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Wiadomości

Brzosteckie

Fot. J. Nosal
Na tegorocznych Dożynkach Powiatowych w Żyrakowie Gminę Brzostek reprezentowały 

delegacje rolników z wieńcami ze Skurowej, z Przeczycy i Kamienicy Górnej.
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Prezentacja wieńców z Przeczycy i Kamienicy Górnej

Tegoroczne Dożynki Powiatowe odbyły się 
27 sierpnia 2006 r. w Żyrakowie. Starostami 

dożynek byli Halina Ćwik i Jan Duma.
 Po Mszy św. korowód poprowadzony przez ka-
pelę ludową „Brzostowianie” przemaszerował na 
żyrakowski rynek, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. Tu nastąpiło powitanie licznego gro-
na gości przez Wójta Żyrakowa Krzysztofa Mo-
skala. Następnie Starostowie Dożynek wręczyli 
bochen chleba upieczony z mąki pochodzącej z 
tegorocznych zbiorów Staroście Powiatu Stanisła-
wowi Chmurze. Jak nakazuje staropolski obyczaj 
Starosta rozkroił chleb i podzielił go pomiędzy 
zebranych.
 Na Dożynkach Gminę Brzostek reprezentowa-
ły delegacje rolników z wieńcami ze Skurowej, z 
Przeczycy i Kamienicy Górnej.

/fl/

Powiatowe Dożynki 
w Żyrakowie

Zaproszeni Goście Wieniec ze Skurowej 

Występ kapeli „Brzostowianie”
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Setne urodziny
9 września 2006 roku pani Maria 

Korzeń z domu Łazur, mieszkanka 
Przeczycy, świętowała setne urodziny. 

 Urodziła się dokładnie 100 lat temu w 
Bayonne w Ameryce. W wieku jednego 
roku powróciła z rodzicami do Polski 

i zamieszkała w 
Przeczycy. Nigdy 
nie miała łatwe-
go życia. Już jako 
mała dziewczynka 
została oddana do 
posługi u Gręb-
skich w Jodłowej, 
gdyż do domu za-
glądała bieda. Póź-
niej pracowała u 
rodziny Źwięków 
w Zawadce, gdzie 
pomagała w gospo-
darstwie. W 1947 
roku wyszła za mąż 
za Stanisława Ko-
rzenia z Opacionki. 
Wychowała czwo-
ro dzieci - dwóch 
synów i dwie córki. 
Doczekała się 15 wnuków i 16 prawnu-
ków. Obecnie jest najstarszą mieszkanką 
Gminy Brzostek i mieszka wraz z córką 
Janiną Gromek w Przeczycy.
 Z okazji urodzin w domu Jubilatki 
Ksiądz Proboszcz Marek Marcićkiewicz 
odprawił Mszę Świętą, w której uczest-
niczyła rodzina i przybyli goście.
 Po Mszy Świętej życzenia Dostojnej 
Jubilatce złożyli: Ksiądz Proboszcz 

Marek Marcićkiewicz, Wójt Gminy 
Brzostek Leszek Bieniek, kierownik 
placówki KRUS w Dębicy Paweł Jaku-
bus, kierownik USC w Brzostku Wanda 
Lisowska, sołtys Przeczycy Stanisław 
Wal, radny z Przeczycy Alfred Nawra-
caj, a kapela ludowa „Brzostowianie” 
odśpiewała 200 lat.

/fl/

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej

Pani Maria z córką Janiną, wnuczkami i prawnuczką

Życzenia Dostojnej Jubilatce złożyli m. in. wójt Leszek Bieniek i kierownik placówki KRUS w Dębicy Paweł Jakubus

Odrobina szampana w tym wieku chyba nie zaszkodzi
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Szanowni Państwo!

Pragnę przedstawić Państwu zakres 
zadań realizowanych obecnie na 

terenie Gminy Brzostek.
 Zacznę od spraw dotyczących bu-
downictwa drogowego, ponieważ są to 
zadania bardzo ważne dla normalnego 
funkcjonowania całej gminy.
 W samym Brzostku jest obecnie re-
alizowana przebudowa drogi krajowej 
wraz z chodnikami na długości 1.200 
mb. Zadanie to jest realizowane przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad ze środków centralnych. 
Należy się cieszyć, że nasze starania 
o wprowadzenie modernizacji drogi 
krajowej do planu udało się zakończyć 
pozytywnie.
 Ponadto realizujemy zadania doty-
czące budowy dróg gminnych. Obecnie 
powstaje ponad 4 km odcinek łączący 
Wolę Brzostecką z Bączałką. Droga ta 
nie tylko ułatwi komunikację z siedzibą 
gminy, ale ma także znaczenie turystycz-
ne ze względu na piękne widoki oraz 
blisko położony rezerwat „Kamera”. Z 
Urzędu Marszałkowskiego uzyskaliśmy 
pomoc w wysokości 100.000 zł na mo-
dernizację tej drogi.
 Z Biura ds. Usuwania Klęsk Żywio-
łowych uzyskaliśmy wsparcie w wyso-
kości 400.000 zł na naprawę zniszczeń, 
które wyrządziła tegoroczna powódź. 
Z tych środków zostanie sfinansowana 
modernizacja dróg gminnych takich 
jak: Siedliska-Bogusz – Huta (1,5 km), 
Gorzejowa – Podlas (1,0 km), Bukowa 
– Budy (450 mb), Januszkowice k. Dębu 
i Zagórze (600 mb), Skurowa k. Domu 
Ludowego i Capiec (400 mb), Przeczyca 
– Olszynki (200 mb). Oczywiście po-
trzeby są dużo większe, ale to kolejne 
ponad 4 km dróg asfaltowych. Gdy do 
tych zadań dodamy zakończenie, przy 
udziale środków gminnych, budowy 
drogi Głobikówka – Głobikowa oraz 
Brzostek – Błażkowa (długość 800 mb), 
to w roku 2006 mamy ponad 10 km 
nowych dróg na terenie gminy.
 Zdaję sobie sprawę, że potrzeby są 
dużo większe, ale przy wsparciu środ-
ków unijnych jest szansa, że w najbliż-
szych latach większość dróg gminnych 
będzie miała nawierzchnię bitumiczną.
 Nie zapominamy również o budo-
wie chodników. Obecnie realizowany 
jest odcinek w Kleciach (kładka przez 
rzekę Gogołówka planowana jest na 
rok 2007). Dokumentacja techniczna 

Wójt
Gminy
informuje

Przebudowa drogi krajowej w Brzostku

Budowa drogi Wola Brzostecka - Bączałka

Budowa chodnika w Kleciach

Prace budowlane na obiekcie Ośrodka Zdrowia w Smarżowej
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jest gotowa dla ciągów chodnikowych 
w Bukowej, Zawadce Brzosetckiej i 
Kamienicy Dolnej. Ich realizacja jest 
uzależniona od środków finansowych 
zaplanowanych w budżecie gminy.
 Ponadto pragnę poinformować, że 
trwają prace budowlane na obiekcie 
Ośrodka Zdrowia w Smarżowej. W cią-
gu kilku tygodni roboty powinny zostać 
zakończone i po odbiorach oraz wypo-
sażeniu, ośrodek zostanie przekazany 
do wykorzystania przez mieszkańców 
naszej gminy. Problemy lokalowe naszej 
służby zdrowia zostaną rozwiązane.
 Ponadto wykonano część prac re-
montowych na obiekcie GOSiR (m. in. 
trybuna na 606 miejsc siedzących) oraz 
remont Domu Ludowego w Bukowej. 
Oczywiście jest jeszcze szereg prac do 
wykończenia takich jak: drogi, parkingi, 
ogrodzenie, ale całość powinna zostać 
zakończona w 2007 roku.
 Tak w skrócie wygląda obecnie za-
kres robót na terenie naszej gminy.
Korzystając z okazji, w związku ze 
zbliżającym się końcem kadencji prag-
nę serdecznie podziękować wszystkim 
mieszkańcom gminy za współpracę, 
słowa wsparcia oraz uwagi krytyczne. 
Wszystko to pozwoliło nam zrealizować 
szereg ważnych zadań stojących przed 
nami.
 Dziękuję radnym Rady Gminy, soł-
tysom oraz kierownikom wszystkich 
jednostek na terenie gminy.

Leszek Bieniek 

Trybuna na 606 miejsc siedzących na stadionie

Wyremontowany Dom Ludowy w Bukowej Fot. J. Nosal
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SAMOCHODOWE 
MISTRZOSTWA POLSKI 
DZIENNIKARZY
W dniach 8-10 września rozegrana została II Runda Mi-

strzostw Polski Dziennikarzy. Przy organizacji imprezy 
pracował Wicestarosta dębicki Stanisław Skawiński, Bur-
mistrz Pilzna Józef Chmura, Wójt Brzostku Leszek Bieniek 
oraz Wicewójt gminy Dębica Andrzej Reguła. 
 Trasa rajdu, który rozpoczął i zakończył się w Straszęcinie 
przebiegała też przez Gminę Brzostek. Tradycyjnie zabezpie-
czali ją strażacy i policjanci.
 W sobotę 29 września o godz. 10:50 na boisku przy Szkole 
Podstawowej w Brzostku została rozegrana tzw. „próba zręcz-
nościowa” polegająca na tym, by w jak najkrótszym czasie 
przejechać wyznaczoną spiralną trasę i zatrzymać się tak, 
aby linia mety znajdowała się pomiędzy osiami samochodu. 
Zmagania dziennikarzy na boisku szkolnym obserwowało 
sporo kibiców
 Po zakończonej „próbie” Wójt Gminy zaprosił wszystkich 
zawodników, sędziów, policjantów i strażaków do świetlicy 
szkolnej na drugie śniadanie, które przygotowali pracownicy 
Szkoły Podstawowej w Brzostku.
 O 13:30 nastąpił start do drugiego etapu Brzostek - Skurowa 
- Gorzejowa (kapliczka) - Gorzejowa (kościół) - Straszęcin.

 Równocześnie na placu szkolnym odbywały się I Powia-
towe Mistrzostwa w Grillowaniu, w których wzięły udział 
drużyny: z Domu dziecka w Dębicy, z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Brzostku, z Domu Pomocy Społecznej w Dębicy 
i Szkoły Podstawowej w Brzostku.
 Uczestnicy pokazali, że oprócz tradycyjnych potraw na 
grillu można przyrządzić np. szaszłyk z wątróbki drobiowej 
z pieczarką, boczkiem, cebulą i majerankiem, czy ziemniaki 
nadziewane żółtym serem i słonecznikiem, a nawet banana z 
boczkiem i cukinię z czosnkiem.
 Po dokonanej degustacji komisja pod przewodnictwem 
dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie Krystyny Kamińskiej, 
w skład której weszli także Wójt Gminy Brzostek Leszek 
Bieniek, Starosta Powiatu Stanisław Chmura, Radny Powiatu 
Stefan Bieszczad przyznała wszystkim drużynom pierwsze 
miejsca.
 Drużyny, które po raz pierwszy przybyły do Gminy Brzo-
stek w nagrodę  otrzymały prawdziwy chleb wiejski

/fl/

Zmagania dziennikarzy obserwowało sporo kibiców

Start do drugiego etapu

„Próba zręcznościowa”

Komisja miała twardy orzech do zgryzieniaDrużyna z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku
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Panuje niemal powszechne przeko-
nanie, że Brzostek utracił prawa 

miejskie na życzenie swoich miesz-
kańców, którzy chcieli w ten sposób 
zmniejszyć obowiązujące ich ciężary. 
Nic bardziej mylnego! Ostatnio odna-
lazły się ciekawe dokumenty świad-
czące o czymś wręcz przeciwnym. 
Okazuje się, że mieszkańcy uparcie 
zabiegali o obronę miejskiego statusu 
Brzostku, a później domagali się przy-
wrócenia praw miejskich. Pomyśleć, 
że tak szybko zapomniano o wydarze-
niach sprzed pół wieku. 

Wniosek o likwidację gminy Brzo-
stek I
 Brzostek od 1934 r. stanowił odrębną 
gminę wiejską o charakterze miejskim 
– Brzostek I – w odróżnieniu od zbio-
rowej Brzostek II. W 1949 r. ta ostatnia 
gmina uległa podziałowi – część wiosek 
położona na północy utworzyła odrębną 
gminę Siedliska Bogusz. Spowodowało 
to trudności ekonomiczne zarówno 
dla gminy Brzostek II jak i Siedliska. 
Zmniejszeniu uległo terytorium gmin 
i liczba mieszkańców, wzrosła zaś biu-
rokracja (dwa odrębne urzędy wyma-
gały podwójnej obsady). W tej sytuacji 
Gminna Rada Narodowa Brzostek II 
w dn. 18 czerwca 1949 r. uchwaliła 
wniosek w sprawie podjęcia starań o 
przyłączenie gminy jednostkowej Brzo-
stek I do gminy zbiorowej Brzostek II. 
We wniosku skierowanym do Wydziału 
Powiatowego w Jaśle napisano: 
 Gmina jednostkowa Brzostek I jest 
drobną jednostką administracyjną 
położoną w centrum gminy Brzostek II 
liczącą zaledwie ok. 900 mieszkańców, 
zamieszkałych na obszarze 638 ha. 
Ludność gminy Brzostek I trudni się wy-
łącznie rolnictwem i zaliczenie tej gminy 
do gmin o charakterze miejskim, jest 
absolutnie nieuzasadnionym, gdyż brak 
jej jakichkolwiek cech gminy miejskiej.
 Z uwagi na utworzenie nowej jednost-
ki administracyjnej tj. gminy Siedliska, z 
8-miu gromad wchodzących dawniej w 
skład gminy Brzostek II, pożądanym by-
łoby tak ze względów gospodarczo-ad-
ministracyjnych, jak też i finansowych, 
przyłączenie gminy Brzostek I do gminy 
zbiorowej Brzostek II.
 Po utworzeniu gminy Siedliska z 
części gminy Brzostek II, istnienie 
karłowatej gminy Brzostek I w centrum 
uszczuplonej gminy Brzostek II byłoby 
nonsensem ze względów administracyj-
nych, tudzież karygodną rozrzutnością 
oraz marnotrawstwem, ze względów 
finansowych.
 Gmina Brzostek I jako gmina o 
charakterze miejskim, partycypuje w 
podatku gruntowym w 97%, ponadto po-

siada majątek gminny tj. nieruchomości 
gruntowe przynoszące również poważny 
dochód. Pomimo to gmina zbiorowa 
Brzostek II jest obowiązaną do pokry-
wania w 70% wydatków na utrzymanie 
Szkoły Podstawowej i innych zakładów, 
z czego wynika, że zakres działania dwu 
zarządów łączy się w wielu wypadkach 
i czyni zbędnym prowadzenie dwóch 
aparatów administracyjnych.
 Po przyłączeniu gminy Brzostek I do 
gminy zbiorowej Brzostek II odpadłby 
olbrzymi koszt utrzymania podwójnego 
personelu biurowego, a przez wytypo-
wanie najlepszego elementu spośród 
personelu pracowniczego obydwu za-
rządów, można by usprawnić prace w 
połączonej gminie. Odpadłby również 
koszt utrzymania dwu lokali, z których 
jeden mógłby być z powodzeniem użyty 
na inne cele jak szkoła, świetlica, czy-
telnia etc.
 Reasumując powyższe Zarząd Gmin-
ny w Brzostku II uważa, iż korzyści tak 
dla samorządu jak dla państwa i spo-
łeczeństwa, wynikające z przyłączenia 
gminy Brzostek I do gminy zbiorowej 
Brzostek II są tak widoczne, iż nie wy-
magają dodatkowych komentarzy.
 Pismo zostało opatrzone pieczęcią 
gminy Brzostek II i podpisem wójta. 

Odpowiedź radnych z miasteczka 
 Na reakcję nie trzeba było długo cze-
kać. Nawet członkowie zdominowanej 
przez PZPR Gminnej Rady Narodowej 
Brzostek I bardzo ostro ocenili pomysły 
kolegów z gminy zbiorowej. Na posie-
dzeniu w dn. 17 IX 1949 r. dyskusja 
była burzliwa. Uczestniczyli w niej: 
Władysław Kruszyna (wójt), Ludwik 
Sieradzki, Władysław Lis, Walenty 
Kolbusz i Kasper Świtkowski (prze-
wodniczący rady i dyrektor szkoły). 
Konkluzja wyrażona w formie uchwały 
brzmiała jednoznacznie: 
 Gminna Rada Narodowa Brzostek 
I sprzeciwia się kategorycznie przeciw 
wnioskowi Gminy Brzostek II w sprawie 
włączenia obszaru Gminy Brzostek I do 
Gminy Brzostek II.
 Na uwagę zasługuje uzasadnienie 
dołączone do uchwały: 
 Gmina Brzostek I jest gminą o 
odmiennym charakterze od gromad 
gminy Brzostek II, gdyż na podstawie 
posiadanych dokumentów istnieje, jako 
odrębna gmina od roku 1394 i została 
obdarzona przywilejami królów polskich 
i od tego czasu Brzostek był miastem. 
Gmina Brzostek I tytuł miasta utrzymała 
do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 
23 marca 1933 r. o częściowej zmianie 
ustroju samorządu terytorialnego, w 
którym to czasie dobrowolnie przyjęła 
ustrój gminy wiejskiej, pozostawiając 

nadal uprawnienia finansowe gmin 
miejskich, oraz zachowując stale cha-
rakter miasteczka. Mieszkańcy gminy 
Brzostek I, jako miasteczka nie pragną 
przejścia pod opiekę gminy zbiorowej, 
gdyż sami są w stanie gminę swoją utrzy-
mać w lepszym stanie gospodarczym, 
aniżeli pod nową opieką. Jeśli gmina 
zbiorowa Brzostek II nie czuje się na 
siłach własnych utrzymać i chciałaby 
kosztem gminy Brzostek I swój stan pod-
reperować, to tego rodzaju kombinacje 
nie powinny mieć u Władz poparcia. 
Celem zlikwidowania stałych braków 
i kłopotów finansowych w budżetach i 
gospodarce na skutek niesamowystar-
czalności gminy Brzostek II nie należy 
szukać wyjścia przez przyłączenie do 
tej gminy „na ofiarę” gminy Brzostek 
I, gdyż ten „dodatek” i tak nie wypro-
wadzi gminy na właściwy poziom i nie 
doprowadzi do równowagi gospodarki 
budżetowej. 
 Co ciekawe, radni posunęli się 
jeszcze dalej proponując… likwidację 
gminy Brzostek II. 

Naciski władz powiatowych
 Podjęcie uchwały nie zakończyło 
jednak sprawy. Władzom powiatowym 
zależało na połączeniu gmin Brzostek I i 
Brzostek II. Usiłowano wywrzeć nacisk 
na radnych z miasteczka, aby anulowali 
podjęte decyzje. Sprawą zajęto się na 
posiedzeniu rady w dn. 25 II 1950 r., 
a wywołała ona niemałe emocje. Józef 
Szybowicz opowiadał się za utrzyma-
niem wcześniej podjętej uchwały, argu-
mentując, że odpowiada ona interesom 
gminy. Rada powinna nie dopuścić do 
zniesienia samoistnej gminy Brzostek I 
- podkreślał. Z kolei Kazimierz Piłat, 
przewodniczący miejscowego koła ZMP 
poinformował, że na zebraniu ogólnym 
ZMP opowiedziano się za utrzymaniem 
gminy Brzostek I, jako gminy jednost-
kowej, ponadto apelowano o podjęcie 
starań o nadanie Brzostkowi pełnych 
praw miejskich. Ludwik Sieradzki pod-
kreślał, że „liczy się głos ludności”, co w 
latach terroru stalinowskiego wcale nie 
było oczywiste. Wtórował mu przewod-
niczący rady Kasper Świtkowski stwier-
dzając, że Rada zawsze będzie bronić 
interesów mieszkańców […], że należy 
kierować się żądaniami ogółu ludności. 
Na wniosek Adama Janika, ze „względu 
na doniosłość tej sprawy”, na dzień 4 
III 1950 r. zwołano nadzwyczajne po-
siedzenie GRN. Świtkowski odnosząc 
się do wniosku o nadanie Brzostkowi 
pełnych praw miejskich zalecał, by ZMP 
skierowało go do Prezydium GRN, a „ta 
wniosek kieruje na radę”. 
 Kolejne zebranie rady odbyło się w 
wyznaczonym terminie, a uczestniczyło 
w nim 250 mieszkańców Brzostku, co 
świadczyło o dużym zainteresowa-

W obronie praw miejskich

Jednym głosem przed 56-laty

7

Dokończenie na stronie 8
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niu tą sprawą. Wszyscy bez wyjątku 
podkreślali konieczność utrzymania 
odrębności samorządowej Brzostku i 
podjęcia starań o odzyskanie pełnych 
praw miejskich. Takie też były decyzje 
radnych, którzy nie ulegli sugestiom i 
naciskom wywieranym przez władze 
powiatowe (patrz zamieszczony poniżej 
protokół z posiedzenia). 
 Władysław Lis, delegat Rady udał się 
do Ministerstwa Administracji Publicz-
nej w Warszawie, by złożyć wniosek o 
przywrócenie Brzostkowi pełnych praw 
miejskich. Sprawozdanie z wyjazdu 

złożył na posiedzeniu GRN w dn. 29 
IV 1950 r. W ministerstwie usłyszał, że 
„sprawa ta zostanie przedyskutowana i 
pomyślnie załatwiona”. Stało się jednak 
inaczej – stalinowskie władze nie zamie-
rzały uwzględniać postulatów ludności. 
Ministerstwo Administracji Publicznej 
wdrażało właśnie w życie ustawę z 20 
III 1950 r. o jednolitych organach wła-
dzy państwowej. W istocie oznaczało to 
stopniową likwidację resztek samorząd-
ności lokalnej. Urzędy gminy w 1950 r. 
zmieniły nazwę – stały się Prezydiami 
Gminnej Rady Narodowej, a w praktyce 
organami władzy państwowej. Komu-
niści argumentowali, że w ten sposób 

„zbliżają władzę do ludu”. Faktycznie 
chodziło o większą centralizację i lepszy 
nadzór nad społeczeństwem. Miesz-
kańców nie pytano o zdanie – decyzje 
zapadały w Warszawie, a dyrektywy 
płynęły z Moskwy. W 1954 r. utworzono 
gromady złożone z kilku wsi, które mia-
ły upodobnić polski ustrój do wzorów 
sowieckich. Gminy uległy likwidacji, 
a Brzostek stracił swój miejski status. 
Czy mogło być inaczej? Ważniejsza, 
niż odpowiedź na to pytanie, wydaje 
się konkluzja, że dziś mieszkańcy znów 
mogą sami decydować o swoim losie. 

Ks. Bogdan Stanaszek

Protokół Nr III/50
 spisany w dniu 4 marca 1950 r. z odbytego nadzwyczajnego 
plenarnego posiedzenia Gminnej Rady Narodowej w Brzostku 
I w lokalu budynku Domu Ludowego pod przewodnictwem 
przewodniczącego Rady Ob. Kaspra Świtkowskiego.
 Protokolant zebrania sekretarz Zarządu Gminnego Ob. 
Michalik Bolesław. 
 Obecni członkowie Gm. Rady Nar. Ob. Ob. Kruszyna Anna, 
Frączek Julia, Piłat Kazimierz, Dziurdzik Jan, Janik Adam, 
Kruszyna Władysław, Kolbusz Walenty, Lis Władysław, dr 
Majewski Jan, Sieradzki Franciszek, Sieradzki Ludwik, Sajdak 
Kazimiera, Żygłowicz Mieczysław. 
 Nieobecny nieusprawiedliwiony Ob. Czech Jan. 
 Na zebraniu obecnych około 250 osób publiczności. 
Przewodniczący witając zebranych podał do wiadomości, iż 
działając na podstawie art. 18. § 1. ustawy z dnia 11 września 
1944 r. o zakresie działania rad narodowych (Dz. U. RP Nr 5 
poz. 22) zwołał dzisiejsze nadzwyczajne posiedzenie Gminnej 
Rady Narodowej. 
 Następnie skonstatował, iż zaproszenie na dzisiejsze posie-
dzenie zostało wszystkim członkom należycie doręczone i że 
zebrał się dostateczny komplet radnych do powzięcia ważności 
uchwał, wymagany w art. 20 cytowanej wyżej ustawy, otwarł 
obrady o godzinie 18, zagajając posiedzenie następującym 
porządkiem dziennym:
 1. Reasumpcja uchwały Gminnej Rady Narodowej z dnia 
17 września 1949 r. (Protokół Nr 7, pkt. 8) w przedmiocie 
połączenia gminy Brzostek I i gminy Brzostek II. 
 2. Wnioski

Uchwały:
 ad 1). Przewodniczący Ob. Świtkowski Kasper podał 
obecnym do wiadomości, że Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej w Jaśle przy rozpatrywaniu naszej uchwały z dnia 17 
września 1949 r. w przedmiocie wypowiedzenia się na wniosek 
gminy Brzostek II dotyczącego przyłączenia naszej gminy do 
gminy Brzostek II postanowiło zwrócić się do naszej Rady o 
powzięcie uchwały o reasumpcji uchwały z 11 września 1949 
r. w tym kierunku, ażeby połączyć obie gminy. 
 Następnie przewodniczący polecił sekretarzowi Ob. Micha-
likowi Bolesławowi odczytać tekst uchwały z dnia 17 września 
1949 r. zawartej w protokole z dnia 17 września 1949 r. Nr 7., 
punkt 8., który tenże w całości odczytał.
 Nad sprawą tą przewodniczący otwarł dyskusję, w czasie 
której na wniosek Ob. Sieradzkiego uchwalono nie zamykać 
listy zgłaszających się do głosu, ale każdy może zabierać głos 
w dyskusji, aż do wyczerpania tematu.
 Następnie przewodniczący udzielił głosu radnemu Ob. 
Władysławowi Lisowi, który w swym przemówieniu stwierdził, 
iż jest zdania, że Gminna Rada Narodowa winna utrzymać 
nadal naszą gminę, jako samoistną z tym, że należałoby 
wdrożyć starania o nadanie Brzostkowi pełnych praw miasta, 
gdyż Brzostek posiada stare tradycje miasta i istnieje jako 
miasto od wcześniejszych wieków niźli miasto Jasło. Gmina 
Brzostek I, jako gmina samodzielna posiada większe widoki 

rozwojowe w przyszłości oraz jest finansowo i gospodarczo 
o wiele silniejsza i samowystarczalna od gminy Brzostek II. 
Ewentualne połączenie obydwóch gmin nie przyniosłoby 
Brzostkowi żadnych korzyści, a raczej przyniosłoby duże straty 
i większe obciążenia dla mieszkańców Brzostka. 
 Na uzasadnienie tych twierdzeń daje dla przykładu połą-
czenie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Brzostek 
i Klecie, które przed połączeniem jako samodzielne, dawały 
mieszkańcom swych zasięgów działalności o wiele więcej 
korzyści, aniżeli obecnie, kiedy przez to połączenie specjalnie 
są traktowane po macoszemu mieszkańcy gminy Brzostek I. 
 Dalej postawił zapytanie, dlaczego nasza gmina ma być 
ofiarą dla gminy Brzostek II? […]
 W zakończeniu swego przemówienia, mówca stwierdził, iż 
członkowie Rady są odpowiedzialni wobec ogółu ludności za 
losy naszej gminy i zgłosił wniosek o nie przyjęcie zalecenia 
reasumpcji uchwały z dnia 17 września 1949 r. z tym, że należy 
domagać się nadania Brzostkowi pełnych praw miasta. 
 Przemówienie Ob. Lisa przyjęte zostało długotrwający-
mi okrzykami i oklaskami. Z kolei przewodniczący udzielił 
głosu Ob. Sieradzkiemu Franciszkowi, który nawiązując do 
przemówienia poprzedniego mówcy Ob. Lisa Władysława i 
potwierdzając jego wywody, zaznaczył, iż tendencją naszego 
Państwa, opartego na zasadach socjalizmu jest nie znosić, 
ale rozbudowywać miasta, a my widzimy, iż Brzostek oparty 
na wiekowych tradycjach, ma ku temu możliwości i widoki. 
Przemówienie to przyjęte zostało oklaskami. 
 Następnie przewodniczący udzielił głosu Ob. Kolbuszowi 
Walentemu, który omawiając dzisiejsze zagadnienie podkre-
ślił, iż Rada nasza w swej uchwale z dnia 17 września 1949 
r. wyraziła już swoje stanowisko odnośnie wysuniętego przez 
Gminę Brzostek II wniosku i dlaczego znowu obecnie jesteśmy 
wzywani do wyrażania swego stanowiska w tej samej sprawie. 
Rada nasza podejmując tą uchwałę wyraziła swoją niezgod-
ność na połączenie tych gmin. Jeśli nasza gmina wytrzymała 
różne ciosy jeszcze za dawnych wieków, kiedy hordy tatarskie 
zniszczyły nasze miasto, kiedy Szwedzi dokonali zniszczeń, 
kiedy pożary spaliły prawie doszczętnie wszelkie budynki wraz 
z mieniem ludności, następnie wojna 1914 r. i wojna ostatnia, 
to i obecnie, kiedy Świat dąży do stałego pokoju światowego 
możemy mieć lepsze perspektywy rozwoju. Kiedy się dużo 
mówi o odbudowie miast, dlaczego mamy likwidować nasze 
miasteczko, które posiada tak stare tradycje? W zakończeniu 
swego przemówienia mówca złożył wniosek o zreasumowaniu 
uchwały Rady z dnia 17 września 1949 r. w tym kierunku, 
że Rada Gminna postanawia utrzymać nadal Brzostek, jako 
gminę jednostkową bez przyłączania sąsiednich gromad z tym, 
że zarazem postanawia się wdrożyć starania o uzyskanie peł-
nego ustroju miasta. Przemówienie to przyjęto długotrwałymi 
oklaskami. 
 Z kolei przewodniczący udzielił głosu Ob. Piłatowi Sta-
nisławowi z publiczności. Mówca w imieniu prywatnych 
obywateli stwierdził, iż ogół podtrzymuje wiekowe tradycje 
Brzostka, jako miasta, które datują się od XIII wieku i domaga 
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się utrzymania dalej swych tradycji miejskich. Zaznaczył, że 
jeśli odbudowuje się inne zniszczone miasta, to i nasze mia-
steczko ma to samo prawo. (Oklaski).
 Następnie przewodniczący udzielił głosu następnemu 
mówcy z publiczności Ob. Rasiowi Antoniemu, który w prze-
mówieniu swym stwierdził, jak obecnie wszelkimi sprawami 
ogólnymi winno kierować, się wolą ogółu ludności, tak też 
i Rada Gminna winna kierować się wolą ogółu utrzymania 
naszego miasteczka dalej samodzielnego. Rada Gminna winna 
starać się o rozbudowę i starać się u Władz o stworzenie ja-
kichś ośrodków przemysłowych, które dałyby ludności zajęcie, 
a przez to podnosiłby się rozwój miasta. 
 Z kolei przewodniczący udzielił głosu następnemu mówcy 
z publiczności Ob. Józefowi Szybowiczowi, który stwierdził, 
iż wniosek radnego Ob. Walentego Kolbusza jest celowy i 
jest odbiciem woli ogółu ludności. Po zakończeniu dyskusji, 
Gminna Rada Narodowa na wniosek radnego Obywatela 
Walentego Kolbusza powzięła jednogłośnie następującą 

Uchwałę Nr.1/50.
 Gminna Rada Narodowa Brzostek I w Brzostku, na po-
siedzeniu w dniu dzisiejszym działając na podstawie art. 43, 
ust. (l), punkt u) Ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej 
zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. RP Nr 35, 
poz. 294) niniejszym uchwała zreasumować uchwałę Gminnej 
Rady Narodowej z dnia 17 września 1949 r. (Protokół Nr 7, 
pkt. 8) w przedmiocie połączenia gminy Brzostek I z gminą 
Brzostek II w sposób następujący: 
 Gminna Rada Narodowa Brzostek I sprzeciwia się katego-
rycznie przeciw wnioskowi Gminy Brzostek II w przedmiocie 
połączenia Gminy Brzostek I z Gminą Brzostek II oraz po-
stanawia utrzymać nadal Gminę Brzostek I jako gminę jed-
nostkową na dotychczas posiadanych prawach finansowych 
gmin miejskich oraz postanawia wszcząć starania o nadanie 
Brzostkowi pełnych praw gminy miejskiej. 
 Uzasadnienie:
 Gmina Brzostek I istnieje według posiadanej kroniki od 
XIII wieku, jako miasto, obdarzone wysokimi przywilejami 
przez króla Władysława Jagiełłę. Miasto to mimo kilkakrot-
nych zniszczeń (przez napad Tatarów, przez Szwedów, przez 
pożary, wojnę 1914 r. oraz wojnę 1939 r. potrafiło się utrzy-

mać. Brzostek posiada własny majątek samorządowy, który 
przynosi rokrocznie poważne dochody na pokrycie wydatków 
budżetowych. Gmina Brzostek I jest gminą o zupełnie odmien-
nym charakterze od gromad Gminy Brzostek II. 
 Brzostek, jako miasto istniał do roku 1934. W tymże roku 
przy reorganizacji gmin jednostkowych na gminy zbiorowe 
na zasadzie ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej 
zmianie ustroju samorządu terytorialnego, Gmina Brzostek 
przyjęła dobrowolnie ustrój gminy wiejskiej, pozostawiając 
nadal stale charakter miasteczka i zachowując uprawnienia 
finansowe gmin miejskich. Mieszkańcy Gminy Brzostek I, 
jako miasteczka nie pragną przejścia pod „opiekę” gminy 
zbiorowej Brzostek II, gdyż sami są w stanie i lepiej gminę 
swoją utrzymać w lepszym stanie gospodarczym, aniżeli pod 
„nową opieką”. 
 Przyłączenie gminy Brzostek I do gminy Brzostek II 
wcale nie uzdrowi stałych braków i kłopotów finansowych 
w budżecie i gospodarce na skutek niesamowystarczalności 
gminy Brzostek II i tego rodzaju kombinacje nie wyprowadzą 
Gminy Brzostek II na właściwy poziom, oraz nie doprowadzą 
do równowagi gospodarki budżetowej, gdyż majątek gminy 
po myśli prawa pozostałby nadal majątkiem w tym wypadku 
gromady. 
 Gminna Rada Narodowa; jest reprezentantem ogółu lud-
ności gminy i działa zgodnie z zasadami, że wszelkie decyzje, 
jakie ma powziąć, musi podejmować zgadnie z wolą ogółu 
ludności. 
 Dzisiejsze nadzwyczajne posiedzenie, zwołane w poruszo-
nej sprawie dało dowody interesowania się tą sprawą przez 
ogół mieszkańców gminy, czego dowodem jest obecność około 
250 osób publiczności oraz zabieranie głosów w dyskusji przez 
osoby z publiczności.
 Gminna Rada Narodowa działając po linii woli ogółu 
mieszkańców, woli, która wyrażona została powszechnie, 
postanowiła powziąć wyżej sprecyzowaną uchwałę. 
 Na tym posiedzenie i protokół zakończono i podpisano o 
godzinie 20.55. 

Protokolant: B. Michalik
Przewodniczący: Kasper Świtkowski

Brzostek, 17 VII 2006

Wójt Gminy w Brzostku
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej 

zwraca się z wnioskiem o podjęcie oficjalnych konsultacji 
społecznych zmierzających do przywrócenia Brzostkowi praw 
miejskich. Sprawa ta jest obecnie przedmiotem ożywionej 
dyskusji, a duża część mieszkańców naszej miejscowości 
opowiada się za przyśpieszeniem działań zmierzających w 
tym kierunku. Świadczą o tym wypowiedzi publikowane na 
łamach „Wiadomości Brzosteckich” oraz wyniki sondażu 
internetowego przeprowadzonego pod koniec 2005 r. (www.
brzostek.kw.pl). Okazję do podjęcia konsultacji daje zbliżają-
cy się jubileusz 640-lecia nadania praw miejskich Brzostkowi 
(18 VI 2007 r.). Wydarzenie to mogłoby być doskonałą okazją 
do przywrócenia naszej miejscowości należnego jej statusu. 
Zwracamy uwagę, że Brzostek spełnia wszystkie kryteria 
stawiane osiedlom o charakterze miejskim. Liczba miesz-
kańców przekracza 2500, większość z nich utrzymuje się z 
pracy pozarolniczej; znajdują się tu ważne dla okolicznych 
wiosek urzędy i instytucje: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Ośrodek 
Zdrowia, Komisariat Policji, Bank, Poczta, Dom Kultury, 
Parafia Rzymskokatolicka. W Brzostku działają liczne orga-
nizacje społeczne (m.in. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Gminy Brzostek, Klub Sportowy „Brzostowianka”, OSP, 
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nieść 
Nadzieję”, Towarzystwo Miłośników Ziemie Brzosteckiej), 
wydawane są także gazety lokalne. Miejscowość zachowała 

miejski charakter zabudowy z rynkiem wytyczonym w okresie 
średniowiecza i posiada nowoczesną infrastrukturę (wodociąg, 
kanalizacja, wywóz nieczystości). Ważkim argumentem są 
tradycje historyczne. Analiza dziejów Brzostku pokazuje, 
że zawdzięczał on swój rozwój właśnie posiadaniu praw 
miejskich, co dobrze rozumieli nasi przodkowie walcząc 
wielokrotnie o ich utrzymanie (głośne spory w XVIII w.). 
Dzięki miejskiemu statusowi w Brzostku miał swoją siedzibę 
Sąd Grodzki (do 1939 r.), a nawet Urząd Powiatowy (1854-
1867). Liczne publikacje historyczne dokumentują rozwój 
naszej miejscowości na przestrzeni wieków, a kolejne zostaną 
opublikowane w roku jubileuszowym. Mamy nadzieję, że 
również w obecnych czasach odzyskanie praw miejskich 
przyczyni się do zdynamizowania rozwoju Brzostku. Dzięki 
temu zyska on silniejszą pozycję w powiecie dębickim i wo-
jewództwie podkarpackim. Może to pomóc w pozyskiwaniu 
inwestorów i dotacji na rozwój zakładów przemysłowych, 
które poprawią sytuację na rynku pracy. Status miejski sto-
licy gminy nie ograniczy możliwości starania się o fundusze 
na rozwój obszarów wiejskich. Mamy nadzieję, że zmiany 
te wpłyną także na poprawę estetyki naszej miejscowości 
i rozwój kultury (np. współpraca z miastami partnerskimi). 
Liczne argumenty świadczące o potrzebie przywrócenia praw 
miejskich podawano już w toku dyskusji na łamach „Wiado-
mości Brzosteckich”. 
 Oczekujemy, że Urząd Gminy będzie koordynował działa-
nia podjęte w środowisku, a zmierzające do wszczęcia proce-
dury odzyskania praw miejskich, co będzie służyć rozwojowi 
naszej gminy. 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej
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Z Brzostku rodem...
„Kochasz ty dom, rodzinny dom, 
Co w letnią noc, skroś srebrnej mgły, 
Szumem swych lip wtórzy twym snom, 
A ciszą swą koi twe łzy?...”

M. Konopnicka „Pieśń o domu”

Schyłek tego lata jest kapryśny i dość 
ciężki dla ludzi żyjących z pracy na 

roli. Lipcowa susza i sierpniowe deszcze 
dają znać w zbiorach z pól naszych. Po 
niebie ciągną ciężkie, ołowiane chmury, 
tu i ówdzie rozdzierane przez rwący wiatr. 
Drogi polne mokre, przeorane koleinami 
traktorów i ciężkiego sprzętu rolniczego. 
Pola puste, szare, tylko gdzie niegdzie 
czerwone maliny i kolorowe jabłka przy-
pominają, że nadciąga jesień.
 Wrzesień – miesiąc rozpoczynający 
rok szkolny. Tysiące dzieci i młodzieży 
robi zakupy podręczników, przyborów 
szkolnych, strojów sportowych – wszyst-
kie oszczędności rodziców – i to jeszcze 
mało – wydane na wyposażenie pociech 
do szkoły. Ale też wrzesień to wspomnie-

nie tragedii narodowej sprzed 66 laty 
– najazd wojsk hitlerowskich na nasz kraj, 
a potem długie lata okupacji, cierpień, ter-
roru, zniszczeń i ograniczenie tożsamości 
narodowej. I przez te lata trzeba było żyć 

– a rodziny borykały się z ogromnymi 
problemami dnia codziennego.
 Tegoroczny wrzesień utopiony w nie-
śmiałe kolory jesieni, daje czas refleksji 
i wspomnień o tych, którzy byli wśród 
nas, pracowali, wycho-
wywali dzieci, dzisiaj 
ich nie ma – pokolenie 
młodych pozostało. Je-
stem w Kamienicy Dol-
nej, patrzę na przepięk-
ny widok z przełomem 
Wisłoki, monumentalny 
masyw lasu ciągnący 
się od Przeczycy, prze-
mykające z „szybkością 
błyskawicy” pojazdy i 
zastanawiam się, jak żyło 
się tutaj przed laty, kiedy 
w domach nie było wy-
godnych łazienek, gazu, 
prądu elektrycznego, sa-
mochodów – a przecież 
życie płynęło wartko i jeszcze pewnie 
spokojniej, jak dzisiaj. W tej scenerii 
szukam domu rodzinnego zacnej i szla-
chetnej rodziny, spokojnych, pracowitych 
i niezwykle skromnie żyjących Golców.
 Irena i Józef Golcowie znani w całej 
gminie, bo któż nie korzystał z ich skle-
piku w Kamienicy Dolnej, czy z mąki 
wyprodukowanej w młynie gorzejow-
skim, kto nie korzystał z późniejszych 
wypieków cukierniczych – drożdżówek, 
pączków, ciast, ciasteczek, tortów, czy też 
smakowitych wielorakich lodów.
 Irena Golcowa była córką Zofii i Józe-
fa Grębskich z Jodłowej. Z domu wynio-
sła dobre wychowanie, zamiłowanie do 
pracy, miłość oraz niezwykłą życzliwość 
i chęć niesienia pomocy potrzebującym. 
Miłość Boga i bliźniego wyniesiona z 
domu rodzinnego pozostała w jej sercu 
na zawsze. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej pracowała w sklepie u Nyczów 
w Tarnowie. Pochodziła z wielodzietnej 
rodziny i szybko trzeba było się uczyć 
życia na własną rękę. Tutaj poznawała 
zasady dobrego, uczciwego handlu, tutaj 
nabierała ogłady towarzyskiej i zasad 
porządnego życia w rodzinie i wśród 
koleżeństwa.
 Józef Golec wywodził się z Kamienicy 
Dolnej, ojciec jego zmarł po I wojnie 
światowej, a on stał się jedynym żywicie-
lem rodziny. Jako młody chłopiec szybko 

nauczył się dorosłego 
życia, wszelkich prac 
w gospodarstwie oraz 
dobrego współżycia z są-
siadami. Przyjaźnił się z 
posłem Berkiem, pozna-
wał myśl o niepodległej 
i wolnej Polsce. Jednak 
wybuch II wojny świato-
wej zniweczył te marze-
nia i zmusił go – tak jak i 
wszystkich Polaków – do 
przetrwania. Naprawiał 
buty, jeździł po skóry do 
Radomia i Warszawy i z 
nich wykonywał naprawy 
obuwia. Swoimi zdolno-

ściami manualnymi pomagał także party-
zantom łatając im buty, dzieląc się pro-
duktami rolnymi, przenosząc informacje, 
goszcząc ich w domu. Wojna wyrobiła w 
nim jeszcze większą odpowiedzialność za 

losy rodziny. Pełnił funkcję sołtysa wsi, 
był doradcą i przyjacielem sąsiadów, nic 
też dziwnego, że był ojcem chrzestnym 
niemal wszystkich dzieci w tamtych 

czasach urodzonych w Kamienicy Dol-
nej. Prowadził sklep, a po towar jeździł 
do Tarnowa i tam właśnie poznał swoją 
przyszłą żonę Irenę. Chociaż był od niej 
13 lat młodszy jednak dzięki pogodzie du-
cha, życzliwości, uczciwości i niezwykłej 
rzetelności zaskarbił sobie miłość.
 Rok 1945 przynosi koniec wojny i 
okupacji, powrót do zburzonych domów, 
odbudowę ze zniszczeń wojennych, a 
Irena Grębska i Józef Golec 14.X 1945 
r. biorą ślub i zakładają rodzinę. Józef 
kupuje w centrum wsi budynek od Żyda, 
zamieszkuje tam i razem z żoną prowadzą 
sklep spożywczy i ogólny. Borykają się 
z trudami życia codziennego. Na świat 
przychodzą dzieci – prowadzenie skle-
pu, gospodarstwa i opieka nad dziećmi, 
wielość różnorakich obowiązków zmusza 
Irenę i Józefa do zatrudnienia pomocy 
domowej. Sklep jak wszystkie prywat-
ne sklepy w tym czasie nękają ciągłe i 

Golcowie w Gorzejowej z synami

Józef Golec z synem Kazimierzem i Zbigniewem

Irena Golec Józef Golec
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uciążliwe kontrole finansowe. Władze 
komunistyczne po wojnie w Polsce za-
dbały o to, aby zlikwidować prywatną 
inicjatywę. Kontrole w dzień i w nocy, 
domiary i bardzo wysokie kary finansowe 

za bardzo drobne, często wyimaginowane 
uchybienia, doprowadzają do likwidacji 
większości sklepów prywatnych prowa-
dzonych w okolicy, tak też staje się ze 

sklepem Golców w Kamienicy Dolnej. 12 
lat po wyzwoleniu wyjeżdżają Golcowie 
z trójką dzieci Izabelą, Emilią i Kazimie-
rzem do Gorzejowej, gdzie kupują schedę 
wraz z młynem od Ziaji, ponieważ młyn 
wodny był w kiepskim stanie i nie było 
co upaństwawiać. Golcowie prowadzą 
działalność gospodarczą, własne gospo-
darstwo, tam przychodzi na świat jeszcze 
dwóch synów Stanisław i Zbigniew. Józef 
trudzi się bardzo w pracy młynarza młyna 
wodnego, wymienia maszyny, naprawia, 
czeka na opady deszczu – miele zboże 
– czyni usługi dla ludności całej gminy 
i okolic. Ściągają rolnicy z workami 
pszenicy, żyta do przemiału na mąkę 
chlebną, pytlowaną, śrutę, paszę dla zwie-
rząt. Przecież w każdym domu wiejskim 
stał piec chlebowy opalany drewnem, a 
wypieki z niego były niepowtarzalne, 
pachnące, chrupiące, smaczne. Pracy 
w młynie było dużo, pomimo ciągłych 

remontów i napraw starego młyna uza-
leżnionego od wody z jazu, zatrudnił po-
mocników. Praca po opadach deszczu wre 
jak w tej ludowej piosence „...woda zboże 
miele, młynarz podskakuje, a maleńki 

syn młynarza worki za-
wiązuje...”. Coś prawdy 
z tej przyśpiewki jest, bo 
chłopcy Golców dorastali 
patrząc na ciągłą, rzetelną 
i sumienną pracę ojca, 
uczyli się dokładności i 
uczciwości, wyrastali w 
miłości do ludzi i pracy i 
tak zostało do dziś.
 Irena Golcowa nie-
zwykle ciepła kobieta, 
spokojna i życzliwa są-
siadka, wzorowa matka, 
a jeszcze do tego tytan 
pracy nauczyła tego sa-
mego swoje dzieci. Sama 

otoczona była niezwykłą 
przyjaźnią, ciągle w soboty odwiedzały 
ją znajome, kumy, sąsiadki, rozmawiały 
o nowych sposobach prowadzenia gospo-
darstw, wymieniano przepisy kulinarne, 
bo pani Irena była członkiem Koła Go-
spodyń Wiejskich, czytała pisma kobiece, 
a potem z członkiniami Koła dyskutowa-
ła. Oprócz rozlicznych zajęć domowych 
– piątka dzieci – prowadzeniu kuchni i 
ogrodu, hodowli drobiu i zwierząt do-
mowych, prowadziła wychów i sprzedaż 
kurcząt. Poza przyziemnymi zajęciami w 
domu panowała atmosfera spokoju i miło-
ści. Na odpust u Grzegorza „na Górach” 
– w Gorzejowej – dom zamieniał się w 
dużą świetlicę, w której przyjmowani 
byli znajomi i rodzina z Jodłowej, bogaci 
i biedni sąsiedzi, a matka i ojciec z gro-
madką dzieci szli do kościółka na sumę 
odpustową, a potem wracali z dziećmi, 
które niosły kolorowe karmelki, całuska 
i serduszka zakupione na straganach 
odpustowych. Irena hojną ręką kładła 
na tacę kościelną i potrzeby kościoła nie 
tylko w Gorzejowej, ale też w Przeczycy, 
przy budowie kościoła – kaplicy w Ka-
mienicy Dolnej, Brzostku i wielu innych 
kapliczek w okolicy. Jej dobroduszność 
znana była w całej okolicy. Dzieci dora-
stały, a rodzice snuli marzenia o dobrym 
wykształceniu, dobrych zawodach, o 
lepszym niż ich własne życie dorosłe, a 
przykład w domu był znakomity. Rodzice 
żyli spokojnie, cicho, bez 
awantur, pijaństwa, bez 
palenia papierosów, w 
bogobojności i miłości 
dla drugiego człowieka. 
Nic też dziwnego, że 
dobre wychowanie dało 
wspaniałe rezultaty, bo 
każde z dzieci Golców 
założyło własną rodzinę, 
a to jest przykładem spo-
kojnego i pracowitego 
życia.
 Najstarsza córka Iza-
bela po dobrym wykształ-
ceniu ekonomicznym 
wyszła za mąż za Jana 

Cetera i mieszka w Krakowie. Z tego 
małżeństwa jest dwie córki. Katarzy-
na – siostra Amata, Karmelitanka od 
Dzieciątka Jezus w Krakowie-Balicach, 
mistrzyni postulatu, zastępca przełożonej, 
jest na piątym roku pedagogiki. Eliza 
jest po Akademii Pedagogicznej, pracuje 
w szkole. Druga córka Emilia jest ab-
solwentką Politechniki Rzeszowskiej o 
kierunku inżynier budowlany, pracuje w 
Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Tarnowie. Jej syn Michał jest magistrem 
inżynierem ochrony środowiska, pracuje 
w Krakowie. Córka zaś Irena jest magi-
strem rehabilitacji w Tarnowie.
 Młyn w Gorzejowej odziedziczył 
syn Kazimierz, ale obecnie nie pracuje 
– zmieniły się warunki atmosferyczne, 
a młyn wymaga gruntownego remontu. 
Kazimierz Golec ożenił się z Haliną 
Czekaj, kupili dom w rynku w Brzostku 
i prowadzą małą gastronomię. Można tu 
zjeść smaczne naleśniczki, pierożki, do-
brą pizzę własnej produkcji, wypić kawę, 
herbatę, soczek wewnątrz lokalu lub 
pod parasolami na świeżym powietrzu, 
a wszystko jest smaczne, dobrze podane 

i w niskich cenach. Z tego małżeństwa 
jest troje dzieci: Piotr uczeń technikum 
rolniczego w Kleciach, Maksymilian 

Młyn Golców w Gorzejowej

Rodzeństwo Golców

S. Amata - córka Izabeli Kazimierz Golec z synem

Dokończenie na stronie 12
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Zuzanna Rogala, emerytowana nauczycielka 

Brzostek – moja rodzinna miejscowość przepięknie poło-
żona na wzgórzu, z którego monumentalnie widniejący 

kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego 
stoi na pieczy rozciągniętej mieściny w dolinie Wisłoki, na 
południe pod Klecie, Opacionkę i Januszkowie, na wschód 
pod Kamerę a na zachód pod zawadzkie lasy i pola.
 Mieścina naznaczona, jak wszystkie polskie miejscowości, 
swoją historią, własną kulturą, swoimi radościami i smutkami. 
Kiedyś, przed wiekami osada, mieścina, potem miasteczko 
z nadanymi prawami miejskimi aż wreszcie obecnie wieś. 
Penetrując historię naszej okolicy wczytujemy się w czasy 
rozkwitu kiedy to zawadzka Budkowa była terenem brzoste-
ckiego handlu wyrobami rzemieślniczymi a Nawsie jakby 
było częścią miasta. Przecież z Brzostku pochodzi wielu Pola-
ków, kiedy po ukończeniu szkół i studiów pozostali w dużych 
miastach i pracują na wysokich stanowiskach państwowych, 
oświatowych, naukowych.
 A dzisiejsza młodzież – też wspaniała i zdolna – gdzie ona 
jest? Dlaczego w większości nie wraca – bo nie ma miejsc 
pracy, bo upadły nawet te małe środowiskowe zakłady pracy, 
bo nie ma zaplecza kulturalnego, bo widać ciągłą paupery-
zację społeczeństwa, bo życie tutaj w moim grodzie staje się 

nijakie i jeszcze można by wyliczać wiele powodów, które 
sprawiają, że nasi wykształceni chłopcy i dziewczęta wolą 
jechać do Anglii, Hiszpanii, Włoch, Irlandii aniżeli zostać i 
pracować wśród swoich. Aby choć trochę ratować ten stan 
rzeczy – myślę – że należy zadbać o przywrócenie praw 
miejskich Brzostkowi.
 Widzimy, że miejscowości okoliczne, które wyzwoliły się 
ze statusu wsi są dzisiaj prężnymi miasteczkami, w których 
ludzie pracują i trochę lepiej żyją. Przecież miasta otrzymują 
większe dotacje na oświatę, kulturę, zdrowie itp. i mają więk-
sze szanse na rozwój drobnych zakładów pracy, a o to nam 
wszystkim najbardziej chodzi.
 Marzą mi się znowu tętniące szkoły życiem popołudnio-
wym z zajęciami muzycznymi, sportowymi, teatralnymi, 
tanecznymi, komputerowymi, językowymi w ramach kółek 
bezpłatnych, nie refundowanych przez rodziców. Szkoły z 
dobrze rozwiniętym i prowadzonym skautingiem i szkoły 
zajmujące czołowe miejsca w rankingach wojewódzkich, jak 
to było przed laty.
 Marzy mi się basen, z którego korzystałyby dzieci i mło-
dzież. Piękna i zdrowa sylwetka zależy też od umiejętności 
pływania i tę umiejętność trzeba ćwiczyć od dziecka – basen 
i jeszcze raz basen jest koniecznością we współczesnym 
czasie.
 Marzy mi się przychodnia lekarska z laboratorium anali-
tycznym, z gabinetami specjalistycznymi, z prześwietleniem, 
z dobrze rozwiniętą rehabilitacją, aby nie trzeba było czekać 
na przyjęcie na zabieg rehabilitacyjny kilka miesięcy – obecny 
system jest chory, czasem szybciej można umrzeć, czy wpaść 
w kalectwo, aniżeli dostać się na zabieg leczniczy.
 Marzy mi się dom kultury tętniący życiem a nie tylko 
zbiurokratyzowanym gmachem.
 Marzy mi się bezpieczny spacer po rynku wieczorem, 
bez widoku leżących młodych zamroczonych, bez bijatyk, 
wulgarnych odzywek, a do tego potrzebna jest prężna dzia-
łalność organów bezpieczeństwa, które w miasteczku są 
widoczne i w dzień i w nocy. U nas na wsi  tylko od czasu do 
czasu przejedzie samochód policyjny, a na rynku jest ciągle 
niebezpiecznie.

Jestem za odzyskaniem przez Brzostek praw miejskich bo…

uczeń I klasy gimnazjum oraz Katarzy-
na uczennica V klasy podstawówki w 
Brzostku – ciekawe które z nich przejmie 
trud bycia młynarzem.
 Golcowie marzyli o tym, aby któreś z 
dzieci było cukiernikiem i produkowało 
pyszne wyroby cukiernicze. Syn Sta-
nisław z żoną Małgorzatą Jędrzejczyk 
mieszkają w Nowym Żmigrodzie i tam 
prowadzą lodziarnię – produkują pyszne 

wielosmakowe lody, które sprzedają też w 
Dukli. Mają dwóch synów - Pawła, który 
uczy się na cukiernika oraz Dawida ucz-
nia liceum ogólnokształcącego w Jaśle.
 Najmłodszy syn Golców Zbigniew po-
został w zakupionym w 1978 roku domu 
od Marii Wajdowej w rynku w Brzostku, 
obecnie sklep spożywczy. A dom ma 
wielkie, chlubne tradycje. Mieściła się 
w nim i rzeźnia, w której pyszne wyroby 
masarskie produkowali Drozdowie i 
Czesław Sarnecki. Potem była apteka 

im. Ignacego Łukasie-
wicza, w której pracował 
Paweł Matuszewski i 
Zofia Pietrucha, w tym 
domu przebywali wielcy 
i zwykli ludzie i dziś 
służy dobrymi wyrobami 
cukierniczymi – ciasta, 
drożdżówki, pączki, tor-
ty, lody – produkowa-
nymi przez Zbigniewa 
Golca, wykształconego 
cukiernika ożenionego 
z Renatą Czekaj. Miesz-
kają w domu zakupio-
nym od Wnęków, a całą 

Wajdówkę zamienili na duży sklep 
spożywczy. Początkowo wypieki wyra-
biał Proszowski cukiernik z Jodłowej, a 
do produkcji lodów wdrożył i sprzedał 
maszyny Kowalski z Kołaczyc. Obecnie 
Renata i Zbigniew Golcowie prowadzą 
produkcję cukierniczą i sklep spożywczy. 
Zatrudniają cztery pracownice, które 
rzetelnie i uprzejmie obsługują klientów. 
Właściciel zawsze pogodny i życzliwy 
hojnie sponsoruje społeczne potrzeby w 
Brzostku i tym przyciąga klientów. Dzieci 
Mateusz, Natalia i Szymon chodzą do 
szkoły podstawowej, uczą się dobrze, 
są spokojnymi i dobrze wychowanymi 
dziećmi. Marzenia ojców się spełniły 
jest cukiernik są dwie cukiernie, na 
pewno młode pokolenie Golców pójdzie 
w ślady dziadów i ojców i w uczciwy, 
przykładny sposób tworzyć będzie krąg 
sagi Golców.
Rodzina jedna z wielu, z niej możemy 
brać wzór dobrego wychowania, pra-
wych ludzi, dobrych Polaków i gorących 
katolików. Rodzina utwierdzająca nas w 
przekonaniu, że uczciwą pracą ludzie 
się bogacą.

Zuzanna RogalaSklep Golców w Brzostku

Dokończenie ze strony 11
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Patryk Smoleń, uczeń technikum geodezyjnego,  
członek KSM

Według tradycji origami w kształcie żurawia oznacza 
opiekę nas kimś, bądź nad czymś. O tym czy Brzostek 

zostanie miastem zadecydujemy My, mieszkańcy podczas 
głosowania. W moim przekonaniu warto zrobić krok do 
przodu, choćby droga nie była do końca klarowna. Dlaczego? 
Jest to ogromna szansa na rozwój naszej pięknie położonej 

turystycznie Gminy. Młodzież od dawna marzy o basenie, 
kompleksie boisk sportowych z prawdziwego zdarzenia, sali 
gimnastycznej dostępnej dla każdego, czy bezpiecznych tra-
sach rowerowych. Plany realizacji tych założeń są tematem 
dyskusji od wielu lat. Jestem przekonany, że miastu łatwiej 
pozyskać fundusze na realizację tych celów. Ciężkim orze-
chem do zgryzienia jest sprawa podatków. Czy mogą pójść w 
górę? Wiele osób mówiło mi o takiej ewentualności, ale kiedy 
pytałem dlaczego tak sądzą, nie potrafili udzielić jednoznacz-
nej odpowiedzi. Kolejnym aspektem, który nas odpycha, jest 
strach przed rzeczami nowymi. Powiemy, że Brzostek odkąd 
pamiętamy był wsią, jest nią i tak niech lepiej zostanie. Taki 
stosunek jest postawą bierną, która nie daje szansy rozwoju, 
a jest on potrzebny  szczególnie młodzieży. 
 Wszystko co zostało wyżej napisane, nie służy temu, aby 
kogoś przekonywać. Liczę na to, że również przeciwnicy 
odzyskania przez Brzostek praw miejskich będą mieli szanse 
wypowiedzi, ponieważ każdy ma prawo do swojego zdania. 
Ja wyraziłem opinię, a Państwa proszę jedynie o poważne 
podejście do referendum. Nie głosujmy po to, aby zrobić 
psikusa sąsiadowi, bo chciałby, żeby Brzostek został miastem. 
Bądźmy odpowiedzialni i niech każdy z Nas w sali, gdzie 
odbędzie się głosowanie, zostawi swojego żurawia.

Zofia Fugiel, emerytowana pielęgniarka

Jestem za odzyskaniem przez Brzostek praw miejskich, 
ponieważ uważam, że to pomogłoby zmienić różne rzeczy 

na lepsze. Przede wszystkim nasza miejscowość na pewno 
mogłaby liczyć na większe dotacje, na przykład z Unii Eu-
ropejskiej, które powinno się wykorzystać na poprawienie 
estetyki Brzostku, wyglądu naszego Rynku, chodników itp. 
Bardzo ważną sprawą jest możliwość lepszego rozwoju za-
plecza sportowego. Kiedyś w Brzostku, w samym centrum, 
było boisko, teraz stadion jest daleko, trudno tam dojechać 
samochodem, bo dojazd jest wąski i niebezpieczny. Kiedy 
jest jakąś większa impreza, festyn czy dożynki, to praw-
dziwe ryzyko jechać tam autem. Dojść też bardzo ciężko, 
dla starszych czy słabszych fizycznie osób to praktycznie 
niemożliwe. Gdyby Brzostek został miastem, być może 
udałoby się zmienić tę sytuację, pomyśleć np. o przebudowie 
centrum naszej miejscowości tak, aby znalazło się tu miejsce 

na stadion z prawdziwego zdarzenia, dostępny dla wszystkich 
mieszkańców.
 Uważam ponadto, że odzyskanie praw miejskich przez 
Brzostek może wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości, może 
powstałyby wtedy nowe zakłady, zwiększyłaby się ilość 
miejsc pracy i młodzi ludzie nie musieliby tak masowo uciekać 
za granicę ani do innych miejscowości.
 Bycie miastem na pewno również umożliwiłoby poprawę 
warunków leczenia w Brzostku i całej gminie. Ta sprawa 
szczególnie leży mi na sercu, ponieważ przez wiele lat byłam 
pielęgniarką, pracowałam w brzosteckim ośrodku zdrowia, 
a cała moja najbliższa rodzina związana jest także ze służbą 
zdrowia (córka i wnuczka są stomatologami, wnuk również 
zawodowo związany jest ze stomatologią). W naszym brzo-
steckim ośrodku zdrowia można byłoby uruchomić pracownię 
rentgenowską. Jest tam specjalnie do tego przygotowane 
pomieszczenie, w którym ściany wyłożone są ołowiem. Być 
może dotacje przyznawane dla miast można byłoby skierować 
także na realizację takiego, na pewno bardzo potrzebnego, 
celu.
 Kiedy sprowadzałam się do Brzostku wiele lat temu, był 
on wsią. Bardzo mi się to wtedy podobało, lubiłam tę wieś, 
ale jednocześnie widziałam, ze ludzie mówią; Idę do miasta, 
żyją problemami miejskimi, pracują jak w mieście, w zawo-
dach niekoniecznie związanych z rolnictwem. Teraz widzę, 
że odzyskanie praw miejskich przyniosłoby nam na pewno 
korzyści, które dobrze wykorzystane, mogłyby naprawdę 
poprawić nasze życie. Uważam ponadto, że dobrym krokiem 
byłby także, oprócz odzyskania praw miejskich, powrót 
naszej miejscowości do powiatu jasielskiego. Przemawia za 
tym tradycja, bliskość, łatwość komunikacji. W połączeniu z 
miejskością Brzostka, mogłoby to przynieść na pewno same 
korzyści.

 Marzy mi się Brzostek – miasteczko z wybudowanymi 
szaletami, aby nie było ucieczki w krzaczki czy też stukania 
turystów do domów w rynku z prośbą – do toalety – to są 
przyziemne marzenia ale jakże ważne we współczesnym 
świecie. Sądzę, że zmiana statusu naszej miejscowości ze wsi 
na miasteczko przyniosłoby wiele możliwości rozwoju infra-
struktury, a może nawet ratusz z siedzibą „rajców” wróciłby 
na rynek.
 Jednak trzeba się dobrze zastanowić czy nasze podatki będą 
w stanie utrzymać nowe wyzwania miejskie. Czy aby nasze 

marzenia i ambicje – żyć w mieście – nie przerastają naszych 
możliwości. Aby nie było tak jak w tej piosence „…chciało 
się Zosi jagódek, kupić ich za co nie miała…” – trzeba dobrze 
przemyśleć za i przeciw, przekalkulować a potem bardzo 
skutecznie działać.
 Chciałabym, aby młode pokolenia mogły spokojnie, bez-
piecznie żyć i pracować w mieście Brzostek, aby nie musiały 
za dobrą szkołą średnią wędrować po okolicznych miejsco-
wościach i aby wracały z dyplomami magistrów, inżynierów, 
doktorów tu do brzosteckiej ziemi, do miasta Brzostek.
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Jak świat światem nigdy Niemiec Polakowi nie był bratem

Porachunki z sąsiadami
Mamy jak najgorsze doświadczenia współżycia z sąsiada-

mi. I nie chodzi tylko o przegrane bitwy i wojny. Było 
tak, jak w powiedzeniu góralskim: pobije mnie ktosik albo 
jo kogosik. Przegrywaliśmy wojny z Rosją, ale tylko Polacy 
obsadzili króla na tronie Moskwy (wprawdzie na krótko, ale 
zawsze). Szwedzi najpierw pogonili nas, a później my ich. Z 
Turkami też wychodziło na remis, chociaż z odsieczy wie-
deńskiej żadnych zysków, za wyjątkiem obrazu Jana Matejki, 
nie mieliśmy.
 Akurat w tym przypadku nasz południowy sąsiad (Austria) 
okazał się niesłychanie wrednym sąsiadem. Najpierw Sobieski 
ratował im skórę przed Turkami (1683) a oni za kilkadziesiąt 
lat (1772) wyciągnęli łapy po nasze ziemie, uczestnicząc w 
I rozbiorze Polski. W 1795 roku wyciągnęli łapy po raz dru-
gi. 

Na północy jest zwalony dom
 Tak wiosną 1945 roku z Palestyny pisał Władysław Bro-
niewski. Chodziło oczywiście o Polskę, zniszczona przez 
Niemcy w czasie II wojny światowej. W naszej małej oj-
czyźnie, gminie Brzostek, mieliśmy wówczas bardzo dużo 
zwalonych domów. Całe spalone wsie.

Tab. 1 Zniszczenia budynków mieszkalnych i gospodarczych 
w gminie Brzostek (IX 1939 – I 1945)

Źródło: M. Wieliczko. Jasielskie w latach drugiej wojny 
światowej 1974

 Według udokumentowanych szacunków sporządzonych 
w maju 1945 roku i przechowywanych w archiwum pań-
stwowym w Skołyszynie, dom mieszkalny zniszczony przez 
wojska niemieckie wart był średnio 7000 złotych według cen 
z VIII 1939.
 Przyjmując przelicznik 1:20 za zniszczony dom należy 
się 140.000 zł, natomiast za uszkodzony 50-70.000 zł (1:10). 
Gdyby Niemcy płaciły reparacje wojenne to dla gminy Brzo-
stek należałoby się 170-200 mln zł czyli 42-50 mln euro. 
Dotąd nikt nie oszacował strat wojennych w gminie Brzo-
stek – moje wyliczenia są pierwsze, oparte na dokumentach 
źródłowych.
Czy jest szansa na to, że Niemcy wypłacą reparacje wojenne? 
Bardzo wątpliwe.
 Wprawdzie Sejm RP w uchwale z 10 IX 2004 r. stwierdził, 
iż Polska nie otrzymała dotychczas stosownej kompensaty 
finansowej i reparacji wojennych za olbrzymie zniszczenia 
oraz straty materialne i niematerialne spowodowane przez 
niemiecką agresję, okupacje, ludobójstwo i utratę niepod-
ległości przez Polskę. Sejm wezwał Rząd RP do podjęcia 
stosownych działań w tej materii wobec Rządu Republiki 
Federalnej Niemiec. 
Minęło dwa lata i nic.

Zarobić na Hitlerze
 W Stępinie, 16 km od Brzostku, 65 lat temu decydowały 
się losy Europy, a może i świata. Tam właśnie 27 VIII 1941 

roku spotkali się Adolf Hitler i Benito Mussolini. Będąca 
u szczytu potęgi III Rzesza i faszystowskie Włochy w tym 
momencie miały decydujący wpływ na losy wojny – właśnie 
rozpoczętej przeciwko Rosji. Może właśnie tego chcieliby się 
dowiedzieć turyści, także z Niemiec i Włoch.

Bunkier w Stępinie

 Być może chodziło o udział 8 Armii Włoskiej „w wyprawie 
krzyżowej przeciwko bolszewizmowi”. Jak podaje region 
jasielski z 2004 roku ta włoska jednostka została zdziesiątko-
wana przez Rosjan. Z 229 tys. żołnierzy i oficerów  zginęło 
ponad 84 tys. 
 W Stępinie jest kompleks fortyfikacji wybudowany przez 
Niemców w latach 1940 – 41. Jest tam m.in. tunel, w którym 
bazował pociąg sztabowy Hitlera „Amerika”. 
 Obiekt ma być największą atrakcją turystyczną Strzyżo-
wa. Przy tunelu ma powstać pole namiotowe, toczą się prace 
związane z budowa nasypu kolejowego. W dalszym etapie 
przewidziane są parkingi, sanitariaty, budynek informacyj-
no- kasowy, sale dydaktyczne. Już powstają gospodarstwa 
agroturystyczne. To wszystko dzieje się tuż przy granicy z 
powiatem dębickim, zaledwie 8 km od Kamienicy Górnej. 
Ale dojechać do Stępiny nie sposób. 

Droga z Kamienicy Górnej

 To jest właśnie droga do Stępiny. Od strony Brzostku nikt 
do Stępiny nie jeździ. Jak w tej piosence: „jadą goście, jadą, 
koło mego sadu. Do mnie nie przyjadą, bo nie mam posa-
gu”.
Dębica nie tylko nie ma posagu, ale i wyobraźni.

Ferdynand Bugno

Nazwa 
miejscowości

Liczba 
Wsi

Liczba 
budynków 
mieszkal. 

i gospodar.  
w  1939 r.

Budynki 
całkowicie 
zniszczone

Budynki 
zniszczone 
częściowo

%
ocala-

łej 
zabud.

Brzostek – miasto - 571 104 91 33,6
Brzostek- gmina 18 2672 558 1422 26,0
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„Cudze chwalicie swego nie znacie”
W Szkole Podstawowej w 

Nawsiu Brzosteckim w 
ostatnim tygodniu sierpnia były 
prowadzone zajęcia dla przy-
szłych pierwszoklasistów w ra-
mach  „Szkoły Marzeń”: „Szkoła 
letnia pierwszej klasy” – zajęcia 
integracyjne i wyrównawcze. 
Było to już ostanie zadanie z za-
planowanych działań w ramach 

tego projektu. Celem tych zajęć było zapoznanie dzieci ze 
szkołą, z klasą i z wychowawcą, zintegrowanie zespołu klaso-
wego, poznanie zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do 
szkoły oraz przygotowanie występu nowych uczniów  
na powitanie szkoły. Podczas zajęć dzieci nauczyły 
się nowych zabaw integracyjnych i ruchowych, pio-
senek i wierszy o szkole oraz przygotowały wspólnie 
z wychowawcą gazetkę ścienną  w swojej klasie. 
Najciekawszym dniem okazał się czwartek ponieważ 
odbyła się wtedy wycieczka autokarowa, w której 
uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami do Brzostku i 
do Przeczycy. Dzieci odwiedziły Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, gdzie zostały miło przyjęte. Najpierw 
zobaczyły pracownie i osiągnięcia uczestników 
warsztatów. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się 
wyszywane obrazy w pracowni krawieckiej i malo-
wane piękne prace w pracowni plastycznej, chłopców  
bardzo zainteresowały wyroby wikliniarskie i prace 
w pracowni stolarskiej. Wszystkich wzruszył bardzo 
wiersz Stefana Truchty o Papieżu Janie Pawle II. Na 
koniec dzieci wspólnie z rodzicami wzięły udział 

w zajęciach plastycznych,  podczas których odlewały różne 
gipsowe elementy, a później malowały farbami. Największą 
radość sprawiło dzieciom karmienie i głaskanie koników. Na-
stępnym punktem wycieczki była wizyta w Szkole Podstawo-
wej w Przeczycy. Zwiedziły zabytkowy budynek szkoły, Pan 
dyrektor zapoznał uczestników z patronem i historią szkoły 
oraz omówił warunki nauczania w jego szkole. Podziwiały 
również architekturę kościoła, przed którym zrobiły sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Z drodze powrotnej podziwiały piękno 
krajobrazu Ziemi Brzosteckiej.
 Chcemy serdecznie podziękować pracownikom War-
sztatów Terapii Zajęciowej za zaangażowanie i wspaniałe 
przyjęcie nas w miłej i serdecznej atmosferze oraz umoż-
liwienie naszym uczniom i rodzicom poznanie warunków 
pracy Warsztatów.

C. Balasa 

Komputer nie 
taki straszny...
Fundacja Wspomagania Wsi z War-

szawy informuje że w miesiącu lipcu 
i sierpniu br zostały przeprowadzone 
na terenie gminy Brzostek dwa kursy 
komputerowe w ramach programu „In-
ternet dla seniora”. W tym bezpłatnym 
szkoleniu wzięło udział kilkadziesiąt 
osób z terenu gminy które ukończyły 50 
rok życia. Uczestnicy zdobyli w trakcie 
kursu umiejętności posługiwania się 
komputerem z głównym naciskiem na 
edytory tekstów oraz internet. Szkolenie 
miało charakter warsztatowy tzn. każ-

dy wykonywał 
czynności zada-
ne przez trenera 
siedząc przed 
swoim kompu-
terem. Było to 
możliwe dzię-
ki uprzejmości 
Pani Dyrektor 
Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła 
II w Brzostku 
Haliny Nowak 
która udostęp-
niła nowoczes-
ną salę multi-
medialną na po-
trzeby szkolenia. Początkowo wydawało 
się że zorganizowanie szkoleń będzie 

sprawą trudną 
ze względu na 
brak chętnych 
(doświadczenie 
w innych wo-
jewództwach) 
ale w Brzostku 
stało się prze-
ciwnie. Dzięki 
zaangażowaniu 
pracowników 
Urzędu Gminy 
w proces rekru-
tacji oraz ogło-
szeniom odczy-
tanym przez ks. 

Proboszczów lokalnych parafii szybko 
zorganizowano grupy szkoleniowe. 
Pozwala to bardzo pozytywnie ocenić 
aktywność mieszkańców naszej gmi-
ny którzy ukończyli 50 rok życia. W 
dążeniu do poszerzania swoich umie-
jętności nie bali się „wziąć byka za 
rogi” i okiełznali komputer. Udało się 
przezwyciężyć pokutujący stereotyp 
że komputery są dla młodych. Obecny 
postęp technologiczny sprawi że każdy 
wcześniej czy później będzie zmuszony 
do zaprzyjaźnienia się z komputerem 
tak jak nasi słuchacze którzy zrobili to 
dobrowolnie.

Doradca terenowy FWW 
M. Grygiel

Fot. K. Kawalec
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Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS
Zapraszamy od 8:00 do 15:30

Atrakcyjne ceny

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek
z dnia  28 sierpnia 2006 roku

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych  
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVII/245/2001 Rady Gminy Brzo-
stek z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu  mienia komunalnego przeznaczony zostaje do sprzedaży  
w drodze bezprzetargowej:
lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni użytkowej 50,80 m2  wraz z 
pomieszczeniami przynależnymi i częścią ułamkową gruntu, znaj-
dujący się w budynku mieszkalnym 
Nr 5 przy ulicy Gryglewskiego w Brzostku, posadowiony na działce 
ozn. nr ewid. 216/3
o pow. 0,50 ha,  objętej Księgą Wieczystą Nr 44 589, prowadzoną 
przez  Sąd Rejonowy
w Dębicy.
Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej. Teren uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową i 
elektryczną. Dojazd z dróg o nawierzchni asfaltowej. Lokal położony 
jest na parterze w budynku dwukondygnacyjnym podpiwniczonym. 
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, w odległości około 
1000 m od centrum wsi. W pobliżu znajdują się obiekty oświatowe i 
przemysłowe. 
Stan techniczny lokalu zużyty czasem prawidłowego użytkowania. Lokal 
został kapitalnie wyremontowany przez najemcę i nakłady poniesione 
przez najemcę nie podlegają wycenie 
(nowe instalacje sanitarne: wod - kan, co, posadzki, wymieniono stolarkę, 
ułożono boazerię
i płytki ceramiczne). Wycenę wykonano dla lokalu bez nakładów.
Udział w częściach wspólnych i gruncie wynosi 5080/121263 częś-
ciach.
Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej Nr 2 (parter) wynosi  
35 052, 00 zł 
Koszt sporządzenia dokumentacji 366, 00 zł
Wartość ogółem 35 418, 00 zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych)

Podziękowanie
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dol-

nej składa serdeczne podziękowanie wszystkim zaangażo-
wanym w prace związane z modernizacją systemu grzewczego 
w budynku szkoły w Kamienicy Dolnej.
 Dziękuję szczególnie Panu Leszkowi Bieńkowi Wójtowi  
Gminy Brzostek, Panu Janowi Szczepanikowi Zastępcy Wójta, 
Radzie Sołeckiej wsi Kamienica Dolna wraz z Sołtysem Panem 
Pawłem Machajem, Radzie Rodziców na czele z Przewodniczącą 
Panią Magdaleną Machaj, Radnemu Wsi Kamienica Dolna Panu 
Marianowi Ptaszkowi.

Dyrektor Szkoły

Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy wzięli udział 

w uroczystości pogrzebowej 
oraz łączyli się ze mną w bólu po stracie

ś.p. Jacka Nowaka
zmarłego 25 VIII 2006 r.

Małgorzata Drozd

Bezpłatna reklama wyborcza
 Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” informuje, że kandy-
daci zamierzający startować w wyborach do Rady Gminy, Rady 
Powiatu oraz na Wójta Gminy mogą prezentować się na łamach 
naszego czasopisma. Do dyspozycji każdego kandydata oddaje-
my bezpłatnie 1/4 strony, natomiast dla komitetów wyborczych 
1 stronę czarno-białą (wewnątrz numeru). 
 Materiały (fotografie, teksty) przyjmujemy do 12 paździer-
nika 2006 r.

Warto przeczytać
Philip Pullman „Mroczne materie”

Najsłynniejsza, obok „Władcy pierścieni”, trylogia 
fantastyczna XX wieku, zdobywczyni wielu presti-

żowych nagród literackich, m.in. Nagrody Whitbreada, 
przyznanej autorowi za „Bursztynową lunetę”, którą 
ogłoszono Książką Roku 2001 w Wielkiej Brytanii. Trzy 
części sagi nawiązującej do „Raju utraconego” Miltona, 
„Odysei” Homera i twórczości Williama Blake’a, wyda-
ne w latach 1995 –2000, znajdują się nieprzerwanie na 
listach bestsellerów w wielu krajach, gdzie skutecznie 
rywalizują z tomami przygód Harry’ego Pottera. New 
Line Cinema przygotowuje wysokobudżetową ekrani-
zację „Materii”, zaś angielski Teatr Narodowy kosztem 
półtora miliona funtów wystawił opartą na nich sztukę. 
Akcja „Mrocznych materii” rozgrywa się w kilku świa-
tach równoległych – w naszym wszechświecie, w świecie 
do niego podobnym, ale jednocześnie odmiennym i w 
innym, obcym wszechświecie. Nie ma tu ani Boga, ani 
Stwórcy. Jest tylko Autorytet, pierwszy anioł skondenso-
wany z tajemniczego, wirującego w powietrzu Pyłu, czyli 
uświadomionej materii. Obok religii, filozofii, metafizyki 
i mitologii, światów równoległych i magii, na kartach try-
logii znajdujemy całą galerię fantastycznych postaci – jak 
na przykład pancerny niedźwiedź, anioły, czarownice, 
widma, ludziki jeżdżące na ważkach i dajmony.

Wykorzystano materiał 
z ofert książkowych dla bibliotek
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KRzYŻÓWKA z NAGRODĄ

Poziomo:
1) Kobieta z akordeonem; 3) Zawiera 
materiał wybuchowy; 6) Wyznaje nie-
równość ras; 7) Zabicie przez obrzucenie 
kamieniami; 11) Liczba 20; 14) Plastiko-
we auto z NRD; 18) Sobek; 22) Gotowy 
element budowlany; 24) Urządzenie do 
diagnozowania metodą ultrasonografii; 
29) Najeźdźca; 30) Kwiat jesienny; 31) 
Mieszkaniec Ostrołęki.

Pionowo:
1) Niedorzeczność; 2) Kolczasty krzew 
owocowy; 3) Okrągła wieża w murze 
obronnym; 4) Stolica Rosji; 5) Składnik 

superfosfatu, fosforan wapnia; 8) Pieni 
się w rękach; 9) Miasto w Iraku; 10) 
Hutniczy proces; 12) Rzeka, dopływ 
Wisły; 13) Komplet liter; 15) Przełożony 
żydowskiej gminy wyznaniowej; 16) 
Wodny rozprysk; 17) Powieść Kajetana 
Abgarowicza; 18) Tatrzański bajarz; 19) 
Stolica Hiszpanii; 20) Miasto w Egipcie, 
ruiny świątyni Amona XV-XII w. p.n.e.; 
21) Mebel urzędnika; 23) Ochronna po-
włoka naczyń kuchennych; 25) Egzamin 
z możliwością wyboru odpowiedzi; 
26) Pisklę orła; 27) Ugrupowanie kilku 
partii; 28) Jezioro w Szwecji, w pobliżu 
Falun.

Litery z kratek ponumerowanych w pra-
wym dolnym rogu utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
5 września 2006 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIE 
BRZOSTOWIANKI.
Nagrodę książkową wylosowała EWE-
LINA TRYCHTA z Bukowej
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku.

J. Nosal

Dziennikarz z Europy pyta Eskimosa:
- Czy można u was pracować, gdy 
temperatura spada poniżej 40 stopni 
Celsjusza?
- Można, ale wtedy do pracy używamy 
kobiet...

		
Komendant straży pożarnej zjawia się 
w remizie. Wolnym krokiem idzie przez 

korytarz do gabinetu. Siada za biur-
kiem, powoli wypija kawę, przeciąga 
się, ziewa i nie spiesząc się, włącza 
megafon i mówi:
- No, chłopaki, zbierać się! Jest robota! 
Pali się urząd skarbowy...

		
Dwóch rozbitków dryfuje w szalupie 
po pełnym morzu: 
- O Boże, czy ktoś nas tu znajdzie? 
- martwi się jeden.
- Dopóki ja jestem na łodzi, można na 
to liczyć. Szuka mnie policja w siedmiu 
krajach!

		

Nauczycielka do uczniów podczas 
klasówki: 
- Słyszę głosy... 
Na to Jasiu: 
- Doprawdy? Ja też czasem słyszę, ale 
ja się leczę...

		
Konduktor do pasażera:
- Ma pan bilet na pociąg osobowy, a 
jedzie pan pospiesznym!
- To niech pan powie maszyniście, żeby 
jechał wolniej. Mnie się nie spieszy...

		
Napis na grobie informatyka:
„kowalski.zip”
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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. 

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach-

Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 85/6 o pow. 0,16 ha poło-
żona w Siedliskach-Bogusz, objęta Księgą Wieczystą Nr 26 654, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek
Jest to teren niezabudowany, użytkowany rolniczo. Przylega bezpo-
średnio do drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej. 
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu Nr RGiMK.IV.7431-48/2004 z dnia 14.09.2004 roku, 
działka ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jedno-
rodzinną. Teren uzbrojony w sieć elektryczną. Dojazd drogą 
gminną utwardzoną.

Cena wywoławcza działki nr 85/6 wynosi: 2 900,00 zł

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 06 PAŹDZIER-
NIKA 2006r. O GODZ. 1045 W BIURZE WÓJTA GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości 
do dnia 03 października 2006r. do Kasy Urzędu Gminy w 
Brzostku, lub na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział 
w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach-

Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 186/4 o pow. 0,36 ha poło-
żona w Siedliskach-Bogusz, objęta Księgą Wieczystą Nr 70 522, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek
Jest to teren niezabudowany, użytkowany rolniczo o zróżnicowanej 
konfiguracji. Przylega bezpośrednio do drogi gminnej o nawierzchni 
utwardzonej.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu Nr RGiMK.IV.7431-49/2004 z dnia 14.09.2004 roku, 
działka ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jedno-
rodzinną. Teren uzbrojony w sieć elektryczną. Dojazd drogą 
gminną utwardzoną.
Cena wywoławcza działki nr 186/4 wynosi: 5 020,00 zł 
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 06 PAŹDZIER-
NIKA 2006r. O GODZ. 1030 W BIURZE WÓJTA GMINY 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości 
do dnia 03 października 2006r. do Kasy Urzędu Gminy w 
Brzostku, lub na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział 
w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005

Wójt Gminy Brzostek ogłasza 
III  PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości  położonych w Brzostku 
stanowiących własność  Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostają do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieru-
chomości: 
działka  oznaczona nr ewid. 460/4 o pow. 0.08 ha, działka  ozna-
czona nr ewid. 460/5 o pow. 0.03 ha i działka  oznaczona nr 
ewid. 460/6 o pow. 0.10 ha, położone w Brzostku, stanowiące na 
podstawie Ksiąg Wieczystych  Nr 38 692 i  Nr 15 601 własność 
Gminy Brzostek. 
Działki ozn. nr ewid. 460/4, 460/5,460/6  położone w Brzostku , 
znajdują się w obrębie zabudowy zagrodowej. 
Zgodnie z decyzjami Wójta Gminy w Brzostku Nr.IV.7431/50 i 
51/2004 z dnia 14.09.2004 roku o warunkach zabudowy i  zago-
spodarowania terenu, działki ozn.nr 460/4 i 460/6 są przeznaczone 
pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, natomiast dz.ozn. nr ewid. 
460/5 stanowi drogę wewnętrzną. Jest to teren niezabudowany, 
użytkowany rolniczo, uzbrojony w sieć elektryczną i wodociągową.  
Możliwy dojazd  od ulicy Schedy. 

1. Działka ozn. nr ewid. 460/4 - (budowlana)
2. Działka ozn. nr ewid. 460/5 - (droga wewnętrzna)
3. Działka ozn. nr ewid. 460/6 - (budowlana)

Cena wywoławcza dla   poszczególnych działek wynosi :
1. działki nr 460/4 wynosi: 4597,00 zł
2. działki nr 460/5 wynosi: 1 634,00 zł
3. działki nr 460/6 wynosi: 5 686,00 zł

 III  PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU  22 WRZEŚNIA 
2006r. O GODZ. 1000  W BIURZE WÓJTA GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia  18 września 2006r. do 
Kasy Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto : Bank Spół-
dzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 
0210 2020 0005

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliskach-

Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona 
zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieru-
chomość: 
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 516/22 o pow. 0,54 ha po-
łożona w Siedliskach - Bogusz, objęta Księgą Wieczystą Nr 26 
654, stanowiąca własność Gminy Brzostek
Nieruchomość położona jest w obrębie gruntów rolnych. Dojazd 
drogą utwardzoną. Nieruchomość jest użytkowana rolniczo. Użytki 
stanowią RIVb - 0,33 ha, RV - 0,21 ha.
Teren płaski w kształcie nieforemnym.
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzo-
stek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego 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 kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592), poza wyjątkami 
określonymi w art.3 ust.7 tej ustawy, Agencji Nieruchomości Rolnej 
przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawie-
raniu umowy sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia następu-
jących 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 516/22 wynosi: 1 800,00 zł 
III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 06 PAŹDZIER-
NIKA 2006r. O GODZ. 1015 W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 03 października 2006r. 
do Kasy Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Spół-
dzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 
0210 2020 0005.
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ODPUST W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W PRZECZYCY

W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości

W tym roku parafia przeczycka miała zaszczyt gościć Ks. Kardynała Stanisława Nagyego, który przewodniczył 
Sumie Odpustowej i wygłosił homilię oraz Ks. Bpa Ordynariusza Wiktora Skworca

Tradycyjnie w tym dniu przynoszone są do poświęcenia wieńce dożynkowe oraz kwiaty i zioła

Procesja z darami Procesja eucharystyczna na zakończenie uroczystości

Fot. J. Nosal



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Redaguje zespół: Marta Król, Józef Nosal, Marta Czech, Maria Kawalec, Elżbieta Michalik, 
Justyna Zegarowska, Ewa Szukała
Skład zamknięto: 11 września 2006 r.
Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie
Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek; E-mail: wiadomosci@konto.pl
Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 85890006 0080 0210 2062 0001

UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
powiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

20


