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I u nas był Papież!
W niedzielę 24 sierpnia 1975 r. parafia przeczyc- 

ka jak również cała gmina Brzostek miała 
zaszczyt gościć Ks. Kardynała Karola Wojtyłę przy-
szłego Papieża.
 Wtedy to, w 50-tą rocznicę koronacji, Ks. Kardynał 
Karol Wojtyła w obecności Ks. Kard. Pawła Zoungra-
na z Górnej Wolty w Afryce, Ks. Bpa Ordynariusza 
Jerzego Ablewicza, wielu biskupów, kapłanów i 40 
tysięcy wiernych rekoronował Cudowną Figurę Matki 
Bożej Przeczyckiej.
 Zapewne wtedy nikt ze zgromadzonych nie przy-
puszczał, iż ten sympatyczny Kardynał za trzy lata 
będzie wybrany Papieżem. Dlatego też z dumą mo-
żemy dzisiaj powiedzieć, że i u nas był Papież.
 Na prezentowanych z tej uroczystości fotografiach 
oprócz Ks. Kardynała Karola Wojtyły,  Ks. Kard. 
Pawła Zoungrana, nieżyjącego już Ks. Abpa Jerze-
go Ablewicza, Ks. kustosza Józefa Nóżki, możemy 
rozpoznać także  Ks. Stanisława Dziwisza, obecnie 
Biskupa, osobistego Sekretarza Ojca Świętego. 
Interesująca jest również fotografia ówczesnych 
przeczyckich ministrantów. Możemy rozpoznać na 
niej dwóch obecnych kapłanów, a także powszechnie 
znanych dzisiaj panów.

f. l.  
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Uroczystą sesję Rady Gminy zwo- 
łano na dzień 27 maja. Data ta 

została wybrana nieprzypadkowo, 
bowiem to właśnie 27 maja 1990 r. 
był dniem pierwszych demokratycz-
nych wyborów do rad miast i gmin, 
które były jednocześnie pierwszymi 
w pełni wolnymi wyborami w Polsce 
po II wojnie światowej.
 Odtworzenie w 1990 r. samorządu 
terytorialnego pokazało, iż jest to 
najskuteczniejszy i najtańszy środek 
zapewnienia społecznej kontroli oraz 
podniesienia sprawności i oszczęd-
ności w gospodarowaniu środkami 
publicznymi.
 W maju sejm 20 głosami sprzeciwił 
się podjęciu ustawy o ustanowieniu 
Dnia Samorządu Terytorialnego. Nie 
rozpatrując zawiłości politycznych 
naszego sejmu, wykorzystując nato-
miast istniejącą w tej sprawie uchwałę 
intencyjną Rady Gminy poprzedniej 
kadencji, część majowej sesji została 
poświęcona idei jaka przyświecała 
projektodawcom, która z jednej stro-
ny miała uhonorować tych wszyst-
kich, którzy zaangażowali się w 
realizację państwa obywatelskiego i 
doprowadzili do rozpoczęcia budowy 
Polski samorządowej, zaś z drugiej 
- przyczynić się do wyzwolenia 
społecznej aktywności i kreowania 
przedsiębiorczości.
 Uroczysta sesja Rady Gminy stała 
się okazją do wyrażenia uznania i 
szacunku dla tych, którzy w różny 
sposób pracowali na rzecz gminy, 
poświęcając swój wolny czas i przy-
czynili się tym samym do promocji 
Gminy Brzostek nie tylko w powiecie 
czy województwie.
 Radni jednomyślnie zdecydowali o 
nadaniu tytułu Honorowego Obywa-
tela Gminy Brzostek ks. Bogdanowi 
Stanaszkowi.
 Przewodnicząca Rady Gminy 
motywując wniosek podkreśliła, że 
ksiądz Bogdan Stanaszek wniósł 
ogromny wkład w popularyzację 
historii i piękna ziemi brzosteckiej, 
w rozwój edukacji regionalnej mło-
dego pokolenia i rozbudził aktyw-
ność wielu starszych mieszkańców. 

Ksiądz Bogdan bada historię Brzost-
ku od czasu, gdy był jeszcze uczniem 
szkoły podstawowej. Jest twórcą 
lokalnych stowarzyszeń, czasopism, 
wydawnictw, autorem wielu inicja-
tyw kulturalnych. Jego pasją jest 
historia Brzostku i ziemi brzosteckiej 
oraz  promocja regionu i jego rozwój 
kulturalny. 
 W 1983 roku zainicjował po-
wstanie Klubu Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej, który z czasem przero-
dził się w Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej. Jest inicjatorem 
licznych działań popularyzujących 
wiedzę o przeszłości i dniu dzisiej-
szym Brzostku i gminy. W 1990 roku 
założył "Wiadomości Brzosteckie" i 
był pierwszym redaktorem naczel-
nym tej gazety. 
 Najobszerniejszą i powszechnie 
cenioną publikacją Ks. Bogdana 
Stanaszka jest książka "Brzostek i 
okolice" (już trzykrotnie wznawia-
na). Pozycja ta, to przewodnik po 
ziemi brzosteckiej z szerokim zary-
sem historycznym. Książka cieszy 
się ogromnym powodzeniem wśród 
mieszkańców, pełni nieocenioną  rolę 
w edukacji regionalnej młodzieży, 
jest podstawą organizacji turniejów 
wiedzy historycznej o regionie.
Kolejna publikacja ks. Stanaszka to 
monografia pt. "Parafia Brzostek w 
latach 1918 - 1939" będąca częścią 
przygotowywanej całościowej histo-
rii parafii. 
 Ks. Bogdan Stanaszek  jest również 
założycielem i redaktorem naczelnym 
"Rocznika Brzosteckiego"  (obecnie 
ukazał się czwarty numer tego pis-
ma), autorem fotografii do kilkunastu 
pocztówek i dwóch folderów poświę-
conych Brzostkowi i cmentarzom 
wojskowym z II wojny światowej. Z 
jego inicjatywy przywrócono histo-
ryczne nazwy ulic Brzostku. 
 Ks. Bogdan  Stanaszek urodził się 
w 1966 roku w Brzostku, po ukoń-
czeniu Liceum Ogólnokształcącego 
rozpoczął studia teologiczne w Prze-
myślu, które później kontynuował 
na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. W 1997 roku uzyskał stopień 

doktora historii. Obecnie jest dyrekto-
rem oddziału "Gościa Niedzielnego" 
w Sandomierzu.
 Wyróżnione zostały również osoby 
i instytucje, którym należy się uznanie 
za zaangażowanie społeczne na rzecz 
promocji naszej gminy. Publikacjami 
"Poczet królów i książąt polskich" 
ufundowanymi przez Przewodniczą-
cą i radnych uhonorowani zostali:
 Stanisław Król - kierownik Sekcji 
Tenisa Stołowego "Brzostowianka" 
za osiągnięcia sekcji w rozgrywkach 
okręgowych - zajęcie w rozgrywkach 
II Ligi - 5 miejsca, zdobycie  Mistrzo-
stwa Województwa Juniorów, oraz 
czołowe pozycje w klasyfikacjach 
wojewódzkich, strefowych i ogólno-
polskich, w kategoriach młodzieżo-
wych. 
 Zofia Rogowska - trener Sekcji 
Unihokeja ze Szkoły Podstawowej 
w Nawsiu Brzosteckim, za zdobycie 
tytułu Mistrza Województwa Podkar-
packiego w unihokeju oraz zdobycie 
w tej dyscyplinie brązowego medalu 
na Mistrzostwach Polski.
 Piotr Krajewski za odnowę obiek-
tów małej architektury na terenie 
Brzostku i naszej gminy.
 Szkoła Podstawowa w Gorzejo-
wej za udział we wszystkich impre-
zach, organizowanych przez Centrum 
Kultury i Czytelnictwa, zajmowanie 
czołowych miejsc, wielokrotne repre-
zentowanie gminy na konkursach po-
wiatowych i wojewódzkich. Ostatnim 
osiągnięciem uczniów i ich opiekunki 
Pani Lucyny Dubas było zajęcie I 
miejsca w konkursie "Pisarze i Poeci 
dzieciom" na szczeblu gminy i po-
wiatu oraz reprezentowanie powiatu 
dębickiego na konkursie wojewódz-
kim.
Wójt Gminy wręczył nagrodę specjal-
ną, prekursorowi sponsorowania na 
naszym terenie klubów sportowych  
Panu Zbigniewowi Sitkowi, który 
przekazuje duże środki na utrzymanie 
Sekcji Tenisa Stołowego LKS "Brzo-
stowianka".

Fotografie z Uroczystej Sesji 
zamieszczamy na str 16.

U. W.

Uroczysta sesja Rady Gminy
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Wójt
Gminy
informuje

Wójt
Gminy
informuje
Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wzbudzi- 
ły przetargi dotyczące wyboru banku obsłu-

gującego Urząd Gminy w Brzostku oraz sprzedaż 
działki zabudowanej położonej w centrum Brzostku. 
Dlatego chciałbym wyjaśnić kilka spraw dotyczą-
cych przetargów, ponieważ mieszkańcy są celowo 
błędnie informowani przez osoby szczególnie 
zainteresowane tym tematem.
 W przypadku przetargu na obsługę bankową 
Urzędu Gminy został on przeprowadzony zgodnie z 
Ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje 
samorządy do wyboru banku w drodze przetargu 
w terminie do 1 stycznia 2000 r. Działając zgodnie 
z przepisami ogłosiliśmy przetarg, na który odpo-
wiedziały 4 banki, tj. Bank Spółdzielczy w Brzostku, 
Bank Ochrony Środowiska w Tarnowie, Bank Śląski 
w Jaśle i Powszechny Bank Kredytowy w Dębicy. 
Komisja przetargowa szczegółowo przeanalizo-
wała wszystkie oferty biorąc pod uwagę korzyści 
finansowe, jak również szybkość i sprawność ob-
sługi. Najlepszą ofertę przedstawił Bank Śląski w 
Jaśle i taki wynik prac komisji został przedstawiony 
Radzie Gminy w Brzostku. Po dyskusji na sesji 
radni w głosowaniu zaakceptowali wybór Banku 
Śląskiego. Oczywiście po pewnym okresie czasu 
dokonamy analizy korzyści i poinformujemy o nich 
Czytelników. Według stanu finansowego na koniec 
czerwca 1999 r. możemy być zadowoleni, ponie-
waż wpływy z tytułu odsetek za 11 dni wyniosły 
około 3.000,- złotych, natomiast przy obsłudze 
przez Bank Spółdzielczy w Brzostku przez okres 
5,5 miesiąca wpływy wyniosły około 6.000,- zło-
tych.
 W przypadku przetargu na działkę zabudowaną 
położoną w Brzostku (Rynek - sklep spożywczy) 
chciałbym wyjaśnić, że pomysł sprzedaży powstał 
po pisemnym zgłoszeniu chęci kupna przez dotych-
czasowego najemcę lokalu. Zarząd Gminy wystąpił 
o wydanie opinii do Rady Sołeckiej miejscowości 
Brzostek, która była pozytywna. Następnie Rada 
Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości. 
Została dokonana wycena, ogłoszony i przepro-
wadzony przetarg ustny. Wylicytowana kwota w 
wysokości 166 tys. złotych zostanie przeznaczona 
na inwestycje na terenie miejscowości Brzostek. 
Rodzi się pytanie, czy można było przeprowadzić 
przetargi w inny sposób? Należy stwierdzić jed-
noznacznie, że nie, ponieważ gospodarowanie 
finansami publicznymi powinno być jawne, a środki 
uzyskiwane do budżetu jak największe. Nie można 
działać tak, aby Wójt po znajomości sprzedawał 
nieruchomości według cen umownych. Byłoby to 
tak samo niezgodne z obowiązującymi przepisami, 
jak również niedopuszczalne moralnie.

L. Bieniek

Na stadionie GOSiR w Brzost- 
ku 13 czerwca odbył się 

rekreacyjno - sportowy Turniej 
Gmin: Brzostek - Dukla - Nowy 
Żmigród - Wiśniowa.
 Celem turnieju była rekreacja i 
odpoczynek mieszkańców gmin. 
Tego typu turnieje odbywają się 
już od kilku lat, każdego roku w 
innej gminie.
 W tym roku organizatorem było 
Centrum Kultury i Czytelnictwa. 
Przygotowane zostało 10 kon-
kurencji, w których brali udział 
wójtowie gmin, pracownicy UG, 
kierownicy ośrodków kultury 
oraz mieszkańcy gmin. W czasie 
trwania turnieju i w przerwach 
pomiędzy konkurencjami wystę-
powały zespoły młodzieżowe: 
zespół taneczny z Dukli, grupa 
wokalna z Nowego Żmigrodu i 
na ludowo przygrywała kapela z 
Wiśniowej. Pomimo, że pogoda 
nie była sprzyjająca turniej cieszył 

Międzygminny Turniej Rekrea-
cyjno - Sportowy Brzostek '99

się dużym zainteresowaniem. 
Można było zobaczyć zmagania 
zawodników w konkurencjach 
przeciągania liny, rzutu lotką do 
tarczy, slalomu z taczkami, strze-
lania rzutów karnych jak również 
w konkurencjach rozgrywanych 
zespołowo: piłka plażowa, ringo.
 Równocześnie z trwającym tur-
niejem odbywał się mecz trampka-
rzy z Brzostku i Nowego Żmigro-
du. Zwycięstwo w meczu zdobyli 
młodzi piłkarze z Brzostku.
 Po długich zmaganiach turniej 
dobiegł końca i wyłonił zwycięz-
ców: I miejsce zdobyli zawodnicy 
z Brzostku, II Dukla, III N. Żmi-
gród, IV Wiśniowa..
 Na zakończenie Wójt Gminy 
Brzostek Pan Leszek Bieniek 
dokonał podsumowania turnieju, 
ogłosił wyniki i wręczył puchary 
i dyplomy przedstawicielom dru-
żyn.

K. Papciak

Przy Centrum Kultury i Czytel- 
nictwa w Brzostku działa tea-

trzyk dziecięcy prowadzony przez 
P. Elżbietę Michalik. Premiera 
spektaklu pt. "Królestwo Bajki" 
odbyła się w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Brzostku 6 
czerwca br. Później z wielkim 
powodzeniem teatrzyk wystąpił 
w Wiśniowej na Międzygminnym 

Z działalności 
Centrum Kultury i Czytelnictwa

Przeglądzie Teatrzyków Dziecię-
cych.

Młodzi plastycy ze Szkoły  
Podstawowej w Brzostku re-

prezentowali Gminę w Konkursie 
Plastycznym "Na szkle malowane 
- Zima" w Wiśniowej. Zdobyli 
wyróżnienia oraz otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i nagrody.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku  
w okresie wakacyjnym proponuje:
	w każdy czwartek o godz. 18.00 dyskoteki,
	w sierpniu Turniej Szachowy połączony ze spotka-

niem z Waldemarem Legieniem,
	szkołę rysunku w każdy poniedziałek od godz. 10.00 

do 12.00
	kurs tańca w piątki  od godz. 16.00 do 18.00
	spotkania autorskie w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Brzostku.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 5

W powojennej histori i  
szkolnictwa podsta-

wowego po raz pierwszy 
kończyć będą podstawówkę 
uczniowie dwóch klas - VIII i 
VI. Po raz pierwszy też ab-
solwentami obok 15-latków 
będą uczniowie 13 letni. 
Uczniami gimnazjum w roku 
szkolnym 1999/2000 będą:

BRZOSTEK
1. Baran Monika
2. Baran Waldemar
3. Baran Wojciech
4. Barys  Krzysztof
5. Chomiszczak Anna
6. Ciombor Kamil
7. Czapla Anna 
8. Czarnawska Żaneta 
9. Czernik Paulina
10. Drąg Janusz
11. Dziedzic Ewelina
12. Dziurdzik Mateusz
13. Florek Michał 
14. Furman Anna
15. Gierut Monika
16. Gołąbek Justyna
17. Kaczka Jolanta
18. Kapała Mateusz
19. Kaput Agnieszka
20. Kawalec Karolina
21. Kawalec Monika
22. Kobak Adam
23. Kolbusz Jolanta 
24. Krajewski Krzysztof 
25. Kumiega Łukasz
26. Kumiega Sławomir
27. Kurcz Katarzyna
28. Lipka Tomasz
29. Lis Anna 
30. Lis Grzegorz 
31. Lisak Dagmara
32. Lisowska Katarzyna
33. Łącki Mateusz
34. Łącki Wojciech
35. Łępa Agnieszka
36. Łukowicz Mateusz 
37. Maciejowska Anna
38. Maduzia Kinga
39. Mikrut Marcela 
40. Moszczyński Paweł
41. Nawracaj Klaudia 
42. Nowicka Renata 
43. Nowicki Marek
44. Ogrodnik Justyna 
45. Ondyczy Ewelina
46. Oprządek Paulina 
47. Piątek Karol
48. Piekarczyk Magdalena
49. Piekarczyk Małgorzata
50. Pietrzycka  Małgorzata 
51. Pietrzycka Dorota

52. Pruchnik Kornelia
53. Pruchnik Olga
54. Rączka Arleta
55. Roś Rafał 
56. Rozwadowski Michał 
57. Samborski Tomasz
58. Sarna Łukasz
59. Siwek Bernadetta
60. Skórski Mariusz 
61. Sobol Małgorzata
62. Socha Grzegorz
63. Staniszewski Piotr 
64. Stawarz Piotr 
65. Strzępek Szymon 
66. Surdel Alicja 
67. Synowiecka Barbara 
68. Synowiecki Grzegorz  
69. Szczepańska Paulina
70. Szczur Paweł
71. Szweda Anna
72. Szweda Krzysztof
73. Trojan Elżbieta
74. Trojan Tomasz
75. Tyburowska Iwona
76. Wesołowski Mateusz
77. Wojnar Paweł
78. Wołowiec Rafał
79. Wójcik Elżbieta
80. Wójcik Urszula 
81. Wójtowicz Elżbieta
82. Zastawny Karol
83. Zięba Małgorzata 
84. Żurowski Bogdan
85. Żygłowicz Katarzyna 

GORZEJOWA
1. Chłopek Małgorzata
2. Czekaj Beata
3. Gromadzki Michał
4. Grzesiakowska Marzena
5. Hołowicki Tomasz
6. Kieca Andrzej
7. Kolbusz Łukasz
8. Kumorek Dariusz
9. Łukasik Agnieszka
10. Maziarka Lucyna
11. Parat Krzysztof
12. Prokuski Jacek
13. Ryba Ilona
14. Samborski Wojciech
15. Skocz Katarzyna
16. Śliwa Agnieszka
17. Trznadel Beata
18. Wójcik Edyta
19. Wójcik Magdalena
20. Zdziarska Paulina

GRUDNA GóRNA
1. Chmura Agnieszka
2. Gruszka Anna
3. Jedziniak Radosław
4. Kurcz Agnieszka
5. Kurcz Renata
6. Lis Piotr
7. Piekarczyk Monika

8. Sobczyk Małgorzata
9. Świstak Tomasz
10. Wołowiec Aneta

JANUSZKOWICE
1. Borowiecki Michał
2. Czerkies Marcin
3. Lechwar Anna
4. Magiera Elżbieta
5. Matyasik Sylwia
6. Milan Łukasz
7. Nowak Piotr
8. Nylec Waldemar
9. Potyrała Robert
10. Słowik Marcin
11. Srebrny Anna
12. Strzelczyk Tomasz
13. Szczucińska Iwona
14. Wierzbicki Jarosław
15. Zegarowski Sebastian

KAMIENICA DOLNA
1. Augustyn Jan
2. Kania Rafał
3. Podlasek Sławomir
4. Porębski Paweł
5. Szczepańska Marta

KAMIENICA GóRNA
1. Błoniarz Dorota
2. Chajec Bernadetta
3. Chajec Krzysztof
4. Chajec Mateusz
5. Chrząszcz Sylwester
6. Dachowska Ewa
7. Grodzki Mariusz
8. Hals Krzysztof
9. Kalina Witold
10. Kopeć Sylwia
11. Kukułka Łukasz
12. Nowak Edyta
13. Płaziak Kinga
14. Płaziak Mateusz
15. Pyzia Łukasz
16. Rakowska Angelika
17. Raś Anna
18. Raś Ewa
19. Raś Grzegorz
20. Raś Krzysztof
21. Raś Marcin
22. Raś Monika
23. Siciak Mateusz
24. Staniszewska Agnieszka
25. Winiarska Renata
26. Woskowicz Halina
NAWSIE BRZOSTECKIE

1. Berrahal Kamil
2. Białas Jakub
3. Fijołek Mateusz
4. Fiołek Maria
5. Grygiel Aneta
6. Grygiel Sebastian
7. Karaś Krzysztof
8. Karwowski Marek
9. Łukasik Iwona
10. Smyczyński Daniel
11. Szybowicz Klaudia
12. Trychta Piotr
13. Wołowiec Ewelina
14. Zaranek Agnieszka

15. Zięba Anna
16. Zięba Przemysław
17. Zięba Sylwia
18. Żyra Ewelina

PRZECZYCA
1. Barbarzak Barbara
2. Błoniarz Marta
3. Czerkies Urszula
4. Dudek Ewelina
5. Gil Grzegorz
6. Gil Łukasz
7. Kieca Marcin
8. Kluza Barbara
9. Knizatko Mateusz
10. Kordek Małgorzata
11. Łukasik Monika
12. Nawracaj Beata
13. Pruchnik Aneta
14. Podraza Sylwia
15. Ramut Małgorzata
16. Strojek Magdalena
17. Strojek Urszula
18. Szpak Agnieszka
19. Trucina Łukasz
20. Wal Krzysztof
21. Widuch Robert
22. Woźniak Anna
23. Woźny Mariusz

SIEDLISKA-BOGUSZ
1. Czyż Leszek
2. Drechny Katarzyna
3. Grygiel Tomasz
4. Jarmusz Dominik
5. Jędrzejczyk Łukasz
6. Kędzior Andrzej
7. Konopacka Małgorzata
8. Kusek Marcin
9. Litwicka Karolina
10. Łazowski Artur
11. Markiewicz Łukasz
12. Michoń Małgorzata
13. Miela Sławomir
14. Papier Małgorzata
15. Pieczonka Mariusz
16. Piekarczyk Agata
17. Podraza Waldemar
18. Polański Damian
19. Popiela Aneta
20. Przybysz Adrian
21. Witek Klaudyna
22. Wojtaszek Krzysztof
23. Wójcik Elżbieta

SMARŻOWA
1. Chwał Sławomir
2. Czernik Marzena
3. Dziadura Justyna
4. Dziurdzik Sebastian
5. Jarosz Adam
6. Kolano Andrzej
7. Kolbusz Małgorzata
8. Kudłacz Krzysztof
9. Kuk Marta
10. Kurcz Katarzyna
11. Kurcz Mariusz
12. Machala Adam
13. Samborska Danuta
14. Wojnar Agata

Gimnazjum 2000
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Dokonane w 1990 roku zmiany ustro- 
jowe w Polsce sprawiły, że gminy 

stały się właścicielami mienia komunal-
nego. Znajdujące się na terenie gmin nie-
ruchomości, stanowiące do tego czasu 
własność Skarbu Państwa w wyniku ko-
munalizacji zostały przekazane gminom. 
Sposób gospodarowania nieruchomoś-
ciami stanowiącymi własność gminy oraz 
Skarbu Państwa uregulowany został w 
dziale II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.Nr 115, poz.741). Organy gminy, 
to jest Zarząd Gminy i Rada Gminy, które 
działają w jej imieniu, zobowiązane są 
do gospodarowania nieruchomościami 
w sposób zgodny z zasadami prawid-
łowej gospodarki. Zasady te określa 
wyżej wymieniona ustawa, eksponując 
szczególnie racjonalność z ekonomicz-
nego punktu widzenia. Gospodarowanie 
majątkiem wspólnym mieszkańców 
gminy powinno się odbywać ze szcze-
gólną rozwagą. Sposób, w jaki się go-
spodarowanie mieniem gminy odbywa 
podlega nie tylko kontroli społecznej, ale 
również Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, Najwyższej Izby Kontroli, organów 
wymiaru sprawiedliwości. Prowadzenie 
prawidłowej procedury przy obrocie 
nieruchomościami komunalnymi nie 
tylko chroni organy gminy przed atmo-
sferą podejrzliwości, bezpodstawnymi 
zarzutami o nieuczciwość, ale przede 
wszystkim przynosi znaczne korzyści 
finansowe Gminie.
 Nieruchomości gminy mogą być 
przedmiotem obrotu: sprzedaży, zamia-
ny, oddania w użytkowanie wieczyste, 
najmu, dzierżawy, użyczenia, oddania 
w trwały zarząd, aportu, darowizny na 
cele publiczne. Poza ściśle określonymi 
w ustawie wyjątkami, zbywanie nierucho-
mości może nastąpić wyłącznie w drodze 
przetargu.
 W drodze bezprzetargowej zbywane 
są nieruchomości:
1) na rzecz poprzedniego właściciela 

lub jego następcy prawnego jeżeli 
nieruchomość została przejęta przed 
dniem 5 grudnia 1990 roku,

2) na rzecz najemcy lokalu mieszkal-
nego, jeżeli najem został nawiązany 
przed dniem 12 listopada 1994 r. na 
podstawie decyzji administracyjnej o 
przydziale,

3) osobom fizycznym i osobom praw-
nym, które prowadzą działalność 
charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, 
leczniczą, oświatową, naukową, ba-
dawczo-rozwojową, wychowawczą 
lub sportowo-turystyczną, na cele 
nie związane z działalnością zarob-
kową,

4) zbycie następuje na rzecz Skarbu 
Państwa,

5) zbycie następuje w drodze zamiany 
lub darowizny,

6) przedmiotem zbycia są części nieru-
chomości, niezbędne do poprawienia 

warunków zagospodarowania nie-
ruchomości przyległej, stanowiącej 
własność osoby, która zamierza te 
części nabyć, jeżeli nie mogą być 
zbyte jako odrębne nieruchomości.

O przeznaczeniu nieruchomości do zby-
cia decyduje Rada Gminy podejmując 
uchwałę. Przetarg ogłasza i organizuje 
Zarząd Gminy. Do przeprowadzenia 
przetargu Zarząd Gminy powołuje ko-
misję przetargową w składzie od 3 do 
5 osób. Przetarg przeprowadza się w 
formie przetargu ustnego lub pisemnego. 
Przy czym każdy z nich może być nie-
ograniczony lub ograniczony. Przetarg 
ustny ma na celu uzyskanie najwyższej 
ceny. Przetarg pisemny ma na celu wy-
bór najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie 
o przetargu Zarząd Gminy podaje do 
publicznej wiadomości co najmniej na 
dwa tygodnie przed wyznaczonym ter-
minem przetargu. W jednym ogłoszeniu 
mogą być zamieszczone informacje o 
przetargach na kilka nieruchomości. W 
przypadku przetargu, w którym cena 
wywoławcza jest większa od 50000 zł, 
ogłoszenie o przetargu zamieszcza się 
dodatkowo w prasie lokalnej. Zarząd 
Gminy może odwołać ogłoszony prze-
targ jedynie z uzasadnionej przyczyny, 
informując o tym niezwłocznie w formie 
właściwej dla ogłoszenia przetargu. W 
przetargu mogą brać udział osoby fizycz-
ne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium 
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o 
przetargu, nie mogą brać udziału osoby 
wchodzące w skład komisji przetargowej 
oraz osoby bliskie tym osobom. Wadium 
ustala się w wysokości od 5 do 20% ceny 
wywoławczej. Wadium wpłacone w go-
tówce przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, pozostałym 
uczestnikom zwraca się niezwłocznie po 
zamknięciu przetargu.
 Najczęściej stosowaną formą prze-
targu przy zbywaniu mienia komunal-
nego jest przetarg ustny nieograniczony. 
Przewodniczący komisji otwiera przetarg 
przekazując uczestnikom informacje do-
tyczące nieruchomości, ceny wywoław-
czej, skutków uchylenia się od zawarcia 
umowy notarialnej a także podaje do 
wiadomości imiona i nazwiska lub nazwy 
firm, które wpłaciły wadium i zostały 
dopuszczone do przetargu.
 Przewodniczący komisji przetargowej 
informuje uczestników przetargu, że 
po trzecim wywołaniu najwyżej zaofe-
rowanej ceny dalsze postąpienia nie 
zostaną przyjęte. Postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny 
bez względu na liczbę uczestników, 
jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje co 
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania 
postąpień przewodniczący komisji prze-
targowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, 

najwyższą cenę i zamyka przetarg a 
następnie ogłasza imię i nazwisko lub 
nazwę firmy, która wygrała przetarg.
 Bardzo rzadko przy obrocie nierucho-
mościami gminy lub Skarbu Państwa 
stosowany jest przetarg pisemny nie-
ograniczony zwany inaczej przetargiem 
ofertowym. Po ogłoszeniu przetargu 
pisemnego uczestnicy w wyznaczonym 
czasie i miejscu składają oferty do któ-
rych dołączają dowód wpłacenia wadium. 
Oferta powinna zawierać: dane oferenta, 
datę sporządzenia oferty, oświadczenie, 
że oferent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń, oferowana cenę i sposób 
jej zapłaty, oferowany sposób realizacji 
dodatkowych warunków przetargu. Prze-
targ może się odbyć chociażby wpłynęła 
tylko jedna oferta spełniająca warunki 
określone w ogłoszeniu o przetargu. 
Przetarg składa się z części jawnej i nie-
jawnej. Część jawna przetargu odbywa 
się w obecności oferentów. W części 
jawnej komisja przetargowa między 
innymi ustala liczbę otrzymanych ofert, 
sprawdza czy wadia zostały wpłacone, 
otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je 
do części niejawnej przetargu, przyjmuje 
wyjaśnienia i oświadczenia oferentów, 
zawiadamia ich o terminie i miejscu 
części niejawnej przetargu a także o 
przewidywanym terminie zamknięcia 
przetargu. W części niejawnej przetargu 
komisja przetargowa dokonuje analizy 
ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich 
lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze 
złożonych ofert. W przypadku złożenia 
ofert równorzędnych komisja może zor-
ganizować dodatkowy przetarg ustny 
ograniczony do oferentów, którzy złożyli 
te oferty. Zarówno z przetargu ustnego 
jak i pisemnego przewodniczący komisji 
przetargowej sporządza protokół. Pro-
tokół podpisuje przewodniczący oraz 
członkowie komisji przetargowej. 
 Jeżeli przetarg został zakończony wy-
nikiem negatywnym z tego powodu, że 
żaden z uczestników przetargu ustnego 
nie zaoferował postąpienia ponad cenę 
wywoławczą lub żaden z uczestników 
przetargu pisemnego nie zaoferował 
ceny wyższej od wywoławczej, Zarząd 
Gminy organizuje drugi przetarg. Drugi 
przetarg organizuje się po upływie jed-
nego miesiąca lecz nie później niż w ter-
minie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia 
pierwszego przetargu.
 Uczestnik przetargu może zaskarżyć 
czynności komisji przetargowej zwią-
zane z przeprowadzeniem przetargu 
do Zarządu Gminy. Skargę wnosi się w 
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku 
przetargu ustnego lub doręczenia zawia-
domienia o wyniku przetargu pisemnego. 
Zarząd Gminy może uznać skargę za 
niezasadną, nakazać powtórzenie czyn-
ności przetargowych albo unieważnić 
przetarg.

L. Pruchnik

Gospodarowanie mieniem komunalnym
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Wzorem roku ubiegłego wyruszy z Brzostku do Częstochowy  
P i e l g r z y m k a  R o w e r o w a

Przypisuje się jej miano VI Rowerowej Pielgrzymki Podkarpacia

Jest ona dziękczynieniem za osobę Jana Pawła II - naszego Rodaka i za Jego wizytę apostolską w Polsce.
Jeżeli masz sprawny rower, trochę chęci i zapału, wybierz się razem z nami w dniach 23 - 28 sierpnia 1999 r.

Pojedziemy między innymi przez:
Przeczycę, Tuchów, Gródek nad Dunajcem, Stary Sącz, Krościenko nad Dunajcem, Nowy Targ, Zako-
pane, Maków Podhalański, Kalwarię  Zebrzydowską, Wadowice, Zator, Olkusz, Ogrodzieniec, Myszków, 
Janów, docierając do Częstochowy 27 sierpnia około godz. 12.00.

Punktem kulminacyjnym będzie uroczysta Eucharystia odprawiona przed Cudownym Obrazem Jasno-
górskim 27 sierpnia o godz. 17.30.

Zapewniamy wszelkie środki bezpieczeństwa, opiekę medyczną i techniczną oraz pełne, całodzienne wyży-
wienie. Wszystkie opłaty nie przekroczą kwoty 250 zł.

Jeżeli się zdecydujesz, zgłoś się u ks. Mariusza Nowaka w parafii Brzostek (tel. 014 6830301  
lub 090 340503) do końca lipca b.r., wpłacając zaliczkę 50 zł. Wtedy dowiesz się bliższych informacji na temat 
Pielgrzymki.

Spróbuj może warto?!
Z A P R A S Z A M Y

„Bogu dziękujcie,
Ducha nie gaście..."

Zaproszenie dla tych, którzy pragną przedłużyć swoje spotkanie z Ojcem św. 

Zaproszenie dla tych, którzy nie boją się trudu i wysiłku

Zaproszenie dla tych, którzy nie boją się ryzyka

Bank Informacji Turystycznej za- 
prasza wszystkich zajmujących się 

zawodowo turystyką do bezpłatnego 
zamieszczania ofert w internetowej 
bazie danych.
 Bank Informacji Turystycznej to 
- według rankingu Gazety Wyborczej 
- jeden z najlepszych w kraju interneto-
wych serwisów turystycznych. Zawiera 
pogrupowane według regionów Polski 
informacje o miejscach noclegowych, 
opisy atrakcji turystycznych, wiele 
przydatnych informacji praktycznych, 
a także adresy klubów jeździeckich, 
czy wypożyczalni jachtów. Dostęp 
do danych jest bardzo łatwy. Prostota 
obsługi i bogactwo informacji decydują 

o dużej popularności Banku Informacji 
Turystycznej wśród użytkowników 
Internetu. Liczba odwiedzających prze-
kroczyła już 20.000 osób miesięcznie. 
Dodatkowym atutem jest niezwykle 
prosty adres internetowy: www.wcza-
sy.com.
 Bank Informacji Turystycznej www.
wczasy.com to jedyny polski serwis 
turystyczny umożliwiający bezpłatne 
umieszczenie pełnej informacji o 
obiektach noclegowych, czy imprezach 
turystycznych. Jego duża popularność 
gwarantuje, że oferty nie pozostaną 
bez echa. Warto pamiętać, że w Pol-
sce z Internetu korzysta ponad dwa 
miliony ludzi. Dla wielu z nich jest 

on głównym źródłem informacji przy 
planowaniu wakacji. Tych potencjal-
nych gości nie należy lekceważyć i 
dlatego warto zadbać, aby informacja 
o hotelu, pensjonacie, gospodarstwie 
agroturystycznym, pokojach gościn-
nych, czy biurze podróży znalazła się w 
Internecie. Najprościej i najskuteczniej 
jest zacząć od wpisu do bazy danych 
Banku Informacji Turystycznej.
W tym celu należy przygotować ofertę 
zawierającą adres i numer telefonu, 
dokładny opis obiektu noclegowego 
i jego lokalizacji, oraz ceny. Firmy 
turystyczne powinny przygotować 
szczegółową ofertę. Bezpłatna publi-
kacja w Internecie obejmuje także dwa 
zdjęcia, lub znaki graficzne. Całość 
należy przesłać pocztą na adres:

Bank Informacji Turystycznej  
Maciej Tryburcy 

ul. Grzybowska 9/1419, 00-132 
Warszawa

 Wszystkie dane można bezpłatnie 
aktualizować. Dalsze informacje moż-
na uzyskać telefonicznie pod numerem 
0-602 741 670.

Bezpłatna reklama firm turystycznych  
i obiektów noclegowych w Internecie
Szanowni Czytelnicy!
Jesteśmy przekonani, że przedstawiona poniżej informacja będzie 
przydatna dla Was; zarówno tych, którzy szukają sposobu na spopu-
laryzowanie swojego obiektu noclegowego, czy usług turystycznych, 
jak i planujących wakacje.
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Organizacja dnia według programu  
telewizyjnego oraz przypisywa-

nie telewizji roli darmowej opiekunki 
najmłodszych coraz częściej staje się 
wyznacznikiem życia wielu polskich ro-
dzin. W tym ostatnim przypadku przyjęty 
model postępowania niesie szereg za-
grożeń, szczególnie dla psychiki dzieci 
i młodzieży, czego większość dorosłych 
zdaje się nie zauważać. Niektórzy ro-
dzice wykazują nadmiar zaufania do 
programów telewizyjnych, który wynika z 
braku uświadomienia toksyczności wielu 
audycji. Inni z kolei bagatelizują problem 
i pozostają obojętni wobec form spędza-
nia wolnego czasu przez ich pociechy. 
Takie postawy bywają usprawiedliwiane 
zmęczeniem i zapracowaniem opieku-
nów, spowodowanym walką o lepszy 
byt materialny. Pomija się przy tym fakt, 
że konsekwencją owej walki jest brak 
czasu na odpowiedzialne realizowanie 
procesu wychowawczego. Czasem tym 
natomiast dysponują rożne stacje tele-
wizyjne, które precyzyjnie, określonymi 
metodami przyciągają uwagę młodych, 
jednocześnie wpływając na ich rozwój 
psychiczny. Warto więc zastanowić się, 
w jaki sposób emitowane programy 
determinują rozwój dziecka.

Rozwój psychiczny i osobowościowy  
możliwy jest wówczas, gdy jednost-

ka posiada system wartości, do których 
dąży. Słowem: posiada wizję, kim chce 
być. Uwzględniając ogromną silę od-
działywania telewizji, Stowarzyszenie 
Ochrony Radiosłuchacza i Telewidza 
dokonało przeglądu filmów animowa-
nych nadawanych przez rożne stacje. 
Jaki zatem obraz bohatera prezentują 
chętnie oglądane kreskówki? 
– Obraz człowieka wszechwładne-

go, ale nie mocą własnego rozumu 
i ducha, lecz superwymyślnej broni 
laserowej czy wschodnich technik 
walki (np. film T-Rex w "Polsat 2").

– Obraz człowieka niezniszczalnego, 
którego rozjechał samochód lub roze-
rwała na kawałki rakieta, a on nadal 
żyje.

– Obraz władcy absolutnego, którego 
żądania muszą być spełniane i który 
w razie odmowy może ukarać na-
wet własnego ojca; bohaterka filmu 
Samuraje z Pizza Kot w "Polsat 2" 
krzyczy do ojca: Znów osłodziłeś mi 
herbatę - tu następuje seria niearty-
kułowanych wrzasków i pisków, tupa-
nie nogami i wymachiwanie rękoma, 
po czym wymierza ojcu karę: zesłać 
go.

– Obraz człowieka konsumpcyjnego, 
nastawionego na natychmiastowe za-
spokojenie swoich oczekiwań; poka-
zywany rok temu w telewizji "Polsat" 
film rysunkowy Strach z Transylwanii 
zawierał taką oto scenkę: tupiące ze 
złością dzieci żądają: My chcemy 

mieć dinozaury! Natychmiast!!! a po 
chwili wrzeszczą wściekle: Nie chce-
my już dinozaurów bo są niemodne. 
Chcemy teraz gier komputerowych! 
Natychmiast!!!

– Obraz człowieka próżnego, który 
dla kariery gotów jest na wszystko; 
bohaterka woła: Chcę być gwiazdą, 
chcę być gwiazdą! i nie zraża jej fakt, 
że podczas przesłuchania uprawia 
kocią muzykę (Przygody T-Rexa w 
"Polsat 2").

– Obraz człowieka lekceważącego 
stróżów prawa, przedstawianych jako 
osoby głupie i tchórzliwe. Wniosek 
jest prosty: takiej policji nie trzeba 
się bać, jesteśmy od nich sprytniejsi 
(Przygody T-Rexa).

– Obraz człowieka interesownego, 
który na prośbę o pomoc odpowiada: 
A co za to dostanę?

– Obraz człowieka cynicznego, wyła-
niający się z wypowiedzi bohaterów: 
wieczna miłość jest jak wieczna (tj. 
trwała) ondulacja, nigdy nie trwa dłu-
go lub miłość przysparza tyle cierpień 
(Czarodziejki z Księżyca).

Kolejnym warunkiem rozwoju jest wy- 
kształcenie zdolności do empatii. 

Jednak oferowany dzieciom w kres-
kówkach wzór postępowania przyjmuje 
za podstawę przedmiotowe traktowanie 
drugiego człowieka. Filmy przepełnione 
są obrazami wymyślnego niszczenia 
wroga (roztrzaskania mu drzwi na 
głowie, rozciągania go między dwoma 
samochodami, itp.) i dialogami typu: 
Odnajdź ją i zabij lub Zabiję ją bez litości 
(Czarodziejki z Księżyca w "Polsat 2").
Rozwój psychiczny wiąże się także z 
umiejętnością określania swojej tożsa-
mości, a szczególnie odrębności własnej 
płci. W tym względzie programy telewi-
zyjne w wielu przypadkach utrudniają 
młodym zadanie, burząc uznane przez 
rodzinę wzory zachowań. Dziewczętom 
proponuje się bohaterki, które mówią, 

poruszają się i walczą jak chłopcy (Cza-
rodziejki z Księżyca). Z kolei chłopcom 
produkcje telewizyjne podsuwają boha-
terów zachowujących się i wyrażających 
w sposób ordynarny i agresywny (np. 
Spadaj ty palancie).
Dziwi nas złośliwość dzieci, obecna nie 
tylko w zabawie? Obejrzyjmy razem 
z nimi telewizję w niedzielny poranek. 
Znajdziemy tam ponad 70% scen uka-
zujących tę cechę pod maską dobrego 
żartu. Dziwi nas pomysłowość dzieci 
w kreowaniu podczas zabawy sytuacji 
zawierających podstęp, bójkę czy ka-
tastrofy? Zasiądźmy z nimi wczesnym 
popołudniem przed telewizorami, aby 
przekonać się, iż co trzeci film składa 
się prawie wyłącznie ze scen walki, 
zniszczeń, wypadków. Serwowane w te-
lewizji zachowania kolorowo opakowane 
przez japońskich czy amerykańskich 
producentów dzieci odbierają jako nor-
mę usankcjonowaną społecznie, a więc 
powszechnie aprobowaną akceptowaną 
w kontaktach międzyludzkich. Dzieje 
się tak, ponieważ dziecko, pozbawione 
jeszcze umiejętności krytycznej oceny 
i selekcji treści, otrzymane obrazy od-
biera bezpośrednio. Są one kodowane 
w jego podświadomości, a następnie 
uruchamiane w sprzyjających warun-
kach. Im więcej czasu dziecko poświęci 
na oglądanie filmów animowanych i im 
więcej jest w nich zawartych wymienio-
nych wyżej obrazów, tym oddziaływanie 
to jest silniejsze.

Warto pamiętać, iż zagrożeniem dla  
dzieci i młodzieży są nie tylko treści 

przekazywane przez media audiowizual-
ne, ale również sam fakt ulegania tele-
wizyjnej iluzji. Psychologowie od dawna 
biją na alarm dowodząc, iż stałe ucieczki 
w nierzeczywisty świat telewizyjnych 
zdarzeń mogą doprowadzić do:
– trudności w nawiązywaniu kontaktów 

emocjonalnych z innymi,
– braku umiejętności przyjmowania 

oceny rówieśników ("telewizor" nie 
ocenia). W tym przypadku zdecydo-
wanie bardziej niebezpieczne są gry 
komputerowe, które umożliwiają dia-
logi i które pozwalają na kierowanie 
bohaterem zgodnie z własną wolą,

– braku umiejętności postrzegania 
przez dzieci swoich rówieśników jako 
atrakcyjnych partnerów (towarzyszy 
zabaw i rozmów),

– nawiązywania jedynie krótkotrwałych 
i powierzchownych kontaktów,

– całkowitej odmowy kontaktu, szcze-
gólnie gdy wymaga on pewnego 
wysiłku (w kontakcie z telewizją taki 
wysiłek nie jest konieczny, telewizor 
jest zawsze dostępny).

Podobne zagrożenia związane są także 
z innymi programami telewizyjnymi, 
takimi jak antyrodzinne seriale popołu-
dniowe, czy niektóre teledyski, niosące 
treści wrogie religii katolickiej (poda-
wane w pseudoartystycznej oprawie) 
oraz obrazy, zawierające często znaki 
satanistyczne i masońskie.

Zakładnicy telewizji
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W roku 1939 w Brzostku miesz- 
kało około 40 rodzin żydow-

skich liczących około 300 osób. Prócz 
tego pojedyncze rodziny mieszkały 
we wszystkich okolicznych wioskach. 
W rynku brzosteckim mieszkało 10 
rodzin Polaków, resztę domów zaj-
mowali Żydzi.
 Około 50% Żydów utrzymywało 
się z handlu (sklepy) reszta uprawiała 
ziemię, dorabiając drobnym rzemio-
słem. Dobre warunki materialne miało 
2-3 rodziny, reszta wegetowała. Ponad 
50% otrzymywało pomoc od rodaków 
z Ameryki.
 Z ofiar brzosteckich Żydów za-
mieszkałych w Ameryce została 
wybudowana bożnica, obecnie przeka-
zana (w roku 1957) przez Prez. GRN 
w Brzostku szkole podstawowej w 
Brzostku. Z tych samych funduszów 
wybudowano łaźnię, która po wy-
zwoleniu została rozebrana, natomiast 
cheder wybudowali Żydzi z własnych 
funduszów.
 Przeciętna rodzina żydowska li-
czyła 6-7 osób, chociaż były również 
rodziny bardzo liczne, np. Aron Sala 
miał 15 dzieci, w rodzinie Schussów 
było 11 dzieci itd.
 Stosunki z Polakami w okresie 
międzywojennym układały się dobrze. 
Żydzi mieli własną bibliotekę, której 
członkiem był między innymi dr Lach. 
Istniała organizacja syjonistyczna, oraz 
komórki komunistyczne. Przedstawi-
cielem komunistów był Baumfreud 
Leon, który przeżył wojnę i mieszka 
obecnie w Bydgoszczy. Dziadek jego 
był pomocnikiem rabina.
 Żydzi w Januszkowicach mieli 
własną bożnicę. W Hucie Gogołow-

skiej większa grupa Żydów mieszkała 
w lesie, mając pola uprawne w jego 
środku.
  Na początku okupacji życie szło 
normalnym trybem. Kiedy w 1941 
roku Wermacht zastąpiono formacją 
SS zaczęły się prześladowania lud-
ności żydowskiej. Pędzono ją razem 
z Polakami do prac drogowych. Przy 
takiej pracy został zabity Ob. Surdel 
z Zawadki, Ob. Piłat Kazimierz z 
Brzostku stracił rękę, a Schuss Ab-
raham miał potłuczone nogi z czego 
wyleczył się. Żydzi pracowali między 
innymi za Frysztakiem przy urzą-
dzaniu Kwatery Głównej Hitlera. (?) 
Niemcy najpierw konfiskowali majątki 
ziemskie Żydów, konfiskowali sklepy, 
a następnie likwidowali zupełnie.
 Około 40% Żydów uciekło w 1939 
r. do ZSRR i większość z nich przeżyła 
wojnę. Sam rozmówca Ob. Schuss Ab-
raham jako metalowiec znalazł się we 
Lwowie w obozie koncentracyjnym na 
ul. Janowskiej, gdzie pracował przy 
naprawie parowozów i przystosowa-
niu ich do pracy na silnym mrozie. 
Uciekł stamtąd we wrześniu 1943 r. 
i przybył do Brzostku. Krótko przed-
tem jego matka została zamordowana 
przez granatową policję w Dęborzy-
nie. W Strzegocicach Niemcy zamor-
dowali rabina i 12 innych Żydów. W 
Krajowicach znajduje się zbiorowy 
grób pomordowanych Żydów około 
1000 osób z Brzostku, Kołaczyc i 
Jasła. Uratował się, uciekający nago 
spod kul Steinhorn Jakub z Brzysk, 
który później został zabity. Wyrzucone 
przez Wisłokę zwłoki pochował Ob. 
Schuss A. Jeśli chodzi o Żydów, którzy 
uciekli do ZSRR to część zginęła jako 
żołnierze dywizji kościuszkowskiej, 
część przeżyła. Obecnie w Polsce 
mieszka 4 Żydów brzosteckich a to 
w Skurowej jedna przechrzczona, w 
Krakowie jeden, który był na usługach 
Niemców w obozie koncentracyjnym, 
Schonwetter (obecnie Różycka) ze 
dworu w Zawadce, mieszka obecnie w 
Łodzi, oraz jej siostra zamężna Ringel. 
Mąż jej Ringel b. oficer rez. WP zginął 
w lesie w partyzantce, zaś syn dostał 

się do Niemiec na podstawie fałszy-
wych dokumentów, przeżył i obecnie 
mieszka w Ameryce. Podobnie jak on 
przeżyło wojnę w Niemczech kilka 
dziewcząt, żyjących podobnie jak on 
w Ameryce.
 Ogółem przeżyło wojnę ok. 80 
brzosteckich Żydów. Miejscem kaźni 
był cmentarz żydowski w Brzostku, 
obóz w Pustkowiu i Szebniach dokąd 
zabrano młodzież i wyniszczono. W 
lesie w Jaworzu są groby żydowskie, 
jeden 12 osób, drugi 4-5 osób. Miejsce 
znane Ob. Schussowi.
 Jeśli chodzi o Żydów żołnierzy 
kościuszkowców, wojnę przeżyli mię-
dzy innymi: Wolf Bergam, Aron Ratz, 
Tischel Scheinwetter, Salomon Maltz. 
Brat tego ostatniego, przedwojenny 
komunista (wg. rozmówcy siedział 
w więzieniu z B. Bierutem) zginął na 
wojnie w 1944 r.
 W dniu 1. V. 1941 r. Niemcy doko-
nali likwidacji komunistów żydow-
skich, których (8 osób) rozstrzelano. 
Groby znajdują się na cmentarzu 
żydowskim w Brzostku. Komunistów 
polskich zlikwidowano w Oświęcimiu. 
Tam zginął Ob. Kruszyna z Brzostku, 
którego brat Władysław mieszka tu 
obecnie.
 Historia brzosteckich Żydów jest 
opracowana i wydana w Izraelu w 
języku hebrajskim. Literatury na te-
maty dotyczące Żydów polskich i ich 
historii może dostarczyć: Ber Mark 
- Żydowski Instytut Historyczny, 
Warszawa, ul. Tłumacka nr 13. Dużo 
materiałów znajduje się w Muzeum 
Judaistyki w Krakowie mieszczącym 
się w starej 700 lat liczącej Synagodze 
Kazimierzowskiej. Zagadnieniami 
tymi żyje prof. Dobrzycki z Krako-
wa.

Na podstawie rozmowy z Ob. 
Schussem Abrahamem, brzoste-
ckim Żydem, który przeżył oku-
pację, przeprowadzonej w dniu 
12 maja 1959 r. w mieszkaniu Ob. 
Kruszyny Władysława w Brzostku 
zestawił:

Tadeusz Frączek
kier. Szk. Podst. w Brzostku

Historia ludności żydowskiej zamieszkałej w Brzostku 
i okolicy w okresie II-giej wojny światowej
	 Redakcja "Wiadomości Brzo-
steckich" serdecznie dziękuje Pani 
Genowefie Piłat za przekazanie 
materiałów dotyczących przeszło-
ści Brzostku i jego okolic.
 Najciekawsze z nich, począwszy 
od obecnego numeru, będziemy 
drukować w Wiadomościach.
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Tworzywa są równie bardzo szkodli- 
we dla środowiska naturalnego w 

czasie całego cyklu życia. Poza tym, 
jako że są głównym składnikiem śmie-
ci, powodują problemy w czasie pro-
dukcji, użytkowania i składowania.
 Większość tworzyw produkuje 
się z ropy naftowej lub gazu, które 
powodują ogromne zniszczenia w 
środowisku w trakcie pozyskiwania 
(wydobycia), ekstrakcji i transportu. 
Przykładowo wylewy ropy naftowej 
powodują ogromne zanieczyszczenie 
środowiska w wodach oceanów i strefie 
przybrzeżnej. Oszacowano, że 30 000 
m3 ropy naftowej rocznie dostaje się do 
mórz w wyniku wypadków w czasie 
transportu do fabryk produkujących 
tworzywa sztuczne. Na dodatek, w 
czasie rafinacji ropy i gazu dochodzi 
do znaczących emisji zanieczyszczeń 
do powietrza atmosferycznego, takich 
jak NOx , SO2 i węglowodorów, które 
przyczyniają się do powstawania smo-
gu, kwaśnych deszczów i są szkodliwe 
kiedy je wdychamy. Ropa naftowa i 
gaz ziemny należą także do bogactw 
nieodnawialnych. Czy produkty z 
tworzyw sztucznych jednorazowego 
użytku są najlepszym sposobem na 
wykorzystanie tych wartościowych 
bogactw?
 Używanie tworzyw wykształca w 
konsumentach nawyki braku oszczę-
dzania. Wiele wyrobów z tworzyw 
sztucznych produkuje się jako przed-
mioty jednorazowego użytku albo 
jako produkty o krótkim okresie życia. 
Ponadto produkty i opakowania z 
tworzyw wypierają znacznie bardziej 
przyjazne dla środowiska produkty i 
systemy opakowań, takie jak system 
znormalizowanych butelek zwrotnych. 
Co prawda niektóre firmy wprowadziły 
butelki zwrotne z tworzyw sztucznych, 
niemniej są one napełniane znacznie 
mniej razy niż butelka szklana, a na 
koniec staja się odpadem.
 Chociaż z technologicznego punktu 
widzenia tworzywa można poddawać 
recyklingowi, w rzeczywistości dzieje 
się tak rzadko. Obecność wielu substan-
cji dodatkowych i mieszanie rożnego 

rodzaju tworzyw daje w efekcie bardzo 
niskiej jakości tworzywo z recyklingu. 
które nie posiada wielu zastosowań. 
Ekstrakcja poszczególnych monome-
rów i domieszek jest z kolei procesem 
drogim i wymagającym niszczących 
środowisko technologii. W konse-
kwencji taniej jest zużywać nową ropę 
naftową i gaz niż poddawać recyklin-
gowi tworzywo. I będzie tak dopóki 
ceny ropy naftowej i gazu znacząco nie 
wzrosną.
 Co więcej tworzywa zasadniczo 
nie ulęgają biodegradacji. Co prawda 
"starzeją się", co oznacza, że ulegają 
pewnej dezintegracji i tracą wiele 
właściwości, jednak nie rozpadają się 
całkowicie. Pozostają małe kawałki, 
które są zbyt duże aby mogły je strawić 
mikroorganizmy. Te małe kawałki, jak 
również inne większe odpady z two-
rzyw sztucznych, są przyczyną śmierci 
wielu zwierząt. Około 1 milion ptaków 
i 100000 ssaków morskich umiera 
każdego roku z powodu połknięcia 
odpadów z tworzyw sztucznych lub 
zaplątania się w nie.
 Tworzywa sztuczne są również 
główną przyczyną rosnącego proble-
mu odpadów stałych. Praktycznie w 
całej Polsce składowiska miejskie są 
przepełnione i bardzo trudno znaleźć 
nowe lokalizacje. Zdecydowana ilość 
odpadów, pochodzących z gospodarstw 
domowych, to tworzywa i opakowania 
z tworzyw. Tworzywa stanowią wago-
wo niewielką ilość, natomiast zajmują, 
ogromne ilości miejsca ze względu na 
swoją objętość.
 Jednym z rozwiązań, które się suge-
ruje jest spalanie odpadów. Spalarnie 
mogą zmniejszyć objętość odpadów 
do minimum, jakkolwiek nie niszczą 
odpadów całkowicie tylko nadają 
im inna formę. Spalarnie powodują 
również nowe problemy, takie jak: po-
wstawanie i emisje dioksyn1, furanów, 
wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych, a wszystkie one są 
nierozkładalne i wysoce toksyczne 
dla ludzi. Nowe przepisy prawne stale 
obniżają dopuszczalne ilości emisji 
ze spalarni, niemniej ciągle jest nie 

rozwiązany problem popiołu, w któ-
rym znajdują się wyżej wspomniane 
substancje, jak również metale cięż-
kie, takie jak ołów i kadm. Popiół 
ze spalarni jest bardzo toksycznym i 
niebezpiecznym odpadem. Do tej pory 
nie znaleziono bezpiecznej formy jego 
długoterminowego składowania.
1 Dioksyny - substancje otrzymywane na 

bazie chloru i węglowodorów. Nie mają 
zastosowania jako takie, ale są produktem 
ubocznym przemysłu. Główne źródło to 
produkcja i spalanie PCW i innych po-
chodnych chlorowcoorganicznych.

Tworzywa sztuczne a środowisko

	Unikaj żywności opakowanej w two-
rzywa sztuczne. 

	Nie przechowuj żywności w wyrobach 
z tworzyw sztucznych.

	W szczególności unikaj opakowań z 
PCW i PS oraz tych, które nie mają 
kodów przyjętego międzynarodowego 
systemu. 

	Tworzyw sztucznych powinny unikać 
szczególnie kobiety ciężarne i rodzice 
małych dzieci.

	Nie używaj wyrobów z tworzyw 
sztucznych do podgrzewania żyw-
ności w kuchenkach mikrofalowych 
(nawet jeśli posiada informacje, że 
można).

	Na zakupy chodź z własną torbą 
wielokrotnego użytku. 

	Zabieraj własny kubek, kiedy jedziesz 
w podróż, aby uniknąć konieczno-
ści używania kubków z polistyrenu 
(PS).

	Nie wierz producentom, którzy twier-
dza, że tworzywo w czasie spalania 
wydziela tylko C02 i wodę.

	Unikaj zabawek z miękkiego PCW, 
zawierają one duże ilości plastyfikato-
rów, które mogą zostać łatwo połknię-
te lub ssane przez twoje dziecko.

	Jedz żywność produkowaną orga-
nicznie i ograniczaj ilość tłuszczów 
w diecie. Wiele z nie ulegających 
biodegradacji substancji rozpuszcza 
się w tłuszczu i przedostaje się do 
żywności tłustej i zawierającej olej.

	Ogranicz do minimum ilość tworzyw 
sztucznych w twoim domu. Toksyczny 
dym powstający w czasie spalania 
polimerów jest główną przyczyną 
śmierci i okaleczeń spowodowanych 
przez pożary.

Co możesz zrobić?
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W całym kraju rozpoczęły się ob- 
chody Roku Słowackiego, zwią-

zanego ze 190. rocznicą urodzin i 150. 
rocznicą śmierci poety i dramatopisa-
rza, największego obok Adama Mickie-
wicza twórcy polskiego romantyzmu. 
 Juliusz  Słowacki urodził się w 1809 
r. w Krzemieńcu, jako syn poety i kryty-
ka, profesora Liceum Krzemienieckiego 
i uniwersytetu wileńskiego, Euzebiusza 
Słowackiego. Po śmierci ojca wycho-
wywał się pod opieką i wpływem matki 
- Salomei  Bécu. Dzieciństwo i młodość 
spędził w środowisku inteligenckiej i li-
beralnej elity uniwersyteckiej. Młodszy 
o 10 lat od pierwszej generacji roman-
tyków, wszedł na uniwersytet wileński 
w okresie, kiedy represje carskie zdła-
wiły już ruch filomatów. Młodzieńcza 
miłość do L. Śniadeckiej i samobójstwo 
przyjaciela stały się kanwą literackich 
refleksji na temat samotności i obcości 
w świecie. W 1828 r. Słowacki skończył 
uniwersytet jako kandydat "obojga 
praw" i wiosną 1829 rozpoczął pracę 
w Komisji Rządowej Przychodów i 
Skarbu w Warszawie. Jego młodzień-
cza twórczość jest wyrazem typowego 
romantyzmu literackiego. Panują w 
niej wyłącznie tematy historyczne 
lub egzotyczne. Poszukując własnego 
wyrazu poetyckiego podlegał wówczas 
wpływom licznych lektur. Po wybuchu 
powstania listopadowego warszawska 
prasa powstańcza ogłosiła kilka liryków 
patriotycznych Słowackiego, nacecho-
wanych entuzjazmem do walki, kultem 
wolności i nienawiścią do tyranii poli-
tycznej. Cieszyły się one dużą popular-

nością i przyniosły pewną sławę poecie 
dotychczas nie znanemu. W lipcu 1831 
Słowacki wyjechał za granicę do Dre-
zna, a później do Londynu i Paryża. 
Opuszczając Polskę powstrzymał się od 
wzięcia udziału w powstaniu i czyn ten 
później uważał za hańbę swego życia. 
Pod koniec 1832 r. Opuścił tymczasowe 
miejsce emigracji - Paryż i osiadł w 
Szwajcarii. Od 1836 do 1838 podróżo-
wał po Włoszech, Grecji, Egipcie, Syrii 
i Palestynie, aby w końcu 1838 r. Osiąść 
na stałe w Paryżu. Tutaj w latach 1832 
- 1833 ogłosił 3 tomy Poezji, w których 
zawarł swój dotychczasowy dorobek 
poetycki. Ściągnął tym na siebie słynny 
surowy sąd Mickiewicza, wytykającego 
mu estetyzujący stosunek do sztuki i 
pustkę ideową. Sam Słowacki rychło 
zrozumiał niewczesność swego wystą-
pienia i w 1839 r. Napisał: "Pierwsze 
tomy poezji moich są bez duszy. [...] 
Pierwszymi dwoma tomami zgubiłem 
się na cały czas życia mego [...]". Pol-
skich emigrantów politycznych, tuż 
po klęsce powstania, nie mogły inte-
resować wymyślone historie arabskie 
i zamierzenia poezji "czystej". Od tego 
punktu zaczyna się tragedia niezrozu-
mienia i niedoceniania Słowackiego 
przez współczesnych - chociaż zaczął 
on "śpiewać inaczej", długo jeszcze tej 
zmiany nie zauważono. Dziesięciolecie 
po upadku powstania to wspaniały okres 
w twórczości Słowackiego, arcydzieło 
następuje za arcydziełem. Uprzywi-
lejował on zwłaszcza formę dramatu, 
najdogodniejszą do przedstawienia 
fascynującej poetę dialektyki idei. Pisze 

dramaty obrazujące różne momenty 
narodowej walki o wolność: Kordian, 
Horsztyński, poemat prozą Anhelli, 
Balladyna, Lilla Weneda, Mazepa, 
Beniowski, Fantazy, Genezis z Ducha, 
Sen srebrny Salomei, Król-Duch.
 W 1848 r. Wyruszył Słowacki do 
Wielkopolski. Śmiertelnie chory, nie 
mógł wziąć udziału w walce. Był to 
gest symboliczny - chciał nim zatrzeć 
wspomnienie dziecinnej słabości z 
1831 r. I zamanifestować jedność 
poety z walczącym ludem. W dorob-
ku poetyckim Słowackiego ważną 
pozycję reprezentują również wiersze 
liryczne. Najbardziej z nich znane to: 
Paryż, Hymn ("Smutno mi, Boże..."), 
Grób Agamemnona, Na sprowadzenie 
prochów Napoleona; poematy: Ojciec 
zadżumionych, W Szwajcarii; utwory 
prozą: Król Ladawy po francusku, 
Preliminaria peregrynacji do Ziemi 
św. Radziwiłła; rozprawy filozoficzne i 
artykuły krytyczne. 
 Zmarł w 1849 r. W Paryżu, a jego 
prochy zostały sprowadzone do Polski 
w 1927 r. I złożone w katedrze na Wa-
welu.
 Słowacki był zawsze ulubionym 
poetą polskiej demokracji, twórcą pol-
skiego teatru romantycznego, jednym 
z najświetniejszych nowatorów poezji 
polskiej.

Oprac. na podst." Małego Słow-
nika Pisarzy Polskich" cz.I

 Z okazji Roku Słowackiego w czy-
telni Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Brzostku można zobaczyć wystawę 
twórczości Juliusza Słowackiego.

Z a p r a s z a m y
a. l.

ROK SŁOWACKIEGO

Od dnia 02.06.1999r. Gminna Biblioteka Publiczna w  
Brzostku znajduje się w nowych pomieszczeniach 

w budynku Pawilonu Handlowego "HERMES" na I piętrze. 
Przeprowadzka rozpoczęła się już 10 maja i od tego czasu 
biblioteka była nieczynna. Przepraszamy wszystkich czytel-
ników za niedogodności spowodowane przeprowadzką, ale 
teraz mamy bibliotekę z prawdziwego zdarzenia. Ogólna 
powierzchnia lokalu wynosi 174 m2 i na niej znajduje się 
duża wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży, czytelnia 
i zaplecze socjalne. W nowej bibliotece można swobodnie 
przechodzić między regałami i skorzystać z obszernej czytel-
ni, którą wcześniej zastępowały dwa stoliki i sześć krzeseł. 
Wyposażenie i urządzenie lokalu pociągnęło za sobą spore 
wydatki, a co jest z tym związane nowości w tym roku nie 
będzie za wiele. Mamy jednak nadzieję, że w przyszłym roku 

będzie znacznie lepiej. W związku z tym ponawiamy naszą 
prośbę o przynoszenie do biblioteki książek, które już nie są 
potrzebne w domu. Tutaj na pewno ktoś z nich skorzysta.
 Serdecznie zapraszamy do korzystania z biblioteki 
wszystkich dotychczasowych i nowych czytelników. Od dnia 
02.06.1999r. zmieniły się również godziny pracy biblioteki, 
podajemy je więc dla zainteresowanych:

Poniedziałek 10.30 - 18.00
Wtorek  10.30 - 18.00
Środa  8.00 - 16.00
Czwartek  10.30 - 18.00
Piątek   10.30 - 18.00
Sobota  9.00 - 13.00

Nadmieniamy, że biblioteka jest czynna w każdą sobotę, 
a nie jak dotychczas w pierwszą sobotę miesiąca.

BIBLIOTEKA W NOWYM LOKALU
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Jednym z kierunków działania Woje- 
wódzkiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale na 1999 r. 
jest upowszechnianie wiedzy o proce-
sie integracji polskiego rolnictwa ze 
Wspólnotą Europejską. W tym zakre-
sie WODR będzie przygotowywał i 
wydawał materiały informacyjne do-
tyczące m. in. możliwości i warunków 
korzystania ze środków pomocowych. 
niniejszy artykuł w znacznej części 
pochodzi z Biuletynów Informacyjno 
- Handlowych wydawanych przez 
WODR Boguchwała.
 O tym czy Polska przystąpi do Unii 
Europejskiej zadecyduje referendum, 
prawdopodobnie w 2003 roku. Nieza-
leżnie od tego jaki będzie wynik refe-
rendum, Polska musi sprostać nowym 
warunkom gospodarowania na wsi, 
gdzie tylko część mieszkańców będzie 
rolnikami, pozostali zaś swoje dochody 
osiągać będą z innych źródeł. 
 Proces integracji sektora rolnego 
z UE ma ułatwić program SAPARD 
(Przedakcesyjny Instrument Wsparcia 
dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich) 
- przewidywany wkład finansowy 
Wspólnoty Europejskiej może sięgać 
do 75% kosztów. Pozostałe 25% musi 
zagwarantować strona polska m. in. 
samorządy województw, powiatów i 
gmin. Dużo zależy od podejścia, zro-
zumienia i woli radnych.
 Niski obecnie poziom organizacji 
rynku i systemu powiązań producentów 
z przemysłem rolno - spożywczym sta-
wia polskich rolników w dużo gorszej 
sytuacji niż farmerów z UE. Powoduje 
to niestabilność ekonomiczną produkcji 
rolnej (brak długoterminowych umów 

z gwarancjami poziomu cen) oraz 
uniemożliwia planowanie w dłuższej 
perspektywie.
 Kolejnym czynnikiem obniżającym 
konkurencyjność polskiego rolni-
ctwa jest słaby rozwój infrastruktury 
technicznej w wielu regionach kraju. 
Chodzi o dobrą sieć drogową, telefony, 
wodociągi i kanalizację. Tam gdzie nie 
ma dobrej infrastruktury, nie ma szans 
na tworzenie nowych miejsc pracy, 
co pociąga za sobą ubożenie małych 
gospodarstw wiejskich. Młodzież 
wiejska ma przez to utrudniony dostęp 
do systemu edukacji, studia wyższe są 
tylko dla nielicznych. Niedostatek kwa-
lifikowanych kadr jest przeszkodą dla 
unowocześnienia polskiego rolnictwa 
i awansu cywilizacyjnego wsi. Do tych 
niekorzystnych czynników dochodzą 
jeszcze od nas niezależne: gorsze  wa-
runki klimatyczne i niższa przeciętna 
jakość gleb. Na tym nie wyczerpuje się 
rejestr słabych stron naszego rolnictwa, 
ale te wymienione są najważniejsze i 
one wymagają poprawy w pierwszej 
kolejności.
 Ale nie wszystko w naszym rol-
nictwie jest gorsze od unijnego. W 
wielu dziedzinach nasza przewaga 
konkurencyjna nad rolnictwem UE jest 
bardzo wyraźna. Bezspornie wyższa 
jest ekologiczna jakość produktów 
pochodzenia rolniczego Wynika to z 
niskiego zużycia nawozów mineralnych 
i środków ochrony roślin. Większość 
produktów zwierzęcych pochodzi ze 
średnich i małych gospodarstw rolnych 
gdzie nie stosuje się hormonów wzrostu 
i rakotwórczych dioksyn. Upowszech-
niamy przez WODR Boguchwała sy-

stem integrowanej produkcji ma celu 
wytwarzanie żywności w zgodzie z 
naturalnym środowiskiem. 
 Nie wystarczy, że produkt jest eko-
logiczny, musi jeszcze pochodzić z 
gospodarstwa które stosuje ekologiczne 
metody uprawy. W Polsce w 1990 r. 
było 27 gospodarstw ekologicznych 
o pow. 300 ha - w 1998 r. już 181 o 
powierzchni 5546 ha.
 Wobec regresu w produkcji wołowi-
ny, baraniny a najprawdopodobniej tak-
że i drobiu coraz więcej konsumentów 
w UE sięga po dziczyznę. 
 W Polsce istnieją już gospodarstwa 
prowadzące chów zagrodowy danieli 
(przeżuwacze z rodziny jeleniowatych). 
Zainteresowanie tym kierunkiem pro-
dukcji jest coraz większe, zwłaszcza, 
że nie ma barier eksportowych do UE 
a uzyskiwane tam ceny są bardzo ko-
rzystne. Chów danieli śmiało możemy 
nazwać produkcją ekologiczną. 
 Są jeszcze inne mocne strony pol-
skiego rolnictwa np. niższe koszty 
pracy, względnie obfite zasoby ziemi 
rolniczej oraz korzystna struktura 
wieku ludności rolniczej. Żeby te atuty 
wykorzystać potrzebne jest - jak powie-
dział min. Balazs - porozumienie elit 
w sprawie programu na rzecz wsi. Bez 
tego porozumienia - ponad podziałami 
politycznymi - żadne reformy się nie 
powiodą. Zdaniem ministra jesteśmy 
w przełomowym momencie, w którym 
możliwa jest zgoda elit.
 Sondaże dowodzą, że 80% społe-
czeństwa popiera protesty rolników. To 
musi być dla wszystkich jasny sygnał. 

F. Bugno
WODR Boguchwała

Być albo nie być w Unii Europejskiej

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie  

dla Zarządu Gminy w Brzostku, za 
wygospodarowanie (przy akceptacji 
Rady Gminy w Brzostku) i przekazanie 
na rzecz Komisariatu Policji w Brzostku 
samochodu osobowego marki Polonez 
Atu oraz kserokopiarki marki MITA włas-
ności Urzędu Gminy Brzostek.
 Mając świadomość, że budżet gminy 
nie pokrywa własnych podstawowych, 
niezbędnych wydatków, tym cenniej-
szymi stały się otrzymane środki mate-
riałowe dla potrzeb Policji. Świadczy to 
również o właściwym zrozumieniu ze 
strony władz Gminy potrzeb w zakresie 
wspierania działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na naszym terenie.
 Przy tej okazji informuję, że otrzy-

many samochód marki Polonez Atu 
- po otrzymaniu akceptacji Wójta Gminy 
- udało się zamienić na całkowicie nowy, 
wyposażony, oznakowany i przystoso-
wany do służby policyjnej, samochód 
osobowy marki  Polonez Caro Plus.
 Uzyskane dzięki uprzejmości Zarzą-
du Gminy w Brzostku środki rzeczowe 
w istotny sposób przyczynią się do po-
prawy organizacji naszej służby, a przez 
to do lepszego wykonywania zadań w 
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku w naszej gminie.
 Dziękując za otrzymane wsparcie, 
wyrażam nadzieję na dalszą dobrą 
współpracę i zrozumienie potrzeb brzo-
steckiej policji.

Kom. Marek Boroń
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KRZYŻÓWKA 
Z NAGRODĄ
Poziomo: A1) mały bar; A8) miasto, w którym Kmi-
cic był chorążym; A15) towarzysz Metodego; B5) 
przewodniczący Zarządu Gminy; B12) imię byłego 
prezydenta RP; C1) przysiółek w Bukowej; C8) 
droga wysadzona po obu stronach drzewami; C15) 
w centrum Brzostku; D6) Donald, wicemarszałek 
Senatu; D12) w ludowej piosence ... po rosie; E1) 
grupa ras psów gończych;  E8) ... z Rotterdamu; 
E15) miasto w pobliżu Ciechanowa; H1) dawne 
słowo honoru; H8) statki wodne bez własnego 
napędu; H15) Słony, dopływ Wisłoki; I5) np. Pracy 
lub Polityki Realnej; I12) przysiółek w Bukowej; J1) 
śniła mu się drabina; J8) hodowane dla cennych 
futer; J15) góra w sąsiedztwie Stępiny (528 m); K5) 
pukle włosów; K12) śmiałek, chwat; L1) inaczej 
katarakta; L8) roślina, która kwitnie tylko raz; L15) 
Indianin z grupy Atapasków. 

Pionowo: 1A) najwyższy szczyt Pogórza Strzy-
żowskiego (534 m); 1H) bicz, harap;  2E) np. 
Liwocz; 3A) roślina pastewna; 3H) jeden z kom-
panionów Kmicica; 4E) owcze lub leśne; 5A) w 
kwitariuszu; 5H) wieś granicząca z Sieklówką; 8A) 
marka telewizora; 8H) wzgórze między Brzostkiem 
a Siedliskami; 9E) Szkoły, Powiatu lub Gminy; 10A) 
Słynny Jakub ze Smarżowej; 10H) np. z kremem; 
11E) dochód, profit; 12A) jedno z zabezpieczeń 
przed włamaniem; 12H) Seat; 15A) błyszczący 
metal; 15H) jeden z grzechów głównych; 16E) 

Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przedmiotów i zwierząt, 
w pogrubionej pionowej kolumnie otrzymasz hasło.

KĄCIK 
DLA NAJMŁODSZYCH
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J. Nosal

ROZWIĄZANIE:
Wiadomości Brzosteckie nr 4

zewnętrzna tkanka roślin 17A) pod nią spod deszczu; 17H) przed 
wystąpieniem publicznym; 18E) napój alkoholowy; 19A) miasto we 
Włoszech; 19H) marka ciężarówki z byłego ZSRR.

Rozwiązania krzyżówki wpisane do kuponu zamieszczonego 
pod diagramem dostarczone do dnia 31 lipca 1999 r. do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 3: REFORMA OŚWIATY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A
11

B
10

C
4 3

D

E
2 13 6

F

G

H
7

I

J
5 14

K
1 9

L
12 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Przesądy alkoholowe (cz. I.)

Istnieje wiele przesądów związanych z alkoholem. Niektóre  
z nich, jak np. picie piwa przez matki karmiące w celu zwięk-

szenia ilości pokarmu, odeszły szczęśliwie w niepamięć. Inne 
funkcjonują nadal. Jak jest naprawdę?

 Mówi się, że alkohol pobudza apetyt i ułatwia trawienie. 
W opinii tej tkwi tylko źdźbło prawdy. Niskie stężenie alkoholu 
w żołądku zwiększa wydzielanie soków trawiennych. ale już 
znaczne zwiększenie tej dawki wydłuża czas trawienia, a 
jeszcze większe w sposób istotny utrudnia wchłanianie. A 
więc osiągamy skutek odwrotny do zamierzonego.
 Mówi się, że alkohol rozgrzewa. Jest to w większości 
wypadków działanie pozorne. Wypicie alkoholu na krótki czas 
daje poczucie przyjemnego ciepła, natomiast po rozszerzeniu 
naczyń krwionośnych skóry - przyspiesza utratę ciepła. Po 
wypiciu większej ilości alkoholu bilans cieplny jest więc nie 
tyle dodatni co ujemny.
 Mówi się, że alkohol jest dobrym środkiem na 
przeziębienie. Znowu jest w tym tylko szczypta prawdy! 
Przyjemny, ale krótkotrwały efekt cieplny jakiego dostarcza 
wypicie niedużej ilości alkoholu może być przydatny, gdy ktoś 
przemoczony, zziębnięty wróci do domu. Ale przy gorączce i 
stanach zapalnych alkohol zmniejsza siłę obronną organizmu, 

ABC PROBLEMóW
ALKOHOLOWYCH

Końcowe tabele klas 
rejonowych przedsta-
wiają się następująco:

ograniczając aktywność białych ciałek krwi w zwalczaniu 
infekcji. Zamiast leczyć - pogłębia chorobę.
 Mówi się, że kieliszek koniaku jest lekarstwem w cho-
robie wieńcowej serca. Nie jest to prawdą, bowiem alkohol 
nie rozszerza naczyń wieńcowych, a subiektywna poprawa 
samopoczucia jest wynikiem uspokajającego i znieczulają-
cego działania alkoholu. Większe dawki powodują zwężenie 
naczyń krwionośnych i niedotlenienie mięśnia sercowego. 
U osób z miażdżycą naczyń wywołane przez picie alkoholu 
zmiany ciśnienia mogą prowadzić nawet do wylewu krwi do 
mózgu.
 Mówi się, że alkohol pozwala zapomnieć o troskach 
o kłopotach. Przyjemny, błogi stan jaki odczuwamy po 
wypiciu małej dawki alkoholu jest wynikiem zahamowania 
pracy ośrodków nerwowych w mózgu i obniżenia zdolności 
do precyzyjnej analizy myślowej. Uciekanie się do alkoholu, 
gdy trapią nas troski i kłopoty ułatwia w poważnym stopniu 
narodziny uzależnienia.
 Mówi się, że osobnicy o silnej głowie mogą pić 
spokojnie. Tymczasem jest akurat odwrotnie. Posiadanie 
mocnej głowy umożliwia wypijanie większych ilości alkoholu i 
zwiększa ryzyko uzależnienia powodując jednocześnie więk-
sze szkody zdrowotne. Ci, którzy mają silną głowę powinni 
bardziej uważać gdy piją.
 Mówi się, że piwo i wino nie powinno się zaliczać do 
alkoholi, ponieważ ich picie nie stwarza poważnych zagro-
żeń. Tymczasem alkohol w piwie i winie jest taki sam jak w 
wódce. Częste używanie piwa jako napoju chłodzącego jest 
nieporozumieniem, nie usuwa ono zmęczenia i jedynie działa 
znieczulająco. 

M. Leja

Sezon ligowy 1998/99 obie drużyny  
młodszych piłkarzy LKS Brzosto-

wianka mogą uważać za udany.
Drużyna juniorów w składzie: Marek 
Płaziak, Serweryn Krajewski, Łukasz 
Krajewski, Mateusz Krajewski Marek 
Zięba, Mateusz Potrzeba, Paweł Wal 
Marcin Lisak, Piotr Piątek, Piotr Zyguła, 
Sławomir Stawarz, Adam Rusztowicz, 
Łukasz Łępa, Łukasz Socha, Marcin 
Baran zajęła w swojej grupie II miej-
sce.
 Drużyna trampkarzy w składzie: 
Mateusz Łukowicz, Waldemar Baran, 
Krzysztof Krajewski, Mateusz Kapała, 
Sebastian Zięba, Dariusz Gonet, Rado-
sław Wojnarowski, Karol Piątek, Rafał 
Roś, Grzegorz Socha, Michał Toma-
szewski, Sławomir Stawarz, Mateusz 
Juszkiewicz, Mateusz Piątek, Łukasz 
Wereszczyński, Łukasz Sarna,  zajęła 
miejsce IV w swojej grupie.
 Funkcjonowanie drużyny trampkarzy 
jest dla klubu mało kosztowne, a to z 

powodu dowozu zawodników na me-
cze wyjazdowe przez ich rodziców: p. 
Tomaszewskiego, p. Goneta, p. Piątka, 
którym zawodnicy i opiekun składają 
serdeczne podziękowania.
 Zakończenie tegorocznego sezonu 
trampkarzy zbiegło się z Dniem Dzie-
cka. Zorganizowanie ciekawej imprezy, 
której głównym elementem był mecz 
między rodzicami a zawodnikami oraz 
wspólne ognisko, było możliwe dzięki 
pomocy wielu ludzi, którym tą drogą 
serdecznie dziękujemy. Są to: p. Grze-
gorz Betlej, p. Ewa Wnuk, p. Józef Zię-
ba, p. Małgorzata Drozd, p. Kazimierz 
Kłęk, p. Kazimierz Sarna, GS Brzostek, 
p. Andrzej Baran, p. Zbigniew Golec, p. 
Robert Gąsior, Hurtownia Mat. Bud. p. 
Mieczysław Dziedzic, p. Marek Smoła, 
p. Drąg, Bar "Nad Stawem"- Klecie, 
CPN Zawadka Brz. p. Lemek, EMAR 
PHU - J. Przebięda T. Nowak, p. Ma-
rek i Danuta Tomaszewscy, p. Aneta 
Augustyn. Dzięki tym osobom można 
było zapewnić małym piłkarzom lody, 
ciastka, owoce,, prezenty, kiełbasę 
ogniskową, napoje, słodycze itd. Cie-
szę się, że w takich sytuacjach można 
liczyć na społeczeństwo Brzostku.
Dziękuję również p. Wójtowi zauatrak-
cyjnienie swoją osobą zakończenia 
rundy wiosennej trampkarzy.

Ze sportowym pozdrowieniem 
opiekun juniorów i trampkarzy

W. Wojnarowski

Seniorzy
1. Czarnovia 20 46 60 : 20
2. Nowa Jastrz. 20 36 49 : 27
3. Atut 20 31 35 : 31
4. Nagoszyn 20 31 47 : 45
5. Parkosz 20 29 43 : 38
6. Skrzyszovia 20 28 32 : 46
7. Brzostowianka 20 26 42 : 41
8. Paszczyniak 20 25 33 : 43
9. Brzeźnica 20 24 40 : 42

10. Borowiec 20 22 30 : 44
11. Bodzos 20 12 31 : 65

Juniorzy
1. Rzemieślnik 16 41 66 : 18
2. Brzostowianka 16 36 40 : 14
3. Podkarpacie II 16 34 46 : 23
4. MKS II Dębica 16 21 37 : 29
5. N. Jastrząbka 16 19 36 : 41
6. Czarnovia 16 15 19 : 53
7. Zorza 16 13 34 : 65
8. Wadowice G. 16 12 25 : 41
9. Paszczyniak 16 12 26 : 45

Trampkarze młodsi
1. MKS Dębica 12 33 52 : 11
2. Wisłoka II 12 27 26 : 11
3. Sokół Pilzno 12 15 19 : 31
4. Brzostowianka 12 14 15 : 17
5. Bobrowa 12 10 11 : 21
6. Radomyślanka 12 9 9 : 17
7. Nagoszyn 12 7 5 : 29

Koniec sezonu 
piłkarskiego
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W Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzostec- 
kim organizacja SKO istnieje od 1 wrześ-

nia 1959 r. Założyła ją p. Helena Kopczyńska, 
ówczesna kierowniczka szkoły. Od 1 września 
1966 r. do dnia dzisiejszego opiekunką SKO 
jest p. Maria Szczepanik. Praca w tej najstar-
szej w szkole organizacji nie ogranicza się 
tylko do zbierania przez uczniów pieniędzy na 
książeczkach, ale niesienia również pomocy 
dzieciom z uboższych rodzin i osobom samot-
nym. Od wielu już lat uczniowie biorą udział w 
konkursach organizowanych przez Bank PKO 
pod hasłem "Dziś oszczędzam w SKO - jutro 
w PKO". Co roku SKO z Nawsia zajmuje na 
szczeblu wojewódzkim miejsca II lub III. Dzieci 
(członkowie SKO) otrzymują nagrody rzeczowe, 
a dla szkoły i opiekuna są nagrody pieniężne. Z 
nagród pieniężnych dla szkoły dofinansowujemy 
wycieczki, wyjazdy do teatru, zakup książek, 
sprzętu sportowego i pomocy naukowych (w 
tym roku jest to mikroskop). W roku szkolnym 
1998/99 uczniowie wzięli udział w konkursie 
rysunkowym pod hasłem " Z PKO - BP w 2000 
rok". Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. 
Uczniowie, członkowie SKO nie wpłacają du-
żych kwot, ale oszczędzają systematycznie, bo 
wiedzą z pogadanek wygłaszanych na apelach, 
że "ten kto oszczędza, temu nie grozi nędza". 
Wszystkie te osiągnięcia i korzyści są możliwe 
tylko dzięki poświęceniu swojego wolnego 
czasu i dużej aktywności p. Marii Szczepanik - 
długoletniej nauczycielki nawsieńskiej szkoły.

"ROCZNIK BRZOSTECKI" T. 1. 
(1993), T. 2. (1994), T. 3. (1997), T. 
4. (1998), pod redakcją ks. Bogdana 
Stanaszka.
Wydawcą jest Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Brzosteckiej w Brzostku.
 W publikacjach zachowano jed-
nakowe układy działów: artykuły, 
źródła, sprawozdania. Zawarta te-
matyka dotycząca historii Brzostku 
i okolic stanowi ogromną pomoc dla 
osób zajmujących się przeszłością 
regionu. Roczniki zawierają sprawo-
zdania instytucji, zakładów i organi-
zacji społecznych działających na 
terenie Brzostku. Stanowią bogatą 
wiedzę historyczną naszego regionu 
niezbędną dla uczniów, studentów 
oraz osób dokształcających się.
 Autorowi ks. dr B. Stanaszkowi 
gratulujemy tytułu "Honorowy Oby-
watel Gminy Brzostek" i dziękujemy 
za otrzymaną dla biblioteki ostatnią 
pracę księdza pt. "Duchowieństwo 
Diecezji Sandomierskiej w latach 
1918-1939".

"LEKSYKON SAMORZĄDU TE-
RYTORIALNEGO", pod redakcją 
Marka Chmaja.
 Zawiera 170 doskonale rozwi-
niętych haseł uporządkowanych 
alfabetycznie, co umożliwia łatwe 

i szybkie odnalezienie poszukiwa-
nego zagadnienia. Jest to publi-
kacja obejmująca całość wiedzy 
o samorządzie terytorialnym, co 
może stanowić przydatność w pracy 
radnego. Leksykon kierowany jest 
do praktyków jak również uczniów 
szkół średnich, studentów prawa, 
administracji, ekonomii i politologii 
oraz wszystkich zainteresowanych 
problematyką samorządową. 
 Jest to pierwsza na polskim rynku 
publikacja obejmująca w całości 
zagadnienie samorządu terytorial-
nego.

Tadeusz Orłowski "NOWY LEKSY-
KON EKONOMICZNY"
 Jest to kompendium wiedzy 
dla słuchaczy średnich i wyższych 
szkół ekonomicznych, jak również 
adresowany do przedsiębiorców i 
pracowników służb ekonomicznych 
różnych podmiotów gospodarczych. 
"Nowy Leksykon Ekonomiczny" jest 
dziełem nowoczesnym. Zawiera 
ponad 700 haseł realnych w pol-
skiej gospodarce i polskim prawie 
gospodarczym. Składa się z pięciu 
części: ekonomia, finanse, przedsię-
biorstwo, międzynarodowe stosunki 
gospodarcze, aneksy. Umożliwia 
szybkie zapoznanie się z tematyką 
związaną z daną dziedziną nauk 
ekonomicznych.

M. Kawalec

Warto przeczytać

Od redakcji: 
W tej rubryce wielokrotnie druko- 

waliśmy listy naszych Czytel-
ników na bardzo różnorodne tematy, 
niezależnie, czy były one zgodne z 
linią redakcji, czy też nie. Stosowane 

było tylko jedno kryterium - list  musiał 
być podpisany, choć autor mógł sobie 
zastrzec by jego nazwisko pozostawało 
tylko do wiadomości redakcji (redak-
tora naczelnego).
 Przed wydaniem tego numeru 
Redakcja otrzymała "List otwarty do 
władz samorządów, mediów, aż do 
premiera i prokuratora", niestety nie 
jest on podpisany (podpis "Załoga" 
nie wskazuje na autora) i tylko z tego 

powodu nie możemy go zamieścić 
na naszych łamach, choć poruszone 
problemy dotyczące SKR wydają się 
nam bardzo ważne.
 Przesłany materiał mógłby się 
ukazać w następnym numerze, pod 
warunkiem poinformowania Redaktora 
Naczelnego (tylko do mojej wiadomo-
ści pozostają nazwiska autorów listów) 
kto jest autorem, bądź autorami listu.

U. Wojnarowska

Ziarnko do ziarnka, 
a zbierze się miarka
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Ks. Bogdan Stanaszek - Honorowy Obywatel Gminy 
Brzostek przekazuje swoją nową książkę brzosteckiej 

bibliotece

Dyplom uznania za działalność kulturalno-oświatową 
dla Szkoły Podstawowej w Gorzejowej odbiera dyrektor 

szkoły pani Halina Dziedzic

Za osiągnięcia sportowe - 3 miejsce na Mistrzostwach 
Polski w Unihokeju - dyplom uznania otrzymuje pani 

Zofia Rogowska nauczycielka S.P. w Nawsiu Brz.

Za wejście do II ligi Tenisa Stołowego i zdobycie Mi-
strzostwa województwa podkarpackiego dyplom uznania 

odbiera pan Stanisław Król - opiekun drużyny

Dyplom uznania z rąk Przewodniczącej Rady Gminy 
odbiera pan Piotr Krajewski

Podziękowanie za sponsorowanie drużyny tenisa stoło-
wego z rąk Wójta odbiera pan Zbigniew Sitek


