
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Przedstawione na fotografii po-
wozy, to tylko część kolekcji starych powozów, sanek i uprzęży pana Ada-
ma Latoszka, nowego mieszkańca wsi Klecie. Niektóre z jego eksponatów 
mają ponad sto lat lub niewiele mniej. Wszystkie zostały zakupione od rol-
ników z okolic Jasia i Brzostku. Można je oglądać z drogi lub poprosić o 
oprowadzenie gospodarza.
 Kiedy z powodu sprzeciwu niektórych sąsiadów nie mógł on w zakupio-
nym budynku rozpocząć działalności gospodarczej, postanowił wyremon-
tować go i przebudować na dom mieszkalny. Wokół budynku umieścił swo-
je zbiory. Dzięki temu nasza gmina wzbogaciła się o jeszcze jedną atrakcję, 
zarówno dla mieszkańców jaki i turystów.

Jednak 
jawne!
Od pierwszego pisma skie-

rowanego do gazety w 
sprawie wynagrodzenia najwyż-
szych władz gminnych minął 
pond rok. Dopiero teraz może-
my wypełnić uchwałę zebrania 
wiejskiego. Te starania warte są 
przedstawienia i analizy.
21.06.96 r. - Zebranie wiejskie 
uchwałą zobowiązuje Redakcję 
„Wiadomości Brzosteckich” do 
zapytania i umieszczenia w ga-
zecie wysokości wynagrodzeń 
niektórych pracowników Urzę-
du Gminy. 
24.07.96 r. Wystąpienie gazety 
do skarbnika gminy o podanie 
wynagrodzeń wójta, zastępcy 
wójta, członków zarządu i sekre-
tarza gminy.
	

(Dokończenie na str. 6)
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Wyniki głosowania w referendum konstytucyjnym 
- 25.05.1997 r. na terenie gminy Brzostek

Obwód 
głosowania

Ilość upra-
wnionych do 
głosowania

Frekwen 
cja w%

Liczba 
wydanych 

kart

Liczba 
oddanych 
ważnych 

kart

Głosy nie-
ważne

Głosy 
ważne 
„tak”

%
Głosy 
ważne 
„nie”

%

Brzostek 2083 51,20 1067 1065 18 347 33,15 700 66,85
Bukowa 405 43,70 177 177 3 40 22,98 134 77,02
Głobikówka 290 47,50 138 138 2 21 15,44 115 84,81
Gorzejowa 532 39,09 208 208 7 40 19,90 161 80,10
Grudna G. 753 59,90 448 448 11 57 13,04 380 86,96
Januszkowice 936 57,10 535 535 9 79 15,02 447 84,98
Kamienica D. 364 51,60 188 188 6 51 28,02 131 71,98
Kamienica G. 729 48,60 355 355 9 68 19,65 278 80,35
Nawsie B. 1066 37,14 396 395 14 110 28,87 271 71,13
Przeczyca 780 48,80 381 381 12 77 20,87 292 79,13
Siedliska B. 1055 55,90 590 590 24 86 15,19 480 84,81
Ogółem 8993 49,85 4483 4480 115 976 22,35 3389 77,64

Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 1996 r.
Powszechny Spis Rolny na terenie na-
szej  gminy Brzostek przeprowadzono 
w 2 652 gospodarstwach,
ogólna powierzchnia     9405 ha
z tego użytki rolne     7460 ha
w tym : grunty orne     5619 ha
       sady       50 ha
       łąki       789 ha
       pastwiska     l002 ha
       lasy       l282 ha
       pozostałe      663 ha
  Struktura gospodarstw w użytkach 
rolnych przedstawia się następująco:
wielkość w ha ilość gospodarstw
    do l     536
    1-2     519
    2-5     1208
    5-7     288
    7-10     88
    10-15     11
   powyżej 15    2
  Średnia powierzchnia użytków rol-
nych przypadająca na gospodarstwo 
wyniosła 4,3 ha, w województwie 
wartość ta wynosi 4, l ha.
  Pod poszczególne uprawy przezna-
czono następujące powierzchnie:
  zboża      3 063 ha
  kukurydza    132 ha
  strączkowe    13 ha
  ziemniaki    l 018 ha
  przemysłowe   84 ha
  pastewne    891 ha
  pozostałe    86 ha
Stan hodowli (w sztukach) przedsta-
wia się następująco:
  bydło      5 137
  trzoda     6 206

  owce      153
  konie      954
  kozy      149
  drób      31589
  króliki     l 151
 Bardzo skromnie przedstawia się ilość 
sprzętu rolniczego:
  ciągniki        884
  sam. osobowe      971
  sam. towarowo-osobowe  52
  sam. ciężarowe     25
  przyczepy       12
  kombajny zbożowe    25
  kombajny ziemniaczane  l
  kombajny buraczane    4
  rozsiewacze nawozów   49
  rozrzutniki       95
  kosiarki        214
  kopaczki       115
  sadzarki        193
  opryskiwacze      113
 Stan zaopatrzenia w wodę również nie 
przedstawia się imponująco. Z wodo-
ciągu publicznego zaopatrywanych 
jest 225 gospodarstw, z wodociągów 
zagrodowych 1 906. Ze studni korzy-
sta się w 472 gospodarstwach. W 26 
gospodarstwach rolnych okresowo 
woda jest dowożona.
  Bardzo mała jest liczba gospo-
darstw skanalizowanych. Urządzenia 
kanalizacyjne znajdują się tylko w 32 
gospodarstwach. Własne szambo po-
siada 1810 gospodarstw, a 761 funk-
cjonuje bez szamb. Tylko 250 gospo-
darstw tj. 9% wszystkich gospodarstw 
korzysta z wysypiska śmieci.
Z sieci gazociągowej korzysta 1940 

gospodarstw tj. 73%, z butli gazo-
wych 192, nie korzysta się z gazu w 
18% gospodarstw tj. w 471.
  W 2 646 gospodarstwach domo-
wych mieszka 11 463 osoby. Śred-
nia zaludnienia wynosi 4,33, w woj. 
4,18. W wieku przedprodukcyjnym 
jest 3 437 osób, w wieku produkcyj-
nym 6 074, a poprodukcyjnym l 952. 
Wykształcenie wyższe posiada tylko 
1,5% społeczności czyli 1,5%.
W gospodarstwach pracuje ogółem 7 
294 osoby z czego wyłącznie w gosp. 
5 330 osób tj. 73%.
  Utrzymanie gospodarstw domo-
wych przedstawia się następująco. Z 
rolnictwa utrzymywanych jest 605 
gospodarstw 23%, z pracy poza rol-
nictwem 936, tj. 35%. l 102 tj. 42% 
gospodarstw utrzymuje się z nieza-
robkowych źródeł (np. renta).
  Porównanie niektórych wielkości 
na 100 ha użytków rolnych w stosun-
ku gmina - średnia wojewódzka.
 

gmina 
Brzostek

województwo 
tarnowskie

liczba osób 72,4 67,8
bydło 68,9 52,2
krowy 41,1 32,4
trzoda 83,2 81,4
lochy 9,4 7,2
drób 474,2 649
na ciągnik 
przypada 8,4 ha 8,5 ha

material opracowany wg. danych UG
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Z prac Rady Gminy
Jednym z ważniejszych punktów obrad w czasie sesji Rady Gmi-

ny w dniu 30 czerwca 1997 r. było przyjęcie uchwał umożliwia-
jących realizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w Gminach.
  Ustalono stawki opłat za usługi świadczone w zakresie usuwa-
nia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych na rzecz:
1)właścicieli nieruchomości - 1,50 zł, miesięcznie od każdego go-

spodarstwa domowego, 
2) właścicieli sklepów i zakładów gastronomicznych - 6,00 zł mie-

sięcznie od lokalu,
3)pozostałych podmiotów gospodarczych - 3,00 zł miesięcznie.
  Pobór opłat zarządza się w formie inkasa w okresach kwartal-
nych w terminie poboru podatku rolnego. Inkasentami opłat wyzna-
czono sołtysów wsi. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi 
Gminy, a wchodzi ona w życie z dniem 1.07.97 r.
  Jednocześnie przyjęto uchwałę w sprawie szczegółowych za-
sad utrzymania czystości i porządku w gminie. Poniżej znajdują się 
niektóre z jej zapisów.
  Pojęcie odpady komunalne należy rozumieć jako stałe i ciekłe 
odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach 
użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym nieczystości gro-
madzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojaz-
dów mechanicznych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów 
niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej i zakładów wetery-
naryjnych.
  Właściciele nieruchomości powinni utrzymywać porządek w 
nieruchomościach oraz starać się o estetyczny wygląd budynków i 
ich otoczenia, upiększać je zielenią i ukwiecaniem, uprzątać teren 
nieruchomości i pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użyt-
ku mieszkańców z zanieczyszczeń i nieprzydatnych przedmiotów 
wytwarzających nieporządek.
  Zarząd Gminy będzie organizować okresowe konkursy inspiru-
jące podnoszenie stanu czystości i porządku, ładu i wyglądu este-
tycznego nieruchomości.
  Teren nieruchomości powinien być w miarę potrzeby sprzątany, 
utwardzone części terenu oraz chodniki położone wzdłuż nierucho-
mości powinny być zamiatane, ponadto właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do oczyszczania chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości ze śniegu i lodu.
  Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 
może być dokonywane wyłącznie w miejscach na ten cel wyzna-
czonych zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu i pozwolenia na budowę lub w zbiorczych 
kontenerach przeznaczonych do gromadzenia odpadów z zespołu 
nieruchomości.
  Odpady stałe należy gromadzić w szczelnych i zamkniętych 
zbiornikach przenośnych, kontenerach lub w szczelnych i związa-
nych workach. Właściciel nieruchomości dokonuje doboru rodzaju 
zbiorników na odpady w uzgodnieniu z uprawnionym podmiotem, 
któremu zlecił wywóz odpadów.
  Zarząd Gminy będzie popierać zorganizowaną selektywną 
zbiórkę odpadów użytecznych przez podmioty zapewniające usta-
wienie w wyznaczonych miejscach zbiorników do selektywnej ich 
zbiórki.
  W nieruchomościach nie przyłączonych do kanalizacji komunal-
nej odpady ciekłe powinny być gromadzone w zbiornikach (szam-
bach) wykonywanych i użytkowanych w sposób uniemożliwiający 
przenikanie ich zawartości do ziemi.
  Komunalne odpady ciekłe są usuwane przez uprawnione pod-
mioty na zlecenie właściciela nieruchomości. Dopuszcza się wy-
wóz odpadów komunalnych z nieruchomości przez właściciela 
nieruchomości własnymi środkami po uprzednim uzgodnieniu z 
administratorem wysypiska komunalnego.
  Właściciele nieruchomości na żądanie upoważnionego przed-
stawiciela Zarządu gminy zobowiązani są do okazania dowodów 
dokonywania wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości 
przez uprawniony podmiot lub dowodu uiszczenia opłaty za przyję-
cie odpadów na składowisko komunalne.
  Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe zobowiąza-

ne są do opieki nad nimi wykluczającej zagrożenie lub uciążliwość 
dla ludzi albo zanieczyszczanie przez nie pomieszczeń i miejsc 
użyteczności publicznej. Osoby nadzorujące psy są zobowiąza-
ne do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń z terenów prze-
znaczonych do publicznego użytku spowodowanych odchodami 
psów.
  Naruszenie przepisów uchwały podlega karom przewidzia¬nym 
w art. 77,117 i 145 Kodeksu wykroczeń.
	 	Te	pierwsze	kroki	robione	w	stronę	ochrony	środowiska	mogą	
cieszyć,	choć	nie	zadawalają	wszystkich.	Według	Zarządu	ustalo-
ne	 opłaty	 nie	 pokryją	 faktycznych	 kosztów	wywozu	 nieczystości.	
Faktyczna	stawka	winna	wynosić	2,5	zł.	Te	niskie	opłaty	mają	za-
chęcić	mieszkańców	do	dbałości	o	czystość.	W	uchwale,	która	nie	
do	końca	 jest	spójna,	zabrakło	przepisu	postulowanego	na	orga-
nizowanych	wcześniej	przez	Zarząd	konsultacjach	nad	projektem	
uchwały	o	nałożeniu	obowiązku	na	wszystkich	właścicieli	sklepów	
spożywczych	posiadania,	w	wypadku	Brzostku	 jednakowych,	ko-
szy	na	śmieci.	Innym	postulatem	było	zwiększenie	ilości	kontene-
rów	i	ułatwienie	dostępności	do	nich	wszystkim	mieszkańcom.	Wójt	
stwierdził,	że	 jeszcze	w	 tym	roku	dokupione	zostanie	10	nowych	
kontenerów.
  Wiele kontrowersji wzbudził projekt uchwały, która wprowadza-
łaby przepis, iż po zawieszeniu przez Zarząd sołtysa tylko Zarząd 
posiadałby prawo zwołania zebrania wiejskiego, które rozstrzyga-
łoby postawione sołtysowi przez Zarząd zarzuty. Proponowana 
zmiana nie określała terminu zwołania zebrania wiejskiego. Takie 
rozwjązanie mogłoby doprowadzić, przy założeniu złej woli, do sy-
tuacji, w której wieś „rządzona” byłaby przez Zarząd. Co w żaden 
sposób nie przystaje do głoszonych powszechnie idei samorząd-
ności wsi i obowiązującego prawa. Ponadto wprowadzenie pro-
ponowanej zmiany doprowadziłoby do sprzeczności z paragrafem 
9 Statutu Wsi, który daje prawo zwołania zebrania również innym 
podmiotom, radnemu lub grupie 20 mieszkańców. Po dyskusji po-
stanowiono powtórnie rozpatrzeć projekt na następnej sesji. Po raz 
kolejny na sesji zabrakło radcy prawnego i niezbyt dokładnego, pod 
względem prawnym, przygotowania uchwały.
  Pani skarbnik poinformowała o podwyższeniu o 100 tyś. zł 
udziałów gminy w spółce telefonicznej. Obecnie prace telefoniza-
cyjne prowadzone są na terenie kilku wsi. Wg słów wójta cała gmi-
na ma być przyłączona do nowego systemu w przyszłym roku.
Głos zabrała przedstawicielka ODR w Tarnowie, a zarazern czło-
nek Tarnowskiej Izby Rolniczej Zofia Skórska, która starała się po-
informować radnych o prywatyzacji cukrowni w Ropczycach i spo-
sobach uzyskania akcji przez związanych z cukrownia plantatorów. 
Niestety problem ten nie zainteresował radnych.

U.	W.

Co piszą inni?
NOWINY 30 czerwca 1997 r.

Wójt policzył kości sołtysa
 W stolicy gminy Brzostek doszło do walki fizycz-
nej w aparacie władzy. Wójt naruszył nietykalność 
cielesną sołtysa wsi Brzostek; sprawa trafiła do Sądu 
Rejonowego w Dębicy.
 Zmagania fizyczne odbyły się 20 lutego 1997 r. w ga-
binecie wójta i w sekretariacie (...)
 27 czerwca przed Sądem Rejonowym doszło do for-
malnego pojednania - wójt uznał swoja winę, podał rękę 
sołtysowi i przeprosił. W tej sytuacji oskarżyciel odstą-
pił od oskarżenia, zaś sąd umorzył postępowanie.’
 Po rozprawie, wychodząc z sali, wójt machnął ręką i 
rzekł: - To są wszyscy glupole.
(...) Dziś w Brzostku odbywa się posiedzenie Rady 
Gminy.
(...) W porządku dnia nie ma punktu obejmującego spra-
wę - jakie sankcje dotkną wójta, który dopuścił się czy-
nu dyskwalifikującego w opinii środowiska, np. pobił 
sołtysa, aczkolwiek osłabienie organizmu sołtysa nie 
trwało ponad dni siedem.

A. Warzocha
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Marszałek Piłsudski chciał zrezygnować
14 maja 1920 r. Armia Czerwona 

ruszyła w kierunku Mińska, 
zmuszając tym do odwrotu nieliczne 
polskie siły1. Utworzona pośpiesznie 
armia rezerwowa dowodzona przez 
gen. Sosnkowskiego zdołała tylko na 
kilka tygodni powstrzymać impet so-
wieckiego uderzenia.
 Tymczasem na front ukraiński do-
tarła Konna Armia Budionnego. Jej 
gwałtowny atak zdezorganizował 
polską obronę. Generał Rydz-Śmigły 
został zmuszony do wycofania się z 
Kijowa. Nie powiodła się także próba 
podjęcia przez gen. J. Romera pobicia 
Budionnego pod Zwialilem. Kozacy z 
Armii Konnej przystąpili do krwawej 
pacyfikacji Ukrainy, znęcając się nad 
ludnością cywilną, mordując jeńców, 
paląc wsie, osiedla i szpitale.
 W obliczu tych wydarzeń rząd pre-
miera Skulskiego podał się do dymi-
sji. Utworzono wówczas tzw. rząd 
pozaparlamentarny z W. Grabskim na 
czele. 30 czerwca premier W. Grabski 
wygłosił w sejmie expose, w którym 
przedstawił projekt skupienia władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i woj-
skowej w jednej instytucji pod nazwą 
Rada Obrony Państwa. 3 lipca ROP 
wydał odezwę do społeczeństwa, 
wzywając do zdyscyplinowania i 
ofiarności na rzecz „Obrony niepod-
ległości”. Rząd Grabskiego szukał 
pomocy zewnętrznej. W tym celu 
zwrócono się z apelem do mocarstw 
zachodnich, które pertraktowały na 
konferencji w Spa. Ustępstwa rządu 
w Spa, które dotyczyły uznania gra-
nicy wschodniej na linii Curzona2, 
Wilna w granicach Litwy i kilka in-
nych, doprowadziły 24 VII 1920 r. do 
upadku rządu W. Grabskiego. W tym 
samym dniu powołano do życia rząd 
z Wincentym Witosem na czele.
 9 dni wcześniej Sejm, w obliczu 
niebezpieczeństwa utraty niepodle-
głości uchwalił „Ustawę o wykona-
niu reformy rolnej”. W tej ciężkiej 
sytuacji polityczno-wojskowej, nowy 
rząd mający poparcie w PSL „Piast”, 
PPS, NPR, ChD, PSL „Wyzwolenie”, 
ZLN, PSL „Lewicy” miał naprędce 
organizować obronę stolicy i całego 
kraju. Premier rządu W. Witos dosko-
nale zdawał sobie sprawę z powagi i 
niebezpieczeństwa chwili. Doskonale 
był poinformowany o tym, że d-ca 
frontu zachodniego M. Tuchaczewski, 
23 lipca otrzymał dyrektywę polega-
jącą na zajęciu Warszawy nie później 
jak 12 sierpnia. Tymczasem rząd Wi-
tosa opanował sytuację w kraju. Tak 
sytuację rządu określił sam premier 
„Rząd wytrwał na posterunku. Nie 
uległ podszeptom i namowom swoich 
i obcych lecz pozostał w Warszawie, 
i w najkrytyczniejszym nawet mo-

mencie nie opuścił stolicy. Wierzył 
niezłomnie, że naród gdy swoje siły 
rzuci na szalę - zwycięży. Premier W. 
Witos, 30 lipca 1920 r. wydał odezwę 
pt. „Odezwa Premiera Wincentego 
Witosa do Chłopów”, w której wzy-
wa wszystkich zdolnych do służby 
wojskowej do natychmiastowego za-
ciągnięcia się do wojska, obrony nie-
podległości Polski. Posłuchali polscy 
chłopi swojego przywódcy i natych-
miast zaciągnęli się do wojska w sile 
ponad 100 tysięcy. Naczelny Wódz J. 
Piłsudski 6 sierpnia 1920 r. wydał roz-
kaz do przegrupowania wojska celem 
przegrupowania wojska celem przy-
gotowania kontrofensywy polskiej. 
Plan przewidywał podział frontu na 
trzy odcinki. Główny ciężar obrony 
stolicy przerzucono na dowodzony 
przez gen. J. Hellera, front północ-
ny. Front południowy miał utrzymać 
Galicję Wschodnią. Naczelny Wódz 
J. Piłsudski w beznadziejnej sytuacji 
obronnej stolicy, naprędce zmobili-
zował do wojska chłopów i robotni-
ków. Niespodziewanie 12 VIII 1920 
r. zjawił się u premiera W. Witosa i 
wręczył mu „List rezygnacyjny ze 
stanowiska Naczelnika Państwa i 
wodza wojsk polskich”. Powody i 
przyczyny - pisał -które mnie do tego 
kroku skłoniły są następujące.
 Już na jednym z posiedzeń ROP, 
miałem zaszczyt wypowiedzieć jeden 
z najbardziej zasadniczych powodów. 
Sytuacja, w której znalazła się Polska 
wymaga wzmocnienia poczucia od-
powiedzialności, a przeciętna opinia 
słusznie żądać musi i coraz natarczy-
wiej żądać będzie, aby ta odpowie-
dzialność nie była czczym frazesem 
tylko, lecz zupełnie realną rzeczą. 
Sądzę, że jestem odpowiedzialny za-
równo za sławę i siłę Polski w dobie 
poprzedniej jak i za bezsiłę oraz upo-
korzenie teraźniejsze.
 Byłem i jestem stronnikiem wojny 
z bolszewikami dlatego, że nie widzę 
zupełnie gwarancji, aby te czy inne 
umowy czy traktaty były przez nich 
dotrzymane.
 Premier W. Witos był zaskoczony 
takim obrotem sprawy. Z chłopskim 
uporem przyjął list od J. Piłsudskie-
go, głęboko go chowając, ale dymisji 
nie przyjął, polecając mu pełnić obo-
wiązki Naczelnego Wodza w wojnie z 
wojskami sowieckimi. Witos widział 
bezsens zmiany naczelnego wodza, 
ale i chyba nie godził się z podany-
mi przez J. Piłsudskiego motywami. 
Mógł również być urażony ostatnim 
zdaniem sformułowanym w liście re-
zygnacyjnym. „W. Witos wierzył, że 
Bracia Chłopi, którzy poszli do szere-
gów walczących uratują państwo od 
upadku”.

 Tak też się stało. Przeprowadzo-
ny 14 - 15 VIII atak oddziałów so-
wieckich na wschodnie przedmieście 
Warszawy załamał się3. Poważne 
niebezpieczeństwo groziło natomiast 
na odcinku pomiędzy warszawą 
a granicą z Prusami Wschodnimi, 
gdzie V Armia gen. Sikorskiego to-
czyła bardzo ciężkie walki z oddzia-
łami sowieckimi, zmierzającymi do 
oskrzydlenia stolicy. Armie frontu 
północnego wykonały swoje zada-
nie utrzymując główną linię obrony. 
16 VIII znad rzeki Wieprz ruszyła 
ofensywa polska na tyły skoncentro-
wanych pod Warszawą armii sowiec-
kich. Część wojsk sowieckich została 
odcięta i 26 VIII przekroczyła granicę 
Prus Wschodnich, a reszta odstąpiła 
na wschód.
 Mieczysław Kabał - szef sztabu 
Komendy Okręgu VI Batalionów 
Chłopskich, tak określił stanowi-
sko W. Witosa w 1920 r. „Wprost z 
pola przybywa do stolicy Warszawy 
w roku 1920 i staje na czele Rządu 
Obrony Narodowej. Kiedy byt na-
rodowy, niepodległej rodzącej się w 
morzu krwi Ojczyzny zostaje zagro-
żony On stara się jej bronić z Brać-
mi Chłopami. Na jego wezwanie 
100 000 chłopów staje ochotniczo w 
szeregach armii polskiej. Gruntuje i 
utrwala zręby i gmach Rzeczpospo-
litej, bo Polska ma trwać wiecznie”. 
Natomiast sam W. Witos tak wspomi-
nał rok 1920. „Do Was więc Bracia 
Chłopi zwróciłem się z wezwaniem i 
apelem abyście szli do szeregów i ra-
towali Państwo przed upadkiem. Kraj 
od zalewu barbarzyństwa i anarchii. 
Naród od hańby. Byście choćby naj-
większymi ofiarami okupili wolność 
i równe prawa w Ojczyźnie.

dr Czesław Sterkowicz 
Tarnów

________________
1 wojna polsko-radziecka 1919-20, 

konflikt zbrojny między Polską a 
Rosyjską FSRR, którego przedmio-
tem były wschodnie obszary przed-
rozbiorowej Rzeczpospolitej.

2 linia Curzona, projekt wschodniej 
granicy Polski, zaproponowany 
przez bryt. ministra G. N. Curzona, 
jako podstawa rozejmu poi.-radź.

3 bitwa warszawska, decydująca bitwa 
w wojnie pol.-radz. Zwycięstwa w 
bitwach warszawskiej i niemeńskiej 
uratowały niepodległość Polski, za-
trzymały też pochód rewolucji bol-
szewickiej, decydując o losach Euro-
py („osiemnasta decy¬dująca bitwa 
w dziejach świata)
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Porządek i bezpieczeństwo pu-
bliczne to problem zawsze i wszę-

dzie aktualny. Każdy człowiek chce 
żyć i pracować spokojnie. Poczucie 
bezpieczeństwa obywateli zależy od 
wielu czynników obiektywnych i su-
biektywnych. Do 1989 roku poziom 
przestępczości w Polsce plasował nas 
wśród krajów o średnim, lub mniej 
niż średnim zagrożeniu. Współczyn-
nik przestępstw wynosił 1000-1500, 
podczas gdy w innych krajach eu-
ropejskich około 4000-8000, prze-
stępstw na 100 tyś. mieszkańców.
 Gdy w 1990 roku przestępczość 
wzrosła o ponad 60%, nie mogło to 
pozostać bez wpływu na poczucie 
bezpieczeństwa. Dalszy wzrost prze-
stępczości nie był już wprawdzie sko-
kowy, ale systematyczny aż do 1955 
roku, kiedy zahamowano tę tenden-
cję. Oczywiście, moim zdaniem na 
poczucie bezpieczeństwa znacznie 
większy wpływ ma struktura prze-
stępczości, a ta w ciągu ostatnich 6 lat 
uległa zasadniczym zmianom na gor-
sze. Wzrosła liczba zabójstw, rozbo-
jów, a przede wszystkim przestępstw 
z użyciem broni. Pojawiły się akty 
terroru kryminalnego, przestępczość 
zorganizowana. Często przecięt-
ny Polak słysząc 
o tych nowych, 
groźnych zjawi-
skach, kształtuje 
swoje poczucie 
bezpieczeństwa.
 Gminę Brzostek 
nie ominęły rów-
nież te zjawiska, 
chociaż w daleko 
mniejszym stopniu. Przypomnę, że 
na przestrzeni ostatnich lat byliśmy 
wstrząśnięci okrutnym morderstwem 
matki i dwójki dzieci, wieloma wy-
muszeniami rozbójniczymi, gdzie 
człowiek człowiekowi świadomie 
zadawał ból, aby wymusić niedużą 
sumę pieniędzy lub inne dobra mate-
rialne niewielkiej wartości.
 W ostatnich latach zanotowaliśmy 
o wiele więcej kradzieży mienia niż 
przed rokiem 1989. Ponadto pojawiły 
się częściej na naszej mapie gminnej 
przestępstwa rzadko notowane wcze-
śniej.
 Do 1995 roku notowaliśmy wzrost 
przestępczości w naszej gminie. Rok 
1996 był pierwszym rokiem, gdzie 
wzrost ten został zahamowany, a 
nawet nastąpił spadek dynamiki. W 
roku tym zanotowano ogółem 84 
przestępstwa z czego wykryto spraw-
ców 76, co stanowi 90,5%. W rozbi-
ciu na kategorie stan ten przedstawia 
się następująco:
kradzież z włamaniem     24
kradzież mienia        18
kradzież samochodu      2
wymuszenie rozbójnicze    2
uszkodzenie ciała       8

przestępstwa drogowe     9
fałszerstwo          4
bójki             2
zagarnięcie mienia społecznego 2 
Reszta to przestępstwa przeciwko ro-
dzinie, opiece i wolności.
 Dla porównania w 1995 r. stwier-
dzono ogółem 92 przestępstwa z cze-
go wykryto 72, co stanowi 74,2%. Jak 
widać z przytoczonych liczb, ilość 
przestępstw stwierdzonych w 1996 r. 
zmniejszyła się w stosunku do 1995 
r., natomiast wzrosła wykrywalność. 
Przyczyn tego korzystnego zjawiska 
jest wiele m.in:
- coraz lepsze współdziałanie policji 
ze społeczeństwem w zakresie zwal-
czania  przestępczości i innych zja-
wisk kryminalnych,
- ujęcie na gorącym uczynku prze-
stępstwa kilku sprawców,
- dobre efekty pracy policyjnej zano-
towane w 1994 r., której efektem było 
skazanie na karę pozbawienia wol-
ności najbardziej groźnych i uciążli-
wych przestępców z terenu gminy.
 Sprawcy stwierdzonych prze-
stępstw w przeważającej części po-
chodzą z terenu naszej gminy i są to 
ludzie w różnych przedziałach wie-
kowych, ale dominują mężczyźni do 

lat 40. W grupie 60 sprawców prze-
stępstw 2 osoby to nieletni. W 1996 
r. do Kolegium d/s Wykroczeń przy 
Sądzie Rejonowym w Dębicy skie-
rowano 96 wniosków o ukaranie. W 
1995 r. takich wniosków skierowano 
71. Mandatami karnymi w ubiegłym 
roku ukarano 333 osoby na kwotę 9 
527 zł, natomiast w 1996 r. 277 osób 
na kwotę 3 340 zł. Pouczeń i upo-
mnień w 1996 r. zastosowano 1 260, a 
w 1995 r. 710. Policjanci Komisariatu 
w ubiegłym roku interweniowali 350 
razy, a w 1995 r. 372 razy.
 Niezależnie od wymienionych 
liczb policjanci komisariatu wyko-
nali setki różnego rodzaju czynności 
urzędowych mających wpływ na ład 
i porządek publiczny, a zleconych 
przez prokuratury, sądy, jednostki 
policji oraz urzędy administracji pań-
stwowej i samorządowej. Czas pracy 
policjantów był maksymalnie wyko-
rzystany na służby prewencyjne w 
miejscach publicznych.
 Liczby, które przedstawiłem nie 
obrazują całości zjawisk, które po-
wstały w analizowanym okresie, po-
nieważ zawsze istniała i istnieć bę-
dzie tzw. ciemna liczba przestępstw 

i wykroczeń nie odnotowanych w 
statystykach. Powodów tego zjawi-
ska jest wiele między innymi utajona 
przestępczość, niechęć do zgłaszania 
tych zjawisk itp.
 Nasuwa się pytanie czy w naszej 
gminie jest bezpiecznie? Każdy ma 
prawo do własnej oceny tego zagad-
nienia. Zapraszamy do dyskusji na 
ten temat na łamach tej gazety, w cza-
sie zebrań wiejskich i innych zebrań 
publicznych.
 Ja uważam, że stan bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie 
gminy Brzostek systematycznie po-
prawia się i mogę go ocenić jako dość 
dobry. Powszechnie wiadomo, że stan 
liczebny policji musi ulec zwiększe-
niu, aby skuteczniej zwalczać zjawi-
ska społecznie niekorzystne, a to za-
leży od środków finansowych, które 
uwarunkowane są dobrym rozwojem 
gospodarczym.
 Wzrost liczebności policji nie jest 
jedynym czynnikiem, który spowo-
duje lepsze poczucie bezpieczeństwa 
obywateli. Moim zdaniem żadna po-
licja, nawet ta najlepiej wyposażona 
w środki techniczne niewiele będzie 
warta, jeżeli w swej służbie nie bę-
dzie ściśle współpracować ze spo-

łeczeństwem. W 
tym, celu opraco-
wany został w na-
szym komisariacie 
plan przedsięwzięć 
prewencyjnych w 
ramach progra-
mu „Bezpieczne 
Miasto”, a Rada 
Gminy w Brzostku 

przyjęła „Program przeciwdziałania 
zjawiskom alkoholizmu”.
 Głównym celem tych programów 
jest zaktywizowanie i skoordyno-
wanie działań społecznych na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa publiczne-
go, a tym samym ograniczenie prze-
stępczości. Zadań jest wiele, nie spo-
sób aby zostały one wykonane tylko 
przez policjantów, pomyślane są one 
również dla szerokiej grupy ludzi, 
którym porządek publiczny nie jest 
obojętny.
 Rozpatrując problem porządku 
publicznego nie można go skwito-
wać modnym ostatnio powiedzeniem 
„niech każdy robi swoje” i wymagać 
od policji realizacji wszystkich zadań 
zmierzających do poprawy bezpie-
czeństwa publicznego.
 W pełni podzielam pogląd, że nie 
można tylko policji obwiniać za prze-
stępstwa wynikłe z niewłaściwego 
zabezpieczenia mienia przez oby-
wateli, czy brak kultury spożywania 
napojów alkoholowych u niektórych 
osób, a są to czynniki kryminogenne.
 Ograniczanie tych czynników 
wpływa na zahamowanie przestęp-
czości.

Coraz bezpieczniej 
w naszej gminie
Komendant Komisariatu Policji kom. mgr Jan Łazowski
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26.07.96 r. - Zarząd zaprasza re-
dakcję na spotkanie, bez określe-
nia celu.
29.07.96 r. - Redaktor naczelny 
informuje zarząd, że czasopismo 
może reprezentować tylko Rada 
Czasopisma.
29.07.96 r. - W odpowiedzi na za-
pytanie o wynagrodzenie. Zarząd 
udowadnia, że zebranie wiejskie 
było nieważne, a redaktor naczel-
ny jest nieuprawniony do uzyska-
nia w/w danych. Podpisany z-ca 
wójta.
31.07.96 r. - Tym razem zarząd 
wzywa na dywanik Radę Sołecką. 
02.08.96 r. - Ponieważ zarząd od-
mawia udzielenia odpowiedzi o 
zarobkach tłumacząc się nieważ-
nością Zebrani Wiejskiego zwra-
cam się do sołtysa o udzielenie 
wyjaśnień dotyczących zwołania 
zebrania.
05.08.96 r. - Odpowiedź sołtysa, 
z której wynika, że twierdzenie o 
nieważności zebra-
nia jest spekulacją.
25.08.96 r. - Skarga 
Redaktora Naczel-
nego na odpowiedź 
z-cy wójta J. Kra-
jewskiego w prawie ujawnienia 
płac niektórych urzędników samo-
rządowych.
28.11.96 r. - Odpowiedź wójta na 
skargę, w której informuje on Sąd 
o nierzetelnościach i osobistych 
animozjach skarżącego.
21.01.96 r. - Rozprawa przed 
NSA w Krakowie. Skargę odrzu-
cono z powodu cyt. „jednakże 
uprawnienia związane z występo-
waniem przed NSA uzyskuje on 
(RN) do piero w momencie wyda-
nia prawomocnego postanowienia 
o wpisie do rejestru sądowego”. 
Skarga została wysłana 27.08.96 
r., a postanowienie 28.08.96 r.
22.01.97 r. - Ponowne zapytanie o 
wynagrodzenie.
24.07.97 r. - Zarząd zamiast od-
powiedzi prosi o cyt. „proszę o 
sprecyzowanie przedmiotu infor-
macji”. Podpisany wójt. 
28.01.97 r. - Redaktor precyzuje 
zapytanie i przesyła przykład jak 
robią to inne urzędy. 
03.02.97 r. - W odpowiedzi po-
informowano redaktora na jakiej 
podstawie   oblicza się wynagro-
dzenia i o tym, że poza wójtem inni 
nie wyrazili zgody „powołując się 

na ochronę dóbr osobistych”.
26.02.97 r. - ponowna skarga ga-
zety do NSA.
05.05.97 r. - Odpowiedź na skar-
gę udzielona przez z-cę wójta cyt. 
„strona przeciwna (wójt) wnosi 
o umorzenie postępowania. Uza-
sadnienie: Podjąłem decyzję o 
udzieleniu stronie skarżącej in-
formacji, której skarga dotyczy. 
05.05.97 r. - cyt. „W odpowiedzi 
na zapytanie Pani Redaktor z dnia 
22.01.97 r. ... informuję, co nastę-
puje.” Tu następuje podanie wyso-
kości wynagrodzeń. Co podamy w 
dalszej części. Pismo kończy się 
zdaniem „Proszę o opublikowanie 
w „Wiadomościach Brzosteckich” 
niniejszego pisma.
13.05.97 r. - NSA zwraca się do 
Redaktora naczelnego „Wiado-
mości Brzosteckich” o złożenie 
oświadczenia czy wobec treści na 
skargę strona skarżąca podtrzymu-
je swą skargę. 
20.05.97 r. - Odpowiedź Redak-

tora naczelnego - W związku z 
otrzymanym zapytaniem i dołą-
czoną odpowiedzią UG na skargę 
z dn.22.01.97 r., oraz ustnym za-
pewnieniem sekretarza UG, iż ga-
zeta otrzyma aktualne informacje 
dotyczące wynagrodzeń wymie-
nionych w skardze pracowników, 
postanawiam wycofać skargę, 
wierząc w dobre intencje UG i w 
celu odciążenia NSA.
21.05.97 r. - Zapytanie Redaktora 
o wynagrodzenie osób zatrudnio-
nych na stanowiskach kierowni-
czych za miesiąc kwiecień.
28.05.97 r. - Odpowiedź wójta 
cyt. „pobory za miesiąc grudzień 
były podane rzetelnie. (...) pod-
wyżki dla pracowników UG zo-
stały zaplanowane jednorazowo w 

skali całego roku do grudnia 1966 
r. i wyniosły 20% w stosunku do 
grudnia.
 Uzyskane informacje przedsta-
wimy w tabeli. Podane zostaną 
wynagrodzenia brutto, ten bowiem 
sposób stosowany jest powszech-
nie i najbardziej rzetelnie oddaje 
stan faktyczny
 Te roczne starania o tak oczywi-
stą sprawę dały różnorakie efekty. 
Pierwszy, oczywisty to podanie 
podatnikom informacji ile z ich 
podatków idzie na utrzymanie tyl-
ko niewielkiej części administracji 
oraz możliwość analizy wielkości 
płacy za pracę i jej faktycznych 
efektów.
 Inny wniosek to ten, że jeśli się 
wie, że ma się rację należy do niej 
dochodzić nawet gdyby trwało 
to rok. Dla pracowników gazety 
ważna jest świadomość, że znaleź-
li się w grupie tych mediów, które 
nie ulegają wpływom lub zastra-
szeniom i realizują swoje i innych 

prawo do informa-
cji.
 Zupełnie inną 
kwestią ważną dla 
obrazu urzędu jest 
sprawa opinii pra-

nych, których wydawanie należy 
do radcy prawnego UG. Całego 
postępowania (więc i kosztów 
również ze strony urzędu) można 
by uniknąć, gdyby nie czekano 
z decyzją na opinię NSA. Warto 
więc poszukać winnego u siebie.
 Moja prywatna satysfakcja jest 
może nieadekwatna do uczynio-
nych mi nieprzyjemności i pu-
blicznego nazywania mnie kłam-
cą. Faktem jest, że nikt za to mnie 
nie przeprosi, ale jak już kiedyś 
pisałam nie każdy jest mnie w sta-
nie obrazić. A racja jest po mojej 
i czytelników stronie. Kto tylko 
zwróci gazecie pieniądze poświę-
cone za rozprawy w NSA?

Urszula Wojnarowska

Imię i nazwisko, funkcja Wynagrodzenie  
za grudzień 96

Wynagrodzenie  
za kwiecien 97

Wójt Gminy J. Chmura 2 763,00 3 215,26
Z-ca Wójta J. Krajewski 1752,80 2103,36
Członek Zarządu 1/2 etatu J. Nykiel 658,80 790,56
Członek Zarządu 1/2 etatu A. Trychta 504,00 604,80
Sekretarz UG A. Ryndak 1 785,60
Sekretarz UG L. Pruchnik 1 631,00

Jednak jawne!
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INSTYTUCJE
830138 Auto Złom Komis     Brzostek
839655 Bar „Nad Stawem”     Klecie
830071 Hurtownia Mat. Budowlanych Zawadka B.
830705 DARO - PPHU       Kamienica D
830703 Inspektorat Ekspl. Wód   Skurowa
830688 Kółko Rolnicze       Januszkowice
830467 Kółko Rolnicze       Nawsie B.
830463 Lecznica Zwierząt     Brzostek
    -Wojnarowski Wiesław.
830687 Leśnictwo         Brzostek
830630 Nadzór Telekomunikacyjny Brzostek
830730 Parafia Rzymsko - Katolicka Brzostek
    (ks. Kazimierz Ostafiński)
830711 Posterunek Policji     Brzostek
830510 Rolnicza Spółdz. Produkcyjna Klecie
830684 Szkoła Podstawowa     Kamienica G
830689 Szkoła Podstawowa     Bukowa
830352 Szkoła Podstawowa     Nawsie B.
830690 Szkoła Podstawowa     Kamienica D
830387 Szkoła Podstawowa     Skurowa
830686 Szkoła Podstawowa     Przeczyca
830685 Tuczarnia Trzody Chlewnej Januszkowice
830609 Urząd Gminy       Kamienica G
830603 UG Dom Ludowy     Bączałka
830611 UG Dom Ludowy     Wola B.
830612 UG Dom Nauczyciela    Kamienica G
830725 Urząd Parafialny      Przeczyca
830513 Urząd Parafialny      Januszkowice
830476 Urząd Poczt.-Telekom.   Brzostek
830477 Urząd Pocztowy      Brzostek
830515 Usługowy Zakład Betoniarski Kamienica D
830488 Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Brzostek

TELEFONY MIESZKANIOWE
Bączałka

830534 Mirus Krystyna Bączałka 76
Brzostek

830489 Bejski Bronisław     Brzostek
830470 Fugiel Zofia       Brzostek
830620 Gajda Izabela      Brzostek 343
830729 Grygiel Bogusław    Brzostek 251
830627 Jamróz Bernard     Brzostek
830728 Kobak Andrzej      Brzostek 215
830636 Kowalczewska Jolanta  Brzostek
    lek. stomatolog
830727 Nowak Jacek       Brzostek
830516 Oprządek Edward     Brzostek 126
830695 Ostrowski Mariusz    Brzostek
830622 Piątek Zofia       Brzostek 325

830615 Potrzeba Krystyna    Brzostek
830621 Ras Zbigniew      Brzostek 116
830726 Rączka Barbara lek. stom. Brzostek 350/5
830506 Rozwadowska Jadwiga  Brzostek 319
830541 Ruchlewicz Andrzej    Brzostek 207
830723 Serwiński Józef     Brzostek
830724 Skórski Kazimierz    Brzostek
830709 Trojan Zofia       Brzostek
830719 Wojdyła Leopold     Brzostek 332

Gorzejowa
830696 Golec Kazimierz     Gorzejowa
830698 Kudłacz Jan       Gorzejowa 87
830602 Zdziarski Józef      Grzejowa 77

Januszkowice
830704 Zawiślak Władysław   Januszkowice 92

Kamienica Dolna
830536 Dziedzic Tadeusz Kamienica D.
830702 Nykiel Jan Kamienica D.
830697 Ptaszek Marian Kamienica D.

Kamienica Górna
830536 ks. Wątroba Adam    Kamienica G.

Klecie
830152 Baran Stefan       Klecie
830671  Bendkowska Ewa     Klecie
830714 Głowa Kazimierz     Klecie
830648 Korzeń Stanisław     Klecie
830656 Latoszek Adam      Klecie
830485 Pisarek Bogdan      Klecie
830485 Pisarek Bogdan      Klecie 118
830514 Podgórski Marek     Klecie
830514 Podgórski Stanisław   Klecie 52
830679 Sołtys Władysław     Klecie
830511 Woźniak Stanisław    Klecie
830681 Wójcik Janusz      Klecie
830669 Wypasek Artur      Klecie
830653 Żurowski Andrzej     Klecie

Nawsie Brzosteckie
830706 Baran Eugeniusz     Nawsie B. 29
830610 Fryc Kazimierz      Nawsie B.100
830388 Kawalec Krzysztof    Nawsie B.

Opacionka
830694 Mokrzycki Andrzej    Opacionka

Przeczyca
830699 Błazień Zofia       Przeczyca 64
830528 Łukasik Włodzimierz   Przeczyca 29

Skurowa
830619 Barbarzak Julian     Skurowa 71

Wola Brzostecka
830708 Gwiżdż Zofia      Wola B. 35
830707 Maziarka Helena     Wola B. 97
830710 Zastawny Franciszek   Wola B. 73
830533 Zięba Józef       Wola B. 78

Numery telefonów sieci 
telefonicznej w gminie

Brzostek (uzupełnienie)
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Dwie nieznane mi panie, jak się 
później okazało od kilku lat 

mieszkanki Brzostku, szły na spacer 
ku rzece ulicą 20-go Czerwca. Zapy-
tały mnie co się stało tego dnia, na tej 
ulicy, że tak ją nazwano. Opowiedzia-
łam im co wiem na ten temat. Potem 
uświadomiłam sobie, że jest wielu lu-
dzi w Brzostku, którzy tej historii nie 
znają. Ja już niestety jestem jedną z 
niewielu, którzy przeżyli te wydarze-
nia osobiście. We własnym rodzinnym 
domu zabili mi mojego brata. Posta-
nowiłam opisać ten dzień dla rodziny, 
dzieci a także dla tych, którzy będą 
chcieli poczytać dlaczego jedna z ulic 
Brzostku nosi taką właśnie nazwę.
 20 czerwca 1944 r. o godz. 5 rano 
byliśmy wszyscy już na nogach. Moja 
mama miała wówczas 67 lat, brat 33 
lata. W domu były jeszcze: bratowa, 
moja siostra Janina, ja i 
synek brata Władziu, który 
miał 3 lata i jeszcze spał. 
Wszyscy skupiliśmy się w 
kuchni, nie wychodziliśmy 
na pole bo tam słychać było 
strzały. Popatrzyliśmy przez okno na 
ulicę, którą żołnierze ukraińscy z kara-
binami w ręku, dowodzeni przez Niem-
ca prowadzili Władysława Kmiecika, 
który szedł z rękami do góry. Żołnie-
rzy ukraińskich łatwo było poznać po 
ich granatowych mundurach.
 Po kilku minutach po tym wyda-
rzeniu wpadł do naszego domu jeden 
Ukrainiec, drugi stanął przy wejścio-
wych drzwiach. Ten, który wszedł 
był to młodziutki chłopak z rękawa-
mi munduru podwiniętymi po łokcie, 
z karabinem w ręku i rewolwerem 
za pasem. Krzyknął dość dobrze po 
polsku „Tu są partyzanci!” Brat od-
powiedział mu, że nie ma tu nikogo 
tylko sami swoi. „Pasmatri!” Wyszli-
śmy wszyscy, oprócz mojej mamy, do 
sieni. Tu warto nadmienić, że był to 
duży drewniany dom, którego obecnie 
już nie ma, a na jego miejscu wybudo-
wany jest dom Sławomira Rączki. Nie 
było wówczas przedpokoi, nie mówiło 
się też korytarz. Była po prostu długa 
przez całą szerokość domu sień. Na 
końcu tej sieni był piec, wędzarnia, a 
dalej drzwi do kuchni. Mama słysząc 
ostre głosy wyjrzała za tej wędzarni. 
Żołnierz szybko strzelił do niej, ale 
kula utkwiła w wędzarni. Ukrainiec 
rzucił się do brata i mówi „Choć”. Brat 
ostatni raz objął nas wszystkich spoj-
rzeniem. Zapałki, które trzymał w ręku 
odrzucił od siebie i powiedział tylko 
„No”. Po kilku sekundach rozległ się 
strzał za ścianą. Wyleciałam z brato-
wą. Brat leżał zaraz za ścianą. Dostał 
kulę w plecy. Przeszyła go na wylot, z 
piersi buchała krew, pieniła się. Oczy 
miał szeroko otwarte. Morderca stał 
na ulicy uśmiechnięty, zadowolony z 

radością patrzył jak my darłyśmy wło-
sy z głowy i krzyczałyśmy „Stasiu nie 
odchodź, za co oni ci życie odebrali, 
nie zapieraj oczu.” Niestety, sameśmy 
mu te oczy zaparły. Że ten żołnierz do 
nas nie strzelał to już chyba cud Boski. 
Poszedł dalej. Zabił przez okno naszą 
sąsiadkę, Helenę Winiarską. Trafił ją 
w głowę. Mózg roztrzaskał się po ścia-
nach na oczach męża i 17-go syna.
 W następnym domu zabił Stefana 
Niemca. Kiedy wracał ja stałam w 
kuchni, na wprost okna i płakałam. 
Zobaczył mnie i ruchem ręki pokazał 
żebym podeszła bliżej. Obliczył, że 
stoję za daleko. Byłby mnie pocieszył 
kulką. Cofnęłam się do tyłu, usiadłam 
na progu i odmawiałam spowiedź 
powszechną. Byłam pewna, że przyj-
dzie jeszcze raz. Nie przyszedł. Jak 
już strzały ucichły, wojsko odjechało 

dopiero wtedy dowiedzieliśmy się o 
wszystkich wydarzeniach tego tra-
gicznego dnia.
 Ukraińscy żołnierze, pod dowódz-
twem niemieckim przyjechali na ob-
ławę. Zadaniem ich było wyzbierać 
wszystkich mężczyzn, których mieli 
na liście pod zarzutami: handel, nie-
legalny ubój zwierząt, partyzantka, 
pomoc partyzantom itd. Listę tą spo-
rządziło dwóch brzosteckich panów, 
Polaków. Było wtedy i tak, i to bardzo 
często.
 Zbierając tych, którzy byli na li-
ście zaglądnęli do okna gdzie kwate-
rowało niemieckie wojsko. Ukraińcy 
mieli obowiązek zgłosić swoją obła-
wę do dowództwa stacjonującego w 
Brzostku wojska. Nie dopełnili tego 
obowiązku. Niemcy byli w domu, w 
którym wówczas mieszkał Jasiu Zięba 
- fryzjer. Obecnie mieszkają tam panie 
Czekaj i Drapich. Po odejściu od okna 
Ukraińcy udali się przez ogród, na dół 
na dzisiejszą ulicę 20 czerwca. Oficer 
niemiecki myśląc, że to partyzanci wy-
szedł, stanął na górce i skierował kara-
bin maszynowy tam gdzie stali ukra-
ińscy żołnierze, pociągnął za spust i 
zranił 3 Ukraińców. Było to na wprost 
domu Państwa Stanclików (dziś R. 
Dziedzic). Ranni Ukraińcy powiedzie-
li, że to Polacy strzelali i padł rozkaz 
- za l Ukraińca 10 Polaków.
 Pierwsi zabici padli od granatów 
rzucanych przez okna. Pan Tadeusz 
Stanclik naczelnik poczty, jego pasierb 
Jan Tułecki (36), sędzia. Należy wspo-
mnieć, że Maria Stanclikowa więcej 
dzieci nie miała. Niedługo postradała 
zmysły.
 Potem żołnierze rozbiegli się po naj-

bliższych domach i zabili: Józefa Szy-
bista (57), Franciszka Szybowicza (43) 
ojca sześciorga dzieci, Karola Ziarno 
(64) i jego teścia Augusta Czaszykow-
skiego (77) w jednym domu (obecnie 
dom M. Drozda), Szymona Tułeckie-
go (69) (w domu zamieszkałym dzisiaj 
przez p. Wilka). Następni to ci, którzy 
już wspominałam: mój brat Stanisław 
Tokarz (34), Helena Winiarska (35) i 
Stefan Niemiec (43). W sumie zamor-
dowali na miejscu 11 osób. Pozostało 
pytanie dlaczego nie 30 jak brzmiał 
rozkaz? Prawdopodobnie oficer nie-
miecki, który zranił 3 Ukraińców, zo-
rientował się w sytuacji, zgłosił się do 
dowództwa tej bandy ukraińskiej. W 
wyniku tych działań wstrzymali zabi-
janie.
 Resztę mężczyzn, których mieli 
na liście doprowadzili do domu pani 

Wajdowej (obecnie Gol-
ców). Musieli leżeć tam na 
podłodze, z twarzą w dół. 
Żołnierze po nich chodzili, 
bili ich karabinami, gasili 
papierosy na ich ciałach. 

Znęcali się nad nimi przez całą dro-
gę do Jasła gdzie wywieźli: Antonie-
go Grygla, Kazimierza Koniecznego, 
Edwarda Koniecznego, Władysława 
Kmiecika, Bronisława Ziomka, Wła-
dysława Szpaka (który znalazł się w 
obozie, ale udało mu się szczęśliwie 
wrócić) tym udało się wrócić z Jasła 
po niedługim czasie. Nie wrócili już 
nigdy: Piotr Staniszewski (38), Jan 
Staniszewski (28), Henryk Grzebie-
niowski (23), Wojciech Sądecki (56), 
Józef Kmiecik (48), Franciszek Gry-
giel (42), Jan Juryś (37). Zostali roz-
strzelani w lesie. W Wawrzycach jest 
ich wspólny grób.
 Wracając do tych pomordowa-
nych na miejscu to w ten sam dzień 
otrzymaliśmy rozkaz pochowania 
ich. Oczywiście o trumnach nie było 
mowy. Zostali zawinięci w przeście-
radła, zawiezieni końmi na cmentarz i 
wrzuceni do grobów.
 Nie wiem kto nazwał tą ulicę 20-go 
Czerwca, ale ktokolwiek to był, miał 
dobry pomysł. Należało upamiętnić 
taką tragedię. Nie należy zapominać o 
takiej tragedii. Nie wolno zapominać 
o tych ludziach, którzy ponieśli śmierć 
taką samą jak żołnierze na polu walki.
 Wszyscy byli młodzi, osierocili wie-
le dzieci, które musiały przeżyć wiele 
nędzy. Przyszedł czas wysiedlenia. W 
Brzostku nie dało się żyć przez 6 mie-
sięcy. Musieliśmy uciekać. Kto sam 
nie uciekł został wysiedlony. Stało się 
to w zimie, a biedne matki-wdowy tu-
łały się po strychach, stodołach. Mało 
było takich, którzy zostali zaproszeni 
do ciepłej izby. (Od red. Projekt nazw 
ulic przygotował ks. Bogdan Stana-
szek)

Emilia Jamróz

Ulica 20-go Czerwca
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Na kogo będziemy głosować w wyborach parlamentarnych
Władysław Żabiński
sprawdzonym kandydatem do sena-
tu RP
Poseł Ziemi Tarnowskiej X, l i II ka-
dencji w latach 1989 -1997 
Władysław Żabiński - to oddany spra-
wom wsi i rolnictwa parlamentarzysta 
Ziemi Tarnowskiej. Twórca NSZZ Rl 
„Solidarność”. W latach 1989-1990 
Przewodniczący Komisji Jedności 
Ruchu Ludowego, Wybrany na Kon-
gres PSL.
Wybitny działacz PSL. 
To także uczciwy, sprawiedliwy; nie-
zwykły człowiek, dla którego wartości 
chrześcijańskie, ludowe i narodowe 
są podstawą drogi życiowej i dzia-
łalności społeczno-politycznej. Dla 
Żabińskiego pomoc w rozwiązywaniu 
problemów życiowych każdego czło-
wieka jest najważniejszą rzeczą.
Kandydat do Sejmu RP z listy Unii 
Pracy

Czesław Sterkowicz
autor artykułów historycznych 
w „Wiadomościach Brzostec-
kich” dr nauk humanistycznych. 
Autor wielu publikacji z zakre-
su historii najnowszej m.in.: 
„Szkolnictwo jawne i tajne w 
powiecie tarnowskim w latach 
1939 -1945”, oraz ponad 300 
artykułów naukowych i popu-
larnonaukowych. Nauczyciel w 
latach 1970 -1990, dyrektor IV 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Tarnowie, żona - nauczycielka, 
syn Grzegorz - lekarz, Andrzej 
-  sędzia.
 Poseł na Sejm RP l Kadencji. 
W sejmie - 23 wystąpienia doty-
czące: oświaty, emerytów, ren-
cistów, spraw dzieci i młodzieży, 
ochrony zdrowia, kombatantów, 
służb mundurowych, rolnictwa, 
spółdzielczości mieszkaniowej.

Piotr Szczepkowicz
zamieszkały w Siedliskach-Bogusz 256, ur. 
10.11.1965 w Dzierżoniowie, rolnik. Ukoń-
czył AR we Wrocławiu wydz. Zootechniczny. 
Żonaty. W 1988 r. osiedlił się w Siedliskach, 
rodzinnych stronach swojej matki. Przejął 12 
ha gospodarstwo, w którym zmienił skalę i 
kierunek produkcji - obecnie trzoda chlewna.
 W latach 1991-95 pracował w szkołach 
podstawowych gminy Brzostek ucząc mate-
matyki, chemii, fizyki i biologii.
 W latach 1990-94 radny Rady Gminy Brzo-
stek.
 Delegat na Walne Zgromadzenie Tarnow-
skiej Izby Rolniczej, w której zajmuje się bie-
żącymi problemami rolników.
 Bezpartyjny. Kandydując z listy Unii Wolno-
ści chce aby małe i średnie przedsiębiorstwa, 
których powstanie promuje UW, powstawały 
również w otoczeniu rolnictwa tak aby rolnicy, 
którzy w swoich małych gospodarstwach nie 
będą mogli się utrzymać mieli gdzie szukać 
pracy i źródła dochodów.

Strażnik szkolny, 
czy ktoś więcej?
Z	Heleną	 Juszkiewicz	 w	 ostatnim	dniu	 roku	szkolnego	 rozmawia	U.	
Wojanrowska.
U.W. Jak	nazywa	się	ten	zawód,	który	
teraz	Pani	wykonuje? 
H.J. Nazywam się teraz strażnikiem 
szkolnym, ale na początku w umowie 
było napisane, że jestem zatrudniona 
do przeprowadzania dzieci szkolnych.
U.W. Jak	się	Pani	czuła	na	początku	w	
tej	nowej	dla	wszystkich	roli? 
H.J. Dokąd nie miałam służbowego 
stroju, to musiałam bardzo uważać, 
przede wszystkim na samochody, ale 
również na dzieci, które mnie jeszcze 
nie znały. Kiedyś taki mały uczeń mówi 
do mnie „Tyle czasu przechodziłem 
sam, a teraz muszę za rękę”. Kiedy 
dostałam firmowe ubranko to dopiero 
była sensacja. Nawet panie w szkole 
mówiły mi „Jak ty pójdziesz w tym na 
ulicę”? W pierwszych dniach ludzie z 
daleka stawali i przyglądali się, nawet 
z samochodów. Jakaś starsza kobieta 
podeszła do mnie z przodu, z tyłu i dłu-
go mi się przyglądała. Z jednej strony 
z początku było śmiesznie, ale z dru-
giej ten strój to jest cała moja ochrona. 
Teraz jestem widoczna dla dzieci i dla 
samochodów. Wszyscy się już przy-

zwyczaili. 
U.W. Czy	ta	praca	jest	potrzebna?
H.J. Mnie się wydaje, że nawet bardzo 
potrzebna. Kiedy byłam na zwolnieniu 
lekarskim, to zdarzył się jeden nie-
szczęśliwy wypadek z małym chłop-
cem na przejściu. Choć nie było w tym 
mojej winy, to strasznie przeżyłam to 
wydarzenie. Dobrze, że nic mu się nie 
stało.
U.W. Ten	wypadek	byt	wstrząsającym	
przeżyciem	 dla	 wielu	 osób,	 które	 go	
widziały.
H.J. Przywiązałam się do 
tych dzieci i do tej pracy. 
Często z przyzwyczajenia 
łapię nawet starszych ludzi 
za rękę kiedy chcą przejść 
na drugą stronę ulicy Dla 
nich jest to problem zwłasz-
cza   przy tak dużym ruchu 
jaki panuje na tej drodze.
U.W. Nie	 boi	 się	 Pani,	 że	
ktoś	jej	najedzie	na	plecy?
H.J. Ludzie, nawet młodzi 
często się o to pytają. Ja 
się staram o tym nie my-
śleć. Ale przydarzyło mi 
się, że tylko się auto o mnie 
otarło.
U.W. Z	 tego	 co	 można	
zaobserwować	 widać,	 że	
dzieci	Panią	bardzo	lubią?
H.J. Na to nie mogę narze-
kać. Jak się tylko pokażę, 

to nawet jak chcą się jeszcze bawić to 
mi mówią, że przyjdą za chwilę. Nie 
mogę też narzekać na panie w szkole, 
które przyjęły mnie serdecznie.
U.W. Co	będzie	na	drugi	rok	szkolny? 
H.J.Mówił mi zastępca wójta, że jest 
to funkcja bardzo potrzebna dzieciom, 
i że Zarząd będzie chciał utrzymać to 
stanowisko. Dla mnie jest to ważne,  
bo mam pracę i to taką, którą lubię. 
U.W. Życzę tego Pani i naszym dzie-
ciom.
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CZYTELNICY PISZĄ

Piękna nasza Polska cała...

Ale Brzostek moje miejsce urodzenia, błogich lat dzieciń-
stwa i młodości rozgrzewa zawsze moje serce. Często 

przywołuję Go w moich myślach. Czasem mgłą zajdą mi 
oczy a serce rwie tęsknota.
 Na obczyźnie jestem już 23 lata. Moją Drugą ojczyznę też 
pokochałam bo tam urodziły się moje dzieci, tam dojrzewa-
ją, tam się kształcą.
 Długo oczekiwałam tego momentu kiedy zobaczę uroczy 
zakątek, domy na wzgórzu okolone cudownym krajobra-
zem, gdzie szumią zboża a w nich maki, bławaty, przeleci 
bociek, zapachnie lipą. Tego mi brakowało podczas mego 
pobytu w Stanach.
 Zbliżamy się do Europy, jak to świetnie brzmi. Byłam cie-
kawa co zmieniło się od mojego ostatniego pobytu w 1987 r. 
Gdy 23 lata temu opuszczałam Brzostek, szukałam innego 
ładu społecznego, bo kiedyś boleśnie mnie skrzywdzono i 
prawie zmuszono do wyjazdu. Nie żałuję. Wróciłam teraz 
do wolnego Kraju. Byłam bardzo ciekawa na ile korzystnie 
zmienił się mój Brzostek.
 Późnym wieczorem, gdy chciałam zobaczyć Rynek, 
ogarnęły mnie egipskie ciemności. W sobotę, gdy z dys-
koteki wychodzi młodzież po całym Brzostku rozlegają się 
nawoływania (niemal indiańskie) ordynarne przekleństwa. 
Nawet psy się denerwują i chóralnie odpowiadają rozbawio-
nym biesiadnikom. Godzina 1-2 nad ranem. Brzostek śpi 
- powinien spać.
 Dobrze, że układa się kostkę wokół pomnika. Ale w innych 
częściach kocie łby są przerażająco niebezpieczne szcze-
gólnie dla starszych - mam na myśli brzosteckie chodniki.
 Miasteczko wypiękniało, kamieniczki odnowione. Nie 
wiem tylko kto pozwolił postawić na Rynku tzw. kioski, które 
można by różnie nazwać. Czy nie można było architekto-
nicznie wkomponować te przybytki w zabytkowe miastecz-
ko?
 Nie można też nie wspomnieć o drodze, przez którą pę-
dzą rozpędzone samochody osobowe i ciężarowe. Gdy 
przyglądam się jak na druga stronę drogi przechodzą dzieci 
i dorośli, to ciarki przechodzą mi po plecach. Czy nie można 
zrobić przynajmniej 2 przejść świetlnych dla pieszych? Nie 
ma nic droższego nad istnienie ludzkie.
 Osobiście mam duże uznanie dla ks. Proboszcza, że 
tak perspektywicznie pomyślał i rozbudował nasz skromny 
kościółek, odnowił, uporządkował. Brzostek rozrasta się li-
czebnie i jesteśmy świadkami budowy kaplicy.
 Brzostowianie w Chicago czytają „Wiadomości Brzostec-
kie”. Niepokoją nas spory, nie możemy być arbitrami, nie 
wiemy też po czyjej stronie jest racja. Ale jeżeli czyta się w 
polonijnej prasie w Chicago o zatargu wójta z sołtysem, to 
jest nam bardzo, a bardzo wstyd.
 Nie wierzę, aby Pan Wójt chciał zniszczyć nasz ukochany 
Brzostek.. Brzostowianie mu zaufali i myślę, że Pan Wójt 
wywiąże się z obietnic i będzie sprawiedliwy.
 Wszyscy stali mieszkańcy, i ci którzy mieszkają w różnych 
zakątkach Polski i świata chcieliby aby ten nasz Ukochany 

Brzostek coraz bardziej piękniał. Abyśmy mogli tu wracać 
do swoich Rodzin, dla odpoczynku i z sentymentu, że jeste-
śmy Brzostowianami.

Moje wakacje - lipiec - 1997r.
Barbara Lojko	z	domu	Szpak	

Redakcja	dziękuje	autorce	za	wsparcie	finansowe

SZANOWNA PANI REDAKTOR

Proszę, aby w imieniu czytelników zapytała pani władze 
Urzędu Gminy na jakiej podstawie wypłacono 56 mln st. 

zł byłemu sekretarzowi za zaległy urlop. Z tego co się orien-
tuję, kodeks pracy mówi że niewykorzystany urlop przepa-
da. A może w UG Brzostek rządzą inne prawa i kodeks?
Od redakcji: O	 wypłacie	 ekwiwalentu	 za	 niewykorzystany	
urlop	 informowała	 pani	 skarbnik	 na	 ostatniej	 sesji.	 Nikt	 z	
radnych	nie	miał	uwag,	ani	pytań.	To	radni	odpowiadają	za	
gospodarkę	finansową	gminy.	A	myślę,	że	decyzję	taką		kon-
sultowano	z	prawnikiem.	Tylko	czy	 jest	ona	zgodna	z	pra-
wem	to	powinna	zbadać	Komisja	Rewizyjna	Rady	Gminy.

Imię	i	nazwisko	do	wiadomości	redakcji

W początkach lipca 19 wo-
jewództw szczególnie Pol-
ski południowo-zachodniej. 
Do 13.07.97 odnotowano 
33 ofiary śmiertelne. Za-
lane wodą zostało ponad 
10% obszaru kraju, w tym 
300 miejscowości, zerwa-
nych zostało 130 mostów. 
W województwie tarnow-
skim alarm przeciwpowo-
dziowy ogłoszono w gmi-
nach nadwiślańskich i w 
południowej części woj. w 
okolicach Brzeska, Bochni 
i Żegociny. W akcji ratow-
niczej poza gminą brała 
udział OSP z Nawsia Brzo-
steckiego, która w rekordo-
wym czasie zgłosiła się do 
dyspozycji sztabu ratowni-
czego. Strażacy przebywali 
w akcji, w ciężkich warun-
kach 26 godz.


W Brzostku, woda na Wi-
słoce podniosła się znacz-
nie, około metr poniżej po-
ziomu mostu w Skurowej, 
przelała się do stawu w 
Kleciach.


W czasie pobytu Jana 
Pawła II, w mszy polowej w 
Krośnie wśród prawie trzy-
tysięcznego chóru śpiewał 
chór parafialny z Brzostku.

 

Czynione są starania o 
utworzenie w Brzostku. 
ogniska muzycznego przy 
Gminnym Centrum Kultu-
ry. Od września planuje się 
również rozpoczęcie nauki 
j. angielskiego dla dzieci 
młodszych.


Wielkie niebezpieczeństwo 
stwarza budynek starego 
więzienia na ul. Szkolnej. 
Wypadające z futrynami 
okna już zraniły dziecko. 
Odpadające wielkie płaty 
tynku stwarzają zagrożenie 
dla przechodzących tamtę-
dy klientów banku. Każda 
nowa wichura zrywa coraz 
większe połacie blachy z 
dachu.


Trwa wymiana nawierzchni 
rynku, miejmy nadzieję, że 
nie będą to prace wielolet-
nie, tak jak budowa chodni-
ka w stronę Kleci. Mieszkań-
com wydawała się pilniejsza 
zmiana nawierzchni chod-
nika po południowej stronie 
rynku, przy przedszkolu. Wi-
dać preferuje się to co ład-
ne, a nie co pożyteczne.


W tym roku brzosteckie bo-
ciany wychowują 4 pisklęta. 
Pozostaną one w gnieździe 
aż do uzyskania zdolności 
lotu. W ciągu tego okresu 
będą karmione przez oboje 
rodziców i ochraniane przed 
słońcem





WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 11

Tarnowska Izba Rolnicza
Tarnowska Izba Rolnicza zosta-

ła utworzona 9 miesięcy temu 
w wyniku wyborów powszech-
nych. Za utworzeniem samorządu 
rolniczego w skali województwa 
wypowiedziało się 32,6% głosują-
cych rolników.
 Najwyższym organem Izby Rol-
niczej jest Walne Zgromadzenie, 
które liczy 85 delegatów, dotych-
czas odbyły się 4 posiedzenia, 
podczas których wybrany został 
Zarząd, delegat do Krajowej Rady 
Izb rolniczych, opracowany i za-
twierdzony statut, powołane komi-
sje problemowe. Podjętych zostało 
również wiele uchwał dotyczących 
pracy Izby, organizacji biura, za-
warcia porozumień z instytucjami, 
nowelizacji ustaw. Przeprowadzo-
ne zostały szkolenia delegatów.
 W bieżącym roku Tarnowska 
Izba Rolnicza realizuje następują-
ce zadania
 Podstawowym zadaniem w wa-
runkach naszego województwa 
jest integracja producentów, two-
rzenie grup producentów i zespo-
łów maszynowych. Rolnik dzia-
łający w grupie jest siłą zdolną do 
przeciwstawienia się pośrednikom 
i odbiorcom. W tym zakresie TIR 
i ODR prowadzi szkolenia, udzie-
la porad. Na terenie naszej gmi-
ny tworzą się grupy producentów 
owoców jagodowych oraz produ-
centów trzody chlewnej.
 Walne Zgromadzenie TIR w 
dn. 24.03.97 podjęto uchwałę oraz 
zostało podpisane porozumienie 
pomiędzy TIR a Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych w spra-
wie utworzenia Związku Wzajem-
ności Członkowskich „Galicja”. 
Przystąpienie do tej formy wza-
jemnego ubezpieczenia jest szansą 
na uzyskanie przez rolników indy-
widualnych taniej i pełnej ochrony 
ubezpieczeniowej. Podstawową 
cechą odróżniającą towarzystwa 
ubezpieczeniowe od spółek ubez-
pieczeniowych jest działalność 
bez zysku. Aby na terenie woje-
wództwa powstał Związek Wza-
jemności Członkowskiej musi do 
tej formy ubezpieczających staje 
się w pewnym stopniu własnym 
ubezpieczycielem, broniących 
własnych interesów.
 TIR tworzy Centrum Kształ-
cenia Rolników w zakresie BHP 
wspólnie z KRUS i Zespołem 
Szkół Mechanizacji w Zbylitow-

skiej Górze, w ramach którego 
prowadzone będą 2 dniowe kursy 
BHP dla rolników. 
 Wykupionych zostało 100 akcji 
Tarnowskiej Giełdy Rolno - Towa-
rowej, które są własnością człon-
ków Tarnowskiej Izby Rolniczej 
i w naszych boksach rolnicy będą 
mieli możliwość sprzedaży swoich 
produktów.
 Nawiązana została współpraca 
z Izbą Rolniczą Lie Doubs z Be-
sancon we Francji, wspólnie został 
opracowany program współpracy 
który został przesłany do Brukseli. 
Jeżeli zostanie przyjęty będziemy 
mogli uzyskać dofinansowanie ze 
środków Unii.
 Zostało zaopiniowanych wiele 
aktów prawnych; między innymi 
ustawa o nawozach, ustawa ho-
dowlana. Obecnie TIR uczestniczy 
w pracach nad ustawą o ziemiach 
podgórskich i górskich. 
 Obecnie prowadzone są rozmo-
wy przez Prezesa i dyrektora TIR 
oraz przedstawiciela Tarnowskiej 
Giełdy Towarowej z samorząda-
mi gmin na temat utworzenia w 
gminach komórki informacji ryn-
kowej celem usprawnienia orga-
nizacji zbytu płodów rolnych. Do 
Krajowej Izby Rolniczej zostały 
zgłoszone wnioski odnośnie pod-
niesienia ceł na zboża oraz mączkę 
ziemniaczaną, podjęcie interwen-
cji na rynku wołowiny i inne.
 W biurze TIR przy ul. Krasiń-
skiego 10 uruchomiono dyżury 
radcy prawnego w każdą środę 
i czwartek w godz. 1530 - 1730 , 
który przyjmuje bezpłatnie człon-
ków Izby Rolniczej, świadcząc po-
rady prawne z zakresu wszystkich 
spraw dotyczących środowiska 
wiejskiego. 
 W każdy poniedziałek o godz. 
645 Radio Dobra Nowina przedsta-
wiane są aktualne sprawy Tarnow-
skiej Izby Rolniczej.

Zofia Skórska

Sąd Wojewódzki w Tarnowie 
Wydział I Cywilny w dn. 25.06. 

1997r. zaejestrował „Stowarzysze-
nie Promocji i Rozwoju Gminy 
Brzostek”.
 Celem działalności stowarzysze-
nia jest wspieranie rozwoju oraz 
promocji Gminy Brzostek poprzez 
rozwijanie, umacnianie i propago-
wanie aktywności społecznej.

Komitet Założycielski

Wojewódzki 
Turniej Gmin
„Nowy Żmigród - Dukla
Brzostek - Wiśniowa” 
29 czerwca 1997

W piękną słoneczną niedzielę 
na stadionie Sportowym w 

Nowym Żmigrodzie zmagały się 
ze sobą cztery gminy z różnych 
ościennych województw. Woje-
wództwo tarnowskie reprezento-
wała drużyna z Brzostku, rzeszow-
skie z Wiśniowej, zaś krośnieńskie 
gminy Nowy Żmigród i Dukla.
 Głównym organizatorem Turnie-
ju był Gminny Ośrodek Kultury 
w Nowym Żmigrodzie, natomiast 
współorganizatorami - ośrodki z 
poszczególnych gmin.
 Turniej obejmował dziesięć kon-
kurencji sportowo-rekreacyjnych. 
Nasza drużyna dobrze rozpoczęła 
turniej od pierwszego miejsca w 
pierwszej konkurencji. Pierwsze 
miejsce zajął również nasz repre-
zentant w slalomie z piłką wokół 
tyczek. Dowodem dobrej postawy 
drużyny z Brzostku było zajęcie I 
miejsca. W nagrodę CKiCz otrzy-
mało piękny puchar i dyplom.
 Dodatkową atrakcją turnieju 
oprócz występów zespołów ama-
torskich był pokaz akrobacji po-
wietrznych zorganizowany przez 
aeroklub w Krośnie.

Na zdjęciu wójt Gminy arzostek 
odbiera puchar obok stoi wójt 
gminy Wiśniowa
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Europa w odpadach
Każdego roku w Europie produku-

je się ok. 150 000 000 t odpadów 
domowych, do czego przyczynia się 
każdy z nas wyrzucając dziennie ok. l 
kg resztek jedzenia, kartonów, puszek, 
butelek, papieru itd. Za najważniej-
szą przyczynę rosnącej góry odpadów 
uważa się wzrost ilości opakowań. Nic 
więc dziwnego, że kwestia odpadów 
coraz częściej pojawia się na pierw-
szych stronach gazet, że debatują nad 
nimi nie tylko specjaliści, ale również 
politycy (inaczej niż w Polsce, gdzie 
uchwalenie ustawy „odpadowej” zaję-
ło parlamentarzystom kilka lat).
 Metody stosowane do bezpośred-
niego unieszkodliwiania odpadów w 
Europie to: spalanie śmieci, ich kom-
postowanie i składowanie na wysypi-
skach.

SPALANIE
 Kilka krajów północnych, takich 
jak: Norwegia, Szwecja i Dania, oraz 
zachodnich, tj. Niemcy, Francja i 
Szwajcaria, od dawna stosuje spala-
nie jako podstawową metodę uniesz-
kodliwiania odpadów. Niektóre kraje, 
np. Finlandia, świadomie nie stosuje 
tej metody. Przyczyną zahamowania 
szerszego stosowania tej metody było 
odkrycie, że w trakcie spalania śmieci 
dostaje się do atmosfery wiele szkodli-
wych dla zdrowia ludzkiego trucizn.

KOMPOSTOWANIE 
 Pewną część odpadów nazywanych 
organicznymi (resztki jedzenia, roślin) 
można poddać kompostowaniu. Argu-
mentem przemawiającym za tą metodą 
jest możliwość wykorzystania uzyska-
nego produktu (kompostu) do celów 
rolniczych. W rzeczywistości okazało 
się jednak, że odbiorców kompostu nie 
ma zbyt wielu. Do wyjątków należą 
takie kraje, jak Hiszpania, Portugalia, 
Dania i Francja, gdzie kompostowanie 
osiąga odpowiednio: 21, 10, 9, 6 pro-
cent odpadów komunalnych. Polska 
jedynie ok. l proc. odpadów.

SKŁADOWANIE
 Pomimo powszechnej opinii, że 
składowanie odpadów na wysypiskach 
to najgorsze z możliwych rozwiązanie, 
jest ono wciąż głównym sposobem 
unieszkodliwiania odpadów stosowa-
nym w Europie. W Polsce istnieje ok. 
13 500 składowisk, z czego 10 000 
nielegalnych, a trafia na nie 99% odpa-
dów. Mimo ogromnego wysiłku orga-
nizacyjnego, koniecznego do wprowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów 
i ich powtórnego wykorzystania, ten 
kierunek działania uważa się za naj-
bardziej efektywny. Stanowi on pew-
nego rodzaju inwestycję w przyszłość, 
świadomie finansowaną przez władze 
lokalne i państwowe wielu krajów.

 JAK ROBIĄ TO INNI
Materiał opracowany został na 

podstawie odpowiedzi na ankie-
ty rozesłane do gmin prowadzących 
od lat selektywną zbiórkę odpadów.
 Selektywną zbiórkę odpadów pi-
lotują w gminach określone i znane 
powszechnie mieszkańcom osoby.
 Taki sposób usuwania odpadów 
prowadzą bardzo różnorodne gminy 
np. Żywiec liczący 33 tyś. miesz-
kańców i licząca 9 tyś. mieszkańców 
gmina Dopiewo.
 Program gospodarki odpadami re-
alizowany jest od 1991 r., Procent 
mieszkańców objętych selektywną 
zbiórką waha się od 26% w Pile, do 
100% w Gorlicach..
 Głównym powodem wprowadze-
nia selekcji odpadów jest potrzeba 
przedłużenia eksploatacji istniejących 
wysypisk śmieci. W jednej z gmin po-
wodem była ochrona walorów tury-
stycznych i postulaty mieszkańców.
 Selektywną zbiórkę prowadzi się 
w gminach o zabudowie zagrodowej, 
osiedlowo-zagrodowej, mieszanej - 
wysokiej osiedlowej, starej zwartej, 
jednorodzinnej, zagrodowej.
 Selekcji podlegają przeważnie 
złom, szkło i makulatura. Wyjątkiem 
jest Żywiec, gdzie oprócz wymie-
nionych surowców wyodrębnia się 
jeszcze puszki, tworzywa sztuczne, 
szmaty, odpady organiczne i proble-
mowe.
Najbardziej popularnym rodzajem 
stosowanych pojemników są worki 
dla zabudowy rozproszonej i pojem-
niki specjalistyczne pojemniki dla za-
budowy zwartej i bloków.
 System stosowanych opłat jest 
bardzo różnorodny. Niektóre gminy 
przyjęły wysokości opłat w zależno-
ści od ilości oddawanych śmieci, inne 
w formie podatku od 1,3 zł do 1,65 zł 
od mieszkańca na m-c, jeszcze inne 
stałe opłaty roczne lub za m .
 Jako bodźce zachęcające do pro-
wadzenia selekcji odpadów stosowa-
ne są: bezpłatny wywóz surowców 
wtórnych, niskie ceny, bezpłatny od-
biór odpadów wielkogabarytowych, 
a nawet nagrody dla mieszkańców za 
efekty uzyskane w selektywnej zbiór-
ce.
 Preferowane formy edukacji i in-
formacji to: prasa lokalna (co nasza 
gazeta czyni sama bez zachęt i od 
dłuższego już czasu), apele do miesz-
kańców, druk komiksów dla młodzie-
ży, edukacja w szkołach, ulotki, fol-
dery, informacje na harmonogramach 
wywozów, konkursy w szkołach i 
przedszkolach, powoływanie do ży-
cia Gminnych Centrów Edukacji 
Ekologicznej.

Pioruny
Widok błyskawicy przeszywającej 

skraj nieba lub migocącej na od-
ległym horyzoncie zwykle budzi lęk. 
To jedno z najwspanialszych wido-
wisk w przyrodzie - pod warunkiem, 
że obserwujemy je z bezpiecznej od-
ległości.
 Pojedyncza błyskawica, która ma 
około 5-6,5 km długości, porusza się z 
prędkością 160 tysięcy km na sekun-
dę, jeden Piorun może przenieść prąd 
o napięciu do 100 milionów woltów 
i osiągnąć temperaturę ponad 30 ty-
sięcy stopni Celsjusza, pięciokrotnie 
przewyższającą temperaturę panującą 
na powierzchni słońca. Choć błyska-
wica żyje krótko, ma jednak energię, 
która wystarczyłaby na zasilanie stu-
watowej żarówki przez 3 miesiące. Co 
sekundę w Ziemię uderza sto takich 
piorunów, daje to ponad 8,6 miliona 
uderzeń każdego dnia. Nasza gmina 
leży w tej części Polskie, gdzie wy-
stępuje najwięcej burz. Średnia roczna 
liczba dni z burzą wynosi na tych ob-
szarach 30 i więcej.
 Chociaż pioruny kryją w sobie nisz-
czycielskie moce, mają też swoje za-
lety. Najprawdopodobniej dzięki wy-
woływanym przez nie pożarom ludzie 
odkryli ogień. Wyładowania atmosfe-
ryczne sprzyjają powstawaniu ozonu, 
który chroni nas przed szkodliwymi 
promieniami słońca. Podczas burzy- 
tworzy się azot w stanie stałym, który 
opada wraz z deszczem i użyźnia ro-
śliny i glebę.
 Według starożytnych mitów grzmo-
ty i błyskawice były demonstracją siły 
Zeusa, do dziś nie są do końca wyja-
śnione wszelkie tajemnice piorunów. 
Choć mogłoby się wydawać, że bły-
skawica pędzi z niebios na ziemię, to 
tak naprawdę widzimy drganie prądu 
pędzącego do góry przez nowo utwo-
rzony obieg elektryczny, z szybkością 
zbyt wielką, by ludzkie oko potrafiło 
dostrzec, że biegnie on do góry.
 Jeśli piorun uderzy blisko miejsca, 
gdzie stoimy, prąd może przepłynąć 
przez ziemię i wtargnąć do naszego 
ciała przez nogi. Można także doznać 
urazu, jeśli dotyka się przedmiotu bez-
pośrednio trafionego przez piorun.
 Szkody w organizmie zależą od spo-
sobu, w jaki uderzył piorun. Można 
więc odczuwać oszołomienie i zawro-
ty głowy, mogą pęknąć bębenki uszne. 
Zdarzają się objawy przemijające ta-
kie jak chwilowa ślepota lub paraliż, a 
nawet utrata pamięci lub zatrzymanie 
akcji serca. Ponieważ piorun może 
uderzyć’nawet wtedy, gdy nie pada 
deszcz, szukajmy schronienia już na 
dźwięk pierwszego dalekiego grzmo-
tu.
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25 stycznia 1906 - 12 lutego 1907
11 lutego 1918   - 31 stycznia 1919
30 stycznia 1930 - 16 lutego 1931 
15 lutego 1942   - 4 lutego 1943 
3 lutego 1954    -  23 stycznia 1955
21 stycznia 1966  -  8 lutego 1967
7 lutego 1978   - 27 stycznia 1979 
27 stycznia 1990 - 14 lutego 1991

Konie występują pod wieloma po-
staciami: niektóre z nich ociężale, 

lecz posłusznie ciągną pług, inne do-
skonale sobie radzą na wyścigach, są 
zdolnymi skoczkami, nie ujeżdżonymi 
rumakami oraz tymi, które potrafią cię 
stratować. Są zazwyczaj stworzenia-
mi towarzyskimi, które lubią pracować 
stadnie, lecz co 60 lat (1906 i 1966), 
gdy rodzą się Ogniste Rumaki, obraz 
ten zmienia się nieco. Zasadniczym 
pragnieniem tych szalonych rumaków 
jest zmiana istniejących warunków na 
drodze buntu i przewrotu, bez zastana-
wiania się nad konsekwencjami. Nale-
ży pamiętać, iż każdy Koń ma w sobie 
ten utajony potencjał.
 Osobowość tę charakteryzuje wielka 
siła i wytrzymałość. Konie są zdolne 
do ciężkiej pracy, choć niektóre mają 
tendencję do zbyt szybkiego galopu w 
przód, podczas gdy inne okazują dez-
aprobatę wobec jakiejkolwiek formy 
kontroli lub ingerowania w ich sprawy 
prywatne. Czasem więc stają się nie-
rozważne lub porywcze.
 Te wspaniałe stworzenia potrzebują 
ujścia dla swej energii, wiele z nich lubi 
podróżować. Rozmowa pobudza je do 
działania, lubią plotkować z przyjaciół-
mi. Najgorszą krzywdą, jaką można im 
wyrządzić, jest lekceważenie.
 Są bardzo uczciwi, mają wielkie 
szczęście do spraw finansowych i 
chętnie wydają to, co zdobędą. Lubią 
być dobrze ubrani i wielu z nich kupuje 
drogie rzeczy, ale prowadzenie domu 
chętnie powierzają obcej osobie, gdyż 
wydaje im się, iż tak przyziemne zaję-
cie nie licuje z ich godnością. Odnoszą 
sukces w „twardym biznesie” lub w in-
nych dziedzinach wymagających pro-
jektowania technicznego.
 Miłość czasem bywa dla nich trud-
ną sprawą, gdyż posiadają silną wolę 
i są mało tolerancyjni. Na szczęście są 
również towarzyscy, więc wiedzą, co to 
kompromis. Na szczęście większość z 
nich jest wierna.

Lektura nie tylko  
na wakacje

Gwara - to słowo kojarzy się z 
mową wsi, ludzi niewykształ-

conych. Jest to jednak mylne rozu-
mienie tego zjawiska. Gwara to od-
miana języka charaktystycznego do 
danego terytorium. Inaczej mówi się 
w Małopolsce, inaczej na Śląsku, in-
aczej w Warszawie. Również ludzie 
mieszkający w miastach posługują 
się gwarą (gwara miejska), choć nie 
zawsze zdajemy sobie z tego spra-
wę. Zwróćmy uwagę, że często w 
telewizji ogólnopolskiej słyszy się 
z ust osób wykształconych, a nawet 
prezenterów czy rodowitych warsza-
wian „tutej” i „dzisiej”. Tak więc nie-
właściwa jest postawa ludzi, którzy 
wstydzą się mówić „po wsiowemu” 
z obawy przed wyśmianiem przez 
„tych z miasta” (zwłaszcza tych, któ-
rzy do niedawna sami pracowali w 
polu i posługiwali się gwarą, a teraz 
chcą zetrzeć wszelkie ślady swego 
niemiejskiego pochodzenia). W Pol-
sce powszechne jest zjawisko dwuję-
zyczności. W domu, w gronie przy-
jaciół, dobrych znajomych mówimy 
gwarą, język ogólnopolski obowią-

zuje w kontaktach oficjalnych. Nikt 
nie wymaga od nas, abyśmy np. za 
pomocą gwary posługiwali się z 
urzędnikiem bankowym. Wystarczy, 
żebyśmy przynajmniej od czasu do 
czasu używali jej we własnym domu, 
żebyśmy nie zabraniali tego dzie-
ciom w przekonaniu, że taka mowa 
jest niepoprawna i niekulturalna.
 Musimy pamiętać, że dialekty są 
podstawą języka. Z gwar małopol-
skich i wielkopolskich kształtował 
się nasz język ogólnopolski. Znajo-
mość gwary ma taka samą wartość 
jak znajomość polszczyzny ogólnej, 
pozwala na zachowanie czystości 
polskiej mowy. W dawnych czasach 
na siłę nas germanizowano i rusy-
fikowano. Teraz dobrowolnie i z 
wielką chęcią się amerykanizujemy. 
Wstydzimy się rodzimej gwary, ale z 
dumą używamy pięknie brzmiących 
zwrotów anglojęzycznych. Wydaje 
się nam, że urastamy w oczach zna-
jomych, krzycząc: shut up, please, 
sory, I love you, o.k., wow, fifty-fifty. 
Wyrzekanie się własnego języka jest 
chyba rzeczą bardziej karygodną niż 
posługiwanie się gwarą.
 Coraz częściej słyszymy poliglo-
tów, którym nie wystarczają już pol-

skie przekleństwa stosowane jako 
przerywnik po każdym wyrazie. Do 
dobrego tonu, według niektórych, 
należy przyswajanie amerykańskich 
wulgaryzmów. Czujemy się silni i 
wielcy, wyrażając się siarczyście i w 
wielu językach.
 Powinniśmy się jednak wstydzić 
nie gwary, a wyśmiewania się z niej, 
nieuzasadnionego zastępowania pol-
skich wyrazów angielskimi, zbyt 
częstego używania przekleństw, bo 
właśnie to jest objawem braku kultu-
ry.
 Brzostek, jako ośrodek gminny, 
stanowi pewne „centrum” gospodar-
cze i kulturalne dla okolicznych wsi. 
Tu zjeżdżają się ludzie posługujący 
się gwarą. Nie można mówić o od-
rębności gwary Brzostku. Śmierć 
wielu brzostowian w czasie II wojny 
światowej, masowe migracje lud-
ności wpłynęły na zanik osobliwo-
ści mowy mieszkańców tej wsi, np. 
słownictwo jest wspólne zarówno dla 
niej, jak i pobliskich Januszkowic, 
Kleci, Opacionki, Zawadki i Nawsia. 
Pewne znaczenie ma także fakt, że 
nie istnieją większe odległości mię-
dzy zabudowaniami poszczególnych 
miejscowości. W takiej sytuacji stale 
trwa kontakt pomiędzy mieszkańca-

mi.
 Pomimo licznych czynników sprzy-
jających zanikowi gwary w mowie 
brzostowian zachowały się charakte-
rystyczne dla dialektu małopolskiego 
przede wszystkim udźwięczniająca 
fonetyka międzywyrazowa (wym. 
brad matki), samogłoski pochylone 
(czopka, rzyka), labilizacja (łokno), 
zanikające mazurzenie (wym. cytać, 
rzycka). Szczegółowe omówienie 
zjawisk gramatycznych nie byłoby 
dla wszystkich zbyt pasjonujące, 
wobec tego na zakończenie zostaną 
podane charakterystyczne dla gwary 
Brzostku i okolic przykłady z zakre-
su słownictwa oraz frazeologii. Słow-
nictwo: chyry, cugówka, dedok, głę-
doły, harownica, jurczeć, klapotnica, 
kusi, kuśliwy, niućka, nuka, ofyrtol, 
purtek, rzegotnąć, skraki, spyrlać, 
stachobździej, suśnia, szkut, śklamra, 
wybijokno, wżlipiać się, zamraga. 
Frazeologia: istny ojciec; dziad wie-
rutny; raz hyc a drugi raz nic; ciągnąć 
za jeden dyszel; dać, co od gęby od-
padło; dać szprunga; jechać jak dia-
beł z ciotką; mieć zajoba; nakupić w 
pie-rony; stać z bukiem nad kim; wy-
cyckać kogo do cna; pukwa nadęta.

Urszula Kobak

Nie mówi się „ino”, ino „tylko”
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XII Gminne Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej

Dobrą tradycją stały się coroczne 
imprezy sportowe z udziałem 

wszystkich szkól z terenu naszej 
gminy. W ciągu całego roku szkolne-
go uczniowie całej gminy rywalizują 
między sobą w wielu dyscyplinach, 
natomiast w czerwcu odbywają 
się Gminne Igrzyska Młodzieży 
szkolnej. Jest to największa impre-
za sportowa przeprowadzana przez 
Gminny Szkolny Związek Sportowy 
w Brzostku. W tym roku (05.06.97) 
już po raz XII uczniowie wszyst-
kich szkół spotkali się na stadionie 
GOSiR w Brzostku by rywalizować 
o miano najlepszej szkoły gminie 
Brzostek. Oczywiście trudno jest na 
podstawie tylko tych zawodów okre-
ślić, która szkoła jest lepsza, a która 
względem poziomu sportowego. W 
programie Igrzysk znajdują się bo-
wiem takie dyscypliny, które swoimi 
regułami przypominają bardziej za-
bawę i popularyzację sportu wśród 
młodzieży szkolnej. Należy dodać 
również, że niektóre szkoły naszej 
gminy specjalizują się w poszcze-
gólnych dyscyplinach sportowych i 
w nich odnoszą największe sukcesy: 
SP Smarżowa -tenis stołowy, SP Na-
wsie Brzosteckie - LA i Unihock, SP 
Brzostek - gry zespołowe. Powróć-
my jednak do XII GIMS, podczas 
których rozegrano 18 konkuren-
cji. Każda z tych konkurencji była 
punktowana i w ten sposób uzy-
skano ostateczną kolejność szkół w 
Igrzyskach. Do punktacji generalnej 
liczyło się 15 najlepszych wyników 
osiągniętych w 18 konkurencji.
Punktacja generalna XII GIMS

I SP Nawsie Brzosteckie 305,5 pkt.

II SP Przeczyca 29 1,0 pkt.

III SP Brzostek 263,5 pkt.

IV SP Kamienica Dolna 228,0 pkt.

V SP Siedliska Bogusz 204,5 pkt.

VI SP Kamienica Górna 182,0 pkt.

VII SP Gorzejowa 179,0 pkt.

VII SP Grudna Górna 127,0 pkt.

IX SP Smarżowa 104,5 pkt.

 Pięć najlepszych szkół otrzymało 
pamiątkowe   puchary, a wszystkie

szkoły dyplomy uznania. W każdej 
konkurencji z zajęcie I-III miejsca 
przyznawano zawodnikiem pamiąt-
kowe dyplomy. Wszystkie dzieci 
otrzymały skromny posiłek. Jak 
widać poziom zawodów był nie-
zwykle wyrównany. Należy złożyć 
gratulacje zarówno zwycięzcy, czyli 
SP Nawsie Brzosteckie jak i pozo-
stałym uczestnikom Igrzysk za spor-
tową postawę i wspaniałą zabawę. 
Korzystając z okazji chciałbym po-
dziękować tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
i przeprowadzenia zawodów, a w 
szczególności Z. Rogowskiej i St. 
Wójtowiczowi.

Gminny Organizator Imprez Sportowych
J. Berek

Bez kompleksów

Końcem roku szkolnego młodzi 
sportowcy SP w Nawsiu Brzo-

steckim wystąpili w dwu finałach 
wojewódzkich: trójboju LA dziew-
cząt i turnieju „Baw się z nami”.
 Na stadionie tarnowskiej „Unii” 
4 czerwca 1997 r. nasze dziewczęta 
broniły tytułu mistrzowskiego w 3-
boju LA i mimo, że o 50 pkt. popra-
wiły wynik z ubiegłego roku - zosta-
ły tylko wicemistrzyniami. W finale 
wojewódzkim udział wzięło 14 dru-
żyn. Część końcowej tabeli:

1. SP Tuchów 661 pkt.
2. SP Nawsie Brzosteckie 611 pkt.
3. SP Uście Solne 563 pkt.
... ...

13. SP Pogórska Wola 340 pkt.
14. SP Nr 3 Tarnów 301 pkt.

 Na tym samym stadionie 9 czerw-
ca 1997 r. (po wcześniejszym zwy-
cięstwie w zawodach rejonowych 
w Pustkowie) młodzi Nawsianie 
pokazali klasę w turnieju „Baw się 
z nami”. Ponieważ w naszej gminie 
ten turniej nie jest rozgrywany w 
ramach I.Mł.Szk. - warto przybli-
żyć jego zasady. Składa się on z 8 
konkurencji, w których mogą brać 
udział dzieci z kl.IV i młodsze. Od 
zawodników wymagane są wszech-
stronne umiejętności. I tak wg kolej-
ności rozgrywane są:
1. Sztafeta z pałeczką - dystans 60 m 

skład - 4 dziewczynki i 4 chłop-
ców. W sumie dystans 480 m.

2. Skoki dodawane, zawodnik na-
stępny wykonuje z skok z miejsce, 
które osiągnął jego poprzednik.

3.Piłka do kapitana, drużyna usta-
wiona w rządzie podaje piłkę na 
odległość 5 m.

4. Prowadzenie piłki nogą na dystan-
sie 60 m.

5. Bieg w workach na dyst. 30 m.
6. Bieg z dwukrotnym  przechodze-

niem przez szarfę,
7. Rzuty do żywego kosza, w zaba-

wie bierze udział opiekun
8. Strzały na bramkę z odległości 11 

m, piłka nie może toczyć się po 
ziemi.

 Turniej wygrywa ten kto w 8 kon-
kurencjach zgromadzi najwięcej 
punktów.
 My w sumie wygraliśmy 5 z ośmiu 
w/w konkurencji, raz zajmując dru-
gie miejsce i dwa razy czwarte. Koń-
cowa klasyfikacja:
1. SP Nawsie Brzosteckie 61,5 pkt.
2. SP Tuchów 53,0 pkt.
3. SP Nr 2 Brzesko 52,5 pkt.
... ...
9. SP Nr 8 Tarnów 16,5 pkt.

 W mistrzowskiej, drużynie wystą-
pili: Ewelina Żyra, Ewelina Woło-
wiec, Agnieszka Zaranek, Klaudia 
Szybowicz, Kasia Fryc, Sylwia Zię-
ba, Sebastian Grygiel, Kuba Białas, 
Arek Rogowski, Przemek Zięba i 
Piotrek Trychta.

LIDERZY WYSTĄP!
Już po raz  19-ty na zakończenie 

roku szkolnego SKS „Błękitni” 
Nawsie podsumował współzawod-
nictwo o tytuł Najlepszego Ucznia 
-Sportowca Szkoły. Oto wyniki:
Lp. Imię i nazwisko pkt. kl.

1. Arkadiusz Rogowski 662 V
2. Anna Grygiel 543 VII
3. Agnieszka Trojan 493 V
4. Przemysław Zięba 391 IV
5. Grzegorz Rogowski 357 VII
6. Paulina Trojan 346 VII
7. Ewelina Żyra 344 IV
7. Sebastian Grygiel 344 IV
8. Jakub Białas 327 IV
9. Klaudia Szybowicz 316 IV

10. Grzegorz Zięba 316 IV
11. Grzegorz Wal 292 VIII

Miejsce klasa wychowawca
I IV U. Wojnarowska
II VII J. Nowicka
III V J. Józefowicz
IV VIII D. Ramut
V VI J. Przewoźnik

 Współzawodnictwo klas w ra-
mach szkolnych Igrzysk Sportowych 
przedstawia się następująco:

Na 152 uczniów w szkole w Nawsiu 
- 57 zdobyło punkty w tej klasyfi-
kacji. Czołowa 10-tka otrzymała
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pamiątkowe dyplomy z rąk Kuratora 
Oświaty dr J. Hebdy, Dyrektora De-
legatury Zamiejscowej KO w Dębi-
cy mgr L. Połomskiego oraz Wójta 
Gminy mgr J. Chmury w czasie uro-
czystych obchodów 100 lecia szkoły.

mgr	Zofia Rogowska
nauczyciel w.f.

w SP Nawsie Brzosteckie

SP Brzostek  
na XII GIMS
Nasza szkoła podobnie jak inne, 

reprezentowana była na Igrzy-
skach przez liczną grupę uczniów. 
Przegląd naszych osiągnięć w tej 
imprezie zacznijmy od naszych 
najmłodszych uczestników czyli 
uczniów i uczennic z kl. IV-ych. Brali 
oni udział w 3 konkurencjach zajmu-
jąc w nich IV miejsca z niewielkimi 
stratami do najlepszych. Zupełnie 
nie powiódł się start naszej druży-
ny w konkursie rzutów karnych, 
gdzie zajęliśmy 9 miejsce. W kon-
kurencjach lekkoatletycznych nasi 
uczniowie spisali się bardzo dobrze:

100 m
Joanna Łępa VI m., 
Mateusz Potrzeba  
IV m.

200 m
Jadwiga Jamróz III 
m., Marek Zięba  
IV m.

600 m Anna Barys V m.
1000 m Daniel Lisak IV m.
1500 m Piotr Zyguła II m.
skok w 

dal
Anita Zając I m., Mar-
cin Juszkiewicz III m.

pchnię-
cie kulą

Dagmara Wojnarowska I 
m., Ireneusz Wnęk I m.

4x100
Sylwia Krajewska, Anita 
Zając, Jadwiga Jamróz, 
Mariola Andreasik I m.

4x100
Marcin Juszkiewicz, 
Marek Zięba, Marcin 
Niklewicz, Łukasz Kra-
jewski I m.

 Wszystkim naszym uczniom i 
uczennicom należą się słowa po-
dziękowania za wysiłek jaki wło-
żyli w wywalczenie tych lokat, 
za determinację z jaką dążyli do 
pokonania innych. Po raz kolejny 
okazało się, że nasi uczniowie do 
każdych zawodów sportowych pod-
chodzą bardzo poważnie i z dużym 
zaangażowaniem. Osobne słowa 
podziękowania należą się dwóm 
uczennicom naszej szkoły: Alicji 
Popieli i Elżbiecie Kumiędze za po-
moc w przeprowadzeniu Igrzysk.

Nauczyciel w.f. Jacek Berek

III liga
tenisa stołowego
Drużyna LKS Brzostowianka 

Brzostek zakończyła rozgrywki o 
mistrzostwo III-ligi tenisa stołowego 
w sezonie rozgrywkowym 1996/97. 
W trakcie rozgrywek drużyna roze-
grała 15 spotkań z czego wygrała 
10 a 5 przegrała. Końcowa tabela 
III-ligi przedstawia się następująco:

1. KS Gorce Nowy Targ 16 32 224: 64
2. MKS KSOS Kraków 16 26 193:95
3. UKS Olesno 16 22 167:121
4. LKS Wisła Szczucin 16 20 154:134
5. LKS Brzostowianka 16 20 147:141
6. LZS Biała Niżna 16 12 125:163
7. MKS Radość Gorlice 15 14 122:148
8. KS Podgórze Kraków 15 12 144:126
9. KS Górnik Wieliczka 15 11 128:142
10. SKS II Suwczyn 11 6 76:122
11. K.S. Gorce II Nowy Targ 15 5 97:173
12. LZS Sromowce Wyżnę 15 2 61:209

 Drużyna KS Gorce „Mistral” 
Nowy Targ zdobyła tytuł mistrza III-
ligi i wywalczyła awans do II-ligi.
W trakcie rozgrywek indywidual-
nych, w kategorii seniorów w prze-
kroju całego sezonu w klasyfikacji 
końcowej województwa tarnow-
skiego na najwyższej, 8 pozycji z 
zawodników naszej sekcji został 
sklasyfikowany Leszek Prokuski.

Stanisław Król

Trampkarze  
znów najlepsi
Trampkarze starsi zakończyli 

rozgrywki swojej ligi i zdo-
byli komplet punktów, co dało im 
zdecydowanie I miejsce. Zdoby-
li w obu rundach rozgrywek 96 
bramek tracąc tylko 18. Kapitan 
zespołu Marcin Juszkiewicz zdo-
był 50 bramek. Po zakończeniu 
rozgrywek grupowych drużyna 
wzięła udział w turnieju o tytuł Mi-
strza Województwa Tarnowskiego.
Brzostek - Motor Bogucice 6:0 
(2:0) Unia Tarnów - Brzostek 5:2 
(2:0) W ten sposób drużyna zdo-
była wicemistrzostwo wojewódz-
twa w swojej kategorii wiekowej
 Do kadry województwa powołani 
zostali Juszkiewicz Marcin (wystąpił 
w drużynie woj. w turnieju piłkarskim 
na Słowacji) i Mateusz Potrzeba.
 Za sportową postawę i wybitne osią-
gnięcia zawodnicy w nagrodę wyje-
chali na wycieczkę do Zakopanego.

Edward Betlej

Seniorzy
Drużyna seniorów „Brzosto-

wianki” spisywała się świetnie 
w rozgrywkach ligowych i zajęła w 
swojej grupie II miejsce co dawało 
szansę na grę w meczach barażo-
wych o wejście do ligi okręgowej. 
Niestety i tym razem się nie udało.

Trampkarze „Brzostowianki”: 
W pierwszym rzędzie od lewej Mateusz Potrzeba, Marcin Juszkiewicz, Ma-
ciek Krajewski, Piotrek Zygula, Grzegorz Sarna, Adam Rusz-towicz, Piotrek 
Piątek, Krzysiek Ryndak, stoją od lewej: Karol Woźniak, Łukasz Socha, Ma-
rek Zięba, Marek Plaziak, Łukasz Krajewski, Marcin Janiga, Stawek Sta-
warz, Sebastian Pisarek, Marian Wójcik, Łukasz Łępa ze swym trenerem.
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Obchody 
100 lecia 
Szkoły
Podstawowej 
w Nawsiu 
Brzosteckim

Uczniowie klasy III i IV po odtańczeniu krakowiaka

Wręczanie Orderów Uśmiechu ludziom zasłużo-
nym dla szkoły. Od lewej Marian Dunajski - dłu-
goletni przewodniczący Komitetu Rodzicielskie-
go, Maria Szczepanik - nauczycielka ucząca w 
szkole ponad 30 lat, Jan Chmura - Wójt Gminy 
Brzostek Poseł Ziemi Tarnowskiej, Stanisław Kusior wręcza dyrek-

torce szkoły Cecylii Balasie reprint Konstytucji 3 Maja


