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600-lecie NADANIA PRAW MIEJSKICH
 W 1394 r. król Polski Władysław Jagiełło 
nadał prawa miejskie osadzie Mały Brzostek, 
położonej na Przedmieściu i części Nawsia 
od strony Brzostku. Wcześniej prawa miej-
skie uzyskał Brzostek, zwany klasztornym (w 
1367r). Istniały zatem dwa Brzostki, które w 
XVI - XVII w. stały się jednym miastem.

dok. na str. 11

NOWE WYDAWNICTWO  
TOWARZYSTWA

 W pierwszych dniach stycznia br. uka-
zał się „Rocznik Brzostecki” tom 1. Jest to 
czasopismo Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Brzosteckiej pod redakcją ks. Bogdana 
Stanaszka. Częstotliwość wydawania - je-
den numer rocznie. W czasopiśmie domi-
nować będzie tematyka dotycząca historii 
okolic Brzostku, również na tle szerszego 
regionu. Pismo tworzą następujące dzia-
ły: artykuły, źródła, sprawozdania, a w 
przyszłości biografie osób związanych z 
Brzostkiem.

dok. na str.11

SZKOŁY JUŻ ROK POD SAMORZĄDEM
 Obowiązująca ustawa o systemie oświaty 
z dnia 7.09.1991r. stworzyła prawne możliwo-
ści wcześniejszego przejęcia szkół przez Sa-
morządy Terytorialne. Gmina Brzostek przejęła 
szkoły podstawowe 1 stycznia 1993 r. Jako or-
gan prowadzący, otrzymała subwencję oświa-
tową z budżetu państwa na wydatki osobowe 
wraz z pochodnymi, rzeczowe i bieżące. Około 
70% wydatków oświatowych pochłaniają pła-
ce, 30% to wydatki rzeczowe i bieżące.

dok. na str. 11

Urząd Gminy w Brzostku
fot. Ks. B. STANASZEK

I. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 1994r.
- projekt wydatków
- plan dochodów

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA 
KOMUNALNEGO GMINY BRZOSTEK

III PODATKI
-	 od	nieruchomości
-	 od	środków	transportowych
-	 obniżka	podatków	od	gruntów	do	l	ha

IV. INWESTYCJE W GMINIE

V. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
GMINY
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Dworek w Kleciach
fot. Ks. B. STANASZEK

CZY WRÓCĄ DAWNI WŁAŚCICIELE?
 To pytanie może spędzać sen z powiek niejed-
nemu posiadaczowi mienia pożydowskiego. Brak 
ksiąg wieczystych powoduje, że tylko na drodze są-
dowej można nabyć grunty i budynki należące daw-
niej do Żydów. Ponoć nikt z obecnych właścicieli nie 
chce się procesować, aby uzyskać akty własności 
na posiadane mienie. Tego nie można lekceważyć, 
bo aktywizują się środowiska judaistyczne. Może 
się okazać, że ktoś nagle nie mieszka w swoim 
domu.
 Regulacja stosunków własnościowych to wio-
dący temat kilku ostatnich lat, a załatwienie tej 
sprawy jest konieczne. Informacji należy szukać w 
Urzędzie Gminy. Coraz głośniej jest o byłych wła-
ścicielach domów w Przeczycy, Kleciach, Janusz-
kowicach i Siedliskach.

/tak/

JAK WYSOKI PODATEK ROLNY?
 Zarząd Gminy w Brzostku, podatek rolny na rok 
1994 proponuje w wysokości 400.000 zł z hektara 
przeliczeniowego. Na sesji Rady Gminy w dniu 30 
grudnia 1993 r. nie dyskutowano tej sprawy. Usta-
lono natomiast, że potrzebna jest szeroka dyskusja 
i konsultacja sołtysów z mieszkańcami wsi, radny-
mi, przedstawicielami organizacji rolniczych. Do-
piero potem można podjąć najwłaściwsze decyzje 
podatkowe nie budzące pretensji rolników. Trzeba 
pamiętać, że nadmierne obciążenie II raty podatku 
rolnego w ubiegłym roku, spowodowało zmniejsze-
nie subwencji ze skarbu państwa i straty o półtora 
miliarda złotych w budżecie gminy. Ile przykładowo 
kilometrów dróg można było za to zrobić?!
 Całość podatku rolnego idzie do kas sołeckich, 
a nie do kasy gminnej czy państwowej. W każdej 
wsi są potrzeby inwestycyjne i to trzeba mieć na 
uwadze. Jeżeli w gminach sąsiednich rolnicy płacą 
mniejszy podatek, to są to albo gminy bogate, albo 
zupełnie zaniedbane.

/tak/
 

OBNIŻKA PODATKÓW
 Proponuje się, aby w 1994 roku obniżyć roczne 
podatki od gruntów o powierzchni do 1 ha, nie obję-
tych żadną działalnością gospodarczą:
- do 0,1 ha utrzymuje się stawkę maksymalną w/g 
Ministra Finansów, 166 zł za m2

- od 0,11 do 0,20 ha zmniejsza się o 25% w odnie-
sieniu do stawki maksymalnej; nowa  stawka wy-
nosi 125 zł za m2

- od 0,21 do 0,50 ha pomniejsza się o 50% w sto-
sunku do stawki maksymalnej; nowa stawka wy-
nosi 83 zł za m2. Posiadacze gruntów powyżej 
0,50 ha płacić mają podatek tak jak rolnicy. Jest to 
system bardziej zbliżony do realiów życia. Zwykle 
przecież właściciel większej działki budowlanej, 
tak jak rolnik wykorzystuje grunt pod uprawę na 
własne potrzeby. Raczej mniej będzie poszkodo-
wanych w tym systemie podatkowym.

/ab/

URZECZYWISTNIĆ MARZENIA!
 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Tarnowie wspól-
nie z Krakowskim Oddziałem Instytutu Turystyki, 
organizuje w drugiej połowie stycznia konferencję 
poświęconą gospodarce turystycznej w środowi-
skach lokalnych regionu tarnowskiego. Patronat 
nad konferencją objął Urząd Kultury Fizycznej i 
Turystyki oraz Wojewoda Tarnowski. Swój udział 
zapowiedzieli przedstawiciele UKFiT z ministrem 
Czesławem Jermanowskim, przedstawiciele admi-
nistracji rządowej, samorządów lokalnych, biznes-
meni i właściciele firm turystycznych. Uczestnicy 
konferencji obradować będą w dwóch zespołach 
problemowych, z których pierwszy zajmował się 
będzie czynnikami warunkującymi rozwój turystyki 
w regionie tarnowskim, zaś drugi marketingiem i 
promocją produktu turystycznego i regionu. Temat 
to dla nas ważny, o czym już wspominałem na ła-
mach tejże gazety, w artykule zatytułowanym „Tu-
rystyka - panna wciąż do wzięcia”. Centrum Kultury 
Czytelnictwa i Sportu w Brzostku, w planie pracy na 
rok 1994 przyjęło do realizacji szereg zadań w tym 
zakresie m.in. lepsze przystosowanie obiektów już 
istniejących dla potrzeb rozwoju turystyki, sportu i 
rekreacji w naszym środowisku lokalnym. Pierwsze 
zgłoszenia ludzi (z zagranicy) wyrażające chęć ob-
cowania z pięknem naszego brzosteckiego krajo-
brazu już napływają.

F. RZESZUTEK

OPŁATY TARGOWE
1. przy sprzedaży towarów z samochodu ciężarowe-

go (platformy, ciągnika, przyczepy) - 60.000 zł
2. przy sprzedaży towarów z samochodu osobowe-

go - 30.000 zł
3. przy sprzedaży towarów z ręki, koszów, wozów 

konnych, stoisk i innych - 10.000 zł
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY  
(za IV kwartał 1993 r.)

 Na sesji Rady Gminy 30 grudnia 1993 roku 
Wójt Gminy Brzostek złożył sprawozdanie z reali-
zacji zadań założonych w planie Rady Gminy. W 
roku 1993 ogółem wybudowano ponad 15 km dróg 
w ramach środków gminy, kilka mostków oraz filary 
pod kładkę w Kamienicy Dolnej. Zakończono rów-
nież modernizację wodociągu w Brzostku oraz ga-
zyfikację dwóch ostatnich wsi w gminie. Wójt pod-
kreślił zdecydowaną poprawę stanu technicznego 
budynków szkolnych, od momentu przejęcia szkół 
przez samorząd. Między innymi w ośmiu szkołach 
założono piece gazowe C.O., wybudowano dachy 
(szkoła w Kamienicy Górnej, Grudnej Górnej), re-
montowano dachy (szkoła w Przeczycy, Brzostku). 
Kontynuowano budowę sal gimnastycznych (Siedli-
ska Bogusz, Januszkowice), w szkole w Brzostku 
wybudowano komin.
 W sprawie mienia komunalnego Zarząd uzgod-
nił z GS-em podział budynku, w którym mieściły się 
biura GS-u. Gmina w tym obiekcie ma własność 
7/30.
 Dokonano sprzedaży 9-ciu mieszkań w tym 5 
za gotówkę - wpłynęło około 500 mln zł. Pracowano 
również nad uzyskaniem aktów własności na mie-
nie komunalne.
 Następnie Wójt wskazywał na kłopoty związa-
ne z telefonizacją. Gmina Brzostek przystąpiła do 
spółki akcyjnej gmin, która ma stelefonizować cały 
rejon. Wkład naszej gminy wynosi 2 mld zł. Jednak 
są czynione trudności spółce np. ze strony obecne-
go właściciela sieci telefonicznej - Telekomunikacji 
Polskiej SA. Mimo to Wójt zapewnił, że postępy w 
tej sprawie, będą w nowym roku.
 Zarząd czyni także starania o pozyskanie no-
wego odsypiska żwirowego na potrzeby budownic-
twa drogowego.
 W ostatnim miesiącu Zarząd pracował nad pro-
jektem budżetowym na 1994 rok i regulaminem 
sprzedaży gruntów rolnych i leśnych. W sumie w 
okresie ostatniego kwartału Zarząd odbył 6 posie-
dzeń, na których rozpatrywał wiele spraw bieżą-
cych.
 Pod koniec spotkania Wójt w imieniu Zarządu 
podziękował wszystkim za pomoc w realizacji za-
dań na rzecz gminy, prosząc jednocześnie radnych, 
aby nie ulegali destrukcyjnej działalności niektórych 
ludzi.
 Wydaje się, że w minionym roku Zarząd zrobił 
dużo, jak na skromne możliwości finansowe naszej 
gminy.
Gmina Brzostek ma poważne osiągnięcia inwesty-
cyjne, o czym niejednokrotnie pisała prasa regio-
nalna np. „Czas Krakowski”, „Gazeta Krakowska”. 
W Tarnowie dziwią się, że leżąca gdzieś tam na pe-
ryferiach województwa mała, biedna, wiejska gmina 
ma się czym pochwalić w wielu dziedzinach.

oprac. W. TYBUROWSKI
 

PRZEBIEG KOMUNALIZACJI  
- II półrocze 1993 r.

 Sekretarz Urzędu złożył informację o przebie-
gu komunalizacji mienia na sesji Rady Gminy 30 
grudnia 1993 r. Zasadniczą sprawą w komunalizacji 
jest tworzenie dokumentacji własnościowej w celu 
założenia ksiąg wieczystych. Uzupełnianie tej do-
kumentacji trwa dla wsi: Nawsie Brzosteckie, Opa-
cionka, Grudna Górna, Grudna Dolna, Głobikówka, 
Bączałka, Brzostek.
 Na gruntach komunalnych znajduje się Zakład 
Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego, Sklepy Gmin-
nej Spółdzielni SCh i Spółdzielni Mleczarskiej w Dę-
bicy. Te instytucje wystąpiły do UG z wnioskiem o 
przekazanie w użytkowanie wieczyste powyższych 
gruntów.
 Sporna sprawa gruntu pod drogę Bukowa -Budy 
została zakończona. Na podstawie orzeczenia są-
dowego, Urząd Gminy wypłacił odszkodowanie w 
wysokości 4,5 mln zł.
Do sprzedaży przygotowana jest agronomówka w 
Januszkowicach. Do nabycia jej chętne jest sołec-
two, które chce ogłosić przetarg wbrew zasadzie 
prawa do pierwokupu.
Uzgodniono podział budynku po byłych biurach 
GS-u. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego 
w celu przygotowania dokumentacji pod założenie 
hipoteki.
 Właściciele dworów: Januszkowice, Klecie, 
Siedliska Bogusz, Przeczyca czynią starania o ich 
zwrot. Skomunalizowany jest tylko sam dwór w Ja-
nuszkowicach. Dwór Przeczyca - szkoła, planowany 
jest do komunalizacji w przyszłym roku. Pozostałe 
grunty i budynki w Przeczycy stanowią własność 
gminy.

oprac. W. TYBUROWSKI

	 Przejmowanie	mienia	na	własność	gmi-
ny,	regulacja	stosunków	własnościowych,	zakła-
danie	 ksiąg	 wieczystych,	 to	 niezmiernie	 ważna	
sprawa	dla	każdego	samorządu.	Chodzi	przecież	
o	wspólny	majątek.	
Wiadomo,	że	po	wojnie	prawo	własności	było	ła-
mane	i	to	trzeba	naprawić.	
Teraz	całkowite	uregulowanie	własności	wymaga	
czasu,	 sił	 i	 środków.	Niewątpliwie	w	dziedzinie	
komunalizacji	 zrobiono	 w	 gminie	 bardzo	 dużo,	
wyprzedzając	znacznie	innych.	
Często	 sprzedaż	 skomunalizowanego	 mienia	
wzbudza	 kontrowersje.	Wynikać	 to	może	 z	 nie-
znajomości	prawa,	które	choć	niedoskonałe	jest	
jednak	obowiązujące.
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BRZOSTEK
I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 1994r. - projekt

/w tyś. zł./

Wyszczególnienie
Przewidywane	

wykonanie 
za	1993	r.

Plan	aa	1994	r.
Wsk. 

% 
3:2

Struktura 
procentowa

1 2 3 4 5 6

I. Podatki 7.177.031 9.567.989 133,3 23,3 26,9

1	.	Podatek	od	nieruchomości	§	55 578,696 1.351.689 233,5 1,9 3,8

2.	Podatki	i	opłaty	od	gospodarstw	rolnych	 1.419.576 2.160.300 152,1 4,6 6,0

3.	Opłata	skarbowa	§	58 376,726 420,000 111,4 1,2 1,2
4.	Podatki	opłacone	w	formie	karty	podat-
kowej	§	52 288,000 300,000 104,1 0,9 0,8

5.	Podatek	od	środków	transportowych	1/2	
roku	§61 516,636 321,000 62,1 1,7 0,9

6.	Udział	we	wpływach	z podatku dochodo-
wego	od	osób	prawnych	i	jednostek	organi-
zacyjnych	nie	posiadających	osobowości	

15,255 15,000 98,3 - -

7.	Udziały	we	wpływach	z	podatku	docho-
dowego	od	osób	fizycznych	§	15 3,982,142 5,000,000 125,5 13,0 14,0

II. Dochody z majątku Gminy 1,138,562 1,048,000 92,0 3,7 2,9

1.	Ze	sprzedaży 464,412 300,000 64,5 1,5 0,8

2.	Z	dzierżawy 674,150 748,000 110,9 2,2 2,1

III. Wpłaty komunalnych jedn. orga- - - - - -

IV. Pozostałe dochody (pozostałe § §) 1,720,007 1,125,938 65,4 5,6 3,2

A. Ogółem dochody własne I + II + III 10,035,600 11,741,927 117,6 32,6 33,0
V. Dotacje celowe na zadania własne 
gmin § 86 i § 89 - - - - -

VI. Subwencja ogólna 17,916,132 21,083,698 117,6 58,1 59,2
VII. Ogółem dotacje na zadania zlecone 
gminom 2,856,627 2,774,140 97,1 9,3 7,8

1	.	Dotacje	celowe	na	zadania	zlecone	gmi-
nom	-powierzone	§	85	+	§	88 56,017 56,17 100,0 0,2 0,2

2.	Dotacje	celowe	na	zadania	zlecone	gmi-
nom	-ustawowe	§	85	+	§	88 2,800,610 2,718,123 97,0 9,1 7,6

B.	Ogółem	subwencje	i	dotacje
V	+	VI+VII 20,772,759 23,857,838 114,8 67,4 67,0

DOCHODY OGÓŁEM:
A + B 30,808,359 35,599,765 115,5 100,0 100,0

 Jak wynika z powyższego zestawienia planowane dochody budżetu gminy sięgają 35,6 mld zł. Tylko 
o 15% więcej niż w ubiegłym roku, czyli mniej niż przewidywana stopa inflacji. Zatem realny dochód gminy 
spada. Największą pozycją w dochodzie są niestety subwencje i dotacje ze skarbu państwa w kwocie 
ponad 23,8 mld zł czyli 67%. Głównie są to pieniądze przeznaczone na szkoły i dofinansowanie gminy. W 
2/3 budżet opiera się na środkach państwowych i nieprawdziwe są głosy jakoby rolnicy w gminie napychali 
budżet centralny. Dochody własne gminy to zaledwie 11,7 mld. zł tj. 33% dochodów. Są to głównie podatki 
9,6mld, z tego najważniejszy to podatek dochodowy od osób fizycznych - 5 mld. Inne to: podatki i opłaty 
od gospodarstw rolnych ok. 2,2 mld zł., podatek od nieruchomości 1,35 mld zł. W sumie są to kwoty kilku-
procentowe.
 Podsumowując, jesteśmy biedną gminą na „państwowym garnuszku” dlatego możliwości inwestycyj-
ne są ograniczone.
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l/ ROLNICTWO 680.000,-
w	tym:	-	dofinansowanie	produkcji	zwierzęcej 80.000,-
	 -	oświata	rolnicza 20.000,-
	 -	świadectwa	miejsca	pochodzenia	zwierząt 5.000,-
	 -	utrzymanie	wodociągu	wiejskiego	Brzostek 575.000,-
2/ TRANSPORT /drogi/ 1.600.000,-
3/ GOSPODARKA KOMUNALNA 1.161.000,-
w	tym:	-	oczyszczanie	miast 300.000,-
	 -	zieleń	w	miastach 10.000,-
	 -	ulice,	place,	mosty 500.000,-
	 -	oczyszczalnie	ścieków	/2	szt/ 100.000,-
	 -	utrzymanie	Żuka	i	budynku	warsztatów 251.000,-
4/ GOSPODARKA MIESZKANIOWA 990.000,-
w	tym:	-	budynki	mieszkalne 570.000,-
	 -	wycena	składników	mienia	komunalnego 200.000,-
	 -	opracowanie	geodezyjne	i	kartograficzne 40.000,-
	 -	Ochotnicze	Straże	Pożarne 150.000,-
	 -	cmentarze	wojenne 30.000,-
5/ OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.694.000,-
w	tym:	-	szkoły	podstawowe	 13.994.000,-
	 -	dowożenie	uczniów 400.000,-
	 -	przedszkola 3.000.000,-
	 -	oddziały	przedszkolne 800.000,-
	 -	świetlice	szkohie 500.000,-
6/ KULTURA I SZTUKA, SPORT 1.100.000,-
7/ OPIEKA SPOŁECZNA 3.860.000,-
w	tym:	-	zadania	zlecone 2.440.000,-
	 -	zasiłki	z	zadań	własnych 500.000,-
	 -	dofin.	utrzymania	GOPS 60.000,-
	 -	zakup	samochodu	dla	GOPS 60.000,-
	 -	opiekunki	i	pomoce	sąsiedzkie 800.000,-
8/ ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 4.282.000,-
w	tym:	-	Rada	Gminy 127.000,-
	 -	Zarząd	Gminy 280.000,-
	 -	Urząd	Gminy 3.600.000,-
	 -	Sejmik,	sołtysi 275.000,-
9/ OCHRONA ZDROWIA 60.000,-
10/ LEŚNICTWO 30.000,-
11/ RADY SOŁECKIE 1.000.000,-
12/ INWESTYCJE 1.800.000,-
w	tym:	-	telefonizacja l.100.000,-
	 -	przedszkole	Brzostek 300.000,-
	 -	kładka	Kamienica	Dolna 100.000,-
	 -	kanalizacja	Brzostek 100.000,-
	 -	wodociąg	Grudna	Górna 100.000,-
	 -	WDK	Przeczyca 50.000,-
	 -	OSP	Skurowa 30.000,-
	 -	Dom	Ludowy	Bączałka 20.000,-
13/ REZERWA 342.765,-
   OGÓŁEM 35.599.765,-

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU G MINY N A 1994 r. /w tys.zł/
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 Wydatki w każdym budżecie zawsze 
wzbudzają sporo emocji. Zamieszczony pro-
jekt będzie dyskutowany i może ulec pewnym 
zmianom. Ogólnie rzecz biorąc ponad poło-
wę wydatków (18,7 mld zł.) przeznacza się na 
oświatę i wychowanie, głównie szkoły podsta-
wowe (14 mld zł.), które są finansowane przez 
MEN. 3 mld zł. mają pochłonąć przedszkola, o 
których mówi się, że wymagają reform.
Następna pozycja to administracja terenowa i 
państwowa (około 4,3 mld zł.). Opieka społecz-
na to trzecia pozycja wydatkowa (prawie 3,9 
mld). Z pewnością ludzi potrzebujących opieki 
na terenie gminy nie brakuje. Niemniej jednak 
sporo kontrowersji wzbudza podział pieniędzy. 
Często otrzymują je ludzie bogaci, którzy ofi-
cjalnie nie pracują, ale czerpią swe dochody z 
niewiadomych źródeł. Zaś naprawdę potrzebu-
jący zwykle nie mają śmiałości iść po zasiłek. 
Urzędnik opieki społecznej nie jest w stanie 
poznać wszystkich biorących zasiłki. Dlatego 
potrzebna jest społeczna kontrola w każdym 
sołectwie, aby sprawiedliwie rozdzielić środki 
między rzeczywiście potrzebujących.

/ab/

INWESTYCJE W GMINIE

Zgodnie z Uchwałą z posiedzenia Zarządu 
Gminy w Brzostku z dnia 22.12.1993 r. Zarząd 
przesłał do Rady Gminy projekt na inwestycje 
na 1994 rok (w mln zł.)
- telefonizacja
- kładka w Kamienicy Dolnej
- przedszkole w Brzostku
- kanalizacja Brzostek, Klecie
- wodociąg w Grudnej Górnej
- dom ludowy w Przeczycy
- dom ludowy w Bączałce
- OSP Skurowa 

 RAZEM:

- 1.100,-
- 100,-
- 300,-
- 100,-
- 100,-
- 50,-
- 20,-
- 30,-

-	 1.800.-

 Wydatki w nowym budżecie szacowane są 
na poziomie 35 mld zł. Kwota 18 mld, to zaled-
wie 5,1% budżetu. Gminy nie stać na większe 
nakłady inwestycyjne ze swej kasy.

 Najpoważniejszą pozycją jest telefonizcja 
- 1,1 mld zł., jest to wkład do spółki. W telefoni-
zację trzeba inwestować, ponieważ tylko posia-
dane środki i własna centrala podnoszą atrak-
cyjność gminy, jako partnera w rozmowach ze 
spółkami telefonizacyjnymi.
 Sprawa przedszkola w Brzostku od kilku lat 
wzbudza emocje. Gigantyczna budowa rozpo-
częta w innych czasach, przerasta możliwości 
gminnego budżetu. 
W tym roku, 300 mln przeznaczono na przykry-
cie budynku i na tym koniec. Może w ramach 
prac inwestycyjnych dać zatrudnienie bezrobot-
nym, czy wzmóc społeczne zaangażowanie?
 W sołectwach inwestuje się na zasadzie: 
„złotówka z gminy, złotówka w czynie społecz-
nym”.
W ten sposób planuje się wykończenie kładki w 
Kamienicy Dolnej, domów ludowych w Bączał-
ce i Przeczycy oraz budynku OSP w Skurowej.
 W gminie narasta problem braku wody pit-
nej. Poziom wód gruntowych ciągle się obniża. 
Również w wielu domowych studniach woda 
nie nadaje się do picia. Dlatego już dziś pojawia 
się problem budowy sieci wodociągów. 
Aktualnie do takiej inwestycji przygotowuje się 
Grudna Górna. Koszt samej rury głównej (dł. 3 
km) wynosi 180 mln zł. W wiosce zebrano już 
80 mln.
 Kanalizacja w Brzostku to poważna i kosz-
towna inwestycja, szacowana na 28 mld zł. 
Chociaż koszty można zmniejszyć przez pra-
ce społeczne, to jednak bez dotacji z zewnątrz 
trudno myśleć o rychłym rozwiązaniu tego pro-
blemu.

oprac. W. TYBUROWSKI
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INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO GMINY BRZOSTEK

GRUNTY GMINNE NA SPRZEDAŻ

 Na przestrzeni obowiązywania przepisów re-
gulujących mienie komunalne, dokonano wielu 
czynności związanych z komunalizacją. Sporzą-
dzono 3 spisy inwentaryzacyjne obejmujące 599 
działek, które zostały przekazane do Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Woje-
wódzkiego w Tarnowie. Do tej pory zostały wyda-
ne 144 decyzje komunalizacyjne w tym:
w roku 1991-8, 1992 - 47, 1993 - 89
Przebieg postępu prac komunalizacyjnych w po-
szczególnych latach przedstawia załącznik Nr 
1. Ogółem skomunalizowano 300 ha gruntów, z 
tego użytki rolne stanowią 149 ha. Pozostała do 
skomunalizowania część dróg w Brzostku i Go-
rzejowej oraz grunty szkolne, szkoły i domy na-
uczyciela. Stan prawny niektórych nieruchomości 
regulowany jest w postępowaniu sądowym. War-
tość skomunalizowanego mienia gruntu w/g kart 
inwentaryzacyjnych wynosi 2.180.8 mln złotych, 
natomiast wartość obiektów wynosi 22.852.1 
mln. Wartość mienia komunalnego na dzień 
31.12.1991r. nie jest ustalona, ponieważ wycena 
musi być sporządzona przez biegłych. Środki na 
ten cel przewiduje się na rok 1994. Powierzch-
nia skomunalizowanych dróg wynosi 59 ha, są to 
drogi różnej jakości o nawierzchni bitumicznej 10 
km, o nawierzchni żwirowej 90 km, gruntowe 10 
km czyli łącznie 110 km. Jakość tych dróg ulega 
systematycznej poprawie, co związne jest ze sta-
łymi nakładami na utrzymanie i modernizcję.
 Gmina nie posiada terenów zielonych, po-
wierzchnia skomunalizowanych lasów wynosi 51 
ha. Są to lasy liściaste o bardzo niskiej wartości 
użytkowej. Z chwilą uregulowania stanu praw-
nego w księgach wieczystych i przygotowaniem 
ich do sprzedaży, wartość będzie sukcesywnie 
ustalana przez biegłego. Pozostałe 41 ha są to 
grunty znajdujące się pod zabudowaniami, pod 
wodami, cmentarze komunalne i nieużytki. Wy-
kaz tabelaryczny gruntów skomunalizowanych 
z podziałem na grupy, przedstawia załącznik Nr 
2, natomiast wykaz tabelaryczny obiektów ko-
munalnych z podziałem na kilka podstawowych 
grup rodzajowych, w zależności od stopnia ich 
faktycznego wykorzystania, z podaniem warto-
ści oraz rzeczowych jednostek miar naturalnych 
dla danego składnika przedstawia załącznik Nr 3. 
Do Sądu Rejonowego w Dębicy, Wydział Ksiąg 
Wieczystych została złożona dokumentacja geo-
dezyjne - prawna na 83 ha; dotychczas zostały 
złożone księgi wieczyste na 25 ha. Pozostała 
część zostanie załatwiona w ciągu najbliższych 
2 miesięcy. W trakcie opracowania jest dokumen-
tacja geodezyjna - prawna na pozostałe działki. 
Wydzierżawiono rolnikom 86 ha użytków rolnych, 
dochód z tytułu dzierżawy wynosi 20 mln złotych. 
Przekazano uchwałą Rady Gminy w zarząd Ra-
dzie Sołeckiej 20 ha użytków rolnych. Do Urzędu 
Gminy wpłynęły 3 wnioski od Gminnej Spółdzielni 

„SCH” w Brzostku, od Spółdzielni Budownictwa 
Wiejskiego w Brzostku oraz od Spółdzielni Mle-
czarskiej w Dębicy, o przekazanie bez przetargu 
wieczystego użytkowanie gruntów zabudowa-
nych obiektami w/w wnioskodawców. Dokona-
no sprzedaży składników mienia komunalnego 
wartości 600,1 mln zł., są to lokale mieszkalne. 
Poza korzyściami finansowymi nie przyniosło to 
szczególnych efektów, co prawda lokatorzy stali 
się właścicielami, ale zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami w tym zakresie, utrzymanie tych 
obiektów nadal należy do gminy. W interesie gmi-
ny jest oferta dogodnych warunków przy zakupie 
mieszkań z rozłożeniem na raty nawet do 10 lat, 
aby sprzedać budynki komunalne w całości i tym 
samym wyzbyć się administrowania.

WYDZIAŁ GEODEZJI

 Rada Gminy na sesji 30 grudnia 1993r. podjęła 
uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zdo-
bywania, obciążania nieruchomości rolnych i leśnych, 
stanowiących mienie komunalne gminy Brzostek oraz 
ich wydzierżawiania. Na podstawie tej uchwały Zarząd 
Gminy może podejmować decyzje o sprzedaży np. 
gruntów bez potrzeby powoływania rzeczoznawcy. Te-
raz cena gruntów będzie określana na podstawie tabel 
wyceny. Da to oszczędność około 500 tyś zł. na każdej 
dotychczasowej wycenie. Przy sprzedaży obowiązują 
zasady pierwokupu, gdy dotychczasowy dzierżawca 
chce nadal użytkować, oraz przetarg, gdy brak użytkow-
nika. Pełny tekst uchwały zamieszczony jest poniżej.
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 
16 poz. 95 z p. z./ w związku z art.140 Kodeksu Cywil-
nego Rada Gminy w Brzostku uchwala, co następuje:
 §1. Zbycie gruntów rolnych i leśnych stanowiących 
mienie komunalne w formie: sprzedaży, oddawania w 
użytkowanie wieczyste gruntu, wnoszenie jako wkładu 
niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakła-
dowym /akcyjnym/ spółek, może nastąpić na podstawie 
uchwały Zarządu Gminy.
 §2. Sprzedaż gruntów rolnych i leśnych stanowią-
cych mienie komunalne może nastąpić na zasadach 
obowiązujących przy sprzedaży nieruchomości wcho-
dzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa.
 §3. 1. Upoważnia się Zarząd Gminy do wydzierża-
wiania nieruchomości rolnych stanowiących mienie ko-
munalne na okres do 10 lat 
 2. W umowach, o których mowa w ust. 1 należy za-
mieszczać odpowiednie postanowienia umożliwiające 
aktualizację wysokości czynszów lub terminów dzier-
żawnych.
 §4. Upoważnia się Zarząd Gminy do obciążenia 
nieruchomości rolnych i leśnych stanowiących mienie 
komunalne ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 §5. Zobowiązuje się Zarząd Gminy do składania 
Radzie Gminy, w okresach kwartalnych, pisemnych 
sprawozdań z realizacji uchwały.
 §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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TABELARYCZNY WYKAZ 
PRZEBIEGU KOMUNALIZACJI NA TERENIE GMINY BRZOSTEK

Wyszczególnienie
Pow.	
ogólna
/ha/

1991 1992 1993

pow.	
/ha/

wart.	gr.	
/mln.	zł/

pow.	
/ha/

wart.	gr.	
/mln	zł./

pow.	
/ha/

wart.	gr	
/min	zł./

1 Brzostek 43.99 24.19 238.3 6.02 34.8 13.78 325.1

2 Bączałka 4.82 - - 3.23 10.6 1.59 18.7

3 Bukowa 5.78 - - 0.18 15 5.6 51

4 Głobikówka 8.91 - - 6.76 17.5 2.15 28.1

5 Gorzejowa 7 - - 7 17.7 - -

6 Gradna	Dolna 11.43 - . 6.35 16.6 5.08 55.9

7 Gradna	Górna 13.74 - - 8.28 21.5 5.46 59.8

8 Januszkowice 22.01 - - 12.65 32.8 9.36 117.4

9 Kamienica	Dolna 1.6 - - 0.69 1.7 0.91 13.7

10 Kamienica	Górna 20.72m - - 14.38 37.7 6.34 78.2

11 Kłecie 27.29 - - - - 27.29 88.7

12 Nawsie	Brzosteckie 12.81 - - 8.83 23.1 3.98 61.7

13 Opacionfca 8.27 - ~ 6.9 17.8 1.37 16.6

14 Przeczyca 21.39 - - 2.41 6.7 18.98 158.2

15 Skurowa 4.36 1.43 15 0.05 4.6 2.88 31.5

16 Siedliska	Bogusz 40.98 - - 22.4 56.4 18.58 228

17 Smarżowa 16.75 - - 9.04 23.1 7.71 135.9

18 Wola	Brzostecka 26.11 - - 12.39 30.7 13.72 55.3

19. Zawadka	Brzostecka 2.6 - - 0.14 0.4 2.46 35

RAZEM 300.56 25.62 253.3 127.7 368.7 147.24 1,558,8
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WYKAZ 
gruntów skomunalizowanych z ich podziałem na grupy

Załącznik	Nr	2

Lp. Wyszczególnienie Pow.	w	ha
Wartość	gruntu	w/g	kart	
inwentaryzacyjnych	

w	mln	zł.
1 Drogi 59,0 642,0
2 Tereny	zielone - -
3 Lasy 51,0 37,5
4 Ogrody	działkowe - -
5 Działki	budowlane 2,0 53,4
6 Działki	przemysłowo-handlowe 1,0 40,7
7 Cmentarze	komunalne 1,0 3,7
8 Inne 186,0 1.403,5

300,0 2.180,8

WYKAZ 
obiektów komunalnych z podziałem na grupy rodzajowe

Załącznik	Nr	3

Lp Wyszczególnienie Wartość	gruntu	
w	mln	zł. Wartość	obiektów Powierzchnia	 

w m2,	m3

1 Budynki	mieszkalne 84,8 2.876,8 2016,8	m2

2 Budynki	niemieszkalne 53,0 6.013,7 115	13,0	m3

3 Przedszkola 2,7 199,5 1065,0	m3

4 Szkoły	-	(niekomunalizowane)
5 Miejsko-Gminne	Biblioteki - - -
6 Ośrodki	kultury	i	świetlice 40,9 5.602,9 11533,0	m3

7 Ośrodki	sportu	i	rekreacji 152,8 2.175,0
8 Obiekty	służby	zdrowia 56,3 563,0 1601,0	m3

9 Placówki	usługowo-handlowe 176,6 739,7 153	16,0	m3

10 Obiekty	OSP 8,4 2.731,0 4121,0	m3

11 Zlewnie mleka 2,6 - -
12 inne 323,8 349,5
13 inwestycje	w	budowie	/przedszkole/ - 1.601,0 8630,0	m3

OGÓŁEM 901,9 22.852,1
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WSPOMNIENIA O KIEROWNIKU SZKOŁY POWSZECHNEJ
W BRZOSTKU JóZEfIE SZCZEPAńSKIM

 Mój ojciec śp. Józef Szczepański urodził się w 
rodzinie chłopskiej, we wsi Turaszówka, (obecnie 
włączonej do Krosna), dnia 18 grudnia 1866 roku. 
Na miejscu jego urodzenia stoi inny dom drewnia-
ny, bo przedtem była to kurna chata. Obecny jego 
adres Krosno-Turaszówka ul. Długa 55. Rodzice 
mojego ojca to Wawrzyniec i Anna z domu Jawor-
ska. Ochrzczony był w kościele parafialnym w Je-
dliczu, gdyż wówczas była to ich parafia. Ojciec 
mój jak i moja matka pochodzili z licznej rodziny. 
Był on najstarszym z dzieci, a ponieważ wykazy-
wał wielkie zainteresowanie nauką, wysłany został 
po ukończeniu szkoły powszechnej do Rzeszo-
wa, gdzie ukończył seminarium nauczycielskie. 
Później pracował jako nauczyciel, najpierw w Pła-
żowej k/Dynowa, następnie w Cergowej k/Dukli i 
potem we Wrocance Krośnieńskiej.
 Tutaj poznał siostrę księdza prałata Józe-
fa Niewodowskiego Marię Anielę, z którą wziął 
ślub w kościele we Wrocance w roku 1894. We 
Wrocance przyszła na świat jego pierwsza cór-
ka Anna, urodzona 16 czerwca 1895 r. (leży na 
cmentarzu w Brzostku). Już nie ma tego drew-
nianego, zabytkowego kościoła we Wrocance. 
Obecny ksiądz proboszcz Horwał postawił na jego 
miejscu kościół murowany. Mam jednak w domu 
obraz olejny namalowany przez mojego szwagra 
Władysława Fryderyka, malarza artystę przedsta-
wiający obraz we Wrocance w jego pierwotnym 
wyglądzie. Wkrótce po tym, ojciec mój przeniósł 
się do Brzostku do rodzinnego domu mojej matki, 
która stąd pochodziła. Tu przyszły na świat ko-
lejne dzieci, ja jestem najmłodszy, 13 z rzędu, a 
znana w Brzostku moja siostra Janina Szczepań-
ska, była katechetka, była 10 dzieckiem. 
 Nie pamiętam dokładnie kiedy mój ojciec ob-
jął kierownictwo szkoły powszechnej. Przedtem 
był tu dłuższy czas nauczycielem. Prawdopodob-
nie miało to miejsce tuż przed I wojną światową. 
Na emeryturę poszedł w 1931 r. i w tymże roku w 
sierpniu przeprowadziliśmy się z całą rodziną do 
Wieliczki.
 Ogółem mój ojciec przepracował w zawodzie 
nauczycielskim 46 lat. Często rozmawiałem z oj-
cem o jego pracy. Pracując w Brzostku wyrobił 
sobie zdanie, które miejscowości więcej garnęły 
się do nauki, a które nie.
 Zawsze twierdził, że nie ma znaczenia po-
chodzenie człowieka, ale jego pilność, uczciwość 
i inne walory moralne. Co do innych wyznań był 
zawsze tolerancyjny i w takim duchu nas wycho-
wał. Najwięcej pilności w nauce w szkole brzo-
steckiej wykazywali uczniowie z Januszkowic i 
Kleci, a najmniej pilni byli uczniowie z Zawadki.
 Tacy najwyżej kończyli swoją edukację na 
czwartej klasie, choć nauczanie było powszechne 

i bezpłatne. Taka była opinia mojego ojca, choć 
może bywały wyjątki. Również pilna w nauce była 
młodzież żydowska. Ojciec mój twierdził, że każdy 
człowiek powinien znać przynajmniej jeden język 
obcy. Sam znał dobrze niemiecki i rosyjski. Był 
dobrym Polakiem i gorącym patriotą. Wychowany 
w niewoli wierzył zawsze, że Polska wolna kie-
dyś powstanie. Nigdy ojciec mój nie był zwolen-
nikiem jakiegoś odłamu politycznego. Twierdził, 
że historia to czasem jest wielkie cygaństwo. Za-
leżnie od tego, jakie w tej chwili jest nastawienie, 
pewne fakty historyczne kryje się, a niektóre się 
wyolbrzymia. Należy zawsze na to patrzeć kry-
tycznie.
 Był człowiekiem głęboko religijnym, wierzą-
cym i praktykującym katolikiem. Do ostatnich 
chwil swego życia nigdy nie opuścił niedzielnej 
Mszy św. W domu przechowuję jeszcze jego dy-
plom przystąpienia do Sodalicji Mariańskiej, a 
było to 1 kwietnia 1928 r. w Tarnowie w kościele 
OO Misjonarzy.
 Jako człowiek był również poważany na no-
wym terenie, w Wieliczce, już jako emeryt. Do-
wodzi tego fakt, że społeczeństwo tamtejsze 
wybrało go na przewodniczącego Komitetu Ro-
dzicielskiego przy Gimnazjum i Liceum im. Jana 
Matejki w Wieliczce. Funkcję tu piastował do wy-
buchu wojny w 1939r. W czasie okupacji zawsze 
darzył otuchą wątpiących, gdyż nigdy nie wierzył, 
aby Niemcy hitlerowskie zwyciężyły. Przestrzegał 
mnie, abym się trzymał z dala od polityki, zwracał 
uwagę raczej na nauki ścisłe, które zawsze są te 
same i otwiera się przed nimi wiele horyzontów. 
Zadowolony był kiedy za swój cel w życiu obra-
łem medycynę. Doczekał się, że ukończyłem stu-
dia, odbyłem wojsko i objąłem placówkę. Bardzo 
przybiła go śmierć mojego wujka, brata matki, 
który był jego rówieśnikiem. Żyli w wielkiej przy-
jaźni. Był franciszkaninem (ojciec Wacław Ignacy 
Niewodowski).
 Zmarł na Wielkanoc 1953r., łamiąc nogę w 
celi klasztornej w Sanoku (nie mylić z księdzem 
Józefem Niewodowskirn, bratem księdza Wacła-
wa Ignacego, proboszczem we Wrocance, który 
zginął od kuli bandyty 13 listopada 1926 r.).
 Ojciec zmarł 8 maja 1953 r. licząc lat 86. Po-
chowany został obok mojej matki, która zmarła 
wcześniej 27 czerwca 1941 r. w czasie okupacji 
na cmentarzu w Wieliczce.

Aleksander SZCZEPAŃSKI
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dok. ze str. 1

600-lecie NADANIA 
PRAW MIEJSKICH

 Brzostek prawa miejskie zachował do lat 
trzydziestych tego wieku, czyli ponad 550 lat. 
Do wojny jeszcze miał prawo pieczętowania 
się jako miasto. Potem miejskie tradycje z wol-
na zanikały. W 1967 roku nie pamiętano już o 
600-leciu nadania praw miejskich. Dlatego na-
leży odrobić zaległości i w tym roku odkurzyć 
pamięć historyczną i tradycję.
 Wydaje się, że należy namalować tablicę z 
herbem, podkreślając 600-lecie nadania praw 
miejskich, którą można umieścić przy głównej 
szosie u granic miasteczka. Również na rynku 
brakuje takiej tablicy z zamieszczonym planem 
ulic. Niewątpliwie podnosi to w oczach przy-
jezdnych prestiż miasteczka. Jest to zatem te-
mat do przemyślenia.
 Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzoste-
ckiej przygotowuje w jubileuszowym roku wy-
danie szeregu publikacji książkowych. Już 
ukazał się „Rocznik Brzostecki” tom 1. Kolejna 
pozycja, to wydanie specjalne książki ks. B. 
Stanaszka „Brzostek i okolice”. Książka będzie 
miała kolorową obwolutę, kilkadziesiąt nowych 
zdjęć, mapy.
 Tegoż autora przygotowana jest praca pt. 
„Parafia Brzostek w latach 1918-1939”, dostar-
czająca szerokiej informacji o społeczno-religij-
nym życiu brzosteckiej parafii.
 Czas również najwyższy, aby mieszkańcy 
gminy mogli wysyłać w świat pocztówki z wi-
dokami swojego regionu, dlatego planuje się 
wydanie takich kartek pocztowych.
 600-lecie nie może przejść bez echa. Towa-
rzystwo liczy tradycyjnie na poparcie wydawni-
czych planów przez Radę Gminy, Zarząd Gmi-
ny, Centrum kultury, Czytelnictwa i Sportu, jak 
również Radę Sołecką w Brzostku i inne brzo-
steckie instytucje. Za książką idzie oświata, kul-
tura i wspólne dobro nas wszystkich.

ZARZĄD TMZB

dok. ze str. 1

NOWE WYDAWNICTWO 
TOWARZYSTWA

 Pierwszy tom „Rocznika” zawiera; artykuł 
ks. B. Stanaszka „Księża jasielscy w służbie 

kościoła przemyskiego w latach 1819-1945”
(osobno wyszczególnieni są księża z okolic 
Brzostku), rozprawę W. Tyburowskiego „Spo-
łeczność Żydowska okręgu metrykalnego Brzo-
stek w latach 1894-1938”. Na uwagę zasługuje 
obraz Brzostku okresu międzywojennego, ma-
lowany wspomieniami Apolonii Bejskiej z domu 
Twarduś. Pozostałe materiały dotyczą Towa-
rzystwa: statut, listy członków oraz sprawozda-
nie pierwszego prezesa TMZB W. Stanaszka, z 
działalności Towarzystwa w latach 1988-1993.
Również podsumowana jest działalność „Cari-
tasu” w Brzostku przez Zofię Fugiel.
 Ukazanie się „Rocznika” to prestiżowe wy-
darzenie kulturalne. Podobnym wydawnictwem 
nie może się pochwalić żadne okoliczne mia-
steczko.

ZARZĄD TMZB

dok. ze str. 1

SZKOŁY JUŻ ROK POD 
SAMORZĄDEM

 Podział kompetencji między MEN i Samo-
rządem został już zarysowany, do ministerstwa 
i kuratora należy określenie zadań dydaktycz-
nych i wychowawczych, a więc przede wszyst-
kim minimalnych wymagań programowych, ra-
mowych planów nauczania, zasad dotyczących 
kwalifikacji nauczycieli oraz ich dokształcania, 
poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, 
nadzór merytoryczny i analiza poziomu pracy 
szkół.
Zaś Samorządy  mają w swej gestii zadania 
organizacyjne, finansowe, remontowo-inwesty-
cyjne, opiekuńcze.
Do nich należy budowanie sieci szkolnej, za-
pewnienie dostępności do placówek oświa-
towo-wychowawczych, warunków opieki nad 
uczniami oraz udział szkół w życiu środowiska 
i regionu.
 Określono także pozycję dyrektora szko-
ły. Obok funkcji zarządzającej, prowadzi spra-
wy kadrowe, pedagogiczne, finansowe /w ra-
mach przydzielonych środków/, nadzór nad 
pracą dydaktyczną i wychowawczą, doradz-
two dla nauczycieli i dba o ich doskonalenie. 
Zmieniły się przepisy regulujące tryb organi-
zowania konkursów na stanowiska kierow-
nicze. Połowę składu komisji powołuje Wójt 
Gminy, połowę zaś rodzice i nauczyciele.
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Biorąc pod uwagę wynik konkursu, Wójt powie-
rza pełnienie funkcji dyrektora, nauczycielowi 
na okres 5 lat.
 Dzięki sprawnej organizacji i zaangażowa-
niu Wójta, placówki zmieniły się na korzyść. W 
1993r. w niżej wymienionych placówkach wy-
konano następujące prace remontowo-inwe-
stycyjne:

SMARŻOWA - kapitalny remont centralnego 
ogrzewania i kotłowni - koszt ok. 70 mln

SIEDLISKA BOGUSZ - oddzielono instalację 
grzewczą szkoły od Domu Nauczyciela, dopro-
wadzono gaz do szkoły i Domu Nauczyciela 
oraz budynku przedszkolnego, kontynuowano 
budowę sali gimnstycznej - 1 miliard 110 mln w 
kosztach partycypowało KO

KAMIENICA DOLNA - malowanie szkoły, ada-
ptacja budynku gospodarczego na przedszko-
le, wymiana pieców centralnego ogrzewania i 
przeróbka instalacji c.o na gazową, wymiana 
siatki ogrodzeniowej i zakup ławek - ok. 162 
mln

NAWSIE BRZOSTECKIE - zainstalowano 2 
piece gazowe, remont centralnego ogrzewania, 
malowanie szkoły - ok. 44 mln

GORZEJOWA - budowa ubikacji i szatni w bu-
dynku szkolnym, wymiana rynien, podłóg, wy-
kładziny - ok. 70 mln

JANUSZKOWICE - remont i modernizacja 
centralnego ogrzewania, malowanie sal lek-
cyjnych, wykonanie pracowni ZPT w piwnicy 
szkoły, adaptacja magazynu na sprzęt sporto-
wy i muzyczny - ok. 45 mln w tym pracownicy 
szkoły wykonali pracę na ok. 15 mln.

BRZOSTEK - malowanie dachu na budynku nr 
2, budowa i dobudowa kominu zniszczonego 
przez wichurę, częściowy remont dachu na bu-
dynku nr 1, naprawa pieca c.o, malowanie kil-
ku sal lekcyjnych i łazienek, odnowienie części 
stolarki okiennej, zakup stolików uczniowskich i 
krzesełek, adaptacja starych pomieszczeń sa-
nitarnych na salę do ćwiczeń gimnastycznych 
dla dzieci z wadami postawy, malowanie kuchni 
i świetlicy szkolnej - ok. 80 mln, w kosztach par-
tycypował Komitet Rodzicielski, a pracownicy 
szkoły wykonali pracę na ok. 15 mln
 

KAMIENICA GÓRNA - budowa dachu - ok. 
250 mln

GRUDNA GÓRNA - budowa dachu i remont 
budynku, kapitalny remont centralnego ogrze-
wania (z węglowego na gazowe) w szkole i 
Domu Nauczyciela - ok. 300 mln.

 W powyższych szkołach, po przerobieniu 
ogrzewania z węglowego na gazowe, koszty 
ogrzewania zmniejszyły się o 50%.
 Widać z tego, że w szkołach gminy Brzo-
stek, w ubiegłym roku wykonano najbardziej 
potrzebne remonty, dzięki którym nie doszło do 
dalszej dewastacji budynków.

Szkołom w gminie wiedzie się dobrze:
- żadne zajęcia pozalekcyjne nie zostały zawie-
szone, odbywają się zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze, gry i zabawy, SKS, gimnastyka 
korekcyjna, koła przedmiotowe, artystyczne,

- udało się nie dopuścić do bezrobocia wśród 
nauczycieli,

- wszelkie fundusze pracownicze gwarantowa-
ne ustawowo zostały wypłacone,

- jest poczucie bezpieczeństwa w zawodzie, 
nikt nikogo nie rozlicza za sprawy niezasad-
ne.

 W szkołach coraz wyraźniej zaczyna funk-
cjonować pojęcie konkurencji. Nie jest ono wy-
godne dla osób pragnących żyć w dotychczaso-
wej stagnacji, ale na pewno korzystne dla tych, 
którzy chcieliby się doskonalić, którzy widzą 
szansę awansu przez pracę, przez udowodnie-
nie swoich większych możliwości i kwalifikacji. 
W konsekwencji jest to bardziej korzystne dla 
szkoły i dla uczniów. Szereg rocznych doświad-
czeń, zwłaszcza w zakresie finansowania po-
szczególnych placówek, pozwalają przypusz-
czać, że następne lata pod rządami gminy będą 
nie gorsze od ubiegłego roku.
 I oto wchodzimy wspólnie w Nowy Rok 
1994. Życzymy wszystkim Radnym oraz Wój-
tom wiele radości i satysfakcji, spełnienia ma-
rzeń i planów oraz owocnej współpracy w za-
rządzaniu oświatą brzostecką.

dyrektorzy szkół 
Oddział ZNP w Brzostku
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WYŻSZE PODATKI OD ŚRODKóW
TRANSPORTOWYCH

Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 1993 r, 
przyjęto wysokość sławek podatku od nierucho-
mości oraz zwolnień od podatku

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 
m2 powierzchni użytkowej - 300 zł

2. Od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzoną działalnością, gospodarczą inną   niż 
rolnicza lub leśna oraz od części budynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 35.000 zł

3. Od pozostałych budynków lub ich części od 
1m2 powierzchni użytkowej - 12.000 zł

4. Od budowli - 2% ich wartości.

Jest to roczna stawka podatkowa. Zwolnione są 
od tego podatku budynki i grunty będące własno-
ścią lub w posiadaniu Urzędu Gminy w Brzostku.
Aby promować zanikające rzemiosła, zwolnione 
są od podatku od nieruchomości budynki lub ich 
części jeśli są wykorzystane na szewstwo, kowal-
stwo, magiel.
Najwięcej emocji budzi pozycja pierwsza, czy-
li podatek od budynków mieszkalnych. W 1994 
roku został on utrzymany na ubiegłorocznym po-
ziomie 300 zł za m2 powierzchni użytkowej.
W wielu sołectwach mieszkańcy nie zdeklarowali 
się i nie zapłacili tego  podatku. Ubożeje  na tym  
kasa sołectwa i stąd brak pieniędzy chociażby na 
drogi i oświetlenie, a z tego korzystają wszyscy.
Kwota obciążająca każde domostwo z tytułu tego 
podatku jest symboliczna. Przykładowo za dekla-
rację metrażową wynoszącą 100 m2 powierzchni 
użytkowej płaci się 30.000 zł rocznie!!!
To drobne pieniądze, ale zebrane ze stu tysięcy 
numerów to już 3 mln - 30 mln zł, które można
wykorzystać na potrzeby sołectwa.
Chodzi również o to, aby wszyscy mieszkańcy 
płacąc tę symboliczną złotówkę, poczuli się do
odpowiedzialności za swój samorząd.
W poprzednim ustroju wszyscy płacili w zakamu-
flowanej formie podatki, nie wiedząc: za co,
po co, dlaczego.
Teraz często robi się dużo szumu wykorzystu-
jąc niewiedzę ludzi. Łatwiej dla sołectw, byłoby 
znieść ten podatek, ale to nie jest możliwe ponie-
waż obowiązuje on w całej Polsce i dla brzostec-
kiej gminy nikt nie będzie robił wyjątków.

oprac. W. TYBUROWSKI

 Tylko w l półroczu ma obowiązywać ten po-
datek. Później zostanie włączony w cenę paliwa. 
Podane niżej kwoty dotyczą całorocznego podat-
ku, dlatego dzielimy to przez dwa i otrzymujemy 
pierwszą ratę. Wpłaty dokonuje się bezpośrednio 
w Urzędzie Gminy, w biurze nr 1. Od niniejszego 
podatku Rada Gminy uchwałą z dnia 30 grudnia 
1993r. zwolniła środki transportowe będące w 
posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej, Urzędu 
Gminy oraz Ludowych Zespołów Sportowych w 
Brzostku i Grudnej Górnej.

Oto szczegółowe stawki opłat 

§1. Podatek od środków transportowych wynosi 
rocznie:
1) od motorowerów    - 54.000,-
2) od motocykli z silnikiem o pojemności skoko-
wej:
a) do 50 cm3 włącznie   -114.000,-
b) powyżej 50 cm3 do 350 cm3 włącznie 
         -192.000,-
c) powyżej 350 cm3    - 936.000,-
3) od samochodów osobowych z silnikiem o po-
jemności skokowej
a) do 900 cm3 włącznie   -288.000,-
b) powyżej 900cm3 do 1300cm3 włącznie
         -528.000,-
c) powyżej 1300cm3 do 1500cm3 włącznie
         -660.000,-
d) powyżej 1500cm3 do 1600cm3 włącznie
         -1.044.000,-
e) powyżej 1600cm3 do 1800cm3 włącznie
         -1.644.000,-
f) powyżej 1800cm3 do 2000cm3 włącznie
         -2.272.000,-
g) powyżej 2000cm3 do 2500 cm3 włącznie (z 
wyjątkiem samochodów marki „Warszawa”)
         -4.290.000,-
h) od samochodów marki „Warszawa”
         -660.000,-
i) powyżej 2500cm3    - 5.790.000,-
4) od samochodów osobowych
a) z silnikiem nie charakteryzującym się pojem-
nością skokową     -1.350.000,-
b) z napędem elektrycznym  - 288.000,-
5) od autobusów oraz samochodów ciężaro-
wych przystosowanych do przewozu osób o licz-
bie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kie-
rowcy:
a) do 15 miejsc     -1.044.000,-
b) powyżej 15 do 30 miejsc  -1.926.000,-
c) powyżej 30 miejsc    - 4.242.000,-
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6) od samochodów ciężarowo-osobowych o do-
puszczalnej masie całkowitej:
a) do 21 włącznie     -660.000,-
b) powyżej 21     -1.044,000,-
7) od samochodów ciężarowych i ciągników sio-
dłowych o ładowności samochodu lub nacisku na 
siodło ciągnika:
a) do 0,5 t włącznie    -660.000,-
b) powyżej 0,5 t do 1 t włącznie -1.044.000,-
c) powyżej 1 t do 2 t włącznie -1.248.000,-
d) powyżej 2 t do 4 t włącznie -1,542.000,-
e) powyżej 4 t do 6 t włącznie - 2.118.000,-
f) powyżej 6 t do 8 t włącznie -2.514.000,-
g) powyżej 8 t do 10 t włącznie - 3.672.000,-
h) powyżej 10 t     - 4.830.000,-
8) od samochodów specjalnych -1.044.000,-
9) od ciągników balastowych  -4.830.000,-
10) od ciągników rolniczych z silnikiem o pojem-
ności skokowej:
a) do 4000 cm3 włącznie   -174.000,-
b) powyżej 4000 cm3    - 438.000,-
11) od przyczep i naczep:
a) kempingowych     -168.000,-
b) o ładowności do 0,5 t włącznie
         -138.000,-
c) o ładowności powyżej 0,5 t do 1 t włącznie
         - 288.000,-
d) o ładowności powyżej 1,0 t do 5 t włącznie
         -480.000,-
e) o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznie
         -732.000,-
f) o ładowności powyżej 20 t  -1.248.000,-
g) pozostałych     -1.044.000,-

INfORMACJA RADY GMINY
W BRZOSTKU

 Mając na celu zapoznanie mieszkańców gminy 
z prawodawstwem samorządowym, rozpoczyna-
my cykl informacyjny dotyczący poszczególnych 
aktów prawnych. Stanowią one podstawę orga-
nizacji i funkcjonowania gminy, a zarazem całej 
wspólnoty samorządowej osób mających miejsce 
zamieszkania na terenie gminy Brzostek.

 Statut Gminy stanowi o ustroju gminy. Zawie-
ra następujące zagadnienia:
- postanowienia ogólne
- organizacja i tryb pracy Rady Gminy
- zakres działania i zadania gminy
- organy wykonawcze gminy
- gospodarka finansowa i zarząd mieniem
- referendum - zasady i tryb przeprowadzania
- postanowienia końcowe.

Postanowienia ogólne określają obszar gminy 
Brzostek, który wynosi 122,6 km2, herb, pieczęć 
i sztandar gminy. W skład gminy wchodzi 19 so-
łectw, których nazwy i granice określone są na 
mapie stanowiącej załącznik do Statutu. Orga-
nizację i zakres sołectw określa Statut Sołectwa. 
Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednic-
twem: Rady Gminy, Stałych Komisji Rady Gminy, 
Zarządu Gminy, Wójta.

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontro-
lnym wspólnoty samorządowej. Rada składa się 
z 23 radnych, którzy wybierają ze swojego grona 
przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących, w 
głosowaniu tajnym. Rada powołuje następujące 
Komisje stałe:
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
- Komisja Planowania i Budżetu Gminy
- Komisja Infrastruktury Technicznej
- Komisja Infrastruktury Społecznej
- Komisja Rewizyjna.

W okresie kadencji, radny reprezentuje wybor-
ców, zobowiązany jest do utrzymania stałej więzi 
z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Wyga-
śnięcie mandatu radnego następuje wskutek:
- śmierci
- zrzeczenia się mandatu,
- utraty prawa wybieralności,
- prawomocnego wyroku Sądu orzeczonego za 
przestępstwo popełnione z chęci zysku lub in-
nych niskich pobudek,

- zmian w podziale terytorialnym państwa, powo-
dując wygaśnięcie mandatu stosownie do posta-
nowień art. 114 ustawy o samorządzie terytorial-
nym z dnia 8 III 1990r.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez 
Przewodniczącego zgodnie z planem pracy Rady, 
nie rzadziej niż raz na kwartał. W głosowaniu bio-
rą udział jedynie radni. Uchwały Rady zapadają 
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym 
z wyłączeniem uchwał dotyczących zobowiązań 
finansowych gminy i przyjęcia lub zmiany Statutu 
Międzygminnego, które zapadają bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady. W 
przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego. W sprawach:
1/ wyboru i odwołania Wójta
2/ odwołania Zarządu lub poszczególnych jej człon-

ków
3/ odwołania delegata do Sejmiku Samorządowe-

go
4/ udzielenia absolutorium Zarządowi, uchwały po-

dejmowane są bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
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W sprawach:
1/ wyboru członków Zarządu i zastępcy Wójta
2/ wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wice-

przewodniczącego
3/ wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego
4/ odwołania sekretarza i skarbnika gminy, uchwały 

zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większo-
ścią głosów przy obecności co najmniej połowy 
składu Rady.

Z każdej sesji pracownik do spraw obsługi Rady 
sporządza protokół, będący urzędowym zapisem 
przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę roz-
strzygnięć. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo 
wglądu do protokółu, robienia notatek i odpisów. 
Komisje Rady, podlegają Radzie Gminy, przedkła-
dają jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalno-
ści.
Do zadań Komisji stałych należą:
nadzór nad pracą Zarządu i Urzędu Gminy, jedno-
stek organizacyjnych i innych jednostek admini-
stracyjnych w zakresie spraw, dla których Komisja 
została powołana.
Rada tworzy również konwent Rady, w skład które-
go wchodzi: przewodniczący stałych Komisji.
Do zakresu działania gminy należą wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżo-
ne ustawami na rzecz innych podmiotów.
Do wyłącznej właściwości Rady należą:
1/ uchwalenie i zmiana Statutu Gminy
2/ wybór i odwołanie Zarządu, stanowienie o kie-

runkach jego działalności
3/ powołanie i odwołanie Sekretarza oraz Skarb-

nika Gminy, który jest Głównym Księgowym bu-
dżetu

4/ uchwalenie budżetu gminy oraz przyjmowanie 
sprawozdań z działalności finansowej gminy i 
udzielanie absolutorium Zarządowi z tego tytułu

5/ uchwalenie miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego

6/ uchwalenie programów gospodarczych
7/ pozostałe sprawy wymienione w Ustwaie z dnia 

8 III 1990r. o samorządzie terytorialnym.

 W celu wykonywania zadań tworzy się nastę-
pujące jednostki organizacyjne:
- Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
w których organizację i zakres działania określają 
odrębne przepisy i regulaminy.
 Organem wykonawczym jest Zarząd Gminy w 
skład, którego wchodzą: Wójt jako Przewodniczą-
cy Zarządu i 4 członków. Zarząd wykonuje uchwały 
Rady i zadania gminy określone przepisami prawa. 
Do zadań tych w szczególności należą:
- przygotowanie projektów uchwał
- określenie sposobu wykonania uchwał
- gospodarowanie mieniem komunalnym

- wykonywanie budżetu
- wykonywanie zadań zleconych i przyjętych z ad-

ministracji rządowej
- udzielanie pełnomocnictwa kierownikom jedno-

stek organizacyjnych gminy nie posiadających 
osobowości prawnej do działania

- udzielanie upoważnienia Wójtowi do składania 
jednoosobowo oświadczeń woli związanych z 
prowadzeniem bieżącej działalności gminy.

W realizacji zadań własych gminy, Zarząd podlega 
wyłącznie Radzie.
 Wójt jako Przewodniczący Zarządu i Kierownik 
Urzędu Gminy organizuje pracę Zarządu, kieruje 
bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz.
W pracach Zarządu uczestniczą bez prawa głoso-
wania Sekretarz i Skarbnik Gminy. Zarząd wyko-
nuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego 
organizację i zasady określa Regulamin Organiza-
cyjny Urzędu.
 Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę fi-
nansową na podstawie budżetu gminy, zwanego 
dalej budżetem i uchwalonego przez Radę na rok 
kalendarzowy. Budżet tworzony jest w oparciu o 
zatwierdzone przez Radę zasady opracowania bu-
dżetu oraz wskazówki do budżetu gminy i uchwalo-
ny zostaje przez Radę w głosowaniu jawnym więk-
szością głosów ustawowego składu Rady. 
Do 30 kwietnia Zarząd składa sprawozdanie z wy-
konania budżetu za rok ubiegły i Rada podejmuje 
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.
 Referendum może być przeprowadzone w każ-
dej ważnej dla gminy sprawie. Do wyłącznej wła-
ściwości referendum należą sprawy:
- samoopodatkowanie mieszkańców na cele pu-

bliczne
- odwołanie rady przed upływem kadencji.
W referendum mogą brać udział osoby, które stale 
zamieszkują na obszarze gminy i posiadają czynne 
prawo wyborcze do Rady.
Referendum przeprowadza Rada z własnej inicja-
tywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców 
uprawnionych do głosowania. Zasady, tryb, sposób 
i kalendarz przeprowadzania Referendum określa 
Zarząd w oparciu o szczegółowe przepisy.
Z treścią szczegółową Statutu Gminy może zapo-
znać się każdy mieszkaniec w biurze Rady  Gminy 
w Brzostku.
W następnym numerze planuje się przedstawienie 
i omówienie zadań poszczególnych komisji   sta-
łych rady oraz konwentu Rady, a także zapozna-
nie z obowiązującym Regulaminem Organizacyj-
nym Urzędu Gminy, w oparciu o który funkcjonuje 
Urząd.

Inspektor d/s Rady Gminy 
mgr inż. Wanda LISOWSKA
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CZY W GMINIE BRZOSTEK JEST BEZPIECZNIE?

 Często słyszy się, że skuteczność policji za-
leży w dużym stopniu od właściwie pojętej współ-
pracy ze społeczeństwem. Różnie ten problem 
jest postrzegany, każdy ma prawo do własnego 
poglądu. Moim zdaniem, żadna policja, nawet ta 
najlepiej wyposażona w środki techniczne, nie-
wiele będzie warta, jeżeli w swojej pracy nie bę-
dzie ściśle współpracować ze społeczeństwem. 
Ponieważ policja jest powołana między innymi 
do ochrony ładu i porządku publicznego, ochro-
ny zdrowia i życia obywateli oraz ich mienia, 
dlatego co najmniej z tego powodu nie można 
sobie wyobrazić skutecznej pracy tej formacji 
bez współdziałania. Wszystkie nowoczesne poli-
cje na świecie, poświęcają dużo uwagi temu za-
gadnieniu. Obowiązki Komendanta Komisariatu 
Policji w Brzostku pełnię już ponad rok. Wyro-
biłem sobie częściowo pogląd, w jakim stopniu 
społeczność gminy Brzostek udziela wsparcia i 
pomocy policjantom w ich niełatwej pracy. Mogę 
powiedzieć, że jestem zadowolony ze wsparcia, 
jakie otrzymuje tutejsza policja od ludzi. Korzy-
stając z okazji, dziękuję tym wszystkim, którzy 
otwarcie mówią o zjawiskach kryminogennych.
 Wrócę do postawionego pytania, czy w gmi-
nie Brzostek jest bezpiecznie? Nie można na 
to pytanie odpowiedzieć jednym zdaniem. W 
ostatnich latach stan porządku publicznego po-
gorszył się w całym kraju. Przyczyn tego stanu 
jest wiele. Mnie niepokoją te zjawiska, które go-
dzą w ład i porządek publiczny. Z chwilą objęcia 
stanowiska Komendanta Komisariatu powoli, ale 
systematycznie zabrałem się do eliminowania 
tych zjawisk, które są najbardziej uciążliwe dla 
naszych mieszkańców. Wiele z tych problemów 
zostało rozwiązanych. Jednak występują zja-
wiska społeczne, których nie można rozwiązać 
definitywnie. Można je jedynie ograniczać i te 
działania są realizowane na bieżąco. Mam tu na 
myśli, między innymi problem alkoholizmu, czę-
ste zakłócanie spokoju i porządku publicznego w 
centrum Brzostku, a także problem zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 Przytoczę kilka danych liczbowych, które 
charakteryzują stan bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie gminy Brzostek.
 W 1993 r. na terenie gminy zanotowano ogó-
łem 61 przestępstw, w tym: 61 kradzieży mienia, 

12 wypadków drogowych, 11 kradzieży z włama-
niem, 10 przestępstw o charakterze gospodar-
czym, 5 pobić, 5 przestępstw przeciwko rodzinie 
i opiece i 2 wymuszenia rozbójnicze. 
Wykrywalność tych przestępstw wynosiła 70%. 
natomiast w roku 1992 zanotowano ogółem 86 
przestępstw, a ich wykrywalność wynosiła 51%.
 Wnioski o ukaranie do Kolegium d/s Wy-
kroczeń w 1993r. skierowano przeciwko 77 
sprawcom, głównie za wykroczenia w zakresie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 41 i bez-
pieczeństwa i porządku publicznego - 20. Man-
datami karnymi ukarano 292 osoby na ogólną 
kwotę 28.500.000zł, pouczeń i upomnień zasto-
sowano 771.
 W roku 1992 do Kolegium d/s Wykroczeń 
skierowano 40 wniosków, 366 osób ukarano 
mandatami karnymi na kwotę 23.700.000zł, po-
uczono i upomniano 520 osób.
 Jak widać z przytoczonych danych, zdecydo-
wanie więcej zastosowano upomnień i pouczeń 
niż kar w postaci mandatów, które stosowano w 
przypadkach gdzie upomnienia i pouczenia nie 
skutkowały. Na przestrzeni 1993 r. policjanci 266 
razy wyjeżdżali na interwencję.
 Wymienione liczby nie w całości odzwiercie-
dlają te zjawiska, które powstały w analizowanym 
okresie, ponieważ zawsze istniały i istnieć będzie 
tzw. ciemna liczba przestępstw i wykroczeń, któ-
ra nie jest odnotowana w statystykach. Powodów 
jest wiele, między innymi utajona przestępczość, 
niechęć do zgłaszania o tych zjawiska itp.
 Oceniając stan bezpieczeństwa publicznego 
w naszej gminie trzeba uwypuklić fakt, że więk-
szość odnotowanych czynów popełniona jest 
pod wpływem alkoholu.
 Podsumowując uważam, że stan bezpie-
czeństwa i porządku publicznego na terenie 
gminy Brzostek systematycznie poprawia się i 
jeżeli nasza współpraca ze społeczeństwem w 
dalszym ciągu będzie się rozwijać i zacieśniać, 
to efektywność naszych działań będzie rosła.

Komendant Komisariatu Policji
w Brzostku 

podkom. mgr Jan ŁAZOWSKI
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ATHLETIC - CLUB
TO WASZE ZDROWIE, SPRAWNOŚĆ I URODA

 Już drugi rok przy Centrum Kultury, Czytel-
nictwa i Sportu w Brzostku działa „Athletic Club” 
- siłownia wyposażona w profesjonalny sprzęt 
sportowy, który spełnia wymagania zarówno 
początkujących jak i zaawansowanych sportow-
ców. Jest to jeden z nlewielu klubów w naszym 
regionie, toteż cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Spełnia on bardzo dobrze powierzoną mu 
rolę ośrodka ćwiczeń siłowych. Wszyscy prze-
cież wiemy jak zły jest stan zdrowia naszego 
społeczeństwa, Jakie przyczyny spowodowały 
taki stan, wiedzą specjaliści i znawcy przedmio-
tu, ale wszyscy powinniśmy wiedzieć, że droga 
do zdrowia i prawdziwej sprawności fizycznej 
każdego z nas wiedzie przez świadomie kształ-
towany, higieniczny tryb życia, którego głównym 
składnikiem jest rekreacyjny trening sportowy. 
Trening ten umożliwia właśnie „Athletic Club”, 
gdzie za niewielką opłatą można intensyw-
nie poćwiczyć, a po skończeniu treningu wziąć 
prysznic. Następnie można się udać na górę do 
klubo-kawiarni, aby wraz z przyjaciółmi zagrać 
partię bilarda, wypić kawę czy obejrzeć ciekawy 
program w TV SAT.
 Niektórzy ćwiczą w domu. Wielu ludzi, 
zwłaszcza początkujących źle pojmuje ideę tre-
nowania. Często zdarza się, że namówieni do 
ćwiczeń z zapałem się do nich zabierają, porzu-
cając je po niedługim czasie. Dzieje się tak głów-
nie dlatego, że nie mają pojęcia jak naprawdę 
ćwiczyć. Człowiek prowadzący siedzący tryb ży-
cia zwykle popełnia zasadniczy błąd. Jeśli zbyt 
wcześnie przystąpi do intensywnych ćwiczeń, 
ból mięśni będzie narastał, aż w końcu pokona 
nasz entuzjazm. Więc musimy o tym pamiętać i 
dostosować trening do swoich możliwości.
 Młodzież szkolna ma możliwość doskonale-
nia swojej sprawności fizycznej na zajęciach kul-
tury fizycznej. Wszyscy jednak doskonale wiemy, 
że godzin tych w szkole jest niewiele, a wyposa-
żenie szkół wiejskich pozostawia dużo do życze-
nia. Ponieważ jestem nauczycielem, a zarazem 
instruktorem w „Athletic Club” miałem możliwość 
zapoznania uczniów z siłownią, ze znajdującym 
się tam sprzętem sportowym, a także ze sposo-
bami treningu. Myślę, że udało mi się zaintereso-
wać ich tym tematem. A oto wypowiedzi uczniów 
na temat siłowni: 

Edyta Strojek - uczen. kl. VII Szkoły Podsta-
wowej w Przeczycy
„W ramach lekcji wychowania fizycznego odbyli-
śmy całą klasą wycieczkę do Brzostku. Głównym 
celem wycieczki był pobyt w „Athletic Club”, a 
także możliwość treningu. Pobyt tam, był dla nas 
wielką atrakcją, ponieważ większość uczniów po 
raz pierwszy była w siłowni, a ponadto mieliśmy 
możliwość ćwiczenia na znajdującym się tam 
sprzęcie. Pan, który tam z nami przebywał infor-
mował nas, do jakiego ćwiczenia przeznaczone 
jest każde z urządzeń, a także zdobyliśmy kilka 
informacji na temat samego klubu. Wszyscy ba-
wili się świetnie. Każdy wypróbował po kolei po-
szczególny sprzęt. Ćwiczenia sprawiły nam dużo 
przyjemności, a myśl o wysiłku nie przemknęła 
nawet przez głowę. Z żalem opuszczaliśmy si-
łownię, choć na pewno powróci tam niejeden z 
nas. Myślę, że to dobrze, że jest w naszej gminie 
taki klub, w którym można poćwiczyć i kształto-
wać swoje ciało. Bo przecież w zdrowym ciele 
zdrowy duch. Każdy powinien tam pojechać i 
przekonać się jak wspaniale jest poćwiczyć i być 
zdrowym oraz mieć wspaniałą sylwetkę. „Athle-
tic Club” jest otwarty dla każdego. Zachęcam, bo 
warto.

Ewka Nykiel i Lucyna Kolbusz - uczen. Kl. VII 
Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej
W dniu 8 XII 1993r. byłyśmy wraz z całą klasą w 
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Brzost-
ku. Celem naszej wycieczki było poznanie „Ath-
letic Club” - siłowni. Uważałyśmy, że ćwiczenia 
na siłowni są głównie dla chłopców, lecz przeko-
nałyśmy się, że my też możemy doskonale ćwi-
czyć. Nie mamy w swojej szkole sali gimnastycz-
nej, więc pobyt na siłowni był dla nas nie lada 
atrakcją. W przyszłości zamierzamy jeszcze tre-
nować w „Athletic Club”.

Agnieszka Kolbusz, Basia Mordel - uczen. kl. 
VIII Szkoły Podstawowej w Przeczycy
Ludzie często nie zwracają uwagi na to, jak waż-
ny dla życia jest ruch, świeże powietrze i ćwicze-
nia. Przyznajemy się, że i my także nie zwracały-
śmy uwagi na te rzeczy aż do momentu, kiedy z 
nauczycielem kultury fizycznej pojechaliśmy do 
Brzostku, na siłownię. Już od kilku dni zastana-
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wiałyśmy się, co też ta siłownia będzie w sobie 
kryć. Myśli nie dawały nam spokoju. Wreszcie 
zajechaliśmy tam. Ogarnął nas nastrój dużego 
zaciekawienia. Każdy z nas był zainteresowany 
sprzętem do ćwiczeń. Nasz nauczyciel wytłuma-
czył nam, jak ćwiczyć na tych urządzeniach, a 
potem przebrani w stroje sportowe zaczęliśmy 
ćwiczyć pod kierunkiem nauczyciela. Najbra-
dziej podobały nam się przyrządy i ćwiczenia na 

mięśnie brzucha i klatki piersiowej. Początkowo 
myśleliśmy, że na siłownię przychodzą dziew-
częta i chłopcy w naszym wieku, a okazało się, 
że przychodzą dużo strasi, aby poprawić kondy-
cję i samopoczucie. Mimo, że wykonaliśmy dużo 
ćwiczeń nie czuliśmy się zmęczeni. Na pewno 
jeszcze wiele razy odwiedzimy „Athletic Club”, a 
wszystkich zachęcamy do ćwiczeń.

* STARSI: 10.000zł
* MŁODZIEŻ: 8.000zł

* WTOREK
* PIĄTEK

od godz. 17.00 -21.00
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PODOPIECZNI Sw. FLORIANA 
JESZCZE DZIAŁAJĄ

 Ochotnicze Straże Pożarne należą do najstar-
szych i najbardziej zasłużonych organizacji spo-
łecznych w Polsce, jak również na terenie gminy 
Brzostek. Ich głównym zadaniem była i jest walka 
z ogniem i innymi klęskami żywiołowymi. Na terenie 
gminy działa 12 jednostek w tym: 1 jednostka typu 
S-2 /Brzostek/, 5 jednostek typu S-1 i 6 jednostek 
typu M-1. Ochotnicze Straże Pożarne, aby mogły w 
każdej chwili przystąpić do akcji ratunkowo-gaśni-
czej, muszą utrzymać gotowość operacyjno-tech-
niczną. Polega ona, ogólnie mówiąc na: utrzymaniu 
w pełnej sprawności sprzętu pożarniczego i pojaz-
dów bojowych, teoretyczne i praktyczne szkolenie 
ochotników podczas ćwiczeń i zawodów strażac-
kich. Nad całością tych spraw czuwa bezinteresow-
nie Komendant Gminny OSP - zasłużony druh Ka-
nia Eugeniusz, wspólnie z naczelnikiem jednostek 
OSP. Zabezpieczenie w sprzęt i potrzebne urządze-
nia ocenia się jako jedynie dostateczne, gdyż posia-
damy do użytku: 16 szt. motopomp, 6 samochodów 
Żuk, w tym sprawny technicznie 20-letni oraz tylko 
jeden samochód Star, beczkowóz z autopompą, któ-
ry mimo 12 lat jest dzięki mechanikom nadal spraw-
ny technicznie. Pozostały podstawowy sprzęt jest 
przestarzały, a zwłaszcza węże ssawne i tłoczne, 
ubrania ochronne, że przy każdej akcji ratowniczej 
ubywa go z powodu zużycia. Nadmienia się, że od 
5-6 lat stan sprzętu maleje, a zakupów większych 
nie dokonywano. Informuję tu, że większość tego 
sprzętu liczy sobie już 15 i więcej lat.
 Teren gminy nie jest również wyposażony na-
leżycie „w amunicję” strażacką tj. wodę. Mała ilość 
zbiorników wodnych, zastawek na strumykach, a 
zwłaszcza w terenie górzystym, niejednokrotnie w 
znacznym stopniu utrudnia akcje gaśnicze. Powsta-
jące małe prywatne zbiorniki wodne /stawy do pro-
dukcji karpia/ poprawiają zaopatrzenie wodne. Stan 
posiadanego majątku OSP powiększa się jednak 
dlatego, że w chwili obecnej jest w toku budowy re-
miza strażacka we wsi Skurowa.
 Pomimo wyżej opisanego stanu nie wynika, że 
władze gminne, tak byłe jak i obecne, nie interesują 
się sprawami ochrony p-poż. gminy. Faktem jest, że 
w 1990r. OSP znalazły się na wyłącznym „garnusz-
ku” gminy. Z Komendy Rejonowej i Wojewódzkiej 
nie mamy żadnej pomocy finansowej ani material-
nej. Na temat uregulowania prawnego w tym zakre-
sie, nadal trwają nieskończone dyskusje. W ramach 
budżetu gminy zabezpieczane są co roku skromne 
środki finansowe, na zaspokojenie podstawowych 
wydatków.
 Racjonalne dysponowanie małymi funduszami 
pozwoliło na to, iż wspólnie z Radami Sołeckimi w 
Brzostku i Nawsiu Brzosteckim zakupiliśmy 2 samo-
chody bojowe Żuk, a w sześciu jednostkach OSP 
zainstalowano radia CB, co w znacznym stopniu 
poprawia tak ważną w naszym działaniu łączność 
/pracujemy na kanale wydzielonym 9 i ogólnym 18/. 
Obecnie nasze działania skupiają się na utrzymaniu 
posiadanego sprzętu w stałej bojowości, uzupełnia-
niu niezbędnego sprzętu i czynimy starania o po-
zyskanie co najmniej jeszcze jednego samochodu 

typu beczkowóz, który jest niezbędny na naszym 
terenie. Jest to wydatek finansowy bardzo duży, 
ale konieczny. Aby zrealizować te przedsięwzięcia 
potrzebne są duże fundusze. Rada Gminy wspie-
ra nasze działania i tak w 1993r. mieliśmy przyzna-
ne na ten cel 160 mln zł., które wykorzystaliśmy w 
całości, a w projekcie budżetu na 1994r. proponuje 
się kwotę 180 mln zł. Jest to kwota wydawałoby się 
niemała, ale potrzeby są znacznie większe. Trudno 
będzie wzbogacić i utrzymać w sprawności bojowej 
naszą bazę sprzętową w obecnym roku, a jest to 
konieczne gdyż „czerwony kur” nie śpi, czego dowo-
dem są obecne pożary. W 1993r. na terenie naszej 
gminy było ich 10. Dziś straty pożarowe średniego 
budynku mieszkalnego czy inwentarsko - składo-
wego, to nie jest już kilka lub kilkadziesiąt milionów 
złotych lecz setki milionów dorobku całego życia. 
Nasze jednostki w każdym tym przypadku niosą po-
moc nie tylko mieszkańcom naszej gminy. Braliśmy i 
będziemy brać udział w akcjach, jeśli zaistnieje taka 
potrzeba na terenie gmin: Pilzno, Jodłowa, a nawet 
na ościennych województwach. Dowodem tego jest 
dotychczasowy udział naszych jednostek, a zwłasz-
cza w groźnym pożarze Kościoła w Sieklówce. Wy-
różnić tu należy jednostki OSP w Brzostku i OSP w 
Nawsiu Brzosteckim.
 Zadania nasze, to nie tylko gaszenie pożarów 
ale także profilaktyka ich zapobiegania, jak również 
niesienie pomocy w innych akcjach ratowniczych, 
chociażby wypadki drogowe, powódź. W tym miej-
scu należy nadmienić duże niedostatki w sprzęcie 
specjalistycznym i przeszkolenia strażaków. Jest 
to dla nas zadanie bojowe w najbliższym czasie, 
aby i tę trudność pokonać. Pomimo tych wszystkich 
trudności nasi druhowie wspierają także inną brać 
strażacką m.in. ostatnio 3 mln zł przekazaliśmy na 
wykonanie dzwonu Św. Floriana do Kościoła nowo 
budowanego, /w miejsce spalonego/ w miejscowo-
ści Sieklówka. Brać strażacka nigdy nie załamała 
się w trudnej sytuacji, lecz pokonuje trudności, cią-
gle do przodu - trąbka gra.

wierny druh OSP w Brzostku /JK/

TRZY PLACE TARGOWE
 Wyszła propozycja, aby istniały w Brzostku trzy 
place targowe, co odciążałoby plac na rynku od 
straganów. Potrzebny jest swobodny parking, postój 
i zajazd dla autobusów. Wzorem innych miasteczek 
powinno być stałe miejsce na handel w nietargowe 
dni. Prócz obecnego targowiska wskazuje się na 
plac między bankiem, a maglem. Teren niewykorzy-
stany, utwardzony oraz blisko rynku. Są pochlebne 
opinie na ten temat. Trudno się dziwić. Obecny plac 
targowy leży trochę na uboczu. Trzecia propozycja 
to wykorzystanie niefortunnego kiedyś pomysłu zro-
bienia targowiska koło rzeki (ul. Królowej Jadwigi),  
w miejscu dawnej łaźni żydowskiej. Teren wyasfal-
towany, chyba nawet stoły są ale czy ktoś tam przyj-
dzie handlować? 

/vic/
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PANI WALEWSKA 
NA BROOKLYNIE

CZY SZALET TYLKO 
MIASTU PRZYSTOI?

 Problemu nie ma - złośliwi powiedzą - Brzostek 
takie miasto, że jak na rynku się położyć, to głowa 
w kapuście, a nogi w burakach. Może rzeczywiście 
swoi trudności nie mają, ale dla handlujących ta 
prosta sprawa fizjologii, na brzosteckim targu, to już 
problem. Nie tylko ci narzekają, również mieszkańcy 
rynku, chcąc nie chcąc, są narażani na „oglądanie”, 
a co gorsza na wąchanie z powodu braku szaletu 
miejskiego. Przez Brzostek przewija się dziennie 
kilkaset ludzi, wielu oczekuje na przystankach, nie 
brakuje przejezdnych, którzy chcą się zatrzymać, 
coś kupić, zjeść i „skorzystać z okazji” - a tu nie 
ma gdzie. Chyba z wolna trzeba myśleć coś w tym 
względzie, bo ten problem będzie narastał.

/vic/

 „Miraculum”, jedna z największych fabryk ko-
smetycznych w Polsce, zatrudnia ok. 430 osób. 
Produkuje artykuły kosmetyczne i perfumeryjne w 
siedmiu podstawowych grupach asortymentowych, 
m.in. środki do pielęgnacji skóry (kremy, mleczka, 
toniki, śmietanki, balsamy do ciała, olejki, emulsje) 
oraz szampony, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, 
dezodoranty, cienie do powiek, kredki do warg...
 Bez wątpienia hitem sprzed lat była „Pani Wa-
lewska”, wysokiej marki perfumy i związana z nimi 
seria kosmetyków o tej samej nazwie. Perfumy w 
buteleczce z niebieskiego, opalizującego szkła w 
kształcie napoleońskiego czaka, zrobiły furorę i do 
dziś uważane są za najlepsze z krajowych.
 Fabryka wprowadza ciągle coś nowego na ry-
nek, za niedługo będzie promować serię kosmety-
ków pod militarnym dość tytułem: „Kaliber 45”. W 
pierwszym rzucie jest dezodorant, potem będzie 
woda kolońska. Wyglądem przypomina łuskę ka-
rabinową, w zielonym kolorze militarnym, z nasad-
ką w kształcie pocisku. Jest to w pewnym sensie 
żart, ale jednocześnie chwyt reklamowy. Receptury 
wszystkich wyrobów są opracowane w Laborato-
rium Badawczym. Szczególną uwagę przywiązuje 
się do jakości kosmetyków - wszystkie są przeba-
dane klinicznie i dermatologicznie. Potwierdzeniem 
tej wysokiej jakości są liczne medale i wyróżnienia 
przyznawane kosmetykom „Miraculum” na targach 
krajowych i zagranicznych.

 Przez prawie 70 lat istnienia fabryki, znak „Mi-
raculum” zawsze stanowił gwarancję nie tylko wy-
sokiej jakości, ale również niezwykłej wyobraźni w 
tworzeniu nowych środków służących do pielęgna-
cji ciała i urody. Kosmetyków, które mogą zdziałać 
cuda!

/do/

W OBŁOKACH

Na chmurze przyklękły 
dwa anioły jasne 
Zgrzeszyły myślami 
oczarowane sobą 
Rozcięły chwiejny obłok 
na postrzępione połowy 
zahaczając niebacznie 
o szczyt wieży kościelnej

Jolanta BUGNO

ŚPISZ?

- Nie śpij.

Posłuchaj, jak wiatr 
gra sonatę drzewom. 
Przyłóż usta do szyby 
i poczuj ciepło mrozu. 
Dotknij dłonią 
chropowatej skóry nieba. 
Potem ogrzej mnie i siebie 
kołdrą opalonej mgły. 
l dopiero wtedy
     zaśnij...

Jolanta BUGNO
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