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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawsiu Brzo- 
steckim jako piąta w przyszłym powiecie dębickim, a druga 

po OSP Brzostek w naszej gminie - została włączona do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przyjęcie do tego 
systemu jest uwarunkowane spełnianiem przez zgłaszaną jed-
nostkę wysokich wymagań technicznych i sprawnościowych. 
Jest to również obietnica dofinansowywania działalności OSP 
z budżetu państwa. Jest to sytuacja korzystna i dla gminy, i 
dla samej wyróżnionej Jednostki.

Uroczyste włą-
czenie OSP w 
Nawsiu Brzo-
steckim odbyło 
się w dniu 28 
XI 98 r. W uro-
czystości udział 
w z i ę l i :  K o -
mendant Wo-
jewódzki Pań-
stwowej Straży 
P o ż a r n e j  w 
Tarnowie star-
szy brygadier 

Jedna z niewielu Władysław Janik, Zastępca 
Kmendanta Rejonowego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Dębicy aspirant sztabowy 
Józef Mądro, władze gmin-
ne: Przewodnicząca Rady 
Gminy U. Wojnarowska, 
Wójt Gminy L. Bieniek, Ko-
mendant Komisariatu Policji 
w Brzostku M. Boroń oraz 
gminne władze pożarnicze: 
Komendant Gminny OSP 
E. Kania, Prezes Zarządu 
Gminnego OSP J. Trojan, reprezentanci OSP w Brzostku. W 

komplecie stawili się człon-
kowie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Nawsiu Brzosteckim 
z seniorami na czele.
Swój wkład w przygotowanie 
uroczystości miały również 
żony strażaków, które przygo-
towały przyjęcie dla uczestni-
ków spotkania.
 Bezpośredni telefon do 
OSP Nawsie Brzosteckie

 6831998
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Pierwsza sesja Rady Gminy trze- 
ciej kadencji odbyła się 30 paź-

dziernika i zwołana była przez Prze-
wodniczącego Wojewódzkiego Sej-
miku Samorządowego. Podczas tej 
pierwszej i bardzo krótkiej sesji wy-
brano Przewodniczącego Rady tym 
razem, po raz drugi w krótkiej historii 
samorządu w nowym wydaniu, obra-
dom przewodniczyć będzie kobieta 
Pani Urszula Wojnarowska. 
 Następnie radni przystąpili do 
zmian statutu gminy. Zaproponowane 
zmiany miały na celu wzmocnienie 
funkcji kontrolnych Rady, wzmoc-
nienie pozycji Komisji Rewizyjnej. 
Najistotniejsze zmiany dotyczyły 
zmniejszenia liczebności Zarządu 
Gminy (likwidacja stanowisk płatnych 
członków zarządu i zastępcy wójta). 
Zmiany spowodują zmniejszenie 
kosztów utrzymania administracji i 
wymuszą zmianę organizacji pracy 
Urzędu Gminy. W propozycjach znala-
zły się również zmiany dopasowujące 
Statut do obowiązującego prawa. 
Zaproponowano zmniejszenie liczby 
stałych Komisji Rady. Rada prze-
głosowała zaproponowane zmiany i 
zmienione artykuły otrzymały nastę-
pujące brzmienie:
§ 17 Pierwszą sesję nowo wybranej 
rady gminy zwołuje Przewodniczący 
Sejmiku samorządowego w ciągu 7 
dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników 
wyborów do rad na obszarze całego 
kraju.
§ 22 Rada Gminy wybiera ze swego 
grona Przewodniczącego i jednego 
Wiceprzewodniczącego bezwzględną 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku składamy wszystkim czytelnikom "Wia-

domości" i mieszkańcom Gminy Brzostek najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pogody ducha i szczęścia rodzinnego.
 Nadchodzący rok będzie ważny dla naszego kraju  
i lokalnych społeczności w związku z wprowadzanymi 
reformami. Będą one niosły ze sobą wiele zmian.
 Życzmy sobie wspólnie roztropnych decyzji, determi-
nacji w ich realizacji, społecznej akceptacji i jak najwięcej normalności.
	 	 	 	 Przewodnicząca	Rady	Gminy	 	 	 	 	 Wójt	Gminy
    Urszula Wojnarowska      Leszek Bieniek

większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu 
Rady w głosowaniu tajnym.
§ 26 pkt 4 Komisja Społeczno-Oświa-
towa
a/ zdrowia i pomocy społecznej,
b/ porządku publicznego,
c/ oświaty i wychowania,
d/ kultury, kultury fizycznej i sportu.
§ 29 W skład Komisji Rewizyjnej 
wchodzą radni, z wyjątkiem radnych 
pełniących funkcję Przewodniczące-
go, Wiceprzewodniczącego oraz rad-
nych będących członkami Zarządu.
§ 32 W skład Zarządu Gminy wcho-
dzą: Wójt jako Przewodniczący 
Zarządu Gminy, jego nieetatowy Za-
stępca oraz 3 nieetatowych członków 
Zarządu.
§ 35 Na posiedzeniach Zarządu 
Gminy, na których rozstrzygane są 
sprawy sołectwa ma prawo uczest-
niczyć przedstawiciel właściwej rady 
sołeckiej.
§ 58 ... stosunek pracy z Wójtem 
nawiązuje Rada Gminy oraz określa 
jego warunki na wniosek Przewodni-
czącego Rady Gminy.
W Regulaminie Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy zmieniono 
§ 6 Posiedzenia Komisji zwoływane 
są przez Przewodniczącego Komisji 
według terminarza posiedzeń, a także 
w miarę potrzeby.
Po zmianie statutu przystąpiono 
do wyboru wójta. Zgłoszono tylko 
jednego kandydata mgr inż. Leszka 
Bieńka, który w tajnym głosowaniu 
uzyskał poparcie wszystkich członków 
Rady Gminy.

Następna sesja w dniu 13 listopa- 
da poświęcona była przede 

wszystkim wyborom: nieetatowego 
zastępcy Wójta, członków Zarządu, 
Przewodniczących stałych Komisji 
Rady oraz Komisji Rewizyjnej (skład 
nowo wybranych władz gminnych 
podajemy na str. 7)
 Przyjęto uchwałę w sprawie usta-
lenia wynagrodzenia dla Wójta oraz 
w sprawie zmian budżetu w 1998r.

Moim zdaniem
Pismo samorządu terytorialnego  

"Wspólnota" pisze w jednym z ostat-
nich numerów, iż "w czasie pierwszych se-
sji niech nie będzie egoistycznego triumfu 
zwycięzców nad zwyciężonymi, w złym 
duchu niezgody i rewanżu" taką też, przy-
jazną atmosferę starałam się wprowadzić 
od momentu przejęcia funkcji Przewodni-
czącego Rady Gminy. Temu celowi ma też 
służyć inne ustawienie stołów w sali obrad 
i kolejność zasiadania przy nich radnych 
oraz mieszkańców, pracowników UG i 
zaproszonych gości. 
 Mojej pracy w Radzie przyświeca też 
inna koncepcja radnego niż preferowana 
w radzie poprzedniej kadencji. Niezależnie 
z jakiego obozu pochodzi dany radny po 
pierwsze, powinnością jego jest służba 
całej społeczności lokalnej. Po drugie, 
szczególne obowiązki ma radny wobec 
wyborców z własnego okręgu wyborczego, 
ale również wobec tych, którzy na niego nie 
głosowali. A po trzecie, radny nie powinien 
czynić niczego, czego nie mógłby uspra-
wiedliwić i uzasadnić wobec społeczności 
lokalnej. Bo przecież jego postępowanie 
oraz opinie wpływają na reputację całej 
rady.
 Mam nadzieję, że również mieszkańcy 
będą brali aktywny udział w sprawowaniu 
władzy poprzez udział w zebraniach wiej-
skich, jak i zapytaniach składanych na 
ręce Przewodniczącej Rady Gminy. Ja zaś 
będę starała się o to, by każdy otrzymał 
odpowiedź w przewidzianym przez prawo 
terminie. W każdą środę od godz.900 w 
biurze rady w Urzędzie Gminy mogą Pań-
stwo interweniować osobiście. 

U. Wojnarowska

Konkurs internetowy
Aby poprawić wizerunek naszej gminy w  

internecie ogłaszam konkurs na gra-
ficzna oprawę strony internetowej Gminy 
Brzostek. Wszelkie dodatkowe informacje 
można uzyskać w każdą środę w Biurze 
Rady w Urzędzie Gminy.
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Wiek XVIII, a zwłaszcza XIX  
szczególnie tragicznie zapisał 

się w historii naszego narodu. Polska 
straciła niepodległość, kolejne powsta-
nia upadały. Wydawało się, że kraj nad 
Wisłą raz na zawsze zniknie z mapy 
Europy. Na szczęście wraz z rokiem 
1918 wróciła wolność. Od tego wy-
darzenia minęło już osiemdziesiąt lat, 
lecz wciąż pamiętamy o krzywdach, 
jakich doznała nasza Ojczyzna. Do-
ceniamy poświęcenie rodaków, którzy 
nie pozwolili zatracić się polskości. Nie 
zapomnieliśmy również, jak ważną rolę 
odgrywała w owych czasach literatura. 
Nic dziwnego, że utwory Adama Mi-
ckiewicza były zakazane. Któż bowiem 
lepiej od niego potrafił pisać o tym, co 
bliskie sercu każdego Polaka?!
 "Pan Tadeusz" to najbardziej zna-
ne dzieło Mickiewicza, które pisarz 
tworzył podczas pobytu w Paryżu. 
Zmęczony "hałasami Europy" (właśnie 
upadło powstanie listopadowe), pragnął 
pocieszyć siebie i wszystkich emigran-
tów - "w świecie nieproszonych gości" 
- wspomnieniem szczęśliwych lat:

"Jedna	już	tylko	jest	kraina	taka,
W	której	jest	trochę	szczęścia	dla

	 	 	 	 Polaka,
Kraj	lat	dziecinnych!	On	zawsze	

zostanie
Święty	i	czysty..."

"Jedna już tylko
jest kraina taka..."

Szanowni Czytelnicy!

Rozpoczęła się kolejna kadencja no- 
wych władz samorządowych wybra-

nych w dniu 11 października 1998 r.
 Przed nami szereg ważnych zadań, któ-
re musimy wykonać dla ogólnego dobra 
mieszkańców naszej Gminy.
 Z zadań inwestycyjnych należy prze-
de wszystkim dokończyć budowę sal 
gimnastycznych w Siedliskach Bogusz, 
Januszkowicach i Nawsiu Brzosteckim. W 
dalszej kolejności budowa kanalizacji w 
miejscowości Brzostek i wodociągów we 
wsiach: Brzostek, Zawadka Brzostecka i 
Klecie.
 Wszystkie te zadania wymagają ol-
brzymich nakładów finansowych.
 Przystępując do konstruowania bu-
dżetu na rok 1999 musimy zadbać o 
zabezpieczenie potrzeb we wszystkich 
dziedzinach naszego życia. Jednocześnie 
należy wiedzieć, że budżet roku 1999 
jest obciążony zobowiązaniami na kwotę 
około 300 tys. złotych (3 miliardy starych 
złotych) za już wykonane nawierzchnie 
bitumiczne na drogach.
 Licząc na Państwa zrozumienie wszyst-
kich trudności związanych z wprowadza-
niem reform: administracyjnej, oświa-
towej, służby zdrowia i ubezpieczeń 
społecznych zwracam się z prośbą o 
zgłaszanie propozycji rozwiązań w tych 
zakresach, tak, aby konieczne reformy 
przebiegały sprawnie i w jak najmniej-
szym stopniu utrudniały załatwianie 
spraw mieszkańcom.
 Należy również zadbać o wizerunek 
Gminy w oczach turystów. Oprócz ko-
niecznej odnowy przystanków wzdłuż 
drogi krajowej chcemy ustawić tablice 
informacyjne na granicy Gminy. Wszyst-
kich lokalnych artystów proszę o przedsta-
wienie swoich propozycji w tym zakresie 
do końca br. Najlepsza praca otrzyma 
szansę realizacji w roku przyszłym.
 Kończąc chciałbym  wszystkim miesz-
kańcom w imieniu Zarządu Gminy złożyć 
życzenia spokojnych  i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 1999 Roku.

L. Bieniek

 I tak powstała historia mówiąca 
"o harmonii dawnego życia, o sile 
wspólnoty, pięknie tradycji i urodzie 
ziemi ojczystej" (A. Witkowska). 
Istotną sprawą jest poczucie przy-
należności narodowej. Autor "Pana 
Tadeusza" apeluje, by nie naśladować 
ślepo wzorów z Zachodu, ponieważ 
obowiązkiem każdego z nas jest zacho-
wać odrębność polskiej kultury. Może 
właśnie na tym powinien polegać 
współczesny patriotyzm?...
 11 listopada przypomnieniem na-
jistotniejszych fragmentów polskiej 
epopei narodowej młodzież uczciła 
zarówno Święto Niepodległości, jaki 
i przypadającą w tym roku dwusetną 
rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. 
Alicja Kolbusz, Anna Lisowska, Mo-
nika Słupek - licealistki oraz Joanna 
Dziedzic, Lidia Czech i Wiktor Wy-
piór - uczniowie szkoły podstawowej 
zaprezentowali najbardziej przesycone 
polskością urywki Mickiewiczowskie-
go dzieła. Młodzi artyści występowali 
w strojach charakterystycznych dla 
XIX wieku. Nastrój podkreślała de-
koracja sceny GOK-u. Podkład mu-
zyczny opracował Józef Parat, a nad 
całością czuwały polonistki ze Szkoły 
Podstawowej w Brzostku.

U. K.

11	 listopada	w	dniu	Święta	Niepodległości	 po	uroczystej	Mszy	 św.	w	
kościele	parafialnym	w	Brzostku,	uczestnicy	uroczystości	złożyli	kwiaty		
i	wieńce	pod	pomnikiem	i	tablicami	pamiątkowymi.	
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Powódź 1997r. w zlewni górnej Wi 
słoki charakteryzowały gwałtowne 

przybory, wzrosty stanów wód i wystę-
powanie z koryt małych cieków, powo-
dujące znaczne zniszczenia, podczas 
gdy rzeki duże, mimo wysokości fali 
przekraczających stany alarmowe po-
zostawały w korytach lub rozlewały się 
w międzywalu. Podobny przebieg miała 
powódź w zlewni Wisłoki.
 Wpływ zjawisk powodziowych na 
stan sanitarny rzeki był ograniczony, 
gdyż już w okresie przedpowodziowym 
wody na odcinku od Jasła do ujścia do 
Wisły nie odpowiadały normom. Fale 
powodziowe niosące zanieczyszczenia 
spowodowały jedynie wzrost wskaźni-
ków norm dopuszczalnych dla wyma-
ganych klas czystości. Dla przykładu, w 
miesiącu lipcu, normy dopuszczalne dla 
II klasy czystości zostały przekroczone: 
w punkcie poniżej Jasła - 25 000 razy, 
w punkcie poniżej Dębicy - 250 razy.

Ocena ogólna rzeki, na którą składają 
się ocena fizyko-chemiczna i bakteriolo-
giczna przedstawiała się następująco: 
	na 163,6km długości rzeki Wisłoki 

brak jest wód odpowiadających I i II 
klasie czystości,

	wody III klasy stanowiły 61,6 km
	wody pozaklasowe stanowiły 102 

km
 Powódź roku 1997 wykazała, że na 
jakość wód Wisłoki największy wpływ 
ma nieuporządkowana gospodarka 
ściekowa w małych miejscowościach 
położonych na obszarze zlewni stąd 
też konieczne jest podjecie skutecz-
nych, skoordynowanych działań, które 
przyniosą efekt w postaci ograniczenia 
nieoczyszczonych ścieków socjalno-by-
towych do wód Wisłoki i jej dopływów.
 Wśród organizmów bytujących w 
wodach Wisłoki dominację, tak pod 
względem liczebności gatunkowej jak 
i osobniczej, uzyskały okrzemki. Obok 

nich występują jednak organizmy wód 
silnie i średnio zanieczyszczonych, 
takie jak eugleniny, nieliczne sinice, 
ameby, wiciowce, ale także pojawiają się 
organizmy charakterystyczne dla wód 
czystych, m.in. sprężnice i orzęski.
 Okres powodzi spowodował w hydro-
biologii Wisłoki ciekawe, krótkotrwałe 
zjawiska. W sierpniu, w środkowym 
biegu rzeki odnotowano liczną obecność 
okrzemki charakterystycznej dla bardzo 
czystych wód płynących. Okrzemki te 
przyniesione przez fale powodziowe z 
górnego odcinka rzeki pojawiły się w 
biegu środkowym, lecz nie przetrwały 
tam, gdyż środowisko wodne było dla 
nich zbyt zanieczyszczone. W dolnym 
biegu już nie stwierdzono ich obecności. 
Ocena hydrobiologiczna pokrywa się z 
oceną według wskaźników fizyko-che-
micznych, a zróżnicowanie gatunkowe 
organizmów bytujących w rzece na 
poszczególnych jej odcinkach odzwier-
ciedla zmiany w jakości środowiska 
wodnego, powodowane narastaniem 
ilości zanieczyszczeń (głównie organicz-
nych i biogennych) w wodach Wisłoki, 
wzdłuż jej biegu.

Ocena stanu czystości 
wód rzeki Wisłoki

Uczniowie ze szkoły w Nawsiu Brzo- 
steckim już po raz piąty przystąpili 

do akcji "Sprzątania Świata". Akcję prze-
prowadziliśmy 18 września przy pięknej, 
słonecznej pogodzie. Akcja rozpoczęła 
się apelem, podczas którego uczniowie 
zostali zapoznani z zasadami bezpie-
czeństwa i planem sprzątania. Każda 
klasa pod opieką swojego wychowawcy 
udała się na wyznaczony teren, aby 
oczyszczać go ze wszelkiego rodzaju 
śmieci.
 Nasza szkoła w tym roku przystąpiła 
do konkursu organizowanego przez 
WCEE w Tarnowie na "Fotograficzną 
dokumentację akcji Sprzątanie Świata". 
Nasze starania uwieńczono nagrodą 
pieniężną w wysokości 200 zł. Kwota ta 
została przeznaczona na wzbogacenie 
biblioteki szkolnej, która w tym roku 
obchodzić będzie 90 lecie powstania.
 Nagrodę odbierało trzech uczniów z 
kl. VI - E. Żyra, K. Berrahal i S. Grygiel. 
Uczniowie wraz z prowadzącym nauczy-
cielem wzięli udział w interesującym 
seminarium zorganizowanym przez 
pracowników Wojewódzkiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej.

D. Ramut

Nagroda
za sprzątanie

Organizm ludzki do normalnego  
funkcjonowania - by ciśnienie utrzy-

mywało się w normie - potrzebuje wielu 
substancji, których dostarczają warzywa 
i zioła. Dlatego worek fasoli, worek gryki, 
worek grochu, beczka kapusty, wielka 
faska słoniny, kilka wieńców cebuli i 
czosnku powinno być pod ręką każdej 
kucharki i gospodyni, by mogła z nich 
przyrządzać różne smaczne i odżywcze 
potrawy.
 FASOLA - to ogromna kopalnia fosfo-
ru, magnezu, kobaltu, błonnika, białka 
roślinnego, przeciwciał zwalczających 
kamicę nerkową i wątrobową. Magnez 
zapobiega powstawaniu kryształów 
szczawianowych wapnia. Źródłem tych 
składników jest także czarna rzodkiew 
i czerwona rzodkiewka na wiosnę. Kto 
wiosną zjada pęczek czerwonej rzod-
kiewki razem z liśćmi na dzień, ten nie 
wie, co to zmęczenie. 
 By zapobiec niskiemu ciśnieniu, 
migrenowym bólom głowy, a także cuk-
rzycy, kamicy nerkowej i wątrobowej, 
należy 2 razy w tygodniu jeść fasolę. 
Groch posiada te same składniki co fa-
sola, ponadto jeszcze żółty fosfor, który 
doskonale działa na pamięć. Posiada 

także drogocenne substancje chro-
niące organizm przed reumatyzmem, 
zapobiega poceniu się, wyczerpaniu 
psychicznemu, osłabieniu pamięci. Kto 
je grochówkę nie choruje na grypę.
 Fasolę i groch należy gotować z 
dodatkiem kminku wtedy nie ma obawy 
o gazy. 
 Sposób gotowania: fasolę wymyć, 
przebrać, zalać ciepłą wodą: ćwierć 
garnka fasoli, pół garnka wody, wsypać 
sporą uncję kminku, nakryć pokrywką, 
owinąć ręcznikiem albo poduszką i 
niech to przez noc pęcznieje. Rano, w 
tej samej wodzie, w której fasola mokła, 
postawić na kuchni, bez solenia, włożyć 
dużą łyżkę lub więcej - zależnie od licz-
by osób -  masła i gotować aż popęka, 
koniecznie pod przykryciem. Pół garnka 
musi być pary - bo jeżeli otworzy się 
garnek z fasolówką, to można ją już psu 
na budę wylać - razem z parą ucieknie 
wszystek fosfor. Ucieknie także wita-
mina D1, która jest odpowiedzialna za 
nerwy i perystaltykę jelit. Uchowaj Boże 
braku wit. B1, bo wtedy powstaje ostra 
choroba korzonków nerwowych, którą 
leczy się wit. B1 i B6. 

Cdn.

Rady Praktyczne dr Jana Granda
Bonifratra z Kalwarii Zebrzydowskiej
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Ze Skurowej rodem

cd.

W pracy kapłańskiej
Po pogrzebie pojechałem zaraz na  

pierwszą posadę, którą mi wła-
dza duchowna naznaczyła W Mości-
skach, w parafji 12.000, gdzie obok 
proboszcza był wikarym mój kolega X. 
Jan Kobak, obecnie proboszcz w Słoci-
nie pod Rzeszowem. Były to miłe chwile. 
Pracy dość, ale co wieczór rozmowy 
z kochanym do dziś kolegą i czytanie 
duchowne, czasem praca naukowa.
 Gdy zaczęto myśleć o budowle 
kościoła w Trzcieńcu, dziś już posta-
wionego, mnie wybrano skarbnikiem 
i w pół roku jakąś kwotę zebrałem i 
oddałem komitetowi. Po roku bowiem 
przeniesiono mnie do Rudnika nad 
Sanem na wikarego a zarazem do semi-
narjum nauczycielskiego. Tam również 
dobre zastałem stosunki, pracowałem 
z dwoma swoimi kolegami, a w mieście 
byłem prezesem Kasyna mieszczań-
skiego, które z długów wyprowadziłem 
i postawiłem na nogi w dwóch latach, 
choć objąłem w spadku 29 członków, 
płacących po 20 groszy i 1500 koron 
austrjackich długu.
 W roku 1912 przeniesiony zostałem 
do gimnazjum, w którem się wychowy-
wałem tj. do Jasła ale tam przebywałem 
tylko rok.
 Zacząłem się wtedy uczyć do dok-
toratu. Po roku przeniesiony zostałem 
do Rzeszowa, również do gimnazjum, 
gdzie przebyłem rok na pracy w szkole 
i nad sobą, gdzie dalej robiłem doktorat 
mimo obowiązków w szkole i licznych 
zajęć związanych z kierownictwem Bur-
sy, w której się wychowują głównie syno-
wie rolników, a liczba ich dochodziła do 
80. W chwilach wolnych nawiedzałem 
Najświętszy Sakrament w kaplicy i to 
było największą moją radością.
 W roku 1914 udałem się do Ziemi 
Świętej, w której zwiedziłem miejsca 
święte. Największe wrażenie zrobił na 
mnie kościół Zwiastowania Najświętszej 
Marji Panny w Nazarecie zbudowany 
nad domkiem Matki Najświętszej. Nie 
wiem, co się działo w mej duszy, gdym 
odprawiał Mszę św. na tem miejscu, 
gdzie stanął Anioł Gabrjel i przemawiał 

Wielkie rzeczy uczynił mi Pan
	 W	tym	cyklu	przedstawiamy	szczególne	osoby	pochodzące	z	terenu	naszej	
gminy.	W	obecnym	numerze	prezentujemy	zapomnianą	niesłusznie	postać	
ks.	dr	Józefa	Jałowego.	Przytoczony	tekst	pochodzi	z	manuskryptu	z	roku	
1934.	Są	to	wspomnienia	autora	z	okazji	25	lecia	Jubileuszu	Kapłańskiego.	
Zachowano	ówczesną	ortografię	i	gramatykę.

w pokorze do Matki Zbawiciela, prosząc 
Ją o przyjęcie godności Bożej Rodziciel-
ki.
 Potem zwiedziłem Kanę Galilejską, 
gdzie Pan Jezus przemienił wodę na 
wino. W Jerozolimie zaś, gdzie byliśmy 
9 dni, najdłużej się modliłem na grobie 
Pana Jezusa; tamże odprawiłem Mszę 
św. o godzinie 3-ciej w nocy, byłem 
także na Getsemani, gdzie Pan Jezus 
się krwawym potem pocił, gdzie rów-
nież miałem Mszę świętą, przeszedłem 
drogę krzyżową, którą ongiś przeszedł 
sam Zbawiciel, jeno on z krzyżem na 
ramionach, a ja bez krzyża; byłem 
na Górze Oliwnej, z której Pan Jezus 
wstępował do Nieba. W Betlejem, dokąd 
z Jerozolimy udaliśmy się, w grocie, 
gdzie się Pan Jezus urodził, odprawiłem 
Mszę świętą, na ołtarzu, postawionym 
w miejscu, gdzie stali Trzej Królowie.
 Kiedyśmy byli na Karmelu, wtedy 
doszła nas wieść, że arcyksiążę Ferdy-
nand Franciszek został w Seraje wie, w 
Bośni zamordowany, co też było powo-
dem wojny. Wróciwszy z Ziemi Świętej 
przez Tryest i Wiedeń, zastałem kraj w 
wielkim podnieceniu, za 15 dni też była 
mobilizacja.
 Zgłosiłem się do Legjonów do Kra-
kowa, ale żem odpowiedzi nie otrzymał, 
przeto wyjechałem do Przeczycy do 
księdza Konopackiego, bo w szkołach 
zajętych przez wojsko nauki nie było.
Ks. Konopacki zachęcał mię do przy-
jazdu do Przeczycy, mówiąc: "Tu mo-
skale napewno nie przyjdą". Niestety 
i do Przeczycy przyszli, przedtem zaś 
Austrjacy obsadzili wszystkie wzgórza 
nad Wisłoką.
 Wtedy moja matka, ile tylko miała pie-
niędzy, wręczyła mi do ręki i rzuciwszy 
mi się na szyję, kazała uciekać, abym 
gdy oni zginą w domu, jeszcze mógł żyć, 
tembardziej, że brat Michał i dwaj moi 
szwagrowie poszli już na wojnę. O bra-
cie zaś przyszła właśnie wieść w połowie 
sierpnia r. 1914 z pola walki, że zginął w 
bitwie, co jednak okazało się nieprawdą, 
ale aż po pół roku. Brat został zabrany 
do niewoli rosyjskiej, z której jednak już 
nie wrócił, bo umarł na tyfus w roku 1919 
i jest pochowany w Tomsku na Syberji, 
jak to już wyżej wzmiankowałem.

Ale Bóg dopuścił i to zmartwienie, abym 
lepiej rzeczy niebieskie zrozumiał, a 
mianowicie, iż chwilowo tylko mamy 
przebywać na tej ziemi, a stale dążyć do 
nieba, gdzie tylu Pan Jezus już umieścił 
i posady im obmyślił i zabezpieczył.
Opuściwszy zatem Przeczycę, poszed-
łem na piechotę do Sącza (12 mil), 
stąd pojechałem koleją do Białej, a że 
Moskale się dalej posuwali, pojechałem 
do Wiednia i tam odprawiając Mszę 
św. w izdebce, w której mieszkał św. 
Stanisław Kostka, obecnie zamienionej 
na kaplicę przebyłem aż do 15 maja 
na wyższych studjach, na które mi ze-
zwolił na czas wojny X. Biskup Pelczar  
(† 1924), przypadkowo spotkany we 
Wiedniu, w swej drodze do Rzymu.
 Niestety tam ciężko chorowałem 
wskutek ustawicznej troski, co się dzieje 
z rodzicami, których zostawiłem w Sku-
rowej, w której to okolicy szalała, dwa 
razy, a to w grudniu 1914 i maju 1915 
r. mordercza bitwa. Wtedy to kilka do-
mów się spaliło, Wisłokę wojsko w bród 
sforsowało wśród gradu kul, a sąsiedni 
Brzostek prawie doszczętnie spłonął. 
Ocalał jednak kościół Przeczycki, który 
obroniła Matka Boska.
 Wtedy także 15 maja zostałem 
powołany do wojska, w którem jako ka-
pelan służyłem najpierw na Węgrzech, 
w Przemyślu, a potem w Jarosławiu, 
Wiedniu i Rzeszowie, gdzie też zastał 
mnie rozkład Austrji, a powstanie Polski. 
Przy wojsku polskiem służyłem tylko trzy 
miesiące wreszcie. wróciłem do szkoły 
w roku 1919, do swego gimnazjum, 
które opuściłem w roku 1914.
Obok pracy w gimnazjum, w szpitalu 
wojskowym, w wojsku, gdzie i potem 
zastępowałem kapelana, jeździłem czę-
sto do Przeczycy, do X. Konopackiego. 
Niestety niedługo to było, albowiem w 
roku 1920 w marcu obydwaj księża w 
Przeczycy na tyfus plamisty umarli.
 Ponieważ nieraz mówiliśmy z ks. 
Konopackim, jakby podnieść cześć 
Matki Boskiej w Przeczycy, przeto, gdy 
on umierając, zlecił mi Da łożu śmierci 
tę troskę, zająłem się jak umiałem 
koronacją i wspólnie z X. Stanisławem 
Machnikiem proboszczem w Przeczycy 
a następcą X. Konopackiego i z szam-
belanem Ojca św. Piusa XI p. Włodzi-
mierzem Kaczorowskim, dokonałem 
koronacji w Przeczycy w roku 1925. 
Było na niej trzech biskupów: śp. X. 
Karol Fiszer, biskup sufragan przemyski 
(† 1931) jako koronator,  śp. X. Leon 
Wałęga, biskup tarnowski († 1933), X. 
Dr. Edward Komar, biskup sufragan 
tarnowski.
 Wtedy to za pośrednictwem mej sio-
stry Małgorzaty Nawracaj z Awondale 
z Chicago jakoteż ciotecznej siostry 
Wiktorji Czekaj (4629 Springfield Ave 
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Chicago), pana Jana Berka i wielu 
innych uzbierałem w Stanach Zjedno-
czonych pewną kwotę, którą obróciłem 
na korony srebrno - złote dla Matki 
Boskiej, oraz na wydatki koronacyjne. 
Parafja Przeczycka nie szczędziła także 
ofiar. Niestety te korony skradli złodzieje 
w roku 1933 w lipcu, ale podrzucili je 
potem w Brzostku na posterunku tak, 
że w dniu 12 listopada 1933 r odbyła 
się powtórna koronacja, zorganizowana 
już przez X. Proboszcza Stanisława 
Machnika i szambelana Kaczorow-
skiego, bez mojego żywszego udziału 
wskutek zajęć szkolnych w Rzeszowie. 
Koronacji drugiej dokonał w asystencji 
ks. biskupa sufragana Edwarda Komara 
nowy arcypasterz diecezji tarnowskiej X 
Dr. Franciszek Lisowski, bo od r. 1925 

parafja Przeczycka należy do diecezji 
tarnowskiej. 
 Następne lata zabierają mi różne 
prace. I tak przez 6 lat a to od 1919-
1925 przebywałem w Przeczycy, gdzie 
obok pracy duchownej postarałem się 
o odmalowanie kościoła, na co dąłem 
ze swych zaoszczędzonych pieniędzy 
7.000 złotych a 500 dol. z ofiar, zebra-
nych w Ameryce. Potem w Rzeszowie 
nie brakło mi czynności. Pomagałem ks. 
Dr. Turkowskiemu w zbieraniu składek 
na restaurację kościoła gimnazjalnego 
i jeździłem z kazaniami po diecezji, 
zbierając składki na odnowienie kościoła 
poreformackiego, ongiś Reformatów, 
potem zamienionego przez Austrję w r. 
1816 na magazyn, a oddanego znowu w 
r. 1922 wojskowości na kościół garnizo-

nowy. Po powrocie z Ameryki w r. 1928, 
pożyczyłem X. kapelanowi Kisielowi 
10.000 zł, które umożliwiły wreszcie 
ostateczne zremontowanie i oddanie 
kościoła na użytek wojska i publiczności 
w dniu WW. Świętych r. 1928.
 Troską swą objąłem też i Stowarzy-
szenie sług św. Zyty i aby zapewnić mu 
rozwój, umożliwić tym pracownicom na 
starość schronienie i opiekę, kupiłem 
dla nich dom i morgę pola i odstąpiłem 
plac na inne zbożne przeznaczony cele 
a przez siebie nabyty.
 Pracowałem również jako moderator 
Sodalicji Pań (od r 1922) i jako mode-
rator Panien, Towarzystwa przez siebie 
założonego w r. 1929.

cdn.

I nagroda dla ks. Bogdana Stanaszka

Godny kontynuator
Muzeum Okręgowe 

w Sandomierzu 
zorganizowało pierwszą 
edycję Ogólnopolskiego 
Konkursu Nagrody im. 
Aleksandra Patkowskiego 
- pierwszego polskiego 
regionalisty (fot.	obok).
 Celem konkursu jest 
inspirowanie i konty-
nuowanie działań wzo-
rowanych na dorobku i 
osiągnięciach Aleksandra 
Patkowskiego. Rozwija-
nie badań z zakresu kultury regionu, regionalnej twórczo-
ści i stowarzyszeń regionalnych, osób indywidualnych i 
organizacji podtrzymujących tradycje regionu.
 Nagrodę przyznaje się za prace będące wybitnymi 
osiągnięciami w dziedzinie regionalizmu oraz za działal-
ność popularyzatorską w tym zakresie.
 Nagroda jest fundowana przez Muzeum Okręgowe w 
Sandomierzu przy współudziale innych zainteresowanych 
instytucji centralnych i regionalnych. Przyznawana jest 
w formie okolicznościowego medalu oraz dwóch nagród 
pieniężnych I i II stopnia.
 Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Brzostek 
postanowiło zgłosić kandydaturę ks. Bogdana Stanaszka 
jako osoby spełniającej wszystkie wymogi regulaminowe. 
Wszystkie wydawnictwa autorstwa ks. Bogdana wysyłane 
do oceny jurorów stanowiły pokaźną paczkę i choć mie-
liśmy świadomość osiągnięć naszego kandydata to nie 
byliśmy przekonani o możliwości odniesienia takiego 
sukcesu.
 Jurorzy docenili długoletnią pracę i przyznali ks. 
Bogdanowi Stanaszkowi nagrodę I stopnia. Dodatkową, 
specjalną nagrodę dla ks. Stanaszka ufundował również 
Burmistrz Miasta Sandomierza.
 Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 29 października 
1998 r. w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu.

Z życia KGW Brzostek
W dniu 19. XI 1998r. w Domu Kultury w Brzostku odbyło  

się spotkanie członkiń Koła Seniora "Niezapominajka" 
w Jaśle z seniorkami naszego brzosteckiego Koła Gospodyń. 
Inspiratorką spotkania była Pani Genowefa Szerląg, długoletnia 
instruktorka do spraw Kół Gospodyń Wiejskich w dawnym 
powiecie jasielskim, przez co związana była z naszym Kołem. 
Głównym tematem spotkania były wspomnienia "Sybiraczek". 
Swoimi przeżyciami na "nieludzkiej ziemi" podzieliły się Panie 
Stanisława Czarkowska i Krystyna Mastowicz, których ojcowie 
zginęli w Katyniu oraz Barbara Powroźnik, autorka książki "Mię-
dzy nocą rozpaczy a świtem nadziei". Książka ta jest obszernym 
pamiętnikiem (332 s.) opartym na wspomnieniach, listach, do-
kumentach i fotografiach. Autorka urodzona na Nowogródczyź-
nie została wraz z rodziną wywieziona w 1940 roku w okolice 
Archangielska skąd wróciła do Polski po sześciu latach tułaczki. 
Aby wczuć się w atmosferę wspomnień wystarczy przeczytać 
dedykację: "Umierającym z głodu, mrozu i tęsknoty na bezkres-
nych przestrzeniach ZSRR..." KGW w Brzostku otrzymało tę 
książkę na pamiątkę spotkania, a wszystkie członkinie kupiły ją 
dla siebie i swoich rodzin.

 E. Czechowska 

Listopadowe refleksje
Rudobrunatny zeschły liść
Listopadowym wiatrem gnany
I nam tam trzeba będzie iść
Do naszych ukochanych

Bo każdy życia dzień
Przeszłość odsuwa w cień
A każda miniona chwila
Do wieczności nas zbliża

A kiedy nas Panie, 
ziemskich pielgrzymów zawiedziesz
I z włodarstwa naszego
nam sprawę zdać każesz
Racz sprawić, byśmy 
Miłosierdziu twemu się zawierzyli
I w bezmiarze wiekuistej światłości 
ujrzeli Naszych ukochanych
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Brzostek z Zawadką 1714 1073 1071 1051 20 62,6%
Klecie 448 254 252 247 5 56,7%
Bukowa 395 239 239 230 9 60,5%
Januszkowice 628 332 332 317 15 52,9%
Opacionka 322 182 182 178 4 54,8%
Nawsie Brzosteckie 741 455 455 438 17 61,4%
Wola Brzostecka 351 153 153 146 7 43,6%
Kamienica G. z Bączałką 739 482 482 471 11 65,2%
Grudna Górna 440 300 297 288 9 68,2%
Grudna Dolna 320 184 184 176 8 57,5%
Smarżowa z Głobikówką 788 305 304 293 11 38,7%
Siedliska Bogusz 738 432 432 389 43 58,5%
Gorzejowa 531 237 237 225 12 44,6%
Kamienica Dolna 371 227 227 224 3 61,2%
Przeczyca 500 290 290 271 19 58,0%
Skurowa 294 172 166 160 6 58,5%

Ogółem w gminie: 9320 5317 5303 5104 199 57,0%

Wyniki wyborów
do powiatu
w gminie Brzostek

SKŁAD OSOBOWY ZArZĄDU GMINY
1. Bieniek Leszek - przewodniczący
2. Baran Weronika
3. Skórska Zofia
4. Sudoł Jan
5. Szczepkowicz Piotr

 Przedstawicielami Gminy z Związku Gmin "Wisłoka" zostali 
Wójt Leszek Bieniek i Przewodniczący Komisji Infrastruktury Tech-
nicznej Mariusz Grygiel.
 W Spółce Akcyjnej "Telekomunikacja Dębicka" Radę Gminy 
reprezentować będą Wójt Leszek Bieniek i Zastępca Przewodni-
czącej Rady Gminy Jerzy Stasiowski.

SKŁAD OSOBOWY
STAŁYCH KOMISJI rADY GMINY

Komisja rolnictwa i rozwoju Gospodarczego 
Gminy

1. Raś Zbigniew - przewodniczący
2. Pacana Edward
3. Chajec Ryszard
4. Pietrucha Stanisław
5. Kolman Stanisław
6. Juszkiewicz Bolesław
7. Pacana Janusz
8. Sołtys Ryszard

Komisja Planowania i Budżetu Gminy
1. Ptaszek Marian - przewodniczący
2. Stasiowski Jerzy
3. Wojnarowska Urszula
4. Smagacz Zbigniew
5. Zegarowski Krzysztof
6. Gorczyca Krzysztof
7. Olszewska Jadwiga
8. Rozwadowska Maria

Komisja Infrastruktury Technicznej
1. Grygiel Mariusz - przewodniczący
2. Dziadura Józef
3. Kmiecik Jerzy
4. Pietrucha Stanisław
5. Zegarowski Krzysztof
6. Kobak Józef
7. Potrzeba Jerzy
8. Woskowicz Emil

Komisja Społeczno-Oświatowa
1. Gąsior Elżbieta - przewodnicząca
2. Wojnarowska Urszula
3. Sobieraj Kazimierz
4. Stasiowski Jerzy
5. Grodzka Zofia
6. Piątkiewicz Zofia
7. Wójtowicz Stanisław
8. Nosal Józef

PO WYBOrACH SAMOrZĄDOWYCH
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Skórska Zofia
lat 47, zam. Brzostek

Baran Weronika
lat 40, zam. Brzostek

Raś Zbigniew
lat 47, zam. Brzostek

Grodzka Zofia
lat 40, zam. Wola Brz.

Grygiel Mariusz 
lat 33, zam. Klecie

Chajec Ryszard, Józef
lat 29, zam. Opacionka

Gąsior Elżbieta
lat 55, zam. Siedliska B.

Ramut Włodzimierz
lat 43, zam. Skurowa

Ptaszek Marian, Józef
lat 44, zam. Kamienica D.

Kolman Stanisław, Jan
lat 38, zam. Przeczyca

Czekaj Jan
lat 42, zam. Gorzejowa

Dziadura Józef
lat 57, zam. Bączałka.

Kmiecik Jerzy
lat 37, zam. Głobikówka

Pacana Edward
lat 49, zam. Kamienica G.

Pietrucha Stanisław
lat 54, zam. Grudna G.

Smagacz Zbigniew
lat 42, zam. Grudna D.

rADNI rADY GMINY W BrZOSTKU
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Sobieraj Kazimierz
lat 72, zam. Bukowa

Wojnarowska Urszula
lat 38, zam. Brzostek

Sudoł Jan
lat 49, zam. Nawsie Brz.

Zegarowski Krzysztof 
lat 38, zam. Nawsie Brz.

Szczepkowicz Piotr
lat 33, zam. Siedliska B.

Stasiowski Jerzy
lat 25, zam. Januszkowice

Przebięda Maria
lat 38, zam. Brzostek

Kita Władysław
lat 47, zam. Jodłowa

Grzesiakowski Grzegorz
lat 33, zam. Kamienica D.

Bieniek Leszek
lat 41, zam. Brzostek

RADNI RADY  
POWIATU W DĘBICY  
Z OKGrĘGU Nr 3  
(GMINA BrZOSTEK - JODŁOWA)

Z listy nr 2 "AWS"

Z listy nr 4 "Przymierze 
Społeczne: PSL-UP-KPEir"

Chmura Jan
lat 58, zam. Grudna Górna

(zgodnie	z	życzeniem	radnego	nie	zamieszczamy	fotografii)

Wójcik Jerzy
lat 59, zam. Dębica

(redakcja	nie	dysponuje	fotografią)

Radni z listy AWS serdecznie  
dziękują wyborcom za obdarze-

nie ich zaufaniem podczas wyborów 
samorządowych.
 Mamy nadzieję, iż nasza praca 
będzie spełnieniem pokładanych w 
nas nadziei i oczekiwań, i przede 
wszystkim służyć będzie rozwojowi 
naszej gminy.
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Jeśli w kolorowej kopercie dostajesz  
niewiarygodnie korzystną ofertę:

- super wygranej,
- tanich wyjazdów wakacyjnych,
- kremów, maści, specyfików odchu-

dzających,
- stałego źródła dodatkowych docho-

dów,
- pewnego interesu, który na pewno 

wypali,
- zrealizowania marzeń dzięki pomocy 

znanego jasnowidza lub wróżki.
Jeśli oferta (w prasie, telewizji lub na 
dostarczonej Ci ulotce) namawia Cię 
do zadzwonienia pod numer telefonu 
zaczynającego się na: 0 700...
 Nie znaczy to, że każdą ofertę i kata-
log masz wyrzucać do kosza. Pamiętaj 
tylko, że wśród uczciwych, istnieją także 
firmy, które pragną tylko i wyłącznie 
Twoich pieniędzy, nic Ci w zamian nie 
oferując.
 Aby nie dać się nabrać, najlepiej 
nauczyć się rozpoznawać sygnały 
ostrzegawcze.
Oto niektóre powszechnie używane 
zwroty, które powinny wzbudzić Twoją 
czujność:
“Jeśli kupisz nasze produkty otrzy-
masz wspaniały darmowy prezent”
Zastanów się czy naprawdę chcesz mieć 
te produkty i czy nie są one przypadkiem 
kilkakrotnie droższe niż w najbliższym 
sklepie. Sprawdź czy nie ma informacji 
podanej drobnym drukiem uzależniają-
cej otrzymanie prezentu od spełnienia 
dodatkowych warunków.

“Wygrałeś wartościową, bezpłatną 
nagrodę”
Koniecznie znajdź regulamin konkursu, 
w którym wygrałeś nagrodę. Przeczytaj 
go uważnie. zastanów się, może grając 
w totolotka twoje szanse na wygraną są 
większe, a reguły gry jasne.
Osobiste zawiadomienie. Drogi Ja-
nuszu, to właśnie Ciebie wybrał nasz 
Dział Nagród.
Jeśli jesteś uparty możesz poszukać u 
znajomych identycznie wyglądającego 
listu, zmieni się tylko imię i nazwisko.
“Musisz podjąć właściwą decyzję, nie 
zwlekaj, zwyciężają tylko osoby, które 
odpowiedzą jeszcze dzisiaj”
Zastanów się czemu ktoś nie chce zo-
stawić Ci czasu na zastanowienie. Może 
liczy, że pochopnie (pod presją) podej-
miesz niekorzystną dla siebie decyzję?
“Nie trać czasu na czytanie tego. Tak 
naprawdę to nikt nie rozumie języka 
prawnego”
Natychmiast przeczytaj nawet najbar-
dziej skomplikowany tekst prawny.
Zadzwoń pod numer 0 700 ..., a 
otrzymasz za darmo swój osobisty 
horoskop.
Poszukaj informacji o cenie takiego 
połączenia.. Na ogół jest to około 4 
zł za minutę rozmowy. Przy płaceniu 
rachunku telefonicznego okaże się, że 
Twój horoskop nie był za darmo, a wręcz 
przeciwnie droższy nie istnieje nigdzie 
na świecie.
Zadzwoń pod numer 0 700 ... a dosta-
niesz od nas darmowy prezent, np. 

super nowoczesny walkman.
Patrz wyżej. A po za tym co to za 
prezent, jeśli musisz za niego słono 
zapłacić.
Wyślij zamówienie pod adres: skrytka 
pocztowa Nr ...
Zastanów się. Po pierwsze uczciwa 
firma nie wstydzi się swojego adresu. 
Po drugie jest to niezgodne z prawem, 
każdy, kto przysyła Ci swoją ofertę musi 
podać nazwę firmy i jej adres.
Wspaniała okazja. Specjalnie dla 
Ciebie opracowaliśmy super nowo-
czesny krem do twarzy, dietę cud oraz 
zestaw witamin.
Nie wierz w te zapewnienia. Są zbyt 
piękne aby były prawdziwe. Prawdopo-
dobnie jedynym efektem kuracji będzie 
twój odchudzony portfel.

Uważaj! Nie daj się złapać
na przynętę!

Szanuj swoje pieniądze i czas.
Nie kupuj czegoś jedynie dlatego, że 
otrzymasz “darmowy prezent”.
Jeśli coś brzmi zbyt dobrze, aby było 
prawdziwe, prawdopodobnie nie jest.
Nim przystąpisz do konkursu, przeczytaj 
regulamin.
Upewnij się, czy znasz opłatę za minutę 
rozmowy z numerem 0 700...
Zawsze pamiętaj o tym: żadna z firm 
przesyłających ci kolorowe oferty nie 
działa charytatywnie. Jej celem jest 
zysk. Może się okazać, że został on 
osiągnięty Twoim kosztem.

Serwis prasowy sponsorowany przez 
Fundację	Bankową	im.	L.	Kronenberga

Federacja Konsumentów dla “Wiadomości”
Uważaj,	możesz	stać	się	ofiarą	oszustwa

Znowu mamy
Przyszłość

W dniu 29 sierpnia 1998 r. ponow- 
nie rozpoczęło działalność w 

Brzostku kino "Przyszłość".
 Z uwagi na fakt 7 letniej przerwy w 
działalności, zaistniało wiele trudności 
z uruchomieniem aparatury. Kino funk-
cjonuje w ramach działalności Centrum 
Kultury i Czytelnictwa. Obsługa kina to 
pracownicy brzosteckiego Domu Kultury 
oraz jedna osoba zatrudniona na umo-
wę-zlecenie.
Filmy wyświetlane są w soboty i nie-
dziele w godzinach popołudniowych i 
wieczornych. Największym zaintereso-
waniem cieszą się głośne filmy, jak np. 
"Titanic", mimo że bilety na te filmy są 

znacznie droższe. Chętnie oglądane są 
też dobre komedie, oraz bajki dla dzieci. 
Bilety w porównaniu z innymi kinami są 
tańsze, a rosnąca frekwencja daje na-
dzieję, że brzosteckie kino "Przyszłość" 
nie będzie musiało zawieszać swej 
działalności.

GOK

Nie będzie numerów
Z przykrością musimy zawiadomić  

naszych Czytelników, iż z powodu 
wejścia w życie ustawy o ochronie 
danych osobowych Telekomunikacja 
Dębicka S.A. nie może udostępnić 
nam spisu nowo przyłączanych do sieci 
telefonów.

Miejskie zwyczaje
My, Polacy mamy brzydkie zwycza- 

je przejmowania od innych 
narodów zwykle tego co u nich jest 
najgorsze lub co wychodzi z użycia. W 
małomiasteczkowym Brzostku coraz 
częściej można spotkać wielkomiejski 

zwyczaj parkowania na chodnikach. Nie 
dość, że wiele naszych chodników i tak 
wymaga remontów bo są krzywe i dziu-
rawe to w wielu miejscach właściciele 
zatrzymują swoje auta w taki sposób, że 
utrudnia to przejście i zmusza ludzi do 
chodzenia drogą jak ma to miejsce przy 
Ośrodku Zdrowia. I warto zauważyć, iż 
zawsze gdzieś obok znajduje się właś-
ciwe miejsce do parkowania.

Komu to przeszkadza
Podczas ostatnich dni przed tego- 

rocznym Adwentem "zabawowa 
młodzież" poczyniła wiele szkód. W 
Nawsiu Brzosteckim pościągano bramy 
z prawie wszystkich ogrodzeń wzdłuż 
drogi, zepchnięto duży kontener do 
potoku i poprzewracano znaki drogowe. 
W Brzostku pościągano wszystkie kosze 
na śmieci i wiele z nich bezpowrotnie 
zniszczono. 
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Edukacja szkolna polega na harmo- 
nijnej realizacji zadań w zakre-

sie przekazywania uczniom rzetelnej 
wiedzy, kształcenia ich umiejętności 
i wychowawczego wspomagania ich 
rozwoju osobowego.
 Szkoła w zakresie nauczania, co sta-
nowi jej zadanie specyficzne, zapewnia 
uczniom w szczególności: 
1. naukę poprawnego i swobodnego 

pisania i czytania ze zrozumieniem 
2. poznawanie wymaganych pojęć i 

wiadomości 
3. zdobywanie wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej konty-
nuację nauki na następnym etapie 
kształcenia 

4. prowadzenie w trakcie nauki do rozu-
mienia, a nie tylko do pamięciowego 
opanowania przekazywanych treści 

5. kształtowanie zdolności dostrzegania 
różnego rodzaju związków i zależ-
ności (przyczynowo-skutkowych, 
funkcjonalnych, czasowych i prze-
strzennych itp.) 

6. kształtowanie zdolności myślenia 
analitycznego i syntetycznego 

7. traktowanie wiadomości przedmioto-
wych, stanowiących wartość poznaw-
czą samą w sobie, także w sposób 
integralny, to znaczy jako pomocy w 
rozumieniu świata, ludzi i siebie 

8. stopniowe wprowadzanie w dziedzi-
ctwo kultury narodowej postrzeganej 
w perspektywie kultury europejskiej 
oraz w zasady życia społecznego 

W szkole uczniowie winni kształcić swo-
je umiejętności praktycznego wykorzy-
stywania zdobywanej wiedzy, aby w ten 
sposób lepiej przygotować się do pracy 
w warunkach współczesnego świata. 
Z tego punktu widzenia na szczególną 
uwagę zasługują: 
1. odnoszenie do praktyki - tam gdzie 

to możliwe - zdobytej wiedzy oraz 
tworzenie potrzebnych doświadczeń 
i nawyków w sferze konkretnych 
działań 

2. rozwój umysłowych i psychicznych 
sprawności oraz osobistych zainte-
resowań 

3. kształtowanie umysłowych i psy-
chicznych cech warunkujących zdol-
ność do rozwiązywania problemów 
poznawczych; do projektowania 
działań, sprawnej realizacji i odpo-
wiedzialności za skutki; do negocja-
cyjnego rozwiązywania konfliktów 

4. umiejętność organizowania sobie 
nauki i przyjmowania coraz większej 
odpowiedzialności za własne wy-

kształcenie 
5. poszukiwanie, porządkowanie i wy-

korzystywanie informacji z różnych 
źródeł oraz umiejętność posługiwania 
się elektronicznymi nośnikami infor-
macji i innymi narzędziami technicz-
nymi, właściwymi dla współczesnej 
cywilizacji 

6. umiejętność podejmowania indywidu-
alnych i grupowych decyzji w ramach 
procedur demokratycznych oraz 
skuteczności działania na gruncie 
zachowania obowiązujących norm; 
umiejętność pracy w grupie 

7. umiejętność poprawnego posłu-
giwania się językiem ojczystym; 
zdolność do publicznych wystąpień, 
bezkonfliktowej prezentacji i obrony 
własnych opinii; znajomość różnych 
form, środków i metod komunikacji 
oraz umiejętność ich stosowania w 
praktyce 

8. przyswojenie sobie metod i tech-
nik negocjacyjnego rozwiązywania 
konfliktów i problemów środowisko-
wych. 

Nauczyciele w swojej pracy wycho-
wawczej, wspierając w tym zakresie 
obowiązki rodziców, winni zmierzać do 
tego, aby w szczególności uczniowie: 
1. znajdowali w szkole środowisko 

wszechstronnego rozwoju osobo-
wego (w wymiarze intelektualnym, 
psychicznym, społecznym, zdro-
wotnym, estetycznym, moralnym, 
duchowym) 

2. rozwijali w sobie dociekliwość po-
znawczą, ukierunkowaną na poszu-
kiwanie prawdy, dobra i piękna w 
świecie 

3. mieli świadomość życiowej użytecz-
ności poszczególnych przedmiotów 
szkolnych jak i całej edukacji na 
danym etapie 

4. stawali się coraz bardziej samodzielni 
w dążeniu do dobra w jego wymiarze 
zarówno indywidualnym jak i społecz-
nym, godząc na przykład umiejętnie 
dążenie do dobra własnego z dobrem 
innych, odpowiedzialność za siebie i 
za innych, wolność własną i wolność 
innych 

5. poszukiwali, odkrywali i dążyli do 
osiągnięcia wielkich celów życiowych 
i wartości wyższych, ważnych dla 
odnalezienia własnego miejsca w 
świecie 

6. uczyli się szacunku dla dobra wspól-
nego jako podstawy życia społeczne-
go oraz przygotowywali się do życia 
w rodzinie, w społeczności lokalnej i 

rEFOrMA OŚWIATY
ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY 

w państwie w duchu przekazu dzie-
dzictwa kulturowego i kształtowania 
postaw patriotycznych 

7. przygotowywali się do rozpoznawa-
nia wartości moralnych, dokonywania 
wyborów i hierarchizacji wartości; 

8. posiadali umiejętność słuchania in-
nych i rozumienia ich poglądów oraz 
umieli działać na rzecz tworzenia w 
szkole wspólnoty nauczycieli i ucz-
niów 

Obok zadań wychowawczych nauczy-
ciel winien wypełniać również działania 
opiekuńcze, a także odpowiednio do 
istniejących potrzeb działania profilak-
tyczne.
 Konieczne jest podejmowanie działań 
mających na celu wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów. 
 Z uwagi na główny cel edukacji, 
którym jest osobowy rozwój ucznia, na-
uczyciele przez nauczanie i wychowanie 
przyczyniać się mają do tworzenia w 
świadomości uczniów zintegrowanego 
i otwartego na nowe treści systemu 
wiedzy i umiejętności.
 Edukacja szkolna przebiega w nastę-
pujących etapach dostosowanych do 
okresów rozwojowych dziecka:

etap I - klasy 1-3 szkoły podstawowej 
- kształcenie zintegrowane 

etap II - klasy 4-6 szkoły podstawo-
wej - kształcenie blokowe

etap III - gimnazjum 
etap IV - liceum profilowane lub 

szkoła zawodowa 
 Działalność edukacyjna szkoły po-
winna być określona przez: 
 szkolnego programu nauczania, który 

- uwzględniając wymiar wychowaw-
czy - obejmuje całą działalność szkoły 
z punktu widzenia dydaktycznego; 

 szkolnego programu wychowaw-
czego, który opisuje w sposób ca-
łościowy wszystkie treści i działania 
o charakterze wychowawczym i jest 
realizowany przez wszystkich na-
uczycieli. 

Szkolny program nauczania oraz szkol-
ny program wychowawczy powinny 
tworzyć spójną całość.
 Integracji wiedzy nauczanej w szkole 
na różnych etapach kształcenia służy 
wprowadzenie: 
	zajęć zintegrowanych; 
	bloków przedmiotowych; 
	ścieżek edukacyjnych 1. 
1 Ścieżka edukacyjna - zestaw celów 
szczegółowych, zadań nauczycieli i szkoły, 
treści nauczania i zakładanych umiejętności 
uczniów.
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NOWY SYSTEM EMErYTALNY I JEGO ZASADY 
Od	 1	 stycznia	 1999r.	w	 Polsce	
wprowadzany	 będzie	 nowy	 sy-
stem	ubezpieczeń	na	starość.	Bę-
dzie	on	ulepszoną	i	dostosowaną	
do	 naszych	 warunków	wersją	
systemu mieszanego.

Kogo obejmuje reforma
Jego twórcy założyli, że docelowo wszy-
scy przyszli emeryci będą otrzymywać 
pieniądze co najmniej z dwóch źródeł: 
ze zreformowanego ZUS-u (tzw. I filar), 
a także z prywatnych funduszy emerytal-
nych (tzw. II filar). Emerytura tych, którzy 
dobrowolnie ubezpieczyli się dodatkowo 
(tzw. III filar) np. w Pracowniczym Pro-
gramie Emerytalnym, składałaby się z 
trzech części. Wprowadzenie nowego 
systemu będzie oznaczać co innego dla 
różnych grup wiekowych:
Ludzie dojrzali, osoby urodzone przed 1 
stycznia 1949 r. pozostaną w dotychcza-
sowym systemie; zachowają wszystkie 
nabyte prawa emerytalne.
Ludzie w wieku średnim, osobom uro-
dzonym po 31 grudnia 1948 r., a przed 
1 stycznia 1969 r., pozostawiona będzie 
możliwość wyboru. Będą oni mieli prawo 
albo ulokować całość swojej składki eme-
rytalnej w całkowicie gwarantowanym 
przez państwo I filarze nowego systemu, 
albo podzielić składkę i przekazać jej 
część (1/3) do jednego z prywatnych 
funduszy emerytalnych inwestujących 
na rynku finansowym (II filar).
Ludzie młodzi, osoby urodzone po 31 
grudnia 1968r. będą obowiązkowo ubez-
pieczone w obydwu filarach. Ich składka 
emerytalna będzie dzielona między I i II 
filar w proporcji ok. 1/3 do 2/3.
Wysokość składki na ubezpieczenie 
społeczne dla wszystkich grup wieko-
wych będzie początkowo - jak dzisiaj 
- wynosić 45 proc. wynagrodzenia. Po-
nad połowa składki będzie przeznaczona 
na finansowanie emerytur, a pozostała 
część na renty i inne świadczenia. W 
miarę wprowadzania nowego systemu, 
w perspektywie około dwudziestu lat, 
pojawi się możliwość zmniejszenia skład-
ki, nawet do 36 proc. wynagrodzenia. W 
takim przypadku obniżana będzie część 
składki przepływająca - w ramach I filaru 
- od pracujących do emerytów. Ponadto 
składka będzie pobierana nie od całości 
wynagrodzenia, lecz maksymalnie od 
równowartości 250 proc. średniej płacy 
krajowej.
W nowym systemie zostanie zachowana 
minimalna emerytura (415 zł od 1 stycz-
nia 1999 r.). Wypłacana ona będzie oso-
bom, które z I i II filaru nowego systemu 
nie wypracują sobie emerytury wyższej 

niż minimalna, a osiągną minimalny 
ustawowy wiek emerytalny (mężczyźni 
65 lat przy 25 latach stażu pracy, kobiety 
- 60 lat przy 20 latach stażu pracy).

Co będzie się działo 
ze składką osób, które 
wejdą do nowego sy-
stemu?
Uczestnicy nowego systemu (tj. uro-
dzeni po 31 grudnia 1948 r.) sami będą 
decydować o momencie przejścia na 
emeryturę (powyżej wymaganego mi-
nimum). Z każdym rokiem pracy ponad 
minimalny wiek emerytalny wysokość 
ich przyszłej emerytury będzie wzra-
stać od 7 do 10 proc. Będą ją też mogli 
bez ograniczeń łączyć z dalszą pracą 
zarobkową.
Składkę emerytalną będą płacili po po-
łowie pracodawca i pracownik. Nasza 
płaca „brutto” zatem wzrośnie. Jakkol-
wiek fizycznie nie zobaczymy owych 
pieniędzy (będą one automatycznie 
przekazywane przez pracodawcę do 
ZUS i funduszu emerytalnego), będzie-
my jednak mieli pełną świadomość, ile 
co miesiąc odkładamy na starość.

Trzy filary nowego sy-
stemu emerytalnego

I FILAr
Podstawowa część nowej emerytury 
będzie - jak dzisiaj - wypłacana przez 
ZUS i finansowana z bieżących skła-
dek wszystkich pracujących. Zostanie 
jednak wprowadzonych szereg zmian, 
na czele z przyjęciem dwóch prostych 
zasad:
	im więcej wpłacisz dziś w postaci 

składek, tym większą otrzymasz 
emeryturę jutro,

	im później przejdziesz na emery-
turę, tym więcej dostaniesz.

Każdy pracownik będzie miał w ZUS-ie 
indywidualne konto, na którym będą 
zapisywane wszystkie wpłacone przez 
niego składki. Gromadzony przez każ-
dego z nas wkład został nazwany Mię-
dzypokoleniowym Kapitałem Upraw-
nień Emerytalnych (MKUE). Mówiąc 
prościej, „fizyczne” pieniądze będą co 
prawda wypłacane obecnym emerytom, 
jednak wysokość składki i długość stażu 
pracy będzie rejestrowana na naszym 
prywatnym rachunku. Zgromadzone w 
ten sposób oszczędności będą też opro-
centowane, tj. waloryzowane wraz ze 
wzrostem funduszu płac w skali całego 
kraju. Będziemy też regularnie (np. 2 
razy do roku) informowani o stanie na-

szego konta, a także o tym, jaka będzie 
wielkość naszej przyszłej emerytury w 
różnych momentach zakończenia karie-
ry zawodowej. W momencie przejścia na 
emeryturę stan naszego konta posłuży 
do obliczenia jej wysokości.
Sposób wyliczania emerytury 
w I filarze
Prawa do emerytury uzyskane przed 1 
stycznia 1999 r. zostaną w momencie 
wprowadzenia w życie nowego systemu 
przeliczone na teoretyczną „starą eme-
ryturę”. Uzyskana suma utworzy nasz 
indywidualny kapitał początkowy, który 
zostanie zapisany na naszych indywi-
dualnych kontach w ZUS. Nie stracimy 
zatem nabytych dotychczas uprawnień 
emerytalnych.
Emerytura w nowym systemie zosta-
nie uwolniona od elementów, które 
nie zależą od stażu pracy i wysokości 
składki (zaliczanie okresu studiów, woj-
ska, uprawnienia branżowe itd.). Takie 
rozwiązanie nie tylko jest sprawiedliwe 
(wszyscy płacący składki mają takie 
same prawa), ale też utrudni politykom 
manipulowanie przy systemie emerytal-
nym, np. poprzez wynagradzanie jed-
nych grup kosztem innych. Wyjątkiem 
będą urlopy wychowawcze. Obecnie 
mają one wpływ na wysokość emery-
tury jako tzw. okresy nieskładkowe. W 
nowym systemie składkę za kobiety 
będące na urlopach wychowawczych 
zapłaci budżet państwa. W ten sposób 
okres ten będzie się liczył do emerytury, 
ale nie będzie finansowany ze składek 
pozostałych ubezpieczonych. Ponadto 
przyszłe świadczenie (tj. emerytura 
bądź renta) będzie waloryzowane 
- tak jak obecnie - według wzrostu 
emeryckiego koszyka cen towarów 
i usług.
Zasadnicza część nowej emerytury, 
gromadzona i wypłacana w ramach 
tzw. I filaru, będzie miała całkowitą 
gwarancję państwa. 

II FILAr
Zasada działania II filaru jest prosta. 
W końcu 1998 r. powstaną prywatne 
fundusze emerytalne. Każdy uczestnik 
II filaru będzie miał prawo wybrać jeden 
z konkurujących funduszy, a także po 
dwóch latach uczestnictwa będzie mógł 
bezpłatnie zmienić swój fundusz na 
inny, np. przynoszący większe zyski. 
Ponad 1/3 jego składki emerytalnej 
będzie inwestowana w akcje i inne 
papiery wartościowe przez Powszech-
ne Towarzystwo Emerytalne (PTE), 
prywatną spółkę akcyjną zarządzającą 
wybranym przez nas funduszem eme-
rytalnym. Składka będzie przeliczana 
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na jednostki, których wartość będzie 
się zmieniać wraz z sytuacją na rynku 
finansowym. Za te jednostki będziemy 
mogli w momencie przechodzenia na 
emeryturę wykupić w jednym ze specjal-
nych Zakładów Emerytalnych taki rodzaj 
dożywotniego świadczenia emerytalne-
go, jaki będzie nam odpowiadał. Będzie 
ich bowiem kilka rodzajów (emerytura 
indywidualna, małżeńska itp.). Zgroma-
dzone w funduszu emerytalnym środki 
będzie można dziedziczyć.
Zasada działania II filaru nowego 
systemu emerytalnego
Twórcy nowego polskiego systemu 
emerytalnego starali się zabezpie-
czyć jego II filar przed zagrożeniami 
niesionymi przez wolną grę rynkową. 
Przede wszystkim, drogą ustawową, 
nakazano różnicowanie (dywersyfika-
cję) lokat kapitałów składających się na 
fundusze emerytalne. Bez ograniczeń 
można je lokować jedynie w obligacjach 
emitowanych przez Skarb Państwa. W 
odniesieniu do innych instrumentów 
finansowych (akcje, akcje NFI, lokaty 
bankowe, obligacje gminne, jednostki 
uczestnictwa funduszy powierniczych 
itd.) obowiązują ograniczenia. Przy 
czym przyjęto generalną zasadę, że fun-
dusz może zainwestować maksymalnie 
5 proc. swoich aktywów (pieniędzy) w 
papiery wartościowe jednego emitenta 
(np. akcje jednej spółki giełdowej). W 
ogóle zakazane jest inwestowanie w 
nieruchomości i instrumenty finansowe 
przynoszące duży spekulacyjny zysk, 
ale uznawane za ryzykowne (np. de-
rywaty).
W systemie II filaru wprowadzono też 
mechanizm minimalnej wymaganej 
stopy zwrotu. Jeżeli nasze PTE wypra-
cuje wzrost wartości jednostki uczestni-
ctwa w naszym funduszu emerytalnym 
znacznie niższy niż średni wzrost war-
tości uzyskanej przez pozostałe PTE, 
będzie musiało dopłacić do naszych 
oszczędności.
 W tym celu każde PTE musi posiadać 
specjalny fundusz rezerwowy, z którego 
będzie obowiązane pokryć ewentualną 
różnicę. Jeżeli nie będzie w stanie tego 
zrobić i w efekcie zbankrutuje, rachunki 
uczestników pozostaną nienaruszone. 
Bankructwo któregoś z PTE nie będzie 
oznaczało upadłości związanego z tą 
spółką funduszu emerytalnego (nasze 
składki nie będą zagrożone) - zarzą-
dzanie funduszem przejmie wtedy inne 
towarzystwo.
Ponadto rachunki uczestników będą 
potrójnie zabezpieczone.
Po pierwsze, ewentualny niedobór, 
którego przyczyną będzie obowiązek 
zapewnienia wspomnianej „minimalnej 
wymaganej stopy zwrotu”, będzie musiał 
być pokryty ze specjalnego Funduszu 

Gwarancyjnego utworzonego wcześ-
niej przez wszystkie PTE. Po drugie, 
wypłacalność tego ostatniego Funduszu 
będzie gwarantowana przez państwo.
Wreszcie, po trzecie, ani PTE, ani 
związany z nim fundusz emerytalny nie 
będą fizycznie dysponowały naszymi 
pieniędzmi. Będą one przechowywane 
u niezależnego Depozytariusza (w prak-
tyce w dużym banku, bądź w Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych).
Depozytariusz będzie także finansowo 
odpowiedzialny za straty wynikłe z uży-
cia naszych pieniędzy niezgodnie ze z 
góry przyjętymi zasadami ich inwesto-
wania. Uniemożliwia to m.in. defrauda-
cję (kradzież) naszych pieniędzy przez 
nieuczciwych zarządców PTE.
Państwo będzie także - poprzez spe-
cjalnie utworzony Urząd Nadzoru nad 
Funduszami Emerytalnymi - pilnować, 
aby nasze pieniądze były inwestowane 
ostrożnie i zgodnie ze z góry przyjętymi 
zasadami. Państwo nie gwarantuje 
jednak każdemu wysokiego zysku z 
długotrwałej inwestycji emerytalnej, jaką 
będzie uczestnictwo w II filarze nowe-
go polskiego systemu emerytalnego. 
Zależeć to będzie od naszych decyzji i 
skuteczności działania wybranego przez 
nas funduszu.  
Decyzja średniego pokolenia
Jak już wspomnieliśmy, po wprowadze-
niu nowego systemu osoby urodzone po 
31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 
1969 r., będą musiały podjąć decyzję, 
czy chcą uczestniczyć w II filarze, czy 
też wolą dostawać nową emeryturę tylko 
z gruntownie zreformowanego I filaru. 
Wybór ten nie będzie prosty (nie ma tu 
uniwersalnej rady dobrej dla wszystkich 
- decyzja w dużym stopniu powinna 
zależeć od indywidualnej sytuacji). Co 
więcej, z decyzji raz podjętej nie będzie 
można się wycofać.
Na zbliżonej do II filaru zasadzie gro-
madzą swój kapitał otwarte fundusze 
inwestycyjne (powiernicze), które już od 
paru lat operują na polskim rynku. Oso-
by, które będą musiały podjąć decyzję o 
ewentualnym uczestnictwie w II filarze, 
mogą sobie zatem zadać pytanie: czy 
dzisiaj zainwestowałyby swoje pieniądze 
raczej wykupując jednostki uczestnictwa 
w funduszu powierniczym (tak jak to jest 
w II filarze), czy wolałyby np. długoletnią 
lokatę bankową, o niewysokim, ale sta-
łym oprocentowaniu, tj. w przybliżeniu 
odpowiednik I filaru?
Osoby, które zainwestują część swojej 
składki w II filar, muszą też być świa-
dome, że moment ich przejścia na 
emeryturę (tj. przeliczenia zebranych 
jednostek uczestnictwa w funduszu 
emerytalnym na stałe świadczenie) 
będzie poważną decyzją inwestycyjną, 
wymagającą - zwłaszcza w momentach 

możliwych zachwiań w gospodarce - sil-
nych nerwów i pewnej orientacji w zasa-
dach jakimi kierują się rynki finansowe.
Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że 
umiejętna gra na rynkach finansowych 
w kilkudziesięcioletniej perspektywie 
daje dużą szansę godziwego zysku. Im 
krótszy jest okres, w którym pieniądze 
pozostają w obrocie, tym silniej wzrasta 
ryzyko inwestycyjne.
W miarę rozwoju polskiej gospodarki i 
nasz rynek finansowy będzie się stawał 
coraz bardziej stabilny, a tym samym 
zmniejszy się ryzyko inwestycyjne. Po-
dobna stabilizacja stanowi też jeden z 
wstępnych warunków wymaganych od 
krajów, które - jak Polska - pragną stać 
się członkami Unii Europejskiej.

III FILAr
Poza ubezpieczeniami o charakterze 
obowiązkowym w nowym polskim sy-
stemie emerytalnym przewidziano też 
miejsce dla indywidualnej dobrowolnej 
zapobiegliwości. Możemy zatem po 
prostu wydać zarobione pieniądze 
na bieżące potrzeby, możemy też ich 
część ulokować w komercyjnym towa-
rzystwie ubezpieczeniowym, złożyć na 
długoletnim rachunku bankowym, wy-
kupić obligacje Skarbu Państwa, akcje 
na giełdzie, bądź też jednostki uczest-
nictwa któregoś z otwartych funduszów 
inwestycyjnych (powierniczych).
Najbardziej korzystną formą oszczęd-
ności na starość w ramach III filaru 
będą jednak Pracownicze Programy 
Emerytalne (PPE).
Taki program wprowadza się na za-
sadzie porozumienia między załogą 
(związkami zawodowymi) i pracodaw-
cą. Podstawową zaletą, która czyni go 
opłacalnym, zarówno z punktu widzenia 
pracodawcy, jak i pracownika, jest moż-
liwość zwolnienia składki na PPE (do 7 
proc. wynagrodzenia) od obowiązkowej 
opłaty na ZUS. Ponadto świadczenie 
(emerytura) z PPE nie będzie opodat-
kowane, od składki bowiem zapłacimy 
od razu normalny podatek dochodowy 
(w I i II filarze opodatkowaniu podlega 
emerytura lub renta).
 Należy podkreślić, że program PPE 
jest dostępny dla wszystkich pracow-
ników, bez względu na wiek i branżę, 
w której pracują. Stanowi on zatem 
szczególnie interesującą propozycję 
dla ludzi dojrzałych (urodzonych przed 
1 stycznia 1949 r.), których obecna re-
forma emerytalna w zasadzie nie obej-
mie. Program PPE wychodzi również 
naprzeciw postulatom pracowników 
dotychczas uprzywilejowanych branż, 
którzy chcieliby - jak dotychczas - po-
siadać bogatsze od tego „zwykłego” 
zabezpieczenie na starość.
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Z dniem pierwszego stycznia 1999r.  
w obowiązującym w Polsce syste-

mie opieki medycznej zajdzie zasadni-
cza zmiana. Każdy z nas będzie mógł 
wybrać swojego własnego lekarza, za 
opiekę płacić będzie nowa instytucja 
ochrony zdrowia - Kasa Chorych. Każdy 
samodzielnie działający lekarz, pielęg-
niarka, zakład opieki zdrowotnej pub-
liczny czy prywatny będzie proponować 
usługę medyczną do sprzedania.
 Dla pracowników służby zdrowia 
zmiana systemu oznacza dynamiczne 
przekształcenie warunków życia i pracy, 
do których przywykli, które poznali.
 Od nowego roku wszystkie zakłady 
ochrony zdrowia usamodzielnią się. 
Każda z tych jednostek będzie pro-
ponować świadczenie medyczne jako 
usługę do sprzedania. Kontrahentami 
tych usług będą w naszym imieniu Kasy 
Chorych. Filarem nowego systemu 
będzie lekarz pierwszego kontaktu. W 
razie choroby lub wypadku (z wyłącze-
niem stanów nagłych) będzie on spra-
wował nad nami bezpośrednią opiekę 
zdrowotną. On decydować będzie o 
koniecznych konsultacjach specjali-
stycznych, filozofii i strategii dalszego 
leczenia. Będziemy mogli kontaktować 
się z nim przez całą dobę. Jeśli nie 
będziemy zadowoleni z jego usług to 
po pewnym czasie będziemy mogli 

reforma Powszechnego
Ubezpieczenia Zdrowotnego

zmienić go na innego. Do niektórych 
specjalistów takich jak psychiatra, sto-
matolog, ginekolog, dermatolog-wene-
rolog i onkolog będzie można pójść bez 
skierowania. Tak samo bez skierowania 
od lekarza pierwszego kontaktu będzie 
można korzystać z lecznictwa odwyko-
wego, dla osób zakażonych wirusem 
HIV, chorych na gruźlicę. Również bez 
skierowania leczyć się będą mogli kom-
batanci w zakresie chorób wojennych i 
obozowych.
Za co płacić będzie Kasa Chorych?
Kasy Chorych zobowiązane zostały 
przez ustawodawcę do zapewnienia 
ubezpieczonym świadczeń zdrowot-
nych mających na uwadze zachowanie 
zdrowia, wczesne wykrywanie chorób, 
leczenie oraz zapobieganie i ogranicze-
nie niepełnosprawności.
W celu realizacji tych świadczeń Kasa 
Chorych zapewnia:
– badanie, poradę i diagnozę lekar-

ską,
– leczenie (ambulatoryjne, w domu 

chorego, szpitalne oraz w ramach 
pomocy doraźnej)

– rehabilitację leczniczą,
– świadczenia pielęgniarskie,
– opiekę nad kobietą w okresie ciąży, 

porodu i połogu, opiekę prenatalną 
nad płodem i opiekę nad noworod-
kiem,

– opiekę profilaktyczną,
– zaopatrzenie w leki i materiały me-

dyczne,
– zaopatrzenie w przedmioty ortope-

dyczne i środki pomocnicze oraz 
lecznicze środki techniczne,

– orzekanie o stanie zdrowia,
– opiekę paliatywno-hospicyjną.

Za część usług płacić będziemy dodat-
kowo. Jeśli pacjent będzie chciał się 
leczyć w szpitalu o wyższym poziomie 
referencyjnym niż ten, który uzna za wy-
starczający lekarz pierwszego kontaktu, 
to za różnicę w cenie usługi trzeba bę-
dzie dopłacić. Jeżeli mamy skierowanie 
od lekarza Kasy Chorych do sanatorium 
to za zabiegi nam przepisane nie musi-
my płacić. Za dojazd, zakwaterowanie 
i usługi dodatkowe już tak. Za niektóre 
świadczenia ponadstandartowe zapła-
cimy z własnej kieszeni.
Kasa Chorych nie pokryje:
– zabiegi chirurgii plastycznej oraz 

zabiegów kosmetycznych (o ile 
zmiany nie są spowodowane wadą 
wrodzoną, urazem, chorobą),

– operacji zmiany płci,
– niektórych świadczeń stomatologicz-

nych wymagających innych niż pod-
stawowe materiałów i czynności,

– szczepień ochronnych na własne 
życzenie.

Za pomoc doraźną w przypadkach za-
grożenia życia zapłaci Kasa Chorych. 
Nieuzasadnione korzystanie z usług 
pogotowia wiązać się będzie z koniecz-
nością opłacenia interwencji.

Trampkarze młodsi

Dębica
Brzostowianka Nagoszyn  3:0
Radomyślanka Brzostowianka 1:1
Brzostowianka MKS Dębica 0:3
Rzemieślnik Brzostowianka 2:3
Brzostowianka Wisłoka II  1:1
Bobrowa Brzostowianka  2:2

1. MKS Dębica    6   15  30:5
2. Wisłoka II Dębica 5   11  10:3
3. Brzostowianka  6   9   10:9
4. Bobrowa      6   8   8:12
5. Radomyślanka   6   7   7:7
6. Sokół Pilzno    5   4   6:19
7. Nagoszyn     6   0   2:18 

Klasa rejonowa juniorów
Dębica

WKS Zorza Brzostowianka 2:1
Brzostowianka Paszczyniak 3:1
Nowa Jastrząbka Brzostowianka 1:6
MKS II Dębica Brzostowianka 2:0
Brzostowianka Wadowice  2:1
Rzemieślnik Brzostowianka 2:2
Brzostowianka Podkarpacie 2:0
Brzostowianka Czarnovia  3:0
Brzostowianka Zgórsko  3:0

1. Rzemieślnik        8   22  36:8
2. Podkarpacie II Pustynia  8   21  37:7
3. Brzostowianka      9   19  22:9
4. MKS II Dębica       9   16  27:15
5. Nowa Jastrząbka      9   12  21:26
6. Paszczyniak        9   12  22:26
7. Wadowice Górne      9   10  17:23
8. Zorza           9   9   27:31
9. Czarnovia         9   6   7:40
10. Atut Podborze/Zgórsko  9   0   5:36

Desperatki (USA 15) - 5 XII 
g. 1800, 6 XII g. 1715

Elfy z ogrodów czarów 
(USA b.o.) 6 XII g. 1530

Fakty i akty (USA 15) 12 
XII g. 1800, 13 XII g. 1715

Zestaw bajek 13 XII g. 1530

Zagniewani młodociani 
(USA 15) 19 XII g. 1800, 20 
XII g. 1715

Flubber (USA b.o.)20 XII 
g.1530

Mocne uderzenie (USA 15) 
27 XII g. 1700

Zestaw bajek 27 XII g. 1530

repertuar
kina
"Przyszłość"
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♦ kwiaty
♦ wiązanki
♦ wieńce
♦ trumny
♦ przewóz zwłok (krajowy i zagraniczny)
♦ kondukty pogrzebowe

Piotr Michalski
Brzostek
Rynek 17

tel. 6830336

USŁUGI POGrZEBOWE
BrZOSTEK   
rYNEK 17

Trwają rozgrywki tenisa stołowego drugiej ligi jak również  
ligi okręgowej. W obydwu z nich uczestniczą nasze 

drużyny pod nazwą LKS Brzostowianka "SEKO" i LKS Brzo-
stowianka "SEKO" II.
 Podajemy wyniki dotychczas rozegranych meczy w roz-
grywkach o mistrzostwo II ligi:

Pocztowiec Kraków - Brzostowianka "SEKO" 10:1
Brzostowianka "SEKO" - Gorce Nowy Targ  10:7
Hipol Jedlicze - Brzostowianka "SEKO"   10:0
Brzostowianka "SEKO" - AZS Rzeszów   10:8
Sufczyn - Brzostowianka "SEKO"     3:10
Brzostowianka "SEKO" - Leśnik Tymbark  10:4
Orzeł Przeworsk - Brzostowianka "SEKO"  2:10
Nurt Przemyśl - Brzostowianka "SEKO"   5:10

Z rozegranych dotychczas ośmiu meczy drużyna LKS Brzo-
stowianka "SEKO" wygrała sześć przegrywając dwa.
 A tak przedstawia się tabela po ośmiu kolejkach:

1. GLKS Hipol Jedlicze     8 16  80 - 17
2. KS Gorce Nowy targ     8 12  74 - 35
3. KS Pocztowiec Kraków    8 12  71 - 36
4. TTS Ruch Tarnów      8 12  73 - 40
5. LKS Brzostowianka "SEKO"  8 12  61 - 49
6. AZS Rzeszów        8 11  73 - 58
7. MKS Radość Gorlice     8 6  38 - 59
8. GMKS Strzelec Frysztak    8 5  47 - 64
9. MLKS Nurt Przemyśl     8 5  47 - 64
10. MKS Orzeł Przeworsk    8 4  37 - 66

Czy Brzostek utrzyma się 
w II lidze?

11. KS Leśnik Tymbark     8 2  34 - 74 
12. SKS Sufczyn        8 0  22 - 80

 Do rozegrania w tej rundzie rozgrywek pozostały jeszcze 
trzy mecze, po czym drużyny podzielone zostaną na dwie 
grupy. Drużyny zajmujące pozycje 1-6 (tzw. grupa mocniej-
sza) walczące o awans do I ligi i drużyny zajmujące pozycje 
7-12 (tzw. grupa słabsza) walczące o utrzymanie się w II 
lidze. Wszystko wskazuje na to, że drużyna nasza rundę 
rewanżową rozgrywać będzie w grupie drużyn 1-6, a nie w 
grupie spadkowej. Jak duże znaczenie w rywalizacji sporto-
wej odgrywa kibic nikogo nie trzeba przekonywać, dlatego 
prosimy kibiców o pomoc drużynie w utrzymaniu, a może w 
poprawieniu lokaty w tabeli. Jak dotychczas jednym z naj-
wierniejszych kibiców jest nasz sponsor Pan Zbigniew Sitek, 
właściciel firmy "SEKO - kotły c.o." w Brzostku i w Dębicy, któ-
ry swoją obecnością na meczach, nawet w najodleglejszych 
miejscowościach, dopinguje zawodników do coraz lepszej 
gry. 
 Równie dobrze jak pierwsza drużyna spisuje się w roz-
grywkach ligi okręgowej druga drużyna, która występuje pod 
nazwą LKS Brzostowianka "SEKO" II. Oto jej dotychczasowe 
wyniki:

Brzostowianka "SEKO" II - TTS Tarnów II  11:7
Brzostowianka "SEKO" II - UKS Jaworze   16:2
Olesno II - Brzostowianka "SEKO" II    7:11
Brzostowianka "SEKO" II - UKS S.P.1 Tarnów 10:8
UKS Smarżowa - Brzostowianka "SEKO" II    9:9

S.	Król
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	rury PVC "GAMRAT" (kanalizacyjne, wodo-
ciągowe)

	rury PE "GAMRAT" (woda, gaz)
	system kanalizacji zewnętrznej "NYLO-

PLAST" (studzienki kanalizacyjne, inspek-
cyjne i rewizyjne)

	wykładziny podłogowe "GAMRAT" (obiekto-
we, mieszkaniowe)

	kleje "GAMRAT" (Latex, Osakryl, Galep, Ce-
ramik)

	siding "GAMRAT" (okładzina elewacyjna)
	boazeria wewnętrzna
	węże zbrojone "GAMRAT" z PVC
	styropian "GAMRAT" odmiany: 12, 15, 20
	płyty PVC "GAMRAT" (spienione i twarde)
	inne materiały budowlane

Sklep nr 2
JASŁO, u1. Mickiewicza 108
 tel./fax (013) 448 55 33

Sklep nr 6
DĘBICA, u1. Drogowców 14
tel./fax (014) 670 33 65

Sklep nr7
TArNÓW, u1. Majchra 38
tel./fax (014) 25 00 06

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108,
 tel. (013) 44-620-21, w. 4295, fax (013) 448-55-33

polecamy:

SZErOKI WYBÓr MATErIAŁÓW BUDOWLANYCH

NOWOŚCI Z GAMArT-u !!!

system rynnowy GAMrAT

płyty trapezowe SALUX

(najlepsze na wszystkie dachy)

systemy odwodnień powierzchniowych

"była woda - nie ma wody"

Gamart S.A.


