
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Rozbudowa kościoła w Brzostku 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OD REDAKCJI  
d kiedy redaguję dla państwa gazetę, spotykam 
się z róŜnymi objawami zainteresowania. I muszę 

przyznać, Ŝe oprócz kilku głośnych zresztą wyjątków, 
jest to Ŝyczliwość i zachęta do dalszej pracy. Takie 
odruchy poparcia łagodzą nastroje zniechęcenia i 
bezsilności wynikające z róŜnych, ogólnie znanych 
trudności. 

 Nie wszędzie gazeta lokalna wzbudza we wła-
dzach podobne uczucia. Jak donosi „Gazeta Krakow-
ska” (z dnia 22 - 23 czerwca 1996 r.) jest w woj. tar-
nowskim w gminie Ryglice władza, która lubi krytykę. 
Mimo, Ŝe w tej wydawanej przez Zarząd Gminy gaze-
cie, Wójt „obrywał za często i za ostro” to „doszedł do 
wniosku, Ŝe „letnia” gazeta jest nudna, a takiej nikt 
czytać nie zechce. Jak juŜ wydawać pieniądze, to po 
to, Ŝeby ludzie coś z tego mieli - mówi. A poza tym to 
Ŝaden wstyd przyznać się do błędu: - Jak się robi i to 
duŜo, to się musi popełniać błędy. Tylko tym, którzy 
nic nie robią, to się nie zdarza - dodaje. Jest tylko jed-
na granica, której w krytyce przekroczyć nie wolno: 
pomówienia i oszczerstwa. Póki co, nie było z tym 
jednak kłopotów: - Ja naszą panią redaktor, jak ją 
spotykam w urzędzie, to w rączki całuję". 

 Na tym zakończę cytat, a swój komentarz ograni-
czę do stwierdzenia, Ŝe mnie, w stosunkach z urzę-
dem, na całowaniu nie zaleŜy.  

 
Redaktor Naczelny  
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Jak rz ądzą się inni?    

T r z e b a  b y ć  o t w a r t y m  

Rozmowa z Wójtem Gminy Wi śniowa, mgr in Ŝ. Lesławem My ćką, przeprowadzona w czasie 
obchodów 630 lecia zało Ŝenia wsi Wi śniowa. 

 
Urszula Wojnarowska:  Z tego co 
juŜ się zdołałam o Panu dowiedzieć 
wynika, Ŝe jest Pan osobą po-
wszechnie szanowaną i powaŜaną. 
Ludzie mówią, Ŝe takiego wójta za-
zdrości im całe województwo. 

Lesław My ćka:  To zapewne prze-
sada. Ale faktem jest, Ŝe pełnię 
swoją funkcję juŜ drugą kadencję. Z 
Radą i z Zarządem, zarówno w 
pierwszej jak i w drugiej kadencji 
pracuje mi się bardzo dobrze.  

U. W: Czym zajmował się Pan 
przed sprawowaniem urzędu Wój-
ta? 

L. M:  Pracowałem w Dyrekcji Okrę-
gowego Zarządu Lasów Państwo-
wych. Z wykształcenia jestem leśni-
kiem, ukończyłem uczelnię w Po-
znaniu. 

U. W: Jak układa się Panu współ-
praca z Radą Gminy i z Zarządem? 

L. M:  Staram się wykonywać tylko 
obowiązki wójta, nie narzucać swe-
go zdania i nie ingerować w pracę 
innych organów. Nie jestem rad-
nym. Staram się nie uczestniczyć w 
pracach komisji Rady Gminy aby 
nie wywierać presji, nawet mimo-
wolnej, na ich postanowienia. Nie 
ingeruję w kompetencje dyrektorów 
szkół czy kierowników podległych 
mi jednostek organizacyjnych. Lu-
dzie mają przepisy prawa, swobodę 
inicjatywy, a najwaŜniejsze są do-
bre efekty, którym się przyglądam. 
 Bardzo waŜną sprawą jest dobra 
organizacja pracy i oszczędne go-
spodarowanie pieniędzmi. Zarząd 
Gminy składa się z 5 osób, wszyscy 
pełnią swe funkcje społecznie. Spo-
łecznie pełni swą funkcję równieŜ 
zastępca wójta. Obecnie moje po-
bory, na rękę, wynoszą ok. 12 mln 
starych złotych. 

U. W: Nie naleŜą do najwyŜszych. 

L. M:  Tak, ale tak jest dobrze. 

U. W: Wróćmy do współpracy z Ra-
dą Gminy. 

L. M:  W Radzie Gminy zasiadają 
ludzie róŜnych zawodów, o duŜym 
autorytecie w swoich środowiskach, 
umiejący ze sobą i z organami wy-
konawczymi współpracować, ale i 
czasami się spierać co jest bardzo 
poŜądane w demokratycznym sys-

temie rządzenia. 
 Szczególnie chwalę sobie współ-
pracę z radnymi nauczycielami (4 w 
Radzie i 1 w Zarządzie). Są to ludzie 
wykształceni, o rozległych horyzon-
tach myślowych, tacy którzy potrafią 
zadbać nie tylko o interesy swojej 
grupy zawodowej czy szkoły. O spra-
wy gospodarki dbają prywatni przed-
siębiorcy, a o rolnictwo rolnicy. Efek-
ty naszej współpracy moŜna ocenić 
choćby po prowadzonych inwesty-
cjach. 

U. W: Jak często Rada zmienia swój 
Statut i czy bywają u Was zamknięte 
sesje? 

L. M:  Dziwne pytania. Statut, Rada 
uchwaliła na początku swojej dzia-
łalności i nie zmienia się go z byle 
powodu. Jest to przecieŜ taki akt 
prawny dla gminy jak Konstytucja dla 
państwa - podstawa, na której opiera 
się całą działalność. Tu nie moŜna 
wprowadzić zmian koniunkturalnych.  
Wprowadza to tylko chaos, zmienia-
jąc spójną konstrukcję prawną. 
 Co do zamkniętych sesji. Nie ma 
u nas takiego zwyczaju, ani nawet 
nikt nie podejmował takich prób. CóŜ 
radni mogą mieć, na tym poziomie 
działalności do ukrycia. To by było 
śmieszne. 

U. W: Tak, to jest śmieszne, ale nie-
stety bywa prawdziwe. Niektórzy jed-
nak lubią się ośmieszać. Wróćmy do 
inwestycji. 

L. M:  Mamy obecnie dwie. Obie du-
Ŝe i obie na ukończeniu. Pierwsza to 
szkoła z salą gimnastyczną, druga to 
oczyszczalnia ścieków. 

U. W: Pomówmy o oczyszczalni. 
My, w Brzostku jesteśmy, niestety 
dla mieszkańców i środowiska, cią-
gle bardzo daleko od jej realizacji. 
Jakie są Pańskie doświadczenia w 
tej sprawie? 

L. M:  Gdybym wcześniej wiedział 
ile to mnie będzie kosztowało trudu, 
to zostawił bym to zadanie mojemu 
następcy. Niemniej obecnie jeste-
śmy na ukończeniu prac. W sierp-
niu oczyszczalnia zostanie oddana 
do rozruchu i pełną zdolność po-
winna osiągnąć w listopadzie. Ob-
sługiwać będzie 100 gospodarstw i 
zakłady pracy znajdujące się w Wi-
śniowej. Łącznie jest to 6 km kolek-
tora. 

 Rozpoczęcie tej inwestycji było 
o tyle łatwe, Ŝe społeczeństwo ro-
zumiało potrzebę istnienia oczysz-
czalni. Problemy zaczęły się póź-
niej. Pierwszy z nich to fakt, Ŝe wieś 
jest bardzo rozciągnięta, stąd taka 
długa linia kolektora. To powodowa-
ło wzrost kosztów. Wypłacaliśmy 
równieŜ odszkodowania, ale tylko 
za zniszczenia trwałych ogrodzeń. 
 Koszt, tylko pierwszego etapu 
wyniósł 16 mld. Po spełnieniu okre-
ślonych warunków otrzymaliśmy z 
Unii Europejskiej 2,2 mld. W części 
kosztów partycypowała gmina 
Frysztak, która będzie korzystać z 
oczyszczalni. Dodać muszę, Ŝe 
współpraca z tą gminą układała się 
nam bardzo dobrze. Finansowo 
pomagali nam jeszcze: Wojewoda 
oraz Fundusz Ochrony Środowiska. 
W roku 1996 wydatkowaliśmy 20 
mld zł. 
 Specjalnie chciałbym podzięko-
wać, za merytoryczną pomoc na-
szemu krajanowi, który pracuje w 
Centralnym Urzędzie Planowania. 
Przy takiej ilości potrzebnych pie-
niędzy bezcenna wydaje się wiedza 
gdzie ich szukać, a takie informacje 
otrzymaliśmy szybko i dokładnie. 
 Budowę rozpoczynaliśmy w 
1993r. Dzisiaj, po pobycie we Fran-
cji i nabraniu doświadczeń wiemy, 
Ŝe istnieją inne, lepsze i tańsze 
rozwiązania. To dla tych, którzy ta-
kie inwestycje mają ciągle przed 
sobą. 
 Jeszcze raz potwierdziło się 
twierdzenie, Ŝe nie naleŜy się za-
mykać we własnym, gminnym świe-
cie. Warto być otwartym i zbierać 
od innych co najlepsze. 

U. W: Od kiedy samorząd przejął 
szkoły i jak Państwo radzicie sobie 
z tym zadaniem? 

L. M:  Z przejęciem szkół czekaliśmy 
do daty określonej przez ustawę, 
zdając sobie sprawę, Ŝe gmina bę-
dzie musiała ponosić dodatkowe 
koszty, a mieliśmy inne wydatki i 
chcieliśmy jak najwięcej spraw za-
kończyć przed przejęciem oświaty. 
 Po dniu 1 I 1996 r. oświata stała 
się w naszej gminie samorządowa. 
Do obsługi finansowej utworzony zo-
stał pięcioosobowy Gminny Zespół 
Obsługi Szkół i Przedszkoli. Pracow-
nicy tego zespołu pomagają dyrekto-
rom w sprawach inwestycji i remon-
tów.    Koordynacją   spraw   oświaty
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zajmuje się Sekretarz Urzędu. 
 Na terenie gminy Wiśniowa 
funkcjonuje 10 szkół, dwie filie i 
dwa przedszkola. Dotacja finan-
sowa wynosi 18 miliardów, w tym 
są pieniądze na płace i ich po-
chodne oraz 150 mln na tzw. rze-
czówkę. Rada Gminy dołoŜyła 700 
mln i brakuje jeszcze około 500 
mln na opał. Trzykrotnie pisałem 
do ministra o dofinansowanie, ale 
jak dotąd bezskutecznie. MoŜe 
dlatego, Ŝe poparcie Kuratora było 
bardzo wstrzemięźliwe. 
 Dofinansowujemy, choć nie w 
takiej kwocie jak byśmy chcieli, 
wypoczynek letni dzieci. Martwi 
nas ubóstwo wiejskich szkół. śad-
na nasza szkoła nie ma sali gim-
nastycznej, większość szkół po-
siada pomoce naukowe pamięta-
jące jeszcze lata pięćdziesiąte. 
 Obecnie budujemy w Wiśnio-
wej nowoczesną szkołę, wraz z 
salą gimnastyczną. Jest to dla nas 
bardzo duŜy wysiłek finansowy. 
Jedyny sposób na jej szybkie 
ukończenie to przekazanie z bu-
dŜetu gminy 5 mld jednorazowo. 
Będzie to dla Rady trudna decyzja. 
 Zwiastunem lepszych czasów 
moŜe będzie pracownia kompute-
rowa, na razie z 5 komputerami. 

U. W: Jak przedstawia się w Wa-
szej gminie problem bezrobocia? 

L. M:  Jest podobnie jak w innych 
gminach tego regionu. Gmina jest 
rolnicza, ilość zakładów pracy nie-
wielka. Urząd zatrudnia 10 pra-
cowników interwencyjnych. Na 
więcej nas nie stać, zatrudniamy 
fachowców przy inwestycjach i kil-
ka osób z Opieki Społecznej na 
umowy - zlecenie. Zatrudnianie 
duŜej liczby pracowników inter-
wencyjnych nie jest metodą na 
rozwiązanie bezrobocia, a obciąŜa 
tylko budŜet gminy zwaŜywszy na 
to, Ŝe wydajność pracy tych pra-
cowników jest zazwyczaj niewiel-
ka. 
 Oczkiem w głowie Sekretarza 
Urzędu jest rozwój agroturystyki. 
Nie mamy jednak ani tradycji, ani 
wielkich atrakcji, które przyciąga-
łyby turystów. Ale początek nale-
Ŝy zrobić. 
 Nie mamy teŜ tak dobrej, po-
wiedziałbym nawet profesjonalnej 
gazety jak wasze „Wiadomości”. 
Wydajemy, z wielkim trudem 
kwartalnik, który jest raczej biule-
tynem, a nie dobrą gazetą lokal-
ną. 

U. W: Bardzo dziękuję za miłe 
słowa i za rozmowę. 

Wywiad nieautoryzowany 

 
 
 
 

zytając program sesji Rady Gminy,  któ-
ra miała się odbyć w dniu 4 lipca byłam 

mile zdziwiona faktem, Ŝe miało się na niej 
dyskutować sprawy doŜywiania dzieci w 
nowym roku szkolnym. Zaskoczyła mnie 
przezorność Zarządu, który chciał się tą 
sprawą zająć juŜ na początku wakacji. 
 Bardziej jednak, i tym razem niemile, 
zaskoczyła mnie propozycja tegoŜ Zarządu 
przedstawiona na samej sesji. Projekt zakła-
dał likwidację świetlicy i stołówki w szkole 
w Brzostku i za te pieniądze karmienie dzieci 
w innych szkołach gminy. Od przegłosowa-
nia tego planu uchroniła szkołę interwencja 
radnego z Nawsia p. J. Grygla, który wystą-
pił z wnioskiem o przeniesienie dyskusji na 
ten temat na forum Komisji Oświaty i Sportu 
poszerzoną o przedstawicieli Komitetów 
Rodzicielskich oraz poszukiwanie innych 
źródeł finansowania doŜywiania dzieci. 
 Nikt nie przedstawił do dyskusji wyli-
czeń finansowych, ani teŜ nie wyjaśnił ze-
branym zasad funkcjonowania świetlic przy-
szkolnych.  
 Z pytaniami, których odpowiedzi są nie-
zbędne do prowadzenia jakichkolwiek roz-
waŜań zwróciłam się do dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Brzostku. 
  Świetlica szkolna jest dziś jedną z najbar-
dziej popularnych form opieki nad dziećmi. 
Powstają te jednostki z myślą o dzieciach 
rodziców pracujących, dla dzieci, które mu-
szą dłuŜej przebywać w szkole ze względu 
na czas nauki lub dojazd do szkoły. 
 Świetlica jest bowiem tą jednostką, która 
organizuje pozalekcyjną działalność wycho-
wawczo-opiekuńczą szkoły. 
 W świetle wielu zarządzeń i ustaw funk-
cjonowanie świetlic szkolnych jest bez-
sprzeczną koniecznością. Pozostaje równieŜ 
niepisane moralne prawo odpowiedzialności 
nas wszystkich za prawidłowy rozwój psy-
chiczny i fizyczny oraz bezpieczeństwo 
wszystkich dzieci. Tu same deklaracje nie 
wystarczą. 
 Co prawda działalność placówek oświa-
towo-wychowawczych reguluje ustawa o 
systemie oświaty niemniej jednak warto 
zwrócić uwagę na Zarządzenie Ministra 
Oświaty i Wychowania z dnia 21 X  1987 r. 
w sprawie organizacji i zasad działania świe-
tlic dla dzieci i młodzieŜy. W paragrafie 4 
ust. 1 tego zarządzenia stwierdza się iŜ świe-
tlice mogą być tworzone, likwidowane lub 
przekształcane przez szkoły; świetlice te sta-
nowią integralną część tych placówek. 
    Decyzja o utworzeniu (czyt. funkcjonowa-
niu) świetlicy moŜe być podjęta jeŜeli: 
− liczba uczniów wymagających tej formy 

opieki uzasadnia jej utworzenie, 
− zapewniono pomieszczenia gwarantujące 

bezpieczeństwo i higieną pracy oraz pra-
widłową organizację prac opiekuńczo-
wychowawczych, 

  
  
  
  
− zapewniono niezbędny sprzęt i pomoce dy-

daktyczne, nauczycieli wychowawców po-
siadających wymagane kwalifikacje, pracow-
ników administracji i obsługi. 

 W przypadku naszej szkoły stołówka i 
świetlica istnieją od samego początku funkcjo-
nowania nowego budynku szkoły, czyli ponad 
20 lat i spełniają wszystkie wymagania stawiane 
przez przepisy prawa jak i środowisko. 
 Do szkoły w Brzostku uczęszcza blisko 700 
uczniów z Brzostku, Bukowej, Zawadki, Naw-
sia i Januszkowic. 
 DojeŜdŜających uczniów w roku szkolnym 
1995/96 było 209, w tym tacy, którzy do szkoły 
mają 7 km (Bukowa - Budy). 
 Dlatego nasza świetlica i stołówka nawet w 
obecnych trudnych warunkach w oświacie jest 
szansą do wykorzystania. Dzieciom daje poczu-
cie bezpieczeństwa i znaczną swobodę realizacji 
własnych upodobań i zainteresowań. Dla rodzi-
ców zaś świetlica jest placówką wspomagającą 
wychowanie ich dzieci i wielu matkom pozwala 
na spokojną pracę zawodową. 
 Jej dotychczasowe funkcjonowanie kontro-
lowane było po linii pedagogicznej i przez 
SANEPID. Od 7 lat nie stwierdzono Ŝadnych 
nieprawidłowości. 
 Na codzień świetlica współpracuje z dy-
rekcją szkoły, wychowawcami klas, pedago-
giem szkolnym z organizacjami działającymi 
w szkole jak równieŜ z GOPS i CARITAS - 
jeŜeli chodzi o dofinansowywanie posiłków 
dzieci. 
 Dziś juŜ nikogo nie trzeba przekonywać o 
konieczności funkcjonowania stołówki w kaŜ-
dej szkole. Zdrowie dziecka, jego prawidłowy 
rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny, dobre 
samopoczucie i takaŜ dyspozycja do nauki 
zaleŜą w duŜej mierze od racjonalnego odŜy-
wiania w tym spoŜywania w ciągu dnia posił-
ku co 4 godz. Fakt ten uzasadnia konieczność 
zapewnienia kaŜdemu uczniowi posiłku w 
szkole. 
 Z Ŝywienia w stołówce szkolnej w ubie-
głym roku szkolnym korzystało (średnio): her-
bata (dzieci klas O-III)-250 dzieci, zupy-88, II 
dania-47, całe obiady-43. 
Stawka opłat przez cały rok szkolny mimo 
podwyŜek cen Ŝywności nie ulegała zmianie. 
Zarząd podwyŜszył  natomiast od maja stałą 
opłatę za korzystanie z posiłków. 
 Na przyszły rok szkolny zaplanowano 
dodatkowo doŜywianie 200 dzieci z funduszu 
GOPS, przygotowywane są przetwory oraz 
trwają prace przy odnawianiu pomieszczeń 
kuchennych. 
 Dodać naleŜy, Ŝe po ewentualnym za-
mknięciu omawianych placówek bez pracy 
pozostanie 6 osób, w tym takie które, pracują 
tu od początku istnienia stołówki. 
 

Informacji udzielały: 
 p. M. Rozwadowska z-ca dyrektora  
i p. M. Smoroń kierownik świetlicy

C 

Kto powinien si ę troszczy ć o  z d r o w i e   
i   b e z p i e c z e ń s t w o  dzieci?  
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 otaczającym nas świecie prawie 
wszystkie sfery Ŝycia człowieka 
zostały uregulowane prawem juŜ 

to boskim, juŜ to ludzkim. Szkoda tylko, 
Ŝe tak niewiele ludzi je stosuje w Ŝyciu 
codziennym. 
 Jedni mijają się z prawem bo tak im 
wygodniej, inni dlatego, Ŝe go nie zna-
ją. Jedna z Ŝyciowych prawd głosi, Ŝe 
nieznajomość praw szkodzi chociaŜby 
dla tego, nie pozwala to na obronę 
przed bezprawiem. 
 Aby dać nam wszystkim moŜliwość 
poznania prawa, które reguluje nasze 
codzienne Ŝycie rozpoczynamy druk 
podstawowych aktów prawnych doty-
czących bezpośrednio mieszkańców 
naszej gminy.  
 Dobrym zwyczajem zaczynamy od 
siebie. W tym numerze drukujemy 
fragmenty statutu naszej gazety. W na-
stępnym zamieścimy statut wsi Brzo-
stek, a potem statut gminy (jeŜeli trafi-
my na moment kiedy nie będzie się go 
zmieniać) 

STATUT PISMA   
„WIADOMO ŚCI BRZOSTECKIE”  

Rozdział 1. Postanowienia ogólne  

1. Pismo "Wiadomości Brzosteckie", zwane 
dalej Czasopismem, jest zarejestrowane i 
posiada osobowość prawną. 

2. ZałoŜycielem Czasopisma jest Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej. 

3. Wydawcami Czasopisma są: 
− Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzo-

steckiej 
− Rada Gminy w Brzostku 
− Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu 

w Brzostku 
4. Czasopismo opiera swą działalność na 

pracy społecznej kolegium redakcyjnego. 
5. Siedzibą redakcji Czasopisma jest Dom 

Kultury w Brzostku. 
6. Redakcja Czasopisma moŜe uŜywać 

pieczęci i odznak ustanowionych według 
wzorców określonych przepisami prawa. 

7. Częstotliwość ukazywania Czasopisma -
dwumiesięcznik, zasięg działania  
-gmina Brzostek. 

Rozdział 2. Cele i formy działania  

1. Celem Czasopisma jest: 
− informowanie społeczności gminy 

Brzostek o pracy organów samorzą-
dowych, aktualnych wydarzeniach na 
terenie gminy, o pracy zakładów, in-
stytucji, organizacji, 

− popularyzowanie przeszłości regionu i 
aktualności kulturalno-oświatowych, 

− budzenie aktywności społecznej, a 
jednocześnie odpowiedzialności za 
tworzenie lepszego jutra zgodnie z 
hasłem umieszczonym w winiecie 
Czasopisma: 

  „Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu 

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu” 

2. Czasopismo realizuje swe cele poprzez: 
− uczestnictwo w pracy organów samo-

rządowych, zakładów, stowarzyszeń, 
organizacji, instytucji, 

− wywiady, spotkania, sondaŜe i rozmo-
wy z mieszkańcami gminy, ciekawymi 
ludźmi, 

− konferencje prasowe, 
− obserwację codziennego Ŝycia spo-

łeczności gminy, 
− udział w Ŝyciu kulturalnym i oświato-

wym szkół i instytucji, 
− przedstawienie historii regionu i jej po-

pularyzowanie, 
− korespondencję z czytelnikami, 
− promocję i reklamę, 
− promowanie aktywnych i zaangaŜowa-

nych postaw ludzi i ich osiągnięć 

Rozdział 3. Władze Czasopisma  

1. Władzami Czasopisma są: 
− Redaktor Naczelny 
− Rada Czasopisma 
− Prezydium Zespołu Redakcyjnego 

2. Redaktora Naczelnego powołuje i odwo-
łuje na podstawie uchwały Zarząd Miło-
śników Ziemi Brzosteckiej. Uchwałę po-
dejmuje się bezwzględną większością 
głosów. 

3. Rada Czasopisma składa się z: 
− Redaktora Naczelnego 
− Prezesa Towarzystwa Miłośników Zie-

mi Brzosteckiej 
− Przewodniczącego Rady Gminy 
− Kierownika Centrum Kultury Czytelnic-

twa i Sportu 
4. Do kompetencji Rady Czasopisma nale-
Ŝy 

− powoływanie członków Zespołu Re-
dakcyjnego na podstawie wniosków 
zgłoszonych przez TMZB, RG,  
CKCziS, 

− inne osoby zainteresowane pracą w 
Zespole Redakcyjnym powołane są do 
jego grona uchwałą Rady Czasopisma, 

− wydawanie legitymacji redaktora Cza-
sopisma, 

− wnioskowanie do Sądu Wojewódzkiego 
zmiany w postanowieniu rejestru Cza-
sopisma. 

5. Do obowiązków Rady Czasopisma nale-
Ŝy: 

− zabezpieczenie środków finansowych 
na wydawanie Czasopisma, 

− troska o techniczne zaplecze niezbęd-
ne do pracy Zespołu Redakcyjnego, 

− dbałość o wszechstronny rozwój Cza-
sopisma. 

6. Pracą Zespołu Redakcyjnego kieruje 
Redaktor Naczelny, który ponosi rów-
nieŜ odpowiedzialność określoną prze-
pisem art. 49 Prawa Prasowego. Do 

kompetencji Redaktora Naczelnego na-
leŜy: 

− kierowanie całością redakcji Czasopi-
sma,  

− wspólnie z Radą Czasopisma powoły-
wanie członków Zespołu Redakcyjne-
go, 

− powołanie kierowników działów,  
− wstrzymanie druku artykułów i całego 

Czasopisma w razie podejrzenia, Ŝe 
zostało naruszone prawo aŜ do wyja-
śnienia sprawy. 

7. Współpracować z Zespołem Redakcyj-
nym moŜe osoba fizyczna lub prawna, 
która popiera cele Czasopisma i chce 
wspierać Czasopismo redakcyjnie, mate-
rialnie lub w inny sposób (np. korekta, 
konsultacja językowa). Szczegółowe za-
sady i zakres współpracy określa Prezy-
dium w osobnych ustaleniach. 

Rozdział 4. Struktura Czasopisma.  

1. W strukturze wewnętrznej Czasopisma 
istnieją trzy działy: 

− samorządowy (obejmuje prace Rady 
Gminy, Zarządu Gminy, Urzędu Gminy, 
Rad Sołeckich, instytucji, zakładów, or-
ganizacji, stowarzyszeń), 

− publicystyczny ( obejmuje: wywiady, 
konferencje prasowe, polemiki, sonda-
Ŝe, rozmowy, listy do redakcji), 

− kulturalny (obejmuje: historię, kulturę, 
oświatę, sport i rozrywkę). 

Rozdział 6. Fundusz Wydawniczy . 

1. Redakcja Czasopisma posiada własny 
Fundusz Wydawniczy powołany przez 
Radę Czasopisma. 

2. Celem Funduszu jest pokrywanie potrzeb 
finansowych związanych z redagowa-
niem i drukiem Czasopisma oraz rozwo-
jem redakcji. 

3. Kapitał funduszu pochodzi:  
− z dotacji uchwalonych przez Radę 

Gminy na podstawie preliminarzy bu-
dŜetowych Prezydium Zespołu Redak-
cyjnego 

− w wyniku sprzedaŜy Czasopisma, re-
klamy, płatnych ogłoszeń,  

− darowizn 
4. Fundusz Wydawniczy stanowi integralną 

część Czasopisma niezbędną dla istnie-
nia Czasopisma.  

Rozdział 7. Zmiany statutu.  
1. Statut Czasopisma uchwala Zarząd 

TMZB. bezwzględną większością gło-
sów. 

2. Rada Czasopisma czuwa nad prawidło-
wym stosowaniem Statutu, a w razie po-
trzeby interpretuje jego postanowienia. 

3. Zmiana Statutu lub jego poszczególnych 
postanowień następuje w trybie przewi-
dzianym dla jego uchwalania. 

 
 

W 
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Lakoniczna odpowiedź czy spławienie petenta ? 

kierowałem pisemne zapytanie do Władz naszej gmi-
ny, na które otrzymałem następującą odpowiedź! 

 
Nasz znak : RG 0320/17/96               Brzostek 10.06.96 r. 
 
 W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie udzielonych 
dotacji dla poszczególnych sołectw w latach 1993-1994-
1995 informujemy, Ŝe sporządzenie takiej informacji w 
obecnym czasie nie jest moŜliwe z uwagi na duŜą praco-
chłonność i brak uzasadnienia celowości i zasadności 
opracowania danych.  

Przewodniczący Zarządu Gminy 
mgr Jan Chmura 
 

 Proszę zwrócić uwagę, Ŝe pismo sygnowane jest zna-
kiem Rady Gminy a podpisane przez Przewodniczącego 
Zarządu. CzyŜby to juŜ było jedno i to samo?! 
 UŜycie wyjaśnienia „niemoŜliwe” jest tylko przyzna-
niem się do niemocy i braku organizacji pracy. A od czego 
są komputery? ChociaŜ wiadomo, Ŝe takie dane są prze-
cieŜ konieczne do prowadzenia prawidłowej gospodarki i 
zarządzania. 
 

 
 
 
  
 Na zarzut braku uzasadnienia jest tylko jedna odpo-
wiedź !  Art. 61 pkt. 1. ustawy z 8.03.90 r. o samorządzie 
terytorialnym mówi wyraźnie - gospodarka finansowa gmi-
ny jest jawna. 

Mariusz Ostrowski 

� � � 
W sprawie jawno ści wynagrodze ń 

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich" 

ebranie Wiejskie zobowiązuje Urząd Gminy do poda-
nia do wiadomości publicznej, przez opublikowanie w 
gazecie lokalnej, wysokości wynagrodzenia przewod-

niczącego zarządu i członków zarządu, podania comie-
sięcznych kosztów (brutto) funkcjonowania Zarządu Gmi-
ny (ilość posiedzeń w danym miesiącu, suma ryczałtów za 
dojazdy, diety) oraz zarobków najwyŜszych urzędników 
gminy. 
 W związku z podjętą uchwałą zwracam się o wystąpie-
nie przed kaŜdym wydaniem W. B. do Urzędu celem uzy-
skania odpowiednich informacji i zamieszczania ich w 
kaŜdym wydaniu Naszej gazety.  

Sołtys wsi Brzostek 
Jerzy Potrzeba  

Od Redakcji:   
 Redakcja wykona uchwałę zebrania wiejskiego i za-
mieści Ŝądane materiały w następnym numerze pisma z 
uwagi na czas potrzebny do odszukania odpowiednich 
podstaw prawnych, aby pytania z zebrania wiejskiego 
uzyskały odpowiedź i nie zostały zbyte przez Urząd. Sza-
nować teŜ naleŜy terminy przysługujące Urzędowi. 

� � � 
 

 
 
 
 
 

Wypoczywaj  
i daj wypocz ąć innym  

 domu wczasowym, pensjonacie na 
posiłki przychodzi się o określonej 

godzinie. Takt wymaga punktualności. Być 
moŜe będziemy jadać śniadania, obiady, 
kolacje z nieznajomymi osobami, dlatego 
naleŜy przedstawić się tym, z którymi bę-
dziemy siedzieć przy jednym stole. Przed-
stawiamy się imieniem i nazwiskiem albo 
tylko nazwiskiem. Pierwsi czynią to ci którzy 
dosiadają się do kogoś. Wspólne posiłki 
zobowiązują nas do schludnego wyglądu i 
estetycznego  spoŜywania serwowanych 
potraw. Panom nie wypada w jadalni świe-
cić gołym torsem, paniom zjawiać się w 
kostiumie kąpielowym. Nieładny sposób 
jedzenia budzi odrazę. Nieznośne jest pro-
wadzenie rozmowy z pełnymi ustami, na-
kładanie potraw na swój talerz bez troski o 
sąsiada. Podczas jedzenia nie manifestu-
jemy swoich własnych gustów kulinarnych. 
Stwierdzenie: „nie jadam klopsów, są 
obrzydliwe” jest nietaktem. MoŜna ich nie 
jeść, ale nie wolno odbierać apetytu współ-
biesiadnikom. 
 Na wczasach starajmy się nie podej-
mować tematów, które mogą prowadzić do 

sprzeczki. Nie powtarzajmy historii zasły-
szanych, nie wymieniajmy nazwisk. KaŜdy 
ma swój sposób spędzania  urlopu, dlatego 
nie narzucajmy nikomu swojej osoby. Spo-
tkania towarzyskie nie powinny zakłócać 
innym spokoju i ciszy. Dobrze jest, gdy na 
wczasach czujemy się jak w domu, ale za-
chowujemy się tak jak w gościnie. 
 Uczestnicy wycieczki powinni się pod-
porządkować obowiązującym na nich regu-
łom. Nie my jesteśmy najwaŜniejsi, waŜna 
jest cała grupa. Przed wyjazdem warto po-
znać zwyczaje kraju, do którego się wybie-
ramy. 
 Na kempingu trudno liczyć na od-
osobnienie. Starajmy się ustawić nasz 
namiot tak, by nie przeszkadzać innym i 
siebie nie krępować zbyt bliskim sąsiedz-
twem. Dobrze byłoby, aby wszyscy pamię-
tali Ŝe w nocy wiele osób chce po prostu 
spać. 
 Dbajmy o miejsce, które wybraliśmy 
na wypoczynek. Śmieci wyrzucajmy do 
przeznaczonych na ten cel pojemników, 
nie myjmy samochodów w rzece czy je-
ziorze, a przed opuszczeniem kempingu 
zostawmy zajmowany przez nas teren w 
takim  stanie, jakim chcielibyśmy go za-
stać. Nawet jeśli nie mamy kontaktów z 
najbliŜszymi sąsiadami, zawsze wypada 
im powiedzieć „dzień dobry”, a wyjeŜdŜa-
jąc „do widzenia”. Na kempingu, gdzie 
najczęściej mieszka się namiot w namiot, 
Ŝyczliwość ma cenę szczególną. 

 
 
 
 
 
Danielle Steel 

„ Wypadek”   
wie przyjaciółki w tajemnicy przed ro-
dzicami wybierają się do restauracji. W 

drodze powrotnej dochodzi do wypadku. 
Chloe ma skomplikowane złamanie obu 
nóg, Allyson walczy o Ŝycie. Między rodzi-
cami odwiedzającymi dziewczyny nawiązu-
je się nić sympatii. 

Wyd. Amber, 310 str.  
 

Irwin Shaw 
 „Chleb na wody płynące” 
llen Strand wiedzie spokojne Ŝycie w 
otoczeniu kochającej rodziny. Pewnego 

dnia jego siedemnastoletnia córka przypro-
wadza do domu rannego człowieka, któremu 
pomogła gdy został napadnięty w parku. 
Podtrzymywana przez nią znajomość z Rus-
selem Hazenem burzy dotychczasowy ład 
Ŝycia Strandów. 

       Wyd. KsiąŜnica, 430 str. 

M. Kawalec
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Dziwna sesja  
 czerwca 1996r. od-
była się wyjazdowa 

sesja Rady Gminy w Opa-
cionce. Była to sesja bardzo 
niezwyczajna. Na samym 
początku Rada uznała, Ŝe 
dwoje radnych nie jest w 
tym momencie radnymi, a 
chwilę potem, w głosowaniu 
uznali, Ŝe radna, która nie 
jest radną będzie prowadzić 
sesję. 
 Potem wszystko poto-
czyło się zwykłym trybem, 
czyli przegłosowywano 
przygotowane przez Zarząd 
uchwały raz trochę dyskutu-
jąc, raz głosując bez dysku-
sji. 
 W taki to sposób przyję-
to projekt budowy sieci 
przesyłowej wysokiego na-
pięcia biegnącej przez naj-
piękniejszą część naszej 
gminy, czyli w dolinie Wi-
słoki. Obecnych na sali 
mieszkańców nie przeko-
nywały słowa wójta, który 
mówił, Ŝe taka inwestycja to 
postęp dla naszej gminy. 
 Jasno trzeba powie-
dzieć, Ŝe linia będzie prze-
syłowa i gmina nie będzie z 
niej korzystać. Przy jej bu-
dowie nie będzie się za-
trudniać bezrobotnych z 
naszej gminy (prace specja-
listyczne), a pod kaŜdy po-
tęŜny słup potrzeba będzie 
ar ziemi. 
 Szkoda, Ŝe Rada nie 
pomyślała o tym, Ŝe dawno 
juŜ minęły czasy gdy rozwój 
i postęp mierzono dymią-
cymi kominami i lasem słu-
pów elektrycznych. 
 Najwięcej kontrowersji 
wzbudziły zmiany w statu-
cie, które w efekcie pozba-
wiły Radę wpływu na płace 
wójta i członków zarządu. 
Zaiste dziwny to organ, któ-
ry sam siebie pozbawia 
władzy. I jak się to ma do 
zasad demokracji i sprawo-
wania przez radnych władzy 
w imieniu wyborców. 
 Z tego wszystkiego naj-
lepsze wraŜenie  wywarła 
na mnie sala gdzie odbywa-
ły się obrady. Podziwiać na-
leŜy wkład pracy i dbałość z 
jaką mieszkańcy Opacionki 
wykończyli swój Dom Lu-
dowy. 

 
 
 

Następna  
dziwna sesja  

a sesja odbyła się w Kamienicy 
Górnej w dniu 4 lipca. Spróbuj-

my opisać ją inaczej.  
 Najwi ęcej  pracy na sesji, chyba 
po raz pierwszy, miała p. radca, 
która cały czas musiała czuwać nad 
prowadzącym sesję, zastępcą 
przewodniczącej rady, aby ustrzec 
go przed gafami. 
 Najpierw  zmieniono porządek 
obrad wprowadzając do niego te 
punkty dla których faktycznie zosta-
ła zwołana Rada. Ostatnio propo-
nowane na zaproszeniach progra-
my obrad zawierają tylko błahe 
sprawy, te najwaŜniejsze wprowa-
dzane są przez zaskoczenie juŜ na 
sesji, tak aby przygotowani byli tyl-
ko projektodawcy uchwał. 
 Najwi ększym  zaskoczeniem by-
ło odwołanie Komisji Rewizyjnej za 
to, Ŝe odwaŜyła się przeprowadzić 
kontrolę do czego została powoła-
na. Nikt bowiem nie umotywował 
konkretami wniosku o odwołanie 
Komisji, a prowadzący obrady w 
dziwny sposób nie mógł długo od-
czytać nazwisk wnioskodawców. 
Nikt teŜ nie podjął dyskusji w tak 
waŜnej sprawie. 
 Najwi ększy  bałagan panował 
podczas głosowania nad odwoła-
niem wyŜej wspomnianej komisji i 
powołaniem nowej. Wybierano spo-
śród 5-ciu osób: przewodniczącego 
i czterech członków komisji.  
 Najwi ększą gafą prawniczą był 
projekt regulaminu Konwentu Rady. 
Nic teŜ dziwnego, Ŝe nikt nie chciał 
się przyznać do jego autorstwa. 
 Najbardziej  bulwersującą i 
brudną sprawą była polityczna roz-
grywka przeprowadzana kosztem 
dzieci. Za taką naleŜy uznać projekt 
doŜywiania dzieci z całej gminy 
kosztem zamknięcia świetlicy i sto-
łówki w największej szkole w gmi-
nie, w Brzostku. 
 Najbardziej  szkoda było wszyst-
kim zastępcy wójta, który Ŝalił się, 
Ŝe taka atmosfera moŜe doprowa-
dzić go do grobu i nikt nawet kwiat-
ka mu nie przyniesie, a on nawet 
sam nosi zlecenia do SUW-u. Po-
twierdził tym samym panującą, na-
wet wśród samych pracowników 
Urzędu opinię, Ŝe brak jest w nim 
dobrej organizacji pracy. 
 Najlepsz ą rzeczą jaką moŜna 
było wynieść z tej sesji był obraz 
pięknie zorganizowanego  szkolne-
go kącika przyrody  ze wspaniałą 
hodowlą Ŝółwi. 

 
 
 

 

Sesja w starym stylu   
-czyŜby dla uczczenia 22 lipca?  

o zakończeniu sesji Rady Gminy w dniu 
22 lipca odbytej w ZSR w Kleciach popro-

siłam o kilka uwag radnego p. Z.Rasia. 
 Podczas sesji stwierdził Pan, Ŝe radni to 
juŜ tylko maszynka do głosowania. I o dziwo 
nikt temu nie zaprzeczył! 
 A kto będzie zaprzeczał jak radni przegło-
sowują wszystkie projekty wysuwane przez 
Zarząd, mało kiedy, a przewaŜnie wcale, nad 
nimi nie dyskutując. Na dzisiejszej sesji do-
szło juŜ do tego, Ŝe po przyjęciu programu, 
jak zwykle zresztą poszerzonego w ostatniej 
chwili, w połowie sesji na wniosek z-cy wójta 
J.Krajewskiego wprowadzono do programu 
projekt uchwały dotyczącej przesunięć w bu-
dŜecie. Dziwi to, bo Pani Skarbnik była z tym 
projektem od początku sesji. śeby było jesz-
cze tragiczniej to Ŝaden z radnych nie miał tej 
uchwały przed sobą. Słyszał tylko to, co czy-
tała pani skarbnik. A kto jest w stanie roze-
znać się w takiej ilości przesuwanych sum i 
paragrafów. 
 Sołysowi z Brzostku udało się zauwaŜyć 
zmniejszenie o 35 tys. zł kwoty przeznaczonej 
na inwestycje w rozdziale drogi, mosty i ulice. 
 To jeden z niewielu przypadków szybkiej 
orientacji. Ale jak tłumaczyli członkowie Za-
rządu zmniejszenie to wynikało z tego, Ŝe 
sumę wspomnianej inwestycji wcześniej za-
wyŜono po to, aby zatrudnić więcej bezrobot-
nych, bo tych zatrudniać moŜna tylko przy 
pracach inwestycyjnych. 
 Wynika z tego, Ŝe Urząd Pracy oszuki-
wany jest nie tylko przez bezrobotnych, ale 
równieŜ przez administrację. MoŜe zamiast 
takich „gierek” lepiej zwiększyć ilość robót 
inwestycyjnych. Jest przecieŜ w gminie wiele 
do zrobienia. 
   To prawda, ale wtedy trzeba by myśleć o 
sprawach gospodarczych, a nie o polityce. A 
wracając do niezgodnych ze statutem po-
stępowań Zarządu i uchwał Rady, to sytu-
ację z wprowadzeniem w środku obrad 
punktu dotyczącego zmian w budŜecie moŜ-
na sobie wytłumaczyć tylko obecnością na 
sali z-cy Dyrektora Wydziału Rolnictwa 
Urzędu Wojewódzkiego, p. Wałęgi. Na ma-
chlojki nie odwaŜono się przy kimś z ze-
wnątrz.  
 Obserujących obrady ubawił plan pracy 
nowej Komisji Rewizyjnej, który w ostatnim 
punkcie zaleca organizację tejŜe Komisji 
Święta Niepodległości ?! 
 Jako członek odwołanej Komisji Rewizyj-
nej mogę powiedzieć tylko tyle, Ŝe jest to 
zadanie innych organów i instytucji, a Komi-
sji Rewizyjnej przydzielono je tylko po to, 
aby nie zajmowała się kontrolą do czego jest 
zobowiązana przepisami statutu i do czego 
została powołana. 
 Dziękuję za krótką rozmowę.  

U. Wojnarowska.

12 
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630 lat wsi Wi śniowa  

  T u r n i e j  G m i n  
asze kontakty z gminą Wiśniowa stwo-
rzą niebawem nową tradycję. JuŜ po 
raz drugi gościliśmy w tej gminie, tym 

razem na Pikniku Kulturalno-Rekreacyjnym 
z okazji 630 lecia załoŜenia wsi Wiśniowa. 
 16 czerwca w Turnieju Gmin udział 
wzięły: Nowy śmigród - woj. krośnieńskie, 
Brzostek - woj. tarnowskie i Wiśniowa - woj. 
rzeszowskie. Ta masowa impreza odbyła 
się na stadionie LKS Wiśniowa. Poprzedzi-
ły ją liczne spotkania organizacyjne z wła-
dzami poszczególnych gmin i kierownic-
twami Ośrodków Kultury. Spotkania te słu-
Ŝyły bliŜszemu poznaniu i wymianie do-
świadczeń. 
 W trzynastu konkurencjach, o bardzo 
róŜnorodnym charakterze, zmagali się ze 
sobą zawodnicy reprezentujący swoje 
gminy. Były tam konkurencje dla; wójtów, 
członków Zarządu, prezesów klubów spor-
towych, straŜaków. Startowały kobiety, 
męŜczyźni i dzieci. 
 Plastycy z poszczególnych gmin mieli 
za zadanie naszkicować portret wyloso-
wanego wójta. W tej konkurencji naszą 
gminę reprezentował Rafał Szczygieł. 
Trzeba przyznać, Ŝe ze swego zadania 
wywiązał się na równi z zawodowymi pla-
stykami z innych gmin. Najbardziej humo-
rystyczny był portret naszego wójta, który 
na rysunku stał z rękami mocno wbitymi w 
kieszenie. 
 Konkurencję „rodzinną" wygrała nasza 
druŜyna dzięki sprytowi i zręczności naj-
młodszego naszego przedstawiciela Piotr-
ka Gotfryda. 
  Nasz wójt okazał się najlepszy w kon-
kurencji polegającej na wbijaniu gwoździ. 
Zdobył pierwsze miejsce i maksymalną 
liczbę punktów. Gorzej spisywali się człon-
kowie Zarządu. W rzutach lotkami do tar-
czy zdobyliśmy punkty za drugie miejsce 
dzięki dobrym rzutom p. K. Betlejowej.  
  W konkurencji „bieg z niespodzianką"  
potwierdziła się stara prawda, Ŝe pośpiech 
często przegrywa z rozwagą. 
 DuŜym zainteresowaniem cieszyła się 
konkurencja rzutu gumiakiem. Tu jednak 
nie zdobyliśmy punktów. Widać nie ma u 
nas takiej tradycji. 
 W efekcie zajęliśmy zaszczytne trzecie 
miejsce, a dwa przedostatnie - Wiśniowa i 
Nowy śmigród. Ośrodki Kultury biorące 
udział w Turnieju otrzymały od gospodarzy 
pamiątkowe puchary. 
  Wójt naszej gminy zrewanŜował się 
słodkimi orderami wyprodukowanymi 
przez Zakłady Cukiernicze „Liwocz" w 
Brzostku. 
 Między konkurencjami prezentowały się 
zespoły artystyczne miejscowe oraz zapro-
szone. DuŜą atrakcją był występ dziewczę-
cego zespołu szałamaistek „Małe Szałama-
je" z Rzeszowa. Było czego posłuchać i na 
co popatrzeć.     

GOK Brzostek   

 

Informacja z działalności Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Brzostku 

 

ieć bibliotek na terenie gminy Brzostek nie uległa zmianie.  
W I półroczu zakupiono dla wszystkich placówek 490 ksiąŜek na 

kwotę 2.535,62 zł.  
 W celu popularyzacji ksiąŜki i przybliŜenia sylwetek pisarzy oraz za-
poznania z działalnością i rozwojem bibliotek w Polsce Gminna Biblio-
teka Publiczna w Brzostku organizowała wystawki rocznicowe z okazji: 
⇒ 75 rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
⇒ 5 rocznicy śmierci Jana Bolesława OŜoga, 
⇒ 50 rocznicy uchwalenia Dekretu o Bibliotekach i opiece nad zbiorami 

bibliotecznymi, 
⇒ 150 rocznicy urodzin i 80 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza. 
W maju - miesiącu ksiąŜki odwiedziły bibliotekę wycieczki dzieci z Pań-
stwowego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Brzostku, zapoznając się 
ze sposobem zapisu do biblioteki oraz moŜliwościami korzystania ze 
zbiorów bibliotecznych. 
 Z okazji Dnia Bibliotekarza oraz 50 rocznicy uchwalenia Dekretu o 
Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi w czytelni GBP odby-
ło się spotkanie bibliotekarzy z terenu całej gminy, a emerytowana biblio-
tekarka p. Emilia Czechowska została wyróŜniona przez Dyrekcję Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie nagrodą pienięŜną. 
 16. 04. 96r. odbył się konkurs „Poeci i pisarze dzieciom - Małgorzata 
Musierowicz” zorganizowany przez Bibliotekę wspólnie z Domem Kul-
tury. 

Porównanie liczby czytelników i ilości wypoŜyczeń  
w I półroczu 1995r. i w I półroczu 1996r. w poszczególnych placówkach. 
 

Lp. Biblioteka 
Czytelnicy 

1995   1996 
+ – 

WypoŜyczenia 

1995     1996 
+ – 

1. Brzostek 1134 1195 61 – 11002 11269 267 – 
2. Grudna G. 226 220 – 6 2155 1437 – 718 
3. Januszkowice 202 200 – 2 2565 2972 407 – 
4. Kamienica G. 140 146 6 – 1838 1617 – 221 
5. Siedliska B. 98 150 52 – 808 2380 1572 – 
 razem: 1800 1911 119 8 18368 19675 2246 939 

 Łącznie w I półroczu 1996r. zarejestrowano 111 czytelników więcej i 
wypoŜyczono 1307 ksiąŜek więcej niŜ w I półroczu 1995r. 

M. Król 

 

Nowa 
wystawa 
plastyczna  

 jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku moŜna obej-
rzeć wystawę prac plastycznych Rafała Szczygła  tegorocznego 
absolwenta Szkoły Podstawowej w Brzostku a od września ucznia 

Liceum Plastycznmego w Tarnowie. 
 RóŜnorodna tematyka jego prac oraz stosowanie ciekawych technik 
ukazują duŜe moŜliwości młodego artysty i dostarczają wielu artystycz-
nych wraŜeń oglądającym. 

E. Michalik

N S 

W 
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Numery telefonów automatycznej sieci telefonicznej w gminie Brzostek 
(aktualne na dzień 8 lipca 1996r.)

A 
830017 Augustyn Bernard Brzostek 463 
830031 Augustyn Józef Brzostek 438 

B 
830074 Baran Leszek Brzostek 397 
830133 Baran Ryszard Brzostek 259 
830015 Baran Weronika Brzostek 382 
830025 Baran Zofia Brzostek 361 
830210 Bartusiak Bogdan Brzostek 191 
830198 Barys Wiesław Brzostek 238 
830178 Bawiec Bogusława Brzostek 407 
830167 Bieniek Wanda Brzostek 445 
830170 Bulsa Edward Brzostek 487 
830214 Bulsa Ryszard Brzostek 271 
830035 Bulsa Stanisław Brzostek 385 

C 
830165 Cholewiak Stanisław Brzostek 165 
830020 Chudy Jerzy Brzostek 173 
830221 Chwal Jan Brzostek 437 
830103 Czapla Maria Brzostek 366 
830101 Czech Jan Brzostek 436 
830088 Czekaj Edward Brzostek 368 
830219 Czernik Marian Brzostek 362 

D 
830166 Drechny Mieczysław Brzostek 479 
830084 Drechsler Marek Brzostek 335 
830164 Dziedzic Dorota Brzostek 314  
830202 Dziedzic Jurek Brzostek 462 
830014 Dziedzic Mieczysław Brzostek 321 
830138 Dziedzic Włodzimierz Brzostek 325 
830033 Dziurdzik Helena Brzostek 37 
830034 Dziurgot Andrzej Nawsie B. 228 

F 
830019 Florek Alicja Brzostek 349 

G 
830197 Gajda Jan Brzostek 198 
830079 Gąsior Robert Brzostek 471 
830029 Giergowska Janina Brzostek 349/2 
830162 Giergowska Maria Brzostek 62 
830056 Golec Stanisław Brzostek 23 
830141 Grygiel Mieczysław Brzostek 80 
830094 Grygiel Ryszard Brzostek 79 
830090 Grzesiakowski Jan Brzostek 453 
830186 GwiŜdŜ Izabela Brzostek 51 

H 
830158 Halz Jan Brzostek 319 
830176 Hołowicki Jan Brzostek 221 
830189 Hunia Mieczysław Brzostek 480 

J 
830030 Jakubowski Marian Brzostek 417 

830184 Jedynak Maria Brzostek 310/7 
830097 Jędrzejczyk Stanisław Nawsie B. 227 
830140 Juszkiewicz Bolesław Brzostek 175 
830139 Juszkiewicz Józef Brzostek 261 

K  
830171 Kaczka Włodzimierz Brzostek 396 
830053 Kalina Emilia Brzostek 464 
830123 Kalina Jan Brzostek 152 
830131 Kalina Maria Brzostek 447 
830137 Kaput Kazimierz Nawsie B. 146 
830105 Kaput Lesław Brzostek 363 
830104 Karcz Barbara Brzostek 295 
830188 Kasprzyk Stanisław Brzostek 375 
830161 Kawalec Kazimiera Brzostek 232 
830045 Klich Anna Brzostek 291 
830222 Kłęk Kazimierz Nawsie B.  
830109 Kmiecik Edward Brzostek 246 
830073 Kobak Czesława Brzostek 231 
830085 Kolano Krystyna Brzostek 319/7 
830174 Kolbusz Urszula Brzostek 482 
830012 Kopacz Tadeusz Brzostek 219 
830172 Kozieł Alfreda Brzostek 456 
830059 Krajewski Antoni Brzostek 292 
830091 Krajewski Bernard Brzostek 468 
830130 Król Marta Brzostek 310/3 
830163 Kruszyna Kazimiera Brzostek 122 
830108 Kruszyna Paweł Brzostek 316 
830187 Krzyszczuk Józef Brzostek 410  
830032 KrzyŜak Wanda Brzostek 41 
830205 KrzyŜak Władysław Brzostek 367 
830106 Kula ElŜbieta Brzostek 301 
830057 Kumięga Jerzy Brzostek 379 
830169 Kumięga Władysława Brzostek 378 
830175 Kurcz Jan Brzostek 427 
830022 Kurcz Wiesława Brzostek 317 
830196 Kurcz Władysław Brzostek 119 
830102 Kutyna Zuzanna Nawsie B. 217 
830127 Kwiatkowska Janina Brzostek 149 

L  
830087 Latoszek Stanisław Brzostek 376 
830021 Lechwar Alfred Brzostek 112 
830224 Lemberger Danuta Brzostek 318 
830135 Lemek Stanisława Brzostek 153 
830217 Lipiński Ryszard Brzostek 341 
830199 Lipka Stanisław Brzostek 391 
830048 Lisowski Wacław Brzostek 273 

Ł  
830212 Łazowski Eugeniusz Brzostek 422 
830129 Łazowski Jan Brzostek 421 
830050 Łukowicz Ludwik Brzostek 174 
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M  
830203 Machowska Katarzyna Brzostek 372 
830201 Matyasik Henryk Brzostek 364 
830207 Mijal Mieczysław Brzostek 245 
830132 Mikrut Cecylia Brzostek 290 
830125 Mikrut Wanda Brzostek 351 
830047 Moszczyński Kazimierz Brzostek 360 

N 
830122 Nawracaj Piotr Brzostek 351 
830046 Nawrocki Adam Brzostek 369 
830195 Nowak Anna Brzostek 60 
830136 Nowak Edward Brzostek 320/16 
830037 Nowak Zofia Brzostek 73 
830039 Nowicki Wiesław Brzostek 68 

O 
830156 Ogrodnik Franciszek Brzostek 54  
830041 Ogrodnik Józef Brzostek 240 
830095 Ogrodnik Józef Brzostek 345 
830168 Ogrodnik Władysław Brzostek 115 
830016 Oprządek Maria Brzostek 331 

P 
830204 Papiernik Andrzej Brzostek  
830180 Papiernik Bernardyna Brzostek 418 
830126 Piątek Sławomir Brzostek 65 
830044 Pietrzycki Mieczysław Brzostek 46 
830080 Płaziak Bogusław Brzostek 319/1 
830093 Płaziak Maria Brzostek  
830124 Pruchnik Gertruda Brzostek 387 
830213 Pruchnik Krystyna Brzostek 381 
830110 Pruchnik Lucyna Brzostek 384 
830191 Przebięda Edward Brzostek 272 
830192 Przebięda Marek Brzostek 272  
830193 Przebięda Mieczysław Brzostek 272 
830092 Przewoźnik Edward Brzostek 92 

R 
830043 Ramut Zbigniew Brzostek 386 
830218 Rączka Barbara Brzostek  
830098 Rączka Sławomir Brzostek 167 

S 
830190 Samborski Jacek Brzostek  
830076 Samborski Stanisław Brzostek 403 
830077 Siedlik Mariola Brzostek 319/12 
830179 Skórska Władysława Brzostek 190 
830185 Skórska Zofia Brzostek 343 
830211 Słupek Jerzy Brzostek 374 
830018 Smoła Stanisław Brzostek 311 
830040 Sokołowska Irena Brzostek 472 
830049 Solarz Wieńczysława Brzostek 52 
830052 Spicha Józef Brzostek 170 
830159 Stanaszek Wiesław Brzostek 322 
830013 Stawarz Jan Brzostek 141 
830100 Strzępek Bronisław Brzostek 350/7 
830134 Surdel ElŜbieta Brzostek 266 
830157 Surdel Józef Brzostek 77 

830038 Synowiecki Jan Brzostek 70 
830027 Synowiecki Krzysztof Brzostek 473 
830200 Szafraniec Janusz Brzostek 233 
830026 Szarek Krystyna Brzostek 337 
830081 Szarek Wanda Brzostek 335 
830036 Szczepanik Jan Brzostek 424 
830209 Szczepanik Maria Brzostek 304 
830128 Szczur Roman Brzostek 178 
830028 Szewczyk Bogusława Brzostek 359 
830083 Szukała Bogdan Brzostek 500 
830075 Szukała Jan Brzostek 440 
830024 Szukała Stanisław Brzostek 179 

T 
830182 Trojan Małgorzata Brzostek  
830177 Tyburowski Józef Brzostek 185 

W 
830183 Wadas Lucyna Brzostek 320/2 
830215 Warchał Anna Brzostek 125 
830099 Wereszczyńska Katarzyna Brzostek 320/13 
830054 Wereszczyński Tadeusz Brzostek 97 
830051 Winiarski Zbigniew Brzostek 419 
830194 Wnuk Ewa Brzostek 349/7 
830078 Wojdyła Leokadia Brzostek 373 
830223 Wójcik Maria Brzostek 135 
830058 Wypiór Zofia Brzostek 151 
830072 Wywigacz Maria Brzostek 319/14 

Z 
830173 Zając Lidia Brzostek 292 
830181 Zawilińska Stanisława Brzostek 423 
830160 Zdziarska Maria Brzostek 319/5 
830107 Ziarnik Zbigniew Brzostek 204 
830055 Zięba Danuta Brzostek 480 
830023 Zięba Irena Brzostek 117 
830042 Zięba Lucyna Brzostek 428 
830086 Zięba Ryszard Brzostek 406 
830089 Zyguła Stanisław Brzostek 

ś 
830096 śyguła Władysława Brzostek 333 
830082 śyra Włodzimierz Brzostek 268 

INSTYTUCJE  

830220 Hurtownia „EMAR” Brzostek 431 
830208 SBW - cegielnia Brzostek 
830111 
830112 
830113 
830114 
830115 
830116 
830117 
830118 
830119 

Urząd Gminy  -centrala 
centrala 
centrala 
centrala 
centrala 
centrala 
wójt 
sekretarz 
v-ce wójt 

Brzostek 

830206 Zespół Szkół Rolniczych Brzostek 
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O tym si ę mówi  

Izby Rolnicze - co to takiego?
o pięciu latach dyskusji, która to-
czyła się w Polsce nad pilną po-
trzebą powołania izb rolniczych, 

dnia 14 grudnia 1995 r. Sejm przyjął 
uchwałę o izbach rolniczych. 
 Pierwsza izba rolnicza działała juŜ 
końcem ubiegłego stulecia pod zabo-
rem pruskim w Poznaniu. Dla jej po-
wstania podstawowe znaczenie miała 
ustawa o izbach rolniczych z roku 
1894. 
 Po odzyskaniu niepodległości w 
roku 1918 reaktywowano działalność 
izby w Poznaniu dekretem Naczelnej 
Rady Ludowej juŜ w 1919 roku i przy-
stąpiono do nadania jej polskiego 
charakteru. 
 Tworzenie izb rolniczych na tere-
nie całego kraju rozpoczęto w roku 
1922. Prawne ich powstanie i działal-
ność uregulowało rozporządzenie 
prezydenta Rzeczpospolitej z marca 
1928 r.  Na podstawie tego rozporzą-
dzenia w roku 1933 powstała Kra-
kowska Izba Rolnicza, która swym 
zasięgiem objęła obszar dzisiejszego 
województwa tarnowskiego. 
 W II Rzeczpospolitej funkcjonowa-
ło 13 izb rolniczych. 
 Obecna ustawa o izbach głosi iŜ 
członkiem tychŜe winien być kaŜdy, 
kto płaci podatek rolny lub dochodowy 
z działów specjalnych. Izby posiadają 
osobowość prawną. Do najwaŜniej-
szych zadań izb naleŜą: 
� reprezentowanie interesów rolni-

ków wobec władz administracyj-
nych i samorządowych, 

� opiniowanie projektów zarządzeń 
oraz występowanie z inicjatywą z 

zakresu regulacji prawnych, 
� przekazywanie administracji rzą-

dowej i samorządowej opinii, wnio-
sków, ocen i analiz, 

� prowadzenie działań na rzecz two-
rzenia rynku rolnego oraz poprawy 
warunków zbytu płodów rolnych i 
produktów rolnych 

� doradztwo w zakresie działalności 
rolniczej, wiejskiego gospodarstwa 
domowego, 

� podejmowanie działań na rzecz 
rozwoju infrastruktury rolnictwa  
wsi oraz poprawy struktury agrar-
nej, 

� prowadzenie edukacji prawnej 
wśród rolników oraz udzielanie im 
pomocy w rozwiązywaniu zanie-
dbań problemów prawnych. 

Izby będą mogły równieŜ wykonywać 
zadania zlecone z zakresu admini-
stracji rządowej i samorządowej na 
podstawie porozumień z organami tej 
administracji. 

Organizacja izby rolniczej   
 Członkami izby rolniczej będą 
osoby płacące podatek rolny bądź 
podatek dochodowy z działów spe-
cjalnych produkcji rolnej oraz człon-
kowie rolniczych spółdzielni produk-
cyjnych, którzy wnieśli wkłady grun-
towe do tych spółdzielni.  
 Terenem działania danej izby rol-
niczej jest obszar województwa. Or-
ganami izby rolniczej są:  
� walne zgromadzenie 
� komisja rewizyjna 
� zarząd 
Kadencja organów izby trwa 4 lata. 
 NajwyŜszym organem izby jest 

walne zgromadzenie. Członkowie 
walnego zgromadzenia są wybierani 
spośród członków izby w wyborach 
bezpośrednich  przeprowadzanych w 
głosowaniu tajnym. Wybory przepro-
wadza się w okręgach wyborczych, 
który obejmuje obszar jednej gminy. 
W gminach, w których powierzchnia 
uŜytków rolnych jest większa niŜ 4 
tys. ha, wyborcy wybierają dwóch 
członków Walnego Zgromadzenia, w 
mniejszych - jednego. Aby izba po-
wstała w wyborach musi uczestniczyć 
conajmniej 20% rolników.  Spośród 
członków Walnego Zgromadzenia 
wybierana jest Komisja Rewizyjna (5 
osobowa) oraz Zarząd Izby (prezes, 
wiceprezes i 3 członków). Walne 
Zgromadzenie powołuje spośród swo-
ich członków Komisje Problemowe. 
Zarząd realizuje swoje zadania po-
przez biuro dyrektora, które powołuje i 
odwołuje Zarząd Izby. 
 Poszczególne izby rolnicze tworzą 
Krajową Radę Izb Rolniczych. Nadzór 
nad działalnością KRIR sprawował 
będzie Minister Rolnictwa i Gospo-
darki śywnościowej, a nad działalno-
ścią poszczególnych izb właściwi wo-
jewodowie. 
 Ustawa o izbach rolniczych daje 
prawo głosu rolnikom w sprawach dla 
nich najwaŜniejszych. Jak zostanie 
ono wykorzystane zaleŜy od samych 
rolników. 
 W województwie tarnowskim wy-
bory odbędą się 29 września 1996 r. 
 

M. Jedynak, ODR 
 
 

RehabilitacjaRehabilitacjaRehabilitacjaRehabilitacja zamiast renty zamiast renty zamiast renty zamiast renty
owoczesny system 
ubezpieczenia spo-

łecznego powinien zapew-
nić nie tylko świadczenia 
pienięŜne w razie czaso-
wej, a zwłaszcza długo-
trwałej utraty zdolności do 
pracy, lecz takŜe obejmo-
wać swoim zakresem róŜ-
ne formy rehabilitacji. Re-
habilitacja bowiem, ma 
głęboki sens zarówno spo-
łeczny, jak i gospodarczy. 
UmoŜliwia ona przywra-
canie oraz poprawianie 
zdolności do pracy, jest to 
kosztowne, ale w ostatecz-

nym rozrachunku zmniej-
sza wydatki na świadcze-
nia pienięŜne i co najwaŜ-
niejsze - poprawia jakość 
Ŝycia osoby dotkniętej 
schorzeniem. 
 Uchwalona przez Sejm 
20 grudnia 1990 r. ustawa 
o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników wiąŜe sferę 
ubezpieczeń społecznych 
nie tylko z profilaktyką 
lecz takŜe z rehabilitacją. 
Przyjęto w ustawie zasadę, 
Ŝe rolnicza renta inwalidz-
ka jest rentą okresową, 
przysługującą do czasu 

odzyskania przez chorego 
zdolności do pracy w go-
spodarstwie rolnym lub do 
czasu objęcia go innym 
ubezpieczeniem społecz-
nym. Rentę inwalidzką 
przyznaje się jako rentę 
stałą tylko w przypadku, 
gdy ubezpieczony osiągnął 
wiek 60 lat (męŜczyzna) 
55 lat (kobieta), lub jest 
inwalidą 1 grupy. 
 W polskiej praktyce 
powszechną stała się zasa-
da: renta przed rehabilita-
cją. Taki stan rzecz stara 
się zmienić Kasa Rolni-

czego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, dysponująca dla 
swoich podopiecznych 
miejscami sanatoryjnymi 
we własnych ośrodkach w 
Iwoniczu z filią w Prze-
sietnicy,  Jedlcu oraz Ho-
ryńcu, a takŜe wykupio-
nymi miejscami np. w Bu-
sku czy Nałęczowie. Kto 
moŜe i jaką drogą zostać 
skierowany na leczenie w 
wymienionych ośrodkach? 
 Prawo do świadczenia 
rehabilitacyjnego ma oso-
ba, która spełnia jednocze-
śnie następujące warunki:

P 

N 
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posiada uprawnienia do 
świadczeń KRUS, nie u-
kończyła 55 lat (kobieta) 
i 60 lat (męŜczyzna) oraz 
nie jest inwalidą I grupy. 
Świadczenie to moŜe być 
przyznane ze wskazań pro-
filaktycznych, gdy osoba 
jest zagroŜona utratą zdol-
ności do pracy w gospodar-
stwie rolnym lub ze wska-
zań restytucyjnych gdy 
utraciła ona zdolność do 
pracy w gospodarstwie rol-
nym, ale w wyniku leczenia 
i rehabilitacji rokuje jej od-
zyskanie. 
 Turnusy rehabilitacyjne 
mogą być przyznawane co 
12 miesięcy ze wskazań 
restytucyjnych i co 24 mie-

siące ze wskazań profilak-
tycznych. W wyjątkowych 
przypadkach, uzasadnio-
nych prowadzonym lecze-
niem, mogą następować 
częściej lub być wydłuŜone 
ponad 24 dni. 
 Świadczenia rehabilita-
cyjne przyznawane są na 
wniosek ustalający wskaza-
nia do skierowania ubez-
pieczonego na turnus lecz-
niczo-rehabilitacyjny. 
Wniosek taki mają prawo 
wystawić lekarze wiejskich 
(gminnych) ośrodków 
zdrowia, lekarze pracujący 
w oddziałach szpitalnych, 
poradniach specjalistycz-
nych, a takŜe w innych pu-
blicznych zakładach opieki 

zdrowotnej lub prywatnie 
praktykujących na podsta-
wie umowy zawartej z pu-
blicznym zakładem opieki 
zdrowotnej: kierować mogą 
takŜe komisje lekarskie do 
spraw inwalidztwa lub za-
trudnienia przy ZUS. 
 WyŜej wspomniany 
wniosek ubezpieczony 
składa osobiście (lub prze-
syła pocztą) we właściwym 
(ze względu na miejsce za-
mieszkania) oddziale re-
gionalnym KRUS lub pla-
cówce terenowej. Wszyst-
kie wnioski, które wpłynęły 
zostają oceniane meryto-
rycznie przez lekarza kon-
sultanta ds. prewencji, re-
habilitacji i orzecznictwa 

lekarskiego. Wnioski za-
aprobowane stanowią pod-
stawę do wysłania zaintere-
sowanemu propozycji ter-
minu i miejsca rehabilitacji. 
WyraŜenie przez chorego 
zgody na otrzymaną propo-
zycję stanowi podstawę do 
wydania skierowania na 
rehabilitację. 
 KRUS posiada 49 od-
działów wojewódzkich i 
214 placówek terenowych 
przygotowanych w pełni do 
obsługi ubezpieczonych 
rolników. Pracuje w nich 
prawie 5,5 tysiąca osób 
słuŜąc pomocą 2,5 mln 
ubezpieczonych. 

 
 
„Dzi ś oszcz ędzam w SKO - jutro w PKO”  

 

Wyniki mi ędzyszkolnego konkursu oszcz ędzania  

 
 
Wojewódzka Komisja Oceny Konkursu 
pt.: „Dziś oszczędzam w SKO - jutro w 
PKO”- edycja 1995/1996, w składzie 
której uczestniczyli przedstawiciele Ku-
ratorium Oświaty, Komendy Chorągwi 
ZHP, I Oddziału PKO bp w Tarnowie, 
Oddziału bp w Brzesku i II Oddziału 
PKO bp w Tarnowie na posiedzeniu w 
dniu 30 maja 1996 r, dokonała podsu-
mowania konkursu na terenie woje-
wództwa tarnowskiego. 
 Konkurs zorganizowany przez Po-
wszechną Kasę Oszczędności - Bank 
Państwowy przy udziale Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Związku Harcer-
stwa Polskiego trwał od 11 września 
1995 r. do kwietnia 1996 r. Zgłoszenia 
do konkursu nadesłało 29 szkół,  z tego 
ukończyły konkurs i przedstawiły jego 
wyniki  24 szkoły, w tym: 
• w kategorii I - szkoły liczące do 500 

uczniów  - 19 szkół 
• w kategorii II - szkoły liczące powyŜej 

500 uczniów - 5 szkół. 
W czasie trwania konkursu zgromadzo-
no na ksiąŜeczkach SKO kwotę 68 
897,02 zł, zaś średnia wysokość wkła-
dów przypadająca na jednego członka 
SKO wynosiła 15,61 zł. 
 Przy ocenie wyników i przyznawaniu 
nagród Komisja brała pod uwagę kryte-
ria: 
• powszechności oszczędzania w szko-

le 
• średnią wysokość wkładów na jedne-

go członka SKO 
• formy działalności gospodarczej, po-

mysłowość i przedsiębiorczość w or-
ganizowaniu źródeł dochodów 

• efektywność akcji słuŜących oszczę-
dzaniu i pomnaŜaniu zasobów mate-
rialnych szkoły 

• formy popularyzacji wśród młodzieŜy 
wiedzy ekonomicznej  ze szczegól-
nym uwzględnieniem działalności 
Powszechnej Kasy Oszczędności 

• prowadzona przez szkoły kronika 
przedstawiająca wielkość samodziel-
nie wypracowanych i udokumento-
wanych dochodów zgromadzonych 
na ksiąŜeczkach SKO. 

WyróŜniono i nagrodzono łącznie 13 
szkół. 
 Szkolne Koło Oszczędzania w Naw-
siu Brzosteckim od kilku juŜ lat bierze 
udział w tym konkursie. Od wielu teŜ lat 
jego opiekunką jest p. Maria Szczepa-
nik. To dzięki jej zaangaŜowaniu i pracy 
koło moŜe poszczycić się kilkakrotnym 
juŜ zajmowaniem nagradzanych miejsc.  
W zakończonym konkursie ta niewielka, 
licząca 150 uczniów szkoła mogła się 
poszczycić 2 500 zł oszczędności, co 
po spełnieniu jeszcze innych warunków 
konkursu pozwoliło zająć szkolnemu 
kołu SKO III miejsce  w I kategorii szkół. 
 Przyznane nagrody to: zespołowa 
dla szkoły 140 zł, rzeczowe dla człon-
ków SKO 100 zł oraz nagroda indywi-
dualna dla opiekuna. 

 Oszczędzają bogaci i nam się opłaci 
- mówią uczniowie wraz ze swą opie-
kunką i zgłosili swój akces do rywalizacji 
konkursowej w przyszłym roku szkol-
nym. 
 

dyrektor szkoły 
w Nawsiu Brzosteckim

 

Rozporządzenie Nr 18/96 
Wojewody Tarnowskiego 

z dnia 1 lipca 1996r. 

o uchyleniu rozporządzenia w spra-
wie wścieklizny u zwierząt na terenie 
niektórych miejscowości w woje-
wództwie tarnowskim. 
 Na podstawie (art. 26 lit. o) roz-
porządzenia Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 22 sierpnia 1927r. o 
zwalczaniu zaraźliwych chorób zwie-
rzęcych zarządza się co następuje:  

§1. 
Uznaje się za wolny od wścieklizny 
zwierząt teren Gminy Pilzno i Gminy 
Brzostek oraz z Gminy Ryglice miej-
scowości Zalasowa i z Gminy Skrzy-
szów miejscowość Szynwałd. 

 
Ryszard Półtorak 

wicewojewoda 
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PIELGRZYM  

WIEDEŃ ITALIA RZYM  

 

 

 

 
 

 
Rzym cd.  

Jutro środa dzień spotkania z Ojcem 
Św., który powrócił z RPA. Tylko 3 
szczęśliwe osoby drogą losowania 
będą miały moŜność osobiście się 
spotkać z Ojcem Św. i wręczyć mu 
jako podarek obraz jakiegoś artysty 
malarza przedstawiającego wniebo-
wstąpienie Pana Jezusa. Na obraz 
ten kaŜdy uczestnik pielgrzymki zło-
Ŝył 75 nowych złotych. Na sprawę tą 
mam wyrobione swoje zdanie ale nie 
chciałem zabierać głosu skoro więk-
szość tak zdecydowała. Vox populi 
Vox Dei (głos ludu głosem Boga) jak 
powiadają staroŜytni Rzymianie. 
Tych obrazów i innych pamiątek ma 
juŜ Ojciec Święty cały pokój. Bar-
dziej by go ucieszyło wspólne zobo-
wiązanie wraz z podpisami, Ŝe bę-
dziemy bronić Ŝycia od chwili poczę-
cia i wspomagać rodziny wielodziet-
ne. Szczęśliwymi osobami byli: pan 
Golec i panna Kobakówna z Brzost-
ku oraz jakaś osoba nie z naszej pa-
rafii. I tu miałem rację bo gdy spyta-
łem później pana Golca jak odbyła 
się wizyta u papieŜa to powiedział, 
Ŝe Ojciec Św. nawet nie spojrzał na 
obraz a odebrał go jakiś ksiądz. Za-
pytał się Ojciec Św. tylko skąd jeste-
ście i gdzie to jest. Pan Golec od-
rzekł, Ŝe koło Przeczycy (tu w 1975r. 
papieŜ jako kardynał rekoronował 
Matkę Boską przeczycką a obecny 
był przy tym arcybiskup z Górnej 
Wolty Paolo Zungrana) i na tym za-
kończyło się osobiste spotkanie z 
papieŜem. 
 Środa 27 IX. Jesteśmy na placu 
Św. Piotra. Wchodzimy do wnętrza 
bazyliki na spotkanie z Ojcem Św. 
Janem Pawłem II. Przed wejściem 
stoją karabinierzy i karabinierki. Mu-
simy otwierać portmonetki a panie 
torebki. Są to słuszne środki ostroŜ-
ności. Bazylika pełna pielgrzymów. Z 
jednej strony Polacy ze wszystkich 
stron Polski, z drugiej strony mło-
dzieŜ niemiecka równieŜ z róŜnych 
stron Niemiec oraz z Austrii i Szwaj-
carii. Ksiądz dominikanin zapowiada 
poszczególne miejscowości. Piel-
grzymi próbują intonować pieśni reli-
gijne. Wchodzi Ojciec Św. wraz z 
księdzem Dziwiszem i zrywa się bu-
rza oklasków. PapieŜ najprzód 
przemówił w języku niemieckim do 
pielgrzymów z Niemiec a następnie 

zwrócił się do Polaków. Przemówie-
nie było krótkie. Najpierw podzięko-
wał pielgrzymom za przyjazd do 
Rzymu i za modlitwy którymi wspie-
rał go podczas podróŜy do Afryki. Na 
koniec rzekł: Równocześnie Ŝyczę 
aŜeby w Polsce wszystko szło ku 
dobremu, ku coraz lepszemu, Ŝeby 
tego cośmy osiągnęli od Opatrzności 
BoŜej w ciągu minionych lat nie 
zmarnować. Pozdrawiam tutaj obec-
nego księdza kardynała z Wrocławia 
i księŜy biskupów. Teraz się pomo-
dlimy wszyscy śpiewając PATER 
NOSTER. Słowa Ojca Świętego są 
aluzją do nadchodzących wyborów 
prezydenckich. Pod koniec wizyty u 
Ojca Świętego załamało się pode 
mną krzesło. Co za pech! 

Wypad na Monte Cassino 
o wizycie u Ojca Świętego zde-
cydowaliśmy w tym dniu poje-
chać na Monte Cassino. W auto-

karze nastrój narodowy. Kierownik 
puszcza na magnetofon piosenki 
Ŝołnierskie i patriotyczne. Wszak je-
dziemy tam gdzie Ŝołnierz polski 18 
V 1944r. zdobył to wzgórze i wywal-
czył aliantom drogę wolną na Rzym. 
Walczyły potem nasze wojska forsu-
jąc linię Gustawa wyzwalając Loreto 
i Bolonię od sił hitlerowskich. Wzgó-
rze Monte Cassino otaczają inne 
wzgórza, które teŜ musieli Polacy 
zdobyć, aby móc przypuścić osta-
teczny szturm. Bohaterstwo wojsk 
polskich nie było z początku doce-
nione, a nawet Włosi mieli do Pola-
ków pretensje o zniszczenie klaszto-
ru. Wspinamy się na wysokość 
500m nad poziom morza po serpen-
tynie liczącej ogółem 9km. Domki 
miasta z góry jak pudełka zapałek. 
Klasztor został załoŜony w 5 wieku 
przez opata św. Benedykta, jego 
siostra Scholastyka załoŜyła iden-
tyczny klasztor Ŝeński. Regułą opac-
twa była stałość miejsca i wskazania 
Ora et labora (módl się i pracuj). 
Opisywanie całego opactwa zajęłoby 
sporo czasu i miejsca. Klasztor był 
wielokrotnie niszczony i odbudowy-
wany. W 577r. zniszczony przez 
Longobardów, w 883r. przez Sara-
cenów, w 1349r. przez trzęsienie 
ziemi, a ostatnio w czasie wojny w 
1944r. Z dawnych zabytków ostały 
się tylko drzwi z brązu z płaskorzeź-
bami z Ŝycia św. Benedykta. Cmen-
tarz Ŝołnierzy polskich w liczbie oko-

ło 2 tysięcy osób jest usytuowany u 
podnóŜa klasztoru w formie regular-
nego trapezu z krzyŜem. Spoczywają 
tu doczesne szczątki arcybiskupa 
polowego Józefa Gawliny i nieco ni-
Ŝej generała Władysława Andersa 
dowódcy II korpusu. Na cmentarzu 
po Mszy św. śpiewamy „Czerwone 
maki”. Maków czerwonych nie spo-
tkaliśmy, to nie czas ich kwitnienia. 

Dalszy ci ąg Rzymu 
 dniu 28 IX w czwartek zwie-
dzamy muzeum watykańskie 
po którym oprowadza nas sio-

stra w białym habicie. Z muzeum wa-
tykańskiego zasługują na uwagę na-
stępujące pozycje: rzeźby i popiersia 
przedstawiające sławnych męŜów 
staroŜytności oraz postacie mitolo-
giczne takie jak Apollo, Herkules czy 
grupa Laokoona z wyspy Rodos. 
Budzi podziw olbrzymia z zielonego 
malachitu wanna Nerona. Z obrazów 
zasługują na uwagę dwa a mianowi-
cie obraz Jana Matejki „Sobieski pod 
Wiedniem” ofiarowany ówczesnemu 
papieŜowi Leonowi XIII-mu z okazji 
200 rocznicy odsieczy Wiednia. Dru-
gi obraz to „Sąd Ostateczny” w ka-
plicy sykstyńskiej wzniesionej przez 
mistrza Giovannino Dolei na polece-
nie papieŜa Syxtusa IV-go. W kapli-
cy sykstyńskiej dokonuje się conc-
lave czyli wybór nowego papieŜa. 
„Sąd ostateczny” jest dziełem Micha-
ła Anioła który namalował go na po-
lecenie ówczesnego papieŜa Juliu-
sza II-go. Michał Anioł był z zawodu 
rzeźbiarzem i malować nie lubił. 
Dzieje tego wybitnego rzeźbiarza 
opisał czeski pisarz Karel Schulz w 
ksiąŜce „Kamień i cierpienie”. Jest 
dostępna w bibliotece w Brzostku. 
Opis obrazu: Chrystus bez zarostu 
wygląda jak atleta - wyraz surowego 
sędziego. Matka Boska smutna - ma 
odwróconą twarz. Ciała zmartwych-
wstają z grobów. Twarze zbawionych 
jasne, uśmiechnięte. Zbawieni wzno-
szą się do góry. Twarze potępionych 
sinawe, brzydkie, zdąŜają do łodzi 
skąd Charon przewozi ich do czelu-
ści piekielnych. Jednego z potępień-
ców anioł wciąga na róŜańcu do nie-
ba. Ma to nam przypominać jak sku-
teczna bywa modlitwa róŜańcowa. 

cdn .

P 

W 

motto: Ars longa 
            Vita brewis 

Biuletyn Informacyjny opracowa-
ny przez najstarszego pielgrzyma 
Szczepańskiego Aleksandra  

z Brzostku 88. 

4 



WIADOMOŚCI  BRZOSTECKIE 

 

13 

 
 
 
 

oło Wędkarskie Nr 29 
„Wisłoka” w Brzostku za-

prosiło naszą redakcję na otwar-
cie 7 lipca 1996 r. „rybaczów-
ki”, tak bowiem wszyscy po-
tocznie nazywają straŜnicę węd-
karską przy  
akwenie wodnym w Kleciach. 
 Impreza zaczęła się juŜ  o 
godz. 8 rano kiedy to do zawo-
dów stanęli zaproszeni Prezesi 
Kół PZW z woj. tarnowskiego. 
O godz. 12 zakończono łowie-
nie. Zaczęło się waŜenie zdoby-
czy, o ile było co waŜyć. Dys-
proporcje w trofeach były o-
gromne. JuŜ na oko widać było 
dwóch faworytów. ZwycięŜył 
Prezes Koła PZW z Bochni, 
który złowił 2,84 kg ryb - 52 
sztuki, drugi zawodnik przegrał 
o 0,05 kg. 
 Wszyscy spoŜyli przygoto-

wany przez gospodarzy gorący 
posiłek. Przystąpiono do części 
oficjalnej. 
 Uroczyście przecięto wstęgę 
w drzwiach straŜnicy, wręczono 
nagrody i puchary. Teraz był 
czas na spotkania towarzyskie 
członków i sympatyków koła. 
 Jak powiedział nam Prezes 
brzosteckiego Koła, p. Jerzy 
Bonarek był to waŜny dzień dla 
wszystkich wędkarzy, którzy 
włoŜyli duŜo pracy i starań w 
powstanie tego obiektu. 
 Obserwując poczynania Ko-
ła moŜna zauwaŜyć wielką sta-
ranność w zagospodarowaniu 
samego budynku jak i placu 
wokół. Jest wygodny parking, 
tablice ostrzegające, kontener na 
śmieci i pierwszy publiczny sza-
let. Oby tylko ludzie umieli z 
tego wszystkiego odpowiednio 
korzystać. Tego redakcja „Wia-
domości” Ŝyczy wszystkim 
wędkarzom. 

 

Piłkarski Turniej  
środek Kultury w Wiśniowej za-
prosił druŜynę LKS „Brzosto-
wianka” na turniej piłkarski z 

okazji 50 lecia załoŜenia Klubu Spor-
towego w Wiśniowej. 
 W Turnieju o „Puchar Lata” udział 
wzięły 4 druŜyny. Ukraińska druŜyna z 
miasta Stryj, dwie druŜyny z ligi okrę-
gowej z Nowego śmigrodu Wiśniowej 
oraz „A” klasowa druŜyna z Brzostku.  
 Zawody rozgrywano systemem 
pucharowym, po 30 minut jedna po-

łowa. Pierwszy mecz rozgrywała 
„Brzostowianka” z gospodarzami. Po 
dramatycznym meczu, gdzie gospo-
darze prowadzili juŜ 3:1, osłabiona 
brakiem podstawowych zawodników 
„Brzostowianka” doprowadziła do re-
misu 3:3. Mecz rozstrzygnięto rzutami 
karnymi gdzie w 6 kolejkach Brzostek 
strzelił 3 bramki, a Wiśniowa 2. O 
pierwsze miejsce walczyć miała 
„Brzostowianka”. 
 W drugim meczu za faworytów 
uchodzili zawodnicy Ukrainy. Niewy-
gody podróŜy i niezbyt dobrego za-
kwaterowania spowodowały wyraźne 

braki kondycyjne i w efekcie Nowy 
śmigród wygrał 4:1. 
  W krótkim, 30 minutowym meczu 
o 3 miejsce widocznie otrząśnięta 
Ukraina pokonała Wiśniową 4:1. 
 W meczu finałowym o pierwsze 
miejsce, mimo osobowego wzmoc-
nienia, Brzostek został pokonany 
przez Nowy śmigród 0:3. 
 Wszystkie druŜyny otrzymały od 
Wójta Gminy piękne puchary. Impre-
za, mimo duŜej ilości fauli, przebiega-
ła w przyjaznej atmosferze. 

aa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Wyścig kolarski 
SOLIDARNOŚCI wjeŜdŜa do Brzostku 

Ekologiczne baterie ? 
 Polsce sprzedaje się ok. 200 
milionów sztuk baterii rocz-

nie, statystyczny Polak zuŜywa więc 
kaŜdego roku 5 baterii. Baterie są 
wszędzie: w radioodbiornikach, bu-
dzikach, zabawkach, telefonach, la-
tarkach, grach elektronicznych, kal-
kulatorach i aparatach fotograficz-
nych.  
 Stanowią one nie lada problem 
ekologiczny. Są nawet porównywane 
do miniaturowych bomb chemicz-
nych. KaŜdego roku w uprzemysło-
wionym kraju aŜ ponad 40 ton minia-
turowych bateryjek trafia do śmietni-
ków. KaŜda z tych baterii zawiera 
blisko jeden gram czystego srebra. 
Trujące związki srebra stanowią czę-
sto 30 % wagi baterii. Taka ilość jest 
w stanie skutecznie zanieczyścić 1m3 

ziemi lub 400 litrów wody. Taka ska-
Ŝona ziemia i woda nie będzie juŜ 
nigdy przydatna dla zwierząt ani lu-
dzi. Presja ekologów sprawiła, Ŝe z 
baterii pozbywano się szkodliwych 
pierwiastków i związków. 
 Baterie węglowe, niskiej trwało-
ści i szybko zalegające w środowi-
sku jako odpad, zastąpione zostały 
bateriami alkalicznymi, o przedłu-
Ŝonej trwałości. W Europie 5 na 6 
baterii to właśnie baterie alkaliczne, 
w Polsce zaledwie 10 - 15% sprze-
daŜy baterii. 
 Gdy polski parlament przegłosuje 
stosowną ustawę ekologiczną, sil-
niejsze i potęŜniejsze firmy produku-
jące baterie planują podjęcie stosow-
nych kroków, aby uruchomić system 
zbiórki baterii juŜ wykorzystanych. 

aa  
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Otwarcie 
StraŜnicy Wędkarskiej  
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iosna to okres zmagań lekkoatle-
tów. Krajowa czołówka walczyła 

o paszporty olimpijskie; nasi szkolni mali 
adepci królowej sportu zmagali się na 
stadionie GOSiR w Brzostku, broniąc 
honoru swojej szkoły i walcząc o prze-
pustki do zawodów wyŜszego szczebla. 
Tu ocena poziomu tak zawodnika jak i 
szkoły jest prosta... uzyskany wynik prze-
licza się „od ręki” na punkty; te sumuje 
wg. konkurencji wielobojowych i wynik 
gotowy. Interesujące więc będzie prze-
śledzenie wyników jakie uzyskały szkoły 
podstawowe naszej gminy w dopiero co 
zakończonym roku szkolnym 1995/96... 
8 maja 96r. rozegrano GMINNĄ LIGĘ 
LA. KaŜda szkoła mogła wystawić 12 
zawodników i 12 zawodniczek, ale aby 
być sklasyfikowaną - musiała „obsadzić” 
co najmniej 5 konkurencji, a na wynik 
druŜyny składa się 10 najlepszych rezul-
tatów. 

Dziewczęta 
1. SP. Nawsie Brzosteckie 629 pkt. 
2. SP. Siedliska Bogusz 492 pkt. 
3. SP. Gorzejowa 471 pkt. 
4. SP. Grudna Górna 461 pkt. 
5. SP. Januszkowice 441 pkt. 
6. SP. SmarŜowa 363 pkt. 
7. SP. Kamienica Górna 362 pkt. 
8. SP. Przeczyca 337 pkt. 
9. SP. Kamienica Dolna 259 pkt. 

Brzostek nie wystawił składu  

Chłopcy 
1. SP. Brzostek 814 pkt. 
2. SP. Nawsie Brzosteckie 592 pkt. 
3. SP. Siedliska Bogusz 451 pkt. 
4. SP. Przeczyca 436 pkt. 
5. SP. Januszkowice 411 pkt. 
6. SP. SmarŜowa 372 pkt. 
7. SP. Kamienica Dolna 345 pkt. 
8. SP. Kamienica Górna 317 pkt. 
9. SP. Gorzejowa 264 pkt. 
10. SP. Grudna Górna 233 pkt. 

W zawodach rejonowych w Lidze LA 
występowały dziewczęta z Nawsia 
Brzost. i chłopcy z Brzostku. Lepiej spi-
sały się panienki, bo z wynikiem 662 pkt. 
zajęły III miejsce ulegając tylko szkołom 
dębickim (SP. Dębica Nr 6 - 811 pkt., 
SP. Dębica Nr 9 - 730 pkt. Chłopcy z 
Brzostku zostali sklasyfikowani na V-tym 
miejscu. 

18 maja 96r. szkoły spotkały się na 4-
boju lekkoatletycznym. Tu kaŜdy zawod-
nik musi ukończyć bieg na 60m, zaliczyć 
chociaŜ jeden z trzech skoków w dal, 
rzucić jak najdalej piłeczką palantową i 
wreszcie... ukończyć dystans 600m 
(dziewczynki), a 1000m - chłopcy. 
Szkolna reprezentacja składa się z 6 
dziewcząt i 6 chłopców. Suma osiągnię-
tych punktów za 4 konkurencje daje osta-
teczny rezultat zawodnika, a na wynik 
druŜyny składają się końcowe rezultaty 
pięciu najlepszych dziewcząt i chłopców. 
W zawodach mogą startować uczniowie 
13-letni i młodsi. 

Dziewczęta 
1. SP. Nawsie Brzosteckie 870 pkt. 
2. SP. Brzostek 733 pkt. 
3. SP. Siedliska Bogusz 715 pkt. 
4. SP. Kamienica Dolna 575 pkt. 
5. SP. SmarŜowa 529 pkt. 
6. SP. Gorzejowa 405 pkt. 
7. SP. Kamienica Górna 390 pkt. 
8. SP. Grudna Górna 327 pkt. 

Chłopcy 
1. SP. Brzostek 847 pkt. 
2. SP. Nawsie Brzosteckie 769 pkt. 
3. SP. Siedliska Bogusz 628 pkt. 
4. SP. Grudna Górna 559 pkt. 
5. SP. Kamienica Górna 551 pkt. 
6. SP. Gorzejowa 381 pkt. 
7. SP. Kamienica Dolna 364 pkt. 
8. SP. SmarŜowa 363 pkt. 

Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: 
Anna Grygiel - Nawsie Brzost. - 267pkt. 
i Iwona Słowik z Gorzejowej - 204pkt., 
Grzegorz Wal - Nawsie Brzost. - 
199pkt., Grzegorz Rogowski - Nawsie 
Brzost. - 190pkt.. 
Na zawodach rejonowych w Dębicy 
dziewczęta z Nawsia z wynikiem 901pkt. 
zajęły III miejsce ustępując SP. Nr 1 Dę-
bica i SP. Dębica Nr 4, a chłopcy z 
Brzostku uplasowali się na V miejscu. 
Anna Grygiel z Nawsia Brzost. była 3-
cia w tych zawodach indywidualnie i z 
wynikiem 313pkt. awansowała do finału 
wojewódzkiego. Ten odbył się 4.VI. na 
stadionie „Unii” Tarnów, gdzie Anna 
Grygiel osiągnęła swój Ŝyciowy sukces. 
Z wynikiem 379 pkt. wygrała indywidu-
alnie, zostając Mistrzynią Województwa 
na rok szkolny 95/96. Najlepsza szkoła 

uzyskała 1414 pkt. wśród dziewcząt - SP. 
Nr 2 Brzesko. 
21 maja 96r. walczyli najmłodsi lekko-
atleci z kl III-IV w trójboju LA. DruŜyna 
składa się z 5-ciu dziewcząt lub chłop-
ców, z których kaŜde skacze w dal, biega 
60m i rzuca palantówką. Suma osiągnię-
tych punktów za 3 konkurencje daje osta-
teczny wynik zawodnika, a dla druŜyny 
punktuje 4-ch najlepszych sportowców. 

Dziewczęta 
1. SP. Nawsie Brzosteckie 455 pkt. 
2. SP. Siedliska Bogusz 308 pkt. 
3. SP. SmarŜowa 288 pkt. 
4. SP. Kamienica Dolna 286 pkt. 
5. SP. Gorzejowa 286 pkt. 
6. SP. Kamienica Górna 278 pkt. 
7. SP. Brzostek 272 pkt. 
8. SP. Grudna Górna 213 pkt. 
9. SP. Januszkowice 190 pkt. 

Chłopcy 
1. SP. Nawsie Brzosteckie 308 pkt. 
2. SP. Brzostek 304 pkt. 
3. SP. Kamienica Górna 233 pkt. 
4. SP. Siedliska Bogusz 198 pkt. 
5. SP. Gorzejowa 183 pkt. 
6. SP. SmarŜowa 181 pkt. 
7. SP. Grudna Górna 141 pkt. 
8. SP. Kamienica Dolna 139 pkt. 
9. SP. Januszkowice 117 pkt. 

Zawody rejonowe odbyły się w Dębi-
cy 23.V.96. chłopcy z Nawsia popra-
wili wynik druŜynowy na 368pkt., ale 
starczyło to tylko na IV-te miejsce, 
natomiast dziewczynki jako jedyny 
zespół przekroczył barierę 500pkt. i z 
wynikiem 509pkt. wygrały zawody 
druŜynowo, pozostawiając na pobi-
tym polu 2 szkoły dębickie, Rado-
myśl, Pustków, Nagoszyn, Czarną, 
RóŜę i Brzeźnicę. 12.VI.96 
NAWSIAKI zdobyły DruŜynowe Mi-
strzostwo Województwa, przywoŜąc 
komplet złotych medali i PUCHAR 
za I miejsce. Ten pierwszy tytuł Dru-
Ŝynowych Mistrzów Województwa 
zdobyły: Agnieszka Trojan, Klaudia 
Szybowicz, Ewelina śyra, Basia 
Skórska, Joasia Hołowicka, Diana 
Górka.  (fotografia obok) 
Warto w tym miejscu zaprezentować 
dorobek szkół z finału wojewódzkie-
go. KaŜdy nauczyciel wf. moŜe na tej

W 
SPORTSPORTSPORTSPORT NAWSIE GÓRĄ... 
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podstawie ocenić, na jakim poziomie 
znajduje się jego druŜyna... 

1. SP. Nawsie Brzost. 567 pkt. 
2. SP. Lipnica Murowana 548 pkt. 
3. SP. Bobrowa 527 pkt. 
4. SP. Łowczów 515 pkt. 
5. SP. Nr 2 Brzesko 512 pkt. 
6. SP. Nr 23 Tarnów 510 pkt. 
7. SP. Niedomice 499 pkt. 
8. SP. Dąbrowica 492 pkt. 
9. SP. Nr 8 Tarnów 479 pkt. 
10. SP. Dębno 452 pkt. 
11. SP. Wojnicz 449 pkt. 
12. SP. Nr 2 Bochnia 404 pkt. 
13. SP. Nr 1 Skrzyszów 400 pkt. 
14. SP. Tuchów 378 pkt. 

 Radość z sukcesu była ogromna. 
Poza „regulaminowym” doŜywia-
niem były lody i Coca-Cola a 

Agnieszka Trojan najlepsza w ze-
spole - 152pkt. - stwierdziła w sa-
mochodzie w drodze powrotnej - 
„Dla takiego dnia warto było się uro-
dzić”. 
 I jako ostatnią imprezę sportową 
w tym roku szkolnym rozegrano XI 
Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej w dniu 
31. maja 96. Te zawody cieszą się 
od początku duŜą estymą, gdzie od 
lat prym dzierŜyła Szkoła Podsta-
wowa z Brzostku. Ale Nawsie zaw-
sze „deptało jej po piętach” prze-
grywając w ubiegłym roku zaledwie 
7-ma punktami. Teraz przyszedł czas 
na rewanŜ... Nasz odwieczny rywal 
musiał zadowolić się II-im miej-
scem. Na 14 rozegranych konkuren-
cji - w 9-ciu stawaliśmy na podium, 
w Ŝadnej teŜ nie zajmowaliśmy dwu 
ostatnich miejsc - które nie były 
punktowane. Puchar za zwycięstwo 

w punktacji generalnej odbierał naj-
młodszy członek druŜyny - nasz 
pierwszy zwycięzca tego dnia - Se-
bastian Grygiel. 
 Oto kolejność i dorobek punkto-
wy szkół na mecie XI Igrzysk Mło-
dzieŜy Szkolnej - Brzostek 96... 

1. SP. Nawsie Brzost. 250,0 pkt.
2. SP. Brzostek 207,0 pkt.
3. SP. Siedliska Bogusz 192,0 pkt.
4. SP. Gorzejowa 160,0 pkt.
5. SP. Januszkowice 151,5 pkt.
6. SP. Kamienica Górna 144,5 pkt.
7. SP. Przeczyca 134,0 pkt.
8. SP. Kamienica Dolna 130,0 pkt.
9. SP. SmarŜowa 100,5 pkt.
10. SP. Grudna Górna 45,5 pkt.

Do zobaczenia po wakacjach 
na arenach sportowych! 

PS 
 Wszystkie zawody lekkoatletyczne 
mają swój stały termin w kalen-
darzu wojewódzkim i szkoła, 
chcąc liczyć się na sportowym 
forum województwa - nie moŜe 
z nich zrezygnować. MoŜe by 
tak wzorem innych gmin podli-
czyć współzawodnictwo suma 
sumarum za SZKOLNĄ LIGĘ 
LA, 4-bój LA, oraz 3-bój w kla-
syfikacji dziewcząt i chłopców 
razem i zwycięską szkołę na 
szczeblu gminy nagrodzić sprzę-
tem sportowym lub chociaŜby 
pucharem? Kto ufunduje taki 
puchar? MoŜe Wójt Gminy, 
moŜe Zarząd Gminy, prezesi 
gminnych klubów sportowych, 
sołtysi, a moŜe „Wiadomości 
Brzosteckie”? Wtedy Ŝadna 
szkoła nie pozwoliłaby sobie na 

niewystawienie reprezentacji, bo strata 
byłaby nie do odrobienia. 
 I na koniec przedruk za „Gazetą 
Krakowską” z dnia 12. 06. 96r. ... 
„Mo Ŝna pokusić się równieŜ o zesta-
wienie najbardziej usportowionych 
gmin. Podstawą klasyfikacji jest średnia 
ilość punktów przypadająca na jedną 
szkołę z danej gminy. Oto czołówka: 

1. Dębica - miasto 101,55 pkt. 
2. Tarnów - miasto 96,14 pkt. 
3. Bochnia - miasto 88,33 pkt. 
4. Lipnica Murowana 76,67 pkt. 
5. Brzesko 63,85 pkt. 

Klasyfikację zamykają: Brzostek 
(4,46pkt.),Gręboszów (4,25pkt.), Pilzno 
(4,14pkt.), Wietrzychowice (3,28pkt.) i 
Mędrzechów (0,25 pkt.).” 

 Niezbyt przyjemnie jest czytać takie 
stwierdzenie... „Klasyfikację gmin za 
rok 95 zamykają: Brzostek, Pilzno...” i 
ktoś tam jeszcze. Jak będzie w roku 96? 
„Wszak jedna jaskółka wiosny nie czy-
ni...” A szkół w gminie jest 13... W tym 
roku do zawodów wojewódzkich prze-
biły się jeszcze szkoły ze SmarŜowej i 
Brzostku (w tenisie stołowym). Ale 
trzech nie zapracuje na 13-tu... 

Z. Rogowska 
 

 

  Tabela ko ńcowa rozgrywek  
piłkarskich „A” Klasy 1995/96  

  
1. Wisłoka II 30 80 116 - 22 
2. Czarnovia 30 63 82 - 31 
3. Brzostowianka  30 55 74 - 45 
4. Parkosz 30 54 64 - 42 
5. Podkarpacie 30 49 64 - 44 
6. Jastrząbka 30 47 76 - 52 
7. Nagoszyn 30 45 65 - 66 
8. Powiśle 30 43 69 - 63 
9. Wolania 30 39 36 - 43 

10. Pogoria 30 36 40 - 55 
11. Lisia Góra 30 35 43 - 55 
12. Biała 30 34 36 - 62 
13. Zgórsko 30 31 27 - 41 
14. Paszczyniak 30 28 34 - 77 
15. Pilcza 30 21 28 - 104 
16. Grudna Górna 30  19 38 - 90 
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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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⇒ Nie naleŜy przyjmować niczego, co stoi  

w sprzeczności z rozumem. 

⇒ Nie porywaj się do rzeczy, które przekra-
czają twoje moŜliwości.  

⇒ Czy dlatego, Ŝe czegoś nie wie, przestał 
być wielkim człowiekiem? 

  

MYŚLI TAKIE SOBIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oferuje wynajem autobusu na: 
� wycieczki 
� pielgrzymki 
� wesela 
� przysięgi 
� dowozy 

BliŜsze informacje: 
Edward Betlej, ul. Szkolna 310/4, �16 

LKS „Brzostowianka”  

NAJNIśSZE CENY 
M IŁA I FACHOWA 

OBSŁUGA 

Biuro Rachunkowe 
Jadwiga Olszewska 
Brzostek 474 

świadczy usługi w zakresie: 

� prowadzenia księgi podatkowej przy-
chodów i rozchodów, 

� zryczałtowanego podatku dochodowe-
go, 

� ewidencji podatku od towarów i usług 
VAT, 

� sporządzania deklaracji ZUS, VAT, 
PIT, 

� kompleksowej obsługi małych firm. 

 

Zakład Produkcyjno 
-handlowo-usługowy   

„ WOJ - MET”   
Brzeźnica 465 k/D ębicy   

oferuje:  
1. Okucia piecowe - chromoniklowe, 

niklowe, czarne,  

⇒ piekarniki  
⇒ ramy  
⇒ drzwiczki piecowe, kuchenne  
⇒ zasuwy piecowe  
⇒ lufciki  
⇒ drzwiczki kominowe  
⇒ ruszta kuchenne Ŝeliwne  
⇒ okapy kuchenne: białe, beŜowe, 

czerwone  
⇒ płyty kuchenne Ŝeliwne i stalowe  

2. Kafle piecowe grzewcze w szero-
kim asortymencie.  

Wystawiamy faktury VAT   
Adres:  

ZPHU „WOJ - MET”  
39-207 Brzeźnica 465  k/Dębicy  
tel. (0-14) 773-357   

R e k l a m a  p ł a t n a  

 


