
Noworoczne życzenia
	 Już Stary 1997 Rok
 W bezmiarze czasu odszedł w dal
 A teraz znów każdy nasz krok
 Do Boga wszechświata przybliża nas
Spraw, byśmy uznali reżyserię Twą, Panie
Na czasu naszego scenie
I czynom, i myślom głębszy sens nadali
Póki w nas życia tchnienie.
 Niech Duch Miłości nowy ład
 W świata wprowadzi bieg
 Da chleb łaknącym, złagodzi ból
 I z serc usunie nienawiści jad
Niechaj ustaną wojny, zawiść, gniew
Niech wszystkim słońce świeci
Na twarzach uśmiechu zakwitnie kwiat
Dla bliźnich dar życzliwości Twych dzieci
 Ojczyznę naszą pomyślnością darz
 Uśmierz w niej swary, zawiści trąd
 Błogosław dobrym zamiarom tych
 Którzy sprawują w niej rząd
Niech trud każdego powszedniego dnia
Radością serca nasze napawa
Szeroko otwórz, Panie, oczy nam
Na piękno Twojego Świata. A. Bejska
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Przedostatnia sesja Rady Gminy w  
tym roku (19 grudnia) była szcze-

gólnie ważna dla mieszkańców gminy 
ze względu na uchwalenie wysokości 
stawek podatkowych.
♦Stawki podatku od nieruchomości.
1. Od budynków mieszkalnych lub ich 

części od 1m2 powierzchni użytkowej 
- 0,17 zł.

2. Od budynków lub ich części związa-
nych z działalnością gospodarczą od 
1m2  - 11,95 zł.

3. Od pow. użytkowej przeznaczonej 
na obrót kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1m2 - 4,30 zł.

4. Od pozostałych budynków lub ich 
części od 1m2  pow. użytkowej - 2,00 
zł.

5. Od 1m2 pow. gruntów związanych z 
działalnością gospodarczą - 0,32 zł.

6. Od gruntów:
a) będących użytkami rolnymi 

- do - 0,20 ha - 0,02 zł
- powyżej 0,20 ha - 0,01 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne od 1 ha pow. - 2,24 zł

c) od pozostałych od 1m2  pow. użyt-
kowej   - 0,03 zł

Zwolnione od podatku od nierucho-
mości zostały budynki lub ich części 
i grunty zajęte na potrzeby jednostek 
takich jak:
a) Centrum Kultury i Czytelnictwa, 

Ośrodek Sportu, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, domy ludowe, 
remizy strażackie, Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej,

b) budynki lub ich części związane z 
prowadzoną działalnością gospodar-
czą a dotyczącą rzemiosł takich jak: 
szewstwo, kowalstwo, magiel i zegar-
mistrzostwo, rzemiosło artystyczne,

c) wszystkie budynki mieszkalne poło-
żone na terenie gminy.
	 Zastanawiające	i	niepokojące,	przy	
tak	 dużym	 bezrobociu	 panującym	w	
gminie,	są	bardzo	wysokie	stawki	podat-
ku	od	powierzchni	użytkowych	zajętych	

na	prowadzenie	działalności.	Jak	wyjaś-
niał	to	jeden	z	radnych,	co	potwierdził	
też	 inny,	 członkowie	 Zarządu	Gminy	
tłumaczyli	ten	fakt	tym,	że	“podatnicy	
z	 terenu	gminy	będą	 zwalniani	 z	 tego	
podatku,	 natomiast	 obcy	nie	 będą	 się	
pchali”.	 Jak	 nam	wiadomo	 nikogo	 z	
wysokich	 podatków	 nie	 zwolniono,	
natomiast	zwiększone	koszty	najemców	
pokryją	 i	 tak	 niebogaci	mieszkańcy	
naszej	gminy.	Nie	widać	też,	aby	pchali	
się	na	nasz	teren	“obcy”	pracodawcy.	
Dla	porównania	np.	w	gminie	Jodłowa	
i	Pilzno	ten	sam	podatek	ma	wysokość	 
6	zł	za	m2	.	Ale	tam	w	przeciwieństwie	
do	naszej	gminy	jest	wielu	chętnych	do	
zakładania	“interesów”,	 a	 co	 za	 tym	
idzie	tworzenia	miejsc	pracy.
	 Takie	rozstrzyganie	spraw	zwolnień	z	
wysokich	opłat	prowadzi	do	wielu	nie-
prawidłowości.	Uznaniowe	zwalnianie	
czy	 obniżanie	 podatków	prowadzi	 do	
uzależnienia	od	ludzi	o	tym	decydują-
cych	 (czytaj	 -	 Zarządu)	 i	 do	 korupcji	
administracji	samorządowej.
♦ Podatki od środków transporto-
wych:
1. Od autobusów oraz sam. ciężarowych 

przystosowanych do przewozu osób o 
liczbie miejsc łącznie z kierowcą
a) do 15 miejsc - 473,00 zł
b) powyżej 15 do 30 miejsc   - 
554,00
c) powyżej 30 miejsc - 1220,00

2. Od samochodów ciężarowych i 
ciągników siodłowych o ładowności 
samochodu lub nacisku na siodło 
ciągnika

a) powyżej 2 t do 4 t włącznie   - 
443,00

b) powyżej 4 t do 6 t włącznie   - 
605,00

c) powyżej 6 t do 8 t włącznie  - 
715,00

d) powyżej 8 t do 10 t włącznie - 
1058,00

e) powyżej 10 t , od ciągników bala-
stowych - 1390,00

3. Od przyczep i naczep
a) o ładowności powyżej 5 t do 20 t 

włącznie - 200,00
b) o ładowności powyżej 20 t - 

352,00
♦ Za podstawę do obliczenia podatku 

rolnego na obszarze gminy Brzostek 
w 1998 r. przyjęto kwotę 26,00 zł za 
1q żyta.

♦ Rada Gminy powołała mgr inż. 
Leszka Bieńka na dodatkowego 
przedstawiciela Gminy Brzostek w 

Związku Gmin “Wisłoka”.
♦ Przeznaczono dodatkowe środki w 

kwocie 7.036,00 zł na dotację do re-
alizowanego zadania inwestycyjnego 
p.n. Kanalizacja Klecie.

♦ Ustalono opłatę administracyjną za 
sporządzenie testamentu w Urzędzie 
Gminy w Brzostku w wysokości 30 
zł, na miejscu, a u testatora w wyso-
kości 35 zł.

♦ Uchwalono nowe stawki dzienne 
opłaty targowej pobieranej na targo-
wiskach w gminie Brzostek

a) 13,00 zł przy sprzedaży towarów 
z samochodów ciężarowych (plat-
form, ciągnika lub przyczepy)

b) 7,00 zł przy sprzedaży towarów z 
samochodów osobowych,

c) 4 zł przy sprzedaży towarów z ręki, 
koszów, stoisk, wozów konnych i 
innych.

Jednocześnie zwolnieni z opłaty tar-
gowej są rolnicy z terenu gminy Brzo-
stek.
♦ W sprawie działalności Ośrodka 

Pomocy Społecznej przyjęto uchwałę, 
która winna być znana wszystkim 
mieszkańcom gminy.

 W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach możne być przyznana pomoc 
na usługi lecznicze, pomoc rzeczowa 
i zasiłek celowy osobie lub rodzinie, 
których dochód przekroczył kryterium 
dochodowe określone w ustawie o po-
mocy społecznej, pod warunkiem zwro-
tu części lub całości zapomogi. Wydatki 
na wyżej wspomnianą pomoc podlegać 
będą zwrotowi w wysokości od 50% do 
100% w zależności od dochodów osoby 
lub rodziny.
 Termin zwrotu świadczeń oraz wy-
sokość rat ustala Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Termin pierwszej 
płatności nie może nastąpić później niż 
trzy miesiące od daty pobrania zasiłku 
lub zapomogi rzeczowej, a płatny okres, 
w którym świadczeniobiorca dokonuje 
zwrotu świadczenia, nie powinien prze-
kraczać 12-tu miesięcy. 
 W przypadkach uzasadnionych 
wyjątkowo trudną sytuacją, Kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzostku może odstąpić od żądania 
zwrotu świadczenia na rzecz osoby lub 
rodziny.
 Przyjęcie	tej	korzystnej	dla	mieszkań-
ców	uchwały	może	budzić	tylko	niepokój	
co	 do	 jednoosobowego	 podejmowanie	
decyzji	w	sprawach	przyznawania	i	uma-
rzania	zwrotów	społecznych	pieniędzy.
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Państwowa służba cywilna - obej- 
muje kadry administracji państwo-

wej, w szczególności rządowej. Celem 
jej jest zapewnienie sprawnej realizacji 
zadań państwa, a ona sama ma stanowić 
stabilny aparat wykonawczy jego orga-
nów, nieazleżnie od aktualnego układu 
i wpływu sił politycznych.

Podział terytorialny - trwałe roz- 
członkowanie terytorium państwa 

dokonywane dla określonych organów 
państw, w szczególności administracji 
publicznej (rządowej i samorządowej).

Powiat samorządowy - proponowa- 
ny nowy szczebel władzy samo-

rządowej, stanowiący - podobnie jak 
gmina przykład terytorialnego związku 
samorządowego, oznaczający wspólno-
tę (kooperację wszystkich mieszkańców 
zamieszkujących terytorium powiatu 
- w znaczeniu jednostki podziału te-
rytorialnego kraju), obejmujący swym 
terytorialnym zasięgiem jedną (jeżeli 
jest to duże miasto, którego mieszkań-
cy tworzą równocześnie wspólnotę 
gminną i powiatową) lub kilka gmin. 
Zakres zadań i kompetencji powiatu 
samorządowego nie umniejszy zakre-
su działania gminy i nie będzie się z 
nim pokrywać. Ze względu na brak 
nadrzędności (także instancyjnej w 
postępowaniu administracyjnym) nie 
bedą powiatom przysługiwać jakie-
kolwiek uprawnienia nadzorcze wobec 
gmin. Powiat samorządowy posiadając 
osobowość prawną, będzie wykonywał 
swe zadania w imieniu własnym i na 
własną odpowiedzialność. Powiat i 
gmina samorządowa tworzyć będą układ 
komplementarny.

Pracownicy samorządowi - katego- 
ria pracowników administracji 

publicznej zatrudniona w administracji 
samorządowej, tj. w szczególności w 
urzędach gmin i w ich jednostkach po-
mocniczych. Podstawa zatrudnienia pra-
cowników samorzadowych to a)wybór 
(do organów gminy - w tym wójta, do 
organów związku komunalnego lub 
sejmiku), b) mianowanie na kierownicze 
stanowisko określone w statucie gminy, 
c) powołanie na stanowiska sekretarza i 
skarbnika gminy, d) w innych sytuacjach 
- umowa o pracę.

Samorządowe

ABC
♦Uchwała w sprawie podatku od posia-

dania psów w paragrafie pierwszym 
ustala wysokość tego podatku na 
poziomie 14.00 zł i jednocześnie w 
następnym paragrafie zwalnia od tegoż 
podatku wszystkich mieszkańców 
Gminy Brzostek.

♦Ustalono wysokość opłat za wodę 
pobieraną z urządzeń komunalnych 
zaopatrzenia w wodę w Brzostku (za 
1m3)
- dla gospodarstw domowych w kwo-

cie - 1,14 zł
- dla pozostałych odbiorców w kwocie 

- 1,59 zł
♦Za wodę dostarczaną z innych urzą-

dzeń komunalnych zaopatrzenia w 
wodę niż wodociąg w Brzostku ustala 
się opłatę dla wszystkich odbiorców w 
kwocie - 0,70 zł

♦Opłata eksploatacyjna została ustalona 
w wysokości 1 zł miesięcznie.

♦Za wprowadzone ścieki do zbiorczych 
urządzeń kanalizacyjnych ustalono 
opłatę w kwocie 0,97 zł za m3 dla 
gospodarstw domowych i innych 
odbiorców. Warunki dostawy wody i 
zasady rozliczania należności zostaną 
określone w umowie między Zakła-
dem Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej a odbiorcą. Postanowienia 
uchwały mają zastosowanie od dnia 1 
stycznia 1998 r.

♦Radni wystosowali apel do Wojewody 
Tarnowskiego o pozostawienie obsługi 
geodezyjnej na bazie gminy Brzostek. 
Apel niniejszy uchwalony został w 
związku ze stanowiskiem Kierownika 
Urzędu Rejonowego w Dębicy zmie-

Postanowienia Rady Gminy 
z dnia 31 grudnia 1997r.

rzającym do przeniesienia z dniem 1 
stycznia 1998 r. obsługi geodezyjnej 
z terenu Gminy Brzostek do Urzędu 
Rejonowego.

♦W tym ostatnim dniu roku uchwalono 
również Regulamin Organizacyjny 
Urzędu Gminy w Brzostku. nareszcie 
więc ustalono przydział czynności 
dla etatowych członków Zarządu. Do 
kompetencji tychże członków należą 
sprawy nadzoru z zakresu:
1. budowy i remontów dróg
2. ochrona zdrowia
3. rolnictwo
4. ochrona środowiska
5. współpracy z działającymi na 

terenie Gminy organizacjami spo-
łecznymi, stowarzyszeniami oraz 
innymi środowiskami opiniotwór-
czymi w Gminie.

	 Niektórych	radnych	i	innych	obser-
watorów	 życia	 samorządowego	dziwi	
fakt	uchwalenia	zakresu	czynności	na	
koniec	kadencji,	cóż	więc	robili	płatni	
członkowie	zarządu	do	tej	pory?	Szkoda	
też,	 że	 dopiero	 teraz	wiadomo	 kogo	
czynić	winnym	 za	 fatalny	 stan	 służby	
zdrowia	 czy	 brak	współdziałania	 np.	
ze	Stowarzyszeniem	na	Rzecz	Rozwoju	
Gminy		czy	gazetą.
	 Obrady	tej	sesji	zakończyły	się	cie-
płym	poczęstunkiem	 i	 szampanem,	 za	
który	zapewne	zapłacili	podatnicy,	rad-
ni	bowiem	pobrali	swoje	diety	w	całej	
wysokości	(oprócz	radnej	M.	Przebiędy,	
która	swoją	dietę	przekazuje	na	rzecz	
Caritasu).		A	może	to	już	była	“kiełba-
sa”	i	szampan	przedwyborczy?

Nowa gazeta?
Dotarły do redakcji wiadomości, nie po raz pierw- 

szy, o próbach stworzenia przez władze gmi-
ny nowej gazety. Czekamy z niecierpliwoś-
cią, wszak konkurencja, zwłaszcza 
zdrowa, jest pożądana w każ-
dej dziedzinie. Mamy 
tylko nadzieję, 
że nie będzie to 
przedwyborczy biu-
letyn wydawany za pieniądze 
podatników.
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Jedynym sołtysem w spódnicy jest w 
naszej gminie pani Elżbieta Gąsior 
- sołtys wsi Siedliska Bogusz.

Jak	długo	jest	Pani	sołtysem?
 Już 12 lat.
Wcześniej	 również	 nie	 było	 zbyt	 dużo	
kobiet	sołtysów?
 To nie do końca tak, bywały panie 
sołtysami. Kiedy ja zostałam sołtysem 
to jednocześnie sołtysowały: pani 
Domaradzka w Nawsiu, pani Śliwo-
wa w Smarżowej, w Przeczycy pani 
Papiernikowa, pani Lewandowska w 
Januszkowicach. Obecnie ostałam się 
jedna.
Jest	też	pani	radną	i	to	dość	aktywną.
 Ja uważam, że może jestem jeszcze 
za mało aktywna, dlatego że nie udało 
mi się zbyt wiele dla Siedlisk załatwić. 
Nie mam siły przebicia podczas głoso-
wania i to w sprawach, które wychodzi-
łyby na dobre mojej wsi i jednocześnie 
gminie.
Zauważyłam	obserwując	sesje,	że	pani	
wiele	razy	dopytuje	się	o	szczegóły	gło-
sowanych	spraw,	o	Siedliska.	W	przeci-
wieństwie	do	wielu	radnych,	którzy	nie	
zabierają	głosu	tylko	głosują.
 Tak to było dziwnie podzielone, że 
połowa wsi, ta północna głosowała za 
panem Markiewiczem, a część południo-
wa za mną. Wydaje się, że ja powinnam 
dbać tylko o tą “moją” część, ale tak nie 
jest. Niestety, nie zawsze było to zrozu-
mienie chociażby ze strony szkoły, w 
przeciwieństwie do współpracy z panią 
Traciłowską, dyrektorką przedszkola. 
Rozumiemy się bardzo dobrze, poparli 
nas ludzie i dołożyli do przedszkola 
pieniędzy wiejskich. Do szkoły także 
dokładaliśmy dwa razy po sto dawnych 
milionów. Tylko ta sala gimnastyczna 
ciągle jest niedokończona.
Budowa	 tej	 sali	 faktycznie	ciągnie	 się	
latami.
 To jest sprawa dyrekcji szkoły, że 
mało dbała i Zarządu. Ja interwenio-
wałam kilkakrotnie, ale ja nie jestem 
już w żadnej komisji, w żadnych wła-
dzach. Bardzo krótko byłam w komisji 
rewizyjnej - tylko 3 miesiące i parę dni. 
Widocznie się nie nadawałam i odwoła-
no całą komisję.
Widać	nie	tylko	pani	się	“nie	nadawała”	
skoro	odwołano	całą	komisję?
 To było przykre, ale widać wszyst-
kiego trzeba w życiu spróbować.

Oprócz	 tych	 funkcji	 społecznych	 jest	
pani	matką	i	gospodynią	domu.
 Tak, jestem matką, a nawet już 
babcią. Mam wnuki, jedną wnuczkę i 
trzech wnuków - oczywiście wspania-
łych. Uważam, że mam udane życie 
rodzinne. A to tylko dzięki temu, że 
mąż jest przekochany i znosi z rodziną 
to, że nie raz zabiorę się z domu i pójdę 
na cały dzień. Wtedy wszystko zostaje 
na barkach rodziny, a zwłaszcza syna.
Ale	 nie	 zawsze	wszystko	 szło	 gładko,	
kiedyś	chciano	panią	odwołać.
 Było takie pospolite ruszenie odwo-
ływania sołtysów. Może z powodu tego, 
że ja byłam wybrana za czasów naczel-
nikowskich, a gdy przyszła nowa wła-
dza nie podobałam się. Tak się jednak 
złożyło, że ludzie nie pozwolili mnie 
obalić. Nie spodziewałam się takiego 
wtedy poparcia od wsi. To mnie bardzo 
podbudowało i po mimo wszystko, na 
przekór  staram się dobrze sołtysować. 
Przy dużej pomocy ludzi udało się 
wybudować przystanki. Z podpowiedzi 
pana Bieńka wiem, że trzeba nad nimi 
jeszcze trochę popracować. Wspaniała 
jest remiza, może trochę zaniedbany jest 
Dom Ludowy, ale musimy wszystko 
robić po kolei. Teraz przystępujemy 
do telefonizacji. Zgłosiło się już 179 
gospodarstw. Chcielibyśmy to tak 
urządzić, żeby można było obniżyć 
koszty instalacji telefonów korzystając 
z pieniędzy z podatków. Ale czy to się 
uda to nie wiem, podobno nie można 
dawać dotacji z podatków. Wydaje się, 
że uchwalenie przez zebranie wiejskie 
takiego właśnie wydatkowania pienię-
dzy powinno być zgodne z prawem. 
Przecież to Zebranie Wiejskie ma moc 
uchwałodawczą. Tym bardziej, że nie 
było sprzeciwu jeśli dofinansowywa-
liśmy szkołę czy budowę dróg. Jak to 
się powinno odbyć to już zadanie dla 
Skarbnika i Zarządu Gminy.
Jak	 się	 pani	współpracuje	 z	 urzędem	
gminy?
 Nie chciałabym być złym współpra-
cownikiem, ale chciałabym aby pod-
niesiona była ranga sołtysów. Ostatnio 
byłam na spotkaniu zorganizowanym 
przez Izbę Rolniczą, na którym byli 
również sołtysi. Był tam przedstawiciel 
Stowarzyszenia Sołtysów, który mówił, 
że pomimo tego co już dostali sołtysi, 
że mają troszkę pieniędzy z prowizji 
od podatków to powinni za udział w 

sesjach otrzymywać dietę radnego. 
Wiadomo że, radny nic by nie zdziałał 
bez sołtysa i odwrotnie, a ich wspólne 
działanie z zarządem dopiero powinno 
dawać odpowiednie rezultaty.
 Myślę, że wiele rzeczy uległoby 
poprawie gdyby ludzie znowu zaczęli 
przychodzić na zebrania. Ludzie się 
zrażają, bo czasem coś mają obiecane, a 
potem nic z tego nie wychodzi. Bardzo 
ciężko jest przekonać ludzi, że ich głos 
może być decydujący. Tak na zebraniu 
wiejskim, jak i wyborach samorządo-
wych czy parlamentarnych. Może takie 
myślenie przerasta niejednego rolnika, 
ale prędzej jest on zrażony do różnych 
dawanych wcześniej i niespełnionych 
obietnic.
Jakie	jest	pani	zdanie	na	temat	wysokich	
podatków	-	nazwijmy	je	w	skrócie	-	od	
działalności	gospodarczej?
 Zarząd Gminy i komisja dawały wa-
runek, że zwolni swoje własne zakłady 
i swoich własnych przedsiębiorców z 
tego podatku.
Ale	przecież		wszystkie	zakłady	usługo-
we,	wszystkie	 sklepy	muszą	ponosić	 z	
tego	powodu	 zwiększone	 koszty,	 które	
i	tak	w	końcu	pokrywa	rolnik	czy	inny	
kupujący	 z	 naszej	 gminy.	 Zwiększone	
dochody	ma	tylko	gmina.
 Tak, to jest niestety racja, tu koło 
się zamyka. Niestety nie wszyscy to 
rozumieją.
Trudno	też	jest	zrozumieć	pojęcie	“swo-
je	 zakłady,	 swoich	własnych	przedsię-
biorców”.	W	 ekonomii	 nie	ma	 takich	
pojęć,	 a	wysokie	 podatki	 zniechęcają	
inwestorów	swoich,	czy	nie	swoich	do	
działalności	 przez	 co	 nie	ma	 nowych	
miejsc	 pracy	 i	 bezrobocie	 z	 każdym	
rokiem	się	powiększa?
 Tak, to są niestety fakty. Widać wy-
raźnie wzrost bezrobocia, szczególnie 
wśród ludzi młodych. Oni nie mają co 
ze sobą zrobić, ani pracy, ani żadnych 
widoków na przyszłość. Boleję nad tym, 
że jeśli młody człowiek skończy szkołę 
i dostaje ten nieszczęsny zasiłek, nie 
szuka pracy, zapomina co się nauczył, 
chwilę żyje na swobodzie - mama da 
jeść, parę groszy ma dla siebie - a potem 
co? W naszej gminie - nic.
 Byłam też na objeździe kilku przo-
dujących gmin i tam było spotkanie z 
wójtem, który wprost twierdził, że on 
był za tym żeby przez trzy lata zwolnić 
wszystkich prowadzących działalność 

Znaleźć zrozumienie u ludzi
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gospodarczą z tego właśnie podatku. 
To był okres na to żeby każdy miał czas 
się umocnić, inwestować. Natomiast 
wiele energii sam wkłada w organizację 
punktów skupu, zrzeszania się rolników 
czy budowę przechowalni. Tam dostają 
przez cały rok zatrudnienie kobiety, 
którym trudniej jest znaleźć miejsce 
pracy. 
 A u nas z rolnictwem jest tak, że 
uprawiamy tzw. górki i nie ma się co 
łudzić, że będzie tu duże rolnictwo, 
dlatego żebyśmy mogli się utrzymać 
musi być takim obszarom poświęcane 
dużo uwagi i ze stron służb rolnych, i 
samorządu, i Ministerstwa Rolnictwa, 
a i tak wszystkie zmiany odbijają się 
najbardziej na rolnikach.
Rozmowę	przeprowadzono	31.	12.	97r.

U. Wojnarowska

Nie	tylko	nasi	rodacy	będąc	za	gra- 
nicami	dowiadują	się	o	swojej	gmi-

nie	z	internetu	lub	telewizji	satelitarnej.	
Tylko,	że	niektórzy	w	przeciwieństwie	do	
Brzostowian	dowiadują	się	o	sukcesach,	
a	nie	o	bijatykach.	Tak	było	z	mieszkań-
cami	gminy	Raciechowice.
... chwalą wójta. Że energiczny i fa-
chowy. Że wie nawet jak w Warszawie 
gdzie i co załatwić. (...) I nie przeszka-
dza nawet to, że przecie nie miejscowy 
(z innej gminy). A przecież w poprzed-
niej kadencji gminą rządził swojak jak 
się patrzy.
-Eee... tam - młody człowiek macha z 
lekceważeniem ręką - Gdzie się pchał, 
nie wiedział gdzie, co i jak ...
Właśnie. “Wiedzieć co i jak”. Może w 
tej prostej formułce zawarta jest tajem-
nica wójta Gabzdyla. Wójta “kontrak-
towego”, który stał się ulubieńcem nie 
tylko gminy. 
 Jeszcze kilka lat temu należąca do 
najgorszych w woj. krakowskim, a 
dziś... . Z woj. tarnowskiego przyjeżdża 
do Raciechowic ponad 40-osobowa wy-
cieczka burmistrzów i wójtów, z dale-
kiego województwa płockiego zjeżdża 
cała rada w komplecie by poznać sposób 
myślenia wójta Gabzdyla i jego sposoby 
organizacji.
 Raciechowice są klasyfikowane w 
pierwszej dziesiątce najlepiej zarzą-
dzanych gmin w kraju, a w pierwszej 
czwórce gdy idzie o rozwiązywanie 
problemów gospodarki komunalnej w 

aspekcie ochrony środowiska.
- Jak przyszedłem tu w 1994 r., to 
mówiłem, że znalazłem się w trójkącie 
bermudzkim. Nic nie było, można zgi-
nąć, a gmina położona w zapomnianym 
kącie.
 Radni Raciechowic po poprzedniej 
samorządowej kadencji - żal wspominać 
- poszli po rozum do głowy i ogłosili 
konkurs na stanowisko pierwszego 
urzędnika. Wybrali wykształconego, 
doświadczonego urzędnika, który 
przystępując do konkursu przedstawił w 
11 punktach zasadnicze zadania, które 
winne być zrealizowane w toku kaden-
cji. Wykonano je w połowie kadencji. 
Zatem cztery lata zostały skrócone do 
dwu.
Sukcesy:
• gmina zajęła pierwsze miejsce w woj. 

w 1996 r. pod względem środków 
wydanych na inwestycje (prawie 27 
mld starych zł), chociaż, pozbawiona 
całkowicie przemysłu, należy do naj-
biedniejszych,

• stworzono spółdzielnię producentów-
sadowników,

• organizacja sesji strategicznej trzech 
sąsiadujących gmin,

• jako pierwsza w południowej Polsce 
gmina przeprowadziła pełną segrega-
cję śmieci, ponad 100 gmin zgłosiło 
się do Raciechowic po specjalny in-
formator,

• powstało stowarzyszenie o nazwie 
wiele mówiącej  “Raciechowice 

2005”
• Bank Światowy sfinasuje Raciechowi-

com inkubator przedsiębiorczości, 
• ekologia w 16 obiektach wymieniono 

stare urządzenia ogrzewające na no-
woczesne systemy olejowe, budowa 
równolegle wodociągów i kanalizacji 
z oczyszczalnią ścieków,

• już wkrótce co druga rodzina będzie 
miała telefon.

 Radni mówią “Co będziemy mówić: 
poprzedni wójt to nie był człowiek 
urzędu. Tego zawodu trzeba się uczyć. 
Byliśmy za zmianą, wiedzieliśmy, że 
gmina toczy się ku upadkowi, trzeba 
było to przerwać”.
 Otóż i radni i “zwykli” mieszkańcy 
gminy stwierdzają zgodnie, że dobry 
wójt winien nade wszystko być “moto-
rem szukania pieniędzy”. Musi umieć 
pracować z ludźmi. Dobry wójt musi 
być dobrym menedżerem.
 Polityka w gminie? “Za tym biur-
kiem jestem apolityczny”, zapewnia 
Gabzdyl. “O polityce przez duże “P” 
w urzędzie nie rozmawiam”.
 “Wójt kontraktowy”, wójt menedżer 
to wciąż dość rzadkie zjawisko. Okazuje 
się, że sytuacja gdy przyszły wójt nie 
ma w niej rodziny, ma swoje zalety. - W 
ten sposób nie ma żadnych zobowiązań 
wobec któregokolwiek z radnych.
Materiał	opracowany	na	podst.	arty-
kułu	Ryszarda	Rybusa,	Gazeta	Kra-

kowska,	9	stycznia	1998	r.

Tekst pozostawiamy bez komentarza 
wystarczy, że każdy z nas porówna 
sobie przedstawioną gminę i jej wójta 
z naszymi warunkami. Warto o tym 
myśleć w okresie przed wyborami sa-
morządowymi 

Przed wiosennymi wyborami

Kupić wójta 

W	granicach województwa tarnow	
skiego, funkcjonującego już ponad 

dwadzieścia lat, znajduje się 10 miast 
i miasteczek, które do dziś zachowały 
prawa miejskie: Tarnów (1330), Bochnia 
(1253), Brzesko (przed 1385), Dąbrowa 
Tarnowska (między 1675 a 1693), Dę-
bica (1358), Pilzno (1355), Radomyśl 
Wielki (1581), Wisnicz Nowy (1616), 
Tuchów (1340), Żabno (przed 1385) 
oraz trzynaście miast historycznych, a 
więc tych, które posiadały, lecz utraciły 
przed kilkudziesięciu laty prawa miej-
skie: Brzostek (1339 - 1934), Cięż-
kowice (1348-1934), Czchów (przed 
1333-1928), Jodłowa (1733-1763), 
Lipnica Murowana (1326-1933), Ry-
glice (1781 i 1824-1933), Szczepanów 
(1761-ok. 1850), Szczurowa (ok.1750-
1933), Szczucin (ok.1750-1934), Uszew 

Znowu miastem (1346-1415), Uście Solne (1360-1933), 
Wojnicz (przyp. 1239-1934), Zakliczyn 
(1557-1934). Niemal wszystkie one za-
chowały polokacyjny układ przestrzen-
ny, specyficzny charakter zabudowy i 
wiele cennych zabytków architektury 
i budownictwa, zaświadczając o ich 
dawnej funkcji, charakterze, znaczeniu i 
dostatku. Ośrodkiem każdego z nich, ni-
zależnie od czasu powstania i obecnego 
statusu jest prostokątny lub kwadratowy, 
obszerny plac rynkowy nanizany na 
główną, historyczną oś komunikacyjną 
- odcinek dawnego traktu handlowego.
Niektóre z tych miasteczek starają się 
powrócić do swych historycznych praw. 
Od 1 stycznia 1998 roku prwa miejskie 
powrócą do Ciężkowic. Władze i miesz-
kańcy, tego tylko niewiele młodszego 
od Brzostku miasteczka, wiele starań 
włożyli o przywócenie praw miejskich. 
Gratulujemy.
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Komisariat Policji w Brzostku swoim 	
zasięgiem działania obejmuje teren 

całej gminy Brzostek, tj. 19 miejscowo-
ści o łącznej powierzchni 12.260 ha, 
którą zamieszkuje ponad 13000 miesz-
kańców. Zaplanowany stan etatowy 
Komisariatu wynosi ośmiu policjantów tj. 
komendant, dwóch asystentów, trzech 
dzielnicowych i dwóch policjantów. W 
roku 1997 r. z powodu braków kadro-
wych i chorób, faktycznie obowiązki 
służbowe w zależności od okresu, peł-
niło sześciu lub siedmiu policjantów.
 Gmina Brzostek została podzielona 
na trzy rejony służbowe i każdy z nich 
obsługiwany jest przez jednego poli-
cjanta. W skład jednego rejonu wchodzi 
od pięciu do siedmiu miejscowości.
 W 1997 r. zanotowano na terenie 
gminy Brzostek 80 przestępstw z czego 
wykryto 58 sprawców, co stanowi ponad 
72% wykrywalności.
W rozbiciu na kategorie stan ten przed-
stawia się następująco:
• napad rabunkowy z bronią - 1
• kradzież z włamaniem na szkodę 

społeczną - 8
• kradzież z włamaniem na szkodę 

prywatną - 11
• rozboje i wymuszenia rozbójnicze- 6
• zniszczenie mienia - 3
• kradzież na szkodę społeczną - 6
• kradzież na szkodę prywatną - 9
• wypadki drogowe - 17
• pobicia i bójki - 10
• wypowiadanie gróźb karalnych - 2
• posiadanie fałszywych dokumen-	

tów - 1
• przestępstwa przeciwko rodzinie 	

i opiece - 6
Ponadto zanotowano 41 kolizji drogo-
wych.
Dla porównania w roku 1996 zanotowa-
no 84 przestępstwa, z czego wykryto 
76, a kolizji zanotowano 25. Jak widać 
z przytoczonych liczb, ilość przestępstw 
zanotowanych w dwóch ubiegłych 
latach na terenie naszej gminy jest 
podobna. Zmieniła się natomiast nieco 
ich charakterystyka. Wzrosła liczba 
wypadków i kolizji drogowych, zanoto-
wano też więcej przestępstw w kategorii 
“bójki i rozboje”. Zmniejszyła się liczba 
kradzieży z włamaniami, głównie na 
szkodę prywatną.
 Przyczyn tych zjawisk jest kilka, a 
między innymi:
• ciągłe zwiększanie się liczby pojazdów 

przy stale pogarszającym się stanie 
dróg publicznych,

• brawura, brak rozwagi i kultury wśród 
niektórych kierujących,

• zjawisko alkoholizmu (duża część 
przestępstw i wykroczeń - nie tylko 
związanych z ruchem drogowym - 
popełnianych jest przez osoby będące 
pod wpływem alkoholu),

• dalsza brutalizacja życia społecznego 
i ogólny wzrost przestępczości pospo-
litej na terenie całego kraju, które to 
zjawisko nie ominęło również naszej 
gminy,

• problem bezrobocia i związane z tym 
patologie i zagrożenia,

• braki w obsadzie etatowej Komisariatu 
Policji w Brzostku i ograniczone w 
związku z tym możliwości prewencyj-
ne Komisariatu.

 W odniesieniu do zmniejszonej liczby 
zanotowanych kradzieży z włamaniem 
do obiektów prywatnych, podkreślić 
należy lepszą niż w ubiegłych latach 
dbałość właścicieli mienia i obiektów o 
ich zabezpieczenie, choć w tej materii 
jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.
 Najwięcej przestępstw w minionym 
roku zanotowano w Brzostku. Od wielu 
lat Brzostek jest miejscowością naj-
bardziej zagrożoną przestępczością, 
zanotowano tu blisko 40% wszystkich 
przestępstw stwierdzonych na terenie 
naszej gminy.
 Sprawcy przestępstw i wykroczeń 
w przeważającej części pochodzą z 
naszego terenu. Są to ludzie w różnych 
przedziałach wiekowych, ale dominują 
mężczyźni w wieku do 40 lat. Jeden 
sprawca był nieletni.
 W 1997 roku na Kolegium d/s Wy-
kroczeń skierowano 101 wniosków o 
ukaranie, głównie za wykroczenia prze-
ciwko bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji, przeciwko spokojowi i po-
rządkowi publicznemu oraz przeciwko 
mieniu. W roku 1996 było 96 wniosków 
o ukaranie.
 Mandatami karnymi w ubiegłym roku 
ukarano 194 osoby na kwotę 7.705 zł, 
natomiast w 1996 ukarano 333 osoby 
na kwotę 9.527 zł.
 Pouczeń i upomnień w 1997 r. za-
notowano 1109, a w 1996 r. 1260. Z 
przytoczonych liczb wynika, że zdecy-
dowanie więcej zastosowano upomnień 
i pouczeń za popełnione wykroczenia 
niż kar w postaci mandatów.
 W 1997 r. policjanci Komisariatu Po-
licji w Brzostku wyjeżdżali na różnego 
rodzaju interwencje 372 razy, a w 1996 
r. 350 razy.
 Ponadto niezależnie od wymienio-
nych liczb, policjanci wykonali setki 
różnego rodzaju czynności związanych 
z zapewnieniem spokoju i porządku 

publicznego a zleconych przez pro-
kuratury, sądy, jednostki policji oraz 
wynikających z zaleceń administracji 
państwowej i samorządowej.
 Czas pracy policjantów był maksy-
malnie wykorzystywany na służby pre-
wencyjne w miejscach publicznych.
 Pomimo faktu, że wykrywalność 
przestępstw zanotowana na terenie 
gminy Brzostek w 1997 r. (72%) jest 
wyższa od wykrywalności wypraco-
wanej np. w całym rejonie dębickim 
(46,8%), czy województwie tarnowskim 
(57,2%), to jednak istnieje wiele zjawisk 
negatywnych godzących bezpośrednio 
lub pośrednio w spokój i porządek 
publiczny na terenie naszej gminy. 
Do zjawisk tych, poza wymienionymi 
wcześniej, zaliczam:
-duże zagrożenie nieletnich demorali-
zacją i przestępczością,
-problem narkomanii, który zaczyna się 
pojawiać na naszym terenie,
-niewłaściwe, niepełne lub brak ozna-
kowania i oświetlenia dróg oraz zbyt 
mała liczba chodników i utwardzonych 
poboczy,
-niedostateczne zabezpieczenie i 
oświetlenie placówek handlowych, 
obiektów gospodarczych, budynków 
publicznych i prywatnych,
-zbyt słaba współpraca osób odpowie-
dzialnych i całej społeczności w za-
kresie zapobiegania, przeciwdziałania 
i wykrywania przestępstw i wykroczeń.
 Niezbędna wydaje się eliminacja, 
lub przynajmniej ograniczenie tych 
zjawisk. Jest to możliwe tylko przy ści-
słej, wielopłaszczyznowej współpracy 
policji z organami samorządowymi, 
instytucjami i całym społeczeństwem, 
gdyż żadna policja na świecie nie jest 
w stanie bez takiej współpracy działać 
dobrze i skutecznie na rzecz poprawy 
spokoju i porządku publicznego oraz 
bezpieczeństwa obywateli. Chcę do-
dać, że taka współpraca zaczyna się w 
Brzostku rozwijać. Zarówno społeczeń-
stwo, jak i instytucje w znacznej części 
doszły do przekonania, że właściwe 
współdziałanie pomiędzy sobą i z poli-
cją przyczynia się w dużym stopniu do 
zwiększania poczucia bezpieczeństwa 
na naszym terenie. Jest to zjawisko bar-
dzo pożądane, zwłaszcza przy realnie 
skromnych możliwościach kadrowych 
i technicznych Komisariatu Policji w 
Brzostku.

Komendant Komisariatu 
Policji w Brzostku
kom. inż. Marek Boroń

OCENA własna stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie gminy Brzostek za 1997 r.
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Zarząd Gminy (czytaj - Wójt, bo  
podobno niektórzy członkowie 

Zarządu nawet o tym nie wiedzieli) 
odwołał ze stanowiska następnego pra-
cownika oświaty na terenie naszej gmi-
ny. Nie byłby to może fakt godny uwagi 
gdyby nie okoliczności. Dyrektorkę 
Przedszkola w Siedliskach Bogusz, bo o 
niej tu mowa, odwołano, pomijając brak 
zachowania odpowiednich terminów, na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
07 września 1991 r. o systemie oświaty. 
Artykuł ten mówi, że dyrektora można 
odwołać w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. Postanowiłem sprawdzić 
te uzasadnione przypadki.
 Wójt Gminy powierzył Pani K. Tra-
ciłowskiej 30 czerwca 1997 r. funkcję 
Dyrektora Publicznego Przedszkola 
w Siedliskach Bogusz na okres od 1 
września 1997 do 31 stycznia 2002 r. 
Czynności tej dokonano bez ogłaszania 
nowego konkursu na to stanowisko, 
tłumacząc to brakiem potrzeby zmiany 
kogoś, kto jest w swej pracy dobry. 
 Dwa miesiące wcześniej dokonano 
oceny pracy dyrektorki, w której czyta-
my: “Pani	K.	Traciłowska	posiada	cechy	
osobowościowe	przydatne	w	pracy	na	
stanowisku	kierowniczym.	Sama	inicjuje	
działania.	Jest	otwarta	na	zmiany.	Zna	
aktualne	przepisy	 prawa	oświatowego	
i	trafnie	stosuje	je	w	praktyce.	Posiada	
wiedzę	 z	 zakresu	 organizacji	 i	 zarzą-
dzania	 oraz	 systematycznie	 doskonali	
swoją	wiedzę	 i	 umiejętności.	Prawid-
łowo	prowadzi	dokumentację	placówki.	
Jest	 uprzejma,	 taktowna	 i	 otwarta	w	
kontaktach	 z	 innymi.	Utrzymuje	dobre	
kontakty	 z	 osobami	współpracującymi	
poprzez	dialog	i	kulturę	pedagogiczną.	
Tworzy	 atmosferę	 sprzyjającą	 dobrej	
i	 efektywnej	 pracy.	 Dobrze	 planuje	

pracę	własną.	 Skutecznie	 zachęca	 do	
podnoszenia	kwalifikacji	i	doskonalenia	
się	nauczycieli.	Sprawuje	kompleksowy	
nadzór	pedagogiczny	nad	podległą	pla-
cówką.
	 Za	całokształt	pracy	otrzymuje	oce-
nę	wyróżniającą.	 Podpisany	Kurator	
Oświaty	w	Tarnowie”
 Wielkim zaufaniem musi się cieszyć 
w swoim środowisku człowiek, żeby 
ludzie zechcieli czynnie stanąć w jego 
obronie. Takie poparcie otrzymała p. 
Traciłowska od rodziców i samorządu 
wsi. Na piśmie do Zarządu Gminy 
widnieją 53 podpisy mieszkańców i 
rodziców ze wsi Siedliska Bogusz i 
Smarżowej. Ludzie ci zwracają się do 
Zarządu z prośbą o cofnienięcie uchwały 
odwołującej dyrektorkę. Piszą o niej “...
jest	 osobą	uprzejmą	 i	 otwartą.	Dzieci	
czują	się	na	zajęciach	bezpieczne.	(...)	
urządziła	przedszkole	nowocześnie.	Jej	
stosunek	do	dzieci	jest	ciepły,	przyjazny.	
Wzorowo	współpracuje	z	rodzicami.	(...)	
Cieszy	się	bardzo	dobrą	opinią	w	środo-
wisku,	w	którym	mieszka	i	pracuje”.
 Dowodem uznania dla dyrektorki ze 
strony władz oświatowych było goszcze-
nie właśnie w przedszkolu w Siedliskach 
Bogusz przedstawicieli przedszkoli 
z okręgu Jasło. W specjalistycznym 
czasopiśmie uczestniczki wyjazdu tak 
określiły przedszkole kierowane przez 
p. Traciłowską:	“Oglądamy	kolorowe	i	
ciepłe	przedszkole,	zachwycając	się	pro-
stotą	rozwiązań	w	zagospodarowaniu	sal	
oraz	tym,	że	wszystkie	zabawki,	meble,	
dekoracje	są	tu	z	myślą	o	dziecku	i	dla	
niego”. Pan Wójt też tam był i kiełbasę 
przy ognisku jadł, i pochwał słuchał.
 To były wszystkie szczególne przy-
padki jakie zaistniały w sferze działań 
dyrektorki. Ona sam w swoim piśmie 

Pierwsze kroki w stronę reformy oświaty?

Wyrzucanie najlepszych
do Rady Gminy w Brzostku skromnie 
stwierdza “proszę	 o	 sformułowanie	
zarzutów	uzasadniających	podjętą	 de-
cyzję.	
	 Sam	 fakt	 pozbawienia	mnie	 funkcji	
przyjmuję	spokojnie	i	bez	emocji	(od	po-
czątku	nie	traktowałam	jej	jako	przypi-
sanej	na	stałe),	natomiast	okoliczności,	
że	robi	się	to	w	środku	roku	szkolnego	w	
kilka	miesięcy	po	wystawionej	mi	wyróż-
niającej	ocenie	mojej	pracy,	bez	żadnych	
w	międzyczasie	zasadniczych	zastrzeżeń,	
jest	 dla	mnie	 zupełnie	 niezrozumiałe	 i	
kojarzę	tę	decyzję	wyłącznie	ze	“sprawą	
szkolną”	mojego	syna,	której	ostateczne	
rozstrzygnięcie	jeszcze	nie	nastąpiło”.
 I tu chyba dochodzi się do sedna 
sprawy - prywatnych rozgrywek. Od 
dawna mówi się o różnicach między 
funkcjonowaniem szkoły i przedszkola 
w Siedliskach Bogusz. Ale zwolnienie 
wyróżniającej się dyrektorki przed-
szkola nie poprawi wizerunku szkoły, 
pokazuje jedynie osobiste wpływy u 
władz.
 W tym wszystkim jest jeszcze inna 
ważna sprawa - forma zwalniania. 
Mimo, że w tym samym dniu był na 
miejscu wójt jak i niektórzy członkowie 
zarządu, żaden z nich nie śmiał wręczyć 
zainteresowanej odwołującego pisma. 
Tę przykrą czynność zlecono pracow-
nikowi, który z dyrektorką i tą sprawą 
miał tyle wspólnego, że prawdopodob-
nie chodził kiedyś do całkiem innego 
przedszkola. 
 Czyżby Zarząd wstydził się swojej 
decyzji? Jeśli tak, to czemu ją wyda-
no? Czy to może “tylko” brak zwykłej 
odwagi spojrzenia krzywdzonemu czło-
wiekowi w oczy?
 W kontekście i tej, i inynch spraw 
związanych z działaniami przeciwko 
nauczycielom warto się zastanowić 
głębiej nad kondycją gminnej oświaty 
w przededniu wielkiej i gruntownej 
reformy oświatowej.

Belfer

Produkty uzdrowiskowe produkowane przez PP “Uzdrowisko Iwonicz”
IWONICKA SÓL LECZNICZA

Naturalny produkt leczniczy wytwarzany z mineralnych wód jodobromowych.
wskazania:

Schorzenia reumatyczne, zwyrodnieniowe, bóle stawów, schorzenia ginekologiczne, neurologiczne, 
skórne oraz dróg oddechowych. Stosuje się do sporządzania kąpieli mineralnych i inhalacji.

LECZNICZA KOSTKA BOROWINOWA “IWONKA”
Produkt leczniczy otrzymywany z borowin i soli leczniczej oraz szlamu iwonickiego.

wskazania:	
Przewlekłe stany zapalne wymagające stosowania termoterapii, przewlekłe schorzenia stawów, ścięgien, 
mięśni, nerwów, kości, przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, choroby kobiece. Leczniczą kostkę 
borowinową “Iwonka” stosuje się w uzupełniającym leczeniu domowym, do wykonywania okładów.
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GaZEta KRaKOWSKa
13-14	grudnia	1997	r.

 W tym numerze gazety w dodatku tarnowskim po-
święcono naszej gminie całą stronę. Niestety aż roiła 
się ona od błędów. Być może dla innych mieszkańców 
województwa nie są one istotne. Dla nas są śmieszne, ale 
niestety niedobrze świadczą o rzetelności dziennikarzy z 
tak dużej gazety. Mimo interwencji naszej redakcji, nie 
ukazało się sprostowanie przekłamanych informacji w 
Gazecie Krakowskiej. Może obawiano się ujawnienia 
fuszerki wobec szefów w Krakowie. W związku z tym 
publikujemy list do Redaktora Naczelnego wydania 
tarnowskiego Gazety Krakowskiej. 

Redakcja
Gazety Krakowskiej
Brzostek 15 grudnia 1997r.

 Proszę o sprostowanie wielu nieścisłości zawartych 
w materiale poświęconym gminie Brzostek opublikowa-
nym w “Gazecie Krakowskiej”  z dnia 13 - 14 grudnia 
1997r.
Chodnik buduje się w stronę Kleci, a nie “Klecia”.
Inne dostrzeżone, nie tylko przeze mnie błędy to:
• nie ma w naszej gminie dwóch wsi Siedlisk i Bogusz 

jest tylko jedna Siedliska Bogusz, w której to wsi 
odbywają się “Oazy Rodzin”, a nie rodzinne oazy,  

• w rezerwacie Kamera chroni się krzew - kłokoczkę 
południową, a nie kokłoczkę - krzewinę,

• pod dębem w Januszkowicach - jak mówi legenda 
- odpoczywała, a nie spoczywa królowa Jadwiga. 
Wszyscy powinni wiedzieć gdzie faktycznie spoczywa 
królowa Jadwiga. Niestety nie jest to miejsce leżące 
na terenie naszej gminy.

Ważniejszą niedoskonałością tekstów jest ich powierz-
chowność i jednostronność.
 Faktycznie trudno mówić o osiągnięciach ośmiolet-
niej kadencji, podczas której tylko dokończono gazyfi-
kację gminy. Znaczną część prac gazyfikacyjnych, poza 
tylko dwoma wsiami, wykonano w czasie sprawowania 
urzędu naczelnika przez p. Wł. Piłata, przy wielkim 
wkładzie społecznych komitetów. Za wielki sukces 
trudno uznać sześcioletnią telefonizację “855 osób” na 
ok. 4 tys. gospodarstw domowych funkcjonujących na 
terenie gminy, chyba że za sukces można uznać wejście 
w posiadanie akcji spółki Telekomunikacja Dębicka 
SA przez rodzinę wójta jeszcze przed ich oficjalną 
sprzedażą. Szkoda też, że nie wspomniano o ludziach  
ze społecznych komitetów, którzy rozpoczęli prace 
telefonizacyjne.

 Za jakiż to sukces 
uznać można po ośmiu 
latach sprawowania wła-
dzy “ planowanie opraco-
wania strategii rozwoju 
gminy” - od tego należało 

zaczynać.
  Zęby to faktycznie problem i to wielki, aby rozpo-
cząć leczenie trzeba czekać nie pół roku lecz cały rok. 
Rejestrując dziecko do stomatologa w październiku 1997 
r. otrzymuje się termin wizyty w październiku 1998 r. 
Poprawa dostępności mieszkańców gminy do lekarzy, 
w tym stomatologów zapowiadana była od początku 
kadencji obecnego wójta. Rada Gminy przyjęła nawet 
uchwałę “Tworzy się z dniem 1 lipca 1997 r. GMINNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Brzostku”. Ucha-
wła pozostała na papierze, a jakość usług na tym samym 
poziomie.
 Wiele problemów istotnych dla społeczności gminnej 
zostało w tym tekście pominięte, jest w nim za to wiele 
błędów rzeczowych, wiele niedomówień, że nie wspo-
mnę już o stylu. Czemu ma więc służyć taki materiał 
zajmujący całą stronę? 
 Jeżeli redakcja miała na celu względy komercyjne, 
zwiększony zakup gazety, to należało sumiennie przy-
gotować materiał, tak by mieszkańcy nie śmiali się z 
zawartych w nim błędów.  Może warto poświęcić więcej 
czasu na jakość niż na ilość materiału?

GaZEta KRaKOWSKa
2	stycznia	1998	r.

Wujkowa klamka u Kamedułów
 Roman Parat ma 38 lat. Młody a przecież jeden z 
ostatnich kowali w Tarnowskim.
Szkoda,	że	ten	duży,	na	pół	strony	materiał	o	panu	Ro-
manie	Paracie	nie	zawierał	prawidłowej	nazwy	wsi	,	w	
której	mieszka	i	pracuje	bohater	artykułu.	Przypomnijmy,	
że	jest	to	wieś	Gorzejowa,	a	nie	Radziejowa.
 

GaZEta KRaKOWSKa
23	stycznia	1998	r.

Zaległe sprawy Dębickie fałszują liczbę
Centrum potwierdza

 Jeszcze w tym tygodniu komendant wojewódzkiej 
policji w Tarnowie Tadeusz Orzechowski wystąpi do 
Sejmiku Samorządowego oraz wojewody tarnowskiego 
o opinię w sprawie powierzenia funkcji komendanta 
rejonowego w Dębicy Janowi Łazowskiemu.
 Jan Łazowski pełni obowiązki komendanta od dłuż-
szego już czasu. Przypomnijmy, że z końcem październi-
ka z funkcji odwołano Leszka Sokołowskiego zarzucając 
mu szereg zaniedbań. (...) Były komendant Sokołowski 
od wakacji przebywa na zwolnieniach lekarskich.
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W grudniu ubiegłego roku na mocy  
zawartego porozumienia ze Spół-

dzielnią Budownictwa Wiejskiego w 
Brzostku Igloobud Spółka z o.o. w 
Dębicy przejął w dzierżawę Zakład 
ceramiczny - Cegielnię Brzostek.

Zamierzeniem dębickiej firmy jest 
produkcja na bazie istniejącego zakładu 
ekologicznej cegły pełnej, jak również 
stworzenie możliwości zaopatrzenia 
się potencjalnych klientów w pozostałe 
wyroby ceramiczne zarówno ścienne 
jak i stropowe produkcji własnej.
Igloobud, dzięki rzetelnej pracy wrósł 
na trwałe w pejzaż ziemi dębicko-tar-
nowskiej stając się na rynku liczącym 
wykonawcą obiektów budownictwa 
mieszkaniowego (pod klucz), robót 
budowlanych we wszystkich branżach, 
konstrukcji stalowych oraz produ-
centem materiałów ceramicznych do 

budowy domów mieszkalnych, szkół, 
obiektów sakralnych i innych.
Produkowane wyroby ceramiczne przez 
Cegielnię Brzostek będącą ważnym 
ogniwem w funkcjonowaniu firmy, są 
nie tylko ładne, lecz także bardzo dobrej 

jakości pod wieloma innymi względami 
- wytrzymałości, niskiej nasiąkliwości, 
mrozoodporności i wysokiej izolacyj-
ności.
Mają one jeszcze jedną ważną cechę na 
którą należy zwrócić uwagę - są czyste 
ekologicznie! W całym procesie pro-
dukcji nie stosuje się żadnych środków, 
które później gdy już zamieszkamy 
w domu zbudowanym z brzosteckich 
cegieł miałyby niekorzystny wpływ na 
zdrowie czy samopoczucie jego miesz-
kańców. Surowcami składającymi się na 
masę ceramiczną, z której formujemy 
nasze wyroby są glina i piasek - dwa z 

naturalnych surowców najbardziej zna-
ne na ziemi od początku jej istnienia.
Jakość produkowanych w spółce wy-
robów na bieżąco kontroluje laborato-
rium, w związku z tym posiadają one 
zezwolenie na oznaczanie ich znakiem 

bezpieczeństwa.
Wychodząc naprzeciw 
nowym technologiom 
budowlanym systema-
tycznie rozszerzany jest 
asortyment produkcji. W 
zakresie wyrobów ścien-
nych Igloobud produkuje: 
cegłę kratówkę K-1, K-2, 
K-3, dziurawkę, pustak 
szczelinowy U-220, pu-
stak kominowy oraz pu-
staki stropowe tj. Acker-
man 15 i 18 oraz Ceram 
B-50 łącznie z belką jak 
również rurki drenarskie 
fi 50. fi 75, fi 100.
Wysokie koszty ogrzewa-
nia zmuszają do stworze-
nia domów o możliwie 
najlepszych własnościach 

termoizolacyjnych. Takie szanse daje 
dom zbudowany z ceramicznych ma-
teriałów budowlanych w układzie ścian 
warstwowych w połączeniu z materia-
łem izolacyjnym, takim jak styropian 
lub wełna mineralna.
Pracownicy spółki pracują nad tym, 
by nowe wyroby były dobre i dobrze 
służyły ludziom w zaspokajaniu ich 
podstawowej potrzeby, jaką jest włas-
ny dom czy mieszkanie, zbudowane z 
dobrych, trwałych i zdrowych ekolo-
gicznie materiałów.
Firma zaprasza na zakupy do Cegielni 
w Brzostku.

CENTRUM CERAMICZNE W BRZOSTKU

Spółka z o.o. w DĘBICY
39-200 Dębica, ul. Fabryczna 7 tel./fax: (0-14)77-69-40

oferuje:
Wykonawstwo: robót budowlanych, budownictwa komunalnego i prze-
mysłowego, instalacji sieci sanitarnych i elektrycznych, oczyszczalni 
ścieków.
Usługi: stolarskie, blacharskie, transportowe i sprzętowe.
Produkcje i sprzedaż: cegły kratówki, dziurawki, pełnej, pustaków  
Ackermana, kominowych, szczelinowych, rurek drenarskich, wyrobów 
betoniarskich, kostki brukowej, stropów Fert 60 i Teriva 1

I G L O O B U D
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Ochotnicza Straż Pożarna jako jed- 
na z niewielu a może nawet jedyna 

z założonych jeszcze w ubiegłym wieku 
istnieje i cieszy się niesłabnącą sympa-
tią mieszkańców. Chętnie oglądamy do-
roczne zawody strażackie, podziwiamy 
szybkość reakcji na alarmy szczególnie 
OSP Nawsie Brzosteckie. Chętnie też 
wspomagamy corocznie straż kupując 
jej kalendarze. Ten na rok bieżący ogła-
sza 110 rocznicę założenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzostku. Wydaje 
się jednak, że zaszła pewna nieścisłość, 
którą dla prawdy historycznej warto 
wyjaśnić.
 W trzech wydaniach książki “Brzo-
stek i okolice” ks. Bogdana Stanaszka 
i jego autorstwa “Parafia Brzostek w 

 

latach 1918-1939” jako datę powstania 
OSP w Brzostku podaje się rok 1889. 
Okrągła, 110 rocznica powstania OSP 
wypadałaby więc w roku przyszłym 
1999.
 W trzecim wydaniu “Brzostek i 
okolice” na str. 63 autor zapisał: “W 
1889 r. zorganizowano Ochotniczą Straż 
Pożarną”
 W pozycji “Parafia Brzostek w latach 
1918-1939 temat potraktowany jest sze-
rzej. Na stronie 49 w tekście właściwym 
zawarto następujące sformułowania “... 
Ochotnicza Straż Pożarna (zawiązana w 
1889 r). Przy tej ostatniej organizacji w 
1913 r. założono orkiestrę. O właściwy 
rozwój straży pożarnej troszczyła się 
także rada miejska. Wśród planowanych 

inwestycji gminnych w 1921r. na pierw-
szym miejscu wymieniono budowę 
remizy.”
 Wiadomości te autor zaczerpnął, 
co wynika z przypisów, z publikacji 
“Krajowy Związek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Galicyi i Lodomeryi 
z Wielkim Księstwem Krakowskim 
1875-1900 Lwów 1900, s. 56.” Z niej 
to również dowiadujemy się, że “Na 
początku XX wieku powstały także 
Ochotnicze Straże Pożarne w Januszko-
wicach i Nawsiu Brzosteckim. Z innych 
zaś źródeł wiadomo, że już na początku 
wieku Straż Pożarna w Brzostku posia-
dała jednolite umundurowanie i własny 
sztandar.
 Dla ścisłości warto też sprostować, 
że numer Państwowej Straży Pożarnej 
to 998, a nie jak mylnie podano w kalen-
darzu 997 - po wykręceniu tego numeru 
zgłosi się policja.

U. Wojnarowska

110 czy 109 lat OSP Brzostek?

Jak to ze strażą było?

"Do naszych serc,
do wszystkich serc uśpionych..."
W styczniu 1998 r. w GOK w Brzo- 

stku odbywały się Jasełka przy-
gotowane przez panie J. Batycką i W. 
Łazowską. W przedstawieniu udział 
wzięło 46 uczniów ze SP w Brzostku: 
Maryja - O. Pruchnik, Józef - M. Fio-
łek, Anioły - J. Jamróz, J. Zastawna, 
a. Chomiszczak, J. Kaczka,  M. Pie-
karczyk, M. Gwiżdż, M. Piekarczyk, 

Pastuszkowie - t. Barbarzak, M. Pią-
tek, S. Cisoń, S. Strzępek, P. Gotfryd, 
K. Krzyszczuk, G. Lis, Trzej Królowie 
- D. augustyn, M. Przebięda, Ł. Sta-
niszewski, Herod - M. Sieńkowski, 
Herodowa - K. Łukowicz, Diabeł - W. 
Wypiór, Śmierć - K. Kutyna, Strażnicy 
- S. Grzyb, S. Potrzeba, Sługa - K. 
Papiernik, Gospodarz - K. Krajew-

ski, Krakowianki - K. Kawalec, a. 
Rączka, E. Wójtowicz, K. Żygłowicz, 
P. Pruchnik, M. Wal, Góralki - K. Li-
sowska, J. Król, a. Solarz, a. Lis, J. 
Ogrodnik, Narratorzy - K. Nawracaj, 
Ż. Czarnawska. W roli Żyda gościnnie 
wystąpił p. aleksander Szczepański. 
Wystąpił również zespół instrumental-
ny: S. Cisoń, Wesołowski, R. Sypień, 

K. Łącki oraz B. Misielak.
Misterium zawierające w sobie 
fragmenty “Betlejem polskie-
go” L. Rydla oraz zbiór kolęd 
polskich przyciągnęło na salę 
komplet publiczności na ośmiu 
spektaklach. 
 Wielu uczestnikom tego 
wspólnego, tradycjnego spot-
kania zapadły głęboko w serca 
słowa, które były skierowane do 
wszystkich, zwłaszcza "uśpio-
nych serc" - "Maleńką	miłość	
chrońmy	z	lękiem,	porzućmy	zło	
i	przestańmy	złem	się	bawić".
 Słowa uznania i podziękowa-
nia należą się wszystkim, którzy 
przyczynili się do podtrzymania 
i ożywienia bożonarodzeniowej 
tradycji.
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Kradzież szkolnych komputerów to nie tylko zabór mienia

Zaborcza miłość do komputera
Do niedawna zwykły śmiertelnik  

mógł oglądać komputery na 
obrazku. Nikt nie przypuszczał, że 
wkrótce te cacka zaczną trafiać pod 
bogatsze strzechy. Nawet Szkoła Pod-
stawowa w Brzostku “opływająca we 
wszelkie dostatki” za pieniądze wypra-
cowane przez rodziców i nauczycieli 
nabyła aż trzy cuda techniki. Uczniowie 
z zapartym tchem i z wielkim zainte-
resowaniem (rzadko w normalnych 
warunkach okazywanym) od kilku lat 
tłoczyli się w niepokaźnej sali, by zapo-
znać się z tajnikami komputera. Odkryli, 
że to narzędzie pracy, źródło wiedzy, a 
nie tylko partner do mniej lub bardziej 
inteligentnej gry.
 Fascynacja techniką jest zaraźliwa. 
Ktoś zaczął cierpieć na niezdrową miłość 
do szkolnych komputerów. Z wielkim 
poświęceniem czekał, aż wszyscy 

opuszczą budynek, z narażeniem życia 
wtargnął przez okno, pokonał wszelkie 
zabezpieczenia w postaci dwóch za-
mków u drzwi do sali i odczuwając żądzę 
zabierania, wyniósł sprzęt. Ów chory 
osobnik na pewno zatruwał się myślą, że 
uczniowie, zwłaszcza ci, których nie stać 
na kupno komputera, mogli się czegoś 
nauczyć bez jego zgody.
 Miejmy nadzieję, że nielegalny na-
bywca szkolnego mienia zachował je 
dla siebie, a nie spieniężył, aby uzyskać 
fundusze na alkohol lub inne niecne 
cele.
 ZŁODZIEJU, aby dzięki komputerom 
nabytym drogą kradzieży zwiększył Ci 
się iloraz inteligencji. Może wtedy zro-
zumiesz, że SKRZYWDZIŁEŚ DZIECI, 
a może nawet swoich kolegów.

Nauczyciele
S	P	w	Brzostku

Dla	ewentualnych	nabywców	kradzio-
nego	sprzętu	podajemy	jego	dane:
drukarka: 
D-161S	nr	fabryczny	1010159

komputery: 
ADAX 	 p r o 	 3 8 6DX - 4 0 	 n r	
941126370
IBM	386	SX-40	nr	fabryczny	1204

Grudniowe Zebranie Wiejskie w Bu- 
kowej zdominowała sprawa budo-

wy chodnika przy drodze Pilzno - Jasło 
przebiegającej przez wieś. Czynnie 
inicjatywę mieszkańców poparł ks. 
proboszcz Czesław Szewczyk, który nie 
tylko pomógł w przygotowaniu pism do 
bardzo wielu instytucji związanych z 
budową, ale również mocno 
popierał mieszkańców w 
czasie rozmów z władzami 
gminy. Ważną, a może naj-
ważniejszą rolę w tej sprawie 
mają do odegrania władze 
samorządowe one to bowiem 
występują w imieniu wsi we 
wszystkich sprawach związa-
nych z inwestycjami.
 Jak pisze w swoich pis-
mach Rada Sołecka “...stara-
nia	o	budowę	tegoż	chodnika	
trwają	od	dziesiątek	lat.	Nale-
ży	podkreślić,	iż	droga	ta	stała	
się	bardzo	uczęszczaną	przez	
samochody	osobowe	i	ciężkie	
samochody	ciężarowe.	Wszak	
łączy	 ona	 Środkową	Polskę	
z	 Bieszczadami,	 Słowacją,	
Węgrami	aż	po	Azję	Mniejszą.	
Jest	więc	ogromnie	zatłoczo-

na.	Trudno	jest	przejść	na	drugą	stronę	
drogi,	nie	mówiąc	o	chodzeniu	wzdłuż	
drogi	nie	posiadającej	poboczy.
	 Następstwa	takiego	stanu	rzeczy	są	
tragiczne,	bowiem	na	tym	odcinku	drogi	
zginęło	w	ostatnich	 latach	 parę	 osób	
potrąconych	przez	samochody”.
 Mając taki sam problem w Brzostku 

(brak chodnika w stronę Zawadki) 
życzymy powodzenia Bukowianom 
i mamy nadzieję, że dotychczasowe 
obietnice władz wreszcie się spełnią 
zarówno w Bukowej jak i w Brzostku. 
O czym niezwłocznie poinformujemy 
na naszych łamach.

U. Wojnarowska

Zebranie w sprawie chodnika

 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE12

ta wijąca się nitka tętni własnym buj-
nym życiem. Korony dorodnych olch i 
wierzb, gęste nadbrzeżne zarośla dają 
schronienie niezliczonemu ptactwu. 
Ponad cicho płynącą wodą latają ważki, 
widelnice, jętki i inne, najprzeróżniejsze 
owady. W wodach rzeki czatują na nie 
ryby. Nie zawsze są to modelowe okazy, 
lecz nawet małe cierniki czy małe okonie 
wypełniają toń życiem. Pomiędzy wodą 
a zaroślami doskonałe warunki znajdują 
różne płazy i gady. Nadbrzeżne zarośla 
dają schronienie małym ssakom. Żyje tu 
mysz, piżmak, z rzadka wśród krzaków 
mignie ruda kita lisa. Nie są to wszystko 
stworzenia zbyt okazałe. Często, prze-
chodząc obok nadrzecznych zarośli, 
nie zdajemy sobie w ogóle sprawy z 
ich istnienia. A już na pewno nie widać 
ich zza biurka, na którym podpisuje się 
decyzje o zagładzie tego ciągnącego 
się wzdłuż rzeczek i strumieni świata.
 Nadbrzeżne drzewa, krzewy i cała 
roślinność spełniają również ważną 
rolę w gospodarce człowieka. Systemy 
korzeniowe drzew i krzewów podnoszą 
poziom wód gruntowych, tworząc natu-
ralny ich rezerwuar, tak cenny na coraz 
bardziej stepiejących terenach.
 Bujnie rozwijająca się roślinność 
stanowi naturalną, biologiczną barierę, 

zatrzymującą wymywane deszczami 
nawozy z pól. Nawet wąski pas krze-
wów i drzew wstrzymuje hulające po 
odkrytej przestrzeni wiatry, chroniąc 
teren przed negatywnymi skutkami 
erozji gleby.
 Znaczenie tych korytarzy życia, tych 
pasów krzewów i drzew wzdłuż rzek jest 
dla środowiska, w tym i dla człowieka, 
przeogromne. Czy potrafi on jednak 
to docenić? Wystarczy, że zapadnie 
jedna absurdalna decyzja podjęta przez 
jakiegoś niedouczonego, czy pełnego 
złej woli, zaślepionego żądzą pieniędzy 
człowieka, a cały ten misternie ukształ-
towany świat może legnąć pod piłami i 
siekierami drwali.
 Drzewa ścinają również rolnicy, 
chcąc pozyskać w ten sposób darmowy 
opał lub ułatwić operowanie rolniczymi 
maszynami na sąsiadujących polach.
 Dla przyrody nie jest istotne, kto 
ją okalecza. Zawsze taka bezmyślna 
ingerencja piłą czy siekierą niszczy na 
dziesiątki lat ten precyzyjnie ukształto-
wany ekosystem. Bywa, że niszczy go 
na zawsze.
 Zapewne i w tym roku wiosenne 
słońce zachęci nas do spacerów w 
opisanych miejscach. Czy znajdziemy 
tam jeszcze świat sprzed zimy?

Smutna  
strona zimy

Ekologia 
sąsiedzkiego 
zaufania
Kilkanaście już lat regularnie w oko- 

licy Świąt Bożego Narodzenia 
odwiedzam mieszkania z Bożym bło-
gosławieństwem, czyli mówiąc prościej 
chodzę “po kolędzie”.
“Kolędowanie” wzbudza przeróżne 
opinie, odczucia i emocje, i to tak u “ko-
lędowanych”, jak i u “kolędujących”.
 Już od dobrych kilku lat rzuca mi 
się przy tej okazji w oczy postępujący 
przyrost domofonów, furtek elektrycz-
nych otwieranych, dodatkowych drzwi 
odgradzających dodatkową część ko-
rytarza, automatycznie włączających 
się świateł na fotokomórkę. Wszystko 
to, jak sądzę, dla bezpieczeństwa. Za-
lewa nas przecież fala złodziejaszków, 
naciągaczy i domokrążców. I już byłem 
gotów zgodzić się z tym, gdyby nie 
pewne wspomnienie. 
 Wychowałem się na Górnym Śląsku, 
w klasycznym “familoku” z oknami “na 

plac”, z “chasiokiem”, “chlywikami”, 
prawie pod kopalnią.
 Jak dziś, pamiętam taki oto zwyczaj 
mojej śp. Mamy: kiedy miało jej nie 
być w domu w czas mojego powrotu 
ze szkoły, a zdarzało się to niezwykle 
rzadko, zostawiała klucz pod wycie-
raczką, po Śląsku “pod tritym”, albo pod 
wiadrem z węglem. I nie był to zwyczaj 
mojej śp. Mamy, odziedziczony pewno 
po śp. Babce, tak robili wszyscy dooko-
ła, cała ulica, ba, cały Bytków. I jakoś 
nikt nie wpadł na ten genialny pomysł, 
aby skorzystać z takiego podarunku i 
bez przeszkód obrobić domy.
 I tak się zastanawiam, czy aby to 
masowe odgradzanie się od ludzi, 
bliźnich przecież, jeszcze jednymi, 
dodatkowymi drzwiami, domofonami, 
furtkami na prąd, to nie tyle po to, aby 
chronić przed złodziejami, ile bardziej 
przed nieproszonymi gośćmi, którzy 
mogą przecież zakłócić święty spokój, 
podeptać dywany tak skrupulatnie 
wyczyszczone, przywlec z sobą jakiś 
smród, a my będziemy musieli prze-
rwać oglądanie, nie wiedzieć którego 
już odcinka, niezwykle “ciekawego” 

tasiemcowego serialu.
 I jak tu teraz “pożyczyć sól”, kiedy 
tyle przeszkód jest do pokonania? Może 
się po prostu odechcieć. A ile pięknego 
sąsiedztwa było w tym pożyczaniu i 
oddawaniu pożyczonego, i może to 
właśnie dlatego ono jałowieje?
Szkoda, że nie ma go już czym “po-
solić”.

ks. Piotr Brząkalik

Wiele jest na naszym terenie wiją-	
cych się wśród lasów, łąk i pól, 

zacienionych szpalerami starych drzew 
niewielkich rzeczek. Zdarza się, że nad 
rzeczką, gdzie jesienią rosły jeszcze 
piękne drzewa i kępy gęstych krzaków, 
wiosną znajdziemy rozjeżdżone kołami 
traktorów brzegi z walającymi się kłoda-
mi ściętych drzew i stertami poobcina-
nych gałęzi. Cały wspaniały, dziki świat, 
świat zamknięty w wąskim, otaczającym 
rzeczkę pasie zieleni, leży martwy. Padł 
pod piłą i toporem bezdusznego, za-
chłannego człowieka. I nie jest ważne, 
czy stało się to zgodnie z prawem, czy 
było aktem samowoli wandala. Jakie to 
miało znaczenie dla uśmierconych krze-
wów i drzew? Jakie to miało znaczenie 
dla ciężko okaleczonej rzeki? Czy może 
w ogóle istnieć prawo, zezwalające na 
mordowanie bezbronnej przyrody?
 Takie rzeczki nazywane bywają 
“korytarzami życia”, w pasie otaczają-
cej rzekę zieleni, nagromadzone jest 
całe bogactwo flory i fauny. To właśnie 

GMINNE CENTRUM
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
przypomina wszystkim uczestnikom 
Gminnej Ligi Ekologicznej o nadsy-
łanie zgłoszeń do konkursu zbierania 

makulatury. Wszystkim chętnym 
prześlemy dokładny regulamin tego 
konkursu. Przypominamy również 
o konieczności czynienia przygoto-
wań do Gminnego Turnieju Wiedzy 
Ekologicznej, który rozegrany zosta-
nie w okolicach Święta Ziemi - 22 
kwietnia, a tematem będzie przede 

wszystkim ochrona przyrody na 
terenie naszej gminy.
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Już dawno ustalono, że żadna policja 	
świata nie była i nie jest w stanie 

sama poradzić sobie ze zwalczaniem 
przestępczości. Potrzebna jest jej pomoc 
obywateli, organizacji społecznych jak i 
też lokalnych samorządów. Faktem też 
jest, że do niedawna w naszym społeczeń-
stwie współpracę z policją traktowano jako 
zło i przejaw donosicielstwa. Dziś pomoc 
policji leży w interesie nas wszystkich. 
Przecież to my padamy ofiarą przestępstw 
i chuligaństwa.
 Nowy Komendant Policji w Brzostku 
zorganizował spotkanie z osobami najbar-
dziej narażonymi na działanie różnego ro-
dzaju przestępców oraz wójtem i sołtysem 
wsi Brzostek. W spotkaniu uczestniczył 
również ks. Proboszcz i przedstawiciel 
gazety.
 Niestety, ani Wójt Gminy, ani jego za-
stępca nie pojawili się na spotkaniu. Cóż, 
widać wzrost przestępczości nie zaprząta 
głów naszych władz.
 Spotkanie poświęcone było problema-
tyce wzrostu przestępczości w rejonie 
Brzostku, a w szczególności wzrostowi 
kradzieży i włamań do obiektów oraz 
wzrostowi aktów wandalizmu. W trakcie 
spotkania starano się przyjąć plan działań 
mających na celu ograniczenie i wyelimi-
nowanie tych niepożądanych zjawisk.
 Na wstępie Komendant przedstawił 
statystykę przestępstw na terenie gminy 
i braki w stanie osobowym i wyposażeniu 
komisariatu. Stwierdził też, że w bieżącym 
roku nie można liczyć na poprawę tego 
stanu rzeczy. 
 W wyniku przeprowadzonej dyskusji 
ustalono, że wystosowane zostanie pismo 

do Zarządu Gminy z prośbą o pomoc. 
Winna się ona objawiać w dofinansowaniu 
pełnego oświetlenia rynku, dodatkowych 
ilości paliwa oraz sfinansowaniu zakupu 
sprzętu radiowego odpowiedniej mocy. 
 Szczególnie ważna ze względu na inne 
podejście do tematu była wypowiedź ks. 
proboszcza, który stwierdził, że: “Młodzi 
przypominają że są. Negatywne zacho-
wanie młodzieży w ostatnich tygodniach 
w Słupsku, Katowicach i Brzostku trzeba 
rozważyć w szerszym kontekście. Wyda-
rzenia te, mrożąc krew w żyłach wywołują 
poczucie wstydu i winy.
 Wstydu, wszak to ludzie młodzi, często 
inteligentni a nade wszystko ochrzczeni, 
wychowani na wartościach chrześcijań-
skich. Winy, że  dla nich poza deklaracjami 
nic nie uczyniliśmy, jako społeczeństwo 
ludzi odpowiedzialnych za przyszłość 
Kościoła i Ojczyzny.
 Dziś umiemy się tylko ich bać.
Zastanawiające, dlaczego ci młodzi lu-
dzie tłuką szyby i to wcale nie w celach 
rabunkowych.
 Myślę, że chcą na siebie zwrócić uwagę 
- “Skoro zwracacie na nas uwagę tylko 
wtedy gdy lecą kamienie i sypią się szyby, 
to macie ...przypominamy się”.
Nie ma się co łudzić, że nowy rząd wy-
kreuje genialną receptę na rozładowanie 
napięć na skutek złego wychowania, 
bezrobocia, zagubienia sensu życia 
młodych.
 W wydarzeniach słupskich uderza to, 
że odpowiedzią na śmierć Przemka nie 
był kolejny “czarny marsz” w proteście 
przeciw przemocy, lecz zamieszki i bur-
dy. Skoro marsze nic nie dają, to po co 

protestować pokojowo?
 Słupsk pod tym względem jest poważ-
nym ostrzeżeniem dla wszystkich instytucji 
zajmujących się praworządnością i ładem 
publicznym a z drugiej wychowaniem i 
edukacją.
 Tej zagubionej młodzieży trzeba pomóc. 
I tu pole do działania dla Rodziny, Kościo-
ła, Szkoły, Samorządów, Stowarzyszeń 
Obywatelskich.
 “Domy Kultury” nie są przeżytkiem 
realnego socjalizmu, ale instytucją znaną 
i zakorzenioną w świecie zachodnim.
Brzostecki Dom Kultury powinien tętnić 
życiem.
 Muszą się znaleźć pieniądze na jego 
sprawne działanie i zatrudnienie odpo-
wiednich osób. Muszą działać sekcje 
sportowe różnych dyscyplin, pracownie 
komputerowe, kawiarnia, kursy języko-
we, koła różnych zainteresowań, Szkoła 
Muzyczna, bezpieczna dyskoteka.
 Obowiązkiem miejscowego samorządu 
jest stworzenie rynku pracy dla młodych, 
stwarzanie warunków do uruchamiania 
zakładów pracy. 
 Stąd wołanie by na urzędach zasiadali 
ludzie , którzy potrafią to wszystko zorga-
nizować, ludzie z charyzmą i pomysłem.
 Kościół, a bliżej duszpasterstwo przy 
parafii w Brzostku podejmuje wysiłki w 
tym względzie.  Zakłada Stowarzyszenie 
Młodzieży Katolickiej, udostępnia salę 
dla młodzieży, gdzie mogą się spotykać 
codziennie w godzinach popołudniowych 
i wieczornych na dyskusje. Mogą też słu-
chać dobrej muzyki, obejrzeć film religijny, 
pożyczyć dobrą książkę.
 Oczekujemy jednak na większą współ-
pracę z Samorządem Gminy jak również 
z Rodzicami i wychowawcami.
 Chcąc wymagać od innych, musimy 
zacząć wymagać od siebie”.

O spokój i porządek

Od początku istnienia Polskiego Sto-	
warzyszenia Prasy Lokalnej w 

Tarnowie nasza gazeta jest jego człon-
kiem. Ta przynależność daje pracownikom 
redakcji możliwość uczestniczenia w 
organizowanych przez Stowarzyszenie 
wyjazdowych sesji szkoleniowych. Trzy-
dziesta pierwsza zorganizowana była 
na terenie województwa krośnieńskiego 
na zaproszenie władz samorządowych 
Miasta i Gminy Dukla. Pobyt grupy 
dziennikarzy prasy lokalnej z całej Polski, 
którzy przyjechali z Olsztynka, Lidzbarku 
Warmińskiego, Warszawy, województwa 
bydgoskiego i Polski Południowej spon-
sorowali również: Delphi Chassis Systems 
Krosno, Zarząd Miasta Krosna, Zarząd 
Miasta i Gminy Iwonicz oraz dyrekcja 
Uzdrowiska Iwonicz Zdrój. 
 Wyjazd rozpoczął się niefortunnie od 
awarii autobusu pod Pilznem. Tu z pomocą 
pospieszył burmistrz Pilzna, a ja zmuszo-
na byłam czekać na kolegów przez prawie 
trzy godziny. Dalszy pobyt wynagrodził 
wszystkim godziny oczekiwania. 
 W Krośnie zwiedzaliśmy dawną Fabrykę 
Amortyzatorów, dziś część koncernu Ge-
naral Motors Corporation. To jednocześnie 
duży pracodawca na terenie Krosna - za-

trudnienie jest stabilne i utrzymuje się na 
poziomie 2 tys. osób. 
 Spotkanie z Zarządem Miasta odbyło 
się w przepięknej sali ratusza. Z wypo-
wiedzi przedstawicieli władzy wynikało, 
że krośnianom nie zależy na istnieniu 
województwa, wystarczy im silny powiat 
krośnieński. 
 Dzień zakończyliśmy wieczornym spa-
cerem po pokrytym śniegiem i pięknie 
oświetlonym Iwoniczu Zdroju.
 Drugi dzień zarezerwowany był dla 
Dukli. Po zwiedzaniu miasta i pięknego, 
acz omijanego przez pielgrzymów koś-
cioła parafialnego - perły rokoka w skali 
całej Polski, piliśmy kawę w zajeździe 
“Rysieńka”, której właściciel sprowadził się 
do Dukli z Krynicy Morskiej. Po zwiedzaniu 
Muzeum Kultury Łemkowskiej wstąpiliśmy 
na przejście graniczne w Barwinku, co dla 
kolegów z północnych rejonów Polski było 
nie lada atrakcją. 
 Spotkanie z władzami samorządowy-
mi Miasta i Gminy Dukla oraz promocja 
reedycji “Monografii Dukli” odbyła się w 
salach Muzeum Historycznego “Pałac”. 
Zasępiłam się w czasie promocji “Mono-
grafii Dukli”, w której udział wzięło pond 
sto osób w tym senator, poseł, władze 

Krosno - Iwonicz Zdrój - Dukla samorządowe, księża, młodzież, przedsta-
wiciele Towarzystwa Miłośników Dukli, nie 
licząc naszej grupy. Ukazanie się książki 
było świętem. Nasze Towarzystwo może 
poszczycić się kilkoma pozycjami i to 
znacznej wartości, nigdy jednak nikt tego 
tak nie docenił. Cóż tamtym władzom 
zależy na jak najlepszej promocji gminy i 
współpracy ze społeczeństwem.
 Następne smutne refleksje nasunęły 
mi się już wkrótce. Podczas konferencji 
z władzami Iwonicza-Zdroju okazało 
się, że tu podatek od 1m2 powierzchni 
wykorzystywanej do działalności gospo-
darczej wynosi 8,5 zł (przypomnijmy - u 
nas prawie 12 zł). Tak można aktywnie 
przeciwdziałać bezrobociu zachęcając 
inwestorów do tworzenia nowych miejsc 
pracy, kiedy stawki w naszej gminie służą 
jedynie odstraszaniu.
 Sesję jak zwykle zakończyły zawody 
sportowe, tym razem były to Mistrzostwa 
Polski PSPL w brodzeniu, w których 
wzięłam udział wywalczając, w pięknym 
basenie Sanatorium Rolniczego “KRUS”, 
drugie miejsce dla naszej gazety.
 Ten wyjazd uświadomił mi jak wiele 
ciekawych obiektów i miejscowości leży 
w niewielkiej odległości od Brzostku, jak 
wiele można skorzystać z dobrze zapla-
nowanej, jednodniowej wycieczki.

U. Wojnarowska

U. W.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE14

     10 lutego1910 - 29 stycznia 1911
 28 stycznia 1922 - 15 lutego 1923
    14 lutego 1934 - 3 lutego 1935
      2 lutego 1946 - 21 stycznia 1947
     18 lutego 1958 - 7 lutego 1959
      6 lutego 1970 - 26 stycznia 1971
 25 stycznia 1982 - 12 lutego 1983
    10 lutego 1994 - 30 stycznia 1995

Osobnicy ci są wiernymi przyja- 
ciółmi i dlatego warto zabiegać 

o znajomość z nimi. Pies to twój 
najpewniejszy sprzymierzeniec, 
niezawodny pracownik, filar spo-
łeczności. Hasłem tych istot jest 
wierność; w pewnym sensie są prze-
ciwni zmianom, a ostrożność często 
gasi ich ambicje. Tak więc powinni 
się nauczyć elastyczności i umiejęt-
ności przystosowania się do nowych 
warunków, zwłaszcza ci, którym się 
wydaje, iż wszystko powinno biec 
dotychczasowym torem.
 Wiedzę przyswajają sobie stop-
niowo, tak więc należy okazywać 
cierpliwość wobec ich niepowodzeń. 
Są jednak zdolni i mogą osiągnąć 
wiele, jeśli ktoś ich do tego zachęci. 
Psy są bardzo łatwowierne i biorą 
dosłownie to, co mówią inni. Stwo-
rzenia niezwykle towarzyskie, po-
trzebują fizycznej realizacji swoich 
uczuć. Są wrażliwe i potrafią innym 
wybaczyć rozmaite potknięcia. Za-
wsze podstawią ramię, by ktoś mógł 
się na nim wypłakać. Jeśli pies cię 
polubi, pozostanie przy tobie bez 
względu na okoliczności. Jeśli jed-
nak nie obdarzy cię sympatią, będzie 
mocno krytyczny i odmówi uznania 
jakiejkolwiek twojej zalety.
 Te czarujące istoty potrzebują 
zachęty, by móc skutecznie zrealizo-
wać swe zamierzenia. Istota ta jest 
cennym partnerem w małżeństwie; 
dba o dom, o współmałżonka i dzie-
ci. Jeśli nawet nie jest zbyt roman-
tyczna, to rzadko zdolna jest do tego, 
by pozostawić partnera własnemu 
losowi.

symalnie 8,5 mld. ludzi na poziomie diety 
z końca XX w. i przy dwukrotnie większej 
liczbie osób niedożywionych. Kraje za-
możne muszą wreszcie zrozumieć, że na 
dłuższą metę nie będą mogły korzystać 
ze swego dobrobytu, jeśli 2/3 lub 4/5 
ludności Ziemi będzie nadal wegetować w 
nędzy lub na granicy ubóstwa, upatrując 
szansę na poprawę swej sytuacji już tylko 
w rewolcie przeciw bogatym.

WIĘCEJ PUBLICZ-
NYCh TELEFONÓW
Po reperacji, a właściwie wstawieniu 	

nowego aparatu do budki na rynku z 
drugiej jej strony postawiono bliźniaczą 
kabinę z aparatem. Jak poinformowano 
nas w Telekomunikacji Dębickiej SA 
ilość uszkodzeń aparatów telefonicz-
nych w Brzostku przewyższa wszystkie 
inne miejscowości. Najczęściej aparaty 
niszczone są ze względu na znajdujące 
się w nich pieniądze (zresztą niewielkie) 
jak również tylko przez chuligańskie wy-
bryki. Aparaty na monety nie mogą być 
zastąpione przez te na karty lub żetony z 
powodu dużych kosztów i braku własnej 
dystrybucji.

ZNIKA ZIELEń
Przez dłuższy okres posadzone na 	

rynku nowe drzewa i krzewy utrzymy-
wały się w niezmniejszonej ilości. W ciągu 
kilku ciepłych dni stycznia zniknęło kilka 
z nich. Pozostały tylko dołki. Ktoś dość 
wcześnie rozpoczął sezon sadowniczy. 
Czy te rośliny mają szansę przyjąć się 
teraz kiedy temperatura znacznie się 
obniżyła? Raczej nie. Jest to więc czysty 
wandalizm połączony z kradzieżą.
 Często takie i inne rośliny kradzione 
są na sprzedaż. Nie stwarzajmy rynku 
zbytu, nie kupujmy naszych roślin od 
osób, które nie zajmują się ich uprawą. 
Nie zamieniajmy zieleni na wódkę.

ŚWIĘTA NA RYNKU
W	ostatnie Święta Bożego Narodze-	

nia na brzosteckim rynku jarzyły się 
już trzy przybrane w światełka choinki. 
Po skradzeniu już pierwszej nocy dwóch 
żarówek resztę pozostawiono w spokoju. 
Widać złodziejowi brakowało tylko tak nie-
wiele do ”godnego” obchodzenia świąt.

ZAPROSILI GAZETĘ:
Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokal-
nej na sesję szkoleniową w Głogowie 
-Polkowicach,
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Grze-
gorz Cygonik na spotkanie powybor-
cze,
Komendant Policji w Brzostku na spot-
kanie poświęcone problematyce wzrostu 
przestępczości.

PIES NOWI LUDZIE  
NA STANOWISKACh
Biskup tarnowski

Nominowany na początku grudnia 	
Wiktor Skworc otrzymał sakrę bi-

skupią z rąk Jana Pawła II 6 stycznia w 
bazylice watykańskiej. 24 stycznia przejął 
rządy nad diecezją tarnowską. Dzień 
później w samo południe odbył się ingres 
biskupa nominata do tarnowskiej bazyliki 
katedralnej.
 Dewizą biskupiej posługi nowego 
ordynariusza ma być hasło “W Duchu 
Świętym”. Biskup Skworc związany był 
dotychczas z diecezją katowicką. Związki 
ze Śląskiem nowy biskup podkreślił w 
swoim herbie. Znalazły się tam bowiem 
oprócz symbolu Ducha Świętego, także 
narzędzia górnicze oraz herb Tarnowa. 
 Następca arcybiskupa Józefa Ży-
cińskiego (obecnego metropolity lubel-
skiego) ma 49 lat i jest doktorem historii 
Kościoła.
Wojewoda tarnowski

Nominację na stanowisko wojewody 	
tarnowskiego z rąk premiera Jerzego 

Buzka otrzymał Aleksander Grad.
 Nowy wojewoda startował w wyborach 
parlamentarnych z listy AWS, jest działa-
czem Ruchu Stu. Urodził się w 1962 roku, 
ukończył Wydział Geodezji na krakow-
skiej AGH, żonaty, ma troje dzieci.
 Jest to następny w Małopolsce bardzo 
młody człowiek na stanowisku woje-
wody (wojewoda przemyski -32 lata). 
W perspektywie przyszłych wyborów 
samorządowych warto zastanowić się 
nad odgórną tendencją wymiany po-
koleń na najwyższych stanowiskach w 
administracji. Trzeba o tym pomyśleć i w 
naszej gminie by po nowych wyborach 
samorządowych nasze władze nie były 
podobne do władz dawnego ZSRR. 

PRZYSZłOŚć ŚWIATA
Eksplozja ludnościowa na jednej czę-	

ści globu i eksplozja technologiczna 
na drugiej, nie jest dobrą receptą na sta-
bilny ład międzynarodowy.
 Ludność ustabilizuje się na granicy 
12,5 mld. już w 2150 r. pod warunkiem, 
że do roku 1060 wszystkie kraje obniżą 
stopę płodności do poziomu reprodukcji 
prostej.
 Przy obecnych metodach produkcji 
oraz przy założeniu optymalnych wa-
runków zewnętrznych (brak katastrof 
klimatycznych i ekologicznych) w roku 
2025 Ziemia będzie mogła wyżywić mak-
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ZMIaNa ZaRZąDu
Podczas walnego zebrania LKS Brzosto- 

wianka powołano nowy Zarząd Klubu, 
którego skład przedstawia się następująco: 
Jan Sarnecki - prezes, Władysław Jop 
- z-ca prezesa, Bogdan Liszka - seretarz, 
Stanisław Nowakowski - skarbnik, Bole-
sław Wójcik - członek. W skład Komisji 
Rewizyjnej weszli: Edward Betlej -prze-
wodniczący, Jarosław Zięba i Zdzisław 
Szczepanik - członkowie. Trenerem drużyny 
seniorów pozostał Krzysztof Chomiszczak, 
a juniorów Wiesław Wojnarowski.

NaSI JuNIORZY
Końcowa tabela rozgrywek II ligi junio 

rów - grupa Dębicka po I rundzie roz-
grywek, po ośmiu rozegranych meczach 
przedstawia się następująco:

 Rozpoczęcie rozgrywek rundy rewanżo-
wej zaplanowano na dzień 4 kwietnia 1998 r. 
Juniorzy będą mogli rozgrywać mecze piłką 
wysokiej klasy ofiarowaną im przez starsze-
go kolegę, zawodnika LKS Brzostowianka 
Grzegorza Betleja. 

MECZ W śRODKu ZIMY
Wykorzystując wiosenną pogodę 11 stycznia, w środku zimy, opiekun  

drużyny juniorów Brzostowianki zogranizował mecz juniorów z 
oldbojami. Wynik meczu zwłaszcza po pierwszej połowie, w której było 2:1 
dla juniorów, był trudny do przewidzenia. Ale jak to zwykle bywa zwycię-
żyła młodość nad rutyną i to wynikiem 7:2. W drużynie oldbojów grali: K. 
Solecki, a. Pisarek, W. Wojnarowski, P. Krajewski, W. Wereszczyński, 
S. Juszkiewicz, S. Król, M. Sarnecki, K. Chomiszczak, P. Baran. Mecz 
sędziował Jan Król.

“WINTER”
FIRMA hANDLOWA
EKSPORT - IMPORT

sprzęt sportowy

Grzegorz Betlej 
       właściciel firmy

adres:
33-125 Brzostek
ul. Szkolna 310/4
tel. (0-14) 830-298

NIż DEMOGRAFICZNY
Rok 1997 odnotuje się jako rok naj- 
  większego w ostatnich latach niżu 
demograficznego. Nasza gmina nie 
odbiegała, chociaż w tym, od normy 
krajowej. W 1997 r. na terenie gminy 
Brzostek zanowtowano 182 urodzenia 
na 201 zgonów. Związek małżeński 
zawarło 70 par.

SPROSTOWANIE
W związku z interwencją dotyczą- 

cą przeprosin zamieszczonych w 
poprzednim numerze informujemy, że 
podpisany był mężczyzna. Zaintereso-
waną, a  narażoną na nieprzyjemności 
Panią przepraszamy.

TROJACZKI 
W BRZOSTKU
W Brzostku, na Równiach przyszły  

na świat krowie trojaczki - dwie 
cielisie i byczek. Jest to rzadkie zja-
wisko, porównywalne do ludzkich 
pięcioraczków.

Usługi 
kserograficzne

Firma handlowa 
Jacek Nowak

Delikatesy - Rynek



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE16

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!
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⇒ W człowieku jest bowiem tyle wolności, ile 
w nim rozumu.

⇒ Sumienie jest sterem ludzkiego życia. Z ze-
psutym sterem do celu nie dojedziemy.

⇒ Dobra wola oznacza pragnienie dobra.

⇒ Dopiero sumienie czyni z istoty ludzkiej 
osobowość w pełnym tego słowa znaczeniu 
moralną.

⇒ Wina towarzyszy upadkowi człowieka. Dobra 
wiara towarzyszy jego postępowi.

⇒ Trzeba umieć w odpowiednim czasie poświę-
cić kwiaty dla owocu.

 prof. J. Tischner

Firma Usługowa
“Ślusarstwo - Blacharstwo - Mechanika”

Jan Liszka
33 - 125 Brzostek 189

tel. 830397
Wykonuje i montuje:
 balustrady
 bramy i elementy ogrodzeniowe
 obróbki blacharskie
 mechanika  pojazdowa

DELPhI ChASSIS SYTEMS W KROŚNIE JEST JEDYNYM W POLSCE 
I JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCh W EUROPIE ŚRODKOWO-WSChOD-
NIEJ PRODUCENTEM I DOSTAWCą AMORTYZATORÓW
Podstawową produkcję Fabryki stanowią:

 amortyzatory,
 amortyzatory kolumnowe
 sprężyny gazowe,
 drążki kierownicze,
 przeguby zawieszeń,
 kolumny nośne foteli.

Fabryka uzyskała certyfikat ISO 9001
DELPhI ChASSIS SYSTEMS KROSNO

38-400 KROSNO, UL. GEN. L. OKULICKIEGO 7,
TEL. (0-13) 436-35-11, FAX 432-15-67, 432-16-93


