
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Zwycięzcy wyścigu rowerowego 
 wraz z prezesem LKS „Brzostowianka” p. E. Betlejem 

50 lecie  
LKS „Brzostowianka” 

ajwiększy wpływ na przebieg obchodów 50-lecia zorga-
nizowanego sportu na terenie gminy Brzostek w dniu 15 

września 1996 r., miała pogoda. Przejmujące zimno i nie-
ustannie wiszący w powietrzu deszcz wpłynęły na ilość 
uczestników uroczystości i zawodów sportowych. W dwóch 
konkurencjach wzięły udział ogółem 23 osoby. 
 Po oficjalnym  otwarciu imprezy przedstawiono krótki rys 
historyczny klubu. Przedstawiciele zaprzyjaźnionej gminy 
Wiśniowa wręczyli drobne upominki. Odczytano telegram z 
okolicznościowymi Ŝyczeniami od Zarządu LKS „Parkosz”. 
 DuŜą atrakcją miał być mecz juniorów młodszych, którzy 
spotkali się w towarzyskim meczu z druŜyną Grudnej Górnej. 
Padający deszcz, a potem grad zmusiły sędziego do przerwa-
nia zawodów przy stanie 4:1 dla gospodarzy. 

ciąg dalszy na str. 15 

OD REDAKCJI   
Gdy uczciwi ludzie są bezczynni 
nikczemność zwycięŜa 

 tylko jedno z wielu powiedzeń funkcjonujących w 
naszym języku. Powiedzenia te są wynikiem do-

świadczeń wielu ludzi i pokoleń. 
 Ukazanie się drugiego numeru „Wiadomości” finan-
sowanych przez prywatnych sponsorów  jest wyraźnym 
odwróceniem tego powiedzenia. Wielu ludzi starało się w 
bardzo róŜny sposób niedopuścić do zniknięcia pisma z 
naszej gminy po zaniechaniu jej finansowania przez Ra-
dę. 
 Dziś juŜ moŜna wyraźnie powiedzieć, Ŝe nie rozpadła 
się redakcja (mimo wycofania pracowników GOK) a dzięki 
czynnemu poparciu nie zabraknie równieŜ pieniędzy na 
druk. Pieniędzmi wsparło gazetę 48 osób. Ogólna suma 
darowizn wyniosła 836 zł. 
 Czujemy teŜ bezinteresowne  poparcie wielu miesz-
kańców nie tylko z Brzostku. W tym miejscu powinniśmy 
wydrukować pełną listę ofiarodawców, ale znając sposo-
by postępowania władz gminnych pewnie byśmy narazili 
wielu z nich na niemałe nieprzyjemności. 
 W związku z tym, wszystkim którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do utrzymania pisma, tą drogą 
składamy gorące podziękowania. 
 Po napisaniu tego, ogarnęły mnie wątpliwości - Czy 
nie przerabialiśmy juŜ tego kiedyś?! AŜ ciśnie się na pa-
pier następne powiedzenie „Historia, niestety kołem się 
toczy”. CzyŜbyśmy nie wrócili po 7 latach z powrotem do 
punktu wyjścia? 
 Wszystkim chętnym do wsparcia finansowego fundu-
szu wydawniczego gazety podajemy nr konta 
Bank Spółdzielczy w Brzostku 985365-4675-271 
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Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu 

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu 
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Hulaj dusza, piekła nie ma 

Demokracja na wag ę Ŝwiru  

 sesję Rady Gminy  tym 
razem w Skurowej, otworzyła 
mgr Maria Przebięda. W 

sesji uczestniczyło 22 radnych, po-
nadto sołtysi, zaproszeni goście i 
mieszkańcy gminy. 
 Największe zainteresowanie 
wzbudził punkt 3 porządku obrad, 
dotyczył on rozpatrzenia wniosku o 
odwołanie Przewodniczącej Rady 
Gminy. W czasie dyskusji nad tym 
punktem stwierdzono niedopełnienie 
czynności proceduralnych, co zresztą 
jest praktyką nagminnie stosowaną 
przez wnioskodawców przy kontro-
wersyjnych wnioskach. Wniosek o 
odwołanie przewodniczącej nie został 
przesłany  do Komisji działających 
przy Radzie Gminy. (Przypomnijmy w 
tym miejscu, Ŝe wniosek o zaprzesta-
niu finansowania gazety rozpatrywała 
nawet Komisja Rolnictwa). Rozpatry-
wał go natomiast Konwent Rady. Nikt 
niestety nie potrafił odpowiedzieć, 
nawet wezwana na odsiecz pani 
Radca Prawny na proste pytanie - Kto 
zwołał Konwent Rady? Prawo to na-
leŜy wyłącznie do Przewodniczącej 
Rady, a ona go nie zwoływała. Jest to 
następny dowód, Ŝe prawem w naszej 
gminie jest to „co się umyśli” niektó-
rym członkom Zarządu. 
 Aby ratować demokrację i resztki 
przyzwoitości Rady radny Z. Raś 
postawił wniosek o oddalenie kontro-
wersyjnego punktu 3. W głosowaniu 

jawnym  za utrzymaniem propozycji 
programu sesji przedstawionego 
przez Zarząd głosowało 12 radnych w 
tym; J. Krajewski z Brzostku, A. 
Trychta z Bukowej, J. Nykiel z Kamie-
nicy Dolnej, W. Ramut z Przeczycy, J. 
Chmura z Grudnej  i inni. 
 Nieoddalony wniosek przedstawiła 
sama przewodnicząca, co naleŜało do 
jej obowiązków. Podpisani pod wnio-
skiem radni (Wł.  Ramut, Cz. Konica, 
J. Kmiecik, J. Dziadura, F. Zastawny - 
czyŜby z myślą o funkcji dla siebie?, 
M. MęŜyk, J. Chmura) motywowali go 
uwagami co do sposobu prowadzenia 
sesji, udzielania wywiadów do prasy, 
kolejności udzielania głosów osobom 
spoza Rady, brak obrony  środowi-
ska. 
 Na pytania kierowane do wnio-
skodawców o konkretne zarzuty pa-
dały rozbrajające odpowiedzi - „nic 
nie powiem”, „jak we wniosku” i inne 
nic nie mówiące a kompromitujące 
slogany. 
 Przewodnicząca odpowiadając na 
te „zarzuty” powiedziała, Ŝe istnieją 
cnoty, którymi nie tylko radni powinni 
się kierować. Zaliczyła do nich: nie-
przekupność, bezinteresowność, 
uczciwość, odpowiedzialność - tych 
wartości nie wolno deptać za Ŝadne 
pieniądze. Starała się walczyć o etykę 
w polityce, o tą ponadczasową uni-
wersalną wartość. Padło stwierdze-
nie, Ŝe samorządność w gminie Brzo-

stek kilograma Ŝwiru nie jest warta. 
Liczą się tylko pieniądze, interesy, 
kariera. 
 W głosowaniu tajnym za odwoła-
niem opowiedziało się 12 radnych, 
przeciw było 9 a jeden radny się 
wstrzymał. 
 Pani Maria Przebięda ze spoko-
jem podziękowała Zarządowi za 
współpracę, stwierdziła, Ŝe ona wyj-
dzie z tej sali z podniesioną głową i 
będzie mogła popatrzeć kaŜdemu 
prosto w oczy - A pozostali?  
  W krótkiej historii polskiej demo-
kracji nasza rada zapisze się dwoma 
szczególnymi decyzjami: odwołaniem 
Komisji Rewizyjnej, która spełniała 
swoje zadania kontrolne i odwołaniem 
Przewodniczącej Rady, która przewo-
dziła Radzie Gminy Brzostek. 
  Dalszą część obrad poprowadził 
F. Zastawny z panią radcą. Podjęto 
przedstawione projekty uchwał. 
 W słynnych wolnych wnioskach 
mówiono o sprawach gospodarczych 
oraz o kradzieŜy w miejscowym skle-
pie. Tym razem rumienił się przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej p. Ramut. 
 
 W związku z  zaistniałą sytuacją 
redakcja postara się przeprowadzić i 
zamieścić wywiad z Panią Marią 
Przebiędą byłą Przewodniczącą Rady 
Gminy. 

 
Świadomi swoich praw i obowiązków jak 
i odpowiedzialności przed przyszłością i narodem 
stańcie razem do pracy, pracy wytrwałej, tworząc 
dobra konieczne dla współczesnych i potomnych 

W. Witos 
 wyborach do izb rolni-
czych, czyli przedstawi-

cieli do chłopskiego samorzą-
du uczestniczyło w naszej 
gminie 34% wszystkich 
uprawnionych do głosowania 
rolników. W całym wojewódz-
twie frekwencja wyniosła 
32,6% co pozwoli na powsta-
nie Izby Rolniczej woj. tar-
nowskiego. Naszą gminę re-
prezentować będą p. Zofia 
Skórska z Brzostku i p. Piotr 
Szczepkowicz z Siedlisk Bo-
gusz, którzy wygrali te wybory 
zdecydowanie. 

 

 WYNIKI WYBORÓW W GMINIE BRZOSTEK  

 Bereś S.Bereś S.Bereś S.Bereś S.    Jasik S.Jasik S.Jasik S.Jasik S.    Ramut W.Ramut W.Ramut W.Ramut W.    Skórska Z.Skórska Z.Skórska Z.Skórska Z.    Szczepkowicz P.Szczepkowicz P.Szczepkowicz P.Szczepkowicz P.    Frekwencja  
Brzostek 47 16 10 112 71 26,93% 
Bukowa 39 1 12 22 36 36,36% 
Januszkowice 29 68 13 162 58 44,75% 
Nawsie Brz. 13 9 18 33 20 12,43% 
Kamienica G. 17 9 19 123 105 44,92% 
Grudna G. 8 8 49 119 97 42,40% 
Głobikówka 2 4 60 43 27 50,72% 
Siedliska B. 13 26 49 62 78 28,15% 
Gorzejowa 1 17 4 8 49 24,16% 
Kamienica D. 7 30 15 27 51 44,00% 
Przeczyca 20 34 89 28 75 38,55% 

Ogółem:  196 222 338 739 667 34,39% 
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Wybory do Walnego Zgromadzenia 
Izby Rolniczej - 29. 09. 96. 
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 grze szachowej najwaŜniejszym jest od-
gadnąć zamiary przeciwnika oraz wyprze-

dzić jego akcje. W tym celu konieczna jest 
nieustanna analiza jego posunięć. Bierki sza-
chowe mają róŜną siłę i zasięg działania - Ŝeby 
pokonać przeciwnika muszą jednak ze sobą 
współpracować. Własny król musi być zabez-
pieczony i dlatego niezbędne jest zbudowanie 
solidnej bazy. śeby wygrać z przeciwnikiem 
trzeba umieć to zrobić, a więc trzeba mieć plan 
gry, inaczej program. 
Jeśli przeciwnik jest silniejszy naleŜy przejść do 
obrony, a nie rzucać się na niego pojedynczymi 
figurami licząc na drobne zyski. Powoduje to 
stratę posunięć i zapóźnienia w wyprowadzaniu 
własnych figur - w tym czasie przeciwnik 
opanuje centrum szachownicy i nasza przegra-
na staje się kwestią kilkunastu najbliŜszych 
posunięć. 
Trzeba umieć przegrywać. NaleŜy wstać od 
stołu i podać dłoń przeciwnikowi. Pogratulo-
wać. Do rewanŜowej rozgrywki naleŜy przygo-
tować się solidniej, wyciągnąć wnioski z poraŜ-
ki, poprawić błędy. 
 W Brzostku są ludzie, którzy potrafią do-
brze grać w szachy, oczywiście na poziomie 
rekreacyjnym, amatorskim. Kilka lat temu 
istniała nawet sekcja szachowa „Brzosto- 
wianki” uczestnicząca w rozgrywkach klasy A a 
następnie klasy okręgowej woj. tarnowskiego. 
Bezsprzecznie najsilniejszym szachistą w 
gminie w latach 1986 - 91 był Marian Smagacz 
z Grudnej Górnej. Jego gra, poparta rzetelnym 
przygotowaniem teoretycznym (gra korespon-
dencyjna), była mocnym atutem w rozgrywce z 
innymi druŜynami. Marian dokładnie analizował 
kaŜdą powstałą na szachownicy sytuację i z 
reguły partie przez niego rozgrywane były 
najdłuŜsze. Grał zawsze na I szachownicy. Jego 
zachowanie było charakterystyczne: jeśli szło 
mu trudno lub przegrywał to tkwił nieru-
chomo wpatrzony w szachownicę, jeśli szło 
mu dobrze to lekko kiwał się na krześle. 
Kilka lat temu Marian wyjechał z rodziną do 
USA, ale nadal utrzymuje kontakt listowny z 
drugim szachistą w gminie Zbigniewem 
Rączką z Kamienicy Górnej. Zbyszek 

największe sukcesy odnosił w grze korespon-
dencyjnej (o ile wiem była to I kategoria sza-
chowa) ale i w grze bezpośredniej był silnym 
punktem w druŜynie.  Rozgrywane przez niego 
debiuty były nienaganne pod względem teore-
tycznym, gra środkowa poprawna, chyba, Ŝe 
Zbyszek zrobił jakieś przeoczenie, które później 
musiał mozolnie odrabiać. ZuŜywał na to 
mnóstwo czasu i nieraz w końcówkach wpadał 
w niedoczas. Grał przewaŜnie na II szachowni-
cy. NiŜej podpisany zajmował trzecią pozycję w 
druŜynie i taki numer kolejny szachownicy. 
Brałem udział  we wszystkich spotkaniach 
szachowych w obu klasach rozgrywkowych. W 
sekcji szachowej byłem odpowiedzialny za 
sprawy techniczne jak sprzęt, zegary szachowe, 
przejazdy na mecze, diety dla zawodników i 
inne. Kolejnym zawodnikiem w naszej druŜynie 
był Władysław Jop z Kamienicy Dolnej. Władek 
prezentował solidne rzemiosło szachowe, choć 
nie zawsze równy poziom. Czasami miał prze-
błyski geniusza i wygrywał z kaŜdym nie wyłą-
czając Smagacza. Ale zdarzały się i słabsze 
dni kiedy popełniał błędy juŜ w debiucie. W 
sumie więcej plusów niŜ minusów. Piątym 
zawodnikiem w druŜynie był Stanisław 
Gołąb z Pilzna, w latach 70-tych mistrz 
powiatu dębickiego juniorów w szachach. 
Przez pewien czas grał w LKS Rolnik RóŜa, 
który obecnie jest w II lidze. Staszek grał 
bardzo dobrze w turniejach ale niestety 
gorzej w meczach mistrzowskich. W wielu 
druŜynach na V szachownicy grali juniorzy, 
uczniowie szkół podstawowych. Nie było 
łatwo wygrać z takim młokosem, nie obcią-
Ŝonym Ŝadną odpowiedzialnością za wynik 
czy teŜ tremą - oni przecieŜ mieli się dopiero 
nauczyć gry w szachy. KaŜdy z nich za punkt 
honoru uwaŜał „zamatowanie” któregoś z 
nas, starszego o 20 - 25 lat. 
 W kaŜdej druŜynie jedna szachownica 
przeznaczona była do rywalizacji pań. RóŜnie z 
tym bywało. Niektóre druŜyny nie miały zawod-
niczki, więc druŜyna przeciwna otrzymywała 
jeden punkt za samą obecność szachistki z tej    
druŜyny.    W   naszej    druŜynie początkowo  
grała  Anna Krajewska z Brzostku. Na 

mecze zawsze jeździła z 10-letnią córeczką, 
która dzielnie trwała przy mamie siedząc przy 
tym samym stoliku. Pani Anna prezentowała 
całkiem dobry poziom gry, co nie mogło dzi-
wić, zwaŜywszy, Ŝe cała rodzina Krajewskich 
dobrze gra w szachy. Później w roli szachistki w 
naszej druŜynie występowała moja córka Jola, 
jeszcze uczennica szkoły podstawowej w 
Brzostku. Piszę „w roli szachistki” bo Jola, choć 
jak na jej wiek nieźle grała w szachy, nie potra-
fiła przy szachownicy wykrzesać ducha walki. 
Ale na mecze jeździła „bo tata kazał”. 
 Pisząc o sekcji szachowej nie mogę zapo-
mnieć o Leopoldzie Wójciku, który był wtedy 
dyrektorem Domu Kultury w Brzostku. Takiego 
entuzjasty szachów nie spotyka się często. W 
roku organizował 3-4 turnieje szachowe, mi-
strzostwa gminy w szachach odbywały się 
cyklicznie co rok, raz w tygodniu (piątki) sza-
chiści spotykali się w klubie szachowym przy 
kawie (wódki się tam nie piło i nie dlatego, Ŝe 
była na kartki). W czasie tych spotkań szacho-
wych folkloru dodawała obecność Walka Gonery 
z Brzostku. Walek za kaŜdym razem starał się 
nas ograć, jakby chciał udowodnić, Ŝe na nic te 
nasze treningi i rozwaŜania teoretyczne - on 
przyjdzie prosto z pola i da nam mata. Trzeba 
przyznać, Ŝe nie raz mu się to udawało. 
 W turniejach szachowych organizowa-
nych w Brzostku oprócz wspomnianych wyŜej 
szachistów najczęściej brali jeszcze udział: 
Bachara Alojzy, śyra Eugeniusz, Krajewski 
Andrzej, Krajewski Bernard, Wojnarowski 
Wiesław, Augustyn Stanisław, Rozwadowski 
Ryszard, Winiarczyk Kazimierz, Ogrodnik 
Mirosław, Kolbusz Bogdan a takŜe seniorzy 
Krajewski Franciszek i Czechowski Aleksan-
der. 
Problemy organizacyjne pomagał mi rozwią-
zywać Leszek Bieniek z Urzędu Gminy w 
Brzostku. 
 Dziś w Brzostku nie ma szachów. 
Szkoda, bo jest standardowy sprzęt szachowy, 
zegary szachowe a najwaŜniejsze, są ludzie 
którzy potrafią grać w szachy. 

Ferdynand BugnoFerdynand BugnoFerdynand BugnoFerdynand Bugno    

    
    

DoŜynki ’96  

minne DoŜynki w br. odbyły się 22 
września w Domu Ludowym w Naw-

siu Brzosteckim. Organizatorami święta 
plonów byli: Urząd Gminy w Brzostku, 
Centrum Kultury i Czytelnictwa, PSL, 
Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiej-
skich w Nawsiu Brzosteckim. 
 Obchody rozpoczęła Msza św. i 
poświęcenie doŜynkowych wieńców w 
kościele parafialnym w Brzostku. W 
Domu Ludowym w Nawsiu gości powitał 

sołtys wsi,  a  tradycyjny  bochen  chleba  
starostowie doŜynek p. Sieńkowska i p. 
Szczepkowicz przekazali władzom gmi-
ny. Okolicznościowe przemówienia 
wygłosili wójt i przewodnicząca Rady 
Gminy. 
 Zebrani mogli podziwiać wieńce 
doŜynkowe z 11 sołectw. WyróŜniono 
wieniec z Bukowej oraz bardzo pomy-
słowy wieniec z Januszkowic. Konkurs 
na najlepszą wieś wygrała Bukowa, 
następne miejsca zajęły Januszkowice i 
Opacionka. Obecni obejrzeć mogli wy-
stawy: przygotowaną przez ODR w 

Brzostku,  kompozycji  kwiatowych  pani 
Ireny Czech i obrazów Stanisława Cze-
cha. 
  Święto uatrakcyjniały występy: ze-
społów artystycznych z Wiśniowej, wy-
stęp dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Brzostku i szkoły z Nawsia Brzosteckie-
go oraz koncert zespołu rockowego 
działającego przy Domu Kultury w 
Brzostku. 
 Na koniec goście „w doskonałych 
humorach” (szczególnie mieszkańcy 
najlepszej wsi) uczestniczyli w zaba-
wie doŜynkowej.

W 

G 

SZACHY W  BRZOSTKU  
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Obiecanki cacanki, a komu rObiecanki cacanki, a komu rObiecanki cacanki, a komu rObiecanki cacanki, a komu raaaadość?dość?dość?dość?    
łopoty z władzami gminy mają 
nie tylko jej mieszkańcy. Swoje 

perturbacje przedstawił w rozmo-
wie z gazetą Pan Zbigniew Sitek, 
właściciel firmy „Kotły Centralnego 
Ogrzewania - SEKO” 

Co skłoniło Pana do nawi ązania 
kontaktu z nasz ą gazetą? 
 Od jakiegoś czasu docierają do 
mnie róŜne, nie zawsze, prawdziwe 
wiadomości na temat  funkcjonowania 
mojej firmy. Gazeta wydała mi się naj-
odpowiedniejszym miejscem na obiek-
tywne przedstawienie moich racji. 
Zacznijmy od pocz ątku, nie wszyscy 
czytelnicy  znaj ą dokładnie spraw ę. 
 Kiedy  przejawiłem zainteresowanie 
zakupem części budynków od Spół-
dzielni Budownictwa Wiejskiego w 
Brzostku namawiano mnie do tego 
obiecując ulgi i ułatwienia. W Urzędzie 
Pracy  mówiono mi, Ŝe jest tu duŜe 
bezrobocie i nie będzie problemu z 
pracownikami.  
 Przewodniczący Zarządu Gminy, p. 
Chmura wystosował nawet do Kierow-
nika Rejonowego Biura Pracy następu-
jące pismo cyt. 
„Zarząd Gminy w Brzostku zwraca się z 
prośbą o udzielenie pomocy w/w celem 
rozpoczęcia pracy - produkcji kotłów 
c.o. W gminie Brzostek występuje 
bardzo duŜe bezrobocie. Na 13 tysięcy 
mieszkańców ponad 930 osób pozosta-
je bez pracy... Produkcja kotłów zosta-
nie uruchomiona w hali, która od kilku-
nastu lat była pustostanem i przynosiła 
tylko straty. Posiadanie tego zakładu 
pozwoli w pewnym stopniu ograniczyć 
bezrobocie a takŜe zwiększyć dochody 
własne gminy. 
Rada Gminy - Zarząd Gminy posta-
nowił  udzielić wszechstronnej pomocy 
Panu Zbigniewowi Sitka (zachowana 
pisownia autentyczna) zam. Brzeźnica 
473 odnośnie załatwienia spraw wła-
snościowych, pozwoleń oraz ulg podat-
kowych. Ulgę podatkową obecnie 
uzgodniono na okres 1 roku, a następ-
ne będą udzielane w zaleŜności od 
rozwoju produkcji i potrzeb zakładu”. 
 Z tych obietnic i wyraźnych zobo-
wiązań Zarządu istotna była tylko ta, 
dotycząca ulgi w podatku. Spółdzielnia 
tylko czekała na kupca. Pieniądze 
zostały wypłacone jeszcze przed upły-
wem określonego w umowie terminu. 
Spółdzielnia cierpiała na brak gotówki. 
Przy udzielaniu pozwoleń na prowa-
dzenie działalności gospodarczej  Ŝad-
nej pomocy nie trzeba, tu nikt nikomu 
łaski nie robi. Natomiast z przyrzeczoną 
ulgą podatkową sprawa była tylko do 
czasu taka, jak zapisano ją na papie-

rze. Biorąc pod uwagę obiecaną ulgę 
rozpocząłem prace remontowe. Zabu-
dowania stolarni, kotłowni, hali zbrojarni 
i betoniarnia zostały  połączone w ca-
łość. Trzeba było cały kompleks pokryć 
nowym dachem ok. 300 m2, zamonto-
wać nowe okna. Wewnątrz obiekt po-
dzielono na część produkcyjną, duŜą 
część socjalną i pomieszczenia biuro-
we. Trzeba dodać, Ŝe doprowadzenie 
placu wokół budynku do stanu uŜywal-
ności wymagało ogromnego nakładu 
pracy i środków. Przez tydzień dziesięć 
wywrotek wywoziło resztki betonu i 
gruzu. Dodatkowe duŜe nakłady po-
trzebne są na stworzenie stanowisk 
pracy  dla spawaczy.  
 Te wszystkie prace przygotowują 
zakład do pełnej zdolności, ale pochła-
niają teŜ masę środków. Niewypełnie-
nie obietnicy ulgi podatkowej opóźnia te 
wszystkie prace, a tym samym nie ma 
moŜliwości zwiększenia zatrudnienia.  
Czy  Pan wie dlaczego Zarz ąd złamał 
dane na pi śmie słowo?  
 Z formalną prośbą o realizację 
drugiej części obiecanej ulgi (pierwszą 
część zrealizowano w II półroczu 
1995r.) wystąpiłem w dniu 12 stycznia 
1996 r. Odmowną odpowiedź dostali-
śmy dopiero w dniu 5 marca 1996 r. 
Odwołałem się od tej decyzji Zarządu 
do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego. Decyzja Kolegium była jasna 
„... przekazać podanie Wójtowi Gminy 
Brzostek celem rozpatrzenia wg wła-
ściwości.” Było to 17 kwietnia. 15 lipca 
dostałem zamiast odpowiedzi upo-
mnienie z naliczonymi odsetkami od 
dnia 1 kwietnia. 
W związku z tymi faktami 19 lipca po-
nownie  złoŜyłem odwołanie „ ... do 
chwili obecnej nasze odwołanie nie 
zostało rozpatrzone, w związku z czym 
zarówno upomnienie, jak i naliczenie 
dodatkowej opłaty jest niesłuszne.  
Zwracamy upomnienie i oczekujemy w 
dalszym ciągu na odpowiedź na nasze 
odwołanie”. 
Na to odwołanie tym razem otrzymałem 
odpowiedź, choć dopiero 22 sierpnia. 
Była ona odmowna i brzmiała „Pismo 
na które się Pan powołuje nie jest de-
cyzją administracyjną i nie zobowiązuje 
do udzielenia ulgi. PoniewaŜ Pan powo-
łuje się na ustne ustalenia naleŜy wspo-
mnieć, Ŝe Pan równieŜ się z nich nie 
wywiązał bowiem nie zatrudnił 50 pra-
cowników”. W uzasadnieniu tym prze-
inaczono fakty. Ja powołuję się na 
pisemne oświadczenie podpisane 
przez Przewodniczącego Zarządu 
Gminy p. J. Chmurę. Ja nie składałem 
deklaracji, Ŝe zatrudnię 50 ludzi. Dziś 
zakład w Brzostku zatrudnia 26 ludzi, w 
tym tylko 2 spoza gminy. W miesiącu 

wrześniu zatrudniliśmy 4 nowych pra-
cowników. Ja jestem realistą i prywat-
nym przedsiębiorcą, wiem na co mnie 
stać i co mogę obiecać. Nie mógłbym 
robić tego co robię, gdybym rzucał 
słowa na wiatr. śeby  zatrudnić podaną 
przez wójta liczbę ludzi to trzeba mieć 
dla nich miejsca pracy. Te zaś tworzy 
się za duŜe pieniądze, które zakład 
musi sam wypracować. To nie jest tak, 
jak w Urzędzie, gdzie wójt postanowi 
sobie zatrudnić 100 bezrobotnych, 
dostanie od państwa na nich pieniądze, 
a jak ich braknie, to weźmie z budŜetu 
gminy. Kto prowadzi choćby najmniej-
szą działalność na własny rachunek ten 
wie, Ŝe na kaŜdą złotówkę trzeba cięŜ-
ko zapracować. Dlatego tak waŜne jest 
zabieganie o najmniejszą ulgę, bo 
dzięki niej moŜna tworzyć, ponoć tak 
potrzebne dla mieszkańców, miejsca 
pracy. W najbliŜszym czasie będę mógł 
przyjąć kilku wykwalifikowanych spa-
waczy, ale nie ma zbyt wielu chętnych i 
z niezbędnymi kwalifikacjami. 
Jak zako ńczyły si ę Pańskie starania 
o wyegzekwowanie obiecanej przez 
Zarząd ulgi podatkowej?  
 Ponownie odwołałem się od decyzji 
Wójta Gminy odmawiającej umorzenia 
zaległości podatkowej w podatku od 
nieruchomości za I półrocze 1996 r. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Tarnowie postanowiło „uchylić za-
skarŜoną decyzję i przekazać sprawę 
do ponownego rozpatrzenia”. Ponadto 
w piśmie stwierdzono „W przedmioto-
wej sprawie, organ I instancji uchybił 
powołanym powyŜej przepisom”, „... co 
świadczy o tym, Ŝe decyzja w przed-
miotowej sprawie wydana została z 
przekroczeniem granic uznania admini-
stracyjnego”, „...ZaskarŜona decyzja 
uchybia takŜe art. 107 § 1 Kpa”. Jak 
wynika z cytowanych fragmentów orze-
czenia, sprawa jest dalej nierozstrzy-
gnięta. 
Jak by  Pan ocenił dzi ś swoj ą decy-
zję inwestowania w Brzostku. ? 
 Przez te wszystkie przepychanki, 
niedotrzymywanie danego słowa przez 
najwyŜsze władze gminy, niekompe-
tencje w Urzędzie, niedotrzymywanie 
terminów, brak jasnej polityki walki z 
bezrobociem - trudno jest tutaj efek-
tywnie pracować. Władze zajmują się 
nie tym czym powinny. Czasem koledzy  
z Dębicy  pytają mnie czy nie ma tu w 
Brzostku wolnych pomieszczeń na 
działalność gospodarczą wtedy im 
mówię, Ŝe są i ludzie i pomieszczenia - 
nie ma tylko dobrej atmosfery do pracy. 
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PoŜyczki  
z Funduszu Pracy  

stawa z 14.12.1994r. o za-
trudnianiu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 47 poz. 211 z 1996r.) w art. 18 
określa, Ŝe Rejonowy Urząd Pracy 
moŜe udzielać poŜyczek z Fundu-
szu Pracy. PoŜyczki te mogą być 
udzielane pracodawcy na zorgani-
zowanie dodatkowych miejsc 
pracy dla bezrobotnych skierowa-
nych na te miejsca oraz dla bez-
robotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej lub rolniczej. Po-
Ŝyczka nie moŜe być udzielana na 
zakup ziemi. Wysokość poŜyczki 
nie moŜe przekraczać dwudzie-
stokrotnego przeciętnego wyna-
grodzenia (obecnie stanowi to 
kwotę ok. 17.000 zł.). PoŜyczka 
dla bezrobotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej lub 
rolniczej moŜe być umorzona na 
wniosek poŜyczkobiorcy skiero-
wany do Kierownika Rejonowego 
Urzędu Pracy do wysokości 50 % 
jednak pod warunkiem prowadze-
nia działalności przez okres co 
najmniej 24 miesięcy oraz speł-
nieniu innych warunków określo-
nych szczegółowo w umowie 
poŜyczki. 
 Chcąc uzyskać poŜyczkę z 
Funduszu Pracy naleŜy zgłosić się 
do Rejonowego Urzędu Pracy 
oraz złoŜyć tam wniosek określa-
jący kwotę poŜyczki, rodzaj pla-
nowanej działalności kalkulację 
wydatków na uruchomienie dzia-
łalności i koszty jej prowadzenia, 
harmonogram zakupów, propo-
nowany okres karencji (okres od 
udzielenia poŜyczki do rozpoczę-
cia spłat), termin spłaty i propo-
nowane formy zabezpieczenia tej 
spłaty. Zabezpieczenie tej spłaty 
moŜe stanowić np: poręczenie, 
weksel, hipoteka, gwarancja ban-
kowa, zastaw, blokada rachunku 
bankowego. 
 PoŜyczki z Funduszu Pracy są 
korzystną formą uzyskania pienię-
dzy na podjęcie działalności go-
spodarczej, rolniczej, lub ich roz-
szerzenie gdyŜ są one oprocen-
towane w stosunku rocznym w 
wysokości:  
60 % stopy kredytu  refinansowe- 

 
 
 
 
 
 
go Narodowego Banku Polskiego 
(działalność produkcyjna i usługo-
wa). 
80 % stopy tego kredytu na pozo-
stałą działalność. 
 Na utworzenie dodatkowych 
miejsc pracy wysokość oprocento-
wania poŜyczki wynosi odpowied-
nio: 
80 % stopy kredytu refinansowego 
(produkcja i usługi). 
100 % stopy tego kredytu pozosta-
ła działalność. 
 Wspomniany wcześniej okres 
karencji nie moŜe przekraczać 12 
miesięcy, zaś okres całkowitej 
spłaty 4 lat. Okresy te dotyczą 
poŜyczek na podjęcie działalności. 
Przy poŜyczce na utworzenie do-
datkowych miejsc pracy karencja 
moŜe trwać do 6 miesięcy lub 12 
miesięcy przy działalności rolniczej. 
Karencja moŜe dotyczyć zarówno 
spłaty kapitału jak i odsetek. 
 Z uwagi na charakter tej infor-
macji nie  moŜe ona wyczerpać 
wszystkich wątków dotyczących 
poŜyczek udzielanych z Funduszu 
Pracy. Szczegółowych informacji w 
tym zakresie udzielają Rejonowe 
Urzędy Pracy. 
 
Podstawa  prawna:   

Ustawa  z  dnia 4.12.1994r. o 
zatrudnieniu i przeciwdzia-
łaniu bezrobociu 
/tj. Dz.U. Nr 47 poz.211/ 
Rozporz ądzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 24.03.1995r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzie-
lania po Ŝyczek z Funduszu 
Pracy, wysoko ści stopy 
procentowej oraz warunków 
spłaty /Dz.U. Nr 35 poz. 174/  

 Przedstawiając Państwu pierw-
szy odcinek dotyczący informacji 
prawnej prosimy o ewentualne 
zgłoszenie do Redakcji propozycji 
innych tematów z tego zakresu. W 
miarę moŜliwości będziemy się 
starali uwzględnić te sugestie. 

Adam Dachowski 
Barbara Juszczyk 

Biuro Radców Prawnych 
Nieruchomo ści s.c. 

Jasło ul 3-go Maja 30  

 
 
 
Komu ubezpieczenie?  

rzepisy dotyczące ubezpieczenia spo-
łecznego rolników zawarte są w ustawie 

z dnia 20 grudnia 1990r. 
 Ubezpieczenie realizuje Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników.  
Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu pod-
legają osoby mające obywatelstwo polskie. 
 Ubezpieczeniu podlegają z mocy  usta-
wy: rolnicy, których gospodarstwa obejmują 
obszar uŜytków rolnych powyŜej 1 ha fi-
zycznego lub 1 ha przeliczeniowego bądź 
dział specjalny, małŜonkowie rolników oraz 
domownicy pracujący w tym gospodarstwie, 
jednak pod warunkiem, Ŝe osoby te nie są 
objęte innym ubezpieczeniem społecznym. 
Ubezpieczeniu mogą podlegać równieŜ 
rolnicy lub osoby nie podlegające ubezpie-
czeniu z mocy ustawy, na ich wniosek. 
 Emerytura rolnicza przysługuje ubezpie-
czonemu, który spełnia łącznie następujące 
warunki: 
– osiągnął wiek emerytalny: kobieta 60 lat, 

męŜczyzna 65 lat, 
– podlega ubezpieczeniu emerytalno-

rentowemu przez okres co najmniej 100 
kwartałów (25 lat). 

 Emerytura rolnicza przysługuje takŜe 
ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia 
łącznie następujące warunki: 
– osiągnął wiek: 55 lat kobieta, albo 60 lat 

męŜczyzna, 
– podlega ubezpieczeniu emerytalno-

rentowemu przez okres co najmniej 120 
kwartałów (30 lat), 

– zaprzestał prowadzenia działalności rolni-
czej. 

Emerytura rolnicza lub renta inwalidzka 
rolnicza składa się z części składkowej i 
części uzupełniającej. Część składkową 
ustala się, przyjmując po 1% emerytury 
podstawowej za kaŜdy rok podlegania ubez-
pieczeniu emerytalno-rentowemu. Część 
uzupełniająca wynosi 95% emerytury  pod-
stawowej, jeŜeli liczba lat przyjęta do ustale-
nia części składkowej jest mniejsza od 20, 
nie moŜe wynosić jednak mniej niŜ 85% 
emerytury podstawowej. 
 Decyzje o ustaleniu prawa do świadczeń 
pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego 
rolników, ich indywidualnego wymiaru oraz 
o zawieszeniu prawa do świadczeń wydaje 
prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego lub upowaŜnione przez niego 
osoby.  

U 
P 
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O słów znaczeniu..., słówek kilka  
haos pojęciowy przyssał się 
niejako do „transformacji ustro-
jowej”, w której to nasz kraj się 
znajduje. Często jakiemuś 

słowu nadaje się sprzeczne z prawdą 
znaczenie. WaŜna politycznie osoba 
niejednokrotnie zaprzecza w ten spo-
sób sama sobie. Dajmy na ten przy-
kład słowo demokracja - pochodzi od 
greckich słów: demos - lud i kratos - 
władza. Czyli demokracja znaczy 
dosłownie władza ludu. Ojczyzną 
demokracji są staroŜytne Ateny. Tam 
około 2500 lat temu za czasów Pery-
klesa demokracja ateńska święciła 
tryumfy. OtóŜ lud Aten (dorośli i wolni 
męŜczyźni) zbierał się kilkanaście 
razy w roku na rynku, aby dyskutować 
i podejmować decyzje w waŜnych 
sprawach swojego małego państwa. 
KaŜdy obywatel miał prawo inicjatywy 
i głosu, przysługiwało mu prawo wy-
borcze. Ateńczycy byli dumni ze swo-
jego ustroju, udział w obradach trak-
towali jako zaszczyt i obowiązek. 
Władzę między obradami sprawowali 
skrupulatnie rozliczani urzędnicy 
wybierani na jeden rok.  

Tak oto staroŜytni ateńczycy rozumieli 
władzę ludu, czyli demokrację. Oczy-
wiście dziś w wielomilionowych spo-
łecznościach taka forma demokracji 
bezpośredniej nie jest moŜliwa, ale w 
małych środowiskach? 
Powszechnie stosuje się formę de-
mokracji pośredniej, czyli lud sprawu-
je władzę poprzez swoich przedstawi-
cieli wybranych w wyborach, to jest: 
posłów, senatorów, radnych. Istota 
więc tej formy demokracji polega na 
wyborze odpowiednich reprezentan-
tów ludu, którzy będą godnie repre-
zentować swoich wyborców. Sam 
udział w wyborach, referendach jest 
waŜnym aktem uczestnictwa w demo-
kracji. Ostatnie lata w tej kwestii nie 
napawają optymizmem. CzyŜby grozi-
ła nam władza ludu bez ludu?! 

d kiedy „Program Partii” prze-
stał być „Programem Narodu”, 
a na „Jedności myśli i czynów” 
wyblakła farba, wylansowano 

nowe u nas słowo - pluralizm (z łac. 
pluralis - mnogi).  Pluralizm czyli 
mnogość    inaczej     wielość    poglą- 

dów, form działań, myśli, zamiarów, 
sposobów, itd., w kaŜdej dziedzinie 
Ŝycia społecznego. To równieŜ jeden 
z fundamentów demokracji. Dlatego 
teŜ w skali kraju pojawiły się tysiące 
nowych tytułów gazet, głównie o za-
sięgu lokalnym. Dodatkowym stymu-
latorem tego rozwoju były tworzące 
się samorządy lokalne. Znikła jedynie 
słuszna „trybuna”. Nic w tym dziwne-
go przecieŜ wolna prasa to niejako 
czwarta władza w nowoczesnym 
demokratycznym państwie. Chodzi tu 
oczywiście o swoiste patrzenie społe-
czeństwa na ręce władz wykonaw-
czych i ustawodawczych wszystkich 
rodzajów i szczebli. Tak, tak ci bez-
duszni dziennikarze niczym ptactwo 
drapieŜne czyhają na potknięcia ludzi 
władzy. Niestety takie ich prawo i 
jednocześnie obowiązek rzetelnej 
informacji. 
Pluralizm w prasie to juŜ fakt, polemi-
ka, dyskusja - konieczność, przecieŜ 
w końcu to „program Narodu” ma być 
„programem partii”, a nie odwrotnie!! 

 
 

„Wiadomości Brzosteckie” 6 lat temu pisały...„Wiadomości Brzosteckie” 6 lat temu pisały...„Wiadomości Brzosteckie” 6 lat temu pisały...„Wiadomości Brzosteckie” 6 lat temu pisały... 
Nr 1. Wrzesień-Październik 1990 r.    

DRODZY CZYTELNICY! 
 Mija zaledwie rok od utworzenia 
pierwszego w powojennej Polsce 
niekomunistycznego rządu. AŜ trudno 
uwierzyć, Ŝe w tym czasie tak wiele 
się zmieniło: demokracja, wolność 
słowa, starania o uzdrowienie gospo-
darki... Przemiany są w toku. Pra-
gniemy poprzez wydawanie tego 
pisma czynnie w nich uczestniczyć 
oczywiście na szczeblu lokalnym... 
...Nasze spojrzenie na współczesność 
będzie niekiedy krytyczne. Nie chce-
my jednak nikogo obraŜać. Pragnie-
my zwrócić uwagę na nierozwiązane 
problemy, pobudzić do ich podjęcia... 
 Od Was Drodzy Czytelnicy zaleŜy 
jakie będzie to pismo i czy będzie się 
mogło dalej ukazywać. 

(Redakcja) 

Z BOGIEM W PROGI SZKOLNE  
 W nowym roku szkolnym 1990/91 
po trzydziestu latach nieobecności 
powraca nauka religii do polskiej 
szkoły... 
Dla zdecydowanej większości nasze-
go społeczeństwa to szansa korzysta-
nia w procesie wychowawczym z tych 
wartości, które warunkują prawidło-
wy rozwój kaŜdego człowieka. War-
tości duchowe, wiara, moralność 

chrześcijańska połączone z cało-
kształtem edukacji szkolnej to konty-
nuacja formacji osobowej młodego 
pokolenia rozpoczętej w środowisku 
rodzinnym... 
 Pierwsze wraŜenia - radość dzieci 
i młodzieŜy, zaŜenowanie niektórych 
nauczycieli, u innych obserwatorów 
zdziwienie na widok księdza w szko-
le. Nie ma się co dziwić! To powrót 
do normalności! 

(Katecheta) 

INFORMACJA O DZIAŁALNO ŚCI  
RADY GMINY W BRZOSTKU  

 I - inauguracyjna sesja Rady Gmi-
ny odbyła się w dniu 5 VI 1990 r. na 
której radni złoŜyli ślubowanie i wy-
słuchali informacji o stanie budŜetu 
gminy. Dokonano wyboru Przewod-
niczącego Rady którym został Piotr 
Szczepkowicz oraz delegata do Sej-
miku Samorządowego - Leszka Bień-
ka. 
 II - sesja Rady Gminy odbyła się 
12 VI 1990r. Na sesji tej złoŜył rezy-
gnację z Przewodniczącego RG Piotr 
Szczepkowicz. Nowym Przewodni-
czącym wybrany został Wiesław 
Stanaszek. Kandydaci na stanowisko 
Wójta Gminy: Jan Chmura, Kazi-
mierz Kłęk, Urszula Wojnarowska 
dokonali swoich prezentacji. 

(Inspektor d/s R G. E. Łukasik) 

OGŁOSZENIA!!! 
 W Brzostku został utworzony 
Komisariat Policji. Obecnie trwa 
nabór kandydatów. Zarząd Gminy 
prosi o zgłaszanie się chętnych do 
pracy w policji. Wymagany wiek do 
35 lat, wykształcenie co najmniej 
średnie, uregulowany stosunek do 
słuŜby wojskowej, nienaganna opinia 
i zdrowie. 

 Czyni się starania o uruchomienie 
gabinetu stomatologicznego i okuli-
stycznego. Zarząd Gminy zwraca się 
z prośbą o udzielenie pomocy w po-
zyskaniu lekarza - stomatologa. Ofe-
ruje dla lekarza komfortowe mieszka-
nie i gabinet. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej udziela pomocy w formie 
zasiłków socjalnych stałych, okreso-
wych, celowych oraz pomocy finan-
sowej na zmniejszenie obciąŜeń z 
tytułu wydatków mieszkaniowych. 
Proszę o zgłaszanie się osób posiada-
jących własne lub wynajęte mieszka-
nie, których dochód na jednego człon-
ka rodziny nie przekracza 368 tys. zł 
miesięcznie, a osoby samotne 552 tys. 
zł. 

(Wójt Gminy) 
 

C 
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Numery telefonów automatycznej sieci  
telefonicznej w gminie Brzostek  
(aktualne na dzień 2 października 1996r.) 

POŁĄCZENIA MI ĘDZYMIASTOWE  

080 BIAŁA PODLASKA 
030 BIELSKO BIAŁA 
052 BYDGOSZCZ 
034 CZĘSTOCHOWA 
050 ELBlĄG 
058 GDAŃSK 
095 GORZÓW WLKP. 
0136 JASŁO 
075 JELENIA GÓRA 
062 KALISZ 
032 KATOWICE 

041 KIELCE 
0631 KONIN 
094 KOSZALIN 
012 KRAKÓW 
076 LEGNICA 
065 LESZNO 
0195 LEśAJSK 
081 LUBLIN 
042 ŁÓDŹ 
018 NOWY SĄCZ 
077 OPOLE 

067 PIŁA 
044 PIOTRKÓW TRYB. 
024 PŁOCK 
061 POZNAŃ 
010 PRZEMYŚL 
048 RADOM 
017 RZESZÓW 
0137 SANOK 
025 SIEDLCE 
059 SŁUPSK 
091 SZCZECIN 

015 TARNOBRZEG 
014 TARNÓW 
074 WAŁBRZYCH 
022 WARSZAWA 
 (nr 6-cyfrowe) 
02 WARSZAWA 
 (nr 7-cyfrowe) 
054 WŁOCŁAWEK 
071 WROCŁAW 
084 ZAMOŚĆ 
068 ZIELONA GÓRA 

 
 

POGOTOWIA  

991 Pogotowie Energetyczne 
992 Pogotowie Gazowe 
999 Pogotowie Ratunkowe 
997 Policja 
998 StraŜ PoŜarna 

SŁUśBY SPECJALNE 

911 Informacja Miejscowa 
913 Informacja Zamiejscowa 
914 Interwencyjne Biuro Napraw Telefonów 
926 Zegarynka 

INSTYTUCJE  

830299 „Apis” - Apteka Brzostek 451 
830060 AWS - A. wrzutowy - Rynek Brzostek 
830061 AWS - Aparat wrzutowy  
830001 AWS - A. wrzutowy - ZSR Klecie 
830002 AWS - Aparat wrzutowy  
830003 AWS - Aparat wrzutowy  
830350 Delikatesy Brzostek 42 
830315 Dom Kultury Brzostek 82 
830316 Dom Kultury - Biblioteka Brzostek 82 
830450 Dom Ludowy Klecie 
830376 G. Z. Obsł. Szkół i Przedszk. Brzostek 
830377 Gm. Ośr.  Pomocy Społecznej Brzostek 
830378 GOSiR - stadion Brzostek 
830220 Hurtownia „EMAR” Brzostek 431 
830451 Kółko Rolnicze Klecie 
830291 Obwód Drogowo- Mostowy Brzostek 
830300 
830301 

Parafia Rzym. Kat. - Plebania 
-  Wikariat 

Brzostek 22 

830290 Przeds.  Drogowo-Mostowe Brzostek 
830345 Punkt Skupu Buraków Brzostek 

830244 Rejon Energetyczny Brzostek 
830305 SBW Brzostek 104 
830369 SBW Brzostek 104 
830208 SBW - cegielnia Brzostek 
830312 
830313 

Szkoła Podst.       - Dyrektor 
- Sekretariat 

Brzostek 206 
 

830111 
830112 
830113 
830114 
830115 
830116 
830117 
830118 
830119 
830120 

Urząd Gminy - Centrala 
Centrala 
Centrala 
Centrala 
Centrala 
Centrala 
Wójt 
Sekretarz 
V-ce wójt 

Gosp. Komunalna 

Brzostek 

830320  Zesp. Szkół Roln. - Internat Brzostek 28 
830206 Zespół Szkół Rolniczych Brzostek 
830321  Zespół Szkół Rolniczych Klecie 
830339 ZPC „Liwocz” Brzostek 
830340 ZPC „Liwocz” Brzostek 

TELEFONY MIESZKANIOWE 

 A  

830017 Augustyn Bernadetta Brzostek 463 
830031 Augustyn Józef Brzostek 438 
 B  

830419 Bara Edward Klecie 79 
830074 Baran Leszek Brzostek 397 
830133 Baran Ryszard Brzostek 259 
830015 Baran Weronika Brzostek 382 
830025 Baran Zofia Brzostek 361 
830210 Bartusiak Bogdan Brzostek 191 
830229 Barys Józef Brzostek 400 
830198 Barys Wiesław, Jan Brzostek 238 
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830178 Bawiec Bogusława Brzostek 407 
830456 Bereś Stanisław Brzostek 58 
830298 Betlej Edward Brzostek 310/4 
830283 Bieniek Leszek Brzostek 350/2 
830167 Bieniek Wanda Brzostek 445 
830297 Bonarek Jerzy Brzostek 319/10 
830225 Borowiecki Piotr Brzostek262 
830226 Borowiecki Zdzisław Brzostek 
830408 Bryda Łucja Klecie 44 
830170 Bulsa Edward Brzostek 487 
830214 Bulsa Ryszard Brzostek 271 
830035 Bulsa Stanisław Brzostek 385 
 C  
830165 Cholewiak Stanisław Brzostek 165 
830020 Chudy Jerzy Brzostek 173 
830221 Chwal Jan Brzostek 437 
830240 Cisoń Stanisław Brzostek 120a 
830455 Czapla Irena Klecie 51 
830103 Czapla Maria Brzostek 366 
830404 Czarnawski Janusz Klecie 16 
830101 Czech Jan Brzostek 436 
830362 Czechowski Aleksander Brzostek 265 
830088 Czekaj Edward Brzostek 368 
830248 Czerkies Władysław Nawsie B. 179 
830219 Czernik Marian Brzostek 362 
830330 Ćwik Jan Brzostek 320/18 
830409 Ćwikli ński Stanisław Klecie 99 
 D  
830420 Dodolak Marta Klecie 132 
830166 Drechny Mieczysław Brzostek 479 
830084 Drechsler Marek Brzostek 335 
830231 Drozd Małgorzata Brzostek 84 
830446 Dziedzic Danuta Klecie 78 
830164 Dziedzic Dorota Brzostek 314  
830202 Dziedzic Jurek Brzostek 462 
830249 Dziedzic Lucyna Nawsie B. 149 
830014 Dziedzic Mieczysław Brzostek 321 
830357 Dziedzic Ryszarda Brzostek 161 
830138 Dziedzic Włodzimierz Brzostek 325 
830033 Dziurdzik Helena Brzostek 37 
830034 Dziurgot Andrzej Nawsie B. 228 
 F  
830019 Florek Alicja Brzostek 349 
830425 Foryś Maria Brzostek 188 
830292 Fryc Mieczysław Nawsie B. 174 
 G  
830197 Gajda Jan Brzostek 198 
830254  Garstka Stanisław Nawsie B. 158 
830302 Gawron Ludwik Brzostek 341 
830079 Gąsior Robert Brzostek 471 
830029 Giergowska Janina Brzostek 349/2 
830162 Giergowska Maria Brzostek 62 
830056 Golec Stanisław Brzostek 23 
830230 Golec Zbigniew Brzostek 23 
830335 Grela Anna Brzostek 264 
830252 Grygiel Czesław Nawsie B. 154 
830141 Grygiel Mieczysław Brzostek 80 
830094 Grygiel Ryszard Brzostek 79 
830090 Grzesiakowski Jan Brzostek 453 
830422 Grzyb Kazimierz Nawsie B. 169 

830429 Grzyb Wiesława Klecie 74 
830186 GwiŜdŜ Izabela Brzostek 51 
 

H 
 

830158 Halz Jan Brzostek 319 
830265 Hebda Robert Nawsie B. 222 
830266 Hipszer Jan Brzostek 420 
830176 Hołowicki Jan Brzostek 221 
830235 Hudyma Anna Brzostek 320 
830189 Hunia Mieczysław Brzostek 480 
 

J 
 

830030 Jakubowski Marian Brzostek 417 
830184 Jedynak Maria Brzostek 310/7 
830260 Jędrzejczyk Józef Brzostek 
830097 Jędrzejczyk Stanisław Nawsie B. 227 
830140 Juszkiewicz Bolesław Brzostek 175 
830139 Juszkiewicz Józef Brzostek 261 
 

K  
 

830294 Kaczka Jadwiga Brzostek 426 
830171 Kaczka Włodzimierz Brzostek 396 
830232 Kalina Dariusz Brzostek 
830053 Kalina Emilia Brzostek 464 
830123 Kalina Jan Brzostek 152 
830131 Kalina Maria Brzostek 447 
830121 Kamińska Agnieszka Brzostek 305 
830293 Kania Eugeniusz Brzostek 236 
830137 Kaput Kazimierz Brzostek 146 
830105 Kaput Lesław Brzostek 363 
830285 Kaput Leszek Brzostek 354/4 
830104 Karcz Barbara Brzostek 295 
830449 Karmelita Krystyna Klecie 97 
830188 Kasprzyk Stanisław Brzostek 375 
830247 Kawalec Józef Nawsie B. 172 
830161 Kawalec Kazimiera Brzostek 232 
830045 Klich Anna Brzostek 291 
830333 Kłęk Kazimierz Brzostek 280 
830222 Kłęk Kazimierz Nawsie B.  
830109 Kmiecik Edward Brzostek 246 
830073 Kobak Czesława Brzostek 231 
830356 Kobak Melania, Witold Brzostek 307 
830085 Kolano Krystyna Brzostek 319/7 
830435 Kolbusz Franciszek Klecie 91 
830414 Kolbusz Józef Nawsie B. 166 
830174 Kolbusz Urszula Brzostek 482 
830255 Kolbusz Zdzisław Nawsie B. 194 
830012 Kopacz Bronisława Brzostek 219 
830259 Kowalski Emil Nawsie B.  176a 
830258 Kowalski Kazimierz Nawsie B. 160 
830417 Kowalski Stanisław Klecie 106 
830172 Kozieł Alfreda Brzostek 456 
830454 Krajewska Anna Klecie 27 
830059 Krajewski Antoni Brzostek 292 
830091 Krajewski Bernard Brzostek 468 
830363 Krajewski Jan Brzostek 269 
830216 Król Jan Brzostek 349/1 
830130 Król Marta Brzostek 310/3 
830163 Kruszyna Kazimiera Brzostek 122 
830108 Kruszyna Paweł Brzostek 316 
830187 Krzyszczuk Józef Brzostek 410  



WIADOMOŚCI  BRZOSTECKIE 

 

9 

830239 KrzyŜak Ryszard Brzostek 247 
830032 KrzyŜak Wanda Brzostek 41 
830205 KrzyŜak Władysław Brzostek 367 
830106 Kula ElŜbieta Brzostek 301 
830245 Kumela Mirosław Nawsie B. 
830057 Kumięga Jerzy Brzostek 379 
830236 Kumięga Sylwester Brzostek 485 
830169 Kumięga Władysława Brzostek 378 
830175 Kurcz Jan Brzostek 427 
830022 Kurcz Wiesława Brzostek 317 
830196 Kurcz Władysław Brzostek 119 
830102 Kutyna Zuzanna Nawsie B. 217 
830127 Kwiatkowska Janina Brzostek 149 
 L   

830087 Latoszek Stanisław Brzostek 376 
830021 Lechwar Alfred Brzostek 112 
830412 Lechwar Zdzisław Klecie 25 
830224 Lemberger Danuta Brzostek 318 
830135 Lemek Stanisława Brzostek 153 
830295 Lemek Władysław Brzostek 98 
830416 Leśniak Józef Klecie 63a 
830217 Lipiński Ryszard Brzostek 341 
830199 Lipka Stanisław Brzostek 391 
830048 Lisowski Wacław Brzostek 273 
 Ł  

830212 Łazowski Eugeniusz Brzostek 422 
830129 Łazowski Jan Brzostek 421 
830440 Łącka Zofia Klecie 66 
830261 Łącki Janusz, Danuta Brzostek 349/3 
830364 Łącki Kazimierz Brzostek 86 
830050 Łukowicz Ludwik Brzostek 174 
 M   

830203 Machowska Katarzyna Brzostek 372 
830201 Matyasik Henryk Brzostek 364 
830207 Mijal Mieczysław Brzostek 245 
830132 Mikrut Cecylia Brzostek 290 
830125 Mikrut Wanda Brzostek 351 
830047 Moszczyński Kazimierz Brzostek 360 
830365 Majewski Tadeusz Brzostek 299 
830336 Michalski Piotr Brzostek 
830250 Milian Helena, Tomasz Brzostek 
830453 Mokrzycki Stanisław Klecie 82 
 N  

830234 Nawracaj Barbara Brzostek 193 
830122 Nawracaj Piotr Brzostek 351 
830046 Nawrocki Adam Brzostek 369 
830282 Niklewicz Józef Brzostek 350/8 
830326 Nosal Józef Brzostek 310/5 
830195 Nowak Anna Brzostek 60 
830136 Nowak Edward Brzostek 320/16 
830331 Nowak ElŜbieta Brzostek 3 
830263 Nowak Halina Brzostek 349/6 
830351 Nowak Tadeusz Brzostek 285 
830323 Nowak Włodzimierz Brzostek 327 
830037 Nowak Zofia Brzostek 73 
830227 Nowicki Jan  Brzostek 413 
830039 Nowicki Wiesław Brzostek 68 
 O  

830156 Ogrodnik Franciszek Brzostek 54  

830041 Ogrodnik Józef Brzostek 240 
830095 Ogrodnik Józef Brzostek 345 
830168 Ogrodnik Władysław Brzostek 115 
830233 Ondyczy Krystyna Brzostek 253 
830016 Oprządek Maria Brzostek 331 
 P  

830204 Papiernik Andrzej Brzostek  
830180 Papiernik Bernardyna Brzostek 418 
830264 Pasisz Marian Brzostek 349/8 
830427 Paściak Emil Nawsie B. 165 
830359 Piątek Jan Brzostek 338 
830126 Piątek Sławomir Brzostek 65 
830322 Piątkiewicz Zofia Brzostek 238 
830442 Pieniądz Teodor Klecie 55 
830044 Pietrzycki Mieczysław Brzostek 46 
830430 Piękoś Kazimiera Brzostek 279 
830437 Piłat Janina Brzostek 286 
830080 Płaziak Bogusław Brzostek 319/1 
830093 Płaziak Maria Brzostek  
830124 Pruchnik Gertruda Brzostek 387 
830213 Pruchnik Krystyna Brzostek 381 
830110 Pruchnik Lucyna Brzostek 384 
830191 Przebięda Edward Brzostek 272 
830280 Przebięda Jerzy, Maria Brzostek 432 
830379 Przebięda Kazimiera Brzostek 241 
830192 Przebięda Marek Brzostek 272  
830193 Przebięda Mieczysław Brzostek 272 
830092 Przewoźnik Edward Brzostek 92 
 R  

830438 Rachowicz Zofia Klecie 83 
830043 Ramut Zbigniew Brzostek 386 
830267 Rączka Andrzej Brzostek 350/5 
830218 Rączka Barbara Brzostek  
830098 Rączka Sławomir Brzostek 167 
830433 Rusztowicz Józef Klecie 60 
830228 Rusztowicz Wanda Brzostek 395 
830284 Ryndak Adam Brzostek 350/3 
830406 Rzońca Anna Klecie 41 
 S 

 

830368 Samborski Edward Brzostek 294 
830190 Samborski Jacek Brzostek  
830076 Samborski Stanisław Brzostek 403 
830439 Sarnecka Danuta Klecie 17 
830418 Sarnecki Adam Nawsie B. 168 
830410 Serwiński Józef Klecie 24 
830077 Siedlik Mariola Brzostek 319/12 
830253 Sieńkowski Zenon Nawsie B. 199 
830306 Sieradzki Jerzy Brzostek 162 
830325 Sieradzki Stanisław Brzostek 227 
830179 Skórska Władysława Brzostek 190 
830185 Skórska Zofia Brzostek 343 
830211 Słupek Jerzy Brzostek 374 
830308 Smalara Roman Brzostek319/1 
830341 Smoła Marek Brzostek 99  
830018 Smoła Stanisław Brzostek 311 
830242 Sobczyk Stanisław Brzostek 478/1 
830040 Sokołowska Irena Brzostek 472 
830049 Solarz Wieńczysława Brzostek 52 
830431 Solecki Kazimierz Klecie 5 
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830444 Sołtys Marian Klecie 45 
830052 Spicha Józef Brzostek 170 
830286 Spicha Kazimierz Brzostek 302 
830159 Stanaszek Wiesław Brzostek 322 
830405 Stanek Genowefa Brzostek 180 
830445 Stanek Jerzy Klecie 13 
830287 Stanek Roman Brzostek 323 
830448 Stanek Stanisław Klecie 20 
830303 Staniszewska Alicja, Roman Brzostek 95 
830434 Staniszewski Jerzy Klecie 75 
830421 Stasiowska Maria Klecie 11 
830413 Stasiowski Władysław Klecie 62 
830013 Stawarz Jan Brzostek 141 
830310 Sterkowicz Adam Brzostek 451/2 
830307 Stokłosa Tadeusz Brzostek 477 
830100 Strzępek Bronisław Brzostek 350/7 
830134 Surdel ElŜbieta Brzostek 266 
830157 Surdel Józef Brzostek 77 
830424 Sury Eugeniusz Klecie 61 
830443 Sury Stanisław Klecie 133 
830038 Synowiecki Jan Brzostek 70 
830027 Synowiecki Krzysztof Brzostek 473 
830241 Synowiecki Mieczysław Brzostek439 
830281 Synowiecki Stanisław Brzostek 350/6 
830200 Szafraniec Janusz Brzostek 233 
830428 Szarek Helena Klecie 71 
830026 Szarek Krystyna Brzostek 337 
830237 Szarek Krystyna Brzostek 320/6 
830243 Szarek Roman Brzostek 478/2 
830081 Szarek Wanda Brzostek 335 
830036 Szczepanik Jan Brzostek 424 
830209 Szczepanik Maria Brzostek 304 
830327 Szczepanik Zdzisław Brzostek 370 
830128 Szczur Roman Brzostek 178 
830370 Szczygieł Stanisław Brzostek 346 
830028 Szewczyk Bogusława Brzostek 359 
830256 Sztorc Zdzisław Nawsie B. 156 
830083 Szukała Bogdan Brzostek 500 
830436 Szukała Ewa Klecie 131 
830075 Szukała Jan Brzostek 440 
830257 Szukała Ryszard Nawsie B. 155 
830024 Szukała Stanisław Brzostek 179 
830372 Szukała Zofia, Janusz Brzostek 213 
830334 Szwed Barbara, Aleksander Brzostek 249 
830371 Szybist GraŜyna Brzostek 328 
830309 Szymańska-Pietrzycka BoŜena Brzostek 451/2 
 T  

830426 Tokarz Janusz Klecie 10 
830373 Trojan Jan Brzostek  
830182 Trojan Małgorzata Brzostek  
830177 Tyburowski Józef Brzostek 185 
830447 Tyburowski Władysław Klecie 14 
 U  

830374 Urban Jadwiga Brzostek 201 
 W  

830183 Wadas Lucyna Brzostek 320/2 
830215 Warchał Anna Brzostek 125 
830348 Warchał Marian Brzostek 254 
830238 Wąchal Adam Brzostek 

830099 Wereszczyńska Katarzyna Brzostek 320/13 
830054 Wereszczyński Tadeusz Brzostek 97 
830346 Węgrzyn Jan Brzostek 300 
830432 Więcek Władysław Klecie 53 
830051 Winiarski Zbigniew Brzostek 419 
830194 Wnuk Ewa Brzostek 349/7 
830078 Wojdyła Leokadia Brzostek 373 
830317 Wojdyła Leopold Brzostek 332 
830347 Wojnarowski Wiesław Brzostek 310/6 
830441 Wójcik Bolesław Klecie 123 
830415 Wójcik Julian Klecie 129 
830407 Wójcik Krystyna Klecie 134 
830223 Wójcik Leon, Maria Brzostek 135 
830251 Wójtowicz Stanisław Nawsie B. 231 
830058 Wypiór Zofia Brzostek 151 
830072 Wywigacz Maria Brzostek 319/14 
 Z  
830173 Zając Lidia Brzostek 292 
830319 Zastawny Jan Brzostek 475 
830181 Zawilińska Stanisława Brzostek 423 
830324 ZbaraŜa Tadeusz Brzostek 320/15 
830160 Zdziarska Maria Brzostek 319/5 
830360 Zdziarski Andrzej Brzostek 216 
830246 Zegarowska ElŜbieta Nawsie B. 85 
830107 Ziarnik Zbigniew Brzostek 204 
830055 Zięba Danuta Brzostek 480 
830023 Zięba Irena Brzostek 117 
830042 Zięba Lucyna Brzostek 428 
830086 Zięba Ryszard Brzostek 406 
830089 Zyguła Stanisław Brzostek 
 ś  
830423 śurowski Jerzy Klecie 93 
830096 śyguła Władysława Brzostek 333 
830082 śyra Włodzimierz Brzostek 268 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Pierwsza w gminie Brzostek „budka telefoniczna” 
zadomowiła się juŜ na brzosteckim rynku. Jeśli wytrzyma 
napór najmłodszych obywateli, wkroczy z nami w XXI w.

 



WIADOMOŚCI  BRZOSTECKIE 

 

11 

odczas okupacji niemieckiej oraz 
w późniejszych czasach stalinow-
skich byli ludzie, którzy potrafili 

przystosować się do kaŜdego syste-
mu i okupanta. Nie wiadomo było kto 
był kim. Jedni drugich obserwowali i  
donosili władzom, a potem były aresz-
towania. 
 Byli w Brzostku tajniacy, którzy 
mieli duŜą ilość informatorów w kaŜ-
dej wsi, współpracujących z nimi. 
Zdarzało się nawet, Ŝe sami milicjanci 
ostrzegali osoby zagroŜone areszto-
waniami przez funkcjonariuszy UB. 
 Byli teŜ tacy, którzy jeździli łapać 
„bandytów”, czyli Ŝołnierzy AK do 
lasów w Kamienicy Górnej. Ludzie ci 
zmuszeni byli się 
ukrywać a po 
schwytaniu byli 
skazywani na dłu-
goletnie więzienie. 
Prześladowaniu 
podlegały równieŜ 
całe ich rodziny. Z 
tego powodu dzieci 
tych ludzi często nie mogły uczęsz-
czać do szkół średnich. Słuchających 
zagranicznego radia wyłapywano w 
nocy i wywoŜono na powiatówkę jak 
stało się ze słuchającymi u Warchała. 
 Stali konfidenci spotykali się z 
funkcjonariuszami UB pod zwalonym 
mostem w Przeczycy i tam przekazy-
wali informacje m. i n. o księŜach, 
zwłaszcza o odwaŜnym i bezkom-
promisowym brzosteckim proboszczu 
ks. Zawadzkim, oraz o tzw. „wrogach 
ludu”. Jeden z nich Sz. J. po 1956r. 
opowiedział śmiejąc się przy tym 
szyderczo osobie, którą wcześniej 
śledził. 
 

 Mocny był nacisk na tworzenie 
kołchozów. Zmuszali ludzi do wyzby-
wania się ziemi na rzecz spółdzielni 
produkcyjnych. Gnębili chłopów obo-
wiązkowymi dostawami. Chłopi mu-
sieli za bezcen oddawać Ŝywiec, 
zboŜe i mleko. Na zebraniach głosili, 
Ŝe zarosną drogi do kościołów. 
 MąŜ ukończył przed wojną szkołę 
masarską w Tarnowie. Aresztowano 
go za prowadzenie uboju gospo-
darczego. Pretekstem aresztowania 
było podejrzenie, Ŝe nie wpisywał 
wszystkiego do ksiąŜki. Siedział przed 
sprawą sądową w więzieniu, w San-
oku przez 3 miesiące. Rozprawa 
sądowa toczyła się w Jaśle. Prowadził 

ją sędzia Stanisław Bosak. Mimo 
nacisku zwierzchników - o czym się 
dowiedziałam po latach - uniewinnił 
męŜa. Mógł on się domagać odszko-
dowania, ale był bardzo zrezygnowa-
ny i machnął na to ręką. Akta znajdują 
się w archiwum sądu w Jaśle. 
 Powstał związek byłych więźniów 
politycznych, później zamieniony na 
ZBOWiD. DuŜo ludzi zapisywało się 
do tego związku. Byli zasłuŜeni, ale 
byli i tacy, którzy wysługiwali się 
Niemcom i nie tylko. Niektórzy nale-
Ŝący do tego związku, w czasie gdy 
gestapo jechało do Brzostku to cho-
wali się w kukurydzy, a i na wojnie nie 
walczyli. Po wyzwoleniu tworzyli 

sobie legendę i uwaŜali się za wiel-
kich bohaterów. 
 Końcem lat sześćdziesiątych w 
rocznicę pacyfikacji Brzostku Pani 
Władysława Twarduś podeszła pod 
pomnik po wygłoszonym przez oficjeli 
referacie, sprostowała kłamstwa, 
zapytała dlaczego brak Ŝyjących 
poszkodowanych w pacyfikacji, dla-
czego nie zamówili Mszy za duszę 
pomordowanych? Aktywiści ZBOWiD-
u szybko rozpierzchli się jak niepysz-
ni.  
 MąŜ dostał z archiwum z Warsza-
wy nr obozu w Grosrozen, w którym 
przebywał. Później z Warszawy przy-
słali mu medal zwycięstwa i wolności. 

- legitymacja była 
podpisana przez 
Przewodniczącego 
Rady Państwa M. 
Spychalskiego. 
Wręczali mu ten 
medal panowie Sz. 
i P. - mąŜ odmówił 
przyjęcia - nie Ŝy-

czył sobie by takie osoby mu go wrę-
czały. Przyjął ten medal z rąk przed-
stawiciela ZBOWiD-u  z Jasła. Nigdy 
za pobyt w obozie nie dostał odszko-
dowania. 
 Byli nawet tacy panowie, którzy 
przez dziesiątki lat bali się wejść do 
kościoła, nawet na pogrzeby. Taka 
postawa dawała przywileje, stanowi-
ska i całkowitą bezkarność. 
 Dobrze, Ŝe nastały czasy, Ŝe za 
chodzenie do kościoła nic im juŜ nie 
zagraŜa. Nie wiem, czy kiedykolwiek 
uda się wyjawić całą prawdę o tam-
tych czasach, bo w wielu relacjach 
pisanych zrobiono z nich bohaterów.  

 

Sprzątanie 
świata ’96 

czniowie Szkoły Podstawowej w 
Brzostku wzięli czynny udział w 

akcji „Sprzątania świata”. Klasy od IV 
do VIII przeszły ulicami Brzostku w 
kierunkach: Nawsia, Domu Kultury, 
pawilonu handlowego, wzdłuŜ rzeki, 
wokół szkoły i bloków zbierając duŜe 
ilości papierów puszek, butelek oraz 
szmat. 
Dzieci zbierały śmieci do worków, które 
dostarczył szkole przedstawiciel UG p. 
L. Bieniek. Część worków dzieci przy-
niosły z domów. Śmieci zostały złoŜo-
ne w kontenerach. Do pracy dzieci pod 
opieką wychowawców przystępowały z 
wielkim zaangaŜowaniem i radością, Ŝe 
chociaŜ w małym stopniu mogły się 
przyczynić do tak wspaniałej akcji, 
która ogarnęła cały świat. Dzieci 
stwierdziły -  szkoda tylko, Ŝe tak mało 
koszy jest na rynku. 

 

 
 
 

 „Sprzątaniu świata” szkoła w Nawsiu bierze 
udział od samego początku zaistnienia akcji w 

Polsce. Rozpoczęliśmy od przypomnienia uczniom 
celów akcji. Od zaprzyjaźnionego Kierownika RGKiM 
p. L.. Bieńka otrzymaliśmy worki i rękawiczki oraz 
propozycję wywozu śmieci.  
 Mimo, Ŝe jednym z zadań akcji w tym roku, jest 
sortowanie śmieci my nie mogliśmy tego robić z 
powodu braku moŜliwości zbycia posortowanych 
śmieci. Spróbowaliśmy oddzielać w szkole makulatu-
rę, której produkujemy dość duŜo. Przygotowaliśmy w 
klasach specjalne kartony. Na koniec roku spróbuje-
my wymienić ją moŜe na ... papier toaletowy. 
 Pogoda w tym roku nam nie sprzyjała, dlatego 
rozpoczęliśmy akcję juŜ w czwartek. Mimo zimna 
posprzątaliśmy ok. 4 kilometry rowów przydroŜnych, 
przystanek autobusowy, a młodsze klasy zajęły się 
ogródkiem szkolnym i boiskiem sportowym. „Plon” 
był duŜy - 19 worków i dwa wiadra.  
   W związku z tą akcją pojawia się problem skła-
dowania niesortowanych śmieci. Ilości wywoŜonych 
kontenerów ciągle się zwiększają. Zastanowić się więc 
naleŜy nad pojemnością obecnego wysypiska lub 
innymi metodami likwidowania wzrastającej ciągle 
ilości śmieci. 

Sekcja ekolSekcja ekolSekcja ekolSekcja ekoloooogiczna Samorządu SP. w  Nawsiu Bgiczna Samorządu SP. w  Nawsiu Bgiczna Samorządu SP. w  Nawsiu Bgiczna Samorządu SP. w  Nawsiu B....

P 

Zofia Szpak 

Moje wspomnieniaMoje wspomnieniaMoje wspomnieniaMoje wspomnienia 
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Prokuratura Wojewódzka w TarnowieProkuratura Wojewódzka w TarnowieProkuratura Wojewódzka w TarnowieProkuratura Wojewódzka w Tarnowie 
ZaŜalenie na umorzenie dochodzenia w sprawie niedopełnienia obowiązku ogłoszenia przetargu 

przez Wójta Gminy Brzostek. 

 Prokuratura Rejonowa w Dębicy prowadziła dochodzenie w sprawie niedopełnienia obo-
wiązku ogłoszenia przetargu przez sołtysa wsi Skurowa Juliana Barbarzaka. 
 Tymczasem moje powiadomienie o łamaniu Ustawy Antykorupcyjnej w Gminie Brzostek 
dotyczyło przede wszystkim łamania w/w Ustawy przez Wójta Jana Chmurę. 
Dlatego zawęŜenie dochodzenia tylko przeciwko sołtysowi wsi Skurowa Julianowi Barbarzakowi 
uwaŜam za próbę tuszowania popełnienia przestępstwa przez Wójta Jana Chmurę. 
 NaduŜyciem stanowiska „stróŜa prawa” ze strony Prokuratora Rejonowego Wojciecha 
Szpary jest uznanie, Ŝe moŜna łamać prawo działając w „interesie” mieszkańców wsi. Przez 50 lat 
komuniści w Polsce tłumaczyli tak czynione bezprawie i widać, Ŝe Prokurator mgr Wojciech 
Szpara nie zmienił sposobu myślenia. 
 O tym co jest w interesie mieszkańców wsi Skurowa, najlepiej wiedzą oni sami. 
Niestety wbrew temu co twierdzi w umorzeniu Prokurator Wojciech Szpara nie mieli oni moŜli-
wości zadecydowania o tym na jakich warunkach i komu wynająć sklep. 
W tej sprawie nie odbyło się zebranie wiejskie, co mogą poświadczyć mieszkańcy wsi,  
a ewentualne protokoły są napewno sfałszowane. 
Nawet Rada Sołecka nie wiedziała o wynajęciu sklepu pani Barbarze Nawracaj, moŜe poza 
wyjątkiem Czesława Szpaka, który jest w/w ojcem. 
 WyŜej wymienione fakty nie mają decydującego znaczenia dla sprawy nieprzestrzegania 
przez Wójta Jana Chmurę Ustawy Antykorupcyjnej. 
Jednak w/w Ustawa powstała po to, aby funkcjonariusze państwowi i samorządowi (wśród nich 
wójtowie i sołtysi) nie wykorzystywali swych stanowisk dla prywaty. 
 Sklep został przekazany Radzie Sołeckiej wsi Skurowa dopiero na sesji Rady Gminy 12 
czerwca 1996r. w Opacionce, czyli 3 miesiące po powiadomieniu przeze mnie Prokuratury o 
łamaniu Ustawy Antykorupcyjnej. 
 Wszelkie czynności podjęte przez sołtysa Juliana Barbarzaka nie miały więc Ŝadnego umo-
cowania prawnego. 
 Dlatego kolejnym kłamstwem i próbą zatuszowania łamania prawa przez Wójta Jana Chmurę 
jest stwierdzenie przez Prokuratora Wojciecha Szparę, Ŝe wynajęcie budynku sklepu pani Barba-
rze Nawracaj nastąpiło po przekazaniu przez Radę Gminy Brzostek nieruchomości w zarząd wsi 
Skurowa. 
 Pani Barbara Nawracaj nie jest teŜ jak ustalił pan Prokurator mieszkanką wsi Skurowa, a 
Wójt podpisał jej zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej juŜ w miesiącu sierpniu 
1995r. 
 Przedstawione więc fakty, mają się inaczej niŜ przedstawił to Prokurator Wojciech Szpara w 
uzasadnieniu umorzenia, a czynionego bezprawia przez wójta, czy sołtysa nie moŜe usprawie-
dliwiać i tłumaczyć. Jest to rola zarezerwowana dla adwokata. 
 W tej sytuacji musi budzić róŜne podejrzenia fakt, Ŝe Prokurator Wojciech Szpara zamiast 
stać na straŜy praworządności „bawi” się w obrońcę wójta. Co więcej obraŜa mnie próbując 
wykazać, Ŝe moja rodzina i ja próbuje zmonopolizować handel we wsi Skurowa. 
 Powiadamiając o łamaniu Ustawy Antykorupcyjnej przez Wójta, występowałem nie tylko w 
swoim imieniu, ale równieŜ innych osób, którym Sekretarz Gminy odmówił przyjęcia ofert.  
Po drugie miałem prawo liczyć, Ŝe moja oferta zostanie rozpatrzona zgodnie z prawem. 
Jeśli odrzucenie jej nastąpiłoby na przetargu zgodnie z prawem (lub zebraniu wiejskim) przyjął-
bym ten werdykt honorowo. 
 W powiadomieniu o łamaniu Ustawy Antykorupcyjnej nie chodziło mi o to, Ŝe nie otrzyma-
łem sklepu w Skurowej, ale o to, Ŝe zadecydowały o tym względy pozakulisowe. 
 Biorąc to wszystko pod uwagę wnoszę o uniewaŜnienie postanowienia o umorzeniu  w w/w 
sprawie i jej rzetelne przeanalizowanie. 

Do zaŜalenia dołączam: 
– Powiadomienie o łamaniu Ustawy Antykorupcyjnej 
– Skargę 

Ramut MarekRamut MarekRamut MarekRamut Marek 

Zróbcie sobie sami  
d kiedy zamieszkaliśmy w naszych 
nowych domach, na osiedlu k. 
cukierni największym problemem 

były zawsze drogi i dojście do domów. 
Przez wszystkie lata obiecywano nam 
budowę dróg i chodników. Sprawa 
wydawała się załatwiona gdy ponownie 
w 1996 r. udało się dzięki staraniom p. 
Przewodniczącej wepchnąć budowę 
tychŜe, jako inwestycję gminną. Nieste-
ty nadzieje nasze okazały się płonne. 
Do października połoŜono krawęŜniki, 
zebrano wierzchnią warstwę ziemi i na 
tym koniec. KałuŜe zbierają się jeszcze 
większe  niŜ w ubiegłych latach. Są juŜ 
nie tylko problemy z wyjściem, ale i z 
wyjazdem autem. Nasza ostatnia in-
terwencja w Urzędzie skończyła się 
radą, Ŝe jak się nam nie podoba to 
moŜemy zrobić sobie drogi sami. 

Mieszkańcy osiedla 

Od redakcji: 
Szanowni Państwo nie ma jeszcze 
specjalnego etatu do nadzoru wspo-
mnianej przez Was inwestycji. Na razie 
istnieje stanowisko z-cy wójta d/s inwe-
stycji, 2 stanowiska płatnych członków 
Zarządu (jak poinformowano miesz-
kańców na jednej z sesji), z których 
jeden jest od inwestycji na północy, 
drugi na południu. W związku z tym 
pozostaje Wam teraz określić tylko 
część świata, w której  się znajdujecie i 
zwrócić się do właściwego urzędnika. 

� � � 
 

Literacka Nagroda Nobla ‘96 
dla Wisławy Szymborskiej 

Zakochani 

Jest nam tak cicho, Ŝe słyszymy 
piosenkę zaśpiewaną wczoraj: 
„Ty pójdziesz górą, a ja doliną...” 
ChociaŜ słyszymy - nie wierzymy. 
 
Nasz uśmiech nie jest maską smutku 
a dobroć nie jest wyrzeczeniem. 
I nawet więcej, niŜ są warci, 
nie kochających Ŝałujemy. 
 
Tacyśmy zadziwieni sobą, 
Ŝe cóŜ nas bardziej zdziwić moŜe? 
Ani tęcza w nocy. 
Ani motyl na śniegu. 
 
A kiedy zasypiamy,  
w śnie widzimy rozstanie. 
Ale to dobry sen,  
ale to dobry sen, 
  bo się budzimy z niego 
  

Wybór wierszy, Warszawa 1979

O 

 

CZYTELNICY 
PISZĄ 

� � � 
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Watykan 
Bazylika św. Piotra 

Katakumby 
Via Appia Antica 

Kościółek Quo vadis 

 piątek 29 IX zwiedzamy bazyli-
kę św. Piotra. Plac św. Piotra 

otacza kolumnada dzieła Berniniego. 
W pośrodku egipski obelisk z czasów 
cyrku Nerona. Na placu tym za cza-
sów Nerona stał cyrk w którym po-
niósł śmierć męczeńską św. Piotr 
ukrzyŜowany głową w dół. Z okna 
jednego z budynków po prawej stro-
nie placu papieŜ udziela błogosła-
wieństwa „Urbi et orbi”. W dzień Bo-
Ŝego Narodzenia ustawiana jest na 
placu św. Piotra duŜa choinka oraz 
szopka. Na środku bazyliki jest ołtarz 
papieski a pod nim grób św. Piotra. 
Napis łaciński wewnątrz bazyliki głosi: 
„Piotrze ja prosiłem za tobą, aby nie 
ustała wiara twoja - umacniaj braci w 
wierze”. TuŜ po wejściu do bazyliki po 
stronie prawej znajduje się słynna 
rzeźba Michała Anioła „PIETA”. Na-
stępna kaplica przedstawia męczeń-
stwo św. Sebastiana. W nawach 
bocznych znajdują się grobowce i 
posągi róŜnych papieŜy jak np. papie-
Ŝa Aleksandra VII, Urbana VIII, Pawła 
III, Klemensa XIII, Innocentego III. Po 
lewej stronie ołtarze ozdobione cen-
nymi mozaikami np. św. Józefa, Nie-
wiernego Tomasza i ukrzyŜowanie św. 
Piotra. W bazylice zauwaŜyłem kon-
fesjonały gdzie spowiada się w róŜ-
nych językach, po polsku teŜ. W Wa-
tykanie moŜna spotkać duchownych i 
zakonnice róŜnych narodowości i ras. 
Znaczy to, Ŝe równieŜ i kraje misyjne 
mają swoich kapłanów i moŜe przyjść 
nawet czas kiedy moralnie zgniłą 
Europę będą nawracać Afrykanie. 
Jedziemy na Via Appia Antica aby 
zobaczyć Katakumby św. Kalixta. 
Objaśnienia udziela nam przewodnik 
Włoch mówiący po Polsku. Katakum-
by jako schronienie pierwszych 
chrześcijan przed prześladowaniami 
znajdują się około 50m pod ziemią 
ryte w specjalnie podatnej skale wa-
piennej. Oglądamy krypty m. in. kryp-
tę św. Cecylii. Św. Cecylia została 
ścięta za panowania cesarza Com-
modusa syna Marka Aureliusza. Jest 

patronką chóru i śpiewu kościelnego. 
W czasie Mszy św. jedna ze star-
szych osób z pielgrzymki śpiewała 
psalm responsoryjny, który wypadł 
nieszczególnie czysto. Zmiana śro-
dowiska źle wpływa na struny głoso-
we i według mnie nie powinno się go 
w tym miejscu śpiewać lecz recyto-
wać. Tego zdania byłaby na pewno i 
św. Cecylia. 
Po wyjściu z Katakumb odwiedzamy 
mały kościółek Quo Vadis? tzn. dokąd 
idziesz. Opisuje to zdarzenie Henryk 
Sienkiewicz w ksiąŜce pod tym tytu-
łem. Za tę ksiąŜkę otrzymał nagrodę 
Nobla. Legenda głosi, Ŝe św. Piotr za 
czasów Nerona uciekał z Rzymu 
przed prześladowaniami. Właśnie tu 
na drodze Via Appia Antica ukazał mu 
się Pan Jezus. Piotr zapytał Go: do-
kąd idziesz Panie?, a Chrystus mu 
rzekł: idę do Rzymu, aby tam drugi 
raz umrzeć. Wówczas Piotr zawsty-
dzony zawrócił z drogi. W kościółku 
tym moŜna oglądać i dotykać odci-
śniętych w białym marmurze stóp 
Pana Jezusa. U wejścia po prawej 
stronie mamy postać Jezusa a po 
lewej św. Piotra (malowidła). Znajduje 
się tu teŜ popiersie H. Sienkiewicza. 
Po lewej stronie ołtarza obraz przed-
stawiający ukrzyŜowanie św. Piotra. 
Na tym zakończyliśmy zwiedzanie 
Rzymu. Arivederci Roma!  Późnym 
wieczorem wracamy do Ostii i tu na 
moment udajemy się na molo na 
Morzu Tyreńskim. Fale z hukiem 
uderzają o brzeg. Z daleka widać 
światła statków. Udajemy się na nasz 
ostatni nocleg i ostatni posiłek. Poda-
ją bardzo smaczną pieczoną rybę. 
Jutro ruszamy dalej, zwiedzając Flo-
rencję i Padwę. 

Florencja  

lorencja to ośrodek włoskiego 
renesansu pod patronatem moŜ-

nych rodów Medyceuszów i Pittich. Z 
Florencji pochodzili tacy ludzie jak 
Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Ra-
fael Santi, Galileusz, Petrarka, Ario-
sto, Boccacio i Dante Aligieri oraz 
słynny mnich dominikański Savanaro-
la, który zarzucając ówczesnemu 
papieŜowi Aleksandrowi VI z rodu 
Borgia rozpustne Ŝycie zginął spalony 
na stosie. Mecenasami sztuki rene-
sansowej byli papieŜe Klemens VII i 
Juliusz II. Z zabytków Florencji zasłu-
gują na uwagę: kościół św. KrzyŜa z 
grobowcami sławnych ludzi. Na ze-

wnątrz posąg Dantego. Przypomina 
mi się taka zabawna historia Ŝe w 
pewnej grupie zwiedzających a było 
to przed wojną znalazł się jeden Kan-
tek z Krakowa. Przewodnik wskazując 
na posąg Dantego rzekł „oto Dante” a 
Kantek podszedł do pomnika stuknął 
fachowo palcem i rzekł: panie! to nie 
dante (dęte) to lane! Wewnątrz ko-
ścioła znajduje się teŜ PIETA dłuta 
Michała Anioła, ale Matka Boska ma 
tu starszą twarz niŜ ta, która znajduje 
się w Bazylice św. Piotra. Obok ko-
ścioła jest baptysterium z wrotami 
przedstawiającymi sceny ze Starego i 
Nowego Testamentu. Nieco dalej jest 
kościół N. M. Panny w kwiatach z 
kopułą krytą czerwoną dachówką z 
XIII wieku (dokładnie rozpoczęto 
budowę w 1296r.). Rozpoczął ją Ar-
nolfo di Cambio a ukończyli Giotto i 
Francesco Talenti. PapieŜ Eugeniusz 
IV poświęcił kościół i nadał mu nazwę 
Świętej Maryi w kwiatach. Pałac de 
Bargello wystawiony w XV wieku 
przez kapitana sądownictwa zwanego 
teŜ Bargello, który tu miał swoją sie-
dzibę. Teraz jest to miejsce muzeum 
narodowego. Dalej mamy pałace Pitti 
z XV wieku i pałac Sygnoria zbudo-
wany w 1298 r. przez Arnuf di Cambio 
na polecenie Kosmy Medyceusza I, 
którego pomnik na koniu znajduje się 
przed pałacem. W pałacu tym znajdu-
je się oryginał, a na zewnątrz kopia 
słynnej rzeźby Michała Anioła „Dawid” 
z prepitetami na wierzchu. Na koniec 
zwiedzania Florencji udajemy się na 
ulicę złotników gdzie moŜna nabyć 
biŜuterię ze złota, korali ale nie na 
naszą kieszeń ubogich pielgrzymów z 
Polski. W jednym ze sklepów moŜna 
zjeść słynną pizzę. Jest to ciasto na 
które kładzie się rozmaite rzeczy, a 
wszystko polane jest sosem pomido-
rowym. Gdy się dowiedziałem od 
sprzedawcy, Ŝe na wierzchu ciasta 
znajdują się frutti del mare czyli róŜ-
nego rodzaju ośmiornice, krewetki i 
ślimaki odszedł mnie apetyt, nie 
chciałem uskuteczniać opery Verdie-
go „rigoletto”. Na moście złotników 
(ponte Vechio) na rzece Arno spo-
strzegłem pływające ryby wielkości 
przedramienia. Zaraz kierownik Hen-
ryk Mazur skierował na nich kamerę. 
Świadczy to o czystości środowiska 
wodnego, wspomniałem nasze silnie 
zanieczyszczone rzeki. 

cdn.

W 

F 

motto: Ars longa 
            Vita brewis 

Biuletyn Informacyjny opracowa-
ny przez najstarszego pielgrzyma 
Szczepańskiego Aleksandra  

z Brzostku 88. 

6 
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HoroskoHoroskoHoroskoHoroskop  oriep  oriep  oriep  oriennnntalnytalnytalnytalny 

 

19 lutego 1901 – 7 lutego 1902 
6 lutego 1913 – 25 stycznia 1914 

25 stycznia 1925 – 12 lutego 1926 
11 lutego 1937 – 30 stycznia 1938 

29 stycznia 1949 – 16 lutego 1950 
15 lutego 1961 – 4 lutego 1962 
3 lutego 1973 – 22 stycznia 1974 

20 lutego 1985 – 8 lutego 1986 
7 lutego 1997 – 27 stycznia 1998 

sobowości te odznaczają się stało-
ścią i nie zraŜają się niepowodze-

niami. Są dobrymi przyjaciółmi i sprzy-
mierzeńcami, nawet jeśli opłakują brak 
mądrości u innych. Są zwycięzcami, 
którzy zachowują swoje zdobycze, skła-
niając się bardziej ku ostroŜności niŜ 
lekkomyślności. Nigdy nie zbaczają z raz 
wytyczonego kursu, są bezkonkurencyjni 
w upartym dąŜeniu do wyznaczonego 
celu. 
 Czasami nie mają poczucia humoru, 
ale ich niezawodność zyskuje im przyja-
ciół. Wół to przyjaciel, na którym moŜesz 
polegać w krytycznej sytuacji lub tzw. 
czwarty do brydŜa. Potrafi wysłuchiwać 
innych, jest osobą otwartą na ich kłopoty. 
Udziela rozsądnych, konstruktywnych i 
ostroŜnych porad. 
 Z uwagą dobiera sobie przyjaciół, 
którzy muszą sobie zasłuŜyć na jego 
zaufanie. Wół nie lubi wykazywać inicja-
tywy i potrzebuje sporo czasu na pozna-
nie innych ludzi. Błędem jest ocenianie 
tych łagodnych osobowości według 
pozorów. Mają bowiem swój własny 
kodeks etyczny, którego ściśle przestrze-
gają, i jeśli ktoś przekroczy niewidzialną 
linię tolerancji i je urazi, zostaną na zaw-
sze jego śmiertelnymi wrogami. 
 Są doskonałymi rodzicami i wiernymi 
kochankami, zazwyczaj lubią przebywać 
w zaciszu domowym. MęŜczyźni świet-
nie sobie radzą z utrzymaniem domu, a 
kobiety dobrze czują się w roli boginek 
ogniska domowego. Niektóre z nich 
rodzą duŜo dzieci lub opiekują się swo-
imi rodzicami. Ich dom jest często miej-
scem azylu dla osobników spragnionych 
pocieszenia i spokoju. 
 Jakkolwiek tego nie manifestują, 
drzemią w nich wielkie zasoby miłości. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Historyczny 
t u r n i e j  

 ostatni dzień wakacji - 31. 08. 96.  
- SKS Nawsie Brzosteckie wystąpił 

w nie lada imprezie... 
 Wojewódzki Szkolny Związek Spor-
towy w Krakowie chcąc rozpropagować 
unihoca na swoim terenie - zorganizował 
Ogólnopolski Powakacyjny Turniej Uni-
hoca w... Kopalni Soli w Wieliczce. Na 
poziomie 135 m, w komorze „Warszawa” 
na parkiecie, gdzie wielokrotnie rozgry-
wano mecze koszykówki ustawiono ban-
dy, małe unihocowe bramki i w scenerii 
nieomal bajkowej rozpoczął się pierwszy 
w historii polskiego unihoca turniej pod 
ziemią. Jego otwarcie zaszczycili dyrektor 
kopalni oraz burmistrz Wieliczki. Jak 
powiedział ten ostatni - „... turniej wej-
dzie juŜ na stałe do kalendarza ogólnopol-
skich imprez sportowych”. Na „dzień 
dobry” wycofały się zespoły gospodarzy. 
Dwie wielickie szkoły na wieść o obecno-
ści uznanych juŜ firm z północnej Polski, 
„dały drapaka”, nie dojechała teŜ Ŝadna 
szkoła z Krakowa. W stawce 16 zespołów 
wywalczyliśmy VI miejsce i tylko sędzia 
odebrał nam awans do 4-ki finałowej, 
dyktując rzut karny w końcówce meczu 
przeciwko osławionej druŜynie Borowej z 
rzeszowskiego, która na kilku turniejach 
wysokiej rangi plasowała się w czołówce. 
Nawet nasi rywale byli zdziwieni tym 
karnym... W efekcie zremisowaliśmy 1 : 1 
i czekaliśmy na ostatni mecz w naszej 
grupie. Niestety. Zadecydował bilans 
bramkowy. Przy jednakowej liczbie du-
Ŝych punktów, my straciliśmy o jedną 
bramkę więcej. W meczu o V- te miejsce 
ulegliśmy Mikołajkom 2 : 0 ( tym samym 
co w Elblągu ). Turniej wygrała SP z 
Nowego Targu. Jeszcze raz okazało się, 
Ŝe potrzebne jest druŜynie ogranie z 
silnymi zespołami, Ŝe druŜyna musi się 
nauczyć grać „na wynik”, a nie „dla po-
grania sobie”. Unihoc to dyscyplina, 
gdzie gra „na czas” jest praktycznie nie-
ograniczona. Prowadząc w trzech me-
czach - tylko raz wygraliśmy. Raz była 
przegrana 3 : 1, raz remis 1 : 1.  
 By stawać w turniejach na podium - 
naleŜy kaŜdy mecz wygrywać jak najmniej-
szym nakładem sił - właśnie „na czas”. VI-
te miejsce i dobra gra zaowocowały zapro-
szeniami na turnieje do Krakowa (WSZS w 
Krakowie), Borowej (k/Mielca), Jeleniej 
Góry, Elbląga. ...Tylko środków w naszej 
kasie juŜ nie staje.... 

 Awans szkół  
i g m i n y  

Tarnowski Szkolny Związek Sportowy 
ogłosił wyniki współzawodnictwa szkół 
i gmin za rok szk. 95/96. 
 Wysokie lokaty przypadły SP Brzo-
stek i SP Nawsie Brzost. - obie szkoły 
uplasowały się w pierwszej 50-tce na 
prawie 400 sklasyfikowanych szkół. 
 W pobitym polu pozostało 14-cie 
szkół tarnowskich, 4 szkoły dębickie... 
W pierwszej setce uplasowała się SP 
SmarŜowa. W klasyfikacji na najbar-
dziej usportowioną gminę - Brzostek 
opuścił „tyły” i uplasował się na 18 
pozycji. Ostatnią lokatę nadal „okupuje” 
Pilzno. Gwoli statystyki podajmy czo-
łówkę i lokaty sklasyfikowanych szkół z 
gminy Brzostek: 
1. SP Nr 8 Tarnów 
2. SP Tuchów 
3. SP Nr 23 Tarnów 
4. SP Nr 20 Tarnów 
5. SP Gromnik 
6. SP Nr 2 Dąbrowa Tarnowska 
7. SP Nr 2 Brzesko 
8. SP Lipnica Murowana 
9. SP Niedomice 
10. SP Nr 6 Dębica 
... 
38. SP Brzostek 
41. SP Nawsie Brzosteckie 
78. SP SmarŜowa 
136. SP Siedliska Bogusz 
208. SP Kamienica Górna 
220. SP Grudna Górna 
252. SP Januszkowice 
270. SP Kamienica Dolna 
 Klasyfikację gmin wygrała Lipnica 
Murowana przed Tarnowem-miastem i 
Dębicą miastem. 
 Czy powyŜsze lokaty moŜna jeszcze 
poprawić? Z pewnością nie jest to jesz-
cze kres moŜliwości młodych sportow-
ców naszej gminy, ale na sport szkolny 
władze gminy muszą „wyłoŜyć” więcej 
niŜ do tej pory... 
 Sport szkolny to nie tylko lokaty, 
medale, puchary... To inwestycja w 
młodego człowieka, wychowanie i 
profilaktyka przed zagroŜeniami nasto-
latków. Trenujący młody chłopak nie 
pójdzie na piwo, nie będzie kradł, ani 
rozbijał szyb wystawowych, a zorgani-
zuje wolny czas swoim kolegom, wy-
ciągnie ich na boisko czy na bieŜnię. 
Warto o tym pamiętać planując budŜet 
na kolejny rok... 

Z. Rogowska

O 

W 

WÓŁ  
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 dniu 12. 09. 96. na stadionie GOSiR w Brzostku 
odbył się Gminny Turniej w Szkolnej Lidze LA. 

W zawodach uczestniczyło siedem druŜyn dziewcząt i 
chłopców. Klasyfikacja końcowa przedstawia się 
następująco: 

kategoria dziewczątkategoria dziewczątkategoria dziewczątkategoria dziewcząt    
1. SP Nawsie Brzosteckie 642 pkt 
2. SP Brzostek 533 pkt 
3. SP Siedliska Bogusz 514 pkt 
4. SP SmarŜowa 436 pkt 
5. SP Przeczyca 371 pkt 
6. SP Gorzejowa 360 pkt 
7. SP Kamienica Dolna 299 pkt 

kategoria chłopcówkategoria chłopcówkategoria chłopcówkategoria chłopców    
1. SP Nawsie Brzosteckie 563 pkt 
2. SP Brzostek 553 pkt 
3. SP Przeczyca 397 pkt 
4. SP Siedliska Bogusz 349 pkt 
5. SP Grudna Górna 323 pkt 
6. SP Kamienica Dolna 306 pkt 
7. SP SmarŜowa 294 pkt 
DruŜyny, które zajęły I miejsca mają prawo reprezen-
towania naszej gminy na zawodach rejonowych. 

Jacek BerekJacek BerekJacek BerekJacek Berek 

50 lecie  
LKS „Brzostowianka”  

cd. ze str. 1 
 Części rozrywkowej nie udało się prze-
prowadzić z powodu opadów atmosferycz-
nych. Imprezę zakończył mecz ligowy LKS 
„Brzostowianka” - LKS Parkosz 2:0 (1:0).   
 Biegi przełajowe rozegrano w 3 konku-
rencjach nagrodzone miejsca zajęli: 

I kategoria dziewcząt 
1. Grygiel Anna - Nawsie Brzosteckie 
2. Rakowska Joanna - Kamienica 

II kategoria chłopcy do lat 15 
1. Wal Grzegorz - Wola Brzostecka 
2. Juszkiewicz Marcin - Klecie 
3. Barys Marek - Brzostek 

III kategoria chłopcy powyŜej 15 lat 
1. Górzan Grzegorz - Grudna Górna 
2. Czech Michał - Zawadka Brzostecka 
3. Serwatka Aleksander - Jaworze Dolne 

Wyścigi rowerowe przełajowe 
1. Marek Barys - Brzostek 
2. Stanisław Czech - Zawadka Brzostecka 
3. Marcin Janiga - Zawadka Brzostecka 
 Wszyscy wymienieni uczestnicy otrzy-
mali cenne nagrody rzeczowe. 

aa 

 

UKS SMARśOWA  

 związku z rozpoczynającym się sezonem rozgrywek tenisa stoło-
wego Uczniowski Klub Sportowy w SmarŜowej pragnie poinformo-

wać o terminarzu rozgrywek naszych druŜyn. W obecnym sezonie nasz 
klub uczestniczyć będzie w rozgrywkach ligi okręgowej męŜczyzn oraz III 
ligi kobiet. W druŜynie męskiej barw naszego klubu bronić będą: Andre-
asik Jacek , Kudłacz Henryk , Łukasik Sebastian , Nowak Grzegorz , 
Piekarczyk Adam , Podlasek Grzegorz i Prokuski Józef . Natomiast 
skład druŜyny dziewcząt przedstawia się następująco: Górka  Wioletta , 
Konica  Monika , Kuk  Dorota , Kurcz  Joanna , Nowak  Anna  i Tyrcha  
Barbara . 
 W dniach 21-22. 09. 96. druŜyny rozegrały pierw-
sze mecze. Debiutujące w rozgrywkach III ligi dziew-
czyny nie sprostały druŜynie GMKS „Zielonki” Kraków 
przegrywając 10:0. DruŜyna chłopców odniosła nato-
miast wysokie zwycięstwo z druŜyną LZS Szczurowa 
15:3. 
 O krótkiej historii naszego klubu i waŜniejszych 
osiągnięciach poinformujemy w następnym numerze. 

Stanisław Wójtowicz  

 TERMINARZ III LIGI-KOBIET UKS SMAR śOWA W TENISIE 
STOŁOWYM, I RUNDA (JESIEŃ ’96) 

Data DruŜyna gospodarzy DruŜyna gości M-ce rozgrywek Godz. 

21. 09. 96. UKS SmarŜowa GMKS Zielonki SP Brzostek 1200 

05. 10. 96. MKS Tarnovia UKS SmarŜowa Tarnów 1200 

19. 10. 96. UKS SmarŜowa OTS „139” Kraków SP Brzostek 1200 

26. 10. 96. MKS „Radość” II Gorlice UKS SmarŜowa Gorlice 1200 

11. 11. 96. UKS SmarŜowa KS „Bronowianka” Kraków SP Brzostek 1200 

23. 11. 96. UKS SmarŜowa UKS Rude Rysie SP Brzostek 1200 

07. 12. 96. TS „Tramwaj” Kraków UKS SmarŜowa Kraków 1200 

14. 12. 96. UKS SmarŜowa KS „Gorce” Nowy Targ SP Brzostek 1200 

21. 12. 96. SKS „Start” II Nowy Sącz UKS SmarŜowa Nowy Sącz 1200 

04. 01. 97. UKS SmarŜowa LKS „Harnaś” Tymbark SP Brzostek 1200 

11. 01. 97. UKS SP - 1 Tarnów UKS SmarŜowa Tarnów 1200 

TERMINARZ LIGI OKRĘGOWEJ-MĘśCZYZN UKS SMARśOWA 
 W TENISIE STOŁOWYM, I RUNDA (JESIEŃ ’96) 

Data DruŜyna gospodarzy DruŜyna gości M-ce rozgrywek Godz. 

22. 09. 96. LZS Szczurowa UKS SmarŜowa Szczurowa 1100 

06. 10. 96. UKS SmarŜowa LZS Vocovia II SP Brzostek 1100 

27. 10. 96. LZS Szczepanów UKS SmarŜowa Szczepanów 1100 

03. 11. 96. UKS SmarŜowa LZS Vocovia I SP Brzostek 1100 

10. 11. 96. LKS Brzostek II UKS SmarŜowa GOK Jodłowa 1100 

24. 11. 96. LZS Novi Jodłówka I UKS SmarŜowa Jodłówka 1100 

05. 01. 97. UKS SmarŜowa LZS Biała Lubaszowa SP Brzostek 1100 

12. 01. 97 UKS Olimpia Wojnicz UKS SmarŜowa Wojnicz 1100 

18. 01. 97 UKS SmarŜowa LZS Iva Iwkowa SP Brzostek 1500 

19. 01. 97 UKS Dęborzyn UKS SmarŜowa GOK Jodłowa 1100 

26. 01. 97 UKS SmarŜowa LZS Novi Jodłówka II SP Brzostek 1100 

 
 
 
 

 sezonie 1996/97 młodzi piłkarze grać 
będą w grupie trampkarzy starszych. 

Obecnie zespół składa się z 17 graczy. 
Dotychczas rozegrano 3 mecze. 
Orzeł Dębno - Brzostek 2 : 4, Zbylitowska 
Góra - Brzostek 1 : 9, Mikołajowice - Brzo- 

stek 1 : 3. W dwóch spotkaniach 
druŜyna otrzymała punkty walkowe-
rem. Bramki strzelali: Juszkie-
wicz Marcin  - 7, Potrzeba Mate-
usz  - 6, Piątek Piotr  - 2, Zyguła 
Piotr  - 1. 

o tej pory druŜyna seniorów rozegrała 9 
meczy z następującymi rezultatami: 

Brzostowianka  -  Mędrzechów  3:3,  Brzo-

stowianka - Rzemieślnik 1:3, Tarnowiec - 
Brzostowianka 2:8, Brzsot.owianka - Nago-
szyn 4:1, N. Jastrząbka - Brzostowianka. 0:5, 
Brzostowianka - Orzeł 6:0, Parkosz - Brzo-
stowianka 0:2. Po tym meczu, 15 września z 
prowadzenia zrezygnował dotychczasowy 
druŜyny opiekun W. Wojnarowski. Brzosto-
wianka - Zgórsko 2:2, Czarnovia - Brzosto-
wianka 1:1.

W 

 

W 

W 
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Piłka no Ŝna   
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SKLEP „QUO VADIS” 

 

ZAPRASZAMY  
dni powszednie od 800 - 1500 

niedziele i święta od 800 - 1200 

Brzostek  (budynek starej wikarówki) 

 

 

UWAGA ! 
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
wiada. Publikując materiał nadesłany 
redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść, która moŜe być sprzeczna  
z naszymi poglądami. Korespondencji 
i materiałów nie zamawianych nie 
zwracamy! 
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⇒ Kłam, kłam, a z kłamstwa coś zostanie. 

⇒ Bóg widzi - czas ucieka - śmierć goni - 
sąd czeka. 

⇒ Bardziej przemijają rzeczy niŜ czas. 

⇒ Mędrzec powinien być bez skazy. 
⇒ KaŜde pokolenie ma swoich mędrców. 

 

MYŚLI TAKIE SOBIE 

Zakład Produkcyjno 
-handlowo-usługowy   

„ WOJ - MET”   
Brzeźnica 465 k/D ębicy   

oferuje:  
1. Okucia piecowe - chromoniklowe, 

niklowe, czarne,  
⇒ piekarniki  
⇒ ramy  
⇒ drzwiczki piecowe, kuchenne  
⇒ zasuwy piecowe  
⇒ lufciki  
⇒ drzwiczki kominowe  
⇒ ruszta kuchenne Ŝeliwne  
⇒ okapy kuchenne: białe, beŜowe, 

czerwone  
⇒ płyty kuchenne Ŝeliwne i stalowe  

2. Kafle piecowe grzewcze w szero-
kim asortymencie.  

Wystawiamy faktury VAT   

Adres:  
ZPHU „WOJ - MET”  
39-207 Brzeźnica 465  k/Dębicy  
tel. (0-14) 773-357   

R e k l a m a  p ł a t n a  

 

� dewocjonalia 

� obrazy 

� ksiąŜki 

� świece 

� znicze  

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMFORTOWE PRZEWOZY 
WYCIECZKI, WCZASY 

WYNAJEM AUTOKARÓW  
SERWIS AUTOKAROWY  

Zapraszamy do: NIEMIEC , FRANCJI, 
HOLANDII , W. BRYTANII , WŁOCH, 
SZWAJCARII, GRECJI, HISZPANII  

 

FIRMA PRZEWOZOWA  

HALTRANS  

 

33-125 BRZOSTEK 351 

���� (0-14) 830-122 


