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OD REDAKCJI 

  Zamiast kwiatka dla Ewy 
  MęŜczyzna pospolity (vir vulgaris) 

 W porównaniu z kobietą męŜczyzna wy-
daje się być niekiedy bardziej oględny i 
przeczulony. Powodowany nadmiernym 
przeczuleniem z trudem na przykład zdoby-
wa się na to by zaproponować kobiecie kie-
rownicze stanowisko, waŜną funkcję czy tym 
podobne. MęŜczyzna niezliczoną ilość razy 
udowodnił, Ŝe pod wieloma względami do-
równuje kobiecie. Zasługuje więc na to, Ŝeby 
zostało wprowadzone całkowite równo-
uprawnienie. Niestety, na samą myśl o tym 
wielu męŜczyzn ciągle jeszcze się wzdryga. 
Ale chyba w końcu uda nam się ich zreedu-
kować. 
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 Często zdarzało się, Ŝe 
ustawy uchwalane w trakcie 
trwania roku budŜetowego 
gminy, rozszerzały jej zadania 
własne. Stawiało to gminy w 
trudnej sytuacji szukania środ-
ków finansowych na realizację 
tych zadań. Nowela do ustawy 
ma przeciwdziałać takim sytu-
acjom, poprzez wprowadzenie 
przepisu, Ŝe przekazanie no-
wych zadań własnych wymaga 
zapewnienia koniecznych 
środków finansowych na ich 
realizację w postaci zwiększe-
nia dochodów gminy lub sub-
wencji. W przypadku zadań 
zleconych rozszerzono usta-
wowy obowiązek ich wyko-
nywania o zadania z zakresu 
organizacji przygotowań i 
przeprowadzeniu wyborów 
powszechnych oraz referen-
dów. 
 Korzystne dla gmin są 
równieŜ rozwiązania w zakre-
sie przekazywania środków 
finansowych na realizację no-
wych zadań własnych i zadań 
zleconych. Ustawy, które na-
kładają obowiązek wykony-
wania zadań muszą bowiem 
określać szczegółowe zasady 
oraz terminy przekazania 
środków finansowych. W 
przypadku niedotrzymania 
tych terminów gminie przysłu-
gują odsetki w wysokości usta-
lonej dla zaległości podatko-
wych. 
 
 

 
 
 Ustawa o samorządzie te-
rytorialnym dopuszczała od-
wołanie rady gminy w drodze 
referendum w kaŜdym czasie. 
Praktycznie referendum mogło 
być przeprowadzone zaraz po 
wyborze nowej rady. Obecnie 
taka sytuacja nie będzie moŜ-
liwa. Nowela tej ustawy ustali-
ła, Ŝe przeprowadzenie refe-
rendum moŜliwe jest najwcze-
śniej po upływie 12 miesięcy 
od dnia wyborów do rady 
gminy. Podobnie w przypadku 
powtórnego referendum. JeŜeli 
bowiem przeprowadzone refe-
rendum nie doprowadzi do 
odwołania rady, to następne 
referendum moŜna przeprowa-
dzić dopiero po upływie 12 
miesięcy. 
 Nowela eliminuje moŜli-
wości paraliŜu funkcjonowania 
gminy z powodu niemoŜliwo-
ści wybrania zarządu przez 
radę gminy. Ustala ona,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ŝe rada gminy ma obowiązek 
wybrania zarządu w terminie 6 
miesięcy od daty ogłoszenia 
wyników wyborów do rad. 
JeŜeli tego nie uczyni ulega 
rozwiązaniu z mocy prawa. W 
tej sytuacji prezes Rady Mini-
strów zarządza wybory przed-
terminowe, w terminie 6 mie-
sięcy od dnia rozwiązania ra-
dy, wyznaczając jednocześnie 
osobę, która w tym okresie 
pełni funkcję organów gminy. 
JeŜeli rada gminy wybrana w 
tym trybie nie dokona wyboru 
zarządu w terminie 6 miesięcy 
od dnia ogłoszenia wyników 
wyborów uzupełniających, to 
ulega ona rozwiązaniu z mocy 
prawa. W takiej sytuacji nie 
przeprowadza się kolejnych 
wyborów przedterminowych, a 
zadania i kompetencję orga-
nów gminy przejmuje zarząd 
komisaryczny ustanowiony 
przez prezesa Rady Ministrów. 
 Jednym z celów noweli 
było wyeliminowanie prawie 
powszechnej praktyki składa-
nia jednego po drugim wnio-
sków o odwołanie zarządu, 
wójta lub burmistrza. Nowela 
eliminuje tę praktykę. JeŜeli 
wniosek o odwołanie zarządu 
został przez radę odrzucony, to 
powtórny wniosek o odwoła-
nie moŜe być zgłoszony nie 
wcześniej niŜ po upływie 6 
miesięcy od poprzedniego gło-
sowania. Podobnie jak to mia-
ło miejsce dotychczas, w przy-
padku odwołania zarządu, rada 
ma obowiązek powołania no-
wego zarządu w ciągu miesią-
ca. Do czasu wyboru

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nowego zarządu, jego funkcje 
wykonuje z mocy prawa za-
rząd dotychczasowy. W świe-
tle poprzednich rozwiązań ra-
da mogła, ale nie musiała, po-
wierzyć pełnienie funkcji za-
rządowi dotychczasowemu. 
 Utrzymano zasadę wybie-
rania wójta bezwzględną więk-
szością. Nowela sprecyzowała 
jednak zasady odwoływania 
wójta, a takŜe powoływania i 
odwoływania pozostałych 
członków zarządu. Wójt moŜe 
być odwołany większością 2/3 
głosów ustawowego składu 
rady. w głosowaniu tajnym. Z 
wnioskiem takim moŜe wystą-
pić 1/4 ustawowego składu 
rady. Wniosek musi być zło-
Ŝony w formie pisemnej i uza-
sadniony. Odwołanie wójta 
jest równoznaczne z odwoła-
niem pozostałych członków 
zarządu. Pozostali członkowie 
zarządu powoływani i odwo-
ływani są zwykłą większością 
głosów, nie zaś bezwzględną 
większością, jak było dotych-
czas. Przepisy dotyczące od-
wołania wójta mogą stać się 
jednak martwe. Ten sam sku-
tek w postaci odwołania wójta 
a w konsekwencji całego za-
rządu, moŜna wszakŜe osią-
gnąć o wiele łatwiej. Przepis 
dodanego art. 28c w połącze-
niu z dodanym art. 28b ust. 2 
umoŜliwia bowiem odwołanie 
całego zarządu z innej przy-
czyny niŜ nieudzielenie abso-
lutorium, jedynie bezwzględną 
większością głosów. Skoro 
więc moŜna odwołać cały za-
rząd, w tym wójta,

 
 
bezwzględną większością gło-
sów, to po co trudzić się na 
odwoływanie samego wójta 
większością 2/3 głosów. Być 
moŜe Senat zniesie tę sprzecz-
ność. 
 Nowością jest ponadto 
wprowadzenie zasady, Ŝe po-
wołanie i odwołanie poszcze-
gólnych członków zarządu 
następuje na wniosek wójta. 
Dotychczas ustawa o samorzą-
dzie przewidywała wniosek 
wójta jedynie przy powoływa-
niu jego zastępców. 
 
 

 
 
 Ustawa o samorządzie te-
rytorialnym nie regulowała 
trybu udzielania, bądź nie-
udzielania zarządowi absoluto-
rium. Statuty poszczególnych 
gmin regulowały te sprawy 
bardzo róŜnie. Nowela ujedno-
lica tryb, wprowadzając zasa-
dę, Ŝe z wnioskiem o udziele-
nie, bądź nieudzielenie absolu-
torium występuje komisja re-
wizyjna. Wniosek ten podlega 
zaopiniowaniu przez właściwą 
regionalną izbę obrachunko-
wą. Nieudzielenie absoluto-
rium nie jest równoznaczne z 
odwołaniem zarządu. Uchwa-
ła rady gminy w sprawie nie-
udzielenia absolutorium jest 
bowiem równoznaczna z 
wnioskiem o odwołanie za-
rządu. Rada gminy rozpatruje 
sprawę odwołania zarządu z 
tej przyczyny na sesji zwoła-
nej nie wcześniej niŜ po 
upływie 14 dni od dnia pod-
jęcia uchwały o nieudzieleniu 
absolutorium. Po zapoznaniu 
się z opiniami komisji rewi-
zyjnej i regionalnej izby ob-
rachunkowej oraz wysłucha-
niu wyjaśnień zarządu, rada 
gminy moŜe go odwołać 
bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu 
rady. 
 
 
 
 
 W praktyce funkcjonowa-
nia samorządu duŜo proble-
mów sprawiała sprawa rezy-
gnacji członka zarządu. Nowe-
la w dodanym art. 28f stara się 
ustalić tryb postępowania w 
przypadku rezygnacji, chociaŜ 
nie rozwiera wszelkich wąt-
pliwości. W przypadku złoŜe-
nia rezygnacji rada gminy po-
dejmuje uchwałę o przyjęciu 
rezygnacji i zwolnieniu z wy-
konania obowiązków członka 
zarządu zwykłą większością 
głosów, nie później niŜ w cią-
gu miesiąca od daty   

§ 

§ 

§ 

ZADANIA 
GMINY 

STABILNOŚĆ RAD 
I  ZARZĄDÓW 

 

ABSOLUTORIUM 
DLA ZARZĄDU 

 31 sierpnia 1995r. Sejm uchwalił ustawę (zwaną da-
lej nowelą) zmieniającą ustawę z 8 marca 1990r. o sa-
morządzie terytorialnym. 
 Na 103 artykuły ustawy samorządowej, róŜnego ro-
dzaju zmiany dotyczą 31 artykułów. Dodano teŜ 14 
nowych artykułów, które wprowadziły jednakowe re-
gulacje dla całego samorządu. Dotychczas wiele spraw 
było róŜnie regulowanych w poszczególnych statutach 
gmin. Wymaga takŜe podkreślenia, Ŝe nowela ustaliła 
krótkie terminy dostosowania przez gminy swoich sta-
tutów do zmian w ustawie. Gminy liczące do 300 000 
mieszkańców w ciągu 4 miesięcy od dnia wejścia usta-
wy w Ŝycie. 
 Ze względu na wagę i obszerność zmian ustawy sa-
morządowej, a takŜe krótki termin wprowadzania ich 
w Ŝycie, wydaje się celowe jak najszybsze zapoznanie z 
nimi czytelników. 

§ 

Zmiany 
w ustawie 

samorządowej 

§ REZYGNACJA 
CZŁONKA ZARZĄDU 
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złoŜenia rezygnacji. Niepodję-
cie uchwały przez radę gminy 
w tym terminie jest równo-
znaczne z przyjęciem rezygna-
cji z upływem ostatniego dnia 
miesiąca, w którym powinna 
być podjęta uchwała. Taki za-
pis rozstrzyga, Ŝe rada gminy 
nie moŜe nie przyjąć rezygna-
cji członka zarządu. 
 W przypadku złoŜenia re-
zygnacji przez członka zarządu 
nie będącego jego przewodni-
czącym, wójt obowiązany jest, 
najpóźniej w ciągu miesiąca 
od dnia przyjęcia rezygnacji, 
bądź upływu terminu mie-
sięcznego, przedstawić radzie 
gminy nową kandydaturę na 
członka zarządu. 
 
 

 
 
 Dotychczas ustawa o sa-
morządzie terytorialnym bar-
dzo fragmentarycznie nor-
mowała sprawę wyboru i od-
woływania przewodniczącego 
rady, stanowiąc iŜ rada gminy 
wybiera ze swego grona prze-
wodniczącego i 1 - 3 wice-
przewodniczących w głoso-
waniu tajnym. Nowela doda-
ła, Ŝe przewodniczącego i wi-
ceprzewodniczącego wybiera 
się bezwzględną większością,  
w obecności co najmniej po-
łowy ustawowego składu ra-
dy, w głosowaniu tajnym. 
Odwołanie następuje w takim 
samym trybie, z tym, Ŝe 
wniosek w tej sprawie musi 
złoŜyć co najmniej 1/4 usta-
wowego składu rady gminy. 
Sprecyzowano ponadto, Ŝe 
funkcji przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego rady 
nie moŜna łączyć z funkcją 
członka zarządu, nie zaś je-
dynie wójta (burmistrza, pre-
zydenta), jak było dotych-
czas. 
 
 

 
 Dotychczas ustawa o sa-
morządzie terytorialnym usta-
lała jedynie, Ŝe rada gminy 
kontroluje działalność zarządu 
i podporządkowanych mu jed-
nostek; w tym celu powołuje 
komisję rewizyjną. Nowela do 
ustawy poświęca więcej miej-
sca komisji rewizyjnej, co 
niewątpliwie miało na celu 
podniesienie jej znaczenia. 
Ustalono iŜ w skład komisji 
nie mogą wchodzić: przewod-
niczący i wiceprzewodniczący 
rady gminy oraz radni będący 
członkami zarządu. Podsta-
wowym celem komisji jest 
kontrola zarządu i jednostek 
mu podległych. Opiniuje

 
ona wykonanie budŜetu gminy 
i występuje z wnioskami do 
rady w sprawie udzielenia, 
bądź nieudzielenia zarządowi  
absolutorium. Komisja wyko-
nuje takŜe zadania zlecone 
przez radę z zakresu kontroli. 
Opiniuje takŜe wnioski o od-
wołanie zarządu z innych 
przyczyn niŜ nieudzielenie 
absolutorium. 
 
 
 
 
 
 PowaŜną luką dotychcza-
sowych  rozwiązań ustawy o 
samorządzie  terytorialnym był 
brak sprecyzowania relacji 
między radnymi a urzędem 
gminy w przedmiocie zatrud-
niania. Nowela stara się wy-
pełnić tę lukę ustanawiając 
zakaz nawiązywania z radnym 
stosunku pracy w tym urzędzie 
gminy, w którym radny uzy-
skał mandat. Zakaz łączenia 
funkcji radnego z zatrudnie-
niem w gminie dotyczy rów-
nieŜ kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
Nawiązanie przez radnego sto-
sunku pracy w urzędzie gminy 
lub jako kierownika gminnej 
jednostki organizacyjnej jest 
równoznaczne ze zrzeczeniem 
się  mandatu. Zakaz zatrudnia-
nia nie dotyczy jedynie tych 
radnych, którzy  zostali wy-
brani do zarządu gminy. 
 JeŜeli na radnego zostanie 
wybrana osoba, która pozosta-
je w stosunku pracy z urzędem 
gminy, albo jest kierownikiem 
gminnej  jednostki organiza-
cyjnej, to przed przystąpie-
niem do wykonania mandatu 
obowiązana jest do złoŜenia 
wniosku o udzielenie urlopu 
bezpłatnego, w terminie 7 dni 
od dnia ogłoszenia wyników 
wyborów. W przypadku kie-
rownika jednostki organiza-
cyjnej przejętej lub utworzonej 
przez gminę w czasie kadencji 
radnego, termin złoŜenia 
wniosku wynosi 6 miesięcy od 
dnia przejęcia lub utworzenia 
tej jednostki. Niedotrzymanie 
tych wymogów łączy się z po-
waŜnymi konsekwencjami w 
postaci uznania, Ŝe radny 
zrzekł się mandatu. Urlop mu-
si być radnemu udzielony na 
cały okres sprawowania man-
datu oraz 3 miesiące po jego 
wygaśnięciu. 
 Nowela ustaliła, iŜ po wy-
gaśnięciu mandatu odpowied-
nio urząd gminy lub gminna 
jednostka organizacyjna ma 
obowiązek przywrócenia rad-
nego do pracy na tym samym 
lub równorzędnym stanowi-
sku, z wynagrodzeniem jakie 
radny otrzymywałby, gdyby 
 
 

 
nie przysługujący urlop bez-
płatny. Radny zgłasza goto-
wość przystąpienia do pracy w 
ciągu 7 dni od dnia wygaśnię-
cia mandatu. 
 Wymaga podkreślenia, Ŝe 
powyŜsze rozwiązania w dzie-
dzinie zatrudnienia będą doty-
czyły takŜe radnych obecnej 
kadencji. Mają oni jednak 
dłuŜszy termin do złoŜenia 
wniosku o udzielenie urlopu 
bezpłatnego. Wynosi on bo-
wiem 6 miesięcy od dnia wej-
ścia noweli w Ŝycie. Niedo-
pełnienie tego obowiązku jest 
równoznaczne ze zrzeczeniem 
się mandatu. 
 Zakaz łączenia funkcji 
radnego z zatrudnianiem w 
gminie lub w charakterze kie-
rownika gminnej jednostki 
organizacyjnej dotyczy jedynie 
stosunku pracy. MoŜna więc 
wykonywać określoną pracę 
na podstawie innych umów, 
np. zlecenia, agencyjnej, o 
dzieło. 
 KaŜdy radny moŜe kontro-
lować funkcjonowanie urzędu 
gminy i jednostek pomocni-
czych. Gdyby utrzymać moŜ-
liwość zatrudniania, to fak-
tycznie niektórzy radni kontro-
lowaliby sami siebie. Zakaz 
zatrudniania jest równieŜ w 
pewnym stopniu dopełnieniem 
rozwiązań przyjętych w usta-
wie z 5 czerwca 1992 r.  
o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje 
publiczne, która między inny-
mi zabrania radnym prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej z wykorzystaniem mienia 
komunalnego. 
 
 
 
 
 
 
 Znaczące zmiany wprowa-
dziła nowela w przedmiocie 
kształtowania budŜetu. Do-
tychczas przepisy ustawy sa-
morządowej stanowiły, Ŝe wy-
datki budŜetu nie mogą prze-
kraczać dochodów oraz wpły-
wów z poŜyczek krótkotermi-
nowych i obligacji pomniej-
szonych o dokonane spłaty, 
zaś wydatki dokonywane w 
miarę wpływów dochodów 
budŜetowych. W świetle no-
wego brzmienia art. 57 w u-
chwale budŜetowej określa się 
źródła pokrycia niedoborów 
budŜetu, jeŜeli planowane wy-
datki budŜetu przewyŜszają 
planowane dochody. 
 Nowela bardziej precyzyj-
nie normuje sytuację nie-
uchwalenia budŜetu przez radę 
gminy. Ustalono bowiem, Ŝe 
do czasu uchwalenia budŜetu 

 
przez regionalną izbę obra-
chunkową, podstawą gospo-
darki budŜetowej jest projekt 
budŜetu przedłoŜony radzie. 
 
 
 
 
 
 
 
 Nowela nie zmienia za-
sadniczo pozycji jednostek 
pomocniczych. Kilka zmian 
przez nią wprowadzonych za-
sługuje jednak na uwzględnie-
nie. 
 Nowela rozszerzyła moŜ-
liwość tworzenia przez gminę 
róŜnych jednostek pomocni-
czych. Dotychczas jednostka-
mi mogły być jedynie sołec-
twa, dzielnice miejskie i osie-
dla. Obecnie gminy będą mo-
gły tworzyć takŜe inne jed-
nostki pomocnicze. Nowela 
ustaliła, Ŝe statut gminy powi-
nien określać zasady tworze-
nia, łączenia oraz znoszenia 
jednostek pomocniczych, nie 
zaś jedynie zasady tworzenia 
tych jednostek, jak dotychczas 
wymagała tego ustawa samo-
rządowa. Wprowadzono takŜe 
moŜliwość powołania jednost-
ki niŜszego rzędu w ramach 
jednostki pomocniczej. 
 W przypadku sołectw no-
wela nałoŜyła na rady gmin 
obowiązek określenia zasad i 
trybu wyboru sołtysa i rady 
sołeckiej oraz ich odwoływa-
nia. Sołtys, a w przypadku in-
nej jednostki pomocniczej - 
przewodniczący jej organu 
wykonawczego, będzie mógł 
uczestniczyć w pracach rady 
gminy na zasadach określo-
nych w statucie gminy, lecz 
bez prawa głosowania. Rada 
gminy moŜe równieŜ ustalić 
zasady, na jakich będzie im 
przysługiwała dieta oraz zwrot 
kosztów podróŜy słuŜbowych. 
 

Bogdan Skwarka 
 
przedruk z „Gazety Sołeckiej” 
nr 10 (34). 
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§ 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 

KOMISJA 
REWIZYJNA 

ZATRUDNIANIE 
RADNEGO W GMINIE 

 
§ 

§ GOSPODARKA 
BUDśETOWA 

SOŁECTWA 
I JEDNOSTKI 

POMOCNICZE 
§ 

WÓJT  
RADA 
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Referenda uwłaszczeniowe oficjalnie niewaŜne 
 

aństwowe Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne 
wyniki referendów uwłaszczeniowych. W prezy-

denckim udział wzięło 32,4 proc. uprawnionych, w 
sejmowym 32,44 proc. uprawnionych Polaków. By wy-
niki referendów były wiąŜące dla Sejmu i rządu, po-
winno głosować ponad 50 proc. uprawnionych. Ponie-
waŜ tak się nie stało, Sejm i rząd mogą, ale nie muszą 
uwzględnić wyników referendów.  
Na referenda przeznaczono 470 mld starych złotych. 
Wiadomo jednak, Ŝe wydano znacznie więcej. 
W róŜnych województwach głosowano róŜnie. Najwię-
cej osób poszło do urn w Rzeszowskiem - 55 proc. 
Najmniej w Ciechanowskiem - 19,9 proc. 
Wiele gmin skorzystało z okazji przeprowadzając  wła-
sne referenda dotyczące najczęściej gospodarki komu-
nalnej, a dokładniej mówiąc pytano o przyzwolenie 
społeczne opodatkowania się mieszkańców na rzecz 
wywozu śmieci. Szkoda, Ŝe i tym razem w naszej gmi-
nie nie wykorzystano tej okazji. Widać w ferworze 
walki nie ma czasu myśleć o tak prozaicznych rzeczach 
jak wywóz śmieci. 
 

 
Wyniki referendum o powszechnym 

uwłaszczeniu w obwodzie głosowania nr 1 
w Brzostku 

 

Osoby uprawnione do udziału w referendum 2041 
Osoby, którym wydano karty do głosowania 1012 
Oddane karty niewaŜne 0 
Oddane karty waŜne 1008 
Frekwencja 49,39% 

Czy jesteś za powszechnym uwłaszczeniem obywateli? 
głosy niewaŜne 21 

głosy waŜne 987 
w tym: odpowiedzi „TAK”  udzieliło 959 

odpowiedzi  „NIE”   udzieliło 28 
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Wyniki referendum o niektórych kierun-
kach wykorzystania majątku państwowe-

go w obwodzie głosowania nr 1 
w Brzostku 

 

Osoby uprawnione do udziału w referendum 2041 
Osoby, którym wydano karty do głosowania 1012 
Oddane karty niewaŜne 0 
Oddane karty waŜne 1011 
Frekwencja 49,53% 
1.Czy jesteś za tym, aby zobowiązania wobec emery-

tów i rencistów oraz pracowników sfery budŜetowej, 
wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, 
były zaspokojone z prywatyzowanego majątku pań-
stwowego? 

głosy niewaŜne 33 
głosy waŜne 978 

w tym: odpowiedzi „TAK”  udzieliło 933 
odpowiedzi  „NIE”   udzieliło 39 

2.Czy jesteś za tym, aby część prywatyzowanego ma-
jątku zasiliła powszechne fundusze emerytalne? 

głosy niewaŜne 33 
głosy waŜne 978 

w tym: odpowiedzi „TAK”  udzieliło 942 
odpowiedzi  „NIE”   udzieliło 36 

3.Czy jesteś za tym, aby zwiększyć wartość świadectw 
udziałowych NFI przez objęcie tym programem dal-
szych przedsiębiorstw? 

głosy niewaŜne 60 
głosy waŜne 951 

w tym: odpowiedzi „TAK”  udzieliło 169 
odpowiedzi  „NIE”   udzieliło 782 

4.Czy jesteś za uwzględnieniem w programie uwłasz-
czeniowym bonów prywatyzacyjnych? 

głosy niewaŜne 43 
głosy waŜne 968 

w tym: odpowiedzi „TAK”  udzieliło 910 
odpowiedzi  „NIE”   udzieliło 58 
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 czasie ostatniej sesji Rady Gminy ponownie wypłynęła sprawa kosz-
tów zatrudniania bezrobotnych ponoszonych przez Urząd Gminy, a 

przerzucanych na Rady Sołeckie bez ich zgody.  
 Po interwencji jednego z radnych Wójt udzielił wyjaśnień stwierdzając, Ŝe 
radni zgodzili się na zapłatę 5 zł za dniówkę pracy pracownika interwencyj-
nego na terenie danej wsi z budŜetu wsi. Radni twierdzili, Ŝe liczby nalicza-
nych dniówek nie pokrywają się z faktycznie przepracowanymi. Uznano za 
niedopuszczalne wykorzystywanie przez Urząd Gminy pieniędzy Rad Sołec-
kich pod pretekstem realizacji ustaleń z tzw. Sesji w Kamienicy Dolnej. 
 Jeden z radnych poprosił o wytłumaczenie faktu pobierania „haraczu” od 
zatrudnianych bezrobotnych. Wójt Gminy stwierdził, Ŝe prawdą jest pobiera-
nie dobrowolnych opłat od zatrudnianych pracowników na pokrycie części 
kosztów zatrudnienia, poniewaŜ Urząd Pracy pokrywa tylko około 2/3 kosz-
tów a Urzędu nie stać na zatrudnienie tak duŜej liczby bezrobotnych. 
 Wydaje się, Ŝe jesteśmy jedyną gminą w Polsce, w której pracownicy 
„dobrowolnie” wpłacają pieniądze na rzecz U G. Podziwu godna hojność. 
 Nie padły podczas wyjaśnień słowa mówiące o rachunku ekonomicznym, 
froncie prac czy moŜliwościach finansowych gminy zatrudniania bezrobot-
nych. W poprzednim roku zatrudnionych było ponad 100 pracowników in-
terwencyjnych do których gmina dopłacała około 1 mln zł na jednego pra-
cownika. Wszyscy wiedzą i potwierdzają to pracownicy U G, Ŝe wydajność 
pracowników interwencyjnych jest bardzo niska. 
 Czy wobec tych faktów nie naleŜy się mocno zastanowić nad liczbą za-
trudnianych pracowników interwencyjnych w tym roku, tak aby ich zatrud-
nienie nie obciąŜało i tak skromnego budŜetu gminy, a praca przynosiła kon-
kretne efekty. Urząd Gminy powinien starać się stwarzać stałe miejsca pracy 
bo tylko takie rozwiązanie jest efektywną formą walki z bezrobociem. 
 Zabawa w instytucję charytatywną doprowadziła do procederu pobierania 
„dobrowolnych” opłat na rzecz gminy od ludzi najuboŜszych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brać czy nie bra ć 
 końcu ubiegłego roku wojewoda 
tarnowski zaproponował gminom 
przejęcie ośrodków zdrowia. Na 

ich utrzymanie budŜety gminne dostały 
by środki, których wielkość zaleŜała by 
od liczby mieszkańców i wynosiła by 
średnio po 35 zł na głowę mieszkańca. 
 Przychodnie zostały by przedtem 
oddłuŜone. Samorządy miały by rów-
nieŜ prawo wycofania się z zawartego 
porozumienia. Gminy ostateczną od-
powiedź mają dać do końca pierwsze-
go kwartału.  
 Od wyraŜenia zgody powstrzymuje 
gminy powszechna obawa, Ŝe utrzy-
manie przychodni wymagało będzie 
wydatkowania dodatkowych pieniędzy 
z kieszeni gminy, czego nie będą mo-
gły udźwignąć budŜety. 
 Jak wynika z podawanych informa-
cji część gmin zdecydowała się na to 
rozwiązanie. MoŜe dlatego, aby mieć 
wpływ na jakość świadczonych przez 
ośrodki zdrowia usług, ilość zatrudnio-
nych i efektywność ich pracy. 
 Samorząd gminy Brzostek nie roz-
patrywał jeszcze tej sprawy. 
 

„Nikifor” brzostecki   

a terenie Brzostku od niedawna 
pojawiły się wulgarne napisy i ry-
sunki malowane sprayem. Znaleźć 

je moŜna na budynkach, znakach dro-
gowych oraz przystankach autobuso-
wych. Nie oszczędzono nawet miejsc 
świętych jak cmentarz.  
 Zapisane i zamalowane znaki dro-
gowe mogą doprowadzić do wypadków 
gdyŜ spray zasłania ich naturalne kolo-
ry.  
 Autor tych malunków wybrał sobie 
za swój znak - wizerunek ślimaka (to 
zapewne z braku talentu do rysunków). 
Nie ma co się temu dziwić, jeden chodzi 
wolno, a drugi w takim samym tempie 
myśli.  
 Szkoda tylko, Ŝe nie ma takiej siły, 
która zmusiłaby tego wandala do na-
prawy poczynionych zniszczeń.  

K. Tułecka, M. Michalik   
 
 
 
 
 
 
 
 

W 
W 

N 

Z prac Rady Gminy 

Drzewa 
umieraj ą 
stoj ąc 

 
 Drzewa wrosłe w zie-
mię ojczystą, z której 
czerpią Ŝyciodajne soki, 
nie mogą same narzekać 
na ich traktowanie, krzy-
czeć, protestować, ani teŜ 
upominać się o swoje 
prawo do Ŝycia.  

Uzupełnienie do artykułu „Ostatnia sesja” WB nr 4 ( 17) 
UCHWAŁA Nr XVI/89/95 RG w Brzostku z dnia 29 XII 1995r. w sprawie od-

wołania skarbnika gminy.   
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 8. 03. 95r. o samorządzie teryto-
rialnym na wniosek Przewodniczącego Zarządu, RG w Brzostku uchwala, 
co następuje: 
§ 1 Odwołuje się Panią Irenę Nosal ze stanowiska skarbnika gminy Brzostek 
      na jej prośbę. 

insp. d/s. RG Wanda Lisowska  
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Brzostku 

minna Biblioteka Publiczna w 
Brzostku składa się z WypoŜy-
czalni i czytelni dla dorosłych 

oraz Oddziału dla dzieci w Brzostku, 
4 filii bibliotecznych: w Grudnej 
Górnej, Januszkowicach, Kamienicy 
Górnej i Siedliskach Bogusz oraz 2 
punktów bibliotecznych w Nawsiu 
Brzosteckim i Głobikówce. 
 Księgozbiór na dzień 31.12.95 r. 
wyniósł 38.321 woluminów. W całej 
gminie przybyło więc w 1995r. 1052 
ksiąŜki. Nie jest to duŜo, ale więcej 
niŜ w latach poprzednich. Biblioteki  
wzbogaciły się o ksiąŜki dzięki zaku-
pom Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej w Tarnowie oraz własnym z 
budŜetu gminy. Mamy nadzieję, Ŝ w 
1996 roku zakupy ksiąŜek będą jesz-
cze większe (a przynajmniej nie 
mniejsze), poniewaŜ czytelnicy pro-
szą o nowości wydawnicze. Brak jest 
nadal literatury dla dzieci i młodzieŜy 
oraz aktualnych informatorów i ency-
klopedii. 
 W ubiegłym roku wypoŜyczono 
32.196 ksiąŜek (w Brzostku -19.882). 
Jest to mniej niŜ w 1994 r., a to dlate-
go, Ŝe biblioteka filialna w Siedli-
skach Bogusz przez 7 miesięcy była 
nieczynna z powodu urlopu macie-
rzyńskiego bibliotekarki. Z tego po-
wodu zaznaczył się teŜ spadek ilości 
czytelników. W 1995 r. biblioteki za-
rejestrowały 2.282 czytelników, w 
tym w Brzostku -  1.380. 
 WypoŜyczlnia i czytelnia dla do-
rosłych w Brzostku wróciły do daw-
nych pomieszczeń na parterze. Doko-
nano remontu podłóg i ścian oraz za-
montowano kraty w oknach i 
drzwiach. Zmiana ta udogodniła czy-
telnikom starszym i niepełnospraw-
nym dojście do placówki. 
 W celu popularyzacji ksiąŜek bi-
blioteki organizowały wystawki oko-
licznościowe ksiąŜek, wystawki prac 
dzieci, konkursy czytelnicze, lekcje 
biblioteczne, wycieczki do biblioteki 
gminnej. Zorganizowano spotkanie z 
pisarzem Andrzejem Grabowskim 
oraz prelekcje mgr Urszuli Szuster - 
instruktora Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej - w Szkole Podstaowej i w 
Zespole Szkół Rolniczych w Brzost-
ku. 

     

 
 
 

Marta Król 

Rok 1995 w Zespole Szkół 
Rolniczych w Brzostku 
espół Szkół Rolniczych jest je-
dyną szkołą średnią na terenie 
gminy Brzostek. Ma ona charak-

ter ponadlokalny z uwagi, Ŝe jest 
połoŜona na styku trzech woje-
wództw: tarnowskiego, krośnień-
skiego i rzeszowskiego. 
 Rok szkolny 1995/96 rozpoczęło 
585 uczniów w szkole bazowej i 
202 uczniów w filii Zasadniczej 
Szkoły Rolniczej w Dębicy. 
 Łącznie pracuje 57 nauczycieli 
przedmiotów ogólnych i zawodo-
wych oraz instruktorów do zajęć 
praktycznych. 
 Dziewczęta mogą kształcić się 
na poziomie zasadniczej szkoły w 
Zasadniczej Szkole Rolniczej w 
specjalności wiejskie gospodarstwo 
domowe lub na poziomie średnim w 
4-letnim Liceum Zawodowym o tej 
samej specjalności. Natomiast 
chłopcy mogą wybrać Zasadniczą 
Szkołę Mechanizacji Rolnictwa w 
specjalności operatora maszyn i 
urządzeń rolniczych. Po ukończeniu 
zasadniczych szkół zawodowych 
uczniowie mogą dalej kontynuować 
kształcenie na poziomie średnim w 
Technikum Rolniczym 3-letnim i 3-
letnim Zaocznym Technikum Rolni-
czym. 
 Uczniowie klas ósmych mogą 
takŜe podjąć naukę w Technikum 
Rolniczym 5-letnim szerokoprofi-
lowym. 
 Szkoła zamierza w nieodległej 
perspektywie czasu wprowadzić 
nowy typ szkoły - technikum agro-
biznesu, biorąc pod uwagę takie 
zapotrzebowanie społeczne zwią-
zane z nowymi trendami w rolnic-
twie i gospodarce Ŝywnościowej. 
 Posiadamy dobrze wyposaŜone 
pracownie dydaktyczne. Pełnowy-
miarowa sala gimnastyczna z ze-
stawem ćwiczeń siłowych daje 
moŜliwości pełnego rozwijania 
sprawności fizycznej. Do nauki 
jazdy słuŜą 3 ciągniki i 3 samo-
chody osobowe. 
 Zajęcia praktyczne prowadzą 
doświadczeni nauczyciele bardzo 
często z duŜą praktyką zawodową. 
Regularnie organizowane są wy-
cieczki do wzorcowych gospodarstw 
rolnych i instytucji pracujących na 
rzecz rolnictwa i gospodarki Ŝywno-
ściowej jako uzupełnienie realizacji 
szkolenia praktycznego w formie 
pokazu i wymiany doświadczeń. 
Praktyki śródroczne i wakacyjne  

gospodarstwach ekologicznych i kon-
wencjonalnych uczniowie nie tylko 
nabywaja umiejętności praktyczne, 
ale takŜe doskonałą znajomość języ-
ka niemieckiego. 
 DuŜym osiągnięciem szkoły jest 
systematyczna realizacja prioryteto-
wego zadania wychowawczego szko-
ły „Klasa gospodarcza szkoły”. W 
kaŜdy kolejny miesiąc inna klasa wraz 
z wychowawca podejmuje się pełnie-
nia roli gospodarza szkoły. Te klasy 
organizuja dyŜury, przeprowadzaja 
róŜne konkursy, zawody sportowe, 
apele i akademie szkolne, audycje 
nadawane przez szkolny radiowęzeł. 
Realizacja tego działania wzbogaca 
zajęcia szkolne i czyni je bardziej cie-
kawe dla uczniów. 
 MłodzieŜ szkolna wystawiła pro-
gram na doŜynki gminne, które odbyły 
się w Januszkowicach oraz przygoto-
wała uroczysty montaŜ słowno - mu-
zyczny na gminne obchody Święta 
Niepodległości. 
 W miesiącu kwietniu 1995 r. 
szkoła gościła przedstawicieli Pol-
sko - Amerykańskiego Programu 
Doradztwa Rolniczego p. Verne 
House - ekonomistę i p. Nick T. 
Place - doradcę. Odbyły się z tymi 
osobami odrębne spotkania z na-
uczycielami i uczniami. Natomiast w 
październiku  z okazji realizowania 
programu Roku Katyńskiego odbyło 
się spotkanie z przewodniczącym 
Wojewódzkiego Zwiazku Komba-
tantów p. Fenrychem i członkiem 
Związku Sybiraków p. Wiatr - Par-
tyką. W tym samym miesiacu szko-
ła podejmowała pisarza Ziemi Tar-
nowskiej p. Grabowskiego - autora 
tomików wierszy, licznych ksiąŜek 
dla dzieci i młodzieŜy, który zapre-
zentował swój dorobek literacki i 
rozmawiał z młodzieŜą na temat 
współczesnej poezji i jej roli w edu-
kacji  humanistycznej. 
 Uczniowie naszej szkoły biorą 
udział w róŜnych olimpiadach i kon-
kursach m.in. biorą udział w Olimpia-
dzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpia-
dzie Wiedzy o Solidarności, Olimpia-
dzie Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym, Olimpiadzie Histo-
rycznej, Olimpiadzie Młodych Produ-
centów Rolnych, Olimpiadzie Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych i Olimpia-
dzie Zdrowia. 
 W roku szkolnym 1994/95 dwóch 
uczniów szkoły: Anna Zięba i Mariusz 
Grygiel zakwalifikowali się na elimina-
cje centralne Olimpiady Młodych pro-
ducentów Rolnych, które odbyły

G Z 

odbywają w gospodarstwach rolnych 
indywidualnych lub wyjazdowe do Au-
strii i Niemiec. Na zagranicznych 
praktykach,     które    odbywają     się     
w 

 



WIADOMOŚCI  BRZOSTECKIE 

 7 

 

się w Siedlcach. 
 W Olimpiadzie Wiedzy o Solidar-
ności uczeń kl. II TR - 3 Grzegorz Kita 
zajął trzecie miejsce na szczeblu wo-
jewódzkim. 
 W związku z likwidacją zajęć po-
zalekcyjnych szkoła podjęła działania 
wychowawcze i społeczne, które mają 
na celu uzupełnienie tej dziedziny Ŝy-
cia szkoły. Tworzy się własną obrzę-
dowość i ceremoniał szkolny. NaleŜy 
do nich m. in. „Otrzęsiny”, Turniej 
Klas, Wydawanie gazetki szkolnej 
„Plotka”. 
 Szkoła posiada autokar i samo-
chód  „Nysę”, które słuŜą do przewo-
Ŝenia uczniów na zajęcia praktyczne i 
na wycieczki szkolne. Organizuje się 
duŜo wycieczek turystyczno - krajo-
znawczych i wyjazdów na spektakle 
teatralne. Dzięki temu uczniowie mo-
gą poznać piękno polskiej ziemi i jej 
zabytków. PręŜnie działa szkolne koło 
PTTK. 
 Bardzo aktywnie pracuje Rada 
MłodzieŜowa i Spółdzielnia Uczniow-
ska. Ta pierwsza jest organizatorem 
Ŝycia kulturalnego w szkole i koordy-
nuje realizację zasadniczego zadania 
wychowawczego - „Klasa - gospoda-
rzem szkoły”. Spółdzielnia Uczniow-
ska „Kłos” ma bogatą tradycję i sta-
nowi małą szkołę „biznesu”. Dostar-
cza ona pewne środki finansowe na 
rzecz działalności wychowawczo - 
opiekuńczej, jest sponsorem wielu 
konkursów, zawodów i innych imprez. 
 W dniu 24 lutego 1995 r. szkoła 
poniosła straty w wyniku poŜaru. Spa-
lił się budynek wraz z zapleczem so-
cjalnym, w którym realizowane były 
zajęcia praktyczne. Zaraz podjęto 
działania organizacyjne na rzecz 
stworzenia warunków do realizacji 
kształcenia praktycznego. Ponadto 
czynione są starania na rzecz odbu-
dowy bazy szkoleniowej. 
 Z tej okazji w kwietniu 1995 r. 
szkoła gościła dyrektora Departamen-
tu Min. R i G ś p. Jana Kowalskiego, 
który rozpoznał sytuację pod kątem 
odbudowy zaplecza warsztatowego. 
W wyniku tych zabiegów i działań wy-
konuje się dokumentację na inwesty-
cję pt. „Warsztaty szkolne i zaplecze 
hotelowo - konferencyjne”. Po jej 
ukończeniu i uzyskaniu środków fi-
nansowych planuje się rozpocząć 
pracę w drugim półroczu 1996 r. 
 Z takim problemem szkoła wcho-
dzi w rok 1996 i ma równocześnie 
nadzieję, Ŝe planowana inwestycja 
zostanie rozpoczęta zarówno dla jej 
dobra, jak teŜ i środowiska. 
 
Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych 

w Brzostku 
 

 

 

Praca Koła Wędkarskiego 
„Wisłoka” 

olski Związek Wędkarski Koło 
Wędkarskie Nr 29 „Wisłoka” w 

Brzostku działające na terenie gminy 
Brzostek w 1995 r. wykonało zary-
bienie wód następującymi gatunkami 
ryb: 
1. Zbiornik poŜwirowy Klecie. 

�karp selekt - 2440 kg na wartość 
7852 zł 

�szczupak wylęg Ŝerujący - 1500 
szt. na wartość 60 zł 

�karaś kroczek - 750 kg na wartość 
1200 zł 

razem: 9112 zł 
2. Rzeka Wisłoka. 

�głowacica wylęg Ŝerujący - 75000 
szt. na wartość 3750 zł 

�sandacz narybek - 1500 szt. na 
wartość 450 zł 

�lin narybek - 100 szt. na wartość 
62,50 zł 

razem: 4262,50 zł 
 W 1995 r. Koło zrzeszało 172 
członków i wykonało szereg przed-
sięwzięć w zakresie ochrony wód na 
terenie gminy. 

 

 

Co słycha ć w Przedszkolu 
Publicznym w Brzostku 

połeczno - Pedagogiczna funkcja 
przedszkola to opieka nad bez-
pieczeństwem, zdrowiem i prawi-

dłowym rozwojem dzieci, oraz pomoc 
rodzicom pracującym w zapewnieniu 
ich dzieciom opieki wychowawczej. 
Funkcją ta w Przedszkolu Publicznym 
w Brzostku w bieŜącym roku szkol-
nym objęto 63 dzieci. Nauczyciele 
sterujący działalnością tych dzieci 
przez organizowanie procesu dydak-
tyczno - wychowawczego to: Małgo-
rzata ŚliŜ, Kazimiera Lemek, RóŜa 
Maziarz, Alicja Niklewicz 
 Realizowane w czasie zajęć z 
dziećmi treści programowe stwarzają 
moŜliwość jednoczesnego realizowa-
nia róŜnorodnych zadań wychowaw-
czych. Taka okazja zdarzyła się w 
grudniu, gdzie przy współudziale ro-
dziców udało się nam zorganizować w 
przedszkolu „Wieczór wigilijny”. Dzie-
ci wspólnie z rodzicami zasiadły do 
stołu nakrytego białym obrusem, na 
którym leŜał opłatek i stała tradycyjna 
wieczerza wigilijna (barszcz czerwony 
z uszkami z grzybów, ryba, ciasto). 
Po części artystycznej przygotowanej 
przez dzieci nastąpiło wspólne łama-
nie się opłatkiem, składanie Ŝyczeń i 
spoŜywanie wieczerzy. W uroczysto-
ści wzięło udział 110 osób. Na uro-
czystość przybył św. Mikołaj, który 
obdarował dzieci słodyczami i zabaw-
kami. Mimo, Ŝe uroczystość przecią-
gnęła się do późnych godzin wieczor-
nych dzieci czuły się szczęśliwe, choć 
moŜe zmęczone. 
 Cieszy fakt iŜ potrzebę przysyłania 
do przedszkola swoich dzieci widzą 
nie tylko rodzice pracujący. W obec-
nym roku do naszego przedszkola 
uczęszcza 14 dzieci matek niepracu-
jących zawodowo. Rodzice interesują 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P S 

Koło Wędkarskie 
„Wisłoka”  

 

      � Wieczór wigilijny w przedszkolu  
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się rozwojem swoich dzieci. Zasięgają 
opinii o postępach swoich pociech w 
czasie kontaktów indywidualnych z 
nauczycielką, na zebraniach grupo-
wych. Chętnie uczestniczą w zaję-
ciach otwartych, gdzie mają moŜli-
wość porównania aktywności swojego 
dziecka na tle grupy rówieśników. 

 Rodzice skupiający się w Radzie 
Przedszkola pomagają w organizo-
waniu bazy przedszkola, Ŝywienia 
dzieci oraz w przygotowaniu uroczy-
stości przedszkolnych. Dzięki właśnie 
takiej pomocy w styczniu dzieci wspa-
niale się bawiły na balu przebierań-
ców. 
 W czasie pracy dydaktyczno - wy-
chowawczej duŜo uwagi poświęcamy 
na wzmacnianie więzi uczuciowej z 
rodziną. Dlatego teŜ w dniach po-
przedzających święto „Babci i Dziad-
ka” dzieci podejmowały w naszym 
przedszkolu kochanych „Dziadków”. 
Dziadkowie byli bardzo wzruszeni 
słuchając od swoich wnucząt Ŝyczeń 
prostych i szczerych. Dzieci obdaro-
wały swoich gości samodzielnie wy-
konanymi upominkami i ugościły cia-
stem i herbatą. Długo opowiadały o 
tym co robią w przedszkolu i chwaliły 
się swoimi pracami plastyczno - tech-
nicznymi. 
 W starym, ciasnym budynku dzie-
ci czują się dobrze, a świadczą o tym 
roześmiane buzie dzieci witających 
się ze swoimi paniami, które takŜe 
kochają pracę z dziećmi. Efekty tej 
pracy szerzej mogłoby obserwować 
tutejsze środowisko w nowym, ob-
szernym przedszkolu, na które od lat 
czekają dzieci. 
 

DYREKTOR 
Janina Bonarek 

 
 

Informacja z działalności 
Spółdzielni Kółek Rolniczych 

w Brzostku 
półdzielnia Kółek Rolniczych w 

Brzostku swoją działalność kon-
centruje głównie na następujących 
kierunkach: 

⇒ mechanizacji prac polowych, 
⇒ transporcie samochodowym i cią- 

gnikowym, 
⇒ produkcji sprzętu rolniczego oraz 

części zamiennych, 
⇒ remontach sprzętu rolniczego i 
środków transportowych, 

⇒ usługach tokarskich i ślusarskich, 
⇒ usługach remontowo - budowla-

nych 
⇒ działalności handlowej, 

  
  

⇒ przeglądach technicznych moto-
cykli, samochodów osobowych i 
cięŜarowych, ciągników i przy-
czep w ramach prowadzonej stacji 
diagnostycznej. 

Rok 1995 był dla spółdzielni rokiem 
trudnym. Rosnące koszty utrzymania, 
a zwłaszcza nośników energii, trud-
ności w zdobywaniu rynku zbytu, 
obowiązujący system podatkowy sta-
wiają naszą Spółdzielnię w trudnej 
sytuacji finansowej. Mimo występu-
jących trudności Zakład nasz poświę-
ca wiele czasu na nawiązywaniu kon-
taktów mających na celu pozyskanie 
nowych rynków zbytu. 
 Siłą motoryczną  Spółdzielni jest 
Zakład Usług Naprawczych, który 
jest jedynym dochodowym działem w 
Spółdzielni. Zakład ten prowadzi 
produkcję części zamiennych do ma-
szyn rolniczych oraz drobny sprzęt 
rolniczy. W 1995 r. wyprodukował i 
sprzedał: 55754 szt. zębów do kulty-
watora, 17430 szt. redliczki, 20524 
szt. jarzemka, 47 szt. pól brony, 298 
szt. przetrząsaczo - zgrabarek i wiele 
innych części do maszyn rolniczych. 
Ponadto wyprodukowano 123430 szt. 
noŜa do glebogryzarki, 3580 szt. le-
miesza do pługów. 
 Jednym z problemów jest sezo-
nowość produkcji. W okresie wiosen-
nym i jesiennym występuje wzmoŜo-
ny popyt na produkowane przez nas 
wyroby. Natomiast w okresie mar-
twym borykamy się z trudnościami 
związanymi ze zbytem. 
 Prowadzimy równieŜ działalność 
gospodarczą poprzez Zakład Usług 
Mechanizacyjnych w Nawsiu Brzo-
steckim na poziomie zapotrzebowania 
przez rolników. W dalszym ciągu no-
tujemy spadek zapotrzebowania na 
usługi polowe i transport ciągnikowy. 
Jedynie prace specjalistyczne takie 
jak oprysk upraw polowych, koszenie 
traw i kombajnowanie cieszą się jesz-
cze powodzeniem. 
 Zakład Remontowo - Budowlany 
kontynuował budowę przedszkola w 
ramach otrzymywanych środków pie-
nięŜnych na ten cel z budŜetu Gminy. 
Zakład ten prowadzi takŜe usługi na 
rzecz ludności poprzez wykonawstwo 
instalacji c. o., gazowych i wodnoka-
nalizacyjnych. 
 Załoga nasza wykazuje duŜe za-
angaŜowanie w pracy, notujemy coraz 
mniej usterek i  reklamacji  co  zosta-
ło  potwierdzone  w  wielu  kontro- 

lach dotyczących ładu, gospodarności 
oraz przygotowania sprzętu do po-
szczególnych akcji. 
 Największą jednak bolączką na-
szego zakładu są niskie płace. 
 

Starszy Specjalista 
 ds Pracowniczych 
Marek Karasiński 

 

 
 

orzystając z okazji zaproszenia 
do wypowiedzenia się na ła-
mach „Wiadomości Brzostec-

kich” - pozwolę sobie na nieco histo-
rii i dnia dzisiejszego prowadzonej 
działalności Banku Spółdzielczego w 
Brzostku. 
 Działające od 1880 roku Towa-
rzystwo Zaliczkowo - PoŜyczkowe w 
1917 roku przekształca się w insty-
tucję spółdzielczą, a w 1922 roku 
zmienia nazwę na Kasa Stefczyka, 
której głównym celem jest przyjmo-
wanie wkładów oszczędnościowych i 
udzielanie poŜyczek ludności wiej-
skiej. 
 Działalność Kasy Stefczyka była 
nieograniczona, a z jej kredytów ko-
rzystali wówczas kupcy i rzemieślni-
cy z sąsiednich powiatów, tj. Pilzna i 
Frysztaka. 
 Po wojnie w 1946 roku na nowo 
powstaje Kasa Stefczyka, która  w 2 
lata później z urzędu zostaje prze-
mianowana na Gminną Kasę Spół-
dzielczą, traci samodzielność i pra-
wo gromadzenia oszczędności na 
własny rachunek. Staje się agendą 
Narodowego Banku Polskiego. 
 Dopiero 1956 rok przynosi ru-
chowi spółdzielczemu korzystne 
zmiany. W rok później powstaje 
Związek Spółdzielni Oszczędno-
ściowo - PoŜyczkowych - a Gminna 
Kasa Spółdzielcza przyjmuje nazwę 
Kasa Spółdzielcza, której działal-
ność zostaje znacznie poszerzona. 
Kasa Spółdzielcza nie tylko udziela 
kredytów, lecz prowadzi rozliczenia 
finansowe jednostek uspołecznio-
nych i osób fizycznych, a takŜe 
gromadzi na rachunkach oszczęd-
nościowych i bankowych powaŜne 
środki pienięŜne. W związku z tak 
poszerzoną działalnością w 1966 
roku   Kasa   Spółdzielcza   przyj-
muje  nazwę   Bank   Spółdzielczy, 

S 

K 

Bank 
Spółdzielczy 
 
w Brzostku  
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lecz juŜ w 1975 roku z mocy  Ustawy 
przestaje funkcjonować Związek 
Spółdzielni Oszczędnościowo - Po-
Ŝyczkowych, a na bazie jego majątku 
i Banku Rolnego powstaje Bank Go-
spodarki śywnościowej, który dla 
Banku Spółdzielczego pełni funkcję 
Centrali ograniczając do minimum 
funkcje spółdzielcze banku. Z chwilą 
nowelizacji  prawa spółdzielczego w 
1990 roku - BGś przestaje pełnić 
funkcję Centrali, a o dalszej współ-
pracy z tym lub innym bankiem decy-
duje sam BS. Te Banki Spółdzielcze 
które posiadają odpowiedni kapitał 
działają samodzielnie, a mniejsze - 
jak w latach pięćdziesiątych kiedy 
funkcję Centrali pełnił Związek 
Spółdz. Oszczędnościowo - PoŜycz-
kowych szukają na ten wzór innych 
rozwiązań w wyniku czego powstają 
Gospodarcze Banki w formie Spółek 
Akcyjnych na zasadach spółdziel-
czych zrzeszające banki spółdzielcze. 

 I znów Bank Spółdzielczy jest samo-
dzielny, samofinansujący, zakres 
działania nieograniczony, lecz inne 
warunki gospodarcze, skromny kapi-
tał własny i zarządzenia Narodowego 
Banku Polskiego w zakresie tworze-
nia róŜnego rodzaju rezerw obowiąz-
kowych, ograniczenie kredytowania 
nie wszystkim bankom dają moŜli-
wość tworzenia nowych i samodziel-
nych struktur bankowych. Ponadto 
Ustawa z 24.VI. 1994 roku o restruk-
turyzacji BS i BGś nie daje swobody 
wyboru, ogranicza bankom obszar 
działalności, dyskryminuje te, które 
wcześniej się zorganizowały, bowiem 
nakłada na nie większe obciąŜenia 
finansowe, nie daje moŜliwości korzy-
stania z ulg podatkowych, jako Ŝe po-
zostają poza strukturą BGśSA. 
 Nastaje czas nie dobrego podziału 
Banków Spółdzielczych na te co przy 
BGś i te drugie - prawdziwa demo-
kracja. 
 Bank Spółdzielczy w Brzostku ja-
ko kontynuator idei spółdzielczych 
świadczy usługi finansowe dla ludno-
ści i jednostek gospodarczych z tere-
nu gminy. Głównym źródłem środków  
do działalności banku są wkłady 
oszczędnościowe ludności miejsco-
wego pochodzenia oraz środki pie-
nięŜne obsługiwanych jednostek go-
spodarczych na rachunkach banko-
wych. Prowadzone są róŜnego rodza-
ju lokaty bankowe, rachunki oszczęd-
nościowo - rozliczeniowe, tzw. konta 
osobiste, które otwierane są dla osób 
pełnoletnich mających stałe dochody i 
komu bank moŜe zaufać, Ŝe nie nad-
uŜyje moŜliwości jakie stwarzają rozli-
czenia bezgotówkowe. Za pośrednic-
twem tego konta  
 
 

moŜna zlecać bankowi dokonywanie 
w ustalonych terminach naleŜnych 
opłat za gaz, energię elektryczną, te-
lefon itp. Wszelkie rozliczenia finan-
sowe dokonywane są poprzez Krajo-
wą Izbę Rozliczeń - więc sprawnie, 
szybko i terminowo. 
 W zakresie kredytowania udzie-
lamy pomocy finansowej gotówkowej 
z okresem spłaty od 1 do 18 miesię-
cy, z róŜnym oprocentowaniem, bez 
zbędnego czasu wyczekiwania. Ofe-
rujemy kredyty preferencyjne z dopła-
tami do oprocentowania ze środków 
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa: na środki obrotowe do 
produkcji rolnej, inwestycje w zakresie 
rolnictwa, przetwórstwa rolno - spo-
Ŝywczego, usług dla rolnictwa oraz na 
finansowanie skupu i zapasów pro-
dukcji rolnej. Ponadto moŜemy udzie-
lać kredytów z zagranicznych linii 
kredytowych „Agrolinia”. Kredytujemy 
równieŜ zakupy ratalne artykułów 
przemysłowych. 
 Prowadzimy doradztwo finansowe: 
pracownicy banku udzielają klientom 
wszelkiej pomocy w doborze najlepiej 
dostosowanej do potrzeb i moŜliwości 
klienta - formy kredytowania lub innej 
usługi finansowej oraz w czynno-
ściach związanych z udzieleniem kre-
dytu. 

DYREKTOR BS 
G. Tomaszewska 

 

Koło Łowieckie „LIS” 

oło Łowieckie „LIS” w Brzost-
ku gospodaruje na dwóch ob-

wodach łowieckich tj. 53,54 ha. 
 Siedzibą koła jest własny domek 
myśliwski. Aktualnie posiadamy 30 
członków. Kołem kieruje Zarząd któ-
rego skład jest następujący: 
◊ Prezes  - kol. Eugeniusz Łazowski, 
◊ Łowczy - kol. Jan Szybist, 
◊ Sekretarz - kol. Stanisław Kobak, 
◊ Skarbnik - kol. Leopold Wojdyła. 
 Okres sprawozdawczy koła zamy-
ka się w dniu 31 marca. Związane to 
jest z zakończeniem sezonu łowiec-
kiego. Zadania koło realizuje w opar-
ciu o przepisy prawa łowieckiego 
oraz zatwierdzone plany hodowlane. 
Koło posiada urządzenia łowieckie 
tj.: ambony stałe, paśniki i posypy. 
Posiadamy takŜe poletka łowieckie, 
które spełniają funkcje zaporowe. 
 Temat kłusownictwa, wnykarstwa 
i innych przejawów szkodnictwa ło-
wieckiego nie jest obcy członkom i 
Zarządowi koła. 
 Zarząd   dokłada   starań  w  celu 
 

utrzymania przyjaznych stosunków z 
ludnością zamieszkałą na terenach 
uŜytkowanych łowiecko oraz propa-
guje wśród niej idee ochrony przyro-
dy i łowiectwa. 

Sekretarz 
Stanisław Kobak 

 
 

 

prywatnym za przekazane pieniądze, 
słodycze oraz odzieŜ dziecinną, z 
przeznaczeniem na wykonanie pa-
czek z okazji św. Mikołaja. Paczkami 
tymi zostały obdarowane dzieci z ro-
dzin wielodzietnych, biedne, chore 
oraz kilka osób starszych przez św. 
Mikołaja w kościele dnia 6 grudnia. 
Na pewno te skromne upominki 
sprawiły radość i miłe niespodzianki. 
 „Caritas” składa równieŜ podzię-
kowanie parafianom za ofiary pie-
nięŜne złoŜone do puszek przy ko-
ściele, które zostały przekazane do 
Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie w 
wysokości 610,30 zł na potrzeby ko-
ściołów wschodnich. 
Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne „Bóg zapłać”. 
 Informujemy równieŜ, Ŝe w 
okresie Świąt BoŜego Narodzenia 
rozprowadzono świece i kalenda-
rze. Uzyskany dochód w wysokości 
950 zł przekazano na potrzeby 
domów dziecka w Polsce. W za-
mian za tę ofiarność parafia 
otrzymała 4 bezpłatne miejsca na 
zimowisko w okresie ferii zimo-
wych. Miejsca te zostały przyznane 
dzieciom z rodzin wielodzietnych. 
 W dniu 20 grudnia 1995 r. w 
sali Domu Kultury w Brzostku 
urządzono wieczerzę wigilijną dla 
90 osób samotnych i chorych. Ini-
cjatorem spotkania był Gminny 
Ośrodek Opieki Społecznej w 
Brzostku i „Caritas”. Wigilijną 
wspólnotę ludzi w podeszłym wie-
ku, samotnych i chorych zaszczycił 
swoją obecnością proboszcz para-
fii ks. Czesław Szewczyk, kierow-
nik GOPS p. ElŜbieta Łukasik i 
prezes „Caritas” p. Krystyna Sza-
rek.  Wspólna  modlitwa  oraz  od-
czytanie  fragmentu  Ewangelii  
św.  były  wstępem  do tradycyjne-
go  łamania  się  opłatkiem  i  
składania  sobie  Ŝyczeń.  Spotka-
nie   to    cechowała   atmosfera 

K 

„Caritas” przy Pa- 
rafii  Rzymsko- 
katolickiej    w 

Brzostku  skła- 
da    serdeczne 

podziękowania kie- 
rownikom:   sklepów 

prywatnych w Brzostku, 
cukierni  „Liwocz”,  aptek, 

lekarzom   weterynarii   oraz  osobom  

„Caritas”  

w Brzostku  
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rodzinna, wzajemnej Ŝyczliwości i 
serdeczności. Wszystkim którzy po-
mogli nam w przygotowaniu posiłków 
wigilijnych składamy serdeczne po-
dziękowania. 

 Ponadto w dniu 21 stycznia br. 
„Caritas” zorganizował wieczór kolęd, 
w którym udział wzięli zaproszeni 
księŜa z naszej parafii i nasz rodak 
ks. Bogdan Stanaszek, zaproszone  
dwie panie z  Zespołu Modlitewnego z 
Kołaczyc. panie z Zespołu Synodal-
nego. p. Z. Rogala i członkinie „Cari-
tasu”. Atmosfera była bardzo miła i 
serdeczna. 
 Zapraszamy wszystkich chętnych 
do włączenia się do pracy w „Carita-
sie” słuŜąc ludziom potrzebującym 
pomocy. 

Krystyna Szarek 

 
 
 

 
 
 
 
 
1.Dzieci pod kierunkiem nauczycieli 

brały udział w drugiej edycji obcho-
dów 600 lecia nadania praw miej-
skich Małemu Brzostkowi i szkoła 
zajęła I miejsce w gminie. 

2.Nauczyciele SP. w Brzostku zorga-
nizowali Gminno-Dekanalne spo- 
tkanie młodzieŜy z udziałem Dzie-
kana Dekanatu, księdza Proboszcza, 
Wójta Gminy Brzostek, Komendan-
ta Policji, nauczycieli, księŜy kate-
chetów, młodzieŜy z całego dekana-
tu. Grupa wiekowa uczniów z kl IV-
VIII pod kierunkiem nauczycieli 
prezentowała ciekawą część arty-
styczną: piosenki, wiersze, tańce. 

3.Rada Rodziców przy pomocy na-
uczycieli zorganizowała Bal Sylwe-
strowy. Dochody w znacznej części 
(24 mln starych zł) przeznaczono na 
zakup drewna na dach. 

4.W miesiącu grudniu nauczyciele 
zorganizowali „Jasełka”, „Opłatek” 
dla dzieci i nauczycieli. 

5.Przygotowano i prezentowano czte-
ry przedstawienia teatralne: 

�„Babski wybór” - na podstawie K. 
Przerwy - Tetmajera, 

�„Spotkanie z poezją Jana Brze-
chwy”,   

�„Powtórki z lektur” - fragmenty 
„Małego księcia” A. Saint - Exupé- 
ryego, „KrzyŜaków” H. Sienkiewi-
cza, „Balladyny” J. Słowackiego, 
„W pustyni i w puszczy” H. Sien-
kiewicza, 

�„Las”- widowisko proekologiczne. 

6.Dzieci brały udział w szkolnych, 
rejonowych, wojewódzkich olim-
piadach przedmiotowych z poszcze-
gólnych przedmiotów. 

 

 

przedmiot imię i nazwisko 
nauczyciela 

udział 
uczniów 

           woje- 
rejon   wódz- 
            two 

j. polski 

matematyka 

chemia 

geografia 

biologia 

A. Kobak-Hunia 

A. Krajewski 

T. Kłęk 

Z. Ramut 

J. Zygmunt 
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Uczeń kl. VIIIa Synowiecki Rafał za-
jął I miejsce w rejonie Dębica i brał 
udział w Wojewódzkim Konkursie 
Biologicznym. 

7.Nauczyciele przygotowali młodzieŜ 
do Konkursu Poezji K. K. Baczyń-
skiego. Uczennica kl. VIII Alicja 
Kolbusz zajęła I miejsce w woje-
wództwie i brała udział w Konkursie 
Ogólnopolskim w Płocku gdzie 
otrzymała dyplom z wyróŜnieniem. 

8.Grupa wiekowa kl. VI - VIII brała 
udział w rejonowym plenerowym 
Konkursie Malarskim. Uczennica kl. 
VI A. Krajewska otrzymała wyróŜ-
nienie za plakat „PoŜary”. 

9.Uczniowie SP. Brzostek brali udział 
w gminnych, rejonowych, woje-
wódzkich zawodach sportowych 
zajmując czołowe lokaty. Na szcze-
gólną uwagę zasługują następujące 
osiągnięcia: 

� I miejsce w gminnych zawodach 
sztafetowych, 

� I miejsce w gminnych zawodach 
piłki ręcznej, 

� I miejsce w gminnym turnieju ha-
lowej piłki noŜnej, 

� II miejsce w rejonowych rozgryw-
kach w koszykówkę, 

� III miejsce w rejonowych roz-
grywkach w halowej piłce noŜnej, 

� III miejsce w rejonowych roz-
grywkach w mini piłce noŜnej, 

� I miejsce w X Gminnych Igrzy-
skach MłodzieŜy Szkolnej. 

10.W szkole redagowany jest „Mer- 
kuriusz szkolny” który zgodnie z 
tradycją umoŜliwia młodym adep-
tom pióra pierwsze powaŜne zmaga-
nia ze słowem. Tematyka skupia 
skupia się wokół egzystencji czło-
wieka, jego miejsca w przyrodzie, 
wartości jakie powinniśmy pielę-
gnować. 

11.Na wniosek wizytatora KO na-
uczyciel zpt Józef Nosal wykonał 
społecznie na komputerze szkolnym 
ewidencję kadr pracowników oświa-
ty gminy Brzostek.( „EWIKAN”). 

12.DuŜym osiągnięciem szkoły jest 
99% start uczniów do szkół ponad-
podstawowych w tym 60% do li-
ceum i technikum. 

 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej 

w Brzostku 
 

Jak min ął rok w kulturze...   

iele moŜna by napisać na ten 
temat, gdyŜ w minionym roku 
w brzosteckim Domu Kultury 

jednak coś się działo. Nie będę 
więc przypominać tego o czym juŜ 
pisaliśmy na łamach tej gazety, 
lecz spróbuję opisać cztery impre-
zy, które moim zdaniem zostały 
jakoś pominięte milczeniem, a zo-
stały zorganizowane przez Cen-
trum i wcale nie były takie złe.  
 Pierwsza to Turniej Gmin Brzo-
stek-Wiśniowa  - duŜa impreza 
plenerowa, rekreacyjno - sportowa 
zorganizowana pod koniec waka-
cji. Wtedy to mieszkańcy Brzostku 
mieli moŜliwość, chyba po raz 
pierwszy, poznać smak lotu pta-
kiem (helikopterem) i z góry zoba-
czyć swoje miasteczko. Ale o tym 
juŜ pisaliśmy. Chciałam tu jednak 
przypomnieć o jednym bardzo 
waŜnym a słabo opisanym punkcie 
tej imprezy, tj. loterii fantowej.  
 OtóŜ dawniej loterie fantowe 
często były organizowane na ta-
kich imprezach jak festyny, czy 
turnieje. Potem jakoś zanikły, a 
ostatnio znów stały się modne. I 
nie prawdą jest, Ŝe dzisiaj ludzie 
są mniej hojni. Przeciwnie, a to 
widać na przykładzie Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
 Organizując loterię nie mieli-
śmy Ŝadnych trudności z otrzyma-
niem fantów. Ograniczyliśmy się 
jedynie do zbierania fantów po na-
szych brzosteckich, prywatnych 
sklepach, a efekty były wręcz za-
skakujące. Nie  spodziewaliśmy  
się  takiej  hojności  i  zrozumienia 
ze  strony  handlowców. 

W 

Jak 
pracowała 

Szkoła 
Podstawowa 
w Brzostku 

w roku szkolnym 1994/95 
         (ponadprogramowo) 
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Niebywałą popularnością cieszyła się 
sprzedaŜ losów. Stoisko z loterią fan-
tową było chyba najbardziej oblega-
nym stoiskiem na tej imprezie. I co 
dziwniejsze wszystkie losy zostały 
sprzedane, poniewaŜ za jedyne 10 
tys. starych złotych moŜna było wy-
grać bardzo cenne nagrody. Myślę, 
Ŝe częściej naleŜy organizować takie 
loterie, jest to bowiem niebywała 
atrakcja.  

 Druga sprawa, to zupełnie pomi-
nięte i zapomniane Gminne DoŜynki 
w  Januszkowicach. To, Ŝe tegorocz-
ne DoŜynki odbyły się w Domu Ludo-
wym w  Januszkowicach jest zasługą 
tamtejszych mieszkańców, którzy 
przez całe lato „nachodzili” wójta z 
prośbą, aby u nich odbyły się doŜynki. 
Myślę, Ŝe zasługują na podziw i 
uznanie. Wszyscy wiedzą, Ŝe organi-
zacja tego typu imprezy wiąŜe się z 
duŜym wkładem pracy społecznej, a 
mieszkańcy Januszkowic sami zabie-
gali o nią. Chcieli, aby u nich teŜ się 
coś działo i naleŜy im to policzyć za 
duŜy plus zwłaszcza, Ŝe do DoŜynek 
przygotowali się solidnie. Tamtejsza 
młodzieŜ zajęła I miejsce w Konkursie 
Wieńca DoŜynkowego.  
 UwaŜam, Ŝe niejedna wieś chcia-
łaby się poszczycić tak zorganizowa-
ną młodzieŜą i tak aktywnym Kołem 
Gospodyń  Wiejskich jak Januszkowi-
ce i Opacionka.  
 Inną imprezą zasługującą na przy-
pomnienie były Obchody Święta Nie-
podległości - 11 Listopada. Tu wyraź-
nie widać było współpracę takich or-
ganizacji brzosteckich jak: Związku 
Byłych Więźniów Politycznych Pol-
skiej Rzeczpospolitej (który wtedy 
właśnie poświęcił swój nowy sztan-
dar), Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej i Zespołu Szkół Rolni-
czych w Brzostku.  
 Impreza rozpoczęła się Mszą św. 
w kościele, w czasie której śpiewał 
chór parafialny, a młodzieŜ pod kie-
runkiem pani katechetki przedstawiła 
rys historyczny walki Polaków o nie-
podległość. Następnie zapalono zni-
cze i złoŜono wiązanki kwiatów pod 
Pomnikiem i tablicami pamiątkowy-
mi. Później na deskach sceny w 
GOK-u po licznych wystąpieniach i 
przemówieniach młodzieŜ z Zespołu 
Szkół Rolniczych dała przepiękny 
występ. Było to widowisko słowno - 
muzyczne wyreŜyserowane przez 
mgr Annę Hudyma. W tym miejscu 
naleŜy dodać, Ŝe fakt, iŜ dekoracja 
sceny ponoć nie była najlepsza - jak 
w sposób wielce uszczypliwy pisze 
się w ostatnim numerze Wiadomości 
w dygresji o „orle bez nóg” - moŜna 
było pominąć milczeniem.  Zwłasz-
cza,  Ŝe  wiadomo było, iŜ organiza-
torem tej  
 

imprezy nie był wyłącznie Dom Kultu-
ry. Niemałe zasługi wniósł w nią Pre-
zes Związku Byłych Więźniów Poli-
tycznych Polskiej Rzeczpospolitej mgr 
Tadeusz Kopacz, który był głównym 
inicjatorem, a więc i organizatorem tej 
imprezy. Dobrze, Ŝe są w Brzostku 
tak aktywni działacze jak p. Kopacz.  
  Wreszcie ostatnią imprezą, którą 
pragnę przybliŜyć czytelnikom Wia-
domości - to „Andrzejki dla dzieci i 
młodzieŜy”. Uczestniczyło w niej po-
nad pięćdziesięcioro dzieci w wieku 5 
- 14 lat. Była nie tylko dyskotekowa 
muzyka lecz gry i zabawy andrzejko-
we, wróŜenie z kart, tradycyjne lanie 
wosku i inne. Dzieci bawiły się zna-
komicie.  
 To tylko niektóre z licznych imprez 
jakie odbyły się w minionym roku w 
budynku Domu Kultury.  
 Podsumowując naleŜy stwierdzić, 
Ŝe było sporo zamieszania wokół 
brzosteckiej kultury - moc krytyki i złej 
oceny, czego wyrazem był dwukrotnie 
ogłoszony konkurs na Kierownika 
Centrum.  

E. Michalik   
 
 

Jak minął rok 
w Kole Gospodyń...  

iniony rok 1995 nie róŜnił się 
wiele od lat poprzednich. Ozna-
cza to mniej więcej, Ŝe działal-

ność naszego Koła nie osłabła w sto-
sunku do lat ubiegłych. To dobrze, bo 
zawsze była to działalność pręŜna.  
 Tradycją juŜ stały się takie impre-
zy jak: Dzień Babci, Dzień Kobiet, 
Andrzejki, Wieczór Wigilijny no i 
oczywiście, wycieczki. Zawsze udaje 
się nam zorganizować przynajmniej 
dwie w roku, a czasem więcej. Są to z 
reguły wycieczki religijne do sanktu-
ariów i kościołów zabytkowych lub 
szkoleniowe (organizowane wspólnie 
z ODR do Zakładów Doświadczal-
nych) oraz turystyczne, mające na ce-
lu zwiedzanie pięknych regionów na-
szego kraju.  
 W tym roku niezwykle udaną była 
wycieczka do Kałkowa ww okolice 
Gór Świętokrzyskich, o czym zresztą 
pisaliśmy na łamach tej gazety.  
 Rok 1995 zapisał się w naszym 
Kole tak waŜną datą jak 15 X, kiedy 
to uroczyście obchodziliśmy 90-tą 
rocznicę urodzin naszej członkini Ma-
rii Szybowicz (o czym równieŜ była 
wzmianka w tym czasopiśmie).  
 Tak  jak  kaŜdego  roku  brałyśmy 
udział w Gminnych DoŜynkach, które 
tym razem miały miejsce w Janusz-
kowicach. W konkursie na najładniej-
szy wieniec doŜynkowy nasze Koło 
zajęło trzecie miejsce. Za pieniądze 
uzyskane w nagrodę uzupełniyśmy 
nasz sprzęt gosp. domowego. 

 Jednak najbardziej cieszy nas fakt, 
Ŝe przez cały ten rok mogłyśmy się 
spotykać w miejscowym Domu Kul-
tury, wspólnie planując i organizując 
imprezy. I ta współpraca układała się 
nam bardzo dobrze.  
 

Zarząd KGW Brzostek 
 
 

Spotkanie witaj ące 
Anno Domini 1996 rok 
 

 
 

 
stycznia 1996 roku uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku prezentowali na scenie 

Gminnego Domu Kultury misterium 
poetycko - muzyczne pt. „BoŜe Naro-
dzenie” w reŜyserii p. Jadwigi Batyc-
kiej, p. Wiktorii Łazowskiej z muzyką 
p. Janusza Łąckiego. Wykonawcą 
dekoracji była p. Ewa Samborska. 
Obsługa techniczna p. Józef Nosal i 
uczeń Grzegorz Kłęk. Uczestnicy Ko-
ła śywego słowa śpiewali do nowo 
narodzonego Dzieciątka. Rytmiczne, 
wpadające w ucho melodie kolęd i ich 
optymistyczne przesłanie „... spójrz 
tam jasna gwiazda lśni i mówi nam 
gdzie iść...” choć na chwilę pozwoliło 
odsunąć myśli krąŜące nieustannie 
wokół codziennych szarych, trudnych 
spraw. 
 Na spotkanie przybyli: wójt Jan 
Chmura, członkowie Zarządu: Jan 
Nykiel, Antoni Trychta, Jan Krajewski, 
proboszcz Parafii ks. Czesław Szew-
czyk, katecheci - ks. Antoni Łagoda, 
ks. Krzysztof Mielec, niektórzy radni, 
sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
prezesi zakładów, kierownik Ośrodka 
Zdrowia - Danuta Stanek, komendant 
Policji - Jan Łazowski, były przewod-
niczący Rady Gminy - Wiesław Sta-
naszek i inni społecznicy. Sala kinowa 
była wypełniona po brzegi. 
 Po przedstawieniu pracownicy 
Gminnego Domu Kultury zorganizo-
wali spotkanie witające Anno Domini 
1996 rok. Przy świecach i lampce 
szampana przewodnicząca Rady 
Gminy Maria Przebięda powitała 
przybyłych gości z gminy Brzostek. - 
„śyczę wszystkim, aby się udało czy-
nić miejsca pracy przyjaznymi. Niech 
działalność Waszą społeczeństwo 
odbiera jako słuŜbę pełną poświęceń. 
SłuŜba czyni człowieka większym. 
Przez wszystkie 365 dni cieszcie się 
zdrowiem, humorem, przyjaźnią, 
bądźcie wyrozumiali, nie starajcie się 
posiadać wyłącznego monopolu na 
nieomylność. Niech ten rok będzie 
szczęśliwy.” 

redakcja   

M 

14 

Czyńcie  
miejsca pracy  
przyjaznymi  
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Z BRZOSTKU RODEM Z BRZOSTKU RODEM Z BRZOSTKU RODEM Z BRZOSTKU RODEM . . .. . .. . .. . .

Pani Maria Szybowicz 
z domu Mucha  

 
„Miło ść rodzinna jest jak powiew wiosny  

wiecznie młodzieńcza i pełna uroków”  
 

ędziwa matka, babcia, prababcia i pra-pra-babcia z 
ogromnym rozrzewnieniem wspomina lata swojej 

młodości spędzone ze swoją rodziną w Brzostku.  
 Opowiada o swoim domu rodzinnym, który usytuowany 
był pod górką przy głównej szosie wiodącej do Jasła - dzisiaj 
jest to posesja p.p. Szarków. Opowiada o swoim ojcu, który 
długie lata przebywał w Ameryce, a później prowadził trafikę. 
Wspomina matkę ciągle krzątającą się po domu, swoje dwie 
siostry, koleŜanki przyjaciół.  
 Doskonale pamięta czasy przedwojenne i wspólne spo-
tkania z koleŜankami, imieniny, herbatki, przyjęcia. Bardzo 
oddanego ojca, kochającego dzieci z pierwszego małŜeństwa 
(dwie córki i dwóch synów), oraz dwie córki Irenę i Alicj ę - z 
drugiego małŜeństwa.  
 Pani Maria Szybowicz wyszła za mąŜ za wdowca i wy-
chowała sześcioro dzieci - z łezką w oku wspomina ogromną 
pogodę ducha męŜa, jego takt, oddanie rodzinie i szczerą 
prawdziwą miłość.  
 Jan Szybowicz był 
Piłsudczykiem i Legioni-
stą. Za udział w I wojnie 
światowej odznaczony był 
KrzyŜem Niepodległości, 
oraz KrzyŜem Virtuti Mi-
litari. Pamiątkowe zdjęcia, 
albumy, ksiąŜki przecho-
wywane są z całym piety-
zmem i z dumą pokazy-
wane. Nic dziwnego - mit 
o wspaniałym Polaku, 
męŜu i oddanym ojcu 
przekazywany jest w ro-
dzinach wywodzących się 
z korzeni p.p. Marii i Jana 
Szybowiczów, w rodzi-
nach córek Ireny i Alicji 
Staniszewskiej , oraz 
wnuków i wnuczki p. Bo-
Ŝeny Stokłosowej.  
 Wspomina p. Maria 
trudy wojny, wysiedlenie 
 
 

do Skurowej, powrót do zniszczonego domu, swój sklep 
bławatny ulokowany w obecnym budynku rozlewni wód 
gazowanych i cięŜkie czasy powojenne kiedy to niszcze-
nie prywatnej inicjatywy dosięgło i jej rodzinę. Podatki i 
domiary doprowadziły do zamknięcia sklepu. Później pra-
ca w sklepie spółdzielczym GS u p. Stanisława Szybista 
(zięcia). Z tamtych lat wspomina p. Traciłowskiego, Le-
opolda Chwala, nauczyciela Kazimierza Ratowskiego, Ja-
na Grzesiakowskiego, Władysława Kruszynę, nauczyciel-
kę Helenę Kopczyńską i p. Maciejkową.  
 Szczególnie gwarno bywało na Jana kiedy to znajomi i 
przyjaciele zajeŜdŜali bryczkami i świętowali z solenizan-
tem. Wypiekała  pani Maria wspaniałe ciasta, torty i pącz-
ki, a jej przepisami do dziś szczycą się córki i wnuki.  
 W tym roku kończy 92 lata, ma duŜą kochającą rodzi-
nę, 10 wnuków, 16 prawnuków i 3 pra-pra-wnuki. W 
Brzostku, w Ośrodku Zdrowia pracuje jej ukochana 
wnuczka p. BoŜena Stokłosa, lekarz pediatra, która tro-
skliwie opiekuje się zdrowiem Babci.  
 DuŜo jeszcze moŜna by było pisać o pięknej miłości 
rodzinnej, która jest ostoją na późne lata Ŝycia. Pani Ma-
ria mówi: „Kocham ich wszystkich, ale i oni o mnie zaw-
sze pamiętają”.  
 Odczuwa się w tej rodzinie wielką miłość i odpowie-
dzialność wszystkich za wszystkich.  

    Z. Rogala. 
 

 
 
 

 

S 

� p. Jan Szybowicz i Jego koledzy Legioniśći 

          Kącik śyczeń 
Redakcja zaprasza wszystkich chętnych do składania na łamach naszej gazety Ŝyczeń swoim najbliŜszym. 
Tekst Ŝyczeń naleŜy przysyłać na adres redakcji. śyczenia będziemy przekazywać nieodpłatnie. 
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PIELGRZYM  

WIEDEŃ ITALIA RZYM  

 

 

 

 
 
Sprawozdanie i spostrze Ŝenia  z uczestnictwa w pielgrzymce do Włoch od 23 września do 1 października 1995 r. zor-
ganizowanej przez Duszpasterstwo Pielgrzymkowe „PIELGRZYM” przy parafii Katedralnej Rzeszów 35 - 326 al. Sikor-
skiego 21, tel. (17) 422-62, tel/fax (17) 62-64-58, kierownik - Mazur Henryk, przewodnik - Chudy Katarzyna. 
Koszt:  210 000 lirów, 80 dolarów i 75 zł. 

Wstęp 
łowo pielgrzymka znaczy o wiele 
więcej niŜ zwykła wycieczka tury-
styczna. Tu chodzi nie tylko o 

przeŜycia estetyczne, ale przede 
wszystkim duchowe, bo i te wszystkie 
wspaniałości, które mieliśmy moŜ-
ność oglądać stworzone były przez 
artystów równieŜ na Chwałę BoŜą. 
Ale i one przeminą o czym mogliśmy 
się przekonać oglądając ruiny Staro-
Ŝytnego Rzymu, bo przy końcu na-
szego Ŝycia liczyć się będzie to tylko 
jakeśmy to Ŝycie przeŜyli i cośmy 
uczynili jednemu z tych najmniej-
szych. 
Vanitas vanitatum et omnia vanitas. 

Uczestnicy 
czestników pielgrzymki było 50 
osób (40 w autokarze, 10 w mi-
krobusie). Pielgrzymi to ludzie z 

róŜnych stron diecezji rzeszowskiej - 
większość to parafia Brzostek. Pod 
względem zawodów i wykształcenia 
stanowili róŜnorodność. Nikt się jed-
nak nie wywyŜszał i wszyscy po za-
poznaniu czuli się jak bracia i siostry 
w Chrystusie. Duchowymi przewodni-
kami pielgrzymki byli księŜa: ksiądz 
proboszcz z Brzostku Czesław Szew-
czyk, oraz jego siostrzeniec ksiądz 
Ryszard Pluta. Oni teŜ odprawiali co-
dziennie Mszę św. koncelebrowaną a 
liturgię Słowa sprawowali na zmianę 
uczestnicy pielgrzymki. 

Msze św. 
i inne nabo Ŝeństwa 

23 IX Kościół parafialny Brzostek (na 
rozpoczęcie pielgrzymki). 
24 IX Wiedeń - kościół na Kahlenber-
gu wraz z księdzem i grupą młodzieŜy 
z Wadowic. 
25 IX Kościół w San Marino. 
26 IX Kaplica domku nazaretańskiego 
w Loreto. 
27 IX Cmentarz Ŝołnierzy polskich 
Monte Cassino wraz z warszawską 
pielgrzymką i ich kapłanem z parafii 
pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. 
28 IX Rzym - prywatna kaplica sióstr 
zakonnych, ul Corda - cordi 13. 
29 IX Katakumby św. Kalixta przy Via 
Appia antiqua. 
 

 
 
 
30 IX Jedna z kaplic bazyliki św. An-
toniego w Padwie. 
1 X Słowacja „Trenczyn” w kościele 
sióstr zakonnych (na zakończenie 
pielgrzymki. 
Inne naboŜeństwa odprawiane w au-
tokarze to godzinki, pieśni religijne, 
róŜaniec (prowadzony przez uczestni-
ków pielgrzymki) nieszpory. 
Oprawa muzyczna:  p. Chudy Kata-
rzyna z gitarą. 
Oprócz tego był czas na wesołą roz-
rywkę dla odpręŜenia. 

Trasa  
Brzostek - Cieszyn - Bratysława - 
Wiedeń - Wenecja - San Marino - Lo-
reto - AsyŜ - Rzym - Wypad na Monte 
Cassino - Florencja - Padwa - Tren-
czyn - ChyŜne - Brzostek. 

Materiały z pielgrzymki  
ie będę się tutaj bawić w szcze-
gółowy opis zabytków, ograniczę 
się tylko do tych, które wg. mnie 

zasługują na uwagę. Pielgrzymi za-
kupywali w róŜnych miejscach kolo-
rowe prospekty w języku polskim, a 
takŜe niektórzy czynili notatki tego co 
mówili przewodnicy. Poza tym nasza 
pielgrzymka była przez kierownika 
filmowana i prawie wszyscy zostali 
zaopatrzeni w kasety VIDEO na 4 go-
dziny oglądania. 

Jazda autokarem 
edziemy przez Czech, a następnie 
przez Słowację. W Trenczynie na 
wysokiej górze usytuowany za-

mek. DojeŜdŜamy do stolicy Słowacji 
Bratysławy, gdzie zatrzymujemy się 
na nocleg i jemy kolację, a rano śnia-
danie. Do Wiednia 30 km, po drodze 
na łące para bocianów. 

Wiedeń 
iasto czyste, schludne, pełne 
parków, kwietników, zieleni. 
Zwraca moją uwagę nowocze-

sna spalarnia odpadów. Dunaj szeroki 
mniej więcej tak jak Wisła pod Kra-
kowem, nie jest modry, ale czysty. 
Równolegle biegnie jego stare koryto, 
po którym teŜ płyną statki. Piękny jest

 
 
pałac i park w Schönbrunnie z wodo-
tryskiem i obeliskiem z orłem napole-
ońskim. Tu odbywał się kongres wie-
deński w 1815 r. W parku tym znala-
złem drzewo brzost czyli wiąz górski 
od którego wywodzi się nazwa 
BRZOSTEK. Przechodziliśmy przez 
pałac cesarski Hoffburg - dziś siedzi-
ba prezydenta wybieranego tu co 6 
lat. Po dziedzińcu kursują doroŜki. 
Pałac ten stanowi precium afectionis 
dla Austriaków ale nie dla Polaków. 
Przypomniał on nam długotrwałą 146 
lat trwającą niewolę naszych połu-
dniowych terenów od 1772 r. do 1918 
r.  Austria brała udział w 1 i 3 rozbio-
rze Polski.  

cdn.  

S 

U 

N 

J 

M 

motto: Ars longa 
            Vita brewis 

Biuletyn Informacyjny opracowa-
ny przez najstarszego pielgrzyma 
Szczepańskiego Aleksandra  

z Brzostku 88. 

cioci Heli  
 * * *  
Posrebrzone  
stare kobiety  
nawijają godziny samotne  
na szare kłębki dni  
 

Pochyleniem ukrywają  
Ŝe niedowidzą świata  
Ŝe go niedosłyszą  
 

Wieczorami  
sam na sam z płochliwym sercem  
z kocim ciepłem na kolanach  
z coraz cięŜszymi powiekami  
wyjmują talię sfatygowanych 
fotografii  
by wciąŜ od nowa układać  
tamtej młodej kierowej damie  
dawno minione spełnione pasjanse  
 

Miło ść dzieci śmiech  
listy podróŜe romanse  
 

Rankiem  
drepczące po mleko chleb  
posrebrzone staruszki  
wyrozumiałe dla świata  
głuchego na ich wołanie  
wybaczają mu  
Ŝe juŜ im się nawet  
nie kłania  

Barbara KręŜołek - Paluchowa  
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amiętajmy jak waŜny jest miły i 
uprzejmy głos podczas rozmowy 
telefonicznej. 

 Nie zwracamy się do naszego 
rozmówcy tonem ostrym i szorstkim. 
Grzeczność wymaga takich słów jak 
„dzień dobry”, „do widzenia”, „proszę”, 
„przepraszam”, „dziękuję”. Traktujmy 
pobłaŜliwie pomyłki, kaŜdemu prze-
cieŜ się zdarzają. JeŜeli rozmowa nie 
przebiega po naszej myśli, rozmówca 
nie zawsze bywa uprzejmy, starajmy 
się zakończyć ją w sposób świadczą-
cy o naszej kulturze. Wielkim nietak-
tem jest odłoŜenie słuchawki gdy dru-
ga strona nie skończyła jeszcze roz-
mowy. 
 Rozmowę kończy osoba, która ją 
rozpoczęła. JeŜeli rozmowa zostanie 
przerwana, grzeczność wymaga aby 
ponownie zatelefonował ten kto ją 
rozpoczął. 
Pamiętajmy: 

� zawsze przedstawia się pierwszy 
ten kto rozpoczyna rozmowę, 

� pytanie „z kim rozmawiam” - to 
nieeleganckie, 

� jeŜeli rozmowa telefoniczna nie 
jest zwykłą pogawędką towarzy-
ską, wymaga przygotowania, 

� kończąc rozmowę upewnijmy się 
czy nasz rozmówca wszystko zro-
zumiał, 

� jeŜeli telefon dzwoni nie w porę, 
przeprośmy i zaproponujmy prze-
sunięcie rozmowy na później, 

� nie nękajmy naszych rozmówców 
w porze, o której zazwyczaj jada 
się posiłki, 

� uporczywe dzwonienie jest nie-
grzeczne. 

 Nie wszyscy z Państwa mają tele-
fon. Jego brak bywa dokuczliwy. Za-
zwyczaj załatwiamy sprawy korzysta-
jąc z telefonu sąsiadów. Powinniśmy 
wiedzieć, Ŝe nawet bardzo uprzejmy i 
Ŝyczliwy moŜe mieć dość częstego 
naruszania spokoju. Rozmowy są 
kosztowne, trzeba pamiętać o ich 
uregulowaniu. Nie jest nietaktem, je-
Ŝeli właściciel telefonu delikatnie 
upomni się o zapłatę. 
 Tak więc, nawet wtedy kiedy pod-
czas rozmowy telefonicznej nie mo-
Ŝemy spojrzeć sobie w oczy bądźmy 
mili i wyrozumiali. 
 
 

 
 
 
 

 
� 

oczątek nowego roku zaczął się w 
brzosteckim Domu Kultury dość 

ciekawie. JuŜ w drugą niedzielę stycz-
nia młodzieŜ ze Szkoły Podstawowej 
w Brzostku  znakomicie przygotowa-
na przez nauczycielki: p. Batycką i p. 
Łazowską, zagrała na deskach sceny 
w GOK-u Misterium BoŜonarodze-
niowe (jasełka) w czterech aktach. 
Trzeba przyznać, Ŝe występ był bar-
dzo udany i podobał się publiczności. 
 Po przedstawieniu zaś, Rada Gmi-
ny wespół z Centrum Kultury Czytel-
nictwa i Sportu powitała Nowy Rok (z 
niewielkim, co prawda opóźnieniem) 
lampką szampana i serdecznymi Ŝy-
czeniami na sympatycznym towarzy-
skim spotkaniu. 
 

�� 
 następnym tygodniu znów 
mieliśmy przyjemność oglądać 

przedstawienie Jasełek - tym razem w 
reŜyserii p. Z. Rogali. W tym wyko-
naniu Jasełka były równie piękne i 
udane, mimo Ŝe grała w nich młodzieŜ 
o róŜnych zdolnościach aktorskich - tj. 
taka jaka się zgłosiła i chciała wystą-
pić (niektórzy z nich byli na scenie po 
raz pierwszy). Niemałe zasługi wniósł 
tu p. Aleksander Szczepański, który 
zaprojektował i wykonał stroje, oraz 
niektóre elementy scenografii, dzięki 
czemu przedstawienie zyskało swój 
urok. Nadmienić tu naleŜy, Ŝe grane 
było trzy razy. 
 

��� 
od koniec stycznia mieli swe 
święto seniorzy. Centrum Kultury 

wspólnie z brzosteckim KGW i Szko-
łą Podstawową zorganizowało tzw. 
„Dzień Babci i Dziadka”. Było to kar-
nawałowe spotkanie towarzyskie, jak 
niektórzy twierdzą: „Bal jak za daw-
nych czasów”. Dzieci przygotowały 
występ słowno - muzyczny i prze-
piękne laurki dla babci i dziadków. 
Panie z KGW przygotowały potrawy i 
wystrój stołów. Zespół p. Łąckiego 
uprzyjemniał czas grając stare, dobre 
przeboje. Wszyscy bawili się znako-
micie. Kto nie wierzy niech  zapyta 
tych co byli. 

 
 
 
 
 

���� 
 okresie ferii Dom Kultury 
otwarty był dla dzieci i mło-

dzieŜy niemal od rana do wieczora. 
MoŜna było tu oglądać filmy, zagrać 
w bilard lub szachy oraz zatańczyć 
przy muzyce dyskotekowej. Dyskote-
ki odbywały się prawie co drugi dzień 
a w ich czasie ciekawe konkursy. 
 Starsza młodzieŜ szkolna mogła 
wziąć udział w „Feriach z Wiadomo-
ściami”. Wszyscy, którzy chcieli 
uczestniczyć w tych zajęciach mogli 
się nauczyć jak powstaje gazeta lo-
kalna oraz sami współtworzyć gazetę. 
 Na zakończenie „Ferii w GOK-u” 
odbył się karnawałowy bal dla dzieci i 
młodzieŜy. 
 

����� 
prawdzie skończyły się ferie, 
ale w brzosteckim Domu Kul-

tury nadal gwarno i rojno. Trwają 
bowiem próby do „Misterium Wiel-
kiej Nocy” wg. scenariusza p. Z. Ro-
gali. Jest to sztuka dość trudna i po-
waŜna w związku z czym została za-
angaŜowana młodzieŜ starsza wieko-
wo tj. ze szkół średnich. Ma w niej 
równieŜ wystąpić chór mieszany czte-
rogłosowy składający się z około 
dwudziestu dorosłych osób. Oby 
cięŜka i mozolna praca zakończyła się 
sukcesem. 
  

Grajmy w Multi Lotka 
bsolutny szlagier na rynku 
amerykańskim, gra liczbowa 
nazywana KENO, od marca 

br. stanie się przebojem równieŜ w 
Polsce. Totalizator Sportowy na 
swoje czterdzieste urodziny ufun-
dował wszystkim którzy czują w so-
bie nutkę hazardu, wyjątkową grę. 
 Podstawowa róŜnica pomiędzy 
dotychczasowymi grami a Multi Lot-
kiem sprowadza się do tego, Ŝe juŜ 
w momencie losowania gracz, który 
trafnie wytypował liczby, będzie 
wiedział ile wygrał. 
 Pomiędzy Multi, DuŜym czy E-
xpress Lotkiem nie ma natomiast 
Ŝadnej róŜnicy w sprawach doty-
czących warunków otrzymania wy-
granych. Podstawą do wypłaty jest 
kupon, a wszystkie wygrane są 
wolne od podatków i innych opłat. 
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BON TON    

Uprzejmo ść 
    na linii  

K A L E N D A R I U M  
CENTRUM   KULTURY,  CZYTELNICTWA  I  SPORTU 
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Kto remontuje? 

„Jaki jest zakres prac remontowych, do przeprowadzenia 
których zobowiązany jest administrator budynku?” 
 

tym pytaniem Czytelnika zwróciliśmy się do Kierow-
nika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej p. Leszka Bieńka. Oto odpowiedź:  
    Poruszony problem reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 1994 
roku o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszka-
niowych /Dz. U. Nr 105 z dnia 11.10.1994 r. poz. 509/. 
Zgodnie z w/w Ustawą na podstawie art. 9 ust. 3 do wynaj-
mującego naleŜy w szczególności (cytuję); 
1. utrzymanie w naleŜytym stanie, porządku i czystości po-

mieszczeń i urządzeń budynku, słuŜących do wspólnego 
uŜytku mieszkańców, oraz jego otoczenia, 

2. dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urzą-
dzeń oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku 
uszkodzonego niezaleŜnie od przyczyn, z tym Ŝe najemcę 
obciąŜa obowiązek pokrycia szkód powstałych z jego wi-
ny,  

3. dokonywanie napraw lokali, napraw lub wymiany instala-
cji i elementów wyposaŜenia technicznego, w zakresie nie 
obciąŜającym najemcy, a zwłaszcza:  

a) napraw i wymiany wewnętrznej instalacji wodociągo-
wej, gazowej i ciepłej wody - bez urządzeń odbior-
czych, a takŜe napraw i wymiany wewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejni-
kami, instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz anteny 
zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu, 

b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogo-
wych oraz tynków.  

Ponadto informuję, Ŝe art. 10 w/w ustawy przedstawia obo-
wiązki najemcy oraz konieczność naprawy szkód powsta-
łych z jego winy.  
 W przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień 
proszę o osobisty kontakt z Referatem Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Brzostku. 

� � � 

Kiedy do banku?  
„Dlaczego Bank, b ędący instytucj ą usługow ą obsłu-
guje klientów w tak mało dogodnych godzinach oraz 
dlaczego jest tak mało nowoczesny?” 
 

a to pytanie Czytelnika odpowiedzi udzieliła p. Geno-
wefa Tomaszewska Dyrektor Banku Spółdzielczego w 
Brzostku. 

 Nasz Bank Spółdzielczy chociaŜ teren działania ma 
ograniczony,  jednak działalność prowadzi w takim zakre- 

 
 
 
 
 
 
sie jak bank komercyjny, stosując nowoczesne formy roz-
liczeń. W miarę moŜliwości formalności załatwiane są w 
czasie dla klienta dogodnym. Ponadto w roku ubiegłym 
rozpoczęto prace zmierzające do komputeryzacji co za-
pewne przyczyni się do sprawniejszej obsługi klientów.  
 Bank przechodził róŜne okresy w swej działalności - 
zakazy, nakazy, restrykcje, ograniczenia, był poddawany 
ocenie róŜnych władz, organizacji politycznych, instytucji 
kontrolujących, a przede wszystkim naszych klientów, 
dzięki obiektywnej ocenie których czujemy się najbardziej 
usatysfakcjonowani. Zawsze bowiem w naszej pracy sta-
raliśmy  się kierować rozwagą, przyjmując krytyczną oce-
nę usług bankowych. Najdogodniejszą porą dla większo-
ści naszych klientów są godziny poranne i przedpołudnio-
we.  
 

� � � 
 

Wzięli sprawy w swoje ręce 

oprzedni Prezydent Polski lansował hasło „Bierzmy 
sprawy w swoje ręce”. Widać posłuchali go pracow-

nicy SBW w Brzostku i sami wypłacili sobie, zaległe od 
grudnia 1995 r, pobory.  
 Kiedy wysłany na Śląsk po węgiel kierowca z powodu 
strajków wrócił z niczym oprócz pobranej na zakup go-
tówki rozdzielił posiadane pieniądze między siebie i swo-
ich kolegów, wyręczając księgową i kasjerkę.  
 Choć moŜna nie pochwalać sposobu odzyskania na-
leŜnych pieniędzy to musi zastanowić fakt ogromnej de-
terminacji pracowników, której po zapoznaniu się z pro-
blemem, nie ma się zresztą co dziwić.  
 Bardzo niskie zarobki i nieterminowe ich wypłaty są 
bolączką nie tylko tego zakładu naszej gminy i dotyczą 
pracowników jak i ich rodzin, a to juŜ znaczna liczba 
mieszkańców naszego terenu.  
 W świetle opisanego wydarzenia innej wymowy nabie-
ra fragment artykułu z Gazety Krakowskiej pt. „NajbliŜej 
do władzy”   
„...wynagrodzenie otrzymali ... wójtowie gmin: Tarnów, 

Bochnia, Brzostek, Szczucin, Skrzyszów - 2700-2200 zł.” 
 

� � � 

Pilnie potrzebne szalety!  
to nie mieszka w rynku, ten nie wie jak bardzo po-
trzebne są szalety miejskie. Obsikiwanie okien, drzwi, 
uliczek jest juŜ nie do zniesienia. 

 CzyŜby nie było pieniędzy na ten gminny przybytek 
zwany toaletą. A moŜe smrodek juŜ na stałe zagościł w 
Brzostku - a co na to Radni z Brzostku. 
 Co się stało z kratkami ściekowymi do studzienek bu-
rzowych - czyŜby zostały zaasfaltowane?! 
 Jesteśmy zalewani strugami wody z rynien i kąpiemy 
się w kałuŜach na chodnikach w rynku. A co będzie kiedy 
ruszą wiosenne wody? 

Z. R. 

� � � 
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CZYTELNICY PISZĄ 
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UWAGA ! 
Za treść ogłoszeń redakcja nie od-
powiada. Publikując materiał na-
desłany redakcja nie bierze odpo-
wiedzialności za treść, która moŜe 
być sprzeczna z naszymi pogląda-
mi. Korespondencji i materiałów 
nie zamawianych nie zwracamy ! 
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ul. 20 czerwca, 33-125 Brzostek  

 

 
WIELKA OBNI śKA 

OPROCENTOWANIA KREDYTÓW 
BS W BRZOSTKU 

BRAKUJE CI PIENIĘDZY ! 

Weź kredyt w Banku od 1. 10. 1995r. 

Zaciągając kredyt wygrywasz ! 
Pomyśl o inflacji, wzroście cen, podatków, 

oraz wielu innych niemiłych niespodziankach 

Na przykład: 

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

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

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

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

 

ZAPRASZAMY 

do korzystania z naszych usług 

 

 

SPORT 
 Piłkarska druŜyna seniorów LKS Brzosto-
wianka rozegrała dwa mecze sparingowe w zi-
mowych warunkach. 

Kołaczyce - Brzostek         7 : 4 
Brzostek - Kołaczyce         3 : 2 

Pierwsze spotkania rundy wiosennej 24. 03. 
Podkarpacie - Brzostowianka, Pustynia godz 11. 
Brzostowianka - Wisłoka, 31. 03. godz 11.  

 
� Sumienie miał czyste. Nie uŜywane. 

� Czas obrodził geniuszami. Miejmy nadzie-
ję, Ŝe będzie kilku zdolnych. 

 S. J. Lec  
� Głupio zarzucać zeru, 

Ŝe jest bez charakteru. 

MYŚLI TAKIE SOBIE 

 
na 

Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową 

związaną z okresem Wielkanocy. 
Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach: 
� dziecięcej, 
� osób dorosłych. 
 
Przedmiotem konkursu są: 
� pisanki zdobione róŜnymi technikami 
� wszystkie inne prace związane z plastyką obrzędową 

Wielkanocy. 
Prace prosimy składać w GOK - u do dnia 22 marca 1996 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 marca 1996 r. 
Prace oceniać będzie powołana przez organizatorów Komisja 
Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

Centrum Kultu-
ry Czytelnictwa 
i Sportu ogłasza 

Konkurs 

 

SPORT 

 Rozpoczęła się runda rewanŜowa III ligii tenisa stołowego 
męŜczyzn grupy nowosądeckiej. Po rozegranych do tej pory spo-
tkaniach tabela przedstawia się następująco: 
 

1. SKS Sufczyn 12 24 163 :  53 
2. Gorce II Nowy Targ 12 22 150 :  66 
3. Podgórze II Kraków 12 16 141 :  75 
4. Wisła Szczucin 12 13 108 :  108 
5. Radość II Gorce 12 12 101 :  115 
6. Białka NiŜna 12 10 89 :  127 
7. Gorce I Nowy Targ 12 11 104 :  112 
8. LKS Brzostowianka 12 10 101  :  115 
9. KSOS Kraków 12 9 90 :  126 

10. Dąbrovia II 12 8 92 :  124 
11. Harnaś II Tymbark 12 7 84 :  132 
12. Start Nowy Sącz 12 2 73 :  143 

  
18 lutego 1996 r. w Tarnowie odbyły się mistrzostwa woj. tarnow-
skiego seniorów w tenisie stołowym. Trzech naszych zawodników 
uplasowało się na miejscach 8 - 16. 

 


