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Brzosteckie
PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY

ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Fot. A. CholewiakDziura w sieci załatana
We wsi Bukowa na jednym z najwyższych wzniesień, Zakład Wyko- 

nawstwa Sieci Elektrycznych w Tarnowie wykonuje na zlecenie 
Polskiej Telefonii cyfrowej w Warszawie stację bazową dla telefonii komór-
kowej ERA GSM wraz z wieżą antenową o wysokości 40 m, kontenerem 
zasilającym i przyłączem energetycznym.
 Oddanie do użytku tej inwestycji pozwoli na bezproblemowe użytkowanie 
telefonów komórkowych na terenie naszej gminy.
 Wykonawca robót uzyskał zgodę na korzystanie z drogi gminnej "Janusz-
kowice na wyrąb" pod warunkiem uczestniczenia w kosztach jej remontu po 
zakończeniu budowy. W związku z tym została zawarta umowa pomiędzy 
Zarządem Gminy a ZWSE Tarnów.
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Haftowane obrazy
Klasa VIII s Szkoły Podstawowej im. 

Grzegorza Piramowicza w Kamienicy 
Górnej liczy 6 uczniów: 5 dziewczynek i 1 
chłopiec.
 Uczniowie wykazują się zdolnościami 
manualnymi, są zainteresowani pracami 
plastyczno-technicznymi, szczególnie haf-
tem artystycznym. Zajęcia w tym zakresie 
prowadzi p. Maria Pietrucha.
 W bieżącym roku szkolnym została 
zorganizowana w szkole wystawa prac 
uczniowskich, która cieszyła się dużym 
zainteresowaniem nauczycieli, uczniów i ro-
dziców. Uczniowie przygotowują także prace 
na konkursy pozaszkolne. W ubiegłym roku 
zostały wyróżnione w Gminnym Konkursie Pisanki 
Wielkanocnej. Obecnie planowana jest wystawa prac 
dzieci w CKiCz w Brzostku.
 Prowadząca zajęcia - p. M. Pietrucha - gromadzi 
różnymi sposobami fundusze na zakup materiałów 

Zespół Szkół Rolniczych w Brzostku za- 
prasza wszystkich chętnych uczniów 

do szkoły.
Przyjęcia do klas pierwszych prowadzone są 
zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Nasz adres:

ZSR w Brzostku, tel./fax 68 30 321

 Podczas nauki w Zespole Szkół Rolni-
czych w Brzostku istnieje możliwość uzy-
skania prawa jazdy na motocykl, samochód 
osobowy i ciągnik.

Zniszczony dom
Ostatnie deszcze spowodowały obsunięcia  

się ziemi we wsi Skurowa. Najbardziej 
ucierpiał dom państwa Wąsików. 26 letni so-
lidny, murowany dom na oczach mieszkańców 
zaczął zmieniać się w ruinę. Nadzór budowlany 
stwierdził, że dom nadaje się tylko do rozbiórki. 
Interwencja poszkodowanych u wójta spowodo-
wała szybkie przygotowanie do zamieszkania 
pomieszczeń w byłej szkole. 
 Gmina przygotowała kilka propozycji dla 
poszkodowanych. Wąsikowie jeszcze nie zde-
cydowali czy budować, czy kupować dom. W 
szkole mogą mieszkać za darmo przynajmniej 
pół roku, może rok. Nikt im nie będzie robił 
trudności.

aa

potrzebnych do wykonywania prac i rozwijania zain-
teresowań uczniów, ponieważ dzieci pochodzą z rodzin 
wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej.

M. Nowicka
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Szanowni Państwo!

Minął pierwszy rok działania nowej  
Rady Gminy i Zarządu Gminy w 

Brzostku. Ponieważ "pocztą panto-
flową" publikuje się szereg niepraw-
dziwych wiadomości na temat pracy 
Zarządu Gminy oraz funkcjonowania 
szkół i przedszkoli, na ostatniej sesji 
Rady Gminy składałem na ten temat 
informację, którą chciałbym wszystkim 
mieszkańcom przedstawić.
 Nigdy nie starałem się porównywać 
obecnej działalności do poprzedniej 
kadencji, jednak jeżeli "Ktoś wywołuje 
mnie do tablicy" to postaram się dokład-
nie odpowiedzieć.
 Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy 
od początku roku 1999 zmniejszył się 
o ponad 4 etaty, tj. 2 x 1/2 etatu Człon-
ka Zarządu Gminy, 1 etat kierowcy 
samochodu służbowego, 1 etat w 
księgowości, konserwator w Urzędzie 
Gminy (1/4 etatu) oraz pracownik ds. 
pisania wniosków w sprawie otrzymania 
dotacji (2/5 etatu). Ponadto przekazano 
Policji samochód służbowy, natomiast 
samochód Żuk (wraz z etatem kie-
rowcy) - Gospodarce Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Brzostku, bo tam był 
naprawdę potrzebny.
 Jeżeli chodzi o koszty utrzymania 
Zarządu Gminy to porównać można 10 
miesięcy 1998 oraz 10 miesięcy 1999 
roku. Otóż koszty utrzymania Zarządu 
w 1998 r. (wypłaty, nagrody, diety oraz 
pochodne) wyniosły 194.994,86 zł, 
natomiast w 1999 r. - 72.508,33 zł, 
tj. o 62,69% mniej niż w roku 1998. 
Oszczędności z tego tytułu wyniosły 
121.823,26 zł., które przeznaczono 
na remont kapitalny budynku Urzędu 
Gminy oraz na część chodnika w 
kierunku Zawadki Brzosteckiej. Porów-
nując przedstawione wyliczenia należy 
stwierdzić, że oszczędności rozpoczę-
liśmy od kosztów utrzymania Zarządu 
Gminy, a dopiero później poszukiwali-
śmy ich w innych dziedzinach.
 Mam nadzieję, że przedstawiony 
obraz pozwoli nam rzeczowo dysku-
tować o faktach, a nie tylko rozpo-
wszechnianych przez "życzliwych ludzi" 
plotkach.
 Ponadto realizacja zadań inwe-
stycyjnych na terenie gminy, zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicz-

nych (przetargi) i ustawą 
o finansach publicznych 
pozwoliła uzyskać w 1999 
roku dodatkowe środki z 
dotacji w kwocie 375.800 
zł. W porównaniu do 1998 
r., gdzie tych środków było 
około 82.000 zł wzrost jest 
prawie pięciokrotny. Koszt 
utrzymania Zarządu w 1999 
r. w porównaniu do środków 
dotacyjnych przyniósł ponad 

3 miliardy starych złotych zysku. Jak 
było w 1998 roku niech Państwo sami 
policzą.
 Nie jest moim celem powrót do prze-
szłości, ale oświadczam Państwu, że 
w przypadku publikowania nieprawdzi-
wych informacji będę na sprawdzalnych 
faktach bronił funkcjonowania Zarządu 
i Urzędu Gminy.
 Następnym tematem, o którym się 
dużo mówi jest funkcjonowanie szkół 
i przedszkoli. Tutaj również rozpo-
wszechniane są nieprawdziwe infor-
macje na temat zamykania szkół oraz 
zwalniania nauczycieli. Wszyscy "lepiej 
poinformowani" niż Zarząd Gminy 
wiedzą, które szkoły w bieżącym roku 
będą zamknięte i jakie gdzie będą zwol-
nienia. Znowu muszę stwierdzić, że 
fakty są całkowicie odmienne. Wszyscy 
znający przepisy, a mam nadzieję, że 
nauczyciele najlepiej, wiedzą, iż na 6 
miesięcy przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego musi być podjęta taka 
decyzja przez Radę Gminy po konsulta-
cjach z rodzicami i Kuratorem Oświaty. 
Jak Państwu wiadomo nic takiego do 
końca lutego br. nie było, wiec tematu 
nie ma. Po co fałszywe emocje? Czy 
służy to wychowaniu dzieci? Komu na 
tym zależy? Jednak utrzymując obecną 
sieć szkół nie wolno nam działać tylko 
na chwilę obecną, ale musimy myśleć 
o przyszłości. Dlatego otwarcie mówimy 
o kosztach utrzymania poszczególnych 
szkół, aby rodzice wiedzieli, że są szko-
ły gdzie koszty utrzymania są bardzo 
duże.
 Podobnie jest z funkcjonowaniem 
przedszkoli. Reorganizacja polega na 
włączeniu przedszkoli w funkcjono-
wanie szkół, aby koszty utrzymania 
były jak najmniejsze. Ponadto np. 
Przedszkole w Gorzejowej i Kamieni-
cy Dolnej funkcjonowało bez żadnych 
podstaw prawnych, nie było formalnie 
powołanych dyrektorów tych placówek. 
Obecni dyrektorzy szkół już w sposób 
formalny będą za to odpowiadać. Czy 
działania tego typu są złe? Przecież w 
podobny sposób działają szkoły z od-
działami przedszkolnymi przy szkole w 
Brzostku, Januszkowicach, Przeczycy, 
Smarżowej. Więc nie szukajmy na siłę 
dodatkowych stanowisk dyrektorów dla 

2 lub 3 pracowników.
 Ostatnią sprawą jest zwalnianie 
nauczycieli. Myślę, że na ostatnim 
spotkaniu z wszystkimi nauczycielami z 
terenu gminy wyjaśniłem filozofię postę-
powania Zarządu Gminy. Jest prawdą, 
że kadra nauczycielska jest za duża, ale 
nie oznacza to automatycznych zwol-
nień. Pewna grupa nauczycieli może 
przejść na emeryturę (czy zechcą?). 
Wielkie pole do popisu mają dyrektorzy 
szkół podstawowych i gimnazjów. To od 
ich porozumienia zależy jak ten prob-
lem rozwiążemy. Stanowisko Zarządu 
Gminy jest jasne: umożliwienie części 
nauczycielom przejście na emeryturę, 
brak przyjęć z zewnątrz, praca dla mło-
dych. Wystarczy trochę rozsądku i po-
rozumienia a reorganizacja przebiegnie 
tak, że nikt nie pozostanie bez środków 
do życia. Powiedzcie Państwo, czy nie 
o to chodzi, aby w tym trudnym okre-
sie zmian koszty były jak najmniejsze. 
Myślę, że sprawa ta jest dla wszyst-
kich pozytywnie myślących w miarę 
prosta. Jeżeli ktoś ma na poruszane 
tematy wątpliwości, zamiast słuchać 
"fałszywych proroków" niech przyjdzie, 
a otrzyma wyczerpującą informację w 
Urzędzie Gminy.
 Na koniec pozwólcie Państwo, że 
wyrażę jeszcze kilka osobistych opinii. 
Otóż rok 1999 minął w miarę spokojnie, 
jeżeli chodzi o sytuację polityczną. 
Wszystkie problemy, które dotyczyły 
naszych mieszkańców staram się 
wyjaśniać na zebraniach wiejskich. My-
ślę, że tylko wspólną pracą będziemy 
mogli dalej budować. Nigdy nie byłem 
przywiązany do określonego "stołka", 
zawsze chciałem i chcę działać dla 
dobra gminy. Są jednak ludzie, których 
jak będzie taka konieczność wymienię 
z imienia i nazwiska, działający w kie-
runku złej opinii o gminie, o naszym 
wspólnym działaniu, mający na celu 
tylko konflikty. Dla nich nie jest ważne 
to, że Gmina Brzostek jest dobrze 
postrzegana, tak w powiecie, jak i 
województwie. Ważne są tylko plotki i 
pomówienia. Jeszcze raz podkreślam, 
że działając przy "otwartej kurtynie", 
gdzie nie ma spraw tajnych, począw-
szy od zarobków wójta, jestem gotowy 
dyskutować o faktach, a nie plotkach, 
czy nierealnych życzeniach.
Na koniec chciałbym bardzo podzięko-
wać tym wszystkim, którzy pomagali w 
naszej wspólnej pracy. Dziękuję rów-
nież i tym, którzy potrafili w 1999 roku 
nie przeszkadzać, bo to przy naszym 
charakterze jest też bardzo ważne. 
Życzę również wszystkiego najlep-
szego tym, którzy mnie, Zarządowi 
Gminy i Radzie Gminy nie zawsze są 
przychylni.

L. Bieniek

Wójt
Gminy
informuje

Wójt
Gminy
informuje
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Krzyż Jezusa od ponad tysiąca lat wpisywany był z  
miłością w historię naszego narodu. Uzdalniał 

Polaków do czynu, wytyczał drogę ponad ponurymi 
dylematami historii, uczył kochać i przebaczać nawet 
wrogom. Przynaglał do modlitwy, przez 
którą prowadził nawet możnych tego 
świata pod krzyż własnego czło-
wieczeństwa, a przez to do życia 
wiecznego. Nasi przodkowie znali i 
cenili tę tajemną moc znaku, na któ-
rym "Chrystus wyciągnął ramiona, aby 
uchwycić i objąć najdalsze krańce ziemi" (św. Cyryl z 
Jerozolimy). Widzieli go wszędzie, gdzie tylko element 
poziomy przecinał się z pionowym, a umieszczali tam, 
gdzie był najbardziej widoczny; na wieżach kościołów 
i kaplic, nad miastem, nad wsią, nad okolicą, ażeby 
prowadził i pokazywał drogę, ażeby ochraniał. Dlatego 
dziś na każdym miejscu wędrówki, widzimy widnokrę-
gi zaznaczone krzyżami, spotykamy przydrożne pasje 
i kapliczki na rozstajach oraz licznie rozsiane po kraju 
kalwaryjskie dróżki. Krzyże wyznaczają szczyty gór, 
granice parafii i poświęconej ziemi. Zdobią cmentarze, 
a przede wszystkim stanowią treść wielu ołtarzy.
 Mówiąc o tak licznych w Polsce kościołach pod 
wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, ojciec 
Jacek Salij czyni przepiękne spostrzeżenie: "Krzyż 
na ziemi polskiej jest królewskim traktem prowa-
dzącym ludzi prosto w ramiona Boga w Trójcy 
Jedynego". W Roku Jubileuszowym proponuje 
Polakom ten trakt odnowić i poszerzyć oznaczając 
go gęsto budowlami, w których ci, którzy po nas żyć 
będą, odnajdą sens cierpień Chrystusa, 
który dwa tysiące lat temu podjął za 
nas wielkie dzieło Zbawienia.
 Ponieważ przy tym "kró-
lewskim trakcie" leży również 
nasza świątynia, Parafialny Komitet Budowy Krzyża 
Jubileuszowego gorąco zachęca wszystkich parafian 
do zaangażowania w dzieło jego poszerzenia poprzez 
wkomponowanie Krzyża w pejzaż brzosteckiej ziemi.

 Ufamy, że będzie to budowla wzniesiona rękami i 
sercami wszystkich parafian, bo chyba każdy z nas 
pragnie wyrazić Bogu dziękczynienie za dwa tysią-
ce lat chrześcijaństwa i oddać swoją "zagrodę" w 
opiekę Krzyżowi.

Przełóżmy zatem nasze jubileuszowe 
wzruszenia na dowolnie wybraną 
pomoc duchową lub materialną. Prag-
niemy aby każdy członek wspólnoty 
parafialnej miał swoją własną cząstkę 
w tym wspólnym dziele. Potrzebne 

będą zarówno rozmodlone serca jak i 
gotowe do pracy ręce. Głęboki wymiar symboliczny 

będą miały przyniesiona przez nas polne kamienie, 
z których ułożona zostanie ścieżka prowadząca na 
tę brzostecką Golgotę. Przydadzą się również pie-
niądze.
 Zdajemy sobie sprawę, że budowę Krzyża rozpoczy-
namy w czasie dla wielu parafian trudnym pod wzglę-
dem materialnym. Staramy się więc maksymalnie 
ograniczać jej koszty. Ponieważ jednak zupełnie bez 
pieniędzy niczego wybudować się nie da Parafialny 
Komitet Budowy Krzyża Jubileuszowego wydrukuje na 
tę okoliczność cegiełki o różnej wartości pieniężnej. 
Grafika zamieszczona na okładce każdej cegiełki 
przedstawiała będzie sylwetkę przyszłej budowli oraz 
symbole nawiązujące do Roku Jubileuszowego. Dla 
wpłacających większe kwoty darczyńców oraz spon-
sorów przewidujemy specjalne cegiełki większego 
formatu, które oprawione w ramki stanowić będą 
cenną pamiątkę zaangażowania się danej osoby, 
rodziny czy firmy w obchody Jubileuszu 2000.
Ufamy, że żadne światło tego świata, żadna radość tej 
ziemi, żadna błyskotka, nie przesłoni mieszkańcom 

naszej parafii prawdy, że życie ludzkie na tej 
planecie toczy się pod znakiem Krzyża. 

Że tylko w Krzyżu jest nasza moc i 
nadzieja naszego zmartwychwsta-
nia. Niech Jubileuszowa wdzięcz-

ność Bogu za dar Zbawienia, której wymownym świadectwem 
jest podjęte dzieło budowy Krzyża, przepełni Wasze serca 
miłością i ofiarnością.

Parafialny Komitet Budowy Krzyża Jubileuszowego

Apel

 

Podziękowanie
Parafialny Komitet Budowy  

Krzyża Jubileuszowego dzię-
kuje:
	Pani Kazimierze Czerkies za 
nieodpłatne przekazanie działki 
pod wznoszony Krzyż
	Panu Wójtowi Leszkowi Bień-
kowi wraz z Zarządem Gminy za 
sfinansowanie dokumentacji tech-
nicznej
	Panu Janowi Królowi oraz 
pracownikom referatu RGiMK za 
pomoc przy kompletowaniu doku-
mentów koniecznych do wydania 
pozwolenia na budowę
	Panu Mariuszowi Gryglowi za 
wykonanie dokumentacji geode-
zyjnej
	Pani Jadwidze Serwińskiej, p. 
Józefowi Nosalowi i p. Stanisła-
wowi Samborskiemu za pomoc w 
przygotowaniu akcji informacyjnej

Informacja
Nawet największe idee mają swój po- 

czątek w umyśle jednego człowieka. 
Tak też myśl upamiętnienia przełomu wie-
ków i tysiąclecia na terenie naszej gminy 
wyszła od Proboszcza brzosteckiej parafii 
ks. Czesława Szewczyka, który znalazł 
odpowiednie miejsce i darczyńcę działki 
p. Kazimierę Czerkies. On też zaprosił do 
współpracy grono osób tworzących od tej 
pory społeczny komitet budowy Krzyża 
Jubileuszowego. Komitet tworzą: P. Baty-
cki, Cz. Nawracaj, H. Nowak, Z. Rogala, 
Z. Skórska, W. Stanaszek, K. Szarek, K. 
Szukała, J. Szybist, U. Wojnarowska.
 Pierwsze spotkanie Komitetu odbyło 
się w lutym 1999 r. wówczas też powstał 
pierwszy projekt, który jednak nie znalazł 
większego poparcia ze względu na wysokie 
koszty, nienajlepszą wartość artystyczną 
oraz brak kompletnej dokumentacji tech-
nicznej. Ostatecznie nowy projekt powstał 
w Pracowni Projektowej "System" w Jaśle. 

Firma zobowiązała się do wykonania pro-
jektu architektoniczno-budowlanego.
 Projekt przedstawiony wyżej zyskał 
pełne uznanie Komitetu ze względu na ory-
ginalność pomysłu oraz ideę jaką niesie w 
sobie ta forma plastyczna. Zaprojektowany 
przez młodą plastyczkę Krzyż przedstawia 
dwoistą naturę Chrystusa: Boską - sym-
bolizowaną przez powierzchnię gładką (z 
prawej strony krzyża) oraz ludzką - symbo-
lizowaną przez powierzchnię chropowatą 
(lewa strona). Projektowany Krzyż będzie 
miał 10 m wysokości, 4 m rozpiętości ra-
mion i szerokość u podstawy 1x1 m.
 Jednocześnie Komitet pracował nad 
sposobem uzyskania potrzebnych środ-
ków. Środki pieniężne mają być pozyskane 
ze sprzedaży specjalnych cegiełek. Wiele 
osób, w tym uczniowie Zespołu Szkół w 
Kleciach, zaproponowali własną pracę 
przy robotach ziemnych. Obecnie przy-
gotowane zostały do druku wspomniane 
cegiełki, które drukowane będą w drukarni 
Redemptorystów w Tuchowie.
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Zwracam się z wnioskiem o przepro- 
wadzenie dyskusji dotyczącej na-

dania nazw ulicom, które dotąd ich nie 
posiadają. Jednocześnie zgłaszam pro-
pozycje nazw nawiązujących do historii 
Brzostku i wybitnych postaci pochodzą-
cych z okolic. 
Proponuję nadanie nazw:
1.Ul. św. Leonarda dla drogi prowadzą-
cej od ul. Słonecznej do kapliczki św. 
Leonarda i cmentarza wojskowego w 
Kleciach. Uzasadnienie: Droga ta od cza-
sów lokacji miejskiej w Brzostku w 1367 
r. prowadziła wzdłuż pól plebańskich do 
kościoła św. Leonarda w Kleciach. Kult 
św. Leonarda przyciągał w średniowieczu 
licznych pielgrzymów do Kleci. Miejsco-
wość ta jako ośrodek pątniczy słynęła 
nie tylko w Polsce, ale też na Węgrzech, 
Rusi i Litwie.
2.Ul. Teodora Furgalskiego dla nowej 
ulicy wytyczonej na osiedlu przy ul. Św. 
Leonarda. Uzasadnienie: Teodor Furgal-
ski (1893 - 1939) pochodził z Brzostku. 
Jako ochotnik służył w legionach, a 
następnie walczył w wojnie polsko-ro-
syjskiej. We wrześniu 1939 r. w randze 
pułkownika dowodził 8 Dywizją Piechoty 
walcząc w rejonie twierdzy Modlin. Na 
skutek odniesionych ran zmarł w szpitalu 
w Tworkach 25 listopada 1939 r.
3.Dla ulic na nowym osiedlu przylegają-
cym do ul. A. Gryglewskiego:
-ul. Mieczysława Woronieckiego. 
Uzasadnienie: Książę Mieczysław Wo-
roniecki pochodził ze Skurowej. Walczył 
w powstaniu listopadowym, a w czasie 
wiosny Ludów był jednym z organiza-
torów i dowódcą legionu polskiego na 
Węgrzech. Prowadząc odział do ataku 
w bitwie pod Segedynem dostał się do 
niewoli, a wojskowy sąd austriacki skazał 
go na karę śmierci. Zginął walcząc w myśl 
hasła za "wolność naszą i waszą". Jest 
wspólnym bohaterem narodów polskiego 

Nazwy dla nowych ulic
i węgierskiego.
-ul. Dymitra z Goraja. Uzasadnienie: 
Dymitr z Goraja żyjący na przełomie XIV 
i XV w. był marszałkiem i podskarbim 
Królestwa Polskiego, bliskim współpra-
cownikiem królów: Kazimierza Wielkiego, 
Ludwika Węgierskiego, Jadwigi i Włady-
sława Jagiełły, gorącym zwolennikiem 
unii polsko-litewskiej. Należały do niego 
Klecie wraz z kompleksem dóbr. Począt-
kowo używał przydomka: Dymitr z Klecia. 
Jednak w historiografii znany jest jako 
Dymitr z Goraja (miejscowość tę otrzymał 
nieco później niż Klecie i przeniósł tam 
swą siedzibę). Jednak jego związek z 
naszym regionem jest bezsprzeczny.
-ul. Jana z Kijan. Uzasadnienie: Jan z 
Kijan to pseudonim literacki poety żyją-
cego na przełomie XVI i XVII w., jednego 
z wybitniejszych reprezentantów tzw. 
poezji sowizdrzalskiej rozwijającej się 
na Podkarpaciu. Według historyków był 
on najprawdopodobniej nauczycielem 
szkoły w Brzostku i organistą w miej-
scowym kościele parafialnym. Znane są 
cztery zbiory wierszy, które opublikował 
w Krakowie.
-ul Ks. gen. Piotra Niezgody. Uzasad-
nienie: Ks. Piotr Niezgoda (1874-1955) 
pochodził z Bukowej. W 1898 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. Od 1903 r. służył 
w wojsku austriackim jako kapelan woj-
skowy, a po odzyskaniu niepodległości 
w Wojsku Polskim. W 1919 r. został 
dziekanem generalnym przy Naczelnym 
Dowództwie i otrzymał awans na gene-
rała brygady (był to wyjątek, stopnie ge-
neralskie przysługiwały jedynie biskupowi 
polowemu). Ceniono go jako dobrego 
kaznodzieję. Swoje kazania opublikował 
w kilku tomach. Stanowiły one pomoc 
homiletyczną dla księży.
4.Ul. Benedyktyńska - dla ulicy prowa-
dzącej do apteki i budowanego obecnie 
budynku gimnazjum (obok ośrodka zdro-

wia). Uzasadnienie: Benedyktyni-zakon-
nicy z opactwa w Tyńcu pod Krakowem 
położyli wielkie zasługi dla rozwoju tych 
okolic. Brzostek, Klecie i kilka pobliskich 
miejscowości należało do nich od po-
czątku XII w. To oni fundowali kościoły i 
parafie. Pierwszy przywilej lokujący Brzo-
stek jako miasto na prawie niemieckim 
został wydany przez opata tynieckiego 
Jana w 1367 r. W pobliżu wspominanej 
ulicy znajdowały się zabudowania dworu 
benedyktyńskiego, których resztówka 
zachowała się do dzisiaj.
5.Ul. Szewska lub ul. Garncarska 
dla uliczki prowadzącej od krzyża na 
Szkotni (w sąsiedztwie sklep rowerowy) 
do ul. Królowej Jadwigi oraz dla uliczki 
łączącej ul. Mysłowskiego z ul. Królowej 
Jadwigi. Uzasadnienie: Wspomniane 
branże rzemieślnicze dawały w prze-
szłości utrzymanie wielu mieszkańcom 
Brzostku, który słynął z tych wyrobów. 
Cech szewski był jednym z najstarszych 
istniejących w Brzostku już na przełomie 
XV i XVI w.
6.Ul. Nad Jeziorem lub ul. Starorzecze 
dla drogi prowadzącej z ul. Łukasiewicza 
w stronę ul. 20-czerwca (nad tzw. jezio-
rem). Uzasadnienie: Ulica położona jest 
w sąsiedztwie dawnego koryta Wisłoki. 
Według tradycji w jej szuwarach mieli 
schronić się mieszczanie w czasie na-
jazdu wojsk siedmiogrodzkich księcia 
Jerzego II Rakoczego w 1657 r.
7.Do nazwania pozostają ponadto ulica w 
rejonie ul. Przedmieście - Szkotnia (nowa 
zabudowa). Proponowane nazwy: ul. 
Towarzystwa Szkoły Ludowej (była to 
jedna z najbardziej aktywnych organizacji 
społecznych działających w Brzostku od 
1909 r. Szersze informacje o niej zawiera 
"Rocznik Brzostecki" tom 3) lub Armii 
Krajowej (w okresie okupacji należało 
do niej wielu mieszkańców Brzostku i 
okolicznych miejscowości. Szersze in-
formacje zawiera "Rocznik Brzostecki" 
tom2).

Ks. B. Stanaszek

Warto przeczytać
Tym razem polecamy Państwu ciekawą lekturę Zbigniewa  

Święcha "Klątwy, mikroby i uczeni".
"Wielokrotnie na Wawelu badano i porządkowano groby 
królów, ale nigdy wcześniej coś takiego się nie wydarzyło... 
Od wiosny 1974 r. wiele osób z kręgu badaczy nie otwiera-
nego grobu Kazimierza Jagiellończyka zmarło gwałtowną 
śmiercią..., umierali ludzie zdrowi, w średnim wieku, ci, 
którzy byli najbliżej zawartości grobowca..." Jest to fragment 
książki, która opowiada niezwykłą, znaną już nam historię, 
która wydarzyła się w latach 70-tych na Wawelu. Publikacja 
zawiera wiele unikatowych zdjęć, ma wartość dokumentu. Te 
wszystkie niezwykłości, które działy się przy otwieraniu gro-
bowca Kazimierza Jagiellończyka z pewnością zainteresują 
naszych Czytelników. Książka zawiera opisy wcześniejszych 
eksploracji grobów wawelskich, nie brak informacji dotyczą-
cych historii kraju.  Polecamy, naprawdę ciekawe.
Przedstawiamy dalszą listę darczyńców dla Gminnej Biblioteki 
Publicznej wraz z podziękowaniem: Gotfryd Anna, Jamróz 
Anna, Latacz Cecylia, Ogrodnik Józef.

Serdeczniepozdra- 
wiam całą gminę, 

która co roku staje się 
miejscem spędzania 
urlopu dla całej mojej 
rodziny z Zabrza. Przeglądałem już wiele stron www, ale 
strona Gminy Brzostek jest szczególnie przyjazna w oglą-
daniu. Zwraca uwagę czytelność, bogactwo informacji, 
szata graficzna. Zawsze chętnie tu zaglądam... to prawdziwa 
wizytówka brzosteckiej okolicy. Muszę z żalem przyznać, że 
nawet moje rodzinne miasto Zabrze nie może się poszczycić 
tak dobrze redagowaną witryną (słowa uznania dla autora p. 
Józefa Nosala). Cała moja rodzina czeka z niecierpliwością 
na nowe wydanie "Wiadomości Brzosteckich"... no bo już 
jest kwiecień, a na stronie figuruje dopiero lutowe wydanie 
tego miesięcznika. Proszę o przekazanie pozdrowień rodzi-
nie Król od rodziny Bajur.

Wojtek Bajur
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Wielu z nas uważa, że rankiem  
w pierwszą niedzielę po 

pierwszej wiosennej pełni księżyca, 
czyli na Wielkanoc, dźwięk dzwo-
nów miał zawsze jakiś szczególny 
ton. Może ze względu na to wiel-
kanocnym dzwonom przypisywało 
się wyjątkową rolę i znaczenie 
w opowieściach i legendach lu-
dowych. W niejednej opowieści 
przewija się motyw wielkanocnych 
dzwonów, które budzą śpiących 
rycerzy w Tatrach, by szli walczyć o 
wolność Polski. Dźwięk dzwonów 
miał też poruszać zatwardziałe w 
nienawiści serca oraz kruszyć lody 
w rzekach, a przy tym niwelować 
złe moce i czary wszelkie. Więc na 
głos dzwonów, kto żyw spieszył 
się do kościoła. Komu zdarzyło się 
rezurekcję przespać, ten nie miał 
prawa siąść do święconego.

 Od czasów stanisławowskich 
rezurekcyjne dzwony rozlegały 
się już nie o północy lecz o świcie 
pierwszego dnia świąt - chciano 
oszczędzić wiernym nie zawsze 
bezpiecznych powrotów wśród 
nocnych ciemności. Obecnie nocne 
rezurekcje spotkać można jesz-
cze np. na Kurpiach. Dzwonom 
wtórowały armaty, moździerze, 
kanonada ze strzelb, pistoletów 
oraz różnego rodzaju petard wy-
twarzanych domowym sposobem. 
Lud zgromadzony na rezurekcji co 
tchu w piersiach śpiewał pieśni o 
wesołym dniu, który nastał.
Mszę rezurekcyjną, szczególnie 
w czasach zaborów, traktowano u 
nas w sposób szczególny. Oprócz 
rzeczywistej wymowy religijnej 
była ona swoistą manifestacją 
patriotyczną, gdyż wielu uważało 

ją za zapowiedź zmartwych-
wstania Polski.
Po rezurekcji wygłodzony i 
wyposzczony tłum pędził do 
domów. Wielkanocną ucztę 
rozpoczynało się od święco-
nego. Jedzenie święciło się 
w kościele w Wielką Sobotę. 
Każdy wracając z kościoła po 
trzykroć obchodził swój dom 
od prawej ręki do lewej, żeby 
"złe" z domostwa wypędzić, 

co gorliwsi wchodzili na dach cha-
łupy i stawiali kosz ze święconym 
na czterech rogach domu "coby 
uchronić się od chorób i piorunu".
 Na zie-
miach pol-
skich świę-
c o n o  n i e 
tylko to, co 
miało zna-
leźć się na 
wielkanoc-
nym stole, 
lecz i bło-
gosławiono 
wszystko inne, czego nie mogło za-
braknąć w całym roku. W pierwszej 
kolejności był więc chleb "przypo-
minający chleb żywy, który zstąpił 
z nieba", jaja, kolorowe pisanki, 
wędliny, placki i kołacze z serem, 
a także baranek z cukru, masła lub 
ciasta "jako przypomnienie tamtej 
nocy paschalnej, kiedy Bóg zmiło-
wał się nad narodem wybranym". 
Święcono też chrzan dla pamięci o 
gorzkiej męce Jezusowej, co w sło-
dycz i radość się przemieniła oraz 
ocet, sól i pieprz - odpowiednikach 
biblijnych gorzkich ziół, w których 
wg Starego testamentu, spożywano 
mięso wielkanocnego baranka.

 Na wielkanocnym stole, nawet 
tym chudopacholskim, nie mogło 
zabraknąć szynki, kiełbas, bab 
placków rozmaitych. Bez względu 
na stan, przynależność społeczną 
w te świąteczne dni objadano się i 

zajadano za cały post, za wszystkie czasy. 

 Tradycja nakazywała aby wielkanocną ucztę 
rozpoczynać od święconego. W pierwszym rzę-
dzie - od jajka, którym dzielono się, składając 
sobie nawzajem życzenia. Podczas rodzinnej 

Widzę wyraźnie,
Jak Wernyhora
Oto znów Tycia nadchodzi pora
Przeciętny Polak w owe 3 dni
Nic tylko je i je
Potem go duszność męczy
I kolka
Razem z nim jęczy
Przeciętna Polka
Lecz nim tak jęczeć zaczyna pospołu
siadają sobie ślicznie do stołu
Inaugurując smakowy raj.................. na głowę
Konsumowaniem świątecznych jaj... 200 kal.
Potem szyneczka............................... 450 kal.
Schabik.............................................. 440 kal.
Wędzonka.......................................... 490 kal.
Biała kiełbasa.................................... 310 kal.
Tatar.................................................. 300 kal.
Golonka............................................. 630 kal.
A gdy obrzydną im już zakąski.........
Zaraz dostają kawałek gąski............. 325 kal.
Frytki................................................. 250 kal.
Czerwonej ciut-ciut kapusty.............. 25 kal.
I barszcz na szynce pieprzny i tłusty. 180 kal.
Do tego chlebek................................. 210 kal.
Masło................................................. 300 kal.
I sól.................................................... 15 kal.
A w międzyczasie
Gul..................................................... 180 kal.
Gul..................................................... 180 kal.
Gul..................................................... 180 kal.
Gul..................................................... 180 kal.
Wreszcie makowiec.......................... 160 kal.
Placek................................................ 200 kal.
Mazurek............................................ 260 kal.
Sernik................................................ 170 kal.
Kilka ptifurek.................................... 230 kal.
Dwie czarne kawy, gorzkie 2x0........ 00 kal.
Kompotu łyk...................................... 50 kal.
Do tego znowu
Cyk.................................................... 180 kal.
Cyk.................................................... 180 kal.
Cyk.................................................... 180 kal.
Cyk.................................................... 180 kal.
Razem................................................ 6805 kal.
Trzy razy dziennie tak przez 3 dni
I
Nikt nie pozna nas
Hi, hi, hi.

Ludwik Jerzy Kern

2 kilo w 3 dni
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biesiady pilnowano bardzo, by okruchy 
nie poniewierały się właśnie dlatego, że 
święcone.
 W obchodach świąt wielkanocnych 
wszystko nieustannie "obraca się" doo-
koła jajka. Malowano je i wykonywano 
pisanki od niepamiętnych czasów. Już w 
czasach pogańskich jajka uchodziły za 
symbol ciągle odradzającego się życia, 
wiosny. Najchętniej malowano je na 
czerwono bo to kolor podobno najbar-
dziej skuteczny w sprawach sercowych 
i miłosnych. Ofiarowywało się jajko 

Śpiewać
każdy może
"Śpiewać każdy może" - to hasło I Gmin-
nych Spotkań z Piosenką Polską i Angiel-
ską, które odbyły się w Domu Kultury w 
Brzostku. Organizatorami imprezy 
było Gimnazjum w Brzostku oraz 
Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku.
 Konkurs został podzielony 
na 3 kategorie. Komisja w skła-
dzie: pani Wanda Ostafińska, 
ks. Dariusz Miąsik, pan Tadeusz 
Wróbel, pan Kazimierz  Papciak 
przyznała w piosence angielskiej 
I miejsce - kwartet z Gimnazjum 
w Przeczycy, II miejsce - sekstet 
z Ib Gimnazjum w Brzostku, III 
miejsce - kwintet z Ia Gimnazjum 
w Brzostku.
 W kategorii muzyki polskiej rozryw-
kowej I miejsce - Gimnazjum w Przeczy-
cy, II miejsce - Ia Gimnazjum w Brzostku, 
III miejsce - Ic Gimnazjum w Brzostku.
 W kategorii polska piosenka "poważ-
na" przyznano trzy I miejsca: za emisję 

i dykcję I miejsce - Katarzyna Lisow-
ska, Kasia zaśpiewała piosenkę Edyty 
Geppert pt. "Zamiast", za intonację I 
miejsce - Mateusz Wesołowski za pio-
senkę "Lato", za własny akompaniament 
i ogólny wyraz artystyczny I miejsce 
- Olga Pruchnik, która zaśpiewała pio-

senkę Bułata Okudżawy "Dopóki ziemia 
kręci się". II miejsce przyznano duetowi 
z Id Gimnazjum w Brzostku "Klaudia 
i Justyna" za piosenkę "Orła cień". III 
miejsce przyznano Agnieszce Kaput z 
Id Gimnazjum w Brzostku za piosenkę 
"Konik na biegunach".

 Uczniowie sami dobierali sobie 
piosenki, natomiast akompaniament 
został opracowany przez nauczyciela 
gimnazjum pana Józefa Parata. Reper-
tuar piosenek był bardzo zróżnicowany. 
Piosenkarskie występy były przeplatane 
zabawnymi scenkami oraz skeczami.

 Obecnością swoją zaszczycili 
proboszcz ks. Czesław Szewczyk, 
radni powiatu dębickiego pani 
Maria Przebięda i pan wójt Leszek 
Bieniek, wizytatorzy Kuratorium 
Oświaty, przewodnicząca Komisji 
Oświaty Rady Gminy pani Elżbie-
ta Gąsior.
 Komisja konkursowa przyznała 
nagrody ufundowane przez Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku, panią Marię Przebiędę, 
panią Urszulę Kobak, ks. Woj-
ciecha Wiśniowskiego oraz Radę 

Rodziców. Należy podkreślić ogromne 
zaangażowanie uczniów i nauczycieli, a w 
szczególności p. dyrektor Urszuli Kobak, 
p. Józefa Parata i p. Pawła Batyckiego. 
Jestem zadowolony z poziomu imprezy 
i współpracy z Gimnazjum w Brzostku.

K. Papciak

Oratorium
Pasyjne
Parafia Rzymsko Katolicka i Centrum  

Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
byli organizatorami koncertu, który 
odbył się w kościele parafialnym Pod-
wyższenia Krzyża Św. w dniu 2 kwietnia 
2000 r.
 Na program koncertu złożyły się 
Oratorium Pasyjne wg. Ewangelii św. 
Mateusza i św. Jana oraz tekstów Leo-
polda Staffa "Ucho igielne". Wykonaw-
cami utworów byli: orkiestra Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Dębicy pod 
dyrekcją Pawła Adamka oraz chóry z 
parafii Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej 
Anielskiej w Dębicy.

My, pracownicy SKR Brzostek zwra- 
camy się z prośbą od redakcji 

"Wiadomości" o zamieszczenie nastę-
pującej informacji. 
 Decyzją Rady Nadzorczej SKR Brzo-
stek został odwołany dotychczasowy 
prezes SKR Pan E. Łazowski, na jego 
miejsce powołano Pana Marka Karasiń-
skiego - pracownika SKR.
 Jako pracownicy uważamy podjęte 

Nowy prezes w SKR

aa

decyzje za słuszne a obsadę stanowi-
ska prezesa za bardzo trafną. Nowo 
wybrany Prezes cieszy się dobra opinią 
w naszym środowisku i cechuje się 
szczególną troską o dobro spółdzielni.
 Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do współpracy ze Spółdzielnią 
Kółek Rolniczych w Brzostku.

Pracownicy SKR Brzostek

O G Ł O S Z E N I E
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Krakowie Oddział w Brzostku zawiada-
mia, że zebrania grup członkowskich odbędą się w dniu 12-04-2000r. 
w lokalu  Banku. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń.

jako znak dobrej wróżby na pomyślność 
wszelką. W XVIII w. w wytworniej-
szym towarzystwie ukształtował się 
obyczaj dawania prezentów w kształcie 
jajek. W takim jajku bywały klejnoty, 
zegarki. Wiek następny przyniósł zwy-
czaj dawania w prezencie olbrzymich 
czekoladowych jaj, bombonierek wy-
pełnionych marcepanem.
 O ile główną postacią pierwszego 
dnia Wielkanocy jest jajko, w dniu 
drugim na plan pierwszy wypływa 
woda. Z wodą wiążę się wiele zwycza-

jów, szczególnie wiosennych, również 
wywodzących się czasów pogańskich. 
Właściwie oblewanie wodą i smaganie 
rózgą to nazywało się kiedyś śmigusem, 
natomiast dyngus to wręczanie datków 
wielkanocnych w celu wykupienia się 
od śmigusa albo przynajmniej złagodze-
nie. Ponieważ śmigus łączy się zawsze 
z dyngusem, w końcu XVIII w. nie 
rozróżniano już jednego od drugiego. 
Po prostu lano i sieczono ile wlezie, a 
datki i tak brano, jeżeli ktoś je dawał.

Oprac. U. W.
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Województwo podkarpackie leży w południowo- 
wschodniej części Polski. Od wschodu sąsiaduje z 

Ukrainą, a od południa ze Słowacją. Od północnego wscho-
du graniczy z regionem lubelskim, od północnego zachodu 
ze świętokrzyskim, a od zachodu z małopolskim. 

 

 Powierzchnia województwa wynosi 17 926 km2. Ob-
szar ten zamieszkuje 2 125 250 osób (tj. 5,5% ludności 
kraju) w 45 miastach, 2 166 w miejscowościach wiejskich 
tworzących 1 532 sołectwa, 160 gmin i 20 powiatów 
Podkarpacia. Największymi miastami regionu są:

Rzeszów (162 tys.), Stalowa Wola (72 tys.), Przemyśl 
(69 tys.), Mielec (65 tys.), Tarnobrzeg (51 tys.) i Krosno 
(50 tys.).

 Największe powiaty to: rzeszowski - ziemski (166 tys.), 
mielecki (136 tys.), dębicki (134 tys.), jasielski (125 tys.), 
jarosławski (124 tys.) i stalowowolski (116 tys.).

Podkarpacie w porównaniu do innych regionów kraju 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO NA TLE KRAJU

Ludność i Liczba bezrobotnych

średnie wynagrodzenie

charakteryzuje się odmiennymi warunkami funkcjonowa-
nia, wynikającymi przede wszystkim ze zróżnicowanych 
warunków przyrodniczych, społeczno-gospodarczych, 
ekonomicznych a także historycznych.

 W oparciu o potencjalne warunki i czynniki rozwoju 
wykształciły się podstawowe funkcje województwa 
podkarpackiego w gospodarce krajowej, tj. rolnicza, 
przemysłowa, rekreacyjno-wypoczynkowa i turystyczna, 
oraz funkcje uzupełniające, które spełniają: komunikacja, 
budownictwo oraz usługi socjalno-kulturalne. Rozwój 

Stopa bezrobocia

Ludność podkarpacia na tLe SąSiednich regionów

charakteryStyka goSpodarki podkarpacia 
na tLe kraju
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wymienionych funkcji pod-
stawowych i uzupełniających 
znajduje swoje odbicie w struk-
turze funkcjonalno-przestrzen-
nej województwa, która została 
ukształtowana historycznie 
w wyniku procesów demo-
graficznych, gospodarczych 
oraz rozwoju infrastruktury 
technicznej, ekonomicznej, a 
także społecznej. 

 W istniejącej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej 
regionu ważną rolę odgrywa 
aglomeracja rzeszowska oraz 
sam Rzeszów uwzględniony 
w koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju jako 
istotny czynnik równoważenia 
rozwoju tego obszaru. Rzeszów 
będąc największym miastem w 
województwie podkarpackim 
dysponuje dużym potencjałem 
gospodarczym i intelektual-
nym, spełnia szereg funkcji o 
charakterze ponadregionalnym, 
przede wszystkim w zakresie 
szkolnictwa wyższego i nauki, 
kultury, wyspecjalizowanego 
lecznictwa, sadownictwa, a 
także komunikacji. Jest jednak 
nadal zbyt słabo wykształco-
nym ośrodkiem, aby właściwie 
spełnić funkcje wiodącego 
ogniwa regionalnego tego ob-
szaru. W dalszej odległości od 
niego (w promieniu 50 - 80 km) 
występują ośrodki regionalne o 
znacznym potencjale społecz-
no-gospodarczym, wśród któ-
rych wymienić należy przede 
wszystkim: Dębicę, Mielec, 
Tarnobrzeg, Stalową Wolę, 
Jarosław, Przemyśl, Sanok, 
Krosno i Jasło. 

 Przedstawione dane staty-
styczne są oparte na źródłach z 
lat 1997-99, stąd występujące 
rozbieżności w szczegółach. 
Analizując jednak podstawowe 
wskaźniki ekonomiczne re-
gionu zauważamy, że pozycja 
województwa podkarpackie-
go odbiega od rozwiniętych 
regionów kraju, co sytuuje je 
w grupie województw słabo 
rozwiniętych.

województwo podkarpackie na tLe kraju - wybrane probLemy

Wyszczególnienie Polska Woj. pod-
karpackie

Miejsce 
w kraju %

Demografia
Powierzchnia (km2) 312685 17926 11 5,73
Ludność ogółem (tys.) 38648,6 2125,25 9 5,49
Ludność miast (tys.) 23911,4 873,5 12 3,65
Ludność wsi (tys.) 14737,2 1248,7 4 8,47
Gęstość zaludnienia 124 118 7
Przyrost naturalny 2

Zatrudnienie
Ludność w wieku produkcyjnym 23013973 1208776 10 5,25
Bezrobotni (% aktywnych zawod.) 11,8 13,4 7
Bezrobotni (liczba zarejestr. w tys.) 2073,1 147,3 5 7,11

Edukacja
Szkoły podst. (uczniowie w tys.) 4811,2 295 7 6,13
Licea ogólnokszt. (uczniowie w tys) 757701 39574 9 5,21
Szkoły wyższe (studenci 1077214 49293 10 4,58
Nauczyciele akademiccy 70530 1610 12 2,28

Ochrona zdrowia
Liczba łóżek w szpitalach 209961 9120 9 4,34
Lekarze 82533 3801 9 4,61
Apteki 7342 423 9 5,76

Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami
Ujęcia wody – wydajność (da/d) 14702,0 516,0 11 3,5
Oczyszczalnie ścieków (szt) 3621 176 10 4,9
Sieć wodociągowa (km) 194711,3 10859,2 9 5,6
Wodociągi – liczba podłączeń do budynków mieszkalnych (szt) 3560590 207671 8 5,8
Liczba ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie komunalne (mk) 19019632 754145 12 4,0
Emisja zanieczyszczeń pyłowych (tys. ton/rok) 254,7 7,2 14 2,8
Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2 w tys. ton/rok) 2266,8 39,8 13 1,8
Odpady uciążliwe dla środowiska wytworzone w ciągu roku ogółem 133104,6 1432,2 13 1,1

Telekomunikacja
Abonenci telefonii przewodowej 7507008 300505 10 4
Abonenci na 1000 ludności 194,2 141,9 16

Stan środowiska
Powierzchnia lasów w % ogółem 28,4 37 2
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych (ha) 9391697 873305,5 4 9,3
Pow. obszarów prawnie chronionych-parki narodowe (ha) 305401,1 45945 2 15,0
Parki spacerowo-wypoczynkowe w gestii samorządu miast (ha) 12958,6 261,7 16 2,0

Charakterystyka gospodarki
PKB na mieszkańca (tys. zł) 14,3 8,5 13
PKB tworzenie w %kraju 100 4,2 11
Produkcja sprzedana przemysłu na 1 osobę pracującą (tys. zł/os) 92,5 71,5 14
Produkcja sprzedana w przemyśle (mln zł) 372785,7 13913,8 9 3,8
Poziom wynagrodzenia na 1 zatrudnionego (zł) 12711 10383 16
Udział w eksporcie śr. z lat 95-97(%) 100 3,2 12
Udział w imporcie 100 1,7 13
Podmioty osób fizycznych 2599039 96403 11
Wzrost liczby w latach 94-97 19386 8
Dynamika na 10 tys. mieszkańców 91,6 7
Spółki z kap. zagr. - akcyjne 1045 17 13 1,6
Spółki z kap. zagr. – z o.o. 37473 457 14 1,2
Przeciętne zatr. w przemyśle (tys) 3063 149 9 4,9
Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle (tys) 1760 1550,6 12

Struktura agrarna
Użytki rolne w strukturze kraju (% PL) 100 5
Użytki rolne w strukturze województwa (% woj.) 59 52,7 12
Grunty orne (% woj.) 45 35,3 15
Sady (% woj.) 0,8 0,7 7
Łąki i pastwiska (% woj.) 13,2 16,8
Pozostałe grunty i nieużytki (% woj.) 12,6 11,4
Liczba ind. gospodarstw rolnych 2041380 206658
Ind. gospodarstwa rolne o pow. 1 – 5 ha 1129058 170134 2
Ind. gospodarstwa rolne o pow. 5 – 10 ha 519892 32197 6
Ind. gospodarstwa rolne o pow. 10 – 15 ha 216996 3065 15
Ind. gospodarstwa rolne o pow. 15 i więcej ha 173496 1262 15

Produkcja rolnicza
Powierzchnia zasiewów (% PL) 5
Powierzchnia roślin okopowych past. (% PL) 13
Pogłowie bydła (tys. szt.) 6455,2 323,5 9 5,0
w tym krowy (tys. szt.) 3470,9 231,5 7 6,7
trzoda chlewna (tys. szt.) 18873,4 393,1 14 2,1

Rozwój turystyki
Miejsca noclegowe 757792 26954 11 3,6
Korzystający z noclegów 12438970 589175 9 4,7
Hotele 844 44 10 5,2
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Rodzaj wykroczenia 98r. 99r.
p-ko spokojowi i porz. publiczn. 13 22
p-ko bezpiecz. osób i mienia 3 6
p-ko bezpiecz. w komunikacji 64 73
p-ko obyczajności publicznej 8 8
p-ko mieniu 16 7
pozostałe 7 12

I. Zagadnienia ogólne.
Zaspokajanie jednej z podstawowych potrzeb 
Społeczeństwa - jakim jest bezpieczeństwo 
publiczne - należy do zadań własnych gminy. 
Wynika to zarówno z Ustawy o Samorządzie 
gminnym jak i ze Statutu Gminy Brzostek. 
Na terenie Gminy Brzostek główną instytucją 
powołaną do tych działań jest Komisariat 
Policji w Brzostku.
 Sama Policja - bez wielopłaszczyznowej 
pomocy, współpracy i akceptacji działań 
- zarówno ze strony Samorządu, instytucji 
gminnych jak i społeczeństwa nie jest w stanie 
dobrze tych zadań realizować. Na podstawie 
ostatnich kilku lat udało nam się (według włas-
nej oceny) przełamać nawarstwione od wielu 
lat niekorzystne stereotypy w tym zakresie i 
z roku na rok polepsza się i zacieśnia współ-
praca Policji ze społeczeństwem i jego przed-
stawicielami na terenie gminy Brzostek. Mamy 
wiele przykładów na potwierdzenie tych słów 
- między innymi w ciągu ostatnich lat otrzy-
maliśmy od Samorządu wsparcie materialne 
w różnych postaciach. Wymieniając choćby, 
skierowanie pracownika z Urzędu Gminy w 
1997 roku do pracy przy odnowieniu elewacji 
wewnętrznych komisariatu, przekazanie w 
1998 roku na rzecz KP Brzostek samochodu 
marki Polonez Atu będącego własnością 
Urzędu Gminy, (który dodatkowo udało się 
zamienić w KPP Dębica na nowy, oznakowany 
i w pełni wyposażony do służby radiowóz - 
Polonez Caro Plus), przekazanie w 1998 roku 
kserokopiarki marki MITA, zakupienie w 1999 
roku ze środków finansowych rad sołeckich 
(Bukowa, Gorzejowa, Januszkowice, Klecie, 
Przeczyca, Smarżowa i Zawadka Brzostecka) 
i przekazanie Policji w Brzostku garażu typu 
"b1aszak" na otrzymany wcześniej radio-
wóz.
 Jesteśmy wdzięczni za tą pomoc.
 Obok wsparcia materialnego, nie mniej 
istotnym jest poparcie, jakie otrzymujemy w 
realizacji różnego rodzaju działań i przed-
sięwzięć mających na celu poprawę bezpie-
czeństwa i porządku publicznego na naszym 
terenie. Nie bez znaczenia jest również choćby 
zwykła ludzka życzliwość, z jaką spotykamy 
się na co dzień w służbie i poza służbą. Świad-
czy to o właściwym zrozumieniu i akceptacji 
naszych działań, których podstawowym celem 
jest ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzy-
manie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na naszym terenie.

II. Organizacja służby
 Komisariat Policji w Brzostku swoim dzia-
łaniem obejmuje teren całej gminy Brzostek 
tj. 19 miejscowości o łącznej powierzchni 
12.260 ha, które zamieszkuje ponad 13 tysięcy 
mieszkańców. 
 Stan etatowy Komisariatu Policji w Brzost-
ku przedstawia się następująco: komendant, 
dwóch asystentów, dwóch dzielnicowych, 
dwóch policjantów i jeden aplikant. Stan fak-
tyczny odpowiada stanowi etatowemu.
 Do dyspozycji załogi są trzy samochody 
służbowe i pies patrolowo - obronny.
Pod względem organizacyjno-służbowym 
teren Gminy jest podzielony na trzy dzielnice 
i każda z nich jest obsługiwana przez 1 poli-

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Gmi-
nie Brzostek - analiza i ocena za rok 1999

cjanta, w skład jednej "dzielnicy" wchodzi od 
5 do 7 miejscowości.

III. Zagrożenie przestępczością.
W 1999 roku na terenie gminy Brzostek 
przeprowadzono 116 dochodzeń, w wyniku 
których stwierdzono 79 przestępstw, z czego 
wykryto 60 przestępstw. Wykrywalność ogólna 
wynosi 74,1 %
 W rozbiciu na kategorie stan przestępstw 
stwierdzonych przedstawia się następująco:

- przestępstwa p-ko życiu i zdrowiu  - 7 
- przestępstwa p-ko mieniu       - 45 

w tym:     kradzieże        - 14 
       włamania        - 22 

- przestępstwa gospodarcze      - 7 
- przestępstwa d rogowe        - 7 
- przestępstwa p-ko rodzinie      - 8 
- inne                    - 5

Dla porównania w 1998 roku przeprowadzono 
113 dochodzeń, stwierdzono 94 przestępstwa 
a wykryto 73. 
 Z analizy tych liczb wynika, że przestęp-
czość na terenie gminy Brzostek została - po 
raz pierwszy od kilku lat - zahamowana a 
liczba przestępstw stwierdzonych w 1999 roku 
zmniejszyła się do poziomu z roku 1997.
 Najwięcej przestępstw zanotowano na te-
renie miejscowości Brzostek, jednak bardziej 
niż w ubiegłych latach zagrożenie przestęp-
czością przenosi się na inne miejscowości 
w tym na te najbardziej odległe. Sprawcy 
Przestępstw podchodzą w większości z naszej 
gminy i dominują tu bezrobotni mężczyźni w 
wieku do 40 lat.
 W 1999 roku wzrosła liczba przestępstw 
gospodarczych oraz przestępstw p-ko mieniu, 
a zmniejszyła się w kategorii przestępstw p-ko 
życiu i zdrowiu oraz przestępstw drogowych. 
 Do przyczyn tych zjawisk zaliczam przede 
wszystkim:

- dalszy, ogólny wzrost przestępczości w 
całym kraju,

- problem bezrobocia i związane z tym za-
grożenie i patologie (głównie alkoholizm), 

- niedostateczne jeszcze (mimo poprawy) 
zabezpieczenie przedmiotów wartościo-
wych przez ich właścicieli - głównie w 
placówkach handlowych, obiektach uży-
teczności publicznej, niezamieszkałych 
budynkach oraz samochodach,

- ciągle zwiększające się obciążenie poli-
cjantów pracą biurową różnego typu.

IV. Zagrożenie wykroczeniami.
 Liczba ujawnionych i represjonowanych 
wykroczeń nadal wzrasta i w 1999 roku ujaw-
niono 1880 wykroczeń, w 1998 roku - 1315. 
Z ogólnej liczby wykroczeń do Kolegium 
d/s Wykroczeń skierowano 128 wniosków o 
ukaranie (w 1998 roku wniosków było 111). 
Według kategorii stan ten przedstawia się 
następująco:
 Mandatami karnymi w 1999 roku ukarano 

407 osób na kwotę 20950 złotych a w 1998 
roku ukarano 197 osób na kwotę 9065 złotych. 
Pouczeń i upomnień w 1999 roku zastosowa-
no 1255 a w 1998 roku 1035.
 Z przytoczonych liczb wynika, że w zde-
cydowanej większości stosowano pouczenia 
i upomnienia a w tylko tam gdzie było to 
niezbędne sięgano do bardziej drastycznych 
form represjonowania sprawców wykroczeń.

V. Podsumowanie
 Stan porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego na terenie gminy Brzostek oceniam jako 
dobry. W szczególności należy stwierdzić, 
że:

- po raz pierwszy od wielu lat udało się za-
hamować wzrost przestępczości na terenie 
gminy Brzostek, 

- osiągnięte przez załogę Komisariatu Policji 
w Brzostku wyniki w zakresie ujawnialności 
i wykrywalności przestępstw są najwyższe 
we wszystkich wymienionych wcześniej 
kategoriach, nie tylko w porównaniu z 
innymi Komisariatami gminnymi powiatu 
dębickiego ale również w porównaniu do 
wykrywalności osiągniętej łącznie przez 
powiat dębicki a także woj. podkarpa-
ckie.

- systematycznie wzrasta liczba ujaw-
nianych i represjonowanych wykroczeń 
szczególnie tych o największej szkodliwo-
ści społecznej. 

Nie mniej jednak występuje wiele zjawisk 
negatywnych godzących w spokój i porządek 
publiczny, do których poza wymienionymi 
wcześniej zaliczam:

- kradzieże i kradzieże z włamaniami,
- bardzo częste naruszanie i lekceważenie 

przepisów prawa o ruchu drogowym,
- wybryki chuligańskie,- popełniane głównie 

pod wpływem alkoholu.
W 2000 roku niezbędne będą dalsze działania 
mające na celu ograniczanie tych zjawisk. 
 Z samego charakteru wymienionych za-
grożeń wynika, że policja samodzielnie nie 
będzie w stanie im skutecznie przeciwdziałać 
i konieczne będzie współdziałanie w tym 
zakresie na wielu płaszczyznach pomiędzy 
społeczeństwem, samorządem i policją.
 Ponadto w 2000 roku należy kontynuować 
działania zmierzające do realizacji przedsię-
wzięć, których nie udało się zrealizować w 
1999 roku, a głównie:

- nie doszło do połączenia KP Brzostek i KP 
Jodłowa, które to połączenie spowodowa-
łoby bardziej racjonalne dysponowanie 
siłami i środkami na tym terenie oraz 
przyniosłoby wymierne oszczędności 
finansowe,

- nie udało się zatrudnić pracownika cy-
wilnego do prac kancelaryjno-biurowych 
co miałoby bezpośrednie przełożenie na 
zwiększoną liczbę patroli prewencyjnych 
w terenie,

- nie poprawił się stan łączności radiowej.
Wyrażam nadzieję, że mimo wielu przewi-
dywanych trudności głównie finansowych, 
technicznych i biurokratycznych, uda się te 
założenia zrealizować dzięki dobrej i ciągle 
polepszającej się współpracy i pomocy, za 
którą z góry dziękuję.

Komendant Komisariatu
Policji w Brzostku

M. Boroń
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NOWINY RZESZOWSKIE
23 marca 2000 r.

Brzostek www.
 Byłem 1498 gościem, który odwiedził internetową 
stronę Brzostka. Reklama, jaką zamieściła gmina w 
najszybciej rozwijającym się medium - Internecie - jest 
aktualna i bardzo dobrze opracowana. Ten serwis może 
być wzorem dla innych, którzy będą decydować się na 
swoją stronę www.

Gmina Brzostek istnieje w Internecie ponad rok. Twórcą  
strony jest nauczyciel miejscowej podstawówki Józef 

Nosal. Każdy, kto trafi na tę stronę dowie się o gminie prak-
tycznie wszystkiego. Oprócz strony głównej są zamieszczone 
sylwetki radnych, władze gminy, składy komisji, aktualności 
z prac rady, najnowsze uchwały. Jest również statut. Każdy 
posiadacz komputera z modemem czy dostępem do Inter-
netu może za jego pośrednictwem, nie wychodząc z domu, 
dowiedzieć się co robią radni i zarząd. W serwisie można 
również dowiedzieć się np. jaki jest przyrost naturalny i ile 
osób brakuje w gminie do liczby 14 tys. mieszkańców. Jest 
również bogaty serwis fotograficzny, dotyczący zarówno 
historii jak i dnia dzisiejszego. Najważniejszą jednak spra-
wą dla turystów są dokładne informacje o gospodarstwach 
agroturystycznych i miejscach wypoczynku. Pod adresem 
(www.tel.debica.pl/ugbrzostek) można znaleźć informacje 
o biznesie funkcjonującym w gminie. Opisane są również 
parafie, cmentarze wojskowe, wydarzenia sportowe, kluby. 
Jednym z licznych atutów jest też osobny serwis z najbardziej 
aktualnymi wydarzeniami (strona była aktualizowana 11 
marca). W Internecie można przeczytać również najnow-
szy numer "Wiadomości Brzosteckich" i znaleźć telefony 
kontaktowe.
 - Uważam, że stworzenie tej strony było jak najlepszym 
posunięciem marketingowym Poza tym mieszkańcy gminy 
na bieżąco mogą tu zasięgnąć informacji o tym co robimy. 
Nasza strona w Internecie jest dobra - uważa Leszek Bieniek, 
wójt gminy.

TOMASZ ŻELEŹNY
Oglądając tę stronę doszedłem do wniosku, że rzeczywiście 
jest ona dobra. Tym bardziej, że Brzostek jest jedną z niewie-
lu gmin w województwie podkarpackim, która jest obecna 
w potężnym Internecie.

GAZETA KRAKOWSKA
28 lutego 2000 r.

BRZOSTEK. Co ze spółdzielnią?

Chcą przeczekać!
Złośliwymi i kłamliwymi pomówieniami nazwał prezes 
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Brzostku, Eugeniusz 
Łazowski protest pracowników tutejszej SKR. Trzydzie-
stu pracowników spółdzielni protestowało przeciwko 
działaniom prezesa, które ich zdaniem, doprowadziły 
do jej upadku. 
 - Spółdzielnia ma co prawda trudną sytuację, spowodo-
waną tym, co dzieje się na rynku usług rolniczych twierdzi 
Łazowski. - To jednak nie znaczy, że upadamy całkowicie. 
Chcemy przeczekać, być może odmieni się koniunktura.

 Obecnie Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Brzostku 
zatrudnia 32 osoby. W czasach prosperity współpracowała 
z WSK w Mielcu i Rzeszowie, wykonywano tu nawet pro-
dukcję na potrzeby wojska. 
 Do dziś miejscowi wspominają tzw. "uchwyt wiertar-
ski", który był prawdziwym "hitem". Potem spółdzielnia 
zajmowała się już wyłącznie produkcją części zamiennych 
do maszyn i narzędzi rolniczych. Po raz pierwszy ujemny 
bilans odnotowano przed 4 laty.
 - W naszym rejonie przybywało traktorów, ludzie kupo-
wali coraz więcej maszyn i nasza produkcja przegrywała. 
Już tylko u nielicznych mogliśmy coś sprzedać.
 Mimo kryzysu spółdzielnia w Brzostku jest obecnie 
największym zakładem pracy dla miejscowych. Po upadku 
słynnego na cały kraj Liwocza produkującego słodycze i 
zatrudniającego ok. 300 osób miasteczko znacznie podupad-
ło.
 - Tu nie 1a nadziei na cokolwiek. Były małe zakłady 
rzemieślnicze, ale też straciły na znaczeniu. Marniejemy w 
oczach, co się teraz podzieje z naszym Brzostkiem? - zasta-
nawia się Krzysztof B., jeden z mieszkańców.
 Spółdzielnia Kółek Rolniczych ma dobrą koniunkturę 
tylko w czasie żniw. Wtedy miejscowi rolnicy zamawiają 
usługi i, jak mówi prezes, "jest świeży pieniądz". Potem 
jednak następuje okres stagnacji.
 - Czasami dostajemy zamówienie na jakieś pół setki 
zębów do kultywatora. To byłoby dobre dla rzemieślnika 
zatrudniającego dwie albo trzy osoby. Ale jak z tego utrzy-
mać trzydziestoosobową załogę? 
 Do konfliktu między prezesem SKR Łazowskim a częścią 
jego załogi doszło wówczas, kiedy prezes wydzierżawił 
pomieszczenia stacji obsługi samochodów.
 - On niektórych z naszych wyciągał z różnych konflikto-
wych sytuacji, pomagał ludziom. Niektórzy powinni dostać 
dyscyplinarne zwolnienia, ale gdzie by wtedy poszli? W 
Brzostku nie ma pracy - mówi Jan B., mieszkaniec mia-
steczka.

(zyg)

Podziękowanie
Uczniowie korzystający z pracowni informa- 

tycznej w Szkole Podstawowej w Brzostku 
wraz z nauczycielem informatyki, składają ser-
deczne podziękowania Radzie Gminy i Zarządowi 
za zrozumienie ich trudnych warunków nauki i 
przydział środków na zakup dodatkowych dwóch 
komputerów. 
 Ośmiostanowiskowa pracownia, choć jeszcze 
zbyt szczupła jak na duże zainteresowanie ucz-
niów, pozwala prowadzić zajęcia, podczas których 
przy jednym komputerze pracuje 2-3 uczniów.

D z i ę k u j e m y !
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Rodzice dbają o bezpieczeństwo 
swoich dzieci
 Troska o bezpieczeństwo dzieci i 
ochrona ich przed zagrożeniami to pod-
stawowa, oprócz miłości, treść życia w 
rodzinie. Gdy dzieci są małe wymaga to 
nieustannego i bezpośredniego czuwa-
nia nad tym, co robią i gdzie są. Później 
ochrona dzieci staje się bardziej skom-
plikowanym i trudniejszym zadaniem, 
ponieważ coraz częściej przebywają 
poza domem rodzinnym i spotykają się 
z ludźmi, których nie znamy.
 Nie możemy nieustannie kontrolować 
ich zachowania, kontaktów i decyzji. Nie 
możemy też usunąć z ich życia wszyst-
kich zagrożeń i ryzykownych sytuacji, 
które się pojawiają.
 Nie rezygnując z realistycznych i 
pośrednich prób sprawowania kontroli 
nad tym, co robią, coraz częściej musimy 
ufać ich rozsądkowi i mieć nadzieję, że 
same potrafią obronić się przed zagro-
żeniami. Nie zawsze jednak to się udaje 
i nasze dzieci doznają szkód, o których 
czasem niewiele wiemy.
 Możemy jednak pomagać naszym 
dorastającym dzieciom w prowadzeniu 
zdrowego i bezpiecznego życia. Wyma-
ga to utrzymania dobrych kontaktów z 
nim, opanowania sztuki ich rozumienia, 
słuchania, wspierania oraz umiejętności 
wywierania wpływu na ich postępowa-
nie.
 Nigdy nie jest za wcześnie i nigdy 
nie jest za późno, by dbać o jakość i 
trwałość kontaktów z własnym dzieckiem 
oraz rozwijać umiejętności potrzebne do 
konstruktywnego rodzicielstwa. Jest to 

jednak szcze-
gólnie ważne, 
gdy w życiu 
dziecka po-
jawia ją  s ię 
realne zagro-
żenia.

Nastolatki piją
 Najnowsze badania przeprowadzone 

w czerwcu 1999 roku pokazały ogromne 
rozmiary zagrożeń wynikających z picia 
alkoholu przez polską młodzież.
	68% 15-letnich chłopców i 54% 15-

letnich dziewcząt piło alkohol w ciągu 
ostatniego miesiąca,

	58% 15-latków i 43% 15-latek upiło 
się w ciągu ostatniego roku,

	39% 15-latków i 23% 15-latek upiło 
się w ciągu ostatniego miesiąca,

	co dziesiąte dziecko po wypiciu 
alkoholu uczestniczyło w bójce lub 
sprzeczce,

	co dwudziesty nastolatek po wypiciu 
alkoholu doświadczył wypadku lub 
uszkodzenia ciała

	co piąta nastolatka po spożyciu 
alkoholu miała niechciane kontakty 
seksualne.

 Ostatnie lata to okres bardzo agre-
sywnej ofensywy marketingowej prze-
mysłu alkoholowego promującego picie 
napojów alkoholowych wśród polskich 
nastolatków. Analizy rynkowe pokazują, 
że zwiększenie konsumpcji piwa przez 
15-19-latków jest podstawowym źródłem 
przyrostu dochodów tego przemysłu.
Co warto wiedzieć o alkoholu?
1. Różne napoje alkoholowe zawierają 
tę samą substancję chemiczną - alkohol 
etylowy czyli etanol o wzorze C2H5OH 

2. Wielu rodziców nigdy nie zgodziłoby 
się, by ich dziecko wypiło kieliszek wód-
ki, tolerują jednak wypicie butelki piwa, 
mimo że jest w niej tyle samo alkoholu. 
To poważny błąd!
3. Etanol jest substancją bardzo aktywną 
biochemicznie, w większym stężeniu 
niszczy tkankę biologiczną, rozcieńczo-
ny wpływa na pracę mózgu, systemu 
nerwowego i hormonalnego. Zmienia 
stan naszych uczuć, sposób myślenia. 
Powoduje ograniczenie zdolności do 
prawidłowej oceny sytuacji i zadań 
życiowych, upośledza koordynację ru-
chów oraz kontrolę zachowania. Osoby 
nietrzeźwe robią rzeczy, których później 
żałują, uszkadzają swoje zdrowie i życie 
osobiste, sprawiają cierpienia swoim 
najbliższym.

4. Do obliczenia ilości spożytego alko-
holu używa się jednostki zwanej porcją 
standardową czyli 10 g etanolu.
5. Wypity alkohol niemal natychmiast 
dostaje się do krwi. Poziom (stężenie) 
alkoholu we krwi określa się w promilach. 
Im więcej alkoholu, tym wyższe stężenie. 
Mężczyzna ważący 70 kg, który wypił w 
ciągu godziny 5 standardowych porcji 
(np. 2 półlitrowe puszki piwa) ma we krwi 
1 promil alkoholu (stan nietrzeźwości w 
Polsce to 0,2 promile).
6. Stężenie alkoholu we krwi (czyli 
stopień nietrzeźwości) zależy od ilości 
spożytego etanolu, wagi ciała, płci, stanu 
zdrowia, cechy indywidualnych organi-
zmu.
7. Organizm "spala" alkoholu czyli meta-
bolizuje go. Szybkość spalania to ok. 10 
g etanolu na godzinę, czyli około jednej 
standardowej porcji. Podany w przykła-
dzie mężczyzna potrzebuje 5 godzin na 
"spalanie" alkoholu, który wypił.
Dlaczego nastolatki piją alkohol?
1. Umiarkowane picie alkoholu jest atrak-
cyjne dla wielu dorosłych ponieważ:
	ułatwia przeżywanie przyjemności,
	przynosi ulgę w przykrych momentach 

życia,
	ułatwia odpędzanie smutnych myśli,
	uprzyjemnia spotkania z innymi ludź-

mi,
	jest częścią celebrowania uroczysto-

ści i sukcesów.
2. Nastolatki o tym wszystkim wiedzą 
i doznają pokusy skorzystania z tych 
atrakcji. Oprócz tego mają ważne i do-
datkowe powody skłaniające do picia.
3. Nasze dorastające dzieci często się-
gają po alkohol:
	aby czuć się dorosłym,
	aby dopasować się do otoczenia,
	aby czuć się dobrze i być na luzie,
	aby wyrazić swoją potrzebę buntu i 

chęć zmierzenia się z ryzykiem,
	aby zaspokoić ciekawość,
	ponieważ alkohol jest łatwo dostęp-

ny.
4. Istnieją jednak bardzo ważne powody, 
by nastolatki alkoholu nie piły. Dzięki zro-
zumieniu przyczyn sięgania po alkohol 
przez nastolatki rodzice mogą lepiej i 
skuteczniej pomagać swoim dzieciom w 
tym, żeby nie piły.

Nasze dzieci i alkohol

Poradnik dla rodziców
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

ROZWIĄZANIE:
Wiadomości Brzosteckie nr 2

Poziomo: A1) figura akrobatyczna; A7) górna część dolnej 
kończyny; A11) wezwanie, hasło; A15) jednostka monetarna 
naszych wschodnich sąsiadów; B5) napędowy lub kontu-
szowy; B13) Regionalna Izba Obrachunkowa; C1) drzewo 
z rodziny brzozowatych; C7) miejscowość sąsiadująca z 
Brzostkiem; C15) jeden ze składników asfaltu; E1) karciane 
serce; E6) mały portret; E16) stolica Norwegii; G2) inaczej 
niepokój; G14) rowerowa butelka; I1) śpiewająca Magda; I6) 
duża miejscowość na północy naszej gminy; I16) przezroczy-
sta tkanina; K1) wypływa zawsze na wierzch; K7) największa 
rzeka w naszej gminie; K15) wierzchnia szata liturgiczna; 
L5) Stany Zjednoczone; L13) wymarły przeżuwacz z rodziny 
krętorogich; Ł1) sznur do chwytania zwierzyny; Ł7) córka 
Uranosa i Gai; Ł11) oficer w dawnej Turcji; Ł15) materiał 
na siano.
Pionowo: 1A) zdobiła nasz rynek w okresie świątecznym; 
1H) miejscowość na południu naszej gminy; 3A) imię i na-
zwisko naszego wójta; 5A) kamień szlachetny; 5F) więcej niż 
jeden; 5J) rzymskie bóstwo lasów górskich; 7A) niejedno w 
barszczu; 7I) niskowęglowa stal stopowa; 9A) można go brać 
na kimś za doznane krzywdy; 9I) ostatnia ... ratunku; 11A) 
inaczej stołki; 11I) w cerkwi lub w komputerze; 13A) zatopione 
szczątki statków; 13I) w więzieniu lub na tkaninie; 15A) jedna 
z figur geometrycznych; 15F) chronione drzewo; 15J) morski 
lub lotniczy; 17A) brzostecki klub sportowy; 19A) pseudonim 
H. Sienkiewicza; 19H) nieobca mieszkańcom Brzostku.

J. Nosal

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

1
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KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

Rozwiązania krzyżówki wpisane do kuponu za-
mieszczonego pod diagramem dostarczone do dnia 
15 maja 2000 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 1: RADA I ZARZĄD 
W GMINIE BRZOSTEK 
Nagrodę książkową wylosowała Pani JANINA SPICHA z 
Brzostku oraz KATARZYNA LISOWSKA z Brzostku. 
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Już po raz szósty w dniu 31. 05. 2000.  
przeprowadzony zostanie w całej 

Polsce Sportowy TURNIEJ Miast i 
Gmin.
 Tradycyjnie i nieprzypadkowo od-
bywa się on w środku tygodnia, a nie 
w sobotę czy niedzielę... Celem orga-
nizatorów jest bowiem dotarcie do tych 
ludzi, którzy do tej pory nie interesowali 
się swoją aktywnością ruchową, do 
tych co nie wyjeżdżają na weekendy i 
wycieczki.
 W naszej gminie pod patronatem 
władz samorządowych przygotowany 
został bogaty program sportowo-rekre-
acyjny i rozrywkowy tak, by zapewnić 
każdemu minimum 30 minut aktywnej 
rekreacji i aby każdy zechciał te 30 
minut poświęcić dla własnego zdrowia 
i ku pożytkowi wspólnemu. W przed-
szkolach, szkołach, zakładach pracy, w 
rodzinie...
 Dla najlepszych (najwyższy wskaź-
nik procentowy ilości startujących do 

GMINA BRZOSTEK
wystartuje w VI edycji Sportowego Turnieju Miast i 
Gmin o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

liczby mieszkańców) przewiduje się na 
szczeblu krajowym nagrody i wyróżnie-
nia. Czy kierownictwa firm, zakładów 
pracy i urzędów stworzą warunki dla 
swych załóg do aktywnej rekreacji w 
tym dniu? 
 Młodzież szkolna będzie miała 
swoją Jubileuszową XV już Spartakia-
dę na obiektach GOSiR-u z bogatym 
zestawem konkurencji. Pracownicy 
zakładów pracy mogą wystartować w I 
Gminnym Turnieju Zakładów Pracy w 
Ringo. Będzie można obejrzeć V Tur-
niej Unihokeja z okazji Dnia Dziecka 
z udziałem zawodników "Błękitnych" 
z Nawsia Brzosteckiego i Turniej Piki 
Nożnej gminnych LZS. Te dzieci i 
młodzież, dla których zabraknie miejsca 
w szkolnych reprezentacjach na Sparta-
kiadę mogą sprawdzić swoją sprawność 
ogólną Indeksem Sprawności Fizycznej 
pod okiem nauczycieli pozostających 
w tym dniu w szkole. A po powrocie 
do domu przeprowadzą ten test w 

swoich rodzinach. Indeks Sprawności 
Fizycznej nie jest testem trudnym, a 
satysfakcja z jego przeprowadzenia na 
sobie spora...
 Dla każdej rodziny przygotowana 
zostanie karta z opisem prób i tabelą 
punktową dostosowaną do wieku pod-
dającego się próbie. Test przewiduje 
Normy dla wieku od 6 lat do wieku 
nieograniczonego. Za każdą próbę, a 
jest ich 6 można max. uzyskać 6 punk-
tów. Osiągnięcie 29 na 36 możliwych 
oznacza sprawność wybitną. Warto 
sprawdzić samego siebie na jakim 
jest się poziomie sprawności. A włas-
ne pociechy nam w tym pomogą. Tu 
leży zapewne klucz do sukcesu gminy 
Brzostek w skali kraju... Żadna inna 
konkurencja, żaden turniej nie może 
objąć swym zasięgiem takiej liczby 
mieszkańców co Indeks. Aby spokojnie 
go przeprowadzić w 4-5 - osobowej 
rodzinie - wystarczy 40-45 minut.

Z. Rogowska

Eliminacje rozegrano we wszystkich  
kategoriach wiekowych, zgodnych 

z regulaminem ustalonym przez orga-
nizatorów Podkarpackiej Olimpiady 
Tenisa Stołowego.
 Organizatorami zawodów był Urząd 
Gminy Brzostek, Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku oraz stowa-
rzyszenia sportowe działające na terenie 
gminy Brzostek.
 W turnieju uczestniczyli uczniowie 
szkół podstawowych z terenu gminy, 
uczniowie Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku oraz amatorzy - 
przedstawiciele różnych zawodów, któ-
rzy tenis stołowy uznają za atrakcyjny 
sposób na spędzenie wolnego czasu. 
 Turniej tenisa stołowego w pełni 
spełnił cel, jaki postawili przed sobą 
organizatorzy. Skupił wspólnie na za-
wodach dzieci, młodzież j dorosłych 
miłośników tenisa stołowego z terenu 
gminy Brzostek oraz przyczynił się do 
popularyzacji tej dyscypliny sportu w 
środowisku wiejskim.
 W wyniku rywalizacji, zwycięzcami 
w poszczególnych kategoriach wieko-

wych zostali:
W kategorii do 12 lat I miejsce wy-
walczył Karol Szczepanik - Brzostek, 
II miejsce Michał Tomaszewski - 
Brzostek, III miejsce Zdzisław Mazur 
- Nawsie Brzosteckie.
W kategorii wiekowej 12-16 lat I 
miejsce wywalczył Mateusz Potrzeba 
- Brzostek, II miejsce - Piotr Mężyk 
- Kamienica Górna, III miejsce - Ma-
teusz Siciak - Siedliska Bogusz.
W kategorii 17-22 lat wygrał Józef 
Samborski - Bączałka, II miejsce zajął 
Marek Barys - Brzostek.
W kategorii wiekowej 23-44 lat wygrał 
Jacek Berek - Kamienica Dolna przed 
Markiem Tomaszewskim z Nawsia 
Brzosteckiego.
Natomiast w najstarszej kategorii po-
wyżej 45 lat zwycięzcą został Edward 
Kmiecik z Brzostku.
 Zawodnicy sklasyfikowani na miej-
scach I-III we wszystkich kategoriach 
wiekowych otrzymali dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.
 Nagrody wręczył Wójt Gminy 
Brzostek Leszek Bieniek. życząc 

zwycięzcom sukcesów w zawodach 
powiatowych i wojewódzkich, jako 
następnego szczebla eliminacji Podkar-
packiej Olimpiady Tenisa Stołowego.
 W zawodach czynnie uczestniczy-
ło około 35 zawodników a wielu ich 
kolegów uczestniczyło w roli kibiców, 
jednak w następnym turnieju mamy 
nadzieję oglądać ich już w roli zawod-
ników przy stołach tenisowych.

S Król

Informacja z rozegranego w dniu 26 marca 2000 r. turnieju 

Eliminacje gminne do Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego

Specjalny
prenumerator
Choć nasza gazeta, ze względu na  

nieregularne ukazywanie się, 
nie prowadzi prenumeraty, to w 
szczególnych przypadkach odstępu-
jemy od tej zasady.
 Wyjątek taki uczyniliśmy dla p. 
Wacława Soszyńskiego z Warszawy, 
kierownika szkoły w Nawsiu Brzo-
steckim w latach 1940-1944, który 
przekazał pieniądze przez obecną 
dyrektor tej szkoły p. C. Balasę.

U. Wojnarowska
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STRAŻ POŻARNA OSTRZEGA!
Niebezpieczne skutki wypalania suchej trawy 

- to przede wszystkim:
- źródło groźnych pożarów lasów i zabudowań
- zaburzenie naturalnej równowagi ekologicznej
- degradacja gleby doprowadzająca do obniżenia plonów
- niszczenie pożytecznej mikrofauny (trzmieli, błąkówek, 

mrówek itd.)
- spalanie lęgowisk i gniazd dzikiej zwierzyny i ptactwa

Zauważone przypadki wypalania suchej tra-
wy niezwłocznie zgłaszajcie:

- Straży Pożarnej
- funkcjonariuszom Policji

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16. X. 1991 
r., wypalanie traw jest zabronione (art. 45) i podlega karze 
aresztu albo grzywny (art. 59).

ZARZAD WOJEWÓDZKI ZWIAZKU OSP RP
w TARNOWIE

TERMINARZ ROZGRYWEK KLASA "A" SENIORÓW
- RUNDA WIOSENNA SEZ. 99/2000

Strzyżów - Brzostek 02.04.2000 godz. 11.00
Brzostek - Lubzina II 09.04.2000 godz. 11.00
Paszczyna - Brzostek 16.04.2000 godz. 11.00
Brzostek - Podgrodzie 30.04.2000 godz. 11.00
Żyraków - Brzostek 03.05.2000 godz. 11.00
Brzostek - Wiewiórka 07.05.2000 godz. 11.00
Brzostek - Brzeźnica 14.05.2000 godz. 11.00
Wielopole S. - Brzostek 21.05.2000 godz. 11.00
Brzostek - Gnojnica 28.05.2000 godz. 11.00
Parkosz - Brzostek 04.06.2000 godz. 11.00
Brzostek - Nagoszyn 11.06.2000 godz. 11.00
Straszęcin - Brzostek 18.06.2000 godz. 11.00
Brzostek - Dębica 25.06.2000 godz. 17.00

TERMINARZ ROZGRYWEK KLASA "A" JUNIORÓW 
STARSZYCH - RUNDA WIOSENNA SEZ. 99/2000

Brzostek - Niechobrz 08.04.2000 godz. 12.00
Zgłobień - Brzostek 15.04.2000 godz. 12.00
Brzostek - Frysztak 29.04.2000 godz. 12.00
Szufnarowa - Brzostek 06.05.2000 godz. 12.00
Wielopole - Brzostek 13.05.2000 godz. 12.00
Brzostek - Hermanowa 20.05.2000 godz. 12.00
Niebylec - Brzostek 27.05.2000 godz. 12.00
Brzostek - Wiśniowa 03.06.2000 godz. 12.00
Grodzisko - Brzostek 10.06.2000 godz. 12.00

Zarząd Gminy w Brzostku
zatrudni od roku szkolnego 2000/2001

nauczycieli języka angielskiego
w szkołach podstawowych na terenie gminy.
Zainteresowanych prosi się o kontakt z Urzędem 
Gminy - pokój nr 16, tel. (0-14) 68 30 376

Bank
Spółdzielczy

Rzemiosła
w Krakowie Oddział w Brzostku

„W Twoich stronach, po Twojej stronie”

KREDYTY
Od dobrego sąsiada pożyczasz
cukier...
Od nas pożyczasz pieniądze.

		Kredyty dla podmiotów gospod.
	obrotowy - udzielany firmom na finanso-
wanie bieżącej działalności gospodarczej. 
Okres kredytowania wynosi 1-2 lat. Oprocen-
towanie wynosi od 20,5% w skali rocznej.
	inwestycyjny - przeznaczony na budowę, 
modernizację, remonty obiektów produk-
cyjnych, handlowych oraz zakup i remont 
urządzeń. Okres kredytowania do 10 lat. 
Oprocentowanie wynosi od 20,5% w skali 
rocznej.
	otwarty w rachunku bieżącym - przezna-
czony dla Klientów posiadających w Banku 
czynny rachunek bieżący na regulowanie 
bieżących zobowiązań finansowych. Pozwa-
la na zwiększenie szybkości obrotu środkami 
pieniężnymi oraz zminimalizowanie kosztów 
odsetek bankowych. Jest to kredyt w formie 
odnawialnej linii kredytowej, może być wie-
lokrotnie wykorzystywany w ramach limitu 
kredytowania w okresie 1-2 lat. Oprocento-
wanie wynosi 21,5% w stosunku rocznym.
	kredyt płatniczy - udzielany podmiotom 
posiadającym w Banku rachunek bieżący i 
znanym Bankowi z dobrej i stabilnej sytua-
cji ekonomiczno-finansowej. Udzielany na 
finansowanie zobowiązań wynikających z 
przejściowych potrzeb (płace, zobowiązania 
z tytułu dostaw itp.). Krótkoterminowy kredyt 
płatniczy umożliwia jednorazowe zadłużenie 
się w rachunku do wysokości 50% potwier-
dzonej należności. Kredyt udzielany na okres 
30 dni. Oprocentowanie kredytu wynosi 
22,5% w stosunku rocznym.

W NASTĘPNYM NUMERZE
KREDYTY PREFERENCYJNE
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WSZYSTKO
DO OGRODZEŃ

	 Ogrodzenia
	 Bramy (tradycyjne i rozsuwane, 

również sterowane pilotem)
	 Słupki
	 Garaże blaszaki
	 Balustrady
	 Siatki ogrodzeniowe
	 Kraty
	 Siekacze buraków
	 Deski do prasowania

	 Wyroby hutnicze 
po obniżonych ce-
nach (stal zbroje-
niowa, płaskowni-
ki, blachy, rury)


