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Wyjaśnienie
Czytelnicy zwrócili redakcji uwagę iż 
nieścisło i w związku z tym myląco 
poinformowała w ostatnim numerze 
gazety o wysokości wydatków na 
utrzymanie rady gminy i członków za-
rządu. W związku z tym precyzujemy, 
że na rok 1998 w budżecie gminy:
• na diety dla radnych, wynagro-

dzenia Przewodniczącego Rady 
Gminy, diety członków komisji oraz 
wynagrodzenie dla  nieetatowych 
członków Zarządu (Smagacz, Fryc, 
Ramut) przeznaczono - 61.000 zł.

• na wynagrodzenie etatowych człon-
ków zarządu (Trychta, Nykiel - po 
1/2 etatu) przeznaczono 19.915 zł 
i kwota ta nie pochodzi z wymie-
nionej wcześniej sumy 61.000 zł, 
przeznaczonej na utrzymanie Rady 
Gminy. Wójt i zastępca pobierają 
wynagrodzenie z innej puli, tej sa-
mej co pozostali pracownicy urzędu 
gminy.

Uchwały 
Rady Gminy
z dnia 23 kwietnia 1998r.
• najważniejszą, choć z góry wia-

domą decyzją Rady Gminy na tym 
posiedzeniu było przyjęcie spra-
wozdania z wykonania budżetu za 
1997 r. oraz udzielenie absolutorium 
Zarządowi gminy czego też Rada 
jak zwykle bez oporów dokonała. 
Przedstawiamy fragmenty spra-
wozdania Zarządu. “W roku 1997 
podjęto 7 uchwał RG w sprawie 
zmiany budżetu. Zarząd Gminy 

podjął w tej sprawie 8 uchwał. (...) 
Największy udział procentowy w 
dochodach budżetu gminy miała 
subwencja ogólna (55,9%), a na-
stępnie dochody własne (20,9%), 
udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa (12,1%), 
dotacje celowe (10,2%) oraz środki 
finansowe otrzymane ze źródeł po-
zabudżetowych na dofinansowanie 
zadań własnych (0,9%).

 Skutki udzielonych przez gminę 
ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień 
(bez ulg i zwolnień ustawowych) 
wyniosły:
 w podatku rolnym 8.626 zł
 w podatku od nieruchomości 

31.595zł
 Skutki udzielonych przez gminę ulg 

i zwolnień ustawowych wyniosły:
 w podatku rolnym 8.903 zł
 w podatku leśnym 8.337 zł
 (...) Z tytułu opłat za wieczyste użyt-

kowanie, zaległości posiadają Spół-
dzielnia Budownictwa Wiejskiego 
i Spółdzielnia Kółek Rolniczych w 
Brzostku. Zaległości z tytułu podat-
ku od nieruchomości od j.g.u. po-
siadają Spółdzielnia Budownictwa 
Wiejskiego w Brzostku oraz Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Dębicy. (...) 
Rosną zaległości z tytułu podatku 
rolnego co wynika z trudnej sytua-
cji finansowej rolnictwa. Rosną też 
zaległości z tytułu podatku leśnego. 
Od dwóch lat obowiązuje w gminie 
plan urządzania lasu w związku z 
czym stawki podatku leśnego są 
bardzo wysokie.
(...)Ponownie podwyższono udzia-
ły gminy w Dębickiej Agencji 
Rozwoju Rolnictwa, tym razem o 
6.000 zł.

 (...) W roku 1997 wykonano mo-
dernizację dróg gminnych na na-
stępujących drogach: Grudna G. 
- Kujawy 500mb, Siedliska B. 
- Stawki 700mb, Bączałka - Grudna 
D. 1550 mb, Wola B. - Kamienica 
G. 600 mb, Brzostek - Zawadka 
B. 400 mb. Nawierzchnię z masy 
mineralno-asfaltowej na następu-
jących drogach Januszkowice Góra 
500 mb, Przeczyca Pułanki 200 
mb., Grudna D. Kopalnia 550 mb, 
Bukowa Góry 520 mb, Grudna D. 
- Bączałka 1.550 mb.

 (...) Zgodnie z umową zawartą z 

Telekomunikacją Dębicką S.A. w 
Dębicy Urząd Gminy przyjął wpłaty 
mieszkańców gminy na podłącz do 
sieci telefonicznej na kwotę 156.220 
zł i przekazał ją Telekomunikacji 
Dębickiej jako dotacje na finanso-
wanie inwestycji innych jednostek 
organizacyjnych. Ponadto zgod-
nie z podjętymi uchwałami Rady 
Gminy na podwyższenie udziału w 
Telekomunikacji Dębickiej została 
przekazana kwota 251.870 zł.

 (...) Dofinansowanie służby zdrowia 
posłużyło na remont instalacji elek-
trycznej i instalacji c.o. w Ośrodku 
Zdrowia w Smarżowej, a także za-
kupiono płytki do Ośrodka Zdrowia 
w Brzostku.

 (...) Na utrzymanie Urzędu Gminy 
w 1997 r. łącznie z zatrudnionymi 
pracownikami publicznymi i inter-
wencyjnymi wydatkowano 856.997 
zł. Wydatki osobowe wyniosły 
678.386 zł, natomiast pozostałe 
wydatki rzeczowe 107.081 zł.  

• postanowiono przeznaczyć do 
sprzedaży w trybie przetargowym 
3 działki leżące we wsi Siedliska 
Bogusz, a stanowiące własność 
Gminy Brzostek,

• postanowiono nabyć na własność 
Gminy Brzostek działkę w Grudnej 
Górnej o pow. 547 m2 stanowiącej 
własność M. i St. Podgórskich,

• jednocześnie przyjęto darowiznę 
na rzecz Gminy Brzostek działek 
położonych w Grudnej Górnej a 
przeznaczonych pod budowę drogi 
dojazdowej do zbiorników wod-
nych,

• radni postanowili wystąpić do sądu 
z żądaniem nabycia działki nr 868/2 
o pow. 0,05 ha stanowiącej własność 
gminy Brzostek przez osoby, które 
ją zabudowały zespołem 6 garaży na 
koszt zainteresowanych,

• przyjęto Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Gminy Brzostek na 1998 
r. (program ten bardzo obszerny, 
choć zbyt ogólny, przedstawimy w 
następnym numerze),

• Rada uchwaliła objęcie w podwyż-
szonym kapitale zakładowym spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
p.n. “Dębicka Agencja Rozwoju 
Rolnictwa” udziału o wartości  
10.000 zł w gotówce.
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Samorządowe
A B C

Największe tradycje ma demokra- 
cja w Stanach Zjednoczonych. 

Państwo to jest często uważane na-
wet za stróża demokracji w świecie. 
Ustrój ten jest uznawany w tym kraju 
za naturalny i wszystko, co nie jest 
demokratyczne, Amerykanie nazywają 
po prostu tyranią lub totalitaryzmem. 
Duże tradycje ma tam wolna prasa 
wykrywająca i nagłaśniająca wszystkie 
afery, skandale gospodarcze, politycz-
ne i moralne. Pełni też rolę strażnika 
wolności obywateli i cały czas “patrzy 
władzy na ręce“
 W Europie, a tym bardziej w Polsce, 
demokracja nie ma takich tradycji. 
Często więc właśnie w Europie, poszu-
kiwano innych rozwiązań ustrojowych. 
Doprowadziło to między innymi do po-
wstania faszyzmu, stalinizmu i różnych 
innych dyktatur.
 Demokracja w dużej mierze polega 
na spontanicznej aktywności obywateli 
przejawiającej się w różnych stowarzy-
szeniach i najróżniejszych inicjatywach 
podejmowanych dla dobra publicznego 
w wymiarze lokalnym lub krajowym.
 Ta oddolna aktywność obywatelska 
jest uznawana za podstawowy element 
ustroju demokratycznego, jego nie-
zbędny warunek i oparcie.
 O jakości rządzenia decyduje więc 
społeczne zaangażowanie.
 W Polsce aktywność obywateli jest 
bardzo mała. Bierność ta po części 
wynika z przeszłości komunistycznej i 
poglądów ludzi “po co się wychylać” 
Idea samorządności wymaga dużego 
społecznego zainteresowania sprawa-
mi publicznymi. Niestety tego prawie 
nie ma. Wskutek braku aktywności 
obywatelskiej mieszkańców władze 
samorządowe są często nieodpowied-
nie, a przedstawiciele społeczeństwa 
przypadkowi. W małych gminach czę-
sto nie ma żadnej prasy, a jeżeli jest to 
samorządowa, a życie publiczne często 
nie istnieje lub jest bardzo słabe. Wielu 
liderów lokalnych odeszło do biznesu 

Przed wyborami samorządowymi

Demokracja
i samorządność

lub wycofało się z życia publicznego.
 W Polsce często istnieją gminy 
opanowane przez “kliki”.
 U wielu ludzi wybranych do władz 
rodzi się pokusa, by - zamiast rozwią-
zywać istniejące problemy - chronić 
swój stan posiadania, a sposoby utrwa-
lania władzy wielu z nich trenowało 
przez lata. Szafując stanowiskami, 
wpływami i pieniędzmi społecznymi 
uzależniają od siebie wiele osób i w 
ten sposób sprawują władzę. Niszczą 
przy tym przejawy aktywności obywa-
telskiej, uważając to za zagrożenie dla 
siebie. Dodatkowo władze często uży-
wają argumentu, że to przecież one idą 
na rękę obywatelom dając pieniądze 
na ten czy inny cel. Zapomina się przy 
tym, że nie są to prywatne fundusze, 
lecz środki z podatków wszystkich 
obywateli, którzy też mają prawo do 
kontroli efektywności ich wydawa-
nia.
 Często słyszy się powiedzenie władz 
samorządowych “prawo to my”.
 Słaba jest też kontrola nad władzą 
samorządową. Organizacje obywatel-
skie tego praktycznie nie robią, Naj-
wyższa Izba Kontroli tutaj nie sięga, 
a Regionalne Izby Obrachunkowe ze 
względu na ogromny obszar działania 
nie są w stanie prowadzić skutecznej 
kontroli.
 Jak więc widać reforma samorządo-
wa nie wszędzie się powiodła. Wskutek 
braku aktywności obywatelskiej miesz-
kańców władze samorządowe są często 
mniej odpowiedzialne i mniej kontro-
lowane niż władze administracyjne.
 A jak to jest w naszej gminie? Na 
to czytelnicy powinni odpowiedzieć 
sami. I na koniec jeszcze refleksja. 
Czy z takiej oceny można wnioskować 
o kryzysie samorządności w Polsce? 
Raczej nie, gdyż obserwacje te dotyczą 
niewielkiego wycinka kraju, chociaż 
nam w Brzostku wydają się tak bli-
skie.

A. C.

Samorządowe kolegium odwo- 
ławcze - organ wyższego stop-

nia (odwoławczy) w stosunku do 
organów gminy (wójta, burmistrza, 
prezydenta) orzekający w indywi-
dualnych sprawach należących do 
ich zadań własnych. S.k.o. działa na 
podstawie ustawy, jako państwowa 
jednostka budżetowa, finansowana z 
budżetu centralnego. Stanowi jednak 
jednostkę administracji publicznej o 
szczególnym rządowo-samorządowym 
charakterze. Status ten zapewnia funk-
cjonalne powiązanie s.k.o. z sejmikiem 
wojewódzkim, który określa liczbę 
członków kolegium, wybiera i odwo-
łuje przewodniczącego i członków, od-
biera roczną informację o działalności 
s.k.o. Rozstrzygnięcia s.k.o. zapadają 
w składach trzyosobowych i przysłu-
guje na nie skarga do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 

Sądowa ochrona samodzielności -  
jedna z istotnych gwarancji prze-

widzianej prawem samodzielności 
gminy, polegająca na obciążeniu 
wszystkich innych podmiotów obo-
wiązkiem nie naruszania tej samo-
dzielności: działanie wbrew temu 
obowiązkowi, uprawnia gminę do 
występowania z roszczeniem sądo-
wym o zaniechanie takiej czynności. 
S.o. służą zarówno przepisy ogólne 
zamieszczone w kodeksie cywilnym, 
w tym zwłaszcza dotyczące ochrony 
dóbr osobistych, właściwy do roz-
strzygania sporów jest wówczas sąd 
powszechny, a także zawarte w innych 
przepisach prawa, w tym w ustawie o 
samorządzie terytorialnym.

Sejmik samorządowy - wojewódz- 
ka reprezentacja gmin, której za-

sadniczym celem jest przedstawienie 
i obrona interesów wszystkich gmin z 
danego województwa, w szczególności 
wobec administracji rządowej. S.s. nie 
stanowi szczebla władzy samorządo-
wej i nie jest terytorialnym związkiem 
samorządowym; nie posiadając oso-
bowości prawnej, nie jest podmiotem 
własności komunalnej i nie tworzy 
budżetu zgodnie z zasadami przewi-
dzianymi w prawie budżetowym.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE4

Administracji
Struktury odziedziczone po PRL zbu- 

dowane były według innej zasady 
- sprawowania przez władze partyjne 
pełnej kontroli nad społeczeństwem, 
ręcznego sterowania procesami gospo-
darczymi, skupienia decyzji w rękach 
administracji centralnej. Aby kontrola 
władzy nad społeczeństwem była peł-
na pozbawiono obywateli własności 
prywatnej, ograniczono ich prawa poli-
tyczne, swobodę kontaktów ze światem. 
Zlikwidowano też zupełnie samorząd 
terytorialny, instytucje demokratyczne, 
wolne media.
 Reformy prowadzone po roku 1989 
miały na celu odbudowanie państwa 
w jego naturalnym kształcie, nie jako 
narzędzia kontroli nad społeczeństwem, 
lecz instytucji służącej dobru wspólne-
mu. Reforma administracji publicznej 
należy do podstawowych warunków 
przemian społecznych i gospodarczych 
w Polsce nie została ona jeszcze dokoń-
czona, a w ciągu ostatnich czterech lat 
doszło nawet do jej wyraźnego spowol-
nienia. 
 Po centralistycznym państwie ko-
munistycznym odziedziczyliśmy biuro-
krację rozrośniętą, wadliwie skonstru-
owaną i przez to drogą i niesprawną. U 
podstaw tego stanu leży fakt, że między 
radą gminy a Sejmem Rzeczpospolitej 
rządzą urzędnicy odpowiedzialni tylko 
przed innymi urzędnikami. Wpływ 
obywateli na działalność administracji 
jest iluzoryczny, gdyż najdrobniejszymi 
nawet sprawami powyżej poziomu gmi-
ny zajmuje się administracja rządowa 
mająca swych zwierzchników daleko 
w stolicy.
Strategicznymi celami reformy są:
♦budowa instytucji demokratycznej 

kontroli nad administracją na wszyst-
kich stopniach zasadniczego podziału 
terytorialnego kraju: w gminie, powie-
cie i województwie,

♦zwiększenie sterowności admini-
stracji państwa poprzez przeniesienie 
wielu zadań i kompetencji z centrum 
do województwa i tym samym skupie-
nie aktywności władz centralnych na 
kwestiach strategicznych,

♦uporządkowanie systemu terytorial-
nego poprzez stworzenie jednolitych 
w całym kraju trzech szczebli admini-
stracji (plus administracja centralna),

♦stworzenie instrumentów prowadze-
nia polityki regionalnej poprzez utwo-
rzenie racjonalnych ekonomicznie 
dużych województw,

♦decentralizacja systemu finansów 
publicznych tak, by budżety wszyst-
kich szczebli samorządu terytorial-
nego stanowiły co najmniej 25% 
wydatków publicznych,

♦przystosowanie organizacji terytorial-
nej kraju i struktur samorządu teryto-
rialnego do standardów powszechnych 
w Unii Europejskiej, co umożliwi 
wykorzystanie instrumentów praw-
nych i ekonomicznych oferowanych 
przez Unię, a służących rozwojowi 
regionalnemu i współpracy między-
regionalnej.

 Odpowiedzialność za zaspokajanie 
lokalnych potrzeb zbiorowych musi 
spoczywać w rękach lokalnych społecz-
ności. Tak jest na poziomie gminy, która 
odpowiada za przedszkola, szkoły, uli-
ce, opiekę społeczną, targowiska i inne 
sprawy związane z codziennym życiem 
jej mieszkańców. Są jednak takie dzie-
dziny usług publicznych, którym gminy 
same nie mogą podołać. Niewiele gmin 
byłoby np. w stanie utrzymać szpital czy 
liceum. Co więcej, z wszystkich tych 
placówek korzystają także mieszkańcy 
gmin sąsiednich, a zatem powinni w 
jakiś sposób łożyć na ich utrzymanie i 
mieć wpływ na ich działanie
 Dlatego właśnie optymalnym roz-
wiązaniem jest powołanie samorządo-
wego powiatu.
Czym będzie więc powiat?
Powiat będzie: 
♦wspólnotą wszystkich obywateli za-

mieszkujących dany obszar,
♦ma odrębną od państwa i gminy oso-

bowość prawną,
♦jest odrębnym podmiotem prawa 

publicznego, wykonującym zadania 
publiczne w imieniu własnym i na 
własną odpowiedzialność,

♦w jego gestii pozostawać będzie dys-
ponowanie mieniem i środkami finan-
sowymi, odpowiednimi do zadań.

 Każdy obywatel jest jednocześnie 
obywatelem gminy i powiatu i ma 
wpływ na działanie obu tych instytucji. 
Sfery ich działalności są możliwie ściśle 
oddzielone: powiat nie sprawuje żadnej 
kontroli nad gminą, wypełnia zupełnie 
inne zadania, ma swój oddzielny budżet 
i mienie. W odróżnieniu od gminy, do 

której kompetencji należą wszystkie 
sprawy nie powierzone innym instytu-
cjom, powiat będzie wykonywał tylko 
zadania wyraźnie przewidziane dla 
niego w prawie. Do najistotniejszych z 
nich należeć będą:
♦prowadzenie szkolnictwa ponadpod-

stawowego, szkolnictwa artystycz-
nego I i II stopnia oraz szkolnictwa 
specjalnego,

♦publicznoprawna odpowiedzialność 
za działalność służby zdrowia,

♦prowadzenie nadzoru sanitarno-epi-
demiologicznego,

♦zachowanie porządku publicznego i 
bezpieczeństwa zbiorowego,

♦utrzymanie ponadgminnych instytucji 
kultury,

♦budowa i utrzymanie dróg,
♦nadzór budowlany oraz scalanie i 

wymiana gruntów,
♦gospodarka wodna i ochrona środo-

wiska,
♦ochrona przeciwpowodziowa, prze-

ciwpożarowa oraz zapobieganie klę-
skom żywiołowym i ich skutkom,

♦promowanie działalności gospodar-
czej,

♦zwalczanie bezrobocia,
♦ochrona praw konsumenta,
♦utrzymanie powiatowych obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej
 Powiat będzie posiadał własny od-
dzielny budżet, a jego dochody będą 
niezależne od dochodów gmin.
Źródła dochodów powiatu będą zatem 
zasadniczo należeć do jednej z trzech 
kategorii:
♦udział w podatkach państwowych, 

głównie dochodowych od osób fizycz-
nych i prawnych,

♦subwencja ogólna z wbudowanym 
mechanizmem wyrównawczym, 
zapewniająca wszystkim minimum 
niezbędnych środków na zaspokajanie 
potrzeb zbiorowych,

♦dotacja - będąca uzupełnieniem 
dochodów powiatu, powinna być 
uzależniona od spełnienia przez po-
wiat konkretnych warunków, mogłaby 
dobrze służyć na przykład stymulo-
waniu działalności inwestycyjnej w 
rejonach istotnych dla rozwoju kraju 
czy województwa.

Organizacja Powiatu
 Mieszkańcy powiatu w powszech-
nych i proporcjonalnych wyborach 
wyłonią raz na cztery lata radę powiatu 

CÓŻ WIEMY O REfORMIE
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styczne, matematyczne itp., ale również 
np. licea o profilu technicznym, eko-
nomicznym, a więc orientujące ucznia 
zawodowo.
Szkoły wyższe prowadziłyby rekru-
tację maturzystów do dwóch typów 
uczelni: wyższych szkół zawodowych 
oraz wyższych szkół akademickich ofe-
rujących studia I stopnia lub jednolite 
studia magisterskie.
Projektowany harmonogram wpro-
wadzania zmian.
W przyjętym rozwiązaniu przewiduje 
się:
♦Dzieci, które obecnie uczą się w 

klasach 1-4 szkoły podstawowej będą 
objęte 6-letnią szkołą podstawową.

♦W roku 2000 dla każdego ucznia 
6 klasy szkoły podstawowej będzie 
zorganizowany pierwszy sprawdzian 
końcowy.

♦Uczniowie obecnych klas 5-tych 
szkoły podstawowej 1 września 
1999 r. rozpoczną naukę w I klasie 
gimnazjum.

♦W kolejnych latach, czyli 2000 i 
2001 uczniowie obecnych klas 5-tych 
szkoły podstawowej będą przechodzi-
li do II i III klasy gimnazjum. W ten 
sposób wiosną 2002 roku ukończą 
gimnazjum pierwsi absolwenci i właś-
nie dla nich zostanie przygotowany 
pierwszy sprawdzian preorientujący.

♦Jesienią 2002 roku, dla pierwszych 
absolwentów gimnazjum powstaną 
pierwsze klasy zmienionej szkoły 
zawodowej.

♦Dla uczniów, którzy rozpoczną naukę 

w liceum jesienią 1998 roku zostanie 
zorganizowana pierwsza nowa ma-
tura w maju 2002 roku, ale matura ta 
będzie przygotowana jeszcze według 
obecnych programów nauczania.

♦Pierwszy całkiem nowy egzamin 
maturalny będą zdawali absolwenci 
zreformowanych liceów dopiero w 
maju 2005 roku.

W nowym ustroju edukacji przewi-
duje się następujące etapy kontroli 
efektów edukacji:
♦Sprawdzian kompetencji ucznia po 

zakończeniu nauki w szkole podsta-
wowej. Nie będzie on miał charakteru 
selekcyjnego, lecz dostarczy uczniom 
i ich rodzicom, a także szkołom - pod-
stawowej i gimnazjum - informacji 
o poziomie osiągnięć absolwenta 6-
klasowej szkoły podstawowej.

♦Sprawdzian preorientujący - orga-
nizowany na zakończenie nauki w 
gimnazjum. Jego celem ma być usta-
lenie poziomu wiedzy i umiejętności 
uczniów, a także ich predyspozycji. 
Wynik podawany będzie w formie 
punktowej, bez określenia granicy 
“zdał / nie zdał”. Od liczby osiągnię-
tych punktów zależeć będzie dostęp - 
bez egzaminu wstępnego - do różnych 
szkół i poziomów szkół licealnych lub 
zawodowych. 

♦Maturę państwową organizowaną na 
zasadach stosowanych w programie 
“Nowa Matura”. W fazie rozważań 
jest dwupoziomowy - w poszcze-
gólnych dyscyplinach - system tego 
egzaminu.

liczącą w zależności od liczby miesz-
kańców od dwudziestu jeden do trzy-
dziestu jeden radnych. Rada wybierze 
organ wykonawczy powiatu - zarząd 
powiatu (liczący 3-5) osób - w tym prze-
wodniczącego, czyli starostę. Nadzór 
nad działalnością powiatu sprawował 
będzie premier i wojewoda. Działanie 
starostwa będzie mogła również kontro-
lować Najwyższa Izba Kontroli, a nad-
zór nad finansami powiatu sprawować 
będzie regionalna izba obrachunkowa.

Systemu Edukacji
Wiele się ostatnio mówi o plano- 

wanej reformie systemu eduka-
cji, jednak niewielu z nas zna szczegóły 
tej operacji. Według jej autorów, jak 
nigdy wcześniej, powstała obecnie 
sytuacja niezwykle sprzyjająca i mo-
bilizująca do wprowadzenia komplek-
sowej reformy, polegająca na:
♦narastających potrzebach sprosto-

wania wyzwaniu wynikającego z 
integracji naszego kraju z Unią Eu-
ropejską,

♦konieczności zmian wynikających z 
reformy ustrojowej państwa,

♦głębokim niżu demograficznym po-
pulacji 6-7-latków, osiągającym swe 
maksimum w latach 2001-2002.

 System edukacyjny po reformie 
powinien obejmować całą, możliwą 
drogę kształcenia od przedszkola do 
doktoratu wraz z kształceniem usta-
wicznym. Cykle edukacyjne powinny 
być tak ustalone, aby brały w nich 
udział dzieci lub młodzież pozostająca 
w tej samej fazie rozwoju psychicznego 
i fizycznego.
Szkoła podstawowa trwałaby 6 lat 
i objęłaby dzieci w wieku 7-12 lat, 
a więc w okresie rozwoju wyraźnie 
dziecięcego. Powinna skupić się na 
przekazaniu dziecku podstawowych 
umiejętności oraz wychowaniu, przy 
bliskiej współpracy z rodzicami.
Gimnazjum byłoby obowiązkową, 
nieprofilowaną szkołą ogólnokształcą-
cą trwającą 3 lata, a więc przeznaczoną 
dla młodszej młodzieży w wieku 13-15 
lat. W tym okresie wprowadzona była-
by edukacja przedmiotowa, możliwie 
różnorodna, ale na poziomie podsta-
wowym.
Liceum profilowane 3-letnie kończące 
się maturą lub 2-letnia szerokoprofilo-
wana szkoła zawodowa byłaby ostat-
nim etapem edukacji szkolnej. Licea 
profilowane oznaczają nie tylko takie 
formy jak liceum klasyczne, humani-

W dniach 16, 17 kwietnia 1998 r. w Szkole Podstawowej w Brzostku odbyło się 
próbne “Badanie kompetencji uczniów”. Wynik właściwego badania będzie pod-
stawą przyjęć do szkół ponadpodstawowych w województwie krośnieńskim.
W badaniu kompetencji brało udział 102 uczniów z całej gminy. Obserwatorem z 
ramienia Kuratorium Oświaty w Tarnowie był st. wizytator Zbigniew Sroczyński. 
Osiągnięte rezultaty uznano za dobre.
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W III Ogólnopolskim Konkursie na Rysunek Satyryczny  
dla Liceów Sztuk Plastycznych “Zagrożenie Środowi-

ska Naturalnego Człowieka” udział wzięło 15 szkół, nade-
słano 371 prac z czego 350 zakwalifikowano na wystawę. 
Jurorzy stwierdzili wysoki poziom nadesłanych prac, pod 
względem treści, formy jak i zaangażowania młodzieży 
tym tematem.
 Honorowe Wyróżnienie od Dyrektora Muzeum Karyka-
tury Marka Wojciecha Chmurzyńskiego otrzymała Anna 
Szczepanik uczennica IV klasy Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Tarnowie.
 Zdolności plastyczne panna Anna odziedziczyła, jak sama 
stwierdza - po swoim ojcu, a rozwijała je pod kierunkiem Pani 
Ewy Samborskiej nauczycielki brzosteckiej podstawówki. 
Już w siódmej klasie zdecydowała się na wybór Liceum 
Plastycznego i wspólnie z Panią Ewą przygotowywała się 
do specyficznych egzaminów jakie obowiązują w liceach o 
kierunkach artystycznych. 
 W tarnowskim liceum wybrała kierunek tkacki. Niestety, 
z powodu dużych kosztów materiałów prace uczniów są 
własnością szkoły i z tego powodu niemożliwe jest zorga-
nizowanie wystawy gobelinów Ani. W GOK-u w Brzostku 
wystawione będą prace malarskie.
 Po maturze Ania zamierza kontynuować naukę na wyż-
szej uczelni artystycznej, ale jeszcze nie zdecydowała w 
której.
 Mamy nadzieję, że to nie ostatni sukces młodej plastyczki, 
i że jej prace, nie tylko malarskie, będziemy mogli oglądać 
w Brzostku.

HONOROWE WYRÓŻNIENIE DlA BRZOStOWIANkI

Od września ubiegłego roku przy Cen- 
trum Kultury i Czytelnictwa w 

Brzostku działa Gminna Szkoła Muzyczna 
I Stopnia, gdzie uczy się dziewiętnaścioro 
dzieci i młodzieży z całej gminy, w wieku od 
8 do 17 lat, a jedna uczennica ma już dwa-
dzieścia lat. Dwa razy w tygodniu przez 6-8 
godzin dziennie dojeżdżający nauczyciele 
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle 
uczą gry na następujących instrumentach: 
pianino, organy, gitara i akordeon. Nauka 
jest odpłatna. Rodzice płacą 40,00 zł 
miesięcznie, czyli 60%, a resztę pokrywa 
CKiCz w Brzostku.
 Od dawna przy brzosteckim GOK-u 
działa klubokawiarnia, czynna codziennie 
w godzinach popołudniowych, gdzie moż-
na wypić kawę, herbatę lub zimny napój, 
posłuchać muzyki oraz pograć w bilard i 
inne gry świetlicowe. W okresie ferii, klu-
bokawiarnia czynna była przez 10 godzin 
na dobę. Codziennie przewinęło się tu 
dziesiątki dzieci i młodzieży uczestniczą-
cych w organizowanych dyskotekach lub 
innych formach zajęć.
 Inną formą spędzania wolnego czasu 
przez brzostecką młodzież jest siłownia, 
tzw. ATLETIC CLUB, czynny 3 razy w ty-
godniu w godzinach popołudniowych. Jest 
spora grupa młodzieży systematycznie 
korzystającej z tej formy wypoczynku.
 W ramach współpracy z gminami Dukla, 
Nowy Żmigród i Wiśniowa organizowano 
następujące imprezy sportowe:

− Międzygminny Turniej Szachowy (roz-
grywki odbywały się w każdej gminie), 
w którym drużyna z Brzostku zajęła II 
miejsce.

− Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego 
(rozgrywany również w każdej gminie), 
w którym zawodnicy naszej gminy zajęli 
I miejsce.

− Międzygminny Turniej Halowy Piłki 
Nożnej rozegrany w styczniu na hali 
sportowej Zespołu Szkół Rolniczych, 
który zakończył się zwycięstwem druży-
ny brzosteckiej.

− Obecnie rozgrywany jest Międzygminny 
Turniej Piłki Nożnej “piątek” o Puchar 
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w Krośnie. Po dwóch rozgryw-
kach w Nowym Żmigrodzie i Brzostku, 
drużyna z naszej gminy jest na I miejscu. 
W najbliższych dniach zawodnicy pojadą 
na rozgrywki do Wiśniowej, a potem do 
Dukli, gdzie nastąpi zakończenie turnie-
ju.

 Nasza młodzież ma okazję porównać 
swoje umiejętności sportowe z umiejętnoś-
ciami rówieśników z innych środowisk i jak 
widać, w ramach tych konfrontacji wypada 
znakomicie.
 W ramach współpracy międzygmin-
nej CKiCz w Brzostku wzięło udział w 
I Międzygminnym Przeglądzie Kolęd i 
Pastorałek oraz zwyczajów związanych 
ze Świętami Bożego Narodzenia, który 
odbył się w Wiśniowej. Brzostecki GOK re-

prezentowali w przeglądzie mali kolędnicy 
ze Szkoły Podstawowej z Gorzejowej.
 W styczniu gościł u nas obrzędowy ze-
spół teatralny z Wydrzy woj. tarnobrzeskie, 
który wystąpił w Brzostku i Januszkowi-
cach.
 W lutym CKiCz wspólnie z Kołem Go-
spodyń Wiejskich zorganizowało imprezę 
jubileuszową “50-lecie KGW w Brzost-
ku”.
 Większe imprezy planowane na ten 
rok:
− Międzygminny Przegląd Piosenki Znanej 

i Lubianej, który odbędzie się w maju w 
Dukli.

− Gminny, a następnie Międzygminny 
Turniej Kulturalno-Sportowy Szkół Pod-
stawowych. Obydwa turnieje odbędą się 
w czerwcu w Brzostku.

− IV Międzywojewódzki Turniej Gmin Brzo-
stek - Dukla - Nowy Żmigród - Wiśniowa, 
który odbędzie się również w czerwcu 
w Dukli.

− Międzygminne Prezentacje Obrzędów, 
Zwyczajów i Twórców Ludowych, które 
planowane są na listopad w Brzostku.

 Tradycją stał się już Konkurs na 
Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową 
związaną z okresem Wielkanocy. W tym 
roku 24 marca konkurs odbył się po raz 
trzeci i zaowocował licznymi pracami dzie-
ci i dorosłych. Obok pisanek malowanych 
tradycyjnym sposobem, czy też misternie 
wyskrobanych, znalazły się pisanki zdo-
bione nowoczesnymi technikami (ryżem, 
kaszą, włóczką). Były tradycyjne kosze wi-
klinowe, pięknie ozdobione oraz koszyczki 

Co słychać w brzosteckiej kulturze?
U. W.
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pani Ewy podziwiać można było we 
wspaniałych strojach Wilka, Szczura 
Polnego czy Kobyły. W szyciu strojów 
pomagali rodzice szkolnych artystów. 
Stroje i charakteryzacja były mocnym 
punktem tego przedstawienia. Takie 
samo znaczenie miała oprawa muzycz-
na przygotowana w perfekcyjny sposób 
przez Józefa Parata. 
 Na niedzielne przedstawienie tłumnie 
przybyli nie tylko rodzi-
ce aktorów, ale również 
wielu mieszkańców z 
całymi rodzinami. Widać 
z tego, że ludzie zaczy-
nają mieć dość telewizji i 
video, wolą popatrzeć na 
żywych aktorów nawet 
amatorów. Z tym ama-
torstwem w niektórych 
wypadkach można było 
się pomylić. Doskonały 
pokaz gry aktorskiej dała 
teresa Niekowal (Lisica) 
w czym zgodnie jej towa-
rzyszył Marcin Giergow-
ski (Wilk). Wiele radości 
wzbudzał na widowni 
Maciej kowalczewski 
jako Żrebię, dla którego 
temperamentu ta rola 
była jakby stworzona.
 Można by tak jeszcze 
długo wyliczać zalety i 
pochwały, ale dla mnie 
najlepszą recenzją była 
wypowiedź trzyletniego 
brzdąca, który na pytanie 
mamy jak mu się podo-

bało, lekko przestraszony wydusił - “Wilk 
był strasny!”
 Miejmy nadzieję, że to piękne przed-
stawienie zapoczątkuje powrót do daw-
nych, dobrych tradycji szkolnych teatrów 
amatorskich. A już całkiem na margi-
nesie - to przedstawienie obala bardzo 
rozpowszechnione stwierdzenie o małej 
aktywności nauczycieli w działalności 
dla szerszego ogółu. To przedstawienie 
wymagało bardzo wielu godzin wyczer-
pującej pracy i to “po godzinach”.

Widz

Mieszkańcy Brzostku w dniu 26 IV  
1998 roku mieli możliwość obejrzeć 

inscenizację bajek J.de La Fontaine’a 
przygotowane przez nauczycieli i ucz-
niów Szkoły Podstawowej w Brzostku. 
Przedstawiono trzy utwory: “Kozy”, 
“Szczury”, “Dwie lekcje”. 
 W pierwszej bajce wystąpili: Joanna 
Dziedzic (Koza), lidia Czech (Kózka), 
Marcin Giergowski (Wilk); w drugiej - 
Dagmara Wojnarowska (Szczur Dama-
zy), Magdalena Piątek (Szczur Polny), 
Małgorzata Juszkiewicz (Szczurowa), 
Martynka Parat, Basia Hunia, Madzia 
Samborska, Marcin Parat, Magdalena 
Spicha, kinga Ondyczy (Szczurzęta), 
Renata Dziedzic i Dorota Ziarnik 
(Służące); w trzeciej - teresa Nieko-
wal (Lis), Marcin Giergowski (Wilk), 
Anna Rozwadowska (Klacz), Maciej 
kowalczewski(Źrebię). Narratorem 
była Patrycja Synowiecka, a całość 
prowadził Rafał Nowak. Należy rów-
nież wymienić krzysztofa Szczepa-
nika, krzysztofa Łąckiego, tomasza 
Szczura i tomasza Potrzebę, którzy 
nie występowali, ale służyli pomocą w 
przygotowaniu sztuki.
 Reżyserią, dodajmy bardzo przemy-
ślaną zajmowały się Aleksandra Hunia 
i Urszula kobak. Podziwiać należy 
cierpliwość i wytrwałość w opanowaniu 
tak dużej i bardzo aktywnej grupy akto-
rów-uczniów. Doskonale dobrani zostali 
uczniowie do powierzonych im ról. To z 
pewnością wpłynęło na bardzo dobrą 
grę aktorką. 
 Funkcję charakteryzatorki pełniła 
Ewa Samborska. Plastyczne talenty 

la fontaine w Brzostku

upieczone z ciasta. Nad tradycyjnymi 
barankami z ciasta i masła górował wiel-
kanocny baranek ozdobiony owczą wełną, 
który wyglądał jak żywy. Komisja miała 
spore trudności z oceną. W kategorii prac 
dziecięcych I miejsce otrzymała Dorota 
Oprządek, uczennica Szkoły Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej. II miejsce przyznano 
Szkole Podstawowej w Brzostku, a III 
miejsce Szkole Podstawowej w Smarżo-
wej. Ponadto przyznano wyróżnienia dla: 
Jana Dziedzica, Sławka Podlaska, Marty 
Maduzia i Damiana Augustyna uczniów S. 
P. w Kamienicy Dolnej, Joanny Grodzkiej z 
S.P. w Nawsiu Brzosteckim oraz dla Szkoły 
Podstawowej w Gorzejowej. W kategorii 
osób dorosłych I miejsce przyznano Pani 
Marii Oprządek z Kamienicy Dolnej, II miej-
sce otrzymała Pani Irena Czech z Zawadki 
Brzosteckiej, a III miejsce Pani Helena 
Krajewska z Brzostku. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz 
pamiątkowe dyplomy ufundowane przez 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku. 
Prace uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Brzostku oraz uczennicy z e Szkoły 

Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim 
wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie 
na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzę-
dową związaną z okresem Wielkanocy 
organizowanym przez Tarnowską Agencję 
Rozwoju Regionalnego w Tarnowie w dniu 
04. kwietnia 1998r.
 W Domu Kultury w Brzostku organizo-
wane są wystawy prac twórców z terenu 
naszej gminy. Prace swe wystawiali: Pani 
Maria Oprządek z Kamienicy Dolnej, Pani 
Irena Czech z Zawadki Brzosteckiej, Pan 
Aleksander Szczepański z Brzostku oraz 
młodzi adepci sztuki plastycznej, jeszcze 
się uczący Rafał Szczygieł i Paweł Bacha-
ra, obaj z Brzostku.
 Od września ubiegłego roku działa 
przy CKiCz Gminne Centrum Edukacji 
Ekologicznej skupiające nauczycieli i 
uczniów z terenu naszej gminy, którzy 
czynnie uczestniczą w różnych konkur-
sach i akcjach organizowanych w ramach 
Ogólnoszkolnej Ligi Ekologicznej.
  W dniach 11 - 18 maja br. w Domu 
Kultury w Brzostku będzie można oglą-
dać wystawę fotograficzną tarnowskiego 

przyrodnika Pawła Nabożnego. Wystawa 
pokazywać będzie piękno przyrody w 
Parkach Krajobrazowych naszego woje-
wództwa.
 W maju planowana jest także impreza 
z okazji Dnia Matki. 
 Ponadto w Domu Kultury organizowa-
ne są różne imprezy, np. “Ferie w GOK-u”, 
“GOK dzieciom” z okazji Dnia Dziecka, 
dyskoteki, konkursy i wystawy. Prowa-
dzona jest też nauka języka angielskiego 
dla dzieci najmłodszych. Rozpoczęto 
również starania o ponowne uruchomie-
nie kina w Brzostku. Nie jest to jednak 
sprawa prosta, ponieważ należy poddać 
konserwacji aparaty filmowe i cały sprzęt 
potrzebny przy wyświetlaniu oraz fotele 
na sali widowiskowej, które prawie w 50% 
uległy zniszczeniu. Łączy się to z dużymi 
wydatkami finansowymi nie planowanymi 
na bieżący rok. Sprawą nie cierpiącą 
zwłoki jest modernizacja dachu na Domu 
Kultury, który mocno przecieka i stwarza 
zagrożenie dla osób tam przebywających 
(zamoknięte przewody elektryczne).

 k.o.
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Gazeta KraKowSKa
kwiecień 1998 r.

Jak uratować żaby?
 Droga redakcjo!
 Od szeregu lat obserwuję niepokojące zjawisko masowej 
zagłady żab w miejscowości Januszkowice, przynależnej do 
rejonu Dębica. Otóż w tej miejscowości na przestrzeni około 
200 m, obok byłej Tuczarni Chlewnej, istniało 3 zbiorniki 
wodne, które oddzielała droga od rzeczki Gogołówka.
 W każdym roku okresu wiosennego żaby przechodzą 
drogę (drogę wojewódzką) o dużym nasileniu przejezdności. 
W poprzednich latach ginęło pod kołami pojazdów około 
tysiąca tych pożytecznych płazów. Obecnie już tylko kilkaset 
ze względu na to, że pozostaje ich coraz mniej
 Zwróciłem się w tej sprawie w początkowych dniach 
stycznia do wójta gminy Brzostek. Z uwagi na jego nieobec-
ność sekretarka spisała notatkę i na tym się skończyło. W 
swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę na niebezpieczeństwo 
w ruchu drogowym zwłaszcza w odniesieniu do motocy-
klistów oraz wzięcie w ochronę pożytecznych dla ochrony 
środowiska i rolników płazów.
 Na ironię losu w tym miejscu znajduje się tablica infor-
mująca o terenie “Park Krajobrazowy” (obecnie już mało 
czytelna”
 Małym nakładem kosztów, bo zakupieniem siatki i kilku 
plastikowych wiader przy włączeniu harcerstwa ze Szkoły 
Podstawowej w Januszkowicach przez kilka dni w roku jest 
w stanie rozwiązać sytuację.
 Ziemia krakowska zawsze słynęła z dbałości o ochronę 
środowiska i przyrodę, dlatego jestem przekonany o za-
interesowaniu się tą sprawą. W obecnej chwili nadchodzi 
ocieplenie i płazy te będą przechodzić przez jezdnię, stąd 
moja interwencja na bezduszność.
 W dniu wczorajszym przejeżdżając tą drogą stwierdziłem 
kilkanaście rozjechanych żab na tym odcinku. Po ociepleniu 
można przyjechać i przekonać się naocznie o opisywanych 
faktach.

Z poważaniem 
Bolesław KRUPKA 
Gogołów

Znając realia naszej 
gminy trudno uwie-
rzyć, że wójt zajmie 
się losem żab skoro 
nawet ludzie nie mogą 
doczekać się budo-
wy chodników wzdłuż 
przecież bardziej ru-
chliwej drogi Jasło 
- Pilzno. Podobna sy-
tuacja z żabami wystę-
puje w Przeczycy.  

Warto uzupełnić
Warto uzupełnić spis telefonów o dwa numery: Sklep  

Obuwniczy i Galanteria Skórzana DANMARK, Ma-
rek Tomaszewski, Brzostek, ul Szkolna, tel. 6830645
Firma Usługowo-Handlowa, “AGD”- naprawa sprzętu gosp. 
domowego, Wojciech Kluza, tel.6830770 

Odłożone wybory samorządowe
Na wniosek rządzącej koalicji Prezydent podpisał usta- 

wę o przełożeniu wyborów do rad gmin z czerwca na 
wrzesień 1998 r. Najbardziej protestuje PSL uważając, że 
wielkim zagrożeniem dla samorządności będzie działanie 
przez okres trzech miesięcy Zarządów Gmin bez kontroli 
Rady Gminy. W przypadku naszej gminy niczego ta sytuacja 
nie zmieni, bo i tak Rada Gminy nie spełnia swoich funkcji 
kontrolnych wobec Zarządu. Po pierwsze nie działa Komisja 
Rewizyjna (zmieniona po próbie kontroli Zarządu), a po 
wtóre, jak Rada będzie kontrolować Zarząd kiedy są to te 
same osoby?

Oddajcie nam prawa miejskie
Taki tytuł nosi artykuł zamieszczony w “Gazecie Kra- 

kowskiej”, a donoszący, że Ryglice chcą odzyskać prawa 
miejskie. Jest to po Ciężkowicach, kolejna miejscowość o 
bardzo podobnej do Brzostku historii starająca się o powrót 
praw miejskich. O takie same prawa zamierzają zabiegać 
również Zakliczyn i Wojnicz. Czyżby więc Brzostek znowu 
był na końcu?

Nowe ławki
Brzostecki rynek, choć pogrążony nocą w ciemnościach,  

z niedokończonym chodnikiem z kostki otrzymał nowe, 
ładne i wygodne ławki. Ten nowy nabytek najczęściej służy 
młodzieży zaludniającej skwerek zarówno w czasie dnia, 
jak i wieczorem. Miejmy nadzieję, że wszyscy, a zwłaszcza 
ci, którzy z ławek korzystają najczęściej, uszanują nowy 
nabytek.

Straż tylko od parady?
W środę, 29 kwietnia wieczorem spłonął barak stojący  

przy budynku tzw. nowego przedszkola. Pożar został 
ugaszony dość szybko, a i straty były niewielkie. Pożar był w 
Brzostku, ugasiła go jednak znana z szybkości reakcji OSP 
z Nawsia Brzosteckiego. Kilkanaście minut po zakończonej 
akcji przyjechał wóz strażacki z Dębicy. Natomiast brzoste-
cka straż zupełnie nie zareagowała. Czyżby brzostecka OSP 
służyła tylko do parady na Wielkanoc?
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POWÓDŹ W NASZEJ GMINIE
Kwietniowa powódź spo- 

wodowała wiele szkód, 
szczególnie w gminach po-
łudniowo-wschodniej Polski. 
Powódź nie ominęła również 
naszej gminy. Najwyższy 
pozim wód na Wisłoce, na 
terenie naszej gminy wystąpił 
w godzinach popołudniowych 
21 kwietnia. Wezbrane wody 
Wisłoki i jej dopływów zalały 
użyki rolne na powierzchni 
289,18 ha.
  
  
 

Podtopionych zostało 35,49 
ha w 15 wsiach. Zniszczonych 
zostało 21 km dróg. Na dro-
gach gminnych uszokdzonych 
zostało: 1 most, 8 mostków i 
46 przepustów. Szkody wystą-
piły na budowie kanalizacji w 
Kleciach. Spółdzielnia Budow-
nictwa Wiejskiego jako wy-
konawca tych robót zgłosiła: 
zalanie przepompowni P2, co 
spowodowało zamulenie jej 
z częścią sieci, uszkodzenie 
wykonanych zabezpieczeń 
skarp potoku “Gogołówka” 
oraz zalanie oczyszczalni 
ścieków.
 Zostały zalane również 
strefy ochronne studni głę-
binowych na ujęciu wody w 
Brzostku, co spowodowało 
konieczność oczyszczenia te-
renu, naprawy ziemnej zabu-
dowy studni oraz przeprowa-
dzenia remontu ogrodzenia.
 Przerwane zostały owa-
łowania na długości ok. 50 
m. Woda zalała użytkowany 
przez Związek Wędkarski 
staw w Kleciach.
 Zalane zostały 3 budynki 
mieszkalne, podtopione 4, 
ewakuowano 3 rodziny.
Koszty przeprowadzenia akcji 
przeciwpowodziowej wyniosły 
7.200 zł.

Informacja UG



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE10

 

Niewolnica  
z odzysku
Zbliża się w szkołach czas ważnego wydarzenia w ży- 

ciu młodzieży, jak egzamin dojrzałości. W zasadzie 
dla większości osób jest zakończeniem edukacji szkolnej 
i wkroczeniem w samodzielność, jaka wiąże się z podję-
ciem pracy. I właśnie o tym chciałabym napisać.
 Stosunkowo szybko udało mi się znaleźć pracę, może 
niezbyt ambitną, ale wtedy w ogóle się nad tym nie za-
stanawiałam. Cieszyłam się tylko, że widmo bezrobocia 
przestało być groźne. Dziś nie jestem już tego taka pew-
na. 
 Gdy podjęłam swoją pierwszą pracę nie miałam żad-
nego pojęcia, co to jest kodeks pracy, i że przepisy w nim 
zamieszczone powinny obowiązywać w jednakowym 
stopniu pracobiorcę i pracodawcę. Na co dzień słyszy 
się tylko jakie obowiązki ma pracownik względem pra-
codawcy. Pożądanym, że się tak wyrażę modelem pra-
cownika byłby jakiś ciemniak nie zorientowany w jakim 
świecie żyje, który wyrzekłby się własnego “ja”, a słowo 
szefa byłoby dla niego święte. “Bij pokłony i padnij na 
kolana”. Wskazane było by zostawać kilka godzin dłużej 
- oczywiście najlepiej gratisowo. Interesować się życiem 
współpracowników i skwapliwie informować “władzę”. 
Wynagrodzenie należy przyjmować z okrzykiem “To aż 
tyle!”. Można pocałować w rękę. 
 Komu bardzo zależy na pracy stara się znieść i przemil-
czeć różne niedogodności aby nie otrzymać zwolnienia. 
Wiadomo, że niektórzy nasi biznesmeni zostali przyzwy-
czajeni do bezkarnego wykorzystywania pracowników. 
Pracownikom zaś przyświeca maksyma “Szanuj szefa 
swego, bo możesz mieć gorszego”. Ci nieliczni zapo-
mnieli, że dawno minęła doba niewolnictwa. Zauważyć 
można zwyczajny brak kultury bycia u ludzi, którzy 
uważają siebie za obytych w świecie. Myślałam, że prze-
łożonych powinna cechować kultura osobista, elokwencja 
i przyzwoita zdolność komunikacji. A spotkałam się  z 
zachowaniem gorszym niż u pastuchów pośród bydła.
 Nie zawsze jest więc dobrze złapać pierwszą lepszą 
ofertę, bo może się ona stać efektem różnych urazów 
psychicznych. Dobrą zasadą jest też zasada ograniczonego 
zaufania i rozwinięcie chociaż minimalnej podejrzliwości 
wobec pracodawcy i proponowanych  przez niego warun-
ków.
 Zainteresowanym polecam poniższe porady, które 

powinny, podobno mieć zastosowanie w 
praktyce. W najgorszym wypadku moż-
na przecież zmienić posadę i oczywiście 
szefa.

Imię i nazwisko autora oraz 
pracodawcy do wiadomości redak-
cji

♦ umowa o pracę to dokument, na 
podstawie którego możemy dochodzić 

swoich praw, dlatego powinna być ona zawarta na 
piśmie,

♦ umowa winna zawierać określenie rodzaju umowy i 
jej warunki, rodzaju pracy, miejsce jej wykonywania, 
wysokość wynagrodzenia,

♦ trzecia umowa okresowa automatycznie przekształca 
się w umowę stałą, pod warunkiem jednak, że przerwa 
między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem ko-
lejnej nie przekroczy jednego miesiąca,

♦ bez względu na szczególne potrzeby pracodawcy, 
pracownik może pracować maksymalnie 4 godz. nad-
liczbowe i 150 godz. rocznie,

♦ pracodawca ma obowiązek ubezpieczenia w ZUS 
każdego pracownika - od dnia nawiązania stosunku 
pracy, aż do jego wygaśnięcia, przysługują mu wtedy 
świadczenia pieniężne w razie macierzyństwa, przy-
padku niezdolności do pracy z powodu choroby lub 
inwalidztwa (renta) i świadczenia emerytalne

Zaprosili gazetę
♦Wojewoda Tarnowski Aleksander Grad na spot-

kanie redaktorów naczelnych lokalnych środków 
masowego przekazu województwa tarnowskiego. 
Spotkanie miało na celu prezentację stanu lokalnych 
mediów, zainicjowanie współpracy z mediami a 
władzami województwa oraz zapoznanie władz wo-
jewódzkich z problemami lokalnych społeczności, 
które to problemy nie zawsze ujawniane są przez 
władze samorządowe.

♦Dyrekcja i artyści Szkoły Podstawowej w Brzost-
ku na przedstawienie bajek J. de la Fontaine’a.

♦Stowarzyszenie Polskiej Prasy Lokalnej w Tarno-
wie na sesjęszkoleniową do Mogilna.

♦Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze “Stop-
ka” w Łomży do współpracy w tworzeniu “Lek-
sykonu Polskiego Dziennikarstwa”.

♦Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i 
Administracji na warsztaty dla dziennikarzy me-
diów lokalnych i sublokalnych.

♦AWS - Brzostek na spotkanie środowiskowe z Posłem 
Ziemii Tarnowskiej Grzegorzem Cygonikiem
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federacja konsumen-
tów dla “Wiadomości 
Brzosteckich”

Ekologia rozmawiania
Zazdrość to jedna z najpaskudniej- 

szych cech człowieka i przez to 
pewno jeden z grzechów głównych, na 
dodatek chyba najgłupszy jaki można 
sobie tylko wyobrazić. Nie dość, że nie 
przynosi żadnych zysków, to jeszcze 
skutecznie psuje wątrobę. Mimo, że 
doskonale wiem o tym, jakie spusto-
szenie robi w moim wnętrzu, zdarza mi 
się od czasu do czasu jej ulegać i nie 
pozostaje mi nic innego, jak tylko do 
tego się przyznać.
 Oto zazdroszczę czasem, niestety 
coraz częściej, różnym ludziom, instytu-
cjom, a najczęściej i najmocniej mediom 
ich niezmiennie dobrego mniemania o 
sobie. Czuję to tym dotkliwiej, że mnie 
ono ostatnio omija.
 Atmosferę pełnego samozadowole-
nia z wysokiej jakości programów, ich 
profesjonalności, a także bezbłędności 
przekazywanych informacji nie trudno 
zauważyć i nie trzeba wcale być znawcą 
mediów.Nie podoba mi się faszerowa-
nie mnie reklamowym pasztetem, tym 
bardziej, że bez mojego przyzwolenia. 
choć może w końcu te reklamy dałoby 
się jakoś przełknąć jak kromkę smaro-
waną z dwóch stron margaryną lepszą 
niż zwykła margaryna, a i to już przestaje 
być strawne. Nie do przełknięcia jest 
jednak to wszędobylskie gadulstwo, 
przegadywanie wszystkiego i wszyst-
kich, mielenie całymi tygodniami tego 
samego, no i ten natłok gadających głów 
od samego rana po późny wieczór. A na 
dodatek towarzyszy mi nieodparte wra-
żenie, że zaproszeni goście wcale nie 
są najważniejsi. Rozmowy stają się beł-
kotem, wzajemnym przekrzykiwaniem, 
tym głośniejszym i nieopanowanym, im 
więcej sproszonych gości.
 Tak to panoszy się powszechne 
przerywanie w pół zdania, w pół słowa 
prawie, byle dorwać się do głosu i za-
gadać gotowym już poglądem, opinią, 
gotową tezą nie słuchając wcale tego, 
co mówią i chcą powiedzieć inni, a już 
nie daj Boże jeśli są podwładnymi, albo 
mniej ważnymi w hierarchii społecznej, 
czy zawodowej. I tak właśnie na naszych 
oczach karłowacieje ten najważniejszy 
sposób ludzkiego porozumiewania się; 
rozmowa, która skażona jest wielo-
mówstwem, szkolnym “wodolejstwem” 
i ogólnym brakiem kultury.
 A przecież umiejętność rozmowy, 
dyskusji była kiedyś sztuką i to w cenie, 
i nie tylko w zamierzchłej starożytności. 
Szkoda, że nie uprawniają jej już mali, 
ani wielcy.
 Być może się łudzę, ale tak mi się 
zdaje, że gdyby tak przefiltrować nasze 
rozmawianie, to może mniej byłoby 
nieporozumień i łatwiej można by się 
dogadać tak na dole, jak i na górze. 

ks. Piotr Brząkalik

3xM czyli masło, 
margaryna, miksy
Rynek produktów spożywczych w  

Polsce staje się coraz bardziej 
różnorodny i urozmaicony. Producenci 
reklamują swoje wyroby, jako wspania-
łe i niepowtarzalne. Dotyczy to również 
rynku tłuszczów spożywczych. Masło, 
smalec, margaryna i oleje to właśnie 
tłuszcze spożywcze. Ze względu na 
pochodzenie dzieła się na:
a) zwierzęce: masło, smalec, łój, olej i 

trany morskie;
b) roślinne: oleje otrzymane z ziarna i 

owoców słonecznika, soi, rzepaku, 
kukurydzy, arachidów, oliwek itp. 
oraz margaryny produkowane z ole-
jów roślinnych. 

 Omówimy jedynie tłuszcze do 
smarowania pieczywa, czyli masło, 
margarynę oraz tzw. miksy (mieszanki) 
masła z olejami roślinnymi i margaryny 
z dodatkiem masła. Warto poznać przy-
najmniej ogólnie różnice między takimi 
produktami, aby przy zakupie dokonać 
świadomego wyboru, a nie tylko kie-
rować się promocją czy reklamą, które 
bardzo często przypominają walkę firm 
o nasze gusta i upodobania.
 Jeszcze do niedawna najbardziej 
popularnym tłuszczem do smarowania 
pieczywa było masło, znane i stosowane 
już w czasach starożytnych. Masło to 
produkt otrzymany z mleka krowiego, 
zawierający wyłącznie tłuszcz mleczny. 
Powstaje w wyniku procesu zmaślania 
odpowiednio przygotowanej śmietanki 
(słodkiej) lub śmietany (ukwaszonej). 
Poddaje się ją pasteryzacji, schładza 
do temperatury sprzyjającej dojrze-
waniu fizycznemu, a następnie dodaje 
się zakwas maślarski, który umożliwia 
dojrzewanie biologiczne. Zakwas ma-
ślarski jest hodowlą czystych kultur 
bakterii fermentacji mlekowej. Najczęś-
ciej stanowi mieszaninę kilku gatunków 
paciorkowców.
 Śmietana lub śmietanka przerobowa 
mogą być barwione barwnikami natu-

ralnymi, czyli karotenem (E 160) lub 
annato (E 160b). Niektórzy producenci 
korzystają z tej możliwości, zwłaszcza 
w okresie zimowym i wczesnowiosen-
nym, gdy spada zawartość karotenu 
w mleku, co związane jest z jego 
niedoborem w paszy podawanej bydłu 
mlecznemu (niedobór pasz zielonych).
 Rozróżnia się następujące masła: 
Ekstra, Delikatesowe, Wyborowe i Sto-
łowe. Trzy pierwsze powinny zawierać 
nie mniej niż 82 % tłuszczu i maksimum 
16 % wody. Pożądane cechy organo-
leptyczne to jednolita słomkowożółta 
barwa, sucha i gładka powierzchnia, 
konsystencja zwarta, smarowna, jed-
nolita, smak i zapach typowy, czysty. 
Masło stołowe charakteryzuje się niższą 
zawartością wody (max 24%). To po-
woduje, że jego konsystencja może być 
lekko krucha, miejscami niejednolita, z 
kropelkami wody na powierzchni.
 Najczęściej spotykane wady masła 
to jełkość, oleistość, gorzki, nieczysty 
smak i zapach. Są one wynikiem mi-
krobiologicznych i enzymatycznych 
zmian w tłuszczu mlecznym. takie 
masło nie nadaje się do bezpośred-
niego spożycia, ani do innych celów 
kulinarnych. Masło znakowane jest 
datą minimalnej trwałości, określoną 
jako “najlepiej spożyć przed: (dzień, 
miesiąc)”. Jest to data do której pra-
widłowo przechowywany produkt 
zachowuje swoje właściwości jakoś-
ciowe i zdrowotne. Jeszcze po upływie 
tego terminu można go bez ryzyka 
spożyć, o ile był przechowywany w 
temperaturze nie przekraczającej 
+100C. Okresy przechowywania, a co 
za tym idzie i datę minimalnej trwa-
łości ustala producent na podstawie 
własnych badań.
 W obrocie handlowym może znaj-
dować się wyłącznie masło przed 
upływem daty minimalnej trwało-
ści.

O innych tłuszczach w następnym 
numerze.

Elżbieta Sieliwanowicz
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I Gminny turniej Wiedzy Ekologicznej “Święto Ziemi” -  Brzostek’98
Bieniek, który przewodniczył temu 
gremium. Zdaniem Leszka Bieńka, 
Kierownika Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej UG, nie najważniejsza 
była pozycja w Turnieju, najważniejszy 
był udział i chęć zdobycia głębszej wie-
dzy o środowisku, w którym żyjemy. 
Rywalizacja w takim temacie, to sku-
teczna forma kształtowania właściwych 
postaw wobec środowiska.
 GCEE popiera i inicjuje edukację 
ekologiczną od najmłodszych lat dlate-
go też, ogłosiło zadanie dla przedszkoli. 
Niestety, do konkursu przystąpiło tylko 
Przedszkole Publiczne w Brzostku i wy-
konało piękne portrety roślin chronio-
nych występujących na terenie gminy.
 Doskonałych portretów doczekała się 
również chroniona, a bardzo mało znana 

kłokoczka południowa, chroniona w 
rezerwacie Kamera, a które to portrety 
zdobią obecnie salę obrad Rady Gmi-
ny. 
Wszystkie drużyny otrzymały wspania-
łe książki do bibliotek ekologicznych w 
swoich szkołach.
 Po dodaniu zdobytych w I Turnieju 
punktów Liga Ekologiczna przedstawia 
się następująco:

1. SP Gorzejowa 47,5
2. SP Nawsie B. 44,0
3. SP Brzostek  31,0
4. SP Smarżowa 25,0
5. PP Grudna G. 12,0
6. PP Brzostek    9,0
7. SP Siedliska B.   8,0

Ostatni etap Ligi Ekologicznej
Ostatnim etapem Gminnej Ligi Ekolo-

gicznej będzie kon-
kurs zbiórki makula-
tury. Całość zebranej 
makulatury zostanie 
podzielona przez ilość 
uczniów danej szko-
ły. Makulaturę nale-
ży zbierać do końca 
pierwszego tygodnia 
maja.  O sposobie 
odbioru makulatury 
wszyscy zaintereso-
wani zostaną powia-
domieni telefonicz-
nie. Zapraszamy do 
udziału wszystkie 
szkoły.

Do tej pory turnieje wiedzy ekolo- 
gicznej odbywały się w szkole w 

Nawsiu Brzosteckim i uczestniczyło 
w nim zwykle po dwie szkoły. W tym 
roku Gminne Centrum Edukacji Eko-
logicznej zaprosiło do ekologicznej 
rywalizacji wszystkie szkoły gminy. 
Z zaproszenia skorzystały szkoły w 
Brzostku, Gorzejowej, Nawsiu Brzo-
steckim i szkoła ze Smarżowej, która 
wystawiła dwie drużyny. 
 Tematem turnieju była ochrona 
przyrody na terenie gminy Brzostek i 
główne zagadnienia ekologiczne. Wie-
dza teoretyczna sprawdzana była za po-
mocą testu pisemnego i pytań ustnych. 
Dodatkowymi zadaniami były:

• recytacja utworu o tematyce eko-
logicznej,

• portret chronionej 
kłokoczki,

•  w y k o n a n i e  z 
surowców wtór-
nych użytecznego 
przedmiotu.

 Test zawierał 10 
pytań, rozpoznać też 
należało 3 fotografie 
za każdą popraw-
ną odpowiedź w tej 
części przyznawano 
1 pkt. Pytania ustne 
punktowano od 1 do 
2 pkt., a za wykona-
nie każdego zadania 
dodatkowego przy-
znawano od 1 do 3 
pkt.
 Rywalizacja zakończyła się następu-
jąco:

1. SP Brzostek  24,5 pkt.
2. SP Gorzejowa 20,5 pkt.
3. SP Smarżowa I 20,0 pkt.
4. SP Nawsie B. 19,0 pkt.
5.SP Smarżowa II 18,5 pkt.

 Poziom zawodów był bardzo wyrów-
nany. Drużyna z Brzostku zdobyła dużą 
przewagę swą wiedzą teoretyczną. Nic 
w tym dziwnego, w jej skład wchodzili 
bowiem uczniowie, którzy zajęli IV, VI 
i VII miejsce w rejonowym konkursie 
biologicznym. 
 Zmagania oceniała komisja w skła-
dzie: Marta Król, Ewa Szukała i Leszek 

Ile mamy bocianów
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody “pro Natura” zaprasza wszystkich  

przyjaciół przyrody a szczególnie uczniów do współpracy w liczeniu i opisie 
gniazd bocianich. GCEE rozesłało 
formularze do szkół w miejsco-
wościach gdzie znajdują się gniaz-
da bociana białego zachęcając 
je do współpracy w opracowaniu 
gminnego raportu. Wszystkich, 
którzy chcieliby się przyłączyć za-
praszamy po informacje do GOK 
w Brzostku. 
 Na terenie naszej gminy gniaz-
da znajdują się w Brzostku, Kle-
ciach, Januszkowicach, Przeczy-
cy, Kamienicy Dolnej i Siedliskach 
Bogusz. Liczmy bociany.
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Gminna komisja Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych dla szkółki piłkarskiej
W różny sposób Gminne KRPA realizują swoje usta- 

wowe obowiązki polegające między innymi na 
szczególnej opiece nad dziećmi wywodzącymi się z rodzin 
dysfunkcyjnych. Brzostecka Komisja, na wniosek opiekuna 
powstałej tej wiosny szkółki piłkarskiej, postanowiła wes-
przeć finansowo rozwijanie 
zainteresowań sportowych 
wśród najmłodszych i uka-
zywanie im  w ten sposób 
alternatywnych form spędza-
nia wolnego czasu.
 Z otrzymanych środków 
zakupiono piłki do “nogi”, 
korkotrampki oraz koszulki 
ćwiczebne. Ten sprzęt po-
zwoli na prowadzenie zajęć 
piłkarskich z 32 osobową 
grupą młodych miłośników 
tej popularnej gry. 
 Zarówno posiadany sprzęt, 
jak i wielkie zaangażowa-
nie chłopców pozwoliłby na 
zgłoszenie w nowym sezonie 
piłkarskim najmłodszej dru-
żyny do rozgrywek ligowych 
trampkarzy. Na to jednak za-
braknie środków. Duże koszty 
związane są szczególnie z do-
wozami ewentualnej drużyny 
na mecze.
 Może znajdą się sponso-

Podczas pierwszego, w tym sezonie meczu na boisku w Brzostku, pożegnano oficjalnie 
długoletniego Prezasa LKS Brzostowianka Pana Edwarda Betleja. Przy wtórze gromkich 
braw kibiców syboliczną piłkę i puchar wraz z podziekowaniami  wręczali obecny Przezes 
J. Sarnecki, Członek Zarządu Bogdan Liszka i trener seniorów Krzysztof Chomiszczak.

Terminarz 
meczów juniorów 
w cyklu rozgrywek 
1997/98 (wiosna)

Drużyna 
seniorów 
rozegrała do 
czasu wydania 
gazety 
następujące 
mecze  
z wynikami:

Tarnowiec - Brzostowianka  0:1
Brzostowianka - Brzeźnica  3:4
Wadowice - Brzostowianka - przełożony
Czarnovia - Brzostowianka  1:1
Brzostowianka - Gryf Dębica 0:2

rzy, którzy wesprą działanie mające na celu wychowanie 
następców obecnie grających zawodników Brzostowianki? 
Zapraszamy do współdziałania.

W. Wojnarowski
Redakcja zaś obiecuje reklamę w gazecie.
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doń, – 3 miejsce – Artur kurek
II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
Juniorów – 3 miejsce – Artur kurek, 
– 4 miejsce – Grzegorz Magdoń, 
– 17 miejsce – Grzegorz Sarna, – 25 
miejsce – Arkadiusz Łukowicz, – 26 
miejsce – Damian Samborski
III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
Juniorów – 1 miejsce – Artur kurek, 
– 2 miejsce – Grzegorz Magdoń
Memoriał im. St. Jedlińskiego Ju-
niorów – 1 miejsce – Grzegorz 
Magdoń
Strefowy Turniej Klasyfikacyjny Ju-
niorów – 5 miejsce – Grzegorz 

Magdoń
Mistrzostwa Województwa Juniorów 
(single) – 2 miejsce – Grzegorz 
Magdoń, – 3 miejsce – Artur kurek, 
(gra podwójna) – 4 miejsce – Kurek 
– Magdoń, (gra drużynowa) – 2 miej-
sce – Kurek – Magdoń – Sarna, (gra 
mieszana) – 3 miejsce – Magdoń 
– Piotrowska
I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
Seniorów – 3 miejsce – leszek 
Prokuski, – 7 miejsce – Stanisław 
Magdoń, – 9 miejsce – Grzegorz 
Magdoń, – 17 miejsce – Rafał Błaś, 
– 21 miejsce – Artur kurek
II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
Seniorów – 5 miejsce – Grzegorz 
Magdoń, – 7 miejsce – Rafał Błaś, 
– 9 miejsce – leszek Prokuski, – 13 
miejsce – Artur kurek
III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
Seniorów – 4 miejsce – leszek Pro-

sce w tabeli, to wynik 
systematycznie do-
brej gry w całym se-
zonie (14 zwycięstw, 
1 remis, 1 porażka).
Uzyskanie awansu 
do II ligi nie jest je-
dynym osiągnięciem 
jakim mogą się po-

chwalić zawodnicy naszego klubu. 
Uczestnicząc w rozgrywkach organizo-
wanych przez Okręgowy Związek Teni-
sa Stołowego w Tarnowie na szczeblu 
województwa, jak też w rozgrywkach 
strefowych na szczeblu makroregionu, 

a nawet na szczeblu centralnym, nasi 
zawodnicy zajmowali czołowe miejsca 
w klasyfikacjach.
 I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
Młodzików – 6 miejsce – Grzegorz 
Nykiel
II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
Młodzików – 9 miejsce – Grzegorz 
Nykiel
Mistrzostwa Województwa Młodzików 
– 7 miejsce – Grzegorz Nykiel
I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
Kadetów – 17 miejsce – Grzegorz 
Nykiel
II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
Kadetów – 3 miejsce – Mateusz 
Potrzeba, – 8 miejsce – Grzegorz 
Nykiel
Mistrzostwa Województwa Kadetów 
– 3 miejsce – Mateusz Potrzeba
I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
Juniorów – 1 miejsce – Grzegorz Mag-

Informacja na temat działalności sekcji tenisa stołowego w sezonie rozgrywek 1997/98

II LIGA W BRZOSTKU

W “Wiadomościach Brzosteckich”  
nr 7 (20) z maja 1996 r. w rubryce 

sportowej podano informację na temat 
wyników uzyskanych przez sekcję tenisa 
stołowego w sezonie rozgrywek 1995/96, 
która mówiła, że drużyna “Brzostowianki” 

Brzostek w rozgrywkach VIII strefy III–ligi 
została sklasyfikowana na 8 miejscu w 
tabeli, co było największym osiągnięciem 
naszej sekcji w historii klubu. Stwierdzono 
też, że wywalczona pozycja w końcowej 
tabeli nie jest kresem możliwości sekcji i 
przyszły sezon rozgrywek będzie z pew-
nością jeszcze lepszy.
 W rok po tej obietnicy przyszedł czas 
aby stwierdzić, że została ona spełniona. 
W sezonie 1996/97 drużyna zakończyła 
rozgrywki na 5 miejscu. Ambicje drużyny 
sięgały jednak znacznie wyżej. Chciała ona 
włączyć się do walki o miejsce premiowane 
awansem do II–ligi.
 I wreszcie w sezonie 1997/98 marze-
nia zawodników, działaczy, sympatyków i 
przyjaciół klubu, a w szczególności sekcji 
zostały spełnione.
 W Gazecie Krakowskiej z dnia 1998.04.23 
mogliśmy z dumą przeczytać:
“Brzostowianka w II lidze”
Po rozegraniu 16 spotkań nasza drużyna 
uplasowała się na 1 miejscu w tabeli rozgry-
wek III ligi, a końcowa tabela przedstawiała 
się następująco:

 
 

Końcowy wynik rozgrywek, pierwsze miej-

Od lewej: J. Nykiel, R. Błaś, St. Magdoń, L. Prokuski, G. Magdoń, A. Kurek, St. Król
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kuski, – 7 miejsce – Rafał Błaś, – 9 
miejsce – Artur kurek, – 13 miejsce 
– Grzegorz Magdoń
Memoriał im. St. Jedlińskiego Seniorów 
– 2 miejsce – Stanisław Magdoń
Turniej Strefowy o Puchar Przeglądu 
Sportowego w kategorii Żaków – 1 
miejsce – Grzegorz Nykiel
Ogólnopolski Finał Turnieju o Puchar 
Przeglądu Sportowego w kat. Żaków w 
Ciechanowie – 8 miejsce – Grzegorz 
Nykiel.
 

Jak widać z powyższego zestawienia 
w każdej z kategorii wiekowych w 
czołówce województwa tarnowskiego 
zawsze było widać nazwiska naszych 
zawodników. Jednocześnie jako czołowi 
zawodnicy w województwie zaznaczają 
oni swą obecność w rozgrywkach strefo-
wych. W tym miejscu należy podkreślić 
duży sukces jaki odniósł najmłodszy za-
wodnik naszego klubu Grzegorz Nykiel, 
który w swojej kategorii wiekowej “Żak”, 
po przejściu eliminacji wojewódzkich 
i strefowych dotarł do finału ogólno-
polskiego turnieju o Puchar Przeglądu 
Sportowego w Ciechanowie i uplasował 
się na 8 miejscu.
 Pierwsze miejsce w III lidze zajęła 
drużyna pod nazwą Brzostowianka I. 
Naszą sekcję reprezentuje także druży-
na pod nazwą Brzostowianka II. Są to 
rezerwy drużyny pierwszej i zawodnicy 
występują począwszy od obecnego 
sezonu w rozgrywkach o mistrzostwo 
ligi okręgowej. Przed tą drużyną, na po-
czątku jej udziału w rywalizacji, nie sta-
wiano wysokich celów. Jednak sukcesy 
I drużyny zobowiązywały i mobilizowały 
do dobrej gry.
 Biorąc pod uwagę początki “kariery” 
zawodników bezpośredniego zaplecza, 
albo inaczej mówiąc “zmienników” kole-
gów z pierwszej drużyny, nie można było 
oczekiwać zbyt wysokich wyników. Jed-
nak jak na debiutantów w tej klasie roz-
grywkowej wypadli oni na miarę swoich 

możliwości i oczekiwań. Na 16 drużyn 
uczestniczących w rozgrywkach zajęli 
12 miejsce uzyskując w 11 meczach 
10 punktów. Możliwości tej drużyny są 
dużo większe, dlatego przyszły sezon 
powinien być tylko lepszy. Bezpośrednie 
zaplecze jak sama nazwa wskazuje nie 
może w znacznym stopniu odbiegać 
poziomem od poziomu gry I drużyny i 
temu celowi będzie podporządkowana 
praca szkoleniowa w sekcji.
W obecnej chwili sekcja nasza zrzesza 

17 czynnie grających za-
wodników, w tym jednego 
wypożyczonego na czas 
rozgrywek zakończonego 
sezonu od sąsiedniego klu-
bu SKS Smarżowa. Obec-
nie powraca on do ma-
cierzystego klubu. Czynni 
członkowie sekcji to:
żak – Grzegorz Nykiel
kadet – Mateusz Potrze-
ba
juniorzy – Grzegorz Mag-
doń, Grzegorz Sarna, 
Arkadiusz Łukowicz, Ar-
tur kurek, Damian Mi-
krut, Damian Samborski, 
krzysztof Spicha
seniorzy – Michał Zięba, 
Rafał Błaś, Józef Nykiel, 
Stanisław tyburowski, 

leszek Prokuski, Stanisław Magdoń, 
Stanisław król
 Biorąc pod uwagę przekrój wyników 
z zakończonego sezonu, można stwier-
dzić, że o wynikach sekcji decydowali 
w głównej mierze zawodnicy młodzi 
wspomagani przez starszych kolegów 
(a nie odwrotnie).
 Zaletą wszystkich zawodników, a 
zwłaszcza tych młodszych jest aktywna 
chęć udziału w treningach, co sprawia, 
że odpada problem braków kadrowych 
i postępów w szkoleniu. Aktywność i 
zaangażowanie są głównym powodem 
osiągnięcia przez naszych zawodni-
ków dobrych wy-
ników. Nie może 
być inaczej, bo 
tylko przez syste-
matyczną pracę 
można osiągać 
dobre rezultaty w 
każdej dziedzinie 
życia i dyscyplinie 
sportu.
 Wszyscy zwią-
zani z sekcją mają 
świadomość, że 
po wejściu do II 
ligi trudniej będzie 
o zwycięstwa, ale 
nie przestrasza 
to nikogo, a tylko 
motywuje do pra-
cy. Uważam, że 

Od  lewej: D. Samborski, G. Sarna, S. Król, A. Łukowicz,  
S. Tyburowski, M. Potrzeba, M. Zięba.

Artur Kurek

przy takim stanie osobowym sekcji dru-
żyna jest w stanie utrzymać się w gronie 
drugoligowców. Naszą grupę tworzyć 
będą drużyny z województw: tarnow-
skiego, krakowskiego, krośnieńskiego, 
nowosądeckiego, rzeszowskiego, prze-
myskiego. Do utrzymania się w II lidze 
potrzeba będzie oprócz zaangażowania 
zawodników wiele życzliwości i wsparcia 
nie tylko finansowego.
 Biorąc jednak pod uwagę stronę fi-
nansową to należy stwierdzić, że awans 
w znacznym stopniu podniesie koszty 
utrzymania sekcji. Mamy jednak nadzie-
ję, że i ten problem da się rozwiązać.
 W dotychczasowej działalności sek-
cja tenisa stołowego będąca “częścią” 
klubu LKS Brzostowianka utrzymywana 
była przez Urząd Gminy, ze środków 
budżetu gminy. W trakcie rozgrywek, 
sekcję wsparła też finansowo rada so-
łecka wsi Brzostek. Pomocy udzielała 
też dyrekcja Szkoły Podstawowej w 
Brzostku udostępniając nieodpłatnie 
salę gimnastyczną na czas treningów i 
zawodów.
 Wymienionym powyżej, jak również 
wszystkim innym, którzy w jakimś stop-
niu pomagali w działaniu sekcji, należą 
się słowa podziękowania. Podzięko-
wanie za dotychczasową pomoc niech 
będzie jednocześnie prośbą o konty-
nuowanie wspierania sekcji tenisowej. 
Zawodnicy postarają się za tę pomoc 
odwdzięczyć dobrymi jak dotychczas 
wynikami w rozgrywkach przyszłego 
sezonu.
 Zapraszamy wszystkich kibiców na 
mecze, które rozgrywane będą w Szkole 
Podstawowej w Brzostku obiecując, że 
przyniosą one wiele emocji, niezapo-
mnianych wrażeń, a przede wszystkim 
możliwość obejrzenia gry na wysokim 
sportowym poziomie. O każdym meczu 
rozgrywanym w Brzostku będziemy 
informować poprzez ogłoszenia na tab-
licach ogłoszeń.

S. Król
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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!
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⇒ Na klęczkach ma się nieco inny “punkt 
widzenia”.

⇒ Nie podobasz się sobie przy goleniu? Pomyśl 
o współpracownikach, którzy patrzą na ciebie 
codziennie całymi godzinami!

⇒ Co zostałoby z urzędów bez telefonów, fa-
xów, komputerów i pieczątek?

⇒ Mówić mało i źle jest nieszczęściem prosta-
ków; mówić wiele i źle jest zuchwalstwem 
głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęś-
ciem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest 
roztropnością mądrych.

A. CZECHOWSkI
BRZOSTEK 265

tel. (0-14) 68-30-362

• sadzonki drzewek i krzewów iglastych
• rośliny wieloletnie skalne i rabatowe
• ziemia uniwersalna kwiatowa
• podłoża do surfini

ZAPRASZAMY!

ROŚlINY OZDOBNE

POlSkA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA WEDŁUG PROJEktU 
PODZIAŁU kRAJU NA 12 WOJEWÓDZtW Z 18 MARCA 1998r.


