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Początki naszej szkoły się- 
gają czasów, kiedy na-

sza ojczyzna spętana była 
kajdanami rozbiorów. W 
1882 roku gdzieś może w 
Januszkowicach, może w 
Opacionce (kronikarz nie 
wspomina o tym gdzie to 
było) chłopi zebrani na ze-
braniu wiejskim "uradzili", 
że zbudują szkołę. Pan dodał 
materiałów budowlanych i 
zbudowali - jak pisze kro-
nikarz - dom przeznaczony 
na szkołę i pisze kronikarz 
dalej "budynek szkolny był 
drewniany, z fundamentami 
z kamienia, dwuizbowy, na 
środku z piecem - by ogrze-
wał dziatwę i uczyciela w 
zimowe czasy".

Podkarpacki Kurator Oświaty Władysław Rusin wraz z przyszłym 
uczniem otwiera salę gimnastyczną w Januszkowicach(Dokończenie na str. 2)
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 Takie były początki naszej szkoły 
jako instytucji oświatowej. Mijały lata, 
szkoła krzepła i zdaje się, że z każdym 
dniem coraz to mocniej wzrastała w 
świadomość mieszkańców - rzec by 
można, że i z każdym dniem stawała 
się naszą szkołą, wraz z całym bagażem 
wzajemnych relacji. I gdyby mnie, dy-
rektora tej placówki, ktoś zapytał - co 
charakteryzuje tą szkołę, co ją może 
wyróżniać wśród wielu jej podobnych to 
na podstawie dostępnych mi informacji 
(kroniki szkoły, pamiętniki, dokumenty) 
oraz opowiadań ludzi, a także własnych 
obserwacji odpowiedziałbym - wy-
różnia tą szkołę dwie cechy, cechy ze 
sobą bardzo ściśle powiązane, sobie 
współzależne. Po pierwsze - to szkoła 
ta -jak wcześniej zaznaczyłem - jest dla 
mieszkańców tych miejscowości, Ich 
szkołą - Naszą szkołą, Co to oznacza 
dla szkoły? Bardzo dużo! Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Januszkowi-
cach, dzisiejszy spadkobierca prawie 
stuletniej historii szkoły powszechnej, 
podstawowej i publicznej może liczyć 
na stałą pomoc ze strony "swoich" 
mieszkańców i nie jest to relacja w jedną 
stronę ukierunkowana tylko na pomoc. 
Mamy pełną świadomość, że wszyscy 
mieszkańcy Januszkowic i Opacionki to 
społeczność szkolna mająca prawo, ale i 
obowiązek do krytycznych uwag o pracy 
szkoły. Uważamy bowiem, że wzajemna 
wymiana informacji podczas częstych 
spotkań to najprostsza droga do dobrego 
funkcjonowania szkoły. Ta pierwsza 
cecha, jak się zdaje z czasem określiła 
pewne standardy, jakim winien odpo-
wiadać nauczyciel pracujący w szkole, 

w Januszkowicach i Opacionce. Po 
pierwsze powinien być nauczycielem, 
który swej pracy nie kończy na lekcji, 
na szkole - powinien być otwarty na po-
trzeby środowiska. I pragnę podkreślić, 
że właśnie tacy nauczyciele pracują w 
tej szkole. Przykładem zaangażowania 
na rzecz społeczności, w której pracuje 
nauczyciel, był Wilhelm Wrześniowski, 
kierownik szkoły w latach 1912-1922. 
W tych latach założył w Januszkowi-
cach "Kółko Rolnicze", "Ochotniczą 
Straż Pożarną" i "Kasę Stefczyka". 
Z tego wzajemnego zaangażowania 
rodzą się wspólne owoce, ot choćby 
nasz ostatni wielki sukces - nowa sala 
gimnastyczna wraz z pełnym zapleczem 
socjalnym oraz klasopracownie, a także 
(na razie!) boisko z zieloną murawą do 
piłki nożnej, a w niedalekiej przyszłości 
drugi stadion sportowy w gminie.
 Właśnie z takiej współpracy szkoły i 

społeczności wiejskiej powstała inicja-
tywa zbudowania sali gimnastycznej w 
Januszkowicach. Późną jesienią 1996 
roku, po kilku namowach dyrektora 
szkoły powołano Społeczny Komitet 
Budowy Sali Gimnastycznej przy Szko-
le Podstawowej w Januszkowicach. 
Głównymi animatorami tych działań 
byli Panowie: Stanisław Furman, An-
drzej Mokrzycki, Bolesław Pieniądz i 
Stanisław Płaziak. Przewodniczącym 
w/w Komitetu został Pan Aleksander 
Łukowicz. I zaczęło się bardzo szybko, 
bo już za miesiąc udało się "zmateria-
lizować" zaangażowanie jednostek na 
działania prawie wszystkich miesz-
kańców Januszkowic i Opacionki. W 
grudniu 1996 roku w wyniku rozbiórki 
starych magazynów GS-u odzyskano 
ponad 50 tysięcy cegły, około 20 m3 
drewna budowlanego (belki, deski, 
krawędziaki). I tu, z nieskrywaną złośli-
wością, pozwolę sobie przypomnieć, jak 
wiele ironicznych i niezbyt stosownych 
uwag usłyszeliśmy na nasz temat, kpin 
z naszego zaangażowania i typowego 
"przeświadczenia" (rodem z zawistnego 
polskiego piekła), że się nam nie uda 
- udało się i to, jak bardzo, pokazuje 
dzień dzisiejszy - udało się, bo chcemy 
chcieć, udało się, bo robimy to dla siebie 
- bo to jest najpewniejsza pomoc dla nas 
samych.
 Następnego roku (1997) mieliśmy 
już fundamenty pod naszą salę gim-
nastyczną - był to zresztą najbardziej 
dramatyczny okres w budowie. Nasze 
fundamenty powstawały dokładnie w 
tym czasie, kiedy fala niespotykanych 
powodzi zalewała Polskę, a zwłaszcza 
Dolny Śląsk. Te same deszcze pod-

(Dokończenie ze str. 1)

Wójt gminy Leszek Bieniek jako gospodarz rozpoczyna przecinanie wstęgi

Poświęcenie sali gimnastycznej przez Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego
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(Dokończenie na str. 4)

mywały i zatapiały najpierw stopy 
fundamentów, a potem fundamenty. I 
pamiętam opinie ówczesnego inspekto-
ra nadzoru, który mówił: "w tych warun-
kach to nawet firma zawiesiłaby roboty, 
a wy społecznie bez pieniędzy uparliście 
się, że dacie sobie radę" - i daliśmy 
sobie radę, wykonaliśmy fundamenty 
sami, tzn. pracownicy szkoły, pięciu 
pracowników interwencyjnych kilku 
pracujących społecznie mieszkańców 
na czele i pod społecznie pracującym 
kierownikiem Panem Aleksandrem 
Łukowiczem.
 Następne etapy budowy to już 
realizacja określona przez ustawę o 
zamówieniach publicznych, a więc za-
mówienie, przetarg i realizacja. Dzisiaj 
z perspektywy lat i tych realizowanych 
kolejno etapów budowy tego obiektu 
można pokusić się o szereg wniosków. 
Pierwszy to chyba taki, że budowa ta 
"przerabiała" wszystkie dostępne wtedy 
sposoby realizacji inwestycji i drugi, że 
dziś już minął (zapewne bezpowrotnie) 
czas na pełne zaangażowania działania 
społeczne - no cóż! - czasy, w których 
zbiurokratyzowany kanon działań staje 
się wzorcem postępowania, nie są naj-
lepszym czasem dla społecznej oddolnej 
inicjatywy. Należy jednak wierzyć, 
że ten zwykły, codzienny patriotyzm 
przebije się przez meandry praw i barier 
administracyjnych nakazów. Społecz-
ność szkolna Januszkowic i Opacionki 
ma głębokie przeświadczenie, że ich 
zaangażowanie w działania na rzecz 
szkoły byłyby (w dzisiejszych realiach) 
jedynie płonnym zamiarem, pobożnym 
życzeniem bez możliwości realizacji.
 Dlatego też, z pełnym szacunkiem 

pragniemy podziękować Panu Wójto-
wi Leszkowi Bieńkowi za pomoc, za 
zaangażowanie się w realizację naszej 
wielkiej sprawy. Jego postawa dała 
przychylność całej Rady Gminy, a 
szczególnie Zarządu Gminy, który na 
bieżąco wspierał tę inwestycję. Mamy 
bowiem świadomość, że bez państwa 
przychylności i dla nas korzystnie roz-
strzygniętych dylematów nie byłoby 
naszego wspólnego sukcesu - Szczęść 
Boże w życiu zawodowym i w Waszych 
Rodzinach.
 Tą drogą pragniemy podziękować 
także wszystkim tym, którzy we właś-
ciwy sobie sposób, przynależny swemu 
stanowisku i pozycji zajmowanej w 
strukturach administracji powiatowej 
czy wojewódzkiej, wzbogacili naszą 
Szkołę. Dziękujemy Panu Kuratorowi 
Województwa Podkarpackiego, że z 
wielu równie potrzebnych i ważnych 

inwestycji wybrał tę w Januszkowicach 
i na nią przeznaczył rządową dotację. 
Wszystkim Państwu serdeczne Bóg 
zapłać - nam pozostaje satysfakcja, 
że nie byliśmy w tej sprawie biernymi 
obserwatorami, lecz w miarę naszych 
sił i możliwości jej aktywnymi uczest-
nikami. Tak było przy wspomnianej 
rozbudowie szkoły, jest i mamy nadzieję 
będzie przy rozbudowie dzisiejszego 
boiska sportowego w stadion sporto-
wy. Ostatnio jesteśmy odpytywani z 
pewną właściwą nam Polakom troską, 
czy nie za dużo środków przeznacza 
gmina na Januszkowice, wszak innym 
miejscowościom w gminie też należy 
się pomoc. Słyszymy: "nie dość, że do-
staliście salę to jeszcze gmina funduje 
Wam stadion sportowy". W tej kwestii 
pragniemy jednoznacznie oświadczyć, 
co następuje: działki budowlane zaku-
piono ze środków własnych. Na kwotę 
prawie 10 tysięcy złotych złożyły się: 
Rady Sołeckie, Straże Pożarne, Koła 
Gospodyń i Komitet Rodzicielski - po-
nadto sami ze swych własnych środków 
opłaciliśmy transport i wyrównywanie 
ziemi. Jedyny koszt, jaki poniosła gmi-
na, to koszty związane z przejęciem 
tych działek na rzecz gminy - to kwota 
około 6.725 zł. Pragnę w tym miejscu 
podkreślić i podziękować Księdzu 
Prboszczowi Tadeuszowi Preisowi, za 
stałe zaangażowanie i konsolidowanie 
środowiska wiejskiego wokół spraw 
szkoły. Księdza pomoc pozwoliła wy-
krzesać z nas wiele energii i przemóc 
chwile zwątpienia - Bóg zapłać.
Pragnę teraz przedstawić kilka danych 
o naszej szkole. Na Zespół Szkół 

Zaproszeni goście. Pierwszy od lewej: J. Chudy, S. Bieszczad, S. Chmura, 
W. Rusin, Bp E. Białogłowski, Ks. J. Sabat, W. Baran, P. Szczepkowicz 

Uczniowie z Januszkowic podczas uroczystości otwarcia
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(Dokończenie ze str. 3)

Ogólnokształcących składa się: dwa 
oddziały przedszkolne, szkoła pod-
stawowa oraz gimnazjum. W zespole 
uczy się 197 uczniów i wychowanków 
przedszkola, nauczycieli jest 16 a 
pracowników obsługi 5, w tym jedno 
stanowisko pracy chronionej. Mamy 
14 pomieszczeń dydaktycznych, a w 
tym trzy pracownie: komputerową, 
fizyko-chemiczną i filologiczną. Jak 
przedstawiłem wcześniej oprócz sali 
gimnastycznej, boiska do piłki nożnej, 
mamy także boisko o nawierzchni be-
tonowej do piłki ręcznej i koszykówki. 
Nasz zespół ma swego patrona - jest 
nim Adam Mickiewicz. Dlaczego wśród 
tak wielu wybitnych Polaków, ludzi 
kultury i sztuki, wybitnych postaci z 
naszej historii wybraliśmy właśnie tę 
postać? Wybór był nieprzypadkowy i 
w pełni przemyślany - był zgodny z na-
szym widzeniem i rozumieniem zadań. 
Mam tu na myśli społeczność szkolną 
Januszkowic i Opacionki i nauczycieli 
tej szkoły. Pragniemy bowiem by nasz 
uczeń, był wychowany na patriotyzmie 
Jego twórczości, był świadom boga-
ctwa dziedzictwa narodowego - był 
dumny, że jest Polakiem i nie zagubił 
się w Europie bez granic z zanikającą 
tożsamością narodową. Pragniemy 
także na tej czystej twórczości budować 
wrażliwość naszych wychowanków, 
pragniemy wyposażyć ich w wiedzę 
i umiejętność rozróżniania tego, co w 
tym świecie chaosu informacyjnego i 
kulturalnej mimikry jest wartością, a 
co tylko ułudą.
 Przedstawiłem dwie cechy charak-
teryzujące pracę szkoły i warunki, w 

jakich ta praca jest realizowana. Prag-
niemy dopracować się trzeciej - chcemy 
bowiem, by nasza szkoła, nasz zespół 
charakteryzowała atmosfera domu 
rodzinnego, przyjaźni, szacunku, ale i 
odpowiedzialności za słowa oraz czyny. 
I wydaje mi się, że wszyscy nasi Sza-
nowni Goście takiej atmosfery rodzinnej 
doświadczyli podczas uroczystości w 
dniu 25 listopada 2000 roku. W tym 
dniu, w naszym kościele parafialnym 
odbyła się uroczysta Msza święta 
koncelebrowana, której przewodniczył 
Ks. Bp Edward Białogłowski. Podczas 
Mszy św. ksiądz Biskup konsekrował 
trzy dzwony. Bezpośrednio po Mszy św. 
w naszej szkole odbyły się uroczystości 
poświęcenia sali gimnastycznej i całego 
obiektu szkolnego, a także uroczyste 
nadanie imienia patrona naszemu zespo-
łowi - od tego czasu naszym patronem 
jest Adam Mickiewicz.

 Uroczystości zakończyła insceni-
zacja, której myślą przewodnią było 
pokazanie piękna i bogactwa twórczości 
Adama Mickiewicza. Występ naszych 
uczniów zakończony został polonezem 
i tu muszę z dumą podkreślić, że wy-
stęp naszej młodzieży został przyjęty 
burzliwymi brawami przez naszych 
Szanownych Gości, a gości mieliśmy 
znamienitych: wspomniany już wcześ-
niej Ks. Bp Edward Białogłowski, 
Władysław Rusin -Kurator Oświaty Wo-
jewództwa Podkarpackiego, Stanisław  
Chmura - Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Samorządowego Województwa Pod-
karpackiego, Stefan Bieszczad - radny 
Sejmiku Samorządowego Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Maria Przebięda 
- członek Zarządu Powiatu Dębickiego, 
Stanisław Malinowski - Sekretarz Po-
wiatu Dębickiego, Józef Chudy - Wójt 
Gminy Czarna, Władysław Kita - Wójt 
Gminy Jodłowa, Urszula Wojnarow-
ska - Przewodnicząca Rady Gminy w 
Brzostku. Wyżej wymienionych powitał 
Wójt Gminy Brzostek Leszek Bieniek.
 Przedstawiłem Wam naszą szko-
łę, ukazałem szereg okoliczności i 
uwarunkowań, jakie towarzyszyły jej 
dochodzeniu do stanu dzisiejszego. 
Jesteśmy pełni optymizmu, że uda się 
nam pokonać wszystkie trudności dnia 
codziennego, jakie przyniesie czas 
przyszłości - ufność tą pokładamy w 
naszym materialnym stanie posiadania, 
w naszych siłach wspartych zaufaniem 
i współpracą ze środowiskiem rodzi-
cielskim, ufność tą opieramy także na 
przeświadczeniu, że władze gminne są 
przyjazne naszej szkole. 

Marcin Skocz
Dyrektor Zespołu

Koncert Jankiela wykonywany podczas części artystycznej

Podziękowanie Ksiedzu Biskupowi Edwardowi Białogłowskiemu
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Co myślą Czytelnicy o "Wiadomo- 
ściach", jak je oceniają po 10 

latach istnienia gazety? Takie pytanie 
przyświecało Redakcji podczas przygo-
towywania anonimowej ankiety na temat 
pisma. Odpowiedzi Czytelników były na 
ogół bardzo pozytywne, choć nie brak też 
było uwag krytycznych.
 Z odpowiedzi wynika, że znaczna 
większość Czytelników kupuje i czyta 
wiadomości od początku, choć byli rów-
nież tacy, którzy robią to od 5, 2 lat oraz 
tacy, którzy czytują gazetę od czasu do 
czasu.
 Znaczna większość Czytelników 
przechowuje przeczytane numery pisma. 
Jeden egzemplarz gazety czytany jest 
przez 5 do 2 osób. Są też Czytelnicy, 
którzy kupują po 2 egzemplarze jednego 
numeru. Dodatkowe gazety przeznaczone 
są najczęściej dla rodziny lub znajomych 
mieszkających w Polsce, a czasem i za 
granicą. Zdarzają się również Czytelnicy, 
którzy nie kupują gazety, a czytają poży-
czone "Wiadomości".
 Niewiele osób brało bezpośredni 
udział w tworzeniu gazety, trochę większa 
liczba brała udział w ogłaszanych przez 
gazetę konkursach.
 Za dobrą stronę gazety ankietowani 
uznali:
	informacje o zabytkach i historii (czę-

sto zapomnianej) najbliższej okolicy 
oraz cykl "Z Brzostku rodem",

	propagowanie ekologii,

	najświeższe wiadomości z życia gmi-
ny,

	podawanie do wiadomości uchwał 
Rady Gminy i Zarządu,

	informacje wójta o realizowanych 
zadaniach i planach  na przyszłość

	informacje sportowe
	możliwość (bez cenzury) umieszcza-

nia własnych artykułów, przemyśleń i 
spostrzeżeń

	reklamy, zwłaszcza darmowe reklamy, 
dla tych którzy rozpoczynają dopiero 
działalność gospodarczą

	niektórzy respondenci pisali "wszyst-
ko jest dobre".

Odpowiedzi na pytania Co należy zmie-
nić? były również bardzo różnorodne. 
Czytelnicy postulowali:
	nic nie zmieniać,
	zwiększyć objętość i ilość fotografii, 

za szybko się ją czyta,
	poświecić więcej miejsca innym 

wsiom gminy,
	zwiększyć częstotliwość wydawania, 

np. co miesiąc bo w obecnej formie 
przypominają "Pamiętnik Brzoste-
cki",

	oceniać instytucje na terenie naszej 
gminy, poprzez zdrową krytykę na-
uczymy się wiele, pismo powinno być 
bardziej krytyczne, przeprowadzać 
ankiety oceniające.

	podawać więcej opinii czytelników
	zamieścić kącik kulinarny,
	zamieszczać więcej artykułów na 

"Wiadomości" po 10 latach 

temat walorów turystycznych okolic 
Brzostka

	bez polityki
	zwiększyć ilość relacji z ważnych 

wydarzeń i sukcesów mieszkańców 
gminy dawniej i dziś.

Ostatnie pytanie dotyczyło roli jaką 
według naszych Czytelników pełnią 
"Wiadomości Brzosteckie" w naszej 
społeczności. Rolę tę określili Czytelnicy 
jako:
	informacyjną,
	edukacyjną,
	kulturalną,
	popularyzatorską,
	rozrywkową,
	potrzebną.
 Jedna z ankiet zawierała również ży-
czenia:
 Z okazji 10 rocznicy powstania "Wia-
domości Brzosteckich" całemu zespołowi 
redakcyjnemu, zwiększenia nakładu oraz 
dobrych artykułów życzy - Czytelnicz-
ka

Od Redakcji:
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, 
które wzięły udział w naszej ankiecie. Po-
staramy się spełnić wszystkie postulaty 
naszych Czytelników, choć ze względu na 
szczupłość zespołu redakcyjnego mogą 
się one okazać trudne w realizacji. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do współpracy 
z gazetą. Udostępniamy wszystkie łamy 
naszej gazety, gwarantujemy (w razie 
potrzeby) anonimowość, brak cenzury 
oraz zachęcamy do współpracy.

aa

Przed 10 laty, w pierwszym numerze  
"Wiadomości" przeczytać można 

było, że: 
"Własność spółdzielcza - 10 stoisk han-
dlowych (5 spożywczych, 5 specjalistycz-
nych). Własność prywatna - 15 stoisk 
handlowych (1 spożywcze, 4 spożyw-
czo-przemysłowe, 5 specjalistycznych, 5 
ogólno branżowych." Wit, nr 1, s. 2
Ceny chleba: chleb zwykły 1,5 kg - 4000 
zł, chleb pszenny 1 kg - 3200 zł
 Przez 10 lat istnienia, w 50 numerach 
różni pracujący w redakcji ludzie pisali 
o wielu różnych sprawach dotyczących 
naszych czytelników, ziemi na której 
żyjemy i jej historii. Zmieniali się Re-
daktorzy Naczelni: ks. Bogdan Stanaszek 
(od 1 do 7 nr), Wiesław Tyburowski (od 
8 do 13 nr), Urszula Wojnarowska (od 
14 do 50 nr). Wraz z nowymi ludźmi 
zmieniała się koncepcja prowadzenia 
gazety, jej szata graficzna. Graficzny 

wizerunek gazety zmieniał się również 
na skutek postępu technicznego, jaki 
nastąpił przez ostatnie 10 lat. Pierwszą 
gazetę pisano na maszynie i powielano. 
Dziś składana jest w dobrym programie 
komputerowym. Na jakość druku miała 
wpływ również zmiana miejsca druko-
wania gazety. Od września 1997 roku 
(nr 29) gazeta drukowana jest przez Małą 
Poligrafię Redemptorystów w Tuchowie. 
Zmiana ta miała wpływ na cenę, na którą 
niemały wpływ miały również przemiany 
gospodarcze i przeprowadzona w tym 
czasie denominacja. Pierwszy numer 
gazety kosztował 1200 zł, nr 8 z 1993 r. 
kosztował już 5000 zł, nr 14 wydany w 
1995 r. kosztował 0,70 gr. Po cofnięciu 
dofinansowania przez Urząd Gminy cena 
gazet wzrosła do 1 zł w 1996 r. Numer 
37 w 1997 r. kosztował 1,20, a 34 - 1,50 
i ta cena pozostała do dnia dzisiejszego.
Od numeru 34, wydanego w 1998 r., ga-

zeta posiada kolorowe okładki. Autorem 
strony graficznej gazety i jej składem 
komputerowym, od 17 nr-u wydanego w 
1995 r., zajmuje się Józef Nosal.
 Oprócz wymienionych wcześniej 
osób, przez te wszystkie lata, gazetę two-
rzyli: Witold Węgrzyn, Dorota Ogrodnik, 
Franciszek Rzeszutek, Marta Wajda, 
Krzysztof Dziedzic, Wanda Lisowska, 
Elżbieta Michalik, Zuzanna Rogala, Ewa 
Szukała, Agata Zbaraża, Marta Dodolak, 
Kazimierz Papciak. Oprócz stałych 
członków redakcji w gazecie zamiesz-
czało swoje materiały wiele innych osób, 
nie tylko mieszkańców naszej gminy.
 Podsumowując 10 letni okres działal-
ności należy wspomnieć także o bardzo 
cennej pracy w postaci bibliografii 
"Wiadomości Brzosteckich" wykonanej 
przez Marię Kawalec. Z tego obszernego 
źródła wiedzy o gazecie można korzystać 
w Bibliotece Gminnej oraz bibliotece 
Zespołu Szkół w Brzostku.

U. Wojnarowska

Czytacie nas już 10 lat
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XXII sesja Rady Gminy w Brzostku odbyła się  
  27 września br. Obradom przewodniczyła 

Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Wojnarowska. Pod-
czas sesji Przewodniczący Zarządu Gminy Leszek Bieniek 
złożył informację z działalności Zarządu w okresie między 
sesjami. Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
	rozstrzygnięcia protestu wniesionego do Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu trasy linii 
elektroenergetycznej 400 kV Tarnów - Krosno w gminie 
Brzostek,

	wskazówek do projektu budżetu gminy Brzostek na 2001 
rok,

	zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia a także wysokości, szcze-
gółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego. 

	wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w 
złotych w tabeli wynagradzania pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

	sprzedaży działek rolnych oznaczonych nr 194 i 195 poło-
żonych w Głobikówce, nr 336/1 położonej w Gorzejowej, 
nr 285 położonej w Grudnej Górnej.

	przekazania na rzecz Związku Gmin "Wisłoka" udziału w 
kosztach opracowania Studium wykonalności i wniosku 
W 2 do funduszu ISPA dotyczącego realizacji I etapu 
programu poprawy czystości zlewni rzeki "Wisłoka" na 
terenie 14 gmin,

	upoważnienia Zarządu Gminy do zaciągnięcia zobowiąza-
nia finansowego na poczet środków budżetu gminy 2001 
na zadania pod nazwą: 1) "budowa wodociągu Brzostek- 
Zawadka Brzostecka", 2) "budowa domu ludowego w 
Gorzejowej"

Kolejna XXIII sesja Rady Gminy odbyła się 6 października 
br. na której podjęto uchwałę w sprawie Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Trasy Linii 
Elektroenergetycznej 400 kV Tarnów - Krosno w gminie 
Brzostek. Korzystając z zaproszenia inwestora: Przedsiębior-
stwa "ENERGOPROJEKT" Kraków, radni udali się na wizję 
lokalną terenu wybudowanej trasy linii elektroenergetycznej 
na odcinku Krosno-Iskrzynia. Koszty związane z odbyciem 
dwóch ostatnich sesji zostały zwrócone przez inwestora.
22 października br. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy, na 
której podjęto uchwały w sprawie:
	zmian w uchwale budżetowej na 2000 rok Nr XVI/149/2000 

z dnia 28 stycznia 2000 roku
	upoważnienia Zarządu Gminy do zaciągnięcia zobowią-

zania finansowego na poczet środków budżetu gminy 
2001 roku na zadanie pod nazwą 1)"budowa wodociągu 
Brzostek-Osiedle Gryglewskiego", 2) "przebudowa dachu 
na budynku szkoły w Januszkowiacach", 3) "nadbudowa 
sali gimnastycznej w Brzostku"

	przyjęcia darowizny działek położonych w Głobikówce 

przeznaczonych pod rozbudowę dróg 
gminnych
	sprzedaży w drodze przetargu działek 
oznaczonych nr 359/8, 196/13, 243 
położonych w Brzostku, oznaczonych 
nr 362, 360/1 położonych w Woli 
Brzosteckiej, oznaczonych nr 285/4, 

293, 294 położonych w Siedliskach-Bogusz, oznaczonej 
nr 294 położonej w Kamienicy Górnej.

15 listopada br. Zarząd Gminy przedłożył Radzie Gminy 
projekt budżetu na 2001 rok.

Informacja
w zakresie obrotu mieniem komunalnym w gminie Brzo-

stek w okresie od 1stycznia do 31 października 2000r.

Stan powierzchniowy mienia komunalnego na 01 stycznia 
2000 roku wynosił 286,30 ha.
W obrocie mieniem komunalnym objętych zostało 22 działki 
w tym:
	nabyto do zasobu mienia komunalnego 9 działek o łącznej 

powierzchni 0.27 ha,
	zbyto z zasobów mienia komunalnego 13 działek grunto-

wych o łącznej powierzchni 5.81 ha, Rzeczywista wartość 
sprzedażna wynosiła 32.166,00 zł.

W skład nabytych gruntów wchodzą:
	1 działka o pow.0,02 ha i wartości 300,00 zł położona 

w Kamienicy Górnej, która została przeznaczona pod 
rozbudowę drogi gminnej Kamienica Górna-Granice,

	5 działek o łącznej pow. 0,20 ha i wartości 2.700,00 zł 
w tym dwie działki o pow.0,11ha i wartości 1350,00 zł 
nabyte w wyniku darowizny oraz trzy działki o pow.0,09 
ha i wartości 1350,00 zł nabyte w wyniku zamiany, a 
przeznaczone pod rozbudowę drogi gminnej Skurowa-
Przeczyca,

	2 działki o pow. 0,02 ha przeszły z mocy prawa pod drogi 
w wyniku zatwierdzenia podziału zgodnie z art. 98 Ustawy 
o gospodarce nieruchomościami za odszkodowaniem w 
kwocie 1500,00 zł,

	zakupiono 0,03 ha pod przepompownię ścieków sanitar-
nych w Brzostku za kwotę 2.400,00 zł.

Wśród gruntów zbytych z mienia komunalnego są:
	3 działki leśne o łącznej powierzchni 1,69 ha położone w 

Głobikówce i Smarżowej za cenę 4.780,00 zł,
	1 działka rolna położona w Zawadce Brzosteckiej o pow. 

0,04 ha zbyta za kwotę 1.600,00 zł,
	1 działka zabudowana warsztatami szkolnymi o pow. 

0,56 ha zbyta w wyniku darowizny dla Zespołu Szkół w 
Brzostku,

	1 działka o pow. 0,05 ha położona w Skurowej zbyta w 
wyniku zamiany za grunt pod drogę gminną Skurowa-
Przeczyca,

	3 działki budowlane o łącznej powierzchni 0,26 ha zbyto 
za kwotę 13.500,00 zł.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 3003,86 
zł, natomiast należności z tytułu przekształcenia prawa 
wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 
3772,06 zł.
Kółko Rolnicze w Smarżowej z tytułu wcześniejszego zbycia 
wieczystego użytkowania przed upływem 10 lat zapłaciło 
kwotę 4.00,00 zł.
Wpływy ze sprzedaży urządzeń diagnostycznych wyniosły 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 7

18.244,53 zł.
W I półroczu 2000 roku zakończona została komunalizacja 
dróg w Zawadce Brzosteckiej, Kamienicy Górnej i Siedli-
skach-Bogusz.
Przygotowywane są przetargi na sprzedaż działek położonych 
w Smarżowej, Kamienicy Górnej, Głobikówce i Gorzejowej, 
planowane wpływy to kwota 26.245,00 zł.
W trakcie przygotowań do sprzedaży są lokale mieszkalne 
w Domu Nauczyciela w Siedliskach-Bogusz.

Rozporządzenie porządkowe Nr 197
Wojewody Podkarpackiego 

z dnia 13 października 2000 roku
w sprawie ograniczenia obrotu i używania artykułów 
pirotechnicznych na terenie województwa podkarpa-
ckiego.
 Na podstawie art.40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. 
U. Nr 91, poz. 577 ze zm.) w celu ochrony bezpieczeństwa 
mieszkańców województwa oraz zapewnienia porządku, 
spokoju i bezpieczeństwa publicznego zarządza się, co 
następuje:

§ 1.
Wprowadza się zakaz sprzedaży artykułów pirotechnicznych 
osobom poniżej osiemnastego roku życia.

§ 2.
1. wprowadza się zakaz używania artykułów pirotechnicz-

nych w miejscach publicznych na terenie województwa 

podkarpackiego.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie obowiązuje w dniu 

31 grudnia 2000 roku oraz w dniu 1 stycznia 2001 roku, 
a także organizatorów imprez artystycznych, rozryw-
kowych i masowych, którzy organizując takie imprezy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskali zgodę 
od właściwych miejscowo komendantów powiatowych 
Policji i Państwowej Straży Pożarnej na użycie artykułów 
pirotechnicznych.

§ 3.
Zakazy, o których mowa w § 1 i § 2 nie dotyczą wyrobów 
pirotechnicznych zabawkowych takich jak: kapiszony 
dziecięce, bombki pirotechniczne, ognie choinkowe i korki 
pirotechniczne oznaczone symbolami 24.61.14-00.51 do 
24.61.14-00.54 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
/PK W i U/.

§ 4.
Kto narusza zakazy określone w § 1 i § 2 podlega karze 
grzywny wymierzonej na zasadach i trybie określonym w 
prawie o wykroczeniach.

§ 5.
1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 

środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie 
i obowiązuje do dnia 10 stycznia 2001 roku.

2. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wojewoda Podkarpacki Zbigniew Sieczkoś
Ewa Szukała

W okresie od 16 września do 30 listopada 2000 r. Za- 
rząd Gminy odbył 6 posiedzeń. Głównym ich tematem 

były następujące sprawy:
	Ustalono na podstawie kryteriów § 16 regulaminu określa-

jącego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i 
za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagro-
dzenia i przyjętego klucza punktacji wysokość dodatków 
funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych 
gminy Brzostek.

	Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów przyjmo-
wanych do skracania stażu dla nauczycieli kontraktowych. 
Ustalono następujące kryteria:

- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 
pedagogicznym

- zatrudnienie na terenie gminy co najmniej 3 lata 
- aktualna wyróżniająca ocena pracy
- uzyskanie w tym okresie dodatkowych kwalifikacji
- uczestnictwo w różnych formach dokształcania i dosko-

nalenia
- udokumentowanie wymiernych efektów współpracy z 

rodzicami, samorządem lokalnym. 
	Zapoznano się z wnioskami dyrektorów szkół w sprawie 

zwiększenia budżetu ze względu na konieczność zakupu 
ręczników, środków czystości, pomocy dydaktycznych itp.

	Zaopiniowano pozytywnie wniosek w sprawie wydania 

zezwolenia na budowę domu mieszkal-
nego oraz garażu w Kamienicy Dolnej 
w terenie zalewowym.
	W związku z występującymi zadłu-
żeniami z tytułu czynszu za wynajem 
lokali lub gruntów postanowiono wy-
powiedzieć umowy najmu dla 4 osób.

	Omówiono materiały złożone przez kierowników podle-
głych jednostek do projektu budżetu na 2001 rok.

	Postanowiono ogłosić przetarg na wynajem wolnych 
lokali w Domu Ludowym w Bukowej oraz w Woli Brzo-
steckiej.

	Zaopiniowano pozytywnie 6 wniosków o zalesienie dzia-
łek we wsi Kamienica Dolna, Głobikówka, Gorzejowa, 
Przeczyca, Grudna Dolna.

	Podjęto uchwałę w sprawie opracowania projektu budżetu 
gminy Brzostek na 2001 rok. Aktualnie projekt ten został 
przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Prze-
wodniczącej Rady Gminy w Brzostku. Przed uchwaleniem 
budżetu na 2001 rok projekt ten będzie przedstawiony na 
posiedzeniach komisji celem zaopiniowania i wniesienia 
poprawek.

	Zapoznano się z koncepcją zagospodarowania działki 
zabudowanej obiektami Ośrodka Zdrowia w Brzostku z 
przeznaczeniem na działalność związaną z funkcjonowa-
niem Gimnazjum. Zarząd Gminy zaakceptował przedsta-
wioną koncepcję zlecając przystąpienie do prac.

	Rozpatrzono kilka wniosków o sprzedaż działek znaj-
dujących się w zasobie Mienia Komunalnego wyrażając 
zgodę na sprzedaż, skierowano wnioski pod obrady Sesji 
Rady.

(Dokończenie na str. 8)
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(Dokończenie ze str. 7)
	W związku negatywnym wynikiem z I przetargu na sprze-

daż działek: nr 306/1 o pow. 0,30 ha (działka budowlana), 
nr 306/2 o pow. 0,28 ha (działka rolno-leśna) położonych 
we wsi Smarżowa podjęto decyzję o ogłoszeniu II prze-
targu obniżając wartość działki nr 306/1 o 10%, a 306/2 
o 20% oraz postanowiono obniżyć wartość działki nr 86 
o pow. 0,27 ha położonej w Kamienicy Górnej i ogłosić 
negocjacje.

	Postanowiono utrzymać bonifikatę udzielaną przy sprze-
daży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Brzostek w wysokości:

- 20% kwoty jeśli nabywca uiszcza cenę nabycia jedno-
razowo w terminie 1-mca od dnia spisania protokołu 

uzgodnień
- 20% kwoty w przypadku sprzedaży wszystkich lokali 

znajdujących się w zbywanym lokalu 
	Zapoznano się z propozycją nazw ulic w Brzostku, które 

do tej pory nazw nie posiadały:
- Osiedle działek koło Cukierni: droga nr 2018/70 - ul. 

Księdza Piotra Niezgody, droga nr 2018/65 - ul. Józefa 
Jałowego, droga nr 2018/66 - ul. Teodora Furgalskiego, 
droga nr 2018/64 - ul. Mieczysława Woronieckiego.

- Na przedmieściu: droga nr 271/11 - ul. Towarzystwa 
Szkoły Ludowej, droga nr 870 - ul. Ks.Ostafińskiego 
(dawna Plebańska), droga nr 1126/11 - ul. Widok lub 
Jasna.

M. Dodolak

Wójt
Gminy
informuje

Wójt
Gminy
informuje

Szanowni Państwo!

Mija kolejny rok naszej działalności. Chcę Państwu  
przedstawić w skrócie zadania, które zostały wyko-

nane oraz plany gminy na najbliższą przyszłość. Rok ten 
charakteryzował się dużymi brakami środków finansowych, 
co niestety przekładało się na nasze możliwości działania. 
Jednak pomimo trudności udało nam się zrealizować część 
inwestycji ważnych dla naszej gminy. W roku bieżącym 
oddano do użytku:
– salę gimnastyczną w Januszkowicach wraz z zapleczem 

socjalnym oraz nowymi klasopracowniami, nowe pokry-
cie dachowe na budynku szkoły, elewację zewnętrzną, 
podjazdy i parkingi, a także boisko do piłki nożnej - koszt 
inwestycji wyniósł ponad 400 tys. złotych,

– wodociąg Brzostek - Zawadka Brzostecka o długości 
13 km i wraz z podłączeniem do sieci 98 gospodarstw 
domowych - wartość inwestycji 420 tys. złotych,

– chodnik Brzostek - Zawadka Brzostecka o długości 1000 
mb i wartości 80 tys. złotych,

– most w Grudnej Dolnej o wartości 130 tys. złotych (w 
tym: 100 tys. zł dotacji z Biura ds. Usuwania Skutków 
Powodzi),

– wyremontowane przystanki autobusowe (6 sztuk) przy 
drodze Pilzno - Jasło w miejscowościach: Zawadka Brzo-
stecka, Klecie, Bukowa - koszt około 30 tys. złotych,

– nowe przystanki autobusowe (5 sztuk) w miejscowoś-
ciach: Smarżowa, Januszkowice, Kamienica Górna,

– blisko 4 km nowych nawierzchni bitumicznych na drogach 
gminnych.

Ponadto ze środków Starostwa Powiatowego w Dębicy kosz-
tem 360 tys. złotych wykonano 900 mb drogi o nawierzchni 
bitumicznej w miejscowości Głobikówka.
 Równocześnie rozpoczęto realizację największej obecnie 
inwestycji w gminie, tj. kanalizacji miejscowości Brzostek 
z podłączeniem do oczyszczalni w Kleciach. Do tej pory 

wykonano około 30% planowanego zakresu robót. 
 W trakcie realizacji są następujące inwestycje: wodociąg 
Brzostek "Osiedle Gryglewskiego - przysiółek Okrągła" 
(termin zakończenia 30 maja 2001 r.), nadbudowa sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzostku (termin 
zakończenia 30 kwietnia 2001 r.), chodnik przy drodze 
krajowej w miejscowości Klecie.
 W trakcie przygotowania jest realizacja inwestycji oświa-
towych, których termin zakończenia przypada na rok 2001, 
tj. budowa gimnazjum w Brzostku i sali gimnastycznej w 
Nawsiu Brzosteckim.
 Wszystkie wymienione inwestycje wymagają zaangażo-
wania bardzo dużych środków finansowych przekraczających 
możliwości naszego budżetu. Koniecznością jest podjęcie 
wszelkich możliwych działań zmierzających do pozyskania 
dodatkowych środków, dlatego też należy skupić wszystkie 
siły w celu ich uzyskania.
 Trudności w realizacji budżetu w bieżącym roku wynikały 
z konieczności realizacji wprowadzonej w życie znoweli-
zowanej Karty Nauczyciela oraz niższych, niż planowane, 
wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Wypłata należnych nauczycielom podwyżek wynagrodzeń 
wymagała zaangażowania środków własnych, ponieważ 
budżet państwa nie w pełni zrekompensował gminie należne 
wydatki na ten cel. Należy w tym miejscu dodać, że jesteśmy 
wśród połowy gmin województwa podkarpackiego, które 
wywiązały się z tego zadania. Pomimo tych trudności należy 
w dalszym ciągu starać się realizować stojące przed nami 
zadania i z optymizmem patrzeć w przyszłość.
 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Tysiąclecia życzę wszystkim mieszkańcom gminy 
Brzostek dużo zdrowia, spokoju oraz radości na każdy dzień 
Nowego 2001 Roku.

Leszek Bieniek
 

Wszystkim mieszkańcom Opacionki i Januszkowic,  
a w szczególności Księdzu Kanonikowi Tadeu-

szowi Preisowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Marcinowi 
Szkoczowi wraz z pracownikami, radnym: Jerzemu 
Stasiowskiemu i Ryszardowi Chajcowi, sołtysom Bolesła-
wowi Pieniądzowi i Andrzejowi Mokrzyckiemu składam 
serdeczne podziękowania za pomoc przy budowie sali 
gimnastycznej w Januszkowicach oraz za przygotowa-
nie pięknej uroczystości związanej z oddaniem jej do 
użytku.

Wójt Gminy



Zjawisko istnienia gazet sublokal- 
nych ma w Polsce niespełna 10 

letnią tradycję. W naszej gminie licz-
ba tych mini gazet jest dość znaczna. 
Oprócz "Rocznika Brzosteckiego" i 
"Wiadomości Brzosteckich", były lub 
nadal są wydawane również gazetki pa-
rafialne. Od dłuższego czasu w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Kleciach 
ukazuje się szkolna "Plotka". Wraz z po-
wstaniem gimnazjów i wprowadzeniem 
w nich nauczania informatyki zaczynają 
w tych szkołach funkcjonować gazetki 
szkolne.
 Najstarszym z czasopism gimna-
zjalnych jest gazetka gimnazjum w 
Brzostku "Tu i teraz". Szkoda tylko, że 
tak mało w niej materiałów pisanych 
przez uczniów oraz nie wiadomo, kto 
gazetę tworzy i kto się nią opiekuje.
 W październiku 2000 r. ukazała się 
gazetka Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Januszkowicach "Lider", a w 
listopadzie tegoż roku gazetka gimna-
zjum w Siedliskach-Bogusz "Gimdziu-
pla".
 Ambitny tytuł januszkowickiej ga-
zetki stawia przed młodymi redaktorami 
duże wymagania i zmusza do ciągłego 
doskonalenia. Pismo zaskakuje bogatą 
szatą graficzną i objętością (20 str.). 
Opiekunem "Lidera" jest Katarzyna 
Pietrucha Nowak, redaktorem naczel-
nym - Tomek Słowik, w skład zespołu 

Rośnie konkurencja
redakcyjnego wchodzi jeszcze 7 innych 
uczniów.
 Najmłodsze pismo spośród gimna-
zjalnych gazetek wydaję się być najlep-
sze (zgodna ocena całej redakcji WB i 
nie tylko). Oryginalny tytuł, przejrzysta 
szata graficzna, zróżnicowana tematyka, 
przystępna cena. Wprowadzenie ceny to 
nie tylko dodatkowa edukacja ekono-
miczna, fakt ten świadczy o dojrzałości 
redakcji, która wie, że musi się starać 
o to by pismo nie zalegało półek oraz 
jest świadoma, że niczego w życiu nie 
ma za darmo. Jednak najważniejszym 
atutem pisma jest jego autentyczność 
Wszystkie materiały są pisane, bądź 
opracowane przez uczniów. Język jest 
jasny i prosty, a wypowiedzi prawdziwe. 
Podziwiać należy również opiekunów: 
Barbarę Smołę i Krzysztofa Dziedzica 
za profesjonalne zorganizowanie redak-
cji i prowadzenie zajęć przygotowaw-
czych do pracy dziennikarskiej wśród 
tak dużej liczby uczniów. Redaktorem 
naczelnym "Gimdziupli" jest Klaudyna 
Witek a zespół redakcyjny składa się 
z mniejszych zespołów redakcyjnych 
o dziwięcznych nazwach: Nastolatki, 
Gryzipiórki, Diabełki, Różyczki,Girls, 
Awangarda, Crazy, Szalone kaczki, 
Cykuta i Dragon.
 Rozbawiły Redakcję cytaty z zeszy-
tów - cytujemy za "Gimdziuplą":
	Ssaki różnią się od ludzi tym, że 

mogą latać i ćwierkać
	Jedną z kości czaszki jest kość poli-

tyczna.
	Zbyszko skoczył na konia, koń na 

Juranda i go zabił.
	Danusia dostaje list od ojca, że jest 

bardzo chory z powodu pożaru i jego 
sługa też...

	Jurand przybywa do Szczytna i stoi 
kopany i bity...

	Tato świecił latarką po krowie, ale 
mamy niestety nie znalazł.

oraz za "Liderem":
	Moja rodzina składa się z trzech osób 

i taty...
	Babcia wyleczyła się ziołami i umar-

ła.
	Łuski i śluz powodują, że ryba ma 

bardzo śliską sierść.
	Ojciec opiekował się matką, jak 

mógł. Codziennie sprawdzał, czy 
jeszcze oddycha.

	Słowianie mieszkali w domach z 
drewna, z których dym wychodził 
mniejszymi otworami, a Słowianie, 
większymi.

	Ludzie pierwotni nie mieli ubrań, 
nawet koszul, tylko otwory na prze-
puszczanie dymu.

	Ludzie pierwotni dysponowali bar-
dzo prymitywnymi narzędziami do 
zakładania rodziny.

Wszystkim uczniom, członkom redakcji 
szkolnych czasopism życzymy sukce-
sów i wytrwałości oraz zapraszamy do 
współpracy.

U. W. 

Zasady funkcjonowania podatku od  
towarów i usług w rolnictwie, leśni-

ctwie i rybołóstwie zostały określone w 
ustawie z dnia 20 lipca 2000r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz o podatku akcyzowym i ustawy o 
opłacie skarbowej. 
 Od 4 września br. nieprzetworzone 
produkty rolne opodatkowane zostały 
podatkiem VAT. Jednak jeśli rolnik 
pozostał ryczałtowcem to właściwie nic 
się dla niego nie zmieniło. Może sprze-
dawać swoje towary tak jak dotychczas 
bez wystawiania faktur, bez prowadzenia 
księgowości, bez rozliczania się z urzę-
dem skarbowym.
 Zryczałtowany zwrot podatku VAT 
polega na tym, że kwota ryczałtu (3% 
doliczone do ceny netto sprzedaży) jest 
wypłacana rolnikowi przez nabywcę pro-
duktów rolnych. Gdy rolnik ryczałtowy 

przeprowadza transakcję to kupujący 
wystawia fakturę VAT RR. Faktura ta 
powinna zawierać oświadczenie sprze-
dawcy produktów rolnych, że jest on 
rolnikiem ryczałtowym. Faktura wy-
stawiana jest w dwóch egzemplarzach, 
przy czym jej oryginał jest przekazywany 
sprzedawcy. Rolnik ryczałtowy ma obo-
wiązek przechowywania otrzymanej od 
nabywcy Faktury VAT RR przez okres 
5 lat, licząc od końca roku, w którym 
wystawiono fakturę. Przy takim sposo-
bie dokonywania transakcji kupujący 
przekazuje pieniądze na konto bankowe 
rolnika, nie może rolnikowi zapłacić 
bezpośrednio gotówką.   
 VAT na zasadach ogólnych jest formą 
bardziej skomplikowaną. Rolnik może 
zdecydować się na formę rozliczeń na 
zasadach ogólnych pod następującymi 
warunkami: jeżeli dokonał w poprzednim 

roku podatkowym sprzedaży nieprzetwo-
rzonych produktów rolnych z własnej 
produkcji o wartości przekraczającej 
20 000 zł, jeżeli prowadził przez okres 
co najmniej 3 kolejnych, pełnych m-cy, 
poprzedzających bezpośrednio miesiąc, 
od którego następuje rezygnacja z ry-
czałtowego zwrotu podatku VAT, dzien-
nej ewidencji sprzedaży towarów oraz 
jeżeli dokonał w urzędzie skarbowym 
zgłoszenia rejestracyjnego. Rolnik, który 
zrezygnował ze zwolnienia związanego z 
systemem ryczałtowego zwrotu podatku 
VAT może ponownie z niego skorzystać, 
ale dopiero po upływie 3 lat od daty re-
zygnacji ze zwolnienia.
Szczegółowe informacje na temat po-
datku VAT w rolnictwie zainteresowane 
osoby mogą uzyskać w punkcie informa-
cyjnym Urzędu Skarbowego w Dębicy.

na podstawie materiałów
WSS w Koninie

A. Zbaraża

Podatek VAT w rolnictwie
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Sprzedaż działek nr 306/1 o pow. 0,30 ha i 306/2 o pow. 
0,28 ha położonych w Smarżowej (w sąsiedztwie Ośrodka 
Zdrowia) stanowiących własność Gminy Brzostek w drodze 
II publicznego przetargu ustnego (licytacji).
 Działka nr 306/1 znajduje się w terenie zabudowy osadni-
czo - rolnej, w której preferuje się zabudowę mieszkaniową 
ekstensywną mieszaną z funkcją usługową lub wytwórczą, 
wymagającą pełnej izolacji od zabudowy zwartej. Działka 
znajduje się w sąsiedztwie obiektu podlegającego ochronie 
konserwatorskiej. Wszelkie prace należy wykonywać w 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 Działka nr 306/2 to w części teren upraw rolnych o pow. 
1100 m2 w pozostałej części leży w terenie usług zdrowia, 
dwór z XIX w. z parkiem. Prace na przedmiotowej działce 
należy wykonywać w uzgodnieniu z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków.
Ceny wywoławcze w/w działek wynoszą:
dz. nr 306/1 - 12.384,00 zł, dz. nr 306/2 - 6.788,00 zł 
 W licytacji mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
do dnia 11 grudnia 2000r do kasy Urzędu Gminy w Brzost-
ku. Licytacja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Brzostku 
w dniu 14 grudnia 2000r. o godz. 1000.
Sprzedaż działki nr 86 o pow. 0,27 ha położonej w Ka-
mienicy Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek w 
drodze negocjacji.
 Działka znajduje się w terenie upraw rolnych - adap-
tacja stała z możliwością przeznaczenia na trwałe użytki 
zielone w enklawach przylegających bezpośrednio do łąk 
i pastwisk. 
Cena wywoławcza działki wynosi 446,00 zł.
 Negocjacje odbędą się w Urzędzie Gminy w Brzostku 
w dniu 14 grudnia 2000r. o godz. 1100.
 Zainteresowani nabyciem działki mogą składać pisemne 
oferty w UG w Brzostku do dnia 14 grudnia 2000r.

Sprzedaż działki nr 516/9 o pow. 0,59 ha położonej w Siedli-
skach Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek w drodze 
negocjacji.
 Działka znajduje się w terenie upraw rolnych - adaptacja stała 
z możliwością zmiany przeznaczenia na trwałe użytki zielone w 
enklawach przylegających bezpośrednio do łąk i pastwisk. Dojazd 
do działki utwardzona drogą polną. Teren pochyły, trudny do 
uprawy mechanicznej. Przy lokalizacji nowych obiektów należy 
zwrócić uwagę na obszary osuwisk i procesów denudacyjnych.
 Cena wywoławcza działki wynosi 1.120,00 zł.
 Zainteresowani zakupem działki mogą składać pisemne zgło-
szenia w Urzędzie Gminy w Brzostku, pok.5.
Sprzedaż działek nr 46 o pow. 0,64 ha i 92 o pow. 0,24 ha po-
łożonych w Brzostku stanowiących własność Gminy Brzostek 
w drodze negocjacji.
 Działki znajdują się w terenie upraw rolnych - adaptacja stała 
z możliwością zmiany przeznaczenia na trwałe użytki zielone w 
enklawach przylegających bezpośrednio do łąk i pastwisk.
Ceny wywoławcze w/w działek wynoszą:
dz. nr 46 - 171,68 zł, dz. nr 92 - 560,08 zł
Zainteresowani zakupem w/w działek mogą składać pisemne 
zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Brzostku, pok.5.
Do sprzedaży przeznaczona jest też działka nr 359/8 o pow. 
1,23 ha położona w Brzostku stanowiąca własność Gminy 
Brzostek w drodze przetargu. 
 Działka znajduje się w terenie upraw rolnych - adaptacja stała z 
możliwością przeznaczenia na trwałe użytki zielone w enklawach 
przylegających bezpośrednio do łąk i pastwisk. Dojazd z polnej 
drogi gminnej.
Cena wywoławcza działki wynosi 9.769,00 zł. Wadium na działkę 
wynosi 977,00 zł.
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium do 
dnia 22 grudnia 2000r do kasy Urzędu Gminy w Brzostku. I pub-
liczny przetarg odbędzie się 27 grudnia 2000r. o godz. 10:00.

W Ó J T  G M I N Y  B R Z O S T E K  O G Ł A S Z A
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2 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkół  
im. Jana Pawła II w Brzostku odbył się 

już trzeci Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy w 
Brzostku.
 W związku z reorganizacją szkół w tego-
rocznym turnieju wzięła udział rekordowa 
liczba drużyn i zawodników. Turniej roz-
grywano w dwóch kategoriach: gimnazjów 
i szkół podstawowych. 
 Drużyny wystawiły: gimnazjum w 
Brzostku - 3 drużyny - opiekun - J. Berek, 
gimnazjum Siedliska-B. - 2 drużyny - opie-
kun K. Dziedzic, gimnazjum Januszkowice 
- 1 drużyna - opiekun A. Gałuszka, Klub 
Sportowy "Błękitni" Nawsie B. - 1 drużyna 
- opiekun Z. Rogowska.
 Drużyny rozegrały następujące mecze, 
które zakończyły się przedstawionymi re-
zultatami: 1) Januszkowice - Siedliska I 2:1, 
2) Siedliska II - Nawsie 1:5, 3) Brzostek B 
- Brzostek A 4:3, 4) Siedliska I - Siedliska 
II 8:2, 5) Januszkowice - Nawsie 0:2, 6) 
Brzostek B - Brzostek C 4:2, 7) Brzostek C - 

Siedliska I 1:1 (rzuty karne 0:2), 8) Brzostek 
A - Januszkowice 3:0, 9) Nawsie - Brzostek 
B 0:4, 10) Siedliska - Brzostek A 0:5, 11) 
Brzostek A - Nawsie walkower 3:0
Ostateczne wyniki kwalifikacji:
I miejsce - Brzostek B
II miejsce - Brzostek A
III miejsce - Nawsie
IV miejsce - Siedliska I
V miejsce - Brzostek C
VI miejsce - Januszkowice
VII miejsce - Siedliska II
 W kategorii drużyn szkół podstawowych 
w turnieju udział wzięły drużyny:
1.SP Brzostek - opiekun Zofia Ramut
2.SP Nawsie Brz. - opiekun Z. Rogowska
3.SP Siedliska-B. - opiekun J. Konopacki
4.SP Kamienica D. - opiekun A. Porębski
5.SP Smarżowa - opiekun Leszek Mindur
6.LKS Brzostowianka - op. P. Krajewski
Drużyny rozegrały 9 meczów, które zakoń-
czyły się wynikami:
1.Siedliska - Brzostek 0:2
2.Brzostowianka - Smarżowa 8:0
3.Kamienica - Nawsie 5:0
4.Brzostek - Brzostowianka 0:5
5.Nawsie - Siedliska 2:1
6.Siedliska - Smarżowa 3:1
7.Nawsie - Brzostek 1:2

8.Brzostowianka - Kamienica 6:1
9.Brzostek - Kamienica 2:3
Ostatecznie tabela końcowa przedstawia się 
następująco:
I miejsce - LKS Brzostowianka
II miejsce - SP Kamienica Dolna
III miejsce - SP Brzostek
IV miejsce - SP Nawsie Brzosteckie
V miejsce - SP Siedliska-Bogusz
VI miejsce - SP Smarżowa
 Pierwsze drużyny w obu kategoriach 
otrzymały puchary, a wszystkie biorące 
udział  piłki nożne. Królami strzelców zostali 
w kategorii: gimnazjów - Mateusz Siciak z 
Siedlisk-B. - 8 bramek, szkół podst. - Radek 
Wojnarowski - 9 bramek.
 Podsumowując wyniki sportowe turnieju 
warto podkreślić wysoki poziom większości 
meczów oraz coraz bardziej wyrównany 
poziom drużyn. Odnotować należy kolejny 
sukces drużyny z Kamienicy Dolnej, małej 
liczebnie szkoły, która nie posiada sali gim-
nastycznej.
 Organizatorami Turnieju byli pracownicy 
Centrum Kultury i Czytelnictwa, w sędziowa-
niu pomagali im J. Sarnecki i A. Żygłowicz. 
Organizatorzy dziękują Dyrekcji Zespołu 
Szkół w Brzostku za użyczenie sali.

aa

Trzeci turniej 
Mikołajkowy
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Szkoła
Uczniowie 

przeprowadzający 
akcję

Opiekun 
akcji

Liczba 
uczniów 
w szkole

Liczba 
monet

Suma 
w zł

SP Brzostek
M. Kolano, K. 
Piekarczyk, E. Baran, 
K. Krajewska, P. Kłęk

Lidia Zając 515 7 401 268,97 0,52

SP Kamie- 
nica D.

N. Grotkowski, P. 
Gibek, F. Belcik

Lucyna 
Bulsa 58 1 718 72,96 1,26

SP 
Nawsie B.

A. Balasa, A. Zaranek, 
A. Zięba

Maria 
Szczepanik 115 1 810 79.27 0,69

SP 
Przeczyca

M. Dziedzic, K. 
Kolbusz, K. Kukla, J. 
Gil, M. Strojek

Joanna 
Przewoźnik 143 17 000 170,00 1,19

SP 
Siedliska-B.

A. Kudłacz, 
B. Straciło, P. 
Korasadowicz

Joanna 
Nykiel 205 3 112 128,79 0,63

SP 
Smarżowa

K. Wójtowicz, I. 
Kurcz, P. Prokuska, P. 
Kmiecik

Anna 
Lechwar 87 676 41,28 0,47

Gimnazjum 
Siedliska-B.

M. Piekarczyk, E. 
Dachowska, M. Papier

Jolanta 
Socha 175 1 143 82,06 0,47

Góra grosza w gminie Brzostek
W ogłoszonej w listopadzie 2000 r. przez Towarzystwo "Nasz Dom" ogólno- 

polskiej akcji zbierania monet na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, wzięli 
udział uczniowie z sześciu szkół podstawowych i jednego gimnazjum. 

 Uczniowie biorący udział w tej akcji zebrali wspólnie 843,33 zł, na które złożyło 
się 32 860 monet.

aa

Ogólnopolski Plener
Malarski pod hasłem: 
"Z doliny Wisłoki - Brzostek 2000"
7 października br. w Domu Kultury w Brzost- 

ku odbył się wernisaż poplenerowej wystawy 
I Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego "Z doliny 
Wisłoki - Brzostek 2000". 
 Na otwarciu wystawy zaproszeni goście oraz 
uczestnicy pleneru mogli podziwiać piękne 
krajobrazy, pejzaże oraz architekturę Brzostku 
i okolic, przeniesioną w mistrzowski sposób 
na papier. Uczestnikami pleneru byli: Monika 
Dańko z Krakowa, która pracuje w Wytwórni 
Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, Cze-
sław Gałużny z Sosnowca, który uczestniczył w 
ponad 100 wystawach na całym świecie (m.in. 
w ARTEXPOS 98 w Nowym Jorku), Greta 
Grabowska - absolwentka ASP w Gdańsku, 
Maria Idziak z Koszalina, Marian Marciniak z 
Włocławka, Małgorzata Mianowska - czołowa 
ilustratorka w wielu polskich wydawnictwach, 
Andrzej Konieczny z Gdyni - uczeń profesora 
Guttfelda z Torunia laureat międzynarodowych 
wystaw m.in. w Paryżu, Ryszard Kucab - jeden 
z wybitniejszych polskich pastelistów, Franci-
szek Szczerbiński - absolwent ASP w Krakowie. 
Wszyscy uczestnicy pleneru przekazali na rzecz 
galerii w Domu Kultury w Brzostku po dwie pra-
ce. Mnie osobiście najbardziej podobał się obraz 
Marii Idziak przedstawiający kapliczkę na rozsta-
ju dróg oraz obraz Małgorzaty Mianowskiej.
 I chociaż podzielone są zdania na temat plene-
ru, to uważam, że jest to duża promocja dla gminy 
Brzostek. Nie chcę się wypowiadać na temat 
komentarzy, ale uważam, że gmina Brzostek dużo 
zyskała. Dziękuję władzom gminy za przychylne 
i pozytywne podejście do sprawy.

K. Papciak

Międzypowiatowy Turniej 
w Piłce Siatkowej o Puchar 
Wójta Gminy Frysztak

W dniu 28 października br. we Frysztaku od- 
był się Międzypowiatowy Turniej w Piłce 

Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Frysztak. W 
turnieju wzięły udział drużyny amatorskie z po-
wiatów: brzozowskiego, dębickiego, jasielskie-
go, krośnieńskiego, ropczycko-sędziszowskiego 
i strzyżowskiego. Naszą gminę reprezentowała 
drużyna w składzie: Artur Majewski, Leszek Pro-
kuski, Jan Gajda, Kazimierz Papciak, Waldemar 
Sztogrin. Pucharu wprawdzie nie zdobyliśmy 
- przypadł on w udziale "niegościnnym gospo-
darzom" ale stanowiliśmy w miarę zgrany zespół 
i nawiązaliśmy równorzędną walkę z bardzo 
dobrymi drużynami z sąsiednich powiatów.
Składam serdeczne podziękowania dla drużyny 
za godne reprezentowanie Brzostku.

K. Papciak

Kościelna działalność charytatyw- 
na jeszcze w starożytności chrześ-

cijańskiej stworzyła instytucję spo-
łeczną - szpital. W Polsce instytucje te 
znane były już od XII w. Pod koniec 
XVI stulecia prawie wszystkie miasta 
posiadały szpitale. W związku z pogor-
szeniem się sytuacji materialnej ludno-
ści w XVII i XVIII w. rozbudowywano 
parafialne szpitalnictwo kościelne rów-
nież w parafiach wiejskich. W 1772 r. w 
diecezji tarnowskiej istniało 137 szpi-
tali kościelnych1. Celem szpitali dla 
ubogich było "gromadzenie i otaczanie 
opieką chorych, nędznych i w słabości 
zdrowia pozostających"2. Dom taki 
musiał istnieć w parafii siedliskiej dużo 
wcześniej przed rokiem 1749 skoro w 
tym właśnie roku Jordan Stojowski 
postanowił wznieść nowy dom szpitala 
dla ubogich pod gontowym dachem na 
plebańskim polu. Poprzedni zniszczył 
upływ czasu. O funkcjonowaniu szpi-
tala ubogich już w XVII w. świadczy 
pierwszy zapis na rzecz lokatorów, 
który pochodzi z roku 1683, kiedy 
to Prus Szumanczowski zapisał 14 
florenów polskich od sumy 200 flo-
renów, ubezpieczonych na dobrach 
wsi Grudna Górna w poniedziałek w 
święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
na zamku w Bieczu. Drugi zapis w 
wysokości 35 florenów od sumy kapi-
tału 500 florenów zabezpieczonych na 

dobrach Siedliska Górne i Zawadka 
Brzostecka przez Jan Franciszka Trze-
cieskiego, pochodzi z roku 1708 r. W 
zamian za utrzymanie pensjonariusze 
domu mieli obowiązek sprzątania, za-
miatania kościoła, dzwonienia. Mimo 
nazwy "szpital ubogich" instytucje te 
miały charakter domów dla starców i 
przytułków dla ubogich.
Pod koniec XIX w., na mocy rozpo-
rządzenia z 28. V. 1868 r. odebrano 
szpital ubogich spod zwierzchności 
proboszcza i przekazano 28. X. 1868 r. 
miejscowej, siedliskiej zwierzchności 
gminnej w osobach Grzegorza Godziń-
skiego - siedliskiego wójta i Stanisława 
Piekarczyka jego zastępcy.
Ówczesny proboszcz ks. Jan Jurczak 
zrobił zastrzeżenie, iż ubodzy szpitalni, 
na mocy istniejącego od niepamięt-
nych czasów zwyczaju jak również z 
uwagi, że grunt szpitalny pochodzi z 
nadania kościelnego, powinni nadal 
pełnić posługi kościelne. Niestety w 
zbiurokratyzowanej strukturze admi-
nistracyjnej c.k. szpital w niedługim 
czasie zakończył swój żywot.

Urszula Wojnarowska

Szpital ubogich

1 Czesław Dudka, Rzepiennik z dziejów 
parafii, Rzepiennik Suchy 1997, s. 43
2 Stanisław Wróbel, Tarnów w XVII i 
XVIII w., w Tarnów - Dzieje miasta i 
regionu. Tarnów 1981 r., s.420
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Szkoły w naszej gminie
Gorzejowa
c. d.

1 września 1961r. pamięta większość  
mieszkańców Gorzejowej, gdyż jest to 

data oddania do użytku nowego budynku 
szkoły - Pomnika Tysiąclecia Państwa 
Polskiego. W budowę szkoły zaangażowa-
nych było wiele osób, spośród nich należy 
wymienić ówczesnego sołtysa wsi Gustawa 
Zdziarskiego, z którego inicjatywy zmienio-
no pierwotny projekt budowy i dobudowano 
poddasze, uzyskując przez to dodatkowo 
dwie klasy i mieszkanie nauczycielskie. 
Osobami wspierającymi budowę szkoły byli: 
Jan Rusiniak, Wojciech Szczepanik, Józef 
Kluza i Józef Dziedzic.
 Nowy budynek szkolny 
położony na malowniczym 
wzgórzu powyżej starej szkoły 
w centrum wsi był duża chlubą 
jej budowniczych. Posiadał 6 
izb lekcyjnych, dość szeroki 
korytarz, na którym odbywały 
się lekcje wychowania fizycz-
nego. Na zewnątrz szkoły wy-
budowano ustępy dla dziewcząt 
i chłopców. W starym budynku 
szkoły urządzono pracownię 
zajęć praktyczno - technicz-
nych i pomieszczenie biblio-
teczne.
 W 1962r. do szkoły uczęszczało 152 ucz-
niów. Pracowali w niej: kierownik Edward 
Leśniak, jego żona Czesława, Wilhelmina 
Modelska, Emilia Bączek, Maria Hołowicka 
i Kazimiera Surdel.
 Po odejściu ze szkoły państwa Leśniaków 
rozpoczął pracę na stanowisku kierownika 
pracujący tu od 1968r. Antoni Krajewski. W 
1963r. w zastępstwie za przeniesioną do Kle-
ci panią Kazimierę Surdel przychodzi żona 
kierownika pani Kazimiera Krajewska. 
 Od września 1966r., czyli daty objęcia 
kierownictwa szkoły przez pana A. Kra-
jewskiego, zauważa się dużo pozytywnych 
zmian w pracy szkoły, przede wszystkim 
następuje uzdrowienie klimatu szkoły i 
nawiązanie współpracy ze środowiskiem 
lokalnym. Po raz pierwszy szkoła w Gorze-
jowej podnosi swój poziom organizacyjny 
do poziomu szkół miejskich do 231 godzin 
ucznia i 7 nauczycieli na pełnych etatach.
 W latach sześćdziesiątych datuje się 
największą chyba liczbę zakupionych 
pomocy naukowych, mebli i wyposażenia 
pracowni zajęć praktyczno - technicznych. 
Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół dzieci 
organizuje się na czas wzmożonych prac po-
lowych "dziecińce", czyli letnie wypoczynki 
dzieci połączone z dożywianiem. W 1968r. 
w wyniku usilnych starań kierownika szkoły 
oraz mobilizacji przez szkołę środowiska, 

które z własnych funduszy opłaciło geologa, 
komplet dokumentacji technicznej, pokryło 
koszty instalacji wodno - kanalizacyjnej 
oraz hydroforni zainstalowanej w budynku 
Ziaji Apolonii, "po raz pierwszy z kurków 
szkolnych polała się woda". Do tej pory 
donoszono ją do szkoły wiadrami. Do in-
nych inwestycji z tych lat należy wymienić 
ogrodzenie działki szkolnej i znów duże 
zaangażowanie mieszkańców wsi, gdyż jak 
wspomina pan kierownik A. Krajewski w 
kronice szkolnej "żwir społecznie woziło 
25 furmanek". Wyremontowano również 
budynek starej szkoły i obok pracowni zajęć 
praktyczno - technicznych wygospodarowa-
no mieszkanie nauczycielskie, gdzie później 
mieszkały panie: Maria Kalinowska, Alina 
Śliwa, Stanisława Zagórska.

 W okresie dziewięcioletniej pracy na 
stanowisku kierownika szkoły pana A. 
Krajewskiego zanotowano największą licz-
bę uczniów w szkole przekraczającą 200. 
Kronika notuje wiele imprez szkolnych 
przygotowanych przez Komitet Rodzicielski 
takich jak: "Choinka Noworoczna", "Dzień 
Nauczyciela", "Święto Kobiet" wspierane 
dobrze przygotowanymi występami dzieci. 
W kronice znajdują się zdjęcia z częstych w 
tych latach wycieczek szkolnych. Na uwagę 
zasługują tu również dobre lokaty szkoły 
w zmaganiach konkursowych występów 
artystycznych dzieci. Uzdolniona muzycznie 
pani Kazimiera Krajewska prowadziła w 
szkole chór oraz zespół taneczny. Jej prace 
i zaangażowanie po latach miło wspominają 
dawni jej uczniowie.
 26 X 1975r. odbyło się uroczyste po-
żegnanie dyrektora A. Krajewskiego, który 
objął stanowisko dyrektora Zbiorczej Szkoły 
Gminnej w Brzostku i tam przeniósł się 
wraz z żoną. "Ze łzami w oczach i wyra-
zami dużej wdzięczności żegnali rodzice i 
dzieci kilkuletniego dyrektora placówki i 
jego żonę" pisze w kronice M. Hołowicka  
- kolejny dyrektor szkoły w Gorzejowej. 
Jako wspaniałego matematyka wspominają 
go do dziś jego uczniowie. Pani Krystyna 
Kluza nauczyciel matematyki ze wzrusze-
niem nieraz opowiada o swoim matematyku, 

który w pewnej części sprawił, że i ona nim 
została.
 Od roku 1975 dyrektorem szkoły była 
Maria Hołowicka. Na tym stanowisku pra-
cowała 15 lat. W latach 1982/83 zastępowała 
ją pani Maria Zdziarska wieloletnia nauczy-
cielka Szkoły w Gorzejowej. M. Hołowicka 
była kontynuatorem dobrych tradycji szkoły, 
przywiązywała dużą wagę do poziomu 
nauczania i wychowania, o czym świadczy 
choćby zamieszczony w kronice fragment 
gazety z 1979r., w którym umieszczono 
sprawozdanie wizytatorów tarnowskiego 
Kuratorium Oświaty i Wychowania z ba-
dania efektów nauczania w 50 wybranych 
szkołach, z których cztery wyróżniono, a 
spośród nich Gorzejową. Pracujący z nią 
nauczyciele wspominają była panią dy-
rektor jako osobę bardzo zdyscyplinowaną 
i czuwającą nad dyscypliną w pracy, ale 
serdeczną i bardzo oddaną sprawie dzieci i 
młodzieży.

 20 VIII 1980r. władze gmin-
ne wydały decyzję o dowozie 
dzieci z Głobikówki (kl. IV 
- VIII) i tak nasza szkoła do 
czasu oddania szkoły w Sied-
liskach - Bogusz została szkołą 
zbiorczą.
 Po odejściu na emeryturę 
byłego dyrektora zostałam 
jego zastępcą z wyboru przez 
Radę Pedagogiczną, a później 
w drodze konkursu na to stano-
wisko. 
 W 1990r. zmienia się nadzór 
dydaktyczny nad szkołami, 

dotychczasowych Dyrektorów Gminnych 
zastępuje Delegatura Zamiejscowa w Dębi-
cy. Obsługę finansową szkół nadal sprawuje 
GZEAS.
 Ku wielkiemu zadowoleniu rodziców do 
szkoły wraca religia. Dzieci z małego wybu-
dowanego przez rodziców punktu kateche-
tycznego na działce Stanisława Zdziarskiego 
(i z dobrej woli przez niego administrowa-
nego) wracają do szkoły, aby mieć religię 
jako nie mniej ważny przedmiot od innych 
w podziale godzin. Grono nauczycielskie 
powiększa się o księdza proboszcza Jana 
Kulasa. Zmienia się obrzędowość szkoły i 
naukę rozpoczyna i kończy się modlitwą, rok 
szkolny i jego zakończenie Mszą świętą w 
kościele, tak jak za dawnych lat do 1950r.
 Szkoła od kilku lat oczekuje na za-
twierdzony przez Kuratorium Oświaty w 
Tarnowie remont kapitalny szkoły. Pogar-
szają się warunki pracy szkoły, rozlatują się 
trzydziestoletnie piece i kominy, niekiedy 
brakuje wody, gdyż wyeksploatowany hy-
drofor często się psuje. W martwym punkcie 
utknął rozpoczęty w 1986r. remont i rozbu-
dowa starej szkoły. Przecieka dach pokryty 
dachówką, załamują się podłogi. Ten stan 
rzeczy zbliża rodziców i nauczycieli naszej 
szkoły we wspólnym dążeniu do poprawy 
warunków pracy w szkole. I tak się zaczęło. 
W 1991r. wykonano remont i wymianę 
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instalacji elektrycznej. Jesienią tego samego 
roku za środki wygospodarowane przez Ko-
mitet Rodzicielski wykupiono miejsce pod 
studnię dla szkoły u pani DanutyCzyż. Rury 
do wodociągu zostały przekazane z Urzędu 
Gminy w Brzostku. Rodzice na apel szkoły 
odpowiedzieli wielkim zaangażowaniem. 
Zbudowano wodociąg o długości 800 mb. 

Prace ziemne wykonali rodzice pomimo 
słotnej jesieni w bardzo krótkim czasie.
 Rozpoczęta gazyfikacja wsi zrodziła 
nowe marzenia na zmianę ogrzewania. 
Problem był wielki sporządzony projekt 
ogrzewania starej i nowej szkoły przewi-
dywał ich połączenie i budowę wspólnej 
kotłowni. Pierwsze starania nie powiodły 
się. Wniosek złożony w Tarnowie został 
odrzucony - w tych latach nie ogrzewano 
jeszcze budynków użyteczności społecz-
nej z kotłowni gazowych. Po roku starań 
w OJG Kraków udaje się nam uzyskać 
dokumentację na zaadoptowanie piwnic 
po węglu na kotłownię gazową. W 1992r. 
wykonano instalację CO w obydwu budyn-
kach szkoły. Stało się to możliwe jednak 
przy dużym wsparciu mieszkańców wsi, 
którzy na zebraniu wiejskim podjęli de-
cyzję o przekazaniu wszystkich swoich 
środków na rzecz szkoły. Pierwsza rata 
przekazana na remont kapitalny szkoły po 
wizycie pracowników KO była tak mała, 
że nie przekraczała środków uzyskanych 
z Rady Sołeckiej. Finansowanie remontu 
szkoły przez KO Tarnów zostało przerwane 
w styczniu 1993r. decyzją przejęcia szkół 
przez Urząd Gminy w Brzostku. 
 Zaniepokojeni remontem szkoły już w 
styczniu 1993r. zwołujemy nadzwyczajne 
posiedzenie Rady Pedagogicznej, na które 
zapraszamy przedstawiciela Delegatury 
Zamiejscowej KO oraz przewodniczącego 
Rady Gminy pana Wiesława Stanaszka, któ-
ry wprowadza nas w nową rzeczywistość 
i wyjaśnia nam wiele spraw związanych z 
przejęciem szkół przez samorząd terytorial-
ny. Pełni nadziej na lepsze przystępujemy 

do dalszych prac, ale ciągle systemem 
gospodarczym przy darmowej robociźnie, 
gdyż pieniędzy ciągle brak. W przerwie 
świątecznej w kwietniu 1993r. zastępujemy 
zgrzybiałe podłogi cementowymi wylewka-
mi PCV. Wszystko robią rodzice. Materiały 
budowlane są płacone przez Urząd Gminy. 
Po wakacyjnym odmalowaniu szkoły i 

częściowy uzupełnieniu mebli w klasach 
od września 1994r. rozpoczyna się budowa 
ubikacji i szatni w zaadoptowanych piwni-
cach po węglu. W następnych latach udaje 
się nam wyremontować dach i wymienić 
dachówkę na blachę oraz wykonać elewację 
zewnętrzną budynku, wyremontować okna, 
wymienić zewnętrzną stolarkę drzwiową.
 Poprawa warunków w szkole rodzi nowe 
plany. Brak sali gimnastycznej i kuchni po-
woduje, że wznawia się remont starej szko-
ły. W miejscu mieszkania dla nauczycieli i 
pracowni zajęć praktyczno - technicznych, 
oraz w przybudówce powstaje zastępcza 
sala gimnastyczna, przy niej łazienki dla 
dzieci oraz kuchnia szkolna i sala dla dzieci 

sześcioletnich. Rusza kuchnia i dożywianie 
dzieci. Każde nowe przedsięwzięcie rodzi 
nowe potrzeby. Tak więc szkoły połączono 
chodnikiem i położono asfalt na szkolnym 
podwórku, aby dzieci bez zmiany obuwia 
mogły dotrzeć na dwóch przerwach na 
obiad.
 Nie sposób wymienić dalszych potrzeb 
szkoły w zakresie poprawy tak warunków 
lokalnych jak również edukacyjnych na 
najbliższą przyszłość. Reasumując nasze 
zmagania na uwagę zasługuje fakt, że 
wspólne dążenie rodziców, nauczycieli, 
pracowników Urzędu Gminy zbliżają lu-
dzi do siebie i sprawiają, że można zrobić 
wiele.
 Obecnie nasza szkoła posiada nie tylko 
dobre warunki lokalne, ale zapewnia dzie-
ciom wysoki poziom nauczania dyscyplinu-
jąc wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. 
(92% nauczycieli posiada wykształcenie 
wyższe magisterskie). W bieżącym roku 
szkolnym spośród uczących 12 nauczycieli 
dziewięciu wzbogaca swoje kwalifikacje 
na kursach lub studiach podyplomowych. 
Dzieci od klasy pierwszej uczą się języków 
obcych. Mamy nauczycieli j. niemieckiego, 
j. angielskiego i j. rosyjskiego. O wyborze 
języka obcego dzieci będą decydować ro-
dzice. Oferujemy dzieciom zajęcia teatralne 
w dwóch grupach wiekowych. Dzieciom 
"specjalnej troski" jesteśmy w stanie zor-
ganizować właściwe im nauczanie gdyż 
szkoła dysponuje nauczycielami kwalifiko-
wanymi do takiej formy pracy. 97% dzieci 
korzysta z obiadów w stołówce szkolnej 
z czego większość posiada refundację z 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Szkoła jest otwarta na wszelkie pozytywne 
zmiany w jej organizacji, oczekuje dalszej 
dobrej współpracy ze środowiskiem, no-
wych ciekawych propozycji, a szczególnie 
tych, które prowadzić będą do poprawy 
bazy szkoły i wzbogacenia jej usługi edu-
kacyjnej.

Halina Dziedzic

Absolwenci kl. VIII w roku szkolnym 1966/67 wraz z całym gronem nauczycielskim.
Od lewej siedzą: E. Bączek, M. Rak, wychowawca kl. VIII K. Krajewska, kier. szk.  
A. Krajewski, M. Czyż, M. Hołowicka.

Uczestnicy wycieczki do Krakowa-Wieliczki. Od lewej siedzą: Jan Konopacki, Antoni 
Krajewski - kierownik szkoły i Helena Szczepanik - przew. Komitetu Rodzicielskiego
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Wyrażam serdeczne podziękowania  
wszystkim, którzy uczestniczyli  

w pogrzebie mojej mamy

ś. p. Zdzisławy Skocz
oddając ostatnią posługę zmarłej

Marcin Skocz

W dniu 26 października 2000r.w  
Brzostku powstało Koło Te-

renowe Towarzystwa Walki z Kale-
ctwem. Na pierwsze Walne Zebranie 
TWK licznie przybyli członkowie oraz 
przedstawiciele władz lokalnych gminy 
wraz z ks. Proboszczem Parafii Brzo-
stek. Honorowymi gośćmi byli: 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem 
z Rzeszowa Henryk Waszkowski 
oraz Sekretarz Oddziału Bogusław 
Wróbel. Hasłem Towarzystwa zo-
stała sentencja "Razem, wspólnie 
raźniej i łatwiej". 
 Inicjatorką powstania organi-
zacji skupiającej osoby niepeł-
nosprawne w naszej gminie jest 
Pani Maria Kurcz, pracująca w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Brzostku. Swoją chary-
zmą i zaangażowaniem skupiła 51 
członków Towarzystwa. W czasie 
spotkania odbyły się demokratycz-
ne wybory Zarządu koła jak również 
Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu 
Koła wchodzą: Maria Kurcz - prezes, 
Marzena Kolbusz - sekretarz, Jan Król 

- skarbnik oraz członkowie zarządu 
- Wanda Wesołowska i Zofia Grodzka.
W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: 
Adama Płaziaka - przewodniczący oraz 
dwóch członków - Jadwigę Serwińską i 
Wiesławę Łukasik.
 W dalszej części toczyła się rzeczo-

wa dyskusja członków Towarzystwa na 
temat ich problemów i oczekiwań. W 
swym programie działania Towarzy-
stwo ma na celu:

- zrzeszenie osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin z terenu naszej gminy, 

- kształtowanie postawy życzliwości i 
tolerancji w środowisku społecznym 
dla osób inaczej sprawnych,

- popularyzowanie wiedzy o proble-
matyce związanej z niepełnospraw-

nością,
- ukazanie osób niepełnosprawnych 
jako integralnej części społeczeń-
stwa, 
- pomoc organizacyjna i materialna 
najbardziej potrzebującym,
- uświadamianie o prawach i przy-
wilejach przysługujących osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzi-
nom,
- współpracę z organizacjami za-
angażowanymi w pracę na rzecz 
niepełnosprawnych.
 Ustalono, że następne spotka-
nie odbędzie się w grudniu. Będzie 
to spotkanie świąteczne - grudzień 
jak wiadomo to czas na prezenty...

 Osobom, które mogą nas wspomóc 
finansowo z góry serdecznie dziękuje-
my.

Marzena Kolbusz

Terenowe Koło Towarzystwa Walki
z Kalectwem w Brzostku

Droga do niepodległości
Pod takim hasłem obchodzono w Brzostku 82 rocznicę  

odzyskania niepodległości. Obchody rozpoczęły się Mszą 
św. celebrowaną przez proboszcza ks. Czesława Szewczyka. 
Zarówno Mszę jak i uroczysty przemarsz pocztów sztanda-
rowych ulicami Brzostku uświetnił występ orkiestry dętej 
OSP w Żurowej prowadzonej przez p. Tadeusza Wróbla. W 
trakcie przemarszu w miejscach pamięci narodowej złożono 
wiązanki kwiatów oraz zapalono symboliczne znicze. 
 W sali Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyła się uro-
czysta akademia, w której wzięły udział: władze gminy i 
powiatu, radni, księża z miejscowej parafii, kombatanci 
zrzeszeni w ZKiBWP, sołtysi, nauczyciele miejscowych 
szkół oraz mieszkańcy Brzostku. Uroczystość rozpoczął 
okolicznościowym przemówieniem Wójt Gminy p. Leszek 
Bieniek. Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Brzostku przedstawiła widowisko artystyczne "Droga do 
niepodległości" wyreżyserowane przez p. Teresę Młyniec 
oraz p. Grzegorza Grzesiakowskiego. Słowo i muzyka dobrze 
komponowały z ciekawą i pomysłową scenografią tworząc 
wspaniałe widowisko artystyczne dające wiele niecodzien-
nych wrażeń i przeżyć, które zapewne na długo zapiszą się 
w pamięci widzów.

Elżbieta Michalik

P o d z i ę k o w a n i e
 Zarząd Koła Terenowego Towarzystwa 
Walki z Kalectwem w Brzostku serdecznie 
dziękuje wszystkim sponsorom z terenu 
naszej gminy za wsparcie finansowe oraz 
pomoc w naturze na zorganizowanie 
upominków mikołajowych dla osób nie-
pełnosprawnych.
 W dniu 6. XII. 2000 r. została nadana 
w Radiu Rzeszów piosenka Celin Dion z 
dedykacją dla sponsorów.
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W pierwszym półroczu 2000 r. w woj.  
podkarpackim zgłoszono do Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
539 wypadków przy pracy rolniczej, uznano 
za wypadek 500, jednorazowe odszkodo-
wania przyznano w 288 wypadkach (212 
wypadków - brak stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu).
 Przyczyny wypadków były następujące: 
upadek osób (184), uderzenie, przygnie-
cenie, pogryzienie przez zwierzęta (24), 
pochwycenie i uderzenie przez ruchome 
części maszyn i urządzeń (16), zetknięcie 
się z ostrymi narzędziami ręcznymi i inny-
mi ostrymi przedmiotami (20), uderzenie, 
przygniecenie przez materiały i przedmioty 
transportowane mechanicznie lub ręcznie 
(12), upadek przedmiotów (9), przejecha-
nie, uderzenie, pochwycenie przez środek 
transportu w ruchu (8), działanie skrajnych 
temperatur (2), inne przyczyny (13).
 Aby zmniejszyć wypadkowość w rolni-
ctwie, w 1999 r. został zorganizowany przez 
Państwową Inspekcję Pracy w Rzeszowie 
konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, higienie 
i prawie pracy dla uczniów szkół rolniczych 
byłego woj. rzeszowskiego. W roku bieżą-
cym konkurs objął wszystkie szkoły woj. 
podkarpackiego, w tym naszą, tzn. Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Z 
każdej szkoły rolniczej (jest ich 24 w wo-
jewództwie) do konkursu stanął 1 uczeń, 
najlepszy znawca zagadnień z dziedziny 
bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy.
 W celu wyłonienia tego jednego, opra-
cowałam regulamin konkursu szkolnego, 
dwuetapowego. Informację o konkursie 
ogłosiłam w szkolnej gazetce "Plotka", w in-
ternecie na stronie dotyczącej naszej szkoły 
oraz przez radiowęzeł szkolny, wspólnie z 
uczniami kl. III ZSZ - Sebastianem Kujaw-
skim i Dariuszem Jędrzejczykiem wykona-
liśmy gazetkę ścienną o tematyce bhp. W 
pierwszym etapie konkursu udział wzięło 
159 uczniów z 7 starszych klas różnych 
typów szkół. Konkurs polegał na rozwią-
zaniu testu składającego się z 25 pytań z 
różnych dziedzin, jak: bezpieczeństwo pracy 
maszynami, praca ze zwierzętami, transport 
płodów rolnych ręczny i mechaniczny, er-
gonomia, fizjologia pracy, higiena, prawo 
pracy. Wyłoniłam 13 uczniów do szkolnego 
finału, najlepsi znawcy zagadnień bhp, to: 
- z  k l .  IV L iceum Zawodowego  

- Agnieszka Węgrzyn,
- z kl.  III ZSZ mechanik-operator  

- Andrzej Urban, 
- z kl. IV Technikum Rolniczego - Ireneusz 

Wnęk, Tomasz Surdel, 
- z kl. V Technikum Rolniczego - Bartło-

miej Mądro, Marcin Żurowski, Michał 
Nowicki, 

- z kl. II Technikum Rolniczego 3-letniego 
- Elżbieta Zięba,

W trosce o bezpieczeństwo pracy w rolnictwie
- z kl. III Technikum Rolniczego 3-letniego 

- Adam Wójcik,
- z kl. III Liceum Agrobiznesu - Katarzyna 

Nosal, Urszula Bara, Anna Michalik, 
Józef Prokuski,

 Finał konkursu został przeprowadzony 
26 października 2000 r. Pierwsze miejsce 
zajął Bartłomiej Mądro z kl. V TR5, drugie 
Adam Wójcik z kl. III TR3 i Marcin Żurow-
ski z kl. V TR5, trzecie Michał Nowicki z 
kl. V TR5 i Katarzyna Nosal z kl. III LA. 
Reprezentantem szkoły na konkurs woje-
wódzki został Bartłomiej Mądro.
 7 listopada 2000 r. w siedzibie Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale został 
przeprowadzony finał konkursu wojewódz-
kiego. Stawiło się 24 uczniów z opiekunami. 
Finał polegał na rozwiązaniu 2 testów: jeden 
(60 pytań) dotyczył bezpieczeństwa pracy w 
rolnictwie, drugi (56 pytań) dotyczył prawa 
pracy. Razem 116 pytań, w każdym 3 moż-
liwe odpowiedzi, z których należało wybrać 
jedną dobrą. Czas pisania - 60 minut. Tylko 
60 minut. bo na każde pytanie przypadało 
30 sekund. Największą trudność sprawiały 
pytania z prawa pracy, gdyż nie wszystkie 
klasy mają w programie te zagadnienia, 
a język prawniczy jest ścisły i dokładny, 
trudny do zapamiętania.
 Organizatorami konkursu byli: Pań-
stwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego i Urząd Woje-
wódzki w Rzeszowie. Nagrody były bardzo 
ciekawe: za zajęcie I miejsca uczeń otrzymał 
wieżę stereofoniczną i trzytomową encyklo-
pedię, a szkoła drukarkę komputerową, za 
ostatnie, 24-te miejsce uczennica otrzymała 
kalkulator i portfel. I miejsce 
zajął uczeń z Zespołu Szkół 
w Miłocinie (110 pkt.), II 
miejsce uczennica z Zespołu 
Szkół w Ropczycach (80 
pkt.), III miejsce - uczeń z 
Zespołu Szkół w Wysokiej 
(75 pkt.). Reprezentant naszej 
szkoły zajął XVI miejsce 
(63 pkt.) i otrzymał 3 ra-
kietki do tenisa stołowego 
z piłeczkami. Biorąc pod 
uwagę, że startowaliśmy po 
raz pierwszy, uczeń nie miał 
w programie nauczania prawa 
pracy oraz przedmiotu bhp, a 
test był bardzo trudny i tempo 
rozwiązywania kosmiczne, 
wynik przyjęłam jako średnio 
zadowalający z postanowie-
niem, że w roku przyszłym 
musi być lepszy.
 Sponsorami nagród byli: 
Państwowa Inspekcja Pracy, 
Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego z Rzeszowa, 
Opatowa i Jasła, Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny Pracy, Podkarpacka 
Izba Rolnicza, Agencja Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz Wojewódzki Związek 
Kółek i Organizacji Rolniczych.
 Na bezpieczeństwo pracy w rolnictwie 
wpływa sprawność i nowoczesność maszyn, 
sprawność fizyczna obsługujących, umie-
jętność właściwej eksploatacji i naprawy 
maszyn oraz umiejętność dostrzegania 
zagrożeń wypadkowych. Jeśli maszyny 
pracują bez osłon na przekładniach prze-
noszących napęd, osoby są przewożone na 
zaczepach, ramach, podnośnikach, wałek 
przegubowo-teleskopowy nie ma osłon, a 
operator maszyny jest nietrzeźwy, łatwo 
przewidzieć możliwość wystąpienia wypad-
ku. A przecież nasze życie, to nasz skarb, to 
my sami w głównej mierze odpowiadamy 
za zdrowie nasze i naszych najbliższych. 
Dlatego uważam, że wszelka działalność 
edukacyjna w zakresie wiedzy z bezpie-
czeństwa pracy w rolnictwie jest bardzo 
potrzebna a organizowanie konkursu poży-
teczne i celowe. Oprócz szans na nagrodę 
uczniowie zdobywają doświadczenie w 
rozwiązywaniu, testów, mobilizują się do 
samokształcenia, uodparniają na stresy, są 
bardziej samodzielni.
 Zachęcam uczniów naszej szkoły do 
pogłębiania wiedzy z zakresu bezpieczeń-
stwa, higieny i prawa pracy i startowania w 
konkursie w roku przyszłym, a rodziców do 
korzystania z wiedzy swoich pociech.

Janina Słupek
Zespół Szkół im. Jana Pawła II

w BRZOSTKU

HURTOWNIA ART. BIUROWYCH, 
SZKOLNYCH I CHEMICZNYCH 
"GOŚKA" - KLECIE

ZAOPATRZENIE BIUR, INSTYTUCJI I SKLEPÓW
	 Papier komputerowy
	 Papier ksero
	 Rolki do faksów, kasowe
	 Druki
	 Materiały eksploatacyjne:
	taśmy,
	tonery i cartridge.

	 Artykuły biurowe
	 Artykuły chemiczne
	 Artykuły gospodarstwa domowego
Realizacja zamówień telefonicznych

Własny transport
Czynne pon. - piątek 8.00 - 16.00, soboty 8.00 - 13.00

tel. kom. 0607223082
po godz 16.00 - (0-14) 68-30-666
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"Od młodości obieraj mądrość
za towarzyszkę życia".

Sokrates

27 października 2000 roku wzię- 
łam udział w uroczystości wo-

jewódzkiego rozdania Stypendiów Pre-
zesa Rady Ministrów - Jerzego Buzka. 
Odbyła się ona w Teatrze "Maska" w 
Rzeszowie. Rozpoczęła się częścią 
artystyczną, po której przemówienie 
wygłosił wojewoda podkarpacki, Zbi-
gniew Sieczkoś. Złożył on podzięko-
wania dla rodziców i wychowawców 
stypendystów, a także gratulował nam 
i życzył dalszych sukcesów. Powiedział 
m.in.: "Bądźcie radością Rzeczpospo-
litej. Potrzeba takich ludzi, by Polska 
stawała się coraz lepsza". Głos zabrali 
także: Podkarpacki Kurator Oświaty 
- Pan Władysław Rusin oraz Dyrektor 
Wydziału Edukacji - Pani Grażyna 
Janik. 
 Kolejnym punktem uroczystości 
było wręczenie pamiątkowych dyplo-
mów. Część tę prowadziła Wizytator 
Kuratorium Oświaty - Pani Janina Woj-
tawska. Stypendia dla przedstawicieli 
poszczególnych powiatów wręczał Pan 
Wojewoda w asyście Pana Kuratora. 
Pan Wojewoda gratulując każdej osobie, 
pytał o szczególne osiągnięcia, życzył 
powodzenia i dalszych sukcesów. Za-

Stypendia dla najlepszych
skoczyła mnie jego bezpośredniość, 
otwartość, miłe usposobienie i poczucie 
humoru. Swoimi żartami wprowadził 
wszystkich w radosny, pogodny na-
strój.
 Po ceremonii rozdania dyplomów, w 
imieniu wszystkich stypendystów głos 
zabrała uczennica II Liceum Ogólno-
kształcącego z Rzeszowa, która złożyła 
wyrazy wdzięczności nauczycielom, 
dyrektorom szkół, rodzicom i kolegom 
za wsparcie i pomoc, jaką nam udzielili. 
Następnie uczniowie, którzy byli na 
ogólnopolskim rozdaniu nagród jako 
przedstawiciele naszego województwa, 
przedstawili nam relację ze spotkania z 
premierem Jerzym Buzkiem w Warsza-
wie. 

7 listopada 2000 roku w budynku Sta- 
rostwa w Dębicy odbyło się Powia-

towe wręczenie Stypendiów Prezesa 
Rady Ministrów - Jerzego Buzka. Wy-
różniono 22 uczniów szkół średnich 
z terenu powiatu dębickiego. Oprócz 
mnie stypendystą z mojej szkoły został 
Marcin Urzędowski z klasy IV Tech-
nikum Rolniczego 5-letniego. Uroczy-
stość ta była połączona z Powiatowym 
podsumowaniem współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży w r. szk. 
1999/2000. Rozpoczęła się ona częścią 
artystyczną przygotowaną przez Grupę 

Teatralną "Kujon" z ZSZ nr 1 w Dębicy. 
Głównym mottem występu było hasło: 
"Demokracja, Sprawiedliwość, Pol-
ska". Otwarcia spotkania dokonał Pan 
Starosta Tadeusz Kamiński. Ceremonię 
rozdania stypendiów poprowadziła 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Ochrony 
Zdrowia, Kultury i Sportu - Pani Anna 
Chmura. Pamiątkowe dyplomy oraz 
listy gratulacyjne stypendystom wręczył 
Pan Starosta w asyście Wojewódzkiego 
Dyrektora Wydziału Edukacji - Pani 
Grażyny Janik. 
Podczas uroczystości rozdano także 
puchary i dyplomy dla najlepszych 
szkół w kategorii osiągnięć sportowych. 
Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy 
placówek oświatowych, wójtowie i bur-
mistrzowie oraz ludzie zaangażowani w 
działalność sportową z terenu powiatu 
dębickiego. 
Przyznane Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów w roku szkolnym 2000/2001 
stanowi dla mnie szczególne wyróż-
nienie, nagrodę i zaszczyt. Jest ono po-
dziękowaniem za dotychczasową pracę, 
trud i wysiłek wkładany w kształcenie 
się. Stypendium traktuję jako ogromny 
sukces, a także zachętę do dalszej edu-
kacji, rozwijania własnych uzdolnień i 
kształtowania swojej osobowości oraz 
pracy nad sobą.

Bożena Jędrzejczyk
uczennica klasy IV LA

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

Nie często możemy poszczycić się  
sukcesami na ogólnopolskich 

zawodach. Tym razem przedstawiciel 
naszej gminy odniósł duży sukces, 
choć konkurencja, zwłaszcza star-
szym widzom może wydać się mało 
znana. 
 W dniach 22-23 listopada 2000 r. w 
Krakowie, w klubie Blue Fm odbyły 
się Mistrzostwa Polski Dj'ów DMC 
Technics oraz Mistrzostwa Polski 
Prezenterów Dyskotek Grand Prix Mi-
lenium 2000. W Mistrzostwach Polski 
Dj'ów DMC Technics wystartował Ja-
rek Sterkowicz. Konkurencja, w której 
brał udział polega na sześciominuto-
wej prezentacji swoich umiejętności 
wykorzystywania dwóch gramofo-
nów, miksera oraz płyt winylowych 
jako instrumentów muzycznych. Jury 
oceniało: szybkość manualną, mikso-
wanie, dobór scrach'u, kompozycję 

Wicemistrz Polski z Brzostku
bloku, oryginalność i pomysłowość. 
W wyniku eliminacji do finału zakwa-
lifikowała się piątka dj'ów, a wśród 
nich znalazł się również Jarek.
 Po emocjonującej finałowej roz-
grywce Jarek Sterkowicz zdobył 
drugie miejsce, pierwsze przypadło 
Sebastianowi Owczarkowi z Krako-
wa, a trzecie Marcinowi Sroce z Wie-
liczki. Pewną sensację wzbudził fakt, 
iż Jarek do konkursu przygotowywał 
się na amatorskim sprzęcie Unitry, 
podczas gdy reszta dj'ów na co dzień 
pracuje na najlepszych gramofonach 
Technicsa.
 Jarkowi życzymy sięgnięcia po 
najwyższe laury w przyszłorocznych 
zawodach i gratulujemy potwierdze-
nia zasady - chcieć to móc. Bo prze-
cież nieważne jest skąd się jest, lecz 
kim się jest.

aa

W m-cu listopadzie br. zostały oddane  
do użytku następujące odcinki dróg 

gminnych oraz place wykonane z nawierzchni 
bitumicznej:
- Brzostek - Okrągła - 520 mb
- Grudna Dolna - Kopaliny - Głobikówka 

- 337 mb
- Brzostek - Skurowa - 420 mb (oraz 30 

mb remontu drogi)
- Siedliska Bogusz - Stawki - 530 mb
- Klecie - Stawiska - 150 mb
- Januszkowice przez wieś - 443 mb
- Opacionka - Wola Brzostecka - 460 mb
- Nawsie Brzost. przez wieś - 177 mb
- Kamienica Dolna - Wola Brz. - 420 mb
- zatoka przystankowa w Siedliskach 

Bogusz o pow. 98 m2

- plac przy sklepie w Głobikówce o pow. 
50 m2   

Wszystkie prace na zlecenie Urzędu Gminy 
w Brzostku wykonało Przedsiębiorstwo Dro-
gowo-Mostowe w Dębicy.

Stanisław Cholewiak

Nowe drogi
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod diagramem dostarczone do dnia 31 grudnia 2000 r. do Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 5: ALEKSANDER GRYGLEWSKI
Nagrody książkowe wylosowali: MAGDALENA BOROŃ z Januszkowic oraz PAWEŁ SZYNAL z Nawsia Brzosteckiego.

Poziomo: A1) może być testamentowy; A15) ptak z rodziny 
krukowatych; B5) kawałek lodu; B13) koleżanka Ali; C1) mała 
koza; C7) autor "Kodeksu cywilnego z komentarzem" pocho-
dzący z Brzostku; C15) narząd parzysty kręgowców; E1) bieg 
jałowy; E6) sąsiaduje z Głobikówką; E17) ogród zoologiczny; 
G2) gruba kasza; G8) cmentarna świeczka; G14) karierowicz 
z powieści Dołęgi-Mostowicza; I1) można go zrobić podczas 
obrony; I6) imię długoletniego naczelnika naszej gminy; I16) 
na drodze lub u wielbłąda; K1) szata liturgiczna; K7) bohater z 
serialu "złotopolscy"; K15) imię żeńskie; L5) rzeka we Francji; 
L13) część skorupy ziemskiej wyniesiona nad poziom morza; 
Ł1) był nim J23; Ł15) inaczej katarakta.
Pionowo: 1A) inaczej meander; 1H) miejscowość na połu-
dniu naszej gminy; 3A) jesienna choroba; 5A) śląska gra w 
karty; 5F) np. holowniczy; 5J) posada; 7A) groźna choroba; 
7I) miejscowość na trasie Pilzno - Tarnów; 8E) np. polodow-
cowe; 9B) efekciarz, szpaner; 9I) ptak z rzędu żurawi; 10E) 
rodzina dużych ptaków błotno-moczarowych; 11B) krzemian 
magnezu; 11I) jednoosobowa łódź sportowa; 12E) po drugiej 
stronie reszki; 13A) pismo procesowe rozpoczynające proces 
cywilny; 13I) jednowartościowe grupy org. wywodzące się od 
węglowodorów aromatycznych; 15A) niemiecki filozof; 15F) 

1
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7

6

5
2

3

4

KąCIK DLA NAJMŁODSzYCH
Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przedmiotów i zwie-
rząt, w pogrubionej pionowej kolumnie otrzymasz hasło.

dorosły samiec bydła domowego; 15J) oglądający widowisko; 
17A) pozytywna cecha charakteru; 19A) nie profesjonalista; 
19H) ofiara kultowa u dawnych Słowian.

J. Nosal
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Drogi Czytelniku!

Zapraszam Cię do świątecz-
nego stołu. Przy płonących 

świecach chcę Ci powiedzieć 
o czym myślę, co czuję i jakie 
wspomnienia przywołuję w 
mojej pamięci.
Chcę się podzielić z Tobą nie 
tylko poetyckim słowem ale i 
miłością.
Tej miłości niech nigdy nie 
zabraknie nam przy świątecz-
nym stole.
 Tak do czytania swoich wierszy zachęca Zygmunt Adam-
kiewicz, czytelnik naszej gazety i przyjaciel Brzostku.
 Autor urodził się w 1945 r. w Bystrej koło Gorlic. Tu 
spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Po ukończeniu Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach 
wyjechał do Krakowa, gdzie zamieszkał na stałe. Ukończył 
studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Jako poeta debiutował w 1985 r. Odtąd jego 
wiersze ukazują się w pismach regionalnych i ogólnopol-
skich. Jest laureatem Turnieju Jednego Wiersza.
 Cytowane wiersze pochodzą z jego najnowszego tomiku 
poświęconego pamięci Rodziców, pt. "Wiersze przy świą-
tecznym stole".

Czas siadać  
do wieczerzy
Wiejskie domy
przysypane śniegiem
błyszczą światłem
przez okienne szparki
Dym z kominów
zapach grzybów niesie
Gospodyniom
w rękach dźwięczą garnki
Już się jodła
w kącie rozłożyła
i pod stołem
wiązka siana leży
Pierwsza gwiazda
w oknie zaświeciła
Czas już siadać
do wspólnej wieczerzy

Na szczycie jodły
Mój dom jest za siódmą górą
Tam Ojciec kładzie siano
pod stół dębowy
Matka przy piecu się krząta
W kuchni zapach grzybowy
Na szczycie jodły
gwiazda betlejemska świeci
Widzę ją nad Krakowem
Nad miastem leci
Może mnie pozna z wysoka
Może do mnie zamruga

Do nieba droga daleka
Od domu droga długa

Nie szukam gwiazdy
Ktoś nagle odszedł od stołu
Zostało puste miejsce
zimne jak zimna jest zima

Wyglądam przez okno
Nie szukam pierwszej gwiazdy

Przed domem nikogo nie ma

Do Czasopisma 
"Wiadomości Brzosteckie"
i Pani Urszuli Wojnarowskiej

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i No- 
wego Roku życzę dużo zdrowia, wiele radości, pokoju 

na Ziemi, miłości i pogody ducha dla wszystkich ludzi 
dobrej woli 

 z całego serca 
Adam Szus

"Powiada, że to było w Starym Zakonie
ale Chrystus Pan, choć z Królów pochodził
między Żydami w chłopskiej stajni się urodził
odtąd więc wszystkie stany porównał i zgodził"

A. Mickiewicz

Ps. Serdecznie pozdrawiam swoich znajomych: S. Pruchnika, 
S. Pietruchę, Z. Szpak, Z. Trojan (Dziedzic), K. Kruszynę, 
G. Kruszynę.

Sydney - 28.11.2000

Od redakcji: 

Zdarza się, że Czytelnicy swoje uwagi zapisują wierszem.  
Choć wiersz jest bez tytułu, to i tak wszyscy z łatwością 

się domyślą o co chodzi.

  Coraz więcej chmur gromadzi się nad nami
  Ciągle nasza praca komuś wadzi
  Każda z nas pracować dobrze się stara
  A na głowę Wieni problem się zwala
  Codziennie słyszę, pracuj lepiej, brak dyscypliny!
  Już nie można inaczej, już brakuje siły.

Przecież nasze zdrowie
Nie ze stali kute
Czym więcej pracujesz
I tak dostaniesz w d....

  Nie można mówić - pracę lekceważysz
  Bo jestem gotowa bardzo się obrazić
  Trudna przecież nasza praca
  Licha przy tym nasza płaca
  Ciągle kłody nam rzucają 
  I bezczelnie obrażają

nie pracują, nic nie robią 
lecz po rynku kupą chodzą
Czy to kpiny? Czy to żarty?

  Jedna, druga, trzecia, piąta
  o 9-tej kąty sprząta
  Po sprzątaniu trochę gadki
  zaraz zjawią się sąsiadki
  W odwiedzinach rzekną czule 
  skontroluję Cię i tyle

Czy zdąrzyłaś pozamiatać 
Pranie zrobić i połatać
Czy śniadanko już zjedzone
Czy na obiad nastawione
     Opiekunka



Sektor małych i średnich przed-
się-biorstw w Polsce liczy ponad 

2,7 mln podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w systemie REGON 
i zatrudnia ponad 7 mln osób. Jego 
znaczenie w gospodarce kraju jest 
zatem ogromne.
 Na terenie naszej gminy funkcjonuje 
aktualnie ponad 300 podmiotów gospo-
darczych. W celu zwiększenia szans ich 
rozwoju mogą korzystać z dostępnych 
zewnętrznych źródeł finansowania, do 
których należą m.in.:

1. preferencyjne linie kredytowe 
wspierające rozwój przedsiębiorczo-
ści na obszarach wiejskich
 W celu zachęcenia przedsiębiorców 
do prowadzenia działalności gospodar-
czej na obszarach wiejskich a w szcze-
gólności na terenach dotkniętych bez-
robociem strukturalnym uruchomione 
zostały preferencyjne linie kredytowe 
z udziałem partnerów: Krajowego 
Urzędu Pracy, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej oraz Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
 W 1998r. została uruchomiona przez 
Krajowy Urząd Pracy i Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej prefe-
rencyjna (niskooprocentowana) linia 
kredytowa przeznaczona dla pracodaw-
ców - inwestorów chcących rozwijać 
swoją działalność na obszarach wiej-
skich i w miastach do 15 tys. miesz-
kańców z preferencją dla tych z nich, 
którzy nowe miejsca pracy utworzą 
w gminach zagrożonych szczególnie 
wysokim bezrobociem strukturalnym. 
Natomiast w wyniku wspólnych dzia-
łań Krajowego Urzędu Pracy i Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 
została uruchomiona preferencyjna (ni-
skooprocentowana) linia kredytowa na 
finansowanie przedsięwzięć w zakresie 
małej przedsiębiorczości o charakterze 
pozarolniczym - przy zatrudnianiu 
bezrobotnych, byłych pracowników 
państwowych gospodarstw rolnych 
lub członków ich rodzin - na terenach 
wiejskich oraz w miastach do 20 tys. 
mieszkańców z preferencją dla gmin 
zagrożonych szczególnie wysokim 
bezrobociem strukturalnym.
 Finansowanie obejmuje wszelkie 
pozarolnicze inwestycje i przedsię-

wzięcia gospodarcze w dziedzinie pro-
dukcji lub usług tworzące nowe stałe 
miejsca pracy dla zarejestrowanych 
bezrobotnych w liczbie do 8 miejsc. 
O kredyt mogą ubiegać się rolnicy i 
członkowie ich rodzin oraz inne osoby 
fizyczne zamieszkałe na obszarach 
objętych kredytowaniem. Kredyt może 
być przeznaczony na zakup, budowę, 
rozbudowę, modernizację lub adaptację 
obiektów produkcyjno - usługowych 
oraz na wyposażenie inwestycyjne tych 
obiektów w maszyny, urządzenia i ręcz-
ne narzędzia pracy, w tym także środki 
transportowe jednoznacznie związane 
z realizowanym przedsięwzięciem.
 Szczegółowe informacje uzyskać 
można w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
w Europejskim Funduszu Rozwoju 
Wsi Polskiej - Counterpart Fund, tel. 
(022) 6398763, 6398125, tel./fax (022) 
6631729, 6398764 oraz w oddziałach 
terenowych AWRSP. 

2. udzielane przez Fundację Wspo-
magania Wsi mikropożyczki dla 
mieszkańców terenów wiejskich i 
małych miast
 Program ma na celu przeciwdziała-
nie bezrobociu na terenach wiejskich i 
w małych miastach poprzez stworzenie 
możliwości uzyskania niewielkiego 
kapitału w formie pożyczki na roz-
poczęcie lub rozwój działalności go-
spodarczej oraz dostępu do szkoleń i 
doradztwa mieszkańcom tych terenów 
lub innym osobom, które prowadząc 
tam działalność gospodarczą utworzą 
dodatkowe miejsca pracy. 
 Program skierowany jest m.in. do 
młodzieży wiejskiej, rolników, którzy 
z różnych względów (wielkość go-
spodarstwa, bonitacja gleb) nie mogą 
uzyskać wystarczającego dochodu z 
pracy na swoim gospodarstwie rolnym 
oraz do osób zamieszkujących tereny 
wiejskie, które prowadzą swoje małe 
przedsiębiorstwa ale nie mogą uzyskać 
pożyczki z banku ze względu na brak 
odpowiednich zabezpieczeń. 
 Program ma tworzyć możliwość 
zatrudnienia poza rolnictwem. Pożycz-
ki są udzielane m.in. na:  produkcję 
(z wyłączeniem produkcji rolniczej, 
łowiectwa i leśnictwa), usługi, w tym 
usługi budowlane i transportowe oraz 

handel (w tym handel obwoźny).
 Obsługę programu na poziomie 
powiatu lub gminy zapewniają współ-
pracujący z Fundacją doradcy pożycz-
kowi. Są oni w bezpośrednim kontakcie 
z pożyczkobiorcami, pomagają przy 
opracowaniu planu przedsięwzięcia, 
wniosku o pożyczkę a następnie przy 
bieżącym rozwiązywaniu problemów 
związanych z prowadzeniem mini-
przedsiębiorstwa. Osobą ds kontaktów 
z Fundacją na terenie powiatu dębi-
ckiego jest p. Mariusz Grygiel - tel. 
(014) 6830450; 0608478265, u którego 
zainteresowani przedsiębiorcy mogą 
uzyskać szczegółowe informacje. 

3. pożyczki udzielane przez Fundusz 
Mikro najmniejszym przedsiębior-
com
 Oferta współpracy funduszu skie-
rowana została m.in. do właścicieli 
najmniejszych działających w Polsce 
przedsiębiorstw: małych sklepów, war-
sztatów usługowych i produkcyjnych, 
do osób prowadzących działalność 
pozarolniczą w małych miejscowoś-
ciach i na terenach wiejskich a także 
do osób, które dopiero zamierzają 
podjąć działalność gospodarczą na 
własny rachunek - mają już konkretny 
pomysł, zaangażowały własny kapitał 
i potrzebują dofinansowania żeby firma 
mogła rozpocząć działalność. 
 Pożyczkę z funduszu można prze-
znaczyć na zwiększenie obrotu, na 
małą inwestycję (maszyny i urządzenia, 
wyposażenie, lokal, na remont lokalu, 
maszyny czy samochodu oraz na każdy 
inny rozsądny cel, którego realizacja 
spowoduje rozwój małej firmy. 
 Szczegółowe informacje zaintereso-
wane osoby mogą uzyskać w najbliż-
szym przedstawicielstwie lokalnym 
Funduszu Mikro w Rzeszowie; 

ul. Zamkowa 9, 
35-032 Rzeszów, 

tel. (017) 8528215, 
fax  (017) 8528216

A. Zbaraża

FINANSOWANIE ROZWOJU MAŁYCH 
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (1)

Krzysztof Grotkowski i Tadeusz 
Zastawny przepraszają 

Jana Strączka 
za pomówienie o kradzież.
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Choć o przyjęciu Polski do Unii Eu- 
ropejskiej najczęściej mówią przed-

stawiciele Rządu Polski, a rzadziej i w 
zupełnie innym tonie przedstawiciele 
państw Unii, to zupełnie dla nas nie-
postrzeżenie coraz więcej przepisów 
prawa dostosowywanych jest do prawa 
unijnego. Czynione są próby szerokiego 
informowania obywateli Polski o tych 
procesach, jednak żadne instytucje 
przyjmujące za cel swojego działania 
edukację rolników nie robią tego w 
wystarczający sposób.
 Na łamach naszej lokalnej gazety od 
kilku numerów starym się dostarczać 
naszym Czytelnikom dostępne nam 
informacje o Unii i warunkach przystą-
pienia do niej Polski. Naszym celem nie 
jest namawianie nikogo do określonych 
zachowań, chcemy tylko dostarczać 
możliwie rzetelnych informacji. Tylko 
to, co jest nam znane, nie jest dla nas 
straszne.
 W Sejmie na rozpatrzenie oczekuje 
rządowy projekt ustawy o rentach 
strukturalnych w rolnictwie mający 

Projekt rent strukturalnych

Rolnicze renty
dostosować polskie prawo do prawa 
Unii Europejskiej. 
 Projekt reguluje zasady i tryb przy-
znawania świadczenia pieniężnego 
zwanego "rentą strukturalną", rolnikom 
będącym w wieku przedemerytalnym, 
którzy zdecydują się na zaprzestanie 
prowadzenia działalności rolniczej 
i przekażą gospodarstwo w sposób 
sprzyjający koncentracji gruntów i po-
większaniu gospodarstw rolnych (przy 
jednoczesnym ograniczeniu ich liczby), 
osobom posiadającym kwalifikacje 
rolnicze. Nowa regulacja ma spowodo-
wać poprawienie struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych w Polsce. Promo-
wane będzie przekazywanie gruntów 
rolnych przez rolników w wieku o 5 
lat niższym od wieku emerytalnego na 
rzecz osób, które z przyjętych gruntów 
powiększą już istniejące gospodarstwa 
do powierzchni co najmniej 15 hek-
tarów. Jeżeli rolnik nie będzie miał 
możliwości przekazania gospodarstwa 
innemu rolnikowi, na jego wniosek, 
nieruchomość przejęta zostanie nieod-

płatnie do zasobów Własności Rolnej 
Skarbu Państwa.
 Wysokość renty strukturalnej ma 
wynieść 150 proc. najniższej emerytury. 
Do czasu wejścia Polski do UE wypłata 
renty będzie finansowana całkowicie z 
budżetu państwa. Z chwilą przyjęcia 
do Unii pojawi się możliwość współfi-
nansowania programu rent przez budżet 
UE.
 Prawo do renty strukturalnej będzie 
przysługiwało rolnikom w przedziale 
wiekowym od 55-60 lat dla kobiet i 60-
65 dla mężczyzn. Ponadto rolnik musi 
spełnić następujące warunki:
 posiada tytuł własności (właści-

cielem może być rolnik lub jego 
małżonek) na grunty wchodzące w 
skład gospodarstwa rolnego, które 
zamierza przekazać,

	prowadził działalność rolniczą przez 
okres ostatnich 10 lat i podlegał ubez-
pieczeniu emerytalno-rentowemu na 
podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 
r. co najmniej 2 lata bezpośrednio 
przed zgłoszeniem wniosku o rentę 
strukturalną,

	zaprzestanie działalności rolniczej 
przez wyzbycia się gospodarstwa 
rolnego.

U. W.

Chcesz wiedzieć o gminie Brzostek wszystko
zaglądaj regularnie pod adres

www.tel.debica.pl/ugbrzostek/
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Mieszkańcy Januszkowic i Opa- 
cionki przeżywali  dwie ważne 

uroczystości. 25 listopada Biskup 
rzeszowski Edward Białogłowski 
poświęcił nowe dzwony w kościele 
parafialnym oraz salę gimnastyczną w 
szkole. Otwarli ją przecinając wstęgę 
wójt gminy Leszek Bieniek i podkar-
packi kurator Władysław Rusin.
 Po zakończeniu części oficjal-
nej uroczystości, młodzież szkolna 
przedstawiła piękny koncert złożony z 
fragmentów utworów Adama Mickie-
wicza, który zwieńczony został od-
tańczeniem staropolskiego poloneza. 
Niedawno Rada Gminy zadecydowała 
o nadaniu Zespołowi Szkół Ogól-
nokształcących w Januszkowicach 
imienia narodowego wieszcza Adama 
Mickiewicza.
 Staraniem dyrektora szkoły i przed-
stawicieli społeczności lokalnych do-
prowadzono do remontu istniejących 
budynków oraz dobudowy niedużej 
ale funkcjonalnej i nowocześnie wy-
posażonej sali gimnastycznej.

Dwie ważne 
uroczystości
w Januszkowicach
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Nagrody 
dla nauczycieli
W tym roku szkolnym z okazji Dnia  

Edukacji Narodowej po raz drugi 
przyznane zostały nagrody Wójta Gmi-
ny według nowego regulaminu. Wnio-
ski o przyznanie nagrody mogą składać 
dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, 
związki zawodowe. Nagrodę może 
przyznać również sam wójt. Wszystkie 
złożone wnioski rozpatruje powołana w 
tym celu przez wójta komisja. 
 Nagrodę Wójta Gminy Brzostek za 
wyróżniającą pracę dydaktyczno-wy-
chowawczą oraz pracę na rzecz szkoły 
i środowiska otrzymali: emerytowany 
nauczyciel Szkoły Podstawowej w 
Kamienicy Górnej Ryszard Pietrucha, 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących w Januszkowicach Marcin 
Skocz, z-ca dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Brzostku Maria Rozwadow-
ska, nauczyciele Szkoły Podstwowej 

w Brzostku: Ewa Samborska, Maria 
Smoroń i Józef Nosal oraz nauczyciel-
ka SP w Nawsiu Brzosteckim Urszula 
Wojnarowska.

11 listopada w Zespole Szkół w  
 Kleciach odbył się II Wojewódz-

ki Turniej Klasyfikacyjny Seniorów w 
tenisie stołowym.
 Zawody stały na dobrym poziomie 
sportowym i wyłoniły dwójkę zwy-
cięzców, którzy wzięli udział w finale 
ogólnopolskim w Drzonkowie 25/26. 
11. 2000r.
 Gospodarze gminy Brzostek przygo-
towali okazałe puchary dla zwycięzców, 
które wręczali Przewodnicząca Rady 
Gminy Urszula Wojnarowska i Wójt 
Gminy Leszek Bieniek.
Oto pierwsze "czwórki" wśród kobiet 
i mężczyzn.
Kobiety: 1. Barbara Janda (ASTS 
Siarka Tarnobrzeg), 2. Barbara Iżyk 
(SKS Leśpol Borek Stary), 3. Marzena 
Stepek (Naftomontaż Górnik Nafta 
Krosno), 4. Małgorzata Warcaba 
(MLKS Piskorowice).
Mężczyźni: 1. Mariusz Haduch (Izola-
tor Boguchwała), 2. Krzysztof Marcin-
kowski (Izolator Boguchwała), 3. Jacek 
Flaumenhaft (Brzostowianka Seko), 4. 
Sebastian Lubaś (AZS Politechnika 
Rzeszów).

Wojewódzki 
Turniej 
w tenisie 
stołowym

Mecze rozgrywano na wielu stołach jednocześnie

Zwycięzcy turnieju z organizatorami i fundatorami nagród
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W miesiącu październiku br. wy- 
konano remont cmentarzy wo-

jennych (nr 223, 224 i 225) z okresu 
I wojny światowej położonych w 
obrębie cmentarza parafialnego w 
Brzostku. Remont obejmował głównie 
wymianę przerdzewiałych przęseł me-
talowych, malowanie przęseł, krzyży i 
słupków ogrodzeniowych oraz czysz-
czenie pomnika głównego i betono-
wych części grobów pojedynczych. 
Koszt robót przedmiotowego zadania 
w wys. 4.299,99 zł pokrył ze środków 
własnych Urząd Gminy w Brzostku. 
 Remont wykonano też na cmentarzu 
wojennym (nr 217) w Januszkowicach. 
Polegał on głównie na uzupełnieniu 
(skradzionych) metalowych elemen-
tów ogrodzenia. Ponadto zostały 
umocowane i pomalowane nagrobki. 
Koszt robót wyniósł 697,00 zł. Środki 

finansowe pochodziły z dotacji celo-
wej na utrzymanie cmentarzy i mogił 
wojennych w 2000r. 
 Na cmentarzu w Brzostku odnowio-
no również groby dwóch zasłużonych 

Najmniejszy dom mieszkalny w  
Woli Brzosteckiej należy do 

Pani Agaty Wąsik. Świeżo pobielo-
ny z zewnątrz i wewnątrz, otoczony 
żerdzianym płotkiem jest reliktem 
dawnych czasów. Wielki piec ogrze-
wa izdebkę z polepą.
 W nadzwyczaj ciepły, listopa-
dowy dzień z okazji 95 urodzin 
odwiedziły Jagusię - jak wszyscy 
z sympatią nazywają Panią Agatę, 
członkinie Szkolnego Koła Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Brzo-
steckiej działającego przy szkole 
w Nawsiu. Uczniowie do wspólnej 
wizyty zaprosili wójta gminy i opie-
kunkę Koła. 
 Po wręczeniu kwiatów i upomin-
ków oraz złożeniu życzeń pani Agata 
wspominała czasy, gdy grywała w te-
atrzyku amatorskim, a wójt, którego 
poznała z nazwiska i imienia, oglą-
dał te przedstawienia jako uczeń.
 Pani Agata przed II wojną świa-
tową pracowała w szkole w Nawsiu 
jako woźna i jak mówi "przycho-
dziłam o 4 rano, paliłam w piecach 
i sprzątałam. W szkole uczyli wtedy 
pan Ratowski i Skoczkowa. Pra-
cowałam tam chyba ze cztery lata. 

Potem wyjechałam do Sieklówki, 
na służbę do tamtejszego księdza." 
 Jubilatka, która urodziła się 7 li-
stopada 1905 r. w Woli Brzosteckiej 
tak wspomina swoje lata szkolne: 
"Kiedy poszłam do szkoły miałam 
7 lat. Szkoła wtedy mieściła się w 
dwóch budynkach, jeden to teraź-
niejsza "stara szkoła", a drugi znaj-
dował się na tym placu gdzie obecnie 
mieszka sołtys Górka. Wychowawcą 
był pan Traciłowski. Pamiętam też, 
że żył równe 100 lat. Chodziłam do 

szkoły tylko 4 lata, bo była strasz-
na bieda i musiałam iść na służbę. 
Zdążyłam się nauczyć czytać i pisać. 
Szkoła była bardzo uboga. Ławki 
były z desek, w zimie nie palono 
więc było zimno. W klasie I pisali-
śmy na tabliczkach rysikiem".
 Wizyta sprawiła Pani Agacie 
wyraźną radość, a dla uczniów była 
okazją poznania osoby związanej 
z ich szkołą i piękną lekcją historii 
najbliższej okolicy.

U. W.

W odwiedzinach u Jubilatki

Gmina pamięta o cmentarzach

nauczycielek: długoletniej kierow-
niczki szkoły w Nawsiu Brzosteckim 
Stanisławy Skoczkowej i Zofii Tułe-
ckiej.

B. Garstka
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