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Fot. J. Nosal

Od 1 marca 2007 roku nowym Za-
stępcą Wójta Gminy Brzostek 

jest Piotr Szczepkowicz. Poniżej pre-
zentujemy sylwetkę nowego zastępcy.
 Urodzony 10 listopada 1965 roku w 
Dzierżoniowie, bezpartyjny, zamieszka-
ły w Siedliskach-Bogusz. Wykształcenie 
wyższe, ukończył Akademię Rolniczą 
we Wrocławiu Wydział Zootechnicz-
ny. Radny Gminy Brzostek w latach 
1990-1994 i 1998-2002. Od 1988 roku 
prowadzi własne gospodarstwo rolne 
– obecnie 22 ha. Delegat Izby Rolniczej 
I-szej kadencji w latach 1996-2002. 
Pracował jako nauczyciel w szkołach 
podstawowych Gminy Brzostek w 

latach 1992-1996, jako zastępca Wójta 
Gminy Brzostek w latach 1998-2002 i 
jako nauczyciel w Gimnazjum w Sied-
liskach-Bogusz w latach 2002-2006. 
Żonaty, córka Ola.
 W zakresie obowiązków Zastępcy 
Wójta leży, między innymi, nadzór nad 
oświatą, ochotniczymi strażami pożar-
nymi i sprawami społecznymi.
 Nowo mianowanemu Zastępcy 
Wójta Redakcja gratuluje, życząc jed-
nocześnie zdrowia i sił w pełnieniu tak 
odpowiedzialnej funkcji. Oby zawsze 
umiał pomóc ludziom, którzy tego po-
trzebują i zaradzić problemom.

/fl/

Ferie w GOK-u
Jak co roku w czasie trwania ferii 

zimowych w otwartym od rana do 
wieczora Domu Kultury było wyjątko-
wo tłoczno i gwarnie. Dzieci i młodzież 
mogły się tu spotkać na różnorodnych 
formach wypoczynku i rekreacji. Naj-
liczniej gromadzono się w klubie, gdzie 
można było pograć w bilard, darta 
elektronicznego, w szachy, oraz inne 
gry planszowe.
 Sympatycy bardziej aktywnego spor-
tu mogli poćwiczyć na siłowni czynnej 
codziennie w godzinach popołudnio-
wych.
 Miłośnicy tańca mogli doskonalić 
swe umiejętności na kursie tańca towa-
rzyskiego prowadzonego przez instruk-
tora ze Studia Tańca „Podkarpacie”. Co 
ważne kurs ten był nieodpłatny i cieszył 
się wśród młodzieży olbrzymim zainte-
resowaniem. 
 Internauci mogli dać upust swojej 
pasji w czynnej codziennie kafejce in-
ternetowej.
 Nie zabrakło też atrakcji dla najmłod-
szych, dzieci w wieku przedszkolnym i 
młodszych klas szkoły podstawowej, 
którzy w niedzielne popołudnie mogli 
się bawić w towarzystwie zawodowych 
aktorów na specjalnym programie 
artystycznym „Właśnie leci  show dla 
dzieci”, gdzie też można było spróbować 
swoich sił w różnego rodzaju konkur-
sach i zgaduj-zgadulach. 
 Każdy mógł znaleźć coś dla siebie 
jeżeli tylko zechciał przyjść w tych 
dniach do GOK-u. 
Niestety, nie wszyscy mogą sobie po-
zwolić na wypoczynek poza miejscem 
zamieszkania, na obozach i koloniach, 
dlatego tak wiele dzieci i młodzieży 
skorzystało z propozycji oferowanych 
nieodpłatnie przez Dom Kultury w 
Brzostku.

E.M.

PIOTR SZCZEPKOWICZ 
ZASTĘPCĄ WÓJTA GMINY

Miłośnicy tańca mogli doskonalić swe umiejętności na kursie  
tańca towarzyskiego

W niedzielne popołudnie dzieci mogły się bawić w towarzystwie  
zawodowych aktorów
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Rada Gminy Brzostek w dniu 22 lutego br. obradowała na 
kolejnej IV sesji. Obrady prowadziła Przewodnicząca 

Rady Gminy Zofia Skórska. Podczas obrad Wójt Gminy 
Leszek Bieniek złożył sprawozdanie z wykonania uchwał 
Rady informując: Zarządzeniem Nr 98/06 z dnia 28 grudnia 
2006 r. został wprowadzony układ wykonawczy do zmian w 
budżecie na 2006 rok, dokonanych uchwałą Nr III/13/06 Rady 
Gminy Brzostek. Zgodnie z przyjętym rocznym programem 
współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi 
ogłoszono konkurs na organizację imprez sportowych, który 
został rozstrzygnięty w dniu 7 lutego br. W realizacji progra-
mu uczestniczy LKS Brzostowianka i LKS Januszkowie. W 
wykonaniu uchwały Nr XLI/321/06 z dnia 26 października 
2006 r. przygotowano dokumentację do przyjęcia darowizny 
działek położonych w Nawsiu Brzosteckim, pod rozbudowę 
drogi gminnej i ustalono termin zawarcia aktu notarialnego. 
Realizując uchwały Nr XL/308/06 i XL/309/06 z dnia 28 
września 2006 r. sprzedano w drodze przetargu działki poło-
żone w Kamienicy Górnej oraz w Woli Brzosteckiej.
 Głównym tematem obrad było uchwalenie budżetu Gminy 
Brzostek na 2007 rok. Dochody budżetu gminy wyszacowano 
na kwotę 27.915.300zł. Wydatki budżetu gminy ustalono w 
wysokości 29.069.900zł. Wydatki obejmują: wydatki bieżące 
w wysokości 23.592.900zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń w wysokości 11.017.986zł. wydatki związa-
ne z obsługą długu gminy w wysokości 100.000zł. Wydatki 
majątkowe w wysokości 5.477.000zł. na realizację zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wydatki na 
projekt nr 2005/PL/16/C/PE/007 realizowany w ramach Fun-
duszu Spójności, pod nazwą „Program poprawy czystości 
zlewni rzeki Wisłoki”, na zadanie pod nazwą „Modernizacja 
i rozbudowa oczyszczani ścieków w Kleciach” w kwocie 
1.490.000zł.
 Deficyt budżetu gminy wynosi 1.154.600 zł. zostanie on 
pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów. Rezerwa 
ogólna budżetu wynosi 265.000 zł.
 W budżecie ustalono dochody w kwocie 75.000 zł. z tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
wydatki w kwocie 75.000 zł. na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. 

 Na realizację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 1.000zł. 
 Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Brzostku wynoszą 390.000zł. tj.: na pokrycie różnicy cen 
wody 118.000 zł. na pokrycie różnicy cen ścieków 197.000zł. 
na pokrycie różnicy cen wywozu śmieci 75.000,00zł.
 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury stanowią kwotę 
566.000 zł. tj.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki 146.000zł., 
dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzost-
ku 420.000zł. w tym kwota 80.000zł. będzie przeznaczona na 
prace remontowe budynku domu kultury w Brzostku.
 W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano przy-
chody w wysokości 2.564.600zł. i rozchody w wysokości 
1.410.000zł.
 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalono w wysokości 
10.0000 zł.
 W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały w 
sprawie:
•	przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2007 rok
•	przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Brzostek
•	wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Brzostek a Powiatem Dębickim w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego 
Powiatu

•	regulaminu określającego wysokość dodatków i innych 
składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych 
warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegó-
łowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego

•	uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzostek na 
lata 2007 – 2013

•	zmiany w programie gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy na lata 2004 – 2008 oraz zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy

•	utworzenia Związku Gmin Powiatu Dębickiego
•	przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej na 

rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej pod rozbudowę drogi 
gminnej

Ewa Szukała

Plan Rozwoju Lokalnego jest podsta-
wowym instrumentem planistycz-

nym polityki rozwoju gminy Brzostek. 
Został utworzony w celu efektywnego 
korzystania z funduszy strukturalnych 
przede wszystkim w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego oraz innych 
programów operacyjnych odnoszących 
się do środków wsparcia Unii Euro-
pejskiej. 
 Plan obejmuje lata 2007-2013, okres 
ten podyktowany jest dostosowaniem 
perspektywy rozwoju gminy do oferty 
dofinansowania projektów z budżetu 
Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
Za nową redakcją przemawia przede 
wszystkim potrzeba: 
- doprowadzenia do spójności z unijną 

zasadą programowania tj. dostosowana 
do siedmioletniego okresu pomocy  
strukturalnej UE,

- wprowadzania dalszych nowych za-
dań. 

 Plan jako dokument planistyczny 

analizuje i ocenia aktualną sytuację, 
identyfikuje problemy lokalnej spo-
łeczności, określa kierunki działań 
zmierzających do poprawy istniejącego 
stanu. Wskazuje zadania do realizacji i 
źródła ich finansowania na lata 2007-
2013, prognozuje przepływy finansowe, 
przewiduje sposoby wdrażania, monito-
rowania i  oceny. 
Planowane projekty i zadania inwesty-
cyjne na lata 2007-2013
1. Przebudowa dróg gminnych,
2. Infrastruktura techniczna w zakresie 

budowy sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej,

3. Infrastruktura społeczna (sala gimna-
styczna, hala sportowa), 

4. Remont i termomodernizacja  budyn-
ków użyteczności publicznej.

 Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego 
gminy Brzostek uzależniona będzie za-
równo od wysokości własnych środków 
finansowych znajdujących się  w dyspo-
zycji budżetu gminy jak i pozyskanych 
środków zewnętrznych: krajowych oraz 

z funduszy strukturalnych Unii Europej-
skiej. Zakładane w Planie przebudowy 
dróg poprawią dostępność komunika-
cyjną do wszystkich miejscowości na 
terenie gminy, a budowa i rewitalizacja 
obiektów oświatowych i kulturalnych 
wzbogaci podstawową infrastrukturę 
społeczną. 
 Celem wszystkich działań ujętych 
w Planie jest zrównoważony rozwój 
gminy z poszanowaniem środowiska 
naturalnego oraz zachowaniem wa-
lorów przyrodniczych i kulturowych, 
przy jednoczesnym założeniu, że gmina 
powinna być atrakcyjnym miejscem do 
zamieszkania, pracy i odpoczynku. 

 Rada Gminy Brzostek Uchwałą  Nr 
IV/24/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku 
przyjęła Plan Rozwoju Lokalnego Gmi-
ny Brzostek na lata 2007-2013, został on 
opublikowany w BIP: www.ugbrzostek.
bip.org.pl oraz na stronie internetowej 
Gminy Brzostek: www.brzostek.kw.pl

/M.Cz./

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brzostek na lata 2007-2013

Z prac Rady Gminy
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Nazwa projektu Okres 
realizacji

Koszt  
realizacji
projektu  

(w zł)

Źródła finansowania

Środki 
własne Środki zewnętrzne

Wodociąg Klecie III zad.2 2007  270.000,00 40.500,00 229.500,00  (RPOWP)2

Wodociąg Kamienica Dolna 2007 2.650 000,00 397.500,00 2.252.500,00  (RPOWP)
Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej w Brzostku wzdłuż Potoku Słonego 2007 500.000,00 75.000,00 425.000,00  (RPOWP)
Oczyszczalnia ścieków w Grudnej Górnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej 2007 70.000,00   10.500,00 59.500,00  (RPOWP)
Wodociąg + kanalizacja w Brzostku przy drodze nr 234/7 2007 120.000,00 18.000,00 102.000,00 (RPOWP)
Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzostku 2007  1.200 000,00 - NFOŚiGW3 
Garaż dla OSP w Nawsiu Brzosteckim 2007  200.000,00 30.000,00 170.000,00  (RPOWP)
Remont budynku Przedszkola w Brzostku 2007 220.000,00  33.000,00 187.000,00  (RPOWP)
Przebudowa  - Modernizacja drogi gminnej Siedliska-Bogusz „Kmiecie”     550 2007 99.000,00 14.850,00 84.150,00  (RPOWP)
Przebudowa - Modernizacja drogi gminnej Grudna Górna „Gąsiorówka”   1620 2007 291.600,00 43.740,00 247.860,00  (RPOWP)
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze krajowej w miejscowości Bukowa  2007 224.332,00 33.649,80 190.682,20  (RPOWP)
Przebudowa  - Modernizacja drogi gminnej Brzostek ul. Południowa          1650 2007-2008 297.000,00 44.550,00 252.450,00  (RPOWP)
Boisko sportowe w Siedliskach-Bogusz 2007-2008 200.000,00 30.000,00 170.000,00  (RPOWP)
Remont i termomodernizacja budynku Domu Kultury w Brzostku 2007-2008 520.000,00 - NFOŚiGW
Remont i termomodernizacja budynku Szkoły w Siedliskach-Bogusz 2007-2008 970.000,00 - NFOŚiGW
Remont i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego w Brzostku 2007-2008 200.000,00 - NFOŚiGW

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleciach 2007-2008 4.150 000,00 - Fundusz Spójności
ZGDW

Budowa kładki w ciągu chodnika dla pieszych przy drodze krajowej w miejsco-
wości Klecie 2007-2008 200.000,00 30.000,00 170.000,00  (RPOWP)

Przebudowa - Modernizacja drogi gminnej Januszkowice „na Działach”     3660 2007-2009 658.800,00 98.820,00 559.980,00  (RPOWP)
Przebudowa - Modernizacja drogi gminnej Kamienica Górna „na Nogę”    4450 2007-2009 801.000,00 120.150,00 680.850,00  (RPOWP)
Wodociąg Januszkowice- Opacionka 2008 750.00,00 112.500,00 637.500,00  (RPOWP)
Przebudowa - Modernizacja drogi gminnej Grudna Górna – „Kujawy”       3100 2008-2010 558.000,00 83.700,00 474.300,00  (RPOWP)
Przebudowa - Modernizacja drogi gminnej Grudna Górna - „Podkonie”     3000 2008-2010 540.000,00 81.000,00 459.000,00  (RPOWP)
Przebudowa  - Modernizacja drogi gminnej Skurowa  „Granice”                 1100 2008-2010 198.000,00 29 700,00 168.300,00  (RPOWP)
Przebudowa - Modernizacja drogi gminnej Zawadka Brzost. – Gorzejowa  2200 2008-2012 396.000,00 59.400,00 336.600,00  (RPOWP)
Wyznaczenie tras rowerowych i modernizacja bazy noclegowej w budynku 
GOSiR w Brzostku 2008-2010 550.000,00   82.500,00 467.500,00  (RPOWP)

Budowa hali sportowej z zapleczem przy gimnazjum w Brzostku 2008-2011  9.160 000,00 1.374 000,00 7.786 000,00  (RPOWP)
Przebudowa –Modernizacja drogi gminnej Nawsie Brzost. – Opacionka     2200 2008-2012 396.000,00 59.400,00 336.600,00  (RPOWP)
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze krajowej w miejscowości Zawadka 
Brzostecka – Kamienica Dolna 2008-2012 290.312,00 43.546,80 246.765,20  (RPOWP)

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze krajowej w miejscowości Klecie 
- Bukowa 2008-2012 263.920,00 39.588,00 224.332,00  (RPOWP)

Przebudowa - Modernizacja drogi gminnej Siedliska-Bogusz „Kamionki”  1700 2009-2012 306.000,00 45.900,00 260.100,00  (RPOWP)
Przebudowa - Modernizacja drogi gminnej Januszkowice „Wyrąb”             1400 2009-2012 252.000,00 37.800,00 214.200,00  (RPOWP)
Przebudowa - Modernizacja drogi gminnej Grudna Górna Górzyzna           1100 2009-2012 198.000,00 29.700,00 168.300,00  (RPOWP)
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gorzejowej 2009-2011 1.900 000,00 285.000,00 1.615 000,00  (RPOWP)
Oczyszczalnia ścieków (Kamienica Dolna, Przeczyca lub Zawadka Brzostecka) 2009-2012 4.500 000,00 675.000,00 3.825 000,00  (RPOWP)
Kanalizacja sanitarna wsi Bukowa, Januszkowice i Opacionka 2009-2013 11.000 000,00 1 650.000,00 9.350 000,00  (RPOWP)

Kanalizacja pozostałej części gminy 2009-2013 20.500 000,00 3.075 000,00 17.425 000,00  (RPOWP)

Rewaloryzacja sakralnych obiektów zabytkowych: Przeczyca, Siedliska-Bo-
gusz, Brzostek 2007-2013 - -  (RPOWP)

Wszystkie projekty są zgodne ze Studium Uwarunkowań gminy Brzostek

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykaz projektów planowanych do realizacji w latach 2007–2013
Gmina Brzostek w latach 2007–2013 zamierza podjąć sze-

reg działań wpisujących się w priorytety i działania Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie-
go. Nie ma gwarancji, że EFRR poprzez RPO współfinansuje 
wszystkie zaplanowane przez gminę przedsięwzięcia. 
 W wyniku analizy ogólnej sytuacji społeczno – gospodar-
czej na terenie gminy Brzostek wyłonione zostały obszary 
strategiczne wymagające natychmiastowej interwencji w la-
tach 2007– 2013. Władze lokalne skupiły swoją uwagę przede 
wszystkim na zadaniach z zakresu infrastruktury technicznej 
i społecznej oraz ochrony środowiska ponieważ są to zadania 
najpilniejsze, a ich wykonanie determinuje dalsze działania 
w następnym okresie programowania. Zadania te są ze sobą 

powiązane i stanowią ważny czynnik dalszego rozwoju spo-
łeczno – gospodarczego gminy.
 Projekty wyodrębnione do realizacji w latach 2007-2013 po-
winny doprowadzić do osiągnięcia następujących efektów:

1. poprawy warunków życia mieszkańców gminy,
2. poprawy infrastruktury technicznej,
3. poprawy infrastruktury drogowej,
4. poprawy infrastruktury ochrony środowiska.

 Szczegółowe działania, współfinansowane w ramach regio-
nalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej, które planuje 
podjąć gmina Brzostek w latach 2007-2013 przedstawia po-
niższa tabela:

Opracowano na podstawie Planu Rozwoju  
Lokalnego Gminy Brzostek na lata 2007-2013
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Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Brzostku prowadzi działalność 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, zbiorowego odprowadzania 
ścieków, a także zbiórkę nieczystości 
stałych z terenu gminy, obsługujemy 
także dowóz dzieci do szkół w Sied-
liskach Bogusz oraz do Gimnazjum i 
Szkoły Podstawowej w Brzostku. Pra-
cownicy zakładu wykonują także prace 
zlecone przez Urząd Gminy Brzostek tj. 
sprzątanie rynku i jego okolic, roboty z 
użyciem sprzętu ciężkiego (spycharki i 
koparki), prace związane z utrzymaniem 
i konserwacją cmentarzy wojennych i 
wiele innych działań na rzecz gminy.
 Z dniem 01 stycznia 2007 r. uchwałą 
Rady Gminy Brzostek nr RG Nr II/11/06 
zatwierdzone zostały taryfy na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzania ścieków. Kalkulacja cen i 
stawek dostawy wody i odprowadzania 
ścieków została dokonana w oparciu o 
koszty bezpośrednie i koszty pośred-
nie. Szczegółowa kalkulacja kosztów 
zawarta jest w uchwalonych taryfach 
dostępnych na stronie internetowej 
Gminy Brzostek www.brzostek.kw.pl i 
www.ugbrzostek.bip.org.pl. Znaczący 
wpływ na koszty oczyszczania ścieków 
mają koszty utrzymania i obsługi przy-
domowych i sieciowych przepompowni 
ścieków, a szczególnie opłaty za energię 
elektryczną i podatek od nieruchomo-
ści.
 W wyniku podziału wielkości pla-
nowanych kosztów przez planowaną 
sprzedaż wody ustalono cenę: 1m3 wody 
3,87 zł (netto), natomiast 1m3 odprowa-

dzonych ścieków na 6,57 zł (netto). Do 
cen wynikających z kalkulacji stosowa-
ne są dopłaty do 1m3 wody w wysokości 
1,62 zł (netto) oraz do 1m3 ścieków 3,28 
zł (netto), w wyniku czego korzystający 
z usług zapłacą w 2007r.:
- za 1 m3 wody 2,25 zł netto (2,41 zł 

brutto)
- za 1 m3 ścieków 3,29 zł netto (3,52 zł 

brutto)
 W wyniku zwiększenia dopłat do 
wody i ścieków cena wody nie wzrosła 
w porównaniu z rokiem 2006, a cena za 
1m3 ścieków cena wzrosła o 26% tj. o 
0,68 zł netto (0,73 zł brutto). Dostawcy 
ścieków zamieszkujący domy jednoro-
dzinne lub prowadzący gospodarstwa 
rolne zgodnie z regulaminem dostar-
czania wody i odbioru ścieków płacą 
odpowiednio za 90% i 80% wskazanego 
przez urządzenia pomiarowe zużycia. 
Ponadto korzystający z usług dostawy 
wody i odprowadzania ścieków zapłacą 
opłatę abonamentową w wysokości 3,00 
netto (3,21) miesięcznie.
 Opłata za wykonanie włączenia do 
sieci wodociągowej wynosi 373,83 zł 
netto (400,00 zł brutto), a za wykonanie 
włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 
1401,87 zł netto (1500,00 zł brutto). 
Koszt zakupu materiałów do wykonania 
włączenia ponosi odbiorca wody lub 
dostawca ścieków.
 ZGK Brzostek przypomina o abso-
lutnym zakazie wprowadzania do sieci 
kanalizacji sanitarnej wód opadowych, 
gruntowych i innych zabronionych, 
opisanych w umowie i regulaminie 
nieczystości. Przypominamy również o 

konieczności posiadania na przyłączu 
kanalizacji urządzenia zapobiegające-
go przed cofnięciem się ścieków. Na 
przyłączu wodociągowym wskazane 
jest zamontowanie prostego filtra za-
pobiegającego przedostawaniu się do 
wewnętrznej instalacji wodociągowej 
chwilowo zmętnionej wody po spadku 
ciśnienia wody w sieci lub przy wystą-
pieniu awarii.
 Od kwietnia 2006 r. wszystkie miej-
scowości gminy objęte zostały segre-
gacją odpadów komunalnych. Zawarto 
2500 umów z gospodarstwami indywi-
dualnymi oraz 90 umów ze sklepami, 
zakładami oraz innymi podmiotami 
gospodarczymi. W ramach prowadzonej 
zbiórki odpadów w ciągu 3-ch kwarta-
łów 2006 r. zebrano:
•	67 t opakowań szklanych
•	10 t makulatury
•	28,5 t plastiku
•	17 t złomu (w tym 120 kg alumi-

nium)
•	215 t balastu (odpadów pozostałych 

po segregacji)
 Ilość zebranych odpadów podlega-
jących recyklingowi świadczy o zro-
zumieniu przez mieszkańców potrzeby 
segregacji odpadów, a tym samym do 
poprawy stanu środowiska naturalnego. 
Zebrane surowce wtórne odbierane są 
przez uprawnione podmioty prowadzące 
recykling odpadów, a balast wywożony 
jest na składowisko odpadów w Kozod-
rzy gmina Ostrów.

Kierownik zakładu
Kazimierz Pitak

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku informuje

Oferta szkół dla młodzieży w Zespole Szkół  
im. Jana Pawła II w Brzostku na rok szkolny 2007/2008

	Liceum Ogólnokształcące
Szkoła prowadzi nauczanie w rozszerzonym zakresie takich przedmiotów jak: matematyka, geografia j. angielski i wos.
Jesteśmy otwarci na dokonanie zmian przedmiotów wiodących w zależności od zainteresowań młodzieży.
	Technikum w zawodach:
-	technik żywienia i gospodarstwa domowego
-	technik mechanizacji rolnictwa
-	technik agrobiznesu
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach:
-	mechanik–operator pojazdów i maszyn – 3 letnia
-	kucharz małej gastronomii – 2 letnia

Decydując się na naukę w naszym Zespole wybierasz Szkołę, która:
-	zapewnia solidne wykształcenie ogólne i zawodowe,
-	zapewnia dobre i bezpieczne warunki kształcenia,
-	preferuje wartości godne Patrona Szkoły – Jana Pawła II,
-	organizuje bogatą działalność kulturalno – oświatową i rekreacyjno – sportową,
-	umożliwia każdemu uczniowi dostęp do Internetu w ramach zajęć „technologia informacyjna” i zajęć pozalekcyjnych,
-	daje możliwości wyboru nauki języków obcych spośród: j. niemieckiego, j. angielskiego i j. rosyjskiego,
-	organizuje w ramach kształcenia zawodowego w technikum praktyki zagraniczne do Niemiec i Szwajcarii,
-	stwarza ciepłą, rodzinną atmosferę,
-	otacza troskliwą opieką każdego ucznia,
-	wspomaga rozwój zainteresowań.

Dodatkowe informacje o szkole oraz wymagane dokumenty, terminy ich składania i kryteria przyjęć do w/w szkół można 
uzyskać pod nr tel. 014 6830321 lub na stronie internetowej: WWW.zsbrzostek.vip.interia.pl
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5. POWSTANIE NARODOWE

Po klęsce powstania listopadowego 
organizacje demokratyczne, w 

kraju i na emigracji, rozpoczęły działa-
nia propagandowe na rzecz wyzwolenia 
Polski, której wówczas nie było na 
mapie Europy.
 Kilka lat przed rabacją emisariusze 
głosili w Galicji potrzebę walki o nie-
podległość, zrównania stanów i uwol-
nienia chłopów, w tym zniesienia pańsz-
czyzny. Z nowymi hasłami niepodległo-
ściowymi docierali do dworów, drobnej 
szlachty i prostego ludu. Ich hasła były 
piękne: zniesienie niewoli, poddaństwa, 
przywilejów urodzenia, pańszczyzny, 
czynszów i uwłaszczenia chłopów. 
Czołowymi działaczami organizacji na 
rzecz wyzwolenia narodowego i reform 
na wsi byli: Teofil Wiśniowski, Edward 
Dembowski, Franciszek Wiesiołowski i 
inni.
 Wczesną wiosną 1845 roku roz-
powszechniono fałszywą wieść, że w 
Wielkim Tygodniu wybuchnie rewolu-
cja wymierzona w chłopów. Do prostego 
ludu wiejskiego docierała pogłoska, 
że panowie chcą zbrojnie zaatakować 
chłopów. I to, już w 1845 roku, wyzwa-
lało potrzebę obrony przed dworami. 
Rok później ta idea obrony, być może 
samorzutnie, zaowocowała rabacją.
 W obwodzie tarnowskim aktywnym 
agitatorem był E. Dembowski, a jego 
pomocnikiem na tym terenie był Bara-
nowski – leśnik z Przeczycy.
 Począwszy od 1845 roku spiskowcy, 
przygotowywujący powstanie przeciw-
ko zaborcom, kontaktowali się z chło-
pami, ale były to kontakty sporadyczne. 
Agitacja wśród chłopów nie przyniosła 
dużych efektów, chociaż były przypad-
ki, że agitatorzy przekonali wieś do idei 
wyzwolenia narodowego.
 Z biegiem czasu wśród organizatorów 
agitacji uwidoczniły się nieporozumie-
nia, gdyż część z nich głosiła równo-
czesne obalenie pańskiego i cesarskiego 
ucisku. Wielu ziemian przystąpiło do 
konspiracji, gdyż propaganda straszyła, 
iż w stanie rewolucyjnym jedyną karą 
będzie śmierć. Dziedzic stawał przed 
alternatywą: posłuszeństwo spiskow-
com lub stryczek. Taka alternatywa, 
podsłuchana we dworze przez służby, 
docierała również do chłopów, być może 

trochę zniekształcona. W tej sytuacji 
organizatorzy powstania narodowego 
zaniechali agitacji wśród chłopów, mieli 
ją wznowić w momencie wybuchu po-
wstania.
 Ta magiczna chwila wybuchu powsta-
nia nie była ściśle określona, a chłopska 
mentalność nie lubi pustki. Opuszczone 
miejsce agitacji patriotycznej zajęła agi-
tacja urzędników austriackich: jątrząca, 
perfidna i ukierunkowana na bratobójczą 
rzeź.
 Biurokracja austriacka w listopa-
dzie 1845 roku rozpoczęła śledztwo w 
sprawie przygotowań do powstania, a 
kilka tygodni później nastąpiły pierwsze 
aresztowania. Starostowie cyrkułów 
zostali poinformowani o zamiarach 
spiskowców. Uznano, że sytuacja jest 
groźna i postanowiono działać.
 J. Breinl, starosta cyrkułu tarnowskie-
go, już w grudniu 1845 roku wysłał do 
gmin okólnik, w którym ostrzegał przed 
emisariuszami, którzy „bałamucą lud 
wiejski, przyrzekając mu ulgi ...”. 
 W okólniku czytamy dalej: rząd 
cesarski „z boleścią patrzy na częste 
i wielkie nadużycia ze strony dworu 
wobec poddanych”. Breinl informował 
także, że spiskowcy gotowi są „nawet, 
przez używanie groźby morderstwa i 
podpalenia, zmuszać poddanych do 
buntu”.
 Starosta tarnowski zarządził chłop-
skie warty we wsiach dla śledzenia 
spiskowców. Oprócz tego zachęcał 
wójtów do chwytania podejrzanych 
i odstawiania ich do cyrkułów, za co 
obiecał nagrodę.
 Okólnik starosty był rozesłany wprost 
do wójtów i wymierzony przeciw dwo-
rom. Warto podkreślić, że ta działalność 
Breinla miała charakter lokalny, nie 
dotyczyła całej Galicji.
 Część szlachty nie przystąpiła do 
spisku i domagała się ochrony przez 
władze z Wiednia. Jednym z nich był 
Władysław Sanguszko, który informo-
wał Wiedeń, że ośrodkiem spisku jest 
Tarnów, a dotychczasowe działania 
władz galicyjskich są nieskuteczne.
 Możliwości ochrony przez centralę 
z Wiednia były ograniczone. Na terenie 
Galicji stacjonowały siły zbrojne zabor-
cy, ale nie były one zbyt liczne, słabo 
uzbrojone z niedołężnymi generałami. 
W tej blisko pięciomilionowej krainie 

stacjonowało około 25 tysięcy woj-
ska, przy czym główna ich część była 
zlokalizowana na wschód od Lwowa. 
Była to istotna sprawa w kontekście 
przygotowań do powstania.
 Tymczasem w zachodnich cyrkułach 
ruch spiskowy rozwijał się żywiołowo. 
W dniu 13-go lutego 1846 r. Breinl pisał 
do Lwowa, że spiskowcy „pewni są z 
góry, że osiągną swój cel imponującą 
masą, unikając przelewu krwi”. Władze 
austriackie zdecydowały się aresztować 
przywódców spisku z Tarnowa, czyli 
braci Wiesiołowskich, ale działania te 
były tak nieskuteczne, że Wiesiołowski 
opuścił Tarnów i ukrył się w posiadłości 
Sanguszków, w tarnowskich Gumni-
skach.
 Spiskowcy postanowili, że w Tar-
nowie powstanie wybuchnie 18-go 
lutego 1846 r. Wśród chłopów wybuchła 
panika, od wsi do wsi rozchodziła się in-
formacja, że panowie przygotowywują 
zgubę włościan.
 Ta panika i psychoza strachu mogła, 
co jest wielce prawdopodobne, stworzyć 
podatny klimat spontanicznej obrony 
– obrony poprzez atak chłopów na 
dwory. Do świadomości ludzi wsi do-
cierały oznaki zbliżającego się terminu 
wybuchu powstania: kucie kos, tajemne 
narady w dworach. Powstanie przygoto-
wywali panowie i oficjaliści – odwieczni 
ciemiężyciele wsi.
 „Krążyła wieść między ludem, a 
zwłaszcza po karczmach, iż ze dworów 
panowie ze swoimi lokajami będą w 
nocy wycieczkę czynić na wsie i ludzi 
prostych, wieśniaków, w pień rżnąć, 
snadź, aby ich grunta w posiadanie 
pobrać” – pisał ksiądz z Niegowici.
W innej okolicy puszczono w obieg 
plotkę, że cesarz już zniósł pańszczyznę, 
ale panowie ukryli zarządzenie cesarskie 
i przez zemstę postanowili wymordować 
poddanych.
 Chłopi z trwogą słuchali tych róż-
nych wieści i trudno im było rozróżnić 
prawdę od fałszu, intrygę lub plotkę od 
rzetelnej informacji. Tyle razy w życiu 
byli bałamuceni i oszukiwani, że i tym 
razem gotowi byli uwierzyć zamachowi 
na nich, na ich ziemię, a nawet na ich 
życie.
 Od lutego 1846 roku głoszenie pa-
nicznych wiadomości w cyrkule tarnow-
skim miało już oznaki zorganizowanej 
akcji.
 „Nieszczęście, zguba was czeka, was 
wszystkich wnet panowie wymordują” 
– wołał nieznany jeździec na koniu, 
który nagle pojawiał się i znikał. Chłopi 
czuli się zagrożeni i nie widzieli dla 
siebie obrońców, sprzymierzeńców. 
Wiedzieli jedno, że jest ich znacznie 
więcej niż panów.
 Komu mogło zależeć na rozpo-
wszechnianiu haseł, które siały panikę? 
Powstańcy, przynajmniej część z nich, 
deklarowali oddanie ziemi chłopom. 
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Zatem konspiratorzy nie mogli, a 
przynajmniej nie powinni, działać na 
swoją niekorzyść; bałamucenie wsi 
nie było siłą wspierającą powstańców. 
Podejrzenie o próbę wywołania paniki 
wśród chłopów pada na administrację 
austriacką, lecz wyklucza się Lwów i 
Wiedeń.
Nie jest to pewne, ale poszlaki prowadzą 
do Tarnowa, do Breinla. A jeśli tak, to 
jaki miał cel, czym się kierował?
 Przesłanek wskazujących na tar-
nowskiego starostę jest wiele. Breinl 
znał antagonizmy chłopów i szlachty 
– sam przyjmował skargi wsi na dwory. 
Widział, jako cwany i doświadczony 
urzędnik, możliwości wykorzystania 
tych antagonizmów, on je doceniał. 
Nie był bohaterem, raczej tchórzem, a 
Tarnów stanowił centrum przygotowań 
do powstania. Strach padł na starostę; 
miał świadomość, że w razie wybuchu i 
powodzenia powstania czeka go śmierć. 
Postanowił radzić sobie sam i użyć 
chłopów przeciw powstańcom. Trudno 
ustalić moment takiego postanowienia, 
to nie była konkretna chwila, to był 
proces.
 Akcja rozpowszechniania plotki o 
przygotowywanej rzezi chłopów i ukry-
tym zarządzeniu cesarza, dotyczącym 
zniesienia pańszczyzny, była nieoficjal-
na i realizowana przez karczmy, a ściślej 
przez szynkarzy.
 Oprócz akcji nieoficjalnej była rów-
nież jawna. Komisarze Breinla jeździli 
w teren i urządzali odprawy z wójtami. 
Sam starosta chętnie przyjmował chło-
pów w swoim gabinecie w Tarnowie; 
podobno siadywał z Szelą na kanapie. 
Należy sądzić, że nie pił z nimi wódki i 
nie grał w karty.

 O czym mówiono na odprawach 
z wójtami i chłopami u starosty? Nie 
wiemy, bo Breinl nie ujawnił tego w 
swoich pamiętnikach, a szkoda.
Można tylko przypuszczać, że wójtowie 
i chłopi usłyszeli obietnicę zniesienia 
pańszczyzny za wierność cesarzowi. Ale 
obietnice składał starosta, a nie cesarz. 
Jeśli takie obietnice były, to starosta 
przechytrzył chłopów.

 Od Tarnowa „rozeszły się wśród pod-
danych najstraszliwsze pogłoski o spisku 
panów, którzy jakoby postawili hasła 
wymordowania wszystkich poddanych z 
kobietami i dziećmi i którzy w tym celu 
odprawiają schadzki po nocach, groma-
dzą broń i werbują sobie ludzi” – pisał 
starosta z Jasła. Natomiast starosta z 
Bochni informował Lwów, że 15-go 
lutego 1846 roku dwór w Nieznamo-
wicach został oblężony przez gromadę 
uzbrojonych chłopów, a w całym obwo-
dzie chłopi zbroją się w obawie przed 
dziedzicami. Panika i plotki przenikały 
do sąsiednich cyrkułów.
 Te informacje zaniepokoiły władze 

we Lwowie, ale Gubernium dało wy-
raźny sygnał, że nie chce użyć chłopów 
przeciwko powstańcom.
 Chłopi nie popierali powstania, które 
przygotowywała szlachta. Było zapewne 
dużo przyczyn takiego stanowiska wło-
ścian. Po pierwsze, pamięć o krzywdach, 
których doznali od właścicieli dworów 
– teraz kojarzonych z powstaniem. Po 
drugie, brak zrozumienia przez chłopów 
potrzeby wyzwolenia narodowego. Dla 
wielu z nich ojczyzna to ojcowizna, a 
cesarz z Wiednia to „dobry cesarz”. Po 
trzecie, bałamutna propaganda o celach 
powstania rozsiewana po wsiach.
 Pierwotny termin rozpoczęcia po-
wstania ustalono na noc z 21-go na 
22-go lutego 1846 r. Tydzień wcześniej 
radykalnie zmieniła się pogoda: spadły 
ogromne śniegi, szalały zamiecie i 
chwycił mróz sięgający 20 stopni..

 Pierwszym celem walki było opano-
wanie miast obwodowych i zdobycie 
broni. Krzyżowały się koncepcje spo-
sobu rozpoczęcia walki. Wiesiołowski, 
kierownik przygotowań powstania „był 
zdania, że dopiero po rozpoczęciu po-
wstania należy pociągnąć chłopów do 
udziału w powstaniu i wtedy zapewnić 
im zniesienie pańszczyzny i przyznanie 
wolnego posiadania gruntu”. Jednak nie 
przewidział, że jeszcze przed pierwszy-
mi walkami chłopi rozpoczną krwawą 
rozprawę z dworami.
 W obwodzie tarnowskim dowódcą 
walk został mianowany major Czechow-
ski. To on podjął decyzję o przyśpie-
szeniu terminu rozpoczęcia powstania 
w Tarnowie na noc z 18-go na 19-go 
lutego. Była to fatalna decyzja, ale 
rozkaz był rozkazem. Wyznaczono dwa 
punkty zborne do ataku na Tarnów: 
w Klikowej i Tarnowcu. Powstańcy z 
całego obwodu mieli się spotkać w tych 
punktach o godzinie pierwszej w nocy 
19-go lutego. Sygnałem do ataku na 
Tarnów miało być podpalenie karczmy 
na górze św. Marcina. Według przewi-
dywań, ogień miał być widoczny z obu 
punktów zbornych.
 Wiał przenikliwy mroźny wiatr, mróz 
sięgał 20 stopni, szalała śnieżyca. Na 
północ od Tarnowa, w miejscowości 
Bolesław uformowała się grupa około 
150-ciu powstańców i podążała w kie-
runku Tarnowa. Po drodze dołączyły do 
niej inne pododdziały. Cała grupa, jako 
jedyna, dotarła do punktu zbornego w 
Klikowej. Ku ich zaskoczeniu sygnału 
ogniowego z góry św. Marcina nie było 
aż do świtu. W tej sytuacji, nad ranem 
major Czechowski ustalił, że ataku nie 
będzie i spiskowcy udali się w drogę 
powrotną. Podobny los spotkał spiskow-
ców w Gumniskach.
 Oddziałem powstańców z drugiego 
punktu zbornego w Tarnowcu miał 
dowodzić J. Eisenbach i ten oddział 
miał podpalić karczmę. Jednak niektóre 
pododdziały zmierzające do Tarnowca 

miały w nocy starcia z chłopami patro-
lującymi drogi. Część powstańców wraz 
z Eisenbachem poległa na miejscu, a 
resztę wyłapali chłopi i następnego dnia 
odstawili do Tarnowa. 
 Powstanie w Tarnowie nie rozpo-
częło się.
 Inny oddział powstańców, pod 
dowództwem Wiesiołowskiego i 
Gromczeskiego, zmierzał do Kliko-
wej. W nocy z 18-go na 19-go lutego 
w Lisiej Górze spotkała ich pierwsza 
przykrość. Wartujący na skrzyżo-
waniu dróg chłopi rozbroili oddział, 
powstańców powiązali i umieścili w 
piwnicy karczmy. Podczas rozbrajania 
doszło do strzelaniny – kilku chłopów 
zginęło. Rozbrajanych było około 40-
tu, a chłopów pięć razy tyle. Rano, 
19-go lutego wojsko załadowało 
powstańców na wozy i odstawiło do 
Tarnowa, do aresztu lub szpitala.
 Tejże nocy grupa powstańców z 
Pilzna zabiła burmistrza K. Markla, 
który podburzał chłopów przeciw 
powstańcom. Grupa ta, licząca osiem 
osób, nie dotarła do punktu zbornego 
pod Tarnowem, gdyż po drodze została 
zatrzymana i pobita przez chłopów.
 Rano, w tłusty czwartek, 19-go lu-
tego austriackie forpoczty zauważyły, 
że do Tarnowa zbliżały się gromady 
uzbrojonego chłopstwa, a na ich wo-
zach leżały pokrwawione postacie. 
Breinl był przerażony i blady; czyżby 
powstańcy? Wyszedł naprzeciw przy-
byszom „w największym strachu, z 
którego odetchnął dopiero wtedy, jak 
wyrozumiał, że chłopstwo z rządem, a 
nie z powstańcami trzyma”.
 Chłopi przywieźli do stolicy cyr-
kułu trupy pozabijanych i maltreto-
wanych powstańców. Był to „krwa-
wy plon” nocnych starć chłopów z 
powstańcami. Uspokojony starosta 
rozdał chłopom 500 złotych – tak na 
początek.
 Podniecony tłum chłopów cisnął się 
do Breinla, wymachując cepami, wid-
łami i drągami. Powstańcy zbroczeni 
krwią leżeli na wozach. Pierwszymi, 
którzy przywieźli powstańców do 
Tarnowa byli urlopnicy z Partynia i 
wójt Stelmach z Lisiej Góry.
 Breinl odnotował: „Nagły ten zwrot 
sytuacji był zupełnie nieoczekiwany, 
nikt go się nie spodziewał, nikt go 
nawet nie miał za możliwy”.
 „Nagły zwrot ...”, bo któż mógł 
przewidzieć, że chłopi najpierw ude-
rzą w powstańców i w dwory. „Nikt 
się nie spodziewał ...”, a kto usilnie 
pracował, aby tak się stało?
 Przyspieszony termin powstania 
w obwodzie tarnowskim zakończył 
się fiaskiem, w tej sytuacji w innych 
okręgach zrezygnowano z walki.

c.d.n.
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Z Brzostku rodem...
„…Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi…”

A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Marcowa pogoda sprzyja dłuższym spacerom, szczegól-
nie tym, które wiodą obok ruchliwej szosy, przez pola, 

wzgórki i gaje. Promyki słońca osuszają drogę, na łąkach 
wśród zieleni wychy-
lają główki żółte pod-
biały, białe stokrotki, 
a przy domach rozło-
żyły swoje koszyczki 
kwiatowe śnieżyczki 
i kolorowe kroku-
sy. Wierzba spuściła 
swoje jasnozielone 
witki, na których 
widnieją maleńkie 
pęki bazi, a i zieleń 
drzew iglastych zdaje 
się być mniej ziemi-
sta – widać, że cała 
przyroda budzi się 
do życia. Tu i ówdzie w ogrodach uwijają się gospodarze, 
przycinają drzewka owocowe, formują krzewy, bielą pnie, 
nawożą – już „żyje” nasza miejscowość i zaczyna tętnić wio-
senną pracą.
 Dochodzę „umarłą drogą” pod dawny dwór ziemiański. 
Zatopiona w zadumie historycznej rozważam ile opowiedzia-
łyby resztki drzew okalające dworek, a pozostałe z dawnego 
parku. Jakie losy wplotły się w kleciecką ziemię tu we dworze, 
dawnych czworakach dworskich, w parku, którego właściwie 
już nie ma, nad ruczajem zwanym Gogołówka, nad dawnymi 
stawami, w rabatach kwiatów i róż, i wreszcie na polach dzie-
dziców Pawłowskich, rozciągających się hen jak okiem sięgnąć 
wzdłuż Wisłoki, w które wtopione zostały „cysterny” potu i 
łez ludzkich. Spróbuję przypomnieć losy rodu Pawłowskich i 
dworku klecieckiego.
 Tereny nad Wisłoką, Dunajcem i Rabą były w przeszłości 
niemal wyłącznie domeną średniozamożnej i drobnej szlachty. 
Dworek kleciecki pochodzi z I połowy XIX w. Jest to klasy-
cystyczny, murowa-
ny i parterowy dom, 
podpiwniczony, dwu-
traktowy, zbudowany 
na planie prostokąta, 
z portykiem kolum-
nowym od frontu, 
przykryty dachem 
czterospadowym. 
Wokół rozciągają się 
pozostałości parku 
dworskiego o zatartej 
już kompozycji. Obok 
stoi oficyna dworska 
również z I połowy 
XIX w. murowana, 
parterowa, na planie prostokąta, dwutraktowa, z identycznym 
dachem i kolumnami od frontu. Obok stoi oranżeria i lamus 
– wszystkie te zabudowania zostały w 1950r. przebudowane i 
przystosowane do wymogów współczesnych mieszkań. Tak, że 
z dawnej świetności dworskiej niewiele zostało, jak to mówią 
Klecianie.
 Właścicielem dworku i posiadłości dworskich w I połowie 
XIX w. był Fabik – ale jak to często u zamożnych bywało, 
coś w tej rodzinie „iskrzyło”. Fabik zastrzelił żonę, a majątek 

sprzedał Pawłowskim, zaś duch Fabikowej pozostał we dworze, 
chodził i straszył, pewnie czuwał też, aby nikt tutaj nie zaznał 
szczęścia. I tak też było, mówi moja rozmówczyni Maria 
Sergiel „…majątek tutaj był, ale szczęścia nic, a nic nie było” 
– to tylko legenda o dworku, ale śledząc losy Pawłowskich 
– dziedziców klecieckich, jakby sprawdza się.
 Andrzej Pawłowski ożeniony z Honoratą z Domańskich z 
Olchowców osiadł się w zakupionym majątku. Z wykształcenia 
był prawnikiem i sprawował funkcję burmistrza miasta Jasła, 
dojeżdżał do Kleci i tutaj przyszło na świat pięcioro dzieci 
dziedziców: Witold, Wiesław, Czesław, Zbigniew i Wanda. 
Życie dworskie było hermetycznie zamknięte. We dworze 
pracowała służba, która prowadziła dziedziczce dom – były 
pokojówki, kucharki, a „na nauki” do dzieci przyjeżdżała gu-
wernantka z Januszkowic Zofia Dominik, potem dzieci przywo-

żone były do szkoły 
w Brzostku. Chłopcy 
później kształcili się 
„w wielkim świe-
cie”, a najmłodsza 
córka Wanda zosta-
ła oddana do szkoły 
prowadzonej przez 
zakonnice w Zbylu-
towskiej Górze – tam 
uczyły się dziewczęta 
z tak zwanych do-
brych domów, czyli 
dzieci ludzi zamoż-
nych – ziemian. Dla 
dzieci chłopskich nie 

było ścieżki do oświaty. Za M. Konopnicką powtórzę:
„Trzy ścieżki idą z chaty
na dolę i niedolę…
Ta jedna idzie przed się,
gdzie orzą pańskie pole,
Ta druga (…), gdzie biała karczma stoi,
A trzecia na ten cmentarz,(…)
A któż mi wskaże taką,
Co w ducha świat prowadzi?...”

 Pracami polowymi kierował polowy, karbowy, rządca, 
ogrodnik – to tym „pracodawcom” podlegali fornale i przy-
wiezieni z pobliskich wsi chłopi: z Woli Brzosteckiej, Nawsia 
Brzosteckiego, Kamienicy Górnej i innych miejscowości. 
Dziedziczka była wymagająca i bardzo skrupulatna, żądała 
dobrej pracy i płaciła niewiele, 1 złoty przy żniwach i 60 groszy 
przy pozostałych pracach polowych. Była to skromna zapłata 
w porównaniu, że 1 kg cukru kosztował 1 złoty. Nie lada trudu 
trzeba było włożyć w pracę u bogatszych ziemian, wiele potu 

wylać, aby przynieść 
do domu trochę gro-
sza na utrzymanie du-
żych, wielodzietnych 
rodzin. Niedola, a ra-
czej bieda galicyjska 
była rzeczywistością 
na wsi. Dziedziczka 
twardą ręką płaciła 
za pracę, we dworze 
nie przelewało się, 
nie miała oparcia w 
nikim. Losy jej dzie-
ci zaczęły gmatwać 
się. Gorzelnia miała 
przynosić większe 

dochody, ale była niewielkim przyczynkiem do wzbogacenia 
się, a stała się miejscem upijania się okowitą i okazją do wyno-
szenia pełnych butelek poza folwark. Dziedziczka musiała się 
jakoś bronić, bo wyniesiono by z majątku wszystko – mówią 
Klecianie, stąd i twarda ręka w rządzeniu majątkiem.
 Przepiękny park był miejscem ukojenia zmartwień i niepo-
kojów. Rabaty kwiatowe, klomby róż, krzewy, czeremcha, któ-
rej owocami objadały się – z ukrycia – wiejskie dzieci. Wstęp na 
teren parku był niedostępny, ale i tak małe dziewczynki i chłop-

Dwór w Kleciach (I połowa XIX w.)

Gorzelnia dworska
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cy ze wsi podchodzili – niby po nic – ale dla nich po wielkie 
smakołyki; owoce z czeremchy, czy też jadalne kasztany, które 
rosły w parku, wygrzebywane z ziemi. Te pyszne smakołyki 
– niby nic, owoce tylko – też były niedostępne dla wiejskiego 
dziecka. Smakowite warzywa uprawiane w warzywniku przez 
ogrodnika też były niezwykłe dla wiejskiego dziecka. Ale naj-

bardziej wspomina-
nym miejscem były 
stawy, obrośnięte 
piękną, soczystą zie-
lenią wysokich traw 
i szuwarów, a w nich 
całe gromady żab, 
dających niezwykłe 
koncerty wieczora-
mi. Owe żaby i ich 
rechotanie przeno-
siło wsłuchanych w 
„muzykę” sąsiadów 
w krainę marzeń i w 
świat baśniowy. Jak 
czyste musiały być 
wody w Kleciach i 
okolicach – dzisiaj w 
czasach ekologicz-
nych rozważań rzad-
ko zdarza się widzieć 
gromadę żab, a już 
rechotania prawie 
dzisiejsze pokolenie 
nie zna.
 Ważnym wyda-

rzeniem we wsi było święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. 
Kosze i talerze zawinięte w ściereczki stały na stole w parku 
dworskim, dzieci biegały koło gazonu czekając na przyjazd 
księdza. Po święceniu ksiądz zostawał na poczęstunek we dwo-
rze. W niedzielę bryczkami dziedzice Pawłowscy z całą rodziną 
wyjeżdżali do kościoła, mieli swoje ławki po bokach wielkiego 
ołtarza, tutaj zasiadali, po Mszy świętej jechali bryczkami do 
domu. Nie prowadzili bogatych, wystawnych rautów, żyli 
bardzo skromnie. W czasie świąt Bożego Narodzenia Cyganie 
chodzili z niedźwiedziem i wyśpiewywali „tańcuj misiu na, na, 
na, to ci pani cosi da” i dawała pani miarkę zboża, litr gorzałki 
lub bochen chleba. Innym świętem była Zielna, parobcy robili 
wieńce dożynkowe, stroili wozy w gałęzie drzew, a potem na 
drabiniastych wozach, jechali do Przeczyckiego Kościoła, 
święcili płody ziemi, wracali ze śpiewem, a parobcy mocno 
strzelali z batów, potem tańczyli i bawili się. Niby feudalna 
wieś, rozwarstwiona, a jednak 
czasami zjednoczona.
 O dziedziczce Pawłowskiej 
zdania są podzielone, jedni 
mówią że była ludzka, grzeczna, 
uprzejma, a czasem nawet ob-
darowywała ubraniami, butami, 
zabawkami. Inni zaś stwierdza-
ją, że była groźna i nieludzka. 
Jaka była naprawdę?
 Dwór miał szwaczkę, a 
była nią Maria Winiarska z 
Januszkowic. Syn stwierdza, 
że zawsze za usługi krawieckie 
dziedziczka płaciła, a nawet 
często częstowała bułką. Mąż 
Marii Stanisław Winiarski był 
dworskim stelmachem, robił 
bryczki, zaś Kowalski wykonywał roboty kowalskie. Jan Ty-
burowski zelował buty rodzinie Pawłowskich i też był zawsze 
wynagradzany.
 Losy dziedziców klecieckich, jak to często w życiu bywa, 
były pogmatwane. Wiesław wyjechał do Francji, tam założył 
rodzinę. Czesław, niedoszły dziedzic Kleci, wyjechał do Anglii, 
wrócił z żoną Angielką do kraju, zamieszkał w Warszawie. 
Zmarł nagle, po jego śmierci przyjechała żona, aby wziąć róże 

do posadzenia na grobie męża, gdyż on bardzo kochał dwór 
kleciecki i tęsknił za nim. Zbigniew zamieszkał w Krakowie, 
ale też wcześnie zmarł przygnębiony tragedią rodzinną spo-
wodowaną przez brata Witolda. Witold jechał samochodem z 
bratanicą Dzidzią i w Jaworzu wpadł na barierkę mostu na Wi-
słoce, przerwał ją i wpadł do rzeki. Ze złamaną podstawą czasz-
ki przewieziony do 
szpitala zmarł, zaś 
Dzidzia utopiła się 
w Wisłoce. Wanda 
wyszła za mąż za zie-
mianina Kochanow-
skiego, postępowego 
człowieka. Założył 
on Stowarzyszenie 
Strzelec, organizo-
wał zebrania i kursy 
dla młodzieży. Pod-
czas wojny wyjechali 
Kochanowscy nad 
morze, skąd Andrzej 
Kochanowski został 
zabrany do obozu w 
Oświęcimiu, gdzie 
zginął. Wanda zaś 
przeniosła się do Kra-
kowa, gdzie zmarłą i 
została pochowana. 
Tak kręcą się losy 
ludzkie i układają się 
ścieżki życia, które 
rozchodzą się każde 
w inną stronę. 
 Podczas wysiedlenia z ziemi klecieckiej Pawłowska udała 
się do dworu przeczyckiego do Kaczorowskich. Po wojnie 
przeniosła się do Olchowców koło Sanoka, gdzie sanatorium 
prowadził doktor Domański, bliski krewny z jej rodziny i tam 
dopełniła żywota.
 Grobami jasielskimi rodziny Pawłowskich opiekuje się ko-
leżanka Dzidzi, wnuczki Pawłowskich Maria Sergiel. Pokazuje 
zdjęcia swojej przyjaciółki i rozmyśla o jej krótkim życiu. Z 
rozrzewnieniem wspomina dwór, park. Opowiada o pieklisku, 
na którym stały małe chałupki dla rodzin pracowników polo-
wych, gdzie bardzo kłóciły się kobiety, stąd taka nazwa tego 
kawałka ziemi.
 Po wojnie w dworze zorganizowano szkołę rolniczą, potem 
wprowadzono podstawówkę, aż wreszcie zaczęto organizo-
wać spółdzielnie produkcyjną. Klecieccy ludzie byli bardzo 

niechętni do łączenia swoich 
hektarów w pola kołchozo-
we. Spółdzielnię tworzyli 
napływowi ludzie, którzy do-
stali mieszkania w dawnych 
czworakach i pracę.
 Dzisiaj stoją odremon-
towane budynki dawnych 
dziedziców Pawłowskich i 
służą za mieszkania. Z parku 
zaś prawie nic nie zostało. 
Krzewy bzów zostały wykar-
czowane, klomby kwiatów i 
róż wymarły, a drzewa zosta-
ły przetrzebione i wycięte. Z 
dawnej świetności dworku 
klecieckiego niewiele zosta-
ło. Tylko z nostalgią można 

zobaczyć stare fotografie dworku i zadumać się nad losami 
ziemian, właścicieli dworku klecieckiego.

Z Rogala
Bibliografia:
1. Gazeta Krakowska: „Nie wracaj dziedzicu” 8. I 1994r.
2. Krupiński Andrzej: „Zabytki urbanistyki i architektury wo-

jewództwa tarnowskiego”
3. „Pałace i dworki Podkarpacia”

Janina, żona Zbigniewa Pawłow-
skiego

Dzidzia, córka Zbigniewa i Janiny 
Pawłowskich

Grobowiec Pawłowskich w Jaśle
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Przystanek: BRZOSTEK

BĄCZAŁKA KAMIENICA GÓRNA 11:10+, 11:136D, 14:58L, 19:08Fn, 
22:58D

BRZOZÓW KROSNO 15:08NQ, 19:53NnQ

DĘBICA BŁONIE PILZNO 5:47Fn, 6:31Fn

DĘBICA PILZNO

4:52L, 7:336D, 7:51Fn, 8:22Fn, 8:58Fn, 
9:11F, 10:07Fn, 11:11N, 12:31S, 12:47CD, 
12:47Fn, 16:08Fn, 16:35Fn, 18:42DQ, 
20:52D

GLIWICE KRAKÓW 8:33PNn

GOGOŁÓW 14:30Fn

GRUDNA GÓRNA KAMIENICA DOLNA 6:00S, 7:49Fn, 12:25F, 13:34S, 14:35S, 
15:09Fn, 15:35S

IWONICZ ZDRÓJ KROSNO 12:12, 13:32P, 15:38PLb, 20:20PU

JANUSZKOWICE 6:00Fn, 7:23Fn, 11:33S

JASŁO KOŁACZYCE

5:00Fm, 5:46Ax, 6:07F, 7:03S, 7:12S, 
7:42F, 8:02A, 9:36VCDJ, 10:14F, 11:46F, 
12:22F, 12:46N, 13:13P1L, 13:38F, 
13:43VD, 14:08S, 15:17F, 15:38S, 16:42U, 
16:48VLh, 17:43VLh, 18:07FG, 19:02A, 
19:18PLb, 19:41VCDJ, 23:24V57

KAMIENICA GÓRNA 17:48Fn

KATOWICE KRAKÓW 9:22PU, 11:27PU, 14:25PUn, 16:01P

KOŁACZYCE 7:28Fn, 13:03S, 14:28Fn

KRAKÓW TARNÓW

6:00PL, 6:35VD, 6:45PFn, 7:25VLh, 7:41NQ, 
8:00PD5, 9:42PN, 10:40VLh, 12:31NnQ, 
13:30PNn, 14:00PNn, 15:05PNn, 16:34N, 
17:25V57, 18:50JNn, 18:50PW, 18:50+JNn

KROSNO JASŁO
4:4415w, 5:38PD, 9:15Ax, 10:45Ax, 11:55PFn, 
13:30PL, 17:17PL, 17:39PL, 18:10PD5&, 
18:53PL, 20:10PNn, 23:30PNn

KRYNICA JASŁO 13:34PNn

LESKO JASŁO 9:22N

LUBLIN MIELEC 15:557NgJ

LUBLIN RZESZÓW 10:10PL

ŁÓDŹ KATOWICE 6:49PNn

OPACIONKA 22:55Fm

POLAŃCZYK JASŁO 10:50PW, 12:20W

PRZECZYCA 13:45S

PRZEMYŚL RZESZÓW 14:35PDQ

RYMANÓW ZDRÓJ JASŁO, KROSNO 8:48Fn

RZESZÓW DĘBICA 5:40VCDJ, 7:10L, 15:30VCDJ, 17:20NPn

SANOK JASŁO 10:50PJL, 12:20JL, 16:15PL, 19:00PN$, 
22:05PNn

SKUROWA PRZECZYCA 6:40S, 7:10F, 11:50F, 14:45F, 15:50F, 
17:35FG

SMARŻOWA BĄCZAŁKA 6:58L, 11:13Fn

STRZYŻÓW JANUSZKOWICE 6:50Ax, 8:05F, 10:50F, 12:55F

TARNÓW PILZNO 6:15Ax, 7:55Ax, 9:40A, 17:42, 18:30U, 
20:30A

USTRZYKI DOLNE JASŁO 17:05PU, 19:00PN5

USTRZYKI GÓRNE JASŁO 4:44PW, 10:50WP

WARSZAWA MIELEC 6:47PNn, 11:45*PLb

WARSZAWA TARNÓW 5:10PUn, 15:10P7Nn, 22:57Pk

WOLA BRZOSTECKA 8:00+, 9:30+

WROCŁAW KRAKÓW 7:01PNn , 21:2147Ź , 21:21PW

WYSOWA JASŁO GORLICE 16:21Nn

ZAKOPANE JASŁO KROŚCIENKO 7:46DQ, 10:01LP

ZAKOPANE JASŁO LIMANOWA 12:31PUn, 14:41PNQh

Ważny od 2006. 10. 30

Rozkład 
jazdy 
autobusów

PKS w Dębicy S.A.

Legenda:
$  w piątki kursuje do Us-

trzyk Dolnych
&  kursuje do 30. IX
*  w wigilię i wielką sobotę 

kursuje tylko do Mielca
+  kursuje w niedziele i świę-

ta
1  kursuje w poniedziałki
4  kursuje w czwartki
5  kursuje w piątki
6  kursuje w soboty
7  kursuje w niedziele
A  nie kursuje w niedziele i 

święta
C  kursuje w soboty, niedziele 

i święta
D  nie kursuje 24-26, 31 XII, 

1 I, sobotę, niedz. pon. 
wielkanocny

F  kursuje w dni robocze od 
poniedziałku do piątku

G  nie kursuje w okresie wa-
kacji i ferii szkolnych

J  nie kursuje od 1 lipca do 
31 sierpnia

L  nie kursuje 25-26 XII, 1 I 
i w dwa dni świąt wielka-
nocnych

N  nie kursuje 25 XII i nie-
dzielę wielkanocną

P  kurs pośpieszny
Q  nie kursuje w Boże Ciało
S  kursuje w dni nauki szkol-

nej
U  nie kursuje 25 XII, 1 I i 

w pierwszy dzień świąt 
wielkanocnych

V  kurs przyśpieszony
W  kursuje od 1 lipca do 31 

sierpnia
b  nie kursuje 2 stycznia
g  nie kursuje 24 grudnia
h  nie kursuje 24 XII, wielką 

sobotę
k  nie kursuje 23-25, 30-31 

XII w wielki piątek, sobotę 
i niedzielę

m  nie kursuje 24 i 31 grudnia
n  nie kursuje 24, 31 XII, 

wielką sobotę
w  nie kursuje 25 XII, 1 I, 

pon. wielkanocny
x  nie kursuje w sobotę wiel-

kanocną
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Przystanek: BRZOSTEK

BĄCZAŁKA KAMIENICA GÓRNA
6:55D, 7:48F, 9:55F, 10:44F6, 12:20F, 13:22S, 

14:17S, 14:55D, 16:02F6, 17:27F, 19:22Dn, 
22:55Dn

DĘBICA PILZNO
4:51DT, 5:51F6, 6:46F, 7:55S, 8:01F6, 8:30F, 
9:01F, 10:10F, 10:31S, 11:10S, 12:46DT, 
13:33S, 14:13F, 15:13S, 16:55Dn, 20:51DnT

GRUDNA GÓRNA KAMIENICA DOLNA 10:10S, 13:22S, 14:17S, 15:12S

JANUSZKOWICE 9:40S

KLECIE 7:36S, 7:38S, 7:43S, 7:48S, 11:05S, 13:02S, 
13:43S, 14:13S, 14:32S, 15:08S

SKUROWA PRZECZYCA 8:00S, 9:30S, 10:35S, 11:42F, 13:45S, 14:20S, 
15:15SP

Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzo-
steckiej już kolejny raz podejmuje się 

wyjaśnień dotyczących zmiany statusu 
miejscowości wiejskiej na wyższą struk-
turę samorządu terytorialnego jaką jest 
miasto. Mówiąc, że dana miejscowość 
ma „prawa miejskie”, oznacza, że posiada 
pewne wyróżnienie i może tym mianem 
się posługiwać. Aby być miastem, czyli 
posiadać status miejski trzeba spełnić 
pewne warunki.
 Do warunków stawianych przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji należą:
•	Bogata przeszłość historyczna
•	Dla miejscowości, które odzyskują utra-

cone prawa miejskie; miejska tradycja
•	Zachowany układ urbanistyczny miasta, 

Rynek i przylegające do niego ulice
•	Pełna lub częściowa infrastruktura:

a) drogowa z nazewnictwem ulic i nu-
meracją stosowną przy ulicach

b) infrastruktura wodno-kanalizacyjna,
c) kanalizacja,
d) gazyfikacja,
e) wodociągi,
f) elektryfikacja,
g) telefonizacja,
h) wywóz odpadów komunalno-byto-

wych.
•	Funkcjonujące szkolnictwo średnie
•	Publikacje o miejscowości
•	Herb miejscowości
•	Liczba mieszkańców.
 Jeśli prześledzimy wszystkie w/w 
punkty Brzostek spełnia stawiane przez 
ministerstwo wymagania. Na dzień 
dzisiejszy jest to formalność do dopeł-
nienia przez samorząd gminy przy woli 
mieszkańców (a ta w większości jest), by 
Brzostek mógł odzyskać utracone prawa 
miejskie. 
 Trudno powiedzieć czy w przyszłości, 
jeśli nie teraz, będzie można odzyskać 
prawa miejskie i czy wtedy Brzostek 
spełni wszystkie stawiane kryteria?
 Towarzystwo na podstawie wywiadów 
z burmistrzami tych miejscowości, które 
odzyskały prawa miejskie, na podstawie 
określonych przepisów, różnych artyku-

łów prasowych i ciągłego weryfikowania 
na ten temat wiadomości, może powie-
dzieć jasno:
Brzostek na zmianie statusu miejsco-
wości nic nie traci.
Wójt zostanie przemianowany na bur-
mistrza, przewodniczący rady gminy na 
przewodniczącego rady miasta i gminy, 
radni gminy będą radnymi miasta i gminy. 
Jak z tego wynika nie będzie podwójnego 
urzędu, urzędu gminy oraz urzędu miasta, 
a będzie urząd miasta i gminy. (tak jak jest 
w sąsiednim Pilźnie) 
Miejscowość miejska do 5 tyś. mieszkań-
ców jaką może być Brzostek:
•	Nie traci subwencji oświatowej, gdyż 

na dzień dzisiejszy są one naliczane jed-
nakowo dla miast i dla wsi; (wypowiedź 
p. Ireny Nosal, Kierownik Gminnego 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w 
Brzostku, na łamach Wiadomości Brzo-
steckich nr 5 (109) artykuł „Być czy nie 
być miastem?”) 

•	Nauczyciele nie tracą dodatku wiej-
skiego, gdyż wyznacznikiem jest liczba 
mieszkańców (do 5 tyś.), a nie status 
miejscowości,

•	Wysokość podatków ustala rada gmi-
ny (rada miasta i gminy) na podstawie 
uchwał ministerialnych. (wypowiedź p. 
Elżbiety Łukasik, Skarbnik Gminy w 
Brzostku, na łamach Wiadomości Brzo-
steckich nr 5 (109) artykuł „Być czy nie 
być miastem?”) Status przy tego rzędu 
miejscowościach nie odgrywa tu żadnej 
roli. Dotyczy to także podatku rolnego. 
Rolnikiem jest osoba, która posiada 
gospodarstwo rolne z gruntami powyżej 
1 ha. Ponadto rolnik może korzystać z 
różnych przywilejów w myśl przepisów 
obowiązujących i dotyczących rolników 
i jego rodzin,

•	Cena usług komunalnych (wywóz od-
padów komunalno-bytowych) nie zależy 
od statusu miejscowości, jest ustalana 
przez radę gminy,

•	Koszty utrzymania administracji 
samorządowej, nie ulegną zmianie i 
będą na tym samym poziomie. Za to 
odpowiadają przepisy o samorządach 
terytorialnych,

•	Nie będzie zmiany dowodów osobi-
stych, gdyż co do miejscowości i adresu 
nie ma zmian,

•	Nie będzie zmian w dotacji na tereny 

wiejskie, obszar wiejski i wytyczne co 
do liczby mieszkańców jak i statusu 
miejscowości jest jasno określony w 
„Strategii rozwoju edukacji na obsza-
rach wiejskich na lata 2007-2013” opra-
cowane przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Taka sama interpretacja 
jest Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w „Programie rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2007-2013”. Rozpo-
rządzenie Rady (WE) tłumaczy, że za 
tereny wiejskie uważa się miejscowości 
gmin wiejskich albo miejsko-wiejskich z 
uwzględnieniem miast do 5 tyś. miesz-
kańców, natomiast gminy wiejskie i 
miejsko-wiejskie do 20 tyś. mieszkań-
ców.

 Stąd jasno wynika, że Brzostek jako 
miasto, a gmina jako gmina miejsko-
wiejska może korzystać z projektów 
dotowanych przez Unię Europejską. 
Myślę, że przytoczone powyżej doku-
menty ministerialne rozwiały najbardziej 
kontrowersyjny temat dotacji na tereny 
wiejskie.
 Przykładem jest Radomyśl Wielki 
– miasto powiatu mieleckiego; wielkości 
Brzostku, który w roku 2006 korzystał 
z dotacji unijnej. Program pod nazwą 
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego”, pozwolił na 
przebudowę i poprawę wyglądu estetycz-
nego Rynku.
 Towarzystwo w dalszym ciągu pod-
trzymuje stanowisko, że należy starać się 
o odzyskanie praw miejskich. Wykorzy-
stując prestiż miasta przy operatywności 
samorządu lokalnego można utworzyć 
urzędy i instytucje istniejące w innych 
miastach tego typu i wielkościach jak 
Brzostek.
Zarząd przygotował wniosek do nowej 
rady gminy o podjęcie konsultacji spo-
łecznych, a następnie wszczęcie proce-
dury zmierzającej do odzyskania praw 
miejskich. Wniosek uzupełniony jest 
podpisami osób popierających inicjaty-
wę TMZB. Zebrano wymaganą liczbę 
podpisów, około 300 osób. Bardzo dzię-
kuję za poparcie, wyrażone podpisem na 
liście i wsparcie w dążeniu do realizacji 
tak istotnego dla naszej miejscowości 
przedsięwzięcia.

Prezes TMZB
Krzysztof Kolbusz

W dążeniu 
do miejskości

Legenda:
6  kursuje w soboty
D  nie kursuje 25-26, 1 I, w 

święta wielkanocne
F  kursuje w dni robocze od 

poniedziałku do piątku
n  nie kursuje 24 XII, 31 XII, 

Wielką Sobotę
T  kurs przez Stomil TC
S  kursuje w dni nauki szkolnej
P  przesiadka w Przeczycy 

Skrz. do Skurowej

Rozkład jazdy autobusów linii prywatnej „MONIS”
Informacja tel. 
014 67-02-710

Ważny od  
2006. 10. 23
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Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brzostek
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

1) Szkoły Podstawowej w Gorzejowej
2) Szkoły Podstawowej w Przeczycy
3) Szkoły Podstawowej w Smarżowej
4) Gimnazjum w Brzostku

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania wynikające z rozpo-
rządzenia MENiS z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach 
szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854):
1) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
2) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje 

do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifika-

cyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli;

4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pię-
cioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej 
dobrą ocenę pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę 
pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora 
obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpo-
średnio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę 
dorobku zawodowego;

6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym;

7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 
1600), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie karne;

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły 

lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu 

pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku 
nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwier-
dzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego 
stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania 
oświatą albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświa-
tą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowi-
sko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 
170, poz. 1218,  Nr 220, poz. 1600)  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscy-
plinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dyspono-
waniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
„Konkurs”, w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia, na adres: Gminny Zespół Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brzostek.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 

Tess Gerritsen 
„Grzesznik“

W klasztorze Graystones 
ofiarą wyjątkowo bru-

talnej napaści padają dwie za-
konnice – jedna ginie, druga w 
stanie śpiączki trafia do szpitala. 
Autopsja wykazuje, że zamor-
dowana zakonnica była w ciąży. 
W opuszczonym budynku daw-
nej restauracji policja znajduje 
straszliwie okaleczone zwłoki 
kobiety. W indyjskiej wiosce 
dochodzi do masakry – zostają 
zamordowani wszyscy miesz-
kańcy. Co łączy te zbrodnie, 
popełnione w odległych od 
siebie miejscach? Próbują to 
ustalić detektyw Jane Rizzoli i 
doktor Maura Isles. Kluczem do 
ponurej zagadki są wydarzenia 
sprzed lat w indyjskiej osadzie 
dla trędowatych.

Harlan Coben 
„Błękitna krew”

Kto mógł porwać syna Jacka 
Coldrena, znanego golfisty, 

który z ogromną przewagą pro-
wadzi w mistrzowstwach USA? 
Podejrzenia padają na dawnego 
asystenta Jacka, Lloyda Ren-
narta. Tymczasem okazuje się, 
że Rennart pół roku wcześniej 
popełnił samobójstwo. A jeśli 
żyje i tylko upozorował własną 
śmierć? A może Chad sfingo-
wał porwanie? Myron Bolitar 
podejmuje się odnaleźć chłopca 
– po raz pierwszy bez swoje-
go niezawodnego przyjaciela 
Wina, który z niewiadomych 
powodów odmawia udziału w 
śledztwie. Jedyny trop, jakim 
dysponuje, to karta kredytowa 
zaginionego, z której ktoś ciągle 
korzysta. I tym razem klucz do 
wszystkich zagadek kryje się w 
przeszłości.

Manuela Gretkowska 
„Polka”

Prowokacyjny dziennik 
szczęśliwej miłości, najbar-

dziej intymna z książek pisarki. 
Za sprawą jej talentu, łączącego 
siłę wyrazu z wyrafinowaniem, 
osobiste wyznania nabierają 
wartośći uniwersalnych. „Pol-
ka” zawiera, co w prozie Ma-
nueli Gretkowskiej najlepsze: 
celne obserwacje paradoksów 
współczesności, błyskotliwe 
eseje, zmysłowe relacje z po-
dróży oraz pełne ironii i poezji 
opisy codzienności.

Wykorzystano materiał  
z ofert książkowych  

dla bibliotek

Warto
Przeczytać
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Mąż wraca do domu lekko niewyraź-
ny:
- Piłeś?
- No coś ty, ani kropelki.
- Przecież widzę, że ledwie stoisz na 
nogach. Przyznaj się.
- Piłeś?
- Nie piłem.
- No to powiedz Gibraltar.
- No dobra, piłem!

		

Wyniki strzeleckie w rosyjskiej jednost-
ce wojskowej:
Iwanow - Pudło
Pietrow - Pudło
Sidorw - Pietrow

		
Na granicę polską przyjeżdża David 
Coperfield, celnik pyta:
- Czym się pan zajmuje?
- Jestem iluzjonistą.
- A co to takiego?
- Zaraz pokażę:
Przykrył swojego merca płachtą, za-
machał rękami, zdjął płachtę, a tu stoi 
BMW.
Celnik na to: eee tam... widzisz pan tego 
tira ze spirytusem?
- No widzę. Celnik przystawiając pie-

czątkę na dokumentach: a teraz to już 
jest tir z groszkiem!

		
Mówią, że warto dla zdrowia chodzić 
na bosaka.
- Szczera prawda! Za każdym razem, 
kiedy budzę się rano w butach - głowa 
mnie strasznie boli...

		
Jak poznać wiek ryby?
- Po oczach. Im oczy dalej od ogona, 
tym ryba starsza. 

		
- Tato, tato, dzik zaatakował babcię!
- Jak sam zaatakował, to niech się sam 
broni.
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krzyżówka z nagrodą

Poziomo:
1) Zawodnik specjalizujący się w bie-
gach średnich; 6) Nie buduj go z kart;  
8) Zofia Skórska w naszej Radzie 
Gminy; 13) Uprawia alpinizm; 17) Re-
ligia indyjska; 22) Omasta; 24) Imak;  
25) Kieruje uczelnią; 28) Hanka, piosen-
karka z międzywojennych kabaretów; 
29) Rzeka, lewy dopływ Wiluju, Rosja; 
31) Zgrubienia w skrzydłach owadów
32) Złoty jubileusz.
Pionowo:
1) Oczy zwierza; 2) Zagłębienie;  
3)  Miasto w pobliżu Miszkolca;  
4) Światowy potentat komputerowy;  

5) Ciężki karabin maszynowy; 7) Ślub 
dla pana młodego; 9) Śmietanka towarzy-
ska; 10) Kaprys obrażalskiej; 11) Wiosną 
ma kotki; 12) Mleczny lub trzonowy; 
14) Sąsiad Oregonu; 16) Trynidad Po-
łudniowy, bezludna wyspa brazylijska;  
18) Chleb z razowej mąki; 19) Drzewo 
dla jedwabnika; 20) Ogród ze zwierzę-
tami; 21) Arkana; 22) Przerwa między 
wyrazami; 23) Hinduski demon o nie-
śmiertelnej głowie; 26) Sieć rybacka w 
kształcie dużego worka ciągniona za liny; 
27) Kopyta krowy; 30) Wąż lub jaszczur-
ka; 31) Drobny przestępca, łobuz.
Litery z kratek ponumerowanych w 

prawym dolnym rogu utworzą rozwią-
zanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
5 kwietnia 2007 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: SZEWC BEZ BUTÓW 
CHODZI.
Nagrodę książkową wylosował KAMIL 
ZIMA ze Smarżowej.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal
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Nadciśnienie tętnicze

Kontynuując problem choroby nadciś-
nieniowej, w tym artykule chciała-

bym przybliżyć przyczyny powstawania 
nadciśnienia.
 Ciśnienie krwi wielokrotnie zmienia się 
w ciągu doby. Najniższe jest zazwyczaj 
w nocy podczas snu, najwyższe wartości 
osiąga podczas ciężkiej pracy fizycznej, 
zdenerwowania i stresu. Wartość ciś-
nienia jest wielkością indywidualną dla 
każdego człowieka i zależy od różnych 
czynników. Za najlepsze ciśnienie dla 
dorosłego uważa się wartość 120/80. 
Dawniej dopuszczalne ciśnienie skurczo-
we obliczało się jako sumę 100 + liczbę 
lat (np. dla sześćdziesięciolatka 160), 
obecnie jednak te zasady nie obowiązują. 
Za liczbę graniczną, począwszy od której 
trzeba liczyć się z ryzykiem nadciśnienia 
u osób dorosłych, uważa się wartości 
140/90–160/95. Powyżej tych wartości 
jest już niewątpliwie nadciśnienie, które 
trzeba leczyć. Jako choroba cywilizacyjna, 
nadciśnienie często ma związek z niewłaś-
ciwym odżywianiem i nieodpowiednim 
trybem życia. Do głównych czynników 
ryzyka należą:
- nadużywanie soli kuchennej
- palenie papierosów
- długotrwałe stresy i obciążenia psycho-

nerwowe
- uwarunkowania genetyczne.

 Nadużywanie soli kuchennej to główny 
czynnik ryzyka. Zapotrzebowanie na sól 
kuchenną wynosi 2 – 3 gramy. Ta ilość 
zawarta jest w pokarmach przez nas spo-
żywanych i wystarczy by spełniła swoje 
zadania w ustroju. Górna granica dopusz-
czalna dziennego spożycia soli wynosi 
5–6 gramów. Jeżeli spożywamy sól w 
nadmiarze, to nie pozostaje to bez wpływu 
na nasze zdrowie i z biegiem czasu pod-
wyższy ciśnienie krwi. Aby tego uniknąć 
należy potrawy solić oszczędnie. Gdy już 
mamy nadciśnienie trzeba utrzymywać 
dietę małosolną.
 Nikotyna jest silną trucizną dla naczyń 
krwionośnych. Obkurczając je, powoduje 
ich zwężenie. Zakłócony zostaje prze-
pływ krwi, rośnie częstotliwość uderzeń 
serca. U długoletnich palaczy dochodzi 
do trwałych uszkodzeń w układzie ser-
cowo-naczyniowym, wywołanych nie 
tylko toksycznym działaniem nikotyny, 
ale również tlenkiem węgla i innych sub-
stancji szkodliwych wchodzących w skład 
tytoniowego dymu. Przyspieszeniu ulega 
zwapnienie tętnic, których światło zwęża 
się oraz stają się twardsze, a to z kolei pod-
nosi ciśnienie krwi. Zwapnienie naczyń 
wieńcowych powoduje niedostateczny 
dopływ tlenu do serca i zaburzenia rytmu 
serca. W niepomyślnych okolicznościach 
nawet u młodych ludzi palących może na-
stąpić zawał serca. Leczenie i profilaktyka 
nadciśnienia wymaga więc bezwzględnej 
rezygnacji z tytoniu.
 Nadciśnienie tętnicze to jedno z 
możliwych następstw stresu, bowiem 
w stresie zwężają się naczynia tętnicze. 
Przejściowo jest to korzystne, gdyż 
wzrost ciśnienia pomaga przezwyciężyć 
zagrożenie. Gdy jednak stres jest ciągły, 
tak jak w przypadku wielu współczesnych 
ludzi, ciśnienie nie może powrócić już do 

normy. Do tego jeszcze stres przyspiesza 
bicie serca i sprzyja odkładaniu wapnia 
w tętnicach, co trwale podnosi ciśnienie 
krwi. Wbrew częstemu przekonaniu to nie 
stresy związane z pracą zawodową naj-
bardziej szkodzą zdrowiu, lecz te z życia 
prywatnego, przede wszystkim konflikty, 
kłopoty i problemy rodzinne, których nie 
umiemy rozwiązać. Dlatego starajmy 
się nie pozostawiać spraw rodzinnych 
nierozwiązanych, umiejmy wybaczać, a 
wtedy nasze samopoczucie na pewno się 
poprawi i będzie to z korzyścią dla naszego 
zdrowia.
 Bardzo często przyczyną nadciśnienia 
są zaburzenia hormonalne dotyczące 
przeważnie kobiet w okresie przekwita-
nia. Przyczyny hormonalne nadciśnienia 
tętniczego można rozpoznać w badaniach 
specjalistycznych i z powodzeniem je 
leczyć. U około 80% pacjentów z nadciś-
nieniem badanie nie wykazuje jednoznacz-
nych przyczyn chorobowych. Cierpią 
oni jednak na nadciśnienie samoistne 
spowodowane negatywnymi uwarunko-
waniami dziedzicznymi. Dlatego ta forma 
nadciśnienia jest często charakterystyczna 
dla poszczególnych rodzin. Niekorzystne 
predyspozycje dziedziczne nie muszą 
automatycznie prowadzić do nadciśnienia 
– mogą nawet przez całe życie nie ujawnić 
się. Zależy to od sposobu odżywiania się i 
trybu życia.
 Podsumowując powyższe rozważania, 
unikajmy przesadnego solenia potraw, 
palenia tytoniu, eliminujmy stresy, odży-
wiajmy się zdrowo unikając wysokoka-
lorycznych potraw. Rozsądna dieta, brak 
używek, dużo ruchu i wiele uśmiechu na 
co dzień ograniczy ryzyko nadciśnienia 
oraz będzie pomocne w jego leczeniu.

Dużo zdrowia 
K. Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
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Od niedawna przy szkole działa Stowarzyszenie Dorośli 
Dzieciom w Nawsiu Brzosteckim, które ma na celu 

wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży zamieszkałej 
w Nawsiu Brzosteckim i Woli Brzosteckiej. Pierwszym sukce-
sem jest pozyskanie środków w wysokości 6500 zł z Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację grantu „Kapliczki, 
figurki i krzyże przydrożne w Nawsiu Brzosteckim i Woli 
Brzosteckiej”. Realizacja projektu jest przewidziana na okres 
od stycznia do czerwca bieżącego roku.
 Projekt polega na inwentaryzacji, opisie wyglądu i historii 
oraz dokumentacji zdjęciowej kapliczek, figurek i krzyży przy-
drożnych we wsiach Nawsie Brzosteckie i Wola Brzostecka. 
Na podsumowanie działań zostanie stworzony przewodnik, 
w którym będą zebrane wszystkie informacje oraz zdjęcia 
obiektów. Zdjęcia i opisy zostaną również umieszczone w 
Internecie.
 Jeżeli ktoś z mieszkańców Gminy Brzostek zna ciekawe 
historie związane ze wspomnianymi obiektami z pozostałych 
wiosek wchodzących w skład Gminy i chciałby podzielić 
się informacjami, to prosimy o kontakt. Zebranie tychże 
informacji pozwoli na upowszechnienie historii, którą, być 
może, znają nieliczni. Stwórzmy młodemu pokoleniu szansę 
poznania naszej małej ojczyzny.
 Dane do kontaktu: spnawsiebrzosteckie@gazeta.pl 
 Strona www: www.nawsiegim.republika.pl

Kapliczki, figurki i krzyże przydrożne w Nawsiu Brzosteckim i Woli Brzosteckiej

Zabytkowa kapliczka na Woli Brzosteckiej

Osiem lat strony internetowej
Strona www.brzostek.kw.pl w marcu tego roku będzie ob-

chodzić 8 lat istnienia. Od tego czasu strona kilkakrotnie 
zmieniała swoją szatę graficzną i była na bieżąco aktualizo-
wana. Ostatnio strona została po raz kolejny odmłodzona i 
wzbogacona o sporą ilość fotografii.
 Jak wynika ze statystyk, z naszego serwisu dotychczas 
korzystali internauci z takich krajów jak: Arabia Saudyjska, 
Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, 
Czad, Czechy, Dania, Dominikana, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Indie, Indonezja, Irlandia, 
Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Litwa, Łotwa, 
Malezja, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Paki-
stan, Polska, Rosja, Słowacja, Stany Zjedoczone, Szwajcaria, 
Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Tanzania, Togo, Ukraina, Węgry, 
Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

/fl/

Tak łagodnej zimy i wczesnej wiosny nawet najstarsi 
mieszkańcy Brzostku nie pamiętają. Pomimo, iż mamy 

dopiero początek marca, w przydomowych ogródkach już od 
dawna kwitną śnieżyczki i krokusy. Coraz częściej też słychać 
radosne śpiewy ptaków.

W lutym br. przedstawiciele OSP w Nawsiu Brzosteckim 
złożyli wizytę w zaprzyjaźnionej straży w Puurs w 

Belgii. Wizyta zaowocowała przekazaniem nawsieńskim 
strażakom samochodu. Na zdjęciu komendant Krzysztof 
Zegarowski odbiera z rąk burmistrza Puurs kluczyki.

Już wiosnaSamochód dla Nawsia

/fl/ /fl/
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