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ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Świerk na posesji Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim

Takie hasło przyświecało konkursowi fotogra- 
ficznemu ogłoszonemu przez Centrum 

Kultury i Czytelnictwa, odbywającemu się pod 
patronatem Przewodniczącej Rady Gminy. Na 
konkurs wpłynęły prace zespołowe autorstwa: 
Koła Ekologicznego ze Szkoły Podstawowej 
w Kamienicy Dolnej, Drużyny Harcerskiej 
"Sokoły" z Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz i 
Szkolnego Koła Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej działającego przy Zespole Szkół w 
Nawsiu Brzosteckim.

Brzostecki Bank sponsorem młodych fotografów

najpiękniejsze drzewa w naszej gminie

nR 1 (51) RoK Xii
luty '2001

cena  1,50 zł

(Dokończenie na str. 2)
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 Uczestnicy ci przygotowali zestawy kilku 
fotografii. Swoje prace nadesłały również osoby 
indywidualne.
 Pokonkursowa wystawa został zorganizowa-
na w sali obrad CKiCz. Oceny prac dokonali 
dziennikarze "Super Nowości" i Obserwatora", 
którzy byli gośćmi uroczystości zorganizowa-
nej z okazji 10 lecia powstania "Wiadomości 
Brzosteckich".
Komisja konkursowa postanowiła przyznać w 
kategorii zespołowej:
I miejsce - Drużynie Harcerskiej z Gimnazjum 
w Siedliskach-Bogusz,
II miejsce - Szkolnemu Kołu TMZB w Nawsiu 
Brzosteckim,
III miejsce - Kołu Ekologicznemu z Kamienicy 
Dolnej.
W kategorii indywidualnej:
I miejsce - Michał Stój ze Smarżowej,
II miejsce Arkadiusz Zyguła Brzostku,
III miejsce Małgorzata Chmura ze Smarżo-
wej.
 Sponsorem cennych nagród książkowych, 
które wzbogaciły szkolne biblioteki był Bank 
Rzemiosła w Krakowie oddział w Brzostku. 
Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrekcji 
Banku za pomoc w organizacji konkursu.

(Dokończenie ze str. 1)

Klon w Kamienicy Dolnej. 
Szacowany wiek - około 160 lat.

"Ktokolwiek chce osiągnąć cenne 
wyniki, musi pamiętać, że nie zaczyna 
się od zera, że winien przyjąć zdobycze 
poprzedników, nauczyć się ich kunsztu, 
by pójść o krok dalej."

Od tych słów prof. T. Kaotarbińskie- 
go rozpoczęło się 16 grudnia 

2000 r. uroczyste spotkanie poświęcone 
10 rocznicy powstania "Wiadomości 
Brzosteckich". Po przedstawieniu hi-
storii powstania gazety, ludzi, którzy 
ją przez te lata tworzyli oraz w różny 
sposób jej towarzyszyli głos zabrali 
goście Maria Mazur i Paweł Adamek 
- radni powiatowi, którzy przekazali 
na ręce Redaktora Naczelnego list od 
Starosty Powiatu Dębickiego:
 "Z okazji 10 rocznicy powstania 
"Wiadomości Brzosteckich" w imieniu 

Uroczyste 
spotkanie

Zarządu powiatu Dębickiego na ręce 
Pani Prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej pragnę złożyć 
serdeczne życzenia i gratulacje dla 
wszystkich pracowników zespołu redak-
cyjnego.
 Przy tej okazji pragnę podziękować 
za państwa aktywny udział w życiu 

społecznym i kulturalnym Powiatu Dę-
bickiego.
 W tym szczególnym dniu, który otwie-
ra nowy rozdział w historii "Wiadomości 
Brzosteckich", życzę Wam byście nadal 
i z coraz większym zapałem, a także za-
angażowaniem pełnili w społeczeństwie 
Powiatu Dębickiego rolę informacyjną 
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i opiniotwórczą. Równocześnie liczę na 
konstruktywną i obopólnie korzystną 
współpracę pomiędzy Wiadomościami 
a samorządem lokalnym Powiatu Dę-
bickiego.
 W codziennych zmaganiach życzę 
państwu dobrego zdrowia, pomyślności, 
szczęścia osobistego i rodzinnego, życzę 
by praca była zawsze źródłem radości i 
satysfakcji.
Z poważaniem

Tadeusz Kamiński

 Po tym oficjalnym wstępie potoczyła 
się swobodna rozmowa, w której głos 
zabierały osoby związane z gazetą i jej 
czytelnicy. Najczęściej wspominano 
trudne okresy. Początki związane z 
brakiem doświadczenia i trudnościami 
technicznymi oraz lata 96-98 kiedy 
starano się wszelkimi sposobami do-
prowadzić do zaprzestania wydawania 
gazety. Oprócz sytuacji trudnych i przy-
krych wspominano też wiele zabawnych 
zdarzeń.
 Wszyscy obecni, w tym władze 
gminy, współpracownicy gazety, człon-
kowie TMZB, przedstawiciele redakcji 
gazetek szkolnych wydawanych na 
terenie gminy oraz dziennikarze gazet 
lokalnych "Obserwatora" i "Nowin" 
mogli obejrzeć wystawę wszystkich 
50 numerów pisma, inne czasopisma 
ukazujące się w gminie oraz dorobek 
wydawniczy Towarzystwa. Dodatkową 
atrakcją była pokonkursowa wystawa 
fotografii na temat "Najpiękniejsze 

redakcji z Frysztaka.
 Z okazji 10 lecia Wiadomości Brzo-
steckich z wyrazami podziwu, sympatii 
i życzliwości, z życzeniami wytrwałości, 
wyrozumiałości ludzkiej i optymizmu

Redakcja Gazety Frysztackiej
Redaktor Naczelny
Janusz Zarszyński

 Te, ostatnie życzenia były opatrzone 
wspaniałym mottem, które mam na-
dzieję będzie przyświecać obecnym i 
przyszłym twórcom gazety.
"Jeśli zdziałasz z trudem coś dobrego,
trud minie, a dobro zostanie..."

U.W.

drzewa naszej gminy" i wręczenie na-
gród laureatom konkursu.
 Po ogólnym spotkaniu odbyło się ze-
branie członków Towarzystwa, podczas 
którego Wójt przedstawił dokonania 
gminy oraz zamierzenia na rok 2001. 
Przyjęto również plan pracy Towarzy-
stwa na br.
 Słowa podziękowania Zarząd Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej 
kieruje do pracowników Centrum 
Kultury i Czytelnictwa za aktywną 
pomoc w organizacji spotkania oraz w 
przygotowaniu poczęstunku.
 Kilka dni później nasza gazeta 
otrzymała gratulacje od zaprzyjaźnionej 

Przedstawiciele redakcji gazetek szkolnych wydawanych na terenie gminy

Na podstawie ustawy z 2 grudnia  
1999 r. o narodowym spisie 

powszechnym ludności i mieszkań w 
2001 r.(Dz.U. 1/2000) spis taki zosta-
nie przeprowadzony również w naszej 
gminie w dniach od 22 maja 2001 r. do 
9 czerwca 2001 r.
Spisem zostaną objęte
1) osoby stale zamieszkałe i czasowo 

przebywające w mieszkaniach, bu-
dynkach, obiektach i pomieszcze-
niach, o których mowa w pkt 2,

2) mieszkania i budynki, w których 
znajdują się mieszkania, oraz za-
mieszkane obiekty zbiorowego 
zakwaterowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia nie będące mieszka-
niami,

3) osoby nie mające miejsca zamiesz-
kania.

Udzielanie odpowiedzi na pytania za-
warte w formularzach jest obowiązko-
we. Osoby objęte spisem obowiązane 
są do udzielania ścisłych, wyczerpują-
cych i zgodnych z prawdą odpowiedzi 
na pytania zawarte w formularzach 
spisowych.
 W ramach prac związanych ze spi-
sem gminom zostały zlecone pewne 
czynności. Wśród nich najważniejszy i 
najbardziej pracochłonny jest obowią-
zek zaktualizowania:
a) nazewnictwo ulic i placów oraz 

numeracji nieruchomości,
b) ewidencji ludności,
c) oznakowania ulic i nieruchomości.
W związku z tymi przepisami ustawy 
w Brzostku prace te są głęboko za-
awansowane. Rada Gminy przyjęła 
uchwałę, w której określone zostały 
nazwy ulic a Urząd Gminy przydzielił 
każdej posesji odpowiedni numer.

aa

narodowy spis

Centrum Kultury i Czytelnictwa w  
Brzostku zaprasza wszystkich za-

interesowanych do obejrzenia (i ewen-
tualnego zakupu) wystawy obrazów 
olejnych Pawła Bachary z Brzostku, 
absolwenta Technikum Ceramicznego 
w Łysej Górze. 
 Wystawę można oglądać w Galerii 
CKiCz od poniedziałku do piątku, w 
godz. od 8 do 20.

Chcesz być piękny, silny i zdrowy?
Chcesz być szczupła i mieć piękną 
sylwetkę?
Przyjdź! Zobacz! Ćwicz!!!
Siłownia w GOK Brzostek zaprasza:
poniedziałek 17 - 21
środy  17 - 21
piątki  16 - 20

centrum
zaprasza
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WÓJT GMINY BRZOSTEK OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) na:

1. Sprzedaż działek oznaczonych nr ewid. 293 o pow. 2,17 ha i 
294 o pow. 0,14 ha położonych w Siedliskach Bogusz, stanowią-
cych własność Gminy Brzostek. Działki posiadają Księgę Wieczystą 
nr 26.654. W  sąsiedztwie znajdują się grunty rolne i leśne. Teren 
uzbrojony w sieć elektryczną.
Działka 293 znajduje się w terenie istniejących lasów o podstawowej 
funkcji gospodarczej. 
Ceny wywoławcze w/w działek wynoszą: dz. nr 293 - 7.000,00 zł  
(wadium - 700 zł), dz. nr 294 - 307,00 zł  (wadium - 31 zł)
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium do dnia 
12 lutego 2001r. do Kasy Urzędu Gminy w Brzostku. 
II publiczny przetarg ustny odbędzie się w Urzędzie Gminy w Brzost-

ku w dniu 15 lutego 2001r. o godz. 9.00 w biurze Wójta Gminy.
2. Sprzedaż działki oznaczonej nr ewid. 285/4 o pow. 3,29 ha 
położonej w Siedliskach Bogusz, stanowiącej własność Gminy 
Brzostek. W sąsiedztwie znajdują się zabudowania zagrodowe, 
grunty rolne i leśne. Położona jest na wzniesieniu ze spadkiem do 
potoku wiejskiego, silnie pofałdowana. Na znacznej części poroś-
nięta jest samosiejkami. Część działki o pow. 0,33 ha jest zalesiona. 
Teren uzbrojony jest w sieć elektryczną. Działka posiada Księgę 
Wieczystą nr 26.654. 
Cena wywoławcza działki wynosi: 6.000,00 zł (wadium - 600 
zł)
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium do 
dnia 12 lutego 2001r. do kasy Urzędu Gminy w Brzostku.
 II publiczny przetarg ustny odbędzie się w Urzędzie Gminy 
w Brzostku w dniu 15 lutego 2001r. o godz. 9.30 w biurze Wójta 
Gminy.
3. Sprzedaż działki oznaczonej nr ewid. 359/8 o pow. 1,23 ha 
położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek. 
Działka posiada Księgę Wieczystą nr 15.601. W sąsiedztwie znaj-
dują się zabudowania mieszkalne. Nieruchomość posiada kształt 
prostokąta. Wysoki poziom wód gruntowych. 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. 
Cena wywoławcza działki wynosi 8.000,00 zł (wadium - 800  zł)
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium do 
dnia 12 lutego 2001r. do Kasy Urzędu Gminy w Brzostku.
 II publiczny przetarg ustny odbędzie się w Urzędzie Gminy w 
Brzostku w dniu 15 lutego 2001r. o godz. 10.30 w biurze Wójta 
Gminy.
4. Sprzedaż działki oznaczonej nr ewid. 90/2 o pow. 0,15 ha 
położonej w Siedliskach Bogusz, stanowiącej własność Gminy 
Brzostek. Działka położona jest w centrum wsi. Działka jest nie-
użytkowana, położona w sąsiedztwie potoku wiejskiego. Teren 
uzbrojony jest w sieć elektryczną. Działka posiada KW nr 26.654. 
Działka znajduje się w terenie zabudowy mieszkalno - zagrodowej 
w większości parterowej. Wolne działki przeznacza się pod rozbu-
dowę istniejących zagród, lokalizację nowych bądź przeniesienie 
zabudowy rozproszonej. Dopuszcza się lokalizację zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej nierolniczej a także obiektów  usługowych 
i produkcyjnych nieuciążliwych.
Cena wywoławcza działki wynosi: 5.760,00 zł (wadium - 576 
zł)
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium do 
dnia 12 lutego 2001r. do Kasy Urzędu Gminy w Brzostku.
 I publiczny przetarg ustny odbędzie się w Urzędzie Gminy w 
Brzostku w dniu 15 lutego 2001r. o godz. 10.00 w biurze Wójta 
Gminy. 

ORAZ SPRZEDAŻ W DRODZE NEGOCJACJI:

1. Działek oznaczonych nr ewid. 306/1 o pow. 0,30 ha i 306/2 o 
pow. 0,28 ha położonych w Smarżowej stanowiących własność 
Gminy Brzostek, objętych KW Nr 48.272. Działka nr 306/1 znajduje 
się w terenie zabudowy osadniczo - 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 uzgodnie-
niu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Działka nr 306/2 
w części to teren upraw rolnych, w części teren usług zdrowia, 
dwór z XIX parkiem. Prace na działce należy wykonywać z WKZ. 
Działki położone są w sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia w Smarżowej. 
Wzdłuż dz.nr 306/1 jest urządzona aleja parkowa, natomiast na całej 
powierzchni dz. nr 306/2 rosną samosiejki i pojedyncze drzewa. 
Cena do negocjacji: działki nr 306/1 wynosi 10.000,00 zł, a dział-
ki nr 306/2 4.000,00 zł. Zainteresowanych zakupem w/w działek 
prosimy o składanie ofert w Urzędzie Gminy w Brzostku do dnia 14 
lutego 2001r. (sekretariat). Negocjacje odbędą się w dniu 15 lutego 
2001r. o godz. 12.00 w biurze Wójta Gminy.

Zarząd Gminy Brzostek, 
39-230 Brzostek, woj. podkarpackie, tel. 6830111 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: 
"Wykonanie usług transportowych przy robo-
tach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 

gminnych i wiejskich".
Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Brzostek

Pożądany termin realizacji robót: od daty podpisania umowy 
do 31 grudnia 2001r.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: w sprawach przedmio-
towego zamówienia - Stanisław Cholewiak, w sprawach dot. 
zamówień publicznych - Barbara Garstka 
tel. (014) 6830111 wewn. 104 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiajacego, pok. nr 12 
Termin składania ofert: 16 lutego 2001r. godz. 10.00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2001r. godz. 11.00 w 
siedzibie Zamawiajacego. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji 
krajowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać 
w Urzędzie Gminy w Brzostku, pok. nr 6, w godz. od 8.00 do 
15.00 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena (koszt) - 50%, ter-
min wykonania - 10%, doświadczenie i przygotowanie fachowe 
(techniczne) oferenta - 20%, warunki płatności - 20%

Zarząd Gminy Brzostek 
39-230 Brzostek, woj. podkarpackie, tel. 68 30 111 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. 
"Roboty wykończeniowe sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim".
Miejsce realizacji zamówienia: Nawsie Brzosteckie

Pożądany termin realizacji robót: marzec 2001 - sierpień 2001

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Witold Olszewski te-
lefon (014) 68 30 111, wewn. 104, pok. 4 w godz. 8.00 - 15.00 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 12. 
Termin składania ofert upływa dnia 2001.02.09 o godz. 10.30. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2001.02.09 o godz. 11.00 w 
siedzibie zamawiającego, pok. 1. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji 
krajowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena - 60 zł) 
można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 6 lub za zali-
czeniem pocztowym. Wadium - 25 000,00 zł.
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(Dokończenie na str. 6)

XXV sesja Rady Gminy w Brzostku odbyła się 21 grud- 
nia 2000 roku. Obradom przewodniczyła Przewod-

nicząca Rady Gminy Urszula Wojnarowska. Przewodniczący Zarzą-
du Gminy Leszek Bieniek złożył informację na temat działalności 
Zarządu w okresie między sesjami.
Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
	obniżenia ceny żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku 

rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2001 roku, - jako podstawę 
do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 
2001 roku przyjęto kwotę 26,00 zł za 1 q żyta.

	określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 
tego podatku,

	ustalenia stawek podatków od środków transportowych na 2001 
rok,

	ustaleniach dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach 
w gminie Brzostek,

	określenia opłaty administracyjnej,
	opłaty wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do 

przedszkoli prowadzonych przez gminę,
	ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzostku, 
	ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń komunalnych 

zaopatrzenia w wodę i za ścieki,
	ustalenia nazw ulic w miejscowości Brzostek,
	sprzedaży nieruchomości nr 90/2 położonej w Siedliskach-Bo-

gusz,
	wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopol-

skich,
	ustalenia wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży lokali 

mieszkalnych stanowiących  własność gminy Brzostek.
Kolejna XXVI sesja Rady Gminy odbyła się 29 grudnia 2000r, na 
której podjęto uchwały w sprawie:
 zmiany statutu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
	zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie 
zadania inwestycyjnego pod nazwą "kanalizacja sanitarna wsi 
Brzostek"

	wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacji z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie,

 zmian w uchwale budżetowej na 2000 rok Nr XVI/149/2000 z 
dnia 28 stycznia 2000 roku,

 uchwalenia zobowiązań, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2000.

Uchwała Nr XXV/226/2000
Rady Gminy w Brzostku

z dnia 21 grudnia 2000 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości oraz zwolnień od tego podatku.

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 
13, poz.74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 
9, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 roku Nr 9, poz.31 z późniejszymi 
zmianami) - Rada Gminy w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 po-

wierzchni użytkowej - 0,23 zł,
2. Od budynków lub ich części związa-
nych z działalnością gospodarczą inną 
niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem bu-
dynków lub ich części przydzielonych 
na potrzeby bytowe osób  zajmujących 

lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 
1m2 powierzchni użytkowej -11,95 zł,

3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym-5,00 zł

4. Od pozostałych budynków lub ich części  od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 2,65 zł,

5. Od budowli, z wyjątkiem budowli wymienionych w ust. 
6  - 2% ich wartości,

6. Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwa-
rzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroener-
getycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i 
przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, 
od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków - 1% ich wartości,

7. Od 1m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością 
gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem zwią-
zanych z budynkami mieszkalnymi -0,40 zł

8. Od gruntów:
a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład go-

spodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 
listopada 1984 roku o podatku rolnym wykorzystywanych na 
cele rolnicze od 1m2 powierzchni -0,03 zł,

b) od pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,04 zł,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub 

elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 2,50 zł
§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą w pierwszym roku prowadzenia 
działalności pod warunkiem jej kontynuowania przez okres 3 
lat.

2. Budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością go-
spodarczą, a dotyczącą takich rzemiosł jak: szewstwo, kowalstwo, 
magiel, zegarmistrzostwo rzemiosło artystyczne i zduństwo.

3. Budynki mieszkalne na terenie gminy o powierzchni użytkowej 
mniejszej niż 270m2.

4. Budynki i ich części oraz grunty związane z poszerzeniem 
działalności gospodarczej w pierwszym roku poszerzenia 
działalności gospodarczej pod warunkiem kontynuowania  jej 
przez okres dwóch lat i utworzenia co najmniej 3 nowych miejsc 
pracy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Brzost-
ku.

§ 4
Traci moc Uchwała Rady Gminy w Brzostku Nr XV/141/99 z dnia 
29 grudnia 1999 roku w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwiesz-
czeń na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych w gminie 
Brzostek.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie 
poczynając od roku podatkowego 2001.
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Uchwała Nr XXV/227/2000
Rady Gminy w Brzostku

z dnia 21 grudnia 2000 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transporto-
wych w gminie Brzostek na 2001 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz.74 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 10, art.11 ust. 4 i art. 12 ust. 4 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 1991 roku Nr 9, poz.31 z późniejszymi zmianami) 
- Rada Gminy w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1
Ustala się następujące stawki podatku od środków transporto-
wych:
1. Od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych 

do przewozu osób o liczbie miejsc łącznie z kierowcą:
a) do 15 miejsc       570,00 zł
b) powyżej 15 do 30 miejsc  670,00 zł
c) powyżej 30 miejsc    1.475,00 zł 

2. Od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładow-
ności samochodu lub nacisku na siodło ciągnika:
a) powyżej 2 t do 4 t włącznie   535,00 zł
b) powyżej 4 t do 6 t włącznie   730,00 zł
c) powyżej 6 t do 8 t włącznie   865,00 zł
d) powyżej 8 t do 10 t włącznie  1.280,00 zł
e) powyżej 10 t         1.685,00 zł

3. Od ciągników balastowych:    1.685,00 zł 
4. Od przyczep i naczep:

a) o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznie 240,00 zł
b) o ładowności powyżej 20 t        430,00 zł

§ 2
Wpłaty podatku od środków transportowych dokonuje się w kasie 
Urzędu Gminy w Brzostku lub na rachunek budżetu gminy w Banku 
Śląskim S.A. Oddział w Jaśle Nr konta 10501458- 2218497713.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XV/142/99 Rady Gminy w Brzostku z 
dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od 
środków transportowych w gminie Brzostek na 2000 rok. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Brzostku.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń 
na tablicach ogłoszeń w gminie Brzostek. 

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie 
poczynając od roku podatkowego 2001.

Uchwała Nr XXV/228/2000
Rady Gminy w Brzostku

z dnia 21 grudnia 2000 roku
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na tar-
gowiskach w gminie Brzostek.

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz.74 z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt 1 litera "a", pkt 2 i pkt 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 1991 roku Nr 9, poz.31 z późniejszymi zmianami) - Rada 
Gminy w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1
1. Ustala się  dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach w 

gminie Brzostek w następującej wysokości:
a) 18,00 zł przy sprzedaży towarów z samochodów ciężarowych 

(platformy, ciągnika lub przyczepy)
b) 12,00 zł przy sprzedaży towarów z samochodów osobowych

c) 6,00 zł przy sprzedaży towarów z ręki, koszów, stoisk, wozów 
konnych i innych.

2. Poboru opłaty targowej dokonuje Zakład Gospodarki komunalnej 
i Mieszkaniowej w Brzostku.

§ 2
Zwalnia się z opłaty targowej rolników zamieszkałych na terenie 
gminy Brzostek prowadzących sprzedaż płodów rolnych własnej 
produkcji, nie przetworzonych.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Brzostku oraz 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzostku.
 

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń 
na tablicach ogłoszeń w gminie Brzostek.

§ 5
Traci moc uchwała Nr IV/19/98 Rady Gminy w Brzostku z dnia 29 
grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty 
targowej na targowiskach w gminie Brzostek.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie 
od 1 stycznia 2001 roku.

Uchwała Nr XXV/231/2000
Rady Gminy w Brzostku

z dnia 21 grudnia 2000 roku
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzostku.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz.74 z 
późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o 
gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) i 
§ 5 ust. 3 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Brzostku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/162/96 
Rady Gminy  w Brzostku z dnia 17 grudnia 1996 roku - Rada Gminy 
w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1
1. Ustala się wysokość  stawek za wynajem sprzętu:

a) autobusy   1,92 zł/ km lub 38,50zł/godz. + 7%VAT
b) żuk     1,20 zł/ km oraz 6,00zł/godz. postoju +7%VAT
c) spycharka   53,00 zł/ godz. +7%VAT lub 22%VAT
d) pługo-piaskarka 72,00 zł/ godz. +7%VAT
e) koparka    64,00 zł/ godz. +7%VAT
f) śmieciarka   25,00 zł/ 1m3 +7%VAT oraz 1,80 zł /km 

+7%VAT lub 22% VAT
g) przerzuty sprzętu 44,00 zł/ godz.+ 22%VAT.

2. Ustala się stawkę za jedną roboczo - godzinę pracownika świad-
czącego usługi komunalne - 14,50 zł /godz.

3. Opłata za centralne ogrzewanie w Domu Nauczyciela w Sied-
liskach- Bogusz  - 2,15 zł/ 1m2 powierzchni użytkowej +22 
%VAT.

4. Opłaty za wywóz nieczystości stałych:
a) odbiór nieczystości stałych 0,90 zł + 7 %VAT/ mc od osoby, 

nie więcej niż 3,60 zł + 7 %VAT/ mc z gosp. domowego.
b) odbiór nieczystości stałych ze sklepu przemysłowego i zakładu 

usługowego 7,00 zł + 7% VAT/ mc
c) odbiór nieczystości stałych ze sklepu spożywczo- przemysło-

wego 15,00 zł + 7%VAT/ mc
5. Opłata za wynajem lokalu użytkowego- garażu 1,70zł +22%VAT/

1m2 powierzchni użytkowej /mc.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Brzostku oraz 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzostku.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń 
na tablicach ogłoszeń w gminie Brzostek.
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§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku.

Uchwała Nr XXV/232/2000
Rady Gminy w Brzostku

z dnia 21 grudnia 2000 roku
w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń ko-
munalnych zaopatrzenia w wodę i za ścieki.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz.74 
z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku 
o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. 
zm.) i art. 1 pkt 24 lit."d" ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowym ( Dz. U. Nr 95, poz. 1100), po zasięgnięciu opinii 
związków zawodowych - Rada Gminy w Brzostku   u c h w a l a, 
co następuje:

§ 1
1. Ustala się wysokość opłat za dostawę wody pobieraną z urządzeń 

komunalnych zaopatrzenia w wodą w Brzostku:
a) dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców-1,60 

zł/1m3 + 7% VAT,
b) za wodę dostarczaną z innych urządzeń komunalnych zaopa-

trzenia w wodę niż wodociąg w Brzostku ustala się stawkę 
dla wszystkich odbiorców 1,10zł/1m3+7%VAT.

2. Ustala się wysokość opłat za wprowadzone ścieki do zbiorczych 
urządzeń kanalizacyjnych:
a) dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców - 1,41 

zł/1m3+ 7% VAT.
b) za przyjęcie ścieków dowożonych transportem dostawcy na 

oczyszczalnię 10,00 zł/ 1m3 + 7 %VAT.
§ 2

Warunki dostawy wody i zasady rozliczania należności za świad-
czone usługi oraz wprowadzenie ścieków do urządzeń kanaliza-
cyjnych określa zawarta umowa pomiędzy Zakładem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej a odbiorcą.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Brzostku 
oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Brzostku.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwiesz-
czeń na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych w gminie 
Brzostek.

§ 5
Traci moc uchwała Nr XV/147/99 Rady Gminy w Brzostku z dnia 
29 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia opłat za wodę  pobieraną 
z urządzeń komunalnych zaopatrzenia w wodę i za ścieki.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku.

Uchwała Nr XXV/233/2000
RadyGminy w Brzostku

z dnia 21 grudnia 2000 roku
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Brzostek.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z 
późn. zm.) na wniosek Zarządu Gminy - Rada Gminy w Brzostku  
u c h w a l a, co następuje

§ 1
Nadaje się nazwy ulicom we wsi Brzostek jak w załączniku Nr 
1 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/223/2000
Rady Gminy w Brzostku z dnia 21 grudnia 2000 roku

WYKAZ ULIC DLA WSI BRZOSTEK
Lp. Nazwa ulicy Nr działki Opis

1. Teodora 
Furgalskiego 2018/62,2018/66 na Osiedlu

2. Aleksandra 
Gryglewskiego 215, 2018/71 od ul. M. N. Mysłow- 

skiego do stadionu

3. Ks. Józefa 
Jałowego 2018/65 na Osiedlu

4. Królowej 
Jadwigi

747/2, cz.758, 
cz.804

od Rynku do ul. 
Przedmieście

5. Ignacego 
Łukasiewicza

cz.809/1 (droga 
krajowa)

od Kościoła do granic wsi 
Klecie

6. Adama 
Mickiewicza cz. 713,731 od Rynku do weterynarii

7. Mariana Nałęcza 
Mysłowskiego 790, 777 od Rynku do granic 

Nawsia Brzosteckiego

8. Ks. Piotra 
Niezgody 2018/70 na Osiedlu

9. Ogrodowa 2019/1 od ul. Węgierskiej

10. Okrągła 172/1, 172/2
od drogi powiatowej 
Brzostek – Siedliska- B. 
do granic Nawsia Brz.

11. Ks. Kazimierza 
Ostafińskiego

1126/11, 1126/12, 
1126/19, 1127/8, 
1127/11,1128/1, 
1129/1, 1129/14, 
1130/1

od ul. Słonecznej do 
granic wsi Klecie

12. Polna 271/11, 273/2, 
274/2 od ul. Przedmieście

13. Połaczówka 1180 od ul. Węgierskiej do 
drogi krajowej

14. Przedmieście 761 od ul. Szkotnia do ul.
 A. Gryglewskiego

15. Równie 997, 1055, od drogi krajowej do ul.. 
20-go Czerwca

16. Rynek cz.804, cz.809/1, 
822, 

17. Schedy 566 od drogi krajowej w 
kierunku Wisłoki

18. Słoneczna 809/2 od drogi krajowej do 
granic wsi Nawsie Brz.

19. Stara Droga 331
od drogi pow. Brzostek- 
Siedliska- B. do granic 
wsi Zawadka Brz.

20. Stroma 836 od Rynku do ul. 20-go 
Czerwca

21. Szkolna 870, 859, 857/1, 
868/3

od drogi krajowej w 
kierunku starej plebani i 
cmentarza

22. Szkotnia 300, cz.44 od drogi krajowej do 
granic wsi Siedliska- B.

23. Targowa 483 od drogi krajowej  do ul. 
A. Mickiewicza do 

24. Wąska 851 od Rynku do Pawilonu 
Handlowego

25. Węgierska 1116 od ul. Słonecznej do 
granic wsi Klecie

26. Jana Winiarza 2018/68, 2018/69 na Osiedlu

27. Mieczysława 
Woronieckiego

237/9, 237/10, 
237/11, 2018/64, na Osiedlu

28. Żydowska cz. 758, 797 od Urzędu Gminy do ul. 
M. N. Mysłowskiego

29. 11-go Listopada 440, cz. 809/1 
(droga krajowa)

od Urzędu Gminy do wsi 
Zawadka Brz.

30. 20-go Czerwca 714 od ul. A. Mickiewicza do 
granic wsi Skurowa

E. Szukała
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W okresie od 01 grudnia do 31  
grudnia 2000 roku Zarząd Gminy 

odbył 3 posiedzenia. Głównym ich te-
matem były następujące sprawy:
	Wystąpiono z propozycją stawek 

podatkowych i opłat na 2001r, które 
przedstawiono na komisjach celem 
przedyskutowania i zaopiniowania.

	Zapoznano się z propozycjami stawek 
za usługi świadczone przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Brzostku w 2001 roku. 
Propozycje te dotyczyły stawek za 
wynajem sprzętu, opłaty za wywóz 
nieczystości stałych, opłaty za dosta-
wę wody i odprowadzenie ścieków, 
opłaty za centralne ogrzewanie w 
domu nauczyciela w Siedliskach- 

Bogusz.
	omówiono materiały na sesję dotyczą-

ce zmian uchwały budżetowej na 2000 
rok Nr XVI/149/2000 Rady Gminy w 
Brzostku z dnia 28.01.2000 roku.

	Opracowano projekt uchwały w spra-
wie zmian w statucie Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku.

	Podjęto uchwały w sprawie:
1) zmiany uchwały Nr 106/2000 do-

tyczącej ustalenia kryteriów przyj-
mowanych do skrócenia stażu dla 
nauczycieli kontraktowych (zmie-
nia się termin składania wniosków 
przez dyrektorów o skrócenie stażu 
dla nauczycieli kontraktowych w 
2001r. do 30 września 2001 r.)

2) zmian w Regulaminie organizacyj-

nym Gminnego zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli ( w związku 
z tym, że z dniem 31.08.2000 r. 
zlikwidowano 3 przedszkola w 
Kamienicy Dolnej, Grudnej Górnej, 
Gorzejowej i przekształcono je w 
oddziały przedszkolne)

	Ustalono propozycję opłaty admini-
stracyjnej za wydanie wypisu z planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w wysokości 20 zł, wyrysu z planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
wysokości 20 zł, za dokonanie wpisu 
do ewidencji działalności gospo-
darczej w wysokości 100 zł oraz za 
zmianę wpisu 50 zł.

	Zaopiniowano pozytywnie 2 wnioski 
o zalesienie działek w miejscowości 
Grudna Górna i Siedliska- Bogusz.

	Zaopiniowano pozytywnie wniosek 
o udzielenie zezwolenia na sprzedaż 
piwa i wina.

M. Dodolak

Komunikat
ministra Sprawiedliwości
W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2001  

r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym informu-
jemy, że:
1. W stosunku do osób fizycznych, które będą chciały zare-

jestrować działalność gospodarczą w okresie 1 stycznia 
2001r.- 31 grudnia 2001r. nadal wymagany będzie tylko 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
prze gminę.

2. Od 1 stycznia 2002 roku podjęcie działalności gospo-
darczej przez osoby fizyczne będzie wymagało wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
wydziały rejestrowe sądów rejonowych.

3. Po 1 stycznia 2002r. gminy przekażą sądom rejestrowym 
sprawy będące w toku postępowania o wpis, a przedsię-
biorcy już wpisani do ewidencji gminnych będą obowią-
zani do złożenia wniosku o wpis do rejestru sądowego na 
urzędowym formularzu za pośrednictwem urzędu gminy, 
który był dotychczas organem ewidencyjnym. Organ ten 
prześle wniosek do właściwego sądu wraz z zaświadcze-
niem o wpisie przedsiębiorcy do ewidencji. Nie zakłada 
się przesyłania całych akt administracyjnych.

4. Proces przejmowania przez sądy ewidencji powinien zakoń-
czyć się do 31 grudnia 2003 r, a więc zgodnie z art. 8 ust.1 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.- Przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, będzie procesem 
płynnym i nie ma potrzeby natychmiastowego podejmo-
wania czynności związanych z przerejestrowywaniem już 
na początku stycznia 2001r., kiedy to z uwagi na wejście w 
życie ustawy o KRS może nastąpić spiętrzenie spraw.

5. Osoby fizyczne, które prowadziły do 31 grudnia 2000r. 
działalność gospodarczą nie objętą obowiązkiem ewiden-
cjonowania, będą obowiązane w terminie do 31 czerwca 
2001r. zgłosić jej prowadzenie do gminnej ewidencji 
działalności gospodarczej.

6. Osoby fizyczne, które prowadziły do 31 grudnia 2000 r. 
działalność gospodarczą jako wspólnicy spółek cywil-
nych, będą obowiązane w terminie do 31 marca 2001 r. 
dostosować formę prowadzonej działalności do wymogów 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że 
powinny albo zgłosić prowadzenie indywidualnie dzia-
łalności gospodarczej do gminnej ewidencji działalności 
gospodarczej, albo zawrzeć umowę spółki handlowej i 
złożyć wniosek o wpis tej spółki do wydziału rejestrowego, 
w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Sądowy.

Janusz Niedziala

Na łamach naszego czasopisma za- 
mieszczamy ogłoszenia płatne 

na następujących zasadach:

a/ ostatnia str., kolor- cała - 140 zł
1/2 str. - 70 zł
1/4 str. - 40 zł
1/8 str. - 20 zł

b/ przedostatnia, kolor - cała - 100 zł
1/2 str. - 55 zł
1/4 str. - 30 zł
1/8 str. - 15 zł
c/ strony czarno-białe- cała - 80 zł
1/2 str. - 40 zł
1/4 str. - 20 zł
1/8 str. - 10 zł

 Ogłoszenie należy przesłać do redakcji 
wraz z kopią dokumentu wpłaty.
Numer konta; Bank Śląski o/Jasło 
10501458-2218500235
 W dalszym ciągu kontynuujemy nasz 
program pomocy dla tych, którzy roz-
poczynają działalność gospodarczą na 
własny rachunek - dla nich reklama za 
darmo.

Reklama w "wiadomościach"
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Struktura mieszkańców według wieku

Struktura 
ludności  
w Gminie 
brzostek
(stan na dzień 31. 12. 2000)

Organizacja Narodów Zjednoczo- 
nych uroczyście ogłosiła rok 

2001 Światowym Rokiem Wolon-
tariatu. W Polsce powstał komitet 
honorowy, który będzie koordynował 
wolontariackie akcje.
 Kim tak naprawdę jest wolon-
tariusz? Bycie wolontariuszem to 
"bezpłatne, świadome, dobrowolne 
działanie na rzecz innych, wykracza-
jące poza więzy rodzinno-koleżeńsko-
przyjacielskie", gdyż opiekujemy się 
członkami własnej rodziny, pomagamy 

czy wiesz że...
2001 - światowy Rok wolontariatu

koledze, bo jest naszym kolegą, a nie 
dlatego, że jesteśmy wolontariuszami. 
Osoby pragnące zostać wolontariu-
szami najczęściej motywują to chęcią 
pomocy ludziom znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej, zdobycia 
nowych doświadczeń i poznania 
różnych środowisk oraz możliwości 
sprawdzania się. Wolontariusze naj-
częściej chcą pracować z dziećmi, brać 
udział w akcjach i okolicznościowych 
imprezach. coraz częściej wolotariusze 
zgłaszają gotowość do pomocy w ta-

kich miejscach jak muzea, schroniska 
dla zwierząt, parki i ogrody botanicz-
ne.
 Z danych Stowarzyszenia Centrum 
Wolontariatu (adres internetowy: 
www.wolontariat.org.pl) wynika, 
że w ubiegłym roku w Polsce zareje-
strowanych było około 1875 wolon-
tariuszy, z czego aż 65% stanowiła 
młodzież ucząca się. Kolejna widoczna 
grupa to emeryci, a dopiero potem 
osoby pracujące zawodowo. W Pol-
sce istnieje 17 Centrów Wolontariatu 
jako forma instytucjonalizacji statusu 
i funkcji wolontariatu (szkolenie, po-
średnictwo, rekrutacja).

U.W.
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Bączałka 277 3 5 0,72%
Brzostek 2237 20 27 0,31%
Bukowa 523 10 5 - 0,96%
Głobikówka 240 5 4 - 0,42%
Gorzejowa 753 4 14 1,33%
Grudna Dolna 423 4 7 0,71%
Grudna Górna 591 5 4 - 0,17%
Januszkowice 896 8 16 0,89%
Kamienica Dolna 524 4 8 0,76%
Kamienica Górna 809 12 9 - 0,37%
Klecie 641 6 10 0,62%
Nawsie Brzost. 1100 15 18 0,27%
Opacionka 441 4 8 0,91%
Przeczyca 733 4 13 1,23%
Siedliska Bogusz 1088 5 17 1,10%
Skurowa 437 2 12 2,29%
Smarżowa 671 10 10 0,00%
Wola Brzost. 518 1 12 2,12%
Zawadka Brzost. 366 4 1 - 0,82%
Razem: 13268 126 200 0,56%

Przyrost naturalny w % 

Struktura mieszkańców według płci

J. Nosal
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Cały obszar oświaty do poł. XVIII w. po- 
zostawał niemal wyłącznie w rękach 

instytucji religijnych. Kościół, potrzebujący 
ludzi wykształconych, od początku swego 
istnienia zwracał uwagę na szkoły. Sobór 
Latereański w 1215 r. nakazał utrzymywać 
przy każdym lepiej uposażonym kościele 
parafialnym nauczyciela. W Polsce dość 
szybko wprowadzano nakaz soboru. Ar-
cybiskup Pełka rozporządził na synodzie 
w Łęczycy w 1244 r., "aby proboszczowie 
zakładali szkoły, a nie dopuszczali nikogo 
na nauczycieli, ktoby na język polski nie 
umiał tłumaczyć obcych autorów". Czter-
dzieści lat później Arcybiskup Świnka 
chcąc położyć kres zalewowi duchownych 
niemieckiego pochodzenia, na kolejnym 
synodzie w Łęczycy (1285 r.) postanawia, 
aby probostwa dawano tylko Polakom. Oba 
te zarządzenia sprzyjały powoływaniu do 
życia nowych szkół. Początkowo szkoły 
powstawały tylko w miastach, później 
znacznie wolniej na wsiach. Jeszcze na 
początku wieku XV rzadko je można tam 
spotkać1. Wzmianki o szkołach parafial-
nych są skąpe i często mało konkretne, tak 
jak ta o szkole w Siedliskach pochodząca z 
1595 r. "proboszcz Maciej Kopeć z Brzezin 
posyła kantora do młocki, a kierownikowi 
szkoły każe śpiewać i usługiwać"2. W 
Księdze Wizytacji Radziwiłłowskich pod 
tą samą datą 1595 zaznaczono również, że 
w Siedliskch "Schola de novo erigebatur" 
- szkołę od nowa erygowano. Zapis ten 
można rozumieć dwojako; albo w sensie 
powstania szkoły całkiem od początku, albo 
wznowienia jej dawnej działalności. Oba 
tłumaczenia są bardzo prawdopodobne ze 
względu na obowiązujące od dawna, wyżej 
wspomniane rozporządzenia synodalne.
 Szkoła parafialna, jak choćby ta istnieją-
ca w Siedliskach nie miała zbyt szerokiego 
kręgu oddziaływania. Zwykle skupiała kil-
ku do kilkunastu chłopców przypuszczalnie 
z miejscowości parafialnej, których uczono 
katechizmu, ministrantury oraz śpiewu 
kościelnego równocześnie zapoznając ich 
ze sztuką czytania i pisania. Nauczyciela 
zwano najczęściej ministrem ("minister"). 
Poziom wiejskich szkół parafialnych nie był 
wysoki na co narzekały w XV wieku władze 
kościelne diecezji krakowskiej. Upatrywały 
one w mnożeniu się w małych miastach i 
wsiach szkół, które nie posiadały odpo-
wiednich nauczycieli, przyczyny niskiego 
poziomu moralnego i umysłowego wielu 
księży. Opinia ta rzutowała na dynamikę 
rozwoju szkół parafialnych. Stąd zapewne 
też wielokrotne wizytacje biskupie szkół 
parafialnych przeprowadzane w latach 
1595, 1597, 1602, 1608, 1610, 1618, 16193. 
Program szkolny był bardzo rozmaity, 
uzależniony przede wszystkim od stopnia 
posiadanej przez nauczyciela wiedzy. 

Szkolnictwo w siedliskiej parafii
Podstawę nauki stanowił katechizm i śpiew 
kościelny. Program dopełniało nauczanie 
początków łaciny, ministrantury oraz czy-
tania i pisania.
 W początkowym okresie powstawania 
szkół parafialnych pierwszymi nauczy-
cielami byli proboszczowie. Z końcem 
XV w. kierownikiem szkoły mogła być 
również osoba świecka. Dzięki temu, że 
w przytłaczającej większości nauczyciel 
jeśli był, poza początkami nie znał języka 
łacińskiego siłą rzeczy uczył czytania i pisa-
nia w języku polskim. Szkołę i nauczycieli 
utrzymywał proboszcz, z czasem ciężar ten 
spoczął na barkach parafian. Uposażenie 
nauczycieli było skąpe i często nieregu-
larne, stąd imali się różnych innych prac. 
Wśród nauczycieli przeważali ludzie od 20 
do 30 roku życia, nieżonaci, traktujący swój 
zawód przejściowo, szukający możliwości 
awansu w stanie duchownym, nosząc za-
wczasu strój zbliżony do ubioru księży.
 W wieku XVII i XVIII mieliśmy do 
czynienia z postępującym upadkiem szkół 
parafialnych. Większość z nich zanikła 
zupełnie.
 Warto stwierdzić, że szkoły parafialne 
w Galicji, w tym i szkoła w Siedliskach 
nie skorzystały z dobrodziejstw reformy 
szkolnictwa jakie wprowadzała Komisja 
Edukacji Narodowej, ponieważ ziemie te 
znalazły się w 1772 r. pod zaborem austria-
ckim. Reformy szkolnictwa w końcu XVIII 
w. Polacy zawdzięczali władcy cesarstwa 
austriackiego. Nowa władczyni tej części 
Polski - Maria Teresa wychodziła z założe-
nia, że szkolnictwo jest sprawą polityczną i 
winno się znajdować pod kontrolą państwa. 
Stąd też ukazało się zarządzenie, że przy 
parafiach mają powstać szkoły trywialne. 
Nauczyciel w tej szkole miał status nauczy-
ciela urzędowego, a więc pozostawał pod 
kontrolą władz państwowych. Po roku 1868 
szkoły utraciły charakter kościelny na mocy 
tzw. "Ustaw Majowych". Zarządzenia te 
oprócz elementów negatywnych, jak przy-
musowy język niemiecki, wprowadzały też 
elementy postępowe, jak powszechność 
nauczania i przymus szkolny.
 Rozwojowi oświaty nie sprzyjały 
ciężkie warunki życia ludności wiejskiej, 
w tym i w siedliskiej parafii. Z roku na 
rok potęgowało się przeludnienie i roz-
drobnienie własności chłopskiej, z której 
dochód wystarczał zaledwie na najbardziej 
prymitywne bytowanie chłopskich rodzin. 
Stąd chłop skupiony na zabieganiu wokół 
zapewnienia minimalnych warunków 
egzystencji nie był zainteresowany roz-
wojem szkoły, którą uważał za dodatkowy 
zbyteczny ciężar, ponieważ musiał łożyć na 
jej utrzymanie. Mimo tego do końca wieku 
XIX powstają na terenie siedliskiej parafii 
kolejne szkoły o budynkach drewnianych; 

w Kamienicy Górnej, Bączałce i Grudnej 
Dolnej oraz szkoły murowane w Gorze-
jowej, Smarżowej, Głobikówce i Grudnej 
Górnej (przeniesiona z Grudnej Dolnej). 
Warto zaznaczyć, że we wsiach, w których 
nie było dworów to właśnie szkoły były 
pierwszymi budynkami murowanymi.
 Po przejęciu nadzoru nad szkołami 
przez zaborcę religia nadal była obowiąz-
kowa. Na arkuszach ocen obowiązujących 
w szkole ludowej na początku rubryki 
"Postęp w poszczególnych przedmiotach 
naukowych" zaraz po "zachowaniu się" 
jest "pilność w nauce religii". Po odzy-
skaniu niepodległości lekcje religii nadal 
odbywały się w szkołach i należały do 
przedmiotów obowiązkowych4. Władze 
oświatowe nakładały na szkoły obowiązek 
wspólnej modlitwy przed i po nauce. Orga-
nizowano także uroczyste nabożeństwa na 
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. 
Uczniowie przystępowali 3 razy do roku do 
sakramentów i brali udział w rekolekcjach. 
W 1939 r. wydano rozporządzenie, aby w 
nauczaniu przedmiotów świeckich nie było 
rozbieżności z religią. Po drugiej wojnie 
światowej ostatnim rokiem nauki religii w 
szkołach był rok szkolny 1959/60. Potem 
dzieci uczono religii w punktach kateche-
tycznych, które z trudem organizowano 
w domach prywatnych. Nie obyło się bez 
szykan władz państwowych. 
Do szkół religia powróciła na początku lat 
90-tych. Na terenie parafii naukę religii 
prowadzili i prowadzą proboszcz oraz 
wikarzy.

U.W.

1  Eugeniusz Wiśniowski, Sieć szkół parafial-
nych w Wielopolsce i Małopolsce w poczat-
kach XVI w., w: Roczniki Humanistyczne, 
tom XV, z. 2 - 1967 r., s.107-109
2  Kazimierz Zieliński, Z dziejów szkol-
nictwa w regionie jasielskim, w: Studia z 
dziejów Jasła i powiatu jasielskiego, Kraków 
1964, s. 530.
3  Wizytacje w: 1595 r. z polecenia biskupa 
Radziwiłła, przez archidiakona krakow-
skiego Krzysztofa Kazimierskiego; 1597 
r. osobista biskupa Radziwiłła; 1602 r. z 
ramienia biskupa Maciejowskiego przez 
dziekana wojnickiego Andrzeja Chrościń-
skiego; 1608, 16010 r. z polecenia biskupa 
Tylickiego; w 1618, 1619 przeprowadzał 
delegat biskupa Szyszkowskiego. Oceny i 
opisy są coraz pobieżniejsze, wyraźnie spada 
zainteresowanie poziomem szkół.
4  Uregulowania takie wynikały z zapisu 
w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 
1921 r. Wymiar dwóch godzin tygodniowo 
nauczania religii ustalono w konkordacie 
zawartym między rządem a Stolicą Apo-
stolską w 1925r.
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Wraz z reformą administracyjną kraju od nowa tworzo- 
no struktury Podkarpackiego Związku Piłki Noż-

nej, który to został powołany do życia 11 marca 2000 r. 
Podkarpacki ZPN zrzesza 481 klubów i jest jednym z naj-
liczniejszych Związków w Polsce. Zarząd Związku liczy, 
wraz z prezesem Janem Bieńkowskim, 21 osób. Drużyny 
piłkarskie z naszej gminy znalazły się w podokregu dębi-
ckim, na czele którego stoi Bronisław Błaszkiewicz.
 Nowy system rozgrywek opiera się na jednej IV lidze i 
4 klasach okręgowych seniorów. Rozgrywki młodzieżowe 
toczone będą w 2 grupach Podkarpackiej Ligi Juniorów 
(juniorzy i juniorzy młodsi oraz grupy A - silniejsza i B 
- słabsza.
 Szkolenie młodzieży, praca wychowawcza, wszech-
stronne podnoszenie kwalifikacji, to kierunki preferowane 
przez powołaną do życia radę Trenerów - kierowaną przez 
Stanisława Kocota oraz Wydział Młodzieżowy, na którego 
czele stoi Zdzisław Przystaś.
 Wychodząc naprzeciw głosom klubów domagających 
się obniżenia kosztów meczów w rozgrywkach młodzie-
żowych, zarząd podjął uchwałę zobowiązującą kolegium 
sędziów do obsadzania na mecze PLJ sędziów z odległości 
nie większej niż 50 km od miejsca zamieszkania. Uznano 
również iż sędzia winien w rundzie jesiennej i wiosennej 
przeprowadzić po jednych zawodach bezpłatnie w rozgryw-
kach klas młodzieżowych.
 W jesiennej rundzie rozgrywek drużyn reprezentacyjnych 
Podkarpackiego ZPN z reprezentacjami woj. małopolskie-
go, lubelskiego i świętokrzyskiego w ramach Pucharów.
Wyniki poszczególnych reprezentacji:

Rocznik 1985 - puchar K. Deyny
1. Podkarpackie  9 7-2
2. Lubelskie  6 7-4
3. Małopolskie  3 5-5
4. Świętokrzyskie 0 2-1
Rocznik 1986 - Puchar J. Michałowicza
1. Lubelskie  5 4-3
2. Podkarpackie  4 5-4
3. Małopolskie  4 3-4
4. Świętokrzyskie 2 6-7
Rocznik 1987 - Puchar W. Kuchara
1. Małopolskie  9 11-2
2. Lubelskie  6 8-2
3. Podkarpackie  1 1-8
4. Świętokrzyskie 1 2-10
Rocznik 1988 - Puchar K. Górskiego
1. Małopolskie  9 10-1
2. Lubelskie  6 7-7
3. Podkarpackie  1 3-6
4. Świętokrzyskie 1 0-6

 Poszczególne drużyny zaprezentowały się na miarę 
oczekiwań. Osiągnięte wyniki i poziom gry są odbiciem 

pracy Związków i systemu rozgrywek młodzieżowych, 
oraz zakresu początkowego szkolenia w klubach, które 
jest wyraźnie opóźnione w stosunku do innych, czołowych 
ośrodków w Polsce.
 Charakterystyka kadrowa drużyn: rocznik 1985 - w 
rozgrywkach występowało 22 zawodników z 13 klubów 
(w tym Sławomir Podgórski z "Brzostowianki") - trener 
Z. Książek, rocznik 1986 - występowało 18 zawodników 
z 7 klubów - trenerzy A. Domaradzki i Sz. Dusza, rocznik 
1987 - występowało 21 zawodników z 10 klubów (w tym 
Andrzej Wójcik i Sebastian Zięba z "Brzostowianki") 
- trener Z. Hariasz, rocznik 1988 - występowało 25 za-
wodników z 9 klubów (w tym Dariusz Gonet i Radek 
Wojnarowski z "Brzostowianki") - trener Henryk Łaska-
rzewski.
 Zawodników do reprezentacji dawały następujące kluby: 
Stal Stalowa Wola, Stal Mielec, Stal Rzeszów, Resovia po 
13 , Igloopol Dębica, Czuwaj Przemyśl, Brzostowianka po 
5, Wisłoka Dębica 4, Polonia Przemyśl, Podkarpacie Pusty-
nia po 3, UKS Wisłok Sieniawa, UKS Giganci Radymno 
po 2, Sanovia Lesko, MOSiR Jasło, Siarka Tarnobrzeg, 
Sokół Sokołów, Strzelec Dąbrowica po 1.
 W sezonie 2000/2001 występują 2 drużyny w II lidze: 
ZKS Stalowa Wola, ZKS Tłoki Gorzyce oraz 6 drużyn w 
III lidze: KS Polonia Przemyśl, KS Siarka Tarnobrzeg, 
KS Wisłoka Dębica, ZKS Stal Sanok, ZKS Stal Rzeszów, 
CWKS Resovia Rzeszów. Do rozgrywek Podkarpackiego 
ZPN w Rzeszowie przystąpiły drużyny seniorów:

IV liga - 19 drużyn
kl. O - 16 drużyn
kl. A - 41 drużyn
kl. B - 41 drużyn
kl. C - 42 drużyny

drużyny młodzieżowe:
- juniorzy st. i mł. -102 drużyny
- trampkarze st. i mł. - 45 drużyn
- orliki st. i mł. - 20 drużyn

 Po I rundzie sezonu 2000/2001 zespoły naszej gminy 
zajmują:
w Kl. A gr. I - "Brzostowianka" 6 miejsce z 18 pkt., bramki 

19:27
w Kl. B gr. I - Grudna Górna 5 miejsce z 20 pkt., bramki 

26:22
Januszkowice 11 miejsce z 15 pkt., bramki 
23:32

W Okręgowej Juniorów Starszych "Brzostowianka" zaj-
muje 2 miejsce z 30 pkt, bramki 30:11
 W Okręgowej Klasie Trampkarzy starszych "Brzosto-
wianka" zajmuje 3 miejsce z 18 pkt, bramki 33:23. Tramp-
karze młodsi "Brzostowianki" zajmują z 14 pkt również 3 
miejsce w swojej grupie, bramki 14:7.

U. W.

Przed sezonem

co słychać w Podkarpackim
związku Piłki nożnej
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1 (5) Władysław Bielawa - burmistrz miasta 
Dębicy, radny powiatu;

2. (6) Ks. Stanisław Fiołek - proboszcz 
parafii św. Jadwigi w Dębicy, 

3 (3) Tadeusz Kamiński - starosta dębicki;
4 (2) Edward Brzostowski - przedsiębiorca, 

były radny powiatu;
5 (9) Stanisław Rokosz - wójt gminy Dę-

bica;
6. (4) Zdzisław Chabowski - prezes TC 

Dębica;
7. (24) Józef Chudy - wójt gminy Czarna;
8. (31) Jacek Bokota - właściciel firmy 

"Jabo Marmi";
9. ( 15) Ks. Józef Dobosz - proboszcz parafii 

Miłosierdzia Bożego;
10 (50) Barbara Białek - prokurator rejo-

nowy;
11 (21) Artur Puszko - dyrektor Zespołu 

Opieki Zdrowotnej;
12 (51) Anna Konopczyńska - komendant 

rejonowy policji;
13. (36) Stanisław Chmura - wiceprze-

wodniczący Sejmiku Samorządowego 
Województwa Podkarpackiego;

14. (83) Józef Czernicki - radny, prze-
wodniczący komisji rewizyjnej Rady 
Powiatu;

15. (8) Jacek Gil - wiceburmistrz Dębicy;
16. (10) Piotr Szyper - przewodniczący 

Rady Miasta Dębicy;
17. (41) Stefan Bieszczad - radny Sejmiku 

samorządowego Województwa Podkar-
packiego;

18. (20) Jerzy Skocz - naczelnik Urzędu 
Skarbowego;

19. (19) Ks. Józef Leśniowski - proboszcz 
parafii Matki Bożej Anielskiej w Dę-
bicy;

20. (1) Andrzej Brzeski - poseł na Sejm 
RP.

21. (13) Leszek Bieniek - wójt gminy 
Brzostek;

22. (11) Bogusław Placek - dowódca 3 
Pułku Saperów;

23. (52) Czesław Kubek - wicestarosta 
dębicki;

24. (76) Waldemar Cieśla - radny powiato-
wy, szef delegatury NSZZ Solidarność 
w Dębicy;

25. (35) Bolesław Górzan wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Dębicy;

26. (25) Paweł Adamek - członek Zarządu 
Powiatu, animator życia muzycznego;

27. (-) Henryk Kwolek - prezes firmy 
IVS;

28. (7) Edward Serwatka - burmistrz miasta 

100 najbardziej wpływowych 
osób powiatu dębickiego
To druga edycja ,,100 najbardziej wpływowych osób powiatu dębickiego".
W odróżnieniu od rankingu sprzed roku, teraz ankiety wypełniali nie tylko dzienni-
karze, ale też samorządowcy, społecznicy, ludzie, którzy na co dzień obserwują życie 
społeczne powiatu. Każdy przedstawiał swój punkt widzenia, obdarowując faworytów 
odpowiednią liczbą punktów. Na ostateczny kształt listy złożyło się ich zsumowanie 
(w nawiasie pozycja w ubiegłym roku). 

Pilzno;
29. (12) Jan Niwa - przewodniczący Rady 

Powiatu;
30. (61) Anna Chmura dyrektor Wydziału 

Edukacji, Zdrowia. Kultury i Sportu w 
Starostwie;

31. (-) Jan Michalak - animator życia mu-
zycznego, twórca i dyrektor "Dni Sztuki" 
w Dębicy;

32. (43) Ryszard Nykiel - naczelnik Wy-
działu Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji;

33. (69) Bogusław Majka - zastępca wójta 
gminy Czarna;

34. (44) Jerzy Broniek - radny miejski w 
Dębicy;

35. (17) Jan Pieniądz - radny Sejmiku 
Samorządowego Województwa Pod-
karpackiego;

36. (16) Tadeusz Gardziel - szef Unii Wol-
ności w Dębicy, były wiceburmistrz;

37. (22) Czesław Korzeń - przedsiębiorca, 
radny powiatowy;

38. (78) Stanisław Skawiński - radny powia-
towy, lider SLD w powiecie dębickim;

39. (-) Ks. Józef Wątroba - proboszcz parafii 
Świętego Krzyża w Dębicy;

40. (23) Stanisław Czaja - przedsiębiorca;
41. (62) Zbigniew Górzan - lider Ruchu 

Społecznego AWS w powiecie dębi-
ckim;

42. (37) Ludmiła Pilch - sekretarz miasta 
Dębicy;

43. (39) Antoni Kamiński - przedsiębiorca. 
były burmistrz Dębicy;

44. (27) Stanisław Bieszczad - radny Sej-
miku Samorządowego Województwa 
Podkarpackiego;

45. (34) Andrzej Bosak były prezes Sądu 
Rejonowego w Dębicy, obecnie sędzia 
Sądu Okręgowego w Tamowie;

46. (45) Andrzej Czernicki członek Zarządu 
Miasta Dębicy;

47 (47) Anna Puzio skarbnik miasta Dę-
bicy;

48. (-) Marian Kurgan - radny powiatowy, 
starszy Cechu Rzemiosł Różnych w 
Dębicy;

49 (91) Jan Ogloblin - radny miejski w 
Dębicy;

50. (56) Jan Kasowicz - członek Zarządu 
Miasta w Dębicy;

51. (57) Jan Łazowski - zastępca komen-
danta rejonowego policji;

52. (88) Stanisław Świerk - dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy;

53 (-) Marian Ukowski - prezes Zakładów 

Mięsnych w Dębicy.
54. (53) Stanisław Wąsik - radny powia-

towy;
55. (42) Ryszard Zbaraza - członek Zarządu 

Miasta Dębicy, komendant Hufca ZHP.
56. (54) Jerzy Brzostek - ordynator Oddzia-

łu Dziecięcego Szpitala Powiatowego;
57. (-) Agnieszka Kamińska - prezes Sądu 

Rejonowego w Dębicy;
58. (-) Renata Barszcz - radna, przewod-

nicząca komisji oświaty Rady Miasta 
Dębicy;

59. (96) Ryszard Kurcz - radny, przewod-
niczący komisji handlu Rady Miejskiej 
w Dębicy;

60. (-) Renata Bożek - członkini Zarządu 
Miasta Dębicy;

61. (-) Stanisław Malinowski - sekretarz 
powiatu;

62. (53) Antoni Bewszko - wykładowca filii 
UMCS w Rzeszowie;

63. (-) Andrzej Reguła - zastępca wójta 
gminy Dębica;

64. (95) Łucja Skiba - dyrektor Banku Prze-
mysłowo - Handlowego w Dębicy;

65. (46) Marek Kamiński - dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

66. (-) Bogusław Olewiński - zastępca 
prokuratora rejonowego;

67 (75) Władysław Kita - wójt gminy 
Jodłowa;

68 (93) Bogusław Płodzień - radny powia-
towy, były wójt gminy Żyraków;

69. (55) Ryszard Pękala - dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Dębicy;

70. (-) Joanna Ożóg - radna miejska, prze-
wodnicząca Forum na Rzecz Dębicy;

71. (79) Kazimierz Siwula dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Dębicy;

72. (80) Jan Borek - animator kultury;
73. (-) Tadeusz Broszewski - radny, prze-

wodniczący komisji rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Dębicy;

74. (-) Roman Roztoczyński - radny miasta 
Dębicy, przedsiębiorca;

75. (-) Maria Kostyra - dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dębicy;

76. (63) Henryk Krupa - wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu;

77 (68) Maria Mazur - radna powiatowa, 
przewodnicząca SLD w powiecie dę-
bickim;

78 (92) Jan Lombara - dyrektor Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiatowego;

79. (-) Czesław Łączak - radny powiato-
wy;

80. (73) Stanisław Olszewski - prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Dębicy;

81. (26) Józef Rutka - prezes Telekomuni-
kacji Dębickiej;

82. (14) Andrzej Żaba - radny miasta 
Dębicy.

83. (29) Jan Mytkoś - przewodniczący Rady 
Osiedla Pana Tadeusza w Dębicy.

84. (64) Zofia Kloc - członek Zarządu 
Miasta Dębicy.

85. (-) Marta Szczyrek - dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Dębicy;
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86. (-) Bożena Klocek - skarbnik powiatu;
87 (49) Ryszard Łastowski zastępca dowód-

cy 3 Pułku Saperów w Dębicy;
88. (30) Alina Rzewuska - dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 11 w Dębicy;
89 (48) Andrzej Szamota - prezes Komunal-

nego Zakładu Budżetowego w Dębicy;
90. (-) Leopold Szczyrek wiceprzewodni-

czący Rady Miejskiej w Dębicy;
91. (-) Kazimierz Ćwik - dyrektor Domu 

Dziecka w Dębicy;
92. (77) Bogusław Dydo - wójt gminy 

Żyraków;
93. (90) Michał Prażak - prezes Igloocaru;
94. (-) Stanisław Puchalski - przewodni-

czący Rady Gminy Żyraków, prezes 
Igloobudu;

95. (-) Stanisław Zieliński - sekretarz gminy 
Czarna;

96. (-) Janusz Bieniasz - radny powiatu, 
prezes Oddziału Polskiego Czerwonego 
Krzyża;

97 (82) Tadeusz Pieczonka - wiceburmistrz 
Pilzna;

98. (-) Kazimierz Mikrut - prezes firmy 
Śnieżka w Brzeźnicy;

99. (32) Krzysztof Śliwa - prezes firmy 
Domex;

100. (98) Bolesław Pysz - radny powiatu.

"Obserwator" nr 26 (30) 

Przedsiębiorcy prowadzący już dzia- 
łalność gospodarczą oraz osoby, 

które dopiero zamierzają ją podjąć 
mogą korzystać z zewnętrznych źródeł 
finansowania, do których należą m. in. 
kredyty i pożyczki udzielane przez 
Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Celem programu 
ARiMR jest wspieranie przedsięwzięć 
gospodarczych tworzących nowe stałe 
miejsca pracy w działalności pozarol-
niczej w gminach wiejskich i miejsko 
- wiejskich obejmujących: produkcję 
(z wyłączeniem produkcji rolniczej, 
działów specjalnych produkcji rolnej, 
rybołóstwa i rybactwa śródlądowego, 
produkcji wyrobów alkoholowych i 
tytoniowych), usługi (z wyłączeniem 
m.in. usług dla rolnictwa) oraz handel 
(z wyłączeniem handlu paliwami i 
smarami oraz wyrobami alkoholowymi 
i tytoniowymi). 
 Kredyt udzielany jest na: zakup, 
modernizację, adaptację, budowę i roz-
budowę zakładów prowadzących dzia-
łalność pozarolniczą, zakup i montaż 
niezbędnych maszyn i narzędzi, zakup 

FinAnSowAnie RozwojU mAłych 
i śRednich PRzedSiębioRSTw (2)

środków transportu, z wyłączeniem 
samochodów osobowych. Zgodnie z 
wymogami ARiMR, jednym z warun-
ków uzyskania kredytu jest przygoto-
wanie przez ubiegający się podmiot 
planu przedsięwzięcia oraz uzyskanie 
pozytywnej opinii Zarządu Gminy o 
celowości realizacji przedsięwzięcia na 
terenie danej gminy i pozytywnej opinii 
ODR właściwego dla miejsca realizacji 
przedsięwzięcia.
 Szczegółowe informacje można uzy-
skać w instytucji zarządzajacej ARiMR 
tel. (022)8602853-55 i (022)8602866.
 Poza wskazanymi instytucjami 
wspierania przedsiębiorczości został 
utworzony system instytucji działa-
jących na szczeblu lokalnym i nasta-
wionych na realizację intensywnych 
programów szkoleniowych, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w tworzeniu i 
prowadzeniu małej firmy. Taką kom-
pleksową ofertę przedstawiają Ośrodki 
Wspierania Przedsiębiorczości, Inku-
batory Przedsiębiorczości i Fundusze 
Rozwoju Przedsiębiorczości. OWP 
oferują zestaw pomocy i usług w za-

kresie szkoleń z dziedzin zarządzania, 
marketingu, finansów, prawa itd. a 
także konsultacje indywidualne doty-
czące praktycznie wszystkich aspektów 
działalności małej firmy. Inkubatory 
Przedsiębiorczości mają na celu wspo-
maganie małych firm w pierwszym 
okresie ich działalności. Ich zadaniem 
jest przede wszystkim dostarczanie tym 
firmom: odpowiedniej do potrzeb po-
wierzchni na działalność gospodarczą, 
zapewnienie obsługi biurowej, zapew-
nienie usług wspierających (doradztwo 
ekonomiczne, finansowe, prawne, 
organizacyjne i techniczne), zapew-
nienie dostępu do źródeł finansowania, 
marketingu i zarządzania. Natomiast 
Fundusze Rozwoju Przedsiębiorczości 
są to pozabankowe instytucje finansowe 
zapewniające kapitał na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, w postaci 
pożyczek udzielanych na preferencyj-
nych warunkach. Najbliższy OWP oraz 
Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości 
znajdują się w Rzeszowie, ul. Mickie-
wicza 1, tel. (017) 852-65-04

A. Zbaraża

Jest już tradycją, że w latach olimpij- 
skich w Szkole Podstawowej w Nawsiu 

Brzosteckim organizowany jest dla dzia-
twy szkolnej Turniej Wiedzy Olimpijskiej. 
Udział w nim wziąć mogą wszyscy ucz-
niowie, którzy interesują się problematyką 
olimpizmu lub sportem w ogóle, śledzą 
przebieg igrzysk za pośrednictwem środ-
ków masowego przekazu, czy szkolnej 
gazetki sportowej.
Nie inaczej było w roku 2000 - roku IO 
w Sydney; z tym, że po raz pierwszy 
do udziału zaproszeni zostali uczniowie 
klas I-III. Wszak podstawowa edukacja 
kończy się o 2 dwa lata wcześniej niż do-
tąd, kształtowanie zainteresowań należy 
rozpocząć od zaraz.
Turniej składał się z trzech etapów. 
Warunkiem uczestnictwa było przygo-
towanie rysunku o tematyce olimpijskiej 
lub sportowej, uczniowie starsi przygoto-
wywali pracę pisemną o tej samej treści. 
Uczniowie najmłodsi przygotowali 36 
prac. Wystartowało 27 uczniów z kl. I-III. 
Wszyscy doszli do drugiego etapu, gdzie 
czekał ich pomiar sprawności Indeksem 

Sprawności Fizycznej. 
Dziesiątka najlepszych po dwu etapach 
urosła do 11 uczniów (dwoje miało taką 
samą liczbę punktów), a jej skład był co 
najmniej zaskakujący. Kl. I wprowadziła 
do III etapu 5 uczniów, kl. II czterech a 
kl. III dwie uczennice.
Trzeci etap rozegrano pod okiem jury, 
składającego się z wychowawców klas. 
Tu trzeba był wykazać się znajomością 
nazwisk olimpijczyków, dyscyplin olim-
pijskich i symboli, umieć zadać pytanie 
przeciwnikowi, tak aby nie stracić uzy-
skanego już dorobku.
Zwycięsko z tej próby wyszła Edyta 
Rogowska, II miejsce przypadło Karoli-
nie Rogowskiej - obie klasa II, a trzecie 
miejsce zajął Mateusz Michoń kl. I. 
W rywalizacji uczniów klas starszych I 
miejsce zajęła Kasia Skórska, II - Magda-
lena Zięba, obie klasa VI. Trzecie miejsce 
zajął Piotr Szybowicz z kl.V.
Uczniowie otrzymali nagrody (sprzęt 
sportowy) ufundowany przez SKS i Radę 
Rodziców

organizator Z. Rogowska

Szkolny Turniej wiedzy olimpijskiej
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W trzecią niedzielę stycznia sala  
widowiskowa brzosteckiego 

Domu Kultury wypełniona była po 
brzegi. Tym razem przez widzów i 
uczestników Gminnego Przeglądu Grup 
Kolędniczych. W zorganizowanym 
przez Centrum Kultury i Czytelnictwa 
spotkaniu udział wzięło 7 zespołów 
reprezentujących szkoły z sześciu wsi 
gminy.
 Grupy występowały w dwóch kate-
goriach: szkół podstawowych i gimna-
zjów. Występy oceniała komisja kon-
kursowa w składzie: U. Wojnarowska 
- Przewodnicząca Rady Gminy, ks. Cz. 
Szewczyk - proboszcz parafii Brzostek, 
ks. J. Półchłopek, E. Michalik - instruk-
tor CKiCz. Jury, biorąc pod uwagę 
autentyczność przedstawionych form 
kolędowania (oryginalność strojów, 
charakterystyczny śpiew i treść dialo-

Diabły, gwiazdy i turonie

Przegląd Grup Kolędniczych - brzostek 2001
gów), jednomyślnie przyznało:
w kategorii szkół podstawowych
I miejsce - Grupie Kolędniczej ze SP w 

Smarżowej,
II miejsce - Grupie Kolędniczej ze SP 

w Kamienicy Dolnej,
III miejsca - 2 Grupom ze SP w Brzost-

ku i Grupie Kolędniczej ze SP w 
Przeczycy.

w kategorii gimnazjów
I miejsce - Grupie Kolędniczej Koła 

Misyjnego z Nawsia Brzosteckiego,
II miejsce - Grupie Kolędniczej 77 

Drużyny Harcerskiej Sokoły z Sied-
lisk-Bogusz.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
w postaci ogromnych maskotek ufun-
dowanych przez Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku.
 Należy pokreślić wielkie zaan-

gażowanie uczniów członków Grup 
Kolędniczych oraz duży nakład pracy 
ze strony nauczycieli, a także jak na-
leży przypuszczać również rodziców. 
Wspólnym trudem stworzono barwne i 
bardzo urozmaicone widowisko popula-
ryzujące ginące już zwyczaje i obrzędy. 
Pełna sala i burzliwe oklaski zdają 
się potwierdzać potrzebę organizacji 
imprez tworzonych przez społeczności 
poszczególnych wsi naszej gminy.

J.Z.

W dniu 28 stycznia, po dwuletniej  
przerwie, rozegrany został turniej 

szachowy w kategorii seniorów i junio-
rów.
 O tym, że jest to impreza potrzebna 
świadczy fakt, że do zawodów przystąpiło 
25 szachistów. W kategorii seniorów star-
towało 14 zawodników podzielonych na 
dwie grupy eliminacyjne. Do finału kwali-
fikowało się po 2 najlepszych zawodników 
z obu grup.
 W eliminacjach niespodziewanie sku-
tecznie zagrał Wiesław Wojnarowski 
(Brzostek) wygrywając swoją grupę, 
drugi był Franciszek Wilk (Kamienica 
Dolna). Trochę słabiej zagrał Stanisław 
Augustyn(Kamienica Dolna) zaliczany do 
czołówki szachistów w gminie Brzostek.
W drugiej grupie najlepszym okazał się 
Stanisław Gołąb (Pilzno), o drugim miejscu 
zdecydowała dogrywka, którą wygrał Wła-
dysław Jop (Kamienica Dolna). Wysoka 
formę zademonstrował również Bernard 
Krajewski (Brzostek). Zawiódł Zbigniew 
Rączka (Kamienica Górna), zwycięzca 
poprzedniego turnieju szachowego. W tej 
grupie dobrze zagrał Mariusz Dziedzic 
(Brzostek), mam nadzieję, że już niedługo 
zacznie wygrywać turnieje szachowe w 
Brzostku gdyż nie czuje tremy przed naj-
lepszymi zawodnikami.
 W finale seniorów Władysław Jop nie 

dał szans pozostałym szachistom wygry-
wając wszystkie 3 partie.
 Drugie miejsce zajął Franciszek Wilk 
(podobnie jak w poprzednim turnieju), trze-
ci był Stanisław Gołąb, a czwarty Wiesław 
Wojnarowski.
 W kategorii juniorów rewelacyjnie 
zagrał 8 letni Damian Kawa (Grudna Gór-
na), który wspólnie z bratem Pawłem oraz 
Moniką Płaziak zajął 1 miejsce. Gdyby 
znalazł się sponsor, kto wie czy Damian 
nie pokazałby gdzie na sportowej mapie 

Polski leży Brzostek.
 Warto podkreślić, turniej był imprezą 
rodzinną. Udział w nim wzięli ojcowie z 
dziećmi i kilka par rodzeństw.
 Dla najlepszych szachistów puchar i 
nagrody wręczył Wójt Leszek Bieniek.
Dzięki zaangażowaniu Marty Król trud-
niej przebiegł sprawnie i w sportowej 
atmosferze.
 Następnie turniej szachowy odbędzie się 
w marcu, na który już dzisiaj zapraszamy.

F. Bugno

Królewska gra dla wszystkich

Turniej szachowy o Puchar wójta Gminy

zAKłAd nAPRAwy
PojAzdów SAmochodowych

wieSłAw bARyS
Szeroki zakres usług:
	 mechanika
	 blacharstwo
	 lakiernictwo
	 autoalarmy
	 centralne zamki

brzostek ul. Szkotnia 29, tel. 68-30-198
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Federacja Konsumentów dla "wiadomości brzosteckich"

Krótki leksykon Unii
Przed nami w bliższej lub dalszej per- 

spektywie wstąpienie do Unii Euro-
pejskiej. Jak funkcjonuje administracja 
Unii, co to jest dyrektywa i czym różni 
się od rozporządzenia. czy powinniśmy 
bać się Komisarzy unijnych. ten krótki 
słowniczek terminów dotyczących 
unii europejskiej powinien pomóc 
zorientować się w systemie prawnym 
organizacji, w której mamy szansę się 
znaleźć.
Organy najwyższe
Rada Europejska - to faktycznie organ 
naczelny. Składa się z szefów państw 
i rządów państw członkowskich, do 
których dołączony jest przewodniczący 
komisji Europejskiej. Towarzyszą im 

ministrowie spraw zagranicznych i je-
den członek Komisji. Przewodniczącym 
Rady jest szef państwa lub rządu z kraju, 
który akurat przewodzi Radzie.
Rada Unii - po jednym z każdego 
kraju, ministrowie spraw zagranicz-
nych tworzą radę Unii. Rada ma prawo 
podejmować decyzje w sprawie koor-
dynacji ogólnej polityki gospodarczej 
członków. Czasami musi zasięgać 
opinii organów doradczych, jednak 
nie jest zobligowana do wcielania ich 
w życie. rada może zawierać umowy 
międzynarodowe co czyni przy udziale 
Parlamentu Europejskiego i Komisji 
Europejskiej.
Komisja Europejska - to unijny rząd. 

Ma inicjatywę legislacyjną, może wno-
sić propozycje rozporządzeń i dyrektyw. 
Nadzoruje wykonanie postanowień 
traktatowych. Wprowadza w życie 
postanowienia Parlamentu. W skład 
komisji wchodzi dwadzieścia osób. 
Komisja wykonuje swoje zadania ma 
do dyspozycji 24 dyrekcje generalne i 
osiem służb specjalnych, nad pracą któ-
rych czuwają poszczególni członkowie 
komisji - komisarze.
"Projekt finansowany ze środków budżeto-

wych Urzędu Komitetu Integracji Euro-
pejskiej w ramach realizacji Programu 

Informowania Społeczeństwa"

Bez pośredników - składanie kopert bia-
łych. Materiały wysyła, wzory też. Za-
łączyć znaczki za 4 zł na odpowiedź.

"Przedsiębiorczość"
Adama Asnyka 8   -K-Y-

skr. 476
35-959 Rzeszów 2

wynik postępowania
przetargowego
Zarząd Gminy Brzostek informuje, że w wyniku  

postępowania przetargowego na wykonanie 
zadania pn. "Adaptacja budynku przedszkola na 
gimnazjum w Brzostku" wybrana została oferta 
Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług "BUDO-
IMPEKS" 39-200 Dębica, ul. Łukasiewicza 15. Cena 
wybranej oferty wynosi: 1 812 785,00 zł brutto. 

z wizytą
w Gorzejowej

"Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Jan Paweł II

Tego dotąd nie było w historii naszej szkoły.  
Oto 6 grudnia 2000 roku uczniów Szkoły 

Podstawowej w Gorzejowej odwiedził św. 
Mikołaj.
 Spotkanie z niezwykłym gościem rozpoczęło 
się przedstawieniem pt. "Mikołajkowe marze-
nia" przygotowanym przez uczniów klas III - VI. Niezwykle 
sympatyczne i pełne radości spotkanie dostarczyło dzieciom 
niezapomnianych wrażeń. Fundatorem upominków w po-
staci słodyczy, owoców i artykułów szkolnych była pani 
Maria Grzesiakowska, właścicielka firmy "MARBET" 
w Brzostku.
 W imieniu uczniów, Rady Pedagogicznej oraz Komitetu 

Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej w Gorzejowej 
składam serdeczne podziękowania pani Marii Grzesiakow-
skiej, życząc Jej wielu sukcesów w pracy zawodowej i w 
życiu osobistym.

Halina Dziedzic
dyrektor szkoły
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leciwe książki dla dzieci
Sierotka Marysia i zaprzyjaźnione z nią krasno- 

ludki nie są już bohaterami dzieciaków z przeło-
mu XX i XXI w. Zostały wyparte przez wspieranych 
potężną siłą środków masowego przekazu bohaterów 
kreskówek i komiksów- głównie przybyszów za oce-
anu. Starsze pokolenie wychowywało się na baśniach 
o Czerwonym Kapturku, Koniku Garbusku czy też 
opowieściach z Plastusiowego pamiętnika. W roku 
2001 nasze ulubione książki skończą lat:
304 - Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Kot w butach, 

Śpiąca królewna, Tomcio Paluch (Perrault)
275 - Podróże Guliwera (Swift).
186 - Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Kop-

ciuszek, Kot w butach, Stoliczku, nakryj się; 
Śnieżka, Śpiąca królewna (Grimm).

180 - Dziadek do orzechów (Hoffman)
167 - Konik Garbusek (Jerszow)
166 - Calineczka, Krzesiwo, Księżniczka na ziarnku 

grochu, (Andersen)
163 - Dzielny ołowiany żołnierzyk (Andersen)
165 - Mała syrena, Nowe szaty cesarza (Andersen)
158 - Brzydkie kaczątko (Andersen)
157 - Królowa śniegu (Andersen)
136 - Alicja w krainie czarów (Carol)
113 - Pinokio (Collodi)
107 - Księga dżungli (Kipling)
105 - O krasnoludkach i sierotce Marysi (Konop-

nicka)
95 - Przygody Piotrusia Pana (Barrie)
94 - Cudowna podróż (Lagerlof)
93 - O czym szumią wierzby (Grahame)
81 - Doktor Dolittle i jego zwierzęta (Lofting)
78 - Król Maciuś Pierwszy (Korczak)
75 - Kubuś Puchatek (Milne)
73 - O dwóch takich co ukradli księżyc (Makuszyń-

ski)
65 - Plastusiowy pamiętnik (Kownacka)
56 - Mały książę (Saint-Exupery)
55 - Akademia Pana Kleksa (Brzechwa)
53 - W Dolinie Muminków (Jansson)
24 - Przygody kota Filemona (Grabowski, Najman)

U.W.

warto przeczytać
Jaką książkę uratowałbyś z pożaru lub jaką jedną  

książkę zabrałbyś na bezludną wyspę? Wielu 
zapytanych w ten sposób ludzi odpowiedziałoby 
- "Biblię". Książkę o pierwszej części Biblii czyli 
Starym Testamencie napisała Anna Kamieńska. 
"Książka nad książkami" przedstawia, jak mocno 
zakorzeniony jest w kulturze naszego narodu Stary 
Testament.
Z całej powojennej, bogatej twórczość ks. Jana 
Twardowskiego autorka książki "Elementarz Księdza 
Twardowskiego" Aleksandra Iwanowska wybrała 
wiersze, prozę, opowiadania dla dzieci, prace krytycz-
noliterackie, homilie felietony i opatrzyła wspólnym 
tytułem. Wiele materiałów ukazało się w druku po raz 
pierwszy. Tak powstała książka stanowi wspaniałą 
lekturę zarówno dla najmłodszych, jak i znacznie 
starszych czytelników.

M. Kawalec

Szanowna Pani Redaktor
Pragnę złożyć na ręce Pani Serdeczne gratulacje z okazji 10-ciu lat  

istnienia "Wiadomości Brzosteckich" i jubileuszu, bo 50-go nume-
ru pisma. Cieszę się, że jak pisze Pani Redaktor w ostatnim numerze 
"wraz z nowymi ludźmi zmieniała się koncepcja prowadzenia gazety, jej 
szata graficzna". Mówi Pani także o innych pozytywnych zmianach. Bo 
istotnie, wszystko, co jest dobre może stać się lepsze. Czytelnicy zaś i 
środowisko najlepiej oceniają i ocenią charakter pisma. Wszakże "e fructu 
cognoscitur arbor" - jak mówi wspaniałe Ewangeliczne zdanie.
 W cytowanej wyżej artykuł wkradło się jednak pewne pominięcie 
faktograficzne, które ze względu na oddanie prawdzie sprawiedliwości, 
należałoby sprostować. Otóż, gdy wymienia Pani redaktorów naczel-
nych, zostało pominięte moje nazwisko. Byłem redaktorem naczelnym 
zaraz po ks. Bogdanie Stanaszku, bodajże przez 2 lub 3 numery pisma, 
na pewno od numeru 5, ale nie pamiętam czy do 6, czy też 7. Proszę 
sprawdzić stopkę redakcyjną wymienionych numerów, nie posiadam 
bowiem egzemplarzy archiwalnych. Moje bycie redaktorem naczelnym 
przypadło na dość trudne dla WB czasy. Mój pobyt poza Brzostkiem, 
trudne początki pisma, kłopoty organizacyjne, nieustabilizowany status 
pisma, jak również wielkie kłopoty finansowe TMZB (nie pamiętam 
czy Rada Gminy miała wówczas jakiś udział w dofinansowaniu gazety) 
spowodowały nawet pewną przerwę w wydawaniu WB, który to interwał 
został zakończony, gdy redaktorem naczelnym po mnie został mój brat 
Wiesław.
 Ze względu na prawdę faktów bardzo proszę o zamieszczenie spro-
stowania w kolejnym numerze.

Z poważaniem
Ks. dr Krzysztof Tyburowski

Ps. Najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok 
i Nowy Wiek dla całej PT Redakcji.

Rzeszów 5.01.2001

Od redakcji
"Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore persevera-
re", dlatego też jeszcze raz, tym razem bardzo dokładnie, sprawdziłam 
stopkę redakcyjną (bardzo małych rozmiarów) pierwszych numerów 
Wiadomości. Fakty zgadzają się z sugestią ks. Krzysztofa i wyglądają 
następująco.
 Pierwszym redaktorem naczelnym od nr 1 do nr 6 był ks. Bogdan 
Stanaszek, następnie funkcję tą sprawował właśnie ks. Krzysztof Tybu-
rowski, który redagował nr 7 (wrzesień, październik 91) i nr 8 (listopad 
grudzień 91). Wspominane w liście kłopoty były zapewne powodem 
przerwy w wydawaniu gazety. Dopiero w roku 1993 ukazał się (błędnie 
oznaczony ponownie nr 8) numer mojowo-czerwcowy pod redakcją 
Wiesława Tyburowskiego. 
 Z przyjemnością naprawiam swój błąd, który powstał nie z chęci 
pominięcia kogokolwiek lecz myślę, że z powodu wspólnego nazwiska 
dwóch kolejnych redaktorów naczelnych ks. Krzysztofa Tyburowskiego 
i jego brata Wiesława, jak również z pośpiechu przy opracowywaniu 
materiałów do 50 numeru Wiadomości. Poznawanie historii początków 
wydawania czasopisma było dla mnie rzeczą nową i bardzo ciekawą 
ponieważ z gazetą związałam się dopiero w 1995 r. Mam nadzieję, że ten 
błąd (naprawiony) nie wpłynął na opinię Czytelników co do rzetelności 
informacji naszego pisma.

U. Wojnarowska
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Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przedmiotów i zwie-
rząt, w pogrubionej pionowej kolumnie otrzymasz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod diagramem dostarczone do dnia 28 lutego 2001 r. do Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 6: PięĆdzieSiąTy nUmeR wiAdomości bRzoSTecKich
Nagrody książkowe wylosowali: KATARzynA SKóRSKA i MARTA RAKOWSKA z Nawsia Brzosteckiego.

SPADAJĄCE LITERY
Litery umieszczone w pionowych kolumnach należy przesunąć w dół, na puste miejsca w diagramie. Którą literę na które 
miejsce - oto zadanie dla Czytelników. Prawidłowo przesunięte litery, odczytywane w poziomych rzędach, utworzą rozwią-
zanie. Ciemne pola oddzielają poszczególne wyrazy. Słowo nie dokończone w jednym rzędzie kończy się w następnym.

J. Nosal

MYŚLI TAKIE SOBIE

 Ludzie zwykle mają dwa powody, dla których coś 
robią: jeden prawdziwy i jeden, który dobrze brzmi.

J. Pierpont Morgan
	Powaga jest obrządkiem ciała, wymyślonym dla 

pokrycia braków ducha.
Francois de la Rochefoucauld

	W dzisiejszych czasach głową rodziny jest ta oso-
ba, która decyduje na jaki kanał będzie wieczorem 
włączony telewizor.

Peter Sellers
	Nie czyń bliźniemu tego, co chciałbyś, aby on uczynił 

tobie. Możliwe, że macie zupełnie różne gusty.
George Bernard Shaw 

	Daj drugiemu dojść do głosu - przecież wiesz, co 
chcesz powiedzieć, a nie wiesz co powie ten drugi, 
więc to powinno być dla ciebie ciekawsze. 

Magdalena Samozwaniec
	Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym. 

Arystoteles 
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7 stycznia - pierwszą niedzielę bie- 
żącego roku mieszkańcy Brzostku 

mieli możliwość obejrzenia "jasełek" 
w wykonaniu Dziecięcego Teatrzyku 
"Biedronki" działającego przy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
 Teatrzyk działa już drugi rok. tego-
roczne "Jasełka" były jego czwartym z 
kolei przedstawieniem premierowym. 
Dzieci zaprosiły na to przedstawienie 

władze gminy, miejscowych księży, dy-
rektorów szkół podstawowych i przed-
szkola, oraz swoich wychowawców 
klasowych. Sala widowiskowa Domu 
Kultury wypełniona była po brzegi. 
Widzów najbardziej zachwyciła mała 
biedronka, którą wdziękiem zagrała 6-
letnia Joasia Wilk - najmłodsza aktorka 
teatrzyku.
 W przedstawieniu, oprócz wymie-

nionej w artykule Joasi wzięło udział 
24 dzieci: D. Drapich, K. Drapich, A. 
Gąsior, P. Florek, R. Fundakowski, E. 
Halz, D. Halz, A. Kawalec, M. Kolano, 
L. Krzyszczuk, O. Lisowska, K. Ma-
chura, G. Nowak, K. Obudzińska, A. 
Obudzińska, K. Stokłosa, A. Sypień, 
A. Strojek, T. Strojek, S. Surdel, K. 
Szczepanik, B. Wilk, D. Wójcik.
 Duży wkład pracy własnej w przygo-
towanie spektaklu włożyli nieco starsi 
uczniowie szkół średnich Rafał Godniak 
i Paweł Pieniądz, którzy czuwali nad 

jasełka 2001

Po 25 latach od nadania szkole w Na- 
wsiu Brzosteckim sztandaru 

nauczyciele i uczniowie, członkowie 
Szkolnego Koła Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Brzosteckiej, zorganizowali 
uroczyste spotkanie obecnych uczniów i 
pracowników szkoły z osobami związa-
nymi przed laty ze szkołą i ówczesnymi 
jej pracownikami. 
 Podczas spotkania uczniowie przed-
stawili dzieje sztandaru w kulturze 
polskiej oraz postać patrona szkoły 
Tadeusza Kościuszki. Krótkie wykłady 
przeplatane były ilustracjami poety-
ckimi. Obecni uczniowie ponowili 
rotę ślubowania sprzed 25 lat. Był też 
czas na zabawę. Wójt P. Szczepkowicz 
i radny K. Zegarowski wzięli udział 

Spotkanie
po 25 latach

w konkursie, którego zadaniem było 
narysowanie konnego portretu patrona 
szkoły. Portrety były może i podobne do 
pierwowzoru za to sami zainteresowa-

ni, jak i widownia świetnie się bawili. 
Spotkanie zakończono wspomnieniami 
przy kawie i doskonałych ciastach upie-
czonych przez mamy i nauczycielki.

kalendarium wydarzeń z lat 1965-1994. 
(...) Z tą tematyką zwiazana jest także 
prezentacja dorobku twórczego ks. dr 
Mieczysława Malińskiego, urodzonego 
w Brzostku.
 W "Roczniku" znalazło się również 
miejsce na publikację wspomnień 
Jadwigi Adamkiewiczowej-Decowej, 
dotyczących dziejów rodu Lewickich z 
Siedlisk-Bogusz."
 Oprócz wymienionych materiałów w 
publikacji można zapoznać się również 
z wieloma sprawozdaniami stowa-
rzyszeń świeckich i religijnych oraz 
organów samorządowych działających 
na terenie gminy.
 W V numerze Rocznika znalazło się 
ponad to 28 fotografii czarno-białych 
oraz 57 kolorowych. Całość liczy 195 
stron, cena 14 zł. Detaliczną sprze-
daż Rocznika prowadzić będą: kiosk 
parafialny, Biblioteka Gminna, Dom 
Kultury.

U.W.

Ukazał się w sprzedaży V tom Rocz- 
nika Brzosteckiego za lata 1999-

2001. Jak pisze we wstępie redaktor 
Rocznika ks. Bogdan Stanaszek "wy-
danie niniejszego tomu "Rocznika 
Brzosteckiego" wpisuje się w obchody 
jubileuszowe - zgodnie z zamierzeniem 
redakcji ma dokumentować przeszłość 
parafii i jej dzień dzisiejszy. Dlatego 
tematyce tej poświęcono większość 
materiałów(...) . W czasy średniowiecza 
przenosi nas łaciński tekst zaczerpnięty 
z dzieł ks. Jana Długosza(...). Odkrycia 
dokonane w trakcie prac renowacyjnych 
ołtarza św. Leonarda prezentuje jeden z 
artykułów; kolejny mówi o zabytkowych 
ornatach. Wartościowe pod względem 
naukowym jest studium poswiecone 
ruchowi naturalnemu ludności katoli-
ckiej w Brzostku w XIX w.. Natomiast 
njnowszą historię parafii przypomina 

budżet na rok 2001 
uchwalony
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 31 stycz- 

nia 2001 roku radni przyjęli uchwałę w 
sprawie budżetu Gminy na obecny rok. Cieszy 
fakt, że już po raz drugi udało się stworzyć 
budżet na początku roku a nie na koniec pierw-
szego kwartału. Takie rozwiązanie pozwala 
Zarządowi działać na podstawie konkretnych 
postanowień a nie na przewidywanych roz-
strzygnięciach.
 Ustalono dochody budżetu gminy w wy-
sokości 15.002.887,00 zł. Wydatki budżetu 
ustalono w kwocie 17.560.887,00 zł. Na reali-
zację inwestycji przeznaczono 5.317.334,00 zł 
co stanowi blisko 30% budżetu, jest to bardzo 
dobry wskaźnik choć pociąga za sobą deficyt 
w wysokości 2.558.000,00 zł. Źródłem finan-
sowania wydatków budżetowych nie znajdu-
jących pokrycia w planie dochodów budżetu 
będzie pożyczka bankowa. Więcej szczegółów 
w następnych "Wiadomościach".

aa

warto przeczytać, 
warto mieć
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W hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Paw- 
ła II w Brzostku-Kleciach 20 stycznia br. 

odbył się kolejny już Międzygminny Turniej Halo-
wej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brzostek. 
Reprezentowane były, oprócz gospodarzy, nastę-
pujące gminy: Dukla, Dydnia, Frysztak, Nowy 
Żmigród, Wielopole Skrzyńskie i Wiśniowa.
 W rozgrywkach wzięły udział drużyny złożone 
z uczniów szkół podstawowych, które reprezento-
wały 7 współpracujących ze sobą gmin. Drużyny 
prezentowały zróżnicowany poziom. Rozegranych 
zostało 9 meczów, w wyniku których wyłoniono 
dwie drużyny, które przystąpiły do końcowej roz-
grywki. O Puchar Wójta walczyła drużyna Nowego 
Żmigrodu z drużyną naszej gminy. Niestety, w tym 
roku nie udało się piłkarzom Brzostku wywalczyć 
po raz kolejny tego cennego trofeum. Tak więc Pu-
char Wójta Gminy Brzostek pojechał do Żmigrodu. 
Wszystkie drużyny otrzymały nagrody - piłki i 
pamiątkowe dyplomy.

międzygminna rywalizacja

Jeszcze do niedawna szopki oglądać można było  
tylko w katolickich kościołach. Z czasem, 

znacznie mniejsze, pojawiały się w niektórych 
domach.
 Od kilku lat, gdy miasta starają się w czasie 
świąt przybierać wygląd szczególny, częstym 
elementem wystroju są szopki stawiane w centrum. 
Tak też jest w Brzostku, który miastem co prawda 
nie jest ale ma piękny, miejski rynek. Tam też od 
kilku lat budowane są, co roku inne w wystroju, 
szopki.
 Na przełomie tysiącleci bardzo oryginalną 
szopkę obejrzeć można było w sklepie p.p. Józefa 
Czekaja i Stanisława Szczygła w Kleciach. Tą 
właśnie, wykonaną przy pomocy rodziny, szopkę 
przedstawiamy na fotografii.

dla ciała i dla ducha

dobrą akustyką przedstawienia oraz 
oświetleniem sceny.
 Wokalne przygotowanie dzieci pro-
wadził Janusz Łącki - nauczyciel muzy-
ki ze Szkoły Podstawowej w Brzostku. 
Nad plastyczną stroną przedstawienia 
czuwał Stanisław Samborski- instruktor 
plastyki w Gok-u.
 Prosty i zrozumiały tekst scenariusza, 
pełna widownia, uroczysty premierowy 
nastrój zmobilizowały dzieci do do-
brego zagrania poszczególnych ról, co 
zyskało pełną aprobatę widzów.
 Ze swej strony pragnę serdecznie 
podziękować rodzicom występujących 
dzieci za pomoc w doborze strojów oraz 
życzliwe podejście naszej działalno-
ści.

E. Michalik
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Od obecnego numeru będziemy  
przybliżać naszym Czytelni-

kom osoby pracujące w naszym Urzę-
dzie i zakres ich obowiązków. Obecnie 
w Urzędzie Gminy funkcjonują trzy 
referaty. Jednym z nich jest Referat 
Księgowości Budżetowej i Podatków 
kierowany przez Skarbnika Gminy 
mgr Elżbietę Łukasik (fot. 1). Pra-
cownicy referatu zajmują 3 pomiesz-

Pracownicy Urzędu Gminy
czenia. Dziś przedstawiamy 
pracownice księgowości 
budżetowej: Józefa Gawron 
- zastępca Skarbnika Gmi-
ny (fot. 2), Irena Maziarka 
- Starszy Inspektor ds. księ-
gowości budżetowej (fot. 3), 
Barbara Trojan - Inspektor 
d/s płac i zasiłków (fot. 4). 
Przedstawione urzędniczki 

zajmują się:
a)prowadzeniem 
r achunkowośc i 
gminy i gospodarki 
pozabudżetowej,
b)sporządzaniem 
sprawozdań z wy-
konania budżetu 
gminy, sporządzaniem bi-
lansów rocznych i kwartal-
nych,
c)prowadzeniem spraw 
płacowych pracowników 
Urzędu Gminy, Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, Bibliotek 
i GOK,
d)wypłatą wynagrodzeń, 

fot. 3 fot.4

świadczeń z ubezpieczenia społeczne-
go, zasiłków i innych świadczeń,
e)przyjmowaniem i odprowadzaniem 
dochodów,
f)gospodarką znakami skarbowymi,
g)prowadzeniem rozliczeń z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem 
Skarbowym.

c.d.n.
fot. 2

fot. 2


