byli 
nosicielami nowych osiągnięć myśli 
europejskiej. Czerpiąc z jej dorobku 
stawali się prekursorami w kreowa-
niu myśli intelektualnej w swojej 
Ojczyźnie.
 Do dziś Pilzno cieszy się średnio-
wiecznym układem urbanistycznym 
miasta, którego wytyczenie spo-
częło na barkach lokatora miasta. 
To przodkowie Pilźnian wznieśli 
wspaniałe świątynie, aby stały się 
one nośnikami wspólnych chrześci-
jańskich korzeni.
 Aby jednak prawidłowo zinterpre-
tować dzieje Pilzna, zachwycić się 
mądrością i roztropnością przodków 
należy stanąć przed obliczem Tej, 
która o łagodnych i ufnych oczach z 
wielką prostotą i bezinteresownością 
spogląda na potrzebujących pomocy. 
Kult Matki Bożej w naszym królew-
skim mieście trwa od początków jego 
lokacji, kiedy to rozbrzmiewała w 

jego świątyniach prastara pieśń Boguro-
dzica.
 Dla Pilźnian Maryja jest Matką dzie-
jów przeszłych, dnia dzisiejszego i dni 
przyszłych. Jej Obraz to autentyczny 
świadek tej rzeczywistości, którą Wiktor 
Gomulicki, w swoim utworze z piety-
zmem opisuje:
 Iluż to już pokoleniom
 Jesteś lekiem, rosą, manną!
 Ilu smutkom, ilu cieniom
 Gwiazdą stajesz się zaranną!
 Przez posępny ciąg stuleci
 Twój jak słonce obraz świeci
Zaszczytem dla miasta było to, że patro-
nat honorowy nad obchodami 650 - lecia 
nadania praw miejskich Pilznu objął 
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie J. M. prof. dr hab. Franciszek 
Ziejka.
 Od zarania miasta wiele pokoleń żyło i 
pracowało na pięknej Pilzneńskiej Ziemi, 
spełniając w swoim życiu marzenia, które 
stały się nakazem do działania i celem do 
osiągnięcia.

Stanisław Gołąb

Miasto o rodowodzie królewskim

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
w Pilźnie
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Dwa lata temu minął półmetek 
kadencji samorządów wszystkich 

szczebli. Po dwóch latach rządze-
nia widać kto obiecywał gruszki na 
wierzbie, a kto nie. Nikt z wójtów ani 
burmistrzów nie ma w chwili obecnej 
żadnego „asa w rękawie”, czegoś co by 
mogło zaskoczyć wyborców. A skoro 
tak, to trzeba wymyślać różne gry i 
zabawy, bo jak brakuje chleba, to choć 
niech będą igrzyska.
 Powiat rządzony jest przez koalicję 
radnych wywodzących się ze Wspól-
noty Samorządowej - 7 radnych, SLD 
- 3, LPR - 2, PSG (Porozumienie Spo-
łeczno-Gospodarcze) - 2, Samoobrony 
- 1 (Marek Orkisz). Pozostałych 10 
radnych znajduje się w różnych stanach 
skupienia, nie tworząc żadnej zorgani-
zowanej struktury.
 Gry powiatowe polegają na wyko-
rzystywaniu prasy do umacniania po-
zycji miasta i osłabiania gmin. Z wielką 
zaciętością atakowane są żony (ew. 
mężowie) radnych. A to za przyznaną 
podwyżkę płac, za to, że jest ławni-
kiem, że zasiada w komisji wyborczej, 
że oddycha, żyje...
 O tym, że powiat dębicki jest na 
szarym końcu w pozyskiwaniu fundu-

szy unijnych - o tym prawie nikt nie 
wspomina. Za przyczyną wicestarosty 
Skawińskiego na powiat miał spłynąć 
strumień pieniędzy na osuwiska. Nie 
spłynął. 
 Tymczasem stan dróg powiatowych 
w gminach Brzostek i Jodłowa jest 
więcej niż fatalny. Ale na to nie ma 
pieniędzy, bo najpierw trzeba kupić 
od miasta starą halę sportową, przejąć 
na własność nieruchomość obciążo-
ną hipotecznie na przeszło 2 mln zł, 
marnotrawić pieniądze na dokumen-
tację drogi, która nigdy nie będzie 
modernizowana etc., etc. O tym prasa 
nie pisze. W dębickim starostwie na 
palcach jednej ręki można policzyć 
pracowników mieszkających w gminie 
Brzostek bądź w Jodłowej. Ewentualne 
przyjęcie do pracy absolwenta wyższej 
uczelni z tych gmin natychmiast zostaje 
obwieszczone światu jako korupcja, 
protekcja, wręcz mafijne działanie. 
 Zgodnie z zasadami etyki Kalego:
- zatrudnić absolwenta z miasta? - Ależ 
tak, naturalnie!
- zatrudnić absolwenta z Brzostku lub 
Jodłowej? - Nigdy, poszoł ty won!
 W całym tym spektaklu prasa od-
grywa decydującą rolę. Ale rzecz do-

tyczy tylko kilku, najwyżej kilkunastu 
ludzi. Trzeba więc wymyślić zabawy 
z większą ilością uczestników. Temu 
celowi służą rankingi radnych, osób 
wpływowych itd., itd. Można powie-
dzieć, że jest to zabawa i nic więcej. Pal 
sześć radnych. Wprawdzie radny jako 
istota żyjąca, zdolna do odczuwania 
bólu, nie jest rzeczą - ale kto o tym 
pamięta! Dziennikarz może radnego 
szlachtować jak wieprza. Radny może 
co najwyżej uszy położyć po sobie, sku-
lić się i najlepiej jakby wlazł pod stół. 
Co innego ranking osób wpływowych. 
Przedsięwzięcie nie tyle kuriozalne co 
absurdalne. No bo skąd wiadomo czy 
prokurator jest bardziej wpływowy 
od księdza? Albo wójt od właściciela 
firmy? i co to znaczy być wpływowym 
- skorumpowanym, czy jak? Bardziej 
bezpieczne jest układanie list. Np. lista 
najchętniej czytanych autorów felieto-
nów w prasie regionalnej.
A oto moja lista:

1. Andrzej Plęs
2. Agnieszka Majba
3. Ryszard Pajura
4. Anna Rak
5. Tomasz Rowiński 
6. Jacek Dziekan
7. Agnieszka Kruszyńska

 Zaznaczam, że nie jest to ranking 
dziennikarzy.

Ferdynand Bugno

Polemika i polityka

Gry i zabawy powiatowe

Uprzejmie informuję, że na wniosek samorządu Gminy Jo- 
dłowa, od dnia 01 stycznia 2005 roku została wprowa-

dzona nowa struktura organizacyjna Komisariatu Policji w 
Brzostku.
 Najbardziej istotną zmianą jest utworzenie Posterunku 
Policji w Jodłowej ze stanu Komisariatu Policji w Brzostku. 
Dotychczas na terenie gminy Jodłowa funkcjonował Rewir 
Dzielnicowych, w skład którego wchodziło 4 policjantów. 
Natomiast Posterunek Policji - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami - może funkcjonować w obsadzie co najmniej 
pięcioosobowej.
 Wobec powyższego, jeden z policjantów, pełniących do-
tychczas służbę na terenie gminy Brzostek został przeniesiony 
do służby w składzie Posterunku Policji w Jodłowej. Zmianie 
ulega też nieco zakres działań nowopowstałego Posterunku 
Policji. Zmiany te powodują m.in., że częstsze niż dotychczas 
będą przypadki, kiedy w celu zgłoszenia potrzeby podjęcia 
interwencji policyjnej na terenie gminy Brzostek, należało 
będzie powiadamiać policjantów pełniących służbę w gminie 
Jodłowa.
Przypominam więc numery telefonów służbowych:
1. Komisariat Policji w Brzostku 6830 997
2. Posterunek Policji w Jodłowej 6726 007
3. telefon komórkowy patrolu ze stanu Komisariatu Policji w 

Brzostku 0-691 674 374
Ciągle funkcjonuje również nr 997 w Komendzie Powiatowej 
Policji w Dębicy.

Komendant Komisariatu Policji w Brzostku 

Komisariat Policji w Brzostku  
- nowe struktury

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRA-
NICZONYM z dnia 10 stycznia 2005r.

Gmina Brzostek, 39-230 Brzostek, woj. podkarpackie.
tel. (014) 68 30 111 
ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie usług 
transportowych przy robotach związanych z bieżą-
cym utrzymaniem dróg gminnych i wiejskich”.
Pożądany termin realizacji zamówienia publicznego:
- od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2005 r.
Warunki wymagane od dostawców i wykonawców:
Wymagania formalno- prawne zawarte są w dziale II 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Istotne Warunki Zamówienia można odebrać w Urzę-
dzie Gminy w Brzostku, pokój nr 4, w godz. od 8:00 
- 15:00.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Brzostku, 
pokój nr 12 (sekretariat) do dnia 26 stycznia 2005 r. 
godz. 10:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Brzostku, 26 stycznia 2005 r. godz. 
10:30.
Kryteria oceny ofert:
    1. Oferowana cena  - ranga 70%
    2. Ocena techniczna - ranga 20%
    3. Warunki płatności - ranga 10%
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Forma czasownika; 8) Mieszkaniec 
Augustowa; 9) Uzyskanie optymal-
nych warunków; 14) Zielona na stadio-
nie; 15) Siąpienie deszczu; 17) Miasto 
koło Warszawy; 20) Podpora jaśka; 
21) Posłanie turysty; 22) Kolorowy 
ołówek; 25) Opat krzyżacki; 30) Po-
czątek „Pana Tadeusza” 31) Kończy 
alfabet; 32) Duchowny prawosławny; 
33) Mieszkaniec Rotterdamu.
Pionowo:
1) Otacza żółtko; 2) Jezioro i kanton 
w Szwajcarii; 3) Kawałek czegoś 
jadalnego; 4) Język laotański; 5) Jed-
nostka długości chińskiego systemu 
miar (=32 cm); 6) Rzeka w północnej 
Tajlandii; 7) Wygodny mebel; 10) 
Kraina w Alpach; 11) Różanecznik;  
12) Siostra Antygony; 13) Miasto we 
Włoszech (Piemont); 14) Pisze lewą 
ręką; 16) Wydawca; 18) Wydarzenie 
małej wagi; 19) Kwota wpłacana przed 
przetargiem; 22) Mąż kaczki; 23) Nie-
wybredny pod adresem; 24) Powieść 
Jana Łysakowskiego; 26) Powieść 
Józefa Narzymskiego; 27) Drążek 
dla cyrkowca; 28) Roślina na olej;  
29) Kompres.
Litery z kratek ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu utworzą 
rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do 
dnia 10 lutego 2005 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: SZCZĘŚLIWEGO 
NOWEGO ROKU
Nagrodę książkową wylosowała 
MONIKA STANISZEWSKA z Woli 
Brzosteckiej
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać 
się do GOK w Brzostku.

J. Nosal

W Związku Radzieckim wydano Biblię. 
Jej pierwsze zdanie brzmiało:
„Snaczała nie było niczewo, tolka 
towariszcz Boh prochażałsia ulicami 
Maskwy”.

		
Policjant przesłuchuje podejrzanego:
- Dlaczego nie wzywał pan pomocy, kie-

dy bandyta zabierał panu zegarek?
- Bałem się otworzyć usta. Mam złote 
zęby!

		
Przechodzi mężczyzna przez granicę 
prowadząc rower, na którym ma prze-
wieszony spory worek. Celnik pyta:
- Co pan tam wiezie?
- Piasek.
- Proszę przejść na bok, sprawdzimy.
Po sprawdzeniu okazało się, że rze-
czywiście w worku jest tylko piasek. 
Sytuacja powtarza się kilka razy dzien-
nie, przez parę dni. Za każdym razem 

go sprawdzają i znajdują tylko piasek. 
W końcu celnik mówi:
- Wiemy, że pan coś przemyca ale nie 
wiemy co. Umówmy się tak. Darujemy 
panu wszystko, ale niech nam pan w 
końcu powie co pan przewozi.
- Jak to co! Rowery.

		
- Pan wypalił dziurę w obrusie! - krzy-
czy zdenerwowany kelner. 
- Ależ skądże, ja nie palę! 
- Znam te numery, pana poprzednik 
mówił tak samo!
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Czytelnicy
piszą

Jan Tybur
Bukowa 80
39-230 Brzostek

Szanowny Panie Niezgoda!
 Z Pańskim artykułem, jaki ukazał się w „Wiadomościach 
Brzosteckich” dotyczącym bukowskiej tragedii przed 60-ciu 
laty, zapoznałem się dopiero dziś. Ponieważ podał Pan swój 
adres więc ośmielam się z niego skorzystać.
 Pańskie przedstawienie przebiegu akcji partyzanckiej jak 
również korekta jej daty są zgodne z faktami, jakie ja dobrze 
znam - byłem bowiem bardzo blisko tych wydarzeń (jak 
również moja rodzina). Cały rekonesans z udziałem ppor. 
„Teresy” „Skały” odbywał się w sośninie opodal mojego 
domu.
 Nie zawracał bym Panu głowy gdyby nie Pański błąd 
co do mojego wieku jak również negowanie mojej przyna-
leżności organizacyjnej. Także i Pan (jak wielu innych) nie 
wspomina o postrzelaniu nas (mnie i mojego ojca Piotra) w 
dniu 30 lipca w godz. popołudniowych na brzegu Wisłoki. 
A przecież w tym dniu w godzinach nocnych, słaniając się, 
dotarliśmy wykrwawieni do Pańskiego domu rodzinnego, 
gdzie nas przenocowano, po czym zawiadomiono księdza 
Gwoździckiego, który sprowadził lekarza dra Paczosę z 
Kołaczyc i po raz pierwszy od 20-tu godzin opatrzono na-
sze rany. Dom Wasz wybraliśmy nieprzypadkowo, bowiem 
Pańska matka (Helena) była moją chrzestną matką.
Ja jakkolwiek byłem zaprzysiężony w oddziale „Teresy” już 
wiosną 1944 roku wraz z moim starszym bratem Albinem, 
to w opisywanej akcji nie braliśmy udziału (poza funkcjami 
łącznikowskimi), żeby się nie zdekonspirować przed bliski-
mi sąsiadami. Rany odniosłem też poza akcją.
 W swoim krótkim wystąpieniu podczas uroczystości 
rocznicowych w dniu 25 lipca 2004 r., które odbyły się 
wyłącznie z mojej inicjatywy, gdyż z tą intencją nosiłem się 
od dawna, nie eksponowałem swojej osoby jako „bohatera”. 
Pragnąłem jedynie podziękować Panu Bogu za ocalenie mnie 
w sytuacji beznadziejnej. Nie mogłem przy tej okazji, nie 
uczcić pamięci niewinnych ofiar tej niefortunnej akcji. Data 
tej uroczystości została (widocznie) potraktowana jako ścisła 
rocznica pacyfikacji. A co dziwniejsze, tę samą datę (tj. 25 
VII) podało przed laty „Podkarpacie”, które zresztą podało 
wówczas wiele innych nieścisłości.
 Co do mojego wieku to mógł Pan pomylić mnie z moim 
młodszym bratem Alfredem, który na wysiedleniu przebywał 
w Brzyskach na plebanii, kiedy już mnie tam nie było (on 
właśnie miał 14 lat).
 Jak się okazuje takie momenty dają możliwość ujawnienia 
wielu kontrowersji. Także kronika szkolna nie jest wolna 
od nich. Jest tam np. zapis, że w czasie akcji 29 lipca 44 r. 
zginęło kilku Niemców. A prawda jest taka, że trzech lub 
czterech Niemców zginęło w czasie ofensywy styczniowej. 
Żołnierze ci byli pogrzebani w rejonie kapliczki opodal szko-
ły bukowskiej, w późniejszym czasie byli ekshumowani.
 Jestem przekonany, że gdyby podczas akcji partyzanckiej 
zginął chociaż jeden Niemiec, to nie takie konsekwencje 
odwetowe ponieśli by okoliczni mieszkańcy.
 Chciałbym też sprostować (może mało istotną) sprawę 

Bukowa, dn. 22. 12. 2004 r.

związaną z rozstrzelaniem tych ośmiu mężczyzn (3 z Bu-
kowej, 5 z Kluczowej). Bowiem niektórzy z nich (Szarek, 
Staniszewski, Rak) rozstrzelani zostali przy (lub w) swoich 
domach.
 Gdy w tak krótkim stosunkowo czasie narosło tyle nieści-
słości przy takim epizodzie, cóż się dziwić tym wszystkim 
przeinaczeniom, przemilczeniom, białym plamom w całej 
naszej historii najnowszej.

Z poważaniem i życzliwością
Jan Tybur

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Redakcji „Wia-
domości Brzosteckich” dużo zdrowia, wiele radości, spokoju 
i miłości.
 Niech Nowy Rok 2005 będzie dla wszystkich ludzi na 
świecie szczęśliwy i przyniesie spełnienie pragnień i marzeń 
o lepszym świecie.
 Życzę wszystkim moim przyjaciołom w Brzostku dużo, 
dużo zdrowia, sił, wytrwałości w pokonywaniu trudów i 
trosk codziennego życia oraz pogody ducha w przeżywaniu 
każdego dnia Nowego Roku 2005 rodak brzostecki

 Adam Szus 
(Abraham Schuss)

Sydney 2004 grudzień

 Powiada, że to było tak w Starym Zakonie
 ale skoro Chrystus Pan, choć z królów pochodził
 między Żydami w chłopskiej stajni się urodził.
 Odtąd więc wszystkie stany porównał i zgodził

Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz

Poemy
Ja czekam na ten dzień, w którym nie
będzie się mówiło o narodach - tylko będzie 
się mówiło o jednej „RASIE” ludzi „SZLACHETNYCH”
marzę o takim rozwiązaniu - powiedzieć 
o sobie tylko jedno jestem CZŁOWIEKIEM

Przeminą urazy Żale nienawiści,
W świętym braterstwie jedności się ziści
Pragnienie ciszy wszystkich zespoli
Wszystkich cierpiących w jednej niewoli
Sen w pokoju wszystkich pogodzi

Wszystko przechodzi powoli
Wielkie szczęście i to co boli
Wszystko przemija jak chce przeznaczenie
I tylko jedno zostaje wspomnienie

Rasizm to jest klęska ludzkości
To jest milionów niewinnych na świecie

Życie jest przypadkiem
a śmierć przeznaczeniem

Bez ludzkiej wolności nie będzie na świecie sprawiedli-
wości

Adam Szus 
(Abraham Schuss)

ur. w Brzostku
SYDNEY 2004 grudzień
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Życzenia świąteczne składane spo-
łeczności Brzostku i lokalnym 

vipom przez gimnazjalistów stały się 
już tradycją. Tym razem zdrowia i 
wszelkiej pomyślności życzyły rzesze 
anielskie. Skrzydlate wariacje, aureole, 
pióra i tiule w śnieżnej bieli - symbole 
dobra i duchowej czystości - doskonale 
harmonizowały ze świąteczną atmo-

sferą Bożego Narodzenia. 
Kolędowanie aniołów gimna-
zjalnych przy szopce na rynku 
budziło żywe zainteresowanie 
mieszkańców.
 Widać, że w Gimnazjum 
w Brzostku nie brakuje twór-
czych pomysłów, a zaanga-
żowanie rodziców i uczniów 

Za duży sukces ucznia, jak i szkoły, 
należy uznać zakwalifikowanie 

się do wojewódzkiego etapu konkursu 
przedmiotowego z informatyki Łukasza 
Szynala - ucznia klasy II gimnazjum w 
Nawsiu Brzosteckim.
 Konkursy przedmiotowe zastąpiły 
dawne „olimpiady” organizowane dla 
uczniów wszystkich rodzajów szkół. 
W tym roku odbyły się eliminacje do 
10 konkursów przedmiotowych na 
poziomie gimnazjów. Sukces Łukasza 
jest tym większy, że jest on jedynym 
uczniem spośród gimnazjalistów naszej 
gminy, który zakwalifikował się do fi-
nału wojewódzkiego. Bliska finału była 
koleżanka z klasy Łukasza, Agnieszka 
Zięba, której do kwalifikacji zabrakło 
2 punktów. To niepowodzenie poweto-
wała sobie Agnieszka kwalifikacją do 
etapu gminnego konkursu „As mate-
matyczny”. Jest ona również laureatką 
ubiegłorocznego ogólnowojewódzkie-
go konkursu informatycznego, który 
organizowała szkoła w Boguchwale.
 Osiągnięcia informatyczne ucznio-
wie zawdzięczają swoim zaintereso-
waniom, opiece nauczyciela Farhata 
Berrahala oraz możliwościom jakie 
stwarza aktywnym uczniom szkoła.
 W Zespole Szkół w Nawsiu Brzo-
steckim nauczanie informatyki trwa 
6lat od klasy IV szkoły podstawowej 
do III klasy gimnazjum. Lekcje z wy-

korzystaniem komputerów odbywają 
również uczniowie klas I-III ćwicząc 
np. swoje umiejętności ortograficzne. 
Szkoła posiada pokaźną ilość eduka-
cyjnych programów komputerowych w 
tym również do nauki j. angielskiego. 
W pracowni komputerowej uczniowie 
mogą korzystać z 13 komputerów, w 
bibliotece z 3, nauczyciele i dyrektor 
z 2. Wszystkie komputery mają stały 
dostęp do Internetu. W ubiegłym roku 
szkolnym w czasie ferii zimowych 

uczniowie uczestniczyli w 10 dniowych 
warsztatach informatycznych a w cza-
sie roku szkolnego korzystali z kółka 
informatycznego. 
 Posiadanie tak dużej liczby dobrych 
komputerów to efekt zaangażowania 
rodziców, pomocy samorządu oraz 
realizacji kilku wygranych konkursów 
grantowych.
 Obecnie wszyscy nauczyciele i 
uczniowie oczekują na nową pracownię 
komputerową przyznaną szkole przez 
Ministerstwo Edukacji a sfinansowaną 
przez Unię Europejską.

U. W.

Sukcesy nie tylko sportowe

Anielskie wariacje

w realizację artystycznych strojów 
aniołów zasługuje na duże uznanie.
Obyśmy w Nowym 2005 Roku 
wszyscy mogli spełnić swe marze-
nia i choć przez chwilę poczuć się 
aniołami.
 Uroczystości poetycko-muzyczne 
organizowane przez Gimnazjum w 
Brzostku w bieżącym roku z pew-
nością pozwolą wszystkim brzo-
stowianom przejść tę metamorfozę, 
bo tylko siła poezji zgodnie z wizją 
Słowackiego może „nas, zjadaczy 
chleba w aniołów przerobić”.

Anioł z gimnazjum
Fot. P. Batycki

Łukasz Szynal jak jedyny z gimnazjalistów naszej gminy zakwalifikował 
się do wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego z informatyki
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