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PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY

ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Szóstego listopada w liturgiczne wspomnienie św. Leonarda, 
parafia Brzostek gościła Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza 
Górnego, który poświęcił odnowiony ołtarz św. Leonarda, 
nawy boczne kościoła, nowe ławki i konfesjonały a po Mszy 
św. - salę katechetyczną im. Jana Pawła II. znajdującą się 
w podpiwniczeniu plebani.

fot. ks. B. Stanaszek
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 "...a zwłaszcza w tym kościele 
mając cudowny Obraz wiele cudów 
tak podczas powietrza jako i zarazy 
na bydło uciekając się do niego za 
Jego przyczyną do Boga doznawali-
śmy" - słowa te znalazły się w liście 
mieszkańców Januszkowic datowa-
nym na 3 września 1797 r., a skie-
rowanym do biskupa tarnowskiego. 
Okolicznością powodującą napisa-
nie listu było zamknięcie kościoła 
w Kleciach, który według oceny 
proboszcza groził zawaleniem. Para-
fianie z Januszkowic prosili więc bi-
skupa o przywrócenie nabożeństw w 
świątyni. Wtórowali im mieszkańcy 
Kleci, którzy twierdzili, że "kościół 
brzostecki jest arcyniebezpieczniej-
szy. Uciekają w czasie wiatru ludzie 
z kościoła, bo trzeszczy i bliski w 
czasie wiatru zapadnienia. Kościół 
zaś kleciecki, który niedawno włas-
ną naszą gromadą... pobiliśmy 50 
razy bezpieczniejszy jak brzostecki. 
Dzwonnica tylko jedna... obdarta 
zdezelowana okazała się".
 Był to jeden z ostatnich doku-
mentów, w którym wspominano o 
cudownym obrazie św. Leonarda 
w kościele w Kleciach. Sama świą-
tynia została w 21 lat później, w 
1818 r., rozebrana, a materiał z niej 
sprzedano do pobliskiej Sieklówki. 
Wzmiankowany w dokumencie 
drewniany kościół brzostecki pocho-
dzący z 2 połowy XVII w. rozebrano 
kilka lat wcześniej. Na jego miejscu 
w 1816 r. stanęła murowana świąty-
nia parafialna, istniejąca do dzisiaj. 
Przeniesiono do niej ołtarz św. Le-
onarda. Ustawiono go z boku, gdyż 
centralne miejsce przeznaczono dla 
ołtarza z wizerunkiem krzyża św., 
który patronuje od XIV w. brzoste-
ckiej parafii. Św. Leonard odszedł 
w cień, zapominano o jego możnym 
wstawiennictwie u Boga. Słabł kult 
świętego, a popularne niegdyś imię 
coraz rzadziej nadawano dzieciom 
podczas chrztu, choć jeszcze na po-
czątku XIX w. w Kleciach, Janusz-
kowicach i Bukowej odnotowano 

takie przypadki.
 Wraz z rozbiórką kościoła umie-
rała tradycja sięgająca swymi ko-
rzeniami XII w. Wtedy bowiem 
do zagubionych wśród lasów osad 
przybyli zakonnicy: benedyktyni 
z Tyńca. Przed 1123 r. otrzymali 
oni nadanie dóbr ziemskich po-
łożonych nad Wisłoką w Puszczy 
Karpackiej. Odnośny dokument le-
gata papieskiego, kardynała Idziego 
wyliczał wśród włości opactwa m. 
in.: Brzostek. Dęborzyn, Klccie i 
Januszkowice. Największą osadą 
były wówczas Klecie i to zapewne 
zdecydowało o wybraniu wioski na 
siedzibę parafii. Benedyktyni zbu-
dowali tam pierwszy kościół - być 
może w miejscu, gdzie wcześniej 
sprawowano kult pogański. To 
oni wybrali patrona świątyni: św. 
Leonarda, opata żyjącego prawdo-
podobnie w VI w. w Nobiliacum 
(na terenie dzisiejszej Francji). Kult 
tego świętego propagowali w śred-
niowieczu benedyktyni z ośrodka 
misyjnego w Liege. Wezwanie św. 
Leonarda nosiło wiele kościołów 
szczycących się wczesnopiastowską 
metryką (m. in. XII - wieczna krypta 
na Wawelu).
 Trudno powiedzieć co sprawiło, 
że właśnie kościół w Kleciach szyb-
ko uzyskał rangę sanktuarium. XV 
- wieczny kronikarz Jan Długosz 
zwraca uwagę na cuda, które miały 
się dokonywać za wstawiennictwem 
św. Leonarda. To owe niewyjaśnione 
zjawiska przyciągały  licznych piel-
grzymów z Polski, Litwy, Rusi i Wę-
gier. Zagadką pozostaje także nagły 
zmierzch świetności sanktuarium. W 
XV w. według relacji Długosza na-
pływ pątników znacznie się zmniej-
szył, zaś same Klecie określone jest 
mianem słynnej ongiś odpustowej 
miejscowości. Kronikarz podkreślił 
również zamożność miejscowego 
plebana, którego dochody wiązały 
się z odpustami. Była to więc pa-
rafia intratna i trudno się dziwić, że 
pojawiało się wielu pretendentów do 

jej objęcia. Spór powstały między 
opactwem tynieckim a Janem z Sie-
radza, który chciał przejąć kościół 
w Kleciach, został rozstrzygnięty 
w 1281 r. w Rzymie. Sama data ma 
o tyle istotne znaczenie, gdyż jest 
to pierwsza wzmianka pisemna o 
wspomnianym kościele. Natomiast 
wysunięcie sprawy na forum trybu-
nału papieskiego świadczy jak wiel-
ką wagę przywiązywali adwersarze 
do posiadania kościoła, a ściślej 
dochodów z nim związanych.
 W 1352 r. Klecie były już sie-
dzibą dekanatu. W dwa lata później 
Kazimierz Wielki nadał je wraz z 
innymi miejscowościami bojarom 
ruskim. Dało to początek ciągnącym 
się długie lata sporom. Faktycznie 
dokonał się podział wioski na część 
rycerską i opacką. Warto odnotować, 
że swój dwór posiadał tu Dymitr z 
Klecia, marszałek i podskarbi króle-
stwa, bliski współpracownik królów: 
Kazimierza Wielkiego, Ludwika 
Węgierskiego, Jadwigi i Władysła-
wa Jagiełły.
 Jednak znaczenie Kleci malało. 
W 1367 r. sąsiedni Brzostek uzyskał 
prawa miejskie, co wiązało się także 
z budową i uposażeniem kościoła. 
Początkowo należał on do parafii w 
Kleciach, jednak w XV w. tamtejszy 
pleban przeniósł się do Brzostku. W 
konsekwencji kościół w Kleciach 
stał się kościołem filialnym, przy 
którym rezydował wikariusz. Po-
bladła też sława św. Leonarda, choć 
nadal oddawano mu cześć. Świadczy 
o tym choćby wypadek, który jako 
kazus moralny został przedłożony 
pod koniec XV w. teologom z Uni-
wersytetu w Krakowie. Chodziło o 
ślub złożony przez pewną kobietę 
z Brzostku, która obiecała po wy-
zdrowieniu odbyć na klęczkach 
pielgrzymkę do kościoła w Kleciach. 
Po powrocie do zdrowia nie mogła 
jednak wypełnić postanowienia. 
Spowiednik, nie wiedząc jak sprawę 
rozstrzygnąć, zwrócił się do prawni-
ków krakowskich. Dzięki jego wąt-

Pod opieką św. Leonarda

Zapomniane sanktuarium
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pliwościom posiadamy dziś wyraźne 
ślady tętniącego życia religijnego.
 Warto wspomnieć, że w 1471 r. 
Brzostek otrzymał przywilej organi-
zowania jarmarków właśnie w dzień 
po odpuście św. Leonarda, który 
musiał nadal przyciągać pielgrzy-
mów. Tradycja przekazywana przez 
najstarszych mieszkańców głosi, że 
obraz świętego ocalał cudownie w 
czasie potopu szwedzkiego. 19 mar-
ca 1657 r. wojska siedmiogrodzkie 
księcia Jerzego Rakoczego spaliły 
kościół w Kleciach i Brzostku. Oca-
leć miał jedynie ołtarz św. Leonarda, 
gdyż święty sam miał "odgarniać" 
płomienie.
 Dziś niewiele już pozostało śla-
dów związanych z kultem św. Leo-
narda. W Kleciach na miejscu, gdzie 
niegdyś stał kościół parafialny znaj-
duje się niewielka kaplica i cmentarz 
wojskowy. W 1993 r. spłonął kościół 
w Sieklówce wzniesiony na począt-
ku XIX w. z drewna z rozebranego 
kościoła w Kleciach. Natomiast 
w brzosteckim kościele spogląda 
na wiernych święty Leonard ze 
swego ołtarza. Jego monumentalna 
postać dominuje nad krajobrazem 
stanowiącym tło obrazu. Sprawia 
to wrażenie jakby święty doglądał 
spraw, którymi zajmują się ludzie. 
Znajdziemy więc u jego stóp rolni-
ków w oryginalnych strojach oraz 
bydło: krowy, kozy, owce i konie. 
Dalej można dojrzeć żebraka ocze-
kującego na wsparcie, zaś w tle wie-
że zamku. Nad nimi także roztacza 
swą opiekę święty, którego uważano 
za patrona więźniów, rolników, cho-
rych i zwierząt domowych. Święty 
przedstawiony na obrazie trzyma w 
ręku księgę Ewangelii. Jakby chciał 
nam przypomnieć czym mamy się 
kierować w naszym życiu. 

Ks. Bogdan Stanaszek

 Informacje związane z kultem św. 
Leonarda można odnaleźć w wyda-
wanym przez Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Brzosteckiej "Roczniku 
Brzosteckim" tom 3 i 4 (artykuły 
o. Pawła Sczanieckiego i Rafała 
Nawrockiego). Są one dostępne w 
kioskach na terenie Brzostku.

Pamiętajmy! 
Rok 2000 jest ostatnim rokiem drugiego 
tysiąclecia i ostatnim rokiem XX wieku. 

Trzecie tysiąclecie i wiek XXI rozpoczną 
się 1 stycznia 2001 roku.

Mili
Czytelnicy!

Pięknie pisał
J.S. Bystroń o świętach

Bożego Narodzenia
iż w staropolskim obyczaju
Boże Narodzenie to "święta

radości, święta rodziny i sąsiadów,
dzieci i służby, wielkie, godne święta".

W tym czasie wspólnie siadamy do stołu,
śpiewamy kolędy, łamiemy się opłatkiem i powinniśmy
sadzać obok siebie każdego samotnego człowieka, który

w Wigilię zapuka do naszych drzwi

Lecz czy dzisiaj tak jest rzeczywiście?
Czy żyjąc w czasach unifikacji i bezwolnego

powielania cywilizacyjnych wzorców nie
gubimy aby po drodze tradycji swych przodków?

Czy nie powielamy narzuconego świątecznego
schematu: sprzątanie, zakupy, stół, utarta formuła życzeń,

choinka, kupione w sklepie prezenty i nareszcie... telewizja?
Czy w pośpiechu i rozgardiaszu nie gubimy bliskości i autentyzmu
wzajemnych kontaktów, a świątecznych spotkań nie zamieniamy na
zwyczajowe wizyty, które nie wynikają  z naszej naturalnej potrzeby

łączenia się z bliskimi, lecz
stają się zwykłym konwenansem?

Pamiętajmy, że na niepowtarzalny
i wyjątkowy nastrój tych specyficznych

dni roku składa się nie tylko liczba potraw na stole,
błysk w szufladach, piękne, świąteczne przystrojenie

mieszkania i stołu, ale przede wszystkim serdeczny uśmiech
jako dar pojednania. Tak więc obdarowujmy się nim szczodrze,

a święta Bożego Narodzenia staną się dla nas prawdziwym czasem
radości i wesela

Życzliwego uśmiechu i wiary w lepsze jutro oraz dużo szczęścia

w
nowym
2000
roku
życzą

Państwu

Przewodnicząca Rady Gminy
Urszula Wojnarowska

Wójt Gminy
Leszek Bieniek
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Zagoniony współczesny człowiek,  
nerwowo zerkający na zegarek, z 

trudem sięga wyobraźnią w niedaleką 
przecież przeszłość, kiedy to czas płynął 
wolno i spokojnie a prawdziwie ważny 
był jedynie podział roku, wyznaczany 
przez okres świąteczny. Wśród nich 
najważniejsze były Gody - rozpoczy-
nane Wigilią a kończone hucznym 
Mięsopustem.
Mimo obrzędowego dostojeństwa bo-
żonarodzeniowe święta były gwarne, 
tłumne i wesołe. Nastrój radosnego, 
wigilijnego podniecenia występował 
już od samego rana, wierzono bowiem, 
że od tego co się w tym dniu wydarzy, 
zależeć będzie cały następny rok.

	Należało wstać przed świtem, by 
zapewnić sobie całoroczną pomyśl-
ność.

 Uczestnicząc w przygotowaniach 
do kolacji wigilijnej można było za-
skarbić sobie uśmiech fortuny. Panny 
gorliwie ucierały mak - by zdobyć w 
krótkim czasie męża.

	Myśliwi starali się koniecznie coś 
upolować, by zaskarbić sobie cało-
roczną przychylność św. Huberta.

 Gospodarze pilnowali dobytku, gdyż 
każda strata w tym dniu wróżyła 
całoroczne uszczuplanie majątku.

Święta i wróżby
	Znamienny był typowo polski zwy-

czaj postnej wigilijnej wieczerzy, nie 
znany innym krajom Europy. Głód 
bądź też dostatek w nadchodzącym 
roku zależały bowiem od tego, czy 
się w wigilie podjadło do syta. W 
żadnym wypadku nie wolno było 
odkładać łyżki w trakcie jedzenia - 
groziło to przedwczesnym zgonem.

	Spośród wigilijnych przysmaków 
największym rarytasem była, przy-
rządzana z pszenicy, maku, miodu i 
orzechów - kutia. Chłopi używali jej 
do praktyk wróżebnych; jeśli przyle-
piała się do powały, to zapowiadała 
rok dobrych zbiorów.

 Grono wigilijnych biesiadników 
musiało być parzyste. Na stole przy-
krytym białym obrusem należało 
zostawić jedno puste nakrycie dla 
nieoczekiwanego gościa lub duszy 
bliskiego zmarłego. Zmarłych na-
leżało wspominać, zostawiając im 
jadło na stole lub przed progiem. 
Ten symboliczny gest zapraszania 
dusz na tę najważniejszą ucztę roku 
świadczył o poczuciu więzi naszych 
przodków z minionymi pokolenia-
mi.

	Nasi pradziadkowie zawieszali u po-
wały "sad" lub "podłaźniczkę", czyli 

jodełkę zaczepioną u sufitu wierz-
chołkiem w dół. Nie było zwyczaju 
dawania sobie podarunków. Znany 
był natomiast stary, chłopski zwyczaj 
obdarowywania dzieci jabłkami i 
orzechami.

	Od niepamiętnych czasów w całym 
kraju rozścielano pod obrusem siano, 
z którego panny i kawalerowie wró-
żyli sobie pod koniec wieczerzy. I 
tak nieszczęściem było wyciągnięcie 
źdźbła żółtego - wróżyło bowiem 
staropanieństwo, zielone oznaczało 
rychły ślub, a jeśli zwiędłe - ołtarz 
w dalekiej przyszłości.

	Jeszcze w XIX w. opasywano wigi-
lijny stół łańcuchem "ażeby się go 
chleb trzymał".

	W kątach izby umieszczano snopy 
zboża. Po wieczerzy kręcono ze 
słomy powrósła i opasywano nimi 
drzewka owocowe, żeby lepiej ro-
dziły. Zwierzęta domowe karmiono 
resztkami wigilijnego jadła ufając, 
że ustrzeże je ono przed czarowni-
cami. Wierzono też, że w tę jedną, 
cudowną noc zwierzęta rozmawiają 
ludzkim głosem i nie należy im w 
tym przeszkadzać, a już w żadnym 
przypadku podsłuchiwać.

	O północy szło się na pasterkę. 
Szczególna, podniosła atmosfera 
Pasterki, gdy wspólna kolęda daje 
poczucie siły i radości istnienia w 
grupie, urzeka nas do dziś.

Mędrcy
Odnajdziemy go - szeptali
pod niebem spadającym jak głębinowe żelazo
żadna gwiazda nie jest pewna przed świtem
Złoto które wieziemy w bagażniku nie krzyczy jak paw
mirra uklękła kadzidło protestuje że nie jest motylem
wszystkie karmiące liście nie stały się kolcami
Nie chwiejmy się już jak furtka na jednym zawiasie
byle tylko nie uczynić z niego grzecznej prawdy
tak ściśle udowodnionej że niepewnej
tak pocieszającej że tylko ludzkiej

Jan Twardowski

Dawna wigilia
Przyszła mi na wigilię zziębnięta głuchociemna
z gwiazdą jak z jasną twarzą - wigilia przedwojenna
z domem co został jeszcze na cienkiej fotografii
z sercem co nigdy umrzeć porządnie nie potrafi
z niemądrym bardzo piórem skrobiącym w kałamarzu
z przedpotopowym świętym z Piłsudskim w kalendarzu
z mamusią co od nieszczęść zasłonić chciała łzami
podając barszcz czerwony co śmieszył nas uszkami
z lampką z czajnikiem starym wydartym chyba niebu
z całą rodziną jeszcze to znaczy sprzed pogrzebów
Nad stołem mym samotnym zwiesiła czułą głowę
nad wszystkie figi z makiem - dziś już posoborowe

Przyszła usiadła sobie. Jak żołnierze pomilczała
Jezusa z klasy pierwszej z opłatkiem mi podała
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Propozycje algorytmów finanso- 
wania oświaty w 2000 roku 

wprowadzają parę istotnych zmian 
naliczania oświatowej subwencji 
ogólnej. Trzy podstawowe cele tych 
zmiany to:
1. wprowadzenie zasady "pieniądz 

idzie za uczniem", 
2. skorygowanie nierównowagi po-

działu środków na oświatę podsta-
wową i ponadpodstawową, 

3. ułatwienie restrukturyzacji sieci 
szkolnej i szkolnictwa zawodo-
wego. 

Po raz pierwszy subwencja oświa-
towa naliczona będzie wyłącznie na 
podstawie liczby uczniów uczęszcza-
jących do szkół prowadzonych bądź 
dotowanych przez daną jednostkę 
samorządu terytorialnego. Zasada 
ta jest wprowadzana przez konse-
kwentne stosowanie pojęcia "ucznia 
przeliczeniowego", przez przyjęcie 
zróżnicowanych wag dla wybra-
nych grup uczniów i wybranych 
typów szkół w celu określenia uza-
sadnionych zwiększonych potrzeb 
oświatowych. Kwota subwencji na 
ucznia przeliczeniowego stanowić 
będzie finansowy standard podziału 
subwencji i będzie swoistym, kalku-
lacyjnym, "bonem oświatowym" na 
ucznia dla samorządu. Nowy podział 
subwencji oświatowej wprowadza 
także inne zmiany, takie jak:
1. Zasadę jednej wagi dla niemal 

wszystkich typów szkół zawo-
dowych. Zachęci to samorządy 
lokalne do restrukturyzacji szkol-
nictwa zawodowego i umożliwi 
finansowanie części nieuniknio-
nych kosztów samej restruktu-
ryzacji.

2. Uwzględnienie oddzielnej wagi 
na dofinansowanie racjonalizacji 
sieci szkolnej proporcjonalnie do 
liczby dowożonych uczniów do 
szkół w gminach wiejskich.

3. Wprowadzenie zasady naliczania 
części subwencji na zadania poza-
szkolne, mierzone liczbą uczniów 
lub liczbą korzystających z różne-
go typu placówek.

4. Jawne określenie wysokości 
dotacji dla szkół niepublicznych 
prowadzonych na terenie danej 
jednostki samorządu terytorial-
nego.

5. Wprowadzenie wskaźnikowego 
wzrostu subwencji na wdrożenie 
nowego wykazu stanowisk na-
uczycieli w następstwie noweliza-
cji ustawy Karta Nauczyciela oraz 
na sfinansowanie 1% realnego 
wzrostu wynagrodzeń nauczycieli 
w 2000 roku.

Przyjęta metodologia naliczania 
środków "na ucznia" wymagać 
będzie w niektórych przypadkach 
zawierania porozumień pomiędzy or-
ganami prowadzącymi. Przykładem 
są zadania szkolne realizowane w 
ramach kursów i stażów odbywanych 
w Centrach Kształcenia Ustawiczne-
go, Centrach Kształcenia Praktycz-
nego oraz Ośrodkach Doskonalenia 
Zawodowego. Jeżeli Centrum lub 
Ośrodek znajduje się na terenie innej 
jednostki samorządu terytorialnego 
niż macierzysta szkoła zamawiająca 
kurs lub staż, to finansowanie musi 
nastąpić na podstawie porozumienia 
organu prowadzącego szkołę z or-
ganem prowadzącym odpowiednie 
CKP, CKU lub ODZ.
 Warto również podkreślić, że 
użyte w nowym algorytmie pojęcia 
"ucznia przeliczeniowego" oraz 
"wartości wag" odpowiadają średnim 
statystycznym, podczas gdy rzeczy-
wiste zróżnicowanie jednostkowych 
kosztów pomiędzy szkołami w danej 
jednostce samorządu terytorialnego 
jest znaczne i wynika z bardzo wielu 
różnych przyczyn. Analiza zróżnico-
wania kosztów wewnątrz lokalnych 
systemów szkolnych i wypracowanie 
odpowiedniej strategii oświatowej 
jest jednym z podstawowych zadań 
samorządów. Opisane w algorytmie 
"wagi" nie są więc ani obowiązują-
cym standardem do automatycznego 
stosowania, ani też zaleceniami 
MEN.

M. Lewińska

Nowe zasady 
finansowania oświaty

Podziękowanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzost- 

ku składa serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel 
i podarowali książki bibliotece. Były to 
następujące osoby (w kolejności alfabetycz-
nej): Jerzy Adamów, Małgorzata Golec, 
Krzysztof Kolbusz, Irena Maziarka, 
Teresa Nawratil, Lucyna Pietrucha, 
Zofia Pietrucha, Małgorzata Przywara, 
Zbigniew Rączka, Ewa Samborska, Kry-
styna Sarna, Małgorzata Staniszewska, 
Aleksander Szczepański, Małgorzata To-
maszewska, rodzina p. Urbanów i Urszula 
Wojnarowska. 
 Jeżeli ktoś z darczyńców został pomi-
nięty, bardzo przepraszamy i prosimy o 
przypomnienie się. Wszystkie podarowane 
książki, zasilają księgozbiór biblioteki. 
W dalszym ciągu licząc na Państwa pomoc, 
oczekujemy na kolejne pozycje. Apelujemy, 
aby nie wyrzucać i nie palić książek, zawsze 
mogą się komuś przydać. 

Warto przeczytać
Alistair MacLean 
"TYLKO DLA ORŁÓW"

Grupa brytyjskich komandosów zostaje  
zrzucona w niemieckich Alpach, by ze 

znajdującego się tam, niedostępnego zamku 
- siedziby Gestapo i Abwehry, wykraść 
amerykańskiego generała.
Treści takich książek dalej się nie opowiada, 
by nie psuć czytelnikom lektury. Akcja, jak 
to u MacLeana, jest niezwykle skompliko-
wana. Książkę czyta się z zapartym tchem. 
Oprócz dramatycznych akcji są piękne 
dziewczęta i doskonały humor.
Według tej powieści nakręcono film, który 
był wyświetlany w naszej telewizji. Właś-
nie dlatego chętnie czyta się książkę, by 
skonfrontować bohaterów powieściowych 
z zapamiętanymi z ekranu.

Elizabeth Dored 
"KOCHAŁAM TYBERIUSZA"

Bohaterką jest Julia, jedyna córka cesa- 
rza rzymskiego Oktawiana. Powieść 

częściowo oparta na źródłach historycznych, 
przedstawia w sposób nowoczesny życie 
rzymskiego imperium na przełomie ery 
starożytnej i nowożytnej.
Dla czytelnika jest to znakomita okazja, 
aby bez znużenia zapoznać się z epoką, 
znaną u nas przede wszystkim z powieści 
"Quo vadis".

M. Kawalec
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Lista powstała głosami dziennikarzy pra- 
cujących w powiecie dębickim, którzy 

wypełniali specjalną ankietę. Nie definiowa-
liśmy w niej, na czym mają polegać wpływy, 
każdy oceniał samodzielnie moc przebicia 
179 kandydatów. W ten sposób powstała 
nasza "setka". Oto ona:
1. Andrzej Brzeski - poseł na Sejm z ramie-
nia Akcji Wyborczej Solidarność. Właściciel 
Zakładu Pracy Chronionej Abpol z Podlesia 
Machowskiego. Jego wpływy sięgają dziś 
ministerialnych gabinetów, wiele ma do po-
wiedzenia także w powiecie i jego poszcze-
gólnych gminach; 2. Edward Brzostowski 
- twórca kombinatu Igloopol, były wicemini-
ster rolnictwa, Od kilku lat właściciel prywat-
nej firmy produkcyjno-usługowej Dexpol. Po 
poradę do niego przychodzą i ci z lewa, i ci 
z prawa. Jest radnym powiatowym (SLD); 3. 
Tadeusz Kamiński - starosta powiatu dębi-
ckiego, członek partii Chrześcijańskich De-
mokratów. To on był autorem sukcesu wy-
borczego A. Brzeskiego; 4. Zdzisław Cha-
bowski - prezes T. C. Dębica S. A., najwięk-
szej firmy w mieście i powiecie; 5. Włady-
sław Bielawa - burmistrz Dębicy (AWS), 
który przebojem wdarł się na szczyty lokalnej 
polityki przed ubiegłorocznymi wyborami 
samorządowymi; 6. Stanisław Fiołek- pra-
łat, proboszcz parafii św. Jadwigi w Dębicy. 
W powszechnej opinii posiada ogromne 
wpływy w środowiskach prawicowych. Z jego 
opinią nie tylko wypada, ale wręcz trzeba się 
liczyć; 7. Edward Serwatka - burmistrz 
Pilzna. Z jego zdaniem bardzo poważnie li-
czą się politycy AWS w powiecie. To w dużej 
mierze dzięki niemu prawica niepodzielnie 
rządzi w Pilźnie; 8. Jacek Gil - wiceburmistrz 
Dębicy (AWS); podobną funkcję pełnił w 
pierwszej kadencji. W międzyczasie był 
prezesem Wodociągów Dębickich; 9. Stani-
sław Rokosz - wójt gminy Dębica. Potrafił 
pogodzić AWS z PSL-em, a do wyborczego 
zwycięstwa przed rokiem doprowadził koa-
licję nie związaną z żadnym układem poli-
tycznym. Jego pozycja w gminie wydaje się 
niezagrożona; 10. Piotr Szyper - przewod-
niczący Rady Miasta w Dębicy, jeden z lide-
rów AWS w powiecie; 11. Bogusław Placek 
- dowódca 3 Pułku Saperów; 12. Jan Niwa 
- przewodniczący Rady Powiatu (AWS); 13. 
Leszek Bieniek - radny powiatowy, wójt 
gminy Brzostek (AWS); 14. Andrzej Żaba 
- członek zarządu miasta w Dębicy (AWS), 
redaktor naczelny samorządowego Kuriera, 
kierownik basenu przy ul. Piłsudskiego. To 
tylko niektóre z jego licznych funkcji; 15. 
Józef Dobosz - prałat, proboszcz parafii 
Miłosierdzia Bożego w Dębicy; 16. Tadeusz 
Gardziel - wiceburmistrz Dębicy w latach 
1990 - 91, obecnie szef powiatowej Unii 
Wolności; 17. Jan Pieniądz - były poseł na 
Sejm, obecnie radny Sejmiku Samorządo-
wego Województwa Podkarpackiego (PSL); 
18. Andrzej Janiec - dziennikarz Gazety 
Krakowskiej; 19. Józef Leśniowski - prałat, 
proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej w 
Dębicy; 20. Jerzy Skocz - naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Dębicy; 21. Artur Puszko - 
dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej; 22. Czesław Korzeń 
- radny powiatowy (AWS); 23. Stanisław 

Czaja - znany przed laty kolarz, dziś właś-
ciciel stacji paliw BBC w Nagawczynie; 24. 
Józef Chudy - radny powiatowy, wójt gminy 
Czarna (Przymierze Społeczne); 25. Paweł 
Adamek - radny powiatowy (AWS), anima-
tor życia kulturalnego; 26. Józef Rutka - 
prezes Telekomunikacji Dębickiej; 27. Sta-
nisław Bieszczad - biznesmen, radny Sej-
miku Samorządowego Województwa Pod-
karpackiego (Stronnictwo Demokratyczne); 
28. Andrzej Kliś - prezes Karpackiej Tele-
wizji Kablowej; 29. Jan Mytkoś - przewod-
niczący Rady Miasta w Dębicy I kadencji 
inicjator referendum w sprawie odwołania 
obecnej RM; 30. Alina Rzewuska - związa-
na z Unią Wolności dyrektor SP 11 w Dębicy. 
Pierwsza kobieta na naszej liście. Do Rady 
Powiatu nie weszła tylko dlatego, że jej 
partia nie przekroczyła progu wyborczego; 
31. Jacek Bokota - właściciel firmy Jabo 
Marmi w Nagawczynie; 32. Krzysztof Śliwa 
- prezes dębickiej firmy Domex; 33. Bogu-
sław Płodzień - radny powiatowy, były wójt 
gminy Żyraków (Przymierze Społeczne); 34. 
Andrzej Bosak - prezes Sądu Powiatowego 
w Dębicy; 35. Bolesław Górzan - radny 
miejski w Dębicy (AWS); 36. Stanisław 
Chmura - wiceprzewodniczący Sejmiku 
Samorządowego Województwa Podkarpa-
ckiego (AWS); 37. Ludmiła Pilch - sekretarz 
miasta Dębicy; 38. Bolesław Ryndak - pre-
zes Polifarbu Dębica; 39. Antoni Kamiński 
- były burmistrz Dębicy, obecnie pracuje w 
Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie; 40. 
Zygmunt Żabicki - były burmistrz Dębicy, 
obecnie dyrektor oddziału Powszechnego 
Banku Kredytowego; 41. Stefan Bieszczad 
- radny Sejmiku samorządowego Wojewódz-
twa Podkarpackiego (AWS); 42. Ryszard 
Zbaraza - komendant ZHP w powiecie, 
radny i członek zarządu miasta (do rady 
wszedł z listy UW obecnie w AWS); 43. 
Ryszard Nykiel - naczelnik Wydziału Pre-
wencji Komendy Powiatowej Policji w Dębi-
cy; 44. Jerzy Broniek - związany z UW 
radny miejski w Dębicy; 45. Andrzej Czer-
nicki - radny i członek zarządu miasta w 
Dębicy (AWS); 46. Marek Kamiński  - dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji; 47. Anna Puzio - skarbnik miasta Dębi-
cy; 48. Andrzej Szamota - dyrektor Komu-
nalnego Zakładu Budżetowego, związany 
silnie z AWS; 49. Ryszard Łastowski - za-
stępca dowódcy 3 Pułku Saperów; 50. 
Barbara Białek - prokurator rejonowy w 
Dębicy; 51. Anna Konopczyńska - komen-
dant powiatowy policji. Funkcję tę pełni od 
kilku tygodni, wydaje się, że jej pozycja z 
każdym dniem będzie rosła; 52. Czesław 
Kubek - wicestarosta dębicki, rekomendo-
wany przez radnych z Pilzna; 53. Antoni 
Bewszko - doktor prawa, wykładowca filii 
UMCS w Rzeszowie, jeden z inicjatorów 
referendum w sprawie odwołania Rady 
Miasta w Dębicy; 54. Jerzy Brzostek - or-
dynator oddziału dziecięcego szpitala po-
wiatowego; 55. Ryszard Pękala - dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy; 56. 
Jan Kasowicz - przewodniczący Komisji 
Sportu Rady Miejskiej w Dębicy (AWS); 57. 
Jan Łazowski - zastępca komendanta po-
wiatowego policji; 58. Maria Mazur - radna 

powiatowa (SLD); 59. Zbigniew Drzymała 
- dyrektor Gimnazjum nr 1 w Dębicy, zwią-
zany z AWS; 60. Aleksander Reguła - rad-
ny powiatowy (AWS), szef biura poselskiego 
A. Brzeskiego; 61. Anna Chmura - dyrektor 
Wydziału Edukacji w starostwie. Wraz z 
mężem Stanisławem (pozycja 36 na liście), 
stanowią najbardziej wpływowe w powiecie 
małżeństwo; 62. Zbigniew Górzan - prze-
wodniczący powiatowego Ruchu Społecz-
nego AWS; 63. Henryk Krupa - radny po-
wiatu (AWS); 64. Zofia Kloc - członek za-
rządu miasta w Dębicy (Przymierze Społecz-
ne); 65. Joanna Ożóg - radna miasta Dębi-
cy, liderka Forum na Rzecz Dębicy; 66. 
Kazimierz Wiktorowicz - szef dębickiego 
oddziału firmy Resbud; 67. Mirosława Le-
siak - dziennikarka Nowin; 68. Zofia Po-
chwat-Cyroń - przewodnicząca RM w Dę-
bicy minionej kadencji; 69. Bogusław Majka 
- radny powiatu (Przymierze Społeczne), 
wicewójt gminy Czarna; 70. Stanisław Ba-
czyński - dyrektor hotelu Igloopol; 71. 
Wojciech Królikowski - notariusz; 72. 
Ryszard Kucab - szef Galerii MOK w Dębi-
cy; 73. Stanisław Olszewski - prezes naj-
większej w Dębicy Spółdzielni Mieszkanio-
wej; 74. Edward Pociask - radny powiatowy, 
szef oddziału Stronnictwa Demokratyczne-
go; 75. Władysław Kita - radny powiatowy 
(AWS), wójt gminy Jodłowa; 76. Waldemar 
Cieśla - szef oddziału NSZZ Solidarność w 
Dębicy, radny powiatowy; 77. Bogusław 
Dydo - wójt gminy Żyraków; 78. Stanisław 
Skawiński - radny powiatowy (SLD); 79. 
Kazimierz Siwula - dyrektor Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Dębicy; 80. Jan Borek - 
były szef tarnowskiego teatru, obecnie dy-
rektor ds. pracowniczych w firmie Jabo 
Marmi; 81. Bogusław Pociask - biznesmen, 
jeden z liderów oddziału Unii Wolności; 82. 
Tadeusz Pieczonka - zastępca burmistrza 
Pilzna; 83. Józef Czernicki - radny powia-
towy (AWS); 84. Andrzej Brzostowski - 
biznesmen, szef firmy Polgryf; 85. Aleksan-
der Sas - radny powiatowy (AWS), starszy 
Cechu Rzemiosł Różnych w Pilźnie; 86. 
Adam Sowa -szef powiatowej "drogówki"; 
87. Kazimierz Lipień - mistrz olimpijski w 
zapasach z Montrealu; 88. Stanisław 
Świerk - dyrektor Szkoły Muzycznej w Dę-
bicy; 89. Ryszard Świerad - były mistrz 
świata w zapasach, trener kadry narodowej 
zapaśników na złotej olimpiadzie w Atlancie; 
90. Michał Prażak - dyrektor firmy Iglookar; 
91. Jan Ogłoblin - radny miejski (SLD); 92. 
Jan Lombara - dyrektor Wydziału Komuni-
kacji w starostwie; 93. Stanisław Wąsik - 
radny powiatowy (AWS), przeciwnik wycię-
cia lasu przy ul. 1 Maja; 94. Zbigniew Ko-
chanowski - radny miejski (Forum na Rzecz 
Dębicy); 95. Łucja Skiba - dyrektor oddzia-
łu Banku Przemysłowo-Handlowego; 96. 
Ryszard Kurcz - radny miejski w Dębicy 
(AWS); 97. Jan Kabara - jeden z powiato-
wych liderów Unii Wolności; 98. Bolesław 
Pysz - radny powiatowy (PS); 99. Jan 
Szczudło - związany z UW dyrektor w firmie 
Igloomeat; 100. Stanisław Jarosz - właści-
ciel firmy Taurus w Pilźnie.

R.S.
"Obserwator" nr 1 (1)

100 najbardziej wpływowych osób powiatu dębickiego
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Z działalności 
Centrum Kultury 
i Czytelnictwa

"Bukiet jesiennego poranka"
W dniach od 22 - 30 listopada 1999 r. w Wojewódz- 

kim Domu Kultury w Rzeszowie była zorganizowa-
na wystawa p.n. "Bukiet jesiennego poranka".
 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku było 
reprezentowane przez panie Irenę Czech z Zawadki 
Brzosteckiej i Marię Oprządek z Kamienicy Dolnej. 
Kompozycje kwiatowe prezentowane przez obie panie 
zdobyły wyróżnienia.
 Gratulujemy i składamy serdeczne podziękowanie. 

Konkurs plastyczny
rozstrzygnięty
3 grudnia w Domu Kultury w Brzostku został rozstrzy- 

gnięty konkurs plastyczny p. n. "Kartka z kalendarza". 
Na konkurs wpłynęło 86 prac uczniów z prawie wszystkich 
szkół z gminy Brzostek.
Prace wyróżnione w konkursie:
I. W kategorii wiekowej od 7 - 10 lat:
1. Jadwiga Żygłowicz - kl. IV - SP Januszkowice, praca 

zatytułowana "Grudzień".
2. Ilona Kurcz - kl. IV - SP Smarżowa - dwie prace: "Sty-

czeń", "Październik".
3. Patrycja Kmiecik - kl. IV - SP Smarżowa - "Listopad".
II. W kategorii wiekowej od 10 - 14 lat:
1. Sylwia Pruchnik - kl. VII - SP Przeczyca - "Czerwiec".
2. Mariola Mokrzycka - kl. VIII - SP Januszkowice - 

"Maj".
3. Piotr Jamróz - kl. V - SP Januszkowice - "Lipiec".
4. Joanna Wołowiec - kl. VIII - SP Grudna Górna - "Sier-

pień".
5. Dagmara Smagacz - kl. VIII - SP Grudna Górna - 

"Kwiecień", "Wrzesień".
6. Ewelina Ondyczy - Gimnazjum Brzostek - "Marzec".
7. Anna Szweda - Gimnazjum Brzostek - "Luty"

G R A T U L U J E M Y
K. Papciak

Podczas sesji Rady Gminy  
w dniu 8 grudnia br. 

podjęto uchwałę w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta 
przyjętej jako podstawę do 
obliczenia podatku rolnego 
na obszarze gminy Brzostek 
w roku 2000. Cenę 1q żyta 
ustalono na 25,00 zł, czyli 
obniżono ją o 1 zł w stosunku 
do roku ubiegłego. Z tego wy-
nika, że podatek rolny na rok 
2000 został obniżony.
 W dalszej części Rada Gmi-
ny zajmowała się ustaleniem 
opłaty stałej jaką ponoszą 
rodzice dzieci uczęszczają-
cych do przedszkoli. Przyjęto 
iż opłata od 1 stycznia 2000 
r. wynosić będzie 10 zł mie-
sięcznie w przypadku korzy-
stania przez dziecko z jednego 
posiłku, natomiast 20 zł w 
przypadku dwóch lub więcej 
posiłków. Należy tutaj nad-
mienić, że organ prowadzą-
cy ma obowiązek zapewnić 

realizację podstawy pro-
gramowej z wychowania 
przedszkolnego, natomiast 
rodzice powinni pokry-
wać pozostałe koszty. W 
przypadku tak ustalonych 
opłat w dalszym ciągu 
rodzice pokrywać będą 
tylko nieznaczną część 
ponoszonych kosztów. 
Dla przykładu w gminach 
sąsiednich opłaty stałe 

kształtują się w granicach od 
20 do 50 zł. Całkowity koszt 
utrzymania przedszkoli w 
naszej gminie, do których 
uczęszcza 225 wynosi 906 tys. 
zł, a roczny koszt utrzymania 
1 dziecka w przedszkolu wy-
nosi ponad 4 tys. zł.
 Na wniosek Przewodni-
czącego Rady Powiatu Jana 
Niwy, Rada Gminy w Brzost-
ku podjęła uchwałę intencyj-
ną, w której wyraziła protest 
przeciwko likwidacji garni-
zonu wojskowego w Dębicy. 
Rada Powiatu uzasadnia pod-
jętą uchwałę tym, że wyzbycie 
się części infrastruktury na 
wschodniej granicy poprzez 
likwidację wojska z przyczyn 
oczywistych doprowadzi do 
niemożności odtworzenia w 
przyszłości tych garnizonów. 
Niniejsze stanowisko zostanie 
przedstawione najwyższym 
władzom państwa w tym Mi-
nistrowi Obrony Narodowej.

Wiadomości
Brzosteckie
w Internecie
Podążając z duchem czasu postanowili- 

śmy zwiększyć możliwość dostępu do 
naszej lokalnej gazety. Od poprzedniego 
numeru "Wiadomości Brzosteckie" dostęp-
ne są również na stronach internetowych 
naszej gminy. Zapraszamy do odwiedzin 
naszej strony.
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Szkoła w Brzostku posiadała trzy kro- 
niki - najstarsza była napisana w 

języku niemieckim a dwie późniejsze 
po polsku, obrazujące dzieje szkoły aż 
do wybuchu drugiej wojny światowej 
w roku 1939. Na skutek działań wojen-
nych w tutejszej okolicy, a zwłaszcza 
wysiedlenia mieszkańców 17 września 
1944 r, przez Niemców wszystkie akta 
i księgi kancelaryjne zostały znisz-
czone. Zaistniała potrzeba napisania 
kroniki, to też Rada Pedagogiczna pod 
przewodnictwem ob. Świtkowskiego 
Kaspra, kierownika szkoły powzięła w 
tej sprawie uchwałę.
 Konieczność życia zbiorowego na-
kazuje społeczeństwu zwrócić baczną 
uwagę na młode pokolenie. Starsze 
społeczeństwo wciągając młodzież w 
zakres swoich urządzeń i pojęć wszcze-
pia w nią to, co czuje i myśli. To od-
działywanie bywa rozmaite w różnych 
okresach czasu, gdyż każde środowisko 
myśli po swojemu zależnie od stanu, czy 
zawodu. Każda przeto grupa społeczna 
pragnie w swych dzieciach wzbudzać 
taki stan duchowy, takie moralne i fi-
zyczne przysposobienie, jakie według 
niej będzie w przyszłości wychowanko-
wi potrzebne nie tylko jako członkowi 
pewnej grupy społecznej, ale również 
te, które mają być wspólne wszystkim 
jednostkom danego społeczeństwa.
 Od najdawniejszych czasów można 
u różnych ludów śledzić te usiłowania 
w wychowaniu i nauczaniu młodych 
pokoleń, które rozwinęły się najpierw 
u narodów stojących na wyższym 
stopniu kultury. W Polsce, jak to mówi 
historia, pierwsze szkoły powstały przy 
klasztorach benedyktynów, których do 
Polski sprowadził Bolesław Chrobry. Z 
tym zakonem łączy swe dzieje miasto 
Brzostek, a za tym i nasza szkoła w 
Brzostku.
 Były długoletni burmistrz miasta 
Brzostku Marian Mysłowski pisał w 
kronice miasta, że za panowania księcia 
Władysława Hermana to jest w XII w. 
istniała już wioska Mały Brzostek, która 
wraz z innymi 100 osadami została na-
dana przez książęta piastowskie opactwu 
benedyktynów w Tyńcu. Potwierdził to 
szereg przywilejów a mianowicie: przy-
wilej z r. 1105 nadany Brzostkowi przez 
Judytę, żonę Władysława Hermana, a 
córkę Henryka III cesarza niemieckiego. 
Następne przywileje z lat 1286 i 1288, 

oraz przywilej opata tynieckiego Jana 
z r. 1367 nadany ówczesnemu wójtowi 
Janowi Stępkonowi. Nadawcy tych 
przywilejów zezwalają na utworzenie 
ze wsi Mały Brzostek miasta. Z tego 
należy wnioskować, że Brzostek był 
już wówczas większą osadą i stano-
wił zapewne ważny ośrodek nie tylko 
handlu, ale i nauki. Benedyktyni, jak 
należy wnioskować założyli we wsi 
Małym Brzostku pierwszą szkołę jesz-
cze w XII w. Jakie losy przechodziła ta 
szkoła trudno określić z powodu braku 
źródeł.
 Miasto Brzostek obdarzono prawem 
miecza, które to wykonywał do 1772 
roku. Świetny rozwój miasta wpłynął 
też i na rozwój szkoły, do której to wtedy 
uczęszczała młodzież nie tylko z miasta, 
ale i z okolicy. Za króla Jana Kazimierza 
miasto uległo smutnemu losowi, gdyż 
w roku 1658 książę siedmiogrodzki 
Rakoczy napadł na południowe krańce 
Rzeczpospolitej i spalił miasto pozo-
stawiając tylko sześć domów. Zubo-
żeni mieszkańcy nie myśleli o szkole, 
bo nie mieli na to funduszów. Szkoła 
jednak istniała utrzymywana kosztem 
konwentu tynieckiego. W roku 1772 
południowa część Polski przeszła w 
posiadanie Austrii. Cesarzowa Maria 
Teresa nakazała urządzić szkoły według 
systemu Felbigera, gdzie miały być 
szkoły trywialne. Szkoły te pozosta-
wały pod wyłączną władzą urzędów 
politycznych. Za panowania Józefa II 
następuje germanizacja szkół, lecz brak 
nauczycieli zniweczył plany germaniza-
cyjne. W roku 1785 została ufundowana 
szkoła trywialna w Brzostku, do której 
uczęszczała młodzież z okolicznych 
miejscowości. Na wniosek Rady Szkol-
nej Okręgowej w Pilźnie z dnia 2 maja 
1873 zorganizowała Rada Szkolna 
Krajowa we Lwowie szkołę etatową o 
4 nauczycielach.
 W roku 1908 została rozebrana stara 
szkoła a nauka odbywała się w budynku 
gminnym i w domach prywatnych aż 
do roku 1911, w którym to roku odda-
no do użytku nowy budynek szkolny. 
Nowo wybudowany budynek szkolny 
i istniejący po dziś dzień zajmuje 6 izb 
szkolnych, kancelarię szkolną i miesz-
kanie dla kierownika szkoły. Szkoła ta 
została uszkodzona w czasie pierwszej 
a następnie 80% w czasie drugiej wojny 
światowej.

 W dniach 4 i 5 lipca 1916 r. odbył się 
zjazd wychowanków i wychowawców 
tejże szkoły, którzy złożyli znaczną 
sumę na zakup placu na podwórko 
szkolne. Plac ten używa szkoła dzisiej-
sza.
 W czasie okupacji niemieckiej od 
1939 r. do wyzwolenia Brzostku przez 
wojska radzieckie w r. 1945 szkoła i 
miejscowa ludność żydowska i pol-
ska przechodziła ciężkie koleje życia. 
Ludność żydowska została całkowicie 
wymordowana a ludność polska terro-
ryzowana, niszczona i wywożona do 
obozów koncentracyjnych.
 Po wyzwoleniu czynniki samo-
rządowe z przewodniczącym G.R.N. 
interweniowały u władz powiatowych 
o uruchomienie szkoły. Nauka szkolna 
rozpoczęła się 19 marca 1945 r. w bu-
dynku gminnym, gdyż budynek szkolny 
był całkowicie zniszczony działaniami 
wojennymi.
 Na skutek interwencji przew. G.R.N., 
kierownika szkoły K. Świtkowskiego 
oraz pomocy inż. Waltenbergera Stan. 
biuro odbudowy dało subwencję na 
remont budynku szkolnego. W paź-
dzierniku 1945 r. nauka rozpoczęła się w 
odremontowanym budynku szkolnym.
 W czasie otwarcia szkoły wygłosił 
przemówienie były uczeń Jan Winiarz, 
który obecnie piastuje urząd radcy Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości:
 Obywatele! Z chwilą, gdy wszedłem 
w te mury szkolne, trojakie wspomnienia 
nasunęły mi się na usta. Pierwsze, to 
najdawniejsze opowiadanie niejed-
nokrotnie słyszane z ust najstarszych 
w Brzostku obywateli, przypomina 
mi maleńki domek szkolny, w którym 
niepozorna ilość dzieci kończyła swoją 
edukację na wiadomościach z III i IV 
klasy.
 Jak obrazek taśmy filmowej przesu-
wają się etapy dalsze. Projekt wybudo-
wania szkoły w rozmiarach takich, jakie 
przedstawia dzisiaj i poważne różnice 
zdań pośród obywateli, co do miejsca 
wzniesienia szkoły.
 Niejedno ostre zdanie padło w oży-
wionej dyskusji posiedzeń, nim budynek 
szkolny stanął na tym oto miejscu. 
Pokolenia następne doceniły wartość 
ustronnego położenia, ze wszech miar 
wygodnego dla dzieci i wychowaw-
ców.
Wizja przeszłości snuje się dalej. Oto 

Monografia szkoły podstawowej w Brzostku 
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powracam myślą do chwil, kiedy sam 
będąc małym, zalęknionym dzieckiem 
przestępowałem te progi. Wówczas był 
to dla mnie "dom wielki, jak świat". 
Wraz z rówieśnikami gubiłem się na 
początkach w labiryncie sal i korytarzy, 
a piętro było dla nas nawet zakazane.
 Upływały miesiące, składały się lata. 
Księga czasu odwróciła siedem wielkich 
kart, siedem lat, do chwili, gdy z goryczą 
w sercu jaka w nas gości po utracie naj-
większego skarbu, musiałem się rozstać 
ze szkołą. Do oczu chłopięcych cisnęły 
się łzy. Pamiętam! Nie mogłem wymó-
wić prostych słów przemówienia, czy 
deklamacji, nie mogłem podziękować 
wychowawcom za pracę, jaką włożyli w 
kształtowanie naszych młodych serc.
 I znowu sączył się strumień czasu. 
Wstępowały i opuszczały szkołę roczniki 
i pokolenia do chwili, kiedy walec woj-
ny nieubłaganie rozpoczął druzgotać i 
miażdżyć nasz kraj. Wybiegło wówczas 
życie z orbit normalnego trybu, zagubiło 
się w nierównych, krwawych zapasach z 
najeźdźcą. Prawi synowie Polski, a byli 
wśród nich również wychowankowie 
tej szkoły, podnieśli z dumą rękawicę 
rozpoczynając bój. A był to bój herojów, 
bój większy od boju o życie lub śmierć, 
bój toczony w pogardzie tortur, z których 
wyzwoleniem najczęściej śmierć się zja-
wiała. Zbezcześciły hordy okupanta ten 
gmach, zdarły ze ścian obrazy i godła, 
usadowiły się tu i zadomowiły. Biedne 
dzieci szkolne, zgnębieni wychowawcy 
rozbiegli się niby gromadka ptasząt 
szarych po domach i prywatnych miesz-
kaniach, lecz nie dopuścili, by nawet w 
tych najgorszych warunkach całkowicie 
zamarł znicz oświaty.
 Trzeci wreszcie cykl przeżyć, któremu 
nadam prozaiczną i krótką nazwę, która 
dla tych, co je przechodzili wszystko 
zawiera w sobie: front 1944 r. - pięć 
najdłuższych miesięcy. Pięć miesięcy, 
którym nie dorówna pięćdziesiąt lat, 
kiedy przetoczył się bój o naszą pol-
skość, o wolność, o nasz byt nieśmier-
telny lub zagładę. Może nikt nie widział 
tak dobrze wszystkich pocisków, jakie w 
szkołę naszą godziły, jak ja. Z nieliczną 
garstką znajomych patrzyliśmy, jak spo-
za skłębionych, zwartych chmur dymu, 
eksplozji i jazgotu kul, raz za razem 
wyłaniał się gmach. "Jeszcze stoi!" "Wy-
trzymała!" Rwały się niespokojne słowa 
i jawiła się radość, że jeszcze nie zawalił 
się strop, nie spaliły się belkowania.
 I przetrwała! Aż do momentu, kiedy 
znękani mieszkańcy poczęli wracać do 
swych zrujnowanych gospodarstw.
 I znowu po latach długich, po raz 

pierwszy znalazłem się w tych dobrze 
znajomych murach.
 I dziś mówię stąd, jako syn tej szko-
ły, wierne jej dziecko, które progi te 
błogosławiły za wyjście w świat, jako 
przedstawiciel powiatu i Związku Sa-
mopomocy Chłopskiej.
 Zapewne żadne dzieci nie korzystają 
w takim procencie z nauki, jak dzieci 
chłopskie. Tych jest tu przeważająca 
liczba, jeżeli nie ogół. Te dzieci chłop-
skie, podświadomie nurtuje wdzięcz-
ność, skierowana pod adresem ludzi, 
którzy dołożyli starań, by znowu mogły 
wejść do tego przybytku wiedzy i pra-
cy.
 Zna społeczeństwo szlachetne wysiłki 
i trudy! Umie je docenić! Tradycja 
chłopskiej i drobno miasteczkowej le-
gendy owinie tych, którzy wytężyli swe 
siły, by szkołę uruchomić, by zabezpie-
czyć ją przed ruiną.
 Pozwól Obywatelu Kierowniku i Wy 
niestrudzeni jego współpracownicy, że 
w imieniu Zarządu Powiatowego Z. Sch. 
oraz w imieniu absolwentów tej szkoły 
i społeczeństwa powiatu wypowiem 
proste, stokrotne dzięki! Kształtujcie 
wychowawcy młodociane umysły! 
Wznoście trwały i niezniszczalny gmach 
polskości prawdziwie demokratycznej! 
Budujcie gmach oparty na sprawied-
liwości społecznej i pracy przy współ-
udziale całego Narodu!
 Praca kierownika szkoły rozwinęła 
się w trzech zasadniczych kierunkach: 
pedagogicznym, organizacyjno-społecz-
nym i kulturalno-oświatowym. Praca w 
szkole objęła wszystkie zagadnienia 
dydaktyczno-wychowawcze dzisiejszej 
rzeczywistości, aby wychować nowego 
człowieka. Praca organizacyjno-spo-
łeczna objęła Rady Narodowe, Związek 
Samopomocy Chłopskiej i spółdzielnię 
handlową. Kierownik szkoły był pierw-
szym przewodniczącym Rady Narodo-
wej i Związku Samopomocy Chłopskiej 
w Brzostku I i rozwijał w tym kierunku 
swoją działalność. W pracy kultural-
no-oświatowej organizował występy 
artystyczne, odczyty, prace społecz-
no-użytkowe i obchody uroczystości 
narodowych. Wystarał się o subwencję 
na remont Domu Kultury, który został 
wybudowany przed wojną staraniem 
działaczy związkowych ZNP.
 Kierownik szkoły pełnił obowiązki 
przewodniczącego powiatowej komisji 
rewizyjnej Z.S.Chł. Był członkiem 
Wydziału Powiatowego do czasu 
utworzenia jednolitej władzy tereno-
wej, oraz członkiem Powiatowej Rady 
Narodowej. Następnie pełnił obowiązki 

członka Powiatowej Komisji Kultury i 
Oświaty.
 Praca nauczycieli szła w okresie 
dziesięciolecia w trzech kierunkach: 
1. wychowanie i nauczanie w szkole, 
2. praca na kursach dokształcających i 
likwidowania analfabetyzmu, 3. praca 
społeczno-instruktywna. W początko-
wym okresie po wyzwoleniu prowa-
dzono naukę w szkole nie tylko dla 
normalnych klas, lecz także ciągi dla 
dzieci opóźnionych.
 Rok rocznie przeciętnie przygoto-
wywało nauczycielstwo i wysyłało do 
liceów pedagogicznych 6 dzieci, do 
liceów dla wychowawczyń przedszkoli 
2 dziewczynki, do szkół ogólnokształ-
cących stopnia licealnego 5 dzieci, do 
szkół zawodowych średnich 15 dzieci a 
do szkół zawodowych zasadniczych 2 
dzieci. Szkoła w Brzostku z wysłanych 
dzieci ma już u siebie swoją uczennicę, 
jako nauczycielkę, wiele młodzieży 
pracuje w różnych zawodach, siedmiu 
chłopców jest oficerami w Wojsku Pol-
skim, a jeden z nich Kowalski Bolesław 
pisze artykuły w Żołnierzu Polskim. Ze 
wszystkich wysłanych dzieci tylko jed-
no nie utrzymało się w szkole i wróciło 
do domu, reszta kształci się lub pracuje 
zawodowo.
 W pracy na kursach wieczorowych 
nauczycielstwo tutejsze ma duże osiąg-
nięcia. Z kursów w zakresie szkoły 
podstawowej jest obecnie siedem osób 
w klasie XI i dwie w klasie X szkoły 
ogólnokształcącej dla pracujących (ko-
respondencyjnej).
 Na kursach dla nauki początkowego 
czytania i pisania został zlikwidowany 
analfabetyzm w gromadach należących 
do tutejszej szkoły zbiorczej w terminie 
pierwszym.
 Komitet Rodzicielski w X-leciu ma 
osiągnięcia w dziedzinie wychowania, 
nauczania i pomocy materialnej. W wy-
chowaniu zmienił w wielu wypadkach 
zachowanie młodzieży, wysłał do szkół 
przeciętnie rocznie jedno dziecko, spra-
wił do szkoły aparat radiowy, 2 szafy, 
biurko, mapy półkul i wiele pomocy do 
fizyki.
 W gminie Brzostek I jest biblioteka 
gminna i świetlica a kierownikami są 
byłe uczennice tutejszej szkoły, które są 
w stałej łączności ze szkołą. Wygląd bi-
blioteki i świetlicy jest wzorowy i działa 
dodatnio na współmieszkańców.
Zobowiązania nauczycieli i dzieci 
przyczyniają się do stałej poprawy we 
wszystkich dziedzinach.

(Materiał z archiwum W. Piłata udo-
stępniony przez Genowefę Piłat)
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Pomocy społecznej udziela się oso- 
bom i rodzinom, na zasadach okre-

ślonych w ustawie, w szczególności z 
powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdom-
ności, potrzeby ochrony macierzyń-
stwa, bezrobocia, niepełnosprawności, 
długotrwałej choroby, bezradności w 
rodzinach niepełnych i wielodzietnych, 
alkoholizmu, narkomanii, trudności w 
przystosowaniu do życia po opuszcze-
niu zakładu karnego, klęski żywiołowej 
lub ekologicznej.
 Prawo do świadczeń pieniężnych 
mają osoby i rodziny, które spełniają 
określone kryterium dochodowe przy 
jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 
jednej z wymienionych wyżej przy-
czyn.
Obecnie kryterium dochodowe wy-
nosi:

l ) na osobę samotnie gospodarującą  
- 384,00 zł

2) na pierwszą osobę w rodzinie   
- 348,00 zł

3) na drugą i dalsze osoby w rodzinie 
powyżej 15 lat - 245,00 zł

4) na każdą osobę w rodzinie poniżej 
15 lat   - 175,00 zł

Miesięczny dochód z 1 ha przeliczenio-
wego wynosi 175,00 zł.
 Przy ustalaniu kryterium dochodo-
wego uprawniającego do świadczeń 
pieniężnych brane są pod uwagę do-
chody netto osoby zainteresowanej i 
jej rodziny wspólnie zamieszkującej i 
prowadzącej gospodarstwo domowe. 
Istnieje tu również obowiązek alimen-
tacyjny tj. rodzice w stosunku do dzieci 
i odwrotnie.
 Jednym z podstawowych warun-
ków otrzymania świadczenia jest 
niski dochód nie przekraczający w/w 
kryterium dochodowego. Przyznanie 
świadczenia pomocy społecznej musi 
być poprzedzone przeprowadzeniem 
wywiadu rodzinnego. Wszelkie infor-
macje niezbędne do udzielenia pomocy 
oraz zakresu i wielkości przyznanych 
świadczeń są objęte tajemnicą służbową 
tj. nie mogą być podawane do wiado-
mości publicznej.

Zasiłki pieniężne  
i pomoc w naturze
1. Zasiłek stały - przysługuje osobie 
rezygnującej z pracy w celu wychowa-
nia dziecka wymagającego stałej opieki 
i pielęgnacji (zaświadczenie lekarskie, 

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wywiad rodzinny), jeżeli dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza kry-
terium dochodowego określonego w 
ustawie o pomocy społecznej. Do oceny 
stanu zdrowia dziecka stosuje się kry-
teria zgodnie z przepisami w sprawie 
uprawnień do wcześniejszej emerytury 
pracowników opiekujących się dziećmi 
wymagającymi stałej opieki.
2. Zasiłek stały wyrównawczy - przy-
sługuje osobie samotnej lub w rodzinie, 
całkowicie niezdolnej do pracy z po-
wodu wieku lub inwalidztwa. Wyso-
kość zasiłku stałego wyrównawczego 
stanowi różnicę pomiędzy kryterium 
dochodowym a posiadanym docho-
dem. Praktycznie osoby posiadające 
emerytury, renty, ponad 2,5 ha gruntów 
przeliczeniowych lub dochód w rodzi-
nie przekraczający na osobę kryterium 
dochodowe nie mają możliwości jego 
otrzymania.
3. Renta socjalna - przysługuje osobie 
pełnoletniej (ukończone 18 lat), całko-
wicie niezdolnej do pracy z powodu 
inwalidztwa powstałego przed ukoń-
czeniem 18 roku życia, - całkowicie nie-
zdolnej do pracy z powodu inwalidztwa 
powstałego do 25 roku życia w trakcie 
nauki w szkole ponadpodstawowej lub 
szkole wyższej, -całkowicie niezdolnej 
do pracy z powodu inwalidztwa powsta-
łego w trakcie studiów doktoranckich 
lub aspirantury naukowej. Organem 
orzekającym o niezdolności do pracy 
jest Kolegium ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności przy Starostwie 
Powiatowym w Dębicy. Całkowitą 
niezdolność do pracy przyjmuje się 
przy posiadaniu umiarkowanego i 
znacznego stopnia niepełnosprawności 
(dawniej II i I grupa inwalidzka). Renta 
socjalna przyznawana jest niezależnie 
od posiadanych dochodów w rodzinie 
jeżeli ubiegający się nie otrzymuje wy-
nagrodzenia za pracę lub świadczenia 
emertyalno-rentowego.
4. Zasiłek okresowy - może być przy-
znany osobom i rodzinom, których 
posiadane dochody są niższe od obli-
czonego kryterium dochodowego przy 
jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 
jednej z wymienionych na wstępie 
okoliczności np. (choroba, bezrobo-
cie, rodzina wielodzietna). Wysokość 
świadczenia jest uzależniona od różnicy 
pomiędzy kryterium dochodowym a 
uzyskanym dochodem netto na osobę 

samotną lub w rodzinie oraz od posia-
danych środków w Ośrodku Pomocy. 
Zasiłek okresowy jest świadczeniem 
fakultatywnym - nieobowiązkowym 
to znaczy w przypadku braku środków 
finansowych pomimo spełnienia warun-
ków do przyznania pomocy Państwo nie 
gwarantuje tego świadczenia.
5. Gwarantowany zasiłek okresowy 
- przysługuje osobie, która utraciła 
prawo do zasiłku dla bezrobotnych, 
pobieranego na podstawie przepisów o 
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro-
bociu z powodu jego okresu pobierania. 
W dniu utraty zasiłku dla bezrobotnych 
(a także w okresie pobierania gwaranto-
wanego zasiłku okresowego) samotnie 
wychowuje co najmniej jedno dziecko 
w wieku do 15 roku życia. Dochód 
rodziny nie przekracza kryterium do-
chodowego oraz złoży wniosek o jego 
przyznanie w okresie jednego miesiąca 
od dnia zaprzestania pobierania zasił-
ku dla bezrobotnych. Gwarantowany 
zasiłek jest wypłacany przez okres 36 
miesięcy, w tym przez 12 miesięcy w 
wysokości 100% kryterium osoby sa-
motnie gospodarującej obecnie 384,00 
zł, a przez kolejne 24 miesiące 80% tej 
kwoty. Gwarantowany zasiłek nie przy-
sługuje od momentu podjęcia zatrud-
nienia lub działalności pozarolniczej w 
rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i 
przeciwdziałaniu bezrobociu.
6. Zasiłek z tytułu ochrony macie-
rzyństwa - przysługuje kobietom w 
ciąży od ósmego miesiąca ciąży (dwa 
zasiłki) oraz po urodzeniu dziecka też 
dwa zasiłki. od lipca do grudnia 1999 
rokum, dodatkowo przysługuje przed 
porodem jeden zasiłek tj. na siódmy 
miesiąc ciąży. Na urodzone każde dzie-
cko wypłaca się jednorazowy zasiłek w 
wysokości 167,00 zł. Wysokość zasiłku 
macierzyńskiego jest uzależniona od 
posiadanego dochodu i stanowi różnicę 
pomiędzy posiadanym dochodem netto 
na osobę a kwotą 384,00 zł, przy czym 
zasiłek ten nie może przekroczyć obec-
nie kwoty 384,00 zł miesięcznie.
7. Zasiłek wypłacany w naturze (tzw. 
wyprawka) - przysługuje kobietom po 
urodzeniu dziecka jeżeli nie otrzymały 
na podstawie odrębnych przepisów 
zasiłku z tytułu urodzenia dziecka np. 
przez zakład pracy. Wyprawka pokrywa 
niezbędne potrzeby dziecka. Zakupuje 
ją Ośrodek Pomocy na kwotę około 
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pokrycie kosztów leczenia, strat ponie-
sionych w wyniku zdarzenia losowego, 
klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
Wysokość jego jest uzależniona od 
indywidualnej sytuacji i posiadanych 
środków przez Ośrodek Pomocy.
9. Zasiłek celowy na sfinansowanie 
dożywiania dzieci w szkołach - o 
otrzymanie tego zasiłku mogą ubiegać 
się rodzice, których dzieci uczęszczają 
do szkół gdzie prowadzone jest doży-
wianie i nie przekraczają ich dochody 
2 krotnego kryterium dochodowego dla 
danej rodziny. Obowiązuje tu pełna do-
kumentacja uzyskiwanych dochodów w 
rodzinie oraz przeprowadzony wywiad 
rodzinny.
10. Usługi opiekuńcze - otrzymać może 
osoba niepełnosprawna ze względu na 
wiek, chorobę i brak zabezpieczenia 
opieki ze strony osób zobowiązanych do 
alimentacji. Wysokość opłat za usługi 
jest uzależniona od posiadanych docho-
dów. Im wyższe dochody tym większa 
jest odpłatność. Osoby uzyskujące do-
chody poniżej kryterium są zwolnione z 
opłat za usługi opiekuńcze. Wymagane 
jest tu zaświadczenie lekarskie o stanie 

zdrowia oraz wywiad środowiskowy, 
rodzinny w którym ustala się czy są 
możliwości pełnienia opieki ze strony 
rodziny.
11. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 
- zgodnie z ustawą Ośrodki Pomocy 
Społecznej są ostatnie w kolejności 
wypłacające te zasiłki. W pierwszej ko-
lejności zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 
wpłacają zakłady pracy, ZUS, KRUS, 
Urzędy Pracy - zarejestrowanym bez-
robotnym. Osoby, które nie pobierają 
wynagrodzenia za pracę, nie pobierają 
żadnego świadczenia emerytalno-rento-
wego, nie są ubezpieczone z rolnictwa 
i nie są zarejestrowane w Urzędzie 
Pracy mogą się ubiegać o wypłatę tych 
zasiłków.
12. Pomoc instytucjonalna - o umiesz-
czenie w domach pomocy społecznej 
mogą ubiegać się osoby przewle-
kle chore, niesprawne fizycznie i 
umysłowo, pozbawione stałej opieki. 
Gminny Ośrodek Pomocy na wniosek 
zainteresowanego lub osoby upraw-
nionej wypełnia wniosek, sporządza 
dokumentację. Decyzję o przyznanie 
miejsca w domu pomocy społecznej 

podejmuje Centrum Pomocy Rodzinie 
przy Starostwie Powiatu Dębickiego. 
Opłata za pobyt w takim domu jest 
uzależniona od posiadanych dochodów 
własnych czy też osób zobowiązanych 
do alimentacji.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
współpracuje z CARITAS przy parafii 
Brzostek, organizuje pomoc materialną 
w postaci odzieży, obuwia jak również 
organizuje wspólnie kolonie, wycieczki 
dla dzieci z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej. W po-
mieszczeniach Ośrodka prowadzi się 
rozdzielnictwo odzieży pochodzącej z 
Caritas jak i z PCK. 
 Gminny Ośrodek Pomocy w Brzost-
ku oraz Caritas przy parafii Brzostek 
zwraca się z prośbą do wszystkich 
ludzi dobrej woli pragnących pomóc 
rodzinom najbardziej potrzebującym 
o ofiarowanie im odzieży, obuwia i 
sprzętu gospodarstwa domowego 
nadającego się do użytku i składanie 
go w pomieszczeniach Caritas lub 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik GOPS
A. Ryndak

Internet to sieć milionów połączonych  
lub dających się okresowo połączyć 

ze sobą komputerów, przez ogólnoświa-
tową pajęczynę kabli, światłowodów i 
łączy radiowych.
 Większość ludzi jest jedynie gośćmi 
Internetu, gdyż korzysta wyłącznie 
z materiałów przygotowanych przez 
innych oraz wysyła i odbiera pocztę. 
Każdy z nas może także umieszczać 
w Internecie własne informacje, dzie-
ląc się nimi ze światem. Wszystko, o 
czym tu piszę, może się wielu osobom 
wydawać zupełnie nierealne w na-
szych brzosteckich warunkach. Trzeba 
jednak pamiętać, że jeszcze 2-3 lata 
temu mało kto potrafił powiedzieć, co 
to jest Internet, a dziś trudno spotkać 
reklamę, w której obok adresu firmy 
nie byłoby jej adresu internetowego. 
Swoje strony w Internecie ma również 
nasz Urząd Gminy, Parafia w Brzostku, 
a przelewy bankowe przesyłane po-
cztą elektroniczną docierają do banku 
obsługującego Urząd Gminy w ciągu 
kilkunastu sekund. Również komputer 
w domu można spotkać coraz częściej, 
a konto poczty elektronicznej (e-mail) i 

stronę internetową może sobie za darmo 
założyć każdy.
 Ten powszechny dostęp do Internetu 
wykorzystała również Pracownia Infor-
matyczna przy Szkole Podstawowej w 
Brzostku. Korzystając z uprzejmości 
serwisu free.polbox.pl 4 listopada 1999 
r. założyła darmowe konto pocztowe i 
stronę WWW. Zainteresowanie ucz-
niów stroną jest duże i dlatego ciągle 
ją zmieniamy i dodajemy coś nowego. 
Aktualnie można na niej znaleźć krót-
ką informację o naszej miejscowości, 
historię Szkoły od najdawniejszych 
czasów, ciekawe prace uczniów, cie-
kawostki oraz odnośniki do innych 
brzosteckich stron. Jak widać nasza 
strona ma na razie charakter prestiżowy, 
ale w najbliższym czasie planujemy ją 
stopniowo przekształcać w tablicę ogło-
szeniowo-informacyjną dla rodziców i 
uczniów. 
Nasz adres internetowy:
 http://free.polbox.pl/p/pibrzost
Adres e-mail:
 pibrzost@polbox.com

Opiekun pracowni
J. Nosal

Zabawa w Internet
Pomoc polskim 
dzieciom na Ukrainie
Z inicjatywy dębickiej Fundacji Po- 

mocy Dzieciom Polskim na Ukra-
inie, a pod patronatem Przewodniczą-
cej Rady Gminy w Brzostku zorgani-
zowano zbiórkę książek i artykułów 
szkolnych. W akcji wspomożenia 
najmłodszych rodaków na wschodzie 
udział wzięły:
	SKO przy SP w Nawsiu Brzoste-

ckim
	Szkoła Podstawowa w Brzostku
	Szkoła Podstawowa w Nawsiu 

Brzosteckim
	Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Brzosteckiej
	Urząd Gminy w Brzostku
	Właściciele sklepu "Brian Soft"
	Właściciele sklepu "Danmark"
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie 
dziękujemy za okazane zrozumienie i 
zaangażowanie.

U.W.

Krótko
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Ponieważ programy zwiększenia za- 
lesienia kraju nie mają szans po-

wodzenia z powodu ograniczonych 
możliwości budżetu państwa, warto 
zaproponować zakładanie niewielkich 
plantacji drzew. Na wstępie należy 
wyjaśnić, że zalesienia to co innego, a 
plantacje drzew to co innego. Tak pod 
względem prawnym jak i gospodarczym 
są to odrębne poczynania.
 Plantacje drzew rolnik może zakładać 
sobie tam gdzie chce, likwidować kiedy 
chce i nikogo się nie pytać. Podstawa: 
ustawa z 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. nr 
16 poz. 78), oraz ustawa z 1980 roku 
z późn. zm. (Dz. U. z 1994 r. nr 49 
poz. 196), o ochronie i kształtowaniu 
środowiska. Ja zamiast żyta i ziemnia-
ków na polu IV klasy o dużym spadku, 
uprawiam sobie drzewa i krzewy.
 Natomiast z zalesieniami to już 
trudniejsza sprawa. Ustawa o lasach 
z 1991 roku (Dz. U. nr 101 poz. 444 
z późn. zm.) dopuszcza możliwość 
zalesień tylko nieużytków i gruntów 
nieprzydatnych do produkcji rolnej. 
Wprowadzono też szerokie wymagania 
planistyczno-biurokratyczne. Proce-
dury związane z doprowadzeniem do 
zalesienia gruntu wymagają kilku lat 
i są nie do przyjęcia dla przeciętnego 
właściciela gruntu. Jest to konieczność 
opracowania planu urządzeniowego 
lasu, konieczność zmiany gminnego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego, potrzeba inwentaryzacji lasów 
istniejących oraz wydania wielu decyzji 
na różnych szczeblach administracji.

Zalesienia czy plantacje
 Te ograniczenia przyczyniają się do 
odłogowania wielu hektarów gruntów. 
Przecież grunty wyższych klas, zamiast 
odłogować lepiej by było obsadzić drze-
wami. Za odłogowanie trzeba będzie 
rolnikowi płacić. Nastąpi to niedługo, 
po wejściu naszego kraju do Unii Eu-
ropejskiej.
 Nie mniejszą mitręgę będzie prze-
chodził rolnik, który zechce wyciąć 
drewno we własnym lesie. Czeka go 
spore krążenie między gminą, geodezją, 
powiatem i nadleśnictwem, aż leśniczy 
wycechuje mu drewno a także gałęzie 
(tak, tak), a nadleśniczy wyda mu 
odpowiednie świadectwo legalności. 
Podstawa: rozporządzenie Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Na-
turalnych i Leśnictwa z 1998 roku w 
sprawie cechowania drewna (Dz. U. nr 
36 poz. 201).
 Dlatego w obecnym stanie prawnym 
można myśleć tylko o zakładaniu plan-
tacji szybko rosnących drzew leśnych 
(modrzew, brzoza, topola, świerk, 
olcha). Założyłem taką plantacje przed 
6 laty na ziemi której uprawa rolnicza 
była trudna i niebezpieczna, a erozja 
gleby znaczna. Rosną tu teraz piękne 
brzozy, świerki, daglezje, a modrzewie 
i wiązy osiągnęły już 4 metrową wyso-
kość. Wiadomości o sposobie założenia 
i prowadzenia plantacji znalazłem w 
starszej literaturze leśnej.
 Czytelników interesuje kiedy z takiej 
plantacji można mieć korzyści finanso-
we. Otóż można mieć już pewne wpły-
wy w 5 roku od posadzenia. Inwestycja 
nie była zbyt kosztowna (1 ha). Ziemia 

jest obecnie bardzo tania. (Ale to już nie 
będzie długo trwało). Po zakupie ziemi 
jest 5-cio letnie zwolnienie z podatku 
gruntowego. Sadzonki w liczbie kilku 
tysięcy sztuk, dwu lub trzyletnie, nie 
pochłaniają dużego kapitału. Niszczenie 
chwastów motykami dokonywaliśmy 
siłą własną w pierwszych latach po 
posadzeniu sadzonek. Obecnie w 6 roku 
od podsadzenia, dokonując trzebieży 
pozyskuję już drewno na opał, dla siebie 
i na sprzedaż do kominków. Mógłbym 
także sprzedawać choinki lub niektóre 
krzewy.
 Proponowany kierunek może pomóż 
małoobszarowym gospodarstwom 
rolnym, elastyczniej dostosować się 
do wymogów gospodarki rynkowej. 
Na niewielkim obszarze rolnik, we 
własnym zakresie może zamiast zboża 
posadzić drzewa, lub odwrotnie, wyciąć 
drzewa a posiać zboże, wówczas gdy 
zmieni się koniunktura na rynku. Tak 
jak jest to praktykowane z sadem. Warto 
i trzeba rozszerzać możliwości zwięk-
szenia dochodów swego gospodarstwa 
w nowych warunkach ekonomicznych 
naszego kraju. 
 Dla pełniejszego obrazu tego tematu 
należy wspomnieć, że przy unormowa-
nej polityce gospodarczej kraju, rolnik 
powinien pobrać z banku kredyt na 
plantacje wieloletnie, który pozwoliłby 
mu egzystować do czasu uzyskania 
przychodów pieniężnych z założonej 
plantacji. Kredyt na przyzwoity procent. 
Przy czym, ponieważ to też produkcja 
tlenu, a plantacja zawsze może stać się 
lasem, odsetki od tego kredytu winien 
pokrywać fundusz ekologiczny.

H. Latacz 

Sprostowanie
 W ostatnim numerze "Wiadomości Brzosteckich" 
ukazała się pomyłkowo niekompletna lista spon-
sorów "Loterii fantowej" zorganizowanej z okazji 
Gminnych Dożynek w Brzostku.
 Organizatorzy serdecznie przepraszają za to niedo-
patrzenie. Poniżej drukujemy pominięte nazwiska:

Krystyna Godawska
Lidia Żygłowicz 
Danuta i Marek Tomaszewscy
Piotr Michalski
Artur Potrzeba
Halina Nawracaj
Tadeusz Gotfryd
Grzegorz Betlej

Organizatorzy

Apel do mieszkańców gminy Brzostek
Działając w oparciu o Uchwałę nr XXXII/196/97 Rady Gminy  

Brzostek z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie, Urząd 
Gminy w Brzostku  a p e l u j e  oraz przypomina wszystkim 
mieszkańcom gminy Brzostek o obowiązku zawarcia umowy 
przez właścicieli nieruchomości z odbiorcą odpadów na wywóz 
śmieci.
 Umowy należy zawrzeć z Zakładem Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Brzostku lub z innym odbiorcą odpadów, do 
dnia 31 grudnia 1999 r.
 Po tym terminie Urząd Gminy w Brzostku przeprowadzi 
kontrolę umów we wszystkich gospodarstwach domowych. 
Właściciele nieruchomości, którzy nie zawrą umów w wymie-
nionym terminie poniosą sankcje karne.

Brzostek dnia 5 listopada 1999 r.                         
Wójt Leszek Bieniek
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

J. Nosal

Poziomo: A1) do użycia w przyszłości; A7) angielski bar;  
A11) hetman wielki litewski współtwórca potęgi rodu Paców; 
A15) wyciąg wodny z ziół; B5) wymarły przeżuwacz z rodziny 
krętorogich; B13) malarz, rysownik (1884-1926); C1) rzym-
ska bogini ogniska domowego; C7) kolista część Brzostku;  
C15) obok nadziei i miłości; E1) dezoksyrybonukleinowe kwa-
sy; E6) w Brzostku, Siedliskach-Bogusz i Januszkowicach;  
E17) po nocach; G2) inaczej barwa; G14) np. optyczne, ato-
mowe lub cząsteczkowe; I1) apteka w Brzostku; I6) wieś są-
siadująca z Januszkowicami; I16) zabytkowy w Kleciach; K1) 
zimowy pojazd; K7) nowy sklep w Brzostku; K15) fiński etnolog 
i folklorysta (1863-1925); L5) skrót kojarzący się z amerykańską 
koszykówką; L13) tytuł oficerski w dawnej Turcji; Ł1) na nim 
gwiazdy; Ł7) duże kawały lodu na rzece; Ł11) roślina na opium; 
Ł15) inaczej katarakta.

Pionowo: 1A) mogą być sportowe; 1H) biblijny siłacz; 3A) 
może być sądowe lub poprawy; 5A) popularnie zbiornik wod-
ny w Kleciach; 5F) warzywo o cebulowym smaku; 5J) napój 
alkoholowy; 7A) zwalniające lub czasem za wysokie; 7I) gruba 
kasza; 9A) jeden ze znaków Zodiaku; 9I) amerykańskie grosze; 
10E) ważne dla podejrzanego; 11A) skrzydlaty koń Zeusa;  
11I) olbrzymia ilość czegoś; 13A) Znaki ... - kwartalnik rel.-
społ.; 13I) płaz bezogonowy z rodziny ropuszek; 15A) narodnyj 
komisariat wnutriennych dieł; 15F) czarny kolor jako oznaka 
żałoby; 15J) np. zdrowia; 17A) cecha charakteru najczęściej 
obca politykom; 19A) inaczej konkrety; 19H) pobór do wojska 
rosyjskiego wg. specjalnie sporządzonych list.

ROZWIĄZANIE:

Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przedmiotów  
i zwierząt, w pogrubionej pionowej kolumnie otrzy-
masz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH
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Rozwiązania krzyżówki wpisane do kuponu zamieszczo-
nego pod diagramem dostarczone do dnia 15 stycznia  
 2000 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 6: DWUWŁADZA 
Nagrodę książkową wylosowała Pani KRYSTYNA PRO-
KUSKA z Brzostku. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Cyjanowodór
(kwas pruski, stosowany w komorach 
gazowych podczas II wojny światowej)

Toluidyna
(stosowana w syntezie chemicznej)

Amoniak
(składnik nawozów mineralnych)

Uretan

Toluen
(rozpuszczalnik)

Arsen
(trucizna, składnik chemicznych środ-
ków bojowych)

Dibenzoakrydyna
(stosowana w produkcji barwników)

Fenol
(składnik środków żrących)

Butan
(gaz pędny, stosowany do wyrobu ben-
zyny syntetycznej)

Polon - 210
(pierwiastek promieniotwórczy, wysoko 
radiotoksyczny)

DDT
(silna trucizna insektobójcza)

Aceton
(rozpuszczalnik, składnik farb i lakie-

rów)

Naftyloamina
(składnik barwników, stosowany w 

drukarstwie)

Metanol
(trucizna, składnik benzyn silnikowych)

Piren
(stosowany w syntezie organicznej)

Dimetylonitrozoamina
(stosowana w przemyśle chemicznym)

Naftalen
(środek owadobójczy)

Nikotyna
(silna trucizna, uzależnia jak narkotyk)

Kadm
(silnie trujący metal)

Tlenek węgla
(składnik spalin, tzw. czad)

Benzopiren
(stosowany w przemyśle chemicznym)

Chlorek winylu
(stosowany w przemyśle tworzyw 

sztucznych)

Czytaj i rzuć
Co? Oczywiście palenie. Nie będziemy namawiać, przed-
stawimy tylko fakty.

Test uzależnienia:
Pytanie Odpowiedź Punkty

jak szybko po przebudzeniu zapala 
Pan/Pani pierwszego papierosa?

Do 5 minut
6-30 minut
31-60 minut
po 60 minutach

3
2
1
0

Czy ma Pan/Pani trudności z 
powstrzymaniem się od palenia w 
miejscach, gdzie to jest zakazane?

Tak
Nie

1
0

Z którego papierosa jest Pani/Panu 
najtrudniej zrezygnować?

Z pierwszego rano
Z każdego innego

1
0

Ile papierosów wypala Pani/Pan w 
ciągu dnia?

10 lub mniej
11-20
21-30
31 i więcej

0
1
2
3

Czy częściej pali Pan/Pani 
papierosy w ciągu pierwszych 
godzin po przebudzeniu niż w 
pozostałej części dnia?

Tak
Nie

1
0

Czy pali Pani/Pan papierosy nawet 
wtedy, gdy jest Pani/Pan tak chora 
(-y), że musi leżeć w łóżku?

Tak
Nie

1
0

Suma punktów:

Wyniki testu:
Poniżej 7 punktów - nie jest 
Pani/Pan prawdopodobnie 
biologicznie uzależniona (-
y) od nikotyny, a palenie ty-
toniu jest bądź wyuczonym, 
bądź psychologicznie ge-
nerowanym zachowaniem. 
W leczeniu odwykowym 
powinna wystarczyć silna 
motywacja i wola zostania 
abstynentem oraz wsparcie 
ze strony otoczenia.
7 punktów i więcej - jest 
Pani/Pan prawdopodobnie 
biologicznie uzależniona(-y) 
od nikotyny i jest Pani/Pan 
głęboko przekonana(-y), 
że nie może żyć bez pa-
pierosa. Silne biologiczne 
uzależnienie, po rzuceniu 
palenia przejawia się tzw. 
zespołem abstynenckim, 
np. głodem nikotynowym. 
Pomóc może, oprócz wyżej 
wymienionych metod zasto-
sowanie środków farmako-
logicznych zawierających 
nikotynę np. nikotynowa 
guma do żucia.
Warto wiedzieć,  
co palisz...
Zanim powstanie papieros, 
do tytoniu dodaje się wiele 
aromatów, a także substan-

cji konserwujących, często o nieznanym, utajnionym przez 
producentów składzie chemicznym. Na przykład specjalne 
sole powodują, ze papieros stale się tli, amoniak zmienia-
jący pH biologicznie uaktywnia nikotynę, cukier i lukrecja 
poprawiają smak, a gliceryna dłużej zachowuje świeżość 
tytoniu. Tak chemicznie "spreparowany" papieros dostarcza 
palaczowi substancji, od której się uzależnia - nikotyny, oraz 
4000 innych toksycznych związków chemicznych, w tym 
40 substancji o działaniu rakotwórczym. Wchłanianie dymu 
tytoniowego zachodzi głównie w układzie oddechowym, a 
także w przewodzie pokarmowym jako rezultat połykania m.in. 
śliny. Składniki dymu przenikają do krwioobiegu i są rozpro-
wadzane po całym organizmie. Zły wpływ dymu tytoniowego 
obserwowany jest nie tylko w obrębie jamy ustnej czy płuc, 
ale także we wszystkich innych narządach, np. w pęcherzu 
moczowym, trzustce, narządach rodnych a nawet wzroku.
Obrzydliwe lecz prawdziwe...
Dym papierosowy zawiera amoniak (używany do czyszczenia 
ubikacji), cyjanek (używany do trucia szczurów) i formaldehyd 
(używany do konserwowania zdechłych żab)
Lecz pamiętaj...
NIGDY nie jest za późno, aby RZUCIĆ PALENIE! Nawet po 
czterdziestu lub pięćdziesięciu latach trwania nałogu orga-
nizm jest w stanie naprawić szkody spowodowane paleniem 
tytoniu.

Zastanów się: czy warto wdychać toksyczne związki 
zawarte w dymie tytoniowym?
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4 grudnia odbył się już II Mikołaj- 
kowy Halowy Turniej Piłki Nożnej 

dla uczniów szkół podstawowych. W 
rozgrywkach przeprowadzonych w hali 
Zespołu Szkół Rolniczych w Kleciach 
udział wzięło 10 drużyn  z 8 szkół oraz 
dwie drużyny trampkarzy LKS Brzo-
stowianka w sumie 80 uczniów. Roze-
grano 21 meczy, które rozstrzygnęły o 
kolejności drużyn.
I miejsce i Puchar Przewodniczącej 
Rady Gminy wywalczyła drużyna - 
LKS Niebiescy (Krzysiek Sokół, Darek 
Gonet, Michał Tomaszewski, Radek 
Wojnarowski, Krzysiek Krajewski)
II miejsce - SP Brzostek (Łukasz 

Wereszczyński, Mateusz Juszkiewicz, 
Sebastian Zięba, Filip Staniszewski, 
Artur Sarnecki, Rafał Baran, Przemek 
Kawalec, Michał Nawracaj)
III miejsce - Kamienica Dolna 
(Dawid Belcik, Filip Belcik, 
Norbert Dobosz, Kuba Grot-
kowski, Krzysiek Zima)
IV miejsce - LKS Pomarań-
czowi
V miejsce - SP Gorzejowa
VI miejsce - SP Przeczyca
VII miejsce - SP Nawsie Brzoste-
ckie
VIII miejsce - SP Kamienica 
Górna
IX miejsce - SP Januszkowice
X miejsce - SP Siedliska Bogusz
Królem strzelców, po dodatkowych 
rzutach karnych, został Mateusz Jusz-
kiewicz (w meczach, taką samą liczbę 
goli - 5 uzyskał również Jakub Grot-
kowski z Kamienicy Dolnej). Naj-
lepszym bramkarzem został wybrany 
Dawid Belcik z Kamienicy Dolnej, 
nagrodę wręczał długoletni bramkarz 

LKS Brzostowianka Jan Sarnecki. Na-
grodę fair-play (piłkę) ufundowaną 

przez sędziego głównego W. 
Wojnarowskiego otrzymała 
drużyna ze SP w Kamienicy 

Górnej.
Warto rwnież od-
notować piękny 
gest piłkarzy LKS 

B r z o s t o w i a n k a 
"Pomarańczowi, którzy od-

dali swoją nagrodę 
(rakietki do tenisa) 
ostatniej drużynie 
turnieju.

Wszystkie druży-
ny otrzymały drobny sprzęt 

sportowy dla swoich szkół ufun-
dowany przez organizatorów: Przewod-
niczącą Rady Gminy i GOK. Stroną 
organizacyjną turnieju zajmowali się 
pracownicy GOK-u.
Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania Panu Markowi Tomaszew-
skiemu za bezinteresowną pomoc.

Aa

Turniej  
z Mikołajem

W szkole w Nawsiu Brzosteckim,  
jako jedynej w naszej gminie 

przetrwała idea nauki oszczędzania w 
Szkolnej Kasie Oszczędzania. Kasę 
założyła w nawsieńskiej szkole 1 
września 1959 roku śp. długoletnia 
nauczycielka i kierowniczka tej szkoły 
Pani Helena Kopczyńska. Działalność 
tę kontynuowała następna kierownicz-
ka szkoły Pani Emilia Kalina. W roku 
1966 r. opiekę nad SKO powierzyła 
ona Pani Marii Szczepanik, która swoją 
funkcję sprawuje do chwili obecnej to 
jest 33 lata.
Do roku 1991 patronat nad SKO spra-
wował Bank Spółdzielczy w Brzostku. 
Pod jego patronatem organizowane 
były różnego rodzaju konkursy, spot-
kania opiekunów i skarbników SKO. 
16 września tegoż roku z inicjatywy 
ówczesnej dyrektorki szkoły Pani Zofii 
Rogowskiej przeniesiono oszczędności 

SKO do Banku PKO w Dębicy. Bank 
ten od 1993 roku organizował konkursy 
po hasłem "Dziś oszczędzam w SKO 
- jutro w PKO". Członkowie szkolnej 
kasy brali udział w każdej edycji kon-
kursu i corocznie zajmowaliśmy III 
miejsce w województwie. Otrzymywa-
liśmy nagrody rzeczowe dla członków 
SKO, pieniężne dla szkoły i opiekuna. 
Z nagród i odsetek od oszczędności 
dofinansowywane były wycieczki kra-
joznawcze, wyjazdy do teatru, zakup 
mikroskopu, sprzętu  sportowego i 
książek do biblioteki.
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie 
członkowie SKO wzięli udział w kon-
kursie plastycznym organizowanym 
przez Oddział Banku PKO w Rzeszo-
wie. Zostaliśmy wyróżnieni i nagrodze-
ni drobnymi upominkami.
Oprócz gromadzenia oszczędności or-
ganizujemy skup butelek, makulatury 

40 lat nauki oszczędzania oraz złomu co zapewnia wyższą lokatę 
przy ocenie prac konkursowych. Mamy 
satysfakcję, że zadaniem naszej Szkol-
nej Kasy Oszczędzania obok groma-
dzenia pieniędzy jest przyzwyczajanie 
dzieci do proekologicznycznego stylu 
życia i planowego gospodarowania 
własnymi pieniędzmi. 
Z okazji 40 lecia działalności zor-
ganizowane zostały uroczystości, w 
których udział wzięli zaproszeni go-
ście; Dyrektor Banku PKO w Dębicy 
Jerzy Głowacki oraz Grażyna Barańska 
pracownik banku, opiekująca się orga-
nizacjami SKO, Przewodnicząca Rady 
Gminy Urszula Wojnarowska, radni 
Zofia Grodzka i Krzysztof Zegarowski, 
sołtys Nawsia Kazimierz Fryc. Obecni 
również byli rodzice, nauczyciele i 
oczywiście uczniowie.
Za duży wkład pracy serdecznie dzię-
kujemy naszej oddanej opiekunce Pani 
Marii Szczepanik.

Członkowie SKO 
w Nawsiu Brzosteckim

K o n k u r s
Redakcja "Wiadomości" ogłasza konkurs na najpiękniejszego bałwana. 
Jeśli Państwa dzieci ulepiły śniegowego bałwana prosimy o jego fotografię. 
Zdjęcia (podpisane) można składaćdo końca stycznia w bibliotece lub GOK-u. 
Najciekawsze opublikujemy w następnym numerze gazety.
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W bieżącym roku na in- 
westycje w oświacie 

wydatkowano 650.307 zł, 
które przeznaczono na:

♦	s a l a  g i m n a s t y c z n a 
w Zespole Szkół w  
Siedliskach-Bogusz - 
171.000zł

♦	sala gimnastyczna w 
Zespole Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim - 215.000 zł 
(planowane zakończenie 
budowy w roku 2001)

♦	sala gimnastyczna w 
Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Ja-
nuszkowice - 36.000 zł 
(planuje się oddanie sali 
do użytku w roku 2000)

♦	sala gimnastyczna przy 
Szkole Podstawowej w 
Brzostku - 85.000 zł

♦	stolarka okienna w bu-
dynku Szkoły Podstawo-
wej w Kamienicy Górnej 
- 54.500 zł

♦	zakup kserokopiarki do 
Szkoły Podstawowej w 
Smarżowej - 5.307 zł

♦	zakup gruntu pod boisko 
szkolne w Januszkowi-
cach - 11.500 zł

♦	zakup komputerów do 
gimnazjów - 65.000 
zł (Brzostek - 5 szt., 
Januszkowice - 5 szt., 
Siedliska-Bogusz - 10 
szt.)

♦	zakup komputerów do 
Szkoły Podstawowej w 
Brzostku - 7.000 zł

a.a.

Inwestycje w oświacie gminnej

Oddana do użytku 1 września 1999 r. sala gimnastyczna 
przy Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz

Sala gimnastyczna w budowie przy Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim


