
PISMO  TOWARZYSTWA  MILOŚNIKÓW  ZIEMI  BRZOSTECKIEJ  I  RADY  GMINY  W  BRZOSTKU

*	 Z	PRRC	RADY	GMINY
*	 SPRAWOZDANIE	TMZB
*	 POCZĄTEK	ROKU	SZKOLNEGO
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	 DRODZY	CZYTELNICY	!
	 Mija zaledwie rok od chwili utworzenia pierwszego w 
powojennej Polsce niekomunistycznego rządu Aż trudno 
uwierzyć, że od tego czasu tak wiele się zmieniło. De-
mokratyzacja, wolność słowa, starania o uzdrowienie 
gospodarki ... Przemiany są w toku. Pragniemy przez 
wydawanie tego pisma czynnie w nich uczestniczyć 
oczywiście na szczeblu lokalnym. Zamierzamy informo-
wać o aktualnych wydarzeniach, o pracach organów sa-
morządowych, o sytuacji rolnictwa, rzemiosła, przemysłu 
i handlu. Dużo uwagi będziemy poświęcać sprawom kul-
turalno-oświatowym. Zajmiemy się także popularyzowa-
niem przeszłości regionu.
 Nasze spojrzenie na współczesność będzie niekiedy 
krytyczne. Nie chcemy jednak nikogo obrażać. Pragnie-
my zwrócić uwagę na nierozwiązane problemy, pobudzić 
do ich podjęcia.
 Redakcja naszego pisma znajduje oparcie w To-
warzystwie Miłośników Ziemi Brzosteckiej i miejscowej 
Radzie Gminy Nie stanowimy jednak zamkniętego gro-
na. Wręcz przeciwnie - oczekujemy na stałą współpra-
cę mieszkańców regionu. Chcielibyśmy, aby problemy 
każdej wioski znalazły swe odbicie na naszych łamach. 
Chętnie będziemy publikować fragmenty listów nadesła-
nych na nasz adres. Piszcie do nas o swoich bolączkach 
i kłopotach. O tym jak oceniacie zachodzące przemiany, 
co chcecie jeszcze zmienić, usprawnić. Piszcie o tym, co 
dobre, godne naśladowania.
 Głównym zadaniem jakie stawiamy naszemu pismu 
jest budzenie aktywności, a zarazem odpowiedzialności 
za budowanie lepszego jutra. Stąd też za nasze hasło 
obraliśmy słowa umieszczone na portalu dworu w Prze-
czycy. Dedykujemy je naszym Czytelnikom.
 Wszelkie prace redakcyjne wykonywane są społecz-
nie. Przyjęliśmy zasadę, że za przygotowane artykuły nie 
wypłaca się honorariów Stosunkowo wysoka cena pisma 
wynika z niskiego nakładu. Cały dochód będzie przezna-
czany na dalszą działalność wydawniczą.
 Od Was Drodzy Czytelnicy zależy jakie będzie to pi-
smo i czy będzie mogło się dalej ukazywać.
 Za pomoc w wydaniu pierwszego numeru składamy 
serdeczne podziękowanie dyrektorowi WOK w Tarnowie 
Panu Stanisławowi Lisowi. Pani Ewie Samborskiej dzię-
kujemy za opracowanie winiety naszego pisma.

Redakcja

HERB	BRZOSTKU
 Jaki powinien być herb Brzost-
ku? To pytanie postawili sobie rad-
ni w czasie dyskusji nad statutem 
gminy. Przez ostatnie la-ta używa-
no herbu: przedstawiającego lilie 
otoczone wieńcem liści wawrzynu 
zamkniętym od góry koroną. Taki 
herb wykuto w kamieniu na fasadzie Urzędu Gminy w 
Brzostku Ale czy jest to herb właściwy? Na to pytanie 
nie można było od razu odpowiedzieć Radni zatwierdzili 
wiec statut, a sprawę herbu odłożyli na czas późniejszy
  Powstanie herbu miejskiego wiąże się z działalnością 
rady miejskiej, która wydawane przez siebie dokumenty 
uwierzytelniała pieczęcią. Brzostek otrzymał prawa miej-
skie jeszcze w XIV w. /pierwszy zachowany przywilej 
został wydany przez opata tynieckiego Jana w 1367 r./ 
Najstarszy odcisk pieczęci miejskiej pochodzi natomiast 
z XVI w. Na pieczęci tej umieszczono na tarczy herbowej 
miecz i klucz. Na otoku zaś widnieje napis „Sigilum opi-
di Brzostek” /Pieczęć miasta Brzostku/. Zwraca uwagę 
zależność tego herbu od godła opactwa tynieckiego, do 
którego Brzostek należał Miecz i klucz są symbolami św. 
Piotra i Pawła - patronów klasztoru. Rada miejska używa-
ła tego herbu aż do polowy XIX w. / W Bibliotece Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu zachowały 
się odciski brzosteckiej pieczęci na dokumentach z 1667 
i 1770 r., zaś w Archiwum Diecezjalnym w Przemyślu z 
1787 r. Ten ostatni odcisk posłużył do wykonania repro-
dukcji zamieszczonej poniżej /fot. 1/
 W 1856 r. stara pieczęć została 
zastąpiona nową, na której umiesz-
czono literę „B”, nad nią koronę, po 
obu stronach lilie /fot. 2/. Decyzje rady 
miejskiej usiłował uzasadnić w swej 
książce ówczesny burmistrz Marian 
Nałęcz-Myslowski/ „Dzieje miasta 
Brzostku .do roku 1870”/ Trzeba tu jednak powiedzieć, 
że jego argumentacja nie ma źródłowego oparcia.
 (dokończenie na str.6)

 Fot. 1 

 Fot. 2 



	 ROLNICTWO	PO	ŻNIWACH
 W bieżącym roku rolnicy mieli do skoszenia około 
3,5 tyś. ha zbóż, w tym pszenicy 1.713 ha - przy sprzęcie 
pracowało 8 kombajnów zbożowych. 120 snopowiązałek 
i około 800 kosiarek konnych. 
W/g szacunku plony zbóż wyniosły 32 q z ha. Najle¬piej 
plonowała pszenica 34 q z ha oraz pszenżyto 32 q z ha. 
Skup zboża prowadziła Gminna Spółdzielnia i Państwo-
we Zakłady Zbożowe.
Oferowane ceny za zboże są stosunkowo niskie i wyno-
szą: - pszenica 65.000 zł za 1q
  - żyto  50.000 zł za 1q
  - pszenżyto 45.000 zł za 1q
  - jęczmień 50.000 zł za  1q
  - owies  40.000 zł za  1q
Skupiono tylko 48 ton zboża.
 Skup mleka ma tendencje zniżkowe i za 7-mcy b.r. 
skupiono 1.176.827 litrów tj. o 880 tyś. litrów mniej jak za 
7-mcy roku ubiegłego.

A. R.
	 Rolnicze	święto
 W niedziele 2 września br. odbyły się dożynki pa-
rafialne w Brzostku. Po uroczystej sumie poświęcono 
wieńce żniwne.
 W niedzielę 9 września obchodzono dożynki gmin-
ne w Siedliskach-Bogusz. Uroczystość była połączona z 
odpustem parafialnym. Po mszy sw. do zgromadzonych 
rolników przemówił wójt gminy Jan Chmura.

	 GŁUPOTA	CZY	ZŁOŚLIWOŚĆ?
 W czasie wakacji wykonano prace porządkowe na 
brzosteckim rynku. Naprawiono ławki, ustawiono nowe 
kosze na śmieci. Wszystko to kosztowało trochę pienię-
dzy. Niestety w kilka dni po wykonaniu prac „nieznani 
sprawcy” zerwali dwa kosze rozsypując ich - na szczę-
ście - jeszcze niezbyt obfitą zawartość na trawnik. Jeden 
z koszy zniknął zupełnie. Teraz tylko patrzyć jak młodzi 
chłopcy demonstrując swą siłę połamią świeżo napra-
wione ławki. I znów wszystko będzie „normalnie” - tak 
jak co roku. Szkoda tylko wydanych pieniędzy, zdener-
wowania i... pijaków, którzy znów będą musieli spać na 
trawie.
 Sytuacja bez wyjścia? A może należałoby zaostrzyć 
przepisy porządkowe - leży to przecież w kompetencjach 
Rady Gminy.
 Przy okazji prośba do naszej policji: Panowie Poli-
cjanci-nie bądźcie nadal bezradni. Nie patrzcie z zało-
żonymi rękami na chuligańskie wybryki i wandalizm. A 
może zechcecie obudzić jednego czy drugiego pijaka i 
poprosicie grzecznie by poszedł do domu? A może od-
wieziecie go do izby wytrzeźwień? Na jego koszt oczy-
wiście. Bo nuż leżąc na trawie przeziębi się, albo może 
zaczepić go jakiś spokojny przechodzień... Panowie 
Policjanci - spróbujcie wreszcie cos zrobić. Za to wam 
przecież płacą, a my będziemy wdzięczni.

/ag/
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Targowa	środa
 Starsi mieszkańcy pamiętają dobrze wielkie środo-
we targi, które ściągały do Brzostku tłumy okolicznych 
chłopów, kupców i drobnych handlarzy z pobliskich mia-
steczek. Ponoć przez rynek trudno się było przecisnąć 
wśród ciżby straganów, furmanek i hałaśliwie targują-
cych się ludzi. W taki dzień można było kupić wszystko 
od wyrobów spożywczych poczynając, na produktach 
rzemieślniczo-przemysłowych kończąc Zwracali zwłasz-
cza na siebie uwagę kołaczyccy szewcy, którzy licznie 
przybywali ze swoimi wyrobami. Swój towar wystawiali 
także na sprzedaż miejscowi garncarze. Specyficzną at-
mosferę nadawali targom Żydzi uwijający się wśród stra-
ganów.
 Tak było przed wojną. Dziś „brzostecka środa” mało 
się rożni od innych dni Targi jakoś prosperują, ale niespe-
cjalnie. Poważnym mankamentem jest brak odpowied-
niego placu. Na starej targowicy mieszkańcy wznieśli 
przecież ochoczo „czynem społecznym” /tak przynajm-
niej pisano w gazetach/ posterunek milicji. Targowice 
przeniesiono w inne miejsce - na plac położony nad po-
tokiem Slony /dojście ul. Królowej Jadwigi/ Jednak jak 
dotąd nie zdało to egzaminu. Handel koncentruje się w 
pobliżu rynku wzdłuż ul. Mickiewicza oraz na placu obok 
sklepu przy ul. Szkolnej
 Jest jeszcze inny problem. Właściciele niektórych 
sklepów skarżą się, ze oni musza płacie podatki, a ich 
konkurenci sprzedający na ulicy tych podatków nie pła-
cą. Stąd ich towar jest tańszy i często cieszy się lepszym 
wzięciem. Temat ten poruszano na sesji Rady Gminy. 
Radni zobowiązali Zarząd Gminy do przedstawienia pro-
jektu regulaminu porządkowego. Jak długo potrwa jesz-
cze jego opracowywanie? Czy rozwiąże on podstawowe 
bolączki „brzosteckiej środy”? Jak długo budżet gminy 
będzie tracił pieniądze, które można by uzyskać z opłat 
targowych?

/ag/
P.S.
Jak się dowiadujemy Urząd Gminy opracował projekt 
opłat targowych. Zostanie on przedstawiony Radzie 
Gminy na najbliższej sesji.
Za handlowanie na placach wyznaczonych w obrębie 
rynku np.
 - z samochodu ciężarowego, ciągnika 20.000 zł
 - z samochodu osobowego, stoiska  10.000 zł
 - ze skrzynki, kosza      1.000 zł
Uzyskane pieniądze będą przeznaczone na sprzątanie
rynku.

PRYWATYZACJA
(ZESTAWIENIE ORIENTACYJNE – HANDEL)

WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELCZA - 10 stoisk handlowych 
(5 spożywczych, 5 specjalistycznych) oraz kompleks 
magazynów zaopatrujących w towary do produkcji rolnej 
i artykuły budowlane.

WŁASNOŚĆ PRYWATNA - 15 stoisk handlowych (1 
spożywcze, 4 spożywczo-przemysłowe, 5 specjalistycz-
nych, 5 ogólno branżowych)

opr. WiT



	 OŚWIATA	W	STATYSTYCE
 Ogółem do szkół podstawowych na terenie naszej 
gminy uczęszcza 1852 dzieci. W szkołach zatrudnionych 
jest 155 nauczycieli, a dalszych 15 w przedszkolach 
Najwięcej dzieci uczęszcza do Szkoły Podstawowej w 
Brzostku /6l8 w 23 oddziałach/. Na drugim miejscu kla-
sują się Siedliska-Bogusz /189 uczniów/ W większości 
szkół pod koniec wakacji wybrano nowych dyrektorów:
Brzostek - mgr Maria Przebięda - 7 lat pracy w szkolnic-
twie
Gorzejowa - mgr Halina Dziedzic - 12 lat pracy w szkol- 
            nictwie
Januszkowie - mgr inż. Marcin Skocz - 8 lat pracy w   
           szkolnictwie 
Kamienica Górna - mgr Józefa Nowicka - 15 lat pracy w  
           szkolnictwie
Nawsie Brzosteckie - mgr Zofia Rogowska - 12 lat pracy  
          w szkolnictwie
Bukowa - Danuta Kutyna - 8 lat pracy w szkolnictwie 
Skurowa - Halina Owsiak - 4 lata pracy w szkolnictwie

Opracował F. O.

 W Zespole Szkol Rolniczych w Brzostku jest zatrud-
nionych 37 nauczycieli /w tym 6 w filii ZSR w Dębicy/
Do Zespołu uczęszcza 539 uczniów w tym:
Technikum Rolnicze 5-letnie  - 136 uczniów
Technikum Rolnicze 3-letnie  - l7 uczniów
Liceum Zawodowe     - 32 uczniów
Zasadnicza Szkoła Rolnicza  - l04 uczniów
Zasadnicza Szkoła Mechanizacji
                                Rolnictwa  - 88 uczniów
Zasadnicza Szkoła Rolnicza 
    - filia ZSR w Dębicy  - 162 uczniów
Funkcję Dyrektora Zespołu Szkol Rolniczych w Brzostku 
pełni od 1985 roku mgr inż. Jerzy Bonarek. V-ce Dyrek-
torem jest mgr inż. Jan Skórski /od 1982 r./

Opracował M.K.

Co	dalej	szkoło	zbiorcza?
 U schyłku epoki gierkowskiej władze przystąpiły 
do reformy szkolnictwa. Jednym z etapów tej reformy 
było wprowadzenie szkół zbiorczych traktowanych jako 
pierwszy krok do „dziesięciolatki”. I zaczęło się. Szkoły w 
wioskach opustoszały, a te wybrane określane mianem 
„zbiorczych” zaczęły pęcznieć, pękać w szwach. Dzie-
ci, które każdego dnia musiały wstawać blisko godzinę 
wcześniej, zwożono i odwożono z domu do szkoły i na 
powrót Na szczęście zrezygnowano z „genialnego” po-
mysłu dziesięciolatki. Szkoły zbiorcze jednak pozostały 
zmieniając jedynie po raz kolejny nazwę Dzieci nadal są 
przywożone i odwożone. A w praktyce znaczy to rów-
nież, że trzeba utrzymywać autobusy, kupować do nich 
paliwo, pokrywać koszty napraw. Cóż wart autobus bez 
kierowcy, jak zostawić dzieci bez opieki? A wiec kolej-
ne etaty Ciekawe kto będzie za to płacił? Ministerstwo 
Oświaty? Budżet gminy? Rodzice?
 A może by tak pomyśleć o innym rozwiązaniu? Może 
zlikwidować dowozy? W szkole w Kamienicy Dolnej jest 
chyba dość miejsca, aby pomieścić najstarsze klasy. 
Zresztą - nie wiem. To kłopot władz szkolnych, a pośred-
nio i gminnych Jak rozwiążą ten problem?

/lm/
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Z	BOGIEM	W	PROGI	SZKOLNE
 Poniedziałek 3 września 1990 roku należy niewąt-
pliwie do tych dni, które pozostają nie tylko w pamięci, 
ale zasługują na szczególne podkreślenie. W tym dniu 
bowiem w całej Ojczyźnie zainaugurowano nowy rok 
szkolny 1990/91. Rok w którym po 30 latach powraca 
nauka religii do polskiej szkoły. Prawnie ta decyzja jest 
usankcjonowana instrukcją Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej z dnia 2 sierpnia br. Dla zdecydowanej zaś więk-
szości naszego społeczeństwa to szansa korzystania w 
procesie wychowawczym z tych wartości które warun-
kują prawidłowy rozwój każdego człowieka. Wartości 
duchowe - wiary, moralności chrześcijańskiej, połączo-
ne z całokształtem edukacji szkolnej podejmują wysiłek 
kontynuowania formacji osobowej młodego pokolenia 
rozpoczętej w środowisku rodzinnym W naszej Ojczyź-
nie - katolickiej przecież, zarówno rodzina, szkoła jak i 
Kościół dążą do uformowania wartościowej osobowości 
ludzkiej - zatem dlaczego nie wspólnymi siłami?
 Na terenie parafii Brzostek 3 września 1990 r po ran-
nej Mszy św. w intencji dzieci, młodzieży i wychowaw-
ców z ich dość licznym udziałem, księża wzięli udział w 
akademiach inauguracyjnych w trzech szkołach A już 
od wtorku nauka religii odbywa się w salach lekcyjnych 
trzech szkol podstawowych, jednej szkoły średniej i 
dwóch przedszkoli
 Pierwsze wrażenia - radość dzieci i młodzieży, zaże-
nowanie niektórych nauczycieli, u innych obserwatorów 
zdziwienie na widok księdza w szkole Nie ma się co dzi-
wić! To powrót do normalności!

Katecheta

APEL	DO	HARCERZY!
 Minister sprawiedliwości Aleksander Bentkowski 
stwierdził ostatnio, ze gen. Karol Świerczewski ponosi 
odpowiedzialność za zbrodnie mordowania wielu nie-
winnych ludzi, w tym żołnierzy AK. Przygotowywany jest 
wniosek o pozbawienie go wszystkich odznaczeń pań-
stwowych Wobec tych faktów dalsze używanie jego imie-
nia przez hufiec ZHP w Brzostku jest sprzeczne z ideą 
harcerstwa. Zwracamy się do władz Związku z wnio-
skiem o wszczęcie działań zmierzających do zmiany pa-
trona. Ze swej strony możemy wysunąć do rozważenia 
następujące kandydatury: 
- kpt Władysław Alfred Miciek ps „Mazepa”, ur.25 V 1912 

r. w Brzostku, cichociemny, oficer dywersji Inspektoratu 
AK Rzeszów, a od 5 V.1944 zastępca oficera dywer-
sji podokręgu AK Rzeszów. Zginał w czasie powstania 
warszawskiego na Starówce w dniu 6.VIII. 1944. 

- książę Mieczysław Woroniecki, ur. w Skurowej, żołnierz 
powstania listopadowego odznaczony Złotym Krzyżem 
Virtuti Militari. W czasie Wiosny Ludów jako pułkownik 
dowodził oddziałem ochotników polskich na Węgrzech. 
W sierpniu 1849 r. w bitwie pod Nowym Se -gedynem 
dostał się do niewoli austriackiej. Stracono go 20.X 
1849r.

redakcja
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Towarzystwo	Miłośników	Ziemi	Brzosteckiej	
1988-1990

 Chcemy przybliżyć mieszkańcom Brzostku naszą or-
ganizację oraz zapoznać z jej działalnością. Podajemy 
poniżej ważniejsze wydarzenia i dorobek organizacji: 
* 25 lipca 1988 złożono w Urzędzie Gminy w Brzostku 

wniosek o rejestrację
* 29 sierpnia 1988 rejestracja Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Brzosteckiej
* 12 września 1988 I Walne Zgromadzenie - wybór za-

rządu, zatwierdzenie statutu, ustalenie składek i wpiso-
wego, dyskusja nad działalnością.

* 17 września 1989 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
- w związku z uchwaleniem przez Sejm nowej Ustawy 
o Stowarzyszeniach. Następuje zmiana statutu, zarząd 
przedstawia sprawozdanie z rocznej działalności.

* 16 wrzesień 1990 II Walne Zgromadzenie - sprawoz-
danie zarządu z dwuletniej działalności towarzystwa, 
przyjęcie propozycji kolejnych zmian statutu poszerza-
jących możliwości działania organizacji, wybór nowego 
zarządu. ustalenie nowych składek i wpisowego. 

W omawianym okresie Zarząd Towarzystwa zebrał się 
10 razy. Kancelaria wystosowała 44 pisma. Towarzystwo 
liczy 46 członków - w większości to ludzie młodzi. Wcią-
gu dwóch lat zgromadzono 20 publikacji książkowych o 
naszym regionie. Wykonano reprodukcje starych map 
okolic Brzostka, oraz 50 egzemplarzy książki „Dzieje 
miasta Brzostku...” burmistrza Mariana Nałęcza Mysłow-
skiego. Te ostatnie rozprowadzono wśród mieszkańców. 
Opracowano 6 okolicznościowych referatów z historii 
Polski i regionu. O działalności Towarzystwa pisała lo-
kalna prasa tj. „Temi” - 29 kwiecień 1990 - -artykuł „Co 
robią młodzi w Brzostku”, „Sen” nr l\89 artykuł „Zjazd na 
Gilowej Górze”
Posiadamy tablicę informacyjną na rynku w Brzostku. 
Prowadzimy też własną kronikę.
 Działalność Towarzystwa przejawia się na różnych 
płaszczyznach:
I	Współudział	w	obchodach	świąt	narodowych 
* 11 listopada 1988 -70 rocznica Odzyskania Niepodle-

głości - przygotowanie wieczornicy w Gminnym Domu 
Kultury - odczyt „Ziemia Brzostecka w drodze do wolno-
ści” - okolicznościowy montaż słowno-muzyczny, 

* sierpień - wrzesień 1989 - 50 rocznica wybuchu II Woj-
ny Światowe j, 45 rocznica akcji „Burza” 
- zorganizowanie sesji naukowej poświeconej działal-
ności ZWZ AK w północnej części dawnego powiatu 
jasielskiego. Obecni są miedzy innymi: mjr Józef Mo-
drzejewski ps Lis legendarny dowódca AK w Obwodzie 
Jasło, Edward Przybyłowicz ps Bem - dowódca Podo-
bwodu AK Jasło „Północ”, por Wacław Soszyński ps 
Sierp zastępca komendanta placówki AK Brzostek. W 
programie referaty o działalności konspiracyjnej, oko-
licznościowa wystawa fotograficzna, uroczysta Msza 
Św. za żołnierzy Polski Podziemnej. Podczas sesji 
podpisano petycje do władz o zmianę napisu z 1952 
roku na pomniku w Brzostku, który jest nieprawdziwy 
zwłaszcza we fragmencie „w walce o... i socjalizm”.

* 11 listopada 1989 - 71 rocznica Odzyskania Niepodle-
głości - odsłonięcie nowej tablicy pamiątkowej na po-
mniku w Brzostku, apel poległych za wolność ojczyzny

* 3maja 1990 - rocznica Konstytucji 3 Maja - uroczysta 
Msza Św. na rynku, okolicznościowy referat. Oprawę 
artystyczną stanowiły występy chóru „Lutnia” z Pilzna i 
młodzieży szkolnej.

II	 Opieka	nad	zabytkami
* Towarzystwo wykonało remont zabytkowej kaplicy św. 

Jana w Brzostku. Większość prac remontowych wy-
konali członkowie Towarzystwa w czynie społecznym. 
Finansowo dopomogli mieszkańcy, oraz brzostecka 
polonia z USA.

* Wykonano dokumentację fotograficzną zabytkowych 
budowli w gminie Brzostek w tym dworków, kapliczek, 
cmentarzy z I Wojny, ciekawych przykładów architektu-
ry drewnianej.

III	 Działalność	kulturalno	-oświatowa
* Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych - 3 

dniowy rajd w Bieszczady, wycieczka samochodowa 
do zamku w Odrzykoniu, piesze wycieczki w najbliższą 
okolicę - Liwocz

* Wspólne spotkania wigilijne, z okazji Dnia Kobiet, zaba-
wy karnawałowe, ogniska

* Działalność charytatywna - zbiórka odzieży dla potrze-
bujących

* Publikacja artykułów w czasopismach - np. „Akowski 
Los” - katolik 1/90 - B.Stanaszak

* Wydawanie wspólnie Z Radą Gminy „Wiadomości 
Brzosteckich”

Dobrze układa nam się współpraca z Domem Kultury w 
Brzostku.
Dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej korzy-
stamy z Klubu Nauczyciela. Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej wypracowało sobie trwale miejsce w 
naszej społeczności. Świadczy o tym duża liczba miesz-
kańców Breostku uczestnicząca w naszych imprezach. 
Obecnie jeszcze bardziej chcemy zintegrować naszych 
członków i mieszkańców Brzostku. Nie chcemy być or-
ganizacją zamkniętą. Zapraszamy wszystkich do współ-
pracy. 

Z NAMI NIE MOŻNA SIĘ NUDZIĆ!

Prezes TMZB
mgr inż Wiesław Stanaszek 

Ps.
Jesteśmy bardzo oburzeni zamalowaniem farbą naszej 
tablicy informacyjnej. Czy w ten sposób ktoś chce poka-
zać własną wyobraźnię czy głupotę?

Skład zarządu Towarzystwa zostanie podany w następ-
nym numerze „Wiadomości”.

 Reorganizacja	Urzędu	Gminy
 Projekt Regulaminu Organizacyjnego Gminy przewi-
duje zatrudnienie 23 osób ,tj. o 12 osób mniej niż po-
przednio .Osiem z tych etatów płatne będzie z budżetu 
Państwa tj. geodezja, renty rolnicze, USC, dowody oso-
biste, ewidencja, wojsko + obrona cywilna, budownictwo 
i komunikacja.

Wójt gminy



	 Nowi	radni
 27.V.1990 r. odbyły się pierwsze po wojnie wolne 
wybory do samorządu lokalnego. Poniżej publikujemy 
nazwiska radnych ułożone według kolejności okręgów 
wyborczych. 
1. Kazimierz Klęk lat 38, lekarz weterynarii, zam. Brzo-

stek. 
2. Wiesław Stanaszek lat 28,. inżynier metalurg, zam. 

Brzostek. 
3. Tadeusz Nowak lat 31, inżynier budowlany, zam. 

Brzostek.
4. Czesław Sokół lat 33, technik wiertnik, zam. Zawadka 

Brzostecka.
5. Franciszek Żurowski lat62, rolnik, zam. Klecie.
6. Jan Samborski lat 61, rolnik, zam. Bukowa.
7. Stanisław Płaziak lat 41, mechanik, zam. Januszkowi-

ce. 
8. Andrzej Mokrzycki lat 38, elektromechanik, zam. Opa-

cionka.
9. Stanisław Garstka lat 36, rolnik-rzemieslnik, zam. Na-

wsie Brzosteckie.
10. Leszek Bieniek lat 33, inżynier urządzeń sanitarnych, 

zam. Brzostek.
11. Jan Zięba lat 62, rolnik, zam. Wola Brzostecka.
12. Józef Dziadura lat 49. rolnik, zam. Baczalka.
13. Eugeniusz Dziok lat 36, tokarz, zam. Kamienica Gór-

na.
14. Zbigniew Smagacz lat 34, technik rolnik, zam. Grud-

na Dolna.
15. Jan Chmura lat 50, nauczyciel, zam. Grudna Górna.
16. Zdzislaw Wlaż lat 34, rolnik, zam. Smarżowa.
17. Zofia Siedlecka lat 37, rolnik, zam. Smarżowa.
18. Piotr Szczepkowicz lat 25, rolnik, zam. Siedliska Bo-

gusz.
19. Stanisław Wołowiec lat 41, rolnik, zam. Siedliska Bo-

gusz.
20. Wojciech Kluza lat 32, elektromonter, zam. Gorzejo-

wa.
21. Grzegorz Grzesiakowski lat 25. inżynier rolnik, zam. 

Kamienica Dolna.
22. Alfred Nawracaj lat 43, rolnik, zam. Przeczyca.
23. Leopold Ramut lat 59, rolnik, zam. Skurowa.

SAMO																	RZĄD

Informacja	z	prac	Sejmiku	Samorządo-
wego	Województwa	Tarnowskiego.

 Sejmik Samorządowy Województwa Tarnowskiego 
składa się z 54 delegatów wybranych przez poszcze-
gólne Rady Gmin spośród radnych. Na pierwszej sesji 
sejmiku w dniu 27.06.1990 roku wybrano 9-cio osobowe 
Prezydium. Przewodniczącym został Józef Lewicki z Tu-
chowa, a na członka Prezydium wybrano min. delegata 
Gminy Brzostek Leszka Bieńka.
Na drugiej sesji w dniu 26.07.1990 roku dokonano wybo-
ru Kolegium Odwoławczego w 11-o osobowym składzie. 
Przewodniczącym Kolegium została wybrana Irena Gar-
gul z Brzeska.
 Pozytywnie zaopiniowano wniosek wojewody Ja-
nusza Bystrzonowskiego o podziale województwa na 4 
rejony administracji rządowej z siedzibami w Tar-nowie, 
Bochni, Dąbrowie Tarnowskiej i Debicy. Rejon Dębicy 
obejmuje gminy: Brzostek, Jodłowa, Pilzno, Dębica, 
Czarna Tarnowska, Radomyśl Wielki oraz Żyraków.
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Informacja	o DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY w
BRZOSTKU od początku bieżącej kadencji.
I - inauguracyjna sesja RG odbyła się w dniu 5.VI 1990 

r. na której radni złożyli ślubowanie i wysłuchali infor-
macji o stanie budżetu gminy. Dokonano wyboru Prze-
wodniczącego Rady którym został Piotr Szczep-wicz 
oraz delegata do Sejmiku Samorządowego Leszka 
Bieńka.

II -sesja Rady Gminy odbyła się w dn. 12 VI 1990 r. Na 
sesji tej złożył rezygnację z funkcji Przewodniczące-
go RG Piotr Szczepkowicz. Nowym Przewodniczącym 
wybrany został Wiesław Stanaszek. Kandydaci na sta-
nowisko Wójta Gminy: Jan Chmura, Kazimierz Klęk, 
Urszula Wojnarowska dokonali swych prezentacji.

III -sesja RG odbyła się w dn. l5. VI. 1990 r. na której 
dokonano wyboru Wójta Gminy. Został nim Jan Chmu-
ra. Na wniosek Wójta na zastępcę zatwierdzono Wła-
dysława Piłata .Powołano także cztery stałe Komisje 
Rady: Komisję d/s infrastruktury społecznej, d/s infra-
struktury technicznej, d/s rolnictwa i rozwoju gospodar-
czego oraz planowania i budżetu. Podjęto uchwałę o 
liczbie i składzie Zarządu Gminy.

IV -sesja RG odbyła się w dn. l7. VI. 1990 r. Omawiano 
problemy bezpieczeństwa publicznego oraz zapo-
znano się z sytuacja finansową Gminnej Spółdzielni 
„SCH” w Brzostku.
Podjęto również uchwałę o powołaniu Komisji Inwen-
taryzacyjnej do przeprowadzenia spisu majątku pań-
stwowego, który zostanie przejęty na rzecz gminy jako 
majątek komunalny.

V -sesja RG odbyła się w dn. 25. VI. 1990 r. Na sesji tej 
podjęto uchwałę o obsadzeniu stanowisk sekretarza 
i skarbnika gminy. Obowiązki skarbnika objęła Irena 
Nosal, a sekretarzem do końca roku został Adam 
Ryndak. Omówiono problemy funkcjonowania służby 
zdrowia w Brzostku i ustalono kierunki działania zmie-
rzające do usprawnienia pracy. Rada Gminy podjęła 
również uchwałę zobowiązująca do podjęcia działań 
w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz do opra-
cowania projektu Gminnego Prawa Porządkowego

VI -sesja RG odbyła się dn.23 lipca 1990 r. Jednym z 
ważniejszych zagadnień omówionych na tej sesji była 
telefonizacja gminy. Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu 
Tymczasowego Statutu Gminy Brzostek oraz w spra-
wie przyjęcia zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej.

Inspektor d/s Rady Gminy 
Elżbieta Łukasik

 Pozytywnie zaopiniowano również kandydata na 
stanowisko kierownika rejonu w Dębicy posła Janusza 
Czerwińskiego.
 Ponadto przyjęto statut organizacyjny Sejmiku oraz 
zapoznano się ze zmianami strukturalnymi w policji na 
terenie województwa.

L.B.
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NAJLEPIEJ	JEST	BAWIĆ	SIĘ		
W	BRZOSTKU	!
 W tym roku po raz pierwszy spędziliśmy wakacje w 
Brzostku. Jak to na wakacjach chcieliśmy je spędzić we-
soło, zapomnieć o codziennych troskach i szkole.
 W poszukiwaniu rozrywek trafiliśmy do Gminnego 
Ośrodka Kultury. Jak głosi reklama na ścianie budynku 
ośrodek oferuje wiele atrakcyjnych sposobów spędza-
nia wolnego czasu. Była to sobota, więc mieliśmy wiele 
szczęścia, bo tylko w tym dniu i w niedziele jest czynne 
kino. Dochodzimy do budynku kina i co? Za mało widzów 
by wyświetlić film choć był on bardzo ciekawy. Stoimy i 
czekamy czy ktoś się zlituje i przyjdzie do tego kina żeby 
było choć 6 osób - bo tyle wystarczy. Niestety, tym razem 
nic nie obejrzymy, trzeba będzie się pofatygować w nie-
dzielę, bo wtedy jest trochę więcej widzów.
Ale co zrobić z dzisiejszym wieczorem? Ach prawda, 
mamy nową kawiarnię, w której odbywają się dyskoteki. 
Teraz trzeba sprawdzić kasę - czy wystarczy na bilet. Bo 
u nas nie można kupić samego biletu wstępu. Organi-
zatorzy są tak troskliwi, że nie chcą nikogo wypuścić z 
pustym żołądkiem i trzeba od razu kupić kartę konsump-
cyjną. Razem wychodzi taka suma, że nie każdego na 
to stać - chociaż raz w tygodniu. Odliczyliśmy nasze fun-
dusze i okazało się, że możemy sobie dziś pozwolić na 
małe szaleństwo.
Jesteśmy już w kawiarni. Rozglądamy się za wolnym 
stolikiem, ale to byłoby zbyt wielkie szczęście Osób na 
sali jest kilkakrotnie więcej niż miejsc siedzących Ale to 
nas nie zraża. Zapowiada się świetna zabawa Trochę 
jest ciasno, ale współczesne tańce są do tego przysto-
sowane. Pot leje się po wszystkich ciałach, ponieważ 
wentylacji nie ma, okna się nie otwierają, a drzwi muszą 
być zamknięte by nie wchodziły osoby bez biletów. Aby 
się ochłodzić wychodzimy na świeże powietrze. Nagle w 
ciemności coś się zaszamotało. Część dyskoteki wyległa 
na zewnątrz by obserwować bardzo ciekawy pojedynek. 
Pretekst - nieważny! Najczęściej to jakiś drobiazg. Ale 
jakie efekty! Rozbite nosy, podbite oczy, z kilku miejsc 
strumieniami leje się krew Już po widowisku. Wszyscy 
wracają podekscytowani dopiero skończoną bitką.
Zabawa do końca była wyśmienita. Wracaliśmy do domu 
ciesząc się z bardzo udanego wieczoru I jak tutaj wierzyć 
ludziom, ktorzy twierdzą, że w takich małych miastecz-
kach to młodzież się nudzi?

MW

dokończenie ze str. l.
HERB	BRZOSTKU
 Między 1874 a 1889 r. wszedł w użycie nowy herb 
będący pewnym uproszczeniem poprzedniego. Pozo-
stawiono na nim lilie otoczoną wieńcem liści wawrzy-
nu zwieńczonym koroną /fot. 3/. Herb ten występował 
jeszcze na pieczęciach miejskich po l945 r. Wypada też 
odnotować, że w tym czasie wprowadzano kilkakrotnie 
drobne innowacje napisu i kształtu poszczególnych ele-
mentów herbowych /fot. 4/.

Fot. 3 Fot. 4

 Pozostaje jeszcze do rozważenia jedna istotna spra-
wa: którym herbem powinniśmy się posługiwać dzisiaj?
Znawca heraldyki miejskiej prof. Marian Gumowski uwa-
ża, ze właściwym jest herb najdłużej używany. W przy-
padku Brzostku przyjmuje godło przedstawiające miecz 
i klucz. /M. Gumowski, Herby miast polskich. Warszawa 
1960/ Taki sam herb jest umieszczony w książce „Miasta 
polskie w tysiącleciu”. Sprawa wydaje się więc rozstrzy-
gnięta. Ustalenie kolorystyki herbu nie niesie już ze sobą 
większych trudności. Klucz i brzeszczot miecza są srebr-
ne, rękojeść złota, zaś tło niebieskie.

Bogdan Stanaszek

NOWE	ROZWIĄZANIA	KOMUNIKACYJNE
 Już od dłuższego czasu trwa przebudowa ruchliwej 
drogi przechodzącej przez Brzostek Prace są prowa-
dzone ze zmiennym szczęściem Bywało, ze najpierw 
osadzano krawężniki na stale, by wkrótce je przestawiać 
- bo przejazd za wąski, bo nie mieszczą się samochody 
Wszystko w myśl zasady „zrobisz dwa razy - zrobisz do-
brze” Obecnie prace przeniosły się już w bezpośrednie 
sąsiedztwo kościoła Trwa obniżanie nawierzchni drogi, 
co powoduje zamkniecie jednego pasa ruchu Samo-
chody więc stoją cierpliwie czekając na swoja kolejkę. 
Gorzej, gdy nawali sygnalizacja świetlna, co czasem się 
zdarza. Wtedy trzeba liczyć na ostrożność i kulturę kie-
rowców nadjeżdżających z przeciwka, a z tym tez różnie 
bywa.
 Inwestycja jest raczej niepopularna wśród mieszkań-
ców Brzostku. Dużo plotek krąży w związku z tą prze-
budową. Były nawet próby wykorzystania tej sprawy w 
czasie wyborów do samorządu.
 A jak wyglądają fakty? Aby je poznać zwróciłem się 
z kilkoma pytaniami do Edwarda Betleja kierownika Za-
kładu Rejonu Dróg Publicznych w Brzostku i Jerzego 
Bartmińskiego zastępcy kierownika Obwodu Mostowe-
go w Grabinach. Prace są finansowane przez Dyrekcję 
Okręgową Dróg Publicznych w Krakowie. Tam też opra-
cowywane są plany przebudowy. Natomiast wykonaw-
stwo zlecono Rejonowi Dróg Publicznych w Dębicy. W 
lipcu i sierpniu prace były wykonywane na dwie zmiany. 
Drogowcy pytani o planowany termin zakończenia robót 
unikają precyzyjnej odpowiedzi. Chcą się uporać z prze-
budową do końca roku. Otwarcie drugiego pasa jezdni 
powinno nastąpić 14 września Później trzeba będzie 
rozebrać resztki zabudowań gospodarczych przyległych 
do starego XVIII wiecznego zajazdu. Teren ten już wyku-
piono. Zostanie tam ułożony szeroki chodnik prowadzący 
do nowego pawilonu handlowego Chodnik także trzeba 
położyć po drugiej stronie ulicy Na naprawienie czekają 
także schody prowadzące na dziedziniec kościelny, któ-
re musiały być skrócone. Drogowcy mają też wykonać 
drugą bramę do kościoła od strony ul. Słonecznej.
 Różnie można oceniać te inwestycje. Obiektywnie 
jednak trzeba powiedzieć, że Brzostek na niej korzysta. 
Nie obciąża ona gminnego budżetu. Już teraz poprawi 
się wygląd rynku. Wydaje się, ze wzrośnie także bezpie-
czeństwo pieszych. Dotąd wychodzący z kościoła przez 
główną bramę wchodzili od razu na jezdnię. Natomiast 
wysokie krawężniki mogą stanowić potencjalne zagroże-
nie dla samochodów.
Biada temu, kto o nie zahaczy. Miejmy nadzieje, że oba-
wy okażą się płonne.
 Drogowcom życzymy szybkiego zakończenia prac.

/wisz/
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70-ta	rocznica	bitwy	warszawskiej
 O randze tego wydarzenia mówi się otwarcie po raz 
pierwszy po blisko 50 latach. Dotąd był to temat „tabu”. 
Jego poruszenie mogło się źle skończyć. Znamy taki 
przykład z terenu naszej gminy.
 W obronie Warszawy przed bolszewikami w sierp-
niu 1920 r. brało udział wielu żołnierzy pochodzących 
z okolic Brzostku. Jednym z nich jest Jan Nosal z Na-
wsia Brzosteckiego, który uczestniczył także w kampanii 
wrześniowej. Był więźniem syberyjskich lagrów i żołnie-
rzem w armii gen. Andersa /walczył pod Monte Cassino/. 
31 sierpnia br. Jan Nosal obchodził 89 rocznicę urodzin. 
Redakcja przekazuje mu z tej okazji najlepsze życzenia.
 Drogich Czytelników prosimy o nadsyłanie nazwisk 
żołnierzy pochodzących z naszej gminy, którzy brali 
udział w wojnie w 1920 r. Chętnie opublikujemy ich li-
stę w kolejnym numerze naszego czasopisma. Możemy 
także pomóc w staraniach o przyznanie odznaczeń za 
udział w tej wojnie

Redakcja

ZNÓW		PRYWATNA
 Pierwszą aptekę otworzył w Brzostku w 1858 r. Igna-
cy Łukasiewicz - twórca przemysłu naftowego. Jednak 
już wkrótce sprzedał ją swojemu koledze Porofiremu 
Zieniewiczowi. Ten związał się na dłużej z Brzostkiem 
pełniąc tu obowiązki aptekarza przez blisko 30 lat. Zresz-
tą nie było to jego jedyne zajęcie. Przez pewien czas był 
także burmistrzem miasteczka. Pod koniec XIX w. ap-
tekę nabył Józef Bursa, a po nim prowadził ją Zdzisław 
Rakowiecki. 18 stycznia 1945 r. budynek apteki został 
zniszczony przez pożar. Równocześnie skończyła się 
epoka „prywatnych aptekarzy”. Ich funkcję przejęły insty-
tucje państwowe.
 Dziś po upływie 45 lat apteka znów będzie prywat-
na. O jej przejęcie stara się mgr Adam Sterkowicz, któ-
ry uzyskał w Ministerstwie Zdrowia koncesję na zakup 
sprzętu aptecznego i leków. Sterkowicz zabiega także o 
wydzierżawienie lokalu, w którym mieści się obecnie ap-
teka. Zamierza zmniejszyć jego powierzchnię. Taką pro-
pozycję przedstawił na sesji Rady Gminy w dn. 23 lipca 
Br. Radni po dyskusji skierowali sprawę do odpowiedniej 
Komisji, która ma ją zaopiniować. Na razie zadeklarowali 
jedynie, że apteka będzie się mieściła w zajmowanym 
obecnie budynku. Nie rozstrzygnięto natomiast komu 
pomieszczenie zostanie wydzierżawione. Radni mówią, 
ze zależy to od zapewnienia dobrego zapatrzenia w leki 
i uprzejmości w obsłudze klientów. Rzecz jasna istotną 
sprawą jest wysokość czynszu.

/wisz/
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		Z	PRZYMRUŻENIEM	OKA...		
Tam - tamy

 W związku z kłopotami telekomunikacyjnymi /zało-
żenie nowego telefonu to nie lada sztuka/ już wkrótce 
ma być otwarty w Brzostku intensywny kurs obsługi „t 
a m - t a m ó w”. Osoby zainteresowane szybką i tanią 
wymianą wiadomości zachęcamy do wzięcia udziału w 
kursie. „Tam – tamy” nawet w pustynnej Afryce zdały 
egzamin. W Brzostku maja być dodatkowo wyposażo-
ne w korby. Pojawia się szansa, że już wkrótce wyprze-
dzimy murzynów.

Pomnik lat siedemdziesiątych
 Moda budowania pomników tak charakterystyczna 
dla triumfalizmu minionej epoki znalazła swe odbicie 
także w Brzostku .W pobliżu tzw. drogi plebańskiej, 
na granicy z Nawsiem wzniesiono okazały pomnik lat 
siedemdziesiątych. Szkoda tylko, że wysokie wzgórze 
zniechęca do wspinaczki mniej wytrwałych spacerowi-
czów. Innym mankamentem jest brak tablicy informują-
cej ku czyjej czci pomnik wzniesiono. Tego trzeba się 
samemu domyślać. Tylko niektórzy - złośliwi mówią, że 
to wcale nie pomnik, nie miejsce widokowe, ale - zbior-
niki wodne. Maja wyobraźnię!

Apel
 Uczciwe matki - zwłaszcza te odznaczające się 
patriotyzmem lokalnym - prosimy o korzystanie z brzo-
steckiej porodówki - w przeciwnym razie grozi jej likwi-
dacja.

			CENY	-	CHLEB			
PILZNO
chleb zwykły 1,5 kg. -  3200 zł. 
chleb pszenny l kg. -  2600 zł.
JASŁO
chleb zwykły l,5 kg. -  3400 zł.
chleb zwykły 0,8 kg. -  1850-2200 zł.
weka     -  1400 zł
BRZOSTEK
chleb zwykły 1,5 kg. -  4000 zł.
chleb pszenny l kg. -  3200 zł.
weka     -  1600 zł.

opr. (W. T.)

SPÓŁDZIELNIA	BUDOWNICTWA	WIEJSKIEGO
w	Brzostku

jest producentem materiałów budowlanych wysokiej 
jakości i atrakcyjnych cenach umownych 

- pustaki żużlowe     4400 zł za 1szt. 
- cegła pełna kl.100 440zl za 1szt. 
- drobne elementy budowlane

Świadczy usługi w zakresie: 
- robót budowlano-montażowych 
- stolarki budowlanej 
- ślusarki budowlanej 
- transportu i sprzętu.
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ZE	SPORTU
 Terminarz rozgrywek klasy B seniorów w piłce noż-
nej /drużyny z Gminy Brzostek/.
23.09.1990 r.       boisko  godz.
LKS Brzostek - LZS Januszkowice Brzostek 14.00
LZS Grudna Górna - LZS Pilzno  Klecie  11.00
30.09.1990 r
LZS Januszkowice - LZS Grudna G. Klecie  15.00
LZS Żdżary - LKS Brzostek   Żdżary  11.00
07 10.1990r.
LKS Brzostek - LKS Czarna Tarn.  Brzostek 14.00
LZS Grudna Górna - LZS Żdżary  Klecie  11.00
LZS Podgrodzie - Januszkowice  Podgrodzie 14 00

SPARTAKIADY:
 W dniu l2.08.1990 r. na obiektach GOSiR w Brzost-
ku odbyła się Spartakiada Rejonowa LZS gmin rejonu 
dębickiego. Rywalizowano w piłce nożnej oraz piłce siat-
kowej. W turnieju piłki nożnej zwyciężyła Dębica przed 
Brzostkiem i Pilznem, a w piłce siatkowej mężczyzn 
Iglopol Dębica przed Jodłową i Brzostkiem, Rozegrano 
także szereg konkurencji rekreacyjnych dla dzieci i do-
rosłych. Najlepszym wręczono dyplomy, puchary i na-
grody rzeczowe. Organizatorem Spartakiady była Rada 
Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Tarnowie i Rada Gminna 
Zrzeszenia LZS w Brzostku.

LIGA:
 Rozpoczęły się rozgrywki Klasy „B” w piłce nożnej 
seniorów. Drużyny z terenu Gminy Brzostek tj. LKS Brzo-
stek, LZS Grudna Górna i LZS Januszkowice wystarto-
wały nieźle uzyskując wyniki:
- I kolejka spotkań- 26.08.1990 r.
 LKS Brzostek - LZS Grudna Górna  3 : 0
 LZS Januszkowice - Parkosz    2 : 0
- II kolejka spotkań- 02.09.1990 r.
 LZS Podgrodzie - LKS Brzostek   0 : 4
 LZS Pilzno - LZS Januszkowie    1 : 4
 LKS Czarna Tarnowska - LZS Grudna G. 2 : 0
Po dwóch kolejkach na czele tabeli znajdują się LKS 
Brzostek, LZS Januszkowice i LKS Czarna Tarnowska 
po 4pkt.

PUCHAR POLSKI:
 Rozegrano dwie rundy Pucharu Polski na szczeblu 
okręgu w piłce nożnej. W I rundzie LZS Grudna Górna 
pokonała LKS Brzostek 2:1, a w II rundzie LZS Janusz-
kowice również 2:1. Tym sposobem LZS Grudna Górna 
awansowała do III rundy. 

UWAG A !!!
 Informacje bieżące dotyczące spraw sportowych 
znajdują się na tablicy ogłoszeń w rynku.
 Zapraszamy do uczestnictwa w imprezach sporto-
wych.

L.B.

REDAKCJA	NIE	ODPOWIADA	ZA	TREŚĆ	OGŁOSZEŃ

INFORMACJE	KULTURALNE-GMINNEGO
DOMU	KULTURY	w	BRZOSTKU

Repertuar	kina	GDK	„PRZYSZŁOŚĆ”	w	Brzostku	na
wrzesień - 90 r.
22 i 23 wrzesień „Deja Vu” od 15 lat prod. Polska 
29 i 30 wrzesień „Krokodyl Dundee II” od 12 lat prod.
Australia 
Seanse filmowe: soboty  godz. 19.00
     niedziele  godz. 16.00 i 18.00
PROPOZYCJE FILMOWE DL A DZIECI 
1. „Na tropach bengalskiego tygrysa”
2. „Przygody Koziołka Matołka”
3. „Cierpienie małego lenia”
4. „Groźny mrówkolew”
5. „Imieniny cioci”
Seanse filmowe grane są: wtorki  godz. 10.00
       niedziele godz. 10.15
Seanse VIDEO- FILMU - wtorek sala klubowa GDK
godz 18.00
Zajęcia Komputerowe - wtorek sala klubowa GDK
godz. 16.00 
Zajęcia gry na instrumentach muzycznych - środa -
godz. 16.00- 19.00 sala muzyczna GDK.
BIBLIOTEKA GMINNA I CZYTELNIA czynna:
poniedziałek - piątek od 8.00 do 17.00
sobota     od 8.00 do 13.00

ZAPRASZAMY	do	GDK: a może masz i Ty jakieś 
ciekawe propozycje - czekamy

Dyrektor GOK

OGŁOSZENIA
GDK przyjmuje zapisy 
na kurs tańca oraz języ-
ków obcych -sekretariat 
GDK. Zapisy przyjmo-
wane są do 30.09.90

Od dnia 15 września zaczyna 
działalność - CAFFE KLUB 
GDK. Klub będzie czynny -śro-
dy - czwartki - piątki - soboty-
niedziele od 16.00 do 20.00

I. Statut i regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zostanie przyjęty na najbliższej sesji. Siedzibą tego ośrod-
ka są biura Urzędu Gminy w rynku. Zatrudnionych jest 
tutaj 5 osób. Ośrodek udziela pomocy w formie zasiłków: 
socjalnych, stałych, okresowych, celowych oraz pomocy 
finansowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu wydatków 
mieszkaniowych. Proszę o zgłaszanie się osób posiadają-
cych własne lub wynajęte mieszkanie, których dochód na 
jednego członka rodziny nie przekracza 368.000 zł mie-
sięcznie, a osoby samotne 552.000 zł

II. Decyzją Ministra Rolnictwa wprowadza się świadectwa 
miejsca pochodzenia zwierząt Opłata za 1 szt. koni, by-
dła, tucznika l 000 zł, za świadectwo zbiorcze /prosięta, 
warchlaki, cielęta w wieku do 3m-cy/ 3 000 zł.

III. W Brzostku został utworzony Komisariat Policji. Obecnie 
trwa nabór kandydatów - Zarząd Gminy prosi o zgłasza-
nie się chętnych do pracy w policji Wymagane: wiek do 
35 lat, wykształcenie co najmniej średnie, uregulowany 
stosunek wojskowy, nienaganna opinia i zdrowie

IV. Czyni się starania o uruchomienie gabinetu stomatolo-
gicznego i okulistycznego. Zarząd Gminy zwraca się z 
prośba o udzielenie pomocy w pozyskaniu lekarza – sto-
matologa. Oferuje dla lekarza komfortowe mieszkanie i 
gabinet.

Wójt Gminy


