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OD REDAKCJI
 Dzień 11 Listopada jest polskim świętem narodowym. Już 
w okresie międzywojennym w dniu tym odbywały się połączo-
ne uroczystości państwowe i kościelne. Obecnie od 1989 roku 
dzień ten jest także ustawowo dniem wolnym od pracy.
 11 Listopada to symboliczna data - święto odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Po 123. latach niewoli, rozbiorów, ob-
cego panowania w końcu 1918r. odradzało się państwo polskie. 
Nie sposób jednak określić jednoznacznie, którego dnia państwo 
to zaistniało ostatecznie. Tworzyło się bowiem powoli. Najpierw 
tworzono lokalne ośrodki władzy, potem powstał rząd centralny, 
odbywały się wybory do Sejmu Ustawodawczego, wydano tzw. 
Małą Konstytucję, która regulowała podstawowe zasady ustrojo-
we państwa. Jednocześnie Polacy rozbrajali zaborców, walczyli 
w powstaniu w Wielkopolsce, w trzech powstaniach śląskich i 
tzw. „wojnie bolszewickiej”, głosowali za przynależnością do 
Polski Górnego Śląska, Warmii i Mazur i dopiero w 1922r. osta-
tecznie ukształtowały się granice II Rzeczypospolitej.
 W czasie trwania I wojny światowej Polacy wykorzystując 
konflikt państw zaborczych aktywnie tworzyli polskie jednostki 
zbrojne, które, każda na swój sposób, walczyły o Polskę. Także 
w dziedzinie dyplomacji, nauki i kultury Polacy dobrym przy-
kładem przypominali światu imię swojej Ojczyzny. Krwią i pra-
cą zasłużyli sobie na odzyskanie niepodległości.
 Dzień 11 listopada 1918 roku był jednym z wielu dni w pro-
cesie tworzenia niepodległego państwa polskiego. Z uwagi na 
symbolikę jest jednak wyjątkowy. 11 listopada 1918 roku roz-
brojono niemiecki garnizon w Warszawie. W tym dniu w Com-
piegne pod Paryżem zostało podpisane zawieszenie broni między 
Niemcami a mocarstwami zachodnimi. Jednocześnie w dniu tym 
Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu dowództwo 
nad Polską Siłą Zbrojną.
 Zakładając, iż w długim procesie tworzenia niepodległego 
państwa polskiego każda data może mieć tylko znaczenie sym-
boliczne - dzień 11 Listopada w pełni może być uznany za sym-
bol - Święta Niepodległości Polski.

BRZOSTEK
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INFORMACJA RADY  
GMINY W BRZOSTKU

Na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 1995r. Rada Gmi-
ny w Brzostku przyjęła sprawozdanie Zarządu Gmi-
ny z wykonania budżetu gminy za I półrocze 1995r. 
Oceniono, że za przedstawiony okres, budżet był re-
alizowany prawidłowo. Dochody budżetowe za okres 
I półrocza zostały zrealizowane w 49,8% wykonania 
planu. Struktura dochodów budżetowych przedsta-
wia się następująco:
- dochody własne -  1.721.296 - plan,  33,32 % do 

ogólnej kwoty budżetu, 30,1 % wykonania;
- subwencja ogólna i oświatowa - 2.805.602 - plan, 

54,32% do ogólnej kwoty budżetu, 56,2% wykonia-
nia;

- dotacja za zadania zlecone i powierzone - 638.534 
- plan, 12,36 % do ogólnej  kwoty budżetu, 13,7% 
wykonania.

Dochody ogółem zostały wykonane prawie w 50% 
jak wynikałoby z upływu czasu.
Wydatki budżetowe zaś zostały wykonane w 47,9%. 
Następną ważną uchwałą podjętą na tym posiedzeniu 
było ustalenie ceny skupu żyta-przyjętej jako pod-
stawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 
Brzostek w II półroczu 1995r. Po burzliwej dysku-
sji radni nie przyjęli propozycji Zarządu odnośnie 

ceny l q żyta w wysokości 20,00 zł i ustalono cenę 
w wysokości 18,00 zł tj. na poziomie I półrocza 95 
uzasadniając te decyzję trudnymi i niesprzyjającymi 
warunkami w rolnictwie na naszym terenie i ciężką 
sytuacją finansową, rolników. W miesiącu paździer-
niku Rada powołała składy osobowe Obwodowych 
Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wy-
borów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ob-
wody głosowania i siedziby Obwodowych Komisji 
Wyborczych: pozostały w granicach i miejscowo-
ściach jak w poprzednich wyborach. W skład Ko-
misji powołano od 7-11 członków spośród sołtysów, 
radnych, rad sołeckich i organizacji politycznych. 
Zostały również wprowadzone zmiany do budżetu w 
1995r. zwiększające budżet o kwotę 9.134 zł Środki 
powyższe przeznaczone zostały na:
- dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do pól 

w związku z otrzymaniem środków z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych - 4.000 zł;

- sfinansowanie podwyżek płac wraz z pochodnymi 
pracowników realizujących zadania zlecone gmi-
nom - 2.646 zł;

- realizację zadań w zakresie sporządzania spisów 
osób upoważnionych do odebrania powszechnych 
świadectw udziałowych - 2.488 zł.

Inspektor ds. Rady Gminy 
mgr inż. W. LISOWSKA

ZWIĄZEK GMIN „WISŁOKA”
Na jednym z wcześniejszych 
obrad Rada Gminy w Brzostku 
przystąpiła do Związku Gmin 
„Wisłoka” przyjmując Statut te-
goż Związku.
W skład Związku wchodzi sze-
reg gmin położonych wzdłuż 
Wisłoki. Siedzibą Związku jest 
miasto Jasło. Zadaniem Związ-
ku jest podjęcie i kontynuowa-
nie działań w zakresie ochro-
ny środowiska na terenie gmin 
wchodzących w skład Związku. 
Działania te zmierzać będą w 
szczególności do zatrzymania 
a następnie odwrócenia nieko-
rzystnych zmian jakości wody 
w zlewni rzeki Wisłoka. Gminy 
uczestniczące w Związku mają 
prawo do: 
l/ korzystania z obiektów, urzą-
dzeń i majątku oraz usług jedno-
stek organizacyjnych Związku 
na zasadach równorzędnych w 
stosunku do innych gmin, odpo-
wiednio do potrzeb i ich zaspo-
kajania;
2/ uczestniczenie poprzez wy-

branych przedstawicieli w pra-
cach Związku i jego organów 
oraz komisji powołanych przez 
Zgromadzenie;
3/ zgłaszanie opinii i wniosków, 
projektów uchwał oraz innych 
inicjatyw dotyczących działal-
ności Związku;
4/ żądania od organów Związku 
informacji dotyczących działal-
ności Związku oraz doradztwa w 
tym zakresie;
5/otrzymywania okresowych 
sprawozdań z działalności 
Związku;
6/podejmowanie przez Rady 

Gmin uchwał w sprawach przy-
należności do Związku, wysoko-
ści udziałów i przekazywanego 
majątku;
7/ upoważnienia przez Radę 
Gminy swoich przedstawicieli 
do kumulowania głosów przypa-
dających na pozostałych przed-
stawicieli podczas ich nieobec-
ności. Przedstawicielem naszej 
gminy do reprezentowania w 
ww. Związku został Jan Chmura 
wójt gminy Brzostek.

Brzostek, 1995-10-23

Inspektor ds. Rady Gminy 
mgr inż. Wanda LISOWSKA

I TY MOŻESZ ZAPYTAĆ!
Przewodnicząca Gminnej Rady w Brzostku uprzejmie przypomi-

na, że każdy obywatel może skierować do Rady Gminy pismo  
z zapytaniem, wnioskiem lub interwencją.

Pismo takie będzie odczytane na sesji Rady oraz zostanie  
udzielona odpowiedź na piśmie. Zachęcamy do współpracy.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Maria PRZEBIĘDA
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90. urodziny
Pani Maria Szybowicz z domu Barys urodziła się 15.10.1905r. 
w Brzostku. Tutaj też uczęszczała do szkoły podstawowej i 
ukończyła ją z bardzo dobrym wynikiem. Rodzina, z której 
pochodziła utrzymywała się z małego gospodarstwa rolnego 
i rzemiosła, które uprawiał ojciec. Pani Maria od dziecka 
pomagała ojcu, który był szewcem, a zdobyte w ten sposób 
umiejętności przydały jej się jeszcze nie raz. Później podję-
ła pracę w sklepie spółdzielczym. W 1933 roku wyszła za 
mąż za Franciszka Szybowicza, który został rozstrzelany 
przez Niemców wraz z innymi mieszkańcami Brzostka 20 
czerwca 1944r. Pani Maria pozostała z sześciorgiem dzieci, 
z których najmłodsze miało 9 m-cy.
Wysiedlenie rodzina przeżyła w Przeczycy lecz wracać nie 
było do czego, dom został spalony. Z Bożą pomocą Jubi-
latka wychowała wszystkie dzieci, które ukończyły szkołę, 
uzyskały zawód i rozpoczęły samodzielne życie. Aby utrzy-
mać tak liczną gromadkę Pani Maria imała się wszelkich 
prac: szewstwa, dziewiarstwa, krawiectwa i haftu. Pracowa-
ła w kasie spółdzielczej oraz u księży katechetów. Przez cały 
ten czas była członkiem ZBOWiD-u i jedną z pierwszych 
aktywnych członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Brzost-
ku. Zawsze i wszędzie uczynna, uśmiechnięta i życzliwa dla 
wszystkich starych i młodych, prawdziwa Babcia Szybo-
wiczka jak Ją z sympatią nazywają mieszkańcy Brzostka.

200. lat w zdrowiu i pogodzie ducha życzy Pani
Kolo Gospodyń Wiejskich w Brzostku,
Redakcja ‘Wiadomości Brzosteckich „

oraz wszyscy mieszkańcyfot. U. Wojnarowska

Nie każdemu dane jest przeżyć 
aż 90 lat. Naszej koleżance z 
brzostecklego Koła Gospodyń 
Wiejskich. Marii Szybowicz się 
to udało. 15 października ukoń-
czyła właśnie 90 lat życia. Nie 
sposób było tak doniosłego fak-
tu pominąć milczeniem. Toteż 
w dwa dni później zorganizowa-
ne zostało uroczyste spotkanie 
w Kole Gospodyń, które miało 
miejsce w miejscowym Domu 
Kultury.

Przybyło nań ponad połowę 
ogólnego stanu członkiń Koła, 
no i oczywiście sama Jubilatka. 
Była też Redakcja „Wiadomości 
Brzosteckich”.
Spotkanie zagaiła przewodni-
cząca brzosteckiego Koła pani 
Helena Krajewska. Następnie 
członek Zarządu Koła, pani Ge-
nowefa Tomaszewska, przed-
stawiła krótko biografię Marii 
Szybowicz, która jak widać, jest 
dość bogata. A co ważne, 

Jubilatka jest aktywną członki-
nią Koła, już od początku jego 
istnienia. I jest taką do dziś - nie 
opuści żadnego zebrania czy 
spotkania.
Po wstępnych przemówieniach 
wręczono Jubilatce kwiaty, oraz 
skromny prezent, a po zapaleniu 
świeczek na urodzinowym tor-
cie (a było ich dziewięć - każ-
da oznaczała 10 lat życia) od-
śpiewano tradycyjne „100 lat”. 
Trzeba było widzieć wzruszenie 
na twarzy sędziwej Jubiltaki - a 
jednocześnie emanowała z niej 
siła życia i witalność. W ten uro-
czysty podniosły wieczór jakby 
jej ubyła co najmniej jedna dzie-
siątka lat.

Po tej jakby oficjalnej części 
wszyscy zasiedli wspólnie do 
zastawionego stołu i degustowa-
li przygotowane potrawy. A było 
co jeść - bo i sałatka z wędliną i 
danie gorące i ciasto, które upie-
kły gospodynie.

Wszystko to finansował Zarząd 
KGW ze środków pochodzą-
cych ze składek członkowskich. 
Współorganizatorem imprezy 
było Centrum Kultury, Czytel-
nictwa i Sportu.

Takie uroczyste spotkania w na-
szej organizacji nie należą do 
rzadkości - ale to było nieco-
dzienne, niepowtarzalne, bo i nie 
szybko się powtórzy. Być może 
za dziesięć lat - gdy nasza sza-
cowna, powszechnie lubiana ko-
leżanka dożyje 100 lat - czego z 
całego serca jej życzymy.

Zarząd KGW

UROCZYSTE SPOTKANIE W KOLE GOSPODYŃ WIEJSKICH
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„Prasa lokalna w Polsce”„Prasa lokalna w Polsce”
Motto: „Jednym z głównych prze-
jawów demokracji jest swoboda pu-
blicznej wypowiedzi każdego oby-
watela, zorganizowanych grup i 
partii politycznych, niezależnie od 
przekazywanych treści społecznych, 
ekonomicznych, religijnych i poli-
tycznych”.

POLSKA PRASA LOKALNA 
DO ROKU 1939

 Przed wybuchem I wojny świato-
wej na ziemiach, które znalazły się 
później w granicach II Rzeczypospo-
litej oraz na ziemiach przyłączonych 
do Polski po 1945 roku, ukazywało 
się około 160 gazet lokalnych. W 
pierwszych latach po odzyskaniu nie-
podległości ich liczba podwoiła się, 
by w 1939 roku osiągnąć pułap 600 
tytułów. Zdecydowana większość ty-
tułów prasy lokalnej ukazywała się 
w tak zwanej „Polsce A” (tereny na 
zachód od linii Wisły). Było ich tam 
blisko 500. Tak jak i w tej chwili, 
przodowały wówczas wojewódz-
twa: poznańskie, pomorskie i śląskie. 
Najliczniejszą wtedy grupę pism sta-
nowiły miesięczniki, tygodniki oraz 
dwutygodniki. Około 70% pism miało 
nakład od 1000 do 5000 egzemplarzy. 
Blisko 1/5 gazet lokalnych drukowa-
na była w językach mniejszości naro-
dowych, najwięcej w języku ukraiń-
skim, niemieckim i jidisz.
 Struktura własności w polskiej 
przedwojennej prasie lokalnej nie-
wiele odbiegała od ... stanu dzisiej-
szego. Istniała bowiem wtedy lokalna 
prasa samorządowa, jak również pra-
sa państwowa. Grupa pism samorzą-
dowych stanowiła około 30% ówcze-
snego lokalnego rynku prasowego, 
podczas gdy dzisiaj stanowi około 
40%. Bardzo ważną rolę odgrywały 
czasopisma, pełniące funkcję tereno-
wych oddziałów partii politycznych, 
stowarzyszeń i organizacji polityczno 
- zawodowych. Ich liczba oscylowała 
w granicach 20% ogółu tytułów. Po-
dobny udział stanowiły pisma, wyda-
wane przez związki wyznaniowe, a 
pisma całkiem prywatne sięgały 9%.
 W pierwszych tygodniach po od-
zyskaniu niepodległości przez Polskę 
redaktorzy i wydawcy podejmowali 
próby zorganizowania się w ogól-
nokrajowy związek, który czuwałby 
nad interesami prasy lokalnej i sub-
lokalnej, zwanej wówczas „prasą 
prowincjonalną”. Podobnie jak dzi-
siaj, najwięcej problemów stwarzało 
zdobycie środków na finansowanie 
wydawnia gazety. Nie było tanich 

drukarni, trzeba było pokonać spore 
trudności wiążące się z kupieniem pa-
pieru. Siłą rzeczy, zważywszy dodat-
kowo na dość znaczny wtedy analfa-
betyzm, nakłady prasy nie mogły być 
wysokie.
 Już w grudniu 1918 roku powo-
łano Polski Związek Prasy Prowin-
cjonalnej. Na jego III zjeździe, który 
odbył się w lipcu 1919r., uchwalono 
statut Związku. Czytając go, odnosi 
się wrażenie, że czytamy statut kilku 
współczesnych polskich stowarzy-
szeń prasy lokalnej. Można się domy-
ślać, iż profesjonalizm ówczesnych 
dziennikarzy był wysoki, gdyż środki 
techniczne, jakie miała do dyspozycji 
w tamtych latach redakcja, były, jak 
na obecne czasy prymitywne. Choć 
takie same jak w naszj gazecie to jest 
ołówek, notes i prosta maszyna do pi-
sania. Należy pamiętać, że większość 
pism tego okresu składana była ręcz-
nie przez zecerów.

PRASA LOKALNA 
W LATACH 1945 - 1989

 Po zakończeniu wojny niektórzy 
redaktorzy, dziennikarze i wydawcy 
przedwojennej prasy lokalnej wzno-
wili wydawanie swoich gazet. Była 
to działalność pod każdym względem 
społeczna - chyba że dana gazeta była 
terenowym organem legalnych partii 
politycznych lub stowarzyszeń kato-
lickich. Taki stan trwał bardzo krót-
ko, do roku 1948. Już w 1950 roku 
praktycznie wszystkie tytuły zostały 
podporządkowane Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej i jej partiom 
sojuszniczym. Część prasy zależnej 
od hierarchii Kościoła katolickiego 
została także ubezwłasnowolniona 
przez cenzurę. Władza komunistycz-
na nie miała skrupułów, zagarniając 
majątek, pieniądze, a nawet tytuły 
przejmowanych pism. W totalitarnym 
państwie nie było miejsca dla lokal-
nej samorządności, a tym samym 
lokalnej prasy. Niewielkie korzystne 
zmiany nastąpiły po objęciu rządów 
przez Władysława Gomółkę, począw-
szy od października 1956r. i wtedy to 
przez rok istniała w Polsce prawie 
niezależna prasa lokalna. Złagodzono 
cenzurę, zezwolono na publikowanie 
tekstów na tematy dotąd zakazane. 
Znów można było pisać o bieżących 
sprawach lokalnych, w miarę obiek-
tywnie traktowano najnowszą historię 
„małych ojczyzn”. Znów pojawiła się 
tematyka społeczna i kulturalna, nie-
koniecznie podejmowana przez pry-
zmat materializmu dialektycznego. 

Jednak już na początku lat sześćdzie-
siątych niemal wszystko powróciło do 
poprzedniego stanu. W latach 1957-
1975 istniało około 300 pism, które 
zaliczyć można do gazet lokalnych.
 Od początku lat osiemdziesią-
tych zaczęła powstawać, na razie 
podziemna, nowa prasa lokalna. W 
tych czasach zdobywali szlify zawo-
dowe młodzi, często kilkunastoletni 
dziennikarze, redaktorzy i wydawcy 
/tworzący w wielu przypadkach ka-
drę współczesnych gazet lokalnych/. 
Zdarzało się, że wydawano pismo lo-
kalne pod szyldem towarzystwa miło-
śników ziemi czy miasta.
 W latach 1985-1988 było na ryn-
ku około 200 tytułów legalnych gazet 
lokalnych. Były to pisma o neutralnej 
/ze względów cenzuralnych/ tematy-
ce, w których najczęściej zajmowano 
się historią na zasadzie: „im dalej w 
przeszłość, tym bezpieczniej”. Poza 
historią, na ich łamach często gościła 
tematyka etnograficzna i turystyczna. 
Resztę miejsca zwykle przeznaczano 
na sprawozdania i relacje z oficjal-
nych uroczystości. Z drugiej strony 
w biuletynach podziemnych struktur 
„Solidarności” i innych ugrupowań 
opozycyjnych coraz częściej poja-
wiała się także tematyka lokalna. Tuż 
przed wyborami 4 czerwca 1989 roku 
istniało około 2-2,5 tysiąca lokalnych 
gazetek i biuletynów firmowanych 
przez miejskie, gminne i dzielnicowe 
lub osiedlowe komitety obywatel-
skie.
 Po zwycięstwie obozu solidarno-
ściowego podjęto działania mające na 
celu złamanie monopolu informacyj-
nego PZPR, polegające na: likwidacji 
cenzury, zniesieniu kontroli dystry-
bucji papieru oraz umożliwieniu do-
stępu do radia i telewizji przedstawi-
cielom wszystkich sił politycznych. 
W pierwszej kolejności przystąpiono 
do likwidacji koncernu prasowo - 
wydawniczego RSW „Prasa - Książ-
ka - Ruch”, który był właścicielem i 
wydawcą około 12-15% tytułów, ale 
56% nakładów gazet i czasopism w 
Polsce.

 O prasie lokalnej w okresie od 
czerwca 1989 do czerwca 1994 roku 
pisać będziemy w następnym nume-
rze.

 Na podstawie publikacji „Obraz 
niezależnej prasy lokalnej w Polsce”.

aa
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Z Brzostku rodem...
 „Wyrosłam w Brzostku i tu wracam w myślach i 
całą sobą, do tych których kocham”

Pani profesor Apolonia Bejska z domu Twardu-
siówna, córka wspaniałej nauczycielki i dyrektorki 
Szkoły Podstawowej w Brzostku. Urzeczona wiel-
kością swojej matki, bezgranicznie oddana dzieciom 
i wunkom - obecna podczas wakacji na swojej pose-
sji Rynek 6. Z wielkim pietyzmem wspomina swoje 
dzieciństwo, szkolę w Brzostku, zacną nauczyciel-
ką p. Zofię Tułecką, wielką patriotkę, oraz kolegów 
Tadeusza Kopacza, Ogrodnika, Zastawnego, Juliana 
Wnęka.
 Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły podsta-
wowej w Brzostku uczęszczała do prywatnego gim-
nazjum w Jaśle, mieszkała w rodzinie prawniczo-
nauczycielskiej, ze szczególną radością wspomina 
lekcje fortepianu, zajęcia w chórze gimnazjalnym - i 
zamiłowania te przetrwały do dziś, gdyż śpiewa w 
chórze parafialnym w Krakowie.
 Wspomina dyscyplinę szkolną i jednakowe stroje 
gimnazjalne oraz bezwzględne posłuszeństwo pro-

fesorom. Z rozrzewnieniem wspomina oddanych 
profesorów języka polskiego, historii, niemieckiego, 
łaciny. Okres wojny przeżyła w Brzostku pracując 
u swojej babci w restauracji, a potem wysiedlenie 
do Skurowej i Jodłowej - czasy bardzo ciężkie, w 
których zaznała co to głód, chłód i choroba. Pomimo 
tego współpracowała z oddziałami Armii Krajowej, 
co w czasach stalinowskich zostało jej wytknięte i 
uznane za wrogą działalność, szczególnie w czasach 
kiedy otrzymała stypendium z fundacji Kościusz-
kowskiej w Moundcholydze Colleg, gdzie nie mogła 
wyjechać.
 Studiowała germanistykę i anglistykę na Uniwer-
sytecie Lwowskim, a w 1949 roku podjęła pracę pe-
dagogiczną jako nauczycielka języka angielskiego w 
liceum męskim w Kielcach. Były to czasy stalinow-
skie, w których prześladowano szczególnie nauczy-
cieli języków zachodnich, jako wrogów ojczyzny, 
którzy uczą języka imperialistów. Liceum to władze 
polityczne rozwiązay. Później pracowała w charak-
terze tłumacza technicznego języka angielskiego na 
Śląsku oraz w Krakowie w Biprostalu.

 Od 1953 r. pracowała jako redaktor oraz 
starszy redaktor w Wydawnictwie Literac-
kim, współpracowała z Jastrunem, Wo-
roszylskim, Jędrychowskim, Sztuherem, 
Juliuszem Kydryńskim. Tłumaczyła mię-
dzy innymi dzieła słynnych dramaturgów 
angielskich, współpracowała z katedrami 
germanistyki, romanistyki, języka rosyj-
skiego. Pisała liczne recenzje dzieł literac-
kich.
 Od 1980r. przebywa na emeryturze, 
ale dalej twórczo pracuje, pisze wiersze, 
współpracuje z księdzem Bogdanem Sta-
naszkiem i pisze wspomnienia o dawnym 
Brzostku. Przeżyła ciężkie operacje oraz 
tragedię rodzinną i dlatego najchętniej wy-
powiada się wierszem. Jej pasja życiowa 
to literatura, historia, filozofia i muzyka. 
Mieszka w Krakowie, a w Brzostku spę-
dza wakacje - wspomina dawny Brzostek 
i ludzi, których kochała ponad wszystko, a 
dzisiaj już ich nie ma.
 Wielka kobieta, wspaniała córka, odda-
na matka, żona i babcia, profesorka, wielce 
szlachetna postać, patriotka i pozytywist-
ka, Pani Profesor o wielkim sercu.

mgr Z. Rogala

Władysława Twardusiowa, matka Apoloni Bejskiej
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Jak dostać swoją część?
Tematem ostatnich dni są świa-
dectwa udziałowe. Ich podział 
rozpoczyna się 29 listopada. Czy 
inwestycja w świadectwo okaże 
się opłacalna? Kto, kiedy i gdzie 
będzie mógł je otrzymać?

 Powszechne świadectwo 
udziałowe świadczy o tym, że 
jego posiadacz jest uczestnikiem 
Programu Powszechnej Prywa-
tyzacji. Co program da samemu 
posiadaczowi? Powszechne świa-
dectwo udziałowe reprezentuje 
cząstkę majątku narodowego. 
Obecnie nie jest to jeszcze cząstka 
wyodrębniona, ale stanie się taką 
w przyszłości.
 Świadectwo jest papiere-
m,wartościowym, którego treścią 
są prawa majątkowe. Nie podlega 
ono oprocentowaniu i nie można 
go Skarbowi Państwa, emiten-
towi świadectw, przedstawić do 
wymiany na gotówkę. Od akcji i 
obligacji świadectwo udziałowe 

różni się także tym, że nie ma ono 
wartości nominowanej. Z akcją i 
obligacją ma tyle wspólnego, że i 
ono, jak jako walor na okaziciela, 
jest zbywalne i będzie przedmio-
tem publicznego obrotu papiera-
mi wartościowymi. Za to zawiera 
ono w sobie prawo, które nie pły-
nie z żadnej akcji lub obligacji: 
świadectwo udziałowe będzie w 
przyszłości podlegać wymianie 
na akcje Narodowych Funduszy 
Inwestycyjnych. Wymianą świa-
dectw na akcje będzie możliwa z 
chwilą, kiedy akcje znajdą się na 
giełdzie. Nastąpi to z pewnością 
nie wcześniej niż za rok. W ten 
sposób świadectwo da udział w 
majątku kilkuset spółek.
 Prawo do otrzymania po-
wszechnego świadectwa udzia-
łowego przysługuje wszystkim 
obywatelom Rzeczypospolitej 
Polskiej, którzy są zameldowani 
na pobyt stały w kraju i ukończyli 
18 lat nie później niż w dniu 31 

grudnia 1994r.
 Świadectwo można będzie od-
bierać - po spełnieniu formalności 
i uiszczeniu opłaty - w wyznaczo-
nych do ich wydawania placów-
kach Powszechnej Kasy Oszczęd-
ności. Każdej osobie uprawnionej 
zostanie wydane jedno powszech-
ne świadectwo udziałowe. Po 
odbiór zgłaszać się będzie trze-
ba osobiście. Ponieważ wydanie 
świadectwa zostanie odnotowane 
w dowodzie osobistym, będzie 
trzeba się nim okazać. Do odbioru 
będzie też można upoważnić ko-
goś z zachowaniem formy pisem-
nej.
 Prawo do otrzymania świadec-
twa udziałowego jest niezbywalne 
i nie podlega dziedziczeniu. Nato-
miast samo świadectwo, kiedy już 
zostanie odebrane, jest zbywalne i 
podlega dziedziczeniu.
 W razie utraty świadectwa nie 
można zrealizować płynących z 
niego praw. Dlatego warto je sta-
rannie chronić przed utratą, znisz-
czeniem lub kradzieżą.

aa

NA CO IDĄ NASZE PODATKI ?
Do właścicieli prywatnych zakładów usługowych i sklepów skierowano, 

już po raz drugi następującą ofertę:

SZANOWNI PAŃSTWO 
WŁAŚCICIELE SKLEPÓW, KIEROWNICY JEDNOSTEK HANDLOWYCH

W BRZOSTKU 
Urząd Gminy Brzostek proponuje objąć ochroną w godzinach od 22°° do 5°° /nocnych/, wszystkich

sklepów, punktów usługowych, budynków, instytucji, przez firmę ochroniarską.
Przy założeniu, że wszyscy wyżej wymienieni będą płacić to kwota ta wyniesie od 30 do 40 zł

miesięcznie od jednego punktu handlowo-usługowego.
Bank, Urząd Gminy, GS „SCH” wniosą wyższe opłaty.

W przypadku przyjęcia naszej propozycji prosimy o wypełnienie
/podanie oświadczenia/ o sponsorowaniu tego przedsięwzięcia.

/Oświadczenie w załączeniu/.
wz. Wójta 

Sekretarz Gminy
 int Adam Ryndak

Po lekturze tego pisma nasuwało się wiele pytań. Jeśli już 
płacimy podatki i to duże, a z nich utrzymuje się rów-
nież policję to czemu za ochronę wypracowanego mienia 
mamy płacić po raz drugi i komu? Kto zagwarantuje, że 
dodatkowa ochrona nie będzie schodziła z drogi, tak jak 
policja, wszystkim drobnym rzezimieszkom i chuliga-
nom? Może za te pieniądze lepiej byłoby ubezpieczyć się 

od kradzieży ?
A może najlepiej będzie jeśli każdy zacznie robić to co 
do niego należy. Urzędnik niech urzęduje, a policja łapie 
tych, którzy ciągle zakłócają porządek, obrażają ludzi na 
ulicy, okradają sklepy, a ostatnio nawet klatki z królika-
mi.
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GMINA
mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawawspólnotę samorządową

RADA GMINY
organ stanowiący i kontrolny gminy

wybierany na 4 lata przez mieszkańców gminy uprawninych do głosowania, może
być odwołany przez mieszkańców gminy w referendum, przed upływem kadencji

ZARZĄD GMINY
członkowie wybierani są spośród radnych,

przewodniczącym zarządu jest wójt, niekoniecznie wybrany spośród radnych

KTO TU RZĄDZI ?
 Państwo nasze od 1989 roku przeszło wiele zmian 
ustrojowych. Zmieniono ustrój polityczny i gospodar-
czy, utworzono nowe szczeble władzy i szeroki samo-
rząd terytorialny. Z obserwacji działania szczególnie 
samorządu wynika, że za tymi zmianami prawnymi nie 
poszły równoległe zmiany w świadomości społecznej. 
Tej jednak nikt nie zmieni odgórnie. Sami musimy pod-
jąć trud zapoznania się z naszymi nowymi prawami i 
możliwościami. Dziś swoje władze wybieramy sami. 
Tylko czy aby na pewno?

 Jeśli byśmy, nawet dziś, po sześciu latach funkcjo-
nowania nowych struktur, zadali pytanie: Kto jest naj-
wyższą władzą w gminie? - to z pełnym przekonaniem 
możemy stwierdzić, że 98%, pytanych odpowie - wójt. 
Takie odpowiedzi wynikają z dawnych doświadczeń 
jeszcze z czasów poprzedniego ustroju, kiedy mimo 
działania Gminnej Rady Narodowej, to Naczelnik 
Gminy był tym, który faktycznie decydował. Organ 
przedstawicielski spełniał tylko rolę atrapy, która miała 
zaświadczać o istnieniu w Polsce demokracji. Przypa-
trzmy się na strukturę dzisiejszego samorządu i przeko-
najmy się kto tu powinien rządzić.
 Podstawową jednostką samorządu terytorialnego 
jest gmina.

Jak z powyższego wynika samorządność daje władzę 
całemu społeczeństwu, ale wymaga od niego aktywno-
ści. Aktywności w artykułowaniu problemów oraz ak-
tywnego udziału w ich rozwiązywaniu.

Nie zrażajmy się tym, że za pierwszym podejściem nie 
uda się czegoś zmienić. Już bowiem starożytni mawiali: 
„kropla nie drąży skały siłą lecz częstotliwością spada-
nia”.              aa

SZKOLENIOWA WYCIECZKA OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
Korzystając z zaproszenia Firmy 
AGREWO w dniach 1-2 lipca br. 
odbył się wyjazd rolników z gmi-
ny Brzostek na teren woj. opol-
skiego i wrocławskiego. Pierwszy 
dzień przeznaczony był wyłącznie 
na sprawy szkoleniowe z zakresu 
rolnictwa. Po dotarciu do miej-
scowości Kietrz w woj. opolskim, 
natychmiast zaopiekował się nami 
przedstawiciel Firmy AGREWO 
p. Tadeusz Borecki oraz pracow-
nik Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Łosiowie.

Najpierw w pobliskiej wsi obej-
rzeliśmy oczyszczalnię ścieków, 
którą wybudowano dzięki lokalnej 
inicjatywie rolników. Koszt budo-
wy około 4 mld starych zł. Część 
kosztów dotowała Fundacja Ko-
ścielna.
Następnie byliśmy w firmie Sal-
to, która zajmuje się produkcją 
soków. Właściciel Firmy przed-
stawił nam historię utworzenia 

firmy oraz plany na przyszłość, 
np. możliwości zagospodarowania 
wszelkich owoców z lokalnego 
rynku. Kolejnym punktem progra-
mu szkolenia była Stacja Oceny 
Odmian Roślin w Głubczycach, 
gdzie spotkaliśmy rolników z woj. 
kieleckiego. Po ich wyjeździe doc. 
Paprocki oprowadził nas po po-
lach poszczególnych upraw roślin, 
objaśniał cel prowadzonych badań 
oraz technologii uprawy. Naocznie 
mogliśmy się przekonać o ogrom-
nym postępie w zakresie polskich 
odmian roślin, szczególnie zbóż. 
Przykładem może być odmiana 
pszenicy oz. Leszczyńska z lat 80., 
a dzisiaj Almarii.

Ostatnim tematem dnia szkolenio-
wego było zapoznanie się z do-
świadczeniami Firmy AGREWO 
w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin. Na terenach firmy 
upraw roślin zbożowych i oko-
powych objętych badaniami, p. 

Borecki szczegółowo przedstawił 
wady i zalety różnych pestycydów, 
oraz omówił nowe metody uprawy 
buraków i ziemniaków. Rolnicy 
byli zainteresowani tematem, na-
wiązała się dyskusja, lecz dzień 
pierwszy wycieczki dobiegł koń-
ca i późnym wieczorem pojecha-
liśmy do hotelu w Łosiowie pod 
Wrocławiem. W drugim dniu we 
Wrocławiu zwiedziliśmy Katedrę 
następnie oglądnęliśmy Panoramę 
Racławicką, co było dużą atrakcją 
wycieczki.

Po skończonym, seansie wrócili-
śmy do Brzostku - oczywiście au-
tobusem LKS - Brzostowianka.

ODR Brzostek 
Maria Jedynak
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„Zielone wzgórza nad Soliną”

 Bieszczady, to dzisiaj jedyny 
w Polsce obszar dzikiej przyro-
dy. Ta dzikość jest ewenemen-
tem współczesnej Europy. Jest to 
dzikość wtórna, wywołana świa-
domym działaniem człowieka. 
Akcja „Wisła” spowodowała, że 
większa część ludności tej kra-
iny musiała opuścić swoje domy. 
Wiele wsi zniknęło na zawsze. 
Miejsce po ludziach zajęła przy-
roda tworząc prawdziwe króle-
stwo piękna ze zwierzętami, któ-
rych gdzie indziej darmo szukać. 
Ochrona zwierząt doprowadziła 
do ich dużej liczebności co czę-
sto burzy równowagę przyrody i 
wyrządza wiele szkód w gospo-
darstwach ludzi. Mają Bieszcza-
dy, a z nimi Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Krośnie 

jeszcze inne problemy jak cho-
ciażby nagminne kłusownictwo i 
kradzieże drewna.
 O tym wszystkim rozmawiano 
na Sesji Szkoleniowej Stowarzy-
szenia Prasy Lokalnej, którego 
członkiem jest również nasza ga-
zeta. Sesja zorganizowana była 
przy pomocy RDLP w Krośnie, a 
uczestniczyli w niej dziennikarze 
i redaktorzy czasopism lokalnych 
zrzeszonych we wspomnianym 
stowarzyszeniu.
 Ambicje nasze rosną w miarę 
kolejnych wydań, chcemy posze-
rzać swoje umiejętności i wiado-
mości. Chcemy wydawać coraz 
lepszą gazetę i pokazywać naszym 
czytelnikom również inne tereny, 
niż te, które objęte są kolporta-
żem naszego czaspisma. Stąd też 
nasz udział w Sesji w Czarnej k. 
Ustrzyk. Program pobytu prze-
widywał m.in. zwiedzanie Prze-
chowalni Nasion w Równem i 
zapoznanie się z technologią prze-
chowywania nasion buka, konfe-

rencję prasową z Dyrektorem Ge-
neralnych Lasów Państwowych, 
wykład doc. dr hab. Bogusława 
Bobka „Populacja wilka w Polsce 
ze szczególnym uwzględnieniem 
Bieszczadów”, zwiedzanie Mu-
zeum Przyrodniczego, Zapory w 
Solinie, Szkółki Leśnej w Smol-
niku oraz szkolenie dziennikar-
skie, które prowadził red. Święch, 
autor książki „Klątwy, mikroby i 
uczeni”.
 Przewidziano również spotka-
nie z leśnikami Bieszczadów. Dla 
mnie było ono o tyle przyjemne, 
że leśniczy Nadleśnictwa Luto-
wiska kiedy usłyszał tytuł naszej 
gazety podszedł do mnie i wspo-
minał ludzi pracujących u niego, 
a pochodzących z naszej gminy 
ze wsi, w których ja pracuję. Pa-
miętał nawet wiele nazwisk jak 
Sury, Grodzki czy Zięba. Było mi 
bardzo przyjemnie.

U. Wojnarowska

„Partie walczą”
Obywatel: - Matko Polsko! Jeżeli ja już ginę w agitacji 
przedwyborczej, to co się ze mną stanie po wyborach l

 Niedługo wybory, będziemy wybierać 
prezydenta, którego? To już każdy z nas musi 
wybrać według własnego uznania. Jak na ra-
zie jesteśmy świadkami walki politycznej na 
antenie radia i telewizji, agitacji na wiecach 
przedwyborczych i niestety na murach naszych 
domów, czy innych publicznych budynkach. 
Piszę niestety, bo czy to ładnie wygląda, gdy 
piękne białe ściany naszych przystanków są ta-
petowane podobiznami kandydatów, przecież 
są na to przeznaczone odpowiednie gabloty, a 
powtórne malowanie kosztuje, oj kosztuje.

B.B.

 Ten problem dotknął Rzeczypospolitą już u za-
rania niepodległości, co doskonale uchwycił saty-
ryk z lat dwudziestych /Partie walczą/.
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Listy od czytelników
KULTURA - panna do wzięcia

 W średniowieczu i później na 
20-letnie panny mówino „stara 
panna”, a 40-letni człowiek uwa-
żany był za osobę w poważnym 
wieku.
 Dzisiaj wiele się mówi i pisze 
o dyskryminowaniu przy przyj-
mowaniu do pracy osób w wieku 
powyżej 35 lat, choć dziś nie jest 
to wiek średni. Posądza się o to 
zwykle pracodawców w firmach 
z obcym kapitałem; Im jednak 
nie ma się co dziwić, specjalistów 
mają swoich, potrzebne są im 
głównie sekretarki, których głów-
nym atutem powinna był młodość 
i dobra prezencja.
 Nasza gmina, a właściwie jej 
mieszkańcy potrzebują dobrego 
animatora kultury. Przy jego wy-

borze wiek nie powinien odgry-
wać decydującej roli. Dziwi więc 
mieszkańców, że regulamin kon-
kursu na Kierownika Centrum 
Kultury Czytelnictwa i Sportu 
opracowany przez Zarząd elimi-
nuje osoby, które będąc w tzw. 
wieku średnim mają nagromadzo-
ne mnóstwo doświadczeń i umie-
jętności. Zazwyczaj są to osoby o 
uregulowanej sytuacji rodzinnej i 
bytowej, ale ciągle pełne energii 
i życiowych ambicji. Wszelkie 
badania socjologiczne mówią, że 
jest to okres największej aktyw-
ności intelektualnej.
 Nie zrozumiałe wydaje się w 
tej sytuacji stanowisko Zarządu 
wykluczające z góry tę grupę osób 
z udziału w konkursie. Nie trudne 
są do wykalkulowania korzyści 
płynące z zatrudnienia emeryta 

czy rencisty i do tego fachowca.
Ze sposobu obsadzania stanowi-
ska Kierownika Centrum od cza-
su pełnej samorządności widać 
wyraźnie brak, u decydujących o 
tym władz, jasno sprecyzowanej 
koncepcji roli kultury, jej zadań 
na wsi i działalności CKCziS.
 Tworzone i zmieniane co 
chwila regulaminy są tego najlep-
szym przykładem. Ograniczenia 
i wymogi stawiane kandydatom 
nie preferują odpowiednich ludzi, 
są sprzeczne z prawem i może 
dlatego niektóre z nich nie były 
firmowane żadnym nazwiskiem.
 Miejmy nadzieję, że tym ra-
zem /9 listopada/ regulamin bę-
dzie przestrzegany, powołana 
zostanie równie kompetentna ko-
misja, która wskaże najodpowied-
niejszego kandydata a Zarząd go 
zatwierdzi.

 Życzymy sobie dobrego wy-
boru. 

Czytelniczka

SPOTKANIE AUTORSKIE

 Życzenia naszych poetów, by pod strzechy na-
szych domów zawitała ich twórczość spełniają się, 
czego byliśmy świadkami na spotkaniu z poetą, pro-
zaikiem i niezależnym publicystą Andrzejem Gra-
bowskim. Spotkania z panem Grabowskim przygo-
towało Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w 
Brzostku, a odbyły się one w Szkole Podstawowej 
w Brzostku, w Zespole Szkół Rolniczych w Kle-
ciach i Gminnym Ośrodku Kultury w Brzostku.
 Andrzej Grabowski jest twórcą widowisk para-
teatralnych i telewizyjnych oraz autorem licznych 
książek dla dzieci i młodzieży. Jest jednym z 266 
polskich autorów, których biografie zamieszczono 
w Grand Edition „Who i Who” w światowej lite-
raturze, laureat nagród literackich, uzyskał również 
wyróżnienie Niezależnej Fundacji Kultury Polskiej 
„POLCUL” Sydney - Australia. W dorobku poetyc-
kim należy odnotować kilka arkuszy autorskich 
oraz, tomiki poezji m.in. „A to już szron naszego 
lata”, „W ustach naszej wiary”, „Pod dachem naszej 
obecności”.
 Andrzej Grabowski prowadzi przy Wojewódz-
kim Ośrodku Kultury w Tarnowie Regionalny Klub 
Młodych Autorów skupiający literacko uzdolnio-
ną młodzież, z którą redaguje miesięczny dodatek 
„Tarninka”, Stały współpracownik Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Były felietonista 

Tygodnika TeMI i Gazety Krakowskiej.
 Spotkania autorskie z p. Grabowskim odbyły się 
w życzliwej atmosferze, obfitowały w pytania, nie 
zabrakło humoru i ożywionej dyskusji. Myślę, że 
wszystkie strony były zadowolone z odbytych spo-
tkań i każdy z nas wyniósł coś dla siebie.



TELEFONY, TELEFONY
 Wynalezione w wieku XIX i od tamtej pory 
zrobiły oszałamiającą karierę na całym świe-
cie. Te aparaty przenoszące głos na odległość 
doprowadziły do tego, że bez nich nie możemy 
się obecnie obyć. Są potrzebne przy załatwia-
niu interesów, wzywaniu pomocy, czy też dla 
miłej pogawędki z przyjaciółmi.
 Co prawda nie w takim stanie i nie o ta-
kiej jakości rozmów jakiej byśmy sobie życzyli 
jednak służą nam na co dzień. Cóż, XXI wiek 
- czas lotów kosmicznych i ery elektronicznej 
niesie nam nadzieję na poprawę. Póki co w na-
szym miasteczku została zamontowaną nowa 
centrala automatyczna, trwają prace przy pod-
ciąganiu kabli, większość mieszkańców zaopa-
trzyła się w nowe i kolorowe aparaty. Czekamy 
z nadzieją, że już niedługo dzięki nowym tele-
fonom znajdziemy się w „Europie”.

B.B.
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ZIELONA STRONA
POLSKA ‘95

JAK SPRZĄTALIŚMY ŚWIAT!  Myśl globalnie - działaj lokalnie!
Celem akcji „Sprzątanie Świata - Polska”, którą zorganizowano w dniach 15,16, 17 -września, była poprawa stanu 
środowiska naturalnego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie akcji oczyszczania terenu ze śmieci i odpadów 
przez lokalne społeczności oraz zwrócenie uwagi na problemy ochrony środowiska, a zwłaszcza na konieczność ogra-
niczenia ilości odpadów i ich przetwarzania. W naszej gminie również sprzątano, choć była to głównie młodzież i 
nauczyciele. Obok zamieszczamy krótkie relacje. Jeśli i Ty brałeś udział w sprzątaniu świata napisz do nas.

„SAMI PO SOBIE”

... I PO INNYCH

 Koło Ekologiczne przy naszej 
szkole już po raz drugi organizowało 
akcję „Sprzątanie Świata”. W ubie-
głym roku nazbieraliśmy kilkanaście 
worków śmieci. Mieliśmy nadzieję, 
że w tym roku będzie mniej odpadów 
do zbierania. Niestety, śmieci było co 
najmniej tyle samo, ale my byliśmy 
lepiej zorganizowani. Chłopcy na za-
jęciach technicznych zrobili ostro za-
kończone kije do zbierania papierów, 
gospodarze klas zorganizowali, duże 
worki, a opiekunka koła podzieliła za-
dania. Zasada była prosta - kto starszy 
ten pracował dalej od szkoły.
 Uczniowie klas VIII i VII sprząta-
li rowy wzdłuż drogi biegnącej przez 
wsie, w których mieszkamy. Klasa 
VI sprzątała przystanej PKS i teren 
wokół niego. Klasa V otrzymała, jak 
się nam z początku wydawało, naj-
łatwiejsze zadanie. Mieli sprzątać 
drogę prowadzącą do lasu, a biegną-
cą obok naszej szkoły. Okazało się, 
że to oni przynieśli najwięcej śmieci 
- 6 dużych worków. Widać z tego, że 
ludzie śmiecą wszędzie, nawet tam 
gdzie chodzą odpoczywać. Ucznio-
wie najmłodszych klas sprzątali teren 
i boisko szkolne. Kto dobrze sprzątał 
ten mógł znaleźć jajko-niespodziankę 

ukryte przez naszą 
opiekunkę. Dla dzieci 
klas I-III zorganizo-
wano konkurs   przy-

rodniczy, wygrali uczniowie klasy II.
 I choć normalnie często sprzątamy 

teren naszej szkoły to w przyszłym 
roku równie chętnie weźmiemy udział 
w tej akcji.

Koło Ekologiczne 
przy Szkole Podstawowej 

w Nawsiu Brzosteckim

Uczniowie klasy VIII czyszczą rów koło kapliczki

 Największą skutecznością w „Sprzątaniu Świata” 
wykazała się grupa przyjaciół z klasy VI. Mieszkają 
w różnych częściach Brzostka, a sprzątać postanowili 
jego najbrudniejszą choć nie najbardziej widoczną część 
- brzegi potoku Słonego. W ciągu 2 godzin, w sobot-
nie przedpołudnie przy niezbyt sprzyjającej pogodzie, 
zebrali imponującą górę śmieci. Jak sami przyznają nie 
wszystkie. Na to potrzeba by było dużo więcej ludzi 
albo tylko .świadomości tych, którzy traktują ten teren 
jak wysypisko śmieci.

Paulina Bieniek, Krzysiek Szczepanik, Michał Król, 
Ania Rozwadowska, Gosia Krajewska

fot. D. Wojnarowska
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TO TRZEBA ZMIENIĆ !! TO NAM SIĘ PODOBA !!

Niebezpieczny fragment ulicy prowadzącej do 
Ośrodka Zdrowia. Mała widoczność i konieczność 

wejścia na jezdnię.

Kiedy większość ludzi poruszała się pieszo większą 
uwagę przywiązywano do stanu nawierzchni chod-
ników. Dziś szczególny nacisk kładzie się na jakość 
nawierzchni dróg, choć i te nie są w naszej gminie 
najlepsze. W Brzostku, po którym pieszo chodzą 
zarówno mieszkańcy naszej wsi jak i obywatele ca-
łej gminy, jest tylko kilka chodników o względnie 
równej powierzchni. Większość, jak choćby ten po 
południowej stronie rynku, jest w opłakanym stanie. 
Popękane płyty, wystające kawałki i dziury, w któ-
rych zbiera się woda.

Ten sam fragment ulicy, ale po przeciwnej stro-
nie, Z równym fragmentem chodnika położonego 

przez właścicieli domku myśliwskiego.

Inny chodnik wiodący do Ośrodka Zdrowia jest w 
nie najlepszym stanie. Tam po wykopach zapadły 
się środkowe płyty, a fragment pokazany na zdjęciu 
zmusza wszystkich, a szczególnie matki z wózkami 
do schodzenia na jezdnię.
Wydawało się, że po wyłożeniu kostką placu koło 
pomnika zacznie się remont innych traktów pie-
szych. Dziwi tak małe zainteresowanie władz gmi-
ny. Sama wieś Brzostek nie udźwignie tego zadania, 
zwłaszcza po obcięciu jej dochodów.

Ile trwa rozkład śmieci?
Wysypiska śmieci pękają w 
szwach, brzegi potoków i stawów 
pokrywa warstwa odpadów, a my 
coraz więcej kupujemy rzeczy 
w zbędnych ale przyciągających 
wzrok opakowaniach. Ekolodzy 
biją na alarm. Czy mają podsta-
wy? Przyjrzyjmy się ile czasu 
trwa rozkład porzuconych przez 
nas śmieci.
Gazeta - porzucona na ziemi roz-
pada się w dwa miesiące. 
Papierek po cukierku wzmocnio-
ny sztucznym tworzywem od l 
roku do 10 lat.

Skórka od banana - znika po 2 
miesiącach.
Puszka po konserwie przetrwa w 
środowisku 10-50 lat.
Puszka aluminiowa rozpada się 
dopiero po 10000 latach.
Plastikowa butelka - lekka i wy-
godna, ale najgroźniejsza - roz-
kłada się 500000 lat.
Niektóre z odpadów można prze-
tworzyć oraz ponownie wyko-
rzystać. W Polsce ta metoda jest 
jeszcze rzadko stosowana. W 
Radomsku uruchomiono fabrykę 
puszek aluminiowych. Jej właści-

ciele zamierzają skupować zużyte 
puszki /w cenie 2-3 gr za sztukę/, 
a po przetworzeniu ponownie je 
wykorzystywać. Nie wiadomo 
tylko, czy ta kwota zachęci zbie-
raczy opakowań wtórnych. W 
Danii i wielu innych krajach obo-
wiązuje całkowity zakaz sprzeda-
wania napojów w jednorazowych 
opakowaniach, gdyż za ich sprzą-
tanie i przetwarzanie płacić musi 
całe społeczeństwo. A może by 
tak u nas choć raz skorzystać z 
cudzych doświadczeń.

aa
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Na progu literatury i poezjiNa progu literatury i poezji
LISTOPADOWE ŚWIĘTO

W przestrzeni czasu znów nadchodzi 
Listopad smutny, pusty 
Melancholnijny, nastrój czeka 
Jak krąg przestrzeni wiecznej
 Wspomnienia wzniosłe i radosne
 Zamknęły karty pamiętnika
 Dziś pozostały te wspomnienia
 w płomieniu świecy i lampionu 
Stoisz nad grobem swoich bliskich 
Dumasz o wszystkim co minęło 
Zapalasz lampki i w skupieniu 
Niesiesz modlitwy w darze swemu
 Widzisz wokoło tyle ciszy
 Tyle skupienia i powagi
 I w myślach swojej jaźni
 Oglądasz duszą wyobraźni 
Obrazy ciągle narastające 
I jest ich dużo coraz więcej 
Pytania trudne zapytania 
Wysłane w bezkres czasu przestrzeń
 I ciągle stoisz nad płomieniem
 A płomień gaśnie i chyboce
 Jak dziecko małe na huśtawce
 Ukojone tym kołysaniem 
I nagle gaśnie płomień świecy 
To znów zapala się na krótko 
Ty stoisz z pochyloną głową 
W bezruchu cały i w swym smutku
 Podnieś swą głowę, idź spokojnie
 Ukój swą duszę niespokojną
 Bo w tym milczeniu i tęsknicy
 Sam jesteś teraz zapisany 
Usiądź spokojnie na swym miejscu 
Odmów paciorków tych gorliwych 
I pomyśl błogo, że po tobie 
Zostanie, pamięć swych najbliższych.
        Zuzanna ROGALA

JESIEŃ

W jesiennym zmierzchu zadumana
siedzę sama.
Widokom pięknym ukojona
patrzę w dal.
Zawadzkie lasy kolorowe
miodowe już.
A babie lato rozciągnięte
czuję tuż, tuż.
Na niebie obłok niebieskawy
w szarości swej.
Na polach skiby odwrócone
nagością swą.
Drzewa nagie, ogołocone
jesienną rwą.

 Człowiek mały w swym pośpiechu
 tu i tam.
 Krętymi drogi zagubiony
 idzie w dal.
 W zadumie swojej zasłuchany
 wciąż trwa.

Trawy sinawe pierwszym przymrozkiem
szorstkie już.
Ogrody puste jak orzeszki
w skorupach swych.
Tylko dym siny się unosi
na nieba krąg.
W duszy coś gra i coś zawodzi
w mroczny dzień
Jakoś leniwie i niezdarnie
idzie kot gwałtownie zagubiony
szumi wiatr.
A w duszy cicho, cichuteńko
samotnie znów.

        Zuzanna ROGALA

Księdzu Kazimierzowi Ostafińskiemu  
z wdzięcznością wielką - parafianka

Przemija dzień’pięknego lata 
Ziemia się znowu do snu układa 
Smutek Jesieni - żal - czy tęsknota 
Te rymy mi podpowiada.

Znany nam jesteś
Czcigodny Ojcze
Ze swej szlachetnej dobroci
Imię przyjaźni zachowaj w sercu
Tak jak się chowa -zielony listek paproci.
Ukryj w tej książce - gdzie o miłości
Pan Jezus mówić kazuje
Polecaj Bogu owieczki swoje

Gdy rozpoczynasz Świętą Ofiarę 
Kiedy w pokorze ołtarz całujesz. 
Serce masz czułe, miłości pełne. 
Choć nie raz nie masz nic z tego 
A myśli Twoje Jednej są treści: 
TO DLA BLIŹNIEGO

Lecz Bóg ci kiedyś - dobry Pasterzu 
Przeczyta to oto zdanie -
Za dobre serce, szlachetne czyny 
W niebie nagrodę dostaniesz!
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SEAMUS HEANEY 
laureatem NOBLA

Laureatem Tegorocznej Nagro-
dy Nobla w dziedzinie literatu-
ry został 56-letni poeta, eseista 
i tłumacz irlandzki, Seamus 
Heaney.
Urodził się 13.04.1939r. w 
Mossbawn w Irlandii Północ-
nej. W 1957 r. rozpoczął studia 
anglistyczne w Belfaście, które 
ukończył z najwyższymi wy-
różnieniami w 1961r. Od 1963r. 
wykładał na uniwersytetach.
W 1972r. zrezygnował z pra-
cy na uczelni i zmieszkał na 
wsi, poświęcając się na kilka 
lat wyłącznie pracy literackiej. 
Od 1975r. mieszka w Dublinie, 
gdzie wykłada i kieruje wy-
działem literatury angielskiej 
w tamtejszej wyższej szkole 
pedagogicznej. Na początku lat 
80. uzyskał posadę profesora 
na Uniwersytecie Harwarda w 
USA, a od 1989r. objął presti-
żowe stanowisko Profesora Po-
ezji w angielskim Oksfordzie. 
Pierwsze wiersze S. Heaneya 
powstały podczas studiów, a 
w 1966r. ukazał się pierwszy 
tomik poetycki. Jest laureatem 
wielu nagród literackich, jego 
wiersze znajdują się we wszyst-
kich ważniejszych antologiach.
W 1994r. odwiedził Kraków -
promując wydany tomik poezji 
pt. „44 wiersze” w przekładzie 
Stanisława Barańczaka. Obaj 
poeci przełożyli też na j. an-
gielski „Treny” Jana Kocha-
nowskiego, które ukażą się w 
październiku 1995r. w USA.



WARTO PRZECZYTAĆ I MIEĆ
„Przyroda województwa tarnow-
skiego” to książka wydana na bar-
dzo dobrym papierze z doskona-
łymi, kolorowymi ilustracjami. Ta 
praca zbiorowa wydana z okazji 
Europejskiego Roku Ochrony Przy-
rody z inicjatywy Wydziału Ochro-
ny Środowiska Urzędu Wojewódz-
kiego w Tarnowie, sfinansowana 
została przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Tarnowie.
Autorzy określają cel jaki im przy-
świecał w następujący sposób: 
„mamy nadzieję, że ta książka sta-
nie się swoistym przewodnikiem 
w spotkaniach z bogactwem naszej 
Ziemi Tarnowskiej, z naszymi przy-
rodniczymi skarbami”. Pozycja ta 
przedstawia najważniejsze walory 
przyrodnicze świata roślin i zwie-

rząt, zagadnienia prawne ochrony 
przyrody i krajobrazu w woj. tar-
nowskim oraz obszary chronione.
Wiele ciekawych informacji dotyczy 
obszaru naszej gminy, jak choćby ta 
o dębie w Januszkowicach, z której 
wynika, że nasz dąb jest najstarszy 
i ma największy obwód ze wszyst-
kich drzew, pomników przyrody w 
naszym województwie.
Autorzy kierują swą książkę do 
wszystkich, a zwłaszcza do ludzi 
młodych i wrażliwych, ma ona za-
chęcić ich do poznania i zaintereso-
wania się przyrodą woj. tarnowskie-
go. Niejeden z Czytelników będzie 
zaskoczony olbrzymim bogactwem 
darów natury ich pięknem i rozma-
itością krajobrazu.

aa

DAR DLA BIBLIOTEKI
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku informuje, że 
ksiądz Bogdan Stanaszek przekazał dla naszej placów-
ki roczniki „Tygodnika Powszechnego”, za co serdecz-
nie dziękujemy. Wiele starszych roczników /lata 1949-

1952/ jest niekompletnych, ale i tak stanowią dużą 
wartość archiwalną. Roczniki nowsze są kompletne lub 
zawierają niewielkie braki. Dwa z nich, rocznik 1985 

i 1986 zostały oprawione przez księdza Stanaszka. 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Tarnowie oprawi 
kolejnych sześć roczników za lata 1982, 1983, 1984, 

1987, 1988 i 1989.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzysta-

nia z czasopism.
     M. Król
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WSZYSTKIM RODZICOM POD ROZWAGĘ
KARA

 Niemal powszechne jest mniemanie, iż 
nie da się prawidłowo wychować dziecka 
bez stosowania bodźców negatywnych w 
postaci kar. Zwolennicy kar mówią, że ich 
stosowanie pozwala uchronić wychowan-
ka przed niebezpieczeństwami, jakie mu 
grożą. Jeżeli mimo zakazu bawienia się 
zapałkami dziecko sięga po nie, powinno 
być ukarane. Mimo, iż kara może wywołać 
konflikt między osobą karzącą a ukaraną i 
towarzyszący temu niepożądany niepokój 
większości rodziców jest przekonana, że 
nie da się wychować dziecka bez kar.
 Rodzice czy wychowawcy na ogół 
zastanawiają się jak ograniczyć swobody 
dziecka, jak zmusić je do posłuszeństwa, 
jak karać za przewinienia, chociaż zdarza 
się często, że stosują kary bez żadnego za-
stanowienia, w zależności od humoru.

 Za bardzo nieskuteczne a zarazem 
szkodliwe uważa się kary cielesne. 
Chociaż teoretycznie uznaje się jej szko-
dliwość, kara fizyczna ma wielu zwo-
lenników, szczególnie wśród rodziców. 
Rodzice wyładowują na dzieciach własną 
agresję, zły humor, zawiedzione nadzieje. 
Kary fizyczne stosują również pod wpły-
wem tradycji. Z dumą często nieuzasad-
nioną mówi ojciec do swoich znajomych: 
„Mnie bili i wyrosłem na porządnego 
człowieka”. Dziecko stłukło szklankę - 
dostało solidnego klapsa, rozbiło wazon 
- było bite znacznie mocniej. Im cięższe 
przewinienie tym solidniejsze razy. Kara 
fizyczna poniża godność dzieci, upokarza 
je. Widzą one wtedy swoją niemoc i bez-
silność. Zwłaszcza te z poczuciem niepeł-
nej wartości pogłębiają w sobie to przeko-
nanie, że nie są nic warte. Dziecko wstydzi 
się swego upokorzenia, nie skarży się, 
że jest bite. Swoje upokorzenie ukrywa 
szczególnie starannie przed rówieśnikami, 
którzy mogą wyśmiewać jego bezsilność. 
Stefan Szuman, nieżyjący wybitny polski 
psycholog, badał odczucia dzieci bitych. 
Doszedł do przekonania, że pod wpływem 
lęku i bólu budzi się u dziecka nienawiść 
do osoby bijącej, a nie żal, że popełniło się 
czyn naganny. Aby uniknąć kary cielesnej 
dzieci oszukują, ukrywają swoje przewi-
nienia, przeżywają silne niepokoje. Przy 
stosowaniu kar cielesnych rodzice stosują 
różne narzędzia: pas skórzany, kable gu-
mowe oraz inne przedmioty. Słabsze kary 
wymierzane są rękami, przy czym nawet 
bardzo małe dzieci bije się po główkach, 
bo bicie w pośladki wymaga „pochylenia 
się”. Uderzone silnie w ucho mogą w na-
stępstwie mieć uszkodzony słuch, chociaż 
rodzice nie kojarzą dziecięcych chorób z 
karami fizycznymi. Częstym następstwem 
bicia są różnego rodzaju nerwice i lęki. 
Groźnym następstwem bicia jest rówriież 
wyzwalanie agresywności dziecka. Mści 
się ono na przedmiotach niszcząc je, do-
kucza zwierzętom. Kara fizyczna zostawia 
nie tylko ślady na ciele dziecka, lecz czyni 
trwałe spustoszenie w jego psychice.

 Niebezpieczną karą, choć może nie 
tak bardzo groźną jak bicie jest strasze-
nie dziecka. Jest to najczęściej stosowany 
zabieg mający skłonić do posłuszeństwa. 
Niektóre dzieci w momencie niebezpie-

czeństwa straszone są policją: „Zaczekaj, 
zaraz poproszę pana policjanta, to zabie-
rze cię do więzienia”. Przerażone dziecko 
podporządkowuje się natychmiast, ale po-
licjant kojarzy mu się z okrucieństwem i 
w razie potrzeby nie podejdzie do niego z 
prośbą o pomoc. Straszenie, podobnie jak 
bicie - likwiduje małe zło, a czyni poważ-
ne, bo trwałe. Z czasem dziecko oswaja 
się z tą sytuacją i nie traktuje pogróżek se-
rio: „Jeżeli będziesz taki niegrzeczny nie 
przyjdę już nigdy do ciebie” - mówi bab-
cia do wunka. „Przyjdziesz, przyjdziesz” 
- odpowiada spokojnie chłopczyk. On już 
zrozumiał, że dorośli straszą w określo-
nym celu.

 Do kar szkodliwych, a bardzo czę-
sto stosowanych należą wyzwiska. One 
również poniżają godność dziecka i wy-
wołują niekorzystne następstwa. Rodzice 
w gniewie obrzucają dziecko słowami 
obraźliwymi, które piętnują rzeczywiste 
lub wyobrażone cechy ich charakteru. „Ty 
jesteś najgorszy! Inne dzieci są grzeczne i 
posłuszne”. Słysząc taki werdykt dziecko 
myśli: Skoro jestem najgorszy, po co więc 
starać się na próżno?

 Jest jeszcze jedna odmiana kary szko-
dliwej, a w dodatku często nieskutecznej - 
reakcja krzykiem na wykroczenie dziec-
ka. Zabieg ten niestety bywa stosowany 
bardzo często. Kiedy zwraca się rodzicom 
uwagę, że wrzaskiem niczego nie napra-
wią, zwykle odpowiadają: „Ależ z nim nie 
można wytrzymać”. W sytuacji kiedy na 
krzyk dziecka reagujemy także krzykiem, 
zachowanie dziecka staje się jeszcze ha-
łaśliwsze czyli reakcja jest odwrotna do 
oczekiwanej. Jeżeli rodzice wciąż na nie 
krzyczą z czasem przyzwyczaja się i albo 
przestaje na ten bodziec reagować, albo 
jeśli za brak reakcji jest dodatkowo kara-
ne, podporządkowuje się, cichnie, ale jed-
nocześnie zamyka się w sobie, nudzi się 
pozostawione samo sobie, ograniczeniu 
ulega rozwój fantazji. Dzieci wychowane 
za pomocą krzyku podobnie zachowują 
się wobec innych.

 Szkodliwa jest także kara izolacji. Jest 
ona stosowana wobec małych jak i star-
szych dzieci. Jeśli dziecko np. swoim ha-
łaśliwym zachowaniem przeszkadza do-
rosłym w rozmowie, najpierw krzyczą na 
niego, a jeśli i to nie pomaga - wpychają 
go do drugiego pokoju, zamykając drzwi. 
Dziecko czuje się opuszczone, zdradzone 
przez ukochaną osobę. Przeżywa lęk i je-
śli izolacja trwa długo, może się przero-
dzić w, nerwicę lękową. Wszystkie te kary 
są szkodliwe, nie należy ich stosować. 
Można jednak zauważyć, że w praktyce 
najczęściej się po nie sięga.

 Karą o wysokich, walorach wycho-
wawczych, chociaż o ograniczonych moż-
liwościach stosowania jest kara natural-
na. Jest ona bezpośrednim następstwem 
winy. Zabraniamy dziecku wspianć się na 
drzewo, nie posłuchało i spadło, uderzyło 
się mocno i z płaczem wróciło do domu. 
Kara już została wymierzona. Dziecko 
zrozumiało sens zakazu. Natura jednak 
dość rzadko wymierza karę i dlatego nale-
ży dobierać tak kary, aby były one natural-

ną konsekwencją winy: bawiące się dzieci 
zrobiły bałagan w pokoju - muszą dopro-
wadzić go do idealnego porządku. Kary 
naturalne należy stosować też za niewła-
ściwe zachowanie wobec ludzi: dziecko 
odezwało się niegrzecznie do dziadka, czy 
przezwało kolegę - musi ich przeprosić. 
Kara naturalna jest najczęściej skutecz-
na dzięki ternu, że ukarany nie ma żalu i 
pretensji do rodziców, a jedynie przeżywa 
niezadowolenie i żal do samego siebie, co 
uczy pracy samowychowawczej, która ma 
w życiu znacznie większą wartość niż wy-
chowanie pod przymusem.

 Często skutecznym zabiegiem może 
się okazać tłumaczenie i wyjaśnianie 
dzieciom niewłaściwości ich zachowania, 
chociaż niektórzy nie uważają tej formy 
za rodzaj kary. Wyjaśniając dziecku, że 
zachowało się źle, zwracamy uwagę na 
następstwa jakie mogło lub wywołało 
jego postępowanie: dziewczynka zepsu-
ła swoją ulubioną lalę. Pokazujemy, jaka 
stała się teraz brzydka, biedna i jak narze-
ka cicho na dziewczynkę. Dziecko żyje w 
świecie fantazji i łatwo wyobraża sobie 
nieszczęście swojej zepsutej zabawki.

 Inną skuteczną odmianą „kary jest od-
mawianie przyjemności dziecku. Ta kara 
wymaga jednak od rodziców dobrej zna-
jomości dziecka, dobrej orientacji w jego 
zainteresowaniach i zamiłowanich. To co 
dla jednego dziecka może być miłe, drugie 
może traktować jako poważną przykrość.

 Pożądany skutek wychowawczy odno-
si wyrażanie swego smutku i zawodu do 
dziecka. Dla dziecka subtelnego, kochają-
cego bliskie mu osoby poważną karą jest 
uświadomienie sobie, że się ich skrzyw-
dziło nagannym zachowaniem. Milczenie 
rodziców czy pozbawienie dziecka piesz-
czoty muszą być wyjaśnione. Dziecko w 
czasie tego odosobnienia zastanawia się 
nad własnym postępowaniem, przeżywa 
niezadowolenie z siebie.

 Skuteczną karą może być także czaso-
we odebranie przyznanego przywileju. 
Każde dziecko ma swoje obowiązki, a 
także swoje prawa. W miarę nabywania 
doświadczeń i sprawności stopniowo 
usamodzielnia się, a zakres jego samo-
dzielności wzrasta. Poza tym, że dziecko 
obsługuje siebie, powinno brać udział w 
prowadzeniu gospodarstwa domowego. 
Przeważnie, robi to chętnie, ponieważ 
odczuwa swoją ważność - nie jest mały 
- wykonując czynności ludzi dorosłych. 
Odebranie mu zaufania już przyznanego 
jest dotkliwą karą.

 Dobór kar stosowanych w wychowa-
niu dziecka zależy do winy, okoliczności 
oraz psychiki tego, kto na nią zasłużył, a 
więc i od jego wieku. Kary należy stoso-
wać nie z pianą na ustach, ale z troską o 
to, aby osiągnęły swój cel - by poprawiły 
winnego.
 Zatem rodzice, nim ukarzecie swoje 
dziecko zastanówcie się nad wybraniem 
właściwej dla swego dziecka kary.

Dorota DZIEDZIC
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JEDNYM PUNKTEMJEDNYM PUNKTEM
„Będzie padało czy nie będzie?’ - to pytanie najczęściej padało 
wśród organizatorów imprezy kulturalno-rekreacyjnej TUR-
NIEJ WSI BRZOSTEK -WIŚNIOWA. Na całe szczęście pogoda 
dopisała i kamień z serca spadł organizatorom. Cała impreza 
odbywała się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Brzostku, gdzie oprócz płyty boiska zamontowana byla es-
trada, na której odbywały się występy zespołów artystycznych 
i część konkurencji. Do konkurencji obie drużyny przystąpiły z 
widoczną ochotą i wolą walki. Na pierwszy ogień poszło ubijanie 
masła w maśniczce i gdyby nie za mocno skręcona maśnicz-
ka, pani Zofia Jarmusz, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w 

Nawsiu Brzosteckim miałaby szansę na zdobycie pierwszego 
punktu dla drużyny z Brzostku. Następną konkurencją było 
oddanie treści zdania za pomocą rysunku. Przedstawicielka 
naszej gminy pani Halina Furman pracownik Urzędu Gminy 
w Brzostku zremisowała z zawodnikiem Wiśniowej prezen-
tując zdanie: „Jaś nie doczekał”. Wiśniowa prowadzi 2:1. Po 
przerywniku muzycznym w wykonaniu 
kapeli podwórkowej z terenu gminy 
Brzostek kolej na kolejną konkuren-
cję, którą jest pojedynek szachistów. 
Zawodnicy w rękawicach bokserskich 
ustawiają figury na szachownicy. Uła-
mek sekundy zadecydował o zwycię-
stwie przeciwników z Wiśniowej. Bieg 
wokół boiska z niespodzianką co się 
z tym wiązało wypicie piwa, zjedzenie 
jabłka, bułeczki i jajka na twardo znów 
oddaliły nas od zwycięstwa. Brzostek 
przegrywa 1:4. Znów chwila oddechu, 
którą umila kapela ludowa z Wiśnio-
wej. W kolejnej rywalizacji zmierzyli się 
wójtowie obydwu gmin: Brzostku i Wi-
śniowej, wbijając po 10 sztuk gwoździ 
w pieniek. Wójt Brzostku postarał się o 
kolejny punkt dla drużyny brzosteckiej. 
W potrójnym torze przeszkód wygrała 
Wiśniowa mając na swoim koncie 5 
punktów, Brzostek zaledwie 2. Lecz to 
nie koniec konkurencji. Po występie 
duetu żeńskiego z Brzostku prezentują-
cego poezję śpiewaną do podnoszenia 
ciężarka przystępują kolejni zawodnicy. 
Krzysztof Tułecki zdobywa dla Brzostku 

trzeci punkt. Dobra passa zdaje się nie opuszczać zawodników 
z Brzostku, bowiem pani Izabela Jędrzejczyk, bibliotekarka z 
Grudnej Górnej zdobywa dla Brzostku czwarty punkt w trakcie 
obierania jabłka. Po części artystycznej w wykonaniu kabaretu 
„Jampa” z Wiśniowej dalsza część rozgrywek. Z wyraźną de-
terminacją przystąpił do konkurencji zapełniania słoików wodą 
za pomocą dłoni reprezentant Brzostku pan Krzysztof Dziedzic 
i nieoczekiwanie dla samego siebie wygrał wyprzedzając znacz-
nie swego przeciwnika z Wiśniowej. Sztafeta pokoleniowa, któ-
ra przewidywała zadania dla trzech osób: kobiety, mężczyzny 
i dziecka nie podwyższyła naszych notowań i wynik brzmiał 
6:5 dla Wiśniowej. Na scenie prezentowała się 8-letnia Madzia 
z Wiśniowej, a po niej dalszy ciąg zawodów. Tym razem kon-
kurencja dla sekretarzy gmin. Pan Adam Ryndak - sekretarz 

gminy Brzostek zdawałoby się z dzie-
cinną łatwością dopasował kluczyki do 
kłódek, a tym samym wyrównaliśmy 
punktację 6:6. Pan Janusz Dunajski 
ze swoją partnerką Katarzyną Tułecką 
prezentowali gminę Brzostek w skoku 
w workach. Wskutek upadku partnerki 
zwycięzcami zostali zawodnicy z druży-
ny przeciwnej. Znów przegrywamy jed-
nem punktem. Chwila przerwy i można 
odpocząć przy piosenkach w wykona-
niu dzieci i młodzieży działających przy 
GOK w Brzostku. Emocje trwają i przed 
widzami ostatnie konkurencje: przecią-
ganie liny i rzuty karne. Do przedostat-
niej konkurencji wystartowali ludzie 
z odpowiednią krzepą. Chwyt za linę 
i start. W pierwszych sekundach dru-
żyna z Wiśniowej przechyla szalę zwy-
cięstwa na swoją stronę, ale Brzostek 
nie daje za wygraną i dzielnie walczy. 
Ostoja drużyny z Brzostku, pan Jacek 
Nowak, przyczynia się do zwycięstwa: 
remis 7:7. I już ostatnia konkurencja 
podczas niedzielnego Turnieju Gmin 
Brzostek - Wiśniowa: rzuty karne. 
Ostatecznie biorący udział w tej konku-

rencji wójt Jan Chmura i Jan Sarnecki zadecydowali o zwycię-
stwie gminy Brzostek, zdobywając już ostatni punkt podczas 
zawodów. 8:7 dla Brzostku.
Uff i po emocjach. Teraz można się posilić, zjeść wyśmienitą 
kiełbaskę, wygrać jakiś los na loterii fantowej czy też przelecieć 
się śmigłowcem.
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KALENDARIUMKALENDARIUM
Pod koniec sierpnia miało miejsce 
niecodzinne widowisko. Otóż na 
naszej brzosteckiej ziemi wylądo-
wał helikopter, a mieszkańcy na-
szej gminy mieli możliwość obej-
rzenia swoich posiadłości i okolicy 
z lotu ptaka. Ten krótki aczkol-
wiek emocjonujący lot wielu z nas 
dostarczył miłych wrażeń.



W rewanżowym spotkaniu 
podczas Turnieju Gmin Brzo-
stek - Wiśniowa, który odbył 
się pod koniec wakacji na tere-
nie Gminnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Brzostku, zwy-
ciężył Brzostek pokonując jed-
nym punktem rzeszowską gmi-
nę.



Pod koniec października dzie-
ci i młodzież mieli możliwość 
uczestniczenia w spotkaniu au-
torskim z tarnowskim poetą i 
prozaikiem Andrzejem Grabow-
skim. Spotkania odbyły się w 
Centrum Kultury, Czytelnictwa 
i Sportu w Brzostku, Szkole 
Podstawowej w Brzostku oraz 
Zespole Szkół Rolniczych w 

Kleciach.



Przy Centrum Kultury, Czytelnic-
twa i Sportu w Brzostku tworzy 
się zespół wokalno - taneczny o 
charakterze folklorystycznym. 
Czy spełnią się oczekiwania wielu 
mieszkańców aby brzostecka mło-
dzież powróciła do tradycji i po-
szła śladem swoich rodziców, któ-
rzy przed laty stawali swe pierwsze 
taneczne kroki na deskach sali ki-
nowej w Gminnym Ośrodku Kul-
tury? A podejrzewamy, że pod kie-
runkiem tego samego instruktora, 
który obecnie będzie prowadzić 
zajęcia, pani mgr Zuzanny Rogala

PODZIĘKOWANIE
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Brzost-
ku składa serdeczne podziękowania sponsorom 
loterii fantowej zorganizowanej podczas Turnieju 
Gmin Brzostek - Wiśniowa odbytego w sierpniu 
br.

1. Łucja i Zdzisław Lechwar
2. Wanda Wołowiec i Dorota Prokop
3. Jan Węgrzyn
4. Janusz Łącki
5. Elżbieta Jasik i Maria Kmiecik
6. Tadeusz Gotfryd
7. Henryka i Kazimierz Kolbusz
8. Wiesław Wojnarowski
9. Zofia Socha
10. Zbigniew Golec
11. Jan Piątek
12. Marek Tomaszewski
13. Zofia i Zdzisław Szczepanik
14. Paweł Kruszyna
15. Władysława Bajda
16. Artur Potrzeba
17. Barbara Wszołek
18. Ryszard Wypiór
19. Krystyna Godawska
20. Roman Trzeciak
21. Danuta Pruchnik
22. Anna Piękoś i Piotr Michalski
23. Joanna Sarnecka
24. Grażyna Kwiatkowska
25. Dariusz Lechwar
26. Zuzanna Rogala
27. Eugeniusz Żyra
28. Ewa Wnuk

Dziękujemy również kierownictwu sklepu „DE-
LIKATESY” p. Małgorzacie Drozd i p. Jackowi 
Nowakowi za pomoc w przygotowaniu i zorgani-
zowaniu Turnieju Gmin Brzostek-Wiśniowa.

WIELKA OBNIŻKA OPROCENTOWANIA
KREDYTÓW BS W BRZOSTKU

BRAKUJE CI PIENIĘDZY !

Weź kredyt w Banku od 1 10.1995r.

Zaciągając kredyt wygrywasz!

Pomyśl o inflacji, wzroście cen, podatków, oraz 
wielu innych niemiłych niespodziankach.

Na przykład:

 pobierając kredyt w wysokości 1.000 zł na 
okres l roku, oprocentowany 36% w stosunku 
rocznym, przy spłatach miesięcznych zapłacisz 
odsetki w kwocie 196,32 zł

 pobierając kredyt w wysokości 500 zł na 
okres 6 miesięcy, oprocentowany 32% w stosun-
ku rocznym, przy spłatach miesięcznych zapła-
cisz odsetki 46,53 zł

 a kredyt 500 zł na okres 3 miesięcy, oprocen-
towany 28% w stosunku rocznym przy spłatach 
miesięcznych zapłacisz odsetki tylko 23,34 zł

BS w Brzostku udziela również kredytów na 
okres 1 miesiąca - oprocentowany 25% i 18 mie-
sięcy - 41%

ZAPRASZAMY
do korzystania z naszych usług
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SPORT
NAJMŁODSI I NAJLEPSI ?!

Od września br. utworzono przy LKS Brzostowianka dru-
żynę trampkarzy młodszych. Grają w niej uczniowie klas 
V i VI. Rezultaty młodych zawodników są bardzo zada-
walające: 6 meczów wygranych, l remis, l mecz przegrany 
przy 38 bramkach zdobytych i l straconej.
Od opiekuna drużyny seniorów trampkarze dostali dobrą 
piłkę i rękawice bramkarskie. Sprzęt ten został zakupiony 
z funduszy zebranych od osób wspierających finansowo 
LKS Brzostowianka. Skład: bramkarz - Mateusz Krajew-
ski; obrońcy - Krzysztof Ryndak, Sebastian Pisarek, Ma-
rian Wójcik, Sławomir Stawarz, Daniel Machura, Andrzej 
Szczygieł, Krzysztof Szczepanik; pomocnicy i napastnicy 
- Piotr Piątek, Marcin Janiga, Piotr Zyguła, Łukasz Socha, 
Mateusz Potrzeba i kapitan zespołu, najlepszy zawodnik 
i zdobywca największej ilości bramek - Marcin Juszkie-
wicz. Opiekun drużyny - p. Edward Betlej.

Drużyna Trampkarzy

NASI W III LIDZE!!!
Drużyna sekcji tenisa stołowego LKS Brzostowianka w rozgrywkach 
ligowych sezonu  94/95  zajęła I miejsce zapewniając sobie awans do III 
ligi.  W rozgrywkach tej ligi biorą udział następujące drużyny: 
 l. KSOS Kraków
 2. KS Gorce II Nowy Targ
 3. MKS „Radość” II Gorlice
 4. KS „Gorce” I Nowy Targ
 5. SKS Sufczyn
 6. LKS Brzostowianka
 7. LKS „Wisła” Szczucin
 8. SKS „Start” Nowy Sącz
 9. LKS „Harnaś” Browar II Tymbark
 10. MLKS „Dąbrovia” II Dąbrowa Tarnowska
 11. LZS Biała Niżna
 12. KS „Podgórze” II Kraków
W pierwszych dwóch meczach drużyna LKS Brzostowianka doznała po-
rażek z SKS Sufczyn - 2:16 i „Wisłą” Szczucin 8:10. W I wojewódzkim 
Turnieju Klasyfikacyjnym tenisa stołowego rozgrywanym w Tarnowie w   
dniu 8.10.1995r. dwóch zawodników naszego klubu: Leszek Prokuski i 
Stanisław Tyburowski uplasowało się w pierwszej 16. na 35. startują-
cych. Drużyna LKS Brzostowianka zgłosiła swój udział w rozgrywkach 
o Puchar Polski. W pierwszych spotkaniach na szczeblu wojewódzkim 
spotkali się: LKS Brzostowianka I - SKS Sufczyn III oraz DK Kraków 
- LKS Brzostowianka II. Oba mecze wygrały nasze drużyny.

S. KRÓL

PODZIĘKOWANIE !!!
Zawodnicy i opiekun drużyny piłkar-
skiej  LKS Brzostowianka serdecznie 
dziękują wszystkim osobom i  insty-
tucjom za finansowe wsparcie druży-
ny. 
Lista sponsorów:
1. Jan Węgrzyn
2. Marek Tomaszewski
3. Wiesław Wojnarowski
4. Jan Szybist
5. Małgorzata Drozd
6. Wiesław Zięba
7. Kazimierz Kolbusz
8. Ryszard Wypiór
9. Bożena Kania

10. Kazimierz Kwiatkowski
11. Zdzisław Lechwar
12. Wanda Wołowiec
13. Piotr Michalski
14. Zofia Szpak
15. Ewa Wnuk
16. Adam Sterkowicz
17. Jan Szczepanik
18. Tadeusz Gotfryd
19. Eugeniusz Łazowski
20. Leszek Bieniek
21. Leszek Kaput
22. Jan Zdziarski
23. Edward Drąg
24. Waldemar Ondyczy
25. Jerzy Bonarek
26. Ludwik Gawron

27. Jan Piekarczyk
28. Zbigniew Golec
29. Wacław Zdziarski
30. Marek Skladanowski
31. Władysław Lemek
32. Hurtownia PRINSTAL
33. Hurtownia PHU EMAR
34. Bank Spółdzielczy w Brzostku

Nowi ofiarodawcy będą mile widzia-
ni, a redakcja „Wiadomości” chętnie 
ponownie zamieści ich listę.
Specjalne podziękowania należą się 
Panu Leszkowi Bieńkowi za aku-
styczną oprawę spotkań piłkarskich.

DZIĘKUJEMY !!!

„CZY BĘDZIEMY W OKRĘGÓWCE?”

Zestawienie wyników meczów rozgrywek o 
mistrzostwo Klasy „A” na jeden mecz przed 
końcem kolejki.

KS Wisłoka II -LKS Brzostowianka-1:2 LKS 
Brzostowianka - Wolania - 5:1 
Czarnovia - Brzostowianka - 2:0 
LKS Brzostowianka - Podkarpacie-Baszta - 2:2 
LKS Brzostowianka - LZS Grudna Górna - 3:2 
LZS Paszczyniak - LKS Brzostowianka - 1:1 
LKS Brzostowianka - Biała Lubaszowa - 7:0 
LZS Powiśle - LKS Brzostowianka - 3:2 
LKS Brzostowianka - Orzeł Pilcza - 3:1 
LKS Brzostowianka - Orzeł Lisia G. - 6:2 
LZS Pogoria - LKS Brzostowianka - 0:1 
LKS Brzostowianka - LZS Parkosz - 2:1 
LZS Podborze - LKS Brzostowianka - 2:2 
LKS Brzostowianka - LZS Nowa Jastrząbka 1:3
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PREFERENCYJNE KREDYTY 
ROLNICZE

1. Kredyty inwestycyjne na utworzenie lub  
urządzenie gospodarstwa rolnego.

Otrzymać go mogą rolnicy, którzy nie przekroczyli 
czterdziestego roku życia, ukończyli przynajmniej 
szkołę zawodową rolniczą lub mogą udokumento-
wać trzyletni okres pracy w gospodarstwie. 
Oprocentowanie - 7% rocznie.
- max. okres kredytowania do 8 lat
- karencja w spłacie kapitału do 2 lat
Przeznaczenie kredytu:
- na zakup maszyn i urządzeń rolniczych,
- na budowę i modernizację budynków gospodar-

czych,
- zakładanie plantacji wieloletnich
Udział środków własnych wynosi 30% kosztów in-
westycji.

2. Kredyty inwestycyjne na zakup gruntów rolnych.

Oprocentowanie - 7% rocznie.
- okres kredytowania do 15 lat
- w tym 2 lata karencji w spłacie kapitału
Przeznaczenie:
- na zakup gruntów rolnych na powiększenie gospo-

darstwa,
- na zakup gruntów rolnych na utworzenie gospodar-

stwa rolnego o powierzchni powyżej 3,95 ha - dla 
rolników do 40 roku życia.

Warunki kredytu:
- powiększenie gospodarstwa rol-
nego - maksymalnie do 100 ha fi-
zycznych lub przeliczeniowych,
- cena zakupu nie może przekro-

czyć cen rynkowych na danym terenie, 
- zakupione grunty rolne w planie zagospodarowa-

nia mają przeznaczenie rolne,
- nie podlega kredytowaniu zakup lasów, parków, 

stawów, jezior, ogródków działkowych oraz dzia-
łek rekreacyjnych.

Maksymalna kwota kredytu do 300000 zł na jedno 
gospodarstwo rolne - wymagany udział środków 
własnych - 20%.

3. Kredyty inwestycyjne 20 procentowe.

- okres kredytowania do 8 lat,
- w tym l rok karencji w spłacie kredytu.
Przeznaczenie:
- na budowę budynków gospodarczych,
- na modernizację budynków gospodarczych.
- na zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych 

/w tym używanych/,
- na zakup gospodarstwa, zakładanie plantacji wie-

loletnich.
Wymagany udział środków własnych - 20%.
Wysokość kredytu do 300000 zł
Zainteresowanych zapraszamy do biura ODR w 
Brzostku.

ODR Brzostek 
Maria JEDYNAK

NAGRODY !!
Za rozwiązanie obu konkursów z poprzedniego numeru nagrodę otrzymuje 
Pan Aleksander Szczepański oraz wylosowani autorzy trafnych rozwiązań 
krzyżówki: Marian Wójcik, Paulina Bieniek i Łukasz Łępa. 

Zapraszamy do nowych konkursów!

Paulina Bieniek i Łukasz Łępa z nagrodami       fot. U. Wojnarowska

11 Listopada br. 
w Kościele Parafialnym w Brzostku 
odbyła się uroczystość poświęcenia 
sztandaru Koła Gminnego Związku 
Kombatantów i Byłych Więźniów Po-
litycznych. Po mszy św. przed pomni-
kiem na rynku oraz przed tablicami 
pamiątkowymi na Urzędzie Gminy i 
na Domu Kultury złożone zostały wią-
zanki kwiatów, a w budynku Gminne-
go Ośrodka Kultury odbyła się krótka 
część artystyczna. O okolicznościach w 
jakich doszło do poświęcenia sztanda-
ru dowiedzieliśmy się z przemówienia 
prezesa Związku Kombatantów mgr 
Tadeusza Kopacza, a referat okolicz-
nościowy przygotowany i wygłoszony 
został przez prezesa Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Brzosteckiej mgr Wie-
sława Stanaszka.
 Część oficjalną uświetnił mon-
taż słowno - muzyczny w wykonaniu 
młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych 
w Brzostku przygotowany pod kierun-
kiem mgr Anny Hudyma. Po części ar-
tystycznej odbyło się spotkanie człon-
ków Związku Kombatantów.
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SPORTPIŁKARSKA KLASA „A”
GRUPA I

Błękitni Krzeczów - Start - 77 Biado-
liny Szlacheckie 1:0 (0:0) (Podgórski 
52). Sędziowali: S. Pasek, J. Lecho-
wicz, J. Kotapka z Tarnowa. Żółte 
kartki: G. Strąg - Legutko. Widzów: 
100. Błękitni: Panna - Szczypciak, Z. 
Jagła, Bębenek - Gnutek, G. Strąg, 
Surma, Wolnik - Sitko (70, B. Jagła), 
P. Strąg, Podgórski.
Start - 77: K. Fikas - Cebula, Dzier-
wa, Pudło, P. Fikas - Dubiel, Curyło, 
Jurek, Martyniuk - Ogar, Legutko. 
Pierwsza odsłona przebiegała pod 
znakiem obustronnych ataków nie 
zakończonych zdobyciem bramki na 
skutek uważnej gry formacji obron-
nych. Po zmianie stron inicjatywę 
przejęli gospodarze i wykorzystując 
moment nieuwagi Startu - 77, prze-
prowadzili akcję zakończoną prosto-
padłym podaniem T. Strąga i skutecz-
nym uderzeniem Podgórskiego. Po 
stracie gola przyjezdni do końcowego 
gwizdka mocno zagrażali bramce do-
skonale broniącego Jana Panny (gra-
jący trener), któremu w głównej, mie-
rze Błękitni zawdzięczają kompletną 
zdobycz. W Starcie z bardzo dobrej 
strony zaprezentowali się bracia Fika-
sowie. Na uwagę zasługuje (co odno-
towujemy z radością) wzorowa posta-
wa tarnowskiej trójki sędziowskiej.
Bocheński KS II - Szreniawa Nowy 
Wiśnicz 4: l (2:1) (Nosek 2, Bienias 
2 - Czaja). Okocimski II Brzesko - 
Orzeł Cikowice 1:1 (1:1) (Siedler -sa-
mobójcza). Victoria Porąbka Uszew-
ska - Iva Iwkowa 2:2 (1:2) (Mleczko, 
Wróbel - S. Strzelec, M. Strzelec). 
Poręba Spytkowska - Drwinka Drwi-
na 3:2 (1:1) (Sowa 2, Kasperczyk 
- Kubas, Wiesław Matusik). Rzeza-
wianka Rzezawa - Żubr Gawłówek 
1:1 (0:0) (dla gospodarzy - Cieśla). 
Strażak Mokrzyska - Piast Łapanów 
2:2 (0:0). Z powodu nieobecności go-
ści nie odbyło się spotkanie Naprzód  

Sobolów - Pogoń Stanisławice.
1. Okocimski II  13 32 40:14
2. Szreniawa   13 29 28:18
3. Rzezawianka  13 27 27:12
4. Żubr    13 24 32:14
5. Bocheński II  13 23 25:16
6. Piast    13 22 26:24
7. Orzeł    12 19 15:11
8. Strażak   13 18 12:14
9. Naprzód   12 17 19:22
10. Start-77   13 15 25:25
11. Victoria   13 15 25:27
12. Błękitni   13 13 17:27
13. Drwinka   13 11 18:26
14. Iva     13 8 15:27
15. Poręba    13 6 16:34
16. Pogoń    11 6 15:44
Spotkanie Orzeł - Pogoń (10:1), prze-
rwane w 78 minucie z powodu złej 
widoczności zostanie powtórzone.

GRUPA II
Pogórze Pleśna - Wietrzychowice 
0:0. Dunajec Mikołajowice - Unia 
Niedomice 3:2 (1:1) (Surowiecki, 
Smoleń, Gajdur - P. Bogacz, Załę-
ski). Ruda - Łęgowa Łęg Tarnowski 
5:2 (2:2) (Głowacki 2, Boryczko 2, 
Rogoziński - Wilk, Tomala). Odpo-
ryszów Gosławice 3:0 (1:0) (Wie-
czorek 2, Mendala). Leśnik Gromnik 
- Radar Łętowice 2:2 (1:2) (Brach, 
Pichner -Ogar 2). Olimpia Biskupi-
ce Radłowskie - Buchcice 0:4 (0:0) 
(Mitera 2, Hudyka, Bartkowski). 
Nieciecza - Olszynka Ołpiny 6:0 
(2:0) (Kusior 2, Kaczkówka 2, Sta-
rzec, Pieroń). Radłowia Radłów -
Bobrovia Bobrowniki Małe 3:1 (1:0) 
(dla gości - Mróz).
1. Buchcice   13 37 39:5
2. Dunajec   13 33 35:11
3. Pogórze   13 25 28:13
4. Nieciecza   13 25 25:24
5. Olszynka   13 23 34:36
6. Odporyszów  13 22 41:24
7. Rudka    13 20 26:24
8. Łęgovia   13 19 24:29

„OBOK BOISKA”
Kto uważnie oglądał ostatnie mistrzostwa świata w piłce 
nożnej, które odbywały się w USA, ten zapewne widział 
na widowniach stadionów dużą liczbę kobiet z zaintere-
sowaniem oglądających mecze. Takie zjawisko nieczę-
sto można zobaczyć na naszych stadionach. Co jest tego 
przyczyną? Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest 
z pewnością panujące na widowniach chamstwo i wulgar-
ny język kibiców. Nie należy bowiem do przyjemności 
sąsiedztwo, przez prawie dwie godziny, pijanych i przekli-
nających pseudo-kibiców.

Często dodatkowym pretekstem do agresywnego zacho-
wania się kibiców jest postawa sędziego zawodów. Tak sy-
tuacja miała ostatnio miejsce na kilku meczach LKS Brzo-
stowianka. Efektem skandalicznego zachowania widzów i 
nienajlepszego zawodników była rozprawa dyscyplinarna 
władz klubu w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Tar-
nowie i ukaranie 3 zawodników czerwonymi kartkami, co 
jest równoznaczne z osłabieniem drużyny na kilka naj-
bliższych spotkań. I choć przebieg meczu Brzostowianka 
- Podgrodzie napawa optymizmem to ciągle i kibice, i za-
wodnicy pamiętać powinni, że sędzia na boisku ma rację 
nawet jeśli jej nie ma!

aa

9. Radar    13 17 28:26
10. Gosławice  13 15 29:33
ll.Wietrzych.   13 14 18:32
12. Bobrovia   13 12 23:31
13,Radłovia   13 10 26:32
14. Leśnik    13 10 22:38
15. Olimpia   13 8 13:37
16. Unia    13 7 25:41

GRUPA III
Orzeł Pilcza Żelichowska - Czarno-
via Czarna Tarnowska 0:4 (0:2) (G. 
Knych 2, Majka, samobójcza). Grudna 
Górna -Wołania Wola Żelichowska 0: 
l (0:1) (P. Lis). Paszczyniak Paszczy-
na - Wisłoka II Dębica 1:7 (1:6) (M. 
Świętoń - Pasek 4, Starzec 2, Podgór-
ski). Biała Lubaszowa - Podkarpacie 
Pustynia 2:4 (1:0) (samobójcza, Wi-
śniewski - Ł. Kucharski, W. Wantuch, 
Olechowski, Zołotar). Brzostowianka 
Brzostek - Nowa Jastrząbka 1:3 (1:1) 
(Nazimek - Ogorzelec, Wilk, Jachym). 
Pogoda Pogórska Wola - Parkosz 2:2 
(1:1) (dla gospodarzy - Kułakowski, 
K. Kapustka). Powiśle Bolesław - 
Nagoszyn 2:3 (2:0) (dla gospodarzy 
Chrzan 2). Orzeł Lisia Góra - Podbo-
rze - Zgórsko 0:3 (0: 1).
1. Wisłoka II  14 34 55:12
2. Czamovia   14 31 30:15
3. Brzostowianka 14 27 37:21
4. Podkarpacie  14 23 28:20
5. Wołania   14 23 19:16
6. Parkosz   14 22 26:18
7. Pogoria   14 20 18:20
8. Biała    14 19 20:27
9. Podborze   14 18 15:17
10. Nagoszyn   14 16 25:33
11. NowaJastrz.  14 16 30:28
12. Powiśle   14 15 31:37
13. Pilcza Żelich.  14 14 19:34
14. Paszczyniak  14 13 20:38
15. Grudna G;  14 12 21:35
16. Lisia Góra  14 7 14:37

(dnie)



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE

20

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, Centrum Kultury, 
Czytelnictwa i Sportu w Brzostku, Rada Gminy w Brzostku
Redaguje zespół: red nacz. Urszula Wojnarowska, Andrzej Cholewiak, Dorota 
Dziedzic, Krzysztof Dziedzic, Wanda Lisowska, Elżbieta Michalik, Zuzanna 
Rogala, Genowefa Tomaszewska
Druk: Zakład Poligraficzny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Tarnowie
Adres redakcji: Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu  w Brzostku, ul. 20 
Czerwca,  33-125 Brzostek

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie od-
powiada. Publikując materiał na-
desłany redakcja nie bierze odpo-
wiedzialności za treść, która może 
być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

L O G O G R Y F

Odpowiedzi z określeniem położenia przedstawione-
go obiektu należy przesłać do redakcji „Wiadomości 
Brzosteckich”

Znaczenie wyrazów:
1. Hekubie śniło się, że ją urodziła
2. Czeka każdego człowieka po śmierci
3. Melodia kuranta
4. Sąd skorupkowy w Starożytnych Atenach
5. Dziadek ojca
6. Na przykład Chińczyk lub Wietnamczyk
7. Druga część trylogii Jerzego Żuławskiego
8. Order angielski „do pończoch”
9. Postać leku
10. Pływał 20 lat po morzu
11. Autor książki „Włóczęgi północy”
12. Tragicznie zmarły w kosmosie kosmonauta radziecki zgi-

nął 24.04.1967r. na statku Sojus I
13. Knajpa na Dzikim Zachodzie w USA
14. Wyposażenie łóżka
15. Pojazd „chętka do czegoś”
16. Może być morski, kontynentalny, górski, nizinny
17. Hermafrodyta
18. Polski pisarz, twórca książek o treści religijnej i obyczajo-

wej, historycznej
19. Nadzieja Ojca Świętego
20. Zimorodek australijski wydający głos podobny do ludzkie-

go śmiechu, czytaj A.Szklarski „Tomek wśród kangurów”
21. Słoń epoki lodowcowej
22. Zmarły słynny autor polski o imieniu Juliusz, twórca ze-

społu teatralnego „REDUTA”
23. Autor „Trzech Budrysów”
24. Nazwisko kierownika Ośrodka Budownictwa Wiejskiego, 

dawniej SUW w Brzostku. Takie samo nazwisko posiadał 
odtwórca roli Lenina w sztuce „Kuranty Kremlowskie”

25. Groźna choroba wywołana przez paciorkowca, dawniej 
nawet śmiertelna

26. Aktor o imieniu Bogumił, odtwórca roli Jurdain w sztuce 
Moliera „Mieszczanin Szlachcicem”

27. Okres w studiach uniwersyteckich

Hasło logogryfu należy przesłać do redakcji „Wiadomości”: 
CKCziS, ul. 20 Czerwca, 33-125 Brzostek.

CO TO ZA MIEJSCE




