
W NUMERZE:
	rozmowa z elżbietą gąsior, sołtyską w siedliskach-bogusz

	szkoły w naszej gminie - przeczyca

	absolutorium dla zarządu gminy

	warunki wykupu mieszkań komunalnych

Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

ISSN 1428-068X

Wiadomości 

BrzosteckieWiadomości 

Brzosteckie
PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY

ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

nr 2 (52) rok Xii
kwiecień '2001
cena  1,50 zł

Ks. Bp Kazimierz Górny Ordynariusz Rzeszowki oraz Wójt Gminy Leszek Bieniek   
podczas spotkania ze społecznością szkolną w Januszkowicach.

Jednym z elementów każdej wizytacji kanonicznej parafii w Diecezji Rzeszowskiej są spotkania Biskupów z ucznia- 
mi w szkołach. W ostatnim czasie wizytowane były dwie parafie w naszej gminie. W parafii Brzostek gościł Ks. 

Biskup Edward Białogłowski, a w parafii Januszkowice Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny.
Na str. 2 i 3 przedstawiamy relacje z pobytu Księży Biskupów w szkołach obu parafii.

niecodzienne spotkania w szkołach
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brzostek

19 lutego 2001 r. o godz. 9.30 go- 
 ścił w naszej szkole Ks. Biskup 

Edward Białogłowski. Wraz z Eksce-
lencją przybyli ks. proboszcz Czesław 
Szewczyk, ks. Józef Półchłopek oraz 
diakon Marek. 
 Uczniowie oraz dyrektorzy szkoły 
podstawowej i gimnazjum przywitali 
czcigodnego Gościa. Pani Maria Prze-
bięda poinformowała o pracy szkoły, 
podkreśliła wartości, jakie są wpajane 
dzieciom i młodzieży, między innymi: 
jak być dobrym człowiekiem oraz jak 
ważna jest rodzina, uczciwa praca, służba 
drugiemu człowiekowi. Pani dyrektor 
powiedziała, że głównym hasłem pro-
gramów wychowawczych obu szkół są 
słowa Jana Pawła II: "Ażeby człowiek 
stawał się coraz bardziej człowiekiem". 
Następnie zabrała głos pani dyrektor 
gimnazjum, która krótko przedstawiła 
uczniów i nauczycieli. Nawiązała rów-
nież do jesiennej uroczystości otwarcia 
nowej szkoły i nadania jej imienia 
Królowej Jadwigi. Następnie odbyła się 
część artystyczna wykonana przez chór 
"Cecylianki", dzieci V i VI klas szkoły 
podstawowej oraz uczniów gimnazjum. 
Gimnazjalista Mateusz Wesołowski za-
grał na trąbce jedną z najpiękniejszych 
pieśni religijnych.
 Ks. Biskup pozdrowił grona peda-
gogiczne obu szkół, rodziców, pracow-
ników szkoły oraz uczniów. Podkreślił, 
że szkoła jest dobra i bardzo ważna dla 
każdego człowieka, ponieważ dzięki niej 
można się rozwijać. Szkoła jest drugim 
domem. Dzieci na lekcjach religii oraz na 
zajęciach z poszczególnych przedmiotów 
poznają prawdę. Dziękował wszystkim, 
którzy poświęcają się i służą dzieciom, 
wychowują je na mądrych i szlachetnych 
ludzi. Nie szczędził też życzeń świętości 
i mądrości królowej Jadwigi. Następnie 
wszyscy pomodlili się, a Ks. Biskup 
udzielił błogosławieństwa wszystkim 
zgromadzonym. 
 Uczniowie szkoły podstawowej 
i gimnazjum wysłuchali pouczenia 
wygłoszonego przez Ks. Biskupa, jak 
żyć i dorastać w miłości i mądrości. 
Dzieci w szczególny sposób przeżyły to 
niecodzienne spotkanie. Były pogodne, 
zachwycone i uśmiechnięte. Dzień 19 
lutego 2001 r. silnie zapisał się w naszej 
pamięci, ponieważ mogliśmy przeżyć 
spotkanie z czcigodnym Ks. Biskupem 
Edwardem Biaołogłowskim.

Przewodnicząca Samorządu  
Uczniowskiego SP w Brzostku

Magdalena Kolano

Ks. Bp Edward Białogłowski z przedstawicielami Towarzystwa Walki z Kale-
ctwem podczas spotkania w Nawsiu Brzosteckim

Zaproszeni Goście wraz z Ks. Bp. Kazimierzem Górnym  
w czasie spotkania w szkole w Januszkowicach

Ks. Bp. Edward Białogłowski z uczniami szkoły podstawowej  
i gimnazjum w Brzostku
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nawsie brzosteckie
Kolędnicy misyjni to grupa dzie- 

ci, która w okresie Bożego Naro-
dzenia odwiedza rodziny i zbiera ofiary 
aby w ten sposób, przyjść z pomocą dzie-
ciom z krajów misyjnych. Pierwsze takie 
grupy powstały w Austrii. W naszym 
kraju pojawiły się w 1993 r. i od tej pory 
przybywa ich coraz więcej.
 Taką to właśnie grupę kolędniczą 
stworzyli członkowie Szkolnego Koła 
Misyjnego działającego przy szkole w 
Nawsiu Brzosteckim. 6 stycznia w uro-
czystość Objawienia Pańskiego grupa ta 
wyruszyła na kolędę po swojej wsi. Tak 
pięknie przygotowana kolęda musiała 
się podobać odwiedzanym mieszkańcom 
skoro nie szczędzili oni datków i wsparli 
Misyjne Dzieło Dzieci kwotą 700 zł. Za 
miłe i gościnne przyjęcie kolędników 
serdeczne podziękowania mieszkańcom 
Nawsia Brzosteckiego i Woli Brzoste-
ckiej składa opiekunka grupy oraz same 
dzieci.
 Zebrane pieniądze zostały przekazane 
na konto Diecezjalnego Dzieła Misyj-
nego w Rzeszowie a stamtąd na ręce 
Ojca św. Jana Pawła II dla wszystkich 
potrzebujących.
 W dniu 21.01.2001 r. grupa kolędnicza 
złożona z uczniów szkoły podstawowej 
i I klasy gimnazjum (oddz. w Nawsiu) 
wzięła udział w Przeglądzie Grup Kolęd-
niczych zorganizowanym przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Brzostku, gdzie 
zajęła I miejsce (nagrodę przyznano za 
oryginalność, autentyczność i szczytny 
cel).
 Tej samej grupie Dyrektor szkoły 
w Nawsiu Brzosteckim powierzyła za-
danie przygotowania części oficjalnej, 
którą szkoła miał powitać J. E. Ks. Bp. 
Edwarda Białogłowskiego podczas jego 
wizyty z okazji wizytacji kanonicznej 
parafii. Uczniowie przygotowali montaż 
słowno-muzyczny pt. "Mocni nadzieją i 
silni wiarą". Recytując wiersze i śpiewa-
jąc pieśni wyrazili troskę o los milionów 
naszych braci i sióstr z krajów misyjnych 
żyjących z dala od Boga, Jego miłości i 
miłosierdzia. Skierowali również apel 
do wszystkich dzieci naszej Ojczyzny 
by - modlitwą, ofiarą i świadectwem 
własnego życia włączyli się w dzieło 
Ewangelizacji.
 Zgodnie z duchem swego wystąpienia 
i dając dowód na to, że nie jest im obojęt-
ny los również tych blisko mieszkających 
dzieci, często chorych, kalekich czy 
pokrzywdzonych przez los członkowie 
Koło Misyjnego postanowili przekazać 
swoją nagrodę (wielkiego pluszowego 

słonia) na rzecz Towarzystwa Walki z 
Kalectwem. Towarzystwo na spotkaniu 
reprezentowali: Prezes Maria Kurcz i 
Piotruś Kolbusz z mamą i tatą. Na zdję-
ciu zarejestrowano moment przekazania 
zabawki na ręce Piotrusia, który repre-
zentował wszystkie dzieci skupione w 
Towarzystwie.
 Jeszcze jednym pozytywnym skut-
kiem tego uroczystego spotkania była de-
klaracja złożona przez uczniów, w której 
wyrażali nadzieję, "że ten miły akcent bę-
dzie początkiem współpracy Szkolnego 
Koła Misyjnego z Towarzystwem Walki 
z Kalectwem w Brzostku".
 Ks. Biskup na zakończenie w cie-
płych słowach podziękował dzieciom 
za ich pracę oraz nauczycielom obecnie 
uczącym, jak i tym, którzy już są na 
emeryturze za wielkie serce, wrażliwość i 
miłość do drugiego człowieka, zwłaszcza 
potrzebującego.

Opiekun Koła Misyjnego
Marzena Grygiel

januszkowice

W dniu 13 marca 2001 roku w Ze- 
spole Szkól Ogólnokształcących 

w Januszkowicach gościliśmy Jego 
Ekscelencję Księdza Biskupa Kazimierza 
Górnego. Szkolne uroczystości były zna-
czącą częścią wizytacji Parafii Januszko-
wice. Przebieg tego dnia w naszej parafii 
był więc następujący: 
 Wizytację parafii rozpoczął Ksiądz 
Biskup od uroczystej Mszy świętej.
 O godz. 10 przed budynkiem szkoły 
powitał księdza Biskupa Wójt Gminy 
Brzostek Leszek Bieniek i Dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Januszkowicach Marcin Skocz. Oficjalna 
część rozpoczęła się w sali gimnastycznej 
od serdecznego i spontanicznego powi-
tania się Księdza Biskupa z naszymi 
dziećmi. W spotkaniu wzięli udział rów-
nież zaproszeni przez dyrektora szkoły 
goście: zastępca Wójta Piotr Szczepko-
wicz, Sekretarz Urzędu Gminy Brzostek 
Lucyna Pruchnik, Kierownik Gminnego 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Ire-
na Nosal, Radny Jerzy Stasiowski, Sołtys 
Januszkowic Bolesław Pieniądz, Sołtys 
Opacionki Andrzej Mokrzycki. Księdzu 
Biskupowi towarzyszyli: Ks. Prałat Emil 
Midura, Ks. Prałat Jan Szczupak oraz Ks. 
Proboszcz Tadeusz Preis i Ks. Andrzej 
Grygiel, który jest absolwentem naszej 
szkoły.
 Po odśpiewaniu hymnu, wręczeniu 
kwiatów przez przewodniczącą samo-
rządu uczniowskiego i naszych naj-

młodszych przedszkolaków, głos zabrał 
dyrektor zespołu, który przypomniał 
zebranym, że Księdza Biskupa zapra-
szaliśmy już na uroczystości odbioru 
i poświecenia sali gimnastycznej, lecz 
pilny wyjazd na spotkanie z Ojcem 
Świętym uniemożliwił tamtą wizytę. W 
swym przemówieniu dyrektor przed-
stawił szkołę, ukazując jej rozwój ma-
terialny i dydaktyczny, przedstawił też 
zagrożenia, z jakimi przychodzi mierzyć 
się codziennie nauczycielom tej szkoły. 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Brzo-
stek Leszek Bieniek, który przedstawił 
plany i zamierzenia gminy Brzostek. 
Kończąc swe wystąpienie złożył Księdzu 
Biskupowi życzenia imieninowe i obda-
rował Go obrazem autorstwa Stanisława 
Samborskiego przedstawiającym rynek 
brzostecki nocą.
 Część artystyczna obrazowała twór-
czość patrona naszej szkoły - Adama 
Mickiewicza. Chcieliśmy pokazać w niej 
piękno poezji naszego wielkiego wiesz-
cza. Było to, spotkanie z patriotyzmem 
naszych dziejów, z naszą tysiącletnią 
chrześcijańską tradycją. Cieszymy się 
tym, że odbiór przez naszych szanow-
nych gości, a szczególnie przez Księdza 
Biskupa, był bardzo ciepły i pełen uzna-
nia dla naszych artystycznych starań.
 Ksiądz Biskup pochwalił mądry wy-
bór patrona szkoły, przypomniał ważne 
momenty z życia poety, które miały 
decydujący wpływ na jego twórczość 
i postawę. Zwracając się do młodzieży 
szkolnej, w serdeczny sposób pokazał, co 
jest wartością, co warto naśladować, za 
czym iść, by być dobrym i szczęśliwym 
człowiekiem. Zwracając się do wójta i 
zaproszonych gości, wyraził wielkie za-
dowolenie, że może spotkać się z władza-
mi samorządowymi gminy. Stwierdził 
przy tym, że cieszy Go bardzo dobra 
współpraca z władzami samorządowymi, 
z sołectwami, szkołami, że spotyka tutaj 
ludzi, którzy nie oglądając się na bardzo 
duże trudności starają się tak wiele zrobić 
dla tutejszej społeczności. Na koniec 
Ksiądz Biskup pobłogosławił młodzież 
szkolną, nauczycieli i wszystkich zebra-
nych.. Oficjalne spotkanie zakończyło się 
wspólnymi zdjęciami.
 O godzinie 12 00 odbyło się spotka-
nie nauczycieli i pracowników szkoły z 
Księdzem Biskupem, Księżmi i Gośćmi - 
podjęliśmy Szanownych Gości obiadem. 
Było to bardzo serdeczne i spontaniczne 
spotkanie w rodzinnej atmosferze.

Marcin Skocz
Dyrektor Zespołu Szkół  

 w Januszkowicach
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30 marca br. odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy w 
Brzostku. Podczas obrad Przewodniczący Zarządu 

Gminy Leszek Bieniek złożył informację na temat działalności 
Zarządu w okresie między sesjam. 
Najważniejszym punktem obrad było przyjecie przez Radę 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2000 rok oraz 
udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy w Brzostku. Radni 
podjęli uchwałę w tej sprawie 22 głosami "za".
Rada Gminy podjęła również uchwały w sprawie:
– zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok Nr XXVII/243/2001 

Rady Gminy w Brzostku z dnia 31 stycznia 2001 roku,
– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2001 
rok,

– studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Brzostek,
– zmiany uchwały Nr IX/91/99 RG 
w Brzostku z dnia 27 maja 1999 roku 
w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opie-

kuńczych prowadzonych bezpośrednio przez nauczycieli 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć,

– zmiany uchwały Nr IX/90/99 RG w Brzostku z dnia 27 
maja 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad udziela-
nia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach, zespołach szkół i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzostek oraz 
przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

– sprzedaży nieruchomości położonych w Kleciach, Siedli-
skach-Bogusz, Smarżowej,

– przejęcia na własność gminy gruntów Skarbu Państwa.
E. Szukała

W okresie od  1 lutego do 29 marca 2001 roku Zarząd  
Gminy odbył 4 posiedzenia. Głównym ich tematem były 

następujące sprawy:
– dokonano podziału środków w szkołach i przedszkolach na 

poszczególne jednostki  w oparciu o wykonanie wydatków 
w roku 2000, liczbę uczniów i nauczycieli w szkołach oraz 
brano pod uwagę kubaturę budynków.

– zaopiniowano pozytywnie 7 wniosków rolników o przydział 
sadzonek na zalesianie w miejscowości Bączałka, Grudna 
Górna, Opacionka, Gorzejowa i Przeczyca.

– ustalono istotne warunki przetargu na wybudowanie dwóch 
pawilonów handlowo usługowych na działce nr 821 położonej 
w Brzostku w zamian za bezpłatne ich użytkowanie.

– postanowiono ogłosić przetarg na wynajem lokalu użytkowe-
go w domu ludowym w Bączałce. Cena wywoławcza za 1 m2 
powierzchni 5 złotych, wadium w wysokości 50 złotych.

– rozpatrzono kilka spraw indywidualnych, które kończą się 

wydaniem decyzji administracyjnych a 
wymagają z przepisów prawa uzyskania 
opinii Zarządu.
– omówiono sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2000 rok. Budżet roku 2000 po 
stronie dochodów został wykonany w kwo-
cie 14.036.843 złote co stanowi 94,62%. 

Planowane przychody w kwocie 800 000 złotych z tytułu 
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie nie zostały zrealizowane, 
spływ tej pożyczki nastąpił w lutym br. Budżet po stronie 
wydatków został wykonany w kwocie 13.873.282 złote co 
stanowi 89,43%. Planowane rozchody tj. spłata pożyczki do 
WFOŚiGW w Krakowie zostały wykonane w kwocie 122.918 
złotych co stanowi 100% planu. Dochody nie zostały w pełni 
zrealizowane z przyczyn niezależnych od Zarządu Gminy 
tj; nie pełna realizacja udziałów w podatku dochodowym - 
150.555 złotych, nie możność sprzedaży mieszkań - 143.490 
złotych, brak spływu podatku od nieruchomości od miejsco-
wych zakładów pracy - 176.839 złotych, brak przekazania 
dotacji z NFOŚi GW w Warszawie w kwocie 300. 000 złotych, 
która spłynęła w lutym br.

M. Dodolak 

Prawo pierwszeństwa w wykupie lokali mieszkalnych przy- 
sługuje najemcom, gdy najem został nawiązany na czas nie-

oznaczony.Zgodnie z art.34  Ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543),najemcy 
otrzymują  zawiadomienie na piśmie o przeznaczeniu nierucho-
mości  do zbycia oraz o przysługującym im  pierwszeństwie  w 
nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosku o 
nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie 
może być krótszy niż   21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 
Osoby,o których mowa korzystają z pierwszeństwa w nabyciu 
nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
cenę ustaloną w sposoób określony w ustawie. Zgodnie z Uchwałą   
Rady Gminy w Brzostku z dnia 21.12.2000r.  Nr XXV/236/2000 w 

sprawie ustalania wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży 
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, najemcy mogą 
nabywać zajmowane mieszkania, korzystając z 20 % bonifikaty od 
ceny sprzedaży lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę,jeśli najemca  
uiszcza cenę nabycia jednorazowo w terminie jednego  miesiąca 
od dnia spisania protokołu uzgodnień.Ustalona cena nabycia płatna 
jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, kolejne 
20 % bonifikaty przyznaje się w przypadku sprzedaży wszystkich 
lokali znajdujących się w zbywanym budynku. Bonifikata  nie 
obejmuje ceny gruntu.
 Najemca  nabywa  lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz związanym z tą własnością ułamkowym 
udziałem w elementach wspólnych budynku ,powstałych po 
wydzieleniu lokali oraz takim samym udziałem w nieruchomości 
gruntowej, na której ten budynek jest posadowiony,  za gotówkę 
lub na raty.
 Umowa przeniesienia własności odbywa się przed Notariu-
szem.

warunki wykupu  
mieszkań komunalnych
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W dniu 16 lutego Sejm znowelizował  
ustawę o samorządzie gminnym, 

samorządzie powiatowym i samorządzie 
wojewódzkim. Zgodnie z nowelą, zmniej-
szona została liczba radnych w poszczegól-
nych kategoriach gmin. Do wejścia w życie 
nowych uregulowań potrzebna jest jeszcze 
zgoda Senatu i podpis Prezydenta.
 W gminach o liczbie mieszkańców 
między 10 a 20 tysięcy wybieranych będzie 
19 radnych. Zmniejszeniu ulegnie liczba 
radnych nie tylko w gminach, ale również 
radnych powiatowych i wojewódzkich. Ta 
zmiana, jak się wydaje, wniesie najwięcej 
zamieszania i niezadowolenia. Zmniejsze-
nie liczby radnych było by skuteczne dla 
procesu zarządzania, gdyby radykalnie 
zmniejszono liczbę radnych. Zmniejszenie 
liczby radnych, w przypadku naszej gminy 
o 3 (z 22 do 19) spowoduje, że niektóre 
sołectwa zostaną pozbawione swej repre-
zentacji
 "Odchudzone" zostaną także zarządy 
gmin. W gminach do 20 tys. mieszkańców 
zarząd ma się składać z trzech członków, a 
w dużych ich liczba ma wynosić od trzech 
do pięciu członków.
 Do ustaw samorządowych wprowadzony 
został także zapis o jawności działalności 
organów jednostek samorządu terytorialne-

nowelizacja ustaw samorządowych, dla nas niewiele nowego

mniej radnych
go. W związku z powyższym potwierdzone 
zostało prawo do informacji zagwarantowa-
ne w konstytucji. W jego ramach obywatele 
będą mieli prawo do uzyskiwania informa-
cji, do wstępu na sesje rady gminy, powiatu 
oraz sejmiku wojewódzkiego i dostęp do 
dokumentów.
 Zasadniczą zmianą wprowadzaną przez 
nowelizację jest zasada niełączenia mandatu 
radnego gminy, powiatu i województwa z 
mandatem posła i senatora. Zgodnie z nią, 
członkowie zarządów nie mogą zatrudnić 
się w administracji rządowej, a członkowie 
rady lub zarządu jednej jednostki samo-
rządowej nie mogą zasiadać we władzach 
innej.
 Zgodnie z przegłosowanymi zmianami, 
w nowej kadencji wynagrodzenia prze-
wodniczących zarządów gmin i powiatów 
ustalane będzie tylko i wyłącznie przez 
radę, nie będzie mogła ona delegować tego 
uprawnienia na przewodniczących rad.
 Tylko wstępna analiza nowych uregulo-
wań wskazuje, że nasz, brzostecki samorząd 
już od początku obecnej kadencji tj. od 
jesieni 1998 r., w większości funkcjonuje 
na zasadach wprowadzanych przez nowe-
lizację. Od początku obecnej kadencji Za-
rząd pracuje w najmniejszym z możliwych 
składzie 5 członków, bez członka etatowego 

(poprzedni Zarząd liczył 5 członków, w tym 
2 członków zatrudnionych na 1 etatu).
 W tej kadencji również wprowadzono 
zmianę, według której wynagrodzenie wójta 
jest ustalane na jawnej sesji przez wszyst-
kich radnych. Do tej pory były to decyzje 
jednomyślne.
 Niczym nowym nie jest dla obecnej rady 
jawność obrad. Żadna sesja nie była tajna, 
czyli zamknięta dla publiczności. Głos w 
poszczególnych sprawach mogą zabierać 
zarówno radni, pracownicy UG jak również 
sołtysi i inne zgromadzone na sali osoby, i 
to nie na końcu obrad, lecz przed ostatecz-
nym głosowaniem rady. Każdy obywatel 
może otrzymać wszystkie informacje na 
interesujący go temat oczywiście przy 
zachowaniu zasady przestrzegania prawa. 
Wolny jest również wgląd mieszkańców w 
protokoły z sesji i treść podjętych uchwał. 
Z tych informacji wynika, że jako jedni z 
nielicznych przestrzegaliśmy Konstytucji. 
Powstaje więc pytanie, czy u nas było tak 
dobrze, czy u innych tak źle? Odpowiedź 
wydaje się prosta - nasz samorząd stara się 
działać w granicach istniejącego prawa, a 
jego jakość zależy już od parlamentu.
 Szczegółowe zmiany dotyczące prze-
pisów regulujących działanie samorządu 
przedstawimy czytelnikom po zakończeniu 
procesu legislacyjnego.

Przewodnicząca Rady Gminy 
U. Wojnarowska

Po roku 1989, tak jak w innych rejo- 
nach kraju, rozpoczęto rejestrowanie 

poziomu bezrobocia. Oficjalne dane 
nie ujmują osób, które w gospodar-
stwach rolnych nie pracują, a mimo to 
nie można ich uznać za bezrobotnych 
(bezrobocie agrarne wsi). Wsie powiatu 
dębickiego w sposób znaczący, przy 
średniej wielkości gospodarstwa (3,6 
ha), zasilały w siłę roboczą przedsiębior-
stwa powiatu dębickiego, tarnowskiego 
i jasielskiego.
 Prowadzona od 1989 r. restruktury-
zacja sektora państwowego i związane 
z nią procesy zmian własnościowych 
były bezpośrednią przyczyną zwolnień, 
szczególnie chłopo-robotników. Następ-
ną przyczyną bezrobocia występującego 
na wsi jest zbyt słaby w stosunku do 
oczekiwań rozwój sektora prywatnego 
i mały postęp w zakresie powstawania 
małych i średnich przedsiębiorstw oko-
łorolniczych.
 Proces zwiększania się liczby bez-
robotnych odnotowywany jest w całym 
powiecie dębickim. Z danych wynika, 
że ponad 65% zarejestrowanych bezro-
botnych zamieszkuje tereny wiejskie. 
Odsetek ten po doliczeniu bezrobocia 
agrarnego zwiększa odsetek bezrobot-
nych w sposób znaczny.
 Już po raz kolejny drukujemy dane 

liczbowe Powiatowego Urzędu Pracy na te-
mat bezrobocia na terenie naszej gminy. Są to 
informacje, które być może nie odzwiercied-
lają naszych spostrzeżeń na temat bezrobocia 
w gminie, lecz są to dane oficjalne.

zwiększa się czy maleje?

Bezrobotni 
ogółem Mężczyźni Kobiety

2000r. 1999r. 2000r. 1999r. 2000r. 1999r.
1357 1355 657 683 700 672

Podział ze względu na wiek
Wiek Ogółem Kobiety

18 - 24 476 224 252
25-34 476 208 268
35-44 293 162 131
45-54 107 58 49
55-65 5 5 -

Podział ze względu na wykształcenie
Wykształcenie Ogółem Kobiety
Wyższe 10 3 7
Średnie 259 67 192
Zasadnicze 635 325 310
Podstawowe 453 262 191

Bezrobocie w gminie Brzostek - stan 
na koniec 2000r.

U. W.
tabele - R. Dziedzic

kalendarz imprez centrum 
kultury i czytelnictwa  
w brzostku
	20 kwietnia 2001r. o godz. 11.00 w 

GOK w Brzostku zostaną przeprowa-
dzone gminne eliminacje konkursu 
"Pisarze i Poeci Dzieciom". Zwycięzcy 
eliminacji gminnych wezmą udział w 
powiatowych eliminacjach, które od-
będą się w Dębicy.

	W dniach 24 i 25 kwietnia 2001r. o 
godz. 12.00 w GOK w Brzostku odbę-
dzie się Turniej Wiedzy Ekologicznej 
"Dzień Ziemi - Brzostek 2001". Turniej 
zostanie przeprowadzony w dwóch 
kategoriach: szkoły podstawowe (24 
kwietnia), gimnazja (25 kwietnia).

	Gminny Konkurs Plastyczny "Na szkle 
malowane - Brzostek i okolice - Budow-
nictwo sakralne". Prace należy dostar-
czyć do 30 kwietnia 2001r. do GOK. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 
w maju.

	W dniach 16 i 17 maja w GOK w 
Brzostku odbędzie się Gminny Turniej 
Wiedzy Historycznej o Brzostku i oko-
licach zorganizowany przez CKiCz. 
Turniej jest organizowany dla uczniów 
gimnazjum.
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wÓjt gminy brzostek
ogłasza 

sprzedaż w drodze negocjacji:
 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.
 Działka nr 306/1 znajduje się w terenie zabudowy osadniczo 
- rolnej, w której preferuje się zabudowę mieszkaniową eksten-
sywną mieszaną z funkcją usługową lub wytwórczą, wymagają-
cą pełnej izolacji od zabudowy zwartej. Działka znajduje się w 
sąsiedztwie obiektu podlegającego ochronie konserwatorskiej. 
Wszelkie prace należy wykonywać w uzgodnieniu z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków.
 Działka nr 306/2 w części to 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 Konserwatorem 
Zabytków.
Ceny wywoławcze z II przetargu w/w działek wynoszą:
 dz. nr 306/1 - 10.000,00 zł 
 dz. nr 306/2 - 4.000,00 zł
Zainteresowanych zakupem prosimy o składanie pisemnych 
ofert w Urzędzie Gminy w Brzostku.

 Działek nr 46 o pow. 0,64 ha i 92 o pow. 0,24 ha położonych 
w Brzostku stanowiących własność Gminy Brzostek.
 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 - 717,68 zł
 dz. nr 92 - 560,08 zł
Zainteresowani zakupem w/w działek mogą składać pisemne 
zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Brzostku, pok.5.

zaopatrzenie rolników w wiosen-
ny kwalifikowany materiał siewny 

- wiosna 2001 r.
 Zarząd Gminy Brzostek po konsultacji z Komisją 
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w 
Brzostku ustalił dotację dla rolników gminy Brzostek do 
zakupu kwalifikowanego materiału siewnego w 2001 r, 
w wysokości:

– 20 zł do zakupionego 1 q pszenicy, pszenżyta i jęcz-
mienia

– 10 zł do zakupionego 1 q owsa
Ilość dotowanego zboża została ustalona w wysokości 
50 kg (łącznie) na każdy hektar powierzchni gruntów 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego 
na dzień 21 lutego 2001 r. dotyczącego zaopatrzenia 
rolników w wiosenny kwalifikowany materiał siewny 
została złożona jedna oferta od Hurtowni Materiałów 
Budowlanych i Środków do Produkcji Rolnej "HURT-
DETAL" Leszek i Mieczysław Dziedzic Zawadka Brzo-
stecka 28.
 W związku z powyższym przetarg nieograniczony na 
przedmiotowe zadanie został unieważniony, ponieważ 
wpłynęło mniej niż dwie oferty ważne.
 W tej sytuacji Wójt Gminy podjął decyzję o ustaleniu 
podmiotu prowadzącego obrót dotowanym materiałem 
siewnym. Umowę podpisano w dniu 26 lutego 2001 r. 
z Hurtownią Materiałów Budowlanych i Środków do 
Produkcji Rolnej "HURT-DETAL" Leszek i Mieczysław 
Dziedzic Zawadka Brzostecka 28.
 Zakupu dotowanego zboża można dokonać wyłącz-
nie w Hurtowni Materiałów Budowlanych i Środków do 
Produkcji Rolnej "HURT-DETAL" Leszek i Mieczysław 
Dziedzic w miejscowościach: Zawadka Brzostecka, 
Smarżowa, Januszkowice do dnia 30 kwietnia 2001 r.

29 marca br. w sali GOK w Brzost- 
ku odbył się Gminny Konkurs 

Ortograficzny "Dyktando 2001" zorga-
nizowany przez CKiCz. Konkurs prze-
znaczony był dla uczniów szkół pod-
stawowych. Swój udział w konkursie 
zgłosiło 38 uczniów z 9 szkół z gminy 
Brzostek (SP Brzostek, SP Gorzejowa, 
SPGrudna Górna, SP Januszkowice, SP 
Kamienica Dolna, SP Kamienica Górna, 
SP Przeczyca, SP Siedliska Bogusz i SP 
Smarżowa.
 Uczniowie pisali dyktanda w czte-
rech kategoriach wiekowych: klasy III, 
klasy IV, klasy V i klasy VI.
 Miłym zaskoczeniem dla organiza-
torów był fakt, że najliczniejszą grupę 
stanowili uczniowie klas III (wśród nich 
było dwoje uczniów klasy II - Gabrysia 
Jop z Kamienicy Dolnej i Piotrek No-
wak z Siedlisk Bogusz). Ta grupa oraz 

grupa uczniów klas IV wykazała się 
najlepszą znajomością zasad pisowni 
języka polskiego. Okazało się, że w 
tych dwóch grupach trzeba było przy-
znać trzy równorzędne miejsca (prace 
napisane były bezbłędnie), oraz po 
jednym wyróżnieniu. Trzy równorzędne 
pierwsze miejsca otrzymały: Adriana 
Kamińska, Ola Wąsik i Ola Furman z 
Brzostku. Natomiast wyróżnienie otrzy-
mała Gabrysia Jop - uczennica klasy II 
z Kamienicy Dolnej.
 W kategorii klas IV trzy równorzędne 
pierwsze miejsca otrzymały uczennice: 
Kasia Orzechowska z Siedlisk Bogusz, 
Wioletka Parat z Gorzejowej i Monika 
Reguła z Kamienicy Górnej. Wyróż-
nienie zdobyła Iwona Curkowicz z 
Przeczycy.
 Bardziej zróżnicowanie napisali 
uczniowie klas V i VI.

 W kategorii klas V: I miejsce - Ur-
szula Wójtowicz z Grudnej Górnej, II 
miejsce - Małgorzata Gruszka z Grudnej 
Górnej, III miejsce - Patrycja Kmiecik 
ze Smarżowej.
 W kategorii klas VI: I miejsce - Ju-
dyta Nylec z Januszkowic, II miejsce 
- Angelina Smagacz z Grudnej Górnej 
i III miejsce - Aneta Szafran z Gorze-
jowej.
 Wszyscy wyróżnieni otrzymali na-
grody rzeczowe w postaci książek, na-
tomiast pozostali uczestnicy konkursu 
drobne upominki. Fundatorem nagród 
było Centrum Kultury i Czytelnictwa.
 Dzięki aktywnej pomocy nauczy-
cieli Gminny Konkurs Ortograficzny 
"Dyktando 2001" przebiegł szybko i 
sprawnie. Wszystkim, którzy się do tego 
przyczynili, a szczególnie nauczycie-
lom, organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania.

E. Michalik

z ortografią za "pan brat"
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	Jak długo jest Pani sołtyską?
 Na sołtyskę po raz pierwszy wybrano 
mnie 11 listopada 1984 roku. A więc jest 
to już moja piąta kadencja.

 Co czuła Pani, kiedy się okazało, że 
to właśnie Pani będzie rządzić w Siedli-
skach?
 Pierwszym uczuciem, jakiego do-
znałam, było zdziwienie. Jednocześnie 
byłam dumna z tego, iż byłam pierwszą 
w historii Siedlisk kobietą wybraną na 
tę funkcję.

 Od pierwszej nominacji upłynęło 
prawie 17 lat! Jakie są Pani największe 
sukcesy?
 Wymienię tylko te dla mnie najważ-
niejsze. Budowa dróg na naszym terenie, 
pomoc przy gazownictwie - wszystko 
w czynie społecznym! Także dopro-
wadzenie do spisania umowy między 
naszą wsią, a Telekomunikacją Dębicką 
i założenie telefonów. Innym sukcesem, 
zarówno moim jak i ludności Siedliskiej, 
było wybudowanie nowej szkoły - a 
właściwie zespołu szkół w Siedliskach. 
Muszę podkreślić, że starali się o to 
wszyscy mieszkańcy wsi.

 Czy w takim razie istnienie Gimna-
zjum w Siedliskach jest dla pani wyróż-
nieniem, czy raczej utrapieniem?
 Bez zastanowienia mogę stwierdzić, 
że to dla mnie wyróżnienie. Szkoła od-
nosiła i odnosi sukcesy, którymi mogę 
się pochwalić wśród innych sołtysów! 
Ma nowoczesny budynek - najładniejszy 
w regionie! Dobrze wyposażoną salę 
gimnastyczną. Gazetkę, drużynę harcer-
ską. Być może szkoła częściej powinna 
pokazywać się "na zewnątrz".

 Mówiliśmy o sukcesach, a czy są 

"Umiem grać na akordeonie i gdybym go teraz miała, to być może zagrałabym coś..."

rozmowa z elżbietą gąsior, sołtyską w siedliskach-bogusz
jakieś porażki?
 Oczywiście nie ma sukcesów bez 
porażek, ale jedna z nich szczególnie 
mnie dotknęła. Zostałam mianowicie 
oskarżona o sprzeniewierzenie pieniędzy 
społecznych, lecz - jak potem przyznała 
komisja zajmująca się moją sprawą - 
oskarżenia były niesłuszne. A zebranie 
wiejskie nie pozwoliło mnie odwołać.

 Jak reaguje rodzina na pełnioną przez 
Panią funkcję?
 Trzeba zacząć od tego, że olbrzymie 
oparcie mam w mężu, który pomaga mi 
w codziennych obowiązkach i zastępuje 
mnie w domu podczas mojej nieobecno-
ści. Reszta rodziny przez te szesnaście 
lat zdążyła się przyzwyczaić... Mam 
troje wspaniałych dzieci: Wojtka, Anię 
i Roberta, każde z nich założyło już 
własną rodzinę. Z największą przyjem-
nością spędzam wolny czas z wnukami: 
Kasią, Kamilem, Wojtkiem, Radkiem i 
Kacprem.

 Kto był - lub jest - Pani największym 
autorytetem?
 Mama - tak, zdecydowanie ona - była 
zawsze moim autorytetem. Kiedy byłam 
mała, ona jedyna we wsi umiała czytać 
i pisać. Pamiętam, że gdy nadchodził 
wieczór, przychodziło mnóstwo ludzi, a 
mama czytała im książki. Była wnuczką 
pierwszego Siedliskiego organisty, więc 
bardzo dobrze umiała śpiewać, znała 
nuty.

 A czy Pani umie grać na jakimś in-
strumencie?
Tak na akordeonie i gdybym go teraz 
miała, to być może zagrałabym coś...

 Jak to było, kiedy Pani była uczen-
nicą? W jakich miastach Pani się uczy-
ła?
 Mam średnie wykształcenie, zdałam 
maturę na wydziale księgowości i admi-
nistracji w Ropczycach.

 Co Pani sądzi o naszej gminie?
 Myślę, że nasza gmina jest w szeregu 
tych gmin, które muszą się rozwijać. 
Brakuje u nas oczyszczalni ścieków, 
kanalizacji oraz programu zagospoda-
rowania śmieci.

 Co najbardziej podoba się Pani w Jej 
pracy?
 Najbardziej podoba mi się to, że sta-
ram się pomagać i służyć najprostszymi 
sposobami mieszkańcom wsi. Bardzo 
lubię to, że mogę im pomóc lub dora-

dzić.
 Czy może kieruje się Pani w pracy 
z ludźmi jakimś szczególnym życiowym 
motto?
 Moje motto życiowe to przede 
wszystkim tolerancja, uznanie dla in-
nych, docenianie ich i okazywanie im 
tego.
 Co sądzi Pani o naszej gazetce?
 Bardzo mi się podoba i cieszę się, że 
wreszcie ruszyło coś nowego, co ożywia 
życie nie tylko szkoły, ale i mieszkań-
ców Siedlisk. Osobiście przeczytałam 
dotychczasowe numery "Gimdziupli" 
"od deski do deski" i z niecierpliwością 
czekam na kolejne!

 Czy ogląda Pani telewizję? Co szcze-
gólnie przyciąga pani uwagę?
 Jak wszyscy lubię wolne chwile 
spędzać przed telewizorem. Jestem 
zwolenniczką wszystkich teleturniejów, 
bo bardzo lubię rozwiązywać krzyżówki. 
Moją uwagę przyciąga ostatnio serial 
"Adam i Ewa".

 Co Pani lubi robić w wolnych chwi-
lach poza oglądaniem telewizji?
 Lubię się zajmować kwiatami, najstar-
szy wyhodowany przeze mnie kwiatek 
ma 28 lat. Jest to kaktus. Ponadto moim 
hobby jest zbieranie znaczków. Prze-
chowuję także wszystkie zdobyte laurki, 
fotografie, ulotki oraz zaproszenia.

 Podróż Pani marzeń?
 Zwiedziłam już Tatry i Ziemie Za-
chodnie, lecz moim marzeniem jest 
wyjazd nad morze, gdzie jeszcze nie 
byłam.

 Ulubione zwierzę?
 Mój pies Rocky.

 Ulubiony kolor?
 Czarny, ponieważ czuję się w nim 
dobrze i uważam, że czerń to pełna ele-
gancja.

 Czy chciałaby Pani kolejny raz być 
wybraną na stanowisko sołtysa?
 Jeżeli ludzie nie zechcą sołtysa w 
mojej osobie, to mnie nie wybiorą. 
Chciałabym zostać sołtysem, ale tylko 
wtedy, gdy będę pewna, że ludzie chcą 
mojej kandydatury.

 Życzymy tego serdecznie i dziękujemy 
za rozmowę! 

Oprac. NASTOLATKI
z gazetki gimnazjalnej "Gimdziupla"

 w Siedliskach-Bogusz
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szkoły w naszej gminie
Przeczyca
Przeczyca powstała pod koniec XIII  

w. Około 1300 r. przeszła z rąk opata 
tynieckiego do dóbr biskupa krakowskie-
go. Końcem wieku XIV powstaje tutaj 
parafia. Jak podaje Długosz wioska miała 
6 łanów kmiecych, posiadała też karczmę. 
Ponowne przejście w ręce opactwa tynie-
ckiego nastąpiło w 1527 roku. W roku 
1536 wieś liczyła 11 kmieci, 4 zagrod-
ników, miała mały folwark oraz 3 stawy 
rybne. W roku 1581 dzierżawcą wsi był 
Wojciech Warzecki. Mieszkało tu wtedy 
10 kmieci (3,25 łana), 3 zagrodników z 
rolą, 6 komorników i 3 rzemieślników. 
Skupiska ludzkie istniały w tym rejonie, 
co potwierdzają wykopaliska już w epoce 
brązu (1700 - 700 lat p.n.e.), a zwłaszcza 
w środkowym okresie (ok. 1300 lat p.n.e.). 
Znaleziska archeologiczne datowane na 
ten okres zlokalizowano między innymi 
w naszej miejscowości (Zamczysko). 
Odkryto tu fragmenty ceramiki z czasów 
rzymskich. Świadczy to o funkcjonowa-
niu osiedla, które w IX - X w. n.e. nabrało 
charakteru obronnego. Początkowo był 
to gród z pojedynczą linią wałów drew-
niano - ziemnych. Rozbudowa grodu 
nastąpiła w XI - XII w. Powstało w tym 
czasie obronne podgrodzie od strony po-
łudniowej. W czasie istnienia grodziska 
na górze w okolicy "Buczyny" musiały 
istnieć w pobliżu osiedla wiejskie, jako 
bezpośrednie zaplecze grodu.
 Wzmianka o pierwszej szkole w 
Przeczycy mówi "Szkoła parafialna była 
w r. 1595 w stanie dobrym, w roku 1608 
zniszczona. W roku 1610 wizytator na-
kazuje proboszczowi naprawić budynek 
szkolny" - Kot "Szkolnictwo" str. 346. 
Tyle wiemy o szkole z przed 400 lat. 
Kronika szkoły spisana w 1952 roku "na 
podstawie zebranych wiadomości wśród 

tutejszej gromady" - znacznie przybliża 
historię szkoły oraz życie Przeczycy w 
latach minionych. Bardzo często kronika 
szkoły jest jedynym dokumentem, który 
utrwalił dla przyszłych pokoleń historię, 
ludzi, wydarzenia, fakty, którymi żyły 
nasze miejscowości. Należy żałować, że 
nie zachowały się wcześniejsze egzem-
plarze kroniki lub, że jej nie prowadzono. 
Do 1944 r. była w Przeczycy Szkoła 
Podstawowa I stopnia. Budynek szkolny 
położony przy drodze do Jodłowej był 
drewniany, parterowy najpierw o jednej 
sali a następnie dobudowano drugą. Bu-
dowa tego budynku została ukończona 
w 1895 roku. Budynek ten wielu z nas 
pamięta a nawet pamiętają go dzieci, 
które są obecnie uczniami. Plac i drzewo 
na budowę szkoły ofiarował właściciel 
dóbr ziemskich Kaczorowski. W 1947 r. 
szkoła została przeniesiona do budynku 
podworskiego. W budynku tym mieściły 
się cztery sale lekcyjne, przedszkole wraz 
z kuchnią oraz mieszkania dla nauczy-
cieli. W roku szkolnym 1949/50 został 
podniesiony poziom organizacyjny na 
siedem klas.
 Kierowniczką szkoły była w tym 
czasie pani Janina Czech, a uczyli m.in. 
pani Janina Gąsiorowska i Maria Antosz. 
Pani Marii Antosz od 1951 r. powierzono 
pełnienie obowiązków kierownika szkoły. 
Jak zanotowano w kronice, poprzez ma-
sowe kursy zlikwidowano w roku 1951 
na terenie wioski analfabetyzm, istnieje 
też świetlica i punkt biblioteczny. W roku 
szkolnym zostaje przyłączona do szkoły 
w Przeczycy szkoła filialna w Skuro-
wej.
 Ważnym wydarzeniem w życiu wsi 
jest fakt utworzenia w 1954 roku Gro-
madzkiej Rady Narodowej. "Ciekawsze" 

fakty z życia szkoły połowy lat 50 to na 
pewno usunięcie nauki religii ze szkoły, 
codzienne poranne apele oraz istnienie 
takich organizacji jak "Szkolne Koło 
Budowy Warszawy", czy udział dzieci w 
wycieczce do Spółdzielni Produkcyjnej w 
Lisówku.
 Do szkoły również wkracza odwilż 
roku 1956. Nauka religii wraca od grud-
nia tego roku do szkoły, a uczący ksiądz 
to Franciszek Noworolnik. Mniejszy 
wpływ na funkcjonowanie szkoły mają 
pracownicy ówczesnej GRN w Prze-
czycy. Od roku 1956 kierownictwo 
szkoły obejmuje Pan Ignacy Rałowski. 
Na emeryturę zostaje skierowana Pani 
Maria Antosz a na jej miejsce przycho-
dzi Pani Julia Karamon. Okres lat 50 i 
początek 60 charakteryzuje się bardzo 
dużą rotacją nauczycieli. Nakazy pracy 
rzucały ludzi czasem w dalekie strony, 
w miejsca gdzie "świat miał koniec". 
W roku 1958 sześcioro absolwentów 
zdawało i zostało przyjętych do Szkoły 
Pedagogicznej (liceum pedagogiczne) 
w Gorlicach. Śledząc kronikę szkoły 
można wywnioskować o negatywnym 
nastawieniu GRN w Przeczycy do szkoły. 
Osoba pisząca kronikę pisze "mimo du-
żych trudności finansowych stawianych 
przez GRN, wymalowano drzwi, okna, 
zakupiono pomoce naukowe i maszynę 
do pisania". 
 Następny rok szkolny tj. 1958/59 
oprócz kilku zmian w gronie przyniósł 
poprawę warunków pracy i nauki dzieci. 
W sierpniu 1958 roku po raz pierwszy w 
Przeczycy a również w szkole zabłysło 
światło elektryczne. Uczniowie szkoły w 
tym roku szkolnym posadzili przy drodze 
od Zawadki do Jodłowej ponad 100 szt. 
topoli. W miesiącu kwietniu 1959 roku 
przekazano szkole na własność budynek 
i otaczający go park. Z początkiem 1960 
roku przeniesiono Prezydium GRN do 
Brzostku.

cdn.
Anna Ramut 
SP Przeczyca

strefowe eliminacje w kleciach
3 kwietnia 2001r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół  

w Kleciach odbyły się Eliminacje Strefowe II Dru-
żynowych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego 
Strażaków PSP w Tenisie Stołowym.
W zawodach wzięło udział pięć drużyn, które zajęły na-
stępujące miejsca:

I - KP PSP Dębica.
II - ZEiRP RP woj. Podkarpackiego
III - KP PSP Jasło
IV - KM PSP Tarnobrzeg
V - KP PSP Łańcut

mistrzowie lotki
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie zorganizo 

wał I Miedzygminne Mistrzostwa Nowego Żmigrodu w Darta 
Elektronicznego (popularne lotki). W mistrzostwach udział wzięły 
reprezentacje czterech gmin: Brzostku,  Wiśniowej, Frysztaka i 
gospodarzy.  Zawody rozgrywano w czterech kategoriach:
	zawodnicy 18-20 lat - I miejsce Dagmara Wojnarowska,
	zawodnicy od 20 lat - I miejsce Waldemar Ondyczy,
	wójtowie - I miejsce Leszek Bieniek
	dyrektorzy GOK - II miejsce Marta Król.
Reprezentanci naszej gminy zdominowali mistrzostwa. Gratu-
lujemy.
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międzygminny halowy 
turniej piłki nożnej
W dniu 3 marca 2001 r. w hali spor- 

towej w gimnazjum publicznym 
w Wielopolu Skrzyńskim odbył się 
Międzygminny Turniej Piłki nożnej w 
kategorii wiekowej powyżej 30 lat z 
udziałem reprezentacji zaprzyjaźnionych 
gmin: Dukla, Dydnia, Nowy Żmigród, 
Wielopole Skrzyńskie i Brzostek. w 
skład reprezantacji naszej gminy weszli: 
Grzegorz Betlej, Krzysztof Kolbusz, 
Stanisław Król, Andrzej Pisarek, Marek 
Składanowski i Stanisław Tyburowski.
Po bardzo zaciętych meczach I miejsce 
zajęła reprezentacja gminy Nowy Żmi-
gród, II miejsce reprezentacja Dukli, a 
III miejsce reprezentacja gospodarzy- 
Wielopola Skrzyńskiego. Natomiast 
reprezentacja naszej gminy zajęła w 
tym turnieju IV miejsce. Wszystkie 
drużyny dostały pamiątkowe dyplomy 
oraz statuetki ufundowane prze Dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultury i 
Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. 
Należy podkreślić ogromne zaangażo-
wanie wszystkich zawodników turnieju, 
co kończyło się wieloma (niegroźnymi 
na szczęście) kontuzjami. Cały turniej 
przebiegał w bardzo miłej i koleżeńskiej 
atmosferze.

międzygminna  
liga siatkówki
Rozgrywki Międzygminnej Ligi Siat- 

kówki w kategorii wiekowej po-
wyżej 30 lat rozpoczęły się 10.03.2001 
r. Swoje drużyny wystawiły wyżej 
wspomniane gminy. Miejscem pierw-
szej kolejki była sala gimnastyczna w 
Szkole Podstawowej w Dydni. Naszą 
gminę reprezentowała drużyna w skła-
dzie: Marek Boroń, Robert Gąsior, 
Artur Majewski, Paweł Maziarz, Roman 
Podgórski i Paweł Wiejowski drużyna 
rozegrała dwa mecze z reprezentacjami 
gmin Dukla i nowy Żmigród i niestety 
obydwa przegrała. Miejmy nadzieję, że 
w dalszych rozgrywkach nastąpi wzrost 
formy i drużyna osiągnie lepsze wyniki. 
Następne mecze 24 marca w Wiśniowej, 
a 7 kwietnia w Wielopolu Skrzyńskim. 
Pozostała część rozgrywek w rundzie 

jesiennej.

międzygminny turniej 
tenisa stołowego
Ten turniej odbył się 3 marca w sali gim- 

nastycznej Zespołu szkół w Dukli. Zawo-
dy rozegrano w czterech kategoriach a naszą 
gminę reprezentowali:
– w kategorii żaków - Piotr Piekarczyk, 

Tomasz Strojek, Dawid Wójcik,
– w kategorii młodzików - Dawid Toma-

szewski, Michał Tomaszewski,
– w kategorii kadetów - Mateusz Kumięga, 

Mateusz Piątek,
– w kategorii juniorów - Michał Florek, 

Łukasz Kumięga.
W turnieju brały udział reprezentacje amator-
skie zaprzyjaźnionych gmin: Dukli, Nowego 
Żmigrodu, Wiśniowej, Wielopola Skrzyńskie-
go i Brzostku. 
Pomimo, że nasi zawodnicy nie zdobyli pu-
charu należy podkreślić ich wielkie zaangażo-
wanie we wszystkich rozegranych meczach.

ii podkarpacka olimpia-
da tenisa stołowego
Eliminacje gminne do tej wojewódzkiej  

imprezy sportowej rozegrano we wszyst-
kich kategoriach wiekowych zgodnych z 
regulaminem ustalonym przez organizatorów. 
Organizatorami turnieju był: Urząd Gminy 
Brzostek, Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku, LKS "Brzostowianka" Brzostek, 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
oraz SKS przy szkołach podstawowych i 
gimnazjach gminy Brzostek. Celem organi-
zowanych zawodów było upowszechnienie 
i popularyzacja tenisa stołowego wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
naszego gminnego środowiska. Powyższy 
cel został spełniony. W turnieju wzięło udział 
110 zawodników, wśród których znaleźli się 
uczniowie szkół, jak również amatorzy, którzy 
uznali tę formę rywalizacji jako możliwość 
sportowego sprawdzenia się, a jednocześnie 
sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu. 
W tym kontekście zwycięzcami okazali się 
wszyscy uczestnicy turnieju.
Wyniki rywalizacji były następujące:
– dziewczęta do lat 12: Agnieszka Pawlik - 

Gorzejowa, Ewelina Halz - Brzostek, Anna 
Czerkies - Brzostek.

– dziewczęta od 13 do 20 lat: Barabara 
Trychta - Smarżowa, Magdalena Kawalec 
- Brzostek, Anna Pawlik - Gorzejowa,

– chłopcy do lat 12: Michał Tomaszewski 
- Nawsie Brz., Norbert Grotkowski - Ka-
mienica D., Mateusz Żurowski - Grudna 
G.,

– chłopcy od lat 13 do 20 lat: Wojciech 
Chmura - Grudna G., Michał Florek - Brzo-
stek, Tadeusz Szopa - Klecie,

– mężczyźni od 21 do 40 lat: Sławomir Rams 
- Brzostek, Bogdan Stelmach - Klecie, 
Wojciech Bonarek - Brzostek,

– mężczyźni ponad 40 lat: Stanisław Król 
- Brzostek, Marek Tomaszewski - Nawsie 
Brz., Stanisław Lipka - Brzostek.

Wszyscy uczestnicy sklasyfikowani na miej-
scach I-III w poszczególnych kategoriach 
wiekowych otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. Pamiątki te wręczał 
Wójt Gminy Brzostek - Leszek Bieniek, który 
był jednocześnie czynnym uczestnikiem tur-
nieju. Wręczając nagrody życzył wszystkim 
uczestnikom, aby przyszłe turnieje miały tak 
masowy charakter i przebiegały w tak sporto-
wej i towarzyskiej atmosferze. Zwycięzcom 
życzył sukcesów w zawodach powiatowych 
i wojewódzkich.
 Zawody zostały przeprowadzone dzięki 
życzliwości i gościnności dyrekcji Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku w sali 
gimnastycznej w Kleciach.
eliminacje powiatowe
 W tej samej sali 11 marca odbyły się eli-
minacje powiatowe Powiatu Dębickiego do II 
Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. 
Organizatorem turnieju było Starostwo Po-
wiatowe w Dębicy przy współudziale Urzędu 
Gminy, Centrum Kultury i Czytelnictwa, LKS 
"Brzostowianka" oraz Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Brzostku.
 Celem zawodów było wyłonienie zawod-
ników, którzy będą reprezentować Powiat Dę-
bicki w Wojewódzkim finale II Podkarpackiej 
Olimpiady Tenisa Stołowego w Rzeszowie. W 
zawodach powiatowych wzięli udział przed-
stawiciele gmin: Dębica, Jodłowa, Pilzno, 
Żyraków i Brzostek.
 Uroczystego otwarcia i zakończenia zawo-
dów dokonał Wicestarosta Powiatu Czesław 
Kubek przy udziale Wójta Gminy Leszka 
Bieńka i Dyrektora Zespołu Szkół Haliny 
Nowak.
 Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I-
III w poszczególnych kategoriach wiekowych 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast 
zwycięzcy okazjonalne puchary. Fundatorem 
nagród było Starostwo Powiatowe w Dębicy.
Wyniki rywalizacji przedstawiały się nastę-
pująco:
– dziewczęta do lat 12: Monika Lipa g. 

Żyraków, Martyna Łączak g. Żyraków, 
Agnieszka Pawlik g. Brzostek,

– dziewczęta od 13-20 lat: Barabara Trychta 
g. Brzostek, Barbara Strączek g. Żyraków, 
Lidia Kurek g. Jodłowa,

– kobiety od 21-40 lat: Małgorzata Golec g. 
Jodłowa, Krystyna Brudny g. Pilzno,

– chłopcy do lat 12: Tomasz Surowiec g. 
Pilzno, Mariusz Potyrała g. Jodłowa, Grze-
gorz Papiernik g. Jodłowa

– chłopcy od 13-20 lat: Wojciech Chmura g. 
Brzostek, Łukasz Kołek g. Jodłowa, Piotr 
Kolbusz g. Dębica,

– mężczyźni od 21-40 lat: Robert Warzecha 
g. Jodłowa, Marcin Przydzielski g. Żyra-
ków, Grzegorz Nowak g. Jodłowa,

– mężczyźni powyżej 40 lat; Stanisław Król 
g. Brzostek, Marek Tomaszewski g. Brzo-
stek, Andrzej Gil g. Jodłowa.

Zdobywcy I i II miejsca we wszystkich kate-
goriach wiekowych uzyskali prawo startu w 
finale wojewódzkim II Podkarpackiej Olim-
piady Tenisa Stołowego, który odbędzie się 
w Rzeszowie.

Brzostecka drużyna oldbojów
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Przeszło 80% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym miało  
już kontakt z alkoholem. Około trzy czwarte uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych ma za sobą doświadczenia z 
piciem alkoholu, a średnio 7,5% systematycznie przychodzi 
do szkoły po spożyciu alkoholu. Upija się 16% dzieci w wieku 
szkolnym. Zanikają postawy abstynenckie. Jedynie co dziesiąte 
dziecko nie używa alkoholu. Obniżył się wiek rozpoczynania 
picia o 3-4 lata i obecnie wiek inicjacji alkoholowej wynosi 12 
lat. Wyniki ostatnich badań są alarmujące! Dlatego szczególnie 
uważnie warto prześledzić cechy jakie wpływają na picie. Kiedy 
ludzie piją więcej, a kiedy mniej?
pije siĘ wiĘcej
wśród osób:
- które stosunkowo wcześnie zetknęły się z alkoholem,
- które miały zły przykład rodziców, środowiska rodzinnego, 

wywodzą się z domów nadużywających alkohol, bywają 
świadkami pijaństwa, kłótni i awantur w domach rodzinnych,

- źle przystosowanych społecznie,
- pochodzących ze źle funkcjonujących, rozbitych, niedobranych 

małżeństw,
- nie posiadających określonych celów życiowych i tych, którzy 

nie potrafią (lub nie mogą) ich zrealizować,
- źle poinformowanych o problemach związanych z alkoho-

lem.
w miarę:
- zwiększenia się zasobów czasu wolnego, ograniczenia obo-

wiązków rodzinnych, zawodowych i społecznych,
- pogarszania się stosunków z rodzicami, kolegami, sąsiada-

mi,
- wzmagania się problemów, kłopotów, narastania niepowodzeń 

życiowych,
- braku stabilizacji, narastania lęków, zagrożeń, braku poczucia 

bezpieczeństwa,
- zwiększania się dostępności i podaży alkoholu, zmniejszania 

się relatywnej ceny alkoholu,
- zwiększania się zarobków i uniezależnienia finansowego,
- zmniejszania się zainteresowań oraz nieumiejętności wyko-

rzystywania i zagospodarowania czasu wolnego,
- pasywności kulturalnej, bierności zawodowej, społecznej, 

politycznej, sportowej (np. kibicowanie zamiast czynnego 
uprawiania sportu),

- bezrobocia i stresów z nim związanych,
wobec:
- braku warunków pełnego rozwoju osobowości, autorealiza-

cji,
- braku różnego rodzaju "hobby",
- nieumiejętności doboru towarzystwa, bezkrytycznego akcep-

towania narzuconych przez nie reguł życia towarzyskiego,
- braku odwagi osobistej, silnej woli, nieumiejętności podejmo-

wania decyzji,
- nieumiejętności przeciwstawienia się presji towarzyskiej,
- nieumiejętności powiedzenia "NIE".

pije siĘ mniej
wśród osób:
- w starszym wieku,
- które stosunkowo późno zetknęły się z alkoholem,
- które zetknęły się z dobrym przykładem (a nie tylko z dobrymi 

radami) starszych, wychowywały się w domach niepijących, 
nie były świadkami awantur w domach rodzinnych,

- dobrze przystosowanych społecznie,
- którym dobrze układa się życie rodzinne,
- posiadających jasno określone cele i dążenia życiowe, którym 

dopisuje szczęście w ich realizacji,
- dysponujących dużą wiedzą o problemach związanych z 

alkoholem.
w miarę:
- zwiększania się udziału w obowiązkach domowych, w pracy 

zawodowej i życiu politycznym,
- poprawy atmosfery w domu, w pracy, w szkole, stosunków 

międzyludzkich,

- zadowolenia z życia, pracy, wykonywanego zawodu, miejsca 
zamieszkania, braku trosk i kłopotów życiowych,

- poprawy perspektyw życiowych, zwiększenia się poczucia 
bezpieczeństwa i stabilizacji,

- utrudnień w dostępności, podnoszenia ceny i zmniejszania 
podaży alkoholu,

- zwiększania się alternatyw rozrywek i wydatków,
- wzrostu zamożności z perspektywą oszczędzania,
- dostępności do dóbr trwałego użytku,
- wzrostu aktywności kulturalnej, społecznej i sportowej,
- poprawy możliwości zawodowych,- spokojnego i godziwego 

życia,
- zabezpieczenia starości,
- poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa.

wobec:
- perspektyw sukcesu, awansu, kariery, realizacji dążeń osobi-

stych,
- uprawiania zajęć amatorskich będących kompensatą działal-

ności twórczej,
- wejścia w środowisko niepijące, zachowujące umiar w piciu i 

trzeźwości,
- posiadania i wyrabiania w sobie umiejętności podejmowania 

racjonalnych decyzji,
- umiejętności przeciwstawiania się presji towarzyskiej, bezkon-

fliktowej odmowy picia alkoholu.
Dobrze jest pobudzać te czynniki, które wiążą się z ograniczaniem 
picia i odwrotnie, usuwać i ograniczać te wszystkie, które picie 
wspomagają.
trzeba przede wszystkim:
• dążyć do stworzenia poprawnej atmosfery w domu rodzin-
nym, w szkole, miejscu pracy, dążyć do poprawy stosunków z 
ludźmi, 
• ograniczać źródła niepokoju i zagrożeń, zapewniać poczucie 
bezpieczeństwa i stabilizacji.
nie należy:
• dawać złego przykładu i postępować w sprzeczności z gło-
szonymi zasadami. Taki fałsz dostrzegają nasze dzieci i stanowi 
to pierwszy krok w kierunku utraty prestiżu rodziców.
pamiętaj:
• rozmawiaj z dzieckiem o alkoholu i narkotykach. Nie unikaj 
tego tematu. Sprawdź czy rozumie niebezpieczeństwa i grożące 
mu pułapki. Staraj się mówić spokojnie, rzeczowo powstrzymując 
się od natrętnego moralizowania.
• naucz się uważnie słuchać co mówi dziecko. Nie wystarczy 
bowiem samemu mówić. Trzeba umieć słuchać i rozumieć roz-
mówcę. Bądź więc szczególnie uważny w chwilach, gdy wydaje ci 
się, że dziecko ma jakieś kłopoty. Okazanie mu pomocy w takich 
chwilach liczy się znacznie więcej od wszystkich pouczeń i rad.
• pomóż dziecku czuć się dobrze z samym sobą. Bardzo 
ważne jest by dziecko wiedziało, że rodzice mu ufają i wierzą w 
jego wartość.
• pomóż dziecku wykształcić klarowny system wartości. 
Stanowcze przekonanie co jest dobrem a co złem pomaga dziecku 
(i nie tylko dziecku) w podejmowaniu właściwej decyzji.
• pomóż dziecku radzić sobie z naciskami ze strony 
kolegów. To niezwykle ważne! Dziecko ma duże trudności w 
odrzucaniu propozycji kolegów nakłaniających do palenia i picia. 
Nauczenie ich obrony własnego zdania i stanowczej, ale grzecz-
nej i nie powodującej konfliktów odmowy, jest zadaniem bardzo 
ważnym.
• ustal wyraźnie zasady dotyczące niepicia i niepalenia. Nie 
obawiaj się wyraźnie powiedzieć dzieciom, że nie wolno im pić, 
palić i zażywać narkotyków. Dzieci muszą znać konsekwencje 
łamania tych zasad. Nie obawiaj się, że jest to sztuczne wywo-
ływanie tematu, który nie istnieje. Przyjrzyj się podanym wyżej 
statystykom.
• zachęcaj dziecko do zajęć zdrowych i twórczych. Pamiętaj 
jak wielką rolę w wychowaniu młodych Polaków odegrało harcer-
stwo ze swoim dziesiątym punktem prawa harcerskiego. Organizuj 
lub choćby zachęcaj dzieci i młodzież do udziału w działalności 
różnego rodzaju organizacji pomagających wychować dziecko 
na sprawnego i prawego człowieka.

M. Leja

kto pije najwięcej
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I. Zagadnienia ogólne.
 Komisariat Policji w Brzostku w roku 2000 swoim działaniem 
obejmował teren całej gminy Brzostek, tj. 19 miejscowości o 
łącznej powierzchni 12.260 hektarów, które zamieszkuje ponad 
13 tysięcy mieszkańców. 
 Stan etetowy Komisariatu wynosił 8 policjantów, tj. komendant, 
dwóch asystentów, dwóch dzielnicowych, dwóch policjantów i 
jeden aplikant. 
Do dyspozycji załogi były trzy samochody służbowe i pies pa-
trolowo - obronny.
 W charakteryzowanym okresie realizowane były zadania okre-
ślone w Planie Pracy na 2000 rok, a także te wynikające z zaleceń 
władz samorządowych i sygnałów od społeczeństwa gminy, z 
poleceń i wytycznych przełożonych oraz bieżących potrzeb.
Cele i zadania stawiane przed załogą Komisariatu Policji w Brzost-
ku w zdecydowanej większości zostały zrealizowane. 
Z trzech głównych założeń planu pracy na 2000 rok, tj. połączenie 
KP Brzostek i KP Jodłowa, zatrudnienie pracownika cywilnego do 
prac administracyjno - biurowych oraz polepszenia stanu łączności 
radiowej, na koniec 2000 roku nie udało się zrealizować jedynie 
zagadnienia drugiego i problem ten jest nadal aktualny. W 2001 
roku planujemy podejmować dalsze działania w tym kierunku.
 Pod względem organizacyjno - służbowym teren gminy jest 
podzielony na trzy rejony służbowe (dzielnice) a każdy z nich 
obsługiwany jest przez jednego policjanta, i tak: 
– rejon służbowy nr 1 obejmujący miejscowości Brzostek, 

Bukowa, Klecie, Januszkowice, Opacionka - obowiązki dziel-
nicowego pełni referent - st. sierż. Grzegorz Szutkowski

– rejon służbowy nr 2 obejmujący miejscowości Nawsie Brzo-
steckie, Wola Brzostecka, Zawadka Brzostecka, Gorzejowa, 
Kamienica Dolna, Przeczyca, Skurowa - dzielnicowy - mł. asp. 
Paweł Matyjewicz

– rejon służbowy nr 3 obejmujący miejscowości Siedliska Bo-
gusz, Smarżowa, Głobikówka, Grudna Dolna, Grudna Górna, 
Bączałka, Kamienica Górna - dzielnicowy - sierż. szt. Jerzy 
Wojnar

II. Zagrożenie przestępczością.
 W 2000 roku wszczęto ogółem 137 dochodzeń, w wyniku 
których stwierdzono 148 przestępstw, z czego wykryto 110.
Wykrywalność przestępstw wyniosła:   (w %)
· ogółem    74,3
· przestępstwa kryminalne   72,6
· ptrzestępstwa gospodarcze  100
· przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 100
· przestępstwa przeciwko mieniu    63
Dla porównania, w 1999 roku przeprowadzono 116 dochodzeń a 
wykrywalność ogólna wynosiła 74,1%.
Ze szczegółowej analizy danych wynika, że pomimo wzrostu ilości 
przestępstw w 2000 roku udało się również zwiększyć wykrywal-
ność tych przestępstw we wszystkich wymienionych kategoriach, 
co powinno mieć przełożenie na zahamowanie przestępczości w 
roku 2001. 
III. Zagrożenie wykroczeniami.
 Liczba ujawnionych i represjonowanych wykroczeń nadal 
wzrasta. W 2000 roku ujawniono ogółem 2449 wykroczeń, a 
w 1999 roku 1880 wykroczeń. Z ogólnej liczby wykroczeń do 
Kolegium ds. Wykroczeń skierowano 163 wnioski o ukaranie 
sprawców, wobec 128 wniosków o ukaranie skierowanych w roku 
1999. Mandatami karnymi w 2000 roku ukarano 572 osoby na 
kwotę 35.560 złotych, a w 1999 roku 407 sprawców wykroczeń. 
Pouczeń i upomnień w 2000 roku zastosowano 1714, zatrzymano 
24 prawa jazdy i 78 dowodów rejestracyjnych. 
 Na podstawie tych wyliczeń stwierdzić należy, że w 2000 roku 

charakterystyka stanu bezpieczeństwa i porządku  
publicznego  na terenie gminy brzostek za 2000 r.

stwierdzono większą liczbę wykroczeń we wszystkich kategoriach 
niż w roku 1999.
 Z przytoczonych liczb wynika też, że w zdecydowanej większo-
ści stosowano pouczenia i upomnienia, a tylko tam gdzie było to 
niezbędne sięgano po bardziej drastyczne formy represjonowania 
sprawców wykroczeń. 
IV. Organizacja służby.
 Organizacja służby wynikała z realizacji rocznego planu pracy 
KP Brzostek, zaleceń władz samorządowych, poleceń i wytycz-
nych kierownictwa służbowego, a przede wszystkim z bieżącej 
analizy zdarzeń i stwierdzonych potrzeb. 
 Nasycenie służbami prewencyjnymi było dość dobre, jednak 
otrzymywaliśmy sygnały o zbyt małej liczbie patroli prewencyj-
no-interwencyjnych, zwłaszcza w najbardziej odległych miejsco-
wościach. Wynikało to przede wszystkim ze szczupłego limitu 
kilometrów przydzielonych na pojazdy służbowe oraz z ciągle 
wzrastającego obciążenia policjantów pracami biurowymi. 
V. Podsumowanie i wnioski.
 Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy 
Brzostek należy ocenić jako dobry. 
Na podkreślenie zasługują następujące elementy:
– przy niezmienionej obsadzie etatowej i wzroście przestępczości 

udało się nie tylko utrzymać najwyższy w powiecie poziom 
wykrywalności, ale również podnieść go we wszystkich kate-
goriach

– systematycznie wzrasta liczba ujawnionych i represjonowanych 
wykroczeń (również we wszystkich kategoriach)

Niemniej widzimy zjawiska, które w sposób negatywny oddziały-
wują na spokój, porządek publiczny oraz poczucie bezpieczeństwa 
obywateli. 
Do zjawisk tych zaliczam:
– zachowania chuligańskie godzące bezpośrednio w spokój 

publiczny
– nadużywanie alkoholu
– wzrastające bezrobocie
– lekceważenie przepisów prawa drogowego w połączeniu 

ze wzrastającą liczbą pojazdów i pogarszającym się stanem 
dróg

– duże zagrożenie nieletnich przestępczością i demoralizacją 
zwłaszcza, że jest to zjawisko bagatelizowane, a niejedno-
krotnie ukrywane przez dorosłych (rodzice, opiekunowie, 
wychowawcy)

– niedostateczne jeszcze (pomimo poprawy) zabezpieczenie 
przedmiotów wartościowych przez ich właścicieli - głównie 
w placówkach handlowych oraz samochodach 

– tolerowanie, a czasem nawet aprobata dla niektórych zachowań 
przestępczych, np. kierowanie w stanie nietrzeźwym, niszczenie 
i kradzieże mienia publicznego, brak piętnowania chuligańskich 
naruszeń spokoju i porządku publicznego 

 Ograniczanie i eliminowanie tych zjawisk będzie podstawowym 
środkiem do dalszej poprawy bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego na naszym terenie. Będzie to możliwe tylko przy ścisłej, 
wielopłaszczyznowej współpracy Policji ze społeczeństwem oraz 
przedstawicielami samorządów i instytucji. 
Materialnym przykładem zrozumienia i wspierania działań Policji 
jest np. zakupienie przez Samorząd Gminy Brzostek i przekazanie 
w 2000 roku do dyspozycji Policji telefonów komórkowych, zakup 
komputera do prac administracyjno - biurowych, czy przekazanie 
środków finansowych na początku 2001 roku na zakupienie dodat-
kowych ilości paliwa i materiałów biurowych oraz pomoc przy ad-
aptacji pomieszczeń dla powiększonej załogi Komisariatu. Obecnie 
dzięki posiadanym telefonom komórkowym każdy obywatel 
potrzebujący pomocy może zadzwonić do policjantów pełniących 
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służbę w terenie nr 0-604989159 i taką pomoc uzyskać. 
Za to wsparcie pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować. 
 Jestem przekonany, że taka współpraca będzie kontynuowana 
a nawet poszerzana o nowe elementy i mimo wielu trudności 
(finansowych, biurokratycznych i technicznych) doprowadzi do 
systematycznego polepszania poczucia bezpieczeństwa na naszym 
terenie. 
 Dodatkowo informuję, że od początku 2001 roku w wyniku 
zmian organizacyjnych, Komisariat Policji w Brzostku i Komisa-
riat Policji w Jodłowej funkcjonuje jako jedna jednostka o nazwie 

"Komisariat Policji w Brzostku", któremu podlega nowoutworzona 
struktura o nazwie "Rewir Dzielnicowych" z siedzibą w Jodłowej. 
Ponadto siły policyjne Komisariatu zostały wzmocnione o kolejne 
3 etaty. Wymienione wyżej zmiany organizacyjne oraz wsparcie 
ze strony społeczeństwa i samorządów będzie miało niebagatel-
ny wpływ na przeciwdziałanie i zapobieganie przestępczości na 
terenie gmin Brzostek i Jodłowa.

Komendant
Komisariatu Policji w Brzostku

kom. inż. Marek Boroń

zakład naprawy
pojazdÓw samochodowych

wiesław barys
szeroki zakres usług:
	 mechanika
	 blacharstwo
	 lakiernictwo
	 autoalarmy
	 centralne zamki

brzostek ul. szkotnia 29, tel. 68-30-198

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 zoriento-
wać się w systemie prawnym organiza-
cji, w której mamy szansę się znaleźć.
 Prawo stanowione przez instytucje 
wspólnoty to różne akty prawne, o 
różnych skutkach dla krajów członkow-
skich.
Rozporządzenie - akt wydany przez 
urzędników unijnych, który najgłębiej 
sięga w prawodawstwo krajów człon-
kowskich. Ma bezpośrednią moc obo-
wiązującą i nie wymaga transformacji w 
prawo danego kraju. Tak jak rozporzą-

dzenia "krajowe", przyznaje ono prawa 
i nakłada obowiązki na obywateli Unii. 
Drukowane w Dzienniku Urzędowym, 
wchodzi w życie we wszystkich krajach 
członkowskich jednocześnie w terminie 
wyznaczonym w rozporządzeniu lub 
dwadzieścia dni później.
Dyrektywa - w przeciwieństwie do 
rozporządzenia nie ma obowiązującej 
mocy prawnej. Wyznacza cele jakie 
mają osiągnąć kraje członkowskie do-
stosowując swoje systemy prawne do 
prawodawstwa unijnego. Dyrektywa 
jest więc łagodniejszą formą ingerencji 
w prawo poszczególnych krajów, ponie-
waż uwzględnia specyfikę prawa "kra-
jowego". Nie ma lepszego instrumentu 
prawnego, który odgrywałby tak dużą 
rolę w procesie harmonizacji prawa kra-
jów członkowskich lub pretendujących 

do członkostwa w Unii.
Decyzja - jest podobna do rozporządze-
nia, bo ma bezpośrednią moc prawną. 
Są jednak dwie zasadnicze różnice. Po 
pierwsze zakres mocy decyzji ogranicza 
się do adresatów w niej wskazanych. 
Adresatami mogą być osoby fizyczne, 
prawne lub państwa członkowskie. Po 
drugie decyzja nabiera mocy dopiero 
po tym jak zostanie notyfikowana przez 
adresata, czyli z chwilą, gdy przyjmie on 
ją do wiadomości.
Zalecenia-opinie - są wydawane przez 
poszczególne instytucje unii, nie prze-
chodzą więc całej drogi ustawodawczej. 
Choć nie mają mocy wiążącej, kraje 
członkowskie powinny się z nimi li-
czyć.

Miłe wakacje - urlop za własne pie-
niądze. Już teraz musisz zacząć. 
praca u siebie. składanie detali 
pasmanteryjnych - wysyłam. 
Znaczek za 4,50 zł załączyć na 
odpowiedź.

"Fi-ha-in"
ul. st. moniuszki 1
p.o. box 119 kok
35-017 rzeszów i

(ogłoszenie płatne)

galeria gok zprasza do obejrzenia wystawy prac dzieci z koła artystycz-
nego działającego przy szkole podstawowej w kamienicy górnej oraz prac 

opiekuna koła pani marii pietruchy
Galeria czynna jest w godzinach pracy GOK
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Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod diagramem dostarczone do dnia 30 kwietnia 2001 r. do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 1: z okazji dziesiĘciolecia wiadomoŚci brzosteckich przyjemnej 
i pożytecznej lektury życzy redakcja
Nagrody książkowe wylosowali: wioletta szybowicz i katarzyna Furca z Nawsia Brzosteckiego.

poziomo: A1) dom kultury w Brzostku (obecnie); A8) wpada do niej Wi-
słoka; A15) olbrzymia ilość; B5) np. przydrożne; B12) ozdoba wielbłąda; 
C1) Obchodzi imieniny 5 lutego; C8) inaczej łasica; C15) Imię reżysera 
filmu "Nóż w wodzie"; D6) Zmotoryzowane Odwody MO; D12) opłata za 
przewozy w dawnej Polsce; E1) kwitną tylko raz; E8) szerokonose lub 
wąskonose; E15) inaczej barwa; H1) składnik stali narzędziowej; H8) 
może doprowadzić do choroby wrzodowej; H15) kierunek w kulturze 
europejskiej zapoczątkowany we Włoszech; I5) wchodzą w skład wy-
posażenia alpinisty; I12) żywotnik rosnący przy budynku gimnazjum w 
Brzostku; J1) chrześcijańskie wyznanie wiary; J8) śpiewała w duecie z 
Andrzejem; J15) roślina pastewna; K5) pogotowie ratunkowe w górach; 
K12) naczynie do podawania zupy; L1) samica żubra; L8) przeciwieństwo 
lewego; L15) jezioro we wschodniej Afryce. 
pionowo: 1A) naczynie lub rzeka w Rosji; 1H) mały Wacław; 2E) np. 
Liwocz; 3A) miasto na północy Polski; 3H) na nim gwiazdy; 4E) Boża 
lub Brzostecka; 5A) nieodzowne przy szczepieniu drzewek; 5H) może 
być krajowa lub powiatowa; 8A) np. w murze; 8H) towarzysz młota; 9E) 
hodowca bydła w Mongolii; 10A) gryzoń z rodziny wiewiórek; 10H) imię 
żony Gorbaczowa; 11E) słynny piłkarz brazylijski; 12A) rodzina małych 
jaszczurek; 12H) zbiorniki wodne w Kleciach; 15A) owies dla konia; 15H) 
jeden ze znaków zodiaku; 16E) dawniej wojska tatarskie 17A) stary, 
niedołężny mężczyzna o przytępionym umyśle; 17H) np. Słony Potok; 
18E) zrzeszało ormowców; 19A) stowarzyszenie M. Kotańskiego; 19H) 
sala lekcyjna.

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przedmio-
tów i zwierząt, w pogrubionej pionowej kolumnie 
otrzymasz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

J. Nosal
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Po przeczytaniu artykułu pt. "Czytel- 
nik - gatunek wymierający" (Dzien-

nik Polski nr 40/16), trudno, zwłaszcza 
nauczycielowi, powstrzymać się od 
refleksji i pewnego zaniepokojenia. W 
podtytule tego artykułu czytamy: "Co 
drugi spotkany na ulicy, w pociągu, 
na drodze wiejskiej dorosły nie czytał, 
ani przeglądał w ubiegłym roku nawet 
jednego tytułu". Są to dane oparte na 
badaniach czytelniczych prowadzonych 
przez Instytut Książki i Czytelnictwa w 
Warszawie.
 Wbrew przypuszczeniom, wraz ze 
wzrostem rozwoju gospodarczego nie 
dochodzi do wzrostu czytelnictwa. Roś-
nie wykształcenie społeczeństwa, już 
od 70 do 80% rocznika jest w pełnych 
szkołach średnich, 37% na studiach, a 
czytamy coraz mniej. Autor cytowane-
go wyżej artykułu próbuje wyjaśniać 
to zaskakujące zjawisko wypieraniem 
książki przez filmy wideo i komputery 
oraz ograniczanie liczby lektur przez 
programy szkolne. W pewnym sensie 
to w szkole upatruje jedną z przyczyn 
spadku zainteresowania książką: "Za-
tem szkoła, z woli władz najwyższych, 
z bezradności nauczycielskiej i pod 
wpływem presji rynku substytutów 
lekturowych, zaczyna wyraźnie akcep-
tować nieczytanie lektur. To zaciąży na 
przyszłości książki".
 Brak zainteresowania książką wśród 
dzieci i młodzieży daje się łatwo zauwa-
żyć, nie tylko nauczycielom. Dostrzega-
ją to również rodzice, gdy przypomną 
sobie chociażby swój własny stosunek 
do książek w młodym wieku.
 Czy można wobec tego faktu po-
zostać obojętnym? Czy słusznym jest 
upatrywanie przyczyny tego stanu 
rzeczy jedynie w coraz większym sto-
sowaniu konkurencyjnych dla książek 
komputerów czy magnetowidów?
 Rodzice z pewnością mieli okazję 
przekonać się, że małe dziecko chętnie 

sięga po książkę, by ją pooglądać lub 
posłuchać, gdy czytają mu dorośli. 
Również dzieci w klasach młodszych 
szkoły podstawowej przejawiają natu-
ralne zainteresowanie książką. Niestety, 
później to pozytywne zjawisko gdzieś 
powoli zanika.
 Dlaczego tak się dzieje i czy musi tak 
być?
 Czytanie książek jest ważnym czyn-
nikiem rozwoju osobowości dziecka. 
Lektura oddziałuje poprzez treści na 
myśli, uczucia i postępowanie ucznia, 
rozwija jego wrażliwość na piękno 
języka. Pobudza wyobraźnię i rozwija 
myślenie twórcze, w czym jest bezkon-
kurencyjna nawet z najlepszym filmem. 
Czytanie dostarcza dziecku nowych 
doświadczeń, rozszerza jego horyzon-
ty, rozwija jego zainteresowania, daje 
możliwości zrozumienia innych ludzi i 
otaczającego świata. Czytanie książek 
służy także opanowaniu techniki czyta-
nia i rozwijaniu mowy dziecka.
 Obok potrzeb poznawczych i kształ-
cących książki zaspokajają też potrzebę 
rozrywki, ich czytanie jest doskonałym 
sposobem spędzania wolnego czasu. Co 
ciekawe, czytanie książek może mieć 
również charakter leczniczy, przeno-
sząc bowiem w świat fikcji literackiej, 
odrywa nas od zmartwień i smutków 
codzienności (biblioterapia).
 Dlatego też zainteresowanie uczniów 
książką, kształtowanie zamiłowania 
do lektury wartościowych książek 
jest jednym z istotnych zadań szkoły. 
Rozwój zainteresowań czytelniczych, 
które mają szansę przetrwania nie tylko 
w okresie nauki szkolnej, lecz także 
przez całe życie, możemy osiągnąć 
poprzez dostarczanie uczniom utworów 
pisanych prozą i wierszem, o dużych 
walorach artystycznych i moralnych, 
dostosowanych do aktualnej dojrzałości 
i umiejętności czytania. Jeżeli uczeń od 
samego początku nabierze pewności, 

że czytanie jest czynnością ciekawą i 
przyjemną, to jego chęć do czytania 
będzie stale wzrastać.
 Dużą rolę w dbaniu o systematyczny 
kontakt dziecka z książką, planowe 
kierowanie jego czytelnictwem pełni 
biblioteka, szczególnie szkolna. Oprócz 
tego, że stanowi ona bogate źródło 
różnorodnych książek, które istnieje na 
wyciągnięcie ręki i z którego czerpie się 
bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów 
finansowych, to jest także miejscem po-
szukiwania informacji niezbędnych do 
rozwiązywania różnych zadań. Dzieci 
uczą się tu posługiwać słownikami, 
encyklopediami, atlasami, albumami, 
książkami o treściach popularnonauko-
wych. Kontakt z tymi źródłami wiedzy, 
dyskretnie kierowany przez nauczycie-
la, uczy selekcji wiadomości, wzbogaca 
zainteresowania i wyzwala twórczą 
postawę dziecka wobec nauki.
 Pamiętajmy, że od działalności 
biblioteki, od pracy bibliotekarza w 
dużym stopniu zależy, czy uda się za-
szczepić zamiłowanie do książek i jak 
długo ono przetrwa. Oby ten wyraźnie 
zaznaczający się spadek czytelnictwa 
w naszym kraju, ujęty w wymiarach 
problemu społecznego, był sygnałem 
zarówno dla władz, szkół jak i rodziców 
do wzmożonej pracy w tym zakresie.
 Na koniec konkretny przykład pracy 
mającej na celu zainteresowanie książ-
ką. W Szkole Podstawowej w Nawsiu 
Brzosteckim niedawno pierwszoklasi-
ści zostali pasowani na czytelników. 
Opiekunka tamtejszej biblioteki, pani 
Urszula Wojnarowska przygotowała i 
przeprowadziła ciekawe zajęcia, pod-
czas których uczniowie klasy pierwszej 
zostali zapoznani z rozmieszczeniem 
książek i pism dziecięcych, ze sposo-
bem korzystania z zasobów biblioteki. 
Dowiedzieli się również, do czego służą 
karty książki i karty czytelnika, podczas 
pasowania na czytelnika uroczyście 
zobowiązali się szanować książki. 
Każdy uczeń otrzymał kolorowe, in-
dywidualne karty czytelnika oraz list 

książka naszym przyjacielem?

Zarząd Gminy Brzostek
informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego 
na wykonanie zadania pn. "Usługi transportowe w 
2001r." została wybrana oferta Firmy Transportowo 
- Usługowej Ryszarda Kurka - Dęborzyn 12, 39-225 
Jodłowa. Cena wybranej oferty wynosi 0,36 zł - za 
1t/km; 19,00 zł - za 1 godz.; 0,54 zł - za 1m3/km.

Kino "Przyszłość w Brzostku za-
prasza na film:

"Jak ugryźć 10 milionów dolarów" 
prod. USA

21, 22 kwietnia 2001r. godz. 18.00
cena 8 zł, od lat 15-tu
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do rodziców. Po tej lekcji bibliotecznej 
dzieci z wielkim entuzjazmem zabrały 
się do tworzenia biblioteczki klasowej. 
Zgromadziły już 120 książek i 100 
czasopism i obecnie pracują nad ich 
oprawianiem. Przygotowują również 
karty książki i karty czytelnika. Niedłu-
go już samodzielnie będą wypożyczać i 
w ten sposób, między innymi, zdobędą 
sprawność "bibliotekarza".
 Dzięki ciekawym pomysłom na-
uczycieli tej Szkoły oraz życzliwej 
współpracy Rodziców, zainteresowanie 
książką u pierwszoklasistów utrzymuje 
się na wysokim poziomie. Oby stan ten 
trwał jak najdłużej i przerodził się w 
nawyk czytania, dający radość i wzbo-
gacający osobowość. 

M. Leja

Szanowni Czytelnicy
 Wielkanoc - najstarsze i najważniejsze święto chrześci-
jan, obchodzone już w II wieku - jest także tryumfalnym 
świętem odradzającego się życia i wiosennej odnowy, a 
związane są z nim przeróżne zwyczaje i obrzędy.
 W polskiej obyczajowości są one niezwykle bogate i 
barwne. Tradycje chrześcijańskie splatają się tu z pra-
dawnymi misteriami na cześć budzącej się z zimowego 
snu przyrody. Pełnych radości i słońca wielkanocnych 
obchodów nie zdołały przytłumić ani umartwienia i wiel-
kopostna powaga, ani smutek i żałoba Wielkiego Tygo-
dnia. Bo nawet w obrzędach wielkopostnych są momenty 
skrywanej wesołości, usankcjonowane przez tradycje i 
obyczaj.
Dlatego też

Staropolskim obyczajem
jajkiem dzieląc się święconym,
życzmy sobie szczęścia wzajem
w dniu tradycją uświęconym.

Redakcja

brzostek w dębicy
Poplenerowa wystawa prac malar- 

skich plastyków goszczących w 
Brzostku jesienią poprzedniego roku 
gościła przez 2 miesiące w Jodłowej. 
Obrazy musiały się podobać, bowiem 
organizatorzy tej wystawy prosili o 
przedłużenie jej pobytu u naszych 
sąsiadów.
 Na początku bieżącego roku wy-
stawa została przeniesiona do Galerii 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. 
Podczas uroczystego otwarciu, na któ-
re przybyła spora liczba miłośników 
sztuk plastycznych, gośćmi honorowy-
mi byli: Przewodnicząca Rady Gminy, 
Wójt Gminy Brzostek oraz Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Brzostku. Otwarciu wystawy 
towarzyszył bardzo starannie wydany 
katalog zatytułowany "I Ogólnopolski 
plener malarski Brzostek 2000, Z doli-
ny Wisłoki", który prezentował prace 
uczestników pleneru oraz zdjęcia z ich 
pobytu w Brzostku.

aa
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pracownicy urzędu gminy
W obecnym numerze kontynuujemy przybliżanie  

Czytelnikom osób pracujących w naszym Urzę-
dzie i zakres ich obowiązków. Obecnie w Urzędzie 
Gminy funkcjonują trzy referaty. Jednym z nich jest 
Referat Księgowości Budżetowej i Podatków. Dziś 
przedstawiamy pracownice tego referatu zajmujące 
się:
	wypłatą wynagrodzeń, świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego, zasiłków i innych świadczeń,
	przyjmowaniem i odprowadzaniem dochodów,
	gospodarką znakami skarbowymi,

	wydawaniem i rozliczaniem druków ścisłego zara-
chowania stosowanych w Urzędzie,

	prowadzeniem zobowiązań pieniężnych w zakresie 
podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od 
środków transportu i od posiadania psów,

	wymiarem i poborem zobowiązań pieniężnych,
	załatwianiem indywidualnych spraw z zakresu zo-

bowiązań podatkowych: skarg, wniosków i listów 
oraz wydawaniem zaświadczeń majątkowych,

	współpracą z KRUS w zakresie ustaleń emerytalno-
rentowych.

Janina Spicha - Kasjer

Maria Kolbusz - Księgowa podatkowa

Maria Król - Inspektor d/s podatków i opłat

Władysława Kumięga - Inspektor d/s podatków i opłat


