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W
Brzosteckie
Szanuj przeszłość, przyszłość
oddaj Bogu
Uczciwie pracuj na rodzinnym
progu
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PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ I RADY GMINY W BRZOSTKU,
CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W BRZOSTKU

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM
WESOŁYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA ORAZ
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
życzy
REDAKCJA
POCZĄTEK
Przebiegł siwy koń
Chmura zapłakała
Pułapka pajęcza
muchę znów złapała
Poczerwieniały usta
jarzębiny młodej
Nad wielką bramą kuźni
powieszono podkowę
na szczęście
lub nieszczęście
dla przydrożnych bogów
drzemiących
w mokrych rowach.
Cichutko, po kryjomu
babie lato ciągnie
w posępnym welonie.
Zaczęła się jesień
Jolanta BUGNO

*
*
*
*
*

WIECZÓR SAMOTNEGO CZŁOWIEKA
Papieros już wygasł
na pożółkłym obrusie
Za oknem nagie drzewo
puka do mego domu
Na parapecie więdnie
stara, piątkowa gazeta
Gdzieś w kącie pająk ziewa
splatając pajęczynę
Mysz się po cichu skrada - nie mam jej tego za złe.
Jest cicho, monotonnie
i tak bardzo samotnie,
że chciałoby się rozbić
szklaną kulę wróżki
aby się całkiem przekonać,
czy tak samotnie być musi.
			

Jolanta BUGNO
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uczennica IV klasy LO w Pilźnie. Swoje
wiersze publikowała na łamach:
„Echa Załogi”, „Wiadomości Jodłowskich” i
„Piasta Tarnowskiego”.
W „Filipince” ukazują się jej recenzje ostatnio „Portretu z łezką” Marii Pawiikowskiej - Jasnorzewskiej.
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SPOTKANIE WÓJTA Z MIESZKAŃCAMI BRZOSTKA
29 X o godz. 17.00 w sali konferencyjnej GOK odbyło się spotkanie wójta gminy Brzostek z mieszkańcami
Brzostka. W większości zgromadzeni złożyli wcześniej
podpisy pod protestem skierowanym przeciwko wójtowi. W sumie zebrało się ok. 60 osób łącznie z pracownikami Urzędu Gminy.
Zebranie otworzył sekretarz UG wyjaśniając, że jest petycja, pod którą złożono 104 podpisy, w tym kilkanaście
nieczytelnych. Petycja zarzuca wójtowi między innymi
brak gospodarności, skłócenie i lekceważenie społeczności brzosteckiej, zastraszanie i obrażanie mieszkańców i policji. W tej sytuacji wójt zorganizował spotkanie
wyjaśniające, zapraszając przede wszystkim protestujących. Po nieudanej próbie zorganizowania debaty, na
wzór telewizyjnej, gdzie obie strony na przeciw siebie
prowadzą polemikę, głos zabrał p. Ostrowski. Powiedział, że „pismo” jest skierowane do Rady Gminy, aby
w Zarządzie był ktoś z Brzostka i miał głos w sprawie
mienia brzosteckiego. Stwierdził również, że dzisiejsze
spotkanie ma charakter towarzyski bo zorganizowano je
na życzenie wójta. Jednak zgromadzeni przybyli z konkretnymi problemami. Żądali wyjaśnień od wójta, przecież podpisali petycję, w której były konkretne zarzuty.
Z sali padły głosy „niech wójt wyjaśnia, niech respektuje
wolę społeczeństwa”. Sytuacja stała się raczej dziwna,
bo okazuje się, że p. Ostrowski jako współorganizator
petycji, nie ma zarzutów do wójta!? Aby uporządkować
dyskusję sekretarz zaproponował, by kolejno analizować punkty zawarte w petycji. Otóż zarzucono wójtowi, że 19 VII na zebranie wiejskie w Brzostku przybył
nieprzygotowany i lekceważył zebranych. Aby wyjaśnić
sprawę odczytano protokół z tego zebrania wiejskiego.
W protokóle nie było nic na ten temat. Poruszono też
sprawę odebranego UG Wydziału Komunikacji. Dla
mieszkańców gminy to poważny problem. Teraz kilka
tysięcy osób w skali roku będzie musiało jeździć do Dębicy, a wiadomo, to koszty i stracony czas. Wygląda na
to, że była to decyzja Wydziału Komunikacji w Dębicy i
dotyczyła nie tylko naszej gminy. Nie pomogły protesty
Rady i UG choć pisma protestacyjne dotarły aż do Kancelarii Prezydenta.
Następnie wyniknął problem kultury w zachowaniu
niektórych mieszkańców Brzostka na wiejskich zebraniach. Pojawiły się również głosy organizatorów protestu negujące zasadność spotkania. Dyskusja jednak
trwała dalej, zadawano sporo pytań w sprawie weterynarii. Wyjaśniono ze strony UG, że weterynaria została
skomunalizowana, czyli przeszła na własność gminy.
Uchwałą Rady z 8 XII 1990r. postanowiono sprzedać
mieszkania komunalne, których wyceny dokonał upoważniony przez wojewodę biegły.
Kolejna sprawa dotyczyła części kamienicy w rynku po
zmarłym A. Sztorcu. Mówiła o tym p. Salachowa wskazując na potrzebę uregulowania własności i remont tej
części budynku.
Następnie komendant policji wypowiedział się, że jest
otwarty na głosy społeczeństwa w sprawach porządku w
samym Brzostku i gminie.

P. Bieniek przedstawił problem kanalizacji, której koszt
oszacowano na 28 mld. zł. Na sfinalizowanie tego
przedsięwzięcia potrzeba czasu, dotacji, które nie przyjdą same, oraz społecznej dyskusji. Dlatego planowane
jest zebranie wiejskie poświęcone tej sprawie. Brak
oświetlenia ulic w Brzostku wynika z braków w kasie
sołectwa - mówił sołtys - ponieważ energia oraz obsługa lamp jest droga. Są jednocześnie czynione starania,
aby za oświetlenie dróg głównych nie płaciła wieś. Jest
projekt zmniejszenia podatków za grunty o pow. do 100
arów. Przykładowo od 50 do 100 arów płacono by tak,
jak rolnicy, a od 10 do 50 arów byłyby zniżki do 50% w
porównaniu z dotychczasowym podatkiem.
Były głosy domagające się budowy chodnika w stronę
Zawadki do przystanku autobusu szkolnego. Dzieci pieszo idą do szkoły i troski rodziców o bezpieczeństwo, a
przynajmniej ustawienie teraz znaku drogowego ograniczającego szybkość.
Nie rozwiązana dalej jest kwestia stomatologa, mimo
propozycji finansowanych dla przyszłego lekarza, ale
sprawa leży już poza kompetencjami UG. Jest to ważny
problem, bo stan zębów dzieci jest zatrważający. Rada
Gminy, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi uchwaliła, że na terenie gminy będzie 6 punktów sprzedaży alkoholu w detalu (nie dotyczy piwa), zaś
w samym Brzostku 3 i limit ten jest wyczerpany. Krytykowano również zaniedbania w melioracji, zadawano
pytania, dyskutowano bardzo żywo o różnych sprawach.
Spotkanie trwało do godz. 20.00.
Przed spotkaniem wyczuwało się atmosferę sensacji.
Zainteresowanie podkreślała wysoka frekwencja. W
czasie dyskusji jednak gorączka powoli opadała, a kilkanaście osób wyszło niezadowolonych albo znudzonych.
W sumie UG wykazał, że podjął bardzo wiele spraw, zadań i ma osiągnięcia wyróżniające brzostecką gminę od
sąsiednich. W tej polemice na argumenty organizatorzy
protestu wypadli raczej blado, brakowało zorganizowania i merytorycznych podstaw w obronie swoich racji,
być może dlatego zasadność tego spotkania negowali.
Były także wypowiedzi osób, które uznały, że nieświadomie złożyły swoje podpisy i zostały przez to wciągnięte w nieznane im sprawy. Podkreślono również, aby
spraw prywatnych nie przenosić na forum publiczne.
Na koniec nasuwa się jeden wniosek, otóż brak odpowiedniej polityki informacyjnej prowadzi do tego, że
wielu ludzi nie wie co się dzieje w Radzie Gminy, co
wykonuje Zarząd Gminy.
Oczywiście, ci co są zainteresowani, wiedzą, ale czasy
są takie, że informacja sama musi docierać do jak najszerszego grona mieszkańców gminy. Uniknie się wtedy
niejasnych sytuacji, a ludzie bardziej świadomie podpisywać się będą pod takim czy innym protestem.
Niniejszy artykuł porusza tylko niektóre problemy omawiane na spotkaniu. Ponieważ są różne opinie na temat
poruszanych spraw, dlatego liczymy na polemikę ze
strony Czytelników.
(ab)
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INFORMACJA RADY GMINY W BRZOSTKU
W miesiącach wrzesień - listopad Rada Gminy w
Brzostku odbyła 2 sesje. Obrady były poprzedzone
posiedzeniami Stałych Komisji Rady. 29 września
Komisja d/s Infrastruktury Społecznej analizowała
funkcjonowanie Służby Zdrowia oraz działalność
Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Brzostku. Rada Gminy podczas sesji w dniu 30 września
1993r. dokonała zmiany w budżecie gminy w 1993r.
tj.:
- zwiększyła budżet o kwotę 654.092.000 zł.w
związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej
na 1993r. Dodatkowa subwencja przeznaczona
została w całości na dofinansowanie szkół prowadzonych przez gminę, jako zadanie własne,
- zwiększono budżet o kwotę 793 min zł. z tytułu
dodatkowych środków uzyskanych z:
* otrzymania środków z funduszu celowego na
inwestycje Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku
- 300 mln zł.
* sprzedaży mieszkań komunalnych - 300 mln. zł.
* środków z usług komunalnych -138 mln. zł.
* środki z rozliczeń ub. roku z GZEAS - 42 mln. zł
* wynajem lokalu na sklep w Siedliskach B. -13
mln zł.
Po wysłuchaniu obszernego sprawozdania z działalności Ośrodka Zdrowia w Brzostku i Smarżowej,
złożonego przez kierownika lek. med. Danutę Stanek, radni przyznali pomoc w kwocie 10 mln. zł.
ze środków przyznanych na służbę zdrowia z przeznaczeniem na malowanie Ośrodka. Działalność
CKCziS, radni ocenili pozytywnie w formie uchwały.
Na wniosek Prezesa TMZB - mgr Wiesława Tyburowskiego przyznane zostały środki z Rady Gminy
w wysokości 9 mln. zł. na dofinansowanie „Rocznika Brzosteckiego” Przed odbytą sesją w dniu 10
listopada pracowała komisja d/s Planowania i Budżetu pod przewodnictwem Pana K. Kłęka.
Analizowano:
- wpływy podatkowe z uwzględnieniem zaległości
/w szczególności sposoby ich ściągnięcia/,
- zasady opracowania budżetu gminy na 1994r.,
- zasady spójnej polityki podatkowej,
- zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomościami gruntowymi oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Na sesji zostały podjęte następujące uchwały w
sprawach:
- zasad opracowywania i uchwalania budżetu gminy,
- wskazówek do budżetu gminy Brzostek na
1994r.,
- zmiany w budżecie gminy na 1993r. tj: zwiększenie budżetu o kwotę 87.893 tyś. zł., spowodowane
zostało wprowadzeniem dodatkowych środków
na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu.
Zwiększono również budżet o kwotę 1.224.649 tyś.
zł. Zwiększenie to nastąpiło na skutek dodatkowych środków uzyskanych z tytułu m.in.:
- z usług komunalnych -120 mln. zł.
- czynszu za dzierżawę warsztatów dla ZSR w
Brzostku - 53 mln. zł.
- wynajmu autobusów - 25 mln. zł.

- z podatku od Nadleśnictwa Dębica - 30 mln. zł.
- podatków i opłat od gospodarstw rolnych -130
mln. zł.
- podatek od środków transportowych - 40 mln. zł.
- z rezerwy subwencji ogólnej - 289 mln. zł.
- ze sprzedaży mieszkań komunalnych -115 mln.
zł.
- otrzymanych środków z Wydziału Rolnictwa na
SUW w Brzostku - 210 mln. zł.
Po długiej analizie i rozpatrzeniu wszystkich „za” i
„przeciw” podjęta została uchwała w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale Spółki Akcyjnej „Telekomunikacja Dębicka” o wartości do 2
mld. zł. z przeznaczeniem w pierwszej kolejności
na sfinansowanie Centrali automatycznej w Brzostku. Do końcabr. planowane jest zwołanie 2 sesji i
posiedzenia wszystkich Komisji Stałych. Wszelkie
prace skoncentrowane będą nad opracowaniem i
uchwaleniem budżetu gminy na rok 1994.
Inspektor d/s Rady Gminy
mgr inż. Wanda LISOWSKA

WALNE ZGROMADZENIE
26 IX br. miało miejsce uroczyste Walne Zgromadzenie z okazji 5 rocznicy powstania Towarzystwa
Miłośników Ziemi Brzosteckiej. Skromny jubileusz
był tylko pretekstem do wspólnego spotkania i dyskusji o historii i teraźniejszości Brzostka i okolic.
Na program złożyły się: koncert Chóru Brzosteckiego, prelekcje na temat powstania i działalności
Towarzystwa, wystawy. Po przerwie odbyła się
konferencja naukowa „Ziemia Brzostecka w pracach magisterskich”. Całość Zgromadzenia zakończyła dyskusja. W sumie uczestniczyło ok. 40 osób
oraz chór. Były momenty wzruszające szczególnie
podczas prezentacji wystawy „Armia Krajowa na
terenie Brzostku i okolic”, kiedy to starsi rozpoznawali swoich najbliższych. Piękny był koncert chóru,
który obok pieśni religijnych wykonał specjalnie na
tę okoliczność przygotowane przyśpiewki „z malowanej skrzyni”, wprowadzając uczestników w
atmosferę swojskiego folkloru ludowego. Zapoznano się z dorobkiem wydawniczym Towarzystwa,
kroniką, statutem. W sumie było to nietuzinkowe
wydarzenie w brzosteckim grodzie. Pisała na ten
temat prasa: „Gazeta Krakowska” z 30 września,
„Czas Krakowski” z 30 września br. W artykułach
tych podkreślono udział młodych ludzi w poznawaniu i tworzeniu własnej historii. Z podsumowującej
spotkanie dyskusji wyniesiono potrzebę organizacji
podobnych imprez. Podkreślono unikalny charakter konferencji naukowej. Okazało się, że w ciągu
5 lat Towarzystwo wpisało się faktycznie w dorobek kulturalny gminy Brzostek. Ta działalność jest
postrzegana i doceniana przez podobne stowarzyszenia w Pilźnie i Kołaczycach oraz przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Tarnowie. Szkoda, że na
zebraniu zabrakło osób, które mają wpływ na kulturę w gminie, bo wiele cennych informacji i reflekcji
przeszło obok.
(bap)
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CMENTARZ WOJSKOWY W KLECIACH
W okolicach Brzostka znajduje się wiele cmentarzy wojskowych będących pozostałością krwawych zmagań armii austro-węgierskiej i rosyjskiej

w grudniu 1914 i maju 1915r. Cmentarze te zostały zbudowane w 1916r. według planów opracowanych przez architektów: por. Gustawa Rosmanna
i Michała Glassnera Matscheko, którzy czuwali
nad ich wykonaniem. W okresie międzywojennym opiekę nad nimi sprawował Referat Grobownictwa Wojskowego działający w ramach Okręgowej
Dyrekcji Robót Publicznych w Krakowie. Po II wojnie światowej przez
długie lata cmentarzami nikt się nie
zajmował, szybko też postępowała ich
dewastacja. Ludność odnosiła się do
nich niechętnie gdyż niemieckie napisy przypominały okrucieństwo hitlerowskiej okupacji. W wielu wypadkach
metalowe elementy z ogrodzeń cmentarzy zostały rozkradzione i wykorzystane przy budowach. Nierzadkie były
przypadki bezmyślnego wandalizmu
- rozbijania tablic, łamania krzyży. Na
cmentarzu w Bukowej, grupka chłopców rozkopała jedną z mogił, prawdopodobnie w poszukiwaniu broni. Postępowało też naturalne niszczenie
cmentarzy. Do niedawna przedstawiały one opłakany widok. Wyraźnie odróżniał się od tego stanu cmentarz nr 220 zlokalizowany na niewielkim
wzniesieniu wokół kapliczki w Kieciach. Założono go na miejscu dawnego cmentarza parafialnego. Stał tam niegdyś kościół pod wezwaniem
św. Leonarda, który w XIII-XVI w. słynął jako znany ośrodek pielgrzymowy. Świątynię rozebrano
w 1818 r., a na jej miejscu w 1890r zbudowano
gotycką kaplicę poświęconą zgodnie z tradycją
wielkiemu opatowi. Koszty budowy pokryto drogą
konkurencji parafialnej, materiały zaś dostarczyła właścicielka obszaru dworskiego w Kieciach
Honorata Pawłowska. Obok kaplicy znajduje się

grób Józefa Forysia, który był jej budowniczym.
Cmentarz wojskowy założono w 1916 r. Groby
zostały ułożone w dwóch rzędach symetrycznie
względem kaplicy. Przed nią pochowano oficerów. Ogółem spoczywa tu
przeszło 250 żołnierzy. Teren został
otoczony kamiennym murem nakrytym oryginalną dachówką. Cmentarz
wyróżniał się nie tylko swoim położeniem i koncepcją architektoniczną.
Od wielu lat zwracało uwagę jego
dobre utrzymanie, rosnące na mogiłach kwiaty.
Dla osób odwiedzających to miejsce
jasne było, że jakaś ręka troszczy się
o nie. Początkowo opiekę nad cmentarzem roztaczali: Wiktoria i Piotr Nowiccy oraz Zofia Szynal. Po nich trud
ten przejęli na siebie Zofia i Józef
Serwińscy. Robią to już od 12 lat. Dbają nie tylko
o utrzymanie trawnika, kwiatów ale też wykonują
niezbędne remonty. Często wkładają w to własne
oszczędności. Przed sześcioma laty naprawili

uszkodzony mur cmentarza, uzupełnili zniszczone dachówki. Naprawili też połamane krzyże, a
ich córka Anna odnowiła napisy na tabliczkach nagrobnych. W 1991 r. państwo Serwińscy przeprowadzili remont schodów prowadzących na cmentarz. Urząd Gminy w Brzostku dostarczył żwir,
deski i cement. Natomiast piasek i drut na zbrojenia był własnością państwa Serwińskich. Była to
jedyna praca, za którą im zapłacono. Wszystkie
inne wykonywali społecznie. Pomagały im w tym
dzieci. Przed dwoma laty państwo Serwińscy zaopiekowali się kolejnym cmentarzem wojskowym
położonym na Równiach w Brzostku (nr 222), który był zupełnie zdewastowany. Materiały potrzebne do remontu (rurki, cement, piasek) zakupili z
własnych oszczędności.
cd. na str. 5
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Prace trwały cztery dni. Oprócz dzieci pomagał
im sąsiad Marek Dziedzic.
Państwo Serwińscy od lat w dniu Wszystkich
Świętych odwiedzają zapomniane cmentarze
żołnierskie, by zapalić na mogiłach świece, by
pomodlić się za tych, którzy rzuceni wichrem
wojny spoczęli z dala od swoich rodzin, bliskich.
Robią to w przekonaniu, że „tak powinno być”.
Niekiedy jednak spotykały ich z tego powodu
przykrości. Jedynym wyróżnieniem było przyznanie im przez austriacki Czarny Krzyż odznaczeń za opiekę nad cmentarzami.
Wielka szkoda, że w przewodniku „Brzostek i
okolice” w części dotyczącej cmentarza w Kleciach zostało przeoczone ich nazwisko. Pisząc
ten artykuł, chciałbym to naprawić i podkreślić,
że to właśnie oni są tymi „okolicznymi mieszkańcami”, dzięki którym cmentarz jest tak pięknie utrzymany.
l jeszcze jedno! Dobry przykład poskutkował.
Obecnie okoliczne cmentarze żołnierskie są
remontowane w ramach prac interwencyjnych
dla bezrobotnych organizowanych przez Urząd
Gminy w Brzostku.
ks. Bogdan STANASZEK

TAJEMNICE
WINNEJ GÓRY
Przy drodze wiodącej z miejscowości Klecie
do Frysztaka, po prawej stronie rzeki Gogołówki rozciąga się wieś Januszkowice. Jest to
wieś bardzo stara, początkami swymi sięgająca XII wieku. W dokumentach wymieniona
jest po raz pierwszy w drugiej połowie XIV
stulecia.
Bardzo charakterystycznym, a zarazem
zagadkowym miejscem Januszkowic jest
tzw. „Winna Góra”. Jest to wzniesienie mające kształt stożka, wyodrębnione, jakby „wystrzelające” z doliny Gogołówki, łączącej się
bezpośrednio z doliną Wisłoki. Niektórzy wysuwają hipotezę, że jest to góra pochodzenia wulkanicznego. Bardzo dobrze i w całej
okazałości widać ją z drogi Klecie - Frysztak.
Niegdyś, jeszcze przez kilkanaście lat po zakończeniu II wojny światowej, porastał ją las

dębowy z pięknymi okazami starych drzew.
Na skutek rabunkowej gospodarki systemu
komunistycznego las dębowy podzielił los
wielu innych sobie podobnych - został doszczętnie wycięty, a o jego wcześniejszej
okazałości świadczą dziś jedynie ogromne
pnie. Teraz Winną Górę porastają w przeważającej większości drzewa akacjowe, które w
maju i czerwcu obdarzają otoczenie miłą wonią swoich kwiatów.
Na południowym zboczu Winnej Góry można dziś odnaleźć 3 - 4 duże doły, które są
pozostałością po bunkrach z II wojny światowej.
Podobno w pobliżu góry znajdują się również groby pomordowanych przez hitlerowców rodzin żydowskich.
Z Winną Górą związanych jest mnóstwo
podań i legend. Wiele z nich wskazuje na to,
że na jej szczycie mogło być miejsce kultu
pogańskiego, lechickiego. Jak wiadomo, na
miejsce dla odprawiania obrzędów wybierano
wówczas szczyty gór. Jedna z legend podaje,
że z miejscowego dworku oddalonego o 300500 metrów na północ od Winnej Góry biegły
podziemne lochy na szczyt góry.
Jeszcze starzy ludzie opowiadają, że na jej
szczycie znajdowało się wejście do owych lochów. Niektórzy śmiałkowie próbowali nawet
do nich wchodzić, ale ciemności i brak powietrza uniemożliwiały realizację owych przedsięwzięć.
Niektórzy snują domysły jakoby w owych
lochach były ogromne ilości starego wina,
którego jednak nikt dotychczas nie próbował.
W ostatnich latach wielu ciekawskich i żądnych przygód nastolatków penetrowało Winną Górę z zamiarem odnalezienia owego wejścia do lochów. Nikomu dotychczas to się nie
udało.
Dziś Winna Góra jest wspaniałym miejscem rekreacji i wypoczynku w niedzielne i
świąteczne popołudnia. Wieczorami w letnie
i upalne dni lata na jej wierzchołku rozbrzmiewają melodie piosenek i radosne głosy młodzieży, która gromadzi się na spotkaniach
przy ognisku. Jednak jak dotychczas Winna
Góra wciąż pozostaje tajemnicza.
Marek STASIOWSKI

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZOSTKU
PAMIĘTA
10 listopada z okazji 75 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w sali kinowej GOK, odbyła się uroczysta akademia zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Brzostku. Uczestniczyła w niej młodzież tejże
szkoły, dyrekcja, nauczyciele oraz uczestnicy sesji
Rady Gminy z wójtem.
Program akademii był bogaty, ambitny w oprawie
słowno-muzycznej oraz inscenizacyjnej. Młodzież
szkolna z wszystkich grup wiekowych z zaangażowaniem oddała hołd Ojczyźnie melodiami pieśni i strofami wierszy. Lecz najważniejsze było chyba pytanie
o dzisiejszy kształt patriotyzmu. Kiedy wolność stała
się faktem, zobojętniała niejako sprawa niepodległości, miłości do ojczyzny, krzewienia patriotycznych
postaw. Powstałą lukę próbowano wypełnić właśnie
na tej akademii. Młodzi ludzie pytali wprost o współczesny wymiar patriotyzmu! To pytanie staje się dziś
wyzwaniem dla wszystkich mających wpływ na wychowanie młodego pokolenia. Jest to nasz obowiązek. Na podkreślenie zasługuje wysoki wkład pracy
organizacyjnej w przygotowanie uroczystości oraz to,
że był to bodaj jedyny tak podniosły akcent poświęcowny obchodom Święta Niepodległości w Brzostku.
Szkoła pamięta.
(bap)

DZIURAWY DACH
Już kilka lat temu dach naszej szkoły zaczał przeciekać. Co jeden deszcz to pokazywały się nowe zacieki,
a w ubiegłym roku zaczęło się po prosto lać. Nawet
niewielki deszcz sprawiał, że cały górny korytarz był
zalany. Nie pomogło proszenie władz oświatowych o
fundusze na dach, zawsze były sprawy ważniejsze niż
szkoła w Kamienicy Górnej, a woda jakby na złość
szukała coraz to nowych otworów zalewając bezlitośnie ściany i sufity. Dopiero w bieżącym roku, po
przejęciu szkół przez Urząd Gminy poważnie pomyślano o naszej szkole. Rada Gminy uchwalając budżet na rok 1993, przewidziała fundusz w kwocie 150
mln. zł. na nowy dach. Rodzice poważnie podeszli do
tego problemu oferując pomoc w zbiórce drewna na
krokwie. Znaczną część drewna ofiarowano, chociaż
dużo jeszcze trzeba było dokupić. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu się wójta gminy i jego osobistej pomocy, budowę dachu rozpoczęto w połowie października br., a dzisiaj tj. 19 listopada jest gotowy i koniec
z wodą na korytarzu i w klasach, a powstały grzyb
można zacząć likwidować.

str. 6

Prawdą jest, że pieniądze przewidziane na ten cel
okazały się niewystarczające! Koszt całego dachu
wyniósł prawie 250 mln. zł. Mamy jednak nadzieję,
że znajdą się pieniądze na dofinansowanie tego wielkiego dzieła.
Z podziękowaniem wszystkim, którzy pomogli!
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kamienicy Górnej
Józefa NOWICKA

WYBORY DO PARLAMENTU RP
W GMINIE BRZOSTEK
19 września br. odbyły się wybory do sejmu i senatu.
W oparciu o zamieszczone poniżej wyniki wyborów
w naszej gminie czas na próbę analizy poglądów politycznych mieszkańców gminy.
Bezkonkurencyjnie zwyciężyło Polskie Stronnictwo
Ludowe, które zebrało ponad 54% głosów zwyciężając we wszystkich obwodach wyborczych. Najsłabiej
PSL wypadło w Brzostku, ok. 43% głosów. To raczej
zrozumiałe, bo w miasteczku dużo osób nie jest związanych z rolnictwem. Natomiast, aż 80% głosów PSL
zebrało w Głobikówce, 67% w Przeczycy. Na drugiej
pozycji uplasował się Katolicki Komitet Wyborczy
„Ojczyzna” ok. 12% głosów w skali gminy. Najlepiej
na tę koalicję głosowano w Kamienicy Górnej 26%
ogółu głosów, w Januszkowicach i Nawsiu Brzosteckim po ponad 20%. W Brzostku nieco poniżej średniej w gminie - 11,5%. Tylko zaś 9% głosów KKW
„Ojczyzna” zebrał w Głobikówce i Gorzejowej. Na
trzeciej pozycji znalazła się Konfederacja Polski Niepodległej blisko 7% głosów w gminie. Najchętniej
głosowano na tę partię w Kamienicy Dolnej 17% głosów, najsłabiej w Głobikówce 2%. W Brzostku w granicach średniej. Pozostałych 11 ugrupowań nie przekroczyło w naszej gminie magicznego progu 5%. W
gronie najbardziej nielubianych na czele znalazł się
Kongres Liberalno-Demokratyczny 0,65% głosów. O
dziwo, na drugiej pozycji znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe-Porozumienie Ludowe 1,2%. Czyżby
dla drugiej partii chłopskiej nie było miejsca w gminie Brzostek? Na uwagę zasługuje fakt, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, zwycięzca w skali kraju, tylko
w Brzostku zyskał ok. 8% głosów co daje połowę w
skali gminy. Wskazuje to na większą miejskość stolicy gminy. Podsumowując, widać wyraźnie wiejski
charakter gminy oraz przywiązanie do tradycji ruchu
ludowego. Pozostaje życzyć PSL-owi aby nie stracił
mandatu społecznego zaufania.
(bap)
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Bukowa

Januszkowice

Nawsie Brzosteckie

Kamienica Górna

Grudna Górna

Głobikówka

Siedliska Bogusz

Gorzejowa

Kamienica Dolna

Przeczyca

Razem

1. PC

32

3

22

10

16

7

2

5

4

5

6

112

2. KKW Ojczyzna

114

21

89

80

93

50

17

48

18

23

72

625

3. PSL-PL

10

5

3

7

5

6

-

3

5

8

1

53

4. KPN

76

21

28

40

30

15

4

19

15

38

18

304

5. SLD

80

11

10

28

4

9

-

11

4

2

3

163

6. PSL

427

79

221

198

196

214

154

335

124

107

7. KLD

9

2

2

2

1

2

-

3

1

3

4

29

8. Solidarność

39

4

20

14

2

7

1

4

6

2

6

105

9. UD

39

4

10

6

3

2

-

6

5

4

-

79

10. BBWR

39

3

4

19

27

16

2

8

3

7

15

143

11. UP

48

4

2

12

7

5

6

14

-

5

6

109

12. UPR

19

5

5

5

9

12

1

8

1

3

10

78

13. KdR

18

2

8

5

-

3

-

5

-

13

1

55

14. Partia „X”

37

9

20

14

13

3

ł

8

5

6

9

125

172

444

440

407

351

188

447

191

226

Partia

Brzostek

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE

Razem: 987

312 2367

463 4347
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WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE
SPOTKANIA Z POEZJĄ
... w każdym z nas
Po cichu mieszka
Prawdziwa poezja,
				 Stanisław Neumbert
W pierwszych dniach listopada bieżącego roku
po raz dziewiąty rozstrzygnięty został Ogólnopolski
Konkurs Jednego Wiersza o „Laur Tarnowskiej Starówki” organizowany przez Tarnowską Oficynę Wydawniczą Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Tarnowie. Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach
tematycznych.
Kategoria I - czyli wiersze o tematyce dowolnej oraz
kategoria II - wiersze tematycznie związane z Tarnowem.
W czasie uroczystej Biesiady odbyło się wręczenie
nagród laureatom dziewiątej edycji Konkursu. Nagrodę za najlepszy wiersz o Tarnowie przyznano Andrzejowi Tarczoniowi z Tarnowa. Młodzież ze szkół
średnich z Tarnowa i Dębicy dokonała prezentacji
nagrodzonych wierszy, a uczniowie Szkoły Muzycznej z Tarnowa umilili spotkanie dając krótki koncert
utworów na skrzypce i fortepian.
Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza cieszy się
rosnącym z roku na rok zainteresowaniem i popularnością, a celem jego jest popularyzacja amatorskiej
twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych
twórców i wyszukiwanie talentów.
Może w roku następnym, już na Jubileuszowym
Konkursie o „Laur Tarnowskiej Starówki” będziemy
mieć okazję zaprezentować poetów, tym razem z terenu naszej gminy. Rozpoczynamy na łamach naszej
gazety prezentować poezję młodych poetów-amatorów. Już dzisiaj będziecie mieli Państwo okazję przekonać się, że wśród młodzieży brzosteckiej są także
prawdziwe talenty pisarskie. Wszystkich tych, którzy
chcą i mają odwagę podzielić się z Czytelnikami swoją twórczością poetycką, zachęcamy do przysyłania
wierszy, do „Wiadomości Brzosteckich”, które będziemy publikować w kolejnych numerach gazety.
Dorota OGRODNIK

Cichy dom w powodzi zieleni
Nad jeziorem gdzie woda się mieni
W promieniach zachodzącego słońca
Moja dziewczyna na brzegu stojąca
Z napływającymi falami gwarząca
Ich gniew kojąca
Obraz ten namalować bym chciał
I pragnąłbym aby się życiem stał
										 MOLAND
***
Błądząc daleko myślami
Szukam innego świata
Gdzie przemoc i gwałt są snami
Gdzie człowiek z człowiekiem się brata
Gdzie królem dobroć
Kanclerzem sprawiedliwość
Świętem jest wszystko
Codziennością miłość
Gdzie nie ma zła
Obłudy i kłamstwa
A gdy ktoś łka
To nie od chamstwa
Jedynymi łzami
Łzy szczęścia
Jedynym bólem
Ból zejścia
							 MOLAND
INFORMACJE BIEŻĄCE CENTRUM
KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU
* rozpoczęły się kolejne lekcje języka angielskiego
dla początkujących, a dla średniozaawansowanych
- język niemicki
*ATHLETIC CLUB - siłownia czynna -w każdy wtorek i piątek w godz. 17.00-21.00
* od nowego roku wznawia zajęcia kółko taneczne
tańca towarzyskiego
* klubo-kawiarnia, bilard-club (TV satelitarna, video) czynne w każdy wtorek, środę, czwartek,
piątek i sobotę w godz. 18.00-22.00
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