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OD REDAKCJI

	 DRODZY	CZYTELNICY
Po dłuższej przerwie ukazuje się kolejny numer „Wiadomości Brzosteckich”. Przerwa ta była spowodowana 
trudnościami redakcyjnymi. Gazetę tworzył bowiem zaledwie kilkuosobowy zespół na barkach, którego spo-
czywały wszelkie prace redakcyjne, począwszy od pisania artykułów a skończywszy na kolportażu gazety. 
Przy wielu obowiązkach własnych nie było to sprawą łatwą. Z czasem ciężar prac redakcyjnych przerósł możli-
wości skromnego zespołu. Próby jego rozszerzenia nie dały pozytywnych rezultatów. Równolegle rosły koszty 
wydawania pisma, pomimo tego, że całość prac związanych z wydawnictwem wykonywana była społecznie.
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Teraz spotykamy się ponownie. Informujemy Sza-
nownych Czytelników, że nadal redakcja „Wiadomo-
ści Brzosteckich” znajduje oparcie w Towarzystwie 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej oraz w miejscowej Ra-
dzie Gminy.
Nowym współwydawcą jest Centrum Kultury Czytel-
nictwa i Sportu w Brzostku. Liczymy zwłaszcza na  
przychylność Rady Gminy, Zarządu Gminy i Wójta, 
bowiem bez wsparcia materialnego istnienie gazety 
jest niemożliwe.
W 1 numerze napisaliśmy, że od Was Drodzy Czytel-
nicy zależy jakie będzie to nasze pismo. Teraz pra-
gniemy powtórzyć to zdanie i wręcz zaapelować, że 
od Was Drodzy Czytelnicy zależeć będzie istnienie 
„Wiadomości Brzosteckich”.
Nie stanowimy zamkniętego grona. Zapraszamy, do 
współpracy wszystkich mieszkańców naszego regio-
nu. Chcielibyśmy aby problemy każdej wioski znala-
zły się na łamach gazety. Piszcie o swoich kłopotach, 
o tym co można zmienić, polepszyć, co jest godne 
naśladowania, a co zasługuje na naganę tak w życiu 
Gminy jak i sołectwa.
Liczymy na życzliwe przyjęcie po dłuższej przerwie. 
Pytania czytelników o wznowienie „Wiadomości Brzo-
steckich” utwierdzają nas w przekonaniu, że istnieje 
zapotrzebowanie na tego typu wydawnictwo i prace 
nad nim należy kontynuować.
Niniejszy numer, w dużej mierze związany jest z or-
ganizowaną przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w 
Tarnowie i Wójta Gminy Brzostek oraz CKCziS „Pa-
noramą Kultury Gminy Brzostek ‘ 93”. Przy tej oka-
zji składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi 
WOK w Tarnowie mgr Stanisławowi Lisowi za pokry-
cie kosztów wydania 200 egz. „Wiadomości   Brzo-
steckich”. Szczerze liczymy na dalszą przychylność.
Dziękujemy także wszystkim osobom i instytucjom, 
które przyczyniły się do wznowienia naszego pisma.

Od 13 czerwca 1990 r. spotkał mnie zaszczyt spra-
wowania władzy jako Wójt Gminy Brzostek. Gminę 
przejąłem od swojego poprzednika Pana Władysława 
Piłata w dobrej kondycji finansowej, za co jestem Mu 
wdzięczny.
Nasza gmina składa się z 19 wsi i zamieszkuje ją 
ok. 13 tyś. mieszkańców. Ma pięknie ukształtowany 
krajobraz. Teren pagórkowaty pokryty lasami i polami 
uprawnymi, doliny poprzecinane rzekami na czele z 
Wisłoką.
Przejmując to stanowisko chciałem pełnić rolę 
służebną wobec społeczeństwa i dopomóc mu 
w lepszym życiu. Naczelną strategią Rady, Za-
rządu i moją była sprawa dokończenia rozpoczę-
tych inwestycji oraz budowa i modernizacja dróg 
gminnych i wiejskich. Udało się nam w tym roku 

WÓJT GMINY INFORMUJE

oddać do użytku stację uzdatniania wody w Brzostku, 
o wydajności 350m3 wody na dobę. Udzieliliśmy po-
mocy Społecznym Komitetom przy gazyfikacji 9 wsi, 
kilku przysiółków oraz osiedla przy ul. Gryglewskiego 
w Brzostku. Na ten cel udało mi się przywieźć z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warsza-
wie ponad 700 mln. zł. dotacji. Gmina wraz z Radami 
Sołeckimi dodała podobną kwotę.
Została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków 
wraz z kanalizacją o wydajności 50m3 na dobę. W 
gminie działają trzy takie oczyszczalnie. Prowadzona 
jest budowa nowego przedszkola. Intensywnie pro-
wadzi się telefonizację wsi. Chcielibyśmy w tym roku 
zainstalować centralę automatyczną w Brzostku. W 
ramach oszczędności zmieniamy ogrzewanie w szko-
łach z węglowego na gazowe i prowadzimy remonty. 
W tym roku przejęliśmy szkoły. Subwencję oświato-
wą podzieliliśmy pomiędzy poszczególne szkoły w/g 
trzech kryteriów: 
a/ ilość uczniów 
b/ ilość oddziałów 
c/ ilość nauczycieli.
Dyrektorów szkół uczyniliśmy prawdziwymi gospo-
darzami. Dyrektorzy i nauczyciele zadowoleni są, że 
przeszli pod Samorząd i wreszcie poczuli się ludźmi 
wolnymi. Utrzymaliśmy wszystkie sześć przedszkoli 
i biblioteki. Pomagamy służbie zdrowia. Duże osią-
gnięcia mamy przy budowie dróg i mostów, robimy to 
dobrze i tanio gdyż mamy własny sprzęt i tanią eks-
ploatację kruszywa.
Musimy się pochwalić, że dobrze się u nas rozwija 
kultura i sport. Mamy piękny Dom Kultury, obiekt spor-
towy wraz z hotelikiem, trzy boiska do piłki nożnej, 
trzy drużyny piłki nożnej, drużynę szachów i tenisa 
stołowego. Prowadzona jest budowa nowego stadio-
nu w Grudnej Górnej.
W Kleciach znajduje się piękny zalew, który będziemy 
chcieli zagospodarować.
Nowością w gminie była uchwała Rady, że wszyst-
kie pieniądze zebrane przez Sołtysów z podatków, w 
100% wracają na wieś do dyspozycji Rad Sołeckich 
- to zdało egzamin.
Dużym problemem jest bezrobocie - ok. 900 osób. 
Mało zostało zrobione w zakresie ochrony środowi-
ska.
Nie udało nam się utworzyć Straży Wójtowskiej oraz 
przejąć Wytwórni Mas Bitumicznych. Pozostał rów-
nież problem pijaństwa, złodziejstwa, chuligaństwa.
Przyszłość gminy to drobny przemysł rolno-spożyw-
czy.
Chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom, 
zwłaszcza rolnikom za solidne płacenie podatków 
mimo ich trudnej sytuacji materialnej.

Jan CHMURA
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BUDŻET

Budżet gminy za rok 1992 zamknął się po stronie dochodów kwotą 13.744.406,-zł., natomiast planowany na 
1993 r. wynosi 26.525.319,- zł. /po przejęciu szkół przez samorząd/. 
Ważniejsze źródła dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

W zakresie inwestycji, skupiono się na zakończe-
niu inwestycji rozpoczętych jak: Stacja Uzdatniania 
Wody w Brzostku, gazyfikacja wsi Bączałka i Kamie-
nica Górna, zabezpieczenie budynku przedszkola w 
Brzostku
Należy zwrócić uwagę, że całość środków z podatku 
rolnego od indywidualnych gospodarstw rolnych jest 
przekazywana do dyspozycji radsołeckich, których  
działalność w zakresie zaspakajania miejscowych   
potrzeb jest bardzo prężna i odpowiedzialna.

Pozostate środkl wykorzystywane są na utrzymanie 
szkół, przedszkoli, gospodarki komunalnej i mieszka-
niowej, administracji. Coraz większe środki przezna-
cza się na opiekę społeczną, coświadczy o pogłębia-
jącym się zubożeniu społeczeństwa

SKARBNIK GMINY
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URZĄD GMINY
Urząd Gminy jest organem wykonawczym Zarządu 
Gminy i Rady Gminy. Kierownikiem Urzędu jest Wójt, 
który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego 
Zarządu. W tutejszym Urzędzie zatrudnionych jest 31 
pracowników administracyjnych, w tym Wójt i Rad-
ca Prawny /na 1/2 etatu/. Urząd Gminy w Brzostku 
obejmuje swoim zasięgiem 19 wsi, które zamieszku-
je 13 tysięcy mieszkańców. Przeciętnie w ciągu dnia 
przyjmuje się około 200 - 300 interesantów, a w dni 
targowe i wypłat zasiłków dla rolników dwukrotnie wię-
cej. Mieszkańcy gminy przychodzą z różnorodnymi 
problemami do Urzędu, wielu z nich np. naruszenie 
własności, spory sąsiedzkie, sprawy rent i emerytur, 
bezrobocia z uwagi na brak odpowiednich kompetencji 
Urzędu, nie można załatwić pozytywnie, lecz służymy 
informacją, radą.
W budynku Urzędu mieści się biuro geodezji tj. dele-
gatura Urzędu Rejonowego w Dębicy oraz Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia w Tarnowie, w której załatwia 
się sprawy z zakresu rent i emerytur rolniczych. W 
roku 1990 z Urzędem Rejonowym w Dębicy zosta-
ło podpisane porozumienie w sprawie prowadzenia 
przez tutejszy Urząd zadań z zakresu budownictwa i 
komunikacji. W miesiącu kwietniu br. Urząd Rejonowy 
w Dębicy wypowiedział umowę z zakresu komunika-
cji, pomimo protestów ze strony Wójta Zarządu Gminy, 
Radnych. Kierownik Urzędu Rejonowego w Dębicy nie 
wycofał jednak swojej decyzji. Jest to bardzo przykre, 
że obecna władza administracji rządowej nie liczy się 
z samorządem. Wiele czasu zajmuje bieżąca obsługa 
pracowników zatrudnionych przez Urząd. Po przejęciu 
szkół z dniem 1 stycznia tut. Urząd jest największym 
pracodawcą na gminie. Zatrudnia od 400 - 450 pra-
cowników, w tym około 160 nauczycieli i około 60 pra-
cowników obsługi szkół, pracowników bibliotek, domu 
kultury.przedszkoli, szkół zerowych, kierowców straży, 
pracowników interwencyjnych i robót publicznych w 
liczbie około 50 osób, palaczy, obsługę wodociągu, 
operatorów sprzętu drogowego, kierowców, pracowni-
ków opieki społecznej łącznie z siostrami-opiekunkami 
w liczbie 25 osób. 
W związku z tak dużą liczbą osób zatrudnionych ko-
nieczna była reorganizacja zarządzania, polegająca 
głównie na usamodzielnieniu dyrektorów szkół i nie-
których kierowników np. Centrum Kultury, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej. Skom-
puteryzowano pracę w księgowości. W tym roku Urząd 
wszedł w posiadanie pawilonu usługowego koło młyna 
w Brzostku. Mieści się tam referat gospodarki komu-
nalnej wraz z zapleczem. Referat ten został rozbudo-
wany szczególnie w latach 1991 - 1992. Zakupiono 2 
spychy, koparkę-ładowarkę, walec, plugopiaskarkę, 
podczołgówkę, śmieciarkę. Ponadto posiada na stanie 
3 autobusy. Dzięki temu sprzętowi bardzo usprawniło 
się wykonastwo robót w gminie, szczególnie przy bu-
dowie i utrzymaniu dróg. Posiadamy też własne żwiro-
wiska, gdzie koszt wydobycia 1 m3 żwiru wynosił około 
12.000,- zł przy cenie rynkowej około 50.000,- zł. W 
latach 1991 - 1992 wybudowano ponad 25 km dróg, 
kilkanaście mostów, wywieziono 36.000m3 żwiru pod 
budowę dróg.
Zarząd Gminy nadal podejmuje starania w celu rozbu-
dowy gospodarki komunalnej z nastawieniem na za-
bezpieczenie usług dla potrzeb gminy.

GOSPODARKA KOMUNALNA  
l MIESZKANIOWA

Refarat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzę-
du Gminy w Brzostku w swojej działalności zajmuje się:
* budownictwem drogowym, utrzymaniem dróg gmin-

nych i wiejskich /w roku 1992 wykonano ponad 12 km 
nowych dróg na terenie całej gminy/,

* koordynacją budowy mostów przy udziale czynu spo-
łecznego mieszkańców /w roku 1992 wybudowano 
mosty w: Januszkowicach, Bączałce, Głobikówce, 
Zawadce Brzosteckiej oraz rozpoczęto budowę w Na-
wsiu Brzosteckim/,

* zimowym utrzymaniem dróg gminnych i ulic,
* eksploatacją 2 oczyszczalni ścieków w Brzostku,
* eksploatacją wodociągu wiejskiego w Brzostku 

/24.03.1993 r. oddano do użytku nową stację Uzdat-
niania Wody w Brzostku, o wydajności ok. 40 m3 na 
godzinę. Obecnie zapotrzebowanie na wodę wynosi 
ok. 250 m3 /dobę. Istnieje  możliwość podłączenia no-
wych odbiorców/,

* eksploatacją wysypiska sanitarnego w Woli Brzostec-
kiej oraz wywozem śmieci,

* utrzymaniem czystości na Rynku w Brzostku,
* całością spraw związanych z gospodarką mieszkanio-

wą w budynkach będących własnością gminy,
* dowozem młodzieży szkolnej do szkół w Brzostku i 

Siedliskach Bogusz.
L.B.

TELEFONIZACJA
Mając na uwadze fatalny stan techniczny istniejącej sie-
ci telefonicznej na terenie gminy oraz potrzebę instala-
cji większej ilości telefonów mieszkańcy sołectw, które 
zakończyły roboty przy gazyfikacji swoich zagród przy-
stąpili do wykonywania prac telefonizacyjnych. Inicjaty-
wa ta uzyskała poparcie Rady Gminy poprzez podjęcie 
Uchwały zobowiązującej Zarząd Gminy do pokrycia 
kosztów dokumentacji technicznej ze środków budżetu 
gminy oraz umożliwiającej udzielanie ze środków budże-
towych kredytów na cele telefonizacyjne. Z możliwości 
uzyskania kredytu skorzystało 58 osób na łączną kwo-
tę 72.800.000,- zł i środki te zasiliły konta Społecznych 
Komitetów Telefonizacyjnych. Temat telefonizacji podję-
ło 9 sołectw tj: Gorzejowa, Przeczyca, Kamienica Dol-
na, Zawadka Brzostecka, Brzostek, Klecie, Opacionka, 
Januszkowice i Nawsie Brzosteckie. Zaawansowanie 
prac w poszczególnych sołectwach jest różne i tak: wieś 
Gorzejowa już w 1991 r. zakończyła prace przy telefo-
nizacji, co pozwoliło na podłączenie 22 nowych abonen-
tów, wsie Brzostek, Klecie i Zawadka Brzostecka są w 
trakcie wykonywania robót instalacyjnych, a pozostałe 
wsie posiadają opracowane dokumentacje techniczne 
i obecnie gromadzą materiały i środki finansowe. War-
to nadmienić, że w roku ubiegłym została zawiązana 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 
„TELEKOMUNIKACJA DĘBICKA”, której udziałowcem 
jest między innymi gmina Brzostek. Spółka ta uzyskała 
zgodę Ministra Łączności na działalność w dziedzinie 
telekomunikacji w zakresie zakładania i używania urzą-
dzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych oraz świadczenia 
usług za ich pomocą. W spółce tej gmina Brzostek re-
prezentowana jest przez Wójta Gminy mgr Jana Chmu-
rę i członka Zarządu Gminy Pana Stanisława Garstkę.

Insp. d/s budownictwa 
Jan KRÓL
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SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK 
ROLNICZYCH

EKOLOGIA

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Brzostku działalność 
gospodarczą rozpoczęła dnia 1.01.1974 roku. Utwo-
rzona została na bazie działających Kółek Rolniczych 
z terenu gminy Brzostek, za wyjątkiem Kółka Rolnicze-
go w Kleciach, które do spółdzielni przyłączono dopie-
ro dnia 1.06.1975 r.
Rejon, który obsługiwany był przez Spółdzielnię, przez 
kolejne lata działalności ulegał ciągłym zmianom. 
Przyłączane były jednostki Kółek Rolniczych, Międz-
kółkowe Bazy Maszynowe z przyległych gmin będące   
już bankrutem finansowym. Powodowało to znaczne 
obciążenie finansowe dla Spółdzielni, jednak ówcze-
sne decyzje jednostki nadrzędnej zmuszały nas do 
przejmowania tych jednostek.
W celu doprowadzenia przyjętego sprzętu do spraw-
ności technicznej, koniecznym było zaciąganie kredy-
tów, których splata obciążyła Spółdzielnię.
Obecnie Spółdzielnia prowadzi następujące rodzaje 
działalności:
- usługi rolnicze w pracach polowych poprzez działa-

jące w terenie Zakłady Usług Mechanizacyjnych w 
Nawsiu Brzosteckim i Januszkowicach,

- usiugl transportowe ciągnikami i samochodami,
- usługi naprawcze sprzętu rolniczego i samochodo-

wego łącznie z badaniami technicznymi ciągników,   
przyczep rolniczych, motocykli oraz samochodów    
osobowych i ciężarowych,

- produkcja części zamiennych do maszyn rolniczych i 
drobnych narzędzi rolniczych (brony ciągnikowe, kul-
tywatory ciągnikowe i konne),

- usługi remontowo-budowlane, instalacyjne,
- zaopatrzenie rolników w artykuły do produkcji rolnej 

(sklep w Brzostku, oraz sprzedaż w ZUM Januszko-
wice).

Przychody z całokształtu działalności gospodarczej 
za rok 1992 wynosiły 10.682.403,-zł., z czego prawie 
55% stanowią przychody z działalności warsztatu na-
prawczego w Brzostku. Zaznaczyć należy, że zakład 
ten swoją działalnością utrzymuje Spółdzielnie w do-
brej sytuacji finansowej. Wynik ten to zasługa przede 
wszystkim produkcji - sprzedano łącznie na kwotę 
4.663.000,- zł. różnych wyrobów, tj.: ząb kultywatora 
ciągnikowego, jarzemko zęba kultywatora, redliczkę 
zęba kultywatora, ząb brony sprężonej, redliczkę zęba 
brony sprężonej, nóż glebogryzarki, bronę sprężynową 
konną, parą kół zębatych glebogryzarki, kultywator cią-
gnikowy zawieszany, bronę zębatą zawieszaną.
W dalszym ciągu kontynuowane są prace nad posze-
rzeniem produkcji warsztatowej, jak również i działal-
ności usługowej na warsztacie naprawczym.
Niepokojące natomiast są wyniki jak i dalsza perspek-
tywa utrzymania zakładu remontowo-budowlanego. 
Brak frontu robót zapewniających pełne wykorzystanie 
posiadanych mocy wpływa ujemnie na wyniki finanso-
we oraz dyscyplinę pracy. W przypadku, gdy nie będzie 
zabezpieczenia spisu zadań na pełne zatrudnienie 
trzeba będzie się koniecznie zastanowić nad dalszym 
funkcjonowaniem tego zakładu. W ramach uruchamia-
nia działalności handlowej adoptowana została część 
hali naprawczej na sklep. Obecnie w dość szerokim 
zakresie oferujemy prawie wszystkie artykuły do pro-
dukcji rolnej łącznie z drobnymi maszynami rolniczy-

mi. Ponadto prowadzimy praktyczną naukę zawodu 
w Zakładzie Naprawczym w Brzostku. Obecnie naukę 
kontynuuje 12 uczniów w zawodach mechnik maszyn   
rolniczych oraz tokarz-frezer.
Zaznaczyć należy, że zatrudnienie z roku na rok spa-
da w granicach 8-10 osób. Spowodowanene jest to 
przede wszystkim przejściem na rentę lub zwolnienia-
mi dyscyplinarnymi. Zwolnień grupowych dotychczas 
nie dokonywaliśmy. Jednym z poważniejszych proble-
mów są niskie średnie płace naszej załogi. Wynikają 
one z niskiej normy wynagrodzeń, jaką Spółdzielnia 
posiada, a przekroczenie, której wpędziłoby nas w po-
datek od ponadnormatywnych wynagrodzeń, na który 
Spółdzielnię nie stać. Analizując przedstawione wyniki 
oraz strukturę Spółdzielni, jak również dopasowując 
się do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej ko-
niecznym jest i celowym przeprowadzenie w naszej 
Spółdzielni procesu restrukturyzacji, które to działanie 
będzie miało na celu przekształcenie zakładu w inne 
struktury. Powinno to doprowadzić do zahamowania 
spadku zatrudnienia, zminimalizować koszty. Struk-
turę usług i produkcji dopasować należy do potrzeb 
miejscowej ludności.. Myślę, że przy dobrze zorgani-
zowanym współdziałaniu samorządu z kierownictwem 
naszej jednostki uda się nam przeprowadzić w dość 
krótkim czasie zamierzony proces restrukturyzacji, któ-
ry przyniesie oczekiwane efekty gospodarcze.

PREZES ZARZĄDU 
Spółdzielni Kółek Rolniczych 

mgr Eugeniusz ŁAZOWSKI

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brzostku prowadzi 
działalność doradczo-upowszechnieniową wdrożenio-
wą w zakresie spraw ogólnorolnych oraz wiejskiego 
gospodarstwa domowego. Dział Wiejskiego Gospo-
darstwa Domowego propaguje w terenie zagadnienia 
dotyczące:
- ochrony środowiska naturalnego,
- proekologicznych systemów produkcji rolnej /rolnic-

twa opartego na naśladowaniu przyrody, bez sto-
sowania środków chemicznych, prowadzącego do 
produkcji żywności o wysokich parametrach zdrowot-
nych/,

- racjonalnego żywienia rodzin w oparciu o naturalne 
produkty, wyprodukowane we własnym gospodar-
stwie oraz niekonwencjonalne metody przygotowania 
potraw,

- eliminowanie z żywności produktów szkodliwych dla 
zdrowia, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, 
otyłości,

- ziołolecznictwa,
- estetycznego zagospodarowania zagród wiejskich - 

prawidłowej architektury wsi, urządzania ogródków 
kwiatowych, funkcjonalnego urządzania mieszkań,

- ogrodnictwa przydomowego,
- ekonomicznego gospodarowania oraz alternatywnych 

źródeł dochodu w tym m.in. agroturyzmu, zakładania 
małych zakładów przetwórczych oraz usługowych.
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Bardzo dużym zainteresowaniem wśród kobiet wiej-
skich cieszą się zagadnienia z zakresu: ogrodnic-
twa, ekologii oraz racjonalnego żywienia rodzin. 
W tej dziedzinie również prowadzona jest szeroka 
działalność oświatowa.
W latch 1992 - 93 zostały przeprowadzone 4 kursy 
- 50 godzinne „Ekologiczna uprawa warzyw” w miej-
scowościach: Januszkowice, Klecie, Grudna Górna, 
Brzostek. Uczestniczyło w nich 95 osób. Tematyka 
kursów obejmowała wybrane zagadnienia z ochrony 
środowiska /gleby, powietrza, wody/, ogólnych pod-
staw rolnictwa ekologicznego, podstawowe wiado-
mości o uprawie poszczególnych gatunków warzyw 
uwzględniające prawidłowe zmianowanie, sąsiedz-
two roślin, biologiczne metody ochrony roślin, zbiór 
i przechowywanie.
W ramach zajęć praktycznych zostały przeprowa-
dzone pokazy zakładania pryzmy kompostowej w 
4 gospodarstwach uczestniczek kursów. Rozpro-
pagowana została również przyspieszona uprawa 
warzyw pod włókniną. Na terenie gminy Brzostek 
powstały 3 Kluby Ekologiczne w miejscowościach: 
Brzostek, Grudna Górna, Januszkowice, w których 
kobiety - byłe uczestniczki kursów ekologicznych 
pogłębiają wiedzę z zakresu: ekologii, racjonalnego 
żywienia rodzin, higieny produkcji żywności, zielar-
stwa. Obecnie na terenie Brzostka realizowany jest 
3 letni „Program doradczy - ekologiczna produkcja 
owoców i warzyw w sadzie przydomowym i warzyw-
niku”, który ma na celu przygotowanie gospodyń do 
uprawy owoców i warzyw na potrzeby własnego go-
spodarstwa domowego metodami ekologicznymi i 
biodynamicznymi, a w przyszłości zachęcić do prze-
stawienia gospodarstwa na ekologiczne. W ramach 
tego programu została zorganizowana wycieczka 
szkoleniowa do Instytutu Sadownictwa i Kwiaciar-
stwa w Brzeznej, gdzie rolnicy zostali zapoznani z 
nowymi gatunkami i odmianami drzew owocowych 
i krzewów jagodowych, oraz prawidłową ich agro-
techniką. Szczególnym zainteresowaniem uczest-
ników cieszyła się kwaterowa sadu prowadzona 
metodą ekologiczną. W szkółce Instytutu w Łososi-
nie Dolnej zakupiony został kwalifikowany materiał 
szkółkarski i odporne na choroby i mróz odmiany 
roślin sadowniczych.
Zimą br. został przeprowadzony kurs sadownic-
twa - 30 godz., na którym zostały przedstawione 
zagadnienia z zakresu przygotowania stanowiska 
pod sad, doboru odmian, prawidłowego formowa-
nia koron drzew, pielęgnacji, ochrony biologicznej. 
W gospodarstwie Haliny Cisoń współpracującym z 
Ośrodkiem Doradztwa Rolnego, został przeprowa-
dzony pokaz cięcia nowo posadzonych drzewek 
oraz na bieżąco prowadzone będą pokazy formo-
wania koron.

Gospodynie realizujące program zostały również 
zapoznane z nowymi odpornymi na choroby od-
mianami warzyw, uprawą warzyw mało znanych 
/oberżyny, kawonu, melonu, cykorii, brokułów/. 
Otrzymały również nasiona marchwi i buraka ćwi-

kłowego ze Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych z 
Krzeszowic - odmian, które nie gromadzą szkodli-
wych szotanów w korzeniach. Na bieżąco będą rów-
nież prowadzone szkolenia z zakresu sporządzania 
biologicznych preparatów do ochrony roślin, przygo-
towania gnojówek roślinnych do dokarmiania roślin 
oraz sporządzania kompostu. W Brzostku został 
również uruchomiony Punkt Ekologiczny Zaopatrze-
nia Ogrdniczego prowadzony przez Panią Jadwigę 
Ogrodnik, gdzie można zakupić ekologiczne środki 
do produkcji rolnej oraz fachową literaturę. Obecnie 
zbierane są zamówienia na kwalifikowany materiał 
szkółkarski do nasadzeń jesiennych, w tym również 
maliny jednorocznej /odmiany Polana/.
ODR prowadzi również współpracę z Fundacją 
Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie. 
Fundacja bierze udział w organizowanych na tere-
nie gminy szkoleniach, wystawach, kiermaszach 
oraz pomaga w zaopatrzeniu w środki ekologiczne. 
Kobiety wiejskie interesują się również właściwym 
przechowywaniem produktów, przetwórstwem oraz 
sporządzaniem nowych wartościowych posiłków. W 
tym zakresie były prowadzone pokazy żywieniowe z 
przetwórstwa owoców , warzyw i ziół, sporządzania 
surówek, sałatek oraz zagospodarowania nadwyżek 
mleka w gospodarstwie.
Zimą br. został przeprowadzony „Kurs racjonalnego 
żywienia rodziny” - 50 godz. w Januszkowicach, któ-
ry ukończyło 25 kobiet i dziewcząt wiejskich. 
Jedną z prowadzonych form szkolenia w terenie 
jest organizowanie wycieczek szkoleniowych. W 
ciągu ostatnich 2 lat działalności ODR-u. w tej for-
mie szkolenia wzięło udział 250 osób. W programie 
wyjazdów szkoleniowych było zwiedzanie gospo-
darstw ekologicznych, małych zakładów przetwór-
czych, zwiedzanie Instytutów Naukowych /Skiernie-
wice, Nowy Dwór/ przykładowe urządzanie kuchni i 
estetyczne zagospodarowanie zagrody. Każdy wy-
jazd połączony był z fachowym wykładem, zakupem 
roślin ozdobnych i owocowych oraz zwiedzaniem 
na trasie wycieczki atrakcyjnych zakątków naszego 
kraju.
Bazą dydaktyczną w dokształcaniu kobiet i dziew-
cząt wiejskich są 3 gospodarstwa współpracujące z 
ODR-em, w których organizowane są prezentacje. 
Oprócz doradztwa grupowego, prowadzimy również 
poradnictwo indywidualne w gospodarstwach rol-
nych oraz Punkcie Doradztwa ODR w Brzostku.

ZofiaSKÓRSKA
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KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH

Od szeregu lat działa w Brzostku Koło Gospodyń 
Wiejskich. Jest to organizacja zrzeszająca około 50 
członkiń.
Wiele z nich to kobiety zajmujące wysokie stano-
wiska zawodowe, a także gospodynie prowadzące 
gospodarstwa rolne.
BrzostecRfe KGW od dawna słynie z aktywności na 
polu działalności społeczno-kulturalnej. Tradycją już 
stały się spotkania z okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki, 
Andrzejek, Wigilii Bożego Narodzenia, Świąt Wiel-
kanocnych.
Przy bogato zastawionych stołach, degustując sa-
modzielnie przygotowane potrawy, spotykają się na-
uczycielki, rolniczki, gospodynie, wymieniając swoje 
uwagi, spostrzeżenia, dyskutując o życiowych pro-
blemach. Na tych spotkaniach zawsze jest wysoka 
frekwencja i miła atmosfera. Urozmaica je często 
prelekcja, bądź wykład pań z Ośrodka Doradctwa 
Rolniczego, z którym Koło ściśle współpracuje. Tu 
rodzą się propozycje ciekawych wycieczek tury-
styczno-krajoznawczych i szkoleniowych, poszerza 
się wiadomości z zakresu prowadzenia gospodar-
stwa rolnego, ekologii, zdrowego żywienia. Wymie-
nia się doświadczenia organizując wystawy i kursy 
robótek ręcznych: haft, szydełkowanie, dzierganie.

Jest to ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu. 
Potrzeba takich kontaktów jest duża, świadczy o 
tym fakt, że rozpoczęto starania o przydział środków 
na budowę własnego lokalu. Dzięki pomocy finan-
sowej i przychylności Banku Spółdzielczego, któ-
ry udostępnił pomieszczenia w „Starej Kasie” oraz 
wykorzystując własne środki finansowe, dokonano 
kapitalnego remontu tego pomieszczenia. Wymaga 
on jeszcze urządzenia. Koło Gospodyń Wiejskich 
liczy na pomoc miejscowego GS-u, który od daw-
na sponsoruje tę działalność poprzez utrzymywanie 
„Ośrodka Nowoczesnej Gospodyni” - dotychczaso-
wej siedziby Koła.
Niedawno Rada Nadzorcza tej Spółdzielni odpo-
wiednią uchwałą wyraziła zgodę na przekazanie 
potrzebnych urządzeń, za które KGW już zapłaciło. 
Kobiety pragną aby lokal ten służył środowisku całej 
gminy i był ośrodkiem koordynującym pracę wszyst-
kich kół w terenie.
W przyszłości zamierza się prowadzić w nim dzia-
łalność gospodarczą i usługową, która pozwoliłaby 
na utrzymanie tego ośrodka. Czy to się uda? Okaże 
przyszłość. W każdym razie kobiety z brzosteckiego 
KGW mają nadzieję, że pokonają wszystkie prze-
szkody i trudności piętrzące się w tym przedsięwzię-
ciu.

Elżbieta MICHALIK

Członkinie Klubu Twórców Ludowych Kola Gospodyń Wiejskich 
w Januszkowicach

Klub	zrzesza	56	osób.	Jego	
Kierownikiem	jest
Pani Anna Pieniądz. 

Członkinie zajmują się
* szyciem strojów ludo-

wych,
*	 haftem,
* robótkami ręcznymi
* dziewiarstwem ręcznym
*	 przygotowaniem	i	prezen-

tacją regionalnych potraw



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIEstr. 8

WSPOMNIENIA
W SZKOLE LUDOWEJ

W BRZOSTKU
ANDRZEJ JÓZEFCZYK (1816-1878) działacz niepodle-

głościowy, dyrektor Seminarium 
Nauczycielskiego	 w	 Krakowie,	
członek honorowy Towarzy-
stwa	Nauczycielskiego.

„Po dwóch latach nauki w Pilźnie odesłali mię rodzice do 
mego dziada Nowińskiego do Brzostka, zapewne dlatego, 
że rodzice moi nie mając naukowego wykształcenia żad-
nego, nie mogli się przekonać o postępach jakie robiłem 
i mówili: „Ej, co się ta dziecko w Pilźnie nauczy”. Dziad 
zaś miał wprawdzie niewiele nauki, ale umiał się wypi-
sać. Stąd też zawsze był pisarzem cechowym i miał we 
wszystkim bystre pojęcie. Pod jego to okiem uczyłem się 
pilnie i wiem, żem wiele korzystał. Nauczyciel Monaster-
ski był człowiekiem wiekowym, głuchy i słabo widział, a 
czasami i głowę zalał: trudno mu też było widzieć wszyst-
ko, co chłopcy i dziewczęta razem broili /razem bowiem 
wszystko siedziało w szkole, tak, jak to po szkołach try-
wialnych jest zwyczaj/.
Wzbogaciwszy umysł w tę wiedzę, jaką można było nabyć 
w Brzostku, udałem się z woli rodziców do Jasła, dokąd 
także, wywdzięczając mój dwuletni pobyt u dziada, naj-
młodszego jego syna, a mojego wuja, rodzice moi wysła-
li”.
/A. Józefczyk, w Szkołach małego miasteczka i w gminazjum tar-
nowskim 1821-1830, w: Galicyjskie wspomnienia szkolne, wyd, 
A. Knot, Kraków 1955, s. 50/

STEFAN TRACiŁOWSKI	 (1883-1984)	 nauczyciel	 i	 kie-
rownik Szkoły Powszechnej w 
Brzostku, w dwudziestoleciu 
międzywojennym współzało-
życiel i aktywny działacz spół-
dzie!ni i towarzystw oświato-
wych.

Urodziłem się 1 września 1883 r. w Siedliskach-Bogusz. 
Mieszkałem niedaleko od kościoła przy gościńcu prowa-
dzącym do Brzostka. Byłem wśród dzieci najstarszy.
Z pierwszego małżeństwa ojca miałem trzech braci i sio-
strę. Po drugim małżeństwie ojca miałem znów dwóch 
braci, a po trzecim jedną siostrę. Powodziło się dość do-
brze ale ojciec chcąc więcej zarobić pojechał do Ameryki.
Dużo  pieniędzy wydał na  drogę, a tam zaczął chorować. 
Lekarze powiedzieli mu, że jeśli chce żyć musi wracać do 
Europy. Zapożyczył się więc na drogę i wrócił.
Był tam 1,5 roku. Pogorszyła się sytuacja w rodzinie. Oj-
ciec jednak będąc wiejskim krawcem i mając trochę pola 
szybko zarobił i spłacił dług.
Chodził także do dworu do roboty do starego pana Bo-
gusza.
Ludzie wtedy nie umieli ani czytać, ani pisać. Wiedzieli, 
że jest cysorz, że trzeba go słuchać i do wojska pójść. Nie 
wyobrażali sobie, że dalej jest jakiekolwiek państwo.
Uważali, że wszystko należy do cysorza. Ludzie nie zda-
wali sobie sprawy, że Polska ma być wolna; a nawet sło-
wa „Polska” w ogóle nie używano. W kościele też na ten 
temat nic nie mówiono, bo było zakazane. Na miejscu w 
Siedliskach żadnych sklepów nie było. Aby coś kupić cho-
dzono do Brzostka na targi.
Były one co dwa tygodnie we środę. W taką jedną środę 
ludzie wracając z jarmarku mówili, że się Brzostek pali. Ja 
miałem wtedy chyba 5 lat.

Gdy ukończyłem 6 lat poszedłem do trzyklasowej szkoły 
w Siedliskach.
Szkoła stała zaraz koło starego kościoła. Był tam jeden 
nauczyciel. Często bił kijem lub trzciną w rękę. Gdy raz 
się spóźniłem na popołudniowe lekcje (przyszedłem na 
koniec pacierza), to tak oberwałem, że jego nazwisko pa-
miętałem przez długie lata. Po nim byli nauczycielami To-
masz i Władysław Gawroński, po nich Dyrcz.
W szkole wisiał portret cysorza. Nauka odbywała się w ten 
sposób, że po południu uczyły się pierwsza i druga klasa, 
przed południem trzeci i czwarty rocznik razem, a po nich 
piąty i szósty także razem.
Każda klasa uczyła się gdzieś godzinę dziennie. Dzieci 
chodziło do szkoły bardzo niewiele, w jednej klasie było 
ich około 15, a dochodziły ze Smarżowej, Głobikówki i 
Siedlisk. W szkole uczyliśmy się pisać, czytać, a w trzecim 
i czwartym roczniku także tabliczki mnożenia.
Potem były ułamki. Dawałem sobie jakoś z tym radę.
Równocześnie odbywała się też nauka religii.
W drugiej klasie ks. Rumiński powiedział, że jak się na-
uczymy katechizmu, to pójdziemy do komunii.
Ja też się wyuczyłem, ale przystąpiłem tylko do spowie-
dzi, do komunii zaś na drugi rok. Bytem także ministran-
tem i bardzo tego pilnowałem. Nawet w największy mróz 
chodziłem na roraty do kościoła.
Pewnego razu przyszedł do mego ojca nauczyciel, aby 
coś uszyć. Namawiał przy tym rodziców, aby wysłali mnie 
dalej na naukę do Brzostka.
Zapadło też postanowienie, że będę się dalej uczył. Do 
szkoły brzosteckiej poszedłem jako jeden z pierwszych ze 
Siedlisk.
Był wtedy rok 1895.
Pojawił się jednak pewien kłopot. Mianowicie w czterokla-
sowej szkole w Brzostku w trzeciej klasie uczono języka 
niemieckiego, a ja w ogóle nie miałem o nim pojęcia. Jed-
nak nauczyciel z Siedlisk - Tomasz Gawroński - poduczył 
mnie trochę i zdałem do klasy czwartej.
Egzaminy wypadły pomyślnie i zacząłem dalej uczyć się 
w Brzostku. Była to jednak ciężka nauka, bo musiałem 
codziennie chodzić do Brzostka z Siedlisk.
Z domu wychodziłem w nocy i wracałem w nocy. Jednego 
razu, gdy szedłem do szkoły, widziałem cud jaki opisuje 
Sienkiewicz w „Potopie” . Mianowicie z ostatniej górki zo-
baczyłem kościół brzostecki unoszący się w chmurach, a 
domów żadnych nie było widać.
Szkoła brzostecka mieściła się w małym parterowym dom-
ku, wzniesionym z drewna w sadzie, niedaleko kościoła. 
Mieszkał tam kierownik Michniak. Była też jedna lub dwie 
sale lekcyjne. Nauka odbywała się także w kilku domach 
na rynku. Czwarta klasa uczyła się w magistariacie. W 
tym okresie uczyło w Brzostku chyba pięciu nauczycieli 
(m.in. kierownik Michniak, Szczepański, Mrozówna z Jo-
dłowej i Zofia Tułecka).
W klasie czwartej uczono nas polskiego, rachunków, nie-
mieckiego. Podczas lekcji polskiego nauczyciele mówili 
też o przeszłości Polski. Gdy skończyłem czwartą klasę 
wydawało się, że moja kariera także się skończyła, bo ro-
dzice nie mieli pieniędzy, aby mnie wysłać dalej. Szczę-
ściem kierownik szkoły Michniak uczył prywatnie Forysia 
z Opacionki w zakresie piątej i szóstej klasy, więc za nie-
wielką opłatą wziął i mnie. 
Uczyłem się tak od października do czerwca, a potem sta-
nąłem do egzaminów w Jaśle.
Potem poszedłem do Seminarium Nauczycielskiego   do 
Tarnowa.
Uczyłem się tam 5 lat. Mieszkałem w internacie, jedzenie 
dostawałem za darmo. Rodzice nie musieli nic za mnie 
płacić. Do internatu przyjmowano bowiem biednych.
 
/Wspomnieiia spisane na podstawie relacji ustnej S. Traciłow-
skiego w 1982 roku/.
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Ks. JÓZEF JAŁOWY (1885-1954) proboszcz parafii Chry-
stusa	 Króla	 w	 Rzeszowie,	 opiekun	
ubogich, doktor teologii, historyk, 
publicysta.

Moje pierwsze lata w szkole ludowej w Brzostku 1893-1897.

Pamiętam jak pewnego popołudnia, gdzieś to było w sierp-
niu lub we wrześniu, moja droga Mamusia kazała mi się 
umyć, włożyć świeżą koszulę, obuć tak poszliśmy oboje 
do dyrektora szkoły Michniaka w Brzostku, by poprosić go, 
aby mnie przyjął do swej czteroklasowej ludowej szkoły. W 
Skurowej bowiem nie było szkoły. W ogóle w owym czasie 
były szkoły po miasteczkach i większych wsiach. Dopiero 
po uchwale sejmowej w r. 1905, że każda wioska ma mieć 
szkolę, zaczęto ów plan realizować...
Szkoła w Brzostku dawała dużo, uczyła dobrze, przygoto-
wując zdolnych uczniów do gimnazjum. Jak daleko sięgał 
zasięg tej brzosteckiej szkoły nie wiem. Czy ona była szkołą 
tylko parafialną? Dość, że do niej chodzili delegaci ze wsi 
parafii brzosteckiej i my w małej liczbie intruzi z obecnej 
parafii, tj. przeczckiej. Jeden uczeń - Stefan Traciłowski - 
chodził ze Siedlisk... Widać byliśmy z łaski tylko przyjęci, 
kiedy dyrektor na wstępie powiedział do mamy: „Ja	go	za	
jakie głupie 5 jaj przyjmował nie będę”. Mamusia jakoś to 
załagodziła i często łagodziła i w czasie mej nauki, a ile razy 
załagodziła, tym lepiej się uczyłem, jak to wyznał dyrektor. 
Zwracał się też do nas z apelem o konia na zwożenia zboża 
lub ziemniaków... Piszę to dlatego, aby podkreślić rzutkosć, 
obrotność mojej drogiej mamy, która zdobyła się na krok 
stanowczy, iż mnie w ogóle chciała uczyć i to pierwszego i 
jednego na razie z całej wsi, jeżeli chodzi o średnie szkoły.
Chodziłem do szkoły w Brzostku 4 lata. Nauka może nie 
była taką ciężką dla mnie, jak chodzenie, a szczególnie wy-
stawanie przy rzece, aby się przewieźć przez Wisłokę na 
promie. Ponieważ Piątkowi przewoźnikowi się nie płaciło, 
jeno ze względów towarzyskich to robił, trudno było żądać, 
aby dla mnie przychodził przewozić. Mimo, iż potem chodzi-
łem ze sąsiadem Jasiem Szczepanikiem, to jednak trzeba 
było czekać aż ktoś /starszy/ przyjdzie. Tym czasem trze-
ba było namarznąć się do syta tak, iż raz dochodząc do 
Brzostka już myślałem położyć się na śniegu, bo już bólu 
w nogach i rękach znieść nie mogłem. Nauka odbywała się 
rano i po południu, a więc siedziało się te godziny w szko-
le, bo było prawie niemożliwością obejść do domu i wrócić 
się na czas. Gdy nam klasy nie dano spędzaliśmy czas w 
karczmie grając „we wojnę”, albo w zimie ślizgając się na 
jeziorze i rzekach...
W pierwszej klasie uczyfa nas Pani, której nazwiska nie pa-
miętam; dobra osoba, ale słaba dla dzieci. Kiedyś ta Pani 
nie mogła sobie dać rady z nami i poszła uczyć 4 klasę, a 
do nas przyszła na tę lekcję p. Mrozówna. Tak trzcinką wy-
wijała jak Wołodyjbwski szabelką i wnet był rygor w klasie, 
przy czym i mnie się dostało...
Ta pierwsza dobra Pani poszła podobno na posadę do Sze-
rzyn, a do nas przyszła Zahorska, poważna Pani. Dobrze 
uczyła, ale gdzieś na drugi rok umarła - jak mówiono, na 
suchoty. W drugiej i trzeciej klasie uczyła nas p. Hoffich, 
dobra osoba, lecz słaba.
Uczniowie jej dokuczali, czasem ich pobiła złośliwie. Ponie-
waż ta Pani nie miała nikogo, a sama się bała spać, prze-
to moje siostry czasami tam przebywały, choć niechętnie, 
bo kto chciał starego znosić. Raz pamiętam, był w szkole 
inspektor z Pilzna w mundurze austriackim dla cywilnych. 
Były też egzaminy wobec rodziców. Moja mamusia słuchała 
jak licho odpowiadałem z religii o potopie, tak że katecheta 
Ks. Wołczański coś dużo dopowiadał i mnie korygował. Do-
piero w 4 klasie pojąłem wartość nauki, uczyłem się pilnie, 
celowo, gdyż mówiono, że może mnie dadzą do gimnazjum 
w Jaśle. Pomagał w tym Pan dyrektor, który bił dobrze, ale 
i uczył dobrze.

Nauczył nas wiele z historii Polski i gramatyki. Jemu to po 
matce zawdzięczam, iż poszedłem do gimnazjum, bo ciągle 
matce powtarzał, iż moje zdolności mogą udźwignąć cię-
żar szkół średnich. Pamiętam także Pana Szczepańskiego, 
późniejszego długoletniego dyrektora szkoły brzosteckiej, 
który w 4 klasie uczył nas śpiewu i rysunku. Piękny głos 
miały jego skrzypce. Mówił, że wartają 30 reńskich, a za tę 
kwotę wówczas kupowało się krowę. Zaimponował mi Pan 
Szczepański najbardziej posiadaniem takich drogich skrzy-
piec. W 1894 r. był wielki obchód Kościuszkowski w Brzost-
ku. l ognie bengalskie były i nabożeństwo jakieś wielkie ale 
myśmy stali na dworze. Strzelano tak, iż ręce trzymałem 
w uszach, a bałem się strzałów zawsze, nawet jako stary 
ksiądz. /.../ Milicja stała, a przed nią Tułecki Andrzej krzy-
czał: „Do paradnego ognia się gotuj, cel, pal”... Podobnie 
było w wielkie święta, aż ksiądzu Szymkiewiczowi było za 
dużo tych strzałów /tym bardziej, że o jakąś konkurencję z 
Tułeckim wojna była/. Ale to zdarzyło się później. Kilka razy 
śpiewałem z innymi uczniami w chórze, podobno drugim 
głosem. W ogóle kościół przeczycki w ciągu 4 lat jakby dla 
mnie nie istniał; był tylko Brzostek. Tu odbyłem pierwszą 
spowiedź, Komunię świętą i wszystkie inne spowiedzie w 
Brzostku odbywałem. Do Przeczycy chodziłem tylko na 
wielkie święta, lub gdy ksiądz, albo kto ze wsi umarł, na 
pogrzeb../.../

Moje szkoły średnie w Jaśle w latach 1897- 1905.

Kiedy wstąpiłem do szkoły brzosteckiej miałem lat 7 1/2, a 
gdy wchodziłem w progi gimnazjalne miałem lat 11 1/2.
Pojechało nas do Jasła /a ja po raz pierwszy to miasto oglą-
dałem/ czterech ze szkoły brzosteckiej, a z nami poczciwy 
dyrektor Michniak. Wprawdzie on tam nic nie miał do po-
wiedzenia, ale dla nas jego obecność była otuchą. Zdało 
nas dwóch: Leja z Jodłowej i ja; dwóch padło, między tymi 
Waluś ze Skurowej, którego ojciec nie chciał dawać do dal-
szej szkoły, ale na prośbę mojej matki, abyśmy razem byli 
w szkołach, spróbował szczęścia i to bez skutku. Zdawało 
się rano i po południu, cały dzień.
Rano pisemnie, po południu ustnie. Pytano mnie niemiec-
kiego i rachunków, resztę darowano. Pytał także ksiądz re-
ligii tych, co mieli z przedmiotu dostatecznie.
Jakoś zdałem, może nie tyle dzięki moim zdolnościom, co 
modlitwom mojej matki. Tak się czułem po tym zmęczony, 
iż mnie ani ciastko dane przez matkę po egzaminie /rzecz 
wyjątkowa na wsi/, nie ucieszyło, ale na wozie położyłem 
się spać z moim kolegą i tak dojechaliśmy do Skurowej już 
wieczorem.
Pamiętam jak dziś smutną twarz ojca mego kolegi, który nie 
zdał do gimnazjum. Wakacje spędziłem jak zwykle na pracy 
w polu, przy pasieniu bydła, koni.
Po wakacjach, w uszytym uniformie gimnazjalnym posze-
dłem do kościoła do Przeczycy, ale tak się wstydziłem tego 
wyróżnienia, żem ani do spowiedzi nie poszedł, choć matka 
mi nakazywała.
Jeszcze człowiek nie rozumiał Ciebie Boże, iż to wszyst-
ko i to zdanie do gimnazjum, to tylko łaska i dobroć Twoja. 
Nauka w pierwszej klasie szła mi dość słabo, bo choć ze 
mną był na stancji starszy o dwa lata krajan, bo z Nawisia 
Brzosteckiego Grygiel Józef /obecnie ksiądz dziekan/ i bę-
dący już w 7 klasie Ogrodnik Jaś, ale obydwaj hołdowali 
powszechnej wówczas zasadzie, aby profesora okpić...

/Ks. J. Jałowy, Mój życiorys, rkps, s. 25-36, 41-44/

Wspomnienia wybrał i do druhu przygotował ks. Bog-
dan Stanaszek. Redakcja zwraca się do PT Czytelni-
ków z propozycją nadsyłania wspomnień związanych z 
brzostecką szkołą. Ciekawsze fragmenty opublikujemy 
w kolejnych numerach naszego pisma.
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WYWIAD

„... Nie o to chodzi, 
żeby tak jak drzewo 
- szumieć
Lecz, żeby - rosnąć 
i w konary i w korzenie 
l żeby chcieć! l żeby móc! 
l żeby umieć...”

Franciszek RZESZUTEK
Kierownik 

Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Brzost-
ku

Dorota Ogrodnik: W miesiącu kwietniu br, minął rok 
od momentu kiedy to wygrałeś konkurs na stanowi-
sko dyrektora Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 
w Brzostku i decyzją Zarządu Gminy powołany zosta-
łeś do pełnienia tej funkcji. Czy zechciałbyś się bliżej 
przedstawić naszym czytelnikom?

Franciszek Rzeszutek: Z przyjemnością. Urodziłem 
się w podtarnowskiej wsi - Bobrowniki Wielkie (gm. 
Żabno). Pochodzę z rodziny robotniczo-chłopskiej. 
Jestem absolwentem Technikum Rolniczego. W la-
tach 1974-75 na bazie Uniwersytetu Ludowego im. W. 
Witosa w Wierzchosławicach k/Tarnowa ukończyłem 
pomaturalny, stacjonarny kurs kwalifikacyjny II stop-
nia z dziedziny pracy społeczno-kulturalnej pod au-
spicjami Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie. 
Moją specjalnością jest taniec towarzyski. Od 1975 
roku zawodowo związany z pracą K-O w środowisku 
wiejskim.

Dorota Ogrodnik:	 Centrum	 Kultury	 Czytelnictwa	 i	
Sportu - w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy to 
coś nowego. Co to jest?

Franciszek Rzeszutek: Na mocy uchwały Nr XVI z 
dnia 6 grudnia 1991 roku - decyzją Rady Gminy utwo-
rzone zostało Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 
w Brzostku, którego zasięg działania obejmuje teren 
całej gminy. W skład jego wchodzą: 
a/ Dom Kultury

- kino z salą widowiskową,
- athletic club - siłownia
- kawiarnia (telewizja satelitarna, video-club, bilard)
- sala konferencyjna - wykładowa (j. angielski)

b/ Biblioteka Gminna wraz z przyległymi jej 4 filiami i 
dwoma punktami bibliotecznymi.

c/ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR), które-
go bazę stanowią:
- pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej (klub „Brzo-

stowianka” (l-sze miejsce w grupie „A”) + bieżnia,
- „Motel”, w którym na parterze znajdują się szatnie 

dla piłkarzy, natryski i mieszkanie. Piętro stanowią 
pokoje mieszkalne, małe zaplecze kuchenne i sa-
nitariaty.

Dorota Ogrodnik: Zakończył się rok 1992. Jaki on 
był dla Ciebie oraz instytucji którą kierujesz?

Franciszek Rzeszutek: Swoją pracę na stanowisku 
kierownika CKCziS w Brzostku rozpocząłem z dniem 
1 kwietnia 1992 r. Mając zatem na uwadze 9 miesięcy 
ub. roku chcę powiedzieć, że miniony rok generalnie 
uważam za dobry i udany. Oczywiście, miały miej-
sce mniej znaczące problemy, z którymi przyszło mi 
się zetknąć, ale wynikały one z braku świadomości, 
niektórych ludzi, ich oportunizmu do tego co nowe, 
względnie niedostrzegania zachodzących w szybkim 
tempie zmian w otoczeniu politycznym, społecznym 
i ekonomicznym, wymuszanych przez twarde reguły 
postępującej przebudowy państwa.
Ja nie należę do malkontentów! Dla mnie chcieć - to 
znaczy móc! Punktem wyjściowym wszelkich działań 
jest - chcieć! I ja stosuję tę zasadę. Stąd też począw-
szy od maja ub. roku udało nam się wymalować i 
zmodernizować pomieszczenia wewnątrz Domu Kul-
tury, pod kątem ich funkcjonowania na ogólną sumę 
17.000.000,-zł.
W oparciu o zakup profesjonalnego sprzętu wartości 
26.000.000,-zł. uruchomiono z prawdziwego zdarze-
nia (jedyną gminną w województwie) Athletic Club - 
siłownię. „Athletic Club - to nasze zdrowie, sprawność 
i uroda” tak brzmi główne hasło, a forma ta cieszy się 
dużym zainteresowaniem młodzieży i uznaniem ro-
dziców, aczkolwiek stanowi wciąż nowość w naszych 
warunkach.
Wybudowano 1 km sieci wodociągowej, tym samym 
GOSiR połączony został z siecią główną Brzostka. 
Zainstalowano nowy piec gazowy do centralnego 
ogrzewania. Łączny koszt inwestycji - 30.000.000,-zł.
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Dorota Ogrodnik: Co uważasz za największe osiągnię-
cie minionego roku w swojej pracy, życiu osobistym?

Franciszek Rzeszutek: Z pewnością to, że DK „żyje” i 
na nowo tętni życiem. Przychodzą do niego ludzie star-
si, młodzież i dzieci, które osobiście bardzo lubię. Do-
brze mi się z nimi współpracuje!
Cieszy również to, jeśli ktoś powie ci dzień dobry, prze-
praszam, dziękuję. Tak zwyczajnie.
No i ożeniłem się!

Dorota Ogrodnik: Jakie wyzwanie stawia przed Tobą 
rok 1993?

Franciszek Rzeszutek: Misją CKCziS w 1993 roku - 
jako samorządowego zakładu budżetowego podległego 
Radzie Gminy jest m.in.:
- integracja instytucji i zakładów pracy, placówek oświa-

towych i kulturalnych, organizacji społecznych mająca 
na celu wyzwolenie aktywności kulturalnej środowiska 
oraz pełniejsze uczestnictwo w kulturze mieszkańców 
gminy,

- tworzenie źródeł finansowania kultury, stanowiących 
wsparcie do poczynań merytorycznych instytucji kultu-
ry,

- organizowanie nowoczesnych form uczestnictwa w 
kulturze.

To oczywiście tylko niektóre z licznych zadań jakie przy-
jęliśmy sobie do realizacji w naszej strategii działania 
na rok bieżący.

Dorota Ogrodnik: „Strategia działania” to coś nowego, 
z czym to się wiąże?

Franciszek Rzeszutek: W zupełności się z tobą zga-
dzam, strategia, (marketing), biznes plan w dzisiejszej 
bardzo złożonej i trudnej sytuacji naszego kraju, kiedy 
budżet państwa czy gminy nie zaspokaja w pełni na-
szych oczekiwań, kiedy sprawy kultury i oświaty trakto-
wane często są po macoszemu - pojęcia te są podsta-
wą dla dobrego menagera przy opracowywaniu planu 
pracy instytucji czy zakładu pracy. Przy czym plan ten 
musi być opracowany w oparciu o wnikliwe rozeznanie 
potrzeb środowiska, musi być zgodny z oczekiwaniami 
społeczeństwa i w sposób realny i rzeczywisty odzwier-
ciedlać potrzeby i możliwości, w tym finansowe!

Dorota Ogrodnik: Jak one przedstawiają się u Ciebie?

Franciszek Rzeszutek: Nie zadowalająco! Chociaż 
dla niektórych wydaje się, że dużo. Dla porównania, w 
jednej z sąsiednich gmin na działalność kulturalną tylko 
Domu Kultury, władze lokalne przeznaczyły - 800 mln 
zł, podczas gdy mnie na działalność Centrum Kultury 
Czytelnictwa i Sportu, innymi słowy: Domu Kultury, Bi-
blioteki Gminnej wraz z podległymi jej czterema filiami, 
GOSiR (w tym 3 LZS tj. Brzostek, Januszkowice, Grud-
na Górna) - Rada Gminy przeznaczyła tylko 750 mln zł. 
Masz jasność sytuacji. Pozostało mi szukanie szans na 
odnalezienie się w zaistniałej rzeczywistości. Jak wspo-
mniałem wcześniej nie jestem malkontentem, nie darzę 
sympatią ludzi, którzy wiecznie narzekają, a nie chcą 
nic robić, zmieniać na lepsze! SUKCES TO PODRÓŻ 
A NIE MIEJSCE PRZEZNACZENIA - stąd mnie zawsze 
towarzyszyła i towarzyszy ciekawość wszystkiego co 
nowe, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. 
Ciągłe poszukiwania tych właśnie szans, poszukiwanie 
najbardziej skutecznych form wypracowywania wła-
snych środków finansowych, aby stawać się w miarę 
możliwości jak najbardziej niezależnymi finansowo -
jako Centrum.
W sferze działalności kulturalnej i oświatowej najczę-
ściej szuka się oszczędności - obniżając dotacje, zapo-

minając o tym, że są to jakże szalenie istotne i ważne 
dla obecnych i przyszłych pokoleń dziedziny życia. Nam 
obcinają na kulturę, a kultura jednak się broni i wypraco-
wuje dochody własne jak mało kto! 
Za ubiegły rok plan dochodów własnych w wys. 30 mln 
zł. zrealizowaliśmy w 100%. W strategii działania na rok 
1993 przyjęliśmy sobie wypracować 80 mln zł. i zamie-
rzamy to zrealizować.Chciałoby się zapytać - Polacy jak 
wy to robicie? Otóż, odpowiedź jest jedna - trzeba tylko 
chcieć!

Dorota Ogrodnik: Skąd bierze się tyle optymizmu u 
Ciebie jako działacza kultury?

Franciszek Rzeszutek: Dziękuje Ci za to wyróżnienie. 
Działacz kultury - działacz społeczny! To stara dobra 
szkoła - niemal powołanie. Powołanie do służby dla in-
nych. Nie chcąc być gołosłownym przytoczę Ci pewne 
zdarzenie. Otóż pewnego razu miałem przyjemność je-
chać maluchem z jednym z księży z okolicznych parafii. 
W rozmowie jaką prowadziliśmy ksiądz stwierdził: „Nas 
księży i was pracowników kultury łączy jeden wspólny 
mianownik - wychowanie”. W dobie telewizji satelitar-
nej, kablowej, video-dysków, komputerów - szalenie 
trudna sprawa. Nieprawdaż? Mój nieżyjący profesor ze 
szkoły średniej zawsze powtarzał, cytuję: „Człowiek do-
póki żyje, dopóty nie należy w niego wątpić”. Ja się z 
tym zgadzam - toteż wierzę w ludzi. Ba, dostrzegam w 
nich ukryte, drzemiące wartości i możliwości. Mówi się 
o kryzysie w kulturze, w oświacie, w życiu publicznym, 
a mnie się osobiście wydaje, że powinniśmy na pierw-
szym miejscu mówić o kryzysie wartości, kryzysie oso-
bowości ludzkich: „... po tym Cię poznają kim jesteś, ileś 
dobrego uczynił drugiemu...” Tu jest mowa o człowieku. 
To człowiek tworzy wartości. W zależności od tego, jakie 
będą te wartości, jaki my sami nadamy im sens i zna-
czenie, tak będą wyglądać dziedziny życia w obrębie 
których przyjdzie nam się poruszać.

Dorota Ogrodnik: Plany na najbliższy okres?

Franciszek Rzeszutek: Realizacja przyjętych w strate-
gii działania zadań na bieżący rok m.in.:
- poszerzenie bazy i stworzenie warunków dla rozwoju 

działalności turystyczno-rekreacyjnej w regionie połu-
dniowo-wschodniej Polski. Na realizcję   tego projektu 
szukam środków w formie niskoprocentowych kredy-
tów z Banku w Warszawie, jak również w Instytucie 
Socjologii Kultury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.

- Przedłożenie do druku Przewodnika po Ziemi Brzo-
steckiej autorstwa Ks. Bogdana Stanaszka - jest już 
opracowany i czeka na wydanie. Problem - znowu 
pieniądze! Skąd je wziąć? Koszt publikacji 1000 egz. - 
40 min zł. Szukam ich zatem, część dotacji staram się 
pozyskać z instytucji wojewódzkich, pozostałą część 
wyłożę ze swoich szczupłych środków. Na forum sa-
morządu lokalnego, poprzez realizację przyjętych za-
dań zawartych w strategii rozwoju kultury w gminie na 
rok 1993 - chcemy być postrzegani jako animatorzy i 
inspiratorzy twórczego rozwoju, zarówno na szczeblu 
gminy jak i regionu.

Największym wydarzeniem roku będzie PANORAMA
KULTURY GMINY BRZOSTEK ‘ 93 w dniach 29-30 
maja (Święto Ludowe). Swayser powiedział „... radość 
mnoży się tylko wtedy, gdy się ją dzieli...”. Ja chcę dzie-
lić radość wynikającą z obchodów Święta Ludowego z 
Tobą i z naszymi Czytelnikami! A czy Ty zechcesz ją 
dzielić ze mną...?

Dorota Ogrodnik: Oczywiście!

Z Kierownikiem CKCziS w Brzostku rozmawiała Dorota Ogrodnik.
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TWÓRCY LUDOWI

BOLESŁAW CZERKIEWICZ
- malarz.

Urodził się w 1928 r. w 
Brzostku. Posiada gospo-
darstwo rolne, a w wolnych 
chwilach
zajmuje się malarstwem. W  
jego pracach przeważają 
inspiracje religijne oraz te-
maty związane z pięknem 
rodzinnego krajobrazu.
Zainteresowanie malar-
stwem przejął od swojego 
brata,   który był artystą 
plastykiem. Prace swoje 

wystawiał często na wystawach organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 
gdzie były wyróżniane i nagradzane.

JÓZEF CHAJEC 
- rzeźbiarz.

Urodził się 2 maja 1919 r. 
w Kamienicy Górnej w ro-
dzinie chłopskiej.
Twórczością artystyczną 
- rzeźbą zajmuje się od 
1960 r. Pasję tę przejął od 
nieżyjącego już brata Wła-
dysława.
Dzieła swoje prezentował 
na wielu wystawach w Ja-
śle i Krośnie. Rzeźby pana 
Józefa Chajca znajdują się 
nie tylko w Polsce ale i za granicą m.in. we Francji, Stanach Zjednoczonych, a jedną z nich 
posiada papież Jan Paweł II. Tematyka prac głównie religijna.
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PIĘĆ LAT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW 
ZIEMI BRZOSTECKIEJ

W tym roku latem Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej obchodzić będzie piątą rocznicę powsta-
nia. Nie chcemy w tym krótkim artykule podsumowy-
wać dotychczasowej działalności Towarzystwa, gdyż 
na to przyjdzie jeszcze pora, lecz przedstawić dzień 
dzisiejszy. 10 stycznia br. odbyło się III Walne Zgro-
madzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzostec-
kiej. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. 
Podsumowano dotychczasową działalność Towarzy-
stwa, udzielono absolutorium ustępującemu Zarzą-
dowi, wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. 
TMZB liczy obecnie 40 członków. Działalność człon-
ków Towarzystwa to w głównej mierze prace zwią-
zane z przeszłością Brzostka i okolic, czyli zbieranie 
odpowiedniej dokumentacji historycznej. Wspólnie z 
Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu przygotowu-
jemy wydanie Przewodnika po Ziemi Brzosteckiej 
autorstwa Ks. Bogdana Stanaszka. Wydawnictwo to 
ukazuje hiitorię. dzień dzisiejszy oraz atrakcje tury-
styczne wszystkich miejscowości naszej gminy. Pra-
ca ta ma charakter pionierski ponieważ Brzostek nie 
posiada podobnej publikacji.

Zarząd

II OGÓLNOPOLSKI SEJMIK 
WYDAWCÓW PRASY LOKALNEJ

W dniach 30.04 - 2.05 odbył się i! Ogólnopolski Sej-
mik Wydawców Prasy Lokalnej i Sublokalnej Tarnów 
-Dąbrowa Tarnowska ‘ 93. W Sejmiku wzięli udział 
wydawcy prasy lokalnej z 13 województw Polski 
Południowej oraz pracownicy wojewódzkich insty-
tucji kultury i kuratoriów oświaty zajmujących się 
działalnością wydawniczą. Celem Sejmiku była wy-
miana i popularyzacja wpływu prasy lokalnej na inte-
grację środowisk samorządowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem perspektyw związanych z wprowa-
dzeniem ustawy o powiatach. W trakcie trwania spo-
tkania powołany został Regionalny Ośrodek Prasy 
Lokalnej Polski Południowej.
ROPL to szansa na szybką wymianę informacji i po-
prawę kondycji ekonomicznej poszczególnych wy-
dawnictw.
Równolegle do Sejmiku odbywały się obchody 300-
lecia uzyskania praw miejskich przez Dąbrowę Tar-
nowską. Obchodom towarzyszył cały blok imprez o 
charakterze kulturalnym. Najciekawsze z nich to:
* korowód młodości, w którym prezentowała się mło-

dzież szkól podstawowych, zasadniczych i śred-
nich,

* klub iluzji „Pan Twardowski”,
* pokaz karate,
* pokaz tresury psów policyjnych.
Całe miasto rozbrzmiewało muzyką kapel podwór-
kowych i zespołów chałturniczych z terenu Powiśla 
Dąbrowskiego.

Dorota OGRODNIK

Szkoła rolnicza daje wiele - nie zamyka 
drogi rozwoju

Zespół Szkół Rolniczych w Brzostku z siedzibą w 
Kleciach, to jedyna szkoła średnia na terenie gminy 
Brzostek.
Istnieje ona od 1958 roku. Obecnie w jej skład wcho-
dzą dwa typy zasadniczych szkół zawodowych, dwa 
technika i liceum zawodowe.
Mimo niezbyt sprzyjającej atmosfery, jaka panuje 
wokół rolnictwa oraz trudności z przebudową ustro-
jowo - gospodarczą całego kraju, nasza szkoła wy-
kazuje tendencje rozwojowe.
W tym roku szkolnym został wdrożony szerokoprofi-
lowany program 5-letniego technikum ze specjaliza-
cją- rolnictwo ekologiczne.
Rolniczy charakter gminy uzasadnia w pełni sens 
istnienia i funkcjonowania tego typu szkoły oraz w 
odróżnieniu od innych typów szkół, stwarza jej per-
spektywy na przyszłość.
W czasach, kiedy tysiące absolwentów różnych 
szkół zasilają szeregi bezrobotnych, życiową szan-
są dla młodzieży z rodzin wiejskich jest podjęcie na-
uki w naszej szkole.
Daje ona konkretny zawód, absolwenci technikum 
mogą ubiegać się o indeks, a wiedza zawsze może 
być wykorzystana w rodzinnym gospodarstwie wiej-
skim.
W naszej szkole posiadamy wszystko, co jest po-
trzebne, by młodych ludzi przygotować do wymo-
gów współczesności.
Na zajęciach praktycznych i praktykach zawodo-
wych uczniowie zapoznają się z nowoczesnym 
sprzętem rolniczym i nowymi technologiami.
Współpracujemy z ekologicznymi gospodarstwami 
w Austrii gdzie obecnie 33 osobowa grupa uczniów 
odbywa praktykę zawodową i doskonali język nie-
miecki.
Mamy pracownię komputerową, klasy wyposażone 
w telewizory i video. Nowo wybudowana pełnowy-
miarowa sala gimnastyczna wraz z siłownią daje 
możliwość pełnego rozwijania sprawności fizycznej 
uczniów.
Staramy się, aby pobyt w naszej szkole służył 
wszechstronnemu rozwojowi uczniów.
Autobus szkolny umożliwia regularne wycieczki do 
teatrów, sal koncertowych i muzeów w większych 
ośrodkach kulturalnych regionu.
Organizowane są również wycieczki turystyczne, 
rajdy, otrzęsiny najmłodszego rocznika, konkursy 
klas, które weszły do tradycji szkolnej obrzędowo-
ści.
Nasza szkoła, jak każda, stawia przed młodzieżą 
wymagania, ale tu obowiązek nie łączy się ze stre-
sem, więc każdy uczeń może uczyć się w niej do-
brze i bezpiecznie.

Dyrektor
Zespołu Szkól Rolniczych 

mgr Halina NOWAK
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CZYTELNICY PISZĄ

Kultura w szerokim tego słowa znaczeniu oznacza 
styl życia, stosunek do człowieka, do pracy, narodu, 
państwa, do prawdy i piękna, do kształcenia siebie 
samego.
Z tak pojętej kultury można biernie korzystać, ale 
trzeba w niej czynnie uczestniczyć, a wtedy stanie 
się ona czynnikiem kształtującym oblicze kulturalne 
najszerszych mas w kierunku zrealizowania demo-
kracji kulturalnej.
Duże i bardzo poważne zadania w rozwijaniu kultu-
ry, w pielęgnowaniu tradycji ludowych, w prekursor-
stwie nowych stylów - stoją przed szkołami. Bardzo 
ważne w dzisiejszym czasie są w systemie oświa-
ty funkcje dydaktyczne, wychowawcze, opiekuń-
cze, mając na uwadze te podstawowe funkcje nie 
można zapominać a często pomijać funkcji kultu-
rotwórczej. Właśnie w tym zadaniu szkoły powinny 
szukać możliwości propagowania kultury masowej, 
kultywowania tradycji ludowej. Odchodzą bezpow-
rotnie ludzie pamiętający bogate, piękne zwyczaje, 
oryginalne obrzędy, niepowtarzalne w innych regio-
nach Polski. By nasze środowisko gminy Brzostek 
nie stało się pustynią kulturalną, by jedyną rozryw-
ką nie była telewizja, dyskoteka czy zabawa tak 
szumnie nazywana ludową - musimy w szkołach 
naszym dzieciom i młodzieży przekazać „bakcyla” 
aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury. Pew-
nym jest, że większość uczniów biorących udział 
w takich formach działalności jak: zespół taneczny, 
teatrzyk kukiełkowy, czy zespół kolędniczy nie jest 
świadoma, że przyczynia się lub kultywuje tradycje 
naszej ziemi brzosteckiej. W czasie bardzo nikłych 
nakładów na kulturę, w okresie gdy upadają zespo-
ły, grupy działające przy zakładach pracy, stoi przed 
szkołami zadanie ratowania „tego” co jeszcze prze-
trwało w naszym regionie. Patrząc obiektywnie na 
sytuację naszych miejscowości, na ich życie kultu-
ralne, można dojść do wniosku, że najlepsze warun-
ki na ich życie kulturalne, można dojść do wniosku, 
że najlepsze warunki do tego typu działalności mają 
właśnie szkoły - mają do tego skromną bo skromną 
bazę, często bardzo dobrze przygotowanych ludzi 
i co najważniejsze dzieci i młodzież. Ci młodzi lu-
dzie zachęceni występem przed rodzicami na tere-
nie gminy często odnoszący sukces w przeglądach 
wojewódzkich na pewno chętnie będą powracać do 
takich form działalności - dla własnej satysfakcji i 
podtrzymania tradycji. 
Mam nadzieję, że w budżetach szkół, tam gdzie 
znajdą się chętni nauczyciele do takiej pracy znajdą 
się fundusze, na jakąś określoną formę pracy kultu-
ralnej, która pod patronatem Centrum Kultury Czy-
telnictwa i Sportu byłaby dobrą wizytówką naszej 
gminy Brzostek.

mgr Anna RAMUT

Około roku 1970, kiedy przygotowano plac pod budowę 
nowej szkoły w Kamienicy Górnej, zachodziła potrze-
ba przesunięcia koryta rzeki biorącej początek gdzieś 
w Brzezinach a łączącej się we wsi z drugą zwaną 
Kamienica. Koryto wyprostowano, lecz w związku z 
tym zabiegiem trzeba było zrobić nowy przepust przez 
drogę wiodącą do Bączalki, a tym samym i most. By 
koszt był jak najmniejszy, przywieziono kręgi o średni-
cy 110 cm postanawiając wykorzystać je na most.
Podczas budowy mostu przyszedł na rozmowę z wy-
konawcami nie żyjący już obecnie ob. P. - człowiek, 
który wiele lat przeżył obok tej rzeczki i dobrze znał 
jej zachowanie podczas długotrwałych opadów, bądź 
wiosennych roztopów. Wyjaśnił im, że rzeczka potrafi 
wtedy zamienić się w groźny żywioł, zalać nawet całą 
drogę i niszczyć co napotyka. Uznał, że przepust jest 
stanowczo za mały. Tych ostrzeżeń wówczas nikt nie 
posłuchał: most wykonano zgodnie z projektem. Czas 
pokazał jednak, kto miał rację. Przy posuchach rzecz-
ka zamienia się w strumyk, ma miejsca wystarczają-
co dużo ale przy każdym podniesieniu się poziomu 
wody wąskie gardło mostu nie jest w stanie swobod-
nie jej przepuścić, wartko płynąca woda spiętrza się, 
podmywając ziemię wokół, zaś przy wylocie robi się 
coś w rodzaju wodospadu (rzeczka Kamienica ma 
poziom niższy o jakieś 1,5 m) -woda bije gwałtownie 
w dno i niszczy koryto. Tak się złożyło, że przy miej-
scu połączenia się obu rzeczek usytuowana została 
hydrofornia dostarczająca wodę do szkoły i do Domu 
nauczyciela. W związku z tym, woda opuszczająca 
most musi pokonać mały zakręt, choć wolałaby pły-
nąć prosto, co także sprzyja jej niszczycielstwu. Rury 
doprowadzające wodę do szkoły i Domu Nauczyciela 
umieszczone były tuż przy moście. W czasie prac przy 
budowie hydroforni solidnie obetonowano brzegi, dno 
przy moście wyłożono betonowymi płytami. Mimo to 
spadająca z siłą woda z każdym rokiem powiększa-
ła dzieło zniszczenia. Czas mijał, przyszło niezwykle 
mokre lato; opady ciągle i oberwanie chmury w brze-
zińskich lasach spowodowały nadejście takiej ilości 
wody, że na drodze było jej prawie po kolana i autobus 
zdążający do Bączałki musiał zrezygnować z kursu. 
Ta właśnie woda narobiła najwięcej szkody. Poszło z 
wodą prawie cale obetonowanie. Przez następne lata 
powiększał się dół przy moście, ku radości dzieci, któ-
re miały w tym miejscu kąpielisko. W roku 1992 rzecz-
ka odkryła rury wodociągowe, (gruba rura z hydroforni 
została nawet przerwana). Mimo alarmów ze strony 
dyrektora szkoły w Kamienicy Górnej nikt nie chciał 
się zająć naprawą szkód. Drogowcy uważali, że to 
nie ich sprawa, urząd gminy nie miał pieniędzy, a nie 
zabezpieczone (przewody) rury wodne zastała zima. 
Podczas ferii zimowych przyjechali warszawscy har-
cerze na zimowisko. Przyszły silniejsze mrozy; woda 
w rurze zamarzła. Harcerze - w trosce o swój byt - owi-
nęli rurę kocami i folią. Pomogło to przetrwać zimę. Na 
wiosnę znów wodospad ożył, ożył do tego stopnia, że 
oderwał się jeden krąg z mostu, a spadając uszkodził 
rurę od wody. Sprawa na tyle się wyjaśniła, że wresz-
cie drogowcy poczuli się w obowiązku zabrać do na-
prawy. Pracując dość dokładnie umacniają wszystko 
zbrojonym betonem - (roboty są w toku) - ale czy na-
leżałoby przy tej okazji podwoić przepust mostu? Za 
następnych kilkanaście lat sytuacja może się znowu 
powtórzyć. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, 
tak każe mi uważać zdrowy rozsądek oraz niechęć do 
marnotrawienia publicznych pieniędzy.

M.K.G.
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ZE SPORTU

WYNIKI l STRZELCY BRAMEK:

1.  LKS Brzostek     -  Pogórze Pleśna   3:1 /Betlej, Wójcik, Florek/
2.  Szrwark          -  LKS Brzostek    0:1 /Florek/
3.  LKS Brzostek     -  Wadowice Górne 1:1 /Florek/
4.  Olesno           -  LKS Brzostek    0:0
5.  Łęg Tarnowski     -  LKS Brzostek    1:0
6.  LKS Brzostek     -  Otfinów         3:0 /Wójcik, samobójcza, Betlej/
7.  Radomysl Wielki   -  LKS Brzostek    2:1 /Pisarek/

Drużyna seniorów LKS „Brzostowanka” Brzostek 
startując w rozgrywkach klasy „A” w piłce nożnej 
po rundzie jesiennej zajmowała II miejsce mając 
taki sam dorobek punktowy /20 pkt./ jak lider tj. 
LKS „Radomyślanka” Radomyśl Wielki. Niestety w 
7 meczach rundy wiosennej LKS „Brzostowianka” 
Brzostek zdobył tylko 8 punktów tracąc 6 /3 zwycię-
stwa, 2 remisy, 2 porażki/. 

Po 20 kolejkach LKS „Brzostowianka” Brzostek 
zajmuje w tabeli III miesce mając 28 punktów /12 
zwycięstw, 4 remisy, 4 porażki/, bramki 41:15. Stra-
ta od liderów: Radomyśla Wielkiego i Zbylitowskiej 
Góry wynosi już 4 punkty, więc marzenia o awan-
sie do klasy okręgowej należy odłożyć na sezon 
następny. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest słaba skuteczność napastników, natomiast 
obrona tracąc tylko 15 bramek jest najlepszą w ca-
łej klasie „A”.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Ruiny Zamku - Siedliska Bogusz
fot. Bogdan SOWA

„WIADOMOŚĆ! BRZOSTECKIE”

PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW 
ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY, 
CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA 

l SPORTU WBRZOSTKU

REDAKTOR WYDANIA:
Wiesław TYBUROWSKI

WYDAWCA:
Tarnowska Oficyna Wydawnicza 

WOK Tarnów

ADRES REDAKCJI:
CKCziS w Brzostku 

ul. 20 Czerwca 
33-125 Brzostek

NAKŁAD:
500 egz.
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PANORAMA KULTURY 
GMINY BRZOSTEK

ORGANIZATORZY:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Tarnowie

Wójt Gminy Brzostek

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w 
Brzostku

Komenda Wojewódzka Policji w Tarnowie

Państwowe Stado Ogierów w Klikowej

Zarząd Wojewódzki TKKF w Tarnowie

ZAPRASZAJĄ

na

PANORAMĘ KULTURY GMINY BRZOSTEK

w dniach 29 i 30 maja 1993 r.

Miejsce:
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 
w Brzostku
Stadion Sportowy w Brzostku

P R O G R A M:

29 maja 1993 r. /sobota/ dzień pierwszy

* 1000-1900 KONKURSY, TURNIEJE, ZAWODY 
SPORTOWE l REKREACYJNE

miejsce: stadion sportowy
1400-1500 mecz piłki siatkowej /nauczyciele ZSzR - 

pracownicy U G/
1500-1530 POKAZ KARATE TKKF - Tarnów 
1530-1700 mecz piłki nożnej
   /ZSzR - II „Brzostowianka/

* 1930  Koncert Zespołu „Albatros”
* 2000-2400 Zabawa taneczna
* 1600-1900 Konferencja Metodyczna
  „STAN l PERSPEKTYWY 
  ROZWOJU KULTURY, SPORTU 
  l TURYSTYKI W GMINIE 
  BRZOSTEK”

miejsce: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa 
   i Sportu w Brzostku

30 maja 1993 r. /niedziela/ dzień drugi

miejsce Rynek
- 1100-1300 Zaproszenie na imprezę - grają kapele 

ludowe i podwórkowe
     * „Tarnowskie Franty” i „Tarnowiacy” - 

WOK Tarnów
     * „Braci Kantorów” z Dębicy
     * „Kapela Ludowa z Brzostka”

miejsce: stadion sportowy
* 1300  GRAJĄ ORKIESTRY:
   - Orkiestra Dęta OSP z Iwkowej
   - Orkiestra Dęta OSP z Szerzyn

* 1400  KOROWÓD MŁODOŚCI

* 1500 Uroczyste Otwarcie Imprezy Metodycznej
   „Panorama Kultury Gminy Brzostek”

* 1530-1630  ESTRADA MŁODYCH
- Zespół Wokalno-Taneczny „Malwinki za Szkoły 
Podstawowej w Iwkowej

- Zespół Tańca Towarzyskiego „Klasa” z DK „Ma-
riensztat” Tarnów

- Zespół Tańca Nowoczesnego „Dabita” z Dębicy
- Zespól Tańca Nowoczesnego z Domu Kultury w 
Brzostku

- pokaz iluzji TKI „Pan Twardowstó” WOK z Tarno-
wa

* 1630-1730 ATRAKCJA PANORAMY
     Konkurs skoków, pokaz powożenia 
     zaprzęgami konnymi /PSO Klikowa/

* 1730-1900  ESTRADA FOLKLORU
- Zespól Pieśni i Tańca „Sobótka” z DK „Mariensz-
tat” Tarnów

- Kapela Ludowa „Braci Kantorów” z Dębicy
- Zespól Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” z Łonowej

* 1900 Gwiazda Panoramy: GRUPA POD BUDĄ

* 2000-2400  Zabawa Taneczna - gra zespół:
       „BLUE STARS”

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

- wystawa fotograficzna Brzostek’ 93
- wystawa plastyczna twórczości dziecięcej
- wystawa haftu i koronkarstwa
- wystawa twórczości ludowej gminy Brzostek
- promocja filmu video Brzostek’ 93
- aukcja obrazów tarnowskich plastyków
- konkurs z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
- pokazy i promocja atletic klubu z Brzostka
- kiermasze handlowe
- wystawa ekologiczna

ZAPRASZAMY! 

Sukces to podróż, a nie miejsce przeznaczenia


