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OD REDAKCJI
 Przysłowia są mądrością narodu, 
jedno z nich mówi, że „do trzech razy 
sztuka”. Gazeta nasza po raz trzeci 
wznawia swoją działalność i miejmy 
nadzieję, że już na długi czas. Gwaran-
tem trwałości powinien stać się Status 
Pisma „Wiadomości Brzostec-
kie”, który wyznacza zasady 
tworzenia i funkcjonowania 
gazety.
 Cele gazety pozostają nadal 
te same, a mianowicie: infor-
mowanie społeczności gminy 
o pracy samorządu, aktual-
nych wydarzeniach na terenie 
gminy, popularyzowanie prze-
szłości regionu i aktualności 
kulturalno-oświa-towych. Pra-
gnieniem twórców pisma jest, 
aby była to gazeta obywatelska, 
dostępna dla wszystkich, któ-
rzy mają coś do powiedzenia. 
Jedynym ograniczeniem mogą 
być tylko przepisy zawarte 
w ustawie „Prawo prasowe”, 
a przepis zawarty w art, 15, 
który stwierdza, że „autorowi 
materiału przysługuje prawo 
zachowania w tajemnicy swo-
jego nazwiska” może ośmielić tych, 
którzy nie mają zbyt dużo pewności 
siebie. Tylko bowiem szerokie rzesze 
współpracowników pozwolą na zawar-
cie w naszej gazecie całej otaczającej 
nas rzeczywistości. Chcemy zaprosić 
do udziału w tworzeniu pisma wszyst-
kie szkoły, dla których udostępnione 
zostaną specjalne strony pt. „Wiado-
mości Szkolne”.
 Mile widziana będzie współpraca 
mieszkańców innych wsi naszej gmi-
ny. Spróbujmy razem opisywać to co 
cieszy, co boli i co przeszkadza, a może 
łatwiej będzie o zmiany na lepsze,

Zespół Redakcyjny

Z WIZYTĄ...

 W dniach 03-05 maja br. parafia brzostecka przeżywała niezwykłe i nie-
codzienne wydarzenie. Wizytował ją Ordynariusz Biskup Kazimierz Gór-
ny. Wzruszającym dla parafian było spotkanie z chorymi i cierpiącymi oraz 
wszystkimi grupami apostolstwa świeckiego naszej parafii.

W numerze:

* Z działalności Rady Gminy
* Ksiądz Prałat - Kazimierz Ostafiński

* Wywiad z kierownikiem Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej
* Kontrowersyjna inwestycja

* Zielona szkoła
* Wiadomości szkolne

* Sport, Kultura, Rozrywka

fot. Teodor Siedlarski
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY W BRZOSTKU
27 maja 1994r. dobiegła końca I kadencja samorządów 
w Trzeciej Rzeczypospolitej, Dnia 19 czerwca 1994r. 
mieszkańcy gminy Brzostek przez oddanie głosu wy-
brali Radę Gminy na II kadencję działania samorządu. 
Spośród 47 kandydatów radnymi zostali:

1. Bara Edward - Klecie
2. Chmura Jan - Qrudna C/órna
3. Dziadura Józef- Bączałka
4. Fryc Kazimierz - Na wsie Brzosteckie
5. Qąsior Elżbieta - Siedliska Bogusz
6. Qrygiel Jan - Nawsie Brzosteckie
7. Kmiecik Jerzy - Cyłobikówka
8. Konica Czesław - Smarżowa
9. Krajewski Jan - Brzostek
10. Markiewicz Roman - Siedliska Bogusz
11. Mężyk Marian - Kamienica Qóma
12. Mokrzycki Stanisław - Januszkowice
13. Mokrzycki Andrzej - Opacionka
14. Nykiel Jan - Kamienica Dolna
15. Przebięda Maria - Brzostek
16. Ramut Władysław - Przeczyca
17. Ramut Włodzimierz - Skurowa
18. Ras Zbigniew - Brzostek
19. Smagacz Zbigniew - C/rudna Dolna
20. Szafran Stanisław - Cyorzejowa
21. Trychta Antoni - Bukowa
22. Zastawny Franciszek - Wola Brzostecka

Wyżej wybrany samorząd jest reprezentantem gminy.
Na pierwszej sesji, po złożeniu ślubowania przez  nowo 
wybranych radnych dokonano wyboru przewodniczące-
go Rady Gminy, funkcję tę powierzono mgr Marii Prze-
bięda oraz wybrano dwóch wiceprzewodniczących w 
osobach: mgr Ramut Władysław, Zastawny Franciszek.
Następnym aktem głosowania tajnego dokonano wybo-
ru wójta gminy - mgr Jana Chmurę, jak również 4 oso-
bowy skład Zarządu Gminy:

1. Krajewski Jan
2. Nykiel Jan
3. Smagacz Zbigniew
4. Trychta Antoni

Delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa 
Tarnowskiego wybrany został wójt gminy - Jan Chmu-
ra, Powołano również 5 komisji i wybrano ich przewod-
niczących tj.:

1. Zastawny Franciszek - przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

2. Szafran Stanisław - przewodniczący Komisji Plano-
wania i Budżetu /w lutym 1995r. złożył rezygnację z 
funkcji   i przewodnictwo Komisji odpowiedzialnej 
za finanse gminy powierzono radnemu Mokrzyckie-
mu Andrzejowi/.

3. Dziadura Józef - przew. Komisji Infrastruktury 
Technicznej.

4. Mężyk Marian - przew, Komisji Infrastruktury Spo-
łecznej,

5. Ramut Włodzimierz - przew. Komisji Rewizyjnej.

Pierwsze posiedzenie Rady było sesją organizacyjną.
Kolejne obrady w lipcu ub, roku zaowocowały 5 uchwa-
łami:

- przyjęto sprawozdanie z działalności finansowej gmi-
ny za I półrocze 1994 roku,

- wprowadzono zmiany w budżecie gminy,
- zaakceptowano umowę z dnia  28 lipca  1994r. zawartą 

pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych w Brzostku a 
Zarządem Qminy o przyjęcie nieodpłatnie na własność 
gminy oczyszczalni ścieków.

Ostatnie miesiące roku, to tradycyjne nasilenie działal-
ności Rady, w związku z przygotowaniem wskazówek 
do budżetu gminy na rok następny, zakresu i zasad przy-
znawania dotacji zakładom budżetowym i tzw, porząd-
kowanie budżetu w danym roku. W listopadzie nowo 
wybrana Rada musiała dokonać wyboru ławników lu-
dowych do Sądów Powszechnych, a także członków 
Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w 
Dębicy, na kadencję 1995-1998, spośród zgłoszonych 
kandydatów przez związki zawodowe, zakłady pracy i 
organizacje społeczne. Jak się okazało zainteresowanie 
tym problemem ze strony wyżej wymienionych było 
bardzo słabe. Żaden z tutejszych zakładów nie wysta-
wił kandydatów do organów sprawiedliwości. Jednym z 
ważniejszych aktów prawnych była uchwała w sprawie 
określenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 
i sprawa dodatków mieszkaniowych.
 Na ostatniej sesji w roku 1994 przed naszymi przed-
stawicielami stanął najtrudniejszy problem do rozwią-
zania tj, podjęcie decyzji w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
podatku, a także w sprawie obniżenia stawek podatku 
od środków transportowych. Dało się zauważyć, że rad-
ni mieli wiele wahań przed ustaleniem tych stawek. Z 
wielu wypowiedzi wynikały obawy i przestrogi przed 
utożsamianiem samorządności z samowolą.
Rok 1995 to kolejne, można powiedzieć, najważniejsze 
dla naszego środowiska decyzje:
- uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przy-
jętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na ob-
szarze  gminy Brzostek,
- uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieru-
chomości budynków mieszkalnych, położonych w gmi-
ny Brzostek, oraz uchwalenia budżetu gminy na 1995r,
Polega ono na tym, że radni mogą zaplanować tyle wy-
datków ile zaplanowali dochodów w danym roku. Przed 
uchwaleniem budżetu każdy radny czuje oddech wybor-
cy na sobie - przy wydawaniu pieniędzy. Odczuwają, 
że ma się kontrolę obywatelską zorganizowaną poprzez 
Radę, poprzez Komisje nad tym, w jaki sposób wydaje 
się pieniądze.
 Nie sposób omówić wszystkich spraw i decyzji Rady 
od początku kadencji w tym jednym artykule, gdyż 
jest ich wiele. W obradach licznie uczestniczą sołtysi, 
mieszkańcy gminy gdyż praca Rady, aby przynosiła 
sukces, powinna być jawna. W dyskusji nad przedło-
żonym przez Sejmik Samorządowy Województwa Kra-
kowskiego Honorowym Kodeksem Radnego jeden z 
mieszkańców biorących udział w obradach określił jego 
zapis i celowość jako „sprzeczność w sprzeczności z wy-
kluczeniem logiki”.

Brzostek, 1995-04-27
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PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 1995r.
(w złotych)

Załącznik do Uchwały Nr IX/52/95Rady Gminy w Brzostku z dn. 23.03.1995r.

Wyszczególnienie Przewidywane 
wykonanie 1994r. Plan na 1995r. Wsk. % 

3:2
1 2 3 4

I. Podatki: 1.048.707 1.406.589 134,1
1. Podatek od nieruchomości § 55 95.081 228.129 239,9
2. Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych § 5 1 173.534 242.960 140,0
3. Oplata skarbowa § 58 45.158 55.000 121,7
4. Podatki opłacone w formie karty podatkowej § 52 29.103 30.000 103,0
5. Podatek od środków transportowych § 61 63.255 80.000 126,4
6. Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych i jedn. 
org. nie posiadąjacyh osobowości prawnej § 16

385 500 129,8

7. Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fiz. § 15 642.191 770.000 119,9
II. Dochody z majątku gminy 135.377 143.067 105,6
1 . Ze sprzedaży 46.393 30.000 64,6
2. Z dzierżawy’ 88.984 113.067 127,0
III. Wpłaty komunalnych jednostek organizacyjnych - - -
IV. Pozostałe dochody (pozostałe §§) 199.611 171.640 85,9
A. Ogółem dochody własne I+II+III+IV 1.383.695 1.721.296 124,3
V. Dotacje celowe na zadania własne gmin § 86+ § 89 24.000 - -
VI. Subwencja ogólna Sub-
wencja oświatowa

669.061 
1.677.800

834.702 
1.799.000

124,7 
107,2

VII. Ogółem dotacje na zadnia zlecone gminom 404.224 475.740 117,6
1. Dotacje celowe na zad. zlec. gminom - powierz. §85+§88 5.217 4.740 90,8
2. Dotacje celowe na zad. zlec. gminom - ustawowe §85+§88 399.007 471.000 118,0
B. Ogółem subwencje i dotacje V+VI+VH 2.775.085 3.109.442 112,0
DOCHODY OGÓŁEM A+ B 4.158.780 4.830.738 116,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZOSTEK NA 1995r. (w złotych)

WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI OGÓŁEM:

1) Telefonizacja wsi Brzostek
2) Telefonizacja wsi Nawsie Brzosteckie

140.000 
3.000

Razem: 143.000
1) Kładka Kamienica Dolna
2) Budowa ul. Osiedlowej w Brzostku

77.000 
1 5.000

Razem: 92.000
1) Kanalizacja wsi Brzostek
2) Kanalizacja wsi Klecie (RS)
3) Wodociąg Grudna Górna
4) Wodociąg Siedliska Bogusz

30.000 
6.000 

15.000 
10.000

Razem: 61.000 
1) Remiza OSP Skurowa (RS) 4.000 
Razem: 4.000 
1) Przedszkole Brzostek 30.000
Razem: 30.000
1) Wiejski Dom Ludowy Przeczyca (RS) 7.000
Razem: 7.000
OGÓŁEM: 337.000
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PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZOSTEK NA 1995r.  
(w złotych)

ROLNICTWO 3.000

Utrzymanie urządzeń melioracji wód. 3.000

TRANSPORT 120.000

Utrzymanie dróg publicznych gminnych 120.000

ŁĄCZNOŚĆ 3.000

Pozostała działalność 3.000

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakła-
dów budżetowych 3.000

GOSPODARKA KOMUNALNA 40.200

Oczyszczanie miast 2.500

Ulice, place, mosty i wiadukty 13.500

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakła-
dów budżetowych 12.000

Oświetlenie ulic 3.600

Pozostała działalność 20.600

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakła-
dów budżetowych 6.000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIE-
MATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE 8.000

Ochotnicze Straże Pożarne 7.000

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakła-
dów budżetowych 4.000

Pozostała działalność 1.000

OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.000

Szkoły podstawowe 7.000

KULTURA I SZTUKA 37.400

Pozostała działalność 37.400

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakła-
dów budżetowych 7.000

OPIEKA SPOŁECZNA 300

Zasiłki i pomoc w naturze 300

ADMINISTRACJA PAŃSTOWA I SAMORZĄDOWA 28.100

Pozostała działalność 28.100

OGÓŁEM: 247.000
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WYBORY ŁAWNIKÓW LUDOWYCH I CZŁONKÓW KOLEGIUM  
DS. WYKROCZEŃ

W czasie posiedzenia Rady Gminy w dniu 29 listopada 
1994r. na mocy podjętych uchwał ławnikami do orzeka-
nia w sądach zostały wybrane następujące osoby:

1. Do Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie
 1) Ptaszek Marian

2. Do Sądu Rejonowego w Dębicy
 1) Kania Eugeniusz
 2) Górka Wiesław
 3) Kmiecik Józef
 4) Kordela Barbara
 5) Chmura Karolina
 6) Kmiecik Jerzy
 7) Kobak Józef

 3. Do Sądu Pracy w Dębicy
 1) Garstka Barbara
 2) Słowik Andrzej
 3) Wójcik Roman

Jako ławnicy w kolegium do spraw wykroczeń przy Są-
dzie Rejonowym w Dębicy zasiadać będą:
 1. CzechowskiAleksander
 2. Barys Andrzej
 3. Czekański Władysław
 4. Kobak Czesław
 5. Boroń Tadeusz
 6. Chajec Ryszard
 7. Raś Zbigniew
																	

Z ŻYCIA WSI
(informacja o Radzie Sołeckiej wsi Brzostek)

14 XII 1994r. odbyło się w Brzostku zebranie wiejskie, 
w którym wzięło udział 90 mieszkańców. W zebraniu 
tym uczestniczyli również: wójt gminy Brzostek - pan 
Jan Chmura, sekretarz UG - pan Adam Ryndak, prze-
wodnicząca Rady Gminy - pani Maria Przebięda oraz 
komendant Komisariatu Policji pan Jan Łazowski.
 Przewodnictwo zebrania objął członek Zarządu Gmi-
ny pan J. Nykiel. Głównym celem tego zebrania było 
sprawozdanie z działalności sołtysa pana Jana Kra-
jewskiego, udzielenie mu absolutorium oraz wybory 
nowego sołtysa i Rady Sołeckiej. W wyniku tajnego 
głosowania sołtysem został wybrany ponownie pan Jan 
Krajewski, zastępcą został pan Jerzy Potrzeba, a skład 
Rady przedstawia się następująco:
 1) Jan Kolbusz
 2) Jan Łazowski
 3) Ewa Samborska
 4) Jerzy Słupek
 5) Genowefa Tomaszewska
 6) Bolesław Juszkiewicz
 7) Urszula Wojnarowska
Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie odbyło 
się 2 III 1995r., którego głównym tematem było prze-
znaczenie posiadanych środków finansowych na po-
szczególne zadania:
- drogi, ulice, place, chodniki      -12.000 zł
- dofinsnowanie rolnictwa (w tym sp. wodna) - 5.000zł
- oświata, kultura          - 5.500 zł
- oświetlenie ulic, utrzymanie ładu i porządu  - 5.500 zł
- obsługa Rady Sołeckiej (w tym różne społ. 
            potrzeby) - 2.000 zł
- rezerwa             - 5.000 zł
           RAZEM:  35.000 zł 

Posiadając do dyspozycji środki, jak określono powy-
żej, Rada Sołecka planuje następujące działania:
- oświetlenie uliczne - strona Wisłoki i Zawadki,
- kompleksowe oczyszczalnie ścieków oraz wywóz 

śmieci,
- nazwy ulic - numeracja domów,
- wykonanie chodnika w stronę Kleci i Zawadki,
- zagospodarowanie i przejmowanie mienia wiejskie-

go, które winno być do dyspozycji Rady Sołeckiej w 
Brzostku,

- przebudowa „starej drogi”,
- dokończenie przebudowy drogi plebańskiej - żwirowa-

nie,
- utwardzenie ulicy na osiedlu „Liwocz” oraz dokończe-

nie drogi na stadion,
- dalsze utrzymywanie rowów melioracyjnych,
- regulacja potoku w stronę Wisłoki,
- ukończenie telefonizacji.

Rozważono również: budowę, wspólnej z Gminną Spół-
dzielnią, oczyszczalni ścieków, sprawę rejestracji pojaz-
dów w Urzędzie Gminy (np. 2 razy w tygodniu), denty-
sty dla dzieci, remontu kapliczki Traciłowskich i słupa 
granicznego w Zawadce, budowę szaletów oraz stacji 
benzynowej, która nie znalazła poparcia u większości 
obecnych.
Drugie posiedzenie Rady Sołeckiej odbyło się 9 III 95r, 
którego celem było spotkanie z Kierownikiem Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy pa-
nem Leszkiem Bieńkiem i dotyczyło:
- planu budowy chodników Klecie-Zawadka,
- wodociągi (konieczność przyłączenia nowej studni),
- uporządkowanie Rynku,
- kanalizacja Przedmieścia.

Poza tym omawiano również sprawy koszy na śmieci, 
punktu skupu makulatury, oświetlenia itp.

Toge
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KSIĄDZ PRAŁAT KAZIMIERZ OSTAFIŃSKI - Szambelanem Papieskim
„Ludzie przychodzą i odchodzą,
zostawiają swoje dzieło, 
a czas ocenia ich dokonania”

Podczas uroczystości odpustowych w 
ubiegłym roku pożegnaliśmy naszego 
księdza proboszcza Kazimierza Osta-
fińskiego odchodzącego na emeryturę.
 Jak pracował, co osiągnął, co prze-
żywa na emeryturze, o tym i innych 
sprawach, rozmawiałam z Ks. Jubila-
tem - odpowiadał rzeczowo, krótko. Na 
wiele tematów nie chciał, odpowiadać. 
Skromność i subtelność wypowiedzi 
dała się odczuć, zresztą takiego zna-
my księdza Prałata. Z rozrzewnieniem 
wspominał młodość i czasy semina-
ryjne, a przyszło Mu przeżyć te lata w 
czasach biedy i nędzy, niepokoju poli-
tycznego i grozy okupacyjnej.
 Atmosfera rodzinna, przykład księ-
dza stryja stały się przyczynkiem do 
rozbudzenia powołania kapłańskie-
go. A potem zdobywanie gruntownej 
wiedzy, kształtowanie własnej oso-
bowości i charakteru, długie godziny 
studiów nad dobrą książką, umiejętne 
obserwowanie ludzi i długie lata pracy, 
i jeszcze raz pracy, nad sobą samym.
 Ukończył gminazjum klasyczne na 
Zasaniu w Przemyślu w 1937r. Tutaj 
otrzymał staranne wykształcenie hu-
manistyczne z dobrą znajmością greki i 
łaciny. Z klasy tej wyrosło 4. księży. W 
tym samym roku rozpoczął studia teo-
logiczne w seminarium w Przemyślu. 
Wybuch II wojny światowej zburzył 
wszelkie jakby się zdawało nadzieje 
ukończenia studiów teologicznych.

 Okupant szalał, niszczył, burzył, 
mordował ludzi, wywoził ich do 
Oświęcimia, innych obozów szcze-
gólnie tępił inteligencję, a wśród niej 
księży. A jednak od 1943r. odbywały 
się studia teologiczne w lasach brzo-
zowskich, bez zezwolenia okupanta. 
Żyli seminaryści na łasce miejscowej 
ludności. Podstawowym produktem 
żywnościowym był czarny chleb z 
mąki z żaren oraz barszcz okraszony 
marchwicą. Wielkim wydarzeniem 
było, gdy któryś z alumnów otrzymał 
paczkę z domu, a w niej chleb z za-
pieczoną kiełbasą. Dzięki opatrzności 
Bożej, czas studiów przeszedł, i nad-
szedł dzień 5 marca 1943r., dzień pry-
micji.
 Odbyły się one w domu wczaso-
wym w Brzozowie i trwały trzy dni. 
Święcenie subdiakonatu, diakonatu i 
prezbiteriatu udzielał ksiądz biskup 
Franciszek Barda. Dzień pełen rado-
ści i szczęścia przeżyli skromnie, z 
dala od rodziców i rodzin, bez prymi-
cji, przyjęć, prezentów, świętowania. 
Mszę św. prymicyjną sprawował nasz 
Ksiądz Jubilat w Dylągowej i stamtąd 
wyjechał na pierwszą placówkę do 
Pruchnika pod Jarosławiem. Wyjazd 
był smutny i bez wyposażenia w pod-
stawową odzież czy sprzęty domowe.
 Nędza wojenna sprawiła, że trzeba 
było się dorabiać od przysłowiowej 
łyżki i buta. Ale też ta nędza scemen-
towała ludzi, powiązała ich przyjaźnie 
nicią nie do zerwania.
 Wyświęconych zostało 18 księży, a 
rozpoczęło studia 36 - połowę zamor-

dowali okupanci: wywóz do Oświęci-
mia, na Sybir, rozstrzelania.
 Wśród najserdeczniej szych przyja-
ciół był ś.p. ks. biskup tarnowski Jerzy 
Ablewicz, ks. Solarski z Niegłowic 
/prowadził poradnictwa rodzinne/, ks. 
Guma.
 Potem rozpoczęła się praca w ko-
lejnych miejscowościach: w Bliznem 
k. Starej Wsi, w Tyczynie; 10 lat jako 
nauczyciel w gimnazjum, w Łańcucie, 
w Nowotańcu i od 20 maja 1961 roku 
Brzostek w charakterze proboszcza.
 Do naszej parafii przybył Ksiądz 
Jubilat w okresie bardzo trudnym i 
przede wszystkim po to, aby uspo-
koić parafię. I tak się stało - Ksiądz 
Jubilat nie wyróżniał nikogo, wszyst-
kich parafian zjednał uprzejmością, 
grzecznością, skromnością i pracowi-
tością. Swoje posłannictwo spełniał 
bogobojnie - kościół, plebania i kon-
fesjonał były Jego stałymi miejscami 
bycia. A nie mało też zrobił w świątyni 
i dla środowiska. Przekazał 1,45 ha 
pola plebańskiego pod budowę szko-
ły podstawowej w Brzostku, w 1968 
roku odmalował kościół, doprowa-
dził instalację gazową i zainstalował 
piecyki gazowe, wyremontował mury 
kościelne, plebanię, w 1972 roku za-
sadził żywopłot na cmentarzu, w 1978 
roku uporządkowano obejście kościel-
ne, odnowiono główny ołtarz, w 1984 
roku wykonano ołtarz Matki Boskiej, 
w 1986 roku rozpoczęto budowę domu 
parafialnego. Wiele, wiele jeszcze in-
nych dokonań gospodarczych przeszło 
przez Księdza Jubilata.

 Z okazji 25-lecia kapłaństwa został 
zaproszony do Katedry Tarnowskiej 
przez ks. bp. Jerzego Ablewicza, 
gdzie mszę św. celebrował ówcze-
sny arcybiskup krakowski ks. Ka-
rol Wojtyła, a obecny Ojciec Św. 
W 1979 roku odbył pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej, a w 1980 pielgrzym-
kę do La-Salette i do Lourdes. W 
rozmowie powiedział, że dziękuje 
Panu Bogu za zdrowie, że mógł tyle 
przeżyć i zrobić dla parafii.
 Obecnie Ksiądz Prałat został wy-
różniony przez Ojca Świętego Jana 
Pawła II mianem Szambelana Pa-
pieskiego.
 I my parafianie dziękujemy Bogu 
za tak zacnego Proboszcza, a Księ-
dzu Jubilatowi życzymy szczęść 
Boże na dalsze lata życia.

mgr Zuzanna ROGALA
od lewej: ks. Kazimierz Ostafiński (fot z archiwum)
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WSZYSTKIE NASZE CODZIENNE SPRAWY
Od 1991 r. w ramach Urzędu Gminy działa Referat Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. W zakres jego działalności wchodzą 
następujące zagadnienia: utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody i 
Wodociągu w Brzostku, kanalizacja i oczyszczanie ścieków, utrzy-
manie porządku w Rynku, budownictwa drogowe /drogi gminne 
- utrzymanie i budowa/, dowóz młodzieży szkolnej, utrzymanie 
budynków mieszkalnych oraz dodatki mieszkaniowe, wywóz od-
padów komunalnych i utrzymanie wysypiska śmieci w Woli Brzo-
steckiej, cmentrze wojenne /z I wojny światowej/. Referatem od 
jego powstania kieruje mgr inż. Leszek Bieniek, który odpowiadał 
na pytania współpracowników gazety. Rozmowę przeprowadzono 
26 kwietnia 1995r.

p: Zbliżająca się pora letnia, a co się z nią wiąże • zwiększone 
spożycie lodów i napojów powoduje, że na rynku i ulicach poja-
wia się większa ilość śmieci. Czy w związku z tym jedna osoba 
jest w stanie uporządkować te góry śmieci? l drugie pytanie - czy 
pewnym rozwiązaniem nie byłby obowiązek wystawienia przez 
właścicieli sklepów koszy na śmieci ?
LB. Najtańszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem byłaby 
poprawa naszej kultury bycia. Patrząc bardziej realnie to jedna 
sprzątająca osoba spełniająca sumiennie swoje obowiązki powinna 
podołać pracom porządkowym na rynku.
Wydaje się, że sprawa obowiązkowego posiadania kosza na śmieci 
przez każdy sklep powinna być rozwiązana całościowo na terenie 
całej gminy. Jednocześnie powinny być ustalone zasady ich opróż-
niania i ewentualnej odpłatności. Na razie mogę tylko zaapelować 
do właścicieli sklepów o dobrowolne spełnianie państwa postula-
tów.

p: O ile wystawianie kontenerów na terenie Brzostku jest jak naj-
bardziej celowe i pożądane, to sposób zapłaty za ich wywóz jest 
niesprawiedliwy. Płacą bowiem tylko ci, którzy opłacają czynsz 
za najm lokali w Urzędzie Gminy. Z kontenerów korzysta nato-
miast dużo większa liczba mieszkańców.
LB. Do tej pory nie wypracowaliśmy racjonalnego systemu opłat za 
wywóz odpadów. Z takimi problemami borykają się również inne 
gminy. Najtrafniejsze wydaje się rozwiązanie, w którym za wywóz 
śmieci płacić się będzie przy opłatach czynszu lub podatku za nie-
ruchomości. Wtedy jednak, każdy obywatel powinien mieć zapew-
niony łatwy dostęp do kontenera. Z drugiej strony zdarzają się i 
takie sytuacje gdzie my na życzenie mieszkańców podstawiamy 
pojemnik, o oni sami natomiast nie mogą dojść do porozumienia 
w sprawie jego lokalizacji.

p: Czy w związku z tak szybko rosnącą ilością śmieci Urząd Gmi-
ny nie mógłby otworzyć punktu skupu surowców wtórnych?
LB. Urząd Gminy nie może prowadzić działalności gospodarczej 
natomiast chętnie udzielimy pomocy komuś, kto mógłby się pod-
jąć prowadzenia sklepu. Z wzrostem ilości wytwarzanych i wywo-
żonych śmieci wiąże się problem powiększenia istniejącego wy-
sypiska śmieci. Działalność tego wysypiska przewidziana była do 
roku 2005, ale już dziś wiadomo, że bez rozbudowy nie będzie ono 
mogło spełniać swoich funkcji.

p: Kiedy w Brzostku wzorem innych miejscowości np. Pilzna po-
wstaną szalety publiczne?
LB. Wybudowanie szaletów i ich utrzymanie przekracza możliwości 
budżetu wsi Brzostek. Musiałaby to być inwestycja gminy Brzosfek, 
tym bardziej, że wykorzystywana byłaby przez osoby przejezdne. 
Trudności mogłaby napotkać lokalizacja, choć istnieje kilka miejsc 
do budowy takiego obiektu. Przy obecnym stanie poszanowania 
majątku publicznego do obsługi szaletu musiałaby być zatrudniona 
osoba do stałej obsługi. Zważając na poziom bezrobocia wydaje 
się to być najmniejszym problemem, Jest to na pewno inwestycja 
godna rozpatrzenia przez Radę Gminy.

p: Czy Urząd Gminy w Brzostku przejmie na utrzymanie cmentarz 
w Brzostku?
LB. Cmentarz w Brzostku fest cmentarzem parafii Brzostek, która 
choć liczy sześć wsi nie stanowi całej gminy. Decyzje strategiczne 

w tej jak i w innych sprawach podejmują organy władzy gminy. 
Referat, którym kieruję jest organem wykonawczym. Zarząd Gminy 
wspomagał porządkowanie cmentarza w Siedliskach Bogusz przez 
pracę pracowników interwencyjnych. Wszelkie środki finansowe 
pochodziły z parafii. Dobrym przykładem może być też parafia 
przeczycka, gdzie pod kierownictwem nowego proboszcza parafia-
nie sami uporządkowali cmentarz. Wydaje się więc, że i w Brzostku 
przy dobrym rozplanowaniu prac remontowych i ten problem uda-
ło się usunąć. Być może problem ogrodzenia dałoby się rozwiązać 
po dosadzeniu brakującyh części żywopłotu. Takie rozwiązanie jest 
o wiele tańsze i bardziej przyjazne dla środowiska. Koszt budowy 
i utrzymania ogrodzenia metalowego jest dziś ogromny i wyda-
je się zbędny. Najważniejszą sprawą jest utrzymanie czystości na 
cmentarzu. Ale do tego jest potrzebne zaangażowanie się także Rad 
Sołeckich, które mogą zakupić kontenery, aby ustawić je na cmen-
tarzu. Gdy zostanie zapewniona możliwość składowania i systema-
tycznego wywożenia odpadów, utrzymanie czystości będzie o wie-
le łatwiejsze. Cmentarze wojenne znajdujące się na terenie gminy, 
oprócz cmentarza w Kleciach, którym bardzo sumiennie zajmują 
się pp. Serwińscy, remontowane są i utrzymywane za pieniądze 
Urzędu Gminy. Urząd Wojewódzki ze względu na pozytywne wyniki 
pokontrolne dotychczasowych prac na tych cmentarzach przekazał 
dodatkowe fundusze na remont najbardziej zaniedbanego cmenta-
rza w Bukowej. Całością prac na cmentarzach wojennych kieruje p. 
Renata Wójcik. 

p: W jaki sposób należy rozwiązać sprawę racjonalnego oświe-
tlenia wsi Brzostek?
LB. Sprawa oświetlenia Brzostku leży w gestii sołtysa wsi. Koszty 
oświetlenia pokrywane są z budżetu wsi i, z tego co jest mi wia-
dome, stanowią jego znaczną część. Ciąg ulic pomiędzy domkiem 
myśliwskim a tzw. cukiernią oświetlany jest przez linię należącą do 
zakładu i zapewne ze względu na koszty, stojące tam lampy nie 
świecą się. Bardziej wyczerpujących informacji będzie mógł udzie-
lić sołtys.

p: Czyżby uporządkowanie żywopłotu na skwerku było począt-
kiem większych renowacyjno-porządkowych prac na brzostec-
kim rynku?
LB. Prace takie podejmowane były i w roku ubiegłym, kiedy to 
posadziliśmy 100 sztuk drzewek. Niestety do dnia dzisiejszego na 
swoich miejscach pozostały tylko 4. W obecnym roku renowacją 
objęte zostaną obie studnie. Studnia obok kapliczki zostanie wy-
remontowana i pomalowana. Przeprowadzono również prace kon-
serwatorskie przy samej pompie. Zabytkowa studnia znajdująca się 
obok delikatesów zostanie podniesiona ok. 30 cm, aby zapobiec 
ściekaniu do jej wnętrza nieczystości z drogi, Cała konstrukcja 
naziemna została poddana dokładnej renowacji. Zostanie ona po-
stawiona na swoim miejscu po zakończeniu prac przeprowadzo-
nych przez Rejonowy Zakład Gazownictwa. Prace te mają na celu 
poprawę szczelności sieci gazowej, zostaną zakończone zgodnie z 
deklaracją gazowników 31 maja. Na koszt Zakładu Gazownictwa 
zostaną wykonane wszelkie prace związane z przywróceniem do 
stanu pierwotnego rozkopanych ulic i chodników. Pracom remon-
towym poddane zostaną również kapliczki, ta na skwerku i ta znaj-
dująca się na ul. Mickiewicza, jak również słup graniczny między 
Brzostkiem a Zawadką Brzostecką.

p: W jaki sposób realizowany jest postulat mieszkańców doty-
czący budowy chodników wzdłóż głównej drogi?
LB. Rejon Dróg w Dębicy zobowiązał się do przygotowania doku-
mentacji, przygotowania terenu pasa drogowego, usunięcia drzew 
i sprawowania nadzoru nad wykonaniem. Obecnie prace są wstrzy-
mane przez brak decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, 
który musi wydać pozwolenie na wycięcie drzew. Urząd Gminy 
zakupił 2200 płytek chodnikowych, przeznaczył na ten cel 250 mln 
starych złotych, oraz zapewni siłę roboczą. W tym roku planuje się 
budowę chodnika w stronę Kleci ze względu na dużą ilość porusza-
jącej się w tę stronę młodzieży.

p: Dziękujemy p, Bieńkowi za rozmowę. 
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DO REDAKCJI
W dniu 28.04.95r. odbyła się sesja Gminnej Rady w Brzost-
ku, podczas której jednym z omawianych tematów była bu-
dowa drugiej na terenie gminy stacji benzynowej. W ubie-
głym roku był zatwierdzony plan przestrzennej zabudowy dla 
gminy Brzostek. Podstępem wprowadzono zapis o budowie 
stacji paliw na działce w bezpośrednim sąsiedztwie zabudo-
wań pana Zygmunta Ryby, oraz w sąsiedztwie innych miesz-
kańców na osiedlu pod Kleciami. Decyzja o lokalizacji stacji 
paliw narusza prawo, które zobowiązuje przeprowadzenie z 
zainteresowanymi osobami dyskusji przed zatwierdzeniem 
lokalizacji inwestycji uciążliwej dla sąsiedztwa i środowiska 
naturalnego. W sprawie tej nie mamy wsparcia w administra-
cji Urzędu Gminy, której obowiązkiem jest reprezentowanie 
interesów mieszkańców. Również nie mamy wsparcia ze stro-
ny niektórych radnych, których wybraliśmy, by nas reprezen-
towali, i nie wywiązują się z tego obowiązku. Kłamliwy jest 
również warunek tymczasowości tej inwestycji. Podczas sesji 
zarówno wójt, jak również inspektor spraw budownictwa - 
Jan Król oświadczyli, że muszą decyzję o lokalizacji podjąć, 
a społeczeństwo może drogą sądową dochodzić swoich praw. 
Według nich uchylenie planu zabudowy wymagałoby powro-
tu do planów z 1984 roku, co jest absolutnym kłamstwem. 
Dziwnym staje się tak łatwa zgoda na budowę stacji paliw, 
gdyż we wrześniu 1993 roku Jadwiga Olszewska a potem Jo-
lanta Nowak z Brzostku informowały się w Urzędzie Gminy 
o przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną i uzy-
skały odpowiedź, te teren ten przeznaczony będzie pod ob-
wodnicę i działki te i sąsiednie w stronę Kleci, nigdy nie będą 
mogły być budowlanymi Wprowadzenie podstępem do pla-
nu budowy stacji paliw na gruncie 2 klasy zmeliorowanym, 
zagraża jedynym zasobom wód pitnych znajdujących się w 
żwirach na tym terenie. Wody te obecnie wykorzystywane są 
przez ujęcie wodociągowe w Brzostku poniżej lokalizacji w 
odległości ok. 600 -700 metrów. Dziwne, że działania Urzędu 
Gminy naruszają interes mieszkańców, gdyż stacja paliw sta-
nowi dużą uciążliwość (hałas, smród paliw, zanieczyszczenie 
studni w sąsiedztwie). Minister Ochrony Środowiska stacje 
benzynowe zalicza do bardzo szkodliwych obiektów dla śro-
dowiska. Zabudowania nasze stanowią dobytek zdobyty cięż-
ką pracą całego życia. Nie można tak lekką ręką skazywać 
nas na taką uciążliwość. Liczymy, że Rada Gminy uchyli plan 
przestrzennej zabudowy w punkcie dotyczącym lokalizacji 
stacji paliw na działce pod Kleciami.

Barbara Rączka, Zygmunt Ryba 

OD REDAKCJI
W związku z zarzutami zawartymi w liście czytelnika po-
stanowiliśmy sami, bezstronnie prześledzić całą sprawę. 
Według naszych ustaleń fakty są następujące:
1. W 1992r. podjęto uchwałę o dezaktualizacji obowiązu-
jącego planu zagospodarowania.
2. W marcu 1992r. zostaje rozpowszechniona informacja 
o możliwości zmiany przeznaczenia działek i wydzielenia 
nowych. Informacja ta zostaje ogłoszona w prasie lokalnej 
/”Gazeta Krakowska”, „Czas”/, przez ogłoszenia parafial-
ne, na tablicach ogłoszeń, za pomocą tzw. motyli powiado-
miono związki zawodowe i istniejące organizacje partyj-
ne.
3. Od 16 sierpnia do 19 września 1993r. projekt planu wy-
łożono do publicznego wglądu, o czym poinformowano 
społeczeństwo w podobny sposób jak w punkcie 2. Złożo-
no 80 wniosków o zmianę przeznaczenia działek. Składa-
ły je również osoby wymienione w liście czytelnika. Taki 
wniosek złożył również inwestor stacji benzynowej.
4. 19 maja 1994r. zgodnie z przewidywaną procedurą 
Rada uchwaliła nowy plan zagospodarowania.
5. Urząd Gminy zgodnie z obowiązującym prawem wy-
stosował do Wydziału Ochrony Środowiska w Tarnowie 
zapytanie o możliwości lokalizacji wzbudzającej kontro-
wersję inwestycji we wskazanym miejscu. W odpowiedzi 
Wydział Ochrony Środowiska zobowiązał przyszłego wła-
ściciela do wykonania kompleksowej oceny oddziaływania 
inwestycji na środowisko. Oceny tej  dokonał biegły powo-
łany z listy Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych  i Leśnictwa. Ocena ta jest pozytywna i jako 
taka została zatwierdzona przez wojewodę.
6. Opinia biegłego nakłada na inwestora wiele obowiąz-
ków związanych z zabezpieczeniem przed szkodliwym 
oddziaływania stacji. Nad wykonaniem wszystkich zale-
ceń czuwa, na wniosek osób zainteresowanych, jako ich 
rzecznik Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Do 
tej pory nie zgłosił on żadnych zastrzeżeń.
Tyle fakty. A wnioski i pytania? Nasuwają się bardzo róż-
ne. Choćby taki, że bardzo dobrze jest kiedy obywatele 
mogą dochodzić swoich praw i bronić własnych interesów. 
Tylko czy zawsze jest to obrona naszego prawa czy może 
już tylko zwykłe zacietrzewienie?
I ostatnie może najważniejsze pytanie: Czy ten kto ma od-
mienne od nas zadanie jest kłamcą i nie ma racji?

UDANY KONCERT
Chór parafialny odbył swoje turnee do Trzciany i 
23.04.1995r. wyśpiewał swoje „ALLELUJA” w Koście-
le Parafialnym. Chór wykonał 4 pieśni Wielkanocne oraz 
pieśń „Żyje Pan” podczas mszy św. sprawowanej w intencji 
wszystkich uczestników konkursu śpiewaczego. W konkur-
sie brały udział 4 chóry kościelne z Rzeszowa, Frysztaka i 
Trzciany. Wśród renomowanych chórów szkół muzycznych 
rzeszowskich, nasz chór brzostecki wypadł bardzo dobrze, 
czego dowodem było zaproszenie na Wieczór Bernardyński 
do Rzeszowa. Chór otrzymał gromkie brawa a zdobyte tro-
fea złożono na plebanii w Brzostku. Wyjazd został zorgani-
zowany przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury.

CZY WYROSNĄ TALENTY?
W dniu 3 maja 1995r. w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Brzostku odbył się KONKURS RECYTATORSKI zorga-
nizowany na okoliczność uchwalenia KONSTYTUCJI 3 
MAJA

Wzięło w nim udział 22 uczestników z 6 szkół podstawo-
wych oraz z Zespołu Szkół Rolniczych w Kleciach i Liceum 
Ogólnokształcącego w Pilźnie. Młodzież prezentowała 
fragment prozy oraz wiersz o tematyce dowolnej. Spośród 
szkół podstawowych wyróżniała się szkoła z Gorzejowej, 
zajmując I, II i III miejsce. Uczennica Diana Zdziarska ze 
Szkoły Podstawowej z Gorzejowej prezentując liryk „Prot i 
Filip” Jana Brzechwy wykazała się dojrzałością interpreta-
cyjną i zajęła równolegle z uczennicą Szkoły Podstawowej 
w Brzostku Moniką Słupek I miejsce. Dwa drugie równo-
rzędne miejsca zajęły: uczennica Szkoły Podstawowej w 
Gorzejowej Kurcz Joanna oraz Joanna Bednarczyk z Grud-
nej Górnej. Trzecie miejsce zajęła Marta Górzan, również 
uczennica Szkoły Podstawowej w Gorzejowej. W kategorii 
szkół podstawowych wyróżniła się Magdalena Salomon 
w recytacji R. Brandstaettera „Sabat Mater”. Wyróżnieni 
uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom interpreta-
cyjny i recytatorski.

Czy wyrosną z nich talenty?...



●
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KONTROWERSYJNA INWESTYCJA
Białe, czarne, a może po prostu szare?

Brzostek i cała gmina pozostały dale-
ko w tyle za swymi sąsiadami, na te-
renie których powstawały w ostatnim 
czasie liczne inwestycje. Najwięcej 
kontrowersji budzi zawsze ich lokali-
zacja. Dowodem na uciążliwość drogi 
prowadzącej do własnego interesu jest 
pokaźny tom akt związanych z loka-
lizacją stacji benzynowej w Brzostku. 
Drukujemy w całości tylko dwa pisma 
w tej sprawie oraz list skierowany do 
Redakcji przez dwoje z zainteresowa-
nych mieszkańców.

Brzostek, 1995-01-08

Pan
Wojewoda Tarnowski

Zwracamy się do Pana Wojewody z 
prośbą o stwierdzenie nieważności 
uchwały nr XXXVIII/237/94 Rady 
Gminy w Brzostku z dnia 19 maja 
1994 r. zatwierdzającej „Plan Prze-
strzennego Zagospodarowania Gminy 
Brzostek” w części, dopuszczającej 
budowę tymczasowej stacji benzyno-
wej na parceli nr 1078 w Brzostku. 
Uchwała ta narusza przepisy ochro-
ny środowiska w zakresie ochrony 
gruntów rolnych oraz łamie porządek 
zabudowy co jest sprzeczne z obowią-
zującym prawem. Został naruszony 
art. 30 ustawy z dnia 12 lipca 1984r. o 
planowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 
17, poz. 99). 

Uzasadnienie
1. W czasie wyłożenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Brzostek, załącznik opi-
sowy do planu nie był wyłożony i 
udostępniony do publicznego wglądu. 
Tylko w tym załączniku wprowadzo-
no zamianę dopuszczającą budowę 
tymczasowej stacji paliw na gruncie 
drugiej klasy bonitacyjnej. Natomiast 
mapa planu nie zawierała tego zapisu. 
Fakt ten potwierdzili na spotkaniu w 
Urzędzie Gminy z zainteresowanymi 
mgr Jan Chmura - wójt gminy oraz 
Jan Król - insp. ds. budownictwa. 
Wójt stwierdził, że ani on, ani rad-
ni nie byli poinformowani o wpro-
wadzonej zmianie. Świadkami tego 
stwierdzenia byli: Stefan Stanek, Zyg-
munt Ryba, Jan Dachowski, lek. dent. 
Barbara Rączka, Andrzej Rączka i 
Juliusz Stanek. Należy zaznaczyć, że 
pismo mieszkańców sprzeciwiających 
się budowie stacji paliw na działce nr 
ew. 1078 było znane Urzędowi Gmi-
ny w Brzostku w dniu 16 maja 1994 r. 
Natomiast posiedzenie Rady Gminy w 
Brzostku zatwierdziło plan w dniu 19 
maja 1994 r. 
2. Przy zmianie miejscowego planu 
przestrzennego zagospodarowania 

nie dopełniono wskazań art. 34 ust. 3 
Ustawy o planowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 17, poz. 99) mówiącym, 
że zmiany zachodzące w zagospo-
darowaniu przestrzennym podlegają 
również ocenie społecznej. W tym 
celu organizuje się publiczne dyskuje 
nad skutkami realizacji planów zago-
spodarowania przestrzennego. Takich 
dyskusji i spotkań z zainteresowany-
mi nie przeprowadzono. Należałoby 
odpowiedzieć na pytanie dlaczego 
zaniechano tego obowiązku i komu 
na tym zależało, aby było to tajemnicą 
dla społeczeństwa?!! 
Urząd Gminy w Brzostku pismem 
z dnia 3 marca 1994 r. znak: Rg-
7332/3/94 do Urzędu Wojewódzkie-
go Wydziału Ochrony Środowiska w 
Tarnowie zwrócił się o wydanie opinii 
w sprawie lokalizacji stacji paliw na 
dz. nr ew. 1078 w Brzostku dla Artu-
ra Majewskiego zam. Gromnik 275 w 
piśmie tym stwierdzono, że: „obowią-
zujący Plan Przestrzennego Zagospo-
darowania Gminy Brzostek dopusz-
cza lokalizację ww. inwestycji poza 
wyznaczonymi terenami”. W związ-
ku z tym nasuwa się pytanie: skoro 
plan przed zmianą dopuszczał taką 
inwestycję, to dlaczego w tajemnicy 
przed społeczeństwem wprowadzono 
dodatkowy zapis umożliwiający tym-
czasową lokalizację inwestycji zali-
czanych do bardzo niebezpiecznych 
dla środowiska. Działka nr ew. 1078 
rolna została sprzedana w 1993 r. i na-
gle tylko ona została wytypowana pod 
inwestycję szczególnie szkodliwą dla 
środowiska. Stacje benzynowe są jed-
ne z inwestycji o bardzo dużej rentow-
ności. Wydaje się, że transakcja kupna 
i sprzedaży była w określonym celu. 
Wartość tej nieruchomości wzrosła w 
związku z uchwaleniem zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Dlaczego taki prezent został ofiarowa-
ny Arturowi Majewskiemu zamiesz-
kałemu w Gromniku?!!
Kto po siedmiu latach rozbierze stację 
gdy trzeba będzie budować obwod-
nicę. Wówczas znowelizuje się plan 
przestrzennej zabudowy przesuwając 
drogę na inne posesje?!! W tym przy-
padku straty poniesie Skarb Państwa i 
sąsiedzi.
3. Uchwała nr XXXVIII/237/94 Rady 
Gminy w Brzostku z dnia 19 maja 
1994r. zatwierdzającej „Plan Prze-
strzennego Zagospodarowania Gminy 
Brzostek” została podjęta z narusze-
niem Ustawy 12 lipca 1984r. art.26 
ust.2 (pkt l, 2, 3 i 5) Ustawy o plano-
waniu przestrzennym (Dz. U. nr 17 
poz. 99).
- pkt l - zagospodarowania i wyko-
rzystania gruntów: w wymienionym 

zakresie grunt działki nr 1078 od 1993 
roku został odłogowany mimo, że w 
skład tej parceli wchodzi grunt klasy 
bonitacyjnej RII, RIIIa i RIVa (teren 
zmeliorowany). Część parceli obej-
mująca grunt RIVa stanowi zdreno-
wany obszar byłych łąk. W 1994 r. na 
grunt RII nawieziono odpady i namuły 
bez zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej 
(humusowej). Stan ten jest do stwier-
dzenia na miejscu. Dowód: potwier-
dzają sąsiedzi terenu: Stefan Stanek, 
Zygmunt Ryba i inni.
- pkt 2 - ochrony zdrowia: stacja pa-
liw budowana na okres tymczasowy 
spowoduje zanieczyszczenie naszych 
studni oraz zwiększy zanieczyszczenie 
powietrza i przekroczenie poziomu ha-
łasu. Skażona woda, powietrze i hałas 
będą wywierały niekorzystny wpływ 
na nasze zdrowie. Teren ten przylega 
do zabudowy mieszkaniowej, a droga 
państwowa Jasło - Brzostek - Pilzno, 
jest granicą otuliny Czamorzecko-
Strzyżowskigo Parku Chronionego 
Krajobrazu.
- pkt 3 - ochrony środowiska: w pla-
nie przestrzennego zagospodarowania   
w terenie tym zarezerwowano pas pod 
przyszłą obwodnicę Brzostka na 2005r. 
Budowanie stacji paliw na warunkach 
tymczasowych spowoduje degradację 
środowiska. Zanieczyści wody grun-
towe, glebę i zagrozi jedynym wodom 
podziemnym jakie znajdują się w żwi-
rach doliny rzeki Wisłoki. Skażenie 
wód w tych żwirach niszczyć będzie 
i zasoby żwirowo-piaskowe. Tereny 
Pogórza Karpackiego są bardzo ubo-
gie w  zasoby wód podziemnych. Są 
to jedyne zasoby (będzie zagrożone 
ujęcie wodociągowe dla Brzostka).
- pkt 4 - kształtowania infrastruk-
tury technicznej i społecznej: Obszar 
Brzostku pod Kleciami, na którym 
znajduje się parcela nr 1078 jest te-
renem zabudowy mieszkaniowej i 
rolnej.  W pobliżu znajduje się teren 
zagospodarowanej infrastruktury tech-
nicznej  na terenie podworskim. Stacja 
benzynowa CPN istnieje na terenie 
gminy w niedalekiej odległości od tej 
parceli. Z tego powodu nie było pod-
staw uzasadniających degradowanie 
gruntu drugiej klasy bonitacyjnej (kla-
sa bardzo rzadka na terenie  gminy). 
Natomiast podjęta decyzja zaprzecza 
kształtowaniu infrastruktury społecz-
nej.

Otrzymują: 
l x Adresat 
l x Minister Ochrony Środowiska i 

Zasobów Naturalnych 
l x Przew. RG w Brzostku 
l x Urząd Gminy w Brzostku 
l x Wojewódzki Inspektorat Ochro-

ny Środowiska w Tarnowie
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(cd. ze str. 9)

Tarnów, 1995-03-14

Pan Zygmunt Ryba 
33-125 Brzostek 282

 W związku ze złożonym przez 
Pana i innych mieszkańców 
Brzostka wnioskiem o stwier-
dzenie nieważności uchwały Nr 
XXXVIII/237/94 Rady Gminy w 
Brzostku z dnia 19 maja 1994r. 
w sprawie zmian w miejscowym 
planie ogólnym przestrzennego za-
gospodarowania gminy Brzostek 
uprzejmie wyjaśnia się, co nastę-
puje.
 Przedmiotowa uchwała zosta-
ła w trybie art. 90 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie tery-
torialnym /Dz.U. Nr 16, póz. 95 z 
późn. zm./ przekazana do organu 
nadzoru, który nie znalazł podstaw 
do stwierdzenia jej nieważności.
 Odnośnie podniesionych przez 
Pana zarzutów informuje się, że 
przystąpienie do prac nad zmianą 
planu poprzedzone zostało doko-
naniem oceny skutków zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym 
z dopełnieniem obowiązków pod-
dania tych zmian ocenie społecz-
nej w drodze przeprowadzenia 
dyskujsji publicznej. Dyskusja ta 
została przeprowadzona w dniu 
30 lipca 1990r., zaś wnioski z niej 
idące zawarte zostały w uchwa-
le Nr VII/22/90 Rady Gminy w 
Brzostku z dnia 24 września 1994r. 
w sprawie oceny aktualności miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Uchwała 
ta stanowiła podstawę do podjęcia 
czynności zmierzających do zmia-
ny planu.
 Zachowane zostały także wy-
mogi określone w ustawie z dnia 
12 lipca 1984r. o planowaniu prze-
strzennym /Dz.U. z 1989r. Nr 17, 
poz. 99 z późn. zm/ co do trybu i 
zasad obowiązujących przy wyło-
żeniu projektu zmian do planu do 
publicznego wglądu, gdyż został 
on wyłożony tak w formie graficz-
nej jak i opisowej.
 Istotnie w części opisowej brak 
było zapisu dot. lokalizacji stacji 
paliw w obrębie terenu stanowią-
cego rezerwę dla włączenia przy-
szłego obejścia drogowego po za-
chodniej stronie Brzostka do drogi 
krajowej, a to dlatego, że wniosek 
w tej sprawie został złożony już w 
trakcie wyłożenia projektu w try-

bie art.30 powołanej wyżej ustawy. 
Tak ten jak i inne wnioski zostały 
rozpatrzone przez powołaną w tym 
celu komisję. Komisja wniosek za-
opiniowała pozytywnie z zastrze-
żeniem, iż będzie to lokalizacja 
tymczasowa na okres do rozpo-
częcia prac przy realizacji obejścia 
Brzostka.
 Zgłoszone wnioski wraz z infor-
macją o sposobie ich uwzględnienia 
w projekcie planu zostały następnie 
przedstawione Radzie Gminy, któ-
ra przyjęła je uchwalając zmianę 
planu.
 Projekt zmiany planu został też 
uzgodniony i zaopiniowany przez 
wszystkie zainteresowane organy, 
w tym także pod kątem ochrony 
środowiska i ochrony gruntów rol-
nych. Biorąc pod uwagę powyższe 
brak jest podstaw do podejmowa-
nia przez organ nadzoru czynno-
ści zmierzających do wzruszenia 
uchwały Rady Gminy w Brzostku 
w przedmiocie uchwalenia zmian 
do planu. Wyjaśnić tu dodatkowo 
należy, że gmina jest uprawniona, 
poprzez swoje organy, do samo-
dzielnego decydowania o przezna-
czeniu terenów w uchwalonych 
miejscowych planach zagospoda-

rowania przestrzennego, a organ 
nadzoru działa tylko z urzędu i 
stwierdza nieważność jedynie w 
przypadku rażącego naruszenia 
prawa.
 Jednocześnie informuje się, iż 
zgodnie z art. 101 ustawy o samo-
rządzie terytorialnym, każdy czyj 
interes prawny lub uprawnienie 
zostały naruszone uchwałą podję-
tą przez organ gminy w sprawie z 
zakresu administracji publicznej 
może wezwać ten organ do usunię-
cia naruszenia, a jeżeli wezwanie 
to okaże się bezskuteczne, może 
zaskarżyć uchwałę do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego.

Zup. WOJEWODY 
mgr Piotr Wardawa

st. radca prawny 
Wydz. Organizacyjno-Prawny

Otrzymują:
l x Adresat z prośbą o poinformo-

wanie pozostałych zaintereso-
wanych 

l x Urząd Gminy Brzostek



ZAWIKŁANE KOLIGACJE NOWOCZESNYCH  
MAŁŻEŃSTW

 Do kancelarii pewnego notariusza zgłosił się pewien właści-
ciel ziemski i przedstawił mu sprawę spadkową, która niezwy-
kłym zawikłaniem o mało nie doprowadziła go do ostrego szału. 
Klient; ażeby  dokładnie wyjaśnić sprawę, stosunki rodzinne no-
tariuszowi przemówił następująco:
 „Ożeniłem, się proszę pana z 34 - letnią ładną i dobrą wdów-
ką, która miała 16-letnią córkę. Trzeba zdarzenia, że mój ojciec 
wdowiec od 12 lat poznawszy moją pasierbicę, poszedł w moje 
ślady i ożenił się z nią. Od tej pory wszyscy potraciliśmy orien-
tacje w stosunkach rodzinnych. Moja żona, czyli synowa mojego 
ojca - została jego teściową, moja pasierbica jest moją macochą, 
a mój ojciec jest moim zięciem. Byłoby jeszcze do wykombino-
wania, gdyby nie fakt narodzin mojego syna, a w jakiś czas po 
tym przyjście na świat jego stryja, czyli syna mego ojca. Maco-
cha moja a córka mej żony została w ten sposób siostrą swego 
wnuka, jej syn jest moim bratem, a ja dziadkiem. Mój ojciec jest 
szwagrem swego wnuka, który jest bratankiem jego syna. Moja 
żona jest synową i teściową mego ojca, jest babką mego brata. 
Jednym słowem ja zostałem swoim własnym dziadkiem”.

ze wspomnień mgr Adama BIELECKIEGO
notariusza z Brzostku z czasów okupacji
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ZIELONA STRONA
„ŚWIĘTO ZIEMI” czyli bawiąc się chronimy przyrodę
W naszej szkole już po raz trze-
ci obchodziliśmy „Święto Ziemi”. 
Dzień 22 kwietnia, od 25 lat, jest 
na świecie uznany za „Dzień Zie-
mi” i świetną okazją do 
przypominania mieszkań-
com naszej planety, że są 
cząstką jej przyrody. Do 
tej pory była to tylko im-
preza szkolna. 
W tym roku postanowili-
śmy zaprosić do udziału 
inne szkoły z naszej gmi-
ny. Na nasze zaprosze-
nie odpowiedziała tylko 
szkoła z Januszkowic.
Główną częścią obcho-
dów był Turniej Wie-
dzy Ekologicznej. Nasza 
szkoła wystawiła trzy dru-
żyny, czwartą byli ucznio-
wie z Januszkowic. Po 13 
pytaniach teoretycznych 
klasyfikacja była nastę-
pująca: 1. kl. VII, 2. Ja-
nuszkowice, 3. kl. VIII, 
4. kl. VI. Teraz przyszedł 
czas na ocenę plakatu 
przygotowanego przez 
każdą z drużyn. Nasi go-
ście przywieźli ze sobą aż 
trzy prace. Dwie z nich 
wydały się jurorom rów-
norzędne i najlepsze. Za 
tę konkurencję drużyna 
z Januszkowic otrzymała 
maksymalną ilość punk-
tów. Najdowcipniejszy i w całości 
wykonany z surowców wtórnych 
był plakat kl. VIII Po tej konku-
rencji zmieniła się liczba punktów 
lecz kolejność pozostała taka sama. 

Trzecią konkurencją było sadzenie 
drzewek. Tu najlepiej spisała się kl. 
VIII, a inne drużyny nie były dużo 
gorsze.

Dzięki tej powtarzanej co roku akcji 
za kilka lat nasza szkoła będzie to-
nąć w zieleni drzew.
Klasyfikacja końcowa przedstawia 
się następująco:

Europejski Rok Ochrony Przyrody 
1995

1. kl. VII - pkt. 49 i pra-
wo do zielonego liścia na 
dzienniku, 2. drużyna z 
Januszkowic - pkt. 48, 3. 
kl. VIII - pkt. 47, 4. kl. VI 
-pkt. 37.
Uczniowie klas młodszych 
wraz z p. W. Dziurgot i 
rodzicami przygotowali 
przedstawienie o Ziemi i 
ochronie jej środowiska, 
brali również udział w 
konkursie plastycznym, 
którego tematem była 
czystość i ochrona przy-
rody w najbliższym oto-
czeniu. Zespół muzyczny 
pod kierownictwem p. 
J. Parata wykonał kilka 
piosenek tematycznie 
związanych z obchodzo-
nym świętem. Imprezę 
zakończono wręczeniem 
nagród, które ufundował 
Urząd Gminy za pośred-
nictwem p. L. Bieńka i 
Komitet Rodzicielski na-
szej szkoły. Mamy nadzie-
ję, że w przyszłym roku 
nasze wyzwanie podejmą 
inne szkoły, świadomość 
ekologiczna jest bowiem 

pierwszym krokiem do aktywnej 
ochrony zagrożonej Ziemi.

Koło Ekologiczne
przy Szkole Podstawowej

w Nawsiu Brzosteckim

Pierwszy dzień wiosny inaczej!
 Już kilkakrotnie od byłych uczniów naszej szkoły 
słyszeliśmy, że dzień 21 marca w Zespole Szkół Rol-
niczych jest dniem szczególnym. Wprosiliśmy się z 
wizytą na ten dzień na co pani dyrektor Halina Nowak 
przystała bardzo chętnie i przysłała po nas-autokar bo 
pogoda była wcale nie wiosenna. Cała nasza klasa z p. 
wychowawczynią U. Wojnarowską stawiła się na Tur-
nieju Klas.
 Turniej ten organizowany jest tradycyjnie co roku w 
„Dniu Wagarowicza”, Na widowni w sali gimnastycz-
nej oprócz naszej klasy byli uczniowie i nauczyciele 
Zespołu Szkól Rolniczych. W zawodach wzięło udział 
10 klas, a konkurencje były bardzo różne od wykonania 
maskotki przez wykonanie polskiej piosenki po wysta-
wienie fragmentów literatury polskiej.

 Wszyscy uczestnicy mocno zaangażowali się w 
przygotowania. Występy były na wysokim poziomie, 
pełne humoru i dowcipu. A walczyć było o co, bo na-
grody pieniężne były wysokie. Jury złożone z nauczy-
cieli i uczniów pilnie obserwowało zmagania klas. Pu-
bliczność żywo reagowała na wszystko co się działo i 
nie zawsze zgadzała się ze zdaniem jurorów.
 Jak dowiedzieliśmy się później wygrała klasa I Tech-
nikum 3 letniego. Była to naprawdę ciekawa impreza, 
która nam pozowoliła poznać szkołę z innej strony. 
Młodzież miała okazję inaczej spędzić „Dzień Wiosny” 
nie na wagarach lecz na dobrej zabawie.
 Przykład godny naśladowania.

Uczniowie kl. VIII 
Szkoły Podstawowej 

w Nawsiu Brzosteckim
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COCA - COLA RIVER
Na początku były ryby.
Potem - śmieci i ryby.

A na końcu - same śmieci.

Tak wygląda typowa ewolucja stru-
myka. O ile, oczywiście, nikt go 
wcześniej nie wtłoczył w plastyko-
we butelki z napisem „zdrowa woda 
- produkt ekologiczny”, nie otruł 
lub nie zakuł w beton. Ewolucja ta 
trwała nie miliony, ale kilkanaście, 
no, góra kilkadziesiąt lat. Pamię-
tamy czasy, kiedy wpatrując się w 
strumyk nie sposób było nie zoba-
czyć jakiejś ryby. Śmieci widziało 
się rzadko. Dziś jest odwrotnie.

Ale ewolucja trwa nadal. Bo dawniej śmieci też były 
inne. Rdzewiejące puszki. Tłukące się butelki.

Swojskie, poczciwe, przaśne. Praco-
wicie mielone, trawione przez rze-
kę. Ginęły. Nie rzucały się w oczy. 
Dzisiejsze śmieci są przez cały czas 
jak nowe. Kolorowe. Błyszczące. 
Niezniszczalne. Plastykowe butelki. 
Błyszczące torebki. Puszki po piwie 
i Coca-Coli. Europejskie cacka.

Był sobie potok...
aa

„Słuchać ptaków czy motorów?”

 Wiosna to bezdyskusyjnie piękna pora roku ma 
jednak dla niektórych przykre strony.
 Robi się ciepło i z radością otwieramy szeroko 
okna, by oddychać świeżym, ciepłym powietrzem i 
tu zgrzyt, a raczej huk i hałas. Bo wiosna to również 
- niestety - czas wyprowadzania przez swych właści-
cieli i miłośników motorów, motorowerów i moto-
rynek. Są to przeważnie zdezelowane mechanizmy, 
które wydają dźwięki o natężeniu przekraczającym 

ilość decybeli, którą może wytrzymać ucho czło-
wieka. Pojazdy te nie służą do wyjazdów w teren, 
lecz do wieczornych objazdów ulic Brzostka. Tym 
przerdzewiałym pojazdom bardzo często przytafiają 
się awarie i wtedy ich właściciele naprawiają je i 
wypróbowują pod oknami „bogu ducha winnych” 
amatorów ciszy i świeżego powietrza.

aa
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„Cząsteczka Bożej iskry...”
Zofia JAMRUSZ - prosta, wiejska kobieta, poetka, 
mieszka w miejscowości Nawsie Brzosteckie. Była 
pracownicą „Stomilu” Dębica, pracowała na trudnych 
stanowiskach pracy, m.in. w walcowni. Pracowała w 
systemie trzyzmianowym, dojeżdżając codziennie do 
pracy z odległej wsi koło Brzostka. Wychowała kilkoro 
dzieci, ma już wnuki, a obecnie jest na rencie.
W jej sposobie bycia, w zachowaniu uwidacznia się 
skromność i serdeczność. Dla każdego potrafi znaleźć 
dobre słowo i dużo ciepła. Kto chociaż raz rozmawiał z 
panią Zofią, będzie ją długo pamiętał.
„Kocham poezję - mówi pani Zofia. - Od chwili gdy 
zaczęłam czytać, pociągali mnie ludzie uzdolnieni, ma-
larze, poeci, artyści, przy tym szlachetni, skromni, nie 
robiący dużo szumu wokół siebie. To swoje pisanie trak-
tuję jako rozmowę z własnym sercem i duszą. Jeśli tylko 
pozwala mi na to zdrowie i czas, biorę do ręki długopis i 
przelewam na kartkę papieru swe myśli. Jestem świado-
ma niedoskonałości tego co robię. To pisanie jest jednak 
dla mnie dumą, radością, satysfakcją, ale też groźnym 
wyrokiem dla siebie, bo przede wszystkim samokrytyką 
myśli. Dobrze, że w ludziach świeci taka Boża iskra, 
która czyni duszę człowieka poetycką. Cieszę się, że 
chociaż mała cząsteczka tej iskry tkwi we mnie”.

J. Wolicki

 SZCZĘŚCIE

 Szczęście nie fruwa samo w obłokach, 
 jak motyl między kwiatami. 
 Długo tak na nie trzeba czekać, 
 a jak go znajdziesz - zrosisz łzami.
  Mówimy - szczęście, czy jest gdzieś takie
  bogato w dobro ubrane?
  Żeby przez smutek albo cierpienie
  zostało nie odepchane? 
 Nie masz takiego miejsca na świecie, 
 nie znajdziesz w ręku ze świecą!
 Bo gdzie jest ono tęczową barwą 
 tam wnet i łezki polecą.

 WIOSNA

 Jak ona leciutko stąpa po ziemi 
 Jak dumnie nosi głowę. 
 Okrytą pachnącymi kwiatami. 
 Na sukni jedwabne gałązki.
  Zielone, jedwabne gąsienice,
  Motyle w kółeczka, w kropki -
  Lecą, lecą do jej rąk.
  Wiosna - uśmiechem radości. 
 Delikatnym podmuchem wiatru 
 Otwiera kwiatów pąk! 
 Ona to o różowym zachodzie słońca 
 na spotkanie z nami.
  Uśmiecha się z rosą poranną
  To znowu sypie białymi łzami
  Tkanymi z mgły przez którą
  nie widać końca.
 Nie spiesz się tak radosna, kochana 
 Nie wymykaj się wśród parków zieleni 
 Zostań jeszcze długo, długo... 
 Do białego rana !
           Zofia JARMUSZ

 W dniach od 14.07.1994r. do 23.07.1994r. odbyła się 
kolonia letnia dla najbardziej potrzebujących dzieci w 
gminie. W kolonii zorganizowanej z inicjatywy kierow-
nika Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Brzost-
ku Pana Franciszka Rzeszutka przy wsparciu Kurato-
rium Oświaty w Tarnowie, a także Rad Sołeckich naszej 
gminy udział wzięło 25 dzieci z terenu gminy Brzostek. 
Dzieci spędziły 10 dni odpoczywając w hotelu na sta-
dionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 Organizowane były wycieczki m.in. do Galerii, Mu-
zeum Marynistycznego, Muzeum Kultury i Sztuki Cy-
gańskiej. Przez cały czas pobytu dzieci miały zapew-
nioną stałą opiekę wychowawców oraz opiekę lekarską 
z Gminnego Ośrodka Zdrowia. Codzienne wyżywienie 
obfite i wysokokaloryczne miało na celu dożywienie 
dzieci.
 Swój udział w kolonii zaznaczyli też sponsorzy m.in. 
Państwo Nowakowie ze sklepu „Delikatesy” ofiarowu-
jąc bezpłatnie lody i napoje chłodzące dla kolonistów, a 
także Państwo Golec ze sklepu „Supermarket” obdarza-
jąc lodami, oraz cukiernia „Liwocz” w Brzostku, która 
osłodziła dzieciom pobyt na kolonii.
 Podziękować również chcemy anonimowym ofia-
rodawcom z placu handlowego w Jaśle za ofiarowanie 
kilkunastu kompletów odzieży: butów, kurtek, spode-
nek, sukienek, getrów, spódnic, bluzek, podkoszulków 
itp. Rzeczy te zostały rozdane kolonistom i ich rodzeń-
stwu.
 Kolonia się skończyła, organizatorom sprawiła mnó-
stwo satysfakcji, a w darze otrzymali oni jakże cenny 
uśmiech dziecka.
 Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim, któ-
rzy w jakiklowiek sposób przyczynili się do zorganizo-
wania kolonii i uatrakcyjnienia pobytu przebywającym 
na niej dzieciom.

K.D.

		

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich” składa 
serdeczne podziękowania panu Wiesławowi Ty-
burowskiemu za bezinteresowną pracę w gazecie 
„Wiadomości Brzosteckie”. Pan Tyburowski w 
latach 1993-94 pełnił funkcję redaktora naczelne-
go, obecnie z tej funkcji zrezygnował.
Dziękując za poniesiony trud w redagowaniu ga-
zety życzymy Panu dużo szczęścia w życiu osobi-
stym i zawodowym oraz liczymy na dalszą współ-
pracę.

Koleżanki i koledzy Redakcji 
„Wiadomości Brzosteckich”

DLA UŚMIECHU DZIECKA
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Drogie Czytelniczki...
 Otwieramy na łamach naszej gazety stałą rubrykę: 
„Porady współczesnej gospodyni”, gdzie będziemy za-
mieszczać nowe, atrakcyjne przepisy kulinarne, oraz 
aktualne nowości z zakresu prowadzenia gospodarstwa 
domowego.
 Zapraszamy do współredagowania tej rubryki przez 
przesyłanie nam własnych wypróbowanych przepisów, 
które waszym zdaniem, godne są popularyzacji.
 Na początek proponujemy tematykę „zdrowej żyw-
ności”. Co oznacza ten termin zapewne wszyscy wie-
dzą. Od dawna, bowiem Tarnów słynie z „Targów 
Zdrowej Żywności”.
 Jest wiosna. Zachęcamy zatem do uprawy zdrowej, 
wysokobiałkowej, a mało u nas popularnej soi. Soja - to 
roślina strączkowa o delikatniejszym smaku niż fasola, 
choć przyrządza się ją tak samo tj. po bretońsku - na go-
rąco; również jako dodatek do sałatek - zamiast zielone-
go gorszku. Jej walory smakowe sprawiają, że przepa-
dają za nią dzieci. Ze względu na wysoką zawartość w 
niej białka i właściwości dietetyczne ma zastosowanie 
zarówno w żywieniu dzieci jak i ludzi w starszym wie-
ku.
 Natomiast tym Czytelniczkom, które nie miały okazji 
uczestniczyć w ciekawej prelekcji na temat zdrowego 
żywienia dzieci, jaką niedawno zorganizowało Przed-
szkole w Brzostku, proponujemy kilka przepisów:

JOGURT NATURALNY

1 l mleka
2 łyżki mleka w proszku
l jogurt (ze sklepu)

Mleko z dodatkiem mleka w proszku zagotować, ostu-
dzić do temp. 40°C, dodać pudełeczko jogurtu i wymie-
szać. Pozostawić do skrzepnięcia na 8-12 godzin. Moż-
na dołożyć dżem lub sok i uzyskać różny smak.

GALARETKA Z KWAŚNEGO MLEKA

1/2 l kwaśnego mleka 
3 dkg żelatyny 
5 dkg cukru pudru 
cukier waniliowy

Żelatynę namoczyć, mleko roztrzepać z cukrem, dodać 
żelatynę. Pozostawić do zastygnięcia.

Zamiast karmić nasze pociechy tradycyjnymi słody-
czami zawierającymi niejednokrotnie sztuczne dodatki, 
przyzwyczajamy je od małego do żywności bliskiej na-
turze. I jeszcze jedna propozycja zdrowego „jedzenia” 
dla całej rodziny.

SAŁATKA Z KURCZAKA

1/2 kg piersi kurczaka
1 seler (średni)
3 średnie cebule
1 groszek konserwowy
3 kiszone ogórki
majonez, sól, pieprz do smaku

Mięso ugotować z dodatkiem jarzyn, jak na rosół, po-
kroić w kostkę, cebulę, ogórki kiszone też pokroić. 
Wszystkie składniki połączyć majonezem. Dodać sól i 
pieprz do smaku.

„Więcej światła” - powiedział wielki, romantyczny poeta niemiecki, nie było to nie-
stety przesłanie skierowane do brzosteckiego Zakładu Energetycznego. Chociaż gdy-
by żył dzisiaj, wieczorami wykrzykiwałby te słowa na cały głos chodząc wieczorami 
po brzosteckim rynku, a rano idąc koło ósmej do pracy wrzeszczałby „Zgaście te lam-
py w biały dzień. Sztuczne światło potrzebne jest ludziom wieczorem nie w dzień”.

Może więc trzeba wołać - Więcej rozsądku i oszczędności!!!

„WIĘCEJ ŚWIATŁA”
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CHRONOBIOLOGIA - co to takiego?
Chronobiologia dostarcza informa-
cji o tym w jaki sposób nasz orga-
nizm podlega rytmowi dnia i nocy. 
Nasz wewnętrzny zegar oddziałuje 
na nas silniej niż sądzimy. To dla-
tego przedpołudnie jest niedobrą 
porą dla ludzi chorych na serce, a 
noc przynosi najwięcej bólu. Trochę 
inaczej tyka zegar „sów”, które bu-
dzą się niechętnie a rozkręcają po-
woli, trochę inaczej „skowronków”, 
prawdziwych ludzi poranka.

1. Między 3 i 6 rano - czas niżu.
Organizm jest w fazie najgłębszego 
spoczynku. Serce kurczy się bardzo 
wolno, ciśnienie krwi i temperatura 
spadają do najniższego poziomu. To 
niedobra pora dla astmatyków, koło 
czwartej wielu ludziom zaczyna 
brakować powietrza. Nerki znajdują 
się na najniższym poziomie aktyw-
ności. Niech nikomu nie przychodzi 
do głowy, zrywać się o tej porze, 
aby podejmować jakieś poważne 
prace.

2. 6 rano - czas rozwoju.
Wewnętrzny zegar nastawił już or-
ganizm na aktywność. Spieszmy się 
jednak powoli. Umiera się o świcie.    
Serce zaczyna pracować szybciej, 
ciśnienie krwi gwałtownie wzrasta. 
Pojawia się więcej glukozy i amino-
kwasów.

3. 7- 8 rano - ważne są kalorie.
Przewód pokarmowy jest w szczy-
towej formie i większość zjedzo-
nych węglowodanów przekształci 
się w energię. Nie martwmy się o 
nadwagę. Uwaga! Około ósmnej 
płytki krwi mają największą skłon-
ność do zlepiania się i formowania 
zakrzepów. „Sercowcy” nie mogą  
zapominać o porannej porcji leków. 
Nie palmy pod żadnym pozorem.  
Naczynia krwionośne są właśnie   
szczególnie wrażliwe na nikotynę.

4. 9 - 11 - coraz bliżej szczytu.
Ze szczególną wrażliwością odczu-
wamy zimno. Mięśnie niemal nie 
reagują na bodźce traningowe. Ale 
o dziesiątej głowa jest w najlepszej 
formie. O tej porze trzeba rozma-

wiać z szefem, załatwiać najtrud-
niejsze sprawy. Zbliżamy się do 
szczytowego punktu dnia. Serce i 
układ krwionośny mogą podołać 
największym obciążeniom.

5.12-14 - odtąd jut z górki 
Jesteśmy w dobrej formie, ale 
zdolność do wysiłku zaczyna się 
zmniejszać. Nasza wątroba zaczyna 
odczuwać tzw. zmęczenie trawien-
ne. Około czternastej zaczynamy 
popełniać błędy w pracy i za kie-
rownicą ... Zafundujmy sobie krót-
ki spacer lub kwadrans przy małej 
kawie.

6.15 -17 - nowy przypływ sił.
Znów odczuwamy przypływ ener-
gii. To najlepsza pora na obiad. 
Trzustka wchodzi w fazę swej naj-
większej aktywności, co przyśpie-
sza trawienie.

7. 18-20- pora na wyciszenie. 
O osiemnastej mamy najwyższą 
temperaturę ciała. Ważne funkcje 
ciała organizmu spowalniają swoje 
tempo. Nawet na stresy reagujemy 
słabiej. Spadające ciśnienie krwi i 
tętno to ważny sygnał, bowiem or-

ganizm mówi nam: „wolniej, nie 
spiesz się, bo już nie nadążam”.

8. 21 - 23 - najlepiej w łóżku.
Narządy trawienne zaczęły już swój 
nocny wypoczynek. Nie jedzmy o 
tej porze kolacji, bo „zalegnie ka-
mieniem” w żołądku uciskając w 
nocy na przeponę. Sprawdźmy czy 
dzieci są w łóżkach. Nadeszła nie-
zwykła pora wydzielania hormonu 
wzrostu przez przysadkę mózgową. 
Dorośli około dwudziestej trzeciej 
mają największe szansę na krzepią-
cy, głęboki sen bez snów.

9. 24 - 3 - trudna pora.
Zaraz po północy mocno odczuwa-
my bóle, ponieważ nasz organizm 
wytwarza mniej tzw. endorfiny. Jest 
wyciszony, spowolniony, ale dwa 
narządy działają bardzo aktywnie. 
Wątroba osiąga szczyt tzw. fazy 
asymilacyjnej, a skóra właśnie się 
odnawia. O tej porze najlepiej goją 
się rany, a kremy i maści działają ze 
szczególną mocą.

Na podstawie „Bio-toping” 
aa

„O MIŁOŚCI  PRAWIE WSZYSTKO...”

W dniu 12 kwietnia br, w Domu Kultury młodzież miała możność 
wysłuchania ciekawej prelekcji mgr Wiesława Noska pt. „O miłości 
prawie wszysko ...”.
Pan Nosek jest znanym tarnowskim psychologiem i seksuologiem 
współpracującym m.in, z przykościelną poradnią specjalistyczną 
„Arka”, W prelekcji udział wzięli ludzie młodzi, głównie młodzież 
ucząca się pracująca. Pan mgr Nosek w prosty sposób przedstawił 
wiele problemów nurtujących młodzież. Program prelekcji akcento-
wał przygotowanie młodzieży do nadchodzącego, niełatwego okresu 
życia - młodości, dorastania, pierwszej miłości, inspirował postawy 
prorodzinne. 
Prelekcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mło-
dzieży, a poruszane tematy prowadziły do dyskusji i głębszego za-
stanowienia. 
Pytania: jaka jest dzisiejsza młodzież, do czego dąży, jakie wartości 
są najbliższe jej sercu, jak pomóc samemu sobie w trudnych chwi-
lach - może chociaż na niektóre z nich udało im się uzyskać odo-
wiedź.

K.D.
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KALENDARIUM
 Podczas ubiegłorocznych wakacji Centrum Kultu-
ry Czytelnictwa i Sportu w Brzostku przy współudziale 
Kuratorium Oświaty w Tarnowie i Rad Sołeckich na-
szej gminy zorganizowało letni wypoczynek dla dzieci 
z rodzin najbardziej potrzebujących. 

 W dniach 22-23 października 1994 roku odbył się 
cykl imprez związanych z obchodami 600-lecia nada-
nia praw miejskich Małemu Brzostkowi. W wyniku 
przeprowadzonych Konfrontacji Artystycznych Szkół 
komisja w składzie: przewodnicząca p. Halina Nowak 
oraz członkowie: p. Jan Zastawny, p. Andrzej Chole-
wiak, p. Franciszek Rzeszutek przyznała nagrody i wy-
różnienia dla szkół podstawowych naszej gminy.

 Nastąpiły zmiany w Zarządzie Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Brzosteckiej. Obowiązki prezesa po kil-
kuletniej przerwie przejął ponownie p. Wiesław Stana-
szek, zastępcą została p. Urszula Wojnarowska. 

 Z dniem 01 lutego br. p. Dorota Ogrodnik przejęła 
obowiązki kierownika Centrum Kultury Czytelnictwa 
i Sportu w Brzostku. Życzymy powodzenia w trudnej 
pracy na rzecz kultury.

 Wszyscy ci, którzy chcieli poprawić swoje samo-
poczucie i sylwetkę mieli okazję skorzystać z zajęć 
AEROBIKU, które odbywały się w godzinach wie-
czornych w Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w 
Brzostku.

 W miesiącu marcu spłonął budynek Ośrodka Szko-
lenia Kierowców - własność Zespołu Szkół Rolniczych 
w Kleciach. Prowadzone są prace porządkowe i odbu-
dowa obiektu. 

 A sobota dla dzieci... 
W sobotnie popołudnie dzieci mogą spędzać czas w 
Domu Kultury w Brzostku, dając tym samym swoim ro-
dzicom a zwłaszcza mamom okazję do chwili relaksu.

 Czy znów przyjedzie telewizja? - zastanawiają się 
mieszkańcy Brzostku po odbytym zebraniu wiejskim, 
którego główne zainteresowanie wzbudził konflikt wy-
nikły z budowy stacji paliw na trasie Brzostek-Klecie. 

 Obserwujemy coraz więcej śmiertelnych wypadków 
drogowych i potrąceń na naszej ruchliwej trasie Tarnów 
- Jasło. Kiedy doczekamy się chodników? - to pytanie 
najbardziej nurtuje miekszańców Zawadki i Kleci, któ-
rzy przed rozmijającymi się samochodowymi kolosami 
muszą chronić się w przydrożnych rowach.

W miesiącu kwietniu gościliśmy w naszym grodzie 
Wojewodę Tarnowskiego, który odbył spotkania z Za-
rządem Gminy oraz Zarządem PSL. Rozmawiano o 
ważnych sprawach gospodarczych i społecznych naszej 
gminy.

 W pierwszych dniach maja odbyło się bierzmowanie 
młodzieży parafii Brzostek. Sakramentu udzielił biskup 
rzeszowski Kazimierz Górny, a przyjęło go 200 osób.

„Gra mędrców”, „Gimnastyka mózgu” oraz inne podobne określenia są 
dowodem szacunku wielu ludzi dla tej wspanialej gry. Szachy są jedną z 

najstarszych gier na świecie, dotarły do nas z głębi wieków. Tym niemniej jest to gra, jak najbardziej nowoczesna, 
zjednująca sobie coraz więcej zwolenników na całym świecie. Niewyczerpane możliwości szachów, bogactwo 
zawartych w grze treści, jej nieubłagalna, konsekwentna logika, a zarazem nieograniczone szerokie pole do popisu 
dla niczym nie skrępowanej twórczej inicjatywy i fantazji sprawiają, że szachy wniosły poważny wkład do ogólnej 
kultury ludzkości. W miesiącu marcu odbył się Gminny Turniej szachowy, którego organizatorem i sponsorem 
było Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Brzostku. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem o czym 
świadczyła pokaźna liczba uczest-
ników i widzów. Bardzo cieszy 
fakt, iż niemal połowę wszystkich 
uczestników stanowiła młodzież 
szkół podstawowych.
Zwycięzcami w kategorii juniorów 
zostali:
I miejsce - Tomasz Augustyn (Ka-
mienica Dolna), II miejsce - Piotr 
Szpak (Nawsie Brzosteckie), III 
miejsce - Paweł Bachara (Brzo-
stek).
W kategorii seniorów zwyciężyli: 
I miesjce - Stanisław Gołąb (Pil-
zno), II miejsce - Franciszek Wilk 
(Kamienica Dolna), III miejsce 
- Stanisław Augustyn (Kamienica 
Dolna).

Dorota OGRODNIK

GIMNASTYKA MÓZGU



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE

17

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
W BRZOSTKU

 

wypoczynek dla Ciebie i Twojej rodziny

to wszystko u nas !

H O T E L
pokoje 2, 3, 4 osobowe
przystępna cena
czynny całą dobę 

- zaplecze kuchenne i węzeł sanitarny

Możliwość rezerwacji na okres wakacji!!!

Informacja: Centrum Kultury, Czytelnictwa  
i Sportu w Brzostku

ul. 20 Czerwca,	82



Na Walnym Zebraniu w dniu 
22.01.1995r. został powołany 
nowy Zarząd LKS „Brzostowian-
ka” Brzostek, w którego skład 
weszli:
- Edward Betlej - Prezes
- Jan Piątek - Sekretarz
- Zdzisław Szczepanik - Skarb-

nik
- Jan Sarnecki - Członek
- Władysław Jop - Członek

LKS prowadzi działalność w 
dwu dyscyplinach tj. piłka nożna 
dwie drużyny „A” klasa oraz „B” 
klasa, jak też drużynę tenisa sto-

łowego, która w obecnej rundzie 
awansowała wyżej tj. do III ligi.

Drużyna piłkarska rozegrała trzy 
spotkania, w których osiągnęła 
wyniki: pierwszy mecz, którego 
byliśmy gospodarzami zakończył 
się dla nas porażką 0:1 z druży-
ną z Niecieczy, w następnych już 
było lepiej, bo na stadionie Mę-
drzechowa zwycięstwo 5:2 dla 
Brzostku. Ostatni mecz na wła-
snym stadionie to wysokie zwy-
cięstwo dla naszej drużyny 4:0 z 
Basztą Zawada.
Mamy w drużynie nowych za-

wodników. Są nimi: Adam Skóra 
z KS Wisłoka Dębica oraz Piotr 
Bochniewicz z LZS Jaźwiny, 
którzy są poważnym wzmocnie-
niem naszej drużyny. Kapitanem 
drużyny jest Marek Składanow-
ski, kierownikiem - Jan Sarnec-
ki a trenerem - obecny nasz za-
wodnik, który ma na koncie swój 
udział w rozgrywkach II ligo-
wych w „Igloopolu” Dębica kol. 
Antoni Kukuś.
Aktualnie nasza drużyna zajmuje 
drugą lokatę z szansami na awans 
do ligi okręgowej na co wierni 
kibice oraz zawodnicy liczą.

Jan Piątek

ZMIANY W LKS „BRZOSTOWIANKA”
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SPORT
Tabela końcowa rozgrywek kl. „B” I rundy /je-

sień/ sezon 1994/95

l. LZSJanuszkowice    13  19  24:15
2. LZS Grudna Górna   13  18  28:15
3. LZS Paszczyniak    13  18  25:12
4. LZS Podgrodzie     13  17  40:19
5. LZSJaźwiny      13  16  27:15
6. Jamnica Dulcza Wielka  13  15  26:21
7. LKS Straszęcin     13  15  20:19
8. LZS Pień       13  14  27:23
9. Jutrzenka Żdżary    13  12  22:25
10. Chemal Brzeźnica   13  9  28:37
11. LZS Głowaczowa   13  8  19:27
12. LZS St. Jastrząbka   13  8  20:35
13. LZS Brzostowianka  13  8  19:44
14. LZS Grabiny     13  5  22:40

Drużyny, których zawodnicy otrzymali najmniej żół-
tych kartek:
Grudna Górna - 4, Januszkowice - 5, Brzostowianka 
II - 5, Dulcza Wielka-6.
Miło, że i w tej klasyfikacji nasi zawodnicy znaleźli 
się na czele.

Terminarz rozgrywek o mistrzostwo klasy „B” w 
sezonie 1994/95 - II runda

Brzostowianka II - Straszęcin - 2 kwietnia - 1:3
Chemal II - Grudna Górna - 0:2 
Grabiny - Januszkowice -2:5

Januszkowice - St. Jastrząbka - 9 kwietnia - 1:3
Grudna Górna - Brzostowianka 11-4:2

Jaźwiny - Grudna Górna - 23 kwietnia -1:1 
Brzostowianka II - Podgrodzie - 0:2 
Chemal II - Januszkowice - 4:3

Januszkowice - Brzostowianka II - 30 kwietnia - 2:2 
Grudna Górna - Dulcza W. - 3: l

Jaźwiny - Januszkowice - 3 maja - 4:0 
Brzostowianka II - Pień - 2:0 
Paszczyniak - Grudna Górna - 3:2

Głowaczowa - Brzostowianka II - 7 maja - 2:2 
Januszkowice - Dulcza W. - 5:3 
Grudna Górna - Straszęcin - 3:0

Żdżary - Grudna Górna -14 maja - 0:1 
Paszczyniak - Januszkowice -3:1 
Brzostowianka II - Grabiny - 3:2

St. Jastrząbka - Brzostowianka II - 21 maja 
Januszkowice - Grudna Górna 
Podgrodzie - Grudna Górna 
Grudna - Januszkowice - 28 maja 
Brzostowianka II - Chemal II

Brzostowianka II - Żdżary - 4 czerwca 

Pień - Grudna Górna
Januszkowice - Podgrodzie
 
Żdżary - Januszkowice - 11 czerwca 
Grudna Górna - Głowaczowa 
Jaźwiny - Brzostowianka II

Brzostowianka II - Dulcza W. - 18 czerwca 
Grabiny - Grudna Górna 
Pień - Januszkowice
Januszkowice - Głowaczowa - 25 czerwca 
Grudna Górna - St. Jastrząbka 
Paszczyniak - Brzostowianka II

TENIS STOŁOWY
Drużyna sekcji tenisa stołowego LKS Brzostowianka 
w sezonie 1994/95 występowała w rozgrywkach ligi 
okręgowej. 
Tabela końcowa:
1. LKS Brzostowianka  23 pkt.
2. SKS Sufczyn     15pkt.
3. LZS Novi Sodkówka  15 pkt.
4. LZS Biała Lubaszowa 14 pkt.
5. LZS Olimpia Wojnicz
6. SP nr l Kieroński
7. SKS Smarżowa
8. LZS Postęp Szczepanów
9. LZS Vocovia
10. LZS Szczurowa

Zajmując l miejsce drużyna nasza uzyskała awans do 
II ligi obejmującej swym zasięgiem województwa: 
tarnowskie, krakowskie i nowosądeckie. W ramach 
rozgrywek indywidualnych zawodnicy sekcji tenisa 
stołowego uczestniczyli w turniejach organizowa-
nych przez OZTS Tarnów. W końcowej klasyfikacji 
turniejowej obejmującej także zawodników III i II ligi 
trzech naszych zawodników uplasowało się w czoło-
wej 16. 10 miejsce - Leszek Prokuski, 14 miejsce - Ja-
cek Andreasik, 16 miesjce - Stanisław Król.
W zorganizowanym wspólnie przez LKS i szkoły 
podstawowe turnieju dla młodzieży tych szkół wzię-
ło udział 127 zawodników i zawodniczek. Liczba ta 
przeszła wszelkie przewidywania organizatorów i 
świadczy o dużym zainteresowaniu tą dyscypliną i 
zapotrzebowaniu na takie imprezy.

Wyniki: Chłopcy kl. VI i młodsi:
1. Sebastian Łukasik - SP Smarżowa
2. Józef Prokuski - SP Smarżowa
3. Krzysztof Ryndak - SP Brzostek

kl.VII i VIII:
1. Andrzej Podgórski - SP Grudna G.
2. Mariusz Pikos - SP Przeczyca
3. Grzegorz Podlasek - SP Grudna G.

Dziewczęta kl. VI i młodsze:
1. Wioletta Górka - SP Smarżowa
2. Joanna Kurcz - SP Smarżowa
3. Agata Kielan - SP Siedliska

kl. VII i VIII:
1. Dorota Kuk - SP Smarżowa
2. Marta Nowak - SP Kamienica G.
3. Agnieszka Potrzeba - SP Brzostek

Stanisław KRÓL
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„GDY MYŚLĘ MATKA...”
Ofiarność i dobroć matczynego serca, bezgraniczne 
jej poświęcenie sławiono już wielokrotnie w wier-
szach, podkreślano słowami piosenek, dźwiękiem 
wielu skomponowanych melodii. Słowo MATKA 
zapisało się na zawsze w umysłach i dźwięczy w 
naszych sercach. Dlatego wszystkim naszym Mat-
kom, Mamom i Mamusiom dedykujemy wiersz.

DLA MATKI

Matko moja, ty raju niewypowiedziany 
Wszystkie myśli i słowa zespoilaś. 
Zapach kwiatów, śpiew ptaków, 
Szum wiatru, plusk rzeki, 
Wszystkie te odglosy wiodą do Ciebie.

Odblask Twojej mocy jest we mnie. 
Serca twego bicie wciąż czuję 
Myśli moje tak blogie są z tobą 
I wszędzie, wszędzie Cię odnajduję.

Chociaż dawno odeszlaś, ciągle jesteś. 
I pustkę życia sobą wypełniasz 
Dzisiaj korzę się przed Tobą 
Jak maleńka dziewczynka.

Rzewnym głosem Cię wolom i wołam. 
Nikt nie odpowiada na moje wezwanie 
Ale wiem, że ty słyszysz Matko ma kochana 
I w dniu twego święta przynoszę ci w darze 
Moją cichą modlitwę 
„WIECZNE ODPOCZYWANIE”

Bogumiła

GMINNE CENTRUM KUTURY,
CZYTELNICTWA i SPORTU

w Brzostku

oferuje usługi w zakresie:

 wynajmowania sali konferencyjnej  
na spotkania towarzyskie,  

zebrania, wesela

 wypożyczanie podłogi tanecznej  
(estrady)

 wypożyczanie lektur szkolnych  
na kasetach video

Zakłady Przemysłu Cukierniczego

LIWOCZ
Zakład Nr 3 w Brzostku oferuje:

 
lizaki w pięciu asortymentach: 

- jabłkowe
- wiśniowe
- truskawkowe
- cola
- liwoczanki

cukierki toffi a wśród nich:
- liwoczanki
- egerki

 
- pomadki mleczne „wicherki” 
- krówki 
- galaretka owocowa


