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OBCHODY 600-lecia NADANIA PRAW MIEJSKICH

	 W	roku	bieżącym	mija	600	lat	od	nadania	praw	miejskich	osa-
dzie	Mały	Brzostek,	która	była	położona	na	Przedmieściu	i	części	
Nawsia	 Brzosteckiego.	W	 końcu	X	wieku	 istniały	 dwa	 Brzostki	
Małyrnie	istniejący	dzisiaj,	który	miastem	został	w	1394	roku	oraz	
tzw.	klasztorny,	który	przywilej	miejski	otrzymał	w	1367	roku.
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OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!
 Mija rok od wznowienia wydania 
„Wiadomości Brzosteckich” w obec-
nej szacie graficznej z nowym zespo-
łem redakcyjnym. W sumie gazeta na-
sza ukazuje się już piąty rok. Cieszy 
to, że Czytelnicy pamiętają o swojej 
gazecie, pytają o kolejne numery, ga-
nią lub chwalą, sugerują o czym należy 
pisać, co może ludzi interesować.
 Słyszy się wiele krytyki pod adre-
sem instytucji czy konkretnych osób. 
Czy nie można o tym napisać do „Wia-
domości Brzosteckich” i poinformo-
wać społeczność o swoich poglądach 
i racjach? Gazeta jest od tego aby 
na jej łamach prowadzić polemikę. W 
każdym apelu do Czytelników mówi-
liśmy, że nie stanowimy zamkniętego 
grona. Obecnie również zapraszamy 
do współpracy wszystkich mieszkań-
ców naszego regionu.
Piszcie do nas!!! Zespół redakcyjny 
jest bardzo skromny, dlatego nie ma 
możliwości dotrzeć wszędzie tam, 
gdzie mają miejsce ważne wydarze-
nia.
 Nazwiska osób zespołu redakcyj-
nego podane są na ostatniej stronie 
gazety, Siedziba redakcji znajduje 
się w Centrum Kultury, Czytelnictwa i 
Sportu w Brzostku. Tam właśnie pro-
simy składać czy przesyłać materiały, 
listy do opublikowania.

Redakcja
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	 Zarząd	Towarzystwa	Miłośników	Ziemi	Brzosteckiej	
przekazał	w	depozyt	część	posiadanych	zbiorów	książ-
kowych	 do	 czytelni	 Biblioteki	 Gminnej	 w	 Brzostku.	
Obejmuje	on	blisko	50	pozycji.	Najcenniejsze	są	ksero-
kopie	wydawnictw	okresu	międzywojennego,	w	szcze-
gólności	autorstwa	ks.	Jałowego	-	zasłużonego	probosz-
cza	parafii	Przeczyca,	 którego	 to	 staraniem	odbyła	 się	
koronacja	Cudownej	Statuy	Matki	Boskiej	Przeczyckiej.	
Powyższa	kwestia	oraz	dzieje	przeczyckiej	parafii	to	te-
matyka	publikacji	księdza.	Można	również	zapoznać	się	
z	dziejami	Jasła,	Pilzna,	Kołaczyc,	Smarżowej,	Siedlisk	
i	oczywiście	Brzostku.
	 Najstarsze	 dzieje	 naszej	 miejscowości	 pochodzą	 z	
około	1870	roku,	a	najnowsze	to	prace	magisterskie	na-
pisane	w	ostatnich	latach.	Zachęcamy	do	zapoznania	się	
z	tym	księgozbiorem,	który	na	bieżąco	będzie	wzboga-
cany	o	nowe	pozycje.

Zarząd TMZB

KSIĘGOZBIÓR TOWARZYSTWA
W BIBLIOTECE GMINNEJ

P O D A T K I

ZWOLNIENIA OD PODATKU

	 Uchwałą	 Rady	 Gminy	 z	 dnia	 5	 marca	 1994	 roku	
rolnicy	zwolnieni	zostali	od	podatku	od	nieruchomości	
z	 budynków	mieszkalnych	 lub	 ich	 części.Ten	 podatek	
proponowany	w	wysokości	minimalnej	zaledwie	300	zł	
od	l	m2	powierzchni	użytkowej	wywołał	burzę	protestów	
na	wsi.	Nie	chodziło	o	pieniądze,	gdyż	są	to	groszowe	
sprawy,	ale	protestowano	przeciwko	 takiemu	podatko-
wi.	 Rolnik,	 który	własnymi	 siłami	 zbudował	 dom	 nie	
godził	się	za	to	jeszcze	płacić	podatku.	Ponadto	budyn-
ki	mieszkalne	 pośrednio	 służą	 rolnikowi	 do	 produkcji	
rolnej.	Nade	wszystko	obawiano	się	niesprecyzowanego	
zagrożenia	 ingerencji	w	 indywidualną	własność.	Stary	
strach	pozostał	i	trudno	się	dziwić.

/tak/

NIŻSZY PODATEK ROLNY

	 Kiedy	Zarząd	Gminy	zaproponował	podatek	w	kwo-
cie	400	tys.zł	z	hektara	przeliczeniowego	za	1994r.	czyli	
200	tys.zł	na	pierwsze	półrocze,	podniosły	się	głosy	pro-
testu	wśród	rolników	i	organizacji	rolniczych.	Padło	wie-
le	ostrych	słów,	trwały	burzliwe	polemiki,	nie	brakowa-
ło	demagogii.	Wszędzie,	gdzie	stawką	są	pieniądze,	jest	
sporo	emocji.	Rację	mają	rolnicy,	bo	faktycznie	ciężko	o	
grosz	na	gospodarstwie.	Z	drugiej	strony	należy	pamiętać,	
że	płacony	przez	rolników	podatek	zasila	kasę	sołectwa,	
z	którego	rolnik	pochodzi.	Z	tych	pieniędzy	na	bieżąco	
utrzymywane	i	remontowane	są	drogi	w	wioskach,	a	de-
cydują	o	tym	rady	sołeckie.Na	ten	rok	kwota	ta	wynosi	l	
mld	220	mln	zł	(ogólny	podatek	i	opłaty	od	gospodarstw

rolnych	wynoszą	 l	mld	782	mln	zł).	Szczegółowe	wy-
datki	dotyczące	remontu	dróg	wiejskich	ustalane	są	na	
ogólnych	 zebraniach	 wiejskich	 poszczególnych	 wsi.	
Dlatego	nieprawdziwe	są	głosy	jakoby	rolnicy	utrzymy-
wali	gminę	-	rolnicy	płacą	na	swoje	sołectwo.	Tej	zasady	
nie	ma	w	gminach	sąsiednich.	Po	długich	dyskusjach	w	
związku	z	postulatami	rolników	i	organizacji	rolniczych	
Rada	Gminy	obniżyła	stawkę	podatku	rolnego	na	pierw-
sze	półrocze	1994	r.	do	165	tys.zł	z	l	ha	przeliczeniowe-
go	(stawka	roczna	330	tys.zł	czyli	niższa	o	70	tys.zł	od	
proponowanej	przez	Zarząd).	Dla	porównania	podajemy	
stawki	podatku	rolnego	w	sąsiednich	gminach	,z	których	
widać,	że	inni	płacą	więcej.	Brzyska	-	165	tys.zł,	Pilzno	
-	170	tys.zł,	Jodłowa	-183	tys.zł,	gm.Dębica	-	190	tys.zł,	
Kołaczyce	-	199	tys.zł,	Frysztak	-	214	tys.zł.

NOWELIZACJA W OBNIŻCE PODATKÓW

	 W	 ostatnim	 numerze	 gazety	 podaliśmy	 propozycję	
obniżki	rocznych	podatków	od	gruntów	o	powierzchni	
do	 l	ha,	nie	objętych	żadną	działalnością	gospodarczą.	
Ponieważ	wojewoda	odrzucił	zapis	w	uchwale,	że	posia-
dacze	gruntów	powyżej	0,50	ha	płacić	mają	podatek	tak	
jak	rolnicy,	dlatego	ustalono	nową	stawkę	podatkową	w	
wysokości	 50	 zł	 za	 1	m2.	 Pozostałe	 stawki	 nie	 uległy	
zmianie	i	wynoszą:	do	0,10	ha	-	166	zł	za	1m2;	od	0,11	
ha	do	0,20	ha	-	125	zł	za	l	m2;	od	0,21	ha	do	0,50ha	-	83	
zł	za	l	m2;	pow.	0,50	ha	-	50	zł	za	l	m2

REFORMA PRZEDSZKOLI?

	 Utrzymanie	sześciu	przedszkoli	w	gminie	Brzostek	
kosztuje	aż	3	miliardy	zł.	Po	odliczeniu	dopłat	koszt	jed-
nego	dziecka	wynosi	ok.11	mln	i	ciągle	rośnie.	Dlatego	
Stałe	Komisje	Rady	Gminy	podjęły	inicjatywę	uchwało-
dawczą,	aby	zobowiązać	Zarząd	Gminy	do	opracowania	
projektu	reorganizacji	przedszkoli	do	15	kwietnia	1994	
roku.	W	celu	obniżenia	kosztów	utrzymania	Rada	Gmi-
ny	uchwaliła	powyższą	inicjatywę	5	marca	1994	roku.

Przedszkole w Brzostku w trakcie budowy
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BUDŻET UCHWALONY

Budżet	gminy	na	1994r.	w	zakresie	dochodów	wynosi	37.555.503,-	tys.zł.	Ogółem	dochody	własne	planuje	się	na	
poziomie	11.860.501,-	tys.	zł,	co	stanowi	31,6%	planowanych	dochodów	budżetowych,	natomiast	subwencje	łącz-
nie	z	dotacjami	celowymi	na	zadania	zlecone	gminie	z	administracji	rządowej	wynoszą	25.695,002,-	tys.zł,	tj.68,4%	
planowanych	dochodów.	
Największą	pozycję	dochodów	własnych	stanowią:	udziały	w	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych	-	5.300.000,-
tys.zł,	tj.44,6%	dochodów	własnych	i	14,1%	ogólnego	planu	dochodów,	następnie	podatki	i	opłaty	od	gospodarstw	
rolnych	-	1.782.270,-	tys.zł,	tj.15%	dochodów	własnych	oraz	4,7%	planowanych	dochodów	i	podatek	od	nierucho-
mości	-	1.399.293,-	tys.zł,	tj.	11,8	%	dochodów	własnych	i	3,7	%	ogółu	dochodów.
W	budżecie	gminy	przyjęto	do	wymiaru	podatku	rolnego	stawkę	roczną	w	wysokości	330.000,-	zł	z	l	ha	przelicze-
niowego.
Na	ogólną	kwotę	subwencji	i	dotacji	celowych	na	zadania	zlecone	gminie	z	administracji	rządowej	składa	się:
*	 subwencja	oświatowa	 	 	 	 	 	 -	15.658.000,-	tys.zł
*	 subwencja	ogólna	 	 	 	 	 	 	 -	6.589.698,-	tys.zł
*	 dotacja	celowa	na	opiekę	społ.	 	 	 -	2.982.000,-	tys.zł
*	 dotacja	na	administrację	zleconą		 	 -	370.970,-	tys.zł
*	 dotacja	na	administrację	powierz.	 	 -	44.334,-	tys.zł
*	 dotacja	na	cmentarze	wojenne	 	 	 -	50.000,-	tys.zł
Wydatki	ogółem	przyjęto	w	wysokości	38.	397.780.-	tys.zł	i	są	wyższe	od	planowanych	dochodów	o	kwotę	842.277,-	
tys.zł.
Zaistniała	potrzeba		uchwalenia	wydatków	na	poziomie	wyższym	niż	planowane	dochody	w	związku	z	przystą-
pieniem	gminy	do	 spółki	Telekomunikacja	Dębicka	 i	wpłaceniem	udziału	w	wysokości	 1.000.000,-	 tys.zł.	Wy-
datki	na	działalność	bieżącą	wynoszą	31.815.780,-	tys.zł,	działalność	inwestycyjną,	łącznie	z	udziałem	w	spółce	
-	2.382.000,-	tys.zł,	dotacje	podmiotowe	z	budżetu	gminy	dla	zakładów	budżetowych	-	4.200.000,-	tys.zł

Dział 40 - Rolnictwo
Z	ogólnej	kwoty	680.000,-	tys.zł	przypada	na:
*	upowszechnianie	doradztwa	rolniczego,	badania	gleb,	
popieranie	produkcji	zwierzęcej	-	105.000,-	tys.zł

*	utrzymanie	 Stacji	 Uzdatniania	 Wody	 w	 Brzostku,	
łącznie	 z	 nowymi	 przyłączami	 odbiorców	do	wodo-
ciągu	-	575.000,-	tys.zł

Dział 45 - Leśnictwo
Na	 zakup	 drzewek	 i	 krzewów	 przeznaczono	 kwotę	
30.000,-	tys.zł.

Dział 50 - Transport
Środki	 budżetu	 gminy	 na	 utrzymanie	 i	 modernizację	
dróg	przeznaczono	kwotę	w	wysokości	1.600.000,-	tys.
zł.
Do	modernizacji	przyjęto	następujące	drogi:
*	 Januszkowice	Wyrąb	 	 -	1400	mb	 -	130	mln	zł
*	 Januszkowice	Zagórze	2	 -	1200	mb	 -	93	mln	zł
*	 Przeczyca	Pułanki	 	 	 -	1280	mb	 -	78	mln	zł
*	 Gradna	Górna	Podkonie	 -	1200	mb	 -	110	mln	zł
*	 Skurowa	do	Promu		 	 -	500	mb	 	 -	40	mln	zł
*	 Gorzejowa	Marchot	 	 -	1300	mb	 -	96	mln	zł
*	 Nawsie	Brzosteckie	Dąbr	 -	800	mb	 	 -	58	mln	zł

---------------------------------
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		7680	mb	 -	605	mln	zł

Bieżące	 utrzymanie	 dróg	 /pogłębianie	 rowów,	 remont	
nawierzchni	żwirem,	przebudowa	zniszczonych	przepu-
stów	i	wjazdów/	-	283	mln	zł.	Zimowe	utrzyanie	dróg	
/zakup	żużla	i	transport,	załadunek,	utrzymanie	piaskar-
ki/	-	80	mln	zł.	Utrzymanie	sprzętu	/koparka,	spycharki,	
walec/	312	mln	zł.	Dywaniki	bitumiczne	/przy	udziale	

środków	rad	sołeckich/	-	320	mln	zł.
Utrzymanie	dróg	lokalnych	jest	w	gestii	rad	sołeckich,	na	
ich	remont	i	bieżące	utrzymanie	rady	sołeckie	przezna-
czyły	środki	w	wysokości	1.	220.000,-	tys.zł.	Szczegó-
łowe	wydatki	dotyczące	remontu	dróg	wiejskich	ustala-
ne	są	na	ogólnych	zebraniach	wiejskich	poszczególnych	
wsi,	a	realizacja	środków	wyodrębnionych	w	budżecie	
do	dyspozycji	sołectw	prowadzona	jest	zgodnie	z	posta-
nowieniami	statutu	gminy	w	tym	zakresie.

Dział 59 - Łączność
Zabezpieczono	w	budżecie	gminy	środki	w	wysokości	
1.000.000,-	tys.zł	jako	udział	w	spółce	Telekomunikacja	
Dębicka,	która	będzie	prowadzić	inwestycje	na	terenie	
naszej	gminy.	Dodatkowo	przeznaczono	 środki	na	do-
tacje	do	telefonizacji	poszczególnych	wsi	w	wysokości	
400.000,-	 tys.zł	 natomiast	Rada	Sołecka	wsi	Zawadka	
Brzostecka	przeznaczyła	na	dofinansowanie	telefoniza-
cji	w	swojej	wsi,	w	postaci	dotacji	-	8.000,-	tys.zł.

Dział 70 - Gospodarka komunalna 
W	zakresie	gospodarki	komunalnej	finansowane	jest:
*	utrzymanie	wysypiska	sanitarnego	w	Woli	Brzostec-
kiej,

*	wywóz	 śmieci	 łącznie	 z	 utrzymaniem	 czystości	 na	
rynku	 w	 Brzostku	 oraz	 z	 utrzymaniem	 samochodu	
śmieciarki	do	wywozu	nieczystości,

*	zieleń	na	rynku	w	Brzostku,
*	utrzymanie	 i	 konserwacja	 dwóch	 kontenerowych	
oczyszczalni	ścieków	w	Brzostku,

*	remonty	ulic	i	mostów.
Ogólne	 wydatki	 z	 budżetu	 gminy	 wynoszą	 -
1.536.000,-	 tys.zł.	W	kwocie	 tej	mieszczą	 się	 również
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dotacje	na	następujące	inwestycje:	
*	kanalizacja	wsi	Brzostek	-100.000,-	tys.zł	
*	kładka	 na	 rzece	 Wisłoce	 w	 Kamienicy	 Dolnej	 -
125.000,-	tys.zł

*	wodociąg	wiejski	w	Grudnej	Górnej	 -	100.000,-	 tys.
zł	

Oświetlenie	 ulic	 na	 terenie	 gminy	 pozostaje	 w	 gestii	
poszczególnych	rad	sołeckich.	Wydatki	w	budżecie	za-
planowano	w	kwocie	32.000,-	tys.zł,	jest	to	kwota	dużo	
niższa	niż	wydatki	w	roku	1993,	ponieważ	rady	sołec-
kie	zrezygnowały	z	oświetlenia	ulic.	W	ramach	środków	
w	 dziale	 gospodarka	 komunalna	 zaplanowano	 kwotę	
60.000,-	tys.zł	na	dofinansowanie	utrzymania	pracowni-
ków	zatrudnionych	w	ramach	robót	publicznych,			zgod-
nie	z	podpisaną	umową	o	ich	zatrudnieniu	z	Rejonowym	
Urzędem	Pracy	w	Dębicy.	

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa  
oraz niematerialne usługi komunalne 

Wydatki	związane	z	wyceną	składników	mienia	komu-
nalnego	oraz	zmianą	planu	przestrzennego	zagospoda-
rowania	 gminy,	 jak	 również	 wydatki	 na	 opracowania	
geodezyjne	i	kartograficzne	zaplanowano	w	wysokości	
240.000,-	tys.zł.
Na	utrzymanie	budynków	mieszkalnych,	 łącznie	z	do-
mami	 nauczyciela	 przeznaczono	 w	 budżecie	 kwotę	
570.000,-	 tyś.	 zł.	 Na	 utrzymanie	 i	 remont	 cmentarzy	
wojennych	 ze	 środków	 własnych	 przeznaczono	 środ-
ki	w	wysokości	 30.000,-	 tys.zł,	 natomiast	 ze	 środków	
zleconych	 otrzymano	 kwotę	 50.000,-	 tys.zł.	Na	 utrzy-
manie	jednostek	straży	pożarnych	na	terenie	gminy	(13	
jednostek)	przeznaczono	środki	w	kwocie	200.000,-	tys.
zł.	Środki	te	zabezpieczają	zakupy	paliwa,	utrzymanie	i	
konserwację	samochodów	strażackich	w	6	jednostkach.	
Przeznaczono	 dotację	 z	 budżetu	 gminy	 do	 budowanej	
remizy	OSP	w	Skurowej	w	kwocie	59,000,-tys.zł	.	Po-
nadto	poszczególne	rady	sołeckie,	które	na	swoim	tere-
nie	mają	budynki	remiz	OSP	przeznaczają	środki	na	ich	
utrzymanie	i	bieżące	remonty.

Oświata i wychowanie
Na	finansowanie	 szkół	podstawowych	otrzymano	sub-
wencję	 oświatową	 w	 wysokości	 15.658.000,-	 tys.zł,	
z	 czego	 500.000,-	 tys.zł	 przeznaczono	 jako	 dotację	 z	
budżetu	 dla	 istniejącej	 przy	 Szkole	 Podstawowej	 w	
Brzostku	świetlicy	szkolnej	łącznie	ze	stołówką.	Plano-
wane	wpływy	z	czynszów	za	mieszkania	znajdujące	się	
w	poszczególnych	szkołach	w	wysokości	75.000,-	 tys.
zł	stanowią	dochody	poszczególnych	szkół	w	zamian	za	
bieżące	wydatki	 związane	 z	 utrzymaniem	 tych	miesz-
kań.
Dowożenie	 uczniów	do	 szkół	 (utrzymanie	 dwóch	kie-
rowców	 i	 dwóch	 autobusów)	 kosztuje	 budżet	 gminy	
400.000,-tys.zł,	natomiast	10	oddziałów	przedszkolnych	
800.000,-	tys.zł.	W	formie	dotacji	z	budżetu	dla	finanso-
wanych	w	formie	zakładów	budżetowych	6	przedszkoli	
na	 ternie	 gminy	 przeznaczono	 dotację	 podmiotową	w	
wysokości	 2.600.000,-	 tys.zł.	 Kontynuowana	 budowa	
Przedszkola	w	Brzostku	 -	 400.000,-	 tys.zł	 (dotacja	 na	
inwestycję).

Dział 83 - Kultura i sztuka
Dotacja	z	budżetu	gminy	dla	bibliotek	(5)	i	ośrodka	kul-
tury	wynosi	700.000,-	tys.zł,	natomiast	domy	ludowe	i	

świetlice	wiejskie	są	w	utrzymaniu	rad	sołeckich,	które	
łącznie	przeznaczyły	na	ten	cel	kwotę	418.000,-	tys.zł.	
Dodatkowo	 z	 budżetu	 gminy	 zaplanowano	 dotację	 do	
budowanego	Wiejskiego	Domu	Ludowego	w	Przeczycy	
w	wysokości	130.000,-tys.zł.

Dział 85 - Ochrona zdrowia
Przeznaczono	kwotę	80.000,-	 tys.zł	na	dofinansowanie	
służby	zdrowia,	w	tym	na	zakup	aparatu	do	lakowania	
zębów	dla	dzieci	szkolnych.

Dział 86 - Opieka społeczna
W	 zakresie	 opieki	 społecznej	 realizowane	 są	 zada-
nia	 własne,	 na	 które	 przeznaczono	 z	 budżetu	 gminy	
kwotę	1.420.000,-tys.zł,	 z	przeznaczeniem	na	zasiłki	 -
500.000,-	tys.zł,	opiekunki	spłeczne	i	pomoce	sąsiedzkie	
-	800.000,-	tys.zł,	dofinansowanie	utrzymania	GOPS-u	
-120.000,-	tys.zł,	w	tym:	60.000,-	tys.zł	na	zakup	samo-
chodu	osobowego	na	potrzeby	opieki	społecznej.
Ze	środków	dotacji	celowej	w	wysokości	2.982.000,-tys.
zł	finansuje	się	wynagrodzenie	pracowników	ośrodka	(6	
etatów)	łącznie	z	pochodnymi	oraz	wszystkie	formy	za-
siłków.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport 
Na	terenie	gminy	istnieje	Gminny	Ośrodek	Sportu	i	Re-
kreacji	w	Brzostku,	który	prowadzi	działalność	na	 za-
sadach	zakładu	budżetowego,	dlatego	w	budżecie	gmi-
ny			przewidziano	dotację	z	48.	W	ramach	działalności	
GOSiR	finansowany	jest	sport	wiejski	(3	LZS-y)	i	sport	
szkolny	(Szkolny	Związek	Sportowy).	

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa
*	Rada	Gminy	(dieta	dla	przewodniczącego	Rady	Gmi-
ny,	 diety	 dla	 radnych	 i	 członków	 komisji,	 wydatki	
kancelaryjno-techniczne	-	127.000,-	tys.zł

*	Zarząd	Gminy	(wynagrodzenie	wójta	gminy,	diety	dla	
członków	Zarządu	Gminy)	-	280.000,-	tys.zł

*	Urząd	Gminy	-	3.217.127,-	tys.zł
*	Administracja	zlecona	(5	etatów)	-	370.970,-	tys.zł
*Administracja	 powierzona	 (0,75	 etatu)	 -	 44.334,-	 
tys.zł

*	Wynagrodzenia	dla	sołtysów	i	wydatki	na	Sejmik	sa-
morządówy	-	298.123,-	tys.zł

Dział 97 - Różne rozliczenia
Rezerwę	na	nieprzewidziane	wydatki	w	budżecie	gminy	
ustalono	na	poziomie	0,8%	 tj.	w	kwocie	312.226,-tys.
zł.

Urząd Gminy

Podsumowując najważniejsze źródła dochodów i wydat-
ków uchwalonego budżetu nasuwa się wniosek, że jeste-
śmy gminą biedną, na „państwowym garnuszku”. 
Ponad dwie trzecie dochodów gminy to dotacje państwo-
we. Dochody własne pochodzą głównie z podatku do-
chodowego od osób fizycznych (14% ogółu dochodów). 
Natomiast podatek i opłaty od gospodarstw rolnych 
dają niespełna 5% dochodu gminy. Po stronie wydatków 
zwracają uwagę skromne środki ściśle przeznaczone na 
wspieranie produkcji rolniczej. 
Na finansowanie szkół podstawowych przeznaczone są 
największe środki, które w całości pochodzą z subwencji 
oświatowej z budżetu państwa.
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Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzostku

ZABYTEK KLASY „0” W BRZOSTKU

Sieć	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Brzostku	składa	się	z	Wypożyczalni	dla	dorosłych	i	Oddziału	dla	dzieci	w	
Brzostku,	czterech	filii	bibliotecznych	w	Grudnej	Górnej,	Januszkowicach,	Kamienicy	Górnej	i	Siedliskach	Bogusz	
oraz	z	dwóch	punktów	bibliotecznych	w	Nawsiu	Brzosteckim	i	Głobikówce.	Niektóre	dane	dotyczące	działalności	
bibliotek	gminy	Brzostek	w	1993	r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 Placówka		 	 	 	 	 Czytelnicy	 	 	 		Wypożyczalnia	książek	 	 	 			Zakup	książek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l.	 Brzostek	 	 	 	 	 	 	 1.492	 	 	 	 	 	 	 22.114	 	 	 	 	 217
2.	 GrudnaG.		 	 	 	 	 	 377	 	 	 	 	 	 	 7.993	 	 	 	 	 96
3.	 Januszkowice	 	 	 	 	 206	 	 	 	 	 	 	 3.777	 	 	 	 	 105
4.	 Kamienica	G.	 	 	 	 	 233	 	 	 	 	 	 	 3.582	 	 	 	 	 99
5.	 Siedliska	B.	 	 	 	 	 	 254	 	 	 	 	 	 	 3.977	 	 	 	 	 89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 Ogółem:	 	 	 	 	 	 	 2.562	 	 	 	 	 	 	 41.443	 	 	 	 	 606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe	dane	o	ilości	czytelników	i	wypożyczeń	stawiają	Gminną	Bibliotekę	Publiczną	w	Brzostku	na	jednym	
z	najwyższych	miejsc	w	województwie.	Niepokojący	jest	fakt	stale	zmniejszającej	się	liczby	książek	w	bibliotece	
gminy	Brzostek.	W	1993	roku	zakupiono	w	naszej	gminie	średnio	4	książki	na	100	mieszkańców,	co	stanowi	jeden	z	
najniższych	wskaźników	w	województwie	(średnio	w	województwie	8,7	książek	na	100	mieszkańców).W	związku	
z	tym	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Brzostku	zwraca	się	z	prośbą	do	wszystkich	mieszkańców	o	przekazywanie	
do	bibliotek	niepotrzebnych	książek	ze	zbiorów	prywatnych,	które	mogą	służyć	czytelnikom	bibliotek.
	 W	dniu	3	III	1994	r.	na	spotkaniu	bibliotekarzy	rejonu	dębickiego	miała	miejsce	miła	uroczystość.	Nasza	biblio-
tekarka	p.	Emilia	Czechowska	z	okazji	jubileuszu	40-lecia	pracy	zawodowej	otrzymała	list	gratulacyjny	i	nagrody	
książkowe	od	Dyrekcji	Wojewódzkiej	Biblioteki	Publicznej	oraz	Zarządu	Okręgu	Stowarzyszenia	Bibliotekarzy	
Polskich	w	Tarnowie.

Marta Król 
Brzostek.	1994-04-07

Budowla choć w stanie szczątko-
wym stanowi „niewątpliwą ozdobę” i 
„atrakcję turystyczną” naszego mia-
steczka... wita przejeżdżających przez
Brzostek od strony Jasła.
Podobno wkrótce grupa mieszkańców 
ma się zwrócić do Konserwatora Za-
bytków w Tarnowie o wpisanie jej na 
listę zabytków.
Wtedy już nikt nie będzie mógł jej roz-
burzyć...

Ojcowie grodu - spieszcie się więc!
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INFORMACJA RADY GMINY W BRZOSTKU

W poprzednim numerze rozpoczęto cykl informacyjny 
dotyczący poszczególnych aktów prawnych (samorządo-
wych). Przedstawiono jeden z głównych, stanowiących 
o ustroju gminy tj. Statut Gminy. Zadaniem dzisiejszego 
artykułu jest przybliżenie istoty i zakresu działania Sta-
łych Komisji Rady.

	 Na	pierwszej	sesji	Rada	podejmuje	uchwałę	dotyczą-
cą	liczby,	rodzajów	i	zakresu	działania	Starych	Komisji	
Rady,	a	na	drugiej	sesji	wybiera	Przewodniczącego	Ko-
misji	 i	 ustala	 składy	 osobowe	 każdej	 z	 nich.	W	 skład	
Komisji	 oprócz	 radnych	mogą	 wchodzić	 osoby	 spoza	
Rady,	jednak	w	liczbie	nie	przekraczającej	połowy	skła-
du	Komisji.	Działają	 one	na	posiedzeniach	oraz	 przez	
swoich	członków	badając	na	miejscu	zlecone	im	sprawy.	
W	toku	kadencji	na	wniosek	przewodniczącego	komisji	
lub	radnych	Rada	może	dokonywać	zmian	w	składach	
liczbowych	i	osobowych.	

Do zadań Komisji Stałych należą:
-	nadzór	nad	pracą	Zarządu	i	Urzędu	Gminy,	jednostek	
organizacyjnych,	 związków	 komunalnych	 i	 innych	
określonych	 w	 przepisach	 jednostek	 administracyj-
nych	na	 terenie	gminy	w	zakresie	spraw,	dla	których	
Komisja	została	powołana,
-	opiniowanie	 zagadnień	będących	przedmiotem	obrad	
sesji,	rozpatrywanie	spraw	przekazanych	komisji	przez	
Radę	oraz	spraw	przedkładanych	przez	jej	członków,
-	występowanie	z	inicjatywą	uchwałodawczą	oraz	przy-
gotowanie	projektów	uchwał	Rady	w	tym	względzie,
-	bieżący	nadzór	nad	wykonywaniem	uchwał	Rady,
-przyjmowanie	i	rozpatrywanie	skarg	i	wniosków	miesz-
kańców	 gminy	 w	 sprawach	 działalności	 Rady	 oraz	
urzędów	 i	 przedsiębiorstw	 i	 innych	 instytucji	 gmin-
nych	w	zakresie	kompetencji	Komisji.

Do wyłącznych zadań poszczególnych komisji należą 
sprawy:
1.	 Komisja	Rolnictwa	i	Rozwoju	Gospodarczego
-	gospodarki	wodnej	i	ochrony	środowiska
-	rolnictwa,	leśnictwa	i	ochrony	przyrody
-	handlu	i	usług	oraz	drobnej	wytwórczości
-	działalności	gospodarczej
-	rozwoju	gospodarczego	i	przestrzennego

2.	 Komisja	Planowania	i	Budżetu	Gminy
-	całość	spraw	dotyczących	gospodarki	finansowej

3.	 Komisja	Infrastruktury	Społecznej
-	oświaty
-	kultury	i	kultury	fizycznej
-	zdrowia	i	pomocy	społecznej
-	porządku	publicznego	i	ochrony	przeciwpożarowej

4.	 Komisja	Infrastruktury	Technicznej
-	gospodarki	komunalnej	i	mieszkaniowej
-	drogownictwa,	komunikacji	i	łączności

5.	 Komisja	 Rewizyjna	 jest	 organem	 gminy	 realizują-
cym	na	bieżąco	jej	funkcję	kontrolną.	Spełnia	ponadto	
funkcję	opiniodawczą	oraz	inicjującą.	Celem	jej	działa-
nia	jest	zbieranie	w	różnych	formach	informacji	służą-
cych	Radzie	Gminy	dla	doskonalenia	działalności
gminy.

Komisja	Rewizyjna	dokonuje	kontroli	z	punktu	widze-
nia	interesu	gminy	uwzględniając	kryterium	sprawności,	
gospodarności,	rzetelności	oraz	zgodności	z	przepisami	
gminy.
Tryb	i	środki	stosowane	przez	Komisję	Rewizyjną	okre-
śla	Regulamin	Pracy	Komisji	a	to:

I	 -	przedmiot	kontroli	 -	działalność	Zarządu	Gminy	w	
zakresie	 przestrzegania	 statutu	 gminy,	 uchwał	 Rady	
Gminy	 oraz	 innych	 przepisów,	 których	 realizacja	 nie	
podlega	kontroli	zewnętrznej,
-	Komisja	rozpatruje:skargi	na	Zarząd	oraz	przygotowu-
je	opinie	 i	wnioski	w	tej	sprawie	na	sesję,wyniki	kon-
troli	przeprowadzonej	przez	organy	kontroli	specjalnej,	
wniosek	mieszkańców	 o	 przeprowadzenie	 referendum	
gminnego,
-	Komisja	kontroluje:
a)	rozpatrywanie	przez	Zarząd	skarg	na	wójta,
b)	sposób	 rozpatrywania	 i	 załatwiania	 wniosków	 rad-
nych	oraz	obywateli,

c)	protokóły	z	posiedzeń	organów	Rady,
d)	stan	realizacji	całościowej	uchwał	Rady	Gminy.

II	 -	 tryb	 przeprowadzania	 kontroli	 -	 pracami	 komisji	
kieruje	jej	przewodniczący	lub	zastępca.	Do	przeprowa-
dzenia	kontroli	uprawnia	imienne	upoważnienie	wysta-
wione	przez	przewodniczącego	Rady	Gminy.	W	kontroli	
Zarządu	może	brać	udział	wyłącznie	radny.	Do	pomocy	
w	czynnościach	kontrolnych	kierownik	Urzędu	Gminy	
wyznacza	pracownika	Urzędu.	Warunki	techniczne	za-
pewnia	kierownik	jednostki	kontrolowanej.	Działalność	
Komisji	nie	może	naruszać	obowiązującego	w	jednost-
ce	kontrolowanej	porządku	pracy.	Z	przebiegu	kontroli	
Komisja	sporządza	protokół,	który	przekazuje	przewod-
niczącemu	Rady	Gminy.

III	-środki	stosowane	przez	Komisje:
a)	wniosek	 o	 odwołanie	 Zarządu	Gminy	 lub	 poszcze-
gólnych	jego	członków,

b)	wniosek	w	sprawie	absolutorium	dla	Zarządu,
c)	wniosek	o	wszczęcie	postępowania	dyscyplinarnego	
wobec	pracownika	samorządowego,

d)	projekt	zaleceń	dla	Rady	Gminy,
e)	opinie	 dotyczące	 wybranego	 zagadnienia	 objętego	
działalnością	Komisji.

Jak	 wynika	 z	 powyższego,	 kompetencje	 poszczegól-
nych	Komisji	są	bardzo	duże,	zakresy	ich	działania	ja-
sno	określone,	natomiast	efekty	pracy	są	zależne	od	in-
wencji	przewodniczących	Komisji	i	ich	członków.	Jako	
ciąg	dalszy	prawodawstwa	samorządowego	w	kolejnym	
numerze	będzie	omówienie	Regulaminu	Organizacyjne-
go	Urzędu	i	Statutu	Sołectw.

mgr inż. Wanda Lisowska 
inspektor ds Rady Gminy

Brzostek,	dnia	30	marca	1994r.
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ŚWIAT W OCZACH NASTOLATKÓW
 Od	roku	1985	w	Szkole	Podstawowej	w	Brzostku	młodzież	 redaguje	gazetkę	zatytułowaną	„Merkurisz	
Szkolny”,	w	której	przedstawia	własne	 spojrzenie	na	otaczający	 ją	 świat.	W	swoich	artykułach	uczniowie	
próbują	 rozwiązać	 nurtujące	 ich	 problemy	 związane	 z	miłością,	 sensem	 życia,	 trzeźwością,	 ekologią.	Oto	
przykładowe	 tematy	prac:	„Spieszmy	się	kochać	 ludzi,	 tak	szybko	odchodzą”,	„Fantastyczno-mitologiczne	
wędrówki	 wyobraźni”,	 „Kraino,	 bądź	 znów	 zdrową”,	 „Nowa,	 morowa,	 rockowa	 młodzież”.	 „Merkuriusz	
Szkolny”	stanowi	doskonały	warsztat	 literacki.	Młodzi	 ludzie	rozwijają	nie	 tylko	umiejętność	pisania,	 lecz	
także	wyobraźnię	i	poczucie	humoru	o	czym	świadczą	próby	wcielenia	się	w	psychikę	zwierzęcia	w	najnow-
szych	opowiadaniach.

Poloniści

WESZ
 Jestem wszą. Mieszkam między włosami na 
plaży u pewnego łysego faceta. Pewnego mroźne-
go wieczoru zmarzłem i spadłem z łysiny na trawę. 
Pomyślałem, że to musi być duża głowa, ponieważ 
trawa wyglądała jak zielone włosy. Po długiej tu-
łaczce zobaczyłem fiołka i stwierdziłem, że to jest 
głupi facet. Idąc dalej zauważyłem pająka krzy-
żaka. Wystraszyłem się go. Udało mi sią przeżyć, 
bo przeleciał ptak i zjadł bestię.  Nagle usłysza-
łem kilka trzasków i ogromny talerz przeleciał mi 
nad głową. Nazajutrz sytuacja sią powtórzyła, 
lecz zamiast talerza w powietrzu przeleciał ol-
brzymi sputnik, a z niego wyszły kosmiczne wszy. 
Były one do mnie podobne. Różniły się jedynie 
tym, że miały na głowie długie czułki. Zabrały mnie 
na statek i oprowadziły po nim. Zobaczyłem tam 
różnej długości i koloru włosy. Dzięki kosmitom 
dostałem się do domu na ulubioną łysinę. Lecz tam 
znajdowały się pchły i rozpoczęła sią bitwa. Pa-
dło wiele trupów. Walka była zażarta. Cała łysina 
wysłana została wojownikami. Oczywiście bitwę 
wygrały wszy, bo bardzo dobrze znały teren. Po-
nieważ wygraliśmy wojnę, dostaliśmy od kosmicz-
nych pcheł prezent, którym była przejażdżka 
sputnikiem. Po skończonej podróży poszliśmy na 
wycieczkę do lasu. Zobaczyliśmy tam różne ro-
baki. Zaprzyjaźniliśmy się z dżdżownicami oraz 
z termitami. Pewnego dnia urządziliśmy wszow-
skie igrzyska’ 94, podczas których brało udział 
50 wszy. Na igrzyskach było wiele konkurencji, 
miądzy innymi pływanie w krwi, ścinanie włosów na 
czas oraz skoki przez łupież. W zawodach wygrali: 
Zawszeniec, Wszok i Wszoncyk. Nagrodami były: 
zeschnięty włos, szklanka łupieżu oraz szampon 
„Spłuczkowy”. 
Po zawodach odbyła sią pożegnalna wszoteka.

Paweł Bachara kl. VIIIa

KURA
 Jestem samotną, wychowującą, tuzin kurcząt 
kwoką. Moje życie jest monotonne i nudne. Nie ma 
w nim żadnego urozmaicenia. Ciągle muszę zajmo-
wać się moimi pisklętami. Gdy odrobinę podrosną, 
wysiaduję nową porcję dzieciaków. Moje życie 
zamieniło się w jeden koszmar. Kiedyś byłam do-
rodną kurą. Blond pióra dodawały mi urody. Byłam 
w miarę zgrabna i powabna. Miałam najdłuższe 
nogi na całym podwórku. Wszystkie kury zazdro-
ściły mi gracji i elegancji.
Ale teraz, cóż!... Wychowałam już chyba pra-
prapra kurczęta. Jestem obrośnięta tłuszczem, 
Moje wspaniałe nogi zamieniły się w kilkucenty-
metrowe baobaby. Zrobiła mi się czwarta broda, 
grzebień zwisa aż do ziemi. Nie mam czasu, aby 
umalować dziób albo zażyć jakiejś kąpieli w gno-
jówce. Moje nieumalowane, obdziobane pazury 
wyglądają okropnie. Żaden przystojny kogut nie 
chce się za mną. oglądać. Znam takiego jednego. 
Mieszka na sąsiednim podwórku, głos ma podobny 
do Kurzano Pavarottiego, ale nie zwraca na mnie 
uwagi. Lata za tą kurzą pięknością zza miedzy. 
Jest całkiem podobna do mnie w młodości. Mogła-
bym ją zadziobać. Raz nawet spróbowałam, ale nie 
mogłam jej dogonić. W końcu ma nade mną. prze-
wagą o te 10,05 kg. Nie mogę się z tym pogodzić, 
że jedna kura ma wszystko, a druga nie może na-
wet zrobić sobie okładów z obornika. Ach! Mój 
los jest bardzo okrutny! Wczoraj wieczorem gdy 
oglądałam kurze wyścigi na żużlu, postanowiłam, 
że zastosują dietę, którą poleciła mi sąsiadka i 
zapiszę się do MLKwBpG czyli do Międzynarodo-
wej Ligi Kur w Biegach przez Grzędy. Jeśli to nie 
pomoże to chyba sama podłożę łeb pod siekierą 
gospodarza.

Anka Lisowska kl. VIIIa
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Krótka uliczka jednego z najładniejszych miast Pogó-
rza Karpackiego. Na dworze czuć zbliżającą się wio-
snę, choć pogoda zdaje się mówić coś innego. Wcho-
dzimy pod szukany adres. Po dłuższej chwili drzwi 
otwiera nam z uśmiechem bardzo miła starsza pani. 
Wchodzimy do mieszkania. Już z progu czuć powiew 
dawnych lat, uwagę naszą zwraca stylowy wystrój 
wnętrz. Rozmówczyni prosi nas do saloniku. Z filiża-
nek unosi się aromat świeżo parzonej kawy i zapach 
babki domowego wypieku. Zadaję pierwsze z wielu 
pytań, które padły tego wieczoru. I może nie byłoby w 
tym nic dziwnego, gdyby nie to, że pani Danuta Leja 
z domu Kaczorowska jest główną spadkobierczynią 
dworku w Przeczycy.

Jaka jest opinia Pani jako dawnej właścicielki dwor-
ku odnośnie odzyskania swej własności ?
-	 Jestem	 właśnie	 w	 trakcie	 starań	 o	 odzyskanie	
swojej	 własności.	 Nie	 rokuję	 większych	 nadziei	 na	
odzyskanie.	Rozmawiałam	z	panem	ministrem	Osia-
tyńskim,	 który	 stwierdził,	 że	 dom	 i	 przyległości	 tj.	
parę	hektarów	sadu	 i	parku	powinnam	odzyskać,	za	
las	absolutnie	powinnam	dostać	ekwiwalent,	nie	ma	
natomiast	 wielkich	 nadziei	 na	 odzyskanie	 gruntów	
rolnych.	 Pisałam	 do	 województwa,	 wniosłam	 proś-
bę	o	odzyskanie	-	otrzymałam	odpowiedź,	że	ustawy	
czekają	na	ustawy.	Rozmawiałam	także	z	wójtem	w	
Brzostku,	zgłaszałam	mu,	że	będę	czynić	 starania	o	
odzyskanie.	Sytuacja	jest	trudna.	Parę	razy	mieliśmy	
już	propozycję,	żeby	w	Przeczycy	w	dworku	zrobić		
dom		starców	czy	sanatorium	a	jest	szkoła.	Obecnie	
myślimy,	żeby	park	i	sad	przejąć	na	parcele.	A	co	do	
samego	 dworku?	 -	mam	 siostrę,	 ona	 też	ma	 coś	 do	
powiedzenia.

Czy faktem jest, że dawni właściciele chcą w darze 
przekazać odebraną im własność na użytek publicz-
ny?
-	 W	 przypadku	 gdy	 nie	 ma	 spadkobiercy	majątek	
przechodzi	samoistnie	na	skarb	państwa.	Ja	chciała-
bym	odsprzedać	albo	wydzierżawić	majątek	-	w	po-
siadaniu	naszej	rodziny	było	około	500-600	hektarów,	
z	czego	120-150	ha	stanowiły	grunty	orne,	pozostała	
część	to	las.

Jak doszło do odebrania rodzinie Kaczorowskich ich 
posiadłości?
-	 Mnie	przy	tym	nie	było.	Od	pięciu	dni	byłam	po	
ślubie	 i	wyjechałam	do	męża,	w	domu	zostali	 sami	
rodzice.	Przyszła	komisja	złożona	w	większości	z	ko-
munistów	spod	Jasła,	która	nie	przedłożywszy	żadne-
go	dokumentu	kazała	się	wynieść	rodzicom	z	posia-
dłości	 tak	jak	stali.	88-letniemu	ojcu	nie	pozwolono	
zabrać	ciepłego	odzienia.	Mama	chciała	zabrać	figur-
kę	Matki	Boskiej	 -	 też	 nie	 pozwolono.	 Ja	 z	mężem	
zostałam	 powiadomiona	 telegraficznie	 przez	mamę,	
a	 po	 przyjeździe	 przyszedł	 nakaz	 do	mojego	męża,	
że	przez	najbliższe	7	 lat	nie	wolno	mu	wyjeżdżać	z	
województwa,	 jako	 że	w	 całym	województwie	 rze-

szowskim	nie	 było	 lekarza	 o	 specjalności	 jaką	miał	
mąż.	Pod	sankcjami	karalnymi	musieliśmy	zostać.

Jaka była sytuacja rodzin ziemiańskich po II wojnie 
światowej?
-	Sytuacja	 takich	rodzin	była	bardzo	ciężka.	Niemal	
wszyscy	wegetowali	u	bliższych	czy	dalszych	krew-
nych.	Mój	ojciec	dopiero	po	8	 latach	wystarał	się	o	
rentę,	w	dodatku	tak	małą,	że	trudno	było	się	za	nią	
utrzymać	samemu,	przy	czym	była	adnotacja,	że	żo-
nom	byłych	właścicieli	 nic	 się	 nie	 należy.	Znajomy	
naszej	 rodziny,	pan	Przyłęcki	 spod	Jasła,	został	cał-
kowicie	pozbawiony	środków	do	życia:	małżeństwo	
nauczycieli	z	Dębowej	przyjęło	go	do	siebie.

Proszę nam przedstawić krótką historię swojej rodzi-
ny.
-	 Najstarszy	 dokument,	 który	 miałam	 okazję	 zo-
baczyć	 pochodził	 z	 1803	 roku	 i	mówił	 on,	 że	 nasz	
prapradziadek	 Kacper	 Kaczorowski	 brał	 udział	 w	
Konfederacji	Barskiej,	 został	 przez	 cara	wyrzucony	
z	 majątku.	 Przeniósł	 się	 do	 Galicji,	 a	 potem	 kupił	
majątek	w	Przeczycy.	Mój	dziadek,	pochodzenia	wę-
gierskiego,	 przepisał	 majątek	 ojcu.	 Dobra	 rodzinne	
pozostawały	w	rękach	moich	rodziców	od	roku	1910	
tzn.	od	czasu	ślubu	rodziców	do	roku	1945,	do	czasu	
wysiedlenia.

Czy ma Pani w posiadaniu jakieś pamiątki rodzin-
ne?
-	 Bardzo	cenną	pamiątką,	która	ma	wielkie	znacze-
nie	dla	rodziny	Kaczorowskich	jest	ryngraf	rycerski.	
Moi	 rodzice	nigdy	się	z	nim	nie	 rozstawali,	gdzie-
kolwiek	wyjeżdżali,	 zabierali	 go	 z	 sobą.	W	 naszej	
rodzinie	 istniało	 takie	 przekonanie,	 że	 dopóki	 ryn-
graf	będzie	przy	rodzime	Kaczorowskich,	szczęście	
jej	nie	opuści.	Ten	ryngraf	miał	na	szyi	nasz	pradzia-
dek,	 kiedy	 brał	 udział	 w	 bitwie	 pod	Wiedniem	 w	
1683	roku.	Ryngraf	jest	obecnie	w	moim	posiadaniu.	
Mój	ojciec	włożył	bardzo	dużo	pracy,	a	także	wspo-
mógł	finansowo	koronację	Statuty	Matki	Boskiej	w	
Przeczycy.	W	dowód	uznania	Ojciec	Święty	Pius	XI	
mianował	go	szambelanem.	W	Polsce	było	 tylko	7	
szambelanów.	Z	tego	tytułu	rodzicom	przysługiwa-
ło	prawo	do	zamieszkania	w	Watykanie.	Gdyby	po	
wojnie	nie	było	żelaznej	kurtyny,	rodzice	byliby	wy-
jechali	i	zamieszkali	przy	papieżu.	Do	dzisiaj	prze-
chowuję	 jego	 łańcuch	 szambelański.	 Swego	 czasu	
ojciec	był	zaproszony	na	raut	przez	pana	prezydenta	
Mościckiego	do	Krakowa	na	Wawel,	na	który	zało-
żył	swój	łańcuch.
Oprócz	 tego	zachowało	się	kilka	obrazów	i	portre-
tów	rodzinnych.

Czy zachowała się słynna, bogata biblioteka Kaczo-
rowskich?
-	 Część	biblioteki	ocalała	-	ojciec	przekazał	ją	liceum	
w	Jodłowej.	Jednakże	najcenniejsze	pozycje	książkowe	
nie	zachowały	się.	Ojciec	mój	zrobił	wielki	błąd,	kazał	

„POWIEW LAT” - rozmowa z Danutą Leja
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mianowicie	zakopać	szafę	z	bardzo	cennymi	książka-
mi	i	obrazami	w	stodole.	Dół,	który	wykopano,	oka-
zał	się	za	wielki,	wobec	czego	dorzucono	do	niego	2	
worki	cukru.	Po	jakimś	czasie	dół	odkopano,	żeby	za-
brać	cukier,	co	przyczyniło	się	do	zniknięcia	książek.	
Z	naszej	biblioteki	korzystało	wielu	ludzi,	a	zwłasz-
cza	studentów.

Obok szkoły w Przeczycy stoi statua Matki Boskiej. 
Czy jest związana z jakimś ważnym wydarzeniem dla 
rodziny Kaczorowskich?
-	 Mój	ojciec	był	bardzo	pobożny	i	był	wielkim	pa-
triotą.	Gdzie	tylko	mógł	zaznaczał	swój	wielki	patrio-
tyzm.	Na	fasadzie	szkoły-dworku	jest	orzeł	w	koronie.	
W	kościele	przeczyckim	wszystkie	witraże	w	oknach,	
za	wyjątkiem	dwóch,	sprawili	rodzi-
ce	i	krewni.	Jeden	witraż	przedstawia	
Matkę	Boską	Korony	Polskiej.	Przed	
nią	 klęczy	 Św.	 Kazimierz	 i	 wręcza	
jej	koronę.	Pod	spodem	umieszczony	
jest	napis:	„Boże	błogosław	szczęśli-
wej	Ojczyźnie	naszej	i	zdejmij	z	niej	
pęta	niewoli”.

Oglądając zdjęcia Pani z lat młodości 
można zauważyć ,że była Pani pięk-
ną kobietą co widać zresztą i dzisiaj, 
Z pewnością miała Pani wielu ado-
ratorów starających się ojej rękę.
-	 Byłam	 już	 po	 słowie	 z	 księciem	
Jabłonowskim.	 Ponieważ	 rodzice	
nasi	bardzo	się	 lubili,	a	 tata	mój	był	
wielkim	 przyjacielem	 jego	 dziad-
ka	Reja,	 potomka	Reja	 z	Nagłowić,	
bardzo	 sobie	 życzyli,	 aby	 związek	
nasz	doszedł	do	skutku.	Narzeczony	
zginął	 tragicznie	 pod	Przyborowem,	
kiedy	Niemcy	zrobili	obławę	na	od-
działy	AK,	do	których	należał	 także	
pan	Jabłonowski.
Mój	mąż	nie	pochodził	stąd	-	mieszkał	mniej	więcej	
20	km	od	Torunia	i	20	km	od	Grudziądza.	W	czasie	
wojny	musiał	 uciekać	 i	 zatrzymał	 się	w	 Przeczycy.	
Pobraliśmy	się	w	24	godziny	pod	kulami.	Mąż	był	cu-
downym	 człowiekiem.	 Ukończył	 trzy	 specjalizacje:	
psychiatrię,	 neurologię	 i	 administrację.	 Przez	 15	 lat	
był	kierownikiem	wydziału	zdrowia.	W	Jodłowej	wy-
budował	pierwszy	w	Polsce	ośrodek	zdrowia	z	 izbą	
położniczą,	w	Jaśle	budował	szpital.	Nie	żyje	od	7	lat.	
Do	dziś	wspominany	jest	przez	pacjentów.

Jak dawniej bawiła się młodzież dworska?
-	 Zimą,	 a	 wtedy	 były	 to	 zimy	 naprawdę	 wielkie,	
spędzaliśmy	dużo	czasu	na	nartach.	Odbywały	się	po-
lowania.	Moja	 siostra	 studiowała	 na	Akademii	Rol-
niczej	w	Krakowie	i	zapraszała	na	polowania	swoich	
kolegów	z	uczelni.	Rano	panowie	 jechali	do	 lasu,	a	
panie	dojeżdżały	potem	na	saneczkach.	Na	miejscu	w	
lesie	wszyscy	pożywiali	się	bigosem.

A uroczystości domowe czy święta miały podobny 

przebieg jak dzisiaj ?
-	 Ze	 świąt	 najbardziej	 lubiłam	Wielkanoc.	W	moim	
domu	ustawiało	się	ogromny	stół	przez	całą	jadalnię,	na	
którym	leżały	kolejno:	kołacze,	kiełbasy,	szynki,	torty,	
mazurki.	Stoły	były	pięknie	udekorowane	kwiatami.	
W	Wielką	Sobotę	przychodził	ksiądz,	który	święcił	je-
dzenie.	Mój	ojciec	bowiem,	bardzo	się	trzymał	trady-
cji.	Wesela	dworskie	nie	były	bardzo	liczne.	Zazwy-
czaj	 zapraszano	 20-30	 osób	 z	 okolicznych	 dworów.	
Zasadniczo	wesele	trwało	jeden	dzień,	w	drugim	były	
poprawiny,	a	potem	jeszcze	jeden	dzień	przeznaczony	
specjalnie	 dla	 pracowników.	 Przed	 uroczystościami	
panie	nie	chodziły	od	rana	w	toaletach,	jak	to	często	
pokazywane	jest	w	filmach.	Chodziło	się	na	sportowo,	
przebierano	się	dopiero	przed	przyjęciem.

Czy utrzymywaliście Państwo kontakty z okoliczny-
mi dworami?
-	 Między	 dworami	 tworzyły	 się	 wielkie	 przyjaź-
nie.	 Utrzymywaliśmy	 znajomość	 z	 pp.	 Pawłowski-
mi,	właścicielami	Kleci,	oraz	właścicielami	Siedlisk.	
Właścicielką	 Siedlisk	 Bogusz	 była	 pani	 Adamkie-
wiczowa,	 krewna	Boguszów.	 Żyje	 jej	 córka,	 lekar-
ka,	która	podobno	czasem	odwiedza	dawne	włości.	
Przyjaźniliśmy	 się	 z	 pp.	 Łopuskimi	 ze	 Strzegocic.	
Pan	Łopuski	kończył	wydział	 rolniczy	na	Sorbonie	
w	 Paryżu.	 Po	 odebraniu	 mu	 majątku	 wyjechał	 do	
Gdyni,	gdzie	przejął	nadzór	nad	okolicznymi	nadle-
śnictwami.

W latach Pani młodości modny w świecie dworskim 
był język francuski. Czy posiadła Pani jego znajo-
mość?
-	 W	wieku	6	lat	miałam	bonę	Francuzkę,	która	zaczę-
ła	mnie	uczyć	języka	francuskiego,	tak	że	w	przecią-
gu	kilku	miesięcy	mówiłam	już	dobrze	po	francusku.	
Kilka	lat	przebywałyśmy	razem	z	siostrą	w		klasztorze

(od lewej strony: p. Danuta Leja - spadkobierczyni dworku w Przeczycy, 
p. Pawłowska - była właścicielka Kleci, p.Domańska)

fot. ks. B. Stanaszek
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francuskim	 Sacre	 -	 Coeur	 w	 Zbylitowskiej	 Górze,	
który	 miał	 w	 Polsce	 kilka	 filii.	 Po	 zdaniu	 matury	
przez	 siostrę,	mama	 niechcąc	 nas	 rozłączyć	 zabrała	
mnie	z	klasztoru	i	dalsze	nauki	pobierałam	w	Krako-
wie.	Uczęszczałam	do	tzw.	Wyższego	Gimnazjum	im.	
Królowej	 Jadwigi.	Dyrektorem	uczelni	 był	 profesor	
uniwersytecki,	katechetą	zaś	ksiądz	Van-Roy	-	Holen-
der,	znany	na	całą	Polskę	kaznodzieja.	Obowiązkowo	
uczyłam	 się	 tam	 łaciny,	 francuskiego,	 niemieckiego	
a	nadobowiązkowo	angielskiego	i	włoskiego.	Oprócz	
tego	 mieliśmy	 wykłady	 sztuki.	 Profesor,	 który	 zaj-
mował	 się	 zabytkami	Starego	Krakowa	bardzo	 czę-
sto	oprowadzał	nas	po	Krakowie	i	zapoznawał	z	jego	
osobliwościami.	Ksiądz	Van	Roy	natomiast	przy	każ-
dej	 nadarzającej	 się	 okazji	 prowadził	 nas	 do	 teatru.	
Muszę	się	przyznać,	że	miałam	okazję	zagrać	w	 te-
atrze	„Bagatela”	w	Krakowie,	w	sztuce	Wiktora	Hugo	
„Hernani”.	 Odbywał	 się	 właśnie	 zjazd	 naukowców	
francuskich	 i	 nasze	 gimnazjum	 chciało	 coś	 przed-
stawić.	Mnie	wybrano	do	odtworzenia	głównej	 roli,	
Hiszpanki	Dony	Sol.

Czy miała Pani okazję wykorzystać swoją znajomość 
języków?
-	 Tak,	 udało	mi	 się	 zwiedzić	 całą	Austrię,	Anglię,	
północne	Włochy,	Jugosławię.

Podróże, ciekawe miejsca, ciekawi ludzie, to takie 
piękne. Ale co z szarą codziennością, czym obecnie 
się Pani zajmuje?
-	 Obecnie	pracuję	w	Polskim	Komitecie	Opieki	Spo-
łecznej	jako	przewodnicząca	Klubu	Seniora	a	ponadto	
w	samym	biurze	KOS.
Prowadzimy	 działalność	 charytatywną:	 wydajemy	
obiady	 najbiedniejszym	 bezpłatnie,	 pozostałym	 za	
niewielką	 opłatą.	 Załatwiamy	 pomoce	 domowe	 dla	
osób	niedołężnych	 i	starych,	zajmowaliśmy	się	 także	
przygotowaniem	dwóch	pogrzebów	i	dwóch	wesel.	W	
każdy	wtorek	urządzamy	spotkania	dla	Klubu	Seniora:	
przeźrocza,	filmy,	herbatki,	prelekcje	lekarzy	na	temat	
zdrowia.	Dla	osób	samotnych	zawsze	urządzamy	Wi-
gilię	 i	 jajka	wielkanocne,	 a	 latem	 organizujemy	wy-
cieczki	do	Rymanowa,	Iwonicza,	Krynicy,	Komańczy.

Dziękujemy Pani za bardzo miłą rozmowę.

I tak kończy się nasze spotkanie z jedną z niewielu ży-
jących właścicielek ziemskich. Żal opuszczać to przy-
tulne mieszkanie i samą właścicielkę, która przyjęła 
nas bardzo miło i gościnnie, za co raz jeszcze serdecz-
nie dziękujemy.

Nieautoryzowany wywiad przeprowadziła 
DOROTA OGRODNIK

OBCHODY 600-Iecia NADANIA PRAW MIEJSKICHdok. ze str. l

W	 1967	 roku	 nie	 pamiętano	
o	 jubileuszu	 600-lecia	 nada-
nia	 praw	miejskich	obecnemu	
Brzostkowi.	 Dlatego	 należy	
odkurzyć	pamięć	historyczną	i	
przypomnieć	dawne	dzieje	na-
szej	miejscowości	 przy	okazji	
600-lecia	Małego	Brzostku.
	 	 Towarzystwo	 Miłośni-
ków	Ziemi	Brzosteckiej	z	koń-
cem	ubiegłego	 roku	 na	 posie-
dzeniu	 Stałej	 Komisji	 Rady	
Gminy	 zainicjowało	 obchody	
600-lecia.	Następnie	do	Zarzą-
du	Gminy	wystosowane	zosta-
ło	 pismo	 sugerujące	 powsta-
nie	 szerokiego	 Komitetu	 do	
spraw	 obchodów	 jubileuszu.	
Ze	 względu	 na	 rangę	 uroczy-
stości	 potrzebna	 jest	 integra-
cja	 wszystkich	 środowisk	 w	
Brzostku.	Czas	nagli	ponieważ	
wstępnie	 planuje	 się	 obcho-

dy	 na	 koniec	 czerwca.	Ma	 to		
swoje	 znaczenie	 również	 ze	
względu	na	50-lecie	pacyfika-
cji	 Brzostku,	 która	 odbyła	 się	
20	czerwca	1944	roku.

	 	 TMZB	w	ramach	obcho-
dów	wydało	 już	dwie	pozycje	
książkowe:	 „Rocznik	 Brzo-
stecki	 t.1”	 ks.	 B.	 Stanaszka	 i	
„Brzostek	 i	 okolice”	 wydanie	
II.	Końcem	maja	ukaże	się	pra-
ca	 „Parafia	Brzostek	w	 latach	
1918-1939”	ks.	B.Stanaszka.
Przygotowana	 jest	 kolorowa	
widokówka	ukazująca	atrakcje	
Brzostku	 i	 wiosek	 w	 gminie,	
ale	 na	 razie	 brak	 środków	 fi-
nansowych.

	 	 TMZB	 zamierza	 przy-
gotować	 broszurę	 poświęconą	
jubileuszowi,	która	ma	zawie-

rać	 m.	 in.	 artykuły	 historycz-
ne	 poświęcone	 nadaniu	 praw	
miejskich	i	pacyfikacji	Brzost-
ku	 wraz	 ze	 zdjęciami	 pomor-
dowanych,	 sprawozdania	 z	
działalności	 organów	 samo-
rządowych	oraz	informacje	za-
kładów	pracy,	instytucji	i	orga-
nizacji	 w	 Brzostku.	Wspólnie	
z	 CKCz	 i	 S	 przygotowujemy	
wydanie	 kolorowego	 folderu	
poświęconego	600-leciu.	Roz-
wój	kulturalny	naszego	 regio-
nu	jest	sprawą	nas	wszystkich,	
a	obchody	jubileuszu	są	wspa-
niałą	okazją	do	promocji	osią-
gnięć.

Zarząd TMZB
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„PRZYSZŁOŚĆ” czy „PRZESZŁOŚĆ?”
       SONDAŻ
Do napisania tego artykułu skłonił mnie fakt, że od 
pewnego czasu krąży po naszej gminie wieść, jako-
by „ktoś” chciał kupić a może zburzyć kino. Ma niby 
tam powstać pub, bar czy też nowoczesna dyskoteka. 
Postanowiłem wyjaśnić ten problem.Od kilku lat kina 
przeżywają recesję. Brak widzów, a tym samym pie-
niędzy powoduje, że kina upadają. Przyczyn tych moż-
na upatrywać w upowszechnianiu odtwarzaczy wideo 
i ogólnemu zubożeniu społeczności. Tak więc kina 
masowo są zamykane. Co operatywniejsi zamieniają 
kina na bary-dyskoteki, puby czy też innego rodzaju 
lokale, które przynoszą zysk. Kino w Brzostku zostało 
zamknięte 2 lata temu. Sala kinowa spełnia tylko rolę 
sali widowiskowej, nie jest więc w pełni wykorzysty-
wana, a koszty utrzymania jej wysokie. Padła więc 
propozycja, żeby przekształcić salę w prawdziwy lo-
kal. I tu zaczął się problem. Co prawda kino nie przy-
nosi zysku, ale to jedyna sala widowiskowa na tere-
nie gminy. Właściwie pierwsze propozycje dotyczące 
przeistoczenia sali padły od osób zamiejscowych, bo 
aż spod Tarnowa, a potem myśl tę podchwyciły osoby 
z naszej gminy. Miałaby to być i dyskoteka, i kawiar-
nia a w każdej chwili mogłaby spełniać też rolę sali 
widowiskowej. I tu zdania się podzieliły. Część ludzi a 
są to głównie ludzie młodzi chcą zmiany, a więc dużej 
prawdziwej dyskoteki, lokalu w którym można usiąść, 
zatańczyć, porozmawiać. Druga część to ludzie, któ-
rzy kiedyś tę salę wybudowali. Są dumni z tego, że ona 
jest i uparcie twierdzą że ona jeszcze będzie pełna, a 
kino jak za dawnych lat będzie tętnić życiem. 
Kto ma rację ? Pozwoliłem sobie przeprowadzić son-
daż na ten temat. A oto wypowiedzi mieszkańców gmi-
ny Brzostek.

Jarosław Zięba, lat 21, student wydziału prawa
Mając	 na	 względzie	 trudną	 sytuację	 finansową	 sa-
morządu	 gminnego	 uważam,	 że	 zbytnie	 obciążanie	
kosztami	Urzędu	Gminy	na	przebudowę	sali	byłoby	
bezsensowne.	Gdyby	koszty	były	w	miarę	realne,	nie	
nadszarpnęłyby	w	sposób	drastyczny	skąpego	budże-
tu,	to	przy	pomocy	innych	instytucji	i	fundacji	można	
by	się	o	to	pokusić.
Moim	zdaniem	decydujący	głos	w	tej	sprawie	powi-
nien	zabrać	ogół	społeczeństwa,	który	opowiedziałby	
się	na	temat	priorytetowej	inwestycji.	Na	pewno	wy-
stępuje	konflikt	między	starszą	częścią	mieszkańców	
gminy	a	młodzieżą.	Ich	dążenia	są	na	pewno	kontra-
stowe.	Najlepszym	sposobem	byłoby	znalezienie	ja-
kiegoś	 kompromisu,	 który	w	miarę	 usatysfakcjono-
wałby	wszystkich.	

mgr Zuzanna Rogala, lat 53, nauczyciel, kierownik 
chóru parafialnego
W	Domu	Kultury	przepracowałam	ponad	20	 lat	 i	w	
większości	byłam	związana	z	tą	właśnie	salą	kinową.	
Pamiętam,	jako	mała	dziewczynka,	okres,	kiedy	bu-
dowano	i	rozbudowywano	DK.	Rozbudowywano	go	
z	wielką	radością,	nadzieją	i	wiarą,	że	będzie	to	przy-

bytek	 rekreacyjny,	 rozrywkowy	 i	 szkoleniowy	 dla	
wszystkich	grup	wiekowych	i	społecznych.	W	latach	
60.	 była	 to	 jedyna	 sala	 teatralna,	 do	 której	 przyjeż-
dżały	różne	zespoły	zawodowe,	teatralne,	kameralne,	
kabarety	młodzieżowe	i	soliści	estrady	polskiej.	 I	w	
tamtych	też	czasach	powstawały	brzosteckie	zespoły	
regionalne.	W	 latach	 70.	 powstały	 dwa	 zespoły	 te-
atralne	(młodzieżowy	i	dziecięcy),	które	prezentowa-
ły	się	m.in.	w	takich	przedstawieniach:	„Dzikie	łabę-
dzie”,	 „Wysoka	 ściana”,	 „Niemcy”,	 „Weselny	 tort”,	
„Czerwony	Kapturek”,	„Kopciuszek”.	Powstał	słyn-
ny	zespół	„Brzostowiacy”,	który	zajmował	pierwsze	
miejsca	 w	 powiecie.	 Z	 zespołu	 tego	 wywodzą	 się	
znane	dzisiaj	w	życiu	kulturalnym	i	politycznym	oso-
by:	Staszek	Kolbusz,	Robert	Rogala,	Danusia	Szpak.,	
Anka	Żyra,	Hanka	Dziedzic.	W	kinie	 odbywały	 się	
przeróżne	seanse:	seriale,	filmy	obyczajowe,	komedie	
i	właściwie	sala	kinowa	była	zawsze	pełna.	Odbywa-
ły	się	konferencje,	zjazdy	i	jako	jedyna	sala	reprezen-
tacyjna	gościła	różnych	ludzi,	począwszy	od	pisarzy,	
artystów	i	związkowców.	To	wszystko	jest	przyczyn-
kiem,	że	sala	kinowa	ma	rację	bytu	dalej.	Nie	nale-
ży	dopuścić	do	tego,	żeby	został	zniszczony	dorobek	
starych	pokoleń.	Pokolenie	odchodzące	odbudowało	
salę	z	wiarą,	że	będzie	ona	służyła	młodym.	Sala	ki-
nowa	powinna	być	miejscem,	gdzie	będzie	prezento-
wany	dorobek	kulturalny,	gdzie	można	oglądać	filmy.	
Powinna	 być	 ponaddyskotekowa	 i	 ponadkawiarnia-
na.	Dyskoteka	i	kawiarnia	w	Brzostku	ma	miejsce	w	
„Ronixie”.	 Ta	 sala	 powinna	 pociągnąć	 młodych	 do	
form	kulturalnych,	 aby	 nadał	 tętniła	 życiem,	 a	 spo-
łeczeństwo	 miało	 okazję	 podziwiania	 brzosteckiej	
młodzieży.

Bogdan Bartusiak, lat 24, bezrobotny 
Uważam,	że	decyzję	co	do	sali	kinowej	powinny	za-
paść	już	dawno.	Z	tego	co	się	orientuję	mamy	kapita-
lizm,	w	którym	tylko	pieniądz	robi	pieniądz,	a	interesy	
niedochodowe	są	eliminowane.	Nasza	sala	kinowa	jest	
interesem	niedochodowym,	bo	trudno	powiedzieć,	by	
dwu-trzykrotne	wykorzystanie	 sali	w	 ciągu	 roku	 na	
akademie	zwracało	koszty	 samego	utrzymania	 i	 de-
cydowało	o	przydatności	sali.	Ponieważ	Brzostek	jest	
centrum	kultury	 tej	 duchowej	 i	 fizycznej	w	gminie,	
powinien	zadbać	o	jakiś	lokal	(kawiarnia,	sala	dysko-
tekowa)	bo	wstyd	przyznać,	ale	młodzież	brzostecka	
musi	 emigrować	 w	 poszukiwaniu	 rozrywki.	Myślę,	
że	rozsądne	zagospodarowanie	sali	kinowej	pozwoli	
na	organizację	dużych	imprez	kulturalnych,	spotkań,	
przyniesie	dochód	gminie,	a	nam	bezrobotnym	miej-
sca	pracy.

mgr Barbara Wojdyła, lat 27, pedagog szkolny 
U	nas	w	Brzostku	nie	ma	przytulnej	kawiarni.	Niegdyś	
wraz	z	rodziną	chodziłam	do	„Ronixu”,	a	teraz	prze-
kształcił	się	on	w	miejsce,	gdzie	można	spotkać	oso-
by	nietrzeźwe.	Moim	pragnieniem	jest	aby	w	Brzost-
ku	 była	 kawiarnia	 gdzie	 można	 się	 spotkać	 usiąść
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np.	z	dziećmi	i	wypić	kawę	czy	zjeść	ciastko.	Chcia-
łabym	aby	dzieci	w	 takim	lokalu	miały	zapewnioną	
opiekę	na	czas,	kiedy	rodzice	piją	kawę.	

Piotr Wójcik, lat 22, właściciel wypożyczalni kaset 
video
Biorąc	pod	uwgę	fakt,	że	życie	kulturalno-rozrywko-
we	w	gminie	Brzostek	jest	ubogie	uważam,	że	inicja-
tywa	przekształcenia	sali	kinowej	na	klubo-kawiarnię			
z	dyskoteką	jest	bardzo		trafna.	Inicjatywa	ta	oprócz	
urozmaicenia	życia	młodzieży	może	przynosić	wyso-
kie	dochody	oraz	dać	zatrudnienie	ludziom	bezrobot-
nym.	Jeśli	weźmiemy	pod	uwagę	fakt,	że	sala	kinowa	
jest	obecnie	bezużyteczna	nie	widzę	żadnej	przeszko-
dy	aby	taki	projekt	został	zrealizowany.	

Elżbieta Dziurdzik, lat 21, bezrobotna	
Moim	zdaniem	salę	kinową	należałoby	jakoś	wyko-
rzystać,	ponieważ	stoi	ona	bezużyteczna	a	młodzież	
miałaby	 tam	 dobrą	 rozrywkę.	Widzę	 tam	 dużą	 ka-
wiarnię,	a	w	soboty	i	niedziele	dobrą	zabawę	dysko-
tekową.	

Urszula Łącka, lat 21, studentka polonistyki 
Uważam,	 że	 sala	 kinowa	 jest	 potrzebna	 społeczeń-
stwu	 brzosteckicmu.	 Stanowiła	 i	 myślę,	 że	 stanowi	
atrakcję	naszej	gminy.

Maria Pietrucha, lat 42, nauczyciel 
Młodzież	powinna	mieć	miejsce,	gdzie	mogłaby	się	
kulturalnie	 zabawić,	 nawet	 na	 dyskotece,	 gdzie	 po-
winna	być	osoba	odpowiedzialna,	mająca	nadzór	nad	
dyskoteką.	
Wioletta Szczepanik, lat 20, .studentka UMCS w 
Rzeszowie
Uważam,	że	 sala	kinowa	powinna	być	w	 jakiś	 spo-
sób	wykorzystana.	 Jest	naprawdę	dziwną	 rzeczą,	 że	
w	Brzostku	młodzież	nie	posiada	miejsca,	w	którym	
mogłaby	mile	spędzić	czas.

inż. Ferdynand Bugno, lat 45, doradca rolniczy
Jestem	 w	 rozterce,	 bo	 z	 jednej	 strony	 opowiadam	
się	za	młodymi,	a	z	drugiej	strony	pozbylibyśmy	się	
jedynej	 sali	 reprezentacyjnej.	Ale	uważam,	że	 jedna	
tego	 typu	sala	w	gminie	 jest	potrzebna	choćby	przy	
różnorakich	okazjach	jak	np.	Święto	Niepodległości.

mgr Franciszek Ogrodnik, lat 32, nauczyciel 
Jeżeli	kino	nie	ma	racji	bytu	to	należy	ten	obiekt	jakoś	
zagospodarować,	a	formę	zagospodarowania	poddać	
dyskusji.

Marzena Węgrzyn, lat 22, studentka 
W	razie	przebudowy	Domu	Kultury	w	Brzostku	pro-
ponowałabym,	aby	pomieszczenie	to	wykorzystać	na	
kawiarnię	połączoną	z	dancingiem.	

Mieczysław Sitarczyk, lat 22, amator plastyk 
Ludzie,	którzy	ongiś	budowali	salę	kinową	budowali	
ją	z	myślą	o	sobie	 i	przyszłych	pokoleniach.	W	mi-
nionych	czasach	ośrodek	 tętnił	życiem	kulturalnym.	
Dzisiaj	kiedy	czasy	się	zmieniły,	 funkcje	które	miał	
ośrodek	spełniać	przedawniły	się.	Młodzież	chce	coś	
nowego,	 czegoś	co	w	dużych	miastach	 jest	normal-
ne	a	u	nas	dopiero	zaczyna	być	praktykowane.	Salę	
kinową	można	by	przekształcić	w	duży	nowoczesny	
klub	młodzieżowy,	który	dałoby	się	wszelako	wyko-
rzystać:	sala	kinowa	spełniałaby	swą	dawną	funkcję,	
byłby	również	pub	z	zabawami	i	konkursami.	Uwa-
żam,	 że	 jeżeli	 ta	 sala	 zostanie	 tak	 jak	 jest	w	 stanie	
obecnym,	 to	 z	 biegiem	 czasu	 nadal	 będzie	 świecić	
pustkami.

Decyzja w sprawie sali została już podjęta na zebra-
niu wiejskim dn. 08.02.94r. Podjęto uchwałę o reakty-
wowaniu kina w okresie jesienno-zimowym i uaktyw-
nieniu działalności kulturalnej Domu Kultury.

Sondaż opracował Krzysztof Dziedzic

„MAŁA OJCZYZNA”
„...Po tym cię poznają kim jesteś
ileś dobrego uczynił drugiemu...”

Drodzy Czytelnicy!
Ośmielam	się	przybliżyć	państwu	wybrane	zagadnie-
nia	 i	 problemy	 związane	 z	MISJĄ	 jaka	 przyświeca	
Centrum	Kultury,	Czytelnictwa	i	Sportu	w	Brzostku	
w	realizacji	programu	w	roku	bieżącym.

MISJA OŚRODKA
*	 Pozyskiwanie	i	przygotowanie	środowisk	lokal-
nych	do	aktywnego	uczestnictwa	w	kulturze	oraz	
współtworzenia	jej	wartości.

*	 Ochrona	tradycji	kulturalnych	i	dziedzictwa	kul-
turalnego	 gminy.	 Upowszechnienie	 dorobku	 i	
osiągnięć	instytucji	kultury,	twórców	i	zespołów	
amatorskiego	 ruchu	 artystycznego	 oraz	 popula-
ryzowanie	i	promocja	najcenniejszych	wartości.

	*	Organizacja	komunikacji	społecznej	w	samorzą-

dowych	środowiskach	lokalnych.
*	 Identyfikacja	regionalna	gminy	w	zakresie:	kul-
tury,	 turystyki,	 sportu	 i	 ekologii	 oraz	 czytelnic-
twa.

*	 Promocja	nowoczesnych	form	organizacji	insty-
tucji	kultury.

To	zjawisko	właściwie	narodziło	się	a	na	pewno	spo-
tężniało	 teraz	 na	 początku	 lat	 dziwięćdziesiątych	w	
chwili,	gdy	na	dobre	omskną	się	komunizm	a	z	nim	
cenzura	 i	 bielmem	 zaszło	 uważne	 oko	 leninowskiej	
partii,	doglądające	jeszcze	niedawno	wszystkich	słów	
ogłaszanych	drukiem	w	oficjalnym	obiegu.	Myślę	o	
nadzwyczajnym	 rozwoju	 prasy	 lokalnej	 w	 Rzeczy-
pospolitej,	 jaki	 postrzegamy	 od	 czterech	 lat.	 Każde	
ambitne	 miasto,	 ba,	 prawie	 każda	 ambitna	 gmina	
starają	 się	 wydawać	 swoje	 własne	 lokalne	 pisma.
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Z	 reguły	niskonakładowe,	na	bardzo	 różnym	często	
chałupniczym	poziomie	 technicznym,	 ukazujące	 się	
nieregularnie,	ale	za	to	swoje własne,	ograniczające	
się	w	treściach	do	problemów	związanych	z	tym	ma-
łym	skrawkiem	ziemi	zamkniętym	liniami	horyzontu	
z	ową	małą ojczyzną.
Trudno	w	tej	chwili	przeceniać	jego	wpływ	na	kształ-
towanie	obywatelskich	postaw,	a	tym	samym	-	rozwój	
i	 życie	 codzienne	małych	 ojczyzn,	 ale	 jestem	 prze-
konany,	 że	 z	 roku	 na	 rok	 znaczenie	 prasy	 lokalnej	
będzie	rosło!	W	kontekście	inwazji	techniki	video	w	
przekazie	informacji,	prasa	lokalna	jest	czymś	wyjąt-
kowym.	Bo	 jak	 przysłowiowa	 koszula	 ciału	 bliższa	
-	 żyje	 codziennością	małej	 ojczyzny,	 mówi	 o	 spra-
wach	znanych	i	obywatelowi	najbliższych,	a	gdy	do	
tego	mówi	głosem	mądrego	reportera	-	może	stać	się	
bezcennym	źródłem	lokalnego	patriotyzmu,	tworzyć	
pomiędzy	ludźmi	więzi	nieformalne	w	powszechnych	
kontaktach	międzyludzkich	tak	ważne.
Oczywiście	 możliwości	 finansowe	 i	 merytoryczne	
prasy	 lokalnej	nie	pozwalają	na	 równanie	do	form	i	
treści	choćby	lokalnych	dzienników	ukazujących	się	
w	wielkich	miastach	wojewódzkich.	Ale	prasa	lokal-
na	nie	ma	takich	ambicji.	Mieć	ich	nie	musi.	Najczę-
ściej	 służy	 społeczności	 kilkunastotysięcznej,	 zatem	
nawet	nakład	ma	z	góry	określony	i	ograniczony.	Nie	
potrzebuje	również	uprawiać	wielkiej	i	ambitnej	pu-
blicystyki,	ponieważ	jej	zainteresowania	-	zamykają	
się	w	linii	wyznaczonej	przez	widnokrąg.
Tu	w	terenie,	ważniejsza	jest	cena	skupu	żywca,	wy-
sokość	podatków,	czy	ostatnie	uchwały	Rady	Gminy	
niż	 obecność	 prezydenta	 na	 proszonym	 obiedzie	 u	
ambasadora	Kuwejtu.	Lokalność	owej	„małej”	prasy	
jest	najmocniejszym	jej	atutem.	I	warunkiem	trwania.	
I	 chyba	 nie	muszę	 przekonywać	 nikogo	 o	 jej	 twór-
czym	 wpływie	 na	 codzienność	 życia	 małych	 spo-
łeczności.	Jest	ona	bowiem	ogniwem	pośrednim	po-
między	domem	-	rodziną,	a	domem	-	ojczyzną.	Jeśli	
zgoda	i	jedność	celów	oraz	interesów	wiąże	ludzi	w	
małym	środowisku,	w	miasteczku,	wsi	czy	gminie	to	
istnieje	ogromna	szansa	przeniesienia	tych	zasad	mię-
dzyludzkiego	współżycia	na	cały	kraj	i	cały	naród.	W	
małym	środowisku	o	 tę	zgodę	jest	 łatwiej	ponieważ	
łatwiej	 się	 postrzega	 sprawy	 najważniejsze.	 Ludzie	
znają	się	na	tyle,	że	trudno	im	wmówić	ciemnotę,	za-
bełtać	w	głowie,	 oszwabić	 i	 omamić.	 Jeśli	 ktoś	 jest	
autorytetem	uznanym,	 to	 takim	pozostanie	w	opinii	
i	oczach	środowiska.	Jeśli	ktoś	jest	kanalią	to	zawsze	
będzie	 się	go	 traktować	 jak	parszywą	owcę	a	nigdy	
przewodnika	stada.	Tutaj	wartości	z	reguły	mają	swój	
stały	wymiar	 a	 gospodarność	 rajców,	 budowa	 dróg,	
wymiana	dachu	na	szkole	czy	gazyfikacja	wsi	bywają	
postrzegane	i	oceniane	zgodnie	z	interesem	publicz-
nym.	Należy	pamiętać,	że	w	wielu	przypadkach	pisma	
lokalne	tworzą	autentyczni	amatorzy!	Czyli	ci,	którzy	
z	miłości	do	swej	małej	ojczyzny	próbują	wydawać	
gazety	lokalne,	ale	jednocześnie	przy	okazji	uczą	się	
to	robić.	Często	sami	czytelnicy	prasy	lokalnej	jesz-
cze	nie	rozumieją	lub	nie	chcą	zrozumieć	jej	roli	i	ce-
lów,	dopatrując	się	w	tekstach	ataków	czy	aluzji	pod	

swoim	adresem.	Wiadomo,	gazeta	lokalna	ukazuje	się	
z	 reguły	w	 środowisku,	w	którym	wszyscy	 się	 zna-
ją,	wszyscy	prawie	wszystko	o	sobie	wiedzą,	stąd	o	
nieporozumienia	 rzeczywiście	 nader	 łatwo.	 Należy	
wystrzegać	 się	 tych	 nieporozumień.	 Często	 wystę-
pującym	zagrożeniem	jest	niebezpieczeństwo	„braku	
granic”,	 które	 związane	 jest	 ze	 złym	 pojmowaniem	
słowa	wolność,	na	zasadzie;	skoro	jestem	wolny	-	to	
wolno	mi	wszystko.	Mogę	każdego	„opluć”	-	bo	mi	
wolno!	Wszystkie	 chwyty	 dozwolone!	Uważam,	 że	
powinnością	 prasy	 w	 ogóle	 winno	 być	 ukazywanie	
prawdy,	ale	prawdy	 takiej,	która	krzywdy	drugiemu	
nie	czyni.
Poza	wszystkim	są	te	gazety	czymś	niepowtarzalnym	
w	sensie	historycznym.	Dzisiaj	funkcjonują	 jako	re-
porterski	zapis	i	opis	problemów	i	codzienności	śro-
dowiska,	 po	 latach	 -	 jak	 stare	wino	 -	 nabiorą	mocy	
jako	 roczniki	 historyczne,	 świadectwo	 przeszłości	
danego	terenu.
Przecież	 dojrzewamy	 w	 owych	 demokratycznych	
rozmowach	 i	 doświadczeniach,	 uczymy	 się	 siebie	
szanować,	 wysłuchiwać	 wzajemnie	 racji.	 Ponieważ	
chcemy	 powodzenia	 i	 urody,	 pogody	 i	 normalności	
przede	wszystkim	w	naszej	małej	ojczyźnie.

*******
Jedną	z	gałęzi	gospodarki,	która	może	decydować	o	
rozwoju	gospodarczym	gminy	(o	czym	pisałem	w	ar-
tykule	zat:	„Turystyka-panna	wciąż	do	wzięcia”)	jest	
gospodarka	turystyczna.	Może	ona	stanowić	podsta-
wę	lokalnego	wzrostu	gospodarczego	i	poprawy	po-
ziomu	życia	mieszkańców.
W	okresie	wprowadzanych	zasad	gospodarki	rynko-
wej	 i	 związanych	 z	 tym	procesem	zmian	w	mecha-
nizmach	prawnych,	organizacyjnych	i	ekonomiczno-
finansowych	istnieją	nadal	lub	powstają	nowe	bariery	
utrudniające	rozwój	gospodarki	turystycznej.	Do	naj-
ważniejszych	można	zaliczyć:	
-	zły	stan	bazy	materialnej,	w	tym	szczególnie	nocle-
gowej	i	gastronomicznej,
-	ograniczenie	możliwości	finansowania	bazy	nocle-
gowej	i	rekreacyjnej,
-	niedoskonały	 stan	 prawny	 w	 zakresie	 możliwości	
działania	 samorządu	 terytorialnego	 i	 kształtowania	
standardów	usług	turystycznych,	
-	brak	ukształtowanego	na	 rynku	systemu	sprzedaży	
usług	 i	 słaby	 poziom	 informacji	 i	 promocji	 tury-
stycznej,	
-	mentalność	 osób	 ukształtowana	 w	 całkowicie	 od-
miennych	warunkach	gospodarczych.	
W	 tym	 miejscu	 pragnę	 przedstawić	 państwu	 tylko	
najważniejsze	wnioski	wyrażone	w	dyskusji	podczas	
spotkania	pracowników	gminnych	 instytucji	kultury	
z	 udziałem	 wojewodów:	 bielskiego,	 krakowskiego,	
częstochowskiego,	 nowosądeckiego	 i	 tarnowskiego	
w	sprawie:	„Roli	samorządu	w	kształtowaniu	produk-
tu	 turystycznego	oraz	możliwości	 rozwoju	 turystyki	
wiejskiej”.	
1)	W	 przepisach	 o	 samorządzie	 terytorialnym	 nale-
ży	wyraźnie	sformułować	zadania	tego	samorządu	w
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zakresie	aktywizacji	gospodarczej	gmin.	W	obecnym	
stanie	 prawnym	 podejmowanie	 takich	 działań	 wy-
kracza	poza	sformułowanie	ustawy	-	może	to	rodzić	
wątpliwości	co	do	wykorzystywania	środków	finan-
sowych	gminy	np.dla	promocji	regionu.	
Zapisanie	zadań	z	zakresu	turystyki	jako	zadań	wła-
snych	samorządu	terytorialnego	spowoduje	zaintere-
sowanie	organów	tego	samorządu	turystyką	-	bowiem	
ocena	 ich	 działalności	 odbywać	 się	 będzie	 między	
innymi	 z	 punktu	 widzenia	 realizacji	 zadań	 ustawo-
wych.

2)	Gminy	w	praktyce	stają	się	podmiotami	rynku	tu-
rystycznego,	 biorąc	 na	 siebie	 odpowiedzialność	 nie	
tylko	za	stwarzanie	warunków	do	rozwoju	 turystyki	
na	 ich	 terenie,	ale	 także	za	przygotowanie	produktu	
turystycznego.	Zjawisko	to	stoi	w	sprzeczności	z	ten-
dencją	do	ograniczania	w	ustawie	zakresu	działalno-
ści	gospodarczej	gmin	jedynie	do	zadań	o	charakterze	
użyteczności	publicznej.

	 Agroturyzm	 zaczyna	 robić	 karierę	 w	 myśleniu	
o	 przyszłości	małopolskiej	wsi.	Mówi	 się,	 że	 jedną	
z	 szans	zachowania	gospodarczej	 równowagi	 za	 ro-
gatkami	miast	 jest	ekologia.	Zdrowa,	wolna	od	che-
micznych	 środków	 i	 czysta	 żywność	 powinna	 stać	
się	poważnym	argumentem	w	ofercie	gospodarczej	i	
turystycznej	wsi,	które	matka	natura	obdarzyła	urodą	
krajobrazu.	Przy	 tej	okazji	warto	zwrócić	uwagę	na	
równie	atrakcyjny	i	mocny	element	agroturyzmu,	ja-
kim	może	się	stać	indywidualizm	kulturowy	każdej,	
liczącej	na	zyski	z	turystyki	-	gminy.
Chodzi	tu	o	złożone	zjawisko,	obejmujące	swym	za-
sięgiem	 pojęciowym	 zarówno	 sztukę	 ludową,	 jak	 i	
umiejętność	 ekspozycji	 zabytków	 oraz	 krajobrazu.	
Turysta	 wybierający	 daną	 gminę	 czy	 wieś	 na	 letni	
wypoczynek,	poza	owym	„jajkiem	prosto	od	kury”	i	
„mlekiem	prosto	od	krowy”	-	musi	mieć	się	czym	za-
interesować	i	zachwycić,	czymś	czego	nigdzie	indziej	
nie	zobaczy	i	nie	pozna.
Niech	 to	będzie	GOSIR,	stary	drewniany	kościółek,	
uroczysko	z	widokiem	z	góry,	atchletic-club-siłownia,	
interesująca	 trasa	 spacerowa,..	 -	 ale	 niech	 to	 będzie	
coś	własnego,	przez	animatorów	kultury	i	gospodarzy	
przygotowanego	z	całą	premedytacją	i	oczywiście	w	
odpowiednim	opakowaniu	reklamowym.	Gminy	mu-
szą	 pomyśleć	 o	 folderach,	 informacjach	 turystycz-
nych	i	kulturalnych,	sezonowym	programie	imprez...
Krótko	mówiąc	-	trzeba	owej	turystyce	i	ekologii	do-
dać	jeszcze...	duszę.

	 Musi	 napawać	 optymizmem	 fakt,	 że	 coraz	 wię-
cej	 młodych	 ludzi	 przychodzi	 do	 naszego	 ośrodka	
ćwiczeń	 siłowych,	 że	 poważny	 ojciec	 z	 Kamienicy	
Górnej	 przywozi	 do	 naszego	 athletic-clubu	 dorasta-
jących	trzech	dorodnych	synów,	chcąc	zaszczepić	w	
nich	bakcyl	świadomego	i	kierunkowego	rozwoju	fi-
zycznego,	pod	okiem	instruktora	i	 tym	samym	mieć	
wpływ	na	ich	zainteresowania,	wychodząc	z	założe-

nia,	że	kiedy	pójdą	do	szkoły	średniej	czy	na	studia,	
nie	 będą	wałęsać	 się	 po	 plantach,	 palić	 papierosów	
czy	pić	 alkoholu,	 zażywać	narkotyków	 -	 ale	 szukać	
będą	miejsc	i	 takich	środowisk	rówieśników,	w	któ-
rych	w	zdrowym	ciele	panuje	„zdrowy	duch	i	trzeźwy	
umysł”!!!

	 Mając	świadomość	skali	bezrobocia	w	naszej	gmi-
nie,	 trudności	 finansowych	 rodzin	 najbiedniejszych,	
w	 sytuacji,	 kiedy	mało	 kogo	 stać	 na	wysłanie	 swo-
ich	pociech	na	obozy	czy	kolonie	-	Centmm	Kultury,	
Czytelnictwa	 i	Sportu	w	Brzostku	ma	ambicje,	 naj-
wcześniej	 jak	 to	 będzie	 możliwe,	 na	 bazie	 GOSIR	
(hotel	 +	 małe	 zaplecze	 kuchenne)	 i	 Domu	 Kultury	
organizować	półkolonie	dla	 dzieci.	Ażeby	 to	 zreali-
zować	potrzebne	nam	zrozumienie	z	państwa	strony	i	
wsparcie	Rady	Gminy,	zakładów	parcy	oraz	prywat-
nych	sponsorów	dla	naszej	idei!
Chodzi	m.in.	o	to,	ażeby	umożliwić	dzieciom	(i	tym	
miejscowym	i	tym	z	okolicznych	wiosek),	które	cen-
trum	Brzostku	może	jedynie	widzą	przy	okazji	wizy-
ty	w	teatrze	„KACPEREK”	(DK)	kontakt	z	przyrodą,	
ruch	na	świeżym	powietrzu,	zgłębienie	tajników	eko-
logii	i	środowiska,	w	którym	żyją.

*	 Statut	materialny	społeczeństwa	determinuje	jego	
potrzeby	kulturalne.	To	nie	ulega	dyskusji.	Bezrobot-
ny	nie	pójdzie	do	teatru	czy	kina,	tylko	szukać	roboty.	
Ten	obraz	wygląda	podobnie	gdzie	indziej.	Przecież	
uroda	naszego	brzosteckiego	krajobrazu	w	dużej	mie-
rze	zależy	od	inwestycji	 łożonych	np.	na	sieci	dróg,	
instytucje	kultury,	boiska	czy	szlaki	turystyczne...

*	 W	ogóle	spraw	infrastruktury	nie	można	przeciw-
stawiać	kulturze.	Wprost	przeciwnie:	przecież	nasze	
myślenie	o	kształcie	środowiska,	miasta,	wsi,	gminy	
-	dowodzi	poziomu	kultury	właśnie!	Sukces	w	działa-
niu	zależy	zwykle	od	umiejętności	dostrzegania
tego,	co	nie	każdy	widzi!

Ta	umiejętność	 jest	 szczególnie	ważna	w	działalno-
ści	 kulturalnej,	 w	 której	 oprócz	 elementów	 bardzo	
wymiernych,	 o	 powodzeniu	 decyduje	 podmiotowy	
charakter	 większości	 przedsięwzięć	 kulturalnych.	
Aby	to	powodzenie	osiągnąć	niezbędne	jest	dostoso-
wanie	strategii	działania	i	oferty	programowej	każdej	
instytucji	kultury	do	potrzeb	społecznych	widzianych	
poprzez	 pryzmat	 reguł	 obowiązujących	 na	 tworzą-
cym	się	rynku	kultury.	Ten	rynek	bowiem	wymusza	
określone	sposoby	działania,	bez	których	żadna	firma	
nie	ma	szans	na	 realizację	 swojej	nawet	najbardziej	
szlachetnej	misji...!!

Franciszek Rzeszutek 
Kier. CKCiS w Brzostku
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K A L E N D A R I U M

*******
Uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	
w	 Nawsiu	 Brzosteckim	 wydają	
gazetkę	ekologiczną	„Wolę	być”.	
Opiekunką	 szkolnej	 gazetki	 jest	
mgr	 Urszula	 Wojnarowska.	 Ha-
sło	 „Wolę	 być”	 jest	 nazwą	 nie-
sformalizowanego	 ruchu	 ekolo-
gicznego,	 który	 pojęciu	 „mieć”	
przeciwstawia	 ideę	 „być”,	 jako	
bardziej	 przydatną	 dla	 rozwoju	
osobowości	 człowieka,	 umożli-
wiającą	 pełniejsze	współżycie	 ze	
społeczeństwem	 i	 środowiskiem	
naturalnym.

*******
W	 styczniu	 bieżącego	 roku	 przy	
Centrum	Kultury	 ,	Czytelnictwa	 i	
Sportu	 w	 Brzostku	 odbył	 się	 tur-
niej	 szachowy	 o	 puchar	 Wójta	
Gminy	 Brzostek.	 Zwycięzcami	
turnieju	zostali:
I	 miejsce	-	Marian	Smagacz
II	 miejsce	-	Władysław	Jop
III	miejsce	-	Stanisław	Gołąb

*******
W	 okresie	 ferii	 zimowych	 dzieci	
miały	okazję	obejrzenia	spektaklu	
„Tygrysek	 Pietrek”	 w	 wykonaniu	
aktorów	 tarnowskiego	 Teatru	 im.	
L.	Solskiego.	Pomimo,	że	występ	
był	bezpłatny	a	niedzielne	zimowe	
popołudnie	 nadzwyczaj	 ciepłe	 i	
słoneczne,	sala	kinowa	zajęta	była	
zaledwie	w	małej	części.

*******
Towarzystwo	Miłośników	Ziemi	
Brzosteckiej	 pragnie	 czynnie	 się	
włączyć	 w	 organizację	 obcho-
dów	 600	 -	 lecia	 nadania	 praw	
miejskich	 Małemu	 Brzostkowi.	
TMZB	 wnioskowało	 do	 Zarzą-
du	 Gminy	 w	 Brzostku	 o	 powo-
łanie	 komitetu	 obchodów.	 Suge-
ruje	 również	 podjecie	 działań	w	
celu	wykonania	 dużej	 planszy	 z	
herbem	 i	 planem	 Brzostku	 oraz	
okolicznościowym	 napisem	 i	
umieszczenie	 jej	 na	 rynku,	 wy-
danie	 okolicznościowych	 wi-
dokówek,	 umieszczenie	 tablic	 z	
herbem	 Brzostku	 przy	 głównej	
trasie	 przelotowej	 na	 granicy	
miasteczka.

********
Redakcja	 „Wiadomości	 Brzoste-
ckich”	wyszła	z	propozycją	prenu-
meraty	gazety	przez	poszczególne	
sołectwa	na	terenie	gminy,	co	spo-
tkało	 się	 z	wielką	 aprobatą	 sołty-
sów.

*******
Towarzystwo	 Miłośników	 Ziemi	
Brzosteckiej	 prosi	 o	 uregulowa-
nie	składek	członkowskich	za	rok	
1994.

*******
W	miesiącu	marcu	br.	w	Centrom	
Kultury,	 Czytelnictwa	 i	 Sportu	 w	
Brzostku	 odbył	 się	 WIECZÓR	
PIOSENKI	RELIGIJNEJ	w	wyko-
naniu	 młodzieży	 działającej	 przy	
Domu	Kultury	we	Frysztaku.

*******
Prywatyzacja	czy	nie?	Lepiej	być	
prywatnym	 ale	 rozwijającym	 się	
czy	 państwowym	 ale	 nieopłacal-
nym?	 -	 zastanawiają	 się	 miesz-
kańcy	Brzostku	na	zebramiu	wiej-
skim.

*******
W	 bieżącym	 roku	 przewiduje	 się	
zrobienie	 drogi	 na	 działkach	 tj.	
okrawężnikowanie	 i	 wyżwirowa-
nie	głównej	ulicy.

*******
Niedawno,	 bo	 jakieś	 półtora	mie-
siąca	 temu	mieliśmy	okazję	obej-
rzenia	 w	 telewizji	 ,w	 programie	
redakcji	katolickiej	„Raj”	krótkie-
go	 filmu	 o	 Brzostku.	 Ciekawi	 je-
steśmy,	jakie	refleksje	nasunęły	się	
wszystkim	tym,	którzy	mieli	oka-
zję	obejrzenia	tego	programu.

*******
Nasz	 miejscowy	 Athletic	 -	 Club	
(siłownia)	wzbogacił	swój	wystrój	
o	 bardzo	 piękne	 duże	 lustra.	 Jest	
tam	teraz	naprawdę	światowo.

*******
Minęły	 święta,	 a	wraz	z	nimi	go-
rączka	 przedświątecznych	 zaku-
pów.	Aura	świąteczna	nie	sprzyjała	
zwyczajowemu	dyngusów,	ale	już	

zaczyna	się	ocieplać	i	pogoda	staje	
się	prawdziwie	wiosenna.

*******
Zarząd	 Gminy	 czyni	 starania	 o	
zatrudnienie	 bezrobotnych	 w	 ra-
mach	robót	publicznych,	wysłano	
w	 tej	 sprawie	 wiele	 pism,	 wnio-
sków,	harmonogramy	prac.	Urząd	
Pracy	stworzył	w	tym	roku	kolej-
ne	przeszkody,	które	zmierzają	do	
ograniczenia	 zatrudnienia	 bezro-
botnych	przez	urząd,	zakłady	pra-
cy.	 Stawiają	 warunek	 zatrudnie-
nia	ich	na	okres	stały	po	upływie	
okresu	6.	miesięcznego,	w	którym	
oni	finansują	koszty	zatrudnienia.	
Niemniej	 jednak	 Urząd	 Gminy	
będzie	 monitował	 o	 utrzymanie	
poprzednich	 warunków	 zatrud-
nienia.

*******
Pilnego	 remontu	 wymaga	 droga	
Kamienica	Dolna	 -	Siedliska	Bo-
gusz,	Nawsie	Brzosteckie	Kamie-
nica	 Górna	 oraz	 droga	 Brzostek	
w	kierunku	Brzysk	przez	most	na	
rzece	Wisłoka.	Zarząd	Dróg	zobo-
wiązał	 się	 tylko	 do	 naprawy	doł-
ków,	 wybojów	 masą	 bitumiczną	
oraz	na	drodze	w	kierunku	Brzysk	
ofosowania	 i	 wyrównania	 żwi-
rem.

*******
Zarząd	Gminy	podjął	decyzję	o	za-
kupie	aparatu	do	lakowania	zębów	
w	 kwocie	 ok.10	min	 zł.	 Lakowa-
nie	 zabezpieczy	 młodzież	 przed	
próchnicą.	Urządzenie	 to	zostanie	
zakupione	w	miesiącu	kwietniu	po	
wypłacie	„trzynastek”.

*******
We	wsi	Januszkowice	i	Gorzejowa	
odwołano	sołtysów.	W	pierwszym	
przypadku	w	 związku	 ze	 złożoną	
rezygnacją,	natomiast	we	wsi	Go-
rzejowa	na	wniosek	Zarządu.

*******
Niedawno	Służba	Zdrowia	obcho-
dziła	 swoje	 święto.	 Z	 tej	 okazji	
redakcja	 składa	 najserdeczniejsze	
życzenia	wszystkim	pracownikom	
Ośrodka	Zdrowia	w	Brzostku.
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KONGREGACJA DEKANALNA

	 1994	rok	został	ogłoszony	przez	Ojca	Świętego	
rokiem	rodziny.	Dlatego	temu	zagadnieniu	została	
poświęcona	kongregacja	dekanalna	księży	dekana-
tu	brzosteckiego	.	Zgromadzenie	to	miało	miejsce	
w	Gogołowie	22	lutego	br.	Obok	księży	brali	w	nim	
udział	przedstawiciele	poszczególnych	parafii,	ro-
dzice,	nauczyciele	i	wychowawcy,	w	sumie	około	
80	osób.	Po	raz	pierwszy	kongregacja	odbyła	się	w	
tak	 rozszerzonym	 składzie.	 Obradom	 przewodni-
czył	Ksiądz	Kanclerz	z	rzeszowskiej	Kurii	Bisku-
piej.	W	czasie	żywej	dyskusji	podkreślono,	że	ist-
nieje	ogromne	zagrożenie	dla	polskiej	rodziny.	Ma	
ono	wielopłaszczyznowy	charakter	i	inny	niż	w	po-
przednim	systemie,	kiedy	 trwał	proces	niszczenia	
więzi	rodzinnych	w	celu	wychowania	młodzieży	w	
duchu	socjalistycznym.	Zagrożenie	było	widoczne	
jak	na	dłoni	 i	katolicka	 rodzina	polska	świadoma	
co	białe	a	co	czarne,	potrafiła	się	obronić.
Obecnie	natomiast	niebezpieczeństwo	dla	polskiej	
rodziny	czai	siew:
1.	 bezmyślnym	zapatrzeniu	w	najgorsze	wzory	za-
chodniej	kultury,

2.	 trudnościach	ekonomicznych	(niskie	płace,	bez-
robocie).

Pierwsza	 przyczyna	wynika	 z	 niewłaściwego	 po-
dejścia	do	zagadnienia	wolności	człowieka.	„Róbta	
co	chceta”	stało	się	modne	wśród	młodzieży,	która	
dorasta	w	okresie	gdy	zewsząd	 środki	masowego	
przekazu	 obiecują	 złudny	 świat	wolności,	 pozba-
wionej	 zasad	 moralnych.	 Oczywiście	 nie	 mówi	
się	tego	wprost,	ale	młody	człowiek	widzi,	że	wy-
paczenia	 stają	 się	modne,	wręcz	 obowiązujące	w	
wielkim	 świecie	 (masowe	 rozwody,	 związki	 ho-
moseksualne,	 zabijanie	 nienarodzonych	 pod	 nie-
winnym	łacińskim	słowem	-	aborcja,	związki	po-
zamałżeńskie).	Lansowany	jest	pogląd,	jakoby	im	
wyższy	stopień	wykształcenia,	tym	większa	akcep-
tacja	 powyższych	 wypaczeń.	 Odbywa	 się	 to	 pod	
hasłami	tolerancji,	nowoczesności,	wolności.
Gdy	 w	 zastawioną	 pułapkę	 wpadają	 ludzie	 wy-
kształceni,	 to	 cóż	 można	 powiedzieć	 o	 prostym	
człowieku?!
Dzisiaj	 rodzice	 pytają	 wprost,	 jak	 wychowywać	
dorastające	dzieci	w	świecie	relatywizmu	wartości	
i	ośmieszania	zasad	moralnych.
	 Na	 powyższą	 sprawę	 nakładają	 się	 trudności	
ekonomiczne	rodzin,	oraz	bezrobocie,	które	szcze-
gólnie	deprawuje	młodzież.	Problem	jest	olbrzymi	i	
będzie	narastał,	dlatego	potrzeba	integracji,	współ-
działania	 i	 zaangażowania	 rodziców,	 nauczycieli,	
wychowawców	oraz	księży.	Naturalnie	rolę	pierw-

szoplanową	pełni	tu	rodzina,	ale	musi	być	wspiera-
na	przez	szkołę,	Kościół	i	samorządy,	które	mogą	
organizować	 dla	 młodych	 chociażby	 kulturalną	
rozrywkę.	 Podkreślono,	 że	 obowiązkiem	 katolika	
jest	 słowem	 i	 przykładem	wskazywać	młodzieży	
postępowanie	 zgodne	 z	 przykazaniami	 bożymi	 i	
demaskować	 ukryte	 zło.	 Wymaga	 to	 oczywiście	
odwagi	 i	 poświęcenia,	 lecz	 nie	 można	 milczeć	 i	
być	biernym	gdy	antychrześcijańska	strona	jest	co-
raz	aktywniejsza	i	silniejsza.	Dlatego	według	wła-
snych	możliwości	każdy	musi	się	troszczyć	o	do-
bro	rodziny	i	pomagać	jej	w	wychowaniu	młodego	
pokolenia.

Pozostaje	pytanie	-	Jak	pomagać?	-	na	które	każdy	
indywidualnie	musi	 sobie	 odpowiedzieć	 i	 podjąć	
temat	w	społecznej	dyskusji,	aby	wypracować	naj-
lepsze	rozwiązania.

/ab/

**********

DRODZY CZYTELNICY

20 czerwca br. mija 50. rocznica pacyfikacji 
Brzostku, związana z tragicznymi wydarzenia-
mi minionej wojny. Dla uczczenia tej roczni-
cy Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w 
Brzostku ogłasza KONKURS na wspomnienia 
dotyczące zdarzeń tamtych lat.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy 
wszystkich tych, którym tamte wydarzenia są 
bliskie, a które stać się mogą płaszczyzną edu-
kacji młodego pokolenia. Prace pisemne na-
leży przesyłać na adres Domu Kultury (ul. 20 
Czerwca, 33-125 Brzostek, tel.82) w terminie 
do 25 maja br.
Najlepsze prace będą nagrodzone i opublikowa-
ne na łamach naszej lokalnej gazety w ramach 
obchodów 600 - lecia nadania praw miejskich 
Małemu Brzostkowi.

Uroczystości związane z obchodami 600 -lecia 
planowane są na miesiąc czerwiec.
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„Sukcesy Szkoły w Nawsiu Brzosteckim
na warszawskiej giełdzie”

W	dzisiejszym	szybko	zmieniającym	się	świecie	
dla	 wiejskich	 dzieci	 często	 jedyną	 możliwością	
nadążania	za	zmianami	jest	szkoła	i	chętni,	cieka-
wi	świata	nauczyciele.
W	 Szkole	 w	 Nawsiu	 obok	 tradycyjnych	 kółek	
przedmiotowych	 i	 chóru	 działają	 kółka:	 ekolo-
giczne	 i	 ekonomiczne.	 Najbardziej	 spektakular-
nymi	 osiągnięciami	 obok	 chóru	 może	 poszczy-
cić	 się	 to	 ostatnie	 prowadzone	 przez	mgr	 Zofię	
Rogowską.	Kółko	prowadzone	przez	8	miesięcy,	
społecznie	 zostało	 założone	1	 II	 1993r.	 Jest	 to	 l	
godz.	 tygodniowo	 w	 ramach	 zajęć	 pozalekcyj-
nych.	Pracuje	w	nim	młodzież	klas	IV-VIII	 i	 je-
den	uczeń	z	klasy	II.	Uczniowie	poznają	zasady	
rynku	 kapitałowego,	 formy	 i	 kierunki	 prywaty-
zacji	 majątku	 państwowego,	 specyfikę	 giełdy,	
uczą	się	spełniać	zlecenia	maklerskie,	przewidy-
wania	kursów	akcji	i	wreszcie	sprawdzają	swoje	
umiejętności	 w	 organizowanej	 przez	 „Sztandar	
Młodych”,	 „Grze	 Giełdowej”.	 Polega	 ona	 na	
obracaniu	 fikcyjnym	kapitałem	w	wysokości	 40	
mln	zł,	 jakie	każdy	uczestnik	zespołu	dostaje	na	
starcie.	W	ramach	Ogólnopolskiej	Ligi	Szkolnej	
„walczą”	zespoły	szkół	podstawowych	i	średnich	
razem.	Prowadzona	jest	klasyfikacja	miesięczna	i	
kwartalna.	Zespół	w	składzie:	M.	Zięba,	J.	Białas,	
N.	Skrzynecka,	P.	Szpak,	A.	Smyczyńska,	R.	Jar-
musz,	G.	Rogowski,	 zadebiutował	w	 „Grze”	 15	
maja	1993r.	i	od	początku	notował	spore	sukcesy	
zajmując:
I	miejsce	w	VI.	93,	II	miejsce	w	VII.	93,	1	miejsce	
w	VIII.	93,	odnosząc	zwycięstwo	w	tym	kwartale	
oraz	II	miejsce	we	IX.	93r.
Od	grudnia	opiekunka	zespołu	przebywa	na	urlo-
pie	wychowawczym	i	zespół	praktycznie	zawiesił	
działalność.	By	nie	wypaść	z	grona	klasyfikowa-
nych	zespołów	opiekunka	finansuje	grę	ze	środ-
ków	własnych	i	dzieci.
Zwycięskie	 zespoły	 nagradzane	 są	 książkami	 i	
materiałami	 szkoleniowymi.	 Dużym	 wyróżnie-
niem	było	zaproszenie	uczniów	wraz	z	opiekun-
ką	 do	 osobistego	 odebrania	 nagród	 w	 redakcji	
„Sztandaru	 Młodych”	 i	 zwiedzenia	 obiektów	
giełdy.	Program	pobytu	w	Warszawie	przewidy-
wał	 również	 spotkanie	 z	 p.	 Gronkiewicz-Waltz,	
Prezesem	 NBP,	 na	 którym	 wyraziła	 ona	 swoje	
zainteresowanie	osiągnięciami	uczniów	Szkoły	z	
miejscowości,	którą	trudno	znaleźć	na	mapie	Pol-
ski.
Życzymy	dalszych	sukcesów	i	„wielu	milionów”	
na	koncie.

/aa/

DO REDAKCJI
	 Cieszą	 mnie	 wszystkie	 publikacje	 na	 temat	 historii	
Ziemi	Brzosteckiej,	z	których	korzystam	nie	tylko	dla	za-
spokojenia	własnej	 ciekawości,	 ale	 również	w	pracy	 ze	
swoimi	 uczniami.	 Historia	 „małej	 ojczyzny”	może	 być	
równie	zajmująca	jak	powszechna	historia	świata.
	 Z	 dużym	 zaciekawieniem	 przeczytałam	 nową	 publi-
kację	 pt.	 „Rocznik	 Brzostecki”,	 a	 w	 nim	między	 inny-
mi	wspomnienia	p.	A.	Bejskiej.	Dały	mi	obraz	dawnego	
Brzostku	i	jego	mieszkańców.	Znalazłam	tam	wzmiankę	
o	miejscowości,	w	której	istniał	w	czasie	wojny	obóz	pra-
cy,	do	którego	wywożono	brzosteckich	Żydów.	Autorka	
mylnie	podaje	nazwę	miejscowości.	Obóz	znajdował	się	
nie,	cytuję	w	„Pustkowiu”	a	w	Pustkowie	9	km	od	Dębi-
cy	w	stronę	Mielca.	Zważywszy	na	miniony	czas	nie	jest	
to	poważny	błąd,	ale	dla	historycznej	ścisłości	warto	go	
sprostować.
	 Obóz	 w	 Pustkowie	 zlokalizowany	 był	 na	 terenach	
przekazanych	formacjom	SS.	Stacjonowały	tam	jednostki	
pancerne	zgrupowane	przed	atakiem	na	ZSRR.	W	miej-
scowości	Blizna,	należącej	również	do	tego	obszaru	znaj-
dowały	się	wyrzutnie	dla	pocisków	V1	i	V2.	Niemcy	wy-
korzystywali	istniejące	w	Pustkowie	zakłady	chemiczne,	
powstałe	 w	 dwudziestoleciu	 międzywojennym,	 zwane	
„Lignozą”.	W	1940	r.	zorganizowano	w	pobliżu	zakładu	
obóz,	najpierw	dla	 jeńców	belgijskich	 i	 robotników	ży-
dowskich.	W	październiku	1941r.	założono	drugi	obóz	u	
podnóża	tzw.	Królowej	Góry	dla	jeńców	radzieckich,	Pola-
ków	i	Żydów.	Obóz	żydowski	istniał	do	23	VII	1944	r.	dla	
jeńców	radzieckich	do	lutego	1942r.,	a	karny	dla	Polaków	
do	 27	 VII	
1 9 4 4 r . W	
obozie	z	wy-
cieńczenia	 i	
od	 niemiec-
kich	kul	zgi-
nęło	 ok.	 15	
tys.	 ludzi.	
Ciała	 za-
męczonych	
składano	 w	
podziemnej	
piwnicy,	 a	
n a s t ę p n i e	
palono	 na	
w i e l k i m	
pa len i sku ,	
na	 szczycie	
K r ó l o w e j	
Góry.	W	 ten	
sposób	zginęło	ok.	3	tyś	Polaków,	5	tys.	jeńców	radziec-
kich	i	7	tys.	Żydów	w	tym	może	i	byłych	mieszkańców	
Brzostku.	W	 lipcu	 1944r.	 pozostałych	 przy	 życiu	więź-
niów	przewieziono	do	innych	obozów	koncentracyjnych.

mgr Urszula Wojnarowska
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Wykaz zadań inwestycyjnych na 1994r.
/w tys. zł/

1.	 Telefonizacja	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 1.408.000,-
	 w	tym:	dotacja	z	budżetu	na	telefonizację	gminy	 	 	 -	 408.000,-
	 udział	w	spółce	Telekomunikacja	Dębicka	 	 	 	 	 -	 1.000.000,-
2.	 Kładka	Kamienica	Doba		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 125.000,-
3.	 Kanalizacja	wsi	Brzostek		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 100.000,-
4.	 Wodociąg	wiejski	Grudna	Górna	 	 	 	 	 	 	 	 -	 100.000,-
5.	 Remiza	OSP	Skurowa	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 59.000,-
6.	 Budowa	Przedszkola	w	Brzostku	 	 	 	 	 	 	 	 -	 400.000,-
7.	 Wiejski	Dom	Kultury	Przeczyca	 	 	 	 	 	 	 	 -	 130.000,-
8.	 Zakup	samochodu	osobowego	dla	Terenowego
	 Ośrodka	pomocy	społecznej		 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 60.000,-
Razem:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 2.382.000,-

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Ruiny dworu w Januszkowicach
fot. ks. B. Stanaszek
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SZANOWNA REDAKCJO

Piszę	do	Was	w	związku	z	wywiadem,	który	uka-
zał	się	10	marca	w	programie	l	TV,	w	programie	
redakcji	 katolickiej	 „Raj”.	 Był	 tam	 przeprowa-
dzony	wywiad	 z	 uczennicą	 liceum	 Jolantą	Bu-
gno,	który	pozwolę	sobie	zacytować:

-”Tu się nic nie dzieje. Tu to znaczy w Brzost-
ku. Jest szaro. Nie ma z kim porozmawiać o li-
teraturze, poezji. Wspaniałą ilustracją do życia 
w Brzostku mogła by być piosenka „Cicho sza”, 
szczególnie fragment „Nie ma Słowackiego i nie 
ma Miłosza”.
Gdyby nie Baśka, na pewno już dawno oszala-
łabym Mam jeszcze brata, ale czy z dziesięcio-
latkiem można porozmawiać o poważnych spra-
wach?...”

I	w	takt	owej	piosenki	filmowana	jest	panorama	
Brzostku,	a	mianowicie	brudne,	szare	ulice,	frag-
ment	domów	pożydowskich,	miejscowy	Uni-bar.	
Dodam	tylko,	że	film	był	czamo-biały,	a	pogoda	
owego	dnia	-	pochmurna,	deszczowa.	Chyba	nie	
muszę	 komentować	 tego	 wywiadu.	 Nie	 wiem	
tylko,	co	miał	na	celu.	O	ile	można	się	było	zo-
rientować,	program	miał	być	poświęcony	przy-
jaźni.	A	ten	film?	Myślę,	że	to	niezła	reklama	dla	
Brzostku.	 Tylko	 czyżby	 nie	 było	 ładniejszych	
miejsc	 jak	 szare,	 brudne	 ulice	 i	 deski	 przezna-
czone	na	remont	budynku?
Mam	też	kilka	pytań	do	samej	Joli.	Skąd	dziew-
czyno	 u	 Ciebie	 tyle	 pesymizmu?	 Mówisz,	 że	
nie	 masz	 z	 kim	 porozmawiać	 o	 literaturze.	 A	
rówieśnicy,	 a	 starsze	 koleżanki	 czy	 koledzy?	
Znam	 kilka	 osób	 studiujących	 filologię	 polską,	
znam	młodzież,	 która	 podobnie	 jak	 ty	 zajmuje	
się	tworzeniem	poezji.	Może	nie	chcesz	do	nich	
dotrzeć?	Droga	 Jolu,	 tłumaczy	cię	 tylko	młody	
wiek	i	małe	doświadczenie.

Czytelnik

DURNA LEX SED LEX

	 Wysłałem	dziś	 kilka	 listów	do	 rodziny.	Wy-
kupiłem	znaczki	na	poczcie	i	nakleiłem	na	listy.	
Nie	wrzuciłem	ich	do	skrzynki	lecz	poprosiłem	
urzędniczkę	 o	 wysłanie	 listów.	 Urzędniczka	
wzięła	listy	i	wsadziła	jeden	do	jakiejś	miarki	i	

odrzekła,	że	koperty	są	nietypowe	i	muszę	listy	
podwójnie	opłacić.	Musiałem	wykupić	taką	samą	
ilość	znaczków	i	nakleić	na	listy.	W	domu	zmie-
rzyłem	tę	niby	normalną	kopertę	i	tą	nietypową	
podzialką	centymetrową.	Okazało	się,	że	koperta	
normalna	ma	wymiary	w	cm	16	x	11	=	176	cm2,	
a	koperta	nietypowa	ma	wymiary	w	cm	18	x	10	
=	180	 cm2.	Ciekawym	bardzo,	 kto	 takie	głupie	
rozporządzenie	 wymyślił.	 Brak	 tutaj	 jakiejkol-
wiek	logiki,	różnica	zaledwie	4	cm2	i	za	te	4	cm2 
zapłaciłem	3500	zł.

Aleksander Szczepański

JAK NAS WIDZĄ TAK NAS PISZĄ!

	 A	 jak	 nas	 widać	 wczesną	 wiosną	 gdy	 brak	
jeszcze	 bujnej	 zieleni	 okrywającej	 wszelkie	
niedostatki	 i	bałaganiarstwo?	Środek	rynku	 jest	
czysty	i	zadbany	póki	bezmyślni	młodzieńcy	nie	
powywracają	 koszy,	 które	 zbyt	 często	 są	 pełne	
śmieci	z	okolicznych	sklepów.	Idąc	ulicą	wokół	
rynku	spotkamy	już	tylko	kilka	pojemników	na	
śmieci.	 Warto	 by	 pomyśleć	 o	 tym,	 aby	 każdy	
sklep	miał	swój	kosz.	O	koszach	na	ulicach	od-
chodzących	od	rynku	 trudno	nawet	marzyć.	 Im	
dalej	tym	gorzej.
	 Fronton	Urzędu	Gminy	może	być	wizytówką	
naszej	miejscowości,	ale	dwa	zarośnięte	chwasta-
mi	pasy	ziemi	przed	wejściem	do	urzędu	świad-
czą	o	braku	zainteresowania	estetyką	gospodarzy	
gminy.	Wystarczyłoby	 posadzić	 tam	kilka	 igla-
ków,	a	wygląd	i	opinię	można	by	poprawić.	Idąc	
dalej,	bez	względu	w	którym	kierunku,	wszędzie	
można	zobaczyć	dzikie	wysypiska	śmieci.	Poczy-
nając	od	brzegów	potoku	Słonego	przy	ośrodku	
zdrowia,	kończąc	na	obejściach	odwróconych	do	
potoku	 tyłem.	Może	warto	by	było	pomyśleć	o	
ustawieniu	większej	ilości	kontenerów	na	śmie-
ci,	 a	 ludzie	 z	 czasem	zrozumieją	do	 czego	one	
służą.	Łatwiej	 jest	 bowiem	wywozić	 kontenery	
niż	sprzątać	roznoszone	przez	wiatr	 i	zwierzęta	
sterty	śmieci.

Nie tylko nasz dom, nasze podwórko, ale także 
nasza miejscowość świadczy o nas.

/aa/
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