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NAWIEDZENIE KOPII OBRAZU MATKI BOŻEJ  
CZĘSTOCHOWSKIEJ W PARAFII BRZOSTEK

Msza św.pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego  
z udziałem zaproszonych kapłanów

Poczty sztandarowe podczas Mszy św. 16 grudnia

Licznie zgromadzeni brzosteccy parafianie
Powitanie Matki Bożej przez  

ks. proboszcza Czesława Szewczyka

Strażacy z OSP w Brzostku i Nawsia Brzoste-
ckiego umieszczają Obraz Matki Bożej  

w głównym ołtarzu
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Dni 16 i 17 grudnia 2001 na pewno  
zapiszą się złotymi literami w 

historii brzosteckiej parafii. Po długich 
30 latach ponownie nawiedziła Brzostek 
Kopia Cudownego Obrazu Matki Bo-
żej Częstochowskiej. Na tę niezwykłą 
chwilę cała parafia przygotowywała się 
nie tylko przez udekorowanie własnych 
domów i trasy przejazdu, ale przede 
wszystkim duchowo poprzez uczestni-
ctwo w rekolekcjach, które prowadził 
o. Władysław Pasiut ze Zgromadzenia 
Księży Saletynów w Dębowcu.
 W niedzielę 16 grudnia o godz. 
16.30 brzostecka świątynia wypełniła 
się po brzegi i rozbrzmiewała modli-
twą i śpiewem radosnego oczekiwania 
na przybycie Bożej Matki w Znaku 
Jasnogórskiej Ikony. Tuż przed godz. 
17.00 wyruszyła z kościoła uroczysta 
procesja pod przewodnictwem ks. bi-
skupa Edwarda Białogłowskiego, ks. 
dziekana, ks. proboszcza, zaproszonych 
księży rodaków oraz księży pracujących 
w naszej parafii na brzostecki rynek, 
gdzie w samochodzie-kaplicy pod opie-
ką ojców Paulinów z Jasnej Góry zosta-
ła przywieziona Kopia Jasnogórskiego 
Obrazu. Po ucałowaniu ram Cudowne-
go Obrazu przez ks. proboszcza, Obraz 
niesiony na ramionach przedstawicieli 
poszczególnych stanów: a więc ojców, 
matek, młodzieży, przy śpiewie Litanii 
Loretańskiej i dźwiękach fanfar został 
uroczyście wniesiony do kościoła i 
umieszczony w głównym ołtarzu na 
przygotowanym wcześniej tronie. W 
imieniu całej wspólnoty parafialnej 
dokonał powitania ks. prob. Czesław 
Szewczyk, później dzieci: Joasia Boroń 
i Waldek Wójcik oraz przedstawiciele 
rodziców p. Maria Przebięda i p. Marian 
Warchał.
 W koncelebrowanej pod przewod-
nictwem ks. biskupa Mszy św. wzięło 
udział około 20 zaproszonych kapła-
nów. Po Mszy św. zakończonej odśpie-
waniem hymnu „My chcemy Boga” 
rozpoczęło się całonocne czuwanie, 
które o godz. 20.00 poprowadziła jako 
pierwsza młodzież z KSM-u.
 O godz.21.00 został odprawiony 
przez ojca kustosza Wiesława Zająca 
Apel Jasnogórski. Był on pięknym 
czasem dziękczynienia za otrzymane 
łaski i wyrażenia równocześnie, często 
drżącym głosem i ze łzami w oczach, 
tych najbardziej osobistych próśb.
 O północy została odprawiona Msza 
św. powołaniowa - koncelebrowana 
przez księży rodaków, podczas której 
słowo Boże wygłosił ks. Jerzy Owsiak. 
Po Mszy św. trwało nadal nocne czuwa-

nie z Maryją, aż do 6 rano.
 Kolejny dzień Nawiedzenia - 
poniedziałek 17 grudnia rozpo-
czął się Godzinkami i Mszą św. 
roratnią o godz. 7.00. Następnie 
u tronu Jasnogórskiej Pani czu-
wała na modlitwie młodzież z 
gimnazjum i uczniowie szkoły 
podstawowej w Brzostku.
 W godzinach od 10.00 - 
12.00 Obraz nawiedził kościół 
filialny w Bukowej. Po powro-
cie Cudownego Obrazu swoje 
troski u stóp Maryi składali 
uczniowie gimnazjum z Nawsia 
i Zespołu Szkół J. Pawła II w 
Brzostku.
O godz. 14.00 cała parafia 
zgromadziła się w świątyni na 
modlitwie prowadzonej przez 
o. rekolekcjonistę. Potem roz-
poczęła się uroczysta Msza 
św., kończąca Aktem Zawie-
rzenia Rodzin Matce Bożej 
Częstochowskiej, Peregrynację 
Obrazu w naszej parafii. Na 
zakończenie swoje podziękowania i 
wdzięczność wyraził w imieniu całej 
wspólnoty parafialnej ks. proboszcz 
Czesław Szewczyk, siostra Małgorzata 
Frączek oraz w imieniu rodziców Wójt 
Gminy Brzostek Leszek Bieniek. Swoje 
podziękowania za wspólną modlitwę 
i gościnność skierował do nas też o. 
kustosz, który poświęcił odnowiony i 
złożony jako wotum pierwszej pere-
grynacji z 21 II 1971 i obecnej Obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej wiszący 
obecnie w naszym kościele obok Jej 
ołtarza.
 Na koniec Obraz w uroczystej pro-
cesji i przy śpiewie pieśni „O Maryjo 

żegnam Cię” został odprowadzony na 
brzostecki rynek, skąd po umieszczeniu 
w samochodzie-kaplicy odjechał kon-
wojowany przez samochody policyjne 
i strażackie. 
 Bardzo szybko minęły te dwa dni 
modlitwy i wyciszenia, kiedy to cała 
brzostecka parafia otulona płaszczem 
Czarnej Madonny stała się drugą Jasną 
Górą. Może właśnie ten święty czas 
Nawiedzenia pozwoli nam lepiej zrozu-
mieć i wprowadzić w czyn słowa Maryi 
skierowane do każdego z nas „uczyńcie 
co wam mówi Syn...” 

Agnieszka Wójcik
Fot. R. Trzeciak, ks. J. Półchłopek

Msza św. powołaniowa koncelebrowana przez księży rodaków
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Po raz pierwszy w historii brzostec- 
kiego samorządu budżet gminy 

został uchwalony w roku poprzedza-
jącym rok budżetowy. Ze względu na 
trudną sytuację finansową kraju prze-
kładającą się na finanse gminy zmniej-
szeniem realnej wysokości subwencji i 
dotacji, uchwalony budżet nie rozwią-
zuje wszystkich problemów, które są 
ważne z punktu rozwoju gminy. 
Projektowane dochody budżetu gminy 
na 2002 rok wynoszą 15.976.444,- zł. 
Na dochody te składają się:
- subwencja oświatowa 7.258.694,- zł
- subwencja rekompensująca 263.057,- 

zł
- subwencja podstawowa 4.006.642,- 

zł
- udziały w podatku dochodowym od 

osób fizycznych 860.020,- zł
- dotacje na realizację zadań zleconych 

gminie z zakresu administracji rządo-
wej w kwocie 1.065.786,- zł 

- dochody własne gminy 2.517.245,- 
zł 

 Planowane wydatki budżetu gminy 
na 2002 rok wynoszą 15.692.440,- zł, 
z tego na:
- wydatki bieżące przeznacza się 

13.565.579,- zł
- wydatki inwestycyjne 2.126.861,- zł
 Najwięcej środków inwestycyjnych 
przeznaczonych jest na budownictwo 
drogowe oraz chodniki. Planowane 
jest wykonanie nowych nawierzchni 
bitumicznych na drogach gminnych na 
kwotę 400 tys. zł oraz kontynuowanie 
budowy chodników przy drodze krajo-
wej Pilzno - Jasło w miejscowościach 
Bukowa, Klecie, Kamienica Dolna. 
Faktyczna ilość środków przeznaczo-
nych na te zadania zależeć będzie od 

lp. Nazwa zadania
Wartość 
kosztory- 

sowa

Nakłady 
Poniesione 
do XII 2001r

Planowana 
dotacja z 
budżetu 
gminy

1. Wodociąg Brzostek – Osiedle Grygl. 715.591,- 314.383,- 150.000,-
2. Wodociąg Klecie  II i III etap 254.163,- - 134.000,-
3. Wodociąg Brzostek ul. Polna 37.200,- - 35.000,-
4. Wodociąg Brzostek ul. Węgierska 42.400,- - 25.000,-
5. Asfaltowanie dróg - - 400.000,-
6. Chodniki - - 100.000,-
7. Wzmocnienie kładki w Kamienicy D. 19.861,- - 19.861,-
8. Dom ludowy Bukowa - - 20.000,-
9. Dom ludowy Klecie - 49.137,- 12.000,-

10. Dom ludowy Gorzejowa - 129.239,- 100.000,-
11. Dom ludowy Zawadka Brzostecka - 14.117,- 5.000,-
12. Dom ludowy Siedliska Bogusz - - 10.000,-
13. Dom ludowy Kamienica Górna - 33.524,- 5.000,-
14. Dom ludowy Bączałka - 32.760,- 5.000,-
15. Dom ludowy Nawsie Brzosteckie - 20.467,- 15.000,-
16. Rozbudowa domu ludowego w Przeczycy - - 15.000,-
17. Remiza OSP Brzostek - 108.760,- 50.000,-
18. Remiza OSP Grudna Górna - 59.702,- 10.000,-
19. Remiza OSP Skurowa - 29.278,- 4.000,-
20. Nadbudowa sali gimnastycznej w Brzostku 477.426,- 443.204,- 132.000,-
21. Remont sali gimnastycznej w Brzostku 50.000,- - 50.000,-
22. Sala gimnastyczna w Gorzejowej - projekt - - 20.000,-

23. Adaptacja budynku przedszkola na 
gimnazjum w Brzostku 1.776.610,- 1.016.630,- 425.000,-

24. Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w 
Brzostku - projekt - - 35.000,-

25. Zakup sprzętu do gimnastyki - - 13.000,-

26. Nadbudowa dachu przedszkola w Nawsiu 
Brzosteckim - - 30.000,-

27. Kanalizacja sanitarna wsi Brzostek 5.629.400,- 3.618.299,- 200.000,-
28. Kanalizacja gminy Brzostek 12.360.000,- 16.581,- 100.000,-
29. Zakup kserokopiarki - - 7.000,-

2.126.861,-

Wykaz realizowanych inwestycji

wielkości wydatków na zimowe utrzy-
manie dróg.
 Kontynuowana również będzie budo-
wa wodociągów w Brzostku i Kleciach 
oraz kanalizacja w Brzostku. Planowane 
jest też rozpoczęcie prac projektowych 
przy kanalizacji gminy.
 W roku 2002 zostanie zakończo-

ne finansowanie adaptacji budynku 
przedszkola na gimnazjum w Brzostku. 
Ponadto zostaną wykonane prace pro-
jektowe budowy sali gimnastycznej w 
Gorzejowej i Brzostku.
 Faktyczna wielkość środków prze-
znaczonych na inwestycje będzie zale-
żała od skutecznego ich pozyskiwania 

Budżet gminy na rok 2002 uchwalony

Obfite opady śniegu i zamiecie, które  
miały miejsce 2 i 3 stycznia w na-

szej gminie spowodowały, iż wiele dróg 
gminnych i wiejskich było nieprzejezd-
nych, a szkoły podstawowe i gimnazja 
przez dwa dni zamknięte. 
 Najgorzej było w miejscowościach 
górzystych, gdyż zaspy śnieżne oka-
zały się za duże dla zwykłego sprzętu 
odśnieżającego i trzeba było zastosować 
nietypowy taki jak spychacze czy ciąg-
nik leśny.

Dzięki sprawnej akcji już 7 stycznia 
nie było miejscowości, w której byłby 
całkowicie sparaliżowany ruch kołowy, 
tylko w niektórych przysiółkach drogi 
były jeszcze nieprzejezdne. Po upora-
niu się z zaspami na drogach, dużym 
problemem będzie błoto pośniegowe, 
które z niektórych miejsc trzeba będzie 
wywieźć.
 W odśnieżaniu wykorzystano dwa 
spychacze i pługopiaskarkę z ZGKiM 
oraz dwa samochody Ochotniczych 

Straży Pożarnych. Ponadto wynajęto u 
osób fizycznych dwa spychacze, ciągnik 
leśny, ciągnik „Zetor” i „mini” ciągnik 
do odśnieżania chodnika, a do wywozu 
śniegu i błota pośniegowego z parkin-
gów w Brzostku ładowarkę i samochód 
„Star”. 
 Dotychczas na odśnieżanie gmina 
wydała już około 80 000,- zł. A ile 
jeszcze wyda? Nie wiadomo. Do wiosny 
jeszcze daleko, a jak widać tegoroczna 
zima wyjątkowo nas nie rozpieszcza.

A.Cholewiak

Ile kosztuje nas zima



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 5

Brzostek większy o 160 ha

Kilka miesięcy temu na wniosek  
mieszkańców owych przysiółków 

Radni zobowiązali Zarząd Gminy do 
wykonania dokumentacji, która była 
niezbędna do przyłączenia. Dokumen-
tacja została wykonana i kosztowała 
budżet gminy 14500 zł. Następnie ci 
sami Radni na sesji 26 listopada nie 
przegłosowali wniosku o przyłączenie, 
a miesiąc później znaczną przewagą 
głosów znowu przegłosowali.
 To dziwne zachowanie się Radnych 
spowodowało wiele niepotrzebnych 
emocji wśród mieszkańców Nawsia, 
zarówno tych, którzy chcieli przyłącze-
nia jak i tych, którzy ze zrozumiałych 
powodów sprzeciwiali się przyłącze-
niu, nazywając go trzecim rozbiorem 
Nawsia Brzosteckiego.

 W końcu przyłącze-
nie stało się faktem i 
emocje wygasły. Czy 
na długo? Nie wiado-
mo. Pozostaje prze-
cież jeszcze sprawa 
nazw ulic, która rów-
nież może okazać się 
kontrowersyjna, gdyż 
mieszkańcy Ćwierci 
na pewno nie zechcą 
mieszkać na ul icy 
„Umarła droga”.
 Warto się też za-
stanowić nad tym co 
zyskał Brzostek a co 
straciło Nawsie. Na 
pewno dzisiaj możemy 
powiedzieć, że Brzo-

Rada Gminy Brzostek w dniu 28 grudnia 2001r. podjęła uchwałę w sprawie 
przyłączenia do wsi Brzostek przysiółków pn. „Rola” i „Ćwierci” należących 
do wsi Nawsie Brzosteckie. Paragraf 1 wymienionej uchwały brzmi:
„1. Postanawia się przyłączyć do wsi Brzostek o obszarze 717,58 ha grunty o 

ogólnym obszarze 164,70 ha stanowiące obecnie przysiółki „Rola” i „Ćwierci” 
należące do wsi Nawsie Brzosteckie o obszarze 785,18 ha.

2. Po przyłączeniu, o którym mowa w ust. 1 obszar wsi Brzostek wynosi 882,28 
ha a obszar Nawsia Brzosteckiego 620,48 ha.”

XXV sesja Rady Gminy odbyła się 28 grudnia 2001 
roku. Na wstępie Przewodniczący Zarządu Le-

szek Bieniek złożył informację o pracach Zarządu w okresie 
międzysesyjnym oraz wykonania uchwał Rady. Tematem 
wiodącym sesji było uchwalenie budżetu gminy na 2002 
rok. W dalszej części obrad Rada Gminy w Brzostku podjęła 
uchwały w sprawie:
	przyłączenia do wsi Brzostek przysiółków pn. "Rola" i 

"Ćwierci" należących do wsi Nawsie Brzosteckie,
	zmiany uchwały budżetowej na 2001 roku Nr XXVII/243/2001 

Rady Gminy w Brzostku z dnia 31 stycznia 2001 roku,
	nabycia działki Nr 612/7 o pow.0,03 ha, położonej w Nawsiu 

Brzosteckim na rzecz Gminy Brzostek przeznaczonej pod 
drogę,

	ustanowienia służebności korzystania z przyłącza sieci 
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków znajdującej się na 
działce nr 1114/6 położonej w Siedliskach - Bogusz na 
rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, położonych w Domu 
Nauczyciela w Siedliskach -Bogusz, zbywanych przez 
Gminę Brzostek,

	zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w 
Brzostku.

E Szukała

W okresie od 1 do 31 grudnia 2001 r. Zarząd Gminy odbył  
3 posiedzenia. Głównym ich tematem były następujące 

sprawy:
	zaopiniowano pozytywnie wniosek o przydział sadzonek na 

zalesienie w miejscowości Bączałka,
	rozpatrzono pozytywnie 3 podania o udzielenie zezwolenia na 

sprzedaż piwa w miejscowości Opacionka, Skurowa, Siedli-
ska-Bogusz oraz 2 podania w sprawie wydania zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu od 4,5 do 18 proc. i powyżej 18 proc. 
w miejscowości Brzostek i Grudna Dolna.

	postanowiono ogłosić przetarg na dzierżawę lokalu w budynku 
domu ludowego w Woli Brzosteckiej. Cena wywoławcza za 1 
m2 powierzchni 6 złotych.

	postanowiono wystąpić z wnioskiem na sesję Rady Gminy 
o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny działki Nr 

612/7 o pow. 0,03 ha z przeznaczeniem pod drogę gminną 
od pani Józefy Zabawa.

	w związku z negatywnym wynikiem z II przetargu na sprze-
daż:

1) działki nr 837 o pow. 400 m2 położonej w Brzostku przy ul. 
Stromej, postanowiono ogłosić negocjacje do kwoty 4500 
złotych.

2) lokalu w budynku apteki po Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Brzostku postanowiono ogłosić negocjacje do 
kwoty 45000 złotych.

	podjęto następujące uchwały:
1) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Januszkowicach panu Marcinowi 
Skocz na okres od 1 wrzesień 2001 r do 31 sierpień 2003 r. 

2) w sprawie wprowadzenia układu wykonawczego do budże-
tu gminy na 2001 rok zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr 
XXXV/320/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w 
budżecie. 

M. Dodolak

Z prac Zarządu gminy

Z prac Rady gminy

stek zyskał 160,7 ha gruntu, 231 miesz-
kańców zamieszkałych w 46 numerach, 
8 km nowych granic, które swym 
wyglądem do złudzenia przypominają 
granice Islandnii i dwóch nowych są-
siadów: Januszkowice i Opacionkę. A 
co tak naprawdę - pokaże czas.

f. l.
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ludność gminy Brzostek w 2001 r.

Mimo wielkich trudności z dniem  
2 stycznia 2002 roku udało się 

uruchomić w Brzostku Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej dla osób niepełnospraw-
nych. Pomysłodawcą jest proboszcz 
brzostecki, ks. Czesław Szewczyk, zaś 
organizatorem Parafia Rzymsko-Kato-
licka w Brzostku. 
 Głównym celem działalności War-
sztatów jest umożliwienie osobom nie-
pełnosprawnym udziału w rehabilitacji 
społecznej i zawodowej poprzez terapię 
zajęciową. Najważniejszym zadaniem 
będzie taka rehabilitacja uczestników, 
by osiągnęli możliwie najlepszy stopień 
przystosowania do pracy i życia w spo-
łeczeństwie. 
 Miejscem działalności Warsztatów 
jest zaadoptowany do tego celu budynek 
starej plebanii. W tym celu dokonano 
gruntownego i kosztownego remontu 
budynku. W remont angażowało się 
wielu parafian brzosteckich, którzy czę-
sto wykonywali swą pracę gratisowo. 
Prace remontowe, zakup wyposażenia, 

jak i działalność Warsztatów finanso-
wana jest z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON).
 W Warsztatach znalazło opiekę 
30 młodych ludzi z różnymi rodza-
jami niepełnosprawności. Zajęcia 
odbywają się przez 5 dni w tygodniu 
przez 7 godzin dziennie w 6 różnych 
pracowniach (gospodarstwo domowe, 
krawiectwo, wikliniarstwo, stolarka, 
ogrodnictwo, rękodzieło artystyczne). 
Każdy z uczestników ma możliwość 

wyboru interesującej go dziedziny, a w 
konsekwencji rozwoju swych zaintere-
sowań i uzdolnień. Udział w Warszta-
tach jest bezpłatny. Zapewniony jest 
także dowóz uczestników na zajęcia. 
 Należy podkreślić, iż w dobie znacz-
nego bezrobocia w naszej gminie 
Warsztaty dały szansę podjęcia pracy 
zarobkowej 13 osobom. W Warsztatach 
pracują także Siostry Franciszkanki od 
Cierpiących.

s. Małgorzata Frączek

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku

Właściciele i użytkownicy nieruchomości  
położonych w gminie Brzostek

Urząd Gminy w Brzostku przypomina wszystkim właścicielom i użyt-
kownikom nieruchomości o wynikającym z art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) obowiązku oczyszczania 
z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń chodników położonych 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
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Policja informuje
W grudniu 2001 roku na terenie  

działania Komisariatu Policji 
w Brzostku zanotowano 21 zdarzeń, 
które są przedmiotem prowadzonych 
postępowań przygotowawczych, a w 
tym m in.:
1. napad rabunkowy na dwie samotnie 

mieszkające osoby w Siedliskach 
Bogusz

2. usiłowanie włamania do Urzędu 
Gminy w Brzostku

3. cztery wypadki drogowe w tym jeden 
ze skutkiem śmiertelnym

4. dwa przypadki wyrębu i kradzieży 
drzewa w lesie

5. nielegalne posiadanie broni palnej
6. zatrzymano dwóch nietrzeźwych 

kierujących
W grudniu 2001 roku ustalono między 
innymi sprawców kradzieży z wła-
maniem do domu jednorodzinnego w 
Brzostku. Skradzione mienie wartości 
około 5000 złotych odzyskano i zwró-
cono właścicielowi.
 Ponadto policjanci Komisariatu 
Policji w Brzostku przeprowadzili 20 

postępowań w sprawach o wykroczenia 
- gdzie o winie sprawcy rozstrzyga Sąd 
Grodzki w Dębicy”. Nałożono też 22 
mandaty karne - głównie za wykrocze-
nia drogowe, a upomniano i pouczono 
173 osoby.

Policja przypomina
Szanowni Państwo!

Od dnia 01 stycznia 2002 roku obo- 
wiązują nowe przepisy Kodek-

su drogowe go, a dotyczą zagadnień 
związanych z ruchem drogowym i 
dlatego też każda z osób mająca w 
swoim codziennym życiu związek z 
ruchem drogowym powinna się z nimi 
zapoznać.
Między innymi:
	od 01 stycznia 2002 roku podniesiona 

została dolna granica wieku, od której 
można przewozić dziecko na przed-
nim siedzeniu pojazdu samochodo-
wego. Dzieci poniżej 12 lat można 
przewozić z przodu tylko w foteliku 
ochronnym. Dotyczy to wszystkich 
samochodów osobowych, autobusów, 
samochodów ciężarowych i innych 
pojazdów samochodowych, nawet, 

gdy nie są one wyposażone w pasy 
bezpieczeństwa.

	od 13 maja 2002 roku każde dziecko 
w wieku do 12 lat, które nie prze-
kracza 150 cm wzrostu, musi być 
przewożone w foteliku ochronnym 
lub w innym urządzeniu ochronnym. 
Dzieci starsze niż 12 lat lub mające 
wzrost powyżej 1,5 m używają pasów 
bezpieczeństwa.

	od 01 stycznia 2002 roku pojazd, któ-
ry został usunięty z drogi ze względu 
na brak tablic rejestracyjnych albo 
stan wskazujący, że nie jest używany 
musi zostać odebrany przez właś-
ciciela lub inną uprawnioną osobę 
w terminie 6 miesięcy od dnia jego 
usunięcia. Jeżeli usunięty pojazd nie 
zostanie odebrany po 6 miesiącach, 
lub gdy nie można ustalić uprawnio-
nej do odbioru osoby zostaje przejęty 
z mocy ustawy na własność gminy 
albo skarbu państwa.

O innych zmianach w Kodeksie Drogo-
wym można dowiedzieć się w Komisa-
riacie Policji w Brzostku.

Komendant Komisariatu Policji 
w Brzostku  

William Wharton
NIEDOBRE MIEJSCE

Niezwykły romans, w niezwykłym  
miejscu. Świat głębokich uczuć, 

wzruszeń i niecodziennych sytuacji. 
Opowieść o miłości, przyjaźni i zdra-
dzie. Dwa związki i cztery interpretacje 
rzeczywistości, odmienność w odczu-
waniu kobiet i mężczyzn, różnice w 
podejściu do uczucia, malarstwa, poezji 
- wszystko to w tle jesiennej scenerii 
paryskich bulwarów, kafejek...

Warto
przeczytać

Lloyd C. Douglas
SZATA

Tłem powieści, tematycznie zbliżo- 
nej do Sienkiewiczowskiego Quo 

vadis, są Rzym i Jerozolima w czasach 
Chrystusa oraz ludzie, przed którymi 
nagle staje Chrystus. Tak jak przed 
Marcellusem Galio, trybunem rzym-
skim, posiadaczem wygranej w kości 
szaty Ukrzyżowanego, która odmieniła 
jego życie.

Andrzej Sapkowski
SAGA O WIEDŹMINIE
KREW ELFÓW - Tom I
CZAS POGARDY - Tom II

CHRZEST OGNIA - Tom III
WIEŻA JASKÓŁKI - Tom IV
PANI JEZIORA - Tom V

Autor, arcymistrz literatury fantasy,  
zaprasza do swej krainy Nigdy-

Nigdy i przedstawia wychwalaną przez 
krytyków i uwielbianą przez czytelni-
ków epopeję o świecie wiedźmina. Sap-
kowski zgromadził plejadę niezwykłych 
bohaterów, stworzył mapę zwaśnionych 
królestw, gdzie krzyżują się namiętności 
i interesy. Prawdziwa walka o kształt i 
losy świata zaczyna się dopiero teraz!

(wykorzystano materiał  
z ofert książkowych bibliotek)

19, 20. I 2002 r. (sobota, niedziela) 
godz. 18.00 „Planeta małp”; prod. 
USA; od l. 15

26, 27. I 2002 r. (sobota, niedziela) 
godz. 18.00 „Wiedźmin”; prod. pol.; 
od l. 12

2, 3. II 2002 r. (sobota, niedziela) 
godz. 18.00 „Miłość w Nowym Jor-
ku”; prod. USA; od l. 15

9, 10. II 2002 r. (sobota, niedziela) 
godz. 18.00 „gulczas, a jak my-

ślisz”; prod. pol.; od l. 15

16, 17. II 2002 r. (sobota, niedziela) 
godz. 18.00 „Desperaci”; prod. USA; 
od l. 15

17. II 2002 r. (niedziela) godz. 16.00 
„Triumf Pana Kleksa”; prod. pol.;  
b/o

23, 24. II 2002 r. (sobota, niedziela) 
godz. „Braterstwo wilków”; prod. 
franc.; od l. 15

Repertuar kina „Przyszłość” w Brzostku  
na m-c styczeń i luty 2002 r.

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku

zaprasza na

Popis uczniów 
Szkoły Muzycznej 

który odbędzie się 22.01.2002r. 
o godzinie 16.30 w sali widowi-

skowej Domu Kultury 
w Brzostku

Serdecznie zapraszamy
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Historia KR i KgW w Kleciach w latach 1936-2001 c. d.
Na dowód powstania Koła Gospodyń  

wiejskich jest zeszyt, w którym znaj-
duje się zapis, że Koło Gospodyń Wiejskich 
powstało w 1936r. a przewodniczącą była p. 
Józefa Piłat Znajduje się również ewidencja 
członkiń, a były nimi: Józefa Piłat, Wik-
toria Płaziak, Zofia Stanek, Zofia Dziuba, 
Wiktoria Nowicka, Julia Kolbusz, Helena 
Zięba, Zofia Woźna, Eleonora Leśniak, Zofia 
Pieniądz, Maria Orzech, Bronisława Stasiak, 
Stanisława Sarnecka, Eleonora Juszkiewicz, 
Aniela Kawalec, Józefa Zięba, Maria Tybu-
rowska, Zofia Wnęk, Zofia Skórska, Józefa 
Błoniarz. Z zapisów w zeszycie wynika, że 
w tym okresie Koło zajmowało się nastę-
pującymi pracami: organizacja dziecińców, 
zakładanie ogródków warzywnych, kursy 
gotowania, szycia, trykotarstwa. Dziecińce 
te były organizowane u p. Józefy Piłat we 
własnym domu gdyż innych pomieszczeń 
nie było. Działalność Koła jak i Kółka 
kończy się z chwilą wybuchu II wojny 
światowej.
 Po wojnie działalność Koła Gospodyń 
Wiejskich rozpoczyna się w roku 1946. 
Pierwszym działaniem była organizacja 
półkolonii dla dzieci z Brzostku, Bukowej 
i Kleci na 100 osób w domu p. Józefy Piłat 
Był to okres wielkiej biedy - na tę kolonię 
otrzymują pieniądze i żywność, po którą 
trzeba było chodzić pieszo do Jasła i Jodło-
wej.
 W okresie tym członkinie Koła organi-
zowały dożynki, nadal kontynuowały kursy 
szycia, gotowania, konkursy hodowlane i 
różnego rodzaju wystawy rolnicze w Pilźnie. 
Trzeba tutaj podkreślić wielkie zaangażowa-
nie i poświęcenie przewodniczącej p. Józefy 
Piłat w organizacji dziecińców w tym trud-
nym okresie. Jako przewodnicząca funkcję 
pełniła do roku 1950 i była bez reszty oddana 
sprawom wsi, organizacji życia kultural-
nego, podnoszenia wiedzy rolniczej oraz 
wychowania dzieci Tym samym zasłużyła 
sobie na miano wielkiego działacza ruchu 
kółkowego.
Po wyzwoleniu kraju członkowie Kółka 
Rolniczego w Kleciach wznawiają swoją 
działalność i wchodzą w skład komisji par-
celacyjnej majątku dworskiego pozostawiają 
część gruntów i zabudowań z przeznacze-
niem na Szkołę Rolniczą, którą niezwłocznie 
organizują, a część gruntów na potrzeby wsi, 
budynki na sklep i zlewnię mleka.
 W tym okresie członkowie zakładają 
zespoły i wypożyczalnię sprzętu konnego: 
wały pierścieniowe, siewniki zbożowe, 
kopaczki, beczki na gnojówkę, kosiarki. Na 
zakup tego sprzętu członkowie składają się 
dobrowolnie oraz przeznaczają pieniądze z 
pobieranych opłat za sprzedaż trzody chlew-
nej. Ta forma działalności prowadzona jest 
do roku 1957.
 Działacze kółkowi tacy jak: Leonard 
Samborski, Wincenty Mikrut, Stanisław 
Mikrut, Wojciech Sarnecki, Jan Płaziak 
organizują Gminną Spółdzielnię „Samopo-

moc Chłopska” w Brzostku 
z siedzibą w Kleciach oraz 
w podworskim budynku 
otwierają sklep nr 1.
 W podworskiej kuźni i 
budynku zakładają w 1948 r. 
Gminny Ośrodek Maszyno-
wy. Pierwszym traktorzystą 
był Mieczysław Sergiel z 
Kleci, a omłotowym Woj-
ciech Szczepanik z Gorze-
jowej.
 W roku 1946 na bazie 
zabudowań podworskich 
powstaje w Kleciach 3-letnie 
Gimnazjum Rolnicze, które-
go założycielem był Tadeusz 
Rączka. Szkoła funkcjonuje 
do roku 1956, później zosta-
je przeniesiona do Trzcinicy 
w powiecie jasielskim.
 W roku 1957 na terenie podworskich bu-
dynków zawiązuje się Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna „Przebój”.
 W roku 1950 następuje zmiana Przewod-
niczącej Koła Gospodyń, a jej przewodni-
ctwo do roku 1954 obejmuje p. Stanisława 
Bigos, która nadal kontynuuje zamierzenia 
i działania swojej poprzedniczki. 
 W roku 1954 przewodnictwo Koła 
przejmuje p. Julia Kolbusz, która organi-
zuje dziecińce, kursy gotowania, szycia, 
różnego rodzaju konkursy hodowlane oraz 
warzywne. Za udział w konkursach KGW 
zdobywało cenne nagrody w postaci sprzętu 
gospodarstwa domowego na wypożyczalnię 
dla członkiń. Członkinie Koła biorą czynny 
udział w wystawach rolniczych w Pilźnie. 
Taka forma działalności utrzymuje się do 
roku 1957.
 Po reaktywowaniu kółek rolniczych w 
1957 członkowie podejmują działalność 
gospodarczą, a prezesem oraz księgowym 
Kółka zostaje św. p. Franciszek Sergiel. 
Od tego momentu są już dokumenty, le-
gitymacje członkowskie, wpłaty składek, 
wpłaty pożyczek na rzecz kółka oraz udziały 
członkowskie. 
 W tym okresie członkowie prowadzą 
kontraktację warchlaków, skup bydła rzeź-
nego oraz trzody chlewnej, powstaje sekcja 
hodowców bydła. Zakupują z Gminnego 
Ośrodka Maszynowego w Kleciach maszy-
nę omłotową i prowadzą omłoty na terenie 
wsi. Dalsze zakupy to: silnik elektryczny, 
śrutownik, bukownik oraz czyszczalnia 
do zboża, która do dnia dzisiejszego służy 
naszym rolnikom oraz okolicznym wio-
skom.
W roku 1959 zakupują nową maszynę 
omłotową, a omłotowym zostaje Władysław 
Tyburowski.
 W roku 1963 budują garaże na powyższe 
maszyny oraz ogrodzenie. W roku 1960 na 
bazie Spółdzielni Produkcyjnej zawiązuje 
się Spółdzielnia Usług Wytwórczych Kółek 
Rolniczych „Postęp” z siedzibą w Kleciach 

a jej organizatorem był działacz kółkowy 
Stanisław Madejczyk.
 W roku 1964 członkowie kółka zakupują 
ciągnik rolniczy C-328 i z wprowadzeniem 
go na chłopskie pola napotykają na ogromne 
trudności, ale w miarę upływu czasu świad-
czą usługi rolnikom. 
 Tak jak odradza się ruch kółkowy w 
1957 r. tak też odradza się działalność Koła 
Gospodyń, które przyjmuje nowy regulamin 
i z ilością 15 członkiń rozpoczyna nową 
działalność jako część składowa Kółka 
Rolniczego. Prace swą rozpoczyna od orga-
nizacji kursu żywienia rodziny. W okresie 
jesienno-zimowym bierze czynny udział 
w szkoleniach rolniczych organizowanych 
przez Gromadzką Służbę Rolną, Spółdziel-
czość Mleczarską, Spółdzielczość Ogrod-
niczą. W efekcie tych szkoleń członkinie 
prowadziły poletka z uprawami kukurydzy, 
kapusty pastewnej, warzywniki. Brały też 
udział w organizowanych konkursach: czy-
stości, obejść gospodarczych, racjonalnego 
składowania obornika, zakładania kompo-
stów, odchowu piskląt z wczesnych lęgów. 
Koło jako pierwsze w powiecie podjęło 
pracę organizacji zespołowej odchowalni 
kurcząt - odchowując na początku 1000 
sztuk kurcząt. Odchowalnia była zorgani-
zowana w domu p. Magdaleny Żurowskiej, 
a prowadziła ją p. Zofia Staniszewska. 
Odchowalnia ta była prowadzona wzorowo, 
o czym świadczy fakt zwiedzania jej przez 
inne Koła z powiatu.
 Dużą wagę członkinie Koła przykładały 
do produkcji warzywniczej, najpierw zwięk-
szona uprawa warzyw i zastosowanie ich na 
własne potrzeby a później szkolenia specja-
listyczne organizowane przez Spółdzielnię 
Ogrodniczą w Jaśle w zakresie uprawy tru-
skawek, krzewów owocowych. W trosce o 
zdrowie własnej rodziny i postępu w gospo-
darstwie domowym członkinie uczestniczy-
ły w różnego rodzaju szkoleniach, kursach, 
pokazach na temat racjonalnego żywienia i 
robienia przetworów z owoców i warzyw.
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. Koło jako pierwsze zakupiło pralkę 
elektryczną oraz odciągacz do soków prze-
znaczając je do użytkowania zespołowego. 
Od 1964 r. członkinie korzystały z pomocy 
Ośrodka Nowoczesnej Gospodyni przy GS 
w Brzostku. Wiele prac i wysiłku wkładały 
w sprawę wychowania i opiekę nad dziećmi 
współpracując w tym zakresie z miejsco-
wym kierownictwem szkoły.
 W roku 1962 Przewodniczącą Koła zo-
staje wybrana p. Apolonia Pieniądz, która to 
przewodnictwo dzierżyła do roku 1972.
 Jako przewodnicząca Koła kontynuuje 
działalność swojej poprzedniczki ale na 
szczególne wyróżnienie zasługuje za pro-
wadzenie w okresie letnim dziecińców oraz 
zespołowej odchowalni piskląt we własnym 
domu. W okresie tej działalności Koło zdo-
bywa wiele nagród i wyróżnień. Przyczynia 
się do osiągnięcia dobrych wyników w 
produkcji rolnej oraz poprawy warunków 
socjalno - bytowych i kulturalnych na wsi.
 Od roku 1966 Prezesem kółka rolniczego 
zostaje wybrany p. Stanisław Mikrut, a księ-
gowość prowadzi nadal Franciszek Sergiel, 
poddyspozytorem zostaje wybrany Włady-
sław Pieniądz. Nowy zarząd nadal prowadzi 
działalność gospodarczą z wykonywaniem 
usług dla ludności. Wyniki gospodarcze 
zawsze zamykają się dodatnio.
 Kółkowcy w tym okresie nie poprzestają 
jedynie na tej działalności, rodzi się budowa 
szkoły podstawowej oraz zlewni mleka. 
Zamierzone poczynania zostają zrealizo-
wane w całości i oto w czynie społecznym 
powstaje szkoła podstawowa pomnik 1000 
- lecia, która obecnie jest rozbudowana i 
jest Zespołem Szkól Rolniczych. Powstaje 
również zlewnia mleka. W tych inicjatywach 
największe zasługi położyli: Stanisław Mi-
krut, Józef Błoniarz, Władysław Pieniądz 
oraz Władysław Żygłowicz.
 W roku 1972 następuje zmiana zarządu 
kółka rolniczego, a jego prezesem zostaje p. 
Stanisław Bereś, który w roku 1970 zostaje 
wybrany na sołtysa wsi i obie te funkcje peł-
ni do dnia dzisiejszego. Księgową zostaje p. 
Zofia Chudy, która również pełni tę funkcję 
do dnia dzisiejszego.
 W latach 1972-75 Kółko Rolnicze 
nabiera dużego rozmachu w działalno-
ści gospodarczej zakupując trzy nowe 
ciągniki, zestaw omłotowy oraz maszyny 
towarzyszące. Zatrudnieni traktorzyści to: 
Stanisław Kowalski i Marek Stasiowski. 
Jednak ta działalność gospodarcza utrzy-
muje się jedynie do roku 1975, gdzie pod 
przymusem Powiatowego Związku Kółek 
Rolniczych w Jaśle jako jedyne i ostatnie 
kółko w gminie przekazuje sprzęt do Spół-
dzielni Kółek Rolniczych w Brzostku. W 
tych latach gospodarczych kółko zawsze 
miało wynik dodatni. Przekazując sprzęt 
do Spółdzielni Walne Zebranie przeznacza 
część Funduszu Rozwoju Rolnictwa na 
zakup od Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Brzostku zbędnego budynku z 
resztówki podworskiej z przeznaczeniem 
na Dom Ludowy. Budynek ten wymaga 

remontu i w czynie społecznym członkowie 
podejmują sie tego zadania przeznaczając 
własne środki. W dalszych latach następuje 
rozbudowa Domu Ludowego, która trwa do 
dziś. 
 W wyniku reorganizacji i zmian statutu 
członkowie Kółka na Walnym Zebraniu w 
dniu 2 lutego 1979 r. podejmują uchwałę 
o prowadzeniu działalności gospodarczej 
i zwrotu części majątku przekazanego do 
Spółdzielni Kółek Rolniczych.
 W wyniku podjęcia tej uchwały kółko 
prowadzić będzie usługi omłotowe, śru-
towanie zboża oraz czyszczenie zboża dla 
mieszkańców wsi i okolic.
 Kolejnym dziełem kółkowców jest 
powołanie do życia w 1983 r. społecznego 
komitetu gazyfikacji wsi Klecie. Powołany 
komitet przystępuje do opracowania doku-
mentacji po czym rozpoczyna budowę, a 
symboliczne zapalenie znicza następuje w 
dniu 17 lipca 1985r. 
 W tych zmaganiach i działaniach człon-
kowie nie zapomnieli o Jubileuszu 50-lecia 
powstania Kółka Rolniczego i Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Uroczystość miała miejsce 
w dniu 31 sierpnia 1986r. w Kleciach na 
Gminnych Dożynkach.
 W roku 1972 następuje zmiana przewod-
niczącej KGW. Zostaje nią p. Zofia Chudy, 
pełniąc tę funkcję do roku 1988. W okresie 
swego działania nadal kontynuuje działania 
swoich poprzedniczek a na wyróżnienie 
zasługuje coroczne uczestnictwo Koła w 
takich konkursach jak: „Więcej warzyw 
i kwiatów” oraz „Więcej mleka dobrej 
jakości”. Koło aktywnie włącza się w tym 
okresie przy remoncie Domu Ludowego 
oraz gazyfikacji wsi jak również czynnie 
bierze udział w corocznych Gminnych Do-
żynkach. Przy pomocy Kółka Rolniczego 
zakupuje naczynia, tworząc wypożyczalnię, 
która służy na różne okazje.
 W latach 1957-1975 duże zasługi w 
działalności Kół Gospodyń wiejskich wło-
żyła kierowniczka Wydziału Kół Gospodyń 
Wiejskich Powiatowego Związku Kółek 
Rolniczych w Jaśle p. Genowefa Szeląg, za 
co bardzo serdecznie dziękujemy.
 W roku 1991 powstaje Społeczny Ko-
mitet Telefonizacji Wsi, który przystępuje 
do opracowania dokumentacji i rozpoczyna 
budowę kończąc ją w 1992r. Niestety na 
skutek podziału poczty na dwie jednostki 
nasze kable na słupach zostają bez echa. Do-
piero po powstaniu Spółki Telekomunikacji 
Dębickiej wieś zostaje podłączona do sieci 
w 1996 r.
 Ciągle wracamy myślami do rozwijania 
usług w naszym kółku i te możliwości wy-
korzystujemy dzięki ustawie z dnia 8 paź-
dziernika 1982r. o społeczno - zawodowych 
organizacjach rolniczych, która daje nam 
możliwość zwrotu majątku kółkowego.
 Jako działacze kółkowi podejmujemy w 
roku 1991 uchwałę na Walnym Zebraniu o 
całkowitym zwrocie majątku oddanego do 
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Brzostku. 
Tutaj napotykamy na pewne trudności, ale 

przełom tej sprawy następuje 30 czerwca 
1993r. i w ramach ugody otrzymujemy od 
Spółdzielni Kółek Rolniczych kombajn i 
prasę wysokiego zgniotu, którymi to ma-
szynami świadczymy usługi mieszkańcom 
wsi oraz okolicznym wioskom.
 Działalność samorządowa w naszej wsi 
nie słabnie, rodzi się kolejna myśl budowy 
kanalizacji wsi, ale tutaj powstaje wiele 
kłopotów nie mniej jednak z ogromnym 
wysiłkiem pokonujemy te trudności i w roku 
1998 wieś zostaje skanalizowana - sukces 
ogromny.
 W tych wszystkich zmaganiach i trudnoś-
ciach wszechstronną pomoc udzielali nasi 
członkowie: Jan Tokarz, Stanisław Czapla, 
Edward Bara, Jan Mokrzycki, Anna Rzońca 
oraz Maria Kolbusz.
 Tak jak działalność kółka rozwija się też 
dynamicznie Koło Gospodyń wiejskich pod 
przewodnictwem p. Marii Kolbusz, która to 
przewodnictwo objęła w roku 1988.
 Członkinie Koła biorą czynny udział w 
corocznych konkursach „Więcej warzyw, 
owoców i kwiatów” oraz „Więcej mleka 
dobrej jakości”. Zarząd w dużej mierze 
przykładał wagę do organizacji szkoleń z 
zakresu gotowania zdrowej żywności, ra-
cjonalnego żywienia oraz rozprowadzania 
piskląt jednodniowych i odchowanych.
 W tych wszystkich zmaganiach, w dzia-
łalności Koła Gospodyń Wiejskich w tym 
okresie ogromne zasługi pokładała instruk-
torka do spraw wiejskiego gospodarstwa 
domowego p. Janina Fryc, za co jej serdecz-
nie dziękujemy. Oddana do reszty dla Kół 
Gospodyń Wiejskich wędrowała od zebrania 
do zebrania, aby prowadzić szkolenia.
 Nadchodzi rok 1995. Z braku pienię-
dzy zawiesza swoją działalność Gminny 
Związek Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Brzostku. Koła Gospodyń 
Wiejskich pozostają same sobie i liczy się 
tylko ich upartość i wola ogromnego zaan-
gażowania, ale niestety padają.
 Szkoda, że obecne władze nie widzą tej 
mrówczej pracy naszych kobiet, że nikt im 
nie chce pomóc, szkoda, że zabrakło pienię-
dzy na instruktorkę, aby mogła prowadzić 
szkolenia, rozwijać kulturę po wioskach. 
Towarzysko ma dziś to robić Izba Rolnicza, 
ale niestety nie ma jej w terenie.
 Dziś z okazji Jubileuszu dziękuję wszyst-
kim seniorom, członkiniom Koła Gospodyń, 
członkom Kółka Rolniczego jak również 
mieszkańcom wsi Klecie za pracę społeczną 
dla środowiska. Podkreślając Wasz udział 
pragniemy wszyscy Ojczyzny ludzi szczęś-
liwych - przetwórzmy to wspólne pragnienie 
w jedność, konsekwentne działania i rzetelną 
pracę. 

Historia kółka rolniczego wsi Klecie została 
opracowana na podstawie dokumentów oraz 
opowiadań założycieli p. Józefy Piłat i p. 
Jana Płaziaka.

Historię opracował obecny Prezes KR  
Stanisław Bereś
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informuje, że w po-
mieszczeniach na pię-
trze Ośrodka Zdrowia 
w Brzostku dysponuje 
sprzętem do ćwiczeń i 
rehabilitacji: kabiną do 
ćwiczeń, zawieszania i 
masażu, bieżnią, rower-
kiem rehabilitacyjnym, 
stepterem, piłką i wałka-
mi do ćwiczeń. Ośrodek 
jest czynny codziennie, 
dostępny nie tylko dla 
członków TWK, bezpłat-
nie. W poniedziałki i śro-
dy czynny jest od godz. 
8.00 do godz. 15.00, we 
wtorki, czwartki i piątki 
od godz. 10.00 do godz. 
18.00.

Szkoła Podstawowa w Przeczycy  
mieści się w pięknym zabytkowym 

XIX wiecznym dworku. Budynek oraz 
otoczenie parkowe są pod nadzorem 
Konserwatora Zabytków w Rzeszowie. 
Fakt ten ma bardzo istotny wpływ na 
rozwiązania jakie można zastosować, by 
poprawić funkcjonalność budynku i dosto-
sować go do dzisiejszych wymogów, nie 
ma jednak aż tak znaczącego wpływu na 
funkcjonowanie naszej szkoły. Od wrześ-
nia 2001 roku w szkole uczy się 128 ucz-
niów. Mają do swojej 
dyspozycji nowoczes-
ną pracownię kompu-
terową z dostępem do 
internetu. W pracowni, 
przy znacznej pomocy 
uczniów byłych klas 
VIII opracowano w 
latach poprzednich 
cztery funkcjonujące i 
administrowane strony 
internetowe. Strona 
Szkoły Podstawowej w 
Przeczycy dotycząca 
uczniów, historii, życia 
szkoły oraz umożli-
wiająca publikowanie 
naszym nauczycielom 
opracowanych mate-
riałów, scenariuszy czy 
wymianę doświadczeń z innymi nauczy-
cielami. Strona poświęcona patronowi 
szkoły ks. dr Józefowi Jałowemu jest 
próbą przybliżenia postaci ks. Józefa Ja-
łowego wszystkim, którzy zechcą odwie-
dzić tę stronę. Przybliża postać człowieka 
wielce zasłużonego dla Parafii Przeczyca, 
a szczególnie dla miasta Rzeszowa lat 
trzydziestych. 
 W celu uatrakcyjnienia przygotowania 
uczniów do zdobywania karty rowerowej i 
motorowerowej opracowana jest obszer-
na strona dająca możliwość w sposób 
łatwy i bardzo przystępny dla dziecka 
poznanie podstawowych znaków drogo-
wych, zasad poruszania się po drodze. 
Nauczyciele przygotowujący uczniów 
do zdobycia karty znajdą tam wszystkie 
aktualne przepisy regulujące wydawanie 
kart przez szkołę oraz wzory potrzebnych 
druków, spisów, list i potwierdzeń. Pomo-
cą dla nauczycieli naszej gminy uczących 
WOS oraz ścieżki regionalnej, a chcących 
skorzystać z pomocy internetu, może być 
strona oparta na pracy ks. B. Stanaszka 
„Brzostek i okolice” przybliżająca region 
podkarpacki oraz gminę Brzostek.
 W okresie wakacji została przygotowa-
na i udostępniona od września naszym 
uczniom mała zastępcza sala gimna-
styczna. „Mała, ale cieszy” to bardzo 
trafne określenie dla sali o wymiarach 12 
x 8m. Uczniowie szkoły mogą już spokoj-
nie odbywać zajęcia wf w bezpiecznych 

i higienicznych warunkach. Wykonano 
zabezpieczenie okien, zamontowano 
nowe oświetlenie. Zakupiony został 
podstawowy sprzęt sportowy m.in.: stoły 
tenisowe, kosze do koszykówki, siatki 
do gier zespołowych. Radość dzieci była 
bardzo duża, tym bardziej, że pamiętają 
zajęcia w małym ciasnym korytarzu.
 To jak wygląda nasza szkoła zawdzię-
czamy władzom naszej gminy, które nie 
żałują środków na oświatę. To właśnie 
dzięki przychylnemu stanowisku wójta 

gminy oraz zarządu można było w naszej 
szkole przeprowadzić tyle prac i wykonać 
tak wiele dla dzieci, dla ich rozwoju, wy-
konać wiele dla poprawy funkcjonalności 
szkoły.
 Powyższy fakt zaowocował wyposa-
żeniem szkoły w nowy sprzęt sportowy 
w postaci bieżni, rowerów stacjonarnych, 
symulatorów wspinaczki, symulatorów 
jazdy na nartach oraz symulatorów wio-
słowania, łącznie 17 sztuk, za ponad 10 

tys. zł. Każda jednostka zaopatrzona jest 
w urządzenia pomiarowe dające dzieciom 
kolejną satysfakcję z przebiegniętego lub 
przejechanego dystansu, z uzyskanej 
prędkości czy pokonanej wysokości. 
Sprzęt ten zapewnia efektywne wykorzy-
stanie lekcji wychowania fizycznego przez 
każdego ucznia w okresie zimowym, czy 
też w okresie niesprzyjającym odbywaniu 
lekcji na boisku. Takim wyposażeniem 
„Małej sali” może się pochwalić niewiele 
szkół.
 By poprawić w miarę możliwości 
bezpieczeństwo oraz wygląd naszych 
wąskich korytarzy w końcu roku 2001 

oraz początkiem 2002 
została gruntownie wy-
mieniona posadzka 
oraz pokrycie schodów 
w całej szkole. Wymia-
na posadzek na jasny 
kolor, wymiana oświet-
lenia oraz odmalowa-
nie lamperii spowodo-
wało, że jest inaczej 
- kolorowo, czysto i 
jasno. Wymieniono 
również oświetlenie w 
każdej klasie. Mając 
na uwadze wielkość 
okien i rosnące opodal 
drzewa, fakt ten znacz-
nie poprawił warunki 
pracy dzieci w czasie 
lekcji.

 Potrzeby szkoły, mimo wielu inwe-
stycji popieranych przez władze gminy, 
są duże. Aktualnie 47 uczniów korzysta 
z bezpłatnego dożywiania, potrzeby w 
tym zakresie są duże. Prawidłowe funk-
cjonowanie tego zadania to wykonanie 
stołówki szkolnej. Zadanie w naszych 
warunkach lokalowych bardzo trudne, ale 
przy dobrych chęciach wykonalne.

Władysław Ramut

Zarząd Towarzystwa Walki z Kalectwem w Brzostku

Mała, ale cieszy
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Rolnikom zdecydowanym podjąć nie- 
typowe uprawy polecamy uprawę 

orzechów laskowych. Do uprawy nadają 
się liczne odmiany leszczyny hodowlanej, 
wyprowadzone z leszczyny pospolitej. 
Leszczyna z lasu nie nadaje się do upra-
wy ogrodowej lub plantacyjnej z powodu 
słabego owocowania.
 W Polsce uprawianych jest 19 odmian. 
Polecamy: Lambertę, Olbrzym Truchego, 
Katalońską, Olbrzym z Halle. Krzewy 
dorastają do 4 - 5 m wysokości. Zrzucają 
liście na zimę, są wiatropylne.
 Leszczyna może owocować około 40 
lat. Wytrzymuje temperaturę do minus 
35° C. Owoce zawierają około 60% tłusz-
czu i dużo związków azotowych. Są wy-
sokoenergetyczne. Mają zastosowanie 
w cukiernictwie a także do przyprawiania 
potraw mięsnych. Ponieważ krzew kwit-
nie bardzo wcześnie wiosną, jest ważną 
rośliną dla pszczół.
Stanowisko i sadzenie
 Najlepsze jest miejsce częściowo 
zacienione i zaciszne. Gleba najlepiej 
słabokwaśna, pH 6, nie powinna być zbyt 
żyzna, aby nadmierny wzrost wegetatyw-
ny nie odbywał się kosztem owocowania. 
Gleba jednak winna utrzymywać wilgoć. 
Krzewy sadzi się jesienią w rozstawie 4 
x 4 metry.
Pielęgnacja
 Rośliny wymagają regularnego od-
chwaszczania, a w okresie suchym 
podlewania. Na glebach zbyt ubogich 
rośliny zasila się wiosną nawozem wie-
loskładnikowym w ilości 5 - 7 kg na ar. 

Krzewy odporne są na choroby i szkod-
niki. Ewentualny szkodnik to słonkowiec 
orzechowiec. Zwalcza się go środkiem o 
nazwie: alfacypermetryna.
Cięcie i prowadzenie
 Leszczynę prowadzi się zwykłe w for-
mie krzewu, z otwartą w środku koroną, 
o 8 - 12 gałęziach głównych. U posa-
dzonych roślin przycina się pędy do 55 
cm, aby krzew rozkrzewił się. Usuwa się 
pędy słabe i leżące na ziemi. Następnej 
zimy skraca się pędy rosnące pionowo 
oraz wierzchołki pędów drugiego rzędu. 
Silne tegoroczne pędy drugiego rzędu 
przełamuje się latem do połowy grubości, 
w połowie ich wysokości i pozostawia 
zwisające na krzewie. Sprzyja to formo-
waniu kwiatów żeńskich. Zimą, kiedy 
z kwiatostanów męskich wysypuje się 
pyłek, wyłamane pędy skraca się jeszcze 
nad 3 - 4 pąkiem. Sprzyja to owocowa-
niu.
Rozmnażanie
 Korzystne są dwa sposoby rozmnaża-
nia leszczyny. Przez odrosty korzeniowe i 
przez odkłady. Rozmnażanie generatyw-
ne (z nasion) może mieć ujemny wpływ 
na termin rozpoczęcia owocowania. Przy 
pierwszym sposobie, jesienią odcina 
się odrosty wraz z bryłą korzeniową i 
sadzi na miejsce stałe. Drugi sposób to 
przyginanie rosnących pędów do ziemi 
na przedwiośniu i ułożenie do płytkiego 
rowka długości 30 cm. Korę na pędzie 
nacina się nieznacznie w miejscu, które 
będzie przykulkowane drutem do ziemi, 
posypuje ukorzeniaczem i przysypuje zie-
mią próchniczną z piaskiem. Nie można 
dopuszczać do przesuszenia gleby wokół 
tego pędu. Jesienią ukorzenione pędy 
odcina się i przesadza na miejsce stałe.
Zbiór i przechowywanie
 Owocowanie następuje po 3 - 4 latach. 

Plonowanie jest najlepsze w chłodne i 
wilgotne lata. Zbiera się z krzaka prze-
ciętnie 4-5 kg owoców, (ok. 2,5 tony z ha). 
Owoce w pierwszym i drugim roku od po-
sadzenia najlepiej usunąć zanim dojrzeją. 
Sprzyja to rozrostowi krzewu. Najwyższe 
plony zaczynają się po 10 latach. Owo-
cowanie występuje od połowy września 
do końca października. Oznaką jest 
przebarwienie okrywy orzecha na żółto. 
Po zbiorze owoce wymagają suszenia do 
zawartości 15-17% wilgotności. Orzechy 
o wilgotności powyżej 20% mogą w prze-
chowaniu ulegać rozkładowi.
Zbyt orzechów
 Polskie plantacje towarowe leszczyny 
pokrywają zaledwie mały procent zapo-
trzebowania kraju. Orzechy te potrzebne 
są też w przemyśle kosmetycznym i 
farmaceutycznym. Sprowadza się więc je 
z Turcji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. 
Wskazuje to jak nasz kraj nie potrafi wy-
korzystać własnych możliwości.
Odbiorcę naszych plonów i producenta 
sadzonek znajdziemy za pośrednictwem 
Zrzeszenia Producentów Orzechów i 
Sadzonek Leszczyny w Końskowoli. 
Zrzeszenie organizuje też konferencje, 
na których naukowcy i doświadczeni 
praktycy przekazują doświadczenia no-
wym plantatorom.
 Zakup kwalifikowanego materiału 
szkółkarskiego objęty jest kredytem 
preferencyjnym oprocentowanym w 
wysokości 6,2 % w skali roku. Wielkość 
kredytu wynosi 331 zł na 1 ha użytków 
rolnych posiadanych przez rolnika. Kre-
dyt podlega spłacie po 12 miesiącach lub 
przekwalifikowaniu na kredyt komercyjny 
a zapotrzebowanie na niego należy 
zgłaszać do BGŻ z półrocznym wyprze-
dzeniem.

Henryk Latacz

Uprawy alternatywne

Orzechy 
laskowe

8 grudnia 2001 roku po raz czwarty  
odbył się Mikołajkowy Turniej w Ha-

lowej piłce Nożnej o Puchar Przewodni-
czącego Rady Gminy w Brzostku.
 Tym razem turniej odbywał się w 
nowo oddanej sali gimnastycznej w 
Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim. Or-
ganizatorem turnieju był Przewodniczą-
cy Rady Gminy pan Jerzy Stasiowski a 
współorganizatorem Centrum Kultury i 
Czytelnictwa. Nad sprawnym i zgodnym 
z regulaminem przebiegiem turnieju 
czuwali sędziowie: pan Wojciech 
Bonarek i pan Jan Sarnecki, którym 
organizatorzy serdecznie dziękują. 
 Turniej rozgrywany był w dwóch 
kategoriach: szkoły podstawowe i 
gimnazja. Zgłosiło się 17 drużyn; 8 ze 
szkół podstawowych i 9 z gimnazjów. 

W kategorii szkół podstawowych wy-
stąpiły drużyny z Brzostku, Grudnej 
Górnej (2 drużyny), Januszkowic, 
Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej, 
Nawsia Brzosteckiego, Przeczycy, a w 
kategorii gimnazjów drużyny z Brzost-
ku (3 drużyny), Januszkowic, Nawsia 
Brzosteckiego (3 drużyny) i Siedlisk 
Bogusz (2 drużyny).
 Zwycięzcą w kategorii szkół podsta-
wowych została drużyna z Januszko-
wic, na dalszych pozycjach uplasowały 
się drużyny z Brzostku, Kamienicy 
Górnej, Kamienicy Dolnej, Przeczycy, 
Nawsia Brzosteckiego, Grudnej Górnej 
(dr. I), Grudna Górna (dr. II). Natomiast 
w kategorii gimnazjów I miejsce zdobyła 
drużyna z Brzostku (dr.II), II miejsce 
Brzostek (dr.I), III miejsce Nawsie 

Brzosteckie (dr.I), dalsze pozycje za-
jęły drużyny z Siedlisk Bogusz (dr.II), 
Januszkowic, Brzostku (dr.III), Siedlisk 
Bogusz (dr.I), Nawsia Brzosteckiego 
(dr.II) i Nawsia Brzosteckiego (dr.III).
 Wszystkie drużyny otrzymały piłki i 
pamiątkowe dyplomy. Drużyny, które 
zajęły pierwsze trzy miejsca w po-
szczegółnych kategoriach otrzymały 
dodatkowo nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Annę i Artura Majewskich - 
właścicieli STACJI PALIW, a zwycięzcy 
puchary.
 Organizatorzy dziękują dyrekcji 
Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim 
za udostępnienie pomieszczeń oraz 
pomoc w organizacji.

Justyna Zegarowska

Mikołajkowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej  
o Puchar Przewodniczącego Rady gminy w Brzostku 
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WYKREŚLANKA
 Z diagramu należy wykreślić podane wyrazy - nazwy 
miejscowości w naszej gminie. Znajdują się one w rzędach 
poziomych, pionowych i po przekątnej (również wspak). Po-
zostałe litery, czytane kolejno rzędami, utworzą rozwiązanie 
- myśl Arystotelesa.
BĄCZAŁKA, BRZOSTEK, BUKOWA, GŁOBIKÓWKA, GO-
RZEJOWA, GRUDNA, JANUSZKOWICE, KAMIENICA, 
KLECIE, NAWSIE, OPACIONKA, PRZECZYCA, SIEDLISKA, 
SKUROWA, SMARŻOWA, WOLA, ZAWADKA
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod 
diagramem dostarczone do dnia 5 lutego 2002 r. do Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w 
losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: 
NAWSIE BRZOSTECKIE
Nagrodę książkową wylosował: ANNA KMIECIK z Brzost-
ku.

J. Nosal

7

Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przed-
miotów i zwierząt, w pogrubionych pionowch 
kolumnach otrzymasz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH
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jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Na egzaminie na uczelnię o profilu informatycznym pytają się nowego 
kandydata jakie zna komendy jakiegoś języka programowania.
- Góra, dół, lewo, prawo i fajer...

		
Rozmawiają studenci V roku Akademii Muzycznej na temat pracy 
dyplomowej:
- Ty słuchaj może weź przepisz ostatnie dzieło naszego mistrza 
profesora od końca...
Po kilku dniach:
- Przepisałeś?
- Tak. Wyszła piąta symfonia Beethovena...

		
Na egzaminie z informatyki profesor z widocznym niesmakiem słucha 
niedorzecznych odpowiedzi studenta. W pewnym momencie zwraca 
się do swego psa leżącego pod biurkiem:
- Azor! Wyjdź, bo zgłupiejesz!

		
Egzamin z zoologii:
- Co to za ptak? - pyta studenta profesor wskazując na klatkę, która 
jest przykryta tak, że widać tylko nogi ptaka.
- Nie wiem - mówi student.
- Jak się pan nazywa? - pyta profesor.
Student podciąga nogawki.
- Niech pan profesor sam zgadnie.

		
W trakcie egzaminu jeden ze studentów poprosił o otwarcie okna. 
Profesor stwierdził:
- Okno można otworzyć, orłów tu nie ma, nie wyfruną.
Po egzaminie, gdy już wszyscy wychodzili, ten sam student spytał:
- Ooo!? Pan profesor też drzwiami?
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– Gminna Komisja Wyborcza, Obwieszczenie Gminnej Komisji 

Wyborczej w Brzostku z dnia 23.10.2001...........5-10
– Gminna Komisja Wyborcza, Wybory uzupełniające do Rady 

Gminy w Brzostku.............................................................4-4
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Brzostek jest ewenementem  
na mapie kulturalnej naszej 

gminy. Rok rocznie możemy 
być świadkami najmniej kilku 
inscenizacji o tematyce Bo-
żonarodzeniowej, popularnie 
zwanych jasełkami.
 Nazwa jasełka znaczyła 
dawniej żłóbek (staropolskie 
jasła). Pierwotnie odnosiła się 
do nieruchomej szopki, począt-
kami sięgającej XIII-wiecznego 
franciszkańskiego zwyczaju 
ustawiania w kościele figurek 
wyobrażających scenę narodzenia 
Chrystusa. Do kanonu tego typu przed-
stawień należą, zgodnie z przekazami 
biblijnymi (Mt 1,18-25; 2,1-18; Łk 2,1-
20), trzy sceny - „Pasterze”, „Herod” i 
„Żłóbek”. Często jednak jasełka wycho-
dzą poza kanoniczne Ewangelie, wpro-
wadzając wiele scen dodatkowych, za-
czerpniętych z literatury apokryficznej, 
staropolskich pastorałek dramatycznych 
(np. rozmowa chłopa z Żydem) czy 
ludowych tradycji kolędniczych.
 W tym roku, obok innych grup tea-
tralnych, jasełka przygotowała młodzież 
zrzeszona w Katolickim Stowarzysze-
niu Młodzieży. Do współpracy zaprosiła 
uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Brzostku oraz Szkoły Podstawowej 

w Brzostku. W widowisku brało udział 
74 osoby. Autorkami scenariusza były 
Renata Kaczka i Maria Synowiecka. 
Oprawę muzyczną przygotowali Elżbie-
ta i Józef Paratowie. Nad przebiegiem 
prób czuwali nauczyciele, członkowie 
KSM-u: Paweł Batycki i Małgorzata 
Woskowicz. Całość przygotowań ko-
ordynował ks. Adam Kubiś - asystent 
KSM-u. Wiele zrozumienia dla tego 
dzieła okazali także pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Brzostku: M. 
Król, E. Michalik, J. Zegarowska, T. 
Sypień i W. Piłat.
 Obok tradycyjnych scen (Zwiasto-
wanie, Herod, Poszukiwanie miejsca 
w Betlejem, Pasterze, Żłóbek) młodzież 
Zespołu Szkół w Brzostku zaprezento-

wała obraz nawiązujący do 
dzisiejszych realiów. Było to 
karykaturalne przedstawienie 
podejścia współczesnego 
człowieka - biznesmena, dy-
rektora, mecenasa, sekretarki 
i modelki - do wieczerzy wi-
gilijnej, a szerzej 
do miejsca jakie 
w ich życiu zaj-
muje Bóg i wyra-
żana konkretnymi 
czynami chrześ-
cijańska miłość 
bliźniego.
 Wspaniały od-
biór widowiska 
zawdzięczamy 
możliwościom 
technicznym ja-
kie daje scena 
GOK-u. Wiele sa-
tysfakcji dał akto-
rom żywy aplauz 

Jasełka  
KSM

niezwykle licznej publiczności. Całość 
przedstawienia uwiecznili na kasetach 
video Stanisław Synowiecki i Arkadiusz 
Młyniec.
 Jasełka stały się okazją do prezentacji 
wielu talentów, jakie odkryto wśród 
brzosteckiej młodzieży. Trudno nie 
wspomnieć o pięknym śpiewie Mar-
tyny i Marcina Paratów, Pauliny Kłęk, 
Marii Majewskiej, Żanety Płaziak, Oli 
Wojdyły, Klaudii Kaliny, Katarzyny 
Lisowskiej czy Anny Ogrodnik. Nie-
zapomnianą rolę Heroda wykreował 
Marcin Wyłonas. W scenie współczes-
nej oklaskiwano Bożenę Jędrzejczyk 
w roli Żony Dyrektora. Wiele pochwał 
kierowano pod adresem kostiumu i 
gry aktorskiej postaci Śmierci, w którą 
wcieliła się Sylwia Baran.
 W końcu także wspólne przygotowa-
nia i występ przyczyniły się do więk-
szego zintegrowania coraz liczniejszej 
wspólnoty KSM-u.

Zarząd KSM Brzostek
Fot. A. Bajda
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Dziecięcy Teatrzyk „Biedronki” działający  
przy Domu Kultury w Brzostku po raz kolejny 

zaprezentował w pierwszą niedzielę stycznia 
b.r. Jasełka.
 Scenariusz został oparty na twórczości znanej 
i poczytnej autorki dla dzieci - Wandy Chotom-
skiej.
 Nieco żartobliwy a zarazem prosty tekst został 
szybko przyswojony przez bardzo jeszcze mło-
dych amatorów sztuki aktorskiej. Zespół teatrzy-
ku tworzą bowiem dzieci w przedziale wiekowym 
od I do VI klasy Szkoły Podstawowej.
W przedstawieniu wzięło udział 28 dzieci: 
Natalia Baranowska, Kinga Bielecka, Monika i 
Rafał Czekaj, Justyna Drechny, Kuba Dziedzic, 
Piotr Florek, Anna Gąsior, Agnieszka Kawalec, 
Damian Krajewski, Liliana Krzyszczuk, Żaneta 
Kurcz, Ola Lisowska, Kasia Obudzińska, Marcin 
Parat, Amelia Przewoźnik, Marek Rutkowski, 
Gabryś Sarna, Damian Siwek, Karolina Stokło-
sa, Seweryn Surdel, Karol Szczepanik, Agata i 
Ola Tomaszewska, Joasia i Basia Wilk, Marcin 
i Daniel Wójcik.
 Dzieci bardzo przeżywały swój występ, niektó-
re z nich na scenie występowały po raz pierwszy, 
ale spisały się znakomicie. 
 Oprócz trzech scen przedstawiających typowe 
Jasełka wystąpiła grupa kolędnicza z gwiazdą, 
turoniem i innymi przebierańcami oraz żartobliwą 
scenką kolędniczą.
 Przed występem i w przerwach między aktami 
dzieci zaprezentowały krótki koncert kolęd przy 
własnym akompaniamencie.
 Oprawę muzyczną Jasełek przygotował 
nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Brzostku, 
Pan Janusz Łącki, zaś scenografię oraz charak-
teryzację zaprojektował i wykonał Pan Stanisław 
Samborski - instruktor plastyki z Domu Kultury 
w Brzostku.
 W rezultacie przedstawienie to zostało bardzo 
ciepło przyjęte przez publiczność, która po brzegi 
wypełniła salę widowiskową Domu Kultury w 
Brzostku.
 Prowadzę ten teatrzyk dwa lata i mogę 
stwierdzić, iż czas spędzony przez te dzieci na 
scenie wpływa korzystnie na ich rozwój. Dzieci 
doświadczają tu nie tylko artystycznych przeżyć, 
ale uczą się też komunikatywności i odpowie-
dzialności społecznej. Wystarczy przyjrzeć się 
jak sobie nawzajem pomagają w dekoracji, sami 
ustalają przebrania i kostiumy... No, a przy tym 
znakomicie się bawią.

E. Michalik

Jasełka 2002

Fot. A. Bajda


