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Studnia przy Starej Kasie

Droga wierzbą sadzona wśród zielonej łąki,
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze,
Pośród wierzb, po kamieniach wąska struga ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.

Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Drogą, której co święto szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus wpółnagi i bosy,
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła - “Chryste!”

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad leżącym ciałem
I rzeknie: “Powiedz ludziom niech więcej nie płaczą.
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem”.

Jan Lechoń

Wydawca Wiadomości Brzosteckich ma przyjemność 
powiadomić swoich Czytelników i Sponsorów, że nasze 

czasopismo zostało zarejestrowane w międzynarodowym 
systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i otrzymało 
symbol ISSN 1428-068X. Rejestracja w Narodowym Ośrod-
ku ISSN nakłada na wydawcę obowiązek przesyłania 2 
egzemplarzy każdego numeru do Biblioteki Narodowej w 
Warszawie. Tam gromadzi się je w celach archiwalnych i użyt-
kowych. Egzemplarz obowiązkowy jest podstawą bibliografii 
narodowej, a ta z kolei to nie tylko źródło informacji bieżącej, 
ale dokumentacja dla historyków i badaczy naszej kultury w 
przyszłości. Jest to najpewniejszy sposób udokumentowania 
naszej działalności.

Wielkanoc
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Budżet gminy Brzostek na 1997 r.
Dochody budżetu gminy                     - 8.793.816,-zł
z tego:
subwencja ogólna z budżetu państwa   - 5.607.817,-zł
- w tym subwencja na finansowanie 
   zadań oświatowych                            - 3.948.483,-zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości  - 8.864.600,-zł
w tym:
dotacje dla jednostek gospodarki 
pozabudżetowej                                    - 1.065.500,-zł
wydatki na finansowanie inwestycji       - 1.209.097,-zł

Źródłem pokrycia niedoboru budżetu gminy  w wysokości 70.784,-zł jest pożyczka 
długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Tarnowie.
   Rezerwa budżetowa ogółem wynosi 137.914,-zł. Zarząd może samodzielnie 
zaciągać zobowiązania do wysokości 100.000,-zł. Zarząd może dokonywać zmian 
w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i 
paragrafami w ramach działu, oraz dysponować rezerwami budżetu.

Inwestycje planowane do realizacji w 1997r.                     (w złotych)

 Na utrzymanie Rady Gminy prze-
znaczono 62.160,-zł.
 Mieszkańcy Brzostku powinni 
porównać sobie obietnice v-ce wój-
ta z Zebrania Wiejskiego do tych 
prac, które zaplanowano w gminnym 
budżecie. Relacja z zebrania na dal- 
szych stronach gazety.
	 Z innych istotnych spraw porusza-
nych podczas sesji wymienić należy 
zmiany kadrowe. Odwołano, na wła-
sną prośbę, z powodów rodzinnych 
(z zakulisowych informacji wiemy, że 
powody były inne) dotychczasowego 
sekretarza. Na to stanowisko powo-
łano Lucynę Pruchnik. Najbardziej 
zaskakującym momentem tej części 
sesji było opiewanie efektów swojej 
pracy przez samego zainteresowane-
go, szkoda że na ten sam temat nie 
wypowiedział się nikt inny.
 Dyskutowano również nad przeję-
ciem przez Samorząd Służby Zdro-
wia. I choć wójt mówił o upoważnieniu 
przez Radę Zarządu do prowadzenia 
negocjacji, to uchwała była tak skon-
struowana, że po jej uchwaleniu 
Służba Zdrowia zostaje przejęta przez 
gminę z dniem 1. 07. Sami iradni mieli 
wiele uwag, niestety wygłaszanych 
tylko po cichu (w obawie przed kim, 
skoro są najwyższą władzą?) do ko-
lejności tematów, konstrukcji punktów 
obrad oraz wprowadzanie na forum 
obrad spraw, które nie były przedsta-
wione w programie ani ich do niego 
nie wprowadzano przez głosowanie. 
Wyraźnym złamaniem statutu była też 
nagminnie stosowana praktyka braku 
projektów uchwał. Nie mieli ich radni 
na 7 dni przed sesją (ostatnia miała 
miejsce w grudniu ubr.), ani nawet 
podczas sesji, zważywszy na sposób 
odczytywania ich przez przewodni-
czącego radni głosowali nie wiedząc 
faktycznie nad czym głosują. Trudno 
też zgadnąć kto właściwie prowadzi 
obrady, czy jest to pani radca, która 
nieustannie podpowiada Przewodni-
czącemu, czy może radny-wójt, który 
faktycznie kieruje obradami udzielając 
głosu nawet Przewodniczącemu.
 Ważnym głosem w dyskusji nad 
funkcjonowaniem samorządu, były 
wnioski sołtysów, w tym sołtysa J. 
Barbarzaka, aby sołtysi, skoro są za-
praszani na sesje mieli prawo głosu w 
dyskutowanych sprawach. Sama ich 
obecność niczego jeszcze nie wnosi. 
Domagali się oni aby przestrzegano 
zasady wynagradzania sołtysów  
w części z budżetu gminy, a nie w 
całości ze środków rad sołeckich. 
Niektóre małe wsie będą miały tylko 
środki na opłacenie sołtysa. Niestety 
tego postulatu rada nie przyjęła.

Budżet, w którym conajmniej 30% środków nie jest przeznaczonych na inwestycje 
uważa się za konsumpcyjny i nie rokujacy odczuwalnego rozwoju. Jak widać z po-
wyższej tabeli niewielkie, bo stanowiące 13,6% wydatków przeznaczono na bardzo 
wiele zadań inwestycyjnych. Takie rozdrobnienie środków powoduje przeciąganie w 
nieskończoność realizalizację poszczególnych zadań. Doskonałym przykładem takiej 
sytuacji jest budowa sali gimnastycznej w Siedliskach Bogusz czy szatni w Grudnej 
Górnej, która jest obowiązkowym elementem każdorocznego budżetu. Nie może 
też budzić większych nadziei przewidywane tempo budowy chodników przy drodze 
głównej. Stosunkowo dużą część budżetu pochłania Urząd Gminy - 810.052,-zł, przy 
czym z tej puli opłacana jest tylko część pracowników. Z innych środków opłacani są 
pracownicy np. Opieki Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
oraz niektórzy pracownicy Urzędu Gminy wykonujący zadania -zlecone. Zdziwienie 
może budzić również fakt planowania zakupu samochodu służbowego, który trzeba 
będzie utrzymać z pieniędzy podatników, zatrudnić do niego kierowcę, ale za to 
będzie tak, jak w warszawskich ministerstwach. Co natomiast będzie z ryczałtami 
pracowników za używanie prywatnego samochodu?
   

Z PRAC 
RADY 
GMINY
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Wiadomości Brzosteckie
redaktor naczelny

 Sesje Rady Gminy w Brzostku prowadzi 
Radca Prawny z Pilzna (co jest sprzeczne 
z ustawą samorządową) ponieważ nowy, 
sędziwy (76) lat przewodniczący ze względu 
na wiek, ma duże kłopoty z poprawnym czy-
taniem uchwał. Taka sytuacja kompromituje 
urząd i radę. Jeżeli Radca z Pilzna prowadzi 
sesję w Brzostku 14.03.1997 r. to kto za nią 
pracuje w Pilźnie?
 Dość bałaganu, podziałów politycznych, 
zastoju gospodarczego narobił wójt budując 
samo rządność w Brzostku, w czym poma-
gają mu niektóre osoby z sąsiednich gmin. 
Wstyd. Pieniądze to nie wszystko!
 Wójt postawieniem wniosku o powołanie 
dwóch płatnych członków zarządu i z-cy 
wójta pokazał, że dla niego liczy się tylko 
utrzymanie przy władzy, a nie dobro gminy.
 Płatni członkowie pokazali, że można 
nic nie robić, nic nie umieć i brać wielkie 
pieniądze. Bywali i tacy, którzy brali pie-
niądze i nie przychodzili do pracy. Ustawa 
samorządowa jednak chroni takich ludzi jak 
wójt. Mogą go odwołać tylko radni lub miesz-
kańcy w referendum gminy, a nie wojewoda, 
nie Prezydent. Ale u nas większość w Radzie 
jest skorumpowana, bo czerpie pieniądze ze 
skandalicznych samorządów i popieraniu 
wójta. Odwołując wójta skorumpowani  rad-
ni straciliby “koryto”. Sesja w dniu 14.03.97 
potwierdziła skorumpowanie rady. Wójt i 
jego poplecznicy w obawie przed wysłuchi-
waniem prawdy o fikcyjnych zatrudnieniach 
i innych spraw mieszkańców demonstracyj-
nie opuścili salę obrad, przed zamknięciem 
sesji w momencie rozpoczęcia się “wolnych 
wniosków” uniemożliwiając społeczeństwu, 
które tylko w tym punkcie ma prawo zabierać 
głos, zadawanie pytań, stawianie wniosków, 
dyskusji  i uwag dotyczących zarządzania 
gminą, co jest niezgodne z konstytucją.
 Wstyd kiedy wójt ucieka z sesji lub urządza 
bijatyki w urzędzie gminy. Kiedy Zarząd i 
Rada wyciągną wnioski z tych haniebnych 
incydentów?
 Na sali obrad pozostali radni: Elżbieta 
Gąsior, Maria Przebięda, Kazimierz Fryc, 
Roman Markiewicz, Jan Grygiel, Stanisław 
Szafran, Marian Mężyk. (Nieobecni na obra-
dach byli: Andrzej Mokrzycki, Edward Bara, 
Zbigniew Raś zwolnił się o godz.13)
 Reszta radnych wyszła za wójtem jak pie-
ski na spacer i oczekiwała przed budynkiem 
na zakończenie sesji.
Brzostek 15.03.97r.

Imię i nazwisko autora listu 
do wiadomości redakcji.

Fakty przekonuj¹, przeciw faktom nie ma ¿adnego argumentu

Abp Ignacy Tokarczuk

Jeśli rozpowszechniają nieprawdzi-
we wiadomości ludzie zwyczajni, 

w małym gronie jest to fakt naganny, 
jeśli natomiast takiej rzeczy dopusz-
czają się ludzie piastujący odpowie-
dzialne stanowiska i to w miejscu pu-
blicznym, w dużym gronie powinno 
to być karalne. Takie nieprawdziwe 
informacje szerzył na ostatniej sesji 
Rady Gminy w Brzostku wójt tej gmi-
ny. Stwierdził, że nie jestem redakto-
rem naczelnym pisma “Wiadomości 
Brzosteckie” nazywając mnie przy 
okazji, publicznie kłamcą. Ja się nie 
obraziłam, ponieważ nie każdy jest 
mnie w stanie obrazić. Przerażać po-
winien fakt, że najwyższy urzędnik w 
gminie nie potrafi czytać urzędowego 
pisma, a na dodatek bierze się do in-
terpretowania orzeczenia Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. Szkoda, 
że z pomocą wójtowi nie przyszła 
zatrudniana do rozstrzygania takich 
spraw radca prawny. Niestety po 
zwróceniu się do niej o opinię prawną, 
wolała opuścić posiedzenie rady niż 
potwierdzić fakty. Ponieważ z faktami 
się nie dyskutuje, podaję fakty bez 
komentarza.
 Redaktora naczelnego powołuje i 
odwołuje wydawca (art. 25 ust. 5 Pra-
wa prasowego z 26.01.1984 r.) w tym 
wypadku Zarząd Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Brzosteckiej, upraw-
nienia związane z podejmowaniem 
czynności prawnych uzyskuje on w 
momencie wydania prawomocnego 
postanowienia o wpisie do rejestru 
sądowego. Kopię postanowienia sądu 
drukujemy niżej. 

Z polskiego na nasze
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Gmina jest zobowiązana do dbałości o porządek w tym 
zakresie, w jakim nie są zobowiązane inne podmioty

Zadania własne gminy, czyli zaspoka-
janie zbiorowych potrzeb wspólnoty, 

są przedmiotem wielu szczegółowych 
regulacji. W przypadku utrzymania 
czystości i porządku na jej obszarze, 
unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych, a także utrzymania urządzeń 
sanitarnych i wysypisk zostały zawarte 
w ustawie z 13 września 1966r. o utrzy-
maniu porządku i czystości w gminach. 
Ustawa ta określa, oprócz zadań gminy, 
również obowiązki właścicieli nierucho-
mości.

ODPADY KOMUNALNE
Pojęcie odpadów 
definiuje ustawa z 
31 stycznia 1980r. o 
ochronie i kształtowa-
niu środowiska. W jej 
rozumieniu, odpady 
to zużyte przedmioty 
oraz substancje stałe, 
a także nie będące 
ściekami substancje 
ciekłe powstałe w 
związku z bytowa-
niem człowieka lub 
działalnością gospo-
darczą, nieprzydatne 
w miejscu lub  czasie, 
w którym powstały i 
uciążliwe dla środo-
wiska.
 Odpady komunal-
ne to: ciekłe i sta-
łe odpady powstałe 
w gospodarstwach 
domowych, w obiektach użyteczności 
publicznej i obsługi ludności, w tym rów-
nież nieczystości gromadzone w zbiorni-
kach bezodpływowych, porzucone wraki 
pojazdów mechanicznych oraz odpady 
uliczne, z wyjątkiem odpadów niebez-
piecznych z zakładów opieki zdrowotnej 
i zakładów weterynaryjnych.

ODPADY NIEBEZPIECZNE
 To takie odpady, które ze względu na 
swoje pochodzenie, skład chemiczny, 
biologiczny lub inne właściwości, bądź 
okoliczności stwarzają zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego lub środowiska.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
 Zgodnie z przepisami ustawy, do 
obowiązków właścicieli należy wypo-
sażenie nieruchomości w odpowiednie 
urządzenia do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie ich w 
odpowiednim stanie sanitarnym i po-

rządkowym. Są oni również zobowiązani 
do gromadzenia w nich odpadów, które 
potem muszą usuwać i unieszkodli-
wiać. Ustawa nakłada na nich ponadto 
obowiązek oczyszczania chodników 
położonych wzdłuż ich nieruchomości 
ze śniegu i lodu oraz do usuwania z nich 
błota i innych zanieczyszczeń.
 Usuwanie i unieszkodliwianie odpa-
dów komunalnych musi być dokonywane 
przez zakład będący gminną jednostką 
organizacyjną lub przez podmiot ma-
jący zezwolenie wydane przez wójta 
lub burmistrza danej gminy. Właściciel 

nieruchomości jest zobowiązany do 
udokumentowania korzystania z usług 
jednego ze wskazanych podmiotów. 
Może to zrobić poprzez okazanie (na 
żądanie wójta, burmistrza) umowy 
dowodów płacenia za usługi lub za 
składowanie odpadów na składowisku 
odpadów komunalnych. W przypadku 
braku udokumentowania obowiązek 
usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
przejmuje na siebie gmina, pobierając 
za to opłaty.
 W celu ochrony właścicieli przed 
nadmiernym obciążeniem opłatami, za 
usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 
rada gminy może ustalić górne ich staw-
ki. Nie jest to jednak jej obowiązkiem. 
Ustawa obliguje radę do określenia 
niższych stawek za usuwanie i uniesz-
kodliwianie odpadów, jeżeli gromadzone 
są w sposób selektywny.

STREFY PODZIAŁU
 Podział obowiązków dokonany został 
więc w ten sposób, oż gmina jest zobo-
wiązana do dbałości o porządek w tym 
zakresie, w jakim nie są zobowiązane 
inne podmioty.

ZADANIA GMINY
 Ustawa nakłada na gminę obowiązek 
stworzenia warunków niezbędnych do 
utrzymania porządku i czystości, z dru-
giej zaś ustalenia zasad i wymagań w 
stosunku do osób trzecich.
 Owe warunki to przede wszystkim 
odpowiednia infrastruktura. Gmina jest 
zobligowana przez ustawę między inny-
mi do budowy i utrzymania: składowisk 
odpadów komunalnych, obiektów do 
wykorzystywania i unieszkodliwiania tych 
odpadów, szaletów publicznych, koszty 
ulicznych pojemników do segregacji i 
składowania odpadów nadających się 
do powtórnego przetworzenia.

Rada gminy, po za-
sięgnięciu opinii te-
renowego inspektora 
sanitarnego, ustala 
w drodze uchwały 
zasady utrzymania 
porządku i czystości 
na swoim obszarze.
   Uchwała taka ma 
określać wymagania 
w zakresie utrzymania 
porządku i czystości 
na terenie nierucho-
mości przez podmioty 
nią władające; ustalać 
rodzaj urządzeń prze-
znaczonych do gro-
madzenia odpadów 
komunalnych na te-
renie nieruchomości, 
a także w miejscach 
publicznych; określić 
częstotliwość, zasady 

i sposób ich usuwania w zależności od 
tego, czy jest to dom jednorodzinny, czy 
blok mieszkalny.
 W uchwale należy zawrzeć również 
obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 
domowe. Powinny one być ustalone tak, 
by zwierzęta nie stanowiły uciążliwości 
lub zagrożenia dla ludzi oraz zapewnia-
ły ochronę przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku. Uchwała powinna zawierać 
także zasady utrzymywania zwierząt 
gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej.
 Projekt uchwały określającej zasady 
utrzymania porządku i czystości na tere-
nie gminy powinien być przedstawiony 
do zaopiniowania przez państwowego 
terenowego inspektora sanitarnego. 
Jest to warunek konieczny, ze względów 
formalnych, jej ważności.

Nowa ustawa

Czystość i porządek

Tak wygląda otoczenie kontenera, który znajduje się w części Brzostku 
leżącej przy drodze do Pilzna. Resztę pozostawiamy bez komentarza
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Wiele jest gmin podobnych do 
naszej, gmin o skromnych bu-

dżetach i wielkich brakach w rozwoju 
infrastruktury i usług. Ale wiele wśród 
nich nie przejada swoich budżetów, 
nie odgradza się od społeczności. 
Wykorzystują one natomiast wszystkie 
lokalne inicjatywy, potrafią sprawnie 
kierować rozwojem gminy z korzyścią 
dla jej mieszkańców. 
Gmina Morawica woj. kieleckie.
W 1990 r. był jeden wodociąg w jednej 
wsi na 24 sołectw w gminie. Do dziś 
wybudowano 180 km sieci wodocią-
gowej. We wspomnianym 1990 r. w 
gminie było 100 telefonów, w cztery 
lata później 1200.
W chwili przejęcia przez samorząd 
gminy zadań związanych z kulturą 
jej stan był fatalny. Postanowiono 
więc wspierać finansowo każdą dzia-
łalność artystyczno-kulturalną. Opra-
cowano specjalny program animacji 
kultury. Efektem 
jest osiem działa-
jących zespołów 
folklorystycznych, 
cztery zespoły dzie-
cięco-młodzieżowe, 
szkółka garncarska, 
zespoły młodzie-
żowe i grupa au-
tentycznych twór-
ców ludowych , 
wydających tomiki 
wierszy, organizu-
jących wystawy  
i plenery.
Gmina Wąbrzeź-
no woj. toruńskie.
 Stworzono tu sa-
morządowy system 
edukacji od przed-
szkola do liceum 
ogólnokształcącego  
przedsięwzięcie 
wyjątkowe w skali 
kraju. Szkoły pod-
stawowe przejęto w 1990 roku po to 
by budować demokrację od podstaw 
do społeczeństwa obywatelskiego. Po-
lityką oświatową zajmuje się zastępca 
burmistrza i Kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Zdrowia w jednej 
osobie. Każda szkoła ma swój własny 
budżet i jest samodzielna finansowo, 

powołano rady szkół. W samorządo-
wych szkołach (jest ich 4) jest ponad 
460 godzin dodatkowych tygodniowo, 
realizuje się rozszerzony program wie-
dzy o społeczeństwie. W ogólniaku 
wprowadzono zajęcia fakultatywne z 
przedmiotów humanistycznych i klasę 
menedżerską. Utworzono międzysz-
kolny klub sportowy, wybudowano 
pełnowymiarową halę sportową. Do-
finansowuje się kształcenie nauczy-
cieli, refunduje pełne koszty studiów 
magisterskich i podyplomowych. Jed-
nocześnie Wąbrzeźno skanalizowano, 
zbudowano oczyszczalnię ścieków, 
doprowadzono gaz.
Gmina Szprotawa woj. zielonogór-
skie. 
 Rada Gminy i Miasta Szprotawa 
podjęła uchwałę w sprawie zasad 
oceniania kwalifikacji pracowników 
samorządowych. Oceny te (odbywa-
jące się co 2 lata) mają służyć racjona-

lizacji zatrudnienia i wynagradzania.
(Czymś niemożliwym do tolerancji 
wydaje się przykład brzosteckiego 
urzędnika pracującego?! z nogami 
na biurku. Nie przeszkodził mu nawet 
„natrętny” petent, który na zapytanie 
o informację usłyszał, żeby przeczytał 
ją sobie z drugiej strony drzwi. Widać, 

co kraj to obyczaj!)
Gmina Pobiedziska woj. poznań-
skie
 W gminie tej tylko 30% śmieci 
trafiało na wysypisko. W końcu 
mieszkańcy gminy mieli dość. Prze-
prowadzili „śmieciowe” referendum 
i opodatkowali się. Za pierwsze trzy 
osoby w rodzinie płacą po 1 zł mie-
sięcznie za czwartą - 50 gr, za piątą 
-25 gr, za kolejne się nie płaci. System 
funkcjonuje już rok i działa skutecz-
nie.
Gmina Byczyna woj. opolskie
 Urząd Gminy postanowił zlikwido-
wać dzikie wysypiska śmieci i od-
bierać odpady prosto z gospodarstw 
domowych. W drodze przetargu zaku-
piono pojemniki. Ustalono, że zostaną 
one odsprzedane właścicielom posesji 
na preferencyjnych warunkach. Na 
odpady komunalne przeznaczono 
pojemniki czarne, na szkło poma-

rańczowe. Pojem-
niki spłaca się w 
miesięcznych ra-
tach rozłożonych na 
dwa lata. W ramach 
promocji całej ak-
cji zagwarantowano 
bezpłatny wywóz 
szkła z pojemni-
ków. Myśli się o 
następnych koloro-
wych pojemnikach 
przeznaczonych na 
makulaturę.
Zakup pojemników 
i segregowanie od-
padów zostały po-
przedzone szeroką 
akcją propagującą 
ochronę środowi-
ska. Dużo uwagi 
poświęca się edu-
kacji ekologicznej 
wśród dzieci i mło-
dzieży.

 Przedstawione w dwu ostatnich 
tekstach sposoby rozwiązywania pro-
blemów „śmieciowych” mogą posłużyć 
za przykłady jak uporać się z odpadami 
na terenie naszej gminy.

Materiał opracowany na podst. 
„Gazety Sołeckiej”

JAK RZ¥DZ¥ SIÊ INNI
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Media lokalne i sublokalne - ze  
względu na zasięg - kreują wize-

runek gminy w ograniczonym zakresie 
- ze względu na zasięg oddziaływania 
- głównie w obrębie gminy.
 Jak wiadomo kreowanie wizerunku 
gminy, promocja gminy - jest możliwe 
wówczas gdy działalność jej władz, 
aktywność jej mieszkańców, wyrasta 
ponad przeciętność; jeśli faktycznie 
są to działania, które na promocję 
zasługują.
 Wyrastanie ponad przeciętność, 
aktywność - wbrew deklarowanej czę-

sto niemocy, niemożności działania - to 
cechy, które zauważają nie tylko zwykli 
obserwatorzy codziennego życia gmi-
ny.
 Działalność mediów - pokazujących 
realizację określonych pomysłów w 
gminie służy celom wewnętrznym i 
zewnętrznym:
 Wewnętrznym: - bo umacnia wolę 
władz gminy, jej aktywu - przeprowadze-
nia zmian, wprowadzenia nowości. Pu-
blikacja, audycja - to pośredni dowód na 
słuszność wybranej drogi, to dodatkowy 
argument wytrącający broń z ręki prze-
ciwnikom, to także czynnik mobilizujący 
ociągających się. Wsparcie czynników 
zewnętrznych, opiniotwórczych jest 
ważne; jeśli ktoś z  zewnątrz - nie uwi-
kłany w miejscowe układy - dostrzega 
zasadność działania, to jest to wsparcie 
wyraźnie promujące.
 Zewnętrznym - bo tworzącym się 
lub stworzonym - dobrym wizerunkiem 
gminy - mogą posługiwać się jej władze 
- w strategii działań ekonomicznych: 
zdobycia różnych pieniędzy z różnych 
kas: wojewódzkiej lub centralnej, z róż-
nych fundacji lub funduszy, a także w 
celu przyciągnięcia biznesu, aby chciał 
inwestować w gminie.
 Publikacje w mediach władze gminy 
mogą wykorzystywać w klasycznych 
działaniach typu PUBLIC RELATIONS, 
które są przecież celowym wysiłkiem, 
zmierzającym do wytworzenia w otocze-
niu zaufania i zrozumienia dla gminy jako 
partnera w biznesie.
 Przy okazji warto przypomnieć gminę, 
która na południu Polski ma najlep-
szą bodaj prasę. Myślę, że wielorakie 
sukcesy gminy Niepołomice i posła 
- burmistrza Stanisława Kracika - to w 
jakiś sposób efekt stałego i życzliwego 
zainteresowania mediów tą gminą, w 
której władze i mieszkańcy, rzeczywiście 
wzięli sprawy “w swoje ręce”. Mniej życz-
liwi burmistrzowi twierdzą, co prawda, że 

wspaniale i bezpłatnie umie wykorzysty-
wać media dla “public relations” swojej 
gminy i siebie, jest jednakowoż prawdą, 
że bez ewidentnych sukcesów, trudno 
byłoby utrzymać tak długo zaintereso-
wanie mediów Niepołomicami.
 Zainteresowaniem mediów zawsze 
cieszyły się jednostki niepospolite, lu-
dzie o mocnej osobowości, zdolni sami 
lub grupując wokół siebie podobnych 
entuzjastów, zmieniać swoje otoczenie 
i działać na rzecz wspólnoty. Pokazać 
człowieka wielowymiarowego - to gratka 
dla reportera. Tak jak ładnie można udo-

wodnić tezę o konieczności zespołowych 
działań na rzecz wspólnoty, tak samo 
często potwierdza się teza o potrzebie 
istnienia siły napędowej, zaczynu tkwią-
cego w osobowości, cechach indywidu-
alnych ludzi, którzy chcą zmieniać świat 
ich otaczający.
 Niestety dość częstym zajęciem władz 
gminnych, jest podcinanie skrzydeł takim 
promotorom zmian. Dość często też 
- a byłem świadkiem takich dyskusji 
- rozmowy o przyszłości ogniskowały 
się zwykle wokół problemu “skąd wziąć 
pieniądze?” Jak każdy towar do sprze-
dania - gmina, która także ma się dobrze 
sprzedawać - powinna określić swoje 
atuty oraz kierunki, w jakich chce się 
zmieniać. W czym jesteśmy dobrzy, w 
czym możemy być atrakcyjni? Co zrobić, 
aby być bardziej atrakcyjnym?
 Nie taję, że w tworzeniu listy przymio-
tów - obecnych i przyszłych - powinno 
uczestniczyć wielu mieszkańców gminy. 
Jest tu wielka rola dla mediów sublokal-
nych, jednak nie w roli chwalcy władzy, 
ale tworzeniu zaczynu, z którego urośnie 
plan przemian. Plan ten winien zawierać 
elementy strategii - na wiele lat i zadania 
taktyczne - do bieżącej realizacji. Kry-
tyczne choć życzliwe media miejscowe 
mogą być forum dyskusji wspólnoty i 
wypracowania takiego programu. Mogą 
także przekonać do dobrego planu śro-
dowisko, którego akceptacja, ma dla 
powodzenia pomysłów, znaczenie istot-
ne. Promocja działań władz gminnych i 
tworzenie pozytywnego ich wizerunku 
- to - w pierwszym kręgu - zdobycie 
wsparcia najbliższego otoczenia, ludzi, 
którzy wybierają najmądrzejszych do 
władzy, którzy wesprą i groszem lokal-
ne inicjatywy. Wsparcie zewnętrzne da 
efekty przy konsolidacji wspólnoty. Im 
mniejsze środowisko tym lepiej odbiera 
publikacje o sobie (swoich przedstawi-
cielach) w mediach.
 Dziennikarze lokalnych mediów inte-

resują się gminami zwykle z własnej ini-
cjatywy. Samorządy realizujące aktywną 
politykę informacyjną coraz częściej są 
jednak stroną inicjującą wzajemne kon-
takty. Część gmin, zwłaszcza większych, 
posiada własnych rzeczników praso-
wych, realizujących politykę informacyj-
ną gminy. Znam województwa, w których 
przygotowano specjalne materiały doty-
czące informacji w procesie kreowania 
wizerunku gminy. Taką książeczkę 
przygotowała m. in. Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej w Kielcach. Spora 
jej część dotyczy relacji: władza gminna 

- media, a w aneksie znalazł się szcze-
gółowy informator dotyczący mediów w 
województwie.
 W tej właśnie publikacji odnalazłem 
kilka istotnych stwierdzeń. Po pierwsze, 
że nie sposób sobie wyobrazić realizacji 
polityki informacyjnej gminy bez mediów 
lokalnych. Po drugie - że w informacyj-
nej działalności samorządów dominuje 
postawa defensywna, ukierunkowana 
na odpieranie zarzutów, udzielanie wy-
jaśnień oraz odpowiedzi na zadawane 
pytania. W efekcie polityka ta jest mało 
przekonywująca i niezbyt efektywna. 
Większa ofensywność polityki informa-
cyjnej gmin wydaje się być kluczem do 
zmian obrazu gminy i jej organów oraz 
polepszenia opinii o pracy administra-
cji.
 Najczęstszym sposobem kontaktów 
władz gminnych z lokalnymi mediami 
jest przesyłanie im informacji. Ale jest 
to działanie jednostronne, nie zawsze 
efektywne. We wspomnianej książecz-
ce pada pytanie: Media - przyjaciel czy 
wróg? Ale zaraz następnie pojawia się 
konstatacja: Dziennikarze wykonują 
swoją pracę - pomóżmy im ją wy-
konać, a w każdym razie nie prze-
szkadzajmy. Generalnie też winno 
stosować się regułę: Nie traktujmy 
dziennikarzy pogardliwie i arogancko. 
Rykoszet bywa zwykle bardzo bole-
sny.
 Od siebie dodam jeszcze: nie bójmy 
się dziennikarzy. Ale pamiętajmy, że 
wykonują oni swoje obowiązki z punktu 
widzenia interesów gazety i czytelników. 
I wcale to nie oznacza, że muszą być 
pozytywnie nastawieni do gminnej wła-
dzy.
 Ale mogą. I tu wracam do początku: 
jeśli będą mieli co i kogo pokazać, jeśli 
także w - ich rozumieniu - dzieje się w 
gminie coś dobrego, coś pozytywnego.

dr	Zbigniew Bajka

MOŻLIWOŚCI MEDIÓW LOKALNYCH W KREOWANIU
WIZERUNKU GMINY I JEJ PROMOCJI
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Samorządowe

ABC
dministracja rządowa  
-część administracji pu-
blicznej, działająca na 
szczeblu centralnym i 

terenowym, zbudowana na zasa-
dzie centralizmu i hierarchicznego 
podporządkowania. Na szczeblu 
centralnym stanowią ją minister-
stwa i urzędy centralne. W ramach 
terenowej administracji rządowej 
wyróżnia się:
1.administrację ogólną, opartą 
na zasadzie zespolenia organiza-
cyjnego i kompetencyjnego (two-
rzą ją wojewodowie wraz z ich 
aparatem pomocniczym - urzędami 
wojewódzkimi, oraz kierownicy 
urzędów rejonowych wraz z tymi 
urzędami), obejmującą zakres za-
dań i kompetencji przekraczający 
ramy jednego resortu administra-
cyjnego oraz 
2.administrację specjalną 
 administracja samorządowa 
-część administracji publicznej 
działająca wyłącznie na szczeblu 
podstawowym (gminnym), zbudo-
wana na zasadach zdecentralizo-
wanych, podlegająca gminie jako 
wspólnocie terytorialnej. Admini-
strację samorządową tworzą urzędy 
gmin, których kierownik (wójt) jest 
równocześnie przewodniczącym 
organu wykonawczego gminy - 
zarządu.
     administracja specjalna
-część terenowej administracji rzą-
dowej, podporządkowana  bezpo-
średnio ministrom i innym organom 
centralnym, wobec której wojewo-
da posiada jedynie uprawnienia 
koordynacyjne, opiniodawcze i 
- w niewielkim stopniu - kontrolne. 
Duża liczba struktur administracji 
specjalnej utrwala system centra-
listycznego i branżowego zarzą-
dzania sprawami publicznymi w 
terenie. Do najważniejszych przy-
kładów administracji specjalnej 
należą: administracja szkolna tj. ku-
ratorzy oświaty, służba konserwacji 
zabytków, urzędy pracy, urzędy i 
izby skarbowe, komendy policji, 
komendy straży pożarnych.

Tarnowska wieś jest ludna - na 100 ha  
użytków rolnych przypada 167 osób, 

podczas gdy średnio w kraju 78 osób. 
Liczba mieszkańców na 100 ha wywiera 
wpływ na strukturę społeczno-zawodową 
poszczególnych gmin. Wraz ze wzrostem 
tej liczby, spada udział rodzin użytku-
jących więcej niż jeden ha, na korzyść 
rodzin mających jedynie działki lub nie 
mających w ogóle ziemi. W 28 gminach 
naszego województwa te trzy grupy rodzin 
stanowią odpowiednio - 66,6%, 26,5%, 
6,9%.
 Gminy na-
szego woje-
w ó d z t w a  
łączy wysoki 
odsetek osób 
c z y n n y c h 
zawodowo 
w rolnictwie, których liczba na 100 ha 
zbliża się do 60. Należy doliczyć do tego 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne 
oraz emerytów i rencistów pracujących 
na roli. Jest to nieracjonalnie wysokie 
zatrudnienie, które nie daje zadawalającej 
produktywności. Produkcja z jednego ha 
kształtuje się w tarnowskim na poziomie 
jednostek zbożowych, a więc na jednost-
kę pracy niespełna 50 jednostek zbożo-
wych rocznie. W konsekwencji również 
dochód rolniczy wytworzony przez za-
trudnioną jednostkę jest rażąco niski, o 
ile średnio w kraju w 1994 roku oceniono 
go na poziomie - 2,5 mln starych zł. w 
miesiącu, to w tarnowskim był o połowę 
mniejszy.
 Mieszkańcy wsi tarnowskiej upatrują 
przyczyn tak niskich dochodów w słabej 
opłacalności rolnictwa, która ich zdaniem 
zależy od takiej lub innej polityki rządu. 
Niewielu tylko z nich uświadamia sobie, że 
w przeliczeniu na jednostkę powierzchni 
pracuje zbyt wiele osób, a skala produkcji 
jednego gospodarstwa jest zbyt mała, by 
nawet znaczna poprawa opłacalności mo-
gła coś zasadniczo zmienić. Co więcej, 
również wielu działaczy społecznych i 
samorządowych nie uświadamia sobie 
tego aspektu sprawy. 
 Znaczny potencjał pracy i kurczenie 
się rynku pracy poza rolnictwem sprawia, 
że problem ten nabrał szczególnego zna-
czenia. Niedostatek ziemi sprawia, że w 
tarnowskim nie ma większych perspektyw 
na powstanie rolnictwa typu farmerskie-
go, tym bardziej, że brak jest również 
możliwości “wchłonięcia” nadwyżek lud-
ności przez miasta nieprzygotowane do 
szybkiego wzrostu. Jedynym rozsądnym 
rozwiązaniem jakie się nasuwa jest więc 
promowanie własnej przedsiębiorczo-
ści mieszkańców i tworzenie pozarol-
niczych miejsc pracy w obrębie gminy 
i wsi. 
 Tak więc istnieje konieczność in-
spirowania, ukazywania możliwości i 

proponowanie konkretnych rozwiązań 
zarówno w sferze produkcji rolnej, jak i 
pozarolniczej działalności gospodarczej. 
Posiadanie działki ziemi oraz wolnych 
pomieszczeń mieszkalnych lub gospo-
darczych może być punktem wyjścia do 
podjęcia własnej działalności gospodar-
czej. Potrzebna jest do tego dobra zna-
jomość potencjalnych konkurentów oraz 
lokalnego rynku towarów i usług oraz 
pieniądze. Brak środków finansowych jest 
zazwyczaj zasadniczą przeszkodą unie-

możliwiającą wcielenie w życie ewentual-
nych inicjatyw. (Naprzeciw tym potrzebom 
wyszła Agencja restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, przygotowując program 
pożyczek na uruchomienie miejsc pracy, 
czy też na inwestowanie w zakłady pro-
dukcyjne na terenach wiejskich).
 Warto tutaj dodać, że poszukiwanie 
pozarolniczych miejsc pracy a tym 
samym dodatkowych dochodów, jest 
praktykowane przez coraz większą część 
rodzin rolniczych w krajach rozwiniętych 
gospodarczo.
 Spośród wielu czynników mogących 
wspierać dwuzawodowość i tworzenie 
pozarolniczych miejsc pracy na wsi 
bardzo ważna jest obecność i dobry 
stan szeroko pojętej infrastruktury. Brak 
podstawowych instalacji z zakresu in-
frastruktury technicznej, a także niski 
stan infrastruktury społecznej i kulturalnej 
zniechęca inwestorów do podejmowania 
i rozwijania działalności gospodarczej 
zwłaszcza w odległych terenach wiej-
skich. Wspieranie rozbudowy urządzeń 
i placówek infrastruktury jest elementem 
intrewencjonizmu państwa w rolnictwie. 
Kwestie rozwijania infrastruktury budzi 
żywe zainteresowanie mieszkańców 
wsi. Wśród wymienionych postulatów na 
pierwszym miejscu sytuowała się popra-
wa stanu cywilizacyjnego tj. gazyfikacja, 
poprawa stanu dróg, telefonizacja, wodo-
ciągi kanalizacja i budowa oczyszczalni 
ścieków.
 Zwiększenie roli samorządu powin-
no zaowocować poprawą technicznej 
infrastruktury wsi. Innym wyzwaniem 
dla tegoż samorządu staje się popra-
wa infrastruktury społecznej w tym 
organizowanie instytucjonalnych form 
wspierania przedsiębiorczości, cho-
ciażby poprzez obniżanie lokalnych 
podatków.

Na	podst.	Rolniczego	Serwisu	
Informacyjnego	ODR	Tarnów

Jaka egzystencja czeka rodziny
wiejskie w woj. tarnowskim?

Dwuzawodowość?!
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Spółdzielczy w Brzostku długo zwlekał 
z założeniem nam rachunku.
 “Najsmaczniejszy” jednak kąsek 
pozostawiono członkom wspólnoty, 
którzy wykupili mieszkania od SBW w 
Brzostku i SKR Brzostek oczywiście 
razem z gruntem. Fakt ten został odno-
towany w aktach notarialnych. Okazało 
się jednak, że obaj poprzedni właściciele 
mieszkań sprzedali nam je z gruntem nie 
stanowiącym ich własności tylko Gminy 
Brzostek, za pełną ich wartość, zamiast, 
jak to uczynił Urząd Gminy za 20% ich 
wartości.
 Owszem w Urzędzie Gminy dowie-
działem się, że SBW i SKR wyłudzili od 
nas te pieniądze, a opłatę za wieczyste 
użytkowanie gruntu trzeba będzie jed-
nak zapłacić.
 Sprawa ta w całości nadaje się według 
mnie nie tylko do naszej lokalnej gazety 
lecz również i do TELEEKSPRESU.

(mar. gad.)

Wiadomym jest, że wszelkiego 
rodzaju organizacje społeczne i 

samorządowe, w nowej rzeczywistości, 
powstają w naszym kraju jak przysło-
wiowe grzyby po deszczu. Jednym 
z takich tworów jest WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA, która powstaje 
samoczynnie na podstawie Ustawy o 
własności lokali z dnia 24. 06. 1994r.
 Taka organizacja powstała właśnie w 
Brzostku i jako pierwsza w naszym re-
gionie przejęła administrowanie dwóch 
budynków mieszkalnych nr 319 i 320 w 
części dotyczącej zaopatrzenia wymie-
nionych budynków w ciepło, wodę, gaz i 
energię elektryczną. Pozostałych części 
Wspólnota nie przejęła z uwagi na nie 
przekazanie jej przedstawicielom pełnej 
dokumentacji technicznej nieruchomo-

ści przez poprzedniego zarządcę czyli 
SBW Brzostek i nie przeprowadzenie 
inwentaryzacji instalacji wewnętrznych, 
które w najbliższym czasie powinny być 
remontowane, czego dotychczasowy 
administrator nie czynił przez prawie 
dwadzieścia lat eksploatacji budyn-
ków.
 Najbardziej zaskakującym w całej 
sprawie jest fakt, że o przejęciu w admi-
nistrowanie wymienionych nierucho-
mości od dnia 01. 02. 1997r. Wspólnota 
została łaskawie poinformowana na ze-
braniu w SBW w Brzostku “już” w dniu 
30. 01. 1997r. bez żadnego pisma i okre-
su wypowiedzenia. W tej chwili czyli 
do dnia 19. 02. 1997r. nie przekazano 
nam pełnej dokumentacji budynków, a 
z uwagi na kontrolę wewnętrzną Bank 

"JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA..."
200 LAT HYMNU POLSKIEGO

W drugiej połowie XVIII wieku 
zniszczona licznymi wojnami 

Rzeczpospolita zaczęła powoli podno-
sić się z upadku. Lecz sąsiednie mo-
carstwa, z Rosją na czele, skutecznie 
niweczyły wszelkie próby wzmocnienia 
politycznego Polski dokonując I roz-
bioru w 1772 r. W tej sytuacji rozwija 
się oświata, kultura i kształtuje nowa 
idea połączenia tradycyjnej demokracji 
szlacheckiej z atrybutami nowocze-
snego państwa. Przykładem tego jest 
Konstytucja 3 Maja z 1791 r. obalona 
niestety na wskutek interwencji zbroj-
nej Rosji, a dalszą konsekwencją był 
II rozbiór Polski w 1793 r. Demokracja 
szlachecka i Konstytucja 3 Maja  to 
fundamentalne elementy tożsamości 
historycznej Polaków i istotny wkład w 
kulturę polityczną Europy.
 Po klęsce Insurekcji Kościuszkow-
skiej w 1794 r. dni Rzeczypospolitej Pol-
skiej były już policzone. 24 października 
1795 r. Austria, Prusy i Rosja podpisały 
traktaty o ostatecznym podziale ziem 
polskich. Upokorzony król Stanisław 
August Poniatowski został wywieziony 
w głąb Rosji i zmuszony do abdykacji 
25 listopada 1795 r. Potężna niegdyś 
Rzeczpospolita Polski i Litwy przestała 
istnieć. Nigdy dotąd w historii Europy 
nie dokonano tak bezwzględnego roz-
drapania wielowiekowego organizmu 
państwowego. Zwyciężył despotyzm 
absolutnych monarchii, jakże obcy 
polskiej tradycji. Jakby tegoż było mało, 
zaborcy podpisali specjalną konwencję 

26 stycznia 1797 r. w której ustalono, że 
Królestwo Polskie “odtąd zniesione bę-
dzie na zawsze” i że należy zlikwidować 
“wszystko co by przypominało jego ist-
nienie!!!” Dla polskiego społeczeństwa 
nowy stan rzeczy był zdecydowanie 
negatywny i wręcz tragiczny.
 W czasie gdy podpisywano powyż-
szą konwencję generał Jan Henryk 
Dąbrowski tworzył we Włoszech zalążki 
Legionów Polskich na podstawie umowy 
z władzami Lombardii z dnia 9 stycznia 
1797 r. 20 stycznia tegoż roku ukazuje 
się w czterech językach “Odezwa le-
gionowa” nawołująca Polaków w kraju, 
na obczyźnie i na służbie w obcych 
armiach, - aby wstępowali pod polskie 
sztandary. Jak na emigracyjne warunki 
werbunek postępował dość sprawnie i 
w końcu stycznia sformowano pierw-
sze bataliony. Nowa jakość Legionów 
opierała się na elitarności i patriotyźmie 
korpusu oficerskiego oraz demokra-
tycznych stosunkach z szeregowymi 
żołnierzami, a przede wszystkim idei 
niesienia wolności Polsce i innym uci-
skanym narodom. Entuzjazm jaki towa-
rzyszył tworzeniu Legionów miał swoje 
odzwierciedlenie również w piśmie 
literackim “Dekada Legionów”, które re-
dagował oficer - poeta Cyprian Godeb-
ski. Lecz najpopularniejszym utworem 
stała się Pieśń Legionów Polskich we 
Włoszech powszechniej dziś znana jako 
Mazurek Dąbrowskiego. Autorem słów 
tej Pieśni był Józef Wybicki, działacz 
patriotyczny, pisarz. On to wzruszony 

widokiem polskich sztandarów i 
mundurów defilujących żołnierzy 
napisał tekst do melodii znane-
go mazurka ludowego. Miało to 
miejsce w Reggio Emilia prawdo-
podobnie tuż przed 15 lipca 1797 
r. Orkiestra odegrała Mazurka 

Dąbrowskiego po raz pierwszy 16 lipca 
w czasie parady wojsk w Reggio na 
Piazza Maggiore. Pieśń ta zaczynała 
się wówczas od słów: “Jeszcze Polska 
nie umarła, póki my żyjemy...” W tych 
słowach zawarta była wiara, że Polacy 
wybiją się na niepodległość. Dalsze zaś 
słowa Mazurka wskazywały na orężny 
sposób odzyskania wolności, a refren 
wzywał do marszu “z ziemi włoskiej do 
Polski”. Kolejne zwrotki podtrzymywały 
ideę walki powołując się na piękne 
karty z historii Polski (postać Stefana 
Czarnieckiego i Tadeusza Kościuszki), 
a także wskazywały na współczesnych 
wybitnych wodzów - “Dał nam przykład 
Bonaparte, jak zwyciężać mamy”.
 Niestety Legiony nie dotarły do Pol-
ski, przebrzmiała również epoka napo-
leońska. Lecz Mazurek Dąbrowskiego 
na trwałe wszedł do kanonu polskich 
pieśni patriotycznych, które kształtowały 
ducha narodowego w czasie powstań 
i obrony polskości na ziemiach trzech 
zaborów aż do odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku. Ostatecz-
nie 15 października 1926 r. Mazurek 
Dąbrowskiego został uznany za hymn 
państwowy.
 Godło, Flaga i Hymn to najważniej-
sze symbole narodowe, podobnie jak 
nasze narodowe rocznice: 3 Maja i 11 
Listopada. To podstawowe elementy 
polskiej tożsamości, czy aby obecnie 
nie zagrożonej?

W. Tyburowski

JAK POWSTAŁA WSPÓLNOTA
MIESZKANIOWA W BRZOSTKU
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POMYŚL ZANIM KUPISZ
Wybierz opakowanie, które wiele razy użyte zostanie,  

w tej samej formie lub po przemianie.

POMYŚL ZANIM WYRZUCISZ
Zgniatać je, wrzucać gdzie im zapewnicie wieczny odpo-

czynek albo drugie życie.

NIE ZAKRĘCAJ PUSTEJ BUTELKI
Chwyć plastikową butelkę, wyciśnij powietrze, wrzuć ją 

do pojemnika, a po niej zakrętkę.

ZWIĄŻ MAKULATURĘ
Stare gazety i papierowe szpargały ułóż płasko jedne na 

drugich i zwiąż sznurkiem.

ZGNIATANIE SPOSÓB NA OPAKOWANIE
Chwyć karton po napoju, odegnij jego rogi, zgnieć i 
wrzuć do pojemnika. Chwyć pustą puszkę po napoju, 

ruchem skrętnym zgnieć ją i wrzuć do pojemnika.

Pozorne korzyœci  
i wielkie zagro¿enie
Wraz ze stopnieniem zimowych śniegów część leniwych 

a dbających o porządki mieszkańców naszej gminy 
i nie tylko, przystępuje do pozornego sprzątania i wypala 
pozostałości zeszłorocznych traw.
 Proceder ten jest niebezpieczny zarówno dla ludzi jak 
i środowiska. Wypalanie traw staje się często przyczyną 
pożarów lasów i zabudowań, wielokrotnie stanowiąc rów-
nocześnie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W ubiegłym 
roku wypalanie traw stało się powodem 9 wypadków śmier-
telnych.
 Wypalanie nawet najmniejszych powierzchni powoduje 
zaburzenie równowagi ekologicznej oraz degradację gleby, 
niszczy pożyteczną mikrofaunę m.in. trzmiele i mrówki 
oraz legowiska i gniazda dzikiej zwierzyny i ptactwa. Warto 
wspomnieć, że trzmiele to pierwsze owady budzące się z 
zimowego letargu.
 Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie przyrody 
wypalanie traw jest całkowicie zabronione i podlega karze 
aresztu albo grzywny w wysokości 500 zł.

Podsumowujące, prawie roczną pracę 
sołtysa i Rady Sołeckiej, Zebranie 

Wiejskie odbyło się 16. 02. 1997 r.
 Najważniejszą  sprawą  było przedsta-
wienie sprawozdania z działalności oraz 
projektu budżetu sołectwa na rok 1997.
 Przedstawione sprawozdanie finan-
sowe i rzeczowe z działalności Rady 
Sołeckiej i sołtysa zostało przyjęte jed-
nomyślnie. 
 Projekt budżetu opracowano bez moż-
liwości zapoznania się Rady Sołeckiej z 
prowizorium budżetowym gminy. Drugą 
przeszkodą było odebranie budżetowi 
wsi (w przeciwieństwie do roku ubiegłe-
go) kwot z podatku od nieruchomości i 
działalności gospodarczej. Do dyspozycji 
pozostała kwota pochodząca z podatku 
rolnego. Przewidywaną kwotę 69.000 zł 
postanowiono rozplanować następują-
co:
• rolnictwo - 10.000 zł,
• transport - 10.000 zl,
• oświetlenie i inwestycje - 30.000 zł,
• kultura i sport - 10 000 zł,
• rezerwa z prowizją dla sołtysa 

- 9.000 zł.
Finansowane, bądź dofinansowywane 
będą następujące prace:
• budowa chodników w stronę Kleci, 

Zawadki i na os. Gryglewskiego,
• kanalizacja ul. Słonecznej i dalej w 

 Na zapytanie jakie inwestycje na tere-
nie wsi Brzostek przewiduje prowizorium 
budżetowe z-ca wójta wymienił: kanaliza-
cję, wodociąg w stronę Zawadki, chodniki 
przy drodze głównej, szalety, utrzymanie 
zieleni, wykonanie nowego dachu na sali 
gimnastycznej w szkole w Brzostku, dro-
gi (w tym drogę na stadion), kontynuacja 
budowy dróg na osiedlu Gryglewskiego, 
dofinansowanie Ośrodka Zdrowia oraz 
zakup dla OSP pomieszczeń po SUW.
 Jeden z mieszkańców wskazał na 
przyczynę niezadowolenia z działalności 
obecnych władz. Stwierdził, że co roku 
odkąd chodzimy na zebrania  obiecuje 
się wykonanie tych samych prac i nic się 
nie zmienia. Najlepszym tego przykła-
dem są chodniki, których budowa wydaje 
się bardzo prosta w porównaniu np. do 
budowy kanalizacji czy wodociągu i nie 
powinna ciągnąć się do końca tysiącle-
cia.
	 Inny ważny wniosek wynikły z dyskusji 
to to, że winę za taki stan rzeczy ponosi 
w jakiejś mierze każdy z nas ponieważ 
wielu ludzi boi się zabrć głos nawet 
w obronie swoich spraw, dochodzić 
przysługujących praw. Taki stan rzeczy 
rozzuchwala władzę i pozwala jej czuć 
się bezkarną.

Na podst. protokołu  
z Zebrania Wiejskiego

stronę Kleci,
• przebudowa Starej Drogi i drogi na 

stadion,
• budowa wodociągu w stronę Zawad-

ki,
• regulacja Dębrnej i remnot drogi na 

Gawrońcu,
• uruchomienie gabinetu rehabilitacji.
Najwięcej jednak kontrowersji wzbudził 
wniosek Zarządu aby za wywóz śmieci 
z terenu wsi Brzostek płaciła Rada So-
łecka. W przybliżeniu byłaby to suma ok 
17.000 zł. Zarząd wniosek motywował 
zapisem nowej ustawy, która zobowiązu-
je do pokrywania kosztów wywozu śmieci 
tego, kto je produkuje. W związku z tym, 
że Rada Sołecka dysponuje głównie 
pieniędzmi z podatku rolnego, za wywóz 
śmieci płaciliby tylko ci, którzy płacą ten 
podatek. Jak ogólnie wiadomo śmieci 
produkują wszyscy mieszkańcy oraz 
zakłady usługowe, produkcyjne i han-
dlowe. Czy za ich śmieci również mają 
płacić podatnicy podatku rolnego, którzy 
zazwyczaj mają daleko do kontenerów a 
teren wokół nich uniemożliwia wyrzuca-
nie śmieci do pojemnika. Jednocześnie 
ustawa nakłada na gminę obowiązek or-
ganizacji wywozu. Po burzliwej dyskusji 
zgłoszono wniosek o niefinansowanie 
przez Radę Sołecką wywozu śmieci z 
obszaru naszej wsi. 

Zebranie przyrzucone śmieciami
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U podłoża powstania chłopskiego w  
Galicji w 1846r. była na wsi 

straszliwa nędza, ucisk chłopski, pań-
skie bezprawia i gwałty. Straszliwa 
nędza doprowadziła do ludożerstwa. O 
tym stanie rzeczy tak zapisał kronikarz 
“Ten rok 1845 był rokiem strasznej kary 
bożej na Galicję i sąsiednie państwa, 
głód był tak straszny, że ludzie pyrz, 
kwiat z leszczyny, olszy, wiklin i innych, 
a nawet trociny z traczy zbierali i tym 
się żywili, zboża i innych potrzebnych 
do życia, za pieniądze kupić nie można 
było. Dalej co ziemniaki ten żywioł 
dla ludzi zupełnie pogniły w polach, 
potem nastąpiły tyfusy głodowe, żółte 
febry, biegunki krwawe i rozliczne 
choroby”. 
 W tej ciężkiej sytuacji gubernialne 
władze austriackie obawiając się wy-
buchu powstania, którego ośrodkiem 
były dwory; okólnikiem z 3 i 7 grudnia 
1845r. zezwoliły na “ustanowienie 
wart chłopskich” i obronę w razie 
istotnego zagrożenia. W ciągu prawie 
trzech miesięcy wieś była uzbrojona 
w: widły, siekiery, drągi, kosy. Przy 
panującym straszliwym głodzie uzbro-
jone oddziały w niektórych wsiach 
już w przededniu wybuchu powstania 
chłopskiego uderzyły, pod pozorem 
obrony cesarza na dwory. Wprawdzie 
wśród nieuświadomionej politycznie 
masy galicyjskiej chłopów utrzymy-
wała się legenda o „dobrym cesarzu” 
jednakże oddziały chłopskie w lutym 
1846r. poszły na dwory nie z miłości 
do cesarza i dla obrony istniejącego 
ustroju społecznego, lecz dla dokona-
nia porachunku ze znienawidzonymi 
panami i dla wyzwolenia się z wyzysku 
i ucisku poddaniowo-pańszczyźnia-
nego. Na takie stanowisko, postawę 
chłopów w Galicji zapewne wywarli 
wpływ emisariusze Towarzystwa De-
mokratycznego Polskiego. Agitatorzy 
działali na wsi, a wśród nich najpręż-
niejszymi byli: Leon Mazurkiewicz, 
Julian Goslar, Edward Dembowski, Jan 
Tyssowski. Ich agitacja zaowocowała 
pozyskiwaniem spiskowców-agitato-
rów. Ciężkie położenie ekonomiczne 
chłopów, prowadzona agitacja rzuciły 

nie myślał nawet o ulżeniu ich doli. 
Nic też dziwnego, że po pogromie 
dziedziców w Smarżowej i Siedli-
skach w dalszej kolejności padały 
dalsze dwory i ich dobytek. W samym 
Brzostku wydarzenia z lutego 1846r. 
tak zapisano: „Najprzód mordy w 
Kamienicy Dolnej; potem Gorzejo-
wej(...) w Kopalinach mordowano 
Kleina. W Brzostku strach. Wszyscy 
bezbronni schronili się do kościoła(...) 
21.II. 1846r. rano chłopstwo, które na 
koniach uzbrojone uwijało się wokoło 
miasteczka, napadło na dom kotlarza 
Gumińskiego, lecz strzałami z palnej 
broni mieszczan odparte zostało(...) o 
godzinie 3 po południu Szela napadł 
na Brzostek: dzwoniono i bębniono na 
gwałt. Szczęściem przyszło do miasta 6 
żołnierzy z pułku Kudelki, ci z uzbro-
jonymi mieszczanami i z chłopami ze 
wsi Nawsie pod dowództwem pisarza 
Stokłosińskiego wyruszyli przeciw 
wkraczającemu chłopstwu i chłopstwo 
się cofnęło, nie spodziewając się wi-
dać żołnierzy. Przez całą noc patrole, 
bezbronni w kościele między innymi 
dzierżawca Zwoliński, Flaszkiewicz, 
dziedzice Zawadki. Chłopi z Nawsia 
opuścili mieszczan i napadli na dwór 
w Nawsiu. W tym dworze jednak 
nie było dziedzica, który z bojaźni 
umknął z rodziną. Rozgniewani chłopi 
rozprawili się z ekonomami, którzy 
srodzy byli i w czasie prac polowych 
razów nachajami nie szczędzili. Nie 
szczędzili ich też chłopi i pod ich ra-
zami dwóch zmarło a to: Jardziński 
Stefan, Ponodziński Stefan i Komorski 
Antoni. Dwór zaś splądrowano i co do 
jadła było wszystko na wozy włożono 
i zabrano. Przez cały 1846r. chłopi z 
Nawsia pańskiego nie odrabiali, a na-
wet część ziemi dworskiej podzielono 
między siebie.”
 Natomiast  1 marca 1846r. o godz. 
1000 rano Szela z 500 ludźmi konno 
i pieszo zbliżył się do Brzostka. Po 
przybyciu do Brzostka zażądał od Le-
onarda Łabudzińskiego “by dozwolił 
przechodu bo chce wybrać podejrzane 
osoby. Ten zezwolił, ale Szela zanie-
chał wejścia”. 

ziarno, które zaowocowało; więc wy-
buchło powstanie chłopskie. 
 Wodzem powstania chłopskiego był 
Jakub Szela ze Smarżowej. Jakub Szela 
stanął na czele zrywu chłopskiego na-
tychmiast po powrocie ze starostwa, 
gdzie na wezwanie starosty Breinla 
przebywał w dniach 17-18 II 1846r. 
Porywając chłopów do napadów na 
dwory oraz odziały powstańcze ode-
grał rolę wyznaczoną przez starostę tj. 
pogromcy powstania. 
 Zaraz po powrocie z cyrkułu 20 II 
1846r. objął naczelne kierownictwo 
ruchu chłopskiego zaczynając od 
Smarżowej i Siedlisk. Wymordowano 
wtedy 23 osoby tylko z tych dwóch 
dworów. Wśród wymordowanych byli 
z Siedlisk: Bogusz Stanisław, Bogusz 
Wiktor, Bogusz Tytus, Bogusz Włodzi-
mierz (dziedzice tego majątku) oraz ze 
służby: Stradomski (ekonom), Klein 
Ignacy (dzierżawca), Kalita Adam 
(mandatariusz) i Biliński Stanisław 
(aktuariusz). Natomiast w Smarżowej 
zginął od razów chłopskich dziedzic 
Bogusz Nikodem oraz Stradomski 
Jan (gorzelny). Taki był początek tzw. 
„krwawych zapustów”. Pod chłopski-
mi uderzeniami padali panowie, ich 
słudzy, lojalni wobec cesarza i prze-
ciwni prowadzenia akcji powstańczej, 
jak i szlachta spiskowa, czy też stojąca 
z dala od ówczesnego życia politycz-
nego. Siła nienawiści chłopskiej w 
stosunku do pańszczyzny i ucisku 
dworskiego przy panującym głodzie 
wyznaczała kierunek chłopskiego 
uderzenia - na dwory i sprzymierzone 
z nimi plebanie. Nie wytrzymały gnie-
wu chłopskiego dobroczynne uczynki 
niektórych dziedziców. W niektórych 
dworach w Obwodzie Tarnowskim 
zniesiono pańszyznę, uczynili to: Mi-
chał Wiesiołowski w Goleszowie, Kon-
stancja Starzyńska w Sieradzy, Celina 
Dębicka w Piotrkowicach, Franciszek 
Starowiejski w Woli Rogowskiej, Sro-
czyńscy w Bolesławiu. 
 Dość wstecznymi w poglądach i 
czynach byli właściciele dworów w 
Brzostku i w okolicy, gdyż żaden z 
nich w czasie narastającego buntu 

Krwawe zapusty w Brzostku 
i okolicy w 1846 r.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 11

Padli zabici pod ciosami chłopów w 
Gorzejowej, a to dziedzice: Zabie-
rzowski Ignacy, Rozkoszny Henryk, 
Pohorecki Emilian oraz dzierżawca 
Gumiński Feliks i krewny dziedzica 
Pohorecki Adam. W czasie walk o 
dobytek spłonęły zabudowania gospo-
darskie tj. gumno - czyli stodoła. 
 Natomiast w dniu 22 lutego chłopi 
rozprawili się z obrońcami dworu w 
Dobrkowie, gdzie padło łącznie 8 osób 
w tym dziedzice: Dąbrowski Józef, 
Morska Pelagia, ekonomi: Winogrodz-
ki Adam, Kulczycki Jan, Piasecki 
Władysław oraz dwóch księży, którzy 
współpracowali z dworem i srogo ob-
chodzili się z chłopami, a to: Stawicki 
i Gałecki oraz ich gospodyni Sawicka. 
Chłopi splądrowali i zabrali dobytek 
dworu i plebanii.
 W dniu 21 lutego “czerniawa” naszła 
majątek w Grudnej, ale wskutek tego, 
że nie zastano właściciela Klemensa 
Rutowskiego i jego rodziny, dokonali 
samosądu na najsroższym ekonomie 
Kaczkowskim Aleksandrze, któremu 
odrąbano siekierami głowę i nogi. W 
Bączałce pod nieobecność właściciela 
zamordowano ekonomów: Towarnic-
kiego Karola i Jawornickiego Feliksa. 
Z dworu zabrano inwentarz, którym się 
po zabiciu podzielono. 
 W pobliskim majątku od  Brzostka w 
Łączkach, chopi wymordowali w dniu 
20 lutego 1846 r. 11 osób tj. całą służbę 

dworską, łącznie z ekonomami. Służba 
ta zbrojno stawiała opór nacierającym 
chłopom, ci siłą zdobyli dwór, wymor-
dowali przecinając dwukrotnie piłami 
ekonomów: Gere Jana, Kozubskiego, 
Rachlewicza oraz dzierżawców: Psow-
skiego Mikołaja, Ihaza Ludmiła, pozo-
stałą służbę ubito kołami i wrzucono do 
głębokiej studni.
 Krwawo również obeszli się chłopi 
we dworze w Brzezinach gdzie od ich ra-
zów padło 10 osób w tym 4 dziedziców, 
a to: Stojowski Stanisław, Stojowski 
Aleksander, Nidecki Ludwik, Morski 
Stanisław oraz dzierżawca Stroniczak 
Ambroży, a ponadto padła służba dwor-
ska Zbarczewski, Rucki i trzech braci 
Gutowskich. W Niedźwiadzie chłopi 
dokonali samosądu na trzech osobach 
a to: dziedzicu Baranowskim, jego synu 
Stanisławie i bracie dziedzica Piotrze. 
Duże pokłosie napadu uzbrojonego 
chłopstwa było w Kamienicy Górnej, 
gdzie zamordowano większość służby 
tj. ekonomów, oficjalistów, pisarza. W 
czasie tej rozprawy zbrojnej zginęli: 
Górski Wiktor, Górski Seweryn, Górski 
Kazimierz, Górski Jan, Krzyżanowska 
Aniela, Michalski Józef i Michalski 
Adolf.
 W lutym 1846r. w Brzostku i jego 
rejonie, uzbrojeni chłopi napadli 
na prawie wszystkie dwory a najdo 
tkliwiej rozprawiono się z właści-
cielami lub służbą w przytoczonych 

powyżej miejscowości.
 Wieś galicyjska, aczkolwiek nie-
świadoma, lecz kierująca się “zdrowym 
chłopskim rozumem” wygrywała na 
swoją rzecz sprzeczności istniejące 
między szlachtą polską a rządzącą 
szlachtą austriacką. Szlachta polska w 
Galicji mimo swego lojalizmu wobec 
panującego dworu austriackiego, któ-
rego jaskrawe wyrazy znajdujemy w 
uchwałach szlacheckiego sejmu stano-
wego we Lwowie walczyła ze sferami 
rządowymi o możliwie wyłączne prawo 
rządzenia chłopem. Sama szlachta była 
winna tej strasznej rzezi. Rok rewo-
lucji 1846r. - to straszne chwile. Lud 
sam po wsiach się straszył, kobiety z 
dziećmi po lasach się kryły, a chłopi 
uzbrojeni w co mieli szli na dwory. 
Cesarz Ferdynand starał się uspokoić 
chłopów ustępstwami czego wyrazem 
był jego patent z 13 kwietnia 1846r. 
zapowiadający niewielkie ulgi w obo-
wiązkach pańszczyźnianych. W związ-
ku z tym wyruszyły na wsie oddziały 
wojskowe i grupy urzędników celem 
uspokojenia wsi i nakłonienia chłopów 
do wykonywania powinności pańsz-
czyźnianych - jednym słowem krwawo 
pacyfikowano wsie. Tak również było 
w rejonie Brzostka aż do 1848r. tj. do 
uwłaszczenia chłopów w Galicji.

dr Cz. Sterkowicz
Tarnów

I co dalej?
Pomijając opis żenującego zajścia w  

Urzędzie Gminy chciałam zapytać, 
co spowodowało taką napiętą sytu-
ację?
 W  urzędzie, gdzie poszedłem w 
sprawach wsi, wszyscy czytali “TEMI” z 
artykułem pt. ”Kacze wolty w Brzostku”. 
Wójt był wyraźnie podminowany, choć 
artykuł jego bezpośrednio nie dotyczył. 
W czasie rozmowy ciągle powracał 
do nieporozumień z mieszkańcami 
Brzostku. Potem rozmowa zeszła na 
zabrany	 podatek	 który	 w	 poprzednim	
roku był w dyspozycji Rady Sołeckiej. 
Mnie tylko interesuje, komu zależało na 
rozdmuchaniu tego zajścia bowiem już 
chwilę potem  opowiadał o nim na rynku 
jeden z członków Zarządu.
 Może Rada Sołecka wykazuje za 
mało chęci współpracy z Zarządem?
 W Radzie Sołeckiej są ludzie wybrani 
przez mieszkańców i to tacy, którzy 

Wyprzedano tylko większą część mająt-
ku	wiejskiego	i	gminnego	na	terenie	wsi.	
Problem leży nie w postępowaniu Rady 
Sołeckiej lecz w ignorowaniu potrzeb 
mieszkańców Brzostku i w sposobie ich 
realizowania.
 Jak pan widzi dalszą współpracę 
pomiędzy sołtysem a wójtem?
 Ani moja praca, ani tym bardziej pra-
ca wójta nie jest sprawą prywatną. To, 
czy ktoś kogoś lubi czy nie, nie powinno 
wpływać na pracę zawodową. Radzie 
Sołeckiej i mnie, jako sołtysowi chodzi 
tylko i wyłącznie o realizację zaplano-
wanych prac. I to realizację szybką, 
solidną, a nie taką, która ciągnie się 
latami. Rada Sołecka i sołtys są po to 
by inicjować i pomagać w realizacji za-
dań. Dotychczas jedynym przykładem 
zgodnej współpracy jest zrealizowana 
przebudowa chodnika koło posesji p. 
Gwiżdża.

Z sołtysem rozmawiała 	
U. Wojnarowska

doskonale rozumieją zasady samo-
rządności, i demokracji. Rada Sołecka 
wielokrotnie w różnych swoich pismach 
i bezpośrednich rozmowach wykazywa-
ła chęć rozmów i uzdrowienia sytuacji. 
Niestety władze nigdy nie podejmowały 
nawet prób współpracy. Problem śmieci, 
który teraz tak został wyostrzony, Rada 
Sołecka proponowała rozwiązać już 
wiosną 1996 r. Sprawa ta została przez 
Zarząd odsunięta do czasu wydania 
ustawy. Teraz już funkcjonuje ustawa 
a rozwiązanie problemu Zarząd chce 
przesunąć na Rade Sołecką w Brzost-
ku.	(Na	terenie	gminy	zasady	wywozu	
śmieci są istotne tylko dla Brzostku). 
Problem ten dokładnie przedyskutowali 
mieszkańcy na Zebraniu Wiejskim.
 Słychać głosy, że ciągłe domaganie 
się przez Radę Sołecką przeprowadze-
nia postulowanych przez mieszkańców 
prac, nie przyspiesza ich realizacji a 
wywołuje skutek odwrotny?
 W poprzednich latach, gdy rada i 
sołtys byli układni też nic nie osiągnięto. 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE12

CZYTELNICY
PISZĄ

Telefony i co dalej?
 Redakcja “Wiadomości Brzostec-
kich” zwróciła się do TD S.A. w Dębicy 
z pytaniami dotyczącymi telefonizacji 
w naszej gminie. Niżej zamieszczamy 
odpowiedź.

Telekomunikacja Dębicka Spółka Akcyjna w  
Dębicy pragnie w miarę możliwości przybli-

żyć zagadnienia, które Was interesują:
1. Plany rozwoju i terminy ich realizacji.
 Do końca 1996r. zakończyliśmy podłączanie, 
czy też przełączanie abonentów przewidzianych 
docelowo do centrali w Brzostku, tj. Brzostek, 
Klecie, część Nawsia Brzosteckiego i Zawadkę 
Brzostecką.
 W najbliższych dwóch latach zamierzamy 
wybudować i uruchomić sieć telekomunikacyjną 
w pozostałych miejscowościach wszędzie tam, 
gdzie będzie zapotrzebowanie na usługi telefoni-
czne.
2. Działalność dwóch operatorów.
 Sprawę tę reguluje ustawa o łączności. Minis-
ter Łączności ma prawo udzielać i cofać koncesje 
na działalność w dziedzinie telekomunikacji. 
Jeżeli chodzi o naszą spółkę, ma ona zamiar być 
operatorem na terenie Waszej Gminy, natomiast 
nie możemy wypowiadać się za Telekomunikację 
Polską Spółkę Akcyjną.
3. Różnice przy korzystaniu z usług określo-
nego operatora.
 Ogólnie różnice można podzielić na eko-
nomiczne i dotyczące jakości świadczonych 
usług.
 Jeżeli chodzi o cenę usług, praktycznie nie 
ma różnic za wyjątkiem ceny miesięcznej opłaty 
abonamentowej i usług dodatkowych, które w 
naszej Spółce są trochę tańsze.
 W odniesieniu do jakości świadczonych usług, 
nie będziemy wykazywać różnic, gdyż ich jakość 
można samemu ocenić, korzystając z nich.
4. Zasady przejęcia lub przyjęcia TD S.A.
 Istniejący abonent TP S.A. może być przełą- 
czony do naszej sieci przy spełnieniu następują-
cych warunków:
a) na terenie zamieszkania danego abonenta musi 

być sieć telefoniczna naszej Spółki,
b) dany abonent musi złożyć stosowny wniosek 

o przełączenie,
c) w przypadku rezygnacji abonenta z usług 

świadczonych przez TP S.A., przełączenie jest 
bezpłatne.

Nowy abonent może być przyłączony do sieci w 
przeciągu 90 dni, jeżeli są warunki techniczne, 
jeżeli zaś nie ma - czas podłączenia zależy od 
czasu przygotowania i wykonania inwestycji 
potrzebnej do jego podłączenia.
                   Z poważaniem:

V-ce PREZES ZARZĄDU
Józef Rutka

Skąd związki z Wami?
Kraków 3. 2. 97

Redakcja “Wiadomości Brzosteckich”
w Brzostku

Szanowna Redakcjo!

 Miło mi podziękować za umieszczenie w Waszym piśmie wierszy z 
tomu “Widzieć czas” - utworów związanych z Waszą Ziemią, a także 
moją.
 Skąd związki z Wami?
Małżeństwo z Marią, córką kpt. WP śp. Leopolda Nowaka z Brzostka, 
zbliżyło mnie do Was. Rodzina Nowaków mieszkała w starym, nie 
istniejącym już domu, położonym w rozległym ogrodzie. Obok stał 
młyn. Dom Nowaków w latach 60-tych oznaczony był numerem 93. 
W domu tym mieszkali wówczas nieżyjący już: śp. Katarzyna Nowa-
kowa, jej syn kpt. Leopold Nowak, córka Paulina, i najmłodszy syn 
Julian z rodziną. W czasie letnim i świątecznym przyjeżdżało jeszcze 
kilka osób z rodzeństwa Teścia i rodziny.
 Wszyscy starszego pokolenia odeszli. Najbliżsi, którzy pozostali, 
to Elżbieta - żona Juliana z córką Ewą.
 Domu już nie ma, ścięto wspaniałą starą akację rosnącą przed gan-
kiem. Na zawsze w mojej pamięci pozostanie “stary dworek”, młyn, 
przepastna studnia. Dom był niegdyś siedzibą sądu grodzkiego, a nawet 
miejscem odosobnienia. Pamiętam: szeroka zabudowa, rozległe części 
gospodarcze, pełne z przełomu wieku narzędzi, podłogi z szerokich 
desek, resztka gontu, ganek, stara kowalska robota zamków. I potężna 
akacja przed domem. W ogrodzie: cynie, róże, klematisy, drzewa i 
krzewy owocowe. Na podwórzu, osłonięta dachem, stała stara żółta 
bryczka. Pamiętam codzienny obrządek bydła i koni, i pracę znojną 
ludzi. Pamiętam skarby strychowe, kufry pełne staroci, mundury z obu 
wojen, szable.
 Nie zapomnę wędrówek po lasach pełnych malin. Nie zapomnę 
oczu sędziwej Babki Katarzyny, głębokiego serca Ciotki Pauliny, 
zawadiackiej duszy Julka, najmłodszego brata Teścia.
 Dla mnie ta Ziemia poorana cmentarzami wojen, przełamana rze-
kami, ziemia buków i brzostów, to moja Ziemia.
 Marcin Gołąb

   

Stan uzębienia dzieci w naszym kraju jest tragiczny. Dostęp do 
dentysty trudny, albo kosztowny. Zęby najmłodszych miało ratować 

lakowanie, ale niestety skończyło się tylko na przeglądzie uzębienia. 
Kiedy ten przysługujący każdemu dziecku, zapobiegawczy zabieg 
zostanie wykonany nikt nie wie. Robienie go dzieciom w starszych 
klasach mija się z celem.

Matka trzecioklasisty
Ps. Redakcja spróbuje zbadać ten temat u źródła, czyli w Ośrodku 

Zdrowia.

  

Profilaktyka też za dodatkowe pieniądze
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sołeckiej. Nie chciał tego 
słuchać, kazał mi się wy-
nosić.
(...)-Dusiłem go? Kłamie, a 
ślady na szyi pewnie sobie 
sam zrobił - zapewnia wójt. 

Twierdzi, że został pchnięty na piec. 
Nie kryje, że gdy się poparzył złapał 
czajnik i zastanawiał się czy nim ude-
rzyć sołtysa, ale się opanował.
(...) Ja bym mu podarował, bo to post 
- tłumaczy wójt Chmura. Ale powaga 
urzędu ucierpiała, nie mogę. Przyjedzie 
radczyni, to pomyślimy co dalej.
(...) W całej gminie wrze.

Wójt jest w PSL, sołtys bezpar-
tyjny. Tylko wójt zaprzecza, że 
incydent miał coś wspólnego z 
polityką.

Mirosław Koźmin,
Kraków

GAZETA KRAKOWSKA
27 lutego 1997
Brzostek daje przykład

(...) Najważniejsze, że malowni-
czy ten incydent w prosty sposób 
przybliża nas do Europy.
(...) W europejskich parlamen-
tach walono się po mordach i 
tłuczono po łbach niejeden raz.
(...) Bójka między wójtem i soł-
tysem o inwestycje w Brzostku, 
w skromnych pomieszczeniach 
Urzędu Gminy daje nam nadzie-
ję, że nie jesteśmy gorsi od reszty 
Europy.

Szych

GAZETA KRAKOWSKA
28 lutego 1997

Plebiscyt “Ludzie Roku ’96
NAGRODY DLA CZYTELNIKÓW
(na liście nagrodzonych, głosujących 
czytelników znalazł się) Chmura Jan, 
Grudna Górna.
(ciekawe na którego kandydata głoso-
wał nagrodzony).

(...) Temat nieprawidłowości w gminie 
powracał jak bumerang. Ludzie skarżyli 
się na różne rzeczy. (..)Jak można mówić 
o współdziałaniu, skoro Rada Sołecka  
nie ma prowizorium budżetowego, a 
uchwały zebrania wiejskiego nie są i tak 
realizowane przez gminę?

(K.F.)

SUPER EXPRESS
26 lutego 1997

Pobili się wójt z sołtysem
(...) - Chciałem uzgodnić sprawy bu-
dżetowe - wspomina sołtys Brzostka, 
Jerzy Potrzeba. - Mówiłem m.in. o 
zarządzaniu pieniędzmi przez pana 
wójta, o zabraniu ich z budżetu rady 

TEMI 
19 lutego 1997

“Kacze wolty  
w gminie Brzostek”

(Relacja ze spotkania z senatorem PSL 
R. Ochwatem i posłem J. Pieniądzem) 
  W Brzostku kotłuje się od dawna. 
Najstarsi mieszkańcy mówią, że zawsze 
był rozdział w interesach brzostec-
kiego sołectwa i gminy(...)
  Z kolei z “uprzejmą prośbą o 
ponowne rozpatrzenie ustawy 
o samorządzie lokalnym przez 
parlamentarzystów” zwróciła się 
eksprzewodnicząca Rady Gminy 
Maria Przebięda. Jej zdaniem 
zarząd powinien być wyłaniany 
spoza rady, natomiast komisja 
rewizyjna w wyborach bezpo-
średnich, bo w tej chwili jest taka 
sytuacja, że ci sami ludzie siebie 
kontrolują. Swoją wypowiedź 
skierowała następnie w stronę 
senatora Ochwata.
  Na IV zjeździe PSL mówiło się, 
że musimy bronić swojej samo-
rządności... Czy swoich członków, 
którzy demoralizują młodych, PSL 
też będzie broniło jak ognia? Sala 
zareagowała brawami.
  Chociaż przez cztery bite go-
dziny rozmawiano z parlamenta-
rzystami o różnych sprawach, a 
co chwila powracał w wypowie-
dziach temat nieprawidłowości w gmi-
nie, z-ca wójta Jan Krajewski niczego 
nie próbował prostować i nie odezwał 
się do zgromadzonych ani jednym zda-
niem. (...) Kiedy gromy padały na radę 
gminy (...) Jedną rękę oparł na czole, a 
drugą cały czas coś notował w niewiel-
kim notesiku(...). Niektórzy mówili, że 
widocznie był emisariuszem zarządu.

Od nowego roku lokatorzy miesz-
kań należących do gminy 

zobligowani są do płacenia czynszu 
w Banku Spółdzielczym, a nie jak 
dotąd w kasie urzędu. Ta wygodna dla 
urzędników zmiana - nie muszą pisać 

kwitków i przyjmować pieniędzy - 
kosztuje każdego lokatora 65 groszy, 
za każdą wpłatę. Dodatkowo zamiast 
małego kwitka wpłacający musi wy-
pełniać dokument na więcej jak pięć 
razy większej kartce papieru. Czysta 

strata dla lokatora i środowiska.
 Dla oszczędnych i trzeźwo myślą-
cych podajemy informację, że Urząd 
nie może odmówić przyjęcia opłaty 
za czynsz  w swojej kasie.

Co pisz¹ o nas inni 

Urząd Gminy robi sobie dobrze, a lokatorzy płacą
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SMOK

Horoskop  orientalny

Smok zawsze przyciąga uwagę, wynika to  
z jego historycznej spuścizny. Atencja, 

jaką zostaje obdarzony, nie musi wiązać się z 
pochlebstwami, jednak smok zawsze zostanie 
zauważony w tłumie. Niezwykły, samolubny, 
obdarzony silną wolą, rzadko docenia innych 
ludzi. Niemniej jego urok osobisty zawsze 
zyskuje mu grono przyjaciół. Czy ktoś go 
kocha, czy też nienawidzi, nigdy nie zdoła go 
zlekceważyć, musi natomiast poddać się sile 
jego perswazji.
 Smok bywa niewierny i niespolegliwy, 
prawie zawsze jednak pojawia się przed nim 
druga szansa, a bardzo często trzecia i czwar-
ta. Jego ogromne poczucie własnej wartości i 
wyższości jest zaraźliwe i skuteczne: sprawia, 
iż inni czują się zaszczyceni faktem, że go 
znają.
 Smok zdoła cię przekonać do zabawy, choć 
powinieneś pracować, lub postąpi odwrotnie, 
jeśli tak mu się podoba. Będziesz się prze-
jadał, choć masz być na diecie, lub uprawiał 
jogging w parku, gdy marzysz o relaksie przy 
kominku. Wszystko zależy od aktualnego na-
stroju Smoka, nigdy od twojego własnego!
Smok posiada niebywałą energię oraz po-
wodzenie w sprawach finansowych. Jego 
przyjaciele są dla niego wspaniałymi partne-
rami, o ile stoją na uboczu i nie zadają zbyt 
wielu pytań. Zapewne chciałbyś być jednym z 
nich.  Smok może być doskonałym przed-
siębiorcą, modelem, gwiazdą piosenki lub 
filmu albo wspaniałym artystą. Jeśli jednostki 
te interesują się okultyzmem, mogą zostać 
znakomitymi magikami, jeśli zaś wciągnie 
ich polityka, staną się siłą, na której można 
polegać
 Jest symptomatyczne, iż Smok to jedyna 
postać mityczna w chińskiej astrologii, po-
zostałe znaki są zwykłymi, przyziemnymi 
istotami. Uwzględniając ten fakt, trudno się 
dziwić, że Smok jest zawsze postacią nie-
przeciętną.

16 lutego1904 - 3 lutego 1905 

3 lutego 1916 - 22 stycznia 1917 

23 stycznia 1928 - 9 lutego 1929 

8 lutego 1940 - 26 stycznia 1941 

27 stycznia 1952 - 13 lutego 1953 

13 lutego 1964 - 1 lutego 1965 

31 stycznia 1976 - 17 lutego 1977 

17 lutego1988 - 5 lutego 1989 

•Kupuj tylko to co jest niezbędne 
do przygotowania zasadniczych 
posiłków.

•Stosuj zasadę jem tylko na siedząco 
- bez względu na to co to jest.

•Jeśli w czasie oglądania telewizji 
musisz coś pogryzać - niech to 
będą suszone śliwki lub inne owoce 
do żucia, albo surowa marchew-
ka.

•Nie stawiaj na stole półmisków za-
chęcających.

•Nie używaj dużych talerzy, mała 
porcja na dużym talerzu gubi się, 
na małym sprawia wrażenie, że jest 
dużo do jedzenia.

•Nie jedz w pośpiechu, przeżuwaj 
dokładnie każdy kęs. Jeśli tego nie 
umiesz, naucz się po każdych 3 
kęsach odkładać sztućce i policz 
do 5.

•Nie jedz za dużo na raz.
•Plaster białego sera zjedzony przed 

obiadem lub kolacją jest doskona-
łym wypełniaczem.

•Podobną rolę pełni    wypicie 1-2 
szklanek wody.

•Nie jedz gorących potraw. Chłodne 
potrawy rozgrzewane są w czasie 
trawienia, więc proces ten odbywa 
się wolniej.

•Jeśli masz ochotę coś zjeść - umyj 
zęby. Smak pasty do zębów na 
pewien czas tłumi łaknienie.

•Miej pod ręką tarkę i co się da roz-
drabniaj na niej. Wszystko utarte 
rośnie w oczach.

•Noś pasek 
dość ciasno 
zapięty, to 
n a j l e p s z a 
miara twoich 
możliwości. 
Jeśli zaczy-
na uwierać 
- posiłek zbyt 
obfity.

Jak oszukaæ apetyt
Fatalnym zwyczajem większości Polaków jest podjadanie między 

posiłkami. Jest ono głównym nieprzyjacielem smukłej sylwetki 
w każdym wieku. Jak więc oszukać apetyt?

mogły w sze-
rokim zakre-
sie korzystać 
z tej  formy 
leczenia.
Zmiany do-
tyczą także 
zasad podle-

gania ubezpieczeniu społecznemu 
rolników, szczególnie w grupie 
osób, które podlegając ubezpiecze-
niu społecznemu rolników w pełnym 
zakresie podejmują pozarolniczą 
działalność gospodarczą.
Spośród kilku przepisów rozsze-
rzających zakres podmiotowy sys-
temu ubezpieczeń społecznych 
rolników należy zwrócić uwagę na 
zapis dający możliwość nabycia 
prawa do ubezpieczenia rolnicze-
go nie tylko przez osoby mające 
obywatelstwo polskie ale również 
przez osoby mające prawo pobytu 
w Polsce.
 Rozszerzeniu uległy uprawnienia 
Rady Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników - organu reprezentującego 
rzeszę rolników i ubezpieczonych, 
w zakresie gospodarki finansowej i 
administracyjnej Kasy.

W dniu 7 października 1996  
roku prezydent Rzeczpo-

spolitej Polskiej podpisał ustawę 
nowelizującą przepisy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników. 
Nowe przepisy wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 1997 r. Ustawa 
wprowadza odrębne od Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych orzecz-
nictwo lekarskie, które z pewnością 
przyśpieszy załatwianie wniosków 
o świadczenia i pozwoli na ści-
ślejsze powiązanie orzecznictwa z 
rehabilitacją leczniczą, prowadzoną 
przez KRUS w wielu ośrodkach 
leczniczych w kraju.
Wprowadzone nowe przepisy 
umożliwiają również korzystanie 
z rehabilitacji zdrowotnej tak jak 
rolnikom - również członkom ich 
rodzin. Chodzi tu głównie o dzieci 
i młodzież, które do tej pory nie 

Ubezpieczenia 
rolnicze 

po nowemu
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W wyniku tych gier ustaliła się następująca kolejność drużyn 
w turnieju:

SP Kamienica Dolna - SP Nawsie Brzosteckie     4:4
SP Przeczyca - SP Brzostek                                 1:7
SP Kamienica Dolna - SP Przeczyca                    0:8
SP Nawsie Brzosteckie - SP Brzostek                  2:6
SP Kamienica Dolna - SP Brzostek                      1:7
SP Przeczyca - SP Nawsie Brzosteckie             6:2

I miejsce   SP Brzostek                       3 pkt (20:4)
II miejsce   SP Przeczyca                   2 pkt (15:9)
III miejsce  SP Nawsie Brzosteckie    0,5 pkt (8:16)
IV miesce  SP Kamienica Dolna         0,5 pkt (5:19)

Rozegrane zawody zostały przeprowadzone systemem 
szwajcarskim - zgodnie z obowiązującymi przepisami 
PZSzach. Reprezentacje szkół z Brzostku i Przeczycy uzy-
skały prawo reprezentowania naszej gminy na zawodach 
rejonowych w Dębicy. Zwycięska drużyna SP Brzostek 
występowała w następującym składzie: Płaziak Monika (kl. 
Va - 6 pkt), Trojan Anna (kl. Vb - 5 pkt), Płaziak Marek (kl. 
VIIIa - 6 pkt.) i Samborski Damian (kl. VIIIa - 3 pkt). Należy 
podkreślić, że zwycięstwa naszych uczniów ani przez moment 
nie były zagrożone i już po kilku lub kilkunastu posunięciach 
wygrywali swoje pojedynki. Dlatego też naszym młodym 
szachistom należą się słowa podziękowania za wspaniałą 
postawę w trakcie turnieju. Szczególne gratulacje należą 
się naszym dziewczętom, które bez kompleksów i z dużą 
łatwością pokonywały  starsze od siebie przeciwniczki. 
Życzymy naszym uczniom i jednocześnie reprezentantom 
naszego UKS-u równie do brej gry i zajęcia wysokiej lokaty 
na zawodach rejonowych.

J. Berek

Działający w naszej gminie Gminny Szkolny Związek  
Sportowy organizuje rokrocznie cykl imprez sportowych 

pod nazwą “Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, w skład 
których wchodzi piętnaście imprez sportowych. Jedną z 
takich imprez jest Drużynowy Turniej Szachowy o mistrzo-
stwo gminy. Zawody te odbyły się dnia 20.02.97 r. w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku. W turnieju wzięły 
udział reprezentacje czterech Szkół Podstawowych z terenu 
naszej gminy: SP Kamienica Dolna, SP Nawsie Brzosteckie, 
SP Przeczyca i SP Brzostek. Zawody zostały rozegrane 
systemem “każdy z każdym”. W większości przypadków 
mecze były wyrównane i stały na dobrym poziomie. A oto 
wyniki poszczególnych gier:

Wypo¿yczalnia  
kaset video “Barka”  
zaprasza chêtnych 
do korzystania   
z filmów o treœci religijnej.

Posiadamy wiele ciekawych tytu- 
³ów np:

• Jezus z Nazaretu,
• Ca³un Turyñski,
• Odkrycie Arki Noego,
• W ho³dzie Ojcu Pio,
• Dzieñ, w którym umar³ 

Chrystus.

Koszt wypo¿yczenia jednej kasety 
wynosi 1 z³ za dobê.

Zapraszamy
Wypo¿yczalnia mieœci siê 
w sklepie “Quo vadis”

Wspomnienie zeszłorocznego lata. Gdy na szczytach brakuje 
orłów wkładają tam tekturowe pudła

SPORT
Szachy
w SP Brzostek
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UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
wiada. Publikując materiał nadesłany 
redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść, która może być sprzeczna  
z naszymi poglądami. Korespondencji 
i materiałów nie zamawianych nie 
zwracamy!

 Wielu młodych ludzi musi oddać życie, na które nie 
zasłużyli.

 Niektórzy zginęli pod pseudonimem Jan Bugaj.
 Dzisiaj na obiad będą głąby kapuściane.
 Tren jest to rodzaj fraszki podobny w swoim wyglądzie 

do wiersza.
 Archaizmy są to wyrazy, które wyrządzają ludziom 

krzywdę.
 Zamordowali jej matkę, gdy była jeszcze małą dziew-

czynką.
 Jacek Soplica uciekł ze swojej miejscowości, bo nie mógł 

znieść hałasu ciągłych nalotów samolotowych.
 Gdy dorosną, stają się tacy jak ich ojcowie, a nawet 

matki.
 Wysadzaliśmy składy Niemców w powietrze.
 Mały Książę przyleciał z planety, na której rosła tylko 

jedna róża, kilka wulkanów i śmiertelnie niebezpieczne 
baobaby.

 Na wstępie mojego listu serdecznie się pozdrawiam.

“Różne myśli chodzą po 
głowie. Niektóre ją nawet 
opuszczają.”

S. J. Lec

 Był tylko grób zarośnięty chwastami jego rodziców.
 Pzyjechał do Obrzydłówka jako upieczony student.
 Mój wujek hoduje świnie, kozy, krowy, konie i trak-

tory.
 Chodził do szkoły, która składała się z samych chłop-

ców.
 Przedwczoraj ciocia straciła nieświadomość.
 Psychiczny odpoczynek pomaga chorobom.
 Cechą wiersza wolnego “Pan od przyrody” było zabra-

nie dzieciom nauczyciela, który nauczył ich różnych 
rzeczy.

 Nasza szkolna biblioteka leży na pierwszym piętrze.
 Znałam te drzewa z lekcji geografii i wiedziałam, że 

są jadalne.
 Mój pradziadek nosił bardzo wiekowy kożuch, ale 

obecnie wisi w szafie i jedzą go robaki.
 Kmicic nosił ciemne wąsy, cerę smagłą i siwe oczy.
 Pani zwróciła nieuwagę na Pawła.

⇒ Władzy demokratycznej, która przecież 
pochodzi od obywateli nie można uży-
wać do walki z obywatelami. 

⇒ Fakty przekonują, przeciw faktom nie 
ma żadnego argumentu.

⇒ Dlaczego ludzie, którzy zmieniają świat 
mają zawsze więcej serca niż pienię-
dzy.

⇒ Najlepszą miarą sukcesu jest liczba 
wrogów.

⇒ Trzeba potomnym przekazywać to, co 
w przeszłości dobre, i wprowadzać rze-
czy nowe, jeśli są korzystne w naszych	
czasach.

Redakcja “Wiadomoœci Brzosteckich”  
z okazji Œwiêta Ziemi og³asza konkurs  

na grafikê komputerow¹ o tematyce  
ekologicznej.

Termin nadsy³ania prac  
10. 04. 1997. - na adres redakcji.

Prace mog¹ byæ wykonywane w dowolnym 
programie graficznym i przes³ane na  

dyskietkach.

Autorzy najlepszych prac otrzymaj¹  
ciekawe nagrody.


