
6 sierpnia 1997 roku Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Górny dokonał uroczystego wmurowania  
kamienia węgielnego i poświęcenia nowo zbudowanej Kaplicy w Bukowej
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Podczas sesji Rady Gminy w 
Brzostku w dniu 13 sierpnia 

1997r. uchwalono zmianę w Statutach 
Sołectw.
 W Statutach Sołectw w Gminie 
Brzostek uchwalonych uchwałami 
Nr X/58/91 do X/76/91 Rady Gminy 
w Brzostku z dnia 29 stycznia 1991 
r. zmienionych uchwałą Nr XXVII/ 
186/93 Rady Gminy w Brzostku z 
dnia 30 marca 1993 r. wprowadza się 
zmianę następującej treści: paragraf 
24 pkt 5 otrzymuje brzmienie „Zarząd 
Gminy może zawiesić w czynno-
ściach sołtysa do czasu rozpatrzenia 
sprawy przez zebranie wiejskie zwo-
łane przez Zarząd Gminy w terminie 
3 miesięcy od daty zawieszenia, 
jeżeli swoim postępowaniem narusza 
przepisy prawa, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub dopuścił się czynu 
dyskwalifikującego w opinii środo-
wiska.
 Uchwała podlega ogłoszeniu po-
przez rozplakatowanie w miejscach 
publicznych w Gminie Brzostek”
 Jedynym miejscem publicznym 
gdzie była „rozplakatowana wyżej 
wspomniana uchwała był ciemny kąt 
w Urzędzie Gminy.
 Kontrowersje wzbudza też 3 
miesięczny termin, podczas którego 
Zarząd będzie się zastanawiał czy 
zwołać zebranie czy też nie. A może 
taki czas jest potrzebny do wydania 
pieniędzy wsi, której sołtys zostanie 
zawieszony.
 Końcowa część sesji była tajna. 
Tym razem nie dzielono stanowisk 
i związanych z tym pieniędzy lecz 
odbyto krzykliwy sąd nad niektórymi 
radnymi i sołtysami.
 Dziś co prawda nie krzyczy się 
nawet na targu, ale widać na sesji 
można. Tylko gdzie tu kultura by-
cia.

xx

Wybory 
parlamentarne 
Wybieranie 
nie jest proste!
• Prawo wybierania (czynne prawo 

wyborcze) mają obywatele polscy, 
którzy w dniu wyborów ukończyli 
18 lat

• Aby samemu móc zostać posłem 
lub   senatorem (bierne prawo 
wyborcze) trzeba mieć w dniu wy-
borów ukończone 21 lat.

• Od 1956 roku Sejm liczy stale 460 
Od wyborów 4 czerwca 1989 r., 
391 postów wybieranych jest w 
okręgach wyborczych, 69 - z list 
ogólnopolskich

• Senatorów jest 100. W woj. war-
szawskim i katowickim - wybiera 
się po 3 senatorłów. W pozostałych 
47 - po dwu.

• Każdy wyborca ma tylko jeden 
głos, w wyborach do Sejmu, po-
winien więc postawić tylko jeden 
znak x.

Wyborco
sprawdź gdzie jest 
twój lokal wyborczy!!
Zmiana lokali wyborczych!!
 Rada Gminy Brzostek na wniosek 
Zarządu Gminy postanowiła zmienić 
lokalizację większości lokali wybor-
czych.
 Ogólnie rzecz ujmując lokale wy-
borcze zostały przeniesione ze szkół 
do Domów Ludowych.
 Czemu służyć ma złamanie wielo-
letniej tradycji - trudno dociec. Może 
zarządowi chodzi o zmniejszenie 
frekwencji wyborczej? Tylko, że to 
nie służy interesowi reprezentowanej 
przez niektórych członków zarządu 
opcji politycznej jak i interesowi 
rolników.
 Mówi się też o odpolitycznieniu 
szkół. Co w takim razie robią pla-
katy tylko niektórych kandydatów 
rozwieszone w widocznym miejscu 
w Urzędzie Gminy?

Podróże 
kształcą
O tym, że podróże kształcą wie-

dzieli już nasi pradziadowie i 
kto tylko mógł wysyłał swoje dzieci 
za granicę, aby tam się kształcili i 
podpatrywali jak żyją inni. Ważne 
też było gdzie się jeździło. Przeważ-
nie podglądano styl życia mieszkań-
ców Francji, Włoch i Niemiec.
 Po raz pierwszy w Trójmieście 
byłam 20 lat temu i wtedy najwięk-
szym problemem dla turystów było 
znalezienie nadającej się do użytku 
ubikacji. Będąc w te wakacje nad 
morzem zaskoczyła mnie ilość sza-
letów publicznych, czystość, ale też 
i cena za korzystanie z nich - średnio 
l zł.
 Tylko u nas ten problem pozostaje 
nierozwiązany. W dalszym ciągu nic 
nie słychać o pracach nad budową 
publicznego szaletu. Może nasze 
władze jeżdżą w podróże nie tam 
gdzie trzeba. Jak nam wiadomo na 
Ukrainie, jak mówi nasz znajomy, 
często jeszcze za ubikację służy 
zwykły drąg.

U. W.

Ginie tradycja
festynów
ludowych
Zarząd Główny AW”S” - Brzo-

stek dużym wysiłkiem włożył w 
organizację spotkania mieszkańców 
gminy kandydatami do Sejmu i 
Senatu z ramienia Akcji Wyborczej 
„Solidarność” Władysławem Bielawą 
i Andrzejem Sikorą.
 7 września mimo nienajlepszej 
pogody odbyły się:
• imprezy sportowe na stadionie w 

tym mecz młodzików „Brzosto-
wianki” z oldbojami, który zakoń-
czył się wynikiem 2:2

• część artystyczna z udziałem zespo-
łów ludowych z Dębicy

• oraz festyn ludowy.
 Niestety niewielu mieszkańców 
skorzystało z możliwości zabawy.
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Co piszą o nas inni
GAZETA WYBORCZA

l sierpnia 1997

Demokracja po brzostecku

W 150 lat po galicyjskiej rabacji, której centrum lokowało się 
właśnie w okolicach Brzostka, mieszkańcy w żaden sposób 
nie mogą się dogadać z władzą, samorząd jest podzielony, a 
o demokracji najwyraźniej zapomniano. (...) w marcu 1996 
r. komisja rewizyjna rady gminy wystąpiła z wnioskiem, 
by nie udzielać zarządowi absolutorium. Ówczesny sołtys 
Brzostka Jan Krajewski, podówczas pracownik UG, stanął na 
czele opozycji i w listopadzie 96 z jego inicjatywy czternastu 
członków brzosteckiej rady zgłosiło wniosek o odwołanie 
Jana Chmury z urzędu wójta. (...)wójt zaproponował sołty-
sowi Krajewskiemu stanowisko wicewójta, a opozycyjnym 
radnym J. Nyklowi i A. Trychcie (którzy złożyli podpisy pod 
wnioskiem o odwołanie J. Chmury) stanowiska etatowych 
członków zarządu. Wszyscy ofertę przyjęli i pełnią swe 
funkcje do dziś.
 - Brzostek to gmina specyficzna - wyjaśnia sołtys Potrze-
ba. - Główny problem stanowi bezrobocie. Kto ma pracę, ten 
ma władzę i dlatego nasz pan wójt kupił sobie opozycję za 
stołki. Poza tym niewiele zrobił i nie ma żadnych pomysłów 
na wyjście z trudnej sytuacji gospodarczej gminy.
(...) - „Wiadomości” zeszły do poziomu brukowca, a ich 
jedynym celem był atak na zarząd - wyjaśnia wójt. 
Od redakcji: Bardzo nas zdziwiło stwierdzenie wójta , że „ 
Wiadomości” to brukowiec. Tylko dlaczego w czasie spotka-
nia z Prezesem Tarnowskiej Izby Rolniczej, jej Dyrektorem 
i Prezesem Tarnowskiej Giełdy Rolnej nie twierdził, że ma 
w gminie brukowie, a wręcz odwrotnie jasno stwierdził, że 
ma w gminie gazetę lokalną.

TeMI
lipiec 1997

O głupolach

 Kilka miesięcy temu w Urzędzie Gminy w Brzostku do-
szło do bójki pomiędzy wójtem Janem Chmurą, a sołtysem 
Jerzym Potrzebą. Poszkodowany sołtys przekazał sprawę do 
Sądu Rejonowego w Dębicy, w którym niedawno doszło do 
formalnego pojednania. Wójt uzmał swoja winę, podał rękę 
sołtysowi i przeprosił, w takiej sytuacji oskarżyciel odstąpił 
od oskarżenia zaś sąd umorzył postępowanie. Po rozprawie, 
wychodząc z sali, wójt machnął ręką i rzekł: - To są wszyscy 
głupole. 
Od redakcji: Ciekawe kogo wójt miał na myśli - sąd, swoich 
pracowników będących na rozprawie czy kogoś innego.

GAZETA KRAKOWSKA 

14-15 sierpnia 1997 r. 
Gazeta kontra wójt

W Brzostku jawne pobory
Przeszło rok trwał spór między redakcją „Wiadomości 
Brzosteckich” a zarządem Gminy o ujawnienie poborów 

członków zarządu. Spór otarł 
się o Naczelny sąd Admini-
stracyjny w Krakowie, który 
przyznał rację dziennikarzom. 
(...)I tak w kwietniu J. Chmura 
wziął z kasy gminy 3215 zł, 
jego zastępca J. Krajewski 

- 2103. Zatrudnienie na połówce etatu członkowie ZG J. 
Nykiel i A. Trychta odpowiednio 790 i 604 zł. (...) 
Od redakcji: Wielu czytelników zwracało uwagę na wyjąt-
kową trafność użytego przez dziennikarza „Krakowskiej” 
sformułowania „wziął z kasy gminnej”, no cóż w tym wy-
padku udało się nazwać sprawę po imieniu. 

GAZETA KRAKOWSKA 

22 lipca 1997 r. 
Czy senator poskromi krewkiego wójta...

Będą partyjne konsekwencje? 

(...) Jerzy Potrzeba nie zadowolił się tymi przeprosinami 
(...) napisał do senatora Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
Ryszarda Ochwata, prezesa Zarządu Wojewódzkiego partii 
chłopskiej w Tarnowie. „W związku ze skandalicznym 
zachowaniem się wójta gminy Brzostek Jana Chmury, 
członka Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego jest pan 
prezesem, proszę o zajęcie stanowiska wobec faktów, które 
przedstawiam”.
(...) Jeszcze przed rozstrzygnięciem w dębickim sądzie sena-
tor Ochwat obiecał sołtysowi że, „podejmie kroki zmierzają-
ce do wyciągnięcia konsekwencji partyjnych”. (...) ponowne 
pismo do senatora Ryszarda Ochwata (...) „Pozwany członek 
PSL J. Chmura w obliczu sądu uzanł swoją winę (...) Wobec 
powyższego, powołując się na pańskie pismo dotyczące 
tej sprawy, wnoszę o podjęcie kroków zmierzających do 
wyciągnięcia konsekwencji partyjnych”

GAZETA KRAKOWSKA

4 września 1997
Dębicka spółka gminno-rodzinna

Powiązani akcjami z Telekomunikacją

 Przypomnijmy, że spółka Telekomunikacja Dębicka SA 
powstała kilka lat temu. Została założona przez gminy rejonu 
dębickiego.(...) Gminy zebrały kilkaset tyś. zł i stanęły z 
rozłożonymi rękami. (...) Wtedy pojawiło się CETI. Firma, 
o której niewiele można się dowiedzieć (...) (...) gminę Brzo-
stek (reprezentuje) - wójt Jan Chmura. (...)akcjami spółki 
dysponują nie tylko CETI i samorządy rejonu dębickiego, 
ale również 9 osób prywatnych, z nazwiskami znanymi w 
samorządowej hierarchii (...)Helena Chmura, żona wójta 
Jana Chmury (4 tyś. akcji - 40 tyś. zł). (...) Zastępca preze-
sa spółki nie umiał nam jednak powiedzieć, w jaki sposób 
związane są ze spółką np. Helena Chmura
Od redakcji: Teraz już wiadomo dlaczego J. Chmura wójt 
i radny tak mocno zabiegał o zwiększenie o 100 tysięcy zł 
udziału naszej gminy w spółce. Obecnie udział ten wynosi 
ponad 200 tyś. zł. Zastanawia, tylko jak za gminne pieniądze 
udziały uzyskała osoba prywatna. Chyba, że żona wójta 
wniosła również udział do spółki. Wójt wszystkim i zawsze 
zarzuca kłamstwo. Czego w tym wypadku się wyprze?
 Wydaje się, że powinien wyprzeć się ... A miało być tak 
bezinteresownie, uczciwie!
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Jak rządzą się inni
Gmina Wietrzychowice to nie-

wielka, w porównaniu do naszej, 
gmina leżąca w północno-zachodniej 
części Tarnowskiego w dorzeczu 
Dunajca. Rzeki stanowią naturalne 
granice gminy. Gmina typowo rolnicza 
z dużymi możliwościami rozwoju bazy 
przetwórczej. Wyposażona w podsta-
wową infrastrukturę. Liczy 9 sołectw. 
Wietrzychowice siedziba władz i 
centrum administracyjno-handlowe 
gminy urzekają pięknie utrzymanym 
ryneczkiem, odnowionymi starymi 
budynkami i dobrze zaprojektowanymi 
nowymi. Wszystko blisko siebie:

Urząd Gminy, kościół, komenda 
policji, remiza strażacka, stadion 
sportowy i szkoła z nową piękna sala 
gimnastyczną.
 Na powierzchni 48,6 km2 zamiesz-
kuje 4,3 tyś. mieszkańców, w znacznej 
większości zajmujących się rolnic-
twem. Zarządza nią Rada Gminy oraz 
wójt nie będący radnym. W zarzą-
dzaniu gminą wspiera go 4 osobowy 
zarząd, w którym żaden członek nie 
jest zatrudniony na etacie. Zarząd 
zbiera się średnio jeden raz w miesiącu 
i wówczas jego członkowie, dopiero od 
tego lata, pobierają 50 zł diety (wcze-

śniej ok. 30 zł). Cała gmina do końca 
tego roku będzie zwodociągowana. 
Duża bolączką gminy są trudności z 
utrzymaniem siedmiu szkół, z których 
większość posiada sale gimnastyczne. 
Niż demograficzny powoduje, że w 
szkołach jest coraz mniej dzieci, a 
koszty utrzymania budynków wzra-
stają.
 Duże oddalenie od skupisk prze-
mysłowych pozwala na zachowanie 
nieskażonego środowiska. Jeziora 
Święcone i Przystajnie - będące rajem 
dla wędkarzy - a także bliskość du-
żych skupisk leśnych, dają wyjątkowe 
możliwości rozwoju agroturystyki i 
dobrego wypoczynku w kontakcie z 
naturą

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
l PROMOCJI GMINY BRZOSTEK JUŻ

DZIAŁA

Schyłek drugiego tysiąclecia daje 
szansę działania ludziom twórczym 

i poszukującym. Tę szansę wykorzysta-
ła grupa ludzi, dla  której losy gminy i 
swojej miejscowości nie są obojętne,   
ludzie, którzy traktują swoją miejsco-
wość jako „małą ojczyznę”.
 Tak potraktowaliśmy Brzostek za-
kładając Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju i Promocji Gminy Brzostek. 
Komitet założycielski zbierał się kilka 
razy i z tych spotkań wyrosła idea za-
łożenia stowarzyszenia, które będzie 
inicjatorem zamierzeń i działań na 
rzecz własnej miejscowości i własnej 
gminy po to, aby ludziom żyło się lepiej, 
bezpieczniej i ciekawiej.
 Stowarzyszenie działa na podstawie 
Ustawy z 7.04.1989 r. oraz opracowa-
nego i zatwierdzonego statutu. Nie 
jest organizacją polityczną, ani też nie 
działa na rzecz jakiegokolwiek ugrupo-
wania politycznego. Działalność opiera 
się na pracy społecznej jego członków. 
Może współpracować z organizacjami 
krajowymi i zagranicznymi, organami 
administracji rządowej i samorządowej, 
przedsiębiorstwami i innymi podmiota-
mi.
 Celami Stowarzyszenia jest wspie-
ranie rozwoju i promocji Gminy po-
przez:
• rozwijanie, umacnianie i propagowa-

nie aktywności społeczności lokalnej
• działanie na rzecz rozwiązywania 

problemów gospodarczych
• propagowanie i stosowanie rozwiązań 

służących edukacji ekonomicznej i 

obywatelskiej społeczności lokalnej
• podejmowanie działań  na rzecz 

ochrony środowiska naturalnego 
człowieka

• promowanie gminy w środkach ma-
sowego przekazu 

 Dla realizacji swoich celów stowa-
rzyszenie podejmuje działalność w 
zakresie:
• edukacji ekonomicznej, prawniczej, 

gospodarczej i specjalistycznej,
• opracowywania, wydawania i rozpo-

wszechniania materiałów informacyj-
nych,

• udzielanie wsparcia właścicielom 
przedsiębiorstw oraz osobom prowa-
dzącym działalność gospodarczą.

 Członkiem stowarzyszenia może być 
każdy obywatel lokalnej społeczności. 
Oprócz członków zwyczajnych są 
członkowie nadzwyczajni i wspierają-
cy.
 Wszystkie istotne, organizacyjne 
problemy podejmowane są na Walnych 
Zebraniach, a pracami Stowarzyszenia 
kieruje Zarząd, zaś jego skuteczność 
ocenia Komisja Rewizyjna. Na Walnym 
Zebraniu , które odbyło się 2.07.1997 r. 
zostały wybrane władze Stowarzysze-
nia;
1. Maria Przebięda - przewodnicząca
2. Kazimierz Sarna - z-ca przewodni-

czącego
3. Zuzanna Rogala - sekretarz
4. Urszula Wojnarowska - skarbnik
5. Zofia Skórska - członek zarządu.
 W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
Mariusz Ostrowski, Jerzy Staniszewski, 

Ryszard Sołtys.
 Wśród licznych wniosków trzy wyda-
ją się bardzo aktualne:
1. Rozwój agroturystyki
2. Szkolenie młodych ludzi rozpoczyna-

jących działalność gospodarczą
3. Ratowanie kultury regionalnej.
 l chociaż na razie nie mamy lokalu, 
jest nas nieliczna grupa, wierzymy, że 
będziemy widocznym przyczynkiem do 
tego aby nasza gmina była gospodar-
niejsza i widoczna na mapie Polski, a 
ludziom żyło się choć trochę lepiej. O 
dalszej działalności Stowarzyszenia 
będziemy sukcesywnie informować.

Z. Rogala

SZKOŁA 
BIZNESU 
l MARKETINGU”

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i 
Promocji Gminy Brzostek organizu-

je kurs „Szkoła biznesu i marketingu”. 
Kurs jest przeznaczony dla osób bez-
robotnych lub pracujących, planujących 
własną karierę i założenie własnego 
przedsiębiorstwa. Jest on bardzo 
przydatny również dla początkujących 
przedsiębiorców.
 Kurs składa się z 9 sesji szkolenio-
wych. Szkolenie pozwala na nabycie z 
jednej strony podstawowych umiejętno-
ści „profesjonalnych” umożliwiających 
działanie we własnym zakresie.
 Liczba uczestników ograniczona. 
Szczegółowe informacje na temat 
warunków rekrutacji i zakresu kursu 
można zdobyć od Zofii Skórskiej ODR 
w Brzostku (pawilon GS)



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 5

Nóż w plecy Polsce
17 września 1939 r. Armia Czerwo-

na przekroczyła granice Rzecz-
pospolitej. Rozpoczęła się agresja ra-
dziecka na Polskę, agresja ta stanowiła 
złamanie zasad prawa międzynarodo-
wego, układów międzynarodowych, a 
także układów polsko-radzieckich. W 
marcu 1921 r. podpisano traktat poko-
jowy między Polską, a Rosją i Ukra-
iną. Przewidywał on ustalenie granic 
miedzy wymienionymi państwami, a 
także zobowiązanie do ich przestrze-
gania. 9 II 1929 r. został podpisany 
tzw. „Protokół Litwinowa”. Przewidywał 
on, że podpisujące go państwa, a więc 
ZSRR i Polska wyrzekają się wojny w 
polityce międzynarodowej. 23 XII 1932 
r. po długich rokowaniach wszedł w 
życie pakt o nieagresji między Polską a 
ZSRR. Przewidywał on, że obie strony 
odrzucają wojnę jako narzędzie polityki, 
zobowiązują się do powstrzymywania 
od wszelkich działań agresywnych 
lub napaści jedna na drugą, zarówno 
samodzielnie jaki i łącznie z innymi pań-
stwami. Równocześnie Polska i ZSRR 
zobowiązywały się nie brać udziału w 
porozumieniach wrogich w stosunku do 
któregokolwiek z państw podpisujących 
układ, który obowiązywał do 1945 r. 
Kolejnym układem obowiązującym 
między Polską a ZSRR była podpisana 
3 lipca 1933 r. konwencja o „agresorze”. 
Konwencja wskazywała, że żadne 
względy natury politycznej, wojskowej, 
gospodarczej lub innej nie mogą służyć 
do usprawiedliwienia napaści. Wcho-
dząc w 1934 r. do Ligi Narodów ZSRR 
zobowiązywał się do nie używania siły 
w stosunku do innego z członków tej 
organizacji międzynarodowej.
 Nad tymi wszystkimi postanowienia-
mi wiążącymi ZSRR Stalina w stosunku 
do Polski przeszedł do porządku dzien-
nego, podpisując 23 VIII 1939 r. tajny 
protokół o agresji między Niemcami a 
ZSRR. Protokół ten nie tylko zachęcał 
Hitlera do uderzenia na Polskę, lecz 
stawiał pod znakiem zapytania istnienie 
Państwa Polskiego, gdyż stwierdzano 
w nim, że Niemcy i ZSRR podejmą w 
przyszłości decyzję co do tego, czy w 
ich interesie leży istnienie niepodle-
głego państwa polskiego. Układ ten 
przewidywał rozbiór Polski wzdłuż linii 
Wisły.
 Wykorzystując te postanowienia 
armia ZSRR uderzyła właśnie 17 IX 
1939 r. na Polskę.

 Od tego tez dnia polityka ZSRR 
nastawiona była na niszczenie pań-
stwowości polskiej. Wszystkie insty-
tucje, organizacje wywodzące się z 
czasów niepodległości zostały brutalnie 
zniszczone. Zlikwidowano wszelkie 
przejawy i ślady niezależnego życia 
gospodarczego. Od pierwszego dnia 
na zajętych ziemiach miała miejsce pla-
nowa eksterminacja, zwłaszcza polskiej 
inteligencji. Rozstrzeliwano oficerów, 
policjantów, mordowano przedstawicieli 
administracji państwowej, a także oso-
by uważane z różnych przyczyn bądź 
za niebezpieczne, bądź szkodliwe. W 
konsekwencji tych działań zamordowa-
no ponad 15 tyś. oficerów, podoficerów, 
strażników więziennych i policjantów w 
Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych 
miejscach ludobójstwa. Rozpoczęły się 
masowe deportacje, przeprowadzane 
w nieludzkich warunkach. Do dzisiaj 
nie mamy na ten temat pełnych danych. 
Można przyjąć, że ofiarami agresji stało 
się ponad 2 mln obywateli Rzeczpo-
spolitej. Wywożono ich w najbardziej 
nieludzkich warunkach, tak że umierali 
w czasie transportu. Wielu zabijano w 
czasie drogi. Ludność polską umiesz-
czano w takich rejonach „nieludzkiej 
ziemi”, by skazać ich w krótkim czasie 
na śmierć wskutek głodu i straszliwych 
warunkach klimatycznych.
 Losy pomordowanych, deporto-
wanych i prześladowanych obywateli 
Rzeczpospolitej, losy tych, których 
wyrzucono z ojcowizny i pozbawiono 
możliwości egzystencji, tych którzy 
jeśli nawet przeżyli utracili zdrowie, 
stanowią do dzisiaj ciężkie obciążenie 
stosunków polsko-rosyjskich.
 Tylko wyjaśnienie pełnej prawdy o 
tych tragicznych dla nas wydarzeniach, 
będzie czynnikiem sprzyjającym ułoże-
niu wzajemnych stosunków na nowej 
płaszczyźnie.
 W wyniku tej niespodziewanej na-
paści dokonanej 17 września 1939 r. 
ponad połowa naszego kraju znalazła 
się pod okupacją ZSRR. 28 września 
został zawarty uzupełniający układ 
między rządami III Rzeszy a ZSRR 
o „granicach i przyjaźni”, o podziale 
terytorialnym Rzeczpospolitej Polskiej. 
Państwo polskie zostało przepołowio-
ne, linią Ribbentrop-Mołotow, wzdłuż 
rzek: Bugu, Sanu i Narwi. Rzeszy 
Niemieckiej przypadło 188 tyś. km2, a 
ZSRR 200 tyś. km2.

 Widać z tego, że ponad połowa ziemi 
państwa polskiego była we władaniu 
radzieckiego aparatu terroru, spad-
kobiercy Czeka i GPU, osławionego 
NKWD.

dr Czesław Sterkowicz

dr Czesław STERKOWICZ
Dr nauk humanistycznych, autor 
wielu publikacji z zakresu historii. 
Kandydat Unii Pracy do Sejmu RP.

W przyszłej pracy parlamentarnej 
zajmę się:

1. Zapewnieniem dostępu dzieci i 
młodzieży do bezpłatnej nauki bez 
względu na ich sytuację material-
ną

2. Opracowniem i przyjęciem koncep-
cji kształcenia średniego i zawodo-
wego młodzieży

3. Zmianą systemy ochrony zdrowia 
i ubezpieczeń społecznych

4. Wspieranie rolnictwa ze środków 
publicznych, stworzeniem efek-
tywnego systemu zbytu produktów 
rolnych i skróceniu „drogi od pro-
ducenta do konsumenta”

5. Wstrzymaniem cenowej rewalory-
zacji emerytur i rent.

6. Likwidacją „szarej strefy” i zmianą 
progu stawek podatkowych

7. Wyeliminowanie w mediach por-
nografii i przemocy na rzecz krze-
wienia kultury narodowej i chrze-
ścijańskiej.

Najpilniejsze sprawy do rozwiązania 
wTARNOWSKIEM:

1. Chronić a nie dewastować naturalne 
środowisko w całym regionie.

2. W trybie pilnym dokonać tzw. 
uzbrojenia terenów przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe w 
całym województwie.

Wyborco - zapoznaj się
z moim programem

- przemyśl
i zagłosuj!

Karta Głosowania 
do Sejmu nr l, pozycja 4

„Polska także dla Ciebie”
material sponsorowany
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POWÓDŹ
Pomoc
dla powodzian
W obliczu katastrofalnej powodzi 

jaka nawiedziła w lipcu br. Pol-
skę południowo-zachodnią, a także 
nasze województwo, w ślad za Ca-
ritas Zarząd Gminy zorganizował w 
dniach 22-23 lipca na terenie gminy 
zbiórkę na rzecz powowodzian. Do 
akcji włączyli się sołtysi, pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej i Urzędu Gminy. W czasie zbiórki 
spotkaliśmy się z dużą ofiarnością i 
życzliwością mieszkańców Gminy. 
Pracownicy UG, GOPS oraz CKiCz 
przekazali ze środków funduszu 
socjalnego 5 000,00 zł na zakup po-
trzebnych środków dla powodzian.

 Pomoc postanowiono przekazać 
bezpośrednio do poszkodowanej 
gminy wiejskiej a nie do punktu 
zbiorczego w województwie. Woje-
wódzki Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Opolu wskazał nam gminę Łam-
binowice jako bardzo potrzebującą 
pomocy.
 Łambinowice to gmina typowo 
rolnicza z gospodarstwami o średniej 
powierzchni 20 ha. Z tamtejszym 
wójtem Józefem Kurkiem ustalili-
śmy wykaz najbardziej potrzebnych 
rzeczy, w śród których znalazły się: 
woda mineralna, żywność, odżywki 
dla dzieci, środki czystości, środki 
odkażające, łopaty, siekiery. Ustalono 
również trasę dojazdu do Łambi-
nowic omijającą zamknięte drogi i 
mosty.
 Bezpłatny transport zgromadzo-

nych towarów zapewnił Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Brzost-ku. W transporcie 
oprócz wcześniej wymienionych 
towarów znalazły się także pościel i 
ręczniki oraz darowane przez p. Zofię 
Fugiel, dwie lodówki. Łączna war-
tość transportu wyniosła ok. 8 000,00 
zł. Autobus z trzema kierowcami 
(W. Jędrzejczykiem, B. Stankiem i 
J. Śliwą) oraz dwoma pracownikami 
UG (S. Cholewiakiem i J. Królem) 
wyruszył w drogę 24 lipca wieczo-
rem. Do Łambinowic autokar dotarł 
w godzinach rannych.
 Wójt i pracownicy tamtejszego 
Urzędu byli mile zaskoczeni wiel-
kością transportu pomocy. Była to 
pierwsza tak duża pomoc jaka tam 
dotarła, pomimo zalania siedmiu wsi 

w tej gminie przed dwoma tygodnia-
mi. Do kilku wsi nadal nie można się 
było dotrzeć. Woda dostawała się tam 
do domów oknami niszcząc dobytek 
oraz przeważnie poniemieckie jesz-
cze zabudowania. Ludzie, utrzymu-
jący się wyłącznie z rolnictwa stracili 
w całości zbiory i często pozostawali 
bez środków do życia. Ani pomoc 
rządowa, ani pomoc tamtejszej gmi-
ny nie zapewni ludziom powrotu do 
normalnej egzystencji.
 Osoby wiozące dary stwierdziły, 
że oglądany na żywo popowodziowy 
krajobraz wrażenie jest niesamowite. 
Relacje telewizyjne odzwierciedlają 
tylko w połowie tragedię tysięcy 
ludzi.

L. Pruchnik
Sekretarz UG

„Caritas”
dla
powodzian

Caritas parafii Brzostek zorganizo-
wała 13 lipca zbiórką pieniędzy 

dla ludzi dotkniętych powodzią. 
Zebrane pieniądze w kwocie 5 700 zł 
zostały odesłane do „Caritas” w Rze-
szowie, na ten sam cel zbierane były 
dary rzeczowe tj. środki czystości i 
żywność trwała.

Komunikat 
Komendy Rejonowej 
Policji 
w Dębicy
Fala powodzi, która nawiedziła 

tereny południowej Polski, jak 
również niektóre rejony naszego 
województwa pozostawiła po sobie 
spustoszenie i pozbawiła ludność 
majątku, a niejednokrotnie dorobku 
całego życia. Obecnie trwa usuwanie 
jej skutków, a także niesienie pomocy 
poszkodowanym. Wśród ludzi dobrej 
woli mogą również znaleźć się tacy, 
którzy chcieli wzbogacić się wyko-
rzystując tę tragedię dla własnych 
celów, aby nie dopuścić do takiej 
sytuacji jakie miały miejsce w innych 
rejonach kraju, Komenda Wojewódzka 
Policji w Tarnowie podjęła zakrojone 
na szeroką skalę działania mające na 
celu zapobieżenie nieprawidłowo-
ściom, nadużyciom i przestępstwom 
związanym z likwidowaniem skutków 
powodzi lub niesieniem pomocy ofia-
rom. Realizacją podjętych działań zaj-
mują się niesieniem pomocy ofiarom. 
Realizacją podjętych działań zajmują 
się komórki ds. Przestępczości Gospo-
darczej komend rejonowych policji 
wspólnie z właściwymi miejscowo 
komisariatami policji pod nadzorem 
wydziału ds. Przedsiębiorczości Go-
spodarczej Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Tarnowie.
 W związku z powyższym wszelkie 
uwagi dotyczące nieprawidłowości, 
przestępstw bądź osób dopuszczają-
cych się ich, można zgłaszać osobiście 
lub telefonicznie do Komendy Rejono-
wej Policji w Dębicy ul. Chłodnicza 
20, pok. nr 201, tel. 70-20-11, 70-
20-17 lub 997, a także do Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Tarnowie ul. 
Traugutta 4 pok. 306 i 302, tel. 33-
00-71 wew. 13-39 lub 12-50 , albo do 
najbliższej jednostki policji.
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Podziękowanie
Podczas lipcowych powodzi teren 

naszej gminy zagrożony był wodami 
Wisły i Dunajca. Własnymi siłami trudno 
było nam walczyć o opanowanie żywiołu. 
Wtedy z pomocą przyszli nam między 
innymi strażacy z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nawsiu Brzosteckim. 
Spędzili oni kilka pracowitych godzin na 
terenie naszej gminy wspólnie z nami 
pracując nad zabezpieczeniem ludzkiego 
mienie przed zalaniem. Wspólna praca 
ludzi dobrej woli oddaliła od nas katastrofę 
jaką niewątpliwie jest powódź. W pracy tej 
wyróżniali się oddaniem i bezinteresowno-
ścią druhowie z Nawsia Brzosteckiego. Za 
ich wzorową, ludzką postawę w imieniu 
własnym i mieszkańców gminy Wietrzy-
chowice serdecznie dziękuję.

Wójt Gminy Wietrzychowice 
poseł na Sejm RP 
Stanisław Kusior

Sprawdzian dla strażaków 
Zabawa dla mieszkańców
Na stadionie sportowym w Brzostku odbyły się w dniu 

24 sierpnia br. gminne zawody sportowo-pożarnicze, 
w których uczestniczyły jednostki OSP z terenu naszej gminy 
oprócz OSP z Zawadki Brzosteckiej.
 Ładna, słoneczna pogoda sprawiła.że na stadion przy-
było wielu mieszkańców gminy, często całymi rodzinami. 
Zmagania strażaków obserwowali st. bryg. Władysław Ja-
nik Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, 
Jan Pieniądz poseł na Sejm RP, władze gminy Brzostek i 
Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Brzostku.
 Strażacy rywalizowali w trzech konkurencjach: mustrze, 
sztafecie 7x50m i ćwiczeniach bojowych. Zmagania oceniała 
komisja z KR PSP w Dębicy pod przewodnictwem bryg. inż. 
Zdzisława Mroza.
 Każda z uczetniczących w zawodach jednostek wystawiła 
swoje najlepsze ekipy. Nic więc dziwnego, że do ostatnich 
zmagań nikt nie był pewien jakie miejsca osiągną poszcze-
gólne reprezentacje.

Tabela wyników (przyznawano punkty karne)

Lp Jednostka OSP musztra
ćw. 

bojo-
we

sztafeta punkty 
razem miejsce

1 Opacionka 0 48,5 75 124,5 l
2 Grudna G. 0 55 77 132 II
3 Brzostek 0 64,5 70 134,5 III
4 Siedliska B. 0 62 73 135 IV
5 Januszkowice 0 74 73 147 V
6 Nawsie B. 0 87 68 155 VI
7 Januszkowice D. 0 96 78 174 VII
8 Grudna Dolna 0 92 95 187 VIII
9 Kamienica G. 2 100 94 196 IX
10 Skurowa 4 115 82 201 X
11 Bukowa 20 140 88 248 XI

Zawody zakończono wręczeniem nagród, odznaczeń i me-
dali dla członków OSP za zasługi dla pożarnictwa.

S. Cholewiak

„Dla Ciebie, dla rodziny, dla Polski!”
Władysław BIELAWA jest członkiem 
Zarządu Regionu Małopolska i członkiem Prezy-
dium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Nie należy do 
żadnej partii politycznej. Jest absolwentem Liceum 
Ogólnokształcącego w Dębicy i Wydziału Mecha-
nicznego Politechniki Rzeszowskiej.
Pracuje jako specjalista konstruktor w Firmie 
Oponiarskiej DĘBICA S.A. Mieszka w Dębicy. 
Ma 41 lat. jest żonaty, ma dwoje dzieci.
 Najbardziej zajmują mnie problemy pracow-
nicze i gospodarcze ze szczególnym uwzględ-
nieniem regionu tarnowskiego, rozwój przedsię-
biorstw, rolnictwa, szkolnictwa i służby zdrowia 
oraz aktywna walka z bezrobociem.
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Tyniec 
dawniej i dziś

O związku benedyktynów z Tyńca z 
ziemiami dzisiejszej gminy Brzo-

stek wspomina w swej pracy „Brzostek 
i okolice”, ks. Bogdan Stanaszek.
 „Bezsporne istnienie wiosek w do-
linie Wisłoki stwierdzają dokumenty 
pisane. Pierwszy z nich pochodzi z 
lat 1123-1125. Został wydany przez 
legata papieskiego Idziego, który za 
zgodą księcia Bolesława Krzywouste-
go zatwierdzał posiadłości klasztoru 
benedyktynów w Tyńcu”. O dalszych 
związkach z zakonem, nie zawsze 
korzystnych szczególnie dla Brzostku, 
możemy dowiedzieć się z dalszych kart 
wspomnianej publikacji.
 Dla szerszej znajomości historii 
warto poznać dzieje samego klasztoru 
w Tyńcu.
 Opactwo benedyktynów w Tyńcu 
koło Krakowa wznosi się na urwistej, 
wapiennej skale, 
tuż nad brzegiem 
Wisły. Jest to 
jeden z najcie-
kawszych zacho-
wanych klaszto-
rów na ziemiach 
polskich. Został 
ufundowany w 
roku 1044 przez 
Kazimierza Od-
nowiciela.
 W Polsce roz-
wijało się wtedy 
chrześcijaństwo. 
Klasztor wspie-
rał odbudowę kościoła i państwa po 
reakcji pogańskiej i najeździe czeskim. 
Co ciekawe, pierwszy opat tyniecki 
Aron został biskupem krakowskim. W 
XIII w. klasztor zniszczyli Tatarzy. W 
późniejszych wiekach opactwo przeży-
wało swój rozkwit, aż do czasów Kon-
federacji Barskiej (1768-72). Opactwo 
zostało wtedy zamienione w twierdzę, 
w której konfederaci stawili silny opór 
wojskom rosyjskim. Walki zrujnowały 
klasztor. W roku 1816 władze austriac-
kie rozwiązały opactwo. Ostatni mnich 
tyniecki umarł w roku 1844.
 W tym czasie przestały istnieć także 
inne polskie klasztory tego zakonu, a 
ośrodkiem skupiającym polskich bene-
dyktynów stało się belgijskie opactwo 
św. Andrzeja.
 W okresie międzywojennym przy-
było do Tyńca dziesięciu mnichów, aby 
wskrzesić tu benedyktyńskie tradycje. 
W roku 1968 klasztor ponownie otrzy-
mał godność opactwa.
 Dzisiejszy wygląd opactwa pochodzi 

głównie z XVII w. Potężna fasada, dwie 
charakterystyczne wieże i trzynawowe 
wnętrze z ołtarzem z czarnego marmuru 
to najciekawsze części klasztoru. Na 
dziedzińcu znajduje się kołowrotowa 
studnia mająca lustro wody na pozio-
mie Wisły, czyli strasznie głęboko.
 Przed parunastu laty w czasie prac 
archeologicznych odkryto w prezbi-
terium kościoła bogato wyposażone 
groby opatów z XI i XII w.
 Przy jednym z nich znaleziono złoty 
kielich z pateną - to jeden z dwóch 
zachowanych na świecie kielichów z 
tej epoki. Obecnie można go podzi-
wiać w zbiorach na Wawelu. Warto 
również zwiedzić samą osadę, która 
została uwieczniona na kartach sien-
kiewiczowskiej powieści „Krzyżacy” 
(Gospoda pod Lutym Turem)
 Tyn znaczy po polsku tyle co mur, 
ogrodzenie, ogród. Tak więc nazwa 
Tyniec wywodzi się, jak przypuszczają 
językoznawcy, właśnie od warownych 
murów i grodu.

U. W.

Liście Jesieni
Jesień zgubiła liście.
Rozgniewany wiatr unosi je
daleko, daleko
Po drodze usypuje tu i ówdzie
kopiec złotem tkany.
Mienią się w szczelinach słońca
niczym malowany dywan
przydeptane do ziemi.
Tyle już znaczą co nic
u schyłku jesieni
Klon tylko stary, z litością pochyla
uschnięte ramiona do nad nimi.
Jesień Złota, mgła tobie uwiła
z wrzosu piękny wianek.
Leniwie ramiona rozciąga noc,
ciemna i długa
Dziewczyna przyszła zbierać
urodę jesieni.
Układa liście - jeden, drugi
zasuszy je w pamiętniku,
czy też zostaną w kieszeni
   Z.Jarmusz

SPRZĄTANIE
ŚWIATA 

POLSKA ‘97

Akcja
„Sprzątanie Świata-

Polska” jest dobrowol-
na, przez nikogo nie 

narzucona, apolitycz-
na i ponadświatowa.

Miliony ludzi na całym świecie 
w ten sam wrześniowy weekend 
sprzątają naszą wspólną Planetę 
Ziemię.

Apelujemy
PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO

NAS
Używajmy opakowań wielokrot-

nych, zdatnych do
ponownego przerobu! Ograni-

czajmy ilość śmieci! Segregujmy 
śmieci we własnych gospodar-

stwach - przez cały rok!
Korzystajmy z punktów

skupu surowców wtórnych.
OGRANICZAJ

REDUKUJ OSZCZĘDZAJ
UŻYWAJ PONOWNIE PRZE-

TWARZAJ!
Od nas samych zależy, czy 

środowisko nasze będzie czyste i 
zdrowe.

O tej wrześniowej lekcji ekologii 
musimy pamiętać przez cały rok.
 Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczyniają się do powodzenia 
akcji w Polsce. Najbliższe wspólne 
sprzątanie odbędzie się w dniach 
19-21 września 1997 r.

Do zobaczenia!
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Nieodżałowana strata

Z początkiem września odeszły z tego 
świata dwie sławne kobiety. Matka 

Teresa z Kalkuty i Diana, księżna Walii. 
Choć bardzo różne ze względu na po-
zycję społeczną, miejsce zamieszkania, 
wiek i wygląd to łączyła je idea niesienia 
pomocy innym ludziom.

Zmiana w komendzie

W lipcu nastąpiła zmiana na stanowi 
sku Komendanta Komisariatu 

Policji w Brzostku. Dotychczasowy ko-
mendant, komisarz mgr Jan Łazowski 
awansował na Z-cę Komendanta Rejo-
nowego Policji w Dębicy, jego miejsce 
zajął komisarz inż. Marek Boroń. Obu 
Panom gratulujemy awansów i życzymy 
spokojnej służby.

Zmiana wikariusza

Decyzją Ordynariusza Rzeszowskie-
go Ks. Bpa Kazimierza Górnego 

wika riusz Ks. Krzysztof Mielec prze-
niesiony został do parafii Gorlice-Glinik. 
Dziękujemy mu za ofiarną, pełną pokory 
i kultury osobistej posługę duszpaster-
ską i katechetyczną.
 Na miejsce Ks. Krzysztofa aplikowa-
ny jest Ks. Mariusz Nowak, dotychcza-
sowy wikariusz Tarnowca. Serdecznie 
witamy Go w Brzosteckiej Wspólnocie 
Parafialnej.
 Życzymy dobrego samopoczucia i 
radości ducha w posługiwaniu duszpa-
sterskim.

Wakacyjni wandale

Podczas tegorocznych wakacji 
trzykrotnie zniszczono aparat tele-

foniczny umieszczony na ul. Szkolnej. 
Zastanawiające jest komu robią na 
złość wandale, bo o przydatności urwa-
nej słuchawki czy rozbitej szyby trudno 
mówić. Zniszczono również nową ele-
wację domu, nie mówiąc już o dzikich 
hałasach w środku nocy. Rozwydrzona 
grupa młodzieży nie bacząc na późną 
porę hałasuje, urządza bijatyki i stwarza 
zagrożenie bezpieczeństwa na głównej, 
nieoświetlonej drodze. Wszystkich tych 
czynów dokonywano nocą po zakoń-
czaniu zabawy w dyskotece.
 O takiej też najprawdopodobniej 
porze włamano się do nowego sklepu 
GS w Rynku.
 Jak wynika z opinii mieszkańców, 
biorąc pod uwagę szkody i zyski z istnie-
nia dyskoteki należałoby się zastanowić 
nad istnieniem tego przybytku „rozryw-
ki” dla garści rozwydrzonej młodzieży.

Rynek rynkowi nie równy

To stwierdzenie łatwo udowodnić 
porównując choćby rynek w 

Tuchowie z rynkiem brzosteckim. Oka-
lający tuchowski ratusz plac jest pięknie 
wyłożony kostką, do tego dużo dobrze 
utrzymanej zieleni i wygodne, dobrane 
stylistycznie ławki. Taki obraz w żaden 
sposób nie pasuje do naszego rynku.

Wrzesień w szkołach

Wraz z pierwszym dzwonkiem szkol-
nym rozpoczęto prace remontowe 

i budowlane w dwóch szkołach w Ka-
mienicy Dolnej i Nawsiu Brzosteckim. 
Mając na uwadze porę roku nie jest to 
okres najlepszy na rozpoczynanie re-
montu dachu, czy rozpoczęcie budowy 
sali gimnastycznej. I choć celowość tych 
prac wydaje się niepodważalna to, czas 
ich prowadzenia wydaje się conajmniej 
niestosownie dobrany.
 Innym aspektem tych robót jest spra-
wa zagwarantowania bezpieczeństwa 
gromadzie dzieci uczących się na placu 
budowy. Kto będzie ponosił odpowie-
dzialność za ewentualne wypadki?
 Jest coś nie w porządku z planowa-
niem prac przez Zarząd, ale to może 
dlatego, że jak kiedyś informowano 
mieszkańców gminy, inwestycje są w 
gminie podzielone na te, na północy i 
te na południu, a nad każdą z części 
nadzór ma inny członek Zarządu.

Śmiertelny wypadek

Wydarzył się następny śmiertelny 
wypadek na drodze Brzostek 

-Zawadka, a chodnika jak nie było, tak 
nie ma.

Zalepiony świat

Rozpoczęło się przedwyborcze 
szaleństwo plakatowania. Nie-

stety nie obowiązują żadne zasady. 
Plakaty rozwieszane są bez  zgody 
właścicieli posesji czy okien. Pełno ich 
na drzewach, przystankach. Zrywane 
są nawet klepsydry, rzuca się je na 
ziemię a na ich miejsce wiesza obrazek 
z obietnicami.
 Pomijamy już fakt lepienia plakatów 
na plakatch, ale to nie nasz problem. 
Dla nas jest ważne kto to posprząta?

Przesadzanie 
w środku lata

Urządzany od dwóch lat ogród 
szkolny przed budynkiem szkoły 

w Nawsiu Brzosteckim został tego 
lata dwukrotnie okradziony. W lipcu 
dwukrotnie ogołocono go z iglaków. 
Jeśli więc ktoś z państwa nabył w tym  
okresie młode, ładne rośliny proszę 
pamiętać, że były one pielęgnowane 
rękami uczniów.

Humor 
z zeszytów szkolnych

„ Różne myśli chodzą po głowie.
Niektóre ją nawet opuszczają.”

S.J. Lec

 Dziewczyna mojego oka to nic 
strasznego ani ładnego, nie jestem 
wybredny.

 „Nasza szkapa” jest nowelą najpięk-
niejszą w całym kraju.

 Bozowska walczyła ze swoimi pro-
blemami i nawet innych.

 Klara mogłaby filtrować z każdym.

 Ze swojej dawniej czytanych książek 
oraz utworów różnych autorów, jak 
mi nakazuje temat klasówki, wybra-
łem dwie krótkie nowele.

 „Antek” napisany piórem Bolesława 
Prusa.

 Bóle krzyża dobrze jest natrzeć ma-
ścią.

 Ten wiersz jest pisany wierszem.

 Liryka to jeden z trzech utworów 
literackich.

 Krzyżacy byli mordercami, ponie-
waż skaleczyli Juranda, kłamali i 
między innymi porwali Danuśkę i 
wiele innych rzeczy.

 Ubiera się w bluzkę zakończoną 
golfem.

 Niekiedy idę do lasu, żeby nazbierać 
grzybów i różnych przygód.

 Nie wszyscy rycerze znani są z lekcji 
historii, jak np. Danusia Jurandów-
na.

 Mój kolega ciągle nosi podbite 
oczy.

 Zbierają śmieci po lasach i w róż-
nych miejscach po ludziach.

 Tren to utwór żałosny.

 Byli to T. Kościuszko i J. Dąbrowski. 
Tego pierwszego miał ksiądz Robak 
w tabakierze.

 A. Mickiewicz pisał „Pana Tadeusza 
wówczas, gdy był chory i nie miał 
co robić.

 Jego życie opierało się na dziewczę-
tach.

 Aktor nadawał się do zagrania 
Maćka z Bogdańca zarówno swoim 
wyglądem zewnętrznym, jak i we-
wnętrznym.

 Główną jej wadą była dużomów-
ność.
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CZYTELNICY PISZĄ

Harmonogram pozbycia się 
nauczyciela

30 maja 1996 r. Maria Mężyk, nauczycielka p. o. dyr. 
Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej wystosowała 

do mnie, nauczyciela tej szkoły pismo, z którego wynikało, 
że zostanę przeniesiony w stan nieczynny z powodu „ob-
niżenia stopnia organizacyjnego szkoły” i „zmniejszenia 
pensum godzin”.
 27 sierpnia tego roku Józefa Nowicka, dyrektorka szkoły 
wcieliła w życie zapowiedź bratowej i przeniosła mnie w stan 
nieczynny „z uwagi na zmiany organizacyjne powodujące 
zmianę planu nauczania”. Mechanizm mający wyeliminować 
nauczyciela ze szkoły został uruchomiony, chociaż stan 
faktyczny nie upoważniał do tego. Potwierdził to między 
innymi Kurator Oświaty w Tarnowie dr J. Hebda w piśmie 
przesłanym do wiadomości Ministra Edukacji Narodowej 
z 13.05.97 r. stwierdził w nim: „ W szkole Podstawowej w 
Kamienicy Górnej liczącej ponad 100 uczniów nie nastąpiły 
zmiany organizacyjne powodujące zmianę planu nauczania”. 
Stan faktyczny nie uprawniał do zmian, wobec tego jaki był 
powód tych działań?
 Powodem był konflikt miedzy mną a J. Nowicką popieraną 
przez wójta J. Chmurę i Delegaturę tarnowskiego Kuratorium 
w Dębicy.
 Nie bacząc na potrzebę uczniów, dyr. J. Nowicka korzysta-
jąc ze wsparcia swoich popleczników, zlikwidowała w szkole 
godziny zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i zajęć 
dydaktykczno-wyrównawczych. Usunięcie tych godz. było 
już zmianą planu nauczania, miało wpływ na ogólną liczbę 
godz. nauczycielskich i stanu zatrudnienia.
 Skierowałem sprawę do Sądu Rejonowego Sądu Pracy 
w Dębicy.
 Sąd ten po rozpoznaniu 8 stycznia 1997 r. powództwo 
oddalił czyli przyznał rację dyr. Nowickiej.
 7.marca 1997 r. mój pełnomocnik zaskarżył ten wyrok do 
Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. Postępowanie trwało pra-
wie 6 miesięcy i zostało uwieńczone wyrokiem ogłoszonym 
31 lipca 1997 r.
 Zanim jednak przytoczę jego treść, przedłożę analizę 
pewnego dokumentu złożonego przez starszego wizytatora 
Z. Sroczyńskiego w krakowskim sądzie.
 Chodzi o projekt organizacyjny Szkoły Podstawowej w 
Kamienicy Górnej na rok szkolny 1997/98. Opracowała go 
J. Nowicka, opiniował Z. Sroczyński a za twierdził wójt J. 
Chmura.
Dlaczego warto zwrócić na niego uwagę!
 Po pierwsze zasadniczo różni się on od opiniowanego 
przez Radę Pedagogiczną Szkoły w Kamienicy Górnej. 
Widnieje pod nim zapis dyr. Nowickiej „Zaopiniowano przez 
R.P.”. Tymczasem tego projektu Rada nie opiniowała.
 Po drugie decyzja wójta Chmury „ Nie zatwierdzam 12 
godz. z gimnastyki korekcyjnej i zajęć dydaktyczno-wyrów-
nawczych ze względów finansowych” stanowi naruszenie 
przepisów ustawy o systemie oświaty.
 Po trzecie „opiniuję pozytywnie” Z. Sroczyńskiego oznacza 
zgodę na naruszenie praw.
 To, że w miejscu przeznaczonym dla głównego księgo-
wego podpis złożyła J. Nowicka, księgowy nie podpisał się 

wcale jest, jak się zdaje mankamentem najmniejszym tego 
projektu.
 Próba zmniejszenia za wszelką cenę liczby godzin nauczy-
cielskich, by usprawiedliwić redukcję etatów, nie przyniosła 
oczekiwanego rezultatu.
 Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydział VI Sąd Pracy zmienił 
decyzję Sądu Rejonowego w Dębicy i przywrócił mnie do 
pracy na poprzednich warunkach!
 Tylko, że ja nie chcę pracować z takimi ludźmi, a dzieci 
do uczenia są wszędzie.

Czesław Leja

Ile jest wart niezależny 
człowiek

Postanowiłam i ja napisać list do gazety tak jak każdy inny 
mieszkaniec gminy i jednocześnie pracownik sumiennie 

wykonujący swój zawód.
 Kiedy mój bezpośredni przełożony czyli dyrektorka szkoły 
wystąpiła z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przyznanie 
nagrody indywidualnej byłam bardzo usatysfakcjonowana 
tym bardziej, że wniosek ten poparli jednomyślnie wszyscy 
członkowie Rady Pedagogicznej. Nagroda Kuratora to wy-
sokie wyróżnienie prestiżowe dla nauczyciela jak i szkoły, w 
której pracuje, jak i finansowe. Było to docenienie mojej 11 
letniej pracy pedagogicznej i współudziału w organizacji 100 
lecia szkoły w Nawsiu Brzosteckim. Pieniądze na nagrodę 
pochodzą z odpisów od funduszu płac. Nie pochodzą więc 
z budżetu gminy i żaden organ gminy nie decyduje o jej 
przyznaniu. Kurator wymaga tylko potwierdzenia istnienia 
środków zabezpieczających wypłatę. W tym wypadku środki 
były zabezpieczone. Ale jak to w naszej gminie we zwyczaju, 
nic nie może się obejść bez interwencji wójta. Toteż przyznał 
on sobie i zarządowi prawo decydowania, wyręczając tym 
samym Kuratora.
„Zarząd Gminy na posiedzeniu 10 lipca 1997 r. negatywnie 
zaopiniował wniosek o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty 
i Wychowania dla p. Urszuli Wojnarowskiej.
 Sprawa nie jest jednakże definitywnie przesądzona, a 
dalszy tok zależeć będzie od osoby typowanej do nagrody. 
Może to być nagroda Wójta Gminy z okazji Dnia Nauczycie-
la.

Przewodniczący Zarządu Gminy
mgr Jan Chmura

Ja wiem, że sprawa nie jest przesądzona, bo nie wójtowi i jego 
towarzyszom o niej sądzić. Nie mogę natomiast zrozumieć 
co znaczy „dalszy tok zależeć będzie od osoby typowanej”. 
Mnie, jak każdemu normalnemu człowiekowi, na nagrodzie 
zależy nie wiem tylko co mam zrobić. Przestać mówić to co 
myślę, przestać wydawać gazetę czy dać się kupić?
 Są jeszcze w naszej gminie ludzie, i mam przyjemność 
się do nich zaliczać, którzy cenią inne wartości niż tylko pie-
niądze. Dla mnie ważniejsza jest ocena fachowca, jakim jest 
Kurator, nawet bez ekwiwalentu pieniężnego, niż pieniądze 
obiecywane przez wójta. Choć z drugiej strony ciekawe, ile 
wynosiłaby nagroda przyznana mi przez wójta z okazji dnia 
nauczyciela? A tak już całkiem prywatnie, to czuję się jak 
gwiazda filmowa nominowana do Oskara, bo do nagrody 
Kuratora jestem już nominowana po raz drugi. Może do trzech 
razy lub do innego wójta sztuka.

Urszula Wojnarowska

Przepraszam właścicieli restauracji „Karczma” w 
Brzostku, za nadużycie wulgarnych słów w stosunku 

do nich, w dniu 6 sierpnia 1997r. w obecności innych 
konsumentów.

J. Zegarowski
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CO KAŻDY CZŁOWIEK O NOWOTWORACH WIEDZIEĆ POWINIEN
Skąd biorą się komórki 

nowotworowe?

Aby zgłębić istotę nowotworów musimy 
się cofnąć do pierwszego tygodnia 

życia płodowego, a ściślej mówiąc do mo-
mentu tworzenia się listka zarodkowego, 
który składa się z ectodermy, entodermy i 
mezodermy. Z ectodermy powstanie skóra, 
system nerwowy i narządy gruczołowe, 
z entodermy błony śluzowe wyścielające 
wnętrza narządów, a z mezodermy powstaną 
mięśnie, kości, chrząstka, tkanka łączna, 
naczynia krwionośne, krew z ciałkami białymi 
i czerwonymi, układ chłonny z limfocytami, 
oraz tkanka glejowa systemu nerwowego 
i narządy miąższowe. Listek zarodkowy 
będzie podlegał podziałom poszczególnych 
komórek. Przysłowie mówi że: gdzie drwa 
rąbią tam trzaski lecą. Owe trzaski czyli 
odpryski komórek z życia płodowego mogą 
przetrwać w naszym organizmie przez całe 
nasze życie, aby potem przekształcić się w 
komórki nowotworowe - czyli mówiąc każdy 
człowiek nosi w sobie zawiązki nowotworów. 
Dlaczego zatem nie każdy osobnik zachoruje 
na nowotwór ztośliwy? Dlatego bo:
1.Odpryski płodowe mogą przetrwać nie-

zmienione do końca życia, o ile nie będą 
drażnione przez substancje i czynniki, o 
których będzie mowa poniżej.

2.Owe odpryski płodowe mogą być jako ciała 
obce dla ustroju unicestwione przez nasz 
system odpornościowy. 

3.Nie każda komórka z życia płodowego 
przekształca się w wieku dojrzałym w 
nowotwór złośliwy.

Nowotwór złośliwy to taki, gdzie komórki 
nowotworowe mnożą się stale niezależnie 
od potrzeb organizmu, wysysają z niego siły 
żywotne i osobnik taki chudnie. Rozpadając 
się zatruwają organizm produktami rozpadu 
białka. Początkowo rozwijają się na miejscu, 
później infiltrują w otoczenie, a następnie 
drogą układu chłonnego i krwionośnego 
dają przerzuty do odległych organów i tam 
się rozwijają.
Nowotwór dobrotliwy to taki, który rośnie 
do pewnej granicy, nie infiltruje w otocze-
nie i nie daje przerzutów. Są to włókniaki, 
mięśniaki, glejaki, tłuszczaki. Usunięcie 
ich operacyjnie jest zupełnie bezpieczne 
za wyjątkiem glejaków trudno dostępnych 
operacyjnie z powodu ich umiejscowienia 
w jamie czaszkowej.

Coś na temat systematyki
nowotworów złośliwych

Jeżeli chodzi o nowotwory złośliwe to są 
ich dwa rodzaje.

1.Te, które wywodzą się z ectodermy i 
entodermy zowią się rakami po łacinie 
carcinoma. 

2.Wywodzące się z mezodermy zwą się 
miesakami po tecinie sarcoma. 

Tu na marginesie pragnę sprostować, 
że niektórzy ludzie nazywają białaczkę 
szpikową rakiem krwi. Białaczka jest po-
chodzenia środkowego listka zarodkowego 
mezodermy, a zatem rakiem być nie może. 
Rak (carcinoma) występuje w wieku star-
szym, kiedy siły odpornościowe organizmu 
ulegają zmniejszonej aktywności. Mięsak 
(sarcoma) występuje w wieku młodszym, a 
nawet u dzieci - wyjątek tu stanowi białaczka 
układu chłonnego tzw. białaczka limfatyczna 
występująca w wieku starszym. Do grupy 
sarcoma należą takie złośliwe nowotwory 

jak mięsaki, kostniaki oraz w/w. białaczka 
szpikowa (leucemia). Białe ciałka krwi leu-
kocyty powstają w szpiku kostnym. Komórki 
nowotworowe to niedojrzałe leukocyty, które 
przedostając się do krwi obwodowej nie 
mogą spełniać roli odpornościowej i dla-
tego często pierwszym objawem białaczki 
szpikowej może być np. angina gardła nie 
poddająca się leczeniu lub inne dodatkowe 
zakażenia. Rozstrzyga badanie krwi na 
rozmaz Szylinga. Z innych nowotworów 
wymienię tu potworniaki (teratoma), gdzie 
cate grupy odprysków nowotworowych dają 
guz, w którym możemy mieć części szczęk, 
zęby itd. Do guzów mieszanych należy guz 
mieszany ślinianki przyusznej. Nie jest to 
guz typu złośliwego.

Najczęstsze umiejscowienie 
raków (carcinoma)

Odpryski komórek z życia płodowego 
umiejscawiają się tam, gdzie jedna 

tkanka przechodzi w drugą. Wymienię tu 
nowotwory zaczynając od góry: rak wargi 
dolnej, rak krtani, rak oskrzeli i płuc, rak 
żołądka i dwunastnicy, rak pęcherzyka 
żółciowego, rak trzustki, rak kątnicy (gdzie 
jelito cienkie przechodzi w grube), rak esicy, 
rak odbytnicy, rak gruczołu krokowego a u 
kobiet rak jajnika, rak szyjki i trzonu macicy. 
Narządy wysoko wyspecjalizowane jak ser-
ce, system nerwowy, nerki, wątroba nie są 
objęte nowotworową tkanką. Rak wątroby 
to sprawa przerzutu z raka żołądka. Jeżeli 
chodzi o system nerwowy to wyjątek stanowi 
złośliwy nowotwór siatkówki czerniak po 
łacinie melanoma. Niektóre zmiany barw-
nikowe skóry oraz brodawki mogą być pod 
wpływem różnych czynni ków przekształco-
ne w nowotwór. 

Czynniki, które mogą wywołać 
nowotwór

Jest ich wiele, a oto one: 
1 .Przewlekłe stany zapalne. Należą tu 

choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, 
upławy oraz nadżerki części pochwowej 
macicy u kobiet.

2.Zwiazki chemiczne: szczególnie wytwory 
smoły, asfaltu, azbestu. Należą tu rak skóry 
kominiarzy, drogowców. Mieszkań cy okrę-
gów przemysłowych są więcej zagrożeni 
przez nowotwór niż mieszkańcy wsi, choć 
i tu powietrze jest zatruwane przez spaliny 
pojazdów.

3.Nikotyna. Palacze częściej chorują na raka 
wargi dolnej, krtani, oskrzeli i płuc.

4.Okres przekwitania u kobiet. Kobieta od 
czasu pierwszej menstruacji wyprodukowu-
je w czasie swojego życia 400 jaj. Po tym 
okresie organy rodne jak jajniki i macica 
ulegają uwstecznieniu i wówczas dochodzą 
do głosu drzemiące tam komórki nowo-
tworowe. Ponieważ silne brunetki szybciej 
dojrzewają u nich te nowotwory mogą wy-
stąpić prędzej i wcześniej. Należą tu m.in. 
złośliwe nowotwory sutka. Mężczyzna, choć 
zachowuje potencję do późnej starości, nie 
mniej jednak i on ma swój męski klimaks i 
wtedy dochodzić może wystąpienie raka 
sterczu czyli gruczołu krokowego. Ostatnio 
jako środek rakotwórczy uznano estrogeny 
zawarte w środkach antykoncepcyjnych.

5.Promieniowanie X. promieniowanie ko-
smiczne, energia atomowa. Na ostatek 
wspomnę o energii promienistej jako czyn-
nika pobudzającego do wzrostu komórki 
nowotworowej. Na energię promienistą 

szczególnie wrażliwy jest układ krwiotwór-
czy. Znane są przypadki białaczki wywołane 
wybuchami bomb atomowych w Hiroszimie 
i Nagasaki jak też po awarii elektrowni 
atomowej w Czarnobylu. Na ten rodzaj 
nowotworów narażeni są szczególnie pra-
cownicy elektrowni atomowych, instytutów 
radowych, pracownicy w roentgenie. U nas 
w Polsce nie ma elektrowni atomowej, na 
jej budowę w Żarnowcu nie zgodziło się 
społeczeństwo. Niemniej jednak w krajach 
ościennych takie elektrownie istnieją i w 
razie ich awarii też będziemy zagrożeni. 
W przyszłości, kiedy zapasy węgla się 
wyczerpią będziemy zmuszeni i my Polacy 
taką elektrownię u nas wybudować. Nasza 
gwiazda dzienna słońce jest taką ogromną 
elektrownią atomową. Przed jej szkodliwym 
działaniem chroni nas warstwa ozonowa 
na wysokości około 80 km od powierzch-
ni ziemi. Co raz wysyłane w przestrzeń 
kosmiczną sputniki dziurawią tę warstwę 
i powstają coraz to w innych miejscach 
dziury ozonowe, przez które przedostają 
się promienie kosmiczne ze słońca. Dlatego 
dzisiaj wystawianie swojego ciała na dzia-
łanie słońca nie jest takie bezpieczne jak to 
było dawniej. Jeżeli już musimy przebywać 
na słońcu bądźmy raczej w ciągłym ruchu.

Jak ustrzec się chorób nowo-
tworowych?

Nie jest to takie łatwe. Zanim się spostrze-
żemy już nowotwór infiltruje w otoczenie 

lub daje przerzuty, a wtedy jest za późno. 
Wczesne wykrycie nowotworu za pomocą 
biopsji lub badania histopatologicznego i 
radykalna operacja może dać pozytywny 
wynik leczenia, niemniej jednak nie jesteśmy 
w 100% pewni czy nie nastąpił przerzut, co 
może pokazać czas. Interwencja chirurga w 
czasie zaawansowanego nowotworu przy 
spiesza jeszcze jego przebieg. Naświetlanie 
miejsc objętych nowotworem promieniotwór-
czym radem czy kobaltem lub promieniami 
X oraz chemioterapia to półśrodki, które 
niszczą i zdrowe tkanki organizmu. W po-
czątkowym okresie białaczki szpikowej 
całkowite przetoczenie szpiku kostnego 
grupy krwi jednoimiennej daje dobry wynik. 
Zabieg ten należy powtórzyć kilkakrotnie, ale 
dawców szpiku kostnego trudno jest znaleźć. 
Pozostaje jeszcze profilaktyka 
1.Unikać styczności ze środkami rakotwór-

czymi.
2.Skutecznie leczyć stany zapalne wg. 

wskazówek lekarza.
3.Nie palić tytoniu i nie przebywać w środo-

wisku palaczy.
4.Obowiązkowa kontrola w okresie przekwi-

tania kobiet.
5.Unikać nadmiernego opalania się na 

słońcu.
6.Przez odpowiedni tryb życia (odżywianie, 

ruch, świeże powietrze) wzmacniać siły 
odpornościowe organizmu 

7.W razie niepokojących objawów zasięgać 
fachowej porady 

8.Nie używać środków antykoncepcyjnych, a 
stosować naturalną regulację poczęć. 

PAMIĘTAJ: Każdy może nosić zalążki 
nowotworu, ale nie każdy zachoruje. Dużo 
zależy od ciebie. Dużo jeszcze wody upłynie 
w Wisłoce zanim wynajdą lek przeciw nowo-
tworom skuteczny w działaniu.

Aleksander Szczepański 
lekarz medycyny
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Razem łatwiej
Kiedy na spotkaniu konsultacyjnym 

w sprawie przygotowania projektu 
uchwały o ogspodarce odpadami na 
terenie gminy mówiono o później-
szych sposobach realizacji jej założeń 
stwierdzono, że najważniejsza jest 
świadomość ekologiczna. Dla będą-
cyh tam nauczycielek zajmujących się 
edukacją ekologiczną było jasne, że na-
leży zjednoczyć działania prowadzone 
przez pojedynczych ludzi, przeważnie 
nauczycieli. Realizacją tej myśli mógł-
by być gminny ośrodek ekologiczny. 
Powstał projekt założenia Gminnego 
Centrum Edukacji Ekologicznej, został 
on poparty przez Kierownika GOK - 
M. Król, Sekreta rza UG - L. Pruchnik 
i Kierownika GKiM - L. Bieńka. W 
Deklaracji Założycielskiej stwierdzono 
„Mając na uwadze obecny stan środo-
wiska naturalnego naszej gminy oraz 
fakt, że sprawami tego środowiska, 

naturalnego naszej gminy oraz fakt, że 
sprawami tego środowiska, dbałością o 
ekologiczną jakość życia winno zajmo-
wać się nie tylko państwo i samorząd 
lokalny przez swoje organizacyjne 
struktury lecz również każdy z nas.
 Nie chcemy biernie przyglądać się 
negatywnym zmianom wokół nas. 
Mamy nadzieję stać się ekologicznym 
sumieniem obywatelskim. Swoją po-
stawą i działaniem chcemy wpływać 
przede wszystkim na najmłodszych 
obywateli gminnej społeczności przez 
czynne współdziałanie z funkcjonują-
cymi na naszym terenie szkołami.”
Za główne cele działania przyjmuje 
my:
• poznanie problemów środowiska 

naturalnego naszej gminy,
• edukację uczestników ruchu ekolo-

gicznego,
• uświadomienie celów ekologicznych 

społeczeństwu gminy,
• konkretne działania w sferze ochrony 

i kształtowania środowiska.”
Efektem działania Centrum ma być 
między innymi aktywizacja nauczycie-
li, młodzieży i wszystkich mieszkań-
ców gminy wokół problemu ochrony 
środowiska. W związku z tym do 
współpracy na forum GCEE organi-
zatorzy zapraszają wszystkich zainte-
resowanych.
 Rada Programowa GCEE ogłasza 
otwarte konkursy:
• na znak - logo Gminnego Centrum 

Edukacji Ekologicznej. Wiekość, 
technika i ilość prac dowolna. Termin   
składania prac 30 września 1997 r. 
w siedzibie GCEE - GOK Brzostek.   
Przewidziane nagrody - niespodzian-
ki.

• na relację z akcji „Sprzątanie Świata 
- Polska”. Forma relacji dowolna, ter-
min 15.10.97 r. Dokładne informacje 
GCEE GOK Brzostek.

Sami winni 
kataklizmowi
Do redakcji „Wiadomo-

ści” dotarła podobna 
do naszej gazeta „Wiadomo-
ści Lokalne”, czasopismo 
mieszkańców masywu Śnież-
nika, czyli Lądka Zdroju i 
okolic. Są to obszary dotknię-
te powodzią spowodowaną 
przez niewielkie, górskie 
potoki. Na terenach podgór-
skich woda nie stoi przez dłu-
gi czas, lecz z ogromną siłą 
niszczy wszystko, co stanie 
na drodze spiętrzonych nagle 
wód. Nas szczególnie zainte-
resowały artykuły zawiera-
jące wypowiedzi powodzian 
dotyczące przyczyn powodzi. 
Zamieszczamy fragmenty 
art. „Po kataklizmie w ... 
Konradowie”
„Co mogło być przyczyną 
tegorocznej tragedii, deszcze 
padały zaledwie dwa i pól 
dnia, co pani o tym sądzi.
-To przyszło od strony Czar-
nej Góry i uważam , że są to 
skutki wycinania lasów, bo 
jednak lasy wchłaniają wodę. 
Jak ziemia jest bez lasów 

i igliwia to nie ma powią-
zania z wodą, ziemia wody 
nie potrzebuje i woda pędzi 
z gór jak szalona. Las żeby 
spełniał rolę pochłaniacza 
wilgoci musi być dojrzały, 
a trwa to kilkadziesiąt lat od 
chwili nasadzenia. Jak tak 
będzie to mogą być powodzie 
częściej i o wiele większe. 
Panie Andrzeju, według pana 
co może być przyczyną po-
wodzi? - Jak mi wiadomo to 
w Skandynawii, jak i u nas, 
po wojnie wycięli bardzo 
dużo lasów. I dziura ozonowa 
jest właśnie nad nami, nad 
Środkową Europą. U nas w 
dalszym ciągu prowadzona 
jest gospodarka rabunkowa i 
dlatego tak się dzieje. Kwia-
tek w doniczce wypija pół 
litra wody dziennie, a ile mu-
siało dziennie wypijać wody 
wielkie drzewo, setki litrów, 
dzisiaj nie ma dużych drzew i 
korzeni i to jest między inny-
mi przyczyna powodzi”.
 Ucząc się na błędach in-
nych przyjrzyjmy się na-
szym, nieustannie niszczo-
nym lasom i pojedynczym 
drzewom.
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Owca

13 lutego 1907-
1 lutego 1919-

17 lutego 1931-
5 lutego 1943-

24 stycznia 1955-
9 lutego 1967-

28 stycznia 1979-
15 lutego 1991-

1 lutego 1908
19 lutego 1920
5 lutego 1932
24 stycznia 1944
11 lutego 1956
29 stycznia 1968
15 lutego 1980
3 lutego 1992

W Chinach owca uznawana 
jest za doskonały znak jin. 

Rzecz jasna, mieszkańcy Bliskie-
go Wschodu mają odmienne poję-
cie o kobiecości od mieszkańców 
Zachodu. Niemniej mężczyźni po-
szukujący ideału powinni zwrócić 
uwagę na maksymę chińską.
 O Owcach mówi się, iż mają 
całkowicie nieegoistyczną naturę, 
stąd nadają się do wykonywania 
profesji wymagających opie-
kuńczości. Część z nich posiada 
zdolności malarskie. Osobowości 
te wolą uczestniczyć w podejmo-
waniu decyzji, niż w ślepy sposób 
naśladować innych.
 Czasami Owcom trudno stanąć 
na wysokości zadania, ponieważ 
są zbyt uprzejme lub zadowolone 
z siebie i może im brakować mo-
tywacji, aby zrealizować tkwiące 
w niej możliwości. Owca powinna 
mieć silnego, lecz uczciwego i 
solidnego partnera, gdyż bardzo 
łatwo można wykorzystać jej do-
brą naturę. Jeśli to możliwe, unika 
konfrontacji, a gdy pojawią się 
kłopoty, odchodzi na emeryturę. 
Większość z nich posiada zdol-
ność uzdrawiania, często poprzez 
samą obecność. 
 Owce mają silną potrzebę bez-
pieczeństwa, a to z kolei, może 
mieć wpływ na ich wybór w 
sprawach sercowych. Są nieży-
ciowymi marzycielami, którzy w 
młodości popełniają wiele błędów. 
Uczą się życia dzięki różnym do-
świadczeniom, by osiągnąć pełnię 
rozwoju w okresie dojrzałym.

Czy wiesz co znaczą słowa?
Rozpoczął się kolejny rok szkol-

ny. Spróbujmy razem z naszymi 
dziećmi wytłumaczyć znaczenie słów 
używanych w szkole dawniej i obecnie. 
/Odp. na innej stronie./
1. Inkaust - A: rozpoczęcie roku szkol-

nego, B: atrament, C: długotrwała 
przerwa, D: klasa w szkole klasztor-
nej.

2. Belfer - A: woźny, B: niesubordy-
nowany uczeń, C: nauczyciel, D: 
nielubiany przedmiot.

3. Abiturient - A: maturzysta, B: 
uczestnik olimpiady biologicznej, 
C: wagarowicz, D: stół do przepro-
wadzania doświadczeń w pracowni 
chemicznej.

4. Czesne - A: kara cielesna wymierza-
na przez nauczyciela, B: dawna na-
zwa zajęć praktyczno-technicznych, 
C: składka na kwiaty dla dyrekcji, D: 
opłata za naukę.

5. Relegacja - A: samorząd szkolny, B: 
odpowiedź przy tablicy, C: wydalenie 
ze szkoły lub uczelni, D: promocja do 
następnej klasy.

6 .Kajet - A: zeszyt, B: uczeń zerówki, 
C: pomieszczenie w szatni szkolnej, 
D: ulubiony nauczyciel.

7. Bryk - A: drugoroczniak, B: lokator 
oślej ławki, C: uczenie się na pamięć, 
D: rodzaj ściągawki.

8. Bakałarz - A: rózga, B: dawny 
przenośny pojemnik na atrament, C: 
uczniowski mundurek, D: nauczyciel 
szkoły elementarnej.

9. Lufa - A: atrakcyjna nauczycielka, 
B: szkolna pielęgniarka, C: ocena 
niedostateczna, D: sprawdzian z 
kultury fizycznej.

10. Absencja - A: nieobecność na lek-
cji, B: wywiadówka, C: praca seme-
stralna, D: ocena ze sprawowania.

11 .Grafion - A: piórnik, B: przyrząd 
kreślarski, C: wykres matematyczny, 
D: blok rysunkowy.

12. Juniorki - A: uczennice młodszych 
klas, B: międzyszkolne zawody 
sportowe, C: najprostsze zadania 
matematyczne, D: obowiązkowe 
obuwie ucznia w PRL.

13. Retrowersja - A: sprawdzian pod 
koniec lekcji z przerobionego mate-
riału, B: tłumaczenie tekstu z powro-
tem na język oryginału, C: zajęcia 
z literatury antycznej, D: konflikt 
między klasą a nauczycielem.

14. Kaligrafia - A: zajęcia z plastyki, 
B: pojemnik na mapy, C: nadgorliwa 
uczennica, D: sztuka pięknego, wy-
raźnego pisania.

BON TON
Z dziećmi w świat

Dzieci szybko się nudzą, a wtedy 
bywają nieznośne. Szczególnie 

daje się to we znaki w restauracji lub 
w czasie wizyt towarzyskich.
• Z małym dzieckiem najczęściej 

odwiedzamy krewnych i bliskich 
przyjaciół, dla których takie wizyty są 
miłym świętem. Jeśli jesteśmy jednak 
zaproszeni do domu gdzie nie ma 
dzieci to takie odwiedziny  nie powin-
ny trwać długo, a naszym zadaniem 
jest takie zajęcie swojego dziecka, aby 
nie przeszkadzało dorosłym.

• Jeśli jakiś Jaś jest nieznośny, a jego 
mama to toleruje to niestety nie wy-
pada nam zwrócić uwagę jego matce 
czy ojcu. Rodzice bywają przeczuleni 
na  punkcie swoich dzieci i taka uwaga 
może doprowadzić do pogorszenia 
stosunków nawet między dobrymi 
znajomymi. Lepiej więc zwrócić się 
do dziecka: - Jesteś moim gościem i 
zawsze miło cię będzie u nas widzieć,  
ale tylko wtedy, gdy będziesz grzecz-
ny. Jeśli taka aluzja nie pomoże, 
trudno, trzeba jakoś przeżyć uciążliwe 
wizyty.

• Dzieci należy uczyć poprawnego 
zachowania od najmłodszych lat. 
Powinniśmy to jednak robić w domu, 
a nie w obecności osób postronnych. 
Ciągłe karcenie, a czasem nawet 
przetrzepanie skóry wywołuje krzyk, 
płacz, bunt. Taka sytuacja prowadza w 
zakłopotanie wszystkich obecnych.

Rodzice często zapominają, że zacho-
wanie dziecka w miejscu publicznym 
jest wizytówką ich kultury. Dziecko to 
kopia mamy i taty.

H U M O R
Mały Jaś, przed wyjazdem na wa-
kacje zwraca się zaniepokojony do 
mamy: -Czy w tym roku pojedziemy 
nad morze z tym samym tatusiem, co 
poprzednio? 

Nauczyciel w czasie marszu na wy-
cieczce, pyta uczniów: -W jakim kie-
runku teraz maszerujemy?
- Na południe! - odpowiada zdecydo-
wanie Jaś.
- Znakomicie! - cieszy się nauczyciel 
- A po czym poznałeś?
-Po tym, że robi mi się coraz cieplej... 

-Tatusiu, gdzie właściwie leży Afry-
ka? -pyta Jasiu ojca. -Znowu dostałem 
dwóję z geografii, bo nie potrafiłem 
odpowiedzieć na to pytanie.
- Dokładnie nie wiem, synu. Ale to 
gdzieś bardzo niedaleko. Wiesz prze-
cież, że do wuja Mietka przyjeżdża 
znajomy Murzyn na rowerze.
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Lat 32, bezpartyjny, rolnik z Siedlisk Bogusz, mgr inż. zootechnik, ukończył Akademię
Rolniczą we Wrocławiu, żonaty od 9 lat.

Moja recepta na sukces to:
1. Uczciwa konkurencja i wspierana przedsiębiorczość rolnicza i okołorolnicza.
2. Edukacja jako klucz do rozwoju cywilizacyjnego z poszanowaniem ponadczasowych wartości.
3. Inwestycje jako warunek wzrostu gospodarczego.

NARODOWO
CHRZEŚCIJAŃSKO

DEMOKRATYCZNY

BLOK DLA POLSKI
1. TADEUSZ SABIK

z TARNOWA
41 lat, mgr inż elektryk,

żonaty, 3 dzieci Kandydat na 
posła RP

LISTA NR 2
Polska rodziny, uczciwych

szans, samorządna
i bezpieczna

materiał sponsorowany

WŁADYSŁAW ZABINSKI
sprawdzonym kandydatem do senatu 

RP Poseł Ziemi Tarnowskiej

X, l i II kadencji w latach 1989 -1997
Władysław Żabiński - to oddany sprawom 
wsi i rolnictwa parlamentarzysta Ziemi Tar-
nowskiej. Twórca NSZZ Rl „Solidarność”. 
W latach 1989 -1990 Przewodniczący Ko-
misji Jedności Ruchu Ludowego, Wybrany 
na Kongres PSL
To także uczciwy, sprawiedliwy; niezwykły 
człowiek, dla którego wartości chrześcijań-
skie, ludowe i narodowe są podstawą drogi 
życiowej i działalności społeczno - politycz-
nej.
Dla Żabińskiego pomoc w rozwiązywaniu 
problemów życiowych każdego człowieka 
jest najważniejszą rzeczą.

materiał sponsorowany
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Sportowe wakacje
W czasie tegorocznych wakacji nie było 

na terenie Brzostku zorganizowanych 
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. A 
ponieważ życie nie znosi próżni dzieci same 
starały się urozmaicić sobie „lato w mieście”. 
Młodzież zorganizowała towarzyski mecz 
koszykówki z rówieśnikami z Pilzna. Ich 
młodsi koledzy, korzystając z obecności na 
obozie sportowym grupy rówieśniczej z Tar-
nowa, rozegrały mecz piłki nożnej. Młodzi 
brzostowianie nadali sobie miano „Brzosto-
wianki” i pokonali tenisistów stołowych 2:1. 
Cieszy patriotyzm lokalny i jest nadzieja, że 
rosną nowe zastępy piłkarzy.

Uchwycony moment gry nadaje się do 
konkursu „gdzie jest piłka”

Wakacyjny 
unihokej
Dla zawodników sekcji zrzeszo-

nych w federacjach wakacje nie 
oznaczają czasu wolnego od zajęć 
sportowych. Konieczność startów i 
budowania formy do nowego cyklu 
rozgrywek narzucają taki rytm przy-
gotowań, by okres roztrenowania 
był stosunkowo krótki.
 Tak też było z unihokeistami SKS 
„Błękitni” Nawsie Brzosteckie.
 Nazajutrz po ostatnim dzwonku 
szkolnym stawili się na start Turnie-
ju z okazji 100-lecia swojej szkoły. 
I chociaż przeciwnicy nie dopisali 
- to turniej spełnił swoje zadanie, 
pokazał, że w takim małym środo-
wisku można przygotować imprezę 
sportową o zasięgu ogólnopolskim. 
Baza Szkoły Rolniczej w Kleciach 
na to pozwala. Trzeba tylko tak do-
brać termin zawodów, aby drużyny z 
północy miały możliwość w ramach 
obozów przygoto wawczych na fe-
riach zimowych wystartować u nas. 
Gwoli statystyki: I msc. w Turnieju 
w Kleciach zajęła I drużyna Nawsia, 
przed DKS „Kinga” Wieliczka 
i II drużyną Nawsia, a pokazem 
technicznego unihokeja -mecz l 
drużyny nawsieńskich młodzików 
z połączonymi drużynami sędziów 
i trenerów.
 Na gościnnych łamach „Wia-
domości” serdecznie dziękujemy 
Radom Sołeckim: Nawsia Woli i 
Brzostka za wsparcie finansowe 
turnieju, SKR-owi Brzostek za 
nieodpłatny transport band zabez-
pieczających z Borowej, bez których 
turnieju nie można by rozegrać.
 W dwa tygodnie po tym turnieju 
odbył się obóz sportowo-szkole-
niowy unihocka w Sztutowie w 

województwie elbląskim. Niestety, 
ze względów finansowych nie wzięli 
w nim udziału ci wszyscy, którzy na 
to zasługiwali i którzy na nim być po 
winni.
 A swoją drogą ciekawe jak czują 
się ci, którzy swoją egoistyczną 
postawą doprowadzili, do tego, że 
9 dzieci z rodzin wielodzietnych 
zostało w domu, zamiast trenować 
i wypoczywać razem z drużyną? 
Niepełny skład miał wpływ na wy-
niki Turnieju „Sztutowskie Lato”, 
gdzie drużyna młodzików zajęła VI, 
a dzieci V miejsce.
 I ostatnie dwa dni wakacji - 29-
30 VIII - II Powakacyjny Turniej 
Unihocka w Wieliczce. Tu odnoto-
waliśmy duży sukces. Zwycięstwo 
w kategorii dzieci i V miejsce mło-
dzików.
 Te wyniki przyszły zgodnie z nor-
mą wykonanej pracy treningowej: 
chłopcy z zespołu dzieci trenowali w 
wakacje codziennie, „stara szkoła” 
w Nawsiu nie miała wakacji.
 W sześciu meczach dzieciaki 
strzeliły 29 bramek, tracąc 7. Oto 
kolejne wyniki:
2:0 z „Orionkiem” Bydgoszcz, 
6:1 z UKS Borowa (rzeszowskie),
6:2 z UKS Pustków, 
7:0 z UKS Pławo (rzeszowskie), 
5:1 z „Kingą Wieliczka 
3:3 z „Juniorem” Chruściec (suwal 
skie).
 Opisaną drużynę stać na wygranie 
tegorocznej klasyfikacji „GRAND 
PRIX” Polskiej Federacji Unihocka. 
Problemem pozostają tylko finan-
se.
 A w październiku już turniej w 
Krakowie - pięciogwiazdkowy, o 
najwyższej punktacji.

Z.Rogowska

Odpowiedzi:
1. Inkaust - B: dawna nazwa atramentu z gr. enkaustos
2. Belfer - C: w dawnej gwarze uczniowskiej - nauczyciel. Dziś słowo rzadko używane. Starsi pod tym określeniem widzą 

solidnego nauczyciela starej daty. 
3. Abiturient - A: uczeń kończący szkołę średnią, przygotowujący się do egzaminu maturalnego, z łac. abituriens - mający 

odejść.
4. Czesne -D: opłata za naukę pobierana w szkołach w Polsce przedwojennej, obecnie w szkołach prywatnych. 
5. Relegacja - C: wydalenie ucznia ze szkoły lub studenta z uczelni, z łac. relegatio - wygnanie. 
6. Kajet - A: przestarzałe - zeszyt, dziś używane w znaczeniu żartobliwym, sentymentaInym. 
7.Bryk - D: rodzaj ściągawki, książeczka zawierająca np. streszczenie lektury, używana przez uczniów nielegalnie. Ostatnio 

bryki wydawane są w wielkich ilościach przez najróżniejszych, nie zawsze solidnych wydawców, nauczyciele zaś skarżą 
się, że uczniowie korzystając z nich więcej tracą niż zyskują. 

8. Bakałarz - D: dawne określenie nauczyciela szkoły elementarnej. 
9. Lufa - C: w uczniowskim żargonie - dwója, ocena niedostateczna. Dziś najniższym stopniem jest „jedynka”, na którą mówi 

się najczęściej „pała” lub „laga”.
10. Absencja - A: nieobecność na lekcji usprawiedliwiona lub nie, z łac. absentia. 
11. Grafion - B: przyrząd kreślarski osadzony na trzonku lub ramieniu cyrkla, służący do rysowania linii tuszem na rysunkach 

technicznych.
12. Juniorki - D: obowiązkowe obuwie szkolne, wprowadzone w latach 70, 80 zamiast kapci powodujących płaskostopie.
13. Retrowersja - B: tłumaczenie z powrotem na język oryginału, z łac. retroyersus - odwrócony ku tyłowi.
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Wspomnień 
czar

C z y  p a m i ę t a j ą 
Państwo tamtą wy-
cieczkę, a kolegów? 
Czy pamiętacie ich 
wszystkich? Gdzie i 
kim są dzisiaj?

Fotografia z archi-
wum M. Król.

USŁUGI BUDOWLANE
• Ocieplanie budynków metodą lekką (tynk na sty-

ropianie) - budynków nowo wznoszonych i już 
stojących

• Sprzedaż gotowych projektów budowlanych  
- adaptacja projektów, plany zagospodarowania

• Roboty remontowo- budowlane
BOGDAN SZUKAŁA 
33-125 BZROSTEK500

(014) 830-083

 Aby poznać samego siebie, trzeba się wy-
stawić na próby.

 Nieszczęście jest okazją do wykazania mę-
stwa.

 Mocne i krzepkie jest tylko takie drzewo, w 
które często uderza wichura.

 Nikt się nie narazi na cudzy śmiech, kto 
zaczął sam od siebie.

 Życie ludzkie opiera się na życzliwości i zgo-
dzie, i nie strachem ale wzajemną miłością 
wiąże się w sojusz i wspólną pomoc.

 Nie potrzeba nam innych narzędzi, skoro 
natura dostatecznie wyposażyła nas w ro-
zum.

 Tylko ten zdolny jest władać, kto potrafi 
podporządkować się władzy.

 Nie spuszczamy z oczu cudzych błędów, a 
własne chowamy za plecami.

 Wrogość natychmiast znika, jeśli się jej 
wyrzeknie jedna ze stron.

 Dwóch półgłówków nie tworzy jednej mą-
drej głowy.


