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CZAS PAMIĘCI	
	 Listopad	jest	miesiącem,	w	którym	w	sposób	szczegól-
ny	odżywa	pamięć	o	tych,	którzy	odeszli,	których	ziemska	
droga	 dobiegła	 kresu.	 Ludzie	 śpieszą	 nieraz	 z	 odległych	
stron,	by	na	grobach	swych	bliskich	zapalić	świece,	by	po-
lecić	ich	w	modlitwie	Temu,	który	jest	Panem	życia.
	 Jaśniejące	 morzem	 światła	 cmentarze,	 poruszane	
mową	wiatru,	 nagie	 konary	 drzew;	 słuchanie	 ciszy	wspo-
mnień...	I	nurtujące	pytanie	o	pamięć,	o	jej	trwałość,	kres	o	
jej	siłę.	Pytanie	o	pamięć,	która	bywa	podobna	do	kręgów	
rozchodzących	się	i	coraz	mniej	widocznych.	To	falowanie	
można	wyczytać	w	dziejach	miasta	umarłych.	Zapomniane	
mogiły,	 pochylone	 krzyże,	 rozbite	 nagrobki.	 Zapomniane	
rysy	twarzy,	zapomniana	wielkość	i	dobroć	człowieka,	jego	
sukcesy,	porażki.	Jedynie	niszczący	napis,	rzeźbiony	w	ka-
mieniu	mozolnym	 trudem	życia,	 daje	 świadectwo.	Urodził	
się,	zmarł,	pełnił	takie	a	takie	funkcje...	Był	żołnierzem	„rzu-
conym	na	szaniec”	wolności	Ojczyzny,	nauczycielem	niosą-
cym	„kaganiec	oświaty”,	rolnikiem	zasiewającym	w	ziemię	
ziarno	 chleba,	 robotnikiem	 strudzonym	 pracą,	 księdzem	
zatroskanym	o	owczarnię	powierzoną	mu	przez	Boga.	Od-
chodzące	wspomnienia	-	jak	dym	świec	unoszący	się	nad	
czasem	 pamięci…	 I	 rażąca	 oczy	 szarość	 codzienności:	
porozrzucane	 szkło,	 resztki	 nadpalonego	 wosku,	 zwiędłe	
kwiaty.	Miasto	zmarłych,	umierające	po	raz	kolejny	wraz	z	
wybiciem	ostatniej	godziny	dnia	zadusznego.
	 A	ile	zapomnianych	cmentarzy,	rozsianych	wśród	oko-
licznych	 wzgórz,	 ukrytych	 na	 leśnych	 polanach,	 przygłu-
szonych	trawą,	bezmyślnie	niszczonych.	Ile	zapomnianych	
cmentarzy	żołnierzy,	których	huragan	wojny	rzucił	w	obce	
strony,	a	potem	zmiażdżył	w	trybach	wojennej	machiny...
	 Zapomnienie,	tragizm,	ciemność....	I	nurtujące	pytanie	
o	sens	losu	człowieczego.	„Cóż	przyjdzie	człowiekowi	z	ca-
łego	trudu,	jaki	zadaje	sobie	pod	słońcem?”	(Koh	1/3).	Jed-
nak	jest	coś,	co	ukazuje	jasność	nadziei,	świt	zbliżającego	
się	 poranka:	 coś,	 co	 wynurza	 się	 z	 rozmodlonych	 pieśni	
snujących	się	w	alejkach	cmentarnych…
„Jeszcze	się	nie	ujawniło,	czym	będziemy...,	gdy	się	objawi,	
będziemy	do	Niego	podobni,	 bo	 ujrzymy	Go	 takim,	 jakim	
jest”	(por.l,	J	3,2).
	 Cisza	cmentarzy,	zamyśleni	ludzie,	migocące	światła	i	
krzyże	wytyczające	granicę	nadziei	dzielącą	świat	żywych	i	
zmarłych.
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POZDROWIENIA	Z	„NIELUDZKIEJ	ZIEMI”
	 Pierwszą	 moją	 poważniejszą	 czynnością	 po	 przyjeź-
dzie	na	Ukrainę	było	wysłanie	kartki	do	domu	ze	słowami:	
„Pozdrowienia	z	Nieludzkiej	ziemi	przesyła....”.	Postanowi-
łem	przyglądnąć	się	tej	ziemi	z	bliska.	Chęć	zrealizowania	
tego	postanowienia	była	może	silniejsza	niż	zamiar	pomocy	
katechetycznej	w	parafii	znajomego	księdza.
	 Po	sześciogodzinnym,	męczącym	rejsie	autobusem,	w	
którym	 tropikalna	 temperatura,	 zapach	 potu,	 kurzu,	 oleju	
silnikowego	tworzyły	nieokreśloną,	mało	przyjemną	atmos-
ferę	 przyjechaliśmy	 do	 celu	 podróży.	 Była	 prawie	 północ.	
Miasteczko	Gródek	położone	na	Podolu,	nie	przedstawiało	
się	nocą	przyjemnie.	Ciemność.	Weszliśmy	na	plac	pokaź-
nego	kościoła	zbudowanego	na	cmentarzu.	Kilka	lat	temu	
był	on	mizerną	kapliczką	cmentarną,	którą	miejscowy	pro-
boszcz	 ks.	W.	Wanags	mądrością	 i	 trochę	przebiegłością	
wobec	miejscowych	władz	rozbudował	do	rozmiarów	nicze-
go	sobie	kościoła.	Wysoko	na	frontonie	świątyni	napis:	„Tyl-
ko	jedynemu	Bogu	cześć	i	chwała”.	Jak	się	później	okazało,	
był	to	jedyny	napis	po	polsku	w	całej	okolicy.	Napis	wymow-
ny,	jakby	sprzeciwiający	się	zamiarom	władz,	zwycięski...
	 Dostałem	od	księdza	rolę	tygodniowego	katechisty	na	
jednej	z	parafii,	których	on	sam,	czy	też	z	pomocą	księży	z	
Polski	obsługiwał	16	(!).
Parafie	owe	znajdowały	się	w	promieniu	ok.	70	km	od	Gród-
ka	-	parafii	centralnej,	najbardziej	chyba	prężnego	ośrodka	
katolicyzmu	na	Ukrainie.	Jadę	przeto	na	tę	parafię	ze	stra-
chem	i	ciekawością	po	drodze	na	której	nasze	„małe	fiaty”	
skończyłyby	się	w	dwa	tygodnie	ze	względu	na	dziury,	wy-
rwy	i	tym	podobne	przyjemności.	Obserwuję	Ukrainę.	Serce	
się	kraje,	gdy	widać	zdewastowane	czarnoziemy,	zamienio-
ne	w	praktyczne	nieużytki.	Co	parę	kilometrów	migają	tabli-
ce:	kołchoz	 im.	Dzierżyńskiego,	 im.	Lenina,	 im.	Rewolucji	
Październikowej,	 im.	Kirowa	 itd.	Biedny	kraj,	w	którym	od	
70	 lat	 imionami	największych	zbrodniarzy	nazywano	mia-
sta,	 place,	 ulice.	Po	 przyjeździe	 na	miejsce	 oczom	moim	
ukazała	 się	 senna	wieś	 ukraińska.	Gdzieniegdzie	 na	 koł-
chozowych	połaciach	pracują	maszyny:	koło	drewnianych	
domostw	kręcą	się	starsi	już	ludzie.	Zauważa	się	całkowity	
brak	młodzieży,	która	masowo	ucieka	ze	wsi,	nie	chcąc	pra-
cować	na	kołchozowym	polu	za	100	rubli	miesięcznie.	Na	
górze	stoi	kościół	-	wpół	rozburzony:	na	jego	murach	rośnie	
trawa,	młode	drzewka.	Widać	posunięte	prace	remontowe.	
Wszystko	wydaje	się	senne,	zniechęcające.	Poddałem	się	
przeto	temu	zniechęceniu	i	senności	i	sam	poszedłem	spać	
do	małego	drewnianego	domku,	w	którym	jedno	pomiesz-
czenie	było	 kaplicą,	 a	drugie	 zakrystią	 i	mieszkaniem	dla	
ewentualnego	księdza.	Przed	nocą	miałem	kłopoty	 z	my-
szami,	które	zaniepokojone	nowym	lokatorem	wyrażały	swe	
zniechęcenie	poprzez	intensywne	szuranie	pod	podłogą.
(dokończenie	na	str.	7)
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„SŁODKA KAMPANIA”
	 Trwa	w	pełni	kampania	cukrownicza,	Od	8	paź-
dziernika	 rozpoczął	pracę	punkt	skupu	w	Brzostku.	
Jednak	ze	względu	na	blokadę	zorganizowaną	przez	
NSZZ	RI	„SOLIDARNOŚĆ”,	w	dniach	9-12	paździer-
nika,	skup	był	nieczynny.	Rolnicy	domagali	się	pod-
wyższenia	ceny	buraków.	W	rezultacie	strajku	wyne-
gocjowali	cenę	145.000,-	zł	za	tonę	oraz	5	kg	cukru.	
Przewidziano	także	dodatek	za	terminową	dostawę	
w	wysokości	3	 -	18°.	Do	 tej	pory	 (31	października)	
skupiono	około	4.000	ton	od	ponad	200	plantatorów.
	 Punkt	brzostecki	obsługuje	gminy:	Brzostek,	Jo-
dłową	 i	część	Gogołowa.	Cały	zgromadzony	zapas	
buraków	 to	 dla	 cukrowni	 w	 Ropczycach	mała	 kru-
szynka.	Wystarczy	na	niecałą	dobę	produkcji.	Rop-
czyce	przerabiają	bowiem	5.600	ton	na	dobę.	Punkt	
obsługuje	 Genowefa	 PIŁAT,	 Józef	 TYBUROWSKI,	
Krzysztof	 FRYC	 i	 inni.	 Do	 ich	 obowiązków	 należą	
m.in.	 przeważanie	 dostaw,	 określenie	 procentu	 za-
nieczyszczeń.	Ten	ostatni	określa	się	wzrokowo,	się-
ga	3	–	30%.
	 W	 tym	 roku	 jest	 dobry	 urodzaj	 na	 buraki.	 380	
kwintali	z	hektara	wynosi	średnia	wydajność.	Niektó-
rzy	rolnicy	stosujący	prawidłową	uprawę	na	dobrych	
glebach	osiągają	nawet	600	kwintali	z	hektara.	Za-
wartość	cukru	w	burakach	wynosi	10-12%.	Wskaźnik	
ten	jest	niższy	od	roku	ubiegłego	o	około	4%.	Wynika	
to	z	bardzo	deszczowej	 i	chłodnej	 jesieni.	Plantato-
rzy	oprócz	uzgodnionej	ceny	otrzymają	wysłodki	bu-
raczane	nadające	się	bardzo	dobrze	na	paszę.	Jed-
nak	zainteresowanie	nimi	spada,	gdyż	 jak	 twierdzą	
rolnicy	-	hodowla	bydła	przestała	się	opłacać.
	 Jakie	są	prognozy	na	następny	rok?
Tego	nawet	najlepsi	fachowcy	nie	mogą	przewidzieć.	
Jakie	będą	ceny	paliw,	a	 jakie	cukru	 i	w	związku	z	
tym,	jak	ustawić	na	następny	sezon.
Taka	niepewność	jest	najgorsza.

(BAP)	

CENNIK USŁUG SKR W BRZOSTKU

orka	 	 	 	 	 	 	 	 -	40.000,-zł/godz.
ładowanie	obornika	cyklopem	 	 -	44.000,-zł/godz.
roztrząsacz	 	 	 	 	 	 -	50.000,-zł/godz.
bronowanie	 	 	 	 	 	 -	39.000,-zł/godz.
kultywator	 	 	 	 	 	 	 -	43.000,-zł/godz.
glebogryzarka	 	 	 	 	 	 -	47.000,-zł/godz.
transport	z	jedną	przyczepą	 	 -	37.000,-zł/godz.
koparka	ziemniaczana		 	 	 -	50.000,-	zł/godz.
wyorywanie	buraków	 	 	 	 -	40.000,-	zł/godz.

„MK”

ZWIERZCHNOŚCI GMINNEJ POD ROZWAGĘ
	 W	Brzostku	wciąż	przybywa	placówek	handlowych.	
W	ostatnim	czasie	nawet	dolary	można	„zamienić”	na	to-
war	-	otwarto	bowiem	prywatny	„PEWEX”	(J.NOWAK).
	 Wciąż	nowi	handlowcy	zabiegają	o	pomieszczenia	w	
których	można	by	rozwinąć	choćby	mały	biznes.	I	dobrze	
-	tak	być	powinno,	to	normalne,	nareszcie	normalne!
	 Ale	jest	jeszcze	druga	strona	medalu.	Jeszcze	chwi-
la,	a	rynek	zostanie	pokryty	 istnym	labiryntem	kiosków,	
budek,	szop	itp.	obiektów,	które	stanowią	wątpliwą	ozdo-
bę	miasteczek.	Rzekomo	ma	to	być	rozwiązanie	tymcza-
sowe.	Boję	się	jednak	„tymczasowych	rozwiązań”.	Mury	
z	pustaków	wznoszone	na	solidnym	fundamencie.	Tym-
czasowość?	Zresztą	-	niech	będzie	brzydko,	szaro,	swoj-
sko.	Przywykliśmy	przez	poprzednie	lata	do	bylejakości.	
Teraz	też	przywykniemy.	Szkoda	tylko,	że	wcześniej	nie	
zapytano	o	zdanie	dobrego	architekta	–	„wcześniej”	gdyż	
wtedy	nie	trzeba	było	jeszcze	rozbierać....

ag

STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE
	 6	października	1990	roku	powstało	w	naszej	parafii	
Stowarzyszenie	Charytatywne.	Liczy	ono	16	osób.	Prze-
wodniczącą	 Stowarzyszenia	 wybrano	 Zofię	 FUGIEL	 -z	
Brzostka.
Celem	Stowarzyszenia	jest	wspomaganie	w	różnych	for-
mach	ludzi	potrzebujących	pomocy.
	 W	 tygodniu	miłosierdzia	 (7-13	 października)została	
przeprowadzona	 w	 parafii	 Brzostek	 zbiórka	 ofiar	 pie-
niężnych	i	używanej	odzieży	dla	rodzin	ubogich.	Odzież	
przyjmowano	w	dni	powszednie	na	wikarówce	w	godz.	
17.00	–	17.30.	Zgłosiło	się	30	ofiarodawców.	Dzięki	 tej	
akcji	pomoc	rzeczową	otrzymało	20	osób.	Zebrano	rów-
nież	pieniądze	w	kwocie	1.270.000,-	zł.
Przeznaczono	je	na	indywidualne	zapomogi	dla	potrze-
bujących,	 a	 resztę	 sfinansowanie	 posiłków	 regenera-
cyjnych	 dla	 biednych	 dzieci	 ze	Szkoły	Podstawowej	w	
Brzostku.
Osoby	zainteresowane	dalszym	organizowaniem	pomo-
cy	dla	osób	potrzebujących	prosimy	o	Kontakt	 z	panią	
Zofią	FUGIEL.

(BAP)

KAWIARNIA - DLA WSPOMOŻENIA KULTURY
	 Mija	blisko	miesiąc	od	chwili	otwarcia	Drugiej	kawiar-
ni	w	Brzostku.	Lokal	znalazł	pomieszczenie	w	 jednej	z	
sal	Domu	Kultury,	 a	 jego	 prowadzeniem	 zajął	 się	 sam	
dyrektor	GDK	-	Leopold	WÓJCIK.
	 Niewątpliwą	 atrakcją	Kawiarni	 jest	możliwość	 oglą-
dania	telewizji	satelitarnej.	Dochody	mają	być	przezna-
czone	na	działalność	kulturalną	GOK.	Dobry	pomysł!

(wisz)
P.S.
Drobne	 uściślenie.	Oglądanie	 telewizji	 satelitarnej	 było	
atrakcją	kawiarni.	Przed	kilkoma	dniami	antena	została	
skradziona	przez	nieznanych	sprawców.
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ROZMOWA Z KOMENDANTEM POLICJI W BRZOSTKU
WT	-	Na	wstępie	proszę	o	przedstawienie	się	Czytelnikom	

Wiadomości	Brzosteckich.
-	 Moje	nazwisko	Ryszard	GRZELAK.	Obecnie	mieszkam	
w	Dębicy.	W	milicji	 pracowałem	od	 1980	 roku	 najpierw	
jako	 dzielnicowy,	 a	 później	 jako	 inspektor	 przestępstw	
gospodarczych,	następnie	w	1985	roku	przeszedłem	na	
stanowisko	komendanta	posterunku	w	Jodłowej.

WT	-	Jak	kształtuje	się	obecna	struktura	tutejszego	poste-
runku?

-	 Jest	tu	komisariat,	który	swoim	zasięgiem	obejmuje:	gmi-
ny	Brzostek	i	Jodłową.	Podlegam	bezpośrednio	pod	Ko-
mendę	Rejonową	Policji	w	Dębicy.	Nasz	komisariat	 jest	
kompetentny	w	sprawach	dotyczących:	prawa	karnego,	
przyjmowania	zgłoszeń	od	obywateli,	przyjmowania	skarg	
prywatnych.	Nie	dysponujemy	czynną	celą	więzienną,	ani	
izbą	wytrzeźwień.	Dlatego	osoby	zatrzymane	do	wytrzeź-
wienia	odwożone	są	do	Dębicy.	Ostatnio	stawka	za	noc-
leg	w	izbie	wytrzeźwień	wynosiła	75.000,-	zł.

WT	-	 Obecnie	 daje	 się	 zaobserwować	 poważny	 wzrost	
przestępczości.	Co	się	robi,	aby	temu	zapobiec?

-	 Po	przybyciu	zrobiłem	analizę	dotyczącą	przestępczości	
w	ubiegłym	roku	i	w	obecnym,	do	dnia	dzisiejszego,	oto	
ona:

Organizatorzy	 muszą	 także	 przestrzegać	 o	 niebezpie-
czeństwie	na	drodze.

WT	-	Ostatnio	po	zakończeniu	dyskoteki	interweniowała	po-
licja…

-	Staram	się	w	miarę	posiadanych	sił	 i	środków	zapewnić	
mieszkańcom	spokój	i	ciszę	nocną.	Wtedy	odbywała	się	
także	zabawa	w	Jodłowej	i	tam	też	musieliśmy	pojechać.

WT	-	Co	będzie	się	czyniło,	aby	zwiększyć	bezpieczeństwo	
na	drogach?

-	W	tej	chwili	będą	prowadzone	wspólnie	z	policją	drogową	
akcje	 takie	 jak	 „TRZEŹWOŚĆ”,	 „JEDNOŚLADY”,	 „PIE-
SZY”.	Sprowadzony	będzie	alkomat,	aparat,	którym	moż-
na	badać	zawartość	alkoholu	we	krwi	bez	kłucia	ciała,	a	
pomiar	jest	traktowany	przez	sąd	jako	dowodowy.	Myślę	
że	środkiem	dyscyplinującym	będzie	podniesienie	grani-
cy	mandatów	jak	i	wniosków	do	kolegiów.	Nowe	mandaty	
są	przewidywane	od	20.000,-	zł	do	200.000,-	zł,	a	kole-
gia	 nawet	 do	 1.000.000,-	 zł.	 Kolegia	mają	 być	 obecnie	
przy	 sądach	 rejonowych,	 co	z	pewnością	podniesie	 ich	
fachowość.	 Uważam,	 że	 modernizacja	 prawa	 karnego	
zdyscyplinuje	 społeczeństwo.	 Należy	 również	 podnosić	
świadomość	prawną	społeczeństwa.	Ze	swej	strony	będę	
się	starał	zapewnić	to,	aby	ludziom	żyło	się	bezpieczniej.	

kradzieże wypadki 	drogowe włamania
gmina 1989r. 1990r. 1989r. 1990r. 1989r. 1990r.
Brzostek 10 19 13 12 1 18
Jodłowa 1 - 5 1 2 12

-	 Szczególnie	jest	ogromny	na	terenie	Brzostka	wzrost	licz-
by	włamań	z	l	do	18!	Dwukrotnie	wzrosła	liczba	kradzie-
ży,	prowadziliśmy	4	postępowania	o	rozbój.	Młodzieńcza	
brawura	motocyklistów,	 a	 przede	wszystkim:	 alkohol	 to	
główne	 przyczyny	 wypadków:	 na	 drogach.	 Zdaję	 sobie	
sprawę	z	tego,	że	jest	tu	teren	dość	duży,	dużo	młodzieży	
i	 trasa	przelotowa.	Trochę	trwało	przekazanie	posterun-
ku,	 sporo	spraw	zaległych.	Wspomagamy	 także	zabez-
pieczenie	meczów	w	Dębicy,	przez	co	 „odkrywa”	 się	 tu	
częściowo	teren.	Mam	też	wiele	nieobsadzonych	stano-
wisk.

WT	-	Czyli	nie	ma	możliwości,	aby	przez	całą	dobę	był	cho-
ciaż	jeden	funkcjonariusz	na	służbie?

-	 Nie,	 tym	 bardziej,	 że	 nie	 jest	 to	 przewidziane	w	 liczbie	
etatów.	W	tej	chwili	komisariat	 jest	czynny	w	godzinach	
dyżurów,	czyli	od	godz.8.00	do	10.00	rano	i	po	południu	
w	godz.18.00	–	20.00.

WT	-	A	jak	wygląda	problem	przestępczości	młodzieży?
-	 W	chwili	obecnej	rozpracowujemy	grupę	wałęsającej	się	
młodzieży.	Jak	okazuje	się,	większość	z	 tych	młodzień-
ców,	to	takie	osoby,	które	ukończyły	szkołę	podstawową	
i	dalej	ani	się	nie	uczą,	ani	nie	pracują.	Większość	rodzi-
ców,	gdy	się	im	nawet	takiego	wałęsającego	synka	przy-
wiezie,	to	nawet	nie	zainteresuje	się,	gdzie	on	się	włóczył,	
nie	mówiąc	już	o	tym,	skąd	ma	pieniądze.	A	przecież	zda-
ję	sobie	sprawę,	że	niektóre	kradzieże	i	włamania	mogą	
być	właśnie	przez	 tego	 typu	młodzieniaszków	popełnia-
ne.	Jest	w	tej	chwili	w	Dębicy	inspektor	od	spraw	nielet-
nich.	 Zajmuje	 się	 on	 tylko	 tą	 problematyką	 i	 dysponuje	
kartoteką	młodzieży,	która	weszła	w	kolizję	z	prawem,	lub	
jest	 zagrożona	 demoralizacją.	 Tutaj	 w	 komisariacie	 też	
się	taką	działalność	prowadzi,	aby	mieć	przegląd	sytuacji.	
Interesujemy	się	więc	co	porabiają	pewne	osoby.
W	Brzostku	odbywają	się	dyskoteki,	przysparzają	wiele	
kłopotów	zarówno	nam,	 jak	 i	mieszkańców.	Trwają	zbyt	
długo	i	lokal	jest	w	niebezpiecznym	miejscu	przy	ruchliwej	
szosie,	a	tam	„wylot	jak	z	ula”.

Żeby	porządek	na	drogach,	 jak	 i	w	czasie	ciszy	nocnej	
był
przestrzegany.	Wiem,	 że	 teren	 jest	 trudny	 i	 że	 brak	 im	
ludzi.	 Tu	 pragnę	 poinformować:	 gdyby	 ktoś	 chciał	 się	
zgłosić	do	pracy	lub	odbycia	służby	wojskowej	w	policji	to	
sekcja	kadr	przy	Komendzie	Rejonowej	Policji	w	Dębicy	
prowadzi	nabór.	Należy	spełniać	następujące	warunki;	1.	
średnie	wykształcenie,	2.	kategoria	zdrowia	A.,	3.	nieka-
ralność,	4.	wzrost	170	cm,	a	w	policji	drogowej	175	cm,	
5.	wiek	do	35	lat.

WT	-	Czyli	można	także	w	policji	odrobić	wojsko?
-	 Oczywiście,	odrabiający	mają	te	same	prawa	do	urlopów,	
co	policjanci.	Pensja	policjanta	wynosi	ok.	1,2	mln	zł.

WT	-	Może	na	koniec	chce	Pan	coś	dodać	od	siebie?
-	 Chodzi	mi	o	to,	aby	każdy	obywatel	w	miarę	możliwości	
sam	 chronił	 swoje	 mienie.	 Nie	 zostawiał	 nie	 zabezpie-
czonych	pojazdów,	sprzętów	i	mieszkań,	bo	to	po	prostu	
prowokuje	złodzieja.	Apelowałbym	jeszcze	o	cierpliwość.	
Uważam,	że	w	miarę	upływu	czasu	sytuacja	powinna	się	
poprawić,	 szczególnie	 jeśli	 chodzi	 o	młodzież.	Pragnął-
bym	aby	znikła	psychoza	strachu	i	obojętności,	aby	ludzie	
pomagali	sobie	nawzajem	oraz	żeby	pomagali	policji	bo	
pracy	jest	coraz	więcej.

WT	-	Dziękuję	za	rozmowę.

ROZMAWIAŁ:	Wiesław TYBUROWSKI

P.S.
W	ostatnim	czasie	policja	brzostecka	wykryła	sprawców	
5	włamań.
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SAMORZĄD I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
	 8	marca	1990	roku	Sejm	uchwalił	ustawą	o	samorządzie	terytorialnym.	Ustawa	ta	wprowadziła	nową	formą	or-
ganizacji	życia	publicznego	na	terenie	gmin,	rozgraniczyła	własność	państwową	od	komunalnej	oraz	administrację	
samorządową	od	rządowej.
	 Gmina	stanowiąc	wspólnotę	samorządową	osób	zamieszkujących	jej	obszar	ma	osobowość	prawną.	Wyposa-
żona	została	w	prawo	samorządnego	rozstrzygania	spraw	wchodzących	w	zakres	jej	działania.	Mieszkańcy	spra-
wują	władzę	bezpośrednio	za	pomocą	referendum	lub	za	pośrednictwem	organów	gminy;	rady,	wójta	i	zarządu.
	 Rada	gminy	jest	organem	stanowiącym	i	kontrolnym	w	gminie.	Jej	kadencja	trwa	4	lata.	W	naszej	gminie	liczy	
23	radnych.	Ze	swego	grona	wybiera	przewodniczącego	i	zastępców.	Rada	gminy	obraduje	na	sesjach,	zwoływa-
nych	przez	przewodniczącego	wg	istniejących	potrzeb.	Może	powoływać	stałe	i	doraźne	komisje	do	określonych	
zadań	ustalając	cel	ich	działania	i	skład	osobowy.	W	gminie	Brzostek	powołano	4	stałe	komisje:	
	 	 	 1/	d/s	infrastruktury	społecznej,
	 	 	 2/	d/s	infrastruktury	technicznej,
	 	 	 3/	planowania	i	budżetu,
	 	 	 4/	rolnictwa	i	rozwoju	gospodarczego.
oraz	jedną	doraźną	komisję	inwentaryzacyjną,	która	ma	za	zadanie	spisanie	majątku	przejmowanego	jako	ma-
jątek	komunalny.	W	skład	mogą	wchodzić	osoby	spoza	rady	gminy	w	liczbie	nie	przekraczającej	połowy	składu	
komisji.
	 Rada	gminy	tworzy	terytorialne	jednostki	pomocnicze	-	sołectwa.	W	sołectwie	organem	uchwałodawczym	jest	
zebranie	wiejskie,	zaś	wykonawczym	sołtys.	Przy	sołtysie	 istnieje	rada	sołecka,	rada	gminy	określa	w	statucie	
organizację	i	zakres	działania	sołectwa.
	 Organem	wykonawczym	gminy	jest	zarząd,	liczy	on	5	osób	wybranych	przez	radę	gminy	spośród	jej	członków.	
W	skład	zarządu	wchodzą;	wójt,	który	jest	przewodniczącym	zarządu	oraz	pozostali	członkowie.	Wójt	i	zastępca	
mogą	być	wybrani	spoza	składu	rady	gminy.
	 Zarząd	wykonuje	swoje	zadania	za	pomocą	urzędu	gminy,	którego	kierownikiem	jest	wójt.	Urząd	gminy	funk-
cjonuje	na	podstawie	uchwalonego	przez	radę	regulaminu	organizacyjnego.	Raca	gminy	może	tworzyć	i	organi-
zować	inne	jednostki	pomocnicze	tj.	instytucje,	zakłady	itp.	które	mają	pomóc	gminie	w	wykonywaniu	jej	zadań.
	 Gminy	z	obszaru	województwa	wyłaniają	wspólną	reprezentację	w	postaci	sejmiku	samorządowego.	Jest	on	
organem	wojewódzkim	samorządu.	Gminy	mogą	też	przynależeć	do	związków	komunalnych	tworzonych	w	celu	
wspólnego	wykonywania	zadań	przekraczających	możliwości	jednej	gminy.	Strukturę	organizacyjną	gminy	przed-
stawia	poniższy	rysunek.
	 Organa	administracji	rządowej	tj.	prezes	Rady	Ministrów,	wojewoda	sprawuje	nadzór	prawny	nad	funkcjono-
waniem	samorządu	terytorialnego.	Nie	mogą	oni	naruszać	autonomii	gminy,	a	jedynie	kontrolować	czy	jej	funkcjo-
nowanie	jest	zgodne	z	obowiązującym	prawem.	W	sprawach	finansowych	gminy	podlegają	kontroli	regionalnych	
izb	obrachunkowych.
		
	 22	marca	1990	roku	została	wydana	ustawa	o	terenowych	or-
ganach	rządowej	administracji	ogólnej.	Przez	administrację	rządo-
wą	 należy	 rozumieć	 administrację	wykonującą	 zadania	 należące	
do	Rady	Ministrów.	W	terenie	zadania	 te	wykonują	wojewodowie	
i	podległe	im	organa	tj.	kierownicy	urzędów	rejonowych,	terenowe	
organa	 administracji	 podległe	 bezpośrednio	ministrom;	 kuratorzy	
oświaty,	organa	gminy	wykonujące	zadania	zlecone	przez	admini-
strację	państwową.	Wojewoda	pełni	dwie	funkcje:	organu	admini-
stracji	państwowej	i	przedstawiciela	rządu	na	obszarze	wojewódz-
twa.	Załatwia	wszystkie	sprawy	z	zakresu	administracji	 rządowej,	
nadzoruje	organa	samorządu	terytorialnego,	wydaje	przepisy	pra-
wa	powszechnie	obowiązujące	na	terenie	województwa	oraz	współ-
działa	z	sejmikiem	samorządowym.	Zapewnia	utrzymanie	porząd-
ku	publicznego,	zapobiega	klęskom	żywiołowym	i	usuwa	ich	skutki	
oraz	reprezentuje	rząd	na	uroczystościach	państwowych	i	w	trakcie	
oficjalnych	wizyt	przedstawicieli	państw	obcych.	Przy	wojewodzie	
działa	 kolegium	 jako	 organ	 opiniodawczo-doradczy.	 Wojewoda	
wykonuje	 swoje	 zadania	 przy	 pomocy	 urzędu	wojewódzkiego,	w	
którym	tworzy	się	wydziały.	W	kierowaniu	urzędem	wojewodzie	po-
maga	dyrektor	urzędu.
	 Województwa	zostały	podzielone	przez	ministra	d/s	administracji	na	rejony	administracyjne.	Tarnowskie	skła-
da	się	z	czterech	rejonów	administracyjnych.	Gmina	Brzostek	należy	do	okręgu	dębickiego.
	 Organem	administracji	rządowej	wykonującym	swe	zadania	w	rejonie	jest	kierownik	urzędu	rejonowego.	Swo-
je	zadania	wykonuje	z	pomocą	urzędu	rejonowego,	którego	organizację	określa	wojewoda	w	nadanym	statucie.	
Ze	 struktury	 administracji	 państwowej	 zniknęła	Wojewódzka	Rada	Narodowa,	 której	 kompetencje	 przejęły	 po	
części	samorządowe	gminy	i	organy	administracji	rządowej.

Wiesław STANASZEK

Rys.	1		Struktura			gminy
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Z PRAC RADY GMINY W BRZOSTKU
	 W	miesiącu	wrześniu	i	październiku	Rada	Gminy	w	
Brzostku	obradowała	na	dwóch	sesjach.
	 Na	sesji	Nr	VII,	odbytej	w	dniu	24.09.1990r.	zostało	
omówionych	szereg	różnych	problemów.	Między	innymi	
uchwalono	Statut	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecz-
nej,	podjęto	uchwałę	w	sprawie	opłaty	targowej	na	placu	
targowym	w	Brzostku.	Uchwałą	Rady	Gmina	Brzostek	
przystąpiła	do	Związku	Gmin	„CZYSTA	WISŁOKA”,	Do-
konano	wyboru	ławnika	do	Sądu	Wojewódzkiego,	któ-
rym	został	Mieczysław	LEMEK	zam.	Brzostek	i	do	Sądu	
Rejonowego,	 którym	 został	 Eugeniusz	 KOWALSKI,	
zam.	Januszkowice.	Wybrano	również	członków	Kole-
gium	d/s	Wykroczeń	przy	Sądzie	Rejonowym	w	Dębicy:	
Aleksandra	 CZECHOWSKIEGO,	 Mariana	 PASISZA,	
Andrzeja	WÓJCIKA,	zamieszkałych	w	Brzostku.
Podjęto	 także	 uchwałę	 w	 sprawie	 oceny	 aktualności	
miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	
gminy.	Stwierdzono	dezaktualizację	planu	i	zobowiąza-
no	Wójta	do	niezwłocznego	podjęcia	prac	związanych	
z	 opracowaniem	 nowego.	 Dokonano	 podziału	 części	
nadwyżki	 budżetowej	 z	 1989r.	 i	 przeniesień	 kredytów	
budżetowych	między	działami.
Uchwałą	rady	przyjęto	regulamin	Organizacyjny	Urzę-
du	Gminy	 i	 zlikwidowano	 w	 strukturze	 organizacyjnej	
Urzędu	stanowisko	Z-cy	Wójta.
Odwołano	również	z	 tego	stanowiska	Pana	Władysła-
wa	PIŁATA
Na	sesji	tej	wysłuchano	również	informacji	o	pracy	Za-
rządu	Gminy	od	początku	wyboru.
	 VIII	sesja	Rady	Gminy	odbyła	się	w	dniu	22.10.90r.	
na	której	podjęto	uchwałę	o	utworzeniu	sołectw	w	gmi-
nie.	 Potwierdza	 ona	 dotychczasowe	 granice,	 liczbę	 i	
nazwy	sołectw.	Uchwalono	 także	statuty	dla	poszcze-
gólnych	sołectw.	Wybrano	w	ramach	uzupełnienia	skła-
du	na	członka	gminy	Brzostek	Zarządu	Gminy	Alfreda	
NAWRACAJA	zam.	Przeczyca.
wysłuchano	 także	 informacji	o	pracy	Komisji	 Inwenta-
ryzacyjnej	w	Brzostku.	W	okresie	między	sesjami	pra-
cowały	Komisje	Rady.	które	opiniowały	projekty	uchwał	
podejmowanych	na	sesjach.
Brzostek,	12.11.90r. Insp.	d/s	Rady	Gminy	

Elżbieta	ŁUKASIK

NIE	MA	JAK	HANDEL
	 W	br.	wydano	60	zezwoleń	na	działalność	handlo-
wo-usługową,	w	większości	są	 to	zezwolenia	na	han-
del.	W	obrębie	Rynku	w	Brzostku	budowane	są	małe	
sklepy	i	mała	gastronomia.	Zezwolenie	na	wybudowa-
nie	tych	sklepów	otrzymali	właściciele	tylko	tymczaso-
wo.	Może	obecnie	nie	wygląda	to	zbyt	estetycznie,	ale	
uruchomienie	nowych	sklepów	 jest	 konieczne	z	wielu	
względów,	między	innymi	aby	poprawić	zaopatrzenie	i	
obsługę	mieszkańców,	wymusić	obniżenie	cen,	a	 tym	
samym	rozbić	monopol	niektórych	sklepów.
	 W	br.	zostanie	przygotowany	projekt	lokalizacji	skle-
pów,	 punktów	 usługowych.	 Projekty	 budowlane	 tych	
obiektów	będą	przystosowane	do	architektury	Rynku.

Wójt	Gminy

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
	 Do	końca	bieżącego	roku	na	terenie	naszej	gminy	
zostaną	przeprowadzone	wybory	sołtysów	i	rad	sołec-
kich.	W	związku	z	tym	na	sesji	Rady	Gminy	w	dniu	22	
października	br.	uchwalono	Statut	dla	poszczególnych	
sołectw.	Zgodnie	z	tym	Statutem	organami	sołectwa	są:	
zebrania	wiejskie,	sołtys,	jego	zastępca	i	rada	sołecka,	
która	może	się	składać	z	5	do	11	osób.	W	porównaniu	
do	poprzedniej	struktury	sołectwa	obecnie	zlikwidowa-
no	stanowisko	przewodniczącego	rady	sołeckiej.	Jego	
uprawnienia	przejął	sołtys.	Rada	sołecka	jest	organem	
pomocniczym	 sołtysa.	 Zmiany	 te	 powinny	 usprawnić	
pracę	 rady,	 a	 tym	 samym	 przyśpieszyć	 załatwienie	
wielu	spraw.	Kadencja	organów	sołectwa	 trwa	cztery	
lata.
	 Do	zadań	sołectwa	należy;	organizowanie	pomocy	
i	samopomocy	mieszkańcom	oraz	wspólnych	prac	na	
rzecz	wsi,	zapewnienie	udziału	mieszkańców	w	rozpa-
trywaniu	spraw	socjalno	-	bytowych,	kulturalnych,	opie-
ki	zdrowotnej,	sportu	i	wypoczynku.	Sołectwo	zarządza	
i	korzysta	z	mienia	komunalnego	przekazanego	przez	
Radę	Gminy.
	 Zebranie	wiejskie	może	zwołać	wójt,	radny	z	okrę-
gu	wyborczego	danego	sołectwa	oraz	20	mieszkańców	
posiadających	czynne	prawo	wyborcze.	Zebranie	jest	
ważne,	jeżeli	bierze	w	nim	udział	1/3	uprawnionych	do	
głosowania	mieszkańców	wsi.	O	 ile	w	wyznaczonym	
terminie	nie	zbierze	się	1/3	mieszkańców,	to	zwołane	
w	nowym	terminie	zebranie	jest	ważne	bez	względu	na	
liczbę	obecnych.
	 Wybory	 sołtysa,	 jego	 zastępcy	 i	 członków	 rady	
sołeckiej	odbywają	się	w	głosowaniu	tajnym,	przy	nie-
ograniczonej	liczbie	kandydatów.	W/w	odwołać	można	
przed	 upływem	 kadencji,	 jeżeli	 nie	 wykonują	 swych	
obowiązków,	naruszają	postanowienia	Statutu	i	uchwał	
zebrania	wiejskiego	lub	dopuścili	się	czynu	dyskwalifi-
kującego	w	opinii	wsi.
	 W	związku	z	wyborami	organów	sołectwa	prosi	się	
o	wytypowanie	kandydatów	oraz	liczny	udział	w	zebra-
niach	wiejskich.

Jan	CHMURA
WĆJT	GMINY	BRZOSTEK
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DROGA DO WOLNOŚCI
	 Dążenia	 niepodległościowe	 były	 żywe	 wśród	
mieszkańców	 Brzostka	 przez	 cały	 okres	 zaborów.	
Ich	 wyrazem	 był	 udział	 tutejszej	 młodzieży	 w	 po-
wstaniach	 narodowych	 w	 1846	 roku	 i	 1863	 roku.	
Patriotyczne	nastroje	uwidoczniły	się	zwłaszcza	na	
przełomie	 XIX	 i	 XX	 wieku.	 Autonomia	 galicyjska	 i	
duży	zakres	swobód	narodowych	stwarzały	ku	temu	
podatny	grunt.	Powstawały	 organizacje	 pielęgnują-
ce	tradycje	narodowe	i	zmierzające	do	podniesienia	
oświaty	 (w	 grudniu	 1908r.	 zawiązano	 Koło	 Towa-
rzystwa	Szkoły	Ludowej	w	Brzostku).	Z	dużym	roz-
machem	dochodzono	rocznice	narodowe.	W	końcu	
przyszła	kolej	na	rozpoczęcie	przygotowań	do	walki	
zbrojnej.	W	październiku	1912r.	powstał	w	Brzostku	
Związek	Strzelecki	 kierowany	 przez	młodego	 leka-
rza	-	doktora	Rudolfa	LACHA.	Blisko	z	nim	współpra-
cował	burmistrz	miasta	i	komendant	Gwardii	Obywa-
telskiej	-	Andrzej	TUŁECKI.	Prowadzono	intensywne	
ćwiczenia,	rozszerzano	szeregi	organizacji,	Groma-
dzono	także	pieniądze	na	zakup	wyposażenia	woj-
skowego	(3.680	koron).
	 Wybuchła	 I	wojna	 światowa.	Sprzymierzone	 ze	
sobą	 mocarstwa	 centralne;	 Niemcy	 i	 Austro-Wę-
gry	stanęły	naprzeciw	koalicji	Francji,	Anglii	 i	Rosji.	
Jeszcze	przed	wypowiedzeniem	przez	Austrię	wojny	
Rosji	-	4	sierpnia	1914r.	wyruszył	z	Brzostka	do	Kra-
kowa	14	osobowy	oddział	Związku	Strzeleckiego.
Jego	członkami	byli:	Edward	CHWAL,	Leopold	LESZ-
KIEWICZ,	bracia	NOWIŃSCY,	SZOSTAK,	Zygmunt	
SZCZEPANEK,	 Jan	 SZYBOWICZ,	 Jan	 TUŁECKI,	
SZYBOWICZ	oraz	ZIOBRO.	8	sierpnia	strzelcy	brzo-
steccy,	wcieleni	do	3	plutonu	9	kampanii	Wira-Kona-
sa,	opuścili	Oleandry	udając	się	do	Kielc.	Tam	Józef	
PIŁSUDSKI	zorganizował	1	Pułk	Piechoty	Legionów.	
Na	jego	bazie	18	grudnia	1914r.	powstała	otoczona	
później	legendą	1	Brygada	Legionów,	w	której	szere-
gach	walczyli	brzosteccy	ochotnicy.
	 16	sierpnia	1914r.	zawiązał	się	w	Krakowie	Na-
czelny	 Komitet	 Narodowy	 (NKN),	 który	 stanowił	
polityczne	 i	 organizacyjne	 wsparcie	 dla	 oddziałów	
legionowych.	Wkrótce	potem	21	 lub	26	sierpnia	na	
zwołanym	 do	 Pilzna	 zebraniu	 powiatowym	 został	
utworzony	Powiatowy	Komitet	Narodowy	(PKN),	na	
czele	którego	stanął	hr.	Mikołaj	REY,	marszałek	po-
wiatu.	Do	Komitetu	w	charakterze	członków	weszli	
m.in.:	ks.	Stanisław	KONOPACKI	proboszcz	z	Prze-
czycy,	Józef	STANISZEWSKI	z	Bukowej	-były	poseł	
do	Sejmu	Krajowego	we	Lwowie	 i	Andrzej	TUŁEC-
KI.	Zastępcami	członków	zostali;	Wojciech	CICHOŃ	
-naczelnik	 Sądu	 Powiatowego	 w	 Brzostku	 i	 Józef	
KORASADOWICZ	 -	 nauczyciel	 z	 Siedlisk-Bogusz.	
Natomiast	 komendantem	 wojskowym	 został	 mia-
nowany	 przez	 NKN	 Władysław	 SZCZURKIEWICZ	
z	 Pilzna,	 a	 jego	 zastępcą	 dla	 okręgu	 brzosteckie-
go	Andrzej	TUŁECKI,	 po	 nim	 zaś	 Józef	TUŁECKI.	
PKN	 zajął	 się	 organizowaniem	 na	 bazie	 Towarzy-
stwa	Gimnastycznego	„SOKÓŁ”	w	Pilźnie,	oddziału	

ochotników	z	całego	powiatu.	Wkrótce	osiągnął	on	
stan	250	osób.	Po	przeszkoleniu	 i	umundurowaniu	
31	sierpnia	został	wysłany	do	Sanoka,	skąd	wkrót-
ce	powrócił	do	Pilzna.	Dopiero	17	września	oddział	
zgłosił	się	w	Krakowie,	gdzie	został	włączony	do	14	
kompanii	2	pułku	piechoty	kpt.	ROJI.
	 Od	 listopada	1914	do	7	maja	1915	roku	powiat	
pilzneński	a	wraz	z	nim	Brzostek,	znajdował	się	pod	
okupacją	wojsk	rosyjskich.	Z	oczywistych	względów	
działalność	PKN	zamarła,	osoby	najbardziej	zaanga-
żowane	w	organizowanie	pomocy	dla	legionów	opu-
ściły	ten	teren	przed	wkroczeniem	wojsk	rosyjskich.	
W	1916	 roku	 podjęto	 próbę	 ożywienia	 działalności	
PKN.	30	 lipca	przeprowadzono	 jego	 reorganizację.	
Jedną	z	przyczyn	słabej	działalności	Komitetu	było	
rosnące	rozczarowanie	do	Austrii,	która	bardzo	po-
wściągliwie	odnosiła	się	do	polskich	dążeń	niepod-
ległościowych.	 Akt	 5	 listopada	 1916	 roku	 wydany	
przez	cesarzy:	Franciszka	Józefa	 i	Wilhelma	 II	 za-
powiadający	utworzenie	państwa	polskiego	wzbudził	
większe	nadzieje,	ale	okazał	się	jedynie	słowną	de-
klaracją.	W	 lipcu	1917	 roku	żołnierze	 l	 i	3	Brygady	
Legionów	na	wezwanie	Józefa	Piłsudskiego	odmó-
wili	złożenia	przysięgi	na	wierność	Niemcom	i	Austrii.	
W	następstwie	tego	zostali	rozbrojeni	i	internowani.	
Legionistów	pochodzących	z	Galicji	przewieziono	do	
Przemyśla,	wcielono	do	wojska	austriackiego	i	prze-
rzucono	na	front	włoski.	Wśród	nich	byli	także	brzo-
steccy	ochotnicy.	15	października	1917	roku	rozwią-
zał	się	NKN.
	 Zmagania	 wojenne	 wchodziły	 już	 w	 ostatnią	
fazę.	Klęska	państw	 centralnych	 stawała	 się	 coraz	
bardziej	nieuchronna.	W	Rosji	narastało	rewolucyjne	
wrzenie.	 Zaistniała	 dogodna	 sytuacja	 do	 odrodze-
nia	 niepodległej	 Polski.	 27	 października	 1918	 roku	
powstała	w	Krakowie	Polska	Komisja	Likwidacyjna,	
której	celem	było	przejęcie	władzy.	W	dniach	30-31	
października	oddziały	austriackie	w	Krakowie,	Tarno-
wie	i	Dębicy	zostały	rozbrojone.	W	powiecie	pilzneń-
skim	komisarzem	wojskowym	został	mianowany	dr	
Witold	LEWICKI	z	Siedlisk-Bogusz,	zaś	komisarzem	
cywilnym	Henryk	STUBENVOLL	–	starosta.	Przystą-
piono	do	tworzenia	polskiej	administracji.	Ważną	rolę	
w	tym	procesie	odegrał	wikary	brzostecki	ks.	Józef	
CWYNAR,	który	przed	wstąpieniem	do	Seminarium	
Duchownego	w	Przemyślu	był	porucznikiem	w	8	Puł-
ku	Kawalerii	w	Krakowie.	Dzięki	jego	zachętom	mło-
dzież	 licznie	 pośpieszyła	w	 szeregi	 tworzących	 się	
oddziałów	polskich.	W	powiecie	pilzneńskim	oddział	
taki	tworzył	p.	por.	KOWALSKI	z	Siedlisk-Bogusz.
	 W	pierwszych	dniach	 listopada	Galicja	 zachod-
nia	była	wolna.

Bogdan	STANASZEK
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POZDROWIENIA	„Z	NIELUDZKIEJ	ZIEMI”
	 Rano	 okazało	 się,	 że	 senność	 wioski	 jest	 po-
zorna.	Oto	do	pobliskiego	„wraku”	kościoła	przyszło	
wielu	ludzi	z	pobliskich	wiosek	(w	większości	kobiet)	
i	zaczęli	pracować	przy	sponiewieranej	budowli.	Bu-
dowano	 świątynię…	 Na	 szczycie	 ściany	 frontowej	
umieszczono	statuę	Matki	Bożej,	która	była	z	dale-
ka	widoczna.	Budowałem	się	i	ja	radością	i	zapałem	
utrudzonych	ludzi	podnoszących	w	szybkim	tempie	
z	gruzu	Dom	Boży.
	 A	potem	zaczęły	przychodzić	dzieci;	troje,	czwo-
ro,	raz	nawet	dziewięcioro.	Piosenki	i	zabawy,	wśród	
których	odbywała	się	nauka	katechizmu	od	podstaw,	
sprawiały,	że	dzieci	uczyły	się	z	zadawalającą	szyb-
kością.	 I	 tak	 codziennie	 sytuacja	 powtarzała	 się.	
Wzruszająca	 była	 chwila,	 kiedy	 przyjechał	 osiem-
nastoletni	chłopak	z	miejscowości	odległej	o	prawie	
300	 kilometrów	 z	 prośbą,	 by	 go	 przygotować	 do	 I	
spowiedzi.	Nie	wiedział	nic,	nie	umiał	nawet	zrobić	
znaku	krzyża.
	 Tygodniowa	praca	katechetyczna	dała	rezultaty,	
bowiem	 trójka	 dzieci	 przystąpiła	 do	 pierwszej	 spo-
wiedzi.	Religijność	katolicka	na	Ukrainie	jest	specy-
ficzna	i	piękna	sama	w	sobie.
	 Coraz	 bardziej	 pokazuje	 ona	 swe	 oblicze,	 na	
którym	jest	wiele	blizn	i	ran	jeszcze	niezagojonych.	
Przed	miejscowym	kościołem	stoi	bardzo	wiele	pro-
blemów,	ale	ważne	jest	to,	że	odwieczna	droga	na-
rodów	w	Rosji	do	wewnętrznej	wolności	 i	Boga	nie	
zarosła	różnorakim	zielskiem	i	mimo	swej	wąskości	i	
krętości	nie	prowadzi	do	nikąd,	u	jej		końca	wyrasta	
świątynia…

Krzysztof	TYBUROWSKI

WIADOMOŚCI	 BRZOSTECKIE.	 Pismo	Towarzystwa	
Miłośników	Ziemi	Brzosteckiej	i	Rady	Gminy	w	Brzost-
ku.
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Nadzwyczajne	zainteresowanie	kulturą

	 Ostatnio	 obserwujemy	 w	 Brzostku	 wzrastają-
ce	 zainteresowanie	 kulturą.	 Niektórzy	 mieszkańcy	
interesują	 się	 szczególnie	 funkcjonowaniem	 domu	
kultury	(zwłaszcza	 lubią	oglądać	 i	demontować	an-
teny	satelitarne).	Nie	brakuje	też	wybitnych	artystów	
malarzy.	 Ich	wspaniałe	 dzieła	można	 było	 oglądać	
na	 ścianach	 budynków	 w	 rynku	 i	 kioskach	 ruchu.	
Przedstawiają	tym	większą	wartość,	że	malowidła	są	
niepowtarzalne	i	nie	ma	tam	ani	jednego	„ortografa”,	
a	tylko	płomienne	i	wzruszające	słowa.
	 Tak	dalej,	a	staniemy	się	jeszcze	bardziej	kultu-
ralnym	narodem!

Naturalne	nawożenia
	
	 Wspaniały	pokaz	stosowania	naturalnych	nawo-
zów	 mogli	 obserwować	 mieszkańcy	 Brzostka.	 Nie	
wiadomo,	kto	wpadł	na	tak	genialny	pomysł	i	rozrzu-
cił	„piękny	naturalny	oborniczek”	na	trawniku	-	obok	
przystanku	autobusowego.	W	samym	środku	rynku	
leży	biedaczek	już	kilka	tygodni,	świadczy	o	dobrym	
guście	 gospodarzy	 i	 uczy	 rolników	 jak	 prawidłowo	
stosować	nawożenie	klombów.	Poleży	jeszcze	pew-
nie	do	wiosny.	Bardzo	jesteśmy	ciekawi	skuteczno-
ści	tego	nowego	sposobu	nawożenia	zieleńców.

Amatorskie	przedstawienia

	 Dotarła	 do	nas	 informacja	o	 likwidacji	 dyskotek	
w	 brzosteckiej	 kawiarni.	 Podobno	 jest	 to	 zasługą	
wspaniale	bawiącej	się	młodzieży.	A	młodzież	bawiła	
się	naprawdę	wspaniale,	o	 czym	świadczyły	 szyby	
wybijane,	niszczone	stale	barierki	przed	kawiarni,	pi-
jackie	okrzyki.
Teraz	 ciekawe	 spektakle	 odbywają	 się	 przed	 inter-
natem	szkoły	rolniczej,	Widzów	na	tych	spektaklach	
mało,	bo	czasem	można	za	to	drogo	zapłacić	i	naba-
wić	się	kilku	guzów.	
Za	to	aktorzy	produkują	się	podwójnie.
	
	
	

BEZROBOTNI
W	gminie	Brzostek	według	stanu	z	dnia	28	sierpnia	
br.	było	89	bezrobotnych.
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ZE SPORTU
LIGA
	 Zakończyły	 sią	 rozgrywki	 rundy	 jesiennej	 klasy	
„B”	w	piłce	nożnej	seniorów.	W	dwóch	ostatnich	ko-
lejkach	drużyny	 z	 terenu	Gminy	Brzostek	uzyskały	
wyniki:

- VI kolejka - 30.09.1990r.
LZS	JANUSZKOWICE	-	LZS	GRUDNA	G.	 0:0
LZS	ŻDŻARY	-	LKS	BRZOSTEK	 	 	 	 1:6

VII kolejka - 7.10.1990r.
LKS	BRZOSTEK	-	LKS	CZARNA	 	 	 	 0:0
LZS	PODGRODZIE	-	LZS	JANUSZKOWICE	 2:0
LZS	GRUDNA	GÓRNA	-	LZS	ŻDŻARY		 	 3:0

Tabela
1.	 LKS	BRZOSTEK	 	 	 	 7	 	 13	 	 25:2
2.	 LKS	CZARNA	7	 	 	 	 1	 	 1	 	 18:7
3.	 LZS	PODGRODZIE	 	 	 7	 	 9	 	 15:9
4.	 LZS	JANUSZKOWICE	 	 7	 	 6	 	 8:12
5.	 LZS	PARKOSZ	 	 	 	 7	 	 6	 	 10:17
ć.	 LZS	GRUDNA	GÓRNA	 	 7	 	 6	 	 9:11
7.	 LZS	ŻDŻARY	 	 	 	 	 7	 	 5	 	 7:18
8.	 LZS	PILZNO	 	 	 	 	 7	 	 0	 	 7:23
	 Bramki	dla	drużyny	LKS	BRZOSTEK	zdobyli:	Pi-
sarek	Bogdan	-	9,	Szymański	Ryszard	-	6,	Betlej	Grze-
gorz	i	Spicha	Tomasz	po	3	oraz	Tułecki	Andrzej	1.

TRAMPKARZE  STARSI
	 Rundę	 jesienną	 zakończyli	 również	 trampkarze	
LKS	BRZOSTEK	uzyskując	dobre	wyniki	w	swojej	gru-
pie	rozgrywkowej:

WISŁOKA	DĘBICA	-	LKS	BRZOSTEK	 	 3:5
LKS	BRZOSTEK	-	LKS	PUSTYNIA	 	 	 2:5
LZS	PASZCZYNA	-	LKS	BRZOSTEK		 	 3:6
LKS	BRZOSTEK	-	CHEMIK	PUSTYNIA	 	 7:1
LKS	STRASZĘCIN	-	LKS	BRZOSTEK	 	 1:1

	 Ogółem	w	5	spotkaniach	drużyna	trampkarzy	uzy-
skała	7	pkt.	oraz	stosunek	bramek	21	:	13	i	zajmuje	2	
miejsce	w	tabeli.

PUCHAR	POLSKI
	 W	 III	 rundzie	 Pucharu	 Polski	 na	 szczeblu	 okręgu	
startowała	 drużyna	 LZS	 Grudna	 Górna	 rozgrywając	
mecz	 z	 Tuchowią	 Tuchów.	 Spotkanie	 zakończyło	 się	
wynikiem	 2:2,	 również	 dogrywka	 nie	 przyniosła	 roz-
strzygnięcia.	Seria	rzutów	kar-nych	(3:2)	zadecydowała	
o	awansie	drużyny	z	Tuchowa.

	 Dyrektor	 GDK	 zaprasza	 na	 Barbórkowy	 Turniej	
Szachowy	9	grudnia	o	godz.	10.00

Leszek	BIENIEK

INFORMACJE KULTURALNE GDK W BRZOSTKU
Repertuar kina GOK „PRZYSZŁOŚĆ”
17	i	18	listopada	-	„JOY”	prod.francuska	od	18	lat	

24	i	25	listopada	-	„MOJA	MACOCHA	JEST	KOSMITKĄ”
	 	 	 	 	 		prod.	USA	od	lat	15

Seanse	filmowe:	 soboty	-	godz.19.00
	 	 	 	 	 niedziele	-	godz.16.00	i	18.00

21	 listopada	 o	 godz.17.00	 program	 rozrywkowy	
„MASZTALSCY	I	 ICH	GOŚCIE”.	Bilety	do	nabycia	w	
GDK	w	cenie	15	tyś.zł.

11	 listopada	odbyła	się	uroczysta	akademia	z	okazji	
72	Rocznicy	Odzyskania	Niepodległości	z	programem	
artystycznym,	przygotowanym	przez	młodzież	 i	dzie-
ci.

Odbył	się	też	konkurs	recytatorski	poezji	narodowej.

Obie	 imprezy	 cieszyły	 się	 dużym	 zainteresowaniem	
mieszkańców	Brzostka.

OGŁOSZENIA, REKLAMY

AGENCJA	USŁUG	TURYSTYCZNYCH
„ŚWIATOWID”

organizuje	atrakcyjne	wyjazdy	zagraniczne.	

Bliższe	informacje	można	uzyskać	w	siedzibie	firmy:

Piotr NAWRACAJ	
ul.	Węgierska	357	
33-125	Brzostek

URZĄD	GMINY	w	BRZOSTKU
świadczy	 odpłatne	 usługi	 kserograficzne	 i	 telekso-
we.

SPÓŁDZIELNIA	BUDOWNICTWA	WIEJSKIEGO		
w	BRZOSTKU

jest	producentem	wysokiej	jakości	materiałów	budowla-
nych	o	atrakcyjnych	cenach	umownych:
*	pustaki	żużlowe	 	 -	4.400,-	zł	za	1	szt.
*	cegła	pełna	kl.100	-	440,-	zł	za	1	szt.
*	drobne	elementy	budowlane.

Spółdzielnia	świadczy	usługi	w	zakresie:
-	 robót	budowlano-montażowych,
-	 stolarki	budowlanej,
-	 transportu	i	sprzętu.

Redakcja	nie	odpowiada	za	treść	ogłoszeń	i	reklam.


