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OD REDAKCJI   

zanowni Państwo, kończy się kolejny rok wyda-
wania naszej gazety. Po rocznej przerwie udało 
się nadgonić miniony czas i wydawać pismo w 

dwumiesięcznym cyklu wydawniczym.  
 Nowy skład redakcji ciągle się uczy i stara udo-
skonalać swoją pracę. W ciągu pół roku udało się 
wydać 4 numery pisma. Sytuacja wydawnicza nie 
sprzyja działalności prasowej. Przekształcenie Wo-
jewódzkiego Ośrodka Kultury w Tarnowie w Agencję 
Rozwoju Regionalnego spowodowało dwu i pół krot-
ny wzrost kosztów wydawania naszej gazety. Aby 
sprostać nowym warunkom i mieć większy wpływ na 
jej kształt spróbowaliśmy złoŜyć ten numer sami, ko-
rzystając z komputerów Szkoły Podst. w Brzostku i 
zrozumienia Dyrekcji. 
 Do tej pory finansowo wspierała nas Rada Gmi-
ny. Mamy nadzieję, w przyszłym roku równieŜ bę-
dziemy mogli korzystać z jej wsparcia. 
 Do słabych punktów naszej pracy naleŜy kolpor-
taŜ. Za dotychczasową pomoc dziękujemy wszyst-
kim, którzy biorą udział w rozpowszechnianiu naszej 
gazety. 
 Mało wykorzystywana była, do tej pory, przez Za-
rząd i Urząd Gminy funkcja informacyjna gazety. 
„Wiadomości Brzosteckie” są bowiem jedynym lo-
kalnym medium, które mogłoby  informować miesz-
kańców gminy o działalności  władz gminnych.  
 Istnienie prasy lokalnej świadczy o dbałości 
władz o rozwój samorządności lokalnej, przejawem 
której jest m. in. gazeta lokalna  
 W pierwszym tegorocznym numerze chcieliby-
śmy przekazać Państwu Ŝyczenia pomyślności, ra-
dości i zdrowia w Nowym Roku 1996.  
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JAK WYBIERALI ŚY PREZYDENTA
 

leksander Kwaśniewski został 
wybrany prezydentem RP. Objął 

urząd następnego dnia po upływie ka-
dencji Lecha Wałęsy, czyli 23 grudnia. 
 Na Kwaśniewskiego głosowało 
51,72% wyborców, na Wałęsę 
48,28%. RóŜnica wynosiła 646.263 
głosy. 
 Frekwencja wyniosła 68,23%. 
Kwaśniewski zwycięŜył w 34 woje-
wództwach, w 15 - Wałęsa. 
 W województwie tarnowskim 
L. Wałęsa otrzymał 69,89% gło-sów, 
A. Kwaśniewski - 30,14%, frekwencja 
- 68,94%. 
 W naszej gminie wybory w obu 
turach przebiegały następująco: 

 

 
PIERWSZA TURA GŁOSOWANIA W GMINIE BRZOSTEK 

0,02%

0,04%

0,26%

0,84%

1%

1,38%

2,36%

3,28%

5,20%

8,74%

10,08%

17,32%

50,46%

Bubel

Piotrowicz

Koźluk

Korwin-Mikke

Pietrzak

Zieliński

Gronkiewicz

Lepper

Kuroń

Pawlak

Olszewski

Kwaśniewski

Wałęsa

 Brzos- 
tek 

Bukowa Janusz- 
kowice 

Nawsie 
Brzost. 

Kamie- 
nica G. 

Grudna 
Górna 

Głobi- 
kówka 

Siedlis- 
ka B. 

Gorze- 
jowa 

Kamie- 
nica D. 

Prze- 
czyca 

Razem 

1. Bubel Leszek 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
2. Gronkiewicz- Waltz 35 6 5 11 11 9 3 13 10 3 12 118 
3. Korwin - Mikke 32 0 5 2 2 0 0 0 0 0 1 42 
4. Koźluk Tadeusz 5 1 0 2 0 1 1 2 1 0 0 13 
5. Kuroń Jacek 91 17 5 25 22 17 3 32 14 10 24 260 
6. Kwaśniewski A. 311 45 67 149 58 37 12 89 17 28 53 866 
7. Lepper Andrzej 17 9 14 33 13 11 6 19 22 4 16 164 
8. Olszewski Jan 126 27 186 33 28 22 7 30 9 22 14 504 
9. Pawlak Waldemar 57 7 75 37 35 42 50 52 11 20 51 437 
10.Pietrzak Jan 20 1 5 5 8 2 0 5 1 1 2 50 
11.Piotrowicz K. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
12.Wałęsa Lech 475 94 196 228 247 300 82 335 166 139 261 2523 
13.Zieliński Tadeusz 40 4 4 8 4 1 0 7 0 0 1 69 

Ilo ść gł. waŜnych 1210 211 562 533 430 442 164 584 251 227 435 5049 
Ilość gł. niewaŜnych 37 7 3 18 15 26 6 9 6 11 19 157 
Ilość gł. oddanych 1247 218 565 551 445 468 170 593 257 238 454 5206 

Ilo ść uprawnionych  2033 402 898 1044 733 754 290 1037 529 357 779 8856 
Frekwencja w % 61,3 54,2 62,9 52,7 60,7 62,0 58,6 57,1 48,5 66,6 58,2 58,78 

 
 

DRUGA  TURA  GŁOSOWANIA  W  GMINIE  BRZOSTEK 
 

 Brzos- 
tek 

Bukowa Janusz- 
kowice 

Nawsie 
Brzost. 

Kamie- 
nica G. 

Grudna 
Górna 

Głobi- 
kówka 

Siedlis 
ka B. 

Gorze- 
jowa 

Kamie- 
nica D. 

Przeczy-
ca 

Razem 

1. Kwaśniewski A. 552 98 158 288 124 108 85 175 69 71 117 1845 
2.Wałęsa Lech 788 138 449 347 372 423 135 525 248 189 416 4030 

Ilo ść gł. waŜnych 1340 236 607 635 496 531 220 700 317 260 533 5875 
Ilość gł. niewaŜnych 31 10 6 21 10 8 5 10 8 6 8 123 
Ilość gł. oddanych 1371 246 613 656 506 539 225 710 325 266 541 5998 
Ilo ść uprawnionych 2010 400 899 1045 734 751 286 1043 527 360 772 8827 
Frekwencja w % 68,20 61,50 68,18 62,77 68,93 71,77 78,67 68,07 61,66 73,88 70,07 67,95 

 

A 



WIADOMOŚCI  BRZOSTECKIE 

 3 

 

 

               

W  całej gm in ie

31,40%

68,60%

K w a śn iew sk i W ałęsa L ech
  

opracowanie statystyczne:   I. Nosal 

 

 Informacja Rady Gminy 
w Brzostku  

 dniu 8 grudnia odbyła się kolejna sesja Rady Gminy w 
Brzostku. JuŜ przed jej rozpoczęciem dało się zauwaŜyć 

szczególne zainteresowanie obradami mieszkańców gminy, którzy 
bardzo licznie przybyli na salę obrad. Jak się wydaje na tak liczną 
frekwencję mieszkańców wpłynął jeden z proponowanych punk-
tów obrad tj. rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wójta Gminy.  
 Gorzej wyglądała sprawa obecności radnych. Po raz pierwszy 
odnotowano nieobecność 7 radnych w tym dwóch, którzy podpisali 
wniosek o odwołanie Wójta (złoŜony na poprzedniej sesji).W tej 
sytuacji juŜ na wstępie padł wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
punktu dotyczącego odwołania i przeniesienia go na sesję następ-
ną. Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie. Wyczuwalne na 
sali emocje opadły , kilka osób opuściło obrady. 
 Dalsza część sesji przebiegała zgodnie z proponowanym po-
rządkiem. Wójt złoŜył informację z działalności Zarządu Gminy:  
◊ zakończone zostały prace na drogach (ze względu na pogodę 

oraz  potrzebę wyszukania środków na zakup samochodu stra-
Ŝackiego  

◊ zakupiono nowy samochód Ŝuk, stary przekazano do OSP w  
Siedliskach Bogusz,  

◊ telefonizacja dobiega końca, centrala została zamontowana, 
trwa  podwieszanie światłowodu do Dębicy. Na ten cel potrze-
ba jeszcze  ok. 860 mln starych złotych - uzyskano na tą inwe-
stycję dotację z Warszawy  

◊ większość prac kanalizacyjnych na Przedmieściu wykonano,  
czynione są starania o dotację na sfinalizowania tego zadania, 

◊ zakończono budowę wodociągów w Siedliskach Bogusz nato-
miast w  Grudnej Górnej wykonane zostały 3 zbiorniki i 700 
metrów  przyłącza, 

◊ zakończone zostały takŜe prace przy Domu Ludowym 
w Bączałce i Kamienicy Górnej. 

 

BudŜet ogólnie realizowany jest prawidłowo, nie zabraknie  
środków na planowane zadania w roku bieŜącym. Podjęto uchwałę 
w  sprawie zmian w budŜecie gminy Przeniesione zostały środki z:  

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 6.600 zł 
kładka w Kamienicy Dolnej 5.500 zł 
rezerwa budŜetowa 4.277 zł 
niewykorzystane środki na drogach 33.123 zł 

ogółem: 49.500 zł 

Środki te przeznaczone zostały na: 

kanalizację Brzostka - Przedmieście 26.500 zł 
samochód  dla OSP Nawsie Brzosteckie 20.000 zł 
dofinansowanie Ośrodka Zdr. w SmarŜowej 3.000 zł 

ogółem: 49.500 zł 
  
 Podjęta została równieŜ uchwała w sprawie sprzedaŜy w dro-
dze przetargu nieruchomości gruntowych połoŜonych we wsiach: 
Brzostek, Wola Brzostecka, Zawadka Brzostecka a będących wła-
snością mienia komunalnego Gminy Brzostek.  
 Przedstawiony został projekt budŜetu na rok 1996.  
 Rada przyjęła wniosek, aby środki z podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych przeznaczyć do dyspozycji rad sołeckich - tak 
jak to miało miejsce w ubiegłych latach.  
 Dalsza analiza i prace nad przekazanym projektem będą pro-
wadzone we wszystkich Komisjach Rady, a wnioski i propozycje 
zmian przekazywane Zarządowi 
i Radzie do chwili jego ostatecznego zatwierdzenia tj. najpóźniej 
do 31 marca 1996 r.  

 
 
 
Inspektor d/s Rady Gminy  

W. Lisowska 
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Kamienica D.

Gorzejowa

Siedliska B.

Głobikówka

Grudna G.

Kamienica G.

Nawsie B.

Januszkowice

Bukowa

Brzostek Wałęsa Lech

Kwaśniewski A.
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Z prac Rady Gminy 

 

Ostatnia  sesja  
statnia w tym roku sesja Rady Gminy zwołana na dzień 
29 grudnia  miała bogaty program, który tyczył wielu 

bardzo waŜnych spraw gminy.  
 Otwierając sesję p. Przewodnicząca złoŜyła wszystkim 
mieszkańcom gminy Ŝyczenia odpowiedzialności za czyny i 
słowa, tolerancji i odwagi w głoszeniu swoich poglądów. To 
ostatnie Ŝyczenie Redakcja wzięła sobie szczególnie do serca.  
 Gro czasu poświęcono ustaleniu wysokości podatków pła-
conych w 1996 roku. Było duŜo propozycji ze strony Zarządu, 
poszczególnych komisji oraz radnych. W efekcie wysokość 
podatków wygląda następująco.  
Podatek rolny ustalany na podstawie ceny 1 q Ŝyta 
(1q wyceniono na 18 zł) wynosił będzie 45zł z jednego ha na 
cały rok. Jest to jedyny podatek uchwalony w takiej samej wy-
sokości jak w roku ubiegłym.  
Podatki od nieruchomości wyglądają następująco;  
a) z podatku od budynków mieszkalnych zwolnieni są wszy-

scy  
b) podatek od budynków lub ich części związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 
6 zł za m2  

c) podatek od pozostałych budynków lub ich części 
określono na 1,5 zł za m2  

d) podatek od gruntów związanych z działalnością gospodar-
czą inną niŜ rolnicza i leśna wynosić będzie 0,20 zł od 1 
m2 

e) od pozostałych gruntów w zaleŜności od wielkości działki 
ustalono następujące kwoty: 
 do 0,20 ha             -  0,02 zł za m2 
 od 0,21 ha  -  1 ha -  0,01 zł za m2 

 DuŜo emocji wywołało ustalenie wysokości podatków od 
środków transportu. Po dyskusji postanowiono obniŜyć pro-
ponowane przez ministra finansów stawki od: 

• ciągników rolniczych z silnikiem o poj. 4000cm3 
o połowę i ustalić je w wysokości 15 zł 

• przyczep o ładowności 1 - 5 ton do kwoty 20 zł 

• motorowerów, motocykli i samochodów osobowych 
z silnikiem o poj. do 1500 cm3 o 10% od proponowanych 
stawek. 

Właściciele samochodów wyposaŜonych w katalizatory spalin 
będą płacić podatek obniŜony o 25%. 
 Zmiany w budŜecie gminy to chyba jedyny stały punkt 
sesji Rady Gminy. Tak częste i radykalne przesunięcia pienię-
dzy w budŜecie świadczą o wydawaniu ich niezgodnie z wcze-
śniej uchwalonym planem. Przykładem takich działań jest nie-
zrealizowanie budowy chodnika Brzostek - Klecie i jednocze-
sne przesunięcie ponad 
20 tys. zł z zadań określonych jako drogi i chodniki na inne 
cele. 
 Następnie zajęto się całym pakietem spraw związanych z 
nowymi zasadami finansowania szkół. Uchwalono Statut Ze-
społu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 

i Przedszkoli w Brzostku i powołano w/w zespół jako część 
Urzędu Gminy. Zmieniono regulamin organizacyjny Urzędu 
Gminy. 
 Przesunięto rozpatrywanie projektu uchwały o oddzieleniu 
Biblioteki Gminnej od Centrum Kultury na inny termin. 
 Najwięcej kontrowersji, szczególnie u osób obserwujących 
obrady wzbudził wniosek Wójta Gminy o odwołanie p. Skarb-
nik Ireny Nosal. W tajnym głosowaniu 
20 głosami „za” przyjęto wniosek o odwołaniu skarbnika. 
Radni zaŜyczyli sobie aby w protokole zapisano, Ŝe 
p. I. Nosal kierować będzie nowo powstałym Zespołem  Eko-
nomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli. 
 Radni odsunęli, do chwili zakończenia kontroli przez RIO, 
rozpatrywanie wniosku o odwołanie wójta. Zdziwienie wzbu-
dzał fakt, Ŝe ta sama grupa radnych, która uniemoŜliwiła z 
powodu swej nieobecności rozpatrzenie tego wniosku na po-
przedniej sesji, teraz domagała się zamknięcia tej sprawy. 
 Warto moŜe jeszcze wspomnieć o wniosku wysuniętym 
przez wójta i popartego przez radnych o nieudzielaniu głosu w 
czasie sesji osobom, które nie są radnymi bądź pracownikami 
Urzędu Gminy. Uchwalony wniosek wykluczał udzielanie 
głosu sołtysom, którzy mają pełnić rolę doradczą. Doradzanie 
w ostatniej części sesji przeznaczonej na zapytania i interpela-
cje mija się z celem, czego nie zauwaŜyli niektórzy radni. Je-
den z sołtysów określił to wydarzenie krótko i dosadnie „Za-
proszenie na sesję nadaje się do podtarcia.........”. Biorąc pod 
uwagę wniosek z poprzedniej sesji o utajnieniu obrad i ten 
o udzielaniu głosu tylko radnym moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe 
podejmowane są ciągle próby pozbycia się kontroli społecznej 
i aktywnego udziału społeczeństwa 
w obradach Rady Gminy. Ustalenia Rady Gminy słuŜyć mają i 
podejmowane są w imieniu społeczeństwa. MoŜe warto więc 
było by liczyć się z jego głosem. Nikt z nas nie jest przecieŜ 
nieomylny. 
 Innym dającym się zauwaŜyć mankamentem był brak 
w czasie obrad Radcy Prawnego. Prawne rady p. Radcy przy-
dadzą się nie tylko radnym, ale równieŜ niektórym pracowni-
kom Urzędu. 

O 

 

Pierwsza Ogólnopolska Wystawa 
Gazet Lokalnych i Polonijnych.  

 
 1grudnia 1995 roku w nowym lokum Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Krakowie otwarto Pierwszą 
Ogólnopolską Wystawę Gazet Lokalnych i Polonij-
nych. Inicjatorem tej wystawy było Polskie Stowa-
rzyszenie Prasy Lokalnej , którego członkiem jest 
równieŜ nasza gazeta.  
 Ekspozycję moŜna zwiedzać do końca lutego 
1996 r.  
 Mając na uwadze oddalenie Brzostku od Krakowa 
Redakcja „Wiadomości Brzosteckie” wraz z Bibliote-
ką Gminną zorganizowała w Domu Kultury małą  
namiastkę wystawy krakowskiej. MoŜna tam porów-
nać naszą gazetę z  gazetami lokalnymi z róŜnych 
stron Polski.  
 

U. Wojnarowska 
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Akcja na rzecz Biblioteki 
Jagiello ńskiej w Krakowie   
 

Szanowni Pa ństwo,   
 

ładze Uniwersytetu Jagiellońskie-
go zwracają się z prośbą 

o wsparcie dzieła rozbudowy skarbnicy 
kultury narodowej - Biblioteki Narodo-
wej. 
 Historia Biblioteki Jagiellońskiej się-
ga początków istnienia Akademii Kra-
kowskiej. Obecnie Biblioteka Jagielloń-
ska pełni funkcję biblioteki głównej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, publicz-
nej biblioteki centralnej 
w zakresie nauk społecznych. 
 Dostęp do zbiorów bibliotecznych 
od pewnego czasu staje się coraz ła-
twiejszy dzięki prowadzonej na szeroką 
skalę komputeryzacji. 
 Gromadzenie coraz większej ilości 
ksiąŜek, czasopism i innych wydaw-
nictw, któremu nie towarzyszyły odpo-
wiednie inwestycje, spowodowało dra-
matyczne pogorszenie sytuacji bibliote-
ki. Pojemność gmachu biblioteki obli-
czona została na przechowanie 1,9 mln 
woluminów, tymczasem zbiory przekro-
czyły juŜ 3,1 mln woluminów! Według 
najnowszych ekspertyz dopuszczalne 
normy obciąŜeń stropów zostały prze-
kroczone o ponad 30%. W praktyce bi-
blioteka pozbawiona jest obecnie miej-
sca dla pomieszczenia nowych ksiąŜek, 
a bardzo cenne - niejednokrotnie bez-
cenne - zbiory z konieczności przecho-
wuje się w piwnicach. Gmach biblioteki 
dosłownie pęka 
w szwach - przebiegająca obok wyjąt-
kowo ruchliwa arteria komunikacyjna 
Krakowa powoduje drgania, na skutek 
których pojawiają się powaŜne zaryso-
wania konstrukcji  budynku. Prace pro-
jektowe nad rozbudową biblioteki pod-
jęto juŜ w połowie lat 70, jednakŜe z 
braku funduszy przez 20 lat nie rozpo-
częto Ŝadnych inwestycji, Obecnie 
dramatyczna sytuacja zmusza nas do 
podjęcia wszelkich starań o ocalenie 
bezcennych księgozbiorów. 
 W roku 2000 Uniwersytet Jagielloń-
ski będzie obchodził jubileusz 600-lecia 
odnowienia fundacji przez Władysława 
Jagiełłę. Uniwersytet pragnie, aby ob-
chody jubileuszowe zbiegły się z za-
kończeniem budowy nowego skrzydła 
biblioteki. 
 Nowe skrzydło powiększy dwukrot-
nie dotychczasową powierzchnię uŜyt-
kową i magazynową „Jagiel- 
lonki”. Co najwaŜniejsze dla przyszłych 
uŜytkowników, projekt pozwala na ela-
styczne kształtowanie wnętrz. 

 
 Od kilku miesięcy, zgodnie 
z harmonogramem, trwają prace przy 
budynkach pomocniczych nowego 
gmachu. Przewiduje się, Ŝe koszt zre-
alizowanych w tym roku prac wyniesie 
ok. 40 mld starych złotych. Minister-
stwo Edukacji Narodowej zagwaran-
towało tę sumę, jednak koszt całego 
przedsięwzięcia szacuje się na 500 
mld starych złotych. 
 Ani budŜet państwa, ani tym bar-
dziej Uniwersytet Jagielloński nie są 
w stanie zapewnić tej kwoty. Dlatego 
teŜ Władze Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i Dyrekcja Biblioteki Jagielloń-
skiej starają się poszukiwać funduszy 
na kontynuowanie budowy wszędzie 
tam, gdzie dostrzegają moŜliwość 
zrozumienia rangi przedsięwzięcia. 
 Ocalenie zgromadzonych w Biblio-
tece skarbów kultury narodowej dla 
przyszłych pokoleń jest obowiązkiem 
nas wszystkich. KaŜdy na miarę swo-
ich moŜliwości moŜe przyczynić się 
do wsparcia dzieła rozbudowy Biblio-
teki Jagiellońskiej. Liczy się kaŜdy 
grosz. 
 Dlatego teŜ Władze Uniwersytetu 
Jagiellońskiego zwracają się do Czy-
telników  „Wiadomo ści Brzostec-
kich”  o wspomoŜenie przedsięwzię-
cia rozbudowy biblioteki. KaŜdy na-
bywający cegiełki otrzyma certyfikat 
wystawiony przez Władze Uniwersy-
tetu wraz z odpowiednimi dla wpłaco-
nej kwoty gratyfikacjami 
i formami uznania. Wierzymy, Ŝe 
dzięki Państwa hojności w roku 2000 
będziemy mogli oddać w ręce przy-
szłych pokoleń dar najcenniejszy 
- zapisaną pamięć Przeszłości. 

Rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

prof. Aleksander Koj 
 

Dyrektor 
Biblioteki Jagiellońskiej 

dr hab. Krzysztof Zamorski  
  
 
 List ten stanowi zapowiedź akcji, 
która rozpocznie się 1 stycznia 1996 
roku. Wtedy teŜ  opublikujemy szcze-
gółowe informacje tyczące zasad na-
bywania cegiełek oraz podamy numer 
konta bankowego, na które będzie 
moŜna wnosić opłaty. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Robert James Waller  

„ Co się wydarzyło 
w Madison County”   
istoria miłości dwojga dojrza-
łych ludzi, którym dane jest tyl-

ko kilka wspólnych dni. Siła ich 
uczucia jest jednak tak wielka, Ŝe na 
zawsze zapamiętają kaŜdą spędzoną 
razem chwilę. Mówi się, Ŝe to naj-
piękniejsza, romantyczna opowieść 
naszych czasów. KsiąŜka od dwóch 
lat utrzymuje się na światowych li-
stach bestsellerów.  

Wyd. Prószyński i S-ka, 160 str.  
 
 

Victoria Holt  

„Pan dalekiej wyspy” 
dyby nie wesołe usposobienie, 
Ŝycie Ellen w domu bogatych 

kuzynów nie wyglądałoby róŜowo. 
Ratunek nadchodzi w osobie przyja-
ciela z lat dziecinnych, niestety  
- ginie on w tajemniczych okoliczno-
ściach. Wtedy odnajdują się nieznani 
dotąd krewni. Dziewczyna udaje się 
wraz z nimi na Daleką Wyspę. Klan 
Kellawayów ma jednak swoje ponure 
tajemnice.  

Wyd. Prószyński i S-ka, 320 str. 
 
  

Claire Lorrimer  

„Powrót miło ści”   
o wypadku samochodowym Sally 
Marsden musi zrezygnować z ka-

riery modelki. Czy bohaterce uda się 
jeszcze raz uwierzyć 
w siebie.  

Wyd. Prószyński i S-ka, 160 str. 
 

  Agatha Christie  

„Zwierciadło p ęka 
w odłamków stos” 

wiat idzie naprzód i mogłoby się 
wydawać, Ŝe urocze starsze panie 

pokroju panny Marple juŜ go nie ro-
zumieją. Jednak gdy w pobliŜu jej 
domu zostaje popełnione morderstwo, 
to pannie Marple, jak zwykle przy-
padnie rozwiązanie zagadki.  

 Wyd. Prószyński i S-ka, 240 str. 
 

M. Kawalec 

W 

H 
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 �  WARTO 
PRZECZYTA Ć 
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„Prasa lokalna w Polsce
Motto: „Jednym z głównych przejawów 
demokracji jest swoboda publicznej wypo-
wiedzi kaŜdego obywatela, zorganizowa-
nych grup i partii politycznych, niezaleŜnie 
od przekazywanych treści społecznych, 
ekonomicznych, religijnych i politycznych" 
Polska prasa lokalna w okresie 

od czerwca 1989  roku   
maja 1990 roku i 19 czerwca 
1994 roku do daty wyborów 
samorządowych w Polsce: 

ogromnie waŜne dla fenomenu, jakim 
jest prasa lokalna, która stanowi nie 
tylko element kształtującej się w Pol-
sce demokracji, ale jest teŜ demokra-
cji tej odbiciem. Prasa dla najmniej-
szych społeczności, niezaleŜnie od 
statusu instytucjonalno - prawnego 
(formy własności), zawsze będzie 
spełniać niezwykle istotne funkcje na 
poziomie lokalnym. NajwaŜniejsze 
funkcje prasy lokalnej to:  
�  informacja lokalna  
�  integracja środowiska lokalnego,  
�  kontrola władz lokalnych,  
�  promowanie inicjatyw lokalnych,  
�  edukacja,  
� wspieranie kultury lokalnej,  
�  kształtowanie opinii społecznej,  
�  integracja regionalna ,  
�  dostarczanie rozrywki.  
 Po roku 1989 większość gazet 
i biuletynów zakładowych przestała 
się ukazywać z tej prostej przyczyny, 
Ŝe dyrekcje zakładów pracy, utrzymu-
jące dotychczas pisma z dodatko-
wych funduszy, musiał w trudnych 
chwilach szukać oszczędności wła-
śnie poprzez ograniczenie wydatków 
na ten cel. 
Z drugiej strony, wychodzące jeszcze 
przed 1989 rokiem lokalne organy 
towarzystw miłośników (ziemi czy 
miasta), w większości przetrwały cza-
sy przełomu - chociaŜ trzeba dodać, 
Ŝe spora ich część uległa róŜnym 
przekształceniom własnościowym.  
 Po wyborach samorządowych 
w maju 1990 roku większość gazetek 
i biuletynów  obywatelskich przestała 
się ukazywać. Pozostałe zostały or-
ganami lokalnych władz samorządo-
wych, poniewaŜ wielu wydawców 
i redaktorów weszło do władz gmin-
nych albo zaczęło z nimi współpraco-
wać. W ten sposób pod koniec 1990 
roku około 350-400 niezaleŜnych 
pism komitetów obywatelskich lub to-
warzystw miłośników ziemi (miast) 
zmieniło swój status, stając się pi-
smami samorządowymi.  
 Istnieją pisma samorządowe 
- oczywiście jest ich zdecydowana 
mniejszość - które tylko nominalnie 
podporządkowane są miejscowym 

władzom. Dzieje się tak, gdy gazeta 
lokalna jest wydawana na zlecenie 
rady samorządu , w której zasiadają 
ludzie reprezentujący róŜne orientacje 
polityczne, zawodowe i wyznaniowe. 
W takim wypadku spisywana jest 
szczegółowa umowa, w której z góry 
przewidziana jest liczba numerów pi-
sma oraz nakład, format, objętość, 
a takŜe wielkość środków finanso-
wych przeznaczonych na ten cel. 
Program gazety określony jest jedynie 
w ogólnch zarysach, a redakcja za-
strzega sobie dowolność w doborze 
poruszanej tematyki. Na końcu obie 
strony podpisują klauzulę o odpowie-
dzialności sądowej za niedotrzymanie 
warunków umowy. Tak sprecyzowa-
nymi warunkami wydawania gazety 
moŜe się pochwalić niewiele redakcji 
pism samorządowych.  
 Równocześnie z powstającą prasą 
komitetów obywatelskich w roku 1989 
zaczęły pojawiać się pierwsze, nie-
liczne gazetki parafialne. W latach 
1989-1993 liczba tytułów prasy para-
fialnej wahała się od 40 do 80. 
W drugiej połowie 1993 roku liczba 
tych pism zaczęła gwałtownie rosnąć, 
by w połowie 1994 roku przekroczyć 
150. NaleŜy się spodziewać, Ŝe 
w najbliŜszym czasie liczba gazetek 
parafialnych moŜe się podwoić.  
Obecnie istnieje równieŜ około 
20 pism lokalnych dla mniejszości na-
rodowych i etnicznych. Mają one swo-
je korzenie w połowie lat 80, kiedy 
początkowo funkcjonowały jako biule-
tyny nielegalnych stowarzyszeń 
mniejszości narodowych.  
 Podsumowując, w Polsce ukazuje 
się 1482 gazety, które moŜna zaliczyć 
do typu pism lokalnych. Największa 
bezwzględna liczba pism przypada na 
województwo katowickie 123 tytuły. 
Najmniej czasopism lokalnych ukazu-
je się w woj. bialskopodlaskim 5.  
 Porównanie róŜnorodnych zesta-
wień prowadzi do wniosku, Ŝe najbar-
dziej dynamiczna prasa lokalna funk-
cjonuje w pobliŜu duŜych ośrodków 
miejskich , które od lat są centrami 
Ŝycia kulturalnego, akademickiego, 
a takŜe gospodarczego, politycznego 
i religijnego. Bardzo duŜy wpływ na 
rozmieszczenie geograficzne prasy 
lokalnej mają historyczne tradycje re-
gionu. Województwa typowo rolnicze 
lub przemysłowe o niewielkim zaple-
czu naukowo-kulturalnym są stosun-
kowo ubogie w prasę lokalną. 
  

Na podst.   „Obraz niezaleŜnej prasy 
lokalnej w Polsce”.      aa 

 

 

� Rozdz. 1, art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją 
Rzeczpospolitej Polskiej, korzysta z wolno-
ści wypowiedzi i urzeczywistnia prawo 
obywateli do ich rzetelnego informowania, 
jawności Ŝycia publicznego oraz kontroli i 
krytyki społecznej.  

� Rozdz. 1, art. 4. Organy państwowe, przed-
siębiorstwa państwowe i inne państwowe 
jednostki organizacyjne, a w zakresie dzia-
łalności społeczno-gospodarczej równieŜ or-
ganizacje spółdzielcze i osoby prowadzące 
działalność gospodarczą na własny rachunek 
są obowiązane do udzielania prasie informa-
cji o swojej działalności.  

� Rozdz. 1, art. 5, pkt 1..KaŜdy obywatel zgod-
nie z zasadą wolności słowa i prawem do 
krytyki, moŜe udzielać informacji prasie.  

� Rozdz. 1, art. 6, pkt 1. Prasa jest zobowiąza-
na do prawdziwego przedstawiania oma-
wianych zjawisk.  

� Rozdz. 1, art. 6, pkt 2. Organy państwowe, 
przedsiębiorstwa państwowe i inne pań-
stwowe jednostki organizacyjne oraz organi-
zacje spółdzielcze są obowiązane do udzie-
lania odpowiedzi na przekazane im krytyki 
prasowe bez zbędnej zwłoki, nie później jed-
nak niŜ w ciągu miesiąca.  

� Rozdz. 1, art. 6, pkt 4. Nie wolno utrudniać 
prasie zbierania materiałów krytycznych ani 
w inny sposób tłumić krytyki.  

� Rozdz. 2, art. 15, pkt 1. Autorowi materiału 
prasowego przysługuje prawo zachowania 
w tajemnicy swojego nazwiska.  

� Rozdz. 2, art.. 15, pkt 2. Dziennikarz ma 
obowiązek zachowania w tajemnicy:  

1)danych umoŜliwiających identyfikację auto-
ra materiału prasowego, listu do redakcji lub 
innego materiału o tym charakterze, jak rów-
nieŜ innych osób udzielających informacji 
opublikowanych albo przekazanych do opu-
blikowania, jeŜeli osoby te zastrzegły nie-
ujawnianie powyŜszych danych,  

2)wszelkich informacji, których ujawnienie 
mogłoby naruszyć chronione prawem inte-
resy osób trzecich. 

 

17 

Prawo prasowe 
(wybrane artykuły) 
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Z BRZOSTKU RODEM Z BRZOSTKU RODEM Z BRZOSTKU RODEM Z BRZOSTKU RODEM . . .. . .. . .. . .

 
Aleksander Karol Szczepański.  

 
an doktor Szczepański, bo tak o nim mówią są-
siedzi całym swoim jestestwem związany jest 

z przeszłością rodziny. Na ścianach w swoim pokoju 
ma fotografie rodzinne zachowane w doskonałym 
stanie, chociaŜ przetrwały juŜ sporo czasu. W albu-
mach rodzinnych ma zdjęcia swoich dziadków, oj-
ców, ciotek, kuzynów, braci, sióstr itd.. i odczuwam, 
Ŝe z całą swoją familią łączą Go czułe wspomnienia. 
A rodzina to dawna brzostecka inteligencja - ojciec 
p. doktora był długoletnim nauczycielem i kierow-
nikiem szkoły w Brzostku  do 1931 r. Z rodu p. 
Szczepańskiego wywodzą się m. in. księŜa Wacław i 
Leon, nauczycielki Cecylia Zdziarska, Maria Józefa 
Frydrychowa, Janina Szczepańska (nie wymieniam 
wszystkich nazwisk nauczycieli), urzędnicy sądowi, 
urzędnicy poczty, a nawet młodzi brzosteccy lekarze 
pp. Mieczysław i Jerzy Pietrzyccy.  
 Pan Aleksander był ostatnim, trzynastym dziec-
kiem w rodzinie. Dzieciństwo spędził w Brzostku 
i tutaj pobierał naukę w powszechnej szkole  przez 
trzy lata. Później rodzice przenieśli się do Wieliczki, 
gdyŜ stąd było bliŜej do Krakowa, gdzie rodzeństwo 
pobierało naukę. Pan Aleksander uczęszczał do 
szkoły im. Jana Kantego, a potem do gimnazjum im. 
J. Matejki. Edukował się w klasie humanistycznej 
co dało MU doskonałą wiedzę literacką, historycz-
ną, zamiłowanie  do muzyki i malarstwa. Wojna 
wydłuŜyła czas nauki i maturę zdawał p. Aleksander 
w maju 1945 r., a za trzy dni zdał egzamin konkur-
sowy na wydział medycyny Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Po skończeniu studiów odbył słuŜbę woj-
skową, a następnie w styczniu 1953 roku rozpoczął 
pracę w szpitalu w Miastku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracował tu jako chirurg na ginekologii i połoŜnic-
twie. Cieszył się z narodzin Ŝycia i bronił Ŝycia nie-
narodzonych dzieci. Później pracował w szpitalu 
w Krośnie oraz na pogotowiu w Jaśle. Jako młody 
człowiek miał swoje hobby - turystykę pieszą, ob-
cowanie z przyrodą, kontemplację, pisanie wierszy, 
szkicowanie.  
 Sporo czasu zabrała Mu budowa domu, gdzie 
zamieszkał z siostrą Janiną, nauczycielką tajnego 
nauczania, a później katechetką.  
 Obecnie jest na emeryturze, ale nadal jest Ŝywo 
związany ze środowiskiem, słuŜy pomocą sąsiadom 
i wszystkim potrzebującym. śywo wspomina pracę 
w pogotowiu jasielskim, kiedy to prowadził akcję 
uświadamiającą w obronie Ŝycia poczętego, za co 
był pociągany do odpowiedzialności. Nie zraŜał się, 
wygłaszał prelekcje w Kościele w Brzostku, w No-
wotańcu, zbierał podpisy w obronie nienarodzonych 
dzieci i wysyłał do Kurii Biskupiej w Krakowie.  
 Obecnie pisze wiersze, duŜo czyta, pod wpływem 
ksiąŜki J. Kleinera w ciągu jednego wieczoru napi-
sał „XIII Księgę Pana Tadeusza”. Do innych wier-
szy czerpał tematy z autopsji, jak np. „O kleryku Ja-
nie Twardowskim”, w którym za temat posłuŜyły 
Mu dzieje prefekta gimnazjum Ŝeńskiego w Wie-
liczce. Ostatnio zafascynowany jest tematem zanie-
czyszczenia środowiska przyrodniczego, czego te-
matem jest wiersz „Ekologia”.  
  Para się teŜ szkicami portretowymi, słucha do-
brej muzyki oraz kocha swój ogród. Włącza się w 
nurt Ŝycia społecznego naszej miejscowości, w Ŝycie 
Kościoła brzosteckiego oraz ofiarnie pomaga po-
trzebującym. Łączy Go ogromna więź z rodziną w 
szerszym znaczeniu i jest przykładem na to, Ŝe 
człowiek powinien znać własne korzenie i ciągle do 
nich wracać.  

      Z. Rogala 

 
 

Zaproponowany w poprzednim numerze przez p. Alek-
sandra logogryf okazał się za trudny dla naszych Czy-
telników, nie wpłynęła Ŝadna prawidłowa odpowiedź. 

Podajemy rozwiązanie: 

1. pochodnia, 2. wieczność, 3. pozytywka, 4. ostra-
cyzm, 5. pradziadek, 6. azjata, 7. zwycięzca, 8. pod-
wiązki, 9. draŜetka, 10. Odys, 11. Curwood, 12. Koma-
row, 13. saloon, 14. pościel, 15. pociąg, 16. klimat, 
17. obojnak, 18. Dobraczyński, 19. młodzieŜ, 
20. coocaburra, 21. mastodont, 22. Osterwa, 23. Mic-
kiewicz, 24. Machowski, 25. szkarlatyna, 26. Kobiela, 
27. semestr. 

P 
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ZIELONA STRONA
 

„WILK W POLSCE - PROBLEM 

CZY MODNY TEMAT ?”  
 

ywołany w mediach zachodnich przez sławną ongiś 
BB temat ochrony zwierząt pojawił się 

ostatnio w prasie polskiej przy okazji populacji wilka. 
Problem to tyle waŜny, co złoŜony. O ile bowiem tzw. 
lobby ekologiczne opowiada się za swobodnym, niekon-
trolowanym rozrodem tego drapieŜnika, to leśnicy i na-
ukowcy chcieliby jego rozwój utrzymać pod ścisłą kontro-
lą. 
    tę właśnie opcję reprezentuje doc. dr hab. Bogusław 
Bobek z UJ. Badaniami nad dziko Ŝyjącymi ssakami: wil-
kami, jeleniami, dzikami i wydrami prowadzi kilkuoso-
bowy zespół UJ w Krakowie juŜ od kilku lat. W pracach 
badawczych pomagają im naukowcy z zagranicy, m. in. z 
Japonii, którzy dostarczyli  sprzęt telemetryczny. 
 Historia populacji wilka w Polsce miała bardzo tra-
giczny przebieg. TuŜ po pierwszej wojnie światowej było 
w Polsce przeszło 1000 sztuk, lecz w latach 40-tych spa-
dła ta ilość do przeraŜającej liczby 140 sztuk. Ustanowie-
nie wilka zwierzęciem łownym w latach 70-tych przyczy-
niło się do znacznego zwiększenia jego liczebności do 
stanu z lat 20-tych. Pozornie wydaje się to nielogiczne, 
lecz w praktyce prowadzenie pełnej kontroli nad popula-
cją wilka nieogranicza jego rozwoju, natomiast przyczy-
nia się do pełnego rozeznania skali problemu, jego opra-
cowania naukowego i wyciągnięcia rozsądnych, popartych 
wiedzą wniosków. Z badań wynika, iŜ większość popula-
cji wilka rozmieszczona jest w Polsce południowo-
wschodniej, wschodniej oraz przy granicy północno-
wschodniej. Mamy do czynienia z wilkami osiadłymi 
i migracyjnymi. Migracje wilczych watah odbywają się 
poprzez ziemie północne i południowe na zachód Polski. 
Tam w okolicach Wrocławia - Poznania, mamy krzyŜów-
kę wilków nizinnych i górskich, które migrują na ziemie 
niemieckie.  
 Przez tą migrację na zachód Polska uznawana jest za 
matecznik wilka w Europie Centralnej. W Szwecji, kraju 
bardzo słabo zaludnionym i dwukrotnie większym niŜ

 
Polska, Ŝyje zaledwie 20-30 wilków, pomimo wysokiego 
poziomu wiedzy ekologicznej społeczeństwa.  
 Szkody wynikające z działalności wilków mają swoją 
sezonowość. Te największe, wyrządzane są jesienią. 
Główną ofiarą wilków są jelenie, które po rykowisku mają 
wyraźnie obniŜoną kondycję fizyczną, tracą bowiem w 
tym czasie nawet do 50% rezerw tłuszczowych. Wbrew 
ogólnie przyjętym legendom wilki nie są selekcjonerem 
zwierząt słabych i chorych. Najczęściej zabijają jelenie 
młode (1-2 roczne) i stare (8-9 letnie). Właśnie w tym 
drugim przedziale zwierząt starszych istnieje konflikt 
między myśliwymi a wilkami, którzy rywalizują w redu-
kowaniu liczebności tej populacji jeleni.  
 Wilk jest zwierzęciem bardzo sprytnym. Dowodzi tego 
m.in. czas potrzebny na odstrzał z ambony, na który my-
śliwy musi czekać około dwóch tygodni. Najstarszy upo-
lowany na terenie Bieszczad wilk liczył sobie 14 lat.  
 Według oceny doc. Bobka przeciwnicy odstrzału wil-
ka wywodzą się z trzech grup:  

� nie lubiących polowań w ogóle,  

� grona polityków, którzy chcą utrzymać się w kręgu 
zainteresowania społecznego na fali modnego tematu,  

� kręgu naukowców, z którymi moŜna i naleŜy pojąć 
rzeczową dyskusję.  

 Leśnicy twierdzą, Ŝe objęcie ochroną np. rysiów 
w Polsce pozbawiło  ich kontroli nad populacją gatunku 
chronionego i obecnie nie wiadomo jak wygląda ich li-
czebność w Polsce. Okazuje się bowiem, Ŝe objęcie 
ochroną nie jest wcale skuteczną metodą poprawienia czy 
zwiększenia populacji danego gatunku.  
 Wilk był zwierzęciem łownym w trzech wojewódz-
twach: przemyskim, suwalskimi krośnieńskim. Obecnie 
tylko województwo krośnieńskie nie uległo presji mediów 
i nie wprowadziło ochrony wilka, co stwarza szansę na 
kontrolowany rozwój populacji wilka w Polsce.   
 

K. Wasa 
 
 

 
 
 
Ile kosztuje wyci ęcie drzewa ?  

Bezbronne drzewa 
 

stawa o ochronie środowiska nie chroni juŜ drzew owocowych. Od lipca br. właściciele lub uŜytkownicy mogą 
bez zezwolenia wycinać je nawet jeśli nie słuŜą celom gospodarczym, a ozdobnym czy ochronnym. Wyjąt-
kiem są gatunki ozdobne np. rajskie jabłonie czy orzechy szare oraz krzewy ozdobne, wycięcie których wy-

maga specjalnego zezwolenia  
 Nie moŜna natomiast bezkarnie wycinać innych drzew, nawet jeśli rosną one na czyimś podwórku. Kary są w tym 
przypadku powaŜne i za kaŜdy centymetr obwodu ściętego drzewa trzeba słono płacić. Dla przykładu: za kaŜdy 
centymetr obwodu usuniętej bez zezwolenia topoli grozi kara 52 zł, jesionu - 97 zł, jabłoni ozdobnej - 162 zł, dębu 
- 486 zł, miłorzębu - 972 zł itd. Jak łatwo obliczyć całość kary stanowią ogromne sumy, przy czym osoby fizyczne 
płacą tylko 10% naliczonej kary. Ale i to powinno wystarczyć, Ŝeby ostudzić zapędy domorosłych i urzędniczych 
drwali.

W 

U 
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Refleksje pielgrzymkowe  

 dniach od 23 września do 1 października 1995r. 
odbyła się pielgrzymka do Włoch zorganizowana 
przez Duszpasterstwo Pielgrzymkowe przy parafii 

Katedralnej Rzeszów. Kierownikiem pielgrzymki był p. 
Henryk Mazur, a pilotką oprowadzającą p. Katarzyna 
Chudy. Kierownictwo duchowe sprawowali Ks. proboszcz 
z Brzostku Czesław Szewczyk oraz jego siostrzeniec rów-
nieŜ kapłan Ryszard Pluta. 
 Co mi się podobało we Włoszech? Nie te wspaniałości 
architektoniczne któreśmy oglądali bo i te przeminą jak 
mieliśmy się przekonać oglądając ruiny StaroŜytnego 
Rzymu. Najwięcej zachwyciła mnie czystość wód. Woda 
jest tu źródlana spływająca z gór Apenin i z kaŜdego źró-
dła poboru wód moŜna ją pić bezkarnie. Nie zawiera bo-
wiem zanieczyszczeń i środków chemicznych. O czystości 
wód świadczy to, Ŝe na moście złotników we Florencji ob-
serwowałem w rzece Arno pluskające się ryby wielkości 
przedramienia. CzyŜ to jest moŜliwe w naszych rzekach i 
jeziorach? 
 W Wiedniu oczarowała mnie mnogość parków, kwiet-
ników i absolutna czystość ulic. W jednym z parków 
w Schönbrunie spotkałem drzewo brzost od którego po-
chodzi nazwa naszej miejscowości. We Wiedniu jest no-
woczesna spalarnia odpadków. Natomiast w Wenecji nie 
chciałbym mieszkać, nabawiłbym się tu wkrótce reumaty-
zmu.  

A. Szczepański  

� � � 

GŁUPOTA, CZY BEZMY ŚLNOŚĆ? 

laga dewastowania i bezczeszczenia polskich cmenta-
rzy zatacza coraz szersze kręgi. Do tej pory o tych 

chuligańskich czynach, jakŜe sprzecznych z naszym sza-
cunkiem dla cmentarzy i zmarłych, słyszeliśmy tylko 
z opowiadań i przekazów telewizyjnych. Niestety zło 
szybciej znajduje naśladowców niŜ mogło by się nam wy-
dawać. Przykładem tego jest zniszczenie odnowionej ka-
plicy cmentarnej  
 W pierwsze, smutne listopadowe dni wspominaliśmy 
tych, którzy odeszli juŜ z tego świata. W migotliwych 
płomyczkach oŜywały wspomnienia, obrazy - przenikały 
się światy zmarłych i Ŝywych.  
 Kiedyś trzej ksiąŜęta wracali z polowania i spotkali 
trzech zmarłych, którzy im powiedzieli: "Kim jesteście 
- myśmy byli, kim jesteśmy - wy będziecie". Bo przed 
śmiercią nie ma ucieczki, spotykają ją na swej drodze 
wszyscy: bogaci i biedni. Ci, którzy mają władzę i zwykli 
śmiertelnicy, ci, którzy otaczają groby troską i ci co je 
niszczą i bezczeszczą.  

czytelniczka 

� � �

 

 
 
 

INWALIDA NA DEKORACJI   

bchody święta 11 listopada miały i w tym roku uro-
czysty przebieg. Po mszy i poświęceniu sztandaru 

kombatantów wszyscy uczestnicy przeszli do GOK-u na 
część artystyczną. Przemówienia były krótkie i rzeczowe, 
część artystyczna, przygotowana przez ZSR w Kleciach, 
przyjemna wiele do Ŝyczenia przedstawiała dekoracja sali. 
Skromna wstęga w narodowych barwach i napis były tłem 
dla orła, dumnego polskiego orła, który w tym wydaniu 
miał koronę, ale nie miał nóg. 
  Nie wiadomo czy miał on swoim wyglądem nawiązy-
wać do inicjatorów uroczystości, czy teŜ był tylko obra-
zem nieudolności organizatorów uroczystości w GOKU-u  
 A moŜe z biedy ktoś się połaszczył na dwa orle udka.  
 

� � � 

Wygoda czy Ŝycie?   

roga Jasło - Pilzno z kaŜdym rokiem jest coraz bar-
dziej zatłoczona, coraz trudniej wąska nitka asfaltu 
mieści rosnącą liczbę aut, których przyczepy niebez-

piecznie zjeŜdŜają na obie strony pasa ruchu.  
 W maryjne święto odbył się pogrzeb następnej ofiary 
śmiertelnego wypadku na tej drodze.  
  Od wielu juŜ lat mieszkańcy, Rada Sołecka Brzostku 
i Dyrekcja Szkoły w Kleciach postulują budowę chodnika 
dla pieszych. W bieŜącym roku rozpoczęto budowę 
w stronę Kleci, ale jej tempo urąga wszelkim normom 
i wyobraŜeniom, mimo przeznaczonych na ten cel 
w budŜecie pieniędzy i obiecanej pomocy Rejonu Dróg 
w Dębicy 
 Chlubą U. G. jest asfaltowanie dróg, po których jeździ 
10 rolników i to jest potrzebne, ale czy nie naleŜy się za-
stanowić co waŜniejsze - wygoda nawet 100 rolników, czy 
Ŝycie choćby jednego człowieka. 

 
� � � 

HISTORYCZNE BRAKI 

łuchałem montaŜu historycznego w kościele i w domu 
kultury na akademii z okazji 77 rocznicy odzyskania 

niepodległości Polski u nas po 146 latach jeŜeli 
uwzględnić pierwszy rozbiór w 1772r. Brak było wspo-
mnienia tak w kościele jak i na akademii o zrywie Pola-
ków w epoce napoleońskiej, a przecieŜ w tym czasie po-
wstał nasz hymn narodowy. „Jeszcze Polska nie zginęła”. 
śadnego wspomnienia o zrywie powstańców Śląskich, 
a było ich aŜ trzy oraz o inicjatorze tego powstania Woj-
ciechu Korfantym. Nie wspomniano równieŜ o powstaniu 
krakowskim w 1846r. pod wodzą Edwarda Dembowskie-
go. Mszę św. w kościele powinien zakończyć hymn „BoŜe 
coś Polskę”, a tego nie było. Na koniec ze smutkiem mu-
szę stwierdzić małe zainteresowanie się społeczeństwa 
brzosteckiego tak waŜną rocznicą.  

A. Szczepański 

� � � 
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Doradza ten, kto popsuł
 

aŜda kolejna edycja konkursu na stanowisko Kie-
rownika CKCziS, to coraz większa szopka, choć do 

Nowego Roku jeszcze daleko i na szopki przyjdzie czas. 
Tym razem ogromnym zaskoczeniem był skład komisji. 
Powołana ona została nie przez Zarząd, a przez Wójta 
i on był jej przewodniczącym. Największym zaskocze-
niem był udział w komisji p. Franciszka Rzeszutka, jak 
zapewne wszyscy pamiętają poprzedniego Kierownika 
omawianej instytucji, z którym przeprowadziłam rozmo-
wę.  
U. Wojnarowska: Jak Pan sądzi, dlaczego znalazł się 
Pan w składzie komisji konkursowej?  
F. Rzeszutek: Być moŜe dlatego, Ŝe problemy środowiska 
brzosteckiego w dziedzinie kulturalnej i społecznej są mi 
znane i bliskie, i być moŜe moja opinia pomoŜe wypraco-
wać jakiś właściwy kierunek.  
Czy uwaŜa Pan, Ŝe obecny kierownik jest kontynuato-
rem Pana zasad pracy kierownika GOK-u?  
Nie mówiłbym moŜe o zasadach, bo kaŜdy kierownik ma 
swoją wizję pracy w kulturze w kontekście współpracy ze 
środowiskiem, z instytucjami, organizacjami społecznymi.  
W takim razie, gdzie dzisiaj Pan pracuje?  
Pracuję w Ośrodku Kultury Gminy Gorlice.  
Czy ma Pan dzisiaj wizję, w jaki sposób powinien 
działać Ośrodek w Brzostku. Czy w podobny sposób 
jaki Pan preferował, czy teŜ będzie Pan brał pod uwa-
gę inny sposób, który przedstawią tu kandydaci.  
Tak jak powiedziałem, mój głos nie będzie z pewnością 
decydujący, ani nie mam takich intencji Ŝeby był. Przez 
swój udział chcę tylko podpowiedzieć, wskazać na moŜli-
wie najlepsze rozwiązania, jako Ŝe praca w kulturze, jej 
problemy są mi bliskie. Sądzę, Ŝe jak przed chwilą powie-
działem, kaŜdy obejmujący to stanowisko ma swoją wizję 
w oparciu o swoje doświadczenie, o swoją wiedzę jaką 
zdobył, o futurologiczne spojrzenie na jutro. Jeśli Pani 
pytała o moją wizję, zawsze towarzyszyła mi przyszłość, 
zawsze towarzyszyło mi jutro, mniej w jakiś sposób pro-
blemy natury społecznej, które nie do końca motywowały 
do lepszej pracy. I chociaŜ pod moim adresem było szereg 
róŜnych, mniej przyjemnych, czy przyjemnych opinii, to 
jednak w moim odczuciu z myślą o jutrze, o tej dobrej or-
ganizacji pracy kulturalnej stworzyłem, wydaje mi się, 
pewne podstawy od strony chociaŜby estetyki bazy, która 
jest niezbędna w moim odczuciu i jest punktem wyjścia do 
dobrej pracy, dobrej działalności, Ŝeby ludzie, młodzieŜ, 
starsi, którzy przyjdą mogli się lepiej czuć, bo to stwarza 
moŜliwość i motywację do wynajdywania pomysłów i ich 
realizację, do realizacji generalnie ujmując marzeń. 
Co do estetyki bazy moŜna by się było zgodzić, jednak 
jak Pan sam wspomniał Pana praca nie była oceniana 
pozytywnie. Czy myśli wi ęc Pan, Ŝe była ona owocna, 
Ŝe wniosła coś do codziennego Ŝycia kulturalnego 
Brzostku? 
Wiem, tego problemu dotykali równieŜ inni na łamach 
gazety "Wiadomości Brzosteckie". MoŜe właśnie dlatego, 
 
 

 
Ŝe to towarzyszy wszystkim społecznościom, bierze się to 
z jakiegoś, nie chciałbym nikogo obrazić, snobizmu lokal-
nego, który nie dopuszcza moŜliwości spojrzenia na pew-
ne sprawy w dziedzinie kultury od strony innych osób, a 
mnie się wydaje, co jest zresztą sprawdzone, Ŝe człowiek z 
zewnątrz bardziej wyraziście dostrzega te problemy. Ja 
chcę wierzyć, jeśli Pani na samym początku pytała - Co 
moŜna wnieść? - Ŝe to, Ŝe moja osoba była kontrowersyj-
na, Ŝe musiałem dojeŜdŜać i tak dalej. Przyznaję, Ŝe z tego 
tytułu mniej moŜe wniosłem od strony zadań w kontekście 
pracy w kołach zainteresowań generalnie. Ale proszę 
zwrócić uwagę, Ŝe nie moŜliwości finansowe, a w duŜej 
mierze brak zrozumienia, czy akceptacji ze strony paru 
osób w kontekście mojej wizji pracy stanowiło taką barie-
rę. Mnie się generalnie dobrze pracowało z nauczyciela-
mi, z dyrektorami szkół.  
Nauczyciele mieli o tej współpracy odmienne zdanie.  
To jest Pani opinia.  
Ona jest jednak  adekwatna, bo ja sama jestem jed-
nym z tych nauczycieli, którzy uwaŜali, Ŝe Dom Kultu-
ry bazuje na codziennej pracy nauczycieli, sam nie 
wnosząc nic z najprostszych, codziennych zajęć kultu-
rotwórczych.  
Pewne działania w  sferze kultury nie do końca muszą do-
tykać spraw natury ekstra działalności, czyli tego co jest, 
zrobiłem i jest. Tak jak Pani powiedziałem, miałem duŜo 
pracy w zakresie poprawy bazy, nie mniej jednak działal-
ność kulturalna i ja tak chciałem być postrzegany 
i myślę, Ŝe mi się to w wielu wypadkach udało, być inspi-
ratorem i animatorem pewnych rozwiązań w sferze kultu-
ry, w sferze Ŝycia społecznego i szereg z tych działań mia-
ło kontekst perspektywiczny, który w perspektywie przyno-
si owoce. Ludzie często nie dostrzegają długofalowości 
podejmowanych działań.  
Ja rozumię Pana tok myślenia, ale perspektywicznie to 
ja rozumiem tak, Ŝe kierownik GOK-u inspiruje jakie ś 
działania, to się ludziom podoba, a on ich wciąga do 
codziennej pracy w tym zakresie i tworzy w ten sposób 
zorganizowaną grupę, która w perspektywie sama mo-
Ŝe się pokazać nie bazując tylko na tym co zostało 
stworzone przez innych. Tak właśnie rozumiem per-
spektywiczne działanie animatora kultury.  
Bardzo dobrze Pani rozumie, Pani jest nauczycielem, ja 
chcę Ŝyczyć nowo wybranemu kierownikowi ośrodka, 
z nadzieją, Ŝe będąc "swój" nie będzie miał tych proble-
mów co ja miałem. Chodzi mi o to, Ŝeby nie powtórzyła 
się historia z Hebronu, kiedy sami swojego zabili. śyczę 
nowemu kierownikowi, Ŝeby tego się ustrzegł.  
Jeszcze ostatnie pytanie. Czy nie uwaŜa Pan, Ŝe 
w kulturze moŜna duŜo zdziałać tylko wtedy, kiedy się 
jest akceptowanym przez społeczność?  
Zdecydowanie, zdecydowanie.  
Dziękuj ę za rozmowę. 

rozmowa nieautoryzowana 

K 
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co piszą o nas inni:�
 
 

„Gazeta Krakowska”  30 listopad 1995 r.  

 „Co si ę dzieje w Brzostku”   
„... Wójt twierdzi, Ŝe opozycjoniści nie lubią go, poniewaŜ 
pochodzi spoza Brzostka.  
 Moich opozycjonistów zwozili nawet w stanie nietrzeź-
wym, by głosowali przeciwko. Nie pierwszy raz mam takie 
dowody „niezadowolenia” z mojej funkcji.”  

  (zyg)  
   

„Gazeta Krakowska”  1 grudnia 1995 r.  

 „Kto za odwołaniem” 
„.... Sam wójt natomiast uwaŜa, Ŝe część osób występuje 
przeciwko niemu tylko dlatego, Ŝe ... nie pochodzi z sa-
mego Brzostka”.  

       (zyg) 
 

„TeMI” 6 grudnia 1995 r.  

 „Chmury nad Chmur ą”  
...Badamy zarzuty postawione we wniosku o odwołanie 
wójta - informuje przewodniczący komisji rewizyjnej, 
W. Ramut, który teŜ wniosek podpisał. _Jeszcze nie ma-
my pełnego obrazu sprawy, Ale faktem jest, Ŝe nikt 
z Zarządu Gminy nie miał upowaŜnienia do zwoływania 
posiedzeń podczas nieobecności wójta. A taka potrzeba 
pojawiła się podczas rozstrzygania konkursu na dyrektora 
CKCziS, a wójt wówczas był nieobecny. Jest szereg in-
nych drobnych spraw. NajwaŜniejsze jest jednak to, Ŝe 
samorząd musi rządzić kolegialnie, a nie jednoosobowo. 
To musi się w Brzostku zmienić.  
 -Liczę, większość opowie się po mojej stronie - mówi 
J. Chmura - Jeśli bowiem radni obiektywnie ocenią moją 
pracę, to werdykt Rady Gminy powinien być dla mnie po-
zytywny. Zaczynamy się juŜ zresztą dogadywać. Muszę 
po prostu mniej sam pracować , a więcej współpracować.     

R. Lis  
 

     Panorama tarnowskiego        

Powierzchnia 122,6 km2.  
Ludność: 12,9 tys.  
 Brzostek jest siedzibą najbardziej na południowy 
wschód wysuniętej gminy tarnowskiego, na jego granicy 
z woj. krośnieńskim. W jej skład wchodzi 19 wsi malowni-
czo połoŜonych w dorzeczu Wisłoki. Korzystne warunki 
naturalne sprzyjają rozwojowi  produkcji ekologicznej czy-
stej Ŝywności.  
 Ciekawa konfiguracja terenu, umiarkowany klimat 
i czyste powietrze przyciągają tu - zwłaszcza w sezonie 
- coraz większe rzesze turystów. Cel atrakcyjnych wycie-
czek, pieszych i rowerowych, mogą stanowić liczne stare 
cmentarze , pomniki przyrody i dwory szlacheckie wpisa-
ne w malownicze krajobrazy  
 Zarząd Gminy przy współpracy instytucji samorządo-
wych, organizacji społecznych i sportowych realizuje pla-
ny zagospodarowania połoŜonego w pobliŜu lasów ośrod-
ka turystyczno - wypoczynkowego, w skład którego wcho-
dzić będą: centrum sportów wodnych, pola namiotowe, 
trasy spacerowe i część hotelowa.  

 
 

Tarnowski Informator Gospodarczy   

„... Wzrastające  w ostatnich latach znaczenie międzyna-
rodowych kontaktów pomiędzy poszczególnymi regiona-
mi, wywołało duŜe zainteresowanie nawiązaniem współ-
pracy z polskimi gminami. Wychodząc na przeciw temu 
zapotrzebowaniu przygotowana jest kompleksowa oferta 
woj. tarnowskiego, która ułatwić ma potencjalnym inwe-
storom dotarcie do odpowiednich instytucji.  
 Brzostek  - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
pow. 5.02 ha własność - Mienie Komunalne Gminy Brzo-
stek stadion sportowy, hotel.  
 Charakter oferty: sprzedaŜ  
 Klecie  - pow. 20 ha - wyrobiska po wydobyciu Ŝwiru ? 
własność -Mienie Komunalne Gminy Brzostek  
 Charakter oferty: sprzedaŜ 
 Januszkowice  - pow. 11.25 ha własność Agencja 
Rolna Skarbu Państwa, działki po byłych Zakładach Mię-
snych w Dębicy, częściowo zabudowane obiektami inwen-
tarskimi, gospodarczymi. 
 Charakter oferty: sprzedaŜ 
 Przeczyca  - pow. 1.51 ha, własność Skarbu Państwa 
szkoła podstawowa w budynku podworskim wraz z par-
kiem pow. 2.21 ha własność - Mienie  Komunalne Gminy 
Brzostek teren rekreacyjny. 
 Charakter oferty: sprzedaŜ, dzierŜawa 
 Siedliska Bogusz  - pow. 7.38 ha, własność Skarbu 
Państwa  
 Charakter oferty: sprzedaŜ” 
 

„Gazeta Krakowska” 18 grudnia 1995 r. 

 „Z widelcem do telekomunikacyjnej zupy” 
 Coraz bliŜej do uruchomienia pierwszych telefonów zało-
Ŝonych przez międzygminną spółkę Telekomunikacja Dę-
bicka SA. 
 Kapitał zagraniczny to nie Caritas. 
Wejście kapitału zagranicznego zmieniło całkowicie cha-
rakter spółki międzygminnej TD SA. Powoływano ją 
z myślą przede wszystkim o telefonach, ale mając równieŜ 
nadzieję, Ŝe zyski z jej działalności pozwolą na dofinan-
sowanie bardzo ubogich: oświaty, słuŜby zdrowia itp. 
Obecnie naleŜy o tym czym prędzej zapomnieć. Europej-
ski Fundusz Inwestycyjny CTI ma ponad 80% akcji 
w spółce i trudno spodziewać się, aby zyski miało ochotę 
przeznaczać na wiejską oświatę np. w Brzostku. Takich 
wujków nie ma.  
 Zmarnowana karta 
Oponenci burmistrza (Dębicy) - punkt dotyczący TD SA 
jest pierwszym z zarzutów postawionych we wniosku 
o odwołanie Zarządu Miasta (Dębicy) - są jednak zdania, 
Ŝe moŜna było próbować lepiej zabezpieczyć interesy 
miasta i gmin.  
...Twierdzą przy tym, Ŝe spółka międzygminna nie miała 
co prawda pieniędzy, ale miała coś, czego CTI i inny in-
westor zagraniczny nigdy nie otrzymali by z Ministerstwa 
Łączności - operatora. Operator powinien być główną kar-
tą przetargową, której przedstawiciele miasta 
( i gminy Brzostek przyp. red.) nie wykorzystali w naleŜyty 
sposób.  
 

A. Janiec
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 dniach 17-19 
XI odbył się juŜ 

po raz 6 FESTIWAL 
PIOSENKI RELIGIJ- 
NEJ i PATRIOTYCZ- 
NEJ. W kościele Mi-
łosierdzia BoŜego 
w Dębicy wystąpiło 
wielu wykonawców 
i zespołów z całej 
Polski. Ideą tego 
spotkania jest wspól- 
ne śpiewanie amato-
rów i zawodowców.  

Początki imprezy były bardzo skromne, ale powoli festiwal stawał się coraz więk-
szy i sławniejszy. Pomysłodawcą tej imprezy był ks. Czesław Haus, następnie 
opiekę nad festiwalem przejął ks. A. Liszka. Obecnie kieruje nim ks.J. Kiełba.  
 Obok orkiestry i chóru Krakowskich Młodych Filharmoników, zespołu Śląskiej 
Estrady Wojskowej, Ewy Urygi i Antoniny Krzysztoń i wielu innych wykonawców 
wystąpiły, ale juŜ w przesłuchaniach konkursowych, dziewczęta z zespołu wokal-
nego działającego w Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim. Do występu 
przygotował je nauczyciel muzyki p. Józef Parat. Wykonały one trzy utwory do 
których teksty opracowały polonistki p. J. Nowicka i p. U. Kobak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Ogrodnik, E. SowizdŜał, J. Parat, J. Sury 
 

 Tym razem nie udało się zająć wysokiego miejsca, ale zwaŜając na wiek wy-
konawczyń, juŜ sam fakt występu w tak licznym i doborowym gronie był dla nich 
duŜym wydarzeniem.  
Zdaniem ich opiekuna najcenniejsza w tym festiwalu była moŜliwość wysłuchania 
róŜnych gatunków muzyki w bardzo dobrym wykonaniu. Największe wraŜenie 
wywarły na słuchaczach pieśni wykonywane w stylu gospels. 

 

Ulgowe bilety do teatru  
szyscy miłośnicy teatru i chętni do kulturalnego spędzania czasu wolnego będą mo-
gli od grudnia br. do 30.06.1996r. zakupić ze zniŜką bilety na przedstawienia Tar-

nowskiego Teatru im. L. Solskiego. Niedawno bowiem CKCziS. w Brzostku zakupiło 
karty teatralne, które upowaŜniają do nabycia biletów po cenach ulgowych. Jednorazowo 
moŜe wyjechać do 45-ciu osób. Mamy nadzieję, Ŝe skorzystają z tego przede wszystkim 
nauczyciele szkół podstawowych i średnich z naszej gminy zwłaszcza, Ŝe repertuar bogaty 
jest w lektury szkolne. Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w bibliotece w Brzostku, 
tel. 58. Serdecznie zapraszamy do współpracy.  

M. Król

 

lub Pracy to miejsce gdzie 
spotykają się osoby poszuku-

jące pracy i gdzie moŜna nauczyć 
się poszukiwać pracy w sposób zor-
ganizowany i systematyczny. Kluby 
istnieją juŜ na całym świecie, m.in. 
w: USA, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Szwecji, a teraz i w Polsce. 
 Działanie Klubu Pracy opiera 
się na przekonaniu, Ŝe: 
- praca jest osiągalna dla kaŜdego 
- niektórzy ludzie nie mają pracy, 
poniewaŜ nie znaleźli jeszcze do-
statecznie duŜo ofert pracy lub nie 
zaprezentowali się w najlepszym 
świetle 
 Dlatego teŜ celem Klubu Pracy 
jest pomoc w znalezieniu jak naj-
lepszej pracy w jak najkrótszym 
czasie. 
 Uczestnicząc w zajęciach 
Klubu Pracy moŜna ten cel 
osiągnąć przez:  
⇒ poznanie siebie i swoich moŜ-

liwości  
⇒ poznanie dróg i sposobów po-

szukiwania pracy  
⇒ nabycie umiejętności niezbęd-

nych do uzyskania pracy, ta-
kich jak:  

◊ przygotowanie podania o pra-
cę i Ŝyciorysu zawodowego  

◊ prowadzenie rozmów z praco-
dawcą, osobistych i telefo-
nicznych  

◊ przygotowanie własnej oferty  
⇒ wykształcenie umiejętności 

niezbędnych do utrzymania 
pracy:  

◊ dokładność  
◊ systematyczność  
◊ punktualność  
◊ obowiązkowość  
◊ współpraca z innymi  
◊ wzajemna komunikacja  
 Członkiem Klubu Pracy moŜe 
być kaŜdy, pod warunkiem, Ŝe jest 
gotowy regularnie uczęszczać na 
zajęcia i czynić rzeczywiste wy-
siłki znalezienia pracy.  
 Zajęcia w Klubie Pracy trwają 
przez okres 3 tygodni. Uczestnicy 
zajęć spotykają się przez 4 dni 
w tygodniu w godzinach przedpo-
łudniowych.  
 Pierwsze zajęcia w Klubie Pra-
cy w Brzostku rozpoczęły się 
11 grudnia br. i potrwają do świąt. 

�	 

W 

W 

K 
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 PIŁKA NO śNA - HISTORIA   

 
   

port masowy, profesjonalny, wi-
dowiskowy, czy sport - pasja, 

wszystko są to określenia futbolu, 
który u progu 2000 roku stał się spor-
tem najpopularniejszym. Powstał w 
Anglii, w XIX wieku, przemierzył 
oceany, stworzył własną historię, na-
rzucił swoje reguły, załoŜył własne 
struktury na wszystkich kontynentach.  
 Wielkie nagrody, wspaniałe kluby 
i cudowne rozgrywki przyczyniły się 
do napisania historii światowego fut-
bolu.  
 Gra w piłkę od wieków towarzy-
szyła ludziom. JuŜ 4000 lat temu 
w Japonii czy w Chinach grano skó-
rzaną kulą. BliŜej naszych czasów, 
Grecy i Rzymianie grają w piłkę przy 
uŜyciu rąk i nóg.  

 
 W średniowieczu pojawia się po-
pularna gra którą moŜna określić na-
stępująco: 1/3 futbolu, 1/3 rugby, 1/3 
zapasów wolnych, która zostawia tyl-
ko kilku zawodników na boisku na 
końcu spotkania (wtedy nie było jesz-
cze czerwonych kartek).  
 Musimy poczekać do XIX wieku, 
aby pojawiły się struktury nowego 
sportu - futbolu, który róŜni się od 
innego sportu z piłką - rugby.  
 Futbol narodził się w szkołach an-
gielskich i jego polskim odpowiedni-
kiem jest piłka noŜna.  
 Pierwszy klub powstał w Sheffild 
w 1862 roku. Gra bardzo szybko roz-
przestrzeniła się w Europie 
(w przeciwieństwie do rugby) i stała 
się najpopularniejszym sportem.  
 Mecze odbywały się na boiskach 
o róŜnych wymiarach dochodzących 
nawet do 182 m długości, 92 m  
szerokości. Szerokość rozstawienia 

 
słupków wynosiła 5,49 m, natomiast 
poprzeczką był sznurek zawieszony 
na wysokości 5,50 m.  
 Wymiary bramki znormalizowano 
w 1875 roku, a boiska w 1899 roku. 
Liczba zawodników (11) została usta-
lona w 1899 roku, ale zawodnik re-
zerwowy mógł wejść w zamian za 
kontuzjowanego dopiero w 1958 ro-
ku.  
 Statut arbitra wydano w 1890 ro-
ku, ale swój strój sędzia zakłada do-
piero w 1919 roku.,a do 1913 r. 
bramkarz moŜe grać rękami na całej 
swojej połowie.  
 Zasadę pozycji spalonej zmienia-
no siedmiokrotnie, rzut wolny uznano 
w 1873, a rzut karny w 1899 roku.  
 W 1938 r. FIFA (Międzynarodo- 
wa Federacja Piłki NoŜnej) przedsta-
wia 17 reguł futbolu przestrzeganych 
do dziś. Od tego czasu w piłce noŜnej 
nie zanotowano istotnych zmian. 
 

 
 
 
 
Warto pojecha ć, warto zobaczy ć  

 Alwernia   

ryginalna nazwa miejscowości została przeniesiona w XVII w. z Włoch. Krzysztof Koryciński tak zachwycił się wło-
ską miejscowością Alverno, Ŝe postanowił na swoich dobrach ufundować w 1616 roku klasztor dla oo. Bernardynów 

i miejsce to nazwać Alwernią. Wiek później powstała osada przyklasztorna, która z czasem przekształciła się 
w miasteczko. Formalnie prawa miejskie Alwernia uzyskała 2.10.1993 r.Na przełomie 1923/24 roku. powstały tu Zakłady 
Chemiczne "Alwernia", których największy rozwój przypada po 1953 roku. Zakłady jako jedyne w kraju zajmują się 

wytwarzaniem związków chromu i fosforu. 40% pro-
dukcji jest eksportowane do wielu krajów Europy, 
Azji i obu Ameryk.  
 Rozwój zakładów spowodował urbanizację mia-
sta i gminy. Powstało osiedle mieszkaniowe wraz 
z całą infrastrukturą, m. in. ośrodek wypoczynkowy 
"Skowronek" nad zalewem i stadion miejski, który 
umoŜliwił rozwój sport. Rozwija się nowa dyscyplina 
- bieg na orientację.  
 Dziś Alwernia liczy 3050 mieszkańców, cała gmi-
na ma 12 400 osób, zamieszkałych w 11 miejsco-
wościach. Bezrobocie w gminie wynosi zaledwie 
0,03%.  
 Na terenie gminy warto zobaczyć; klasztor 
i kościół oo. Bernardynów z cudownym obrazem 
"Ecce Homo" i Muzeum PoŜarnictwa. Atrakcją są 
pomniki przyrody: starodrzew w Alwerni, areukarie 
karbońskie w Kwaczale, Skałki Gudynowskie 
w Brodłach, park w Porębie śegoty. 
 


Fragment ekspozycji Muzeum  

               PoŜarnictwa w Alwerni.

S 

O 
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                SPORTSPORTSPORTSPORT    
 

statnim sportowym akcentem jesiennego sezonu piłkarskiego był mecz o Puchar Polski między Brzostowianką 
a Wisłoką Dębica. W zimowej aurze udało się naszym piłkarzom prowadzić do przerwy 2:0. W drugiej połowie 

dębiczanie wyrównali i jak na puchary przystało o wyniku zadecydowały rzuty karne 3:4 dla Wisłoki.  
 Po meczu zawodnicy spotkali się z działaczami w klubie "Hermes". Opiekun druŜyny wręczył zawodnikom nagro-
dy. Zarząd klubu podziękował p. W. Wojnarowskiemu za prowadzenie druŜyny .  
 Największą liczbę spotkań w rundzie jesiennej rozegrał Piotr Wal, najwięcej bramek strzelił Tomasz Nazimek - 7 
i Rafał Grela - 6. Najmłodszym zawodnikiem druŜyny jest Paweł Wal, uczeń VIII kl. Zawodnicy otrzymali 17 Ŝółtych 
kartek i 4 czerwone.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Tabele końcowe rozgrywek piłkarskich  

 

Wyniki ko ńcowe rozgrywek o mistrzo-
stwo Trampkarzy młodszych Podokręgu 

Dębica sezon 1995/96 I runda.  
 
1. KS   Wisłoka 8 24 22 : 2 
2. LKS  Brzostowianka 8 19 30 : 7 
3. MKS  Dębica 8 16 25 : 11 
4. LKS  Podkarpacie 8 14 22 : 12 
5. LKS  Igloopol D-ca 8 14 17 : 12 
6. ZKS  Chemik Pustków 8 8 17 : 15 
7. Chemal Brzeźnica 8 3 5 : 23 
8. LKS Grudna Górna 8 3 5 : 39 
9. LZS Paszczyniak 8 1 2 : 24 

 

 

Wyniki ko ńcowe rozgrywek o mistrzostwo 
"A" Klasy sezon 1995/96 runda jesienna. 

  
1. Wisłoka II 15 37 61 : 12 
2. Czarnovia 15 34 33 : 16 
3. Brzostowianka 15 30 39 : 22 
4. Wolania 15 26 25 : 18 
5. Parkosz 15 25 29 : 19 
6. Podkarpacie 14 23 28 : 20 
7. Podborze - Zgór. 15 21 17 : 18 
8. Pogoria 15 20 19 : 22 
9. Nowa Jastrz. 15 19 32 : 29 
10. Biała 15 19 20 : 33 
11. Nagoszyn 15 16 26 : 35 
12. Powiśle 14 15 31 : 37 
13. Pilcza śelich. 15 14 20 : 37 
14. Paszczyniak 15 13 22 : 44 
15. Grudna Górna 15 12 22 : 38 
16. Lisia Góra 15 7 15 : 39 

O 

Zakończenie sezonu 

Zawodnicy sekcji 
piłki noŜnej seniorów 
LKS Brzostowianka 
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 Sekcja kyokushin karate  
 

rzypomnijmy czym 
właściwie jest KA- 

RATE ? Niewielu jest 
ludzi, którzy nie wi-
dzieli pokazu łamania 
cegieł lub desek przy 
pomocy pięści. Karate 
jednak jest czymś wię-
cej. Rozwinięte prze-
szło tysiąc lat temu ja-
ko forma walki bez 
uŜycia „broni”, ale 
z zastosowaniem natu-
ralnych środków walki, 
tj.: kończyn górnych, 
kończyn dolnych stało 
się szkołą hartowania 
charakterów, sposobem 
na doskonalenie cech 
psychicznych poprzez 
rygorystyczny trening 
cielesny. Droga ta 
umoŜliwia osiągnięcie 
jedności ciała i ducha.  
Karate zwiększa czujność, samoświadomość, uczy takŜe 
zaufania we własne zdolności postępowania wobec ota-
czającego świata. A z ufnością przychodzi opanowanie 
i poczucie wewnętrznego spokoju.  
 Działająca w Brzostku sekcja Karate jest filią Jasiel-
skiej Sekcji Kyokushin Karate pod kierunkiem senseia 
Tadeusza Krygowskiego (2 dan). Sekcja brzostecka po-
wstała na przełomie 1990/91 roku szkolnego, trwa do 
dnia dzisiejszego i sądzę, Ŝe będzie rozwijać się z roku 
na rok.W pierwszym sezonie przez szeregi sekcji prze-
szło 52 adeptów sztuki wschodu, którzy wykazali duŜe 
lub małe zaangaŜowanie w działalności sportowej. Na 
uwagę zasługuje poświęcenie i wytrwałość w treningach 
karate, które niejednokrotnie są bardzo cięŜkie. Sezon 
treningowy podobnie jak rok szkolny trwa od jesieni do 
lata. W całym cyklu treningowym sekcja spotyka się dwa 
razy w tygodniu na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sali gimnastycznej (tzw. dojo) w Szkole Podstawowej 
w Brzostku. Gościmy teŜ w Jasielskiej Sekcji Kyokushin 
Karate, gdzie dwa razy w sezonie treningowym adepci 
sztuki walki zdają egzaminy na stopnie wtajemniczenia, 
od najniŜszego "10 kyu" (biały pas) do stopnia mistrzow-
skiego "dan" (czarny pas). W sekcji brzosteckiej Ky-
okushin Karate kilku adeptów osiągnęło stopnie 7 kyu 
(pas błękitny z Ŝółtym pagonem), jeden 6 kyu (pas Ŝółty) 
i dwóch 5 kyu (pas Ŝółty z zielonym pagonem). Osoby 
trenujące to w większości chłopcy, ale sport ten cieszy się 
teŜ niemałym zainteresowaniem wśród dziewczyn. Sport 
ten nie jest zamknięty w typowych ramach wiekowych, 
mogą go uprawiać osoby młode i osoby starsze bez 
względu na płeć, gdyŜ kaŜdy znajdzie w nim sens i za-
dowolenie.  

    SEMPAI                          Krzysztof Kolbusz (2 kyu)

 
 

P
 Członkowie sekcji karate 

� 

 
ZAPRASZA DOM WCZASOWY 

„BACA” 

 

ZAPRASZA DOM WCZASOWY „BACA ” 

• Do dyspozycji pokoje 2 - 3 osobowe z łazienkami, TV. Cena 
pobytu 1 osoby wraz z wyŜywieniem 34 zł na dobę 

• Pokoje bez łazienek z wyŜywieniem 26 zł 
• MoŜna zamawiać wybrane posiłki. Dzieci do lat 7 mogą korzy-

stać z połowy wyŜywienia 
• Wczasowicze przebywający 7 pełnych dni lub dłuŜej otrzymują 

10 % ulgi 
• „Baca” chętnie wita stałych i nowych gości zapewniając 

smaczną kuchnię i rodzinną atmosferę. 

Zakopane 
ul. Smerkowa 15 

(zbocze Antałówki,w pobliŜu dwor-
ca PKP i PKS) 

 

rezerwacja: 
Dział Adm. - Socjalny Zakładów 

Chemicznych „Alwernia” 

 (0-12) 83-12-05 
bezpośrednio w „Bacy” 

 (0-165) 66-983 
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SPROSTOWANIE 

 Do poprzedniego numeru wkradły się błędy 
za co przepraszamy zainteresowane osoby. 
Niedokładnie podane zostały nazwiska 
p. A. Ryndaka, p. E. Betleja i imię p. Andrzeja 
Zdziarskiego oraz data ślubu p. M. Szybowicz, 
który odbył się w 1933 r. 

redakcja  

 
� Nienawiść jest gorszym wrogiem niŜ wróg. 

� Plotkarz - w przeciwieństwie do naocznego 
świadka - zna wszystkie szczegóły. 

� Nie ten przyjaciel, który współczuje, a ten 
kto pomaga. 

MYŚLI TAKIE SOBIE 
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HURTOWNHURTOWNHURTOWNHURTOWN

HURTOWNIA   H. A. S. i P. 
 

Stefan Łuszczek i Robert Czajkowski 
32-66 ALWERNIA ul. Sienkiewicza 24 

tel. (0 - 12) 83 - 15 - 31 
NIP 676 - 005 - 42 - 46 

 
⇒ Szeroki asortyment najbardziej znanych 

i lubianych przez klientów napoi oraz 
piwa i wina. 

⇒ Firma obsługuje województwa krakow-
skie i częściowo katowickie. 

⇒ Na Ŝyczenie klienta dostarczamy towar 
własnym transportem. 

 
HURTOWNIA ART. SPOś. „PROFIT”  

 
 
 
 
 
 
 
 

adres domowy:  Grójec 163 
magazyn                                                    32-066 Alwernia 
budynek O.S.P. Zalas                                  tel/fax 83-10-83 

 

C B 

⇒ artykuły spoŜywcze 
⇒ przyprawy i artykuły do pro-

dukcji wędliniarskiej 
⇒ export - import 

Bronisław Cyganik 
właściciel 

⇒ Kompleksowa obsługa przemysłu  mięsnego w dodat-
ki 
i komponenty. 

⇒ Bezpośredni importer przypraw, osłonek naturalnych 
i sztucznych. 

⇒ Firma działa na terenie Polski południowej, na Ŝycze-
nie klienta dociera wszędzie. 

⇒ Firma dysponuje własnym transportem. 
⇒ Konkurencyjne ceny. 

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

„WIADOMO ŚCI BRZOSTECKIE” 
zrzeszone W POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ 
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Czytelnictwa i Sportu w Brzostku, Rada Gminy w Brzostku 
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dzic, K. Dziedzic, W. Lisowska, E. Michalik, Z. Rogala, G. Tomaszewska 
Skład komputerowy: Józef Nosal 
Druk: Zakład Poligraficzny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Tarnowie 
Adres redakcji: Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Brzostku, 
ul. 20 czerwca, 33-125 Brzostek  

 

 
WIELKA OBNI śKA 

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 1 roku, oprocentowany 36% w stosunku 
rocznym, przy spłatach miesięcznych zapła-
cisz odsetki w kwocie 196,32 zł 

� pobierając kredyt w wysokości 500 zł na 
okres 6 miesięcy, oprocentowany 32% w sto-
sunku rocznym, przy spłatach miesięcznych 
zapłacisz odsetki w kwocie 46,53 zł 

� pobierając kredyt w wysokości 1.000 zł na 
okres 1 roku, oprocentowany 36% w stosunku 
rocznym, przy spłatach miesięcznych zapła-
cisz odsetki w kwocie 196,32 zł 

BS w Brzostku udziela równieŜ kredytów na 
okres 1 miesiąca - oprocentowany 25% i 18 
miesięcy - 41% 

 

ZAPRASZAMY 

do korzystania z naszych usług 

 

 
SPROSTOWANIE 

 Do poprzedniego numeru wkradły się błędy 
za co przepraszamy zainteresowane osoby. 
Niedokładnie podane zostały nazwiska 
p. A. Ryndaka, p. E. Betleja i imię p. Andrzeja 
Zdziarskiego oraz data ślubu p. M. Szybowicz, 
który odbył się w 1933 r. 

redakcja  

 
� Nienawiść jest gorszym wrogiem niŜ wróg. 

� Plotkarz - w przeciwieństwie do naocznego 
świadka - zna wszystkie szczegóły. 

� Nie ten przyjaciel, który współczuje, a ten 
kto pomaga. 

MYŚLI TAKIE SOBIE 


