
60 rocznica 
ustanowienia 
Święta Niepodległości
Pierwsza wojna światowa kończyła się w listopa- 

dzie 1918 r. klęską potęg, które przy końcu  
XVIII w. dokonały rozbiorów Polski. Obalająca mo-
narchię rewolucja w Rosji, rozkład Austro-Węgier 
i przegrana militarna Niemiec w walce z Ententą 
otwierały nieoczekiwanie przed narodem polskim 
drogę do niepodległości. 10 listopada tegoż roku 
wrócił do Warszawy z magdeburskiego więzienia 
Józef Piłsudski, który następnego dnia objął władzę 
w wolnym państwie.
 Na mocy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1937 r. sejm 
Rzeczpospolitej ustanowił dzień 11 listopada Świę-
tem Niepodległości.

Polsko,
nie jesteś ty już niewolnicą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dżwignęłaś się duchem.

Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny
Ni wiodły za cię bój komety w niebie,
Ni z Jakubowej zstąpiły drabiny
W pomoc anioły. Powstałaś przez siebie!

Żadne cię miana nad to nie zaszczycą, 
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!

L. Staff

Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim 
po sprzątaniu okolicy dębu pomnika przyrody w Januszkowicach

W NUMERZE:
√ Uzupełnienie numerów telefonów

√  Wyniki wyborów do Parlamentu RP
√ Przed wiosennymi wyborami

√ Nowe wydawnictwa Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej

NR 6 (30) ROK VIII
listopad '97

cena  1 zł
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WYBORY DO SEJMU 

Kandydaci, którzy otrzymali powy-
żej 150 głosów w gminie Brzostek

Serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy 21 
września w wyborach do 
Parlamentu oddali na mnie 
swój głos.Czuję się zobo-
wiązany, by nie zawieść 
Państwa zaufania we wszel-
kiej działalności społecznej 
jakiej jest i dane mi będzie 
się podjąć

Piotr Szczepkowicz

Liczba głosów jaką uzyskały 
poszczególne partie  
w gminie Brzostek

Podział mandatów  
w Sejmie
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WYBORY DO SENATU 

Liczba głosów jaką otrzymali po-
szczególni kandydaci do Senatu 

w gminie Brzostek

Podział mandatów  
w Senacie
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wych. Całość zadań powinna spełniać 
wymogi ustawy o zamówieniach 
publicznych.

2.Skoncentrować środki na zadaniach 
inwestycyjnych w zakresie budowy 
sieci wodociągów i kanalizacji, co 
wpłynie na zwiększenie dochodów 
własnych Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej.

Do dyspozycji jednostek pomocniczych 
(sołectw) wyodrębnia się w budżecie 
gminy środki finansowe w wysokości 
wpływów z podatku rolnego i od nieru-
chomości od osób fizycznych pomniej-
szonych o prowizję za pobór.
W zakresie przeciwdziałania bezro-
bociu w gminie organizowane będą 
prace publiczne i interwencyjne. Należy 
zatrudniać taką ilość osób, która jest 
potrzebna do wykonania prac organi-
zowanych przez gminę.
 Przedstawione zostało sprawozdanie 
z wykonania budżetu za I półrocze 
1997r.
 Najwięcej kontrowersji wzbudził 
punkt porządku obrad dotyczący powo-
łania komisji ds. przeciwdziałania alko-
holizmowi. Sprzeciw radnych wywołał 
zarówno ilościowy, jak i osobowy skład 
komisji zaproponowanej przez Zarząd. 
Jeszcze większy sprzeciw wywołała 
sprawa wielkości zaproponowanej 
diety. I kiedy pani D. Stanek, dotych-
czasowy długoletni członek podobnych 
komisji zrzekła się swojej diety, a żaden 
z zaproponowanych członków przyszłej 
komisji nie zajął stanowiska, sprawę 
postanowiono odłożyć do następnej 
sesji.

Jeszcze o byłej  
spółce gmin

W przeciwieństwie do naszego sa- 
morządu Rada Miejska w Dębicy 

zwróciła się o wyjaśnienia dotyczące 
udziału Burmistrza Dębicy Z. Żabickie-
go w sprawie udziałów osób prywatnych 
(córki) w Spółce Telekomunikacyjnej. 
Złożono nawet wniosek o odwołanie 
urzędującego burmistrza. Wniosek 
motywowano “zachodzi uzasadniona 
obawa, iż w swej działalności narusza 
on w sposób oczywisty zasady etycz-
no-moralne obowiązujące urzędnika 
administracji, przez co obniża autorytet 
organów samorządu terytorialnego”.
Pan Burmistrz odpowiedział: “W 
związku z wątpliwościami zgłaszanymi 
przez różne osoby, w tym na forum 
publicznym, a dotyczącymi kwestii ob-

jęcia przez osoby fizyczne akcji spółki 
Akcyjnej Telekomunikacja Dębicka wy-
jaśniam co następuje. (...) Ja osobiście 
poleciłem inwestorowi strategicznemu 
moją córkę Martę Madrygał będącą 
jednocześnie pracownikiem spółki. Z 
informacji mi wiadomych wynika, iż 
podobnie uczynili panowie Roman Gro-
chowski i Jan Chmura w odniesieniu 
do swych małżonek. (...) W tej sytuacji 
głęboko krzywdzące są niedwuznaczne 
enuncjacje iż ja czy też moja rodzina 
“wzbogaciliśmy się” na tych akcjach. 
(...) Jako głęboko krzywdzące muszę 
również odebrać pojawienie się niekiedy 
stwierdzenia o rzekomym “sprzedaniu” 
Spółki kapitałowi zagranicznemu.”

Informacja o spółce 
Telekomunikacja 

Dębicka S. A.
1.Obecnie Spółka jest spółką prywatną, 

której głównym właścicielem (ponad 
80% udziałów) jest prywatny koncern 
CETI.

2.Zgodnie z Kodeksem Handlowym i 
statusem spółki główny właściciel 
decyduje o wszystkich sprawach 
dotyczących spółki. Opinie i głosy 
mniejszościowych udziałowców nie 
mają decydującego znaczenia ponie-
waż są w mniejszości.

3.CETI jako większościowy prywatny 
właściciel obecnie decyduje w szcze-
gólności o:
• podwyższeniu kapitału,
• sprzedaży udziałów (komu chce i 

za ile chce),
• o składzie osobowym i ilościowym 

rady nadzorczej (sugestie innych 
udziałowców nie mają mocy wią-
żącej bez zgody CETI).

4.Taka pozycja CETI jest możliwa na 
skutek braku środków finansowych 
gmin. Z tego powodu podwyższenie 
kapitału następowało głównie przez 
CETI, który w konsekwencji stał się 
właścicielem ponad 80% akcji.

5.Obejmowanie dodatkowych akcji 
poprzez wpłaty na podwyższenie 
kapitału jest nadał możliwe. Spółka 
potrzebuje środków finansowych w 
związku z czym kolejny raz wzywa 
do wpłat i obejmowania akcji. Jeżeli 
nie będzie chętnych to znowu dodat-
kowe wpłaty dokona CETI, a także 
inni akcjonariusze, którym właściciel 
to zaproponuje.

Najważniejszą, z punktu widzenia  
mieszkańców gminy, sprawą po-

ruszaną na sesji Rady gminy w dniu 29 
września 1997 r. było podjęcie uchwały 
w sprawie wskazówek do budżetu Gmi-
ny Brzostek na rok 1998.
I tak uchwalono następujące wskazówki 
przy opracowywaniu budżetu na rok 
1998 w zakresie dochodów:
1. Suma wydatków budżetowych ma 

być równa sumie dochodów. W przy-
padku wystąpienia deficytu należy 
wskazać źródło pokrycia niedoboru.

2.Podjąć działania zmierzające do 
zwiększenia dochodów budżetowych 
poprzez: - przyjęcie wzrostu stawek 
podatkowych (rolnego, od nierucho-
mości, od środków transportu) na 
poziomie nie niższym niż 12% wzro-
stu, - sprzedać zasoby mieszkaniowe 
Gminy (mieszkania w blokach i 
Domach Nauczyciela) ich najemcom, 
- wyszukiwać wszelkie dostępne roz-
wiązania organizacyjne i prawne dla 
zwiększenia dochodów.

W zakresie wydatków:
1.Zabezpieczyć w budżecie środki 

finansowe konieczne na wypłatę 
wynagrodzeń pracowników admini-
stracji samorządowej na poziomie 
5% powyżej przewidywanej inflacji. 
Pracownicy oświaty otrzymają pod-
wyżkę w wysokości skalkulowanej w 
subwencji oświatowej.

2.Założyć w budżecie kwotę zabezpie-
czającą spłatę pożyczki zaciągniętej 
na budowę kanalizacji Klecie.

3.W miarę możliwości zmniejszyć 
dotacje dla zakładów budżetowych 
poprzez zobowiązanie Dyrektorów 
i Kierowników do wypracowania 
wyższych dochodów własnych.

W zakresie realizacji inwestycji uchwa-
lono co następuje:
1.Nie rozpoczynać w roku 1998 żad-

nych zadań bez uzyskania zezwolenia 
na budowę, dokumentacji technicznej 
oraz zabezpieczenia środków finanso-
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obowiązków,
•  mający obywatelstwo polskie,
•  nie będący pozbawione praw rodzi-

cielskich i opiekuńczych,
•  nie karane,
•  korzystający z pełni praw publicz-

nych,
•  posiadający pełną zdolność do czyn-

ności prawnych,
•  posiadający warunki zdrowotne 

umożliwiające wykonanie obowiąz-
ków,

•  pozostający w związku małżeńskim
i będący zainteresowani niesieniem 
pomocy dzieciom osieroconym mogą 
uzyskać szczegółowe informacje w 
Kuratorium Oświaty w Tarnowie ul. 
Dworcowa 5.

Propozycje pracy  Inną proponowaną formą opieki nad 
dzieckiem osieroconym jest tzw. kon-
traktowa rodzina zastępcza. Pełnienie 
tej funkcji może być powierzone odpłat-
nie na podstawie umowy małżeństwu 
lub osobie nie pozostającej w związku 
małżeńskim, jeżeli nie są spokrewnione 
z dzieckiem oraz zostały zakwalifikowa-
ne i odpowiednio przygotowane przez 
ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. Osoby 
pełniące funkcję kontraktowej rodziny 
zastępczej mogą sprawować opiekę 
najwyżej nad 3 dzieci, w tym samym 
czasie, a w przypadku rodzeństwa nad 
większą liczbą dzieci.
 Osoby zainteresowane pełnieniem 
funkcji kontraktowych rodzin zastęp-
czych mogą zasięgnąć informacji w 
Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w 
Tarnowie ul. Dworcowa 5 tel. 22-02-67

W związku z podjętą przez Mini- 
sterstwo Edukacji Narodowej 

reformą systemu opieki nad dzieckiem 
osieroconym Krajowy Urząd Pracy 
przedstawia osobom poszukującym 
zatrudnienia możliwość podjęcia pracy 
na stanowisku wychowawcy w rodzin-
nych domach dziecka, będących jedną 
z najkorzystniejszych, wg MEN, form 
zastępczej opieki nad dziećmi osieroco-
nymi. Podstawowym zadaniem rodzin-
nych domów dziecka jest zapewnienie 
opieki w rodzinie wielodzietnej, gdyż 
przebywa w nich 6 wychowanków.
Chętni do podjęcia pracy wychowaw-
cy  spełniający poniżej przedstawione 
warunki:
•  dający rękojmię należytego spełniania 

Z inicjatywy ks. Bogdana Stanaszka i z jego inte- 
resującym posłowiem wydano, bardzo starannie, 

reprint “Dziejów miasta Brzostku” autorstwa Mariana 
Nałęcza Mysłowskiego. Pozycja została wydana w 
niewielkim nakładzie - 150 numerowanych egzem-
plarzach.  
 Jak pisze w posłowiu ks. Stanaszek “Rozprawa 
ta została wydana nakładem autora w 1871 r. w 
drukarni L. D. Stoegera w Jaśle. Mysłowski pisał 
ją z myślą o młodzieży szkolnej, aby zapoznać ją 
z historią Brzostku. Książeczka uzyskała aprobatę 
rady Szkolnej Krajowej, w związku z czym starosta 
pilźnieński polecił włączyć ją do programu naucza-
nia brzosteckiej szkoły. przez długie lata cieszyła się 
wielką popularnością w miasteczku. Świadczą o tym 
liczne odpisy przechowywane pieczołowicie w starych 
mieszczańskich rodzinach.(...)
 Czytając “Dzieje miasta Brzostku” trzeba pamiętać, 
że pozycja ta nie może być obecnie traktowana jako 
opracowanie ściśle historyczne. Na wiele problemów 
należy spojrzeć inaczej, niektóre fakty sprostować, 
uzupełnić. Równocześnie jednak należy podkreślić, że 
była to pierwsza i przez prawie sto lat jedyna próba 
opisania przeszłości naszego miasteczka. Prosty, bar-
wny język, pełny archaicznych już dziś wyrażeń, jasny 
i przejrzysty sposób wykładu sprawiają, że książeczkę 
czyta się z prawdziwą przyjemnością.”
 Tak wierny wygląd i układ pracy zawdzięczać 
należy składowi wykonanemu w Drukarni Redemp-
torystów w Tuchowie.

Warto kupić, warto przeczytać  
Maryan Nałęcz Mysłowski

Dzieje miasta Brzostku
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Pierwsze
działania 
GCEE
Powstałe we wrześniu tego roku  

Gminne Centrum Edukacji Eko-
logicznej stawia sobie za główny cel 
podniesienie świadomości ekologicznej 
społeczności naszej gminy, zaczyna-
jąc oczywiście od najmłodszych. Z 
zaproszenia do współpracy i współza-
wodnictwa skorzystały tylko 4 szkoły 
i 1 przedszkole. Organizatorzy mają 
nadzieję, że z czasem przyłączą się i 
inni tym bardziej, że współzawodni-
ctwo pomyślane jest jako całoroczna 
liga międzyszkolna z przyznawaniem 
punktów za poszczególne zadania-kon-
kursy. Zakończenie tegorocznej rywa-
lizacji nastąpi w okolicach 
Święta Ziemi (22 kwietnia 
1998r.).
 Pierwszym konkursem 
Ligi Ekologicznej był kon-
kurs na relacje ze sprzątania 
świata. Prace oceniała 5 
osobowa Komisja Konkur-
sowa składająca się z pra-
cowników Urzędu Gminy i 
Centrum Kultury.
Punktowane były:
a) relacje z akcji sprzątania 
świata

1. Szkoła Podstawowa w 
Nawsiu Brzosteckim  
- 15 pkt

2. Szkoła Podstawowa w 
Gorzejowej - 13 pkt

3. Państwowe Przedszko-
le w Grudnej Górnej  
- 12 pkt

4. Szkoła Podstawowa w 
Siedliskach B. -  8 pkt

5. Szkoła Podstawowa w Brzostku 
- 5,5 pkt

 b) sprawozdania z lokalizacji nielegal-
nych wysypisk śmieci na podstawie 
załączonych ankiet

1. Szkoła Podstawowa w Gorzejowej 
- 13 pkt

2. Szkoła Podstawowa w Nawsiu 
Brzosteckim    - 9 pkt

Ogólna punktacja po pierwszym etapie 
przedstawia się następująco:

1. SP Gorzejowa - 26 pkt
2. SP Nawsie Brzosteckie - 24 pkt
3. PP Grudna Górna - 12 pkt
4. SP Siedliska Bogusz - 8 pkt
5. SP Brzostek - 5,5 pkt

 Do oddzielnego konkursu na projekt 
graficznego znaku Gminnego Centrum 
Edukacji Ekologicznej zgłoszono 29 
prac z trzech szkół z Brzostku, Go-
rzejowej i Nawsia. Spośród bardzo 
różnorodnych prac komisja wybrała 
prace ucznia ze SP w Brzostku przed-
stawiającą motyla.

Działania
ekologiczne 
w szkole w Brzostku
Szkoła Podstawowa w Brzostku po  

raz kolejny wzięła udział w akcji 
“Sprzątanie świata - Polska 97”. Mło-
dzież wyposażona w foliowe worki i 
ochronne rękawice dostarczone przez 
Referat Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Brzostku oczyszczała 
ze śmieci ulice naszej miejscowości. 
Wynikami pracy na rzecz środowi-
ska uczniowie mogli się pochwalić 
w konkursie na dokumentację akcji 
“Sprzątanie świata” ogłoszonym przez 
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w 
Tarnowie, za co otrzymali nagrodę w 
kwocie 250 zł.
 Wojewódzkie Centrum edukacji 
Ekologicznej zorganizowało również 

Światowy Tydzień Zwierząt 5-12 październik - w tym czasie we franciszkańskich kościołach dokonuje się 
poświęcenia zwierząt. Patronem przyjaciół zwierząt i ekologów jest św. Franciszek. Jan Paweł II ogłosił św. 
Franciszka patronem ekologów 1 listopada 1979 r. w 800 rocznicę jego urodzin w Asyżu. Niestety 26 września, 
w tygodniu poprzedzającym święto patrona ekologów nastąpiło we Włoszech pierwsze z całej serii trzęsienie 
ziemi. W ich wyniku uległa zniszczeniu bazylika  św. Franciszka w Asyżu. Śmierć poniosło 4 zakonników, za-
gładzie uległy bezcenne freski. 

Dzieci z SP Brzostek w czasie sprzątania świata
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dla tarnowskich szkół rajd pieszy z Tarno-
wa do Suchej Góry na terenie Parku Kra-
jobrazowego. W konkursie ekologicznym 
kończącym wyprawę III miejsce zajęła 
nasza ósmoklasistka Dagmara Wojnarow-
ska.

Ewa Nowak

w szkole w Nawsiu 
Brzosteckim
W sprzątaniu świata nasza klasa  

bierze udział już od początku nauki 
w szkole, ale dopiero w tym roku szkolnym 
wyszliśmy poza obszar szkolnego podwór-
ka. Podobało się nam hasło, które znalazła  
nasza Pani i postanowiliśmy sprzątać 
świat wszędzie tam gdzie tylko będziemy. 
Pierwszą okazją była zorganizowana przez 
naszą klasę rowerowa wycieczka do gra-
nic Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku 
Krajobrazowego. Wskutek awarii dwóch 
rowerów do granic parku nie dotarliśmy, 
ale posprzątaliśmy okolice i wnętrze dębu, 
pomnika przyrody w Januszkowicach. 
Było to 16 września 1997r.
19 września sprzątaliśmy okolice naszej 
szkoły. Na polnych drogach śmieci jest 
znacznie mniej niż na drodze głównej 
przez wieś, tam pracowali uczniowie star-
szych klas. Naszym “łupem” padły tylko 
niecałe trzy worki śmieci. 
Ostatni etap tegorocznej akcji “Sprząta-
nia Świata” miał miejsce 7 października 
w Bieszczadach. Podczas wędrówki na 
Połoninę Wetlińską nieśliśmy ze sobą 
wielki worek, który dość szybko zapełniał 
się śmieciami pozostawionymi na szlaku 
przez turystów. Największą pracowitością 
wykazał się Krzysiek Karaś, który zebrał 
najwięcej śmieci i Mateusz Fijołek, który 
dźwigał worek na sam szczyt.

U. Wojnarowska

Nagrody
Oficjalne ogłoszenie wyników i roz 

danie nagród nastapiło 28 paździer-
nika. Oprócz wspomnianych wcześniej 
punktów wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody w postaci książek poświęconych 
ochronie przyrody, które służyć mają po-
głębianiu wiedzy ekologicznej uczniów.
 Rada Programowa Centrum ogłosiła ca-
łoroczny konkurs na zbiórkę makulatury. 
O zasadach i nagrodach w tym konkursie 
współpracownicy GCEE zostaną powia-
domieni w oddzielnych pismach.

Przed wiosennymi wyborami

Demokracja sterowana 
Mówi się, że demokracja to  

najgorszy system, tylko nikt 
do tej pory nie wymyślił nic lep-
szego. Mimo całego szeregu wad 
ma demokracja niezaprzeczalną 
i decydująca zaletę: w ogólnym 
bilansie i dłuższej perspektywie 
decyzje większości wychodzą tej 
większości (czytaj: nam wszyst-
kim) na dobre. Dzieje się tak 
szczególnie wtedy, kiedy komuś 
wydaje się, że na daną sprawę ma 
lepszy sposób, lepsze rozwiązania 
niż owa większość.
 Jest tu jednak pewien warunek. 
Wszyscy, którzy składają się na 
tę decydującą większość, muszą 
wiedzieć o czym decydują i jakie 
będą tej decyzji skutki. Muszą też 
decyzję swoją podejmować samo-
dzielnie (czytaj: uczciwie).
Przyjrzyjmy się więc naszej lo-
kalnej demokracji, a dokładniej 
radnym Rady Gminy Brzostek. 
•  Ilu z nich ma czas i chęci za-

poznać się z materiałami przy-
gotowywanymi na sesje, tak by 
decydować świadomie?

•  Ilu z nich czyta protokoły z 
poprzednich sesji (są do wglą-
du w biurze Rady) by pamiętać 
o czym decydowali i jak ich 
decyzje są przez Urząd Gminy 
wprowadzane w życie?

•  Ilu  z nich nie jest zależnych od 
Urzędu Gminy 
(czytaj: wójta) 
przez zatrudnie-
nie siebie lub 
kogoś z rodzi-
ny w Urzędzie 
Gminy czy pod-
ległych mu in-
stytucjach, tak 
by ich decyzje 
były niezależne 
(czytaj: uczci-
we)?

 Zapytajmy na-

szych radnych na zebraniach wiej-
skich co zrobili dla swojej wsi, co 
dla gminy, a co tylko dla siebie? 
Być może te odpowiedzi pozwolą 
nam zdecydować czy powinni 
nas reprezentować w przyszłej 
kadencji - wybory do Rady Gminy 
już wiosną. Zapewne niektórzy z 
Radnych spotkają się z uznaniem 
swoich wyborców i być może 
warto by ich wybrać na następne 4 
lata - mają doświadczenie i wiedzę 
o wielu sprawach dziejących się w 
gminie. Łatwiej im będzie podjąć 
pracę w nowej radzie.
 Ale są też i tacy którzy, nie 
zrobili nic, by poprawić nam 
życie (poza przyjazdem na Sesję 
i pobraniem diety) albo zrobili 
bardzo wiele by poprawić swoje 
życie. Wtedy na ich miejsce trzeba 
szukać kogoś innego, niezależ-
nego, nie dającego się kupić za 
żadną cenę (od kilku aut żwiru na 
prywatne podjazdy, po stanowiska 
za blisko 3 000 zł miesięcznie) 
i umiejącego przedstawić swoje 
racje, swoje wnioski i słuchać racji 
radnych z innych wsi.
 Może wtedy gmina Brzostek 
będzie znana też z dobrej strony, 
a nie tylko z ekscesów z udziałem 
naszego wójta.

S. P. 

Stwierdzam: Przyjęto 
jednogłośnie!
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Numery telefonów sieci
 telefonicznej w gminie 

Brzostek (uzupełnienie)

INSTYTUCJE

TELEFONY MIESZKANIOWE
Januszkowice

824603 Aparat Ogólnodostępny, Januszkowice 
824432 Firma Handlowo-Usługowa, Mokrzycka 
 Maria, Opacionka 55 
824521 Firma Remontowo-Montażowa 
 „KOKOREMONT”  Wesołowski Jan, 
 Januszkowice 72a
830688 Kółko Rolnicze, Januszkowice 
824580 Ochotnicza Straż Pożarna, Januszkowice 
830513 Parafia Rzymsko-Katolicka, Januszkowice 
824591 Publiczna Szkoła Podstawowa, Januszkowice

824574 Augustyn Józefa, Januszk. 148 
824478 Balicka Dorota, Januszkowice 117 
824570 Balicka Halina, Januszkowice 124 
824535 Baran Ryszard, Januszkowice 171 
824579 Bartosz Halina, Januszkowice 13 
824472 Boroń Edward, Januszkowice 139 
824458 Boroń Tadeusz, Januszkowice 4 
824469 Borowiecki Bolesław, Januszk. 19 
824470 Borowiecki Ryszard, Januszk. 22 
824547 Brożyna Wiesław, Januszk. 18 
824473 Cieślak Mieczysław, Januszk. 21 
824534 Długosz Edward, Januszk. 159 
824588 Dziedzic Józef, Januszkowice 97 
824567 Dziedzic Włodzimierz, Januszk. 45 
824559 Foryś Franciszek, Januszk. 133 
824463 Foryś Jolanta, Januszkowice 8 
824479 Foryś Ludwik, Januszkowice 38 
824543 Furman Stanisław, Januszk. 194 
824480 Furtek Ryszard,Jan, Januszk. 50 
824532 Garstka Andrzej, Januszk. 79 
824496 Garstka Halina,Józef, Januszk. 47 
824477 Garstka Jan, Januszkowice 122 
824476 Garstka Stefan, Januszkowice 90 
824452 Giera Ludwika, Januszkowice 57 
824573 Gnat Marian, Januszkowice 178 
824474 Grygiel Helena, Januszkowice 51 
824457 Grygiel Stanisław, Januszkowice 6 
824545 Ignarski Adam, Januszkowice 136 
824485 Jachym Stanisław, Januszk. 25 
824595 Jachym Władysława, Januszk. 193 
824561 Jamróz Stanisław, Januszk. 61a 
824461 Janas Jerzy, Januszkowice 12 

824482 Jantoń Ewa, Januszkowice   
824483 Jasicki Eugeniusz, Januszk. 89 
824549 Jasik Grzegorz, Januszkowice 202 
824484 Jaworski Bogdan, Januszk. 203 
824578 Jędrusik Ryszard, Januszkowice 5 
824596 Kobak Wiesław, Januszkowice 76 
824471 Kociuba Lucyna, Januszkowice 200 
824553 Kolbusz Edward, Januszk. 114 
824486 Kolbusz Grzegorz, Januszk. 101 
824487 Kolbusz Janina, Januszkowice 187 
824571 Kolbusz Józef, Januszkowice 20 
824527 Kolbusz Krystyna, Januszk. 186 
824536 Kowalska Bronisława,Januszk.153 
824583 Kowalski Eugeniusz, Januszk. 95 
824572 Kowalski Mieczysław, Januszk. 99 
824565 Krupka Henryka, Januszk. 128 
824451 Krupka Zdzisław, Januszkowice 56 
824576 Kulig Mieczysław, Januszk. 173 
824462 Lampara Józef, Januszkowice 10 
824459 Lechwar Henryk, Januszkowice 16 
824488 Lesiak Adam, Januszkowice 26 
824490 Leśniak Zdzisława, Januszk. 138 
824489 Lewandowska Maria, Januszk. 78 
824554 Łukasik Marian, Januszkowice 15 
824560 Łukowicz Ludwik, Januszk. 87 
824584 Łyszczarz Stanisław, Januszk. 189
824491 Madziar Stanisław, Januszk. 33 
824551 Makowski Józef, Januszk. 127 
824492 Matyasik Janina, Januszkowice 82 
824558 Michońska Halina, Januszk. 27 
824552 Mijak Józefa, Januszkowice 106 
824523 Misiołek Krystyna, Januszk. 102 
824537 Mokrzycki Bronisław, Januszk.157 
824450 Mokrzycki Ludwik, Januszk. 3 
824493 Mokrzycki Stanisław, Januszk. 158 
824566 Molanda Stefan, Januszkowice 137 
824538 Niziołek Krzysztof, Januszk. 197 
824533 Niziołek Mariusz, Januszk. 70a 
824531 Nylec Bronisław, Januszk. 74a 
824550 Opiela Stanisław, Januszk. 29 
824541 Pieczykolan Mieczysława, J. 58 
824500 Pieniądz Bolesław, Januszk. 77 
824495 Pieniądz Czesław, Januszk. 46 
824494 Pieniądz Franciszek, Januszk. 44 
824563 Pietrucha Franciszek, Janina, J. 85 
824497 Płaziak Adam, Januszkowice 68 
824568 Płaziak Felicja, Januszkowice 64 
824502 Płaziak Jan,Wiesława, Januszk. 84 
824498 Płaziak Jerzy, Januszkowice 66 
824501 Płaziak Józef, Januszkowice 81 
824499 Płaziak Kazimierz, Januszk. 48 
824529 Płaziak Ludwik, Januszkowice 162 
824503 Płaziak Mieczysław, Januszk. 86 
824504 Płaziak Stanisław, Januszk. 112 
824540 Pruchnik Adam, Januszkowice 98 
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Opacionka

Klecie

824505 Przywara Julian, Januszkowice 140 
824460 Raś Genowefa, Januszkowice 34 
824506 Rec Józef, Januszkowice 88 
824530 Rejkowski Andrzej, Januszk. 17 
824475 Rutkowski Ryszrd, Januszk. 83 
824564 Samborski Bogdan, Januszk. 129 
824594 Samborski Eugeniusz, Januszk. 62 
824514 Samborski Kazimierz, J. 115 
824515 Samborski Roman, Januszk. 78a 
824508 Sawicki Adam, Januszkowice 32 
824556 Skórka Renata, Januszkowice 155 
824528 Skórski Stanisław, Januszk. 39 
824519 Słowik Andrzej, Januszkowice 73 
824510 Sokołowska Maria, Januszk. 119 
824555 Srebrny Stanisław, Januszk. 130a 
824507 Staniszewski Czesław, Januszk. 96 
824511 Staniszewski Edward, J. 108 
824562 Staniszewski Wiesław, J. 183 
824518 Stasiowski Bolesław, Januszk. 61 
824513 Stasiowski Edward, Januszk. 116 
824539 Stasiowski Grzegorz, Januszk. 93 
824512 Stasiowski Stanisław, Januszk.199 
824509 Stasiowski Władysław, J. 118 
824481 Strzelczyk Celina, Januszkowice 28 
824577 Surdek Stanisław, Januszk. 167 
824517 Szczuciński Zbigniew, J. 42a 
824516 Szczuciński Zdzisław, Januszk. 42 
824569 Wesołowski Józef, Januszk. 103 
824520 Wilisowski Janusz, Januszk. 75a 
824524 Winiarski Krzysztof, Januszk. 105 
824522 Włodarz Ludwik, Januszk. 134 
824542 Wojdyła Zofia, Januszkowice 63 
824548 Wójcik Zdzisław, Januszkowice 67 
824557 Zawiślak Adolf, Januszk. 172 
830704 Zawiślak Władysław, Januszk. 92 
824575 Zbylut Leon, Januszkowice 176 
824525 Zięba Gustaw, Januszkowice 85a 
824526 Żygłowicz Maria, Januszk. 123

824465 Brągiel Jan, Opacionka 32 
824423 Chajec Barbara, Opacionka 77 
824438 Chajec Marian, Opacionka 59 
824437 Chajec Ryszard, Opacionka 58 
824416 Chojec Iwona, Opacionka 31 
824429 Cieplik Józefa, Opacionka 47 
824415 Cisoń Lucyna, Opacionka 30 
824582 Czaplik Sylwester, Opacionka 20 
824445 Czerkies Danuta, Opacionka 70 
824440 Czerkiewicz Józef, Opacionka 63 
824442 Drechny Janusz, Opacionka 65 
824421 Dziedzic Dariusz, Opacionka 36 
824420 Dziedzic Jerzy, Opacionka 27 
824590 Foryś Józef, Opacionka 84 

824435 Foryś Zdzisław, Opacionka 60 
824441 Gajewski Mieczysław, Opac. 46 
824436 Garstka Jan, Opacionka 57 
824466 Garstka Małgorzata, Opacionka 39 
824427 Garstka Zofia, Opacionka 41 
824414 Gierut Eugeniusz, Opacionka 19 
824413 Gierut Jan, Opacionka 29 
824448 Jałowiec Stanisław, Opacionka 82 
824467 Jedziniak Elżbieta, Opacionka 25 
824419 Kawalec Edward, Opacionka 33 
824426 Kolbusz Andrzej, Opacionka 45 
824428 Kolbusz Mariusz, Opacionka 42 
824433 Kowalska Teresa, Opacionka 54 
824407 Kowalski Andrzej, Opacionka 14 
824410 Krupka Marek, Opacionka 28 
824418 Liszka Danuta, Opacionka 34 
824402 Łukowicz Adolf, Opacionka 7 
824449 Łukowicz Aleksander, Opac. 83 
824404 Łukowicz Zdzisław, Opacionka 11 
824585 Machowski Kazimierz, Opac. 76 
824453 Matyasik Elżbieta, Opacionka 89 
824446 Mijal Marian, Opacionka 73 
830694 Mokrzycki Andrzej, Opacionka 
824581 Mokrzycki Mieczysław, Opac.  97 
824401 Nylec Alfreda, Opacionka 3 
824406 Płaziak Bogusław, Opacionka 12 
824430 Płaziak Józefa, Opacionka 56 
824424 Pruchnik Janina, Opacionka 40 
824417 Przewięda Władysław, Opac.  35 
824411 Przewoźnik Jan, Opacionka 24 
824409 Przywara Małgorzata, Opac. 22 
824456 Pyzocha Józefa, Opacionka 94 
824443 Rusztowicz Lucyna, Opac. 66 
824434 Rutkowska Janina, Opacionka 53 
824425 Skórski Janusz, Opacionka 44 
824589 Sokołowska Krystyna, Opac.  86 
824403 Sołtys Danuta, Opacionka 9 
824464 Sołtys Jerzy, Opacionka 159 
824422 Sołtys Stanisław, Opacionka 37 
824405 Stanek Andrzej, Opacionka 13 
824408 Stasiowski Władysław, Opac.  18 
824400 Sury Jan, Opacionka 2 
824431 Szukała Elżbieta, Opacionka 52 
824454 Węgrzyn Maria, Opacionka 75 
824468 Wierzbicki Bolesław, Opac. 49
824455 Winiarski Adolf, Opacionka 90 
824439 Zegarowska Grażyna, Opac.  62 
824447 Zegarowski Eugeniusz, Opac.  71 
824412 Zięba Krystyna, Opacionka 26

824546 Jędrzejczyk Jan, Klecie 120 
830718 Pieniądz Jacek, Klecie 138
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dowano skrzydło dla klas I - III oraz 
przeprowadzono kosztowny remont 
kapitalny budynku szkoły. Stolarka 
okienna i drzwiowa jest najwyższej 
klasy. 
 Najcenniejszym doświadczeniem 
były dla wszystkich wykłady dotyczą-
ce wychowania. Nauczyciel powinien 
być przewodnikiem po cywilizacji, 
pomagać ludziom szukać znaków 
rozpoznawczych. Przewodzenie w 
naszej Ojczyźnie było bardzo trudne ze 
względu na położenie geopolityczne i 
nie tylko. W latach niewoli nauczyciel 
wciąż sprawował pieczę nad duszą 
dziecka. Nie pozwalał się poddawać. 
Mówił kiedy powinno się odezwać su-
mienie. “Co to jest sumienie? Sumienie 
jest kręgosłupem moralnym człowieka. 
Co się dzieje, jeżeli człowiek złamie 
kręgosłup? Następuje paraliż ciała. 
Ile jest wart człowiek z przetrąconym 
sumieniem?” pytała T. Olearczyk. Nie 
można być szlachetnym, nie mając ani 
sumienia, ani etyki. Tylko pod opieką 
człowieka szlachetnego można kroczyć 
śmiało przez życie. Sumienie rodziciel-
skie decyduje o tym, jakie będą dzieci. 
Sumienie nauczycielskie - jacy będą 
uczniowie. A sumienie polityków - jaka 
będzie Polska. Mamy wychowywać 
naród polski, nie tylko społeczeństwo. 
Naród tkwi korzeniami w historii, w 
tradycji, bo to decyduje o jego tożsa-
mości. 
 Czy zatem można kupić ludzkie su-
mienie? Jaka jest cena sumienia? Czy 
całkowicie zawładnie nami pieniądz? 
Czy to moralne, aby gaże decydentów 
aż tak odbiegały od wynagrodzeń robot-
ników, nauczycieli, lekarzy, emerytów? 
Zbudujemy Ojczyznę wartości, czy 
cwaniactwa? Kiedy zapanuje prawda, 
wolność, uczciwość, człowieczeństwo 
przez duże C. Po stronie nauczyciela 
stoi prawo moralne, ideały, sumienie. 
Bywają chwile, że ponoszą emocje. 
Na spokojnie jednak należy oddzielać 
ziarno od plew i obrabiać kamień szla-
chetny. Portfel przyjdzie zostawić. 
Trumny kieszeni nie mają. Żaden 
faraon nie zabrał ze sobą piramidy, 

ani nikt swojego stanowiska. Życia 
nie można kupić za żadne pieniądze 
- powiedziała dr T. Olearczyk.
 Wpatrzeni w sztandary naszych 
przodków spod Wiednia i Chocimia po-
winniśmy mieć odwagę zapytać: „Kto 
wykorzystuje naród i przekształca go 
w społeczeństwo trzeciej kategorii, w 
tanią i łatwą do skreowania, posłuszną 
siłę roboczą? Politycy i pieniądze?”
 W pędzie do Europy trzeba wybrać 
za kompas swoje czyste sumienie. 
Ono zaprowadzi do tych, którzy mieli 
odwagę mówić prawdę i budować moc-
ny fundament. Nauczyciel Tysiąclecia 
wołał „Biada społeczeństwu, którego 
obywatele nie rządzą się męstwem. 
Przestają być obywatelami, stają się 
zwykłymi niewolnikami. Jeżeli obywa-
tel zrezygnuje z cnoty męstwa, staje się 
niewolnikiem i wyrządza największą 
krzywdę sobie, swej ludzkiej osobowo-
ści, rodzinie, grupie zawodowej, naro-
dowi, państwu, Kościołowi, chociażby 
był łatwo pozyskany dla lęku i bojaźni, 
dla chleba i względów ubocznych. Ale 
i biada władcom, którzy chcą pozy-
skać obywatela za cenę zastraszenia 
(czyt. pieniądze) i niewolniczego lęku. 
Jeżeli władza rządzi zastraszonymi 
obywatelami, obniża swój autorytet, 
zubaża życie narodowe i wartość życia 
zawodowego”. Sokrates, przechodząc 
po targu mówił „Ileż tu rzeczy, których 
ja nie potrzebuję kupować” Niektórzy 
ofiarują pieniądze za ludzkie sumienie. 
Ci którzy się nie zaprzedali, już zwycię-
żyli. Dziś są wolnymi ptakami, orłami, 
szybującymi wysoko i nie pełzają po 
ziemi. Od ponad dziesięciu wieków 
płynie statek Narodu, kurs wyznacza 
kapitan o nieskazitelnym sumieniu. 
Wykarm, matko Ziemio, więcej ta-
kich Polaków, by poprowadzili młode 
pokolenie przez burze i sztormy w 
sprawiedliwy, wielki świat. 
 To tylko kilka zapamiętanych myśli 
ze szczucińskiego forum “Wychowanie 
ku wartościom”

Uczestnicy spotkania

W październiku 1997 roku w  
Szczucinie w Szkole Podstawo-

wej im. Adama Mickiewicza odbyło 
się spotkanie na temat “Wychowanie 
ku wartościom”. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele Zarządu Towarzystwa 
Szkół Twórczych z Warszawy i Krako-
wa, Kuratorium Oświaty w Tarnowie, 
władze samorządowe, przedstawicie-
le Wojewódzkiego i Diecezjalnego 
Ośrodka Metodycznego, dyrektorzy 
szkół oraz nauczyciele. Naszą gminę 
reprezentowali Maria Przebięda, ks. 
Stanisław Jamiński, Ewa Samborska.
 W programie forum znalazły się 
wykłady: “Nauczyciel przewodnikiem 
po świecie wartości we współczesnej 
cywilizacji” -  dr Teresy Olearczyk, 
“Wychowanie ku wartościom jako za-
danie edukacyjne” - Bp Ordynariusza 
Diecezji Tarnowskiej, “Wychowanie ku 
wartościom w Szkołach Twórczych” - dr 
hab. Krystyny Chałas oraz prezentacja 
Szkoły Podstawowej w Szczucinie 
pod kątem “Wartości w systemie wy-
chowawczym” - dokonana przez mgr 
Kazimierza Żurka.
 Uczestnicy spotkania mogli wziąć 
udział w 13 różnych lekcjach otwar-
tych. Spotkanie zakończyła dyskusja i 
podsumowanie konferencji.
 Do szkoły w Szczucinie uczęszcza 
860 uczniów. Szkoła pod względem 
wystroju zewnętrznego i wewnętrznego 
różni się od innych. Szesnastometrowe 
korytarze wymalowane w symboliczne 
wizje gminy Szczucin, województwa 
tarnowskiego, Polski, świata, cudów 
świata i tym podobne. Uwagę przyciąga 
ogromny olejny obraz, oprawiony w 
drewniane ramy składający się z 45 
niezależnych scen, wymalowanych 
przez 45 dzieci. Przy szkole funk-
cjonuje Miasteczko komunikacyjne.. 
Wszystko jest zaprojektowane tak, aby 
cała klasa mogła uczyć się przepisów 
ruchu drogowego jednocześnie. Obok 
znajduje się duża ,,zielona sala”, z 
której korzystają uczniowie nie tylko 
tej szkoły. Sale lekcyjne wyposażone 
są w nowoczesne pomoce naukowe, 
komputery. W ostatnich latach dobu-

SZCZUCIŃSKIE FORUM 
"WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM"
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Samorządowe
ABC

Budżet gminy - plan finansowy dochodów i 
wydatków gminy uchwalony na okres jed-

nego roku kalendarzowego przez radę gminy na 
wniosek zarządu gminy. Budżet gminy stanowi 
podstawę prowadzonej przez gminę samodzielnie 
gospodarki finansowej według zasad określonych 
w ustawie Prawo budżetowe, przewidującej m. in. 
zasady i tryb: a) gromadzenia dochodów objętych 
budżetem gminy, b) przeznaczenia ich na finanso-
wanie zadań nałożonych na gminę. Budżet gminy 
powinien odpowiadać podstawowym zasadom 
takim jak: 1) zasada powszechności tj. ujęcia 
wszystkich dochodów i wydatków, 2) zasada 
jedności tj. tworzenia tylko jednego budżetu dla 
całej gminy, 3) zasada równowagi budżetowej, 
uniemożliwiająca przewidywanie w budżecie 
deficytu lub nadwyżki, 4) zasada szczegółowości 
przewidzianej przepisami prawa.

Działalność gospodarcza gminy - działalność 
prowadzona bezpośrednio przez gminę w 

sferze produkcji i świadczenia usług. Dopusz-
czalna, przewidziana w ustawie o samorządzie 
terytorialnym i nie budząca sprzeciwu - to dzia-
łalność w sferze użyteczności publicznej, której 
najbardziej charakterystycznymi przykładami 
są: dostarczanie wody, usuwanie nieczystości i 
śmieci oraz komunikacja miejska. Spór dotyczy 
możliwości prowadzenia działalności gospodar-
czej przez gminę w sferze wykraczającej poza 
zadania o charakterze użyteczności publicznej. W 
ustawie o samorządzie terytorialnym uchwalonej 
w 1990 r. taka działalność była dopuszczalna 
pod warunkiem, że wymagały tego potrzeby 
społeczne. Nowelizacja ustawy z 1992 r. za-
broniła gminie prowadzenia takiej działalności 
i nakazała zakończyć dotychczasową. Obecnie 
działalność gospodarcza może być realizowana 
przez jednostki gospodarcze gminy o charakterze 
wewnętrznym, nie posiadające osobowości praw-
nej - m.in. zakłady budżetowe.

Gmina samorządowa - terytorialny związek 
samorządowy należący do kategorii związ-

ków publiczno-prawnych, utworzony z mocy 
prawa, a oznaczający samorządową wspólnotę, 
korporację wszystkich mieszkańców zamiesz-
kujących terytorium gminy w znaczeniu podsta-
wowej jednostki podziału terytorialnego kraju. 
Jako podstawowy szczebel władzy samorządowej 
gmina wykonuje swe zadania publiczne w imieniu 
własnym i na własną odpowiedzialność, co uwa-
runkowane jest posiadaniem osobowości prawnej. 
Gmina samorządowa dysponuje odrębną kategorią 
własności - własnością komunalną i samodzielnie 
tworzy podstawowy instrument prowadzenia go-
spodarki finansowej - budżet gminy.

Człowiek jest osobą złożoną z  
ciała (SOMA) i z duszy (PSY-

CHE). Zespół cech kształtujących 
jego osobowość nazywamy cha-
rakterem. Mówi się np. że ktoś ma 
dobry charakter, na nim można 
całkowicie polegać, jemu można 
zaufać. Drugi osobnik może mieć 
charakter zły i ten zdolny jest 
do złych czynów. O charakterze 
chwiejnym mówimy wtedy, gdy 
taki osobnik nie ma własnego 
wyrobionego zdania i nie można 
mu powierzać ważnych spraw, bo 
w chwili próby można wszystko 
stracić. Osobnik o słabym charak-
terze, mam tu na myśli osobników 
uzależnionych od alkoholu, chciał-
by może uczynić coś dobrego ale 
słaba wola mu na to nie pozwala 
i takiemu osobnikowi należy po-
móc wyjść z nałogu. Zdarzają 
się też osobnicy o trudnym cha-
rakterze. Sprawiają oni kłopoty 
wychowawcze i mają trudności z 
przystosowaniem się do ogólnie 
przyjętych norm etycznych. Są to 
niejednokrotnie osoby upośledzo-
ne, psychopaci.
 Stan psychiczny człowieka 
może się odbić na jego wyglądzie 
zewnętrznym. Znany malarz włoski 
Leonardo da Vinci malując freski w 
Mediolanie w refektarzu klasztoru 
Maria de la Gracie (Matki Boskiej 
Łaskawej) szukał osobnika, który 
by mu pozował do postaci Juda-
sza. Znalazł wreszcie osobnika 
sponiewieranego i zniszczonego 
przez nałóg. Okazało się, że był to 
ten sam człowiek, który niegdyś 
pozował mu do postaci Chrystusa. 
Fresk ten znany jest wszystkim 
jako “Ostatnia wieczerza”. Cesare 
Lombroza, psychiatara włoski na 
przełomie XIX i XX w. twierdził, 
aczkolwiek niesłusznie, że istnieją 
typy zbrodnicze, i że za sam wy-
gląd należałoby im wlepić trzy dni 
paki, a potem prowadzić docho-
dzenie. Cechy charakterystyczne 
dziedziczy się, ale dobre czy złe 
strony charakteru kształtuje dom, 
wychowanie rodzinne i środowi-

sko.
Już w starożytności próbowano 
ocenić charakter człowieka na 
podstawie pewnych płynów ustro-
jowych a to krwi (SANGVIS) 
śluz (FLEGMA) żółć (CHOLE) 
i czarna zółć (MELAN-CHOLE). 
Sangwinik to człowiek porywczy, 
krewki, jak to mówią z ikrą, u któ-
rego jednak procesy pobudzenia 
i hamowania pozostają na tyle w 
równowadze, że zdolny jest do 
opanowania się. Flegmatyk to 
człowiek powolny ale rozważny, 
czyny które ma wykonać potrafi 
dokładnie przemyśleć. Choleryk 
to osobnik nieopanowany, wy-
buchowy jak to mówią strzeli a 
nie nabije. Nieraz po niewczasie 
za swój czyn żałuje i chciałby go 
naprawić. Melancholik to człowiek 
słaby, któremu nic się w życiu nie 
udaje. Brak mu aktywności i po-
mysłowości, to tak zwana ofiara 
życiowa.
 Moja śp. koleżanka Anna Irena 
Starczewska, specjalista neurologii 
i psychiatrii zajmowała się również  
typologią człowieka i wytypowała 
ona 8 typów charakterologicznych 
stosownie do rozumu (R), uczucia 
(U) i woli (W).
 

c.d.n.
A. Szczepański

Różni ludzie
różne charaktery

W
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przedstawienia działalności i dorobku 
Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej 
w Brzostku - organizacji społecznej 
działającej w latach 1908-1933. (...) 
Autorką kolejnego artykułu jest Renata 
Tyburowska. Drukowany tekst stanowi 
jej debiut na polu publicystycznym. Sam 
temat wiąże się z realizowaną przez nią 
pracą magisterską poświęconą struktu-
rze zawodowo-społecznej Żydów miesz-
kających w Brzostku na przełomie XIX i 
XX w. Artykuł przybliża specyfikę lultury 
żydowskiej. Ważnym jego dopełnieniem 
jest aneks zawierający nazwiska osób 
pochowanych na nieistniejącym już dziś 
cmentarzu żydowskim.
 Dział źródeł rozpoczyna publika-
cja fragmentów księgi “Conspectus 
animarum parochianorum pro oppido 
Brzostek” a 1843 r. Księga pozwoliła 
na odtworzenie struktury demogra-
ficzno-społecznej ludności katolickiej 

miasteczka w połowie XIX w. Może też 
stanowić pomoc dla osób zainteresowa-
nych badaniami genealogicznymi. Uwa-
gę Czytelników przyciągną zapewne 
wspomnienia Wandy Lejowej ukazujące 
dzieje rodziny Kaczorowskich - właś-
cicielidworu w Przeczycy. Zostały one 
ujęte w trzy części: okres międzywojen-
ny, okupacja, czasy socjalizmu. Ogrom-
ną zaletą wspomnień jest barwny i żywy 
styl autorki. Osobiste wątki splatają się 
z ważnymi wydarzeniami politycznymi i 
społecznymi. Publikowany tekst ukazuje 
patriotyzm polskiego ziemiaństwa i jego 
tragiczne dzieje po zakończeniu II wojny 
światowej.
 W “Roczniku” umieszczono też spra-
wozdanie z działalności Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej oraz ob-
chodów 100-rocznicy założenia Szkoły 
Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim

Redaktor”

Warto kupić, warto przeczytać!

Rocznik Brzostecki tom III
W końcu września ukazał się wy- 

dany przez Towarzystwo Miłoś-
ników Ziemi Brzosteckiej redagowany 
przez ks. Bogdana Stanaszka trzeci tom 
Rocznika Brzosteckiego. Aby zachęcić 
Państwa do czytania przedstawiamy 
fragmenty wstępu autorstwa redaktora 
wydania.
 “Rocznik zgodnie z tradycją za-
chowuje swój dotychczasowy układ 
- znajdują się w nim trzy działy: arty-
kuły, źródła i sprawozdania. Pierwszy 
z artykułów został przygotowany przez 
znanego już naszym Czytelnikom o. 
Pawła Szczanieckiego. (...) Przywołane 
przez o. Szczanieckiego mało znane 
szczegóły związane z dziejami sank-
tuarium św. Leonarda w Kleciach są 
niewątpliwie ważnym przyczynkiem w 
badaniach nad jego bogatymi dziejami. 
Kolejny artykuł został przygotowany 
przez niżej podpisanego. jest on próbą 

W przedstawianym no- 
wym tomie “Rocznika” 

Pani Danuta Lejowa wspomi-
na “Przepadły cenne obrazy  
- parę uratował dla nas ksiądz 
proboszcz - w tym piękna 
biblioteka, niewielką ilość 
książek ocaliła szkoła - część 
potem przesłano do liceum w 
pobliskiej Jodłowej.”
 Przed kilku laty do rąk 
praktykującego w gminie 
lekarza wetrynarii  trafiła 
stara książka pt. “Zwierzeta 
domowe w stanie zdrowym i 
chorym”. Jak odczytać można 
z wydrapanego częściowo, od-
ręcznego podpisu wykonanego 
atramentem, książka należała 
do biblioteki Włodzimierza 
Kaczorowskiego. Widocznie 
podczas zimowego “podziału” 
majątku z przeczyckiego dwo-
ru dostała się w ręce któregoś 
z gospodarzy.
 Ta książka, pochodząca 
prawodopodobnie z 1899 r. z 
niemieckiego przetłumaczona 
została przez dr Mieczysława 

Pańkowskiego docenta ho-
dowli zwierząt i mleczarstwa 
w Krajowej Wyższej Szko-
le Rolniczej w Dublanach. 
Podtytuł określa treść pozy-
cji “Wskazówki utrzymania, 
ochrony i leczenia koni, bydła, 
owiec, świń, psów i drobiu. 
Przez praktyka dla praktyków 
ułożone. Z 298 rycinami w 
tekście i dodatkiem: o kupnie 
i sprzedaży zwierząt, pielęgno-
waniu zwierząt wystawowych, 
transporcie i ubezpieczeniu 
zwierząt.”
 Książka dzisiaj jest dosko-
nałym dokumentem rozwoju 
nauk weterynaryjnych i zmian 
sposobu gospodarowania. 
Ciekawe jest też spojrzenie 
na ówczesną ortografię np. 
tłómacz.
 Między pożółkłymi kartami 
znalazł się zasuszony fiołek. 
Czy włożył go tam pierwszy, 
czy przedostatni właściciel?

ksero strony tytułowej 

Z biblioteki dworskiej
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29. Mistrz - melodramat - 118 min.
30. Brat Słońce - Siostra Księżyc - 116 min.
31. Abraham - biblijny - 52 min.
32. Medjugorie - mariologia
33. Maryjne objawienia XX wieku - dok. - 59 min.
34. Apostołka Bożego Miłosierdzia - biograf. - 60 min.
35. Indie - misyjny - 25 min.
36. Molokai - 98 min.
37. Biblia Genesis - biblijny - 100 min.
38. Odkrycie Arki Noego - dok. - 100 min.
39. Marcelino, chleb i wino - obycz.-religijny - 88 min.
40. Widziane z ukrycia - edukacyjny - 30 min.
41. Śmierć i co dalej? - świadectwo wiary - 35 min.
42. Całun Turyński - 30 min.
43. W hołdzie Ojcu Pio - biograf. - 60 min.
44. Krzyk z gór - obyczajowy - 80 min.
45. Golgota - rozważania Męki Pańskiej
46. JONI - dokument fabularyzowany - 108 min.
47. Salome - fabularny - biblijny - 100 min.
48. Romero - fabularny - misyjny - 100 min.
49. Święty Jan Bosko - biograficzny - 108 min.
50. Dźwięki muzyki - musical - 165 min.
51. Szata - historyczny - 130 min.
52. Barabasz - biblijny - 128 min.
53. Papież w Zakopanem - czerwiec 1997 - 170 min.
54. Papież w Krośnie - czerwiec 1997 - 180 min.
55. Sekrety Biblii - dok. cz. I - 90 min.
56. Sekrety Biblii - dok. cz. II - 94 min.
57. Polyanna - familijny cz. I - 80 min.
58. Polyanna - familijny cz. II - 85 min.
59. Odwieczne tajemnice świata - popul.-nauk. - 94 min.
60. Ewolucja - popul.-nauk. - 75 min.
61. Podążaj w stronę światła - dramat - 90 min.
62. Zadziwiająca Księga - animowany - cz. I, II, III - 76 

min.
63. Zgodnie z obietnicą - familijny - 90 min.
64. TELLA - dramat społ. - 90 min.
65. Serce dziecka - melodramat - 90 min.
66. Kto pokocha moje dzieci - dramat społeczny - 92 min.
67. 1) Bez alibi - 37 min.; 2) Lepsze rozwiązanie - 31 min.
68. Przed sklepem jubilera - dramat - 90 min.
69. Samson i Dalila - fab. - biblijny - 92 min.
70. Trędowata - melodramat - 92 min.
71. 1) Halo jestem tutaj; 2) Niemy krzyk - edukacyjny - 56 

min.
72. Noce i dnie - cz. I - 128 min.
73. Noce i dnie - cz. II - 122 min.
74. QUO VADIS - 162 min.
75. W pustyni i w puszczy - cz. I i II - 182 min.
76. Pan Wołodyjowski - cz. I i II - 150 min.
77. Doktor Żywago - dramat - 185 min.
78. Serce - bajki
79. Ania z Zielonego wzgórza - przyg. cz. I - 102 min.
80. Ania z Zielonego wzgórza - przyg. cz. II - 102 min.
81. Ania z Zielonego wzgórza - przyg. cz. III - 85 min.
82. Heidi - przyg., familijny - cz. I - 95 min.
83. Heidi - przyg., familijny - cz. II - 90 min.
84. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 80 min.
85. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 80 min.
86. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 77 min.
87. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 75 min.
88. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 75 min.
89. Tom i Jerry - anim. dla dzieci - 80 min.
90. Wilk i zając - anim. dla dzieci - 160 min.
91. Historia żółtej ciżemki - przygodowy - 86 min.

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
 KLUB FILMOWY „A R K A”

 przy Parafii Podwyższenia Krzyża  
w Brzostku zaprasza  

do Wypożyczalni Kaset Video

Od 1 sierpnia wypożyczalnia mieści się w budynku pa- 
rafialnym (wejście od strony poczty) i czynna jest 

codziennie od poniedziałku do piątku pół godziny przed 
wieczorną Mszą Św. 
Ostatnio wypożyczalnia wzbogaciła się o 70 nowych kaset 
i posiada obecnie ok. 90 kaset filmów video o różnorodnej 
tematyce. Poza filmami religijnymi jest wiele wartościowych 
filmów fabularnych, bajek dla dzieci oraz lektur.
Klub planuje w dalszym ciągu rozwijać swoją działalność i za-
kupić kolejną partię kaset. Ustalona na minimalnym poziomie 
forma odpłatności za wpisowe do Klubu i wypożyczanie kaset 
jest w całości przeznaczana na zakup nowych kaset.
Zachęcamy wszystkich do skorzystania z oferty wy-
pożyczalni jak również do finansowego wsparcia jej 
działalności!
Szczegółowe informacje oraz Regulamin Klubu można 
uzyskać w siedzibie Wypożyczalni Kaset Video w budynku 
parafialnym.

 Klub Filmowy
 “ARKA”

AKTUALNA OFERTA FILMÓW VIDEO 
KLUBU FILMOWEGO “ARKA”  

W BRZOSTKU
1.  Jezus z Nazaretu - cz. I - 92 min.
2.  Jezus z Nazaretu - cz. II - 94 min. 
3.  Jezus z Nazaretu - cz. III - 92 min.
4.  Jezus z Nazaretu - cz. IV - 102 min.
5.  Dziecię zwane Jezus - cz. I - 98 min.
6.  Dziecię zwane Jezus - cz. II - 98 min.
7.  Dziecię zwane Jezus - cz. III - 98 min.
8.  Dziecię zwane Jezus - cz. IV - 98 min.
9.  Mojżesz - fab. - cz. I - 90 min.
10. Mojżesz - fab. - cz. II - 90 min.
11. Józef - fab. - cz. I - 90 min.
12. Józef - fab. - cz. II - 90 min.
13. Jakub - fab. - 90 min.
14. Abraham - fab. - cz. I - 90 min.
15. Abraham - fab. - cz. II - 90 min.
16. Mały światek Don Camilla - komedia - 102 min.
17. Powrót Don Camillo - komedia - 106 min.
18. Don Camillo i szanowany poseł Peppone - komedia 

- 96 min.
19. Don Camillo Prałatem - komedia - 114 min.
20. Towarzysz Don Camillo - komedia
21. Jacques Verlinde: 1) Pan Bóg mnie ocalił - 60 min.,  

2) Nie wpadnij w sidła - 60 min.
22. Jacques Verlinde: 1) Mistrzowie fałszu - 60 min., 2) 

Duchowa podróż - 60 min.
23. Miecz i Krzyż - 100 min.
24. Gladiatorzy - 97 min.
25. Dzieje Samsona - 122 min.
26. Dziesięć Przykazań cz. I - 102 min.
27. Dziesięć Przykazań cz. II - 120 min.
28. Misja - fab. - 120 min.
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     2 lutego 1908  -  21 stycznia 1909
   20 lutego 1920  -  7 lutego 1921
     6 lutego 1933  -  25 stycznia 1933
25 stycznia 1944  -  12 lutego 1945
   12 lutego 1956  -  30 stycznia 1957
30 stycznia 1968  -  16 lutego 1969
    16 lutego 1980  -  4 lutego 1981
      4 lutego 1992  -  22 stycznia 1993

MAŁPA

Te rozkoszne stworzenia są istotnie  
takie, za jakie się je uważa: 

zręczne, zwinne, bystre i skłonne do 
łamania zasad, gdy jest im to na rękę. 
Osobnicy ci mają wyjątkowy talent 
do lekceważenia innych, gdy sami nie 
są traktowani poważnie. Niektórzy 
uważają ich za istoty lekkomyślne i 
nic więcej.
 W młodym wieku Małpy mają skłon-
ności do frustracji z powodu braku sił 
witalnych i wytrwałości. jeśli nie zreali-
zują pomysłu w danej chwili, następne-
go dnia będzie już za późno. Są bystrymi 
i zdolnymi uczniami, a bezpieczeństwo 
zapewniają sobie dzięki twardej lekcji 
życia i gorzkiemu doświadczeniu.
 Na szczęście posiadają szalone 
poczucie humoru, potrafią śmiać się z 
siebie. Ich towarzystwo jest zawsze mile 
widziane, chociaż nie potrafią budować 
trwałych związków. Są uroczymi towa-
rzyszami: niekiedy chełpliwi, zawodni 
i niewierni w małżeństwie. Uczciwość 
nie jest ich charakterystyczną cechą, 
co oczywiście prowadzi do alienacji 
i utrudnia relacje z bliskimi. Z reguły 
egocentryczni, miłości i uczucia od 
innych oczekują tak jak wszyscy. 
Być może zamiast spodziewać się na-
tychmiastowej reakcji na swe umizgi, 
powinni się skoncentrować na zaskar-
bieniu sobie miłości i szacunku innych. 
Małpy są niezwykle emocjonalne; 
przeżyją wiele związków, szukając tego 
najpełniejszego. Potrzebują partnerów, 
którzy pobudzą je do działania. Podejmą 
wszelki trud wobec wyzwania losu, by 
osiągnąć sukces
 Wielcy miłośnicy fantazji, są dobry-
mi gawędziarzami. Niektórzy łączą te 
cechy ze zdolnościami literackimi i ro-
bią karierę w dziedzinie wydawniczej.

Jakoż to chłop  
zgorzeć nie ma?
“więc zasię znowu lać w gardło one soki,
one witpachery, rozekery,
ony rywuły, małmazyje, muszkatełły
- a jakoż to chłop zgorzeć nie ma?
Jakiż to może długi żywot jego?

Tak, krytykował nadmierne spożycie  
przez Polaków nowomodnych 

wówczas win Mikołaj Rej. Do dziś ta 
wypowiedź nie straciła nic na trafności 
tylko marki win stały się pośledniejsze i 
“chłopów” pijących znacznie więcej.
A z alkoholami w Polsce było tak.
 Od najdawniejszych czasów na 
codzień pito w Polsce różnego rodzaju 
kwasy, przyrządzane z resztek pieczywa 
lub bryi zalewanych wrzątkiem, czasem 
z dodatkiem mio-
du, i poddanych 
kilkudniowej sła-
bej fermentacji. 
Pito też słodkawy 
sok wypływają-
cy z kory drze-
wa klonowego i 
brzozowego.
 Napoje wyra-
biane z fermentu-
jącej mieszaniny 
ziaren zbożowych 
dały początek róż-
nym gatunkom 
piwa. Aby w naj-
prostszy sposób 
otrzymać piwo, 
skiełkowane i 
wysuszone zboże zalewano wrzątkiem 
i gotowano. Następnie dodawano ziele 
zwane bagnem, a przede wszystkim 
chmiel, uprawiany w Polsce do XIII w. 
Wywar klarowano, cedzono, dodawa-
no drożdży i poddawano fermentacji. 
Czasem napój zaprawiano miodem lub 
sokiem. Piwo w kuchni służyło również 
jako dodatek do ciast i sosów oraz do 
sporządzania polewek. W XIX w. nowe 
urządzenia w browarach oraz wzory 
przejęte z krajów zachodnich podniosły 
poziom naszego piwowarstwa.
 Innym napojem bardzo cenionym w 
Polsce był miód pitny, przyrządzany z 
miodu podbieranego dzikim rojom, a od 
XI w. pszczołom hodowanym w ulach. 
W XIV w. miód występuje w źródłach 

jako cenny napój, zamykany w królew-
skim skarbcu. Jego cena przewyższała 
kilkakrotnie cenę piwa.
 Piwo i miód były ulubionymi napo-
jami Polaków, choć przyznać trzeba, 
że i wino dość wcześnie pojawia się 
w polskich źródłach. W bulli z 1136 r. 
wśród wsi wymienionych jako własność 
biskupów gnieźnieńskich znajdują się 
wsie służebne o nazwie Winnice, w 
których uprawiano winorośl do wyro-
bu wina liturgicznego. Większość win 
importowana była do Polski z krajów 
południowych, najpopularniejsze były 
wina węgierskie. 
 Nazwy “wódka” pierwszy raz użyto 

w języku pol-
skim w tekście 
z 1405 r. Wódka, 
zwana też go-
rzałką, z począt-
ku pędzona na 
ekstraktach zio-
łowych, zaczęła 
się upowszech-
niać w Polsce w 
XV w. W końcu 
XV w. zaczęto, 
pędzić gorzałkę 
ze zboża, a w 
końcu XVIII w. 
z ziemniaków. 
Między XV a 
XVII w. nastąpił 
rozwój gorzel-

nictwa w mieście i na wsi. Nałożono 
podatki od palenia wódki, a konsumpcja 
wzrosła niepomiernie we wszystkich 
warstwach społecznych. W XVIII w. 
sprowadzano też różne wódki z zagra-
nicy.
 Szlachta polska pijała wino zmiesza-
ne z gorzałką - dla szybszego zawrotu 
głowy, a potem dla ugaszenia pragnienia 
- piwo.
 W XIX w. nastała też moda na róż-
nego rodzaju wódki, nalewki i likiery 
domowego wyrobu. Każda pani domu 
umiała je preparować.
 W dzisiejszych czasach rynek dys-
ponuje wszelkimi rodzajami alkoholi, 
jedynym ograniczeniem jest zasobność 
kieszeni kupującego. 
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nut. W efekcie po 20-tu minutach meczu 
Myślenice uległy Nawsiu 2:6. 
Wydawało się, że finał to tylko formal-
ność, tym bardziej, że drugi półfinał 
wygrała II drużyna “Babiej Góry”. 
Kolejny raz okazało się, ile znaczy w tej 
dyscyplinie różnica w sprzęcie.
 Grający wyczynowymi “Fiberami” 
orawianie nie potrafili strzelić nam 
bramki z  gry, “wrzucając” za to 4 ze 
stałych fragmentów gry. Naszymi ki-
jami “młodzieżowymi” jest to prawie 
niemożliwie. jeszcze do 30 sierpnia 
97r. “FIBERY” nie były dopuszczane 
do gry u dzieci. Przegralismy finał 
4:2, ale drugie miejsce to także sukces 
(zważywszy na zdobycie następnych 
550 pkt do stanu posiadania drużyny). 
A “FIBERAMI” będziemy grali już na 
najbliższym turnieju w Krakowie 11 
listopada na obiektach Akademii Wy-
chowania Fizycznego.
 W zespole wystąpili: Agnieszka 
Trojan - bramkarka, Diana Górka (2 
bramki), Ewelina Żyra (2 bramki), Bar-
bara Skórska, Jakub Białas, Sebastian 
Grygiel, Arkadiusz Rogowski (17 bra-
mek), Przemysław Zięba (14 bramek).
 W dwa dni po wyczerpującym tur-
nieju obaj wyborowi strzelcy z Nawsia 
wystartowali w finale wojewódzkim 
Indywidualnych Biegów Przełajowych 
na 1,5 km trasie w Pleśnej plasując się 
obaj w pierwszej 20-tce, na ponad 70 
startujących. Przemek zajął 16, a Arek 
18 miejsce. I były to najwyższe lokaty, 
jakie zajęła w tych zawodach 7-osobo-
wa reprezentacja gminy Brzostek.

Z. Rogowska

stek zajęły I miejsca i 
awansowały do turnieju 
rejonowego w Dębicy. 
Dziewczęta w tym tur-
nieju uplasowały się na 
IV miejscu, natomiast 
chłopcy po znakomitej 
grze i poniesieniu poraż-

ki tylko w jednym spotkaniu zajęli II 
miejsce i wywalczyli tytuł v-ce mistrza 
rejonu Dębica.
 Z powodu fatalnych warunków 
atmosferycznych nie odbyły się elimi-
nacje gminne  w biegach przełajowych. 
Gminę reprezentowali uczniowie na 
podstawie ubiegłorocznych wyników. 
Z reprezentantów  w naszej szkole 
najlepsze wyniki osiągnęli kwalifikując 
się do zawodów wojewódzkich: Iwona 
Kolbusz - IX m. w biegu na 1500 m, 
Piotr Zyguła - II m. i Marcin Janiga - IV 
m. w biegu na 2500 m.

J. Berek

Nawsieński unihoc 
nadal na topie ...
Kolejny sukces odniosła drużyna (kl.  

VI-V) SKS Nawsie Brzosteckie w 
rozgrywkach Grand Prix Polskiej Fede-
racji Unihocka. W drugim po wakacjach 
Ogólnopolskim Turnieju Unihocka 
Dzieci w Myślenicach 18.X.97 r. zajęła 
II m. Po zdeklasowaniu rywali w grupie 
eliminacyjnej (najniższy wynik 7:0), 
młodzi Nawsianie zmierzyli się w pół-
finale z gospodarzami - UKS “Dolinek” 
Myślenice. Przy ogłuszajacym dopingu 
swoich kolegów przeciwnik strzelił nam 
pierwszą bramkę, ale wytrzymał narzu-
cone przez siebie tempo tylko kilka mi-

Nowy rok szkol-
ny - nowe sukce-
sy sportowe SP 
Brzostek
Rok szkolny 97/98 dopiero się roz- 

począł, ale w tym czasie Gminny 
Szkolny Związek Sportowy zorgani-
zował i przeprowadził już kilka imprez 
sportowych dla uczniów szkół pod-
stawowych z terenu gminy Brzostek. 
Szkolny sezon sportowy rozpoczęlismy 
od Szkolnej Ligi LA, gdzie drużyny 
SP Brzostek uplasowały się na dru-
gich miejscach. Z tych zawodów do 
mistrzostw rejonu awansowało kilkoro 
naszych uczniów, z których największe 
sukcesy osiągnęli: Dagmara Wojnarow-
ska - III m. w pchnięciu kulą, Marcin 
Janiga - I m. w biegu na 1000 m, Piotr 
Piątek - II m. w biegu na 300 m, Piotr 
Zyguła - II m. w biegu na 1000 m i Mar-
cin Juszkiewicz - IV m. w biegu na 1000 
m. Marcin Janiga wywalczył awans do 
mistrzostw województwa, które odbędą 
się wiosną 1998 r.
 W Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej 
w grach finałowych uczestniczyło po 
4 drużyny w kategoriach dziewcząt 
i chłopców. Obie drużyny SP Brzo-

Cmentarze
Na terenie Gminy Brzostek oprócz  

cmentarzy parafialnych odwie-
dzanych i utrzymywanych przez rodziny 
zmarłych jest kilkanaście cmentarzy 
wojennych, zbiorowych mogił osób po-
ległych w czasie I i II wojny światowej. 
Przez lata zaniedbywane, czyszczone 
były z chwastów przez harcerzy i ucz-
niów.
 Od 1993 r. Gmina Brzostek przy 
udziale środków z budżetu Wojewody 
rozpoczęła przeprowadzanie gene-
ralnych remontów na cmentarzach 
w Przeczycy, Zawadce Brzosteckiej, 
Gorzejowej, Brzostku, Januszkowicach. 
W latach 1996-1997 prowadzono prace 
na cmentarzach wojennych w Bukowej 

i Kleciach.
 W Bukowej wykonano ogrodzenie 
cmentarza, uformowano alejki i mogiły 
według archiwalnego planu. Z piaskow-
ca wykonano obelisk główny, uzupełnio-
no brakujące krzyże. Wyremontowano 
przynależną do cmentarza kapliczkę, 
wykonano tablice nagrobkowe. Koszty 
remontów zamknęły się kwotą 17.207,00 
zł.
 W Kleciach wykonano elewację we-
wnętrzną i zewnętrzną kaplicy, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, wyre-
montowano posadzkę. Koszt remontu 
wyniósł 3.341,00 zł. W bieżącym roku za 
5.541,00 zł zakupiono dachówkę i gąsio-
ry na remont ogrodzenia cmentarza. Na 

przyszły rok planowane jest wykonanie 
remontu ogrodzenia i renowacja zabyt-
kowego obrazu w neogotyckiej kaplicy.
 W trakcie działań wojennych zginęli 
nie tylko żołnierze, ale również ludność 
cywilna. Bolesnym tego dowodem 
jest na brzostecklim cmentarzu zbio-
rowa mogiła rozstrzelanych w czasie 
pacyfikacji Brzostka. Między innymi z 
inicjatywy Rady Sołeckiej wsi Brzostek i 
rodzin pomordowanych w ubiegłym roku 
wykonano osiem tablic nagrobkowych. 
W bieżącym roku wykonano obelisk 
główny oraz kamienny cokolik wokół mo-
giły. Wydatki na te prace wyniosły około 
4.000,00 zł. W przyszłym roku obok 
wspomnianych prac, planowany jest 
na cmentarzu parafialnym w Brzostku 
remont mogiły saperów poległych przy 
rozminowaniu okolic Brzostka. 

U.G.
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UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
wiada. Publikując materiał nadesłany 
redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść, która może być sprzeczna  
z naszymi poglądami. Korespondencji 
i materiałów nie zamawianych nie 
zwracamy!
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Telekomunikacja Dębicka S.A.

Krynica, perła polskich uzdrowisk  
zaprasza do pensjonatów

SPRAW RADOŚĆ SWOIM NAJBLIŻSZYM!
Zbliża się miesiąc grudzień, miesiąc kiedy każdy oczekuje prezentów.
Telekomunikacja Dębicka S.A. pamiętając o swoich dotychczasowych
abonentach oraz mając na uwadze wszystkich przyszłych abonentów

przygotowała ciekawą promocję.
Masz szansę sprawić swoim najbliższym wiele radości

kupując nowy aparat telefoniczny.
Czeka na Państwa duży wybór aparatów po cenach promocyjnych:

do 15% obniżki
Nie przegap tej szansy. Wybierz coś dla swojej rodziny.

Zapraszamy do siedziby Telekomunikacji Dębickiej S.A.
Dębica, ul. Rzeszowska 135

(w kierunku błoni, obok stacji CPN)
Czas promocji od 01. 11. 97 do 06. 12. 97

PENSJONAT

HENRYK 1
Krynica, ul. Świdzińskiego 14 

tel. (018) 71-56-44
Komfortowe pokoje z łazienkami,  

wyposażone w TV SAT, telefon z bezpo-
średnim połączeniem. Ośrodek posiada: 

salę konferencyjną (wyposażoną  
w sprzęt audio-video), saunę, siłownię, 

salę bilardową, drink-bar  
z salą taneczną.

PENSJONAT

HENRYK 2
Krynica, ul. Zielona18  

tel. (018) 71-34-33
W pobliżu ośrodka znajdują się:  

korty tenisowe, stadion, lodowisko, wy-
ciąg narciarski. Pensjonat posiada salę 

rehabilitacyjną (możliwość zabiegów 
fizykoterapii oraz hydroterapii). Kom-

fortowe pokoje  
2, 3, 4 - osobowe.

HENRYK


