
	 Dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej w Nawsiu Brzosteckim wsiadają po skończonych 
zajęciach lekcyjnych do odwożącego je autobusu. Inicjatorką zorganizowania dowozu była jedna  
z matek Pani Zofia Grodzka. Według jej słów, nie wystarczy, że dzieci mają prawo do dowozu z przepisu 
samej ustawy. Jego realizacja wymagała jednak interwencji rodziców.  

W NUMERZE:
√ Budżet Gminy na 1998 rok

√  50 lat KGW w Brzostku
√ Numery telefonów - Nawsie, Wola

√ Losy ołtarza św. Leonarda 
√ Utrzymanie czystości w gminie

√ Sukcesy sportowe w Nawsiu Brz.
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marzec'98
cena  1 zł
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Brzostek pierwszy
... do płacenia
 Rada Gminy w czasie sesji w dniu 2 marca podjęła kilka 
uchwał, które winny zainteresować mieszkańców.
♦ Uchwalono bazowe stawki czynszu regulowanego za 1m2 
powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego:
a) w miejscowości Brzostek  0,70 zł, 
b) w pozostałych miejscowościach  0,65 zł,
wielkość stawki czynszu regulowanego ustalono w wyso-
kości za mieszkanie:
                                             Brzostek          pozostałe 
                                                                  miejscowości
a/ o pełnym standardzie 0,70 zł      0,65 zł
b/ bez c.o.  0,65 zł      0,60 zł
c/ z łazienka i wc  0,55 zł      0,46 zł
d/ z wc   0,42 zł      0,42 zł
e/ z inst. wod.-kan. 0,32 zł      0,28 zł
f/ bez inst. wod.-kan. 0,21 zł       0,20 zł
Stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu so-
cjalnego ustalono w wysokości 0,21 zł za m2 pow. w Brzost-
ku i 0,20 zł w pozostałych miejscowościach. W lokalach 
mieszkalnych usytuowanych na poddaszach lub w innych 
pomieszczeniach zaadaptowanych na mieszkanie stawkę 
czynszu zmniejsza się o 10% w stosunku do stawki obowią-
zującej dla poszczególnych standardów mieszkań.
 Zróżnicowane są również stawki za centralne ogrzewanie 
w lokalach mieszkalnych i tak;
a) budynek mieszkalno-usługowy ul. Szkolna 310 - 2,23 zł
b) Dom Nauczyciela w Siedliskach Bogusz - 1,89 zł za 1m2 
miesięcznie.
♦ Ustalono inne stawki za usługi świadczone przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzostku.
Stawki za wynajm sprzętu:
a) autobus        1,15 zł/km lub 23,00 zł/godz
b) spycharka     30,00 zł/godz.
c) koparka    32,00 zł/godz.
d) śmieciarka      1,20 zł/km
e) pługo-piaskarka    35,00 zł/godz.
f) przerzut sprzętu          2,50 zł/km   (do każdej stawki 
należy dodać VAT)
Za korzystanie z warsztatów Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej - 1150 zł miesięcznie.
Za roboczo-godzinę pracownika świadczącego usługi ko-
munalne - 4,50 zł.
♦ Na wniosek Zarządu Gminy - Rada Gminy uchwaliła 
wysokość diet dla sołtysów w gminie Brzostek w kwocie 

250 zł miesięcznie. (Szkoda, że jednocześnie nie podano 
źródła finansowania skądinąd słusznego wynagrodzenia 
pracy sołtysów.)
Podatki od rolników mogą zbierać również inkasenci, których 
wynagrodzenie ustalono w wysokości 3% kwoty pobranych 
podatków.
♦ Przy Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w 
Brzostku tworzy się rachunek środków specjalnych dla szkół 
podstawowych będzie można na nim gromadzić darowizny 
finansowe od osób fizycznych i prawnych oraz inne środki 
uzyskane z czynszów, najmu, usług i kwest.
♦ Z dniem 1marca utworzono swietlicę przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Siedliskach Bogusz.
♦ Na wniosek Zarządu Gminy - Rada uchwaliła zaciąg-
nięcie długoterminowej pożyczki w kwocie 500 000 zł w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Tarnowie z przeznaczeniem na:
a) kanalizację Kleci I etap  200 000 zł,
b) kanalizację Klecie II etap 300 000 zł.
Spłata pożyczki nastąpi w 1998 r. ze środków budżetu 
gminy.
♦ Ustalono podział Gminnego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup 
koszy i pojemników na śmiecie - 2 000 zł i drugie 2 000 zł 
na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proeko-
logicznych w tym działanie Gminnego Centrum Edukacji 
Ekologicznej.
Podjęto uchwałę o sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w 
budynku nr 291.
¨ Uchwalono również budżet gminy na rok 1998
Dochody  10.702.171 zł
wydatki   11.172.561 zł
niedobór budżetowy 470.390 zł
rezerwa budżetowa 130.000 zł
 Ustalono maksymalną wysokość pożyczek i kredytów 
krótkoterminowych do 300.000 zł zaciąganych przez Zarząd 
Gminy na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów 
budżetu gminy. Jednocześnie określono wysokość zobo-
wiązań do 500.000 zł., które może samodzielnie zaciągać 
Zarząd Gminy.
 
 

Wydatki (niektóre)
− dofinansowanie produkcji roślinnej - 11.500 zł
− dofinansowanie produkcji zwierzęcej - 15.000zł
− wypłata odszkodowań dla rolników poszkodowanych 

przez powódź - 12.696 zł
− podwyższenie udziałów w Dębickiej Agencji Rozwoju 

Rolnictwa - 10.000 zł
− bieżące utrzymanie dróg - 360.000 zł
− budowa nawierzchni bitumicznych - 350.000 zł
− opracowania geodezyjne i kartograficzne - 100.000 zł

Dochody Wykonanie
1977

Plan
1998

Wzrost
w %

z podatku i opłat 1.063.359 1.10.344 107,2
w tym:

z podatku rolnego 297.804 386.426 129,8
z podatku leśnego 85.655 106.918 124,8
z podatku od nierucho-
mości 334.718 446.600 133,4
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S a m o r z ą d o w e
A B C

Rada gminy - organ uchwałodawczy gminy o kompeten- 
cjach stanowiących i kontrolnych, wybierany w wyborach 

bezpośrednich na kadencję czteroletnią. Rada gminy liczy nie 
mniej niż 15 radnych, zaś w największych gminach zasiada do 
80 członków. wybiera ona ze swego składu przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących (max. trzech). Do kompetencji rady 
gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
gminy, a nie zastrzeżone dla innego trybu (np. rozstrzygania 
przez referendum) lub organu (np. zarządu gminy). Jest to 
organ o właściwości ogólnej, uprawniony do podejmowania i 
realizowania wszystkich spraw zastrzeżonych dla gminy, jeżeli 
ustawy nie stanowią inaczej. Takimi sprawami są m.in. uchwa-
lanie statutu gminy, wybór i odwołanie zarządu, powoływanie 
sekretarza i skarbnika gminy, uchwalenie budżetu, absolutorium 
z jego wykonania dla zarządu, kontrola działania zarządu i 
innych jednostek komunalnych.

Referendum gminne - najdalej idąca (najpełniejsza) for- 
ma demokracji bezpośredniej, odwołująca się do głoso-

wania powszechnego wszystkich uprawnionych mieszkańców 
gminy; przewidywane w ustawie o samorządzie terytorialnym 
jako obligatoryjne w przypadku inicjatywy samoopodatkowania 
się mieszkańców na cele publiczne oraz wniosku o odwołanie 
rady gminy przed upływem kadencji. Referendum może być 
przeprowadzone także fakultatywnie, w każdej innej sprawie 
ważnej dla gminy na podstawie uchwały rady gminy.

Regionalna izba obrachunkowa - organ: a) kontroli go- 
spodarki finansowej gmin, związków komunalnych, 

innych komunalnych osób prawnych, sejmików samorządo-
wych, b) nadzoru nad działalnością komunalną w zakresie 
spraw budżetowych. RIO powołane zostały na mocy ustawy 7 
października 1992 r., stanowiąc nowy element przekształcają-
cego się systemu kontroli finansów publicznych. Celem RIO 
jest zapewnienie prawidłowej realizacji zasad obowiązujących 
organy jednostek samorządu terytorialnego w sferze dyspono-
wania publicznymi środkami finansowymi, a prowadzona przez 
nie kontrola odbywa się na podstawie kryteriów legalności i 
rzetelności. Oprócz działalności kontrolnej i nadzorczej, do 
ustawowego zakresu RIO. należy prowadzenie działalności 
informacyjnej i szkoleniowej dla przedmiotów komunalnych w 
zakresie spraw budżetowych. RIO są państwowymi jednostkami 
budżetowymi obejmującymi swym zakresem działania jedno 
lub kilka województw, nadzorowanymi przez prezesa Rady 
Ministrów.

− utrzymanie i remonty cmentarzy wojennych - 6.000 zł
− dowożenie uczniów do szkół - 107.400 zł
− utrzymanie świetlic szkolnych w Brzostku i Siedliskach 

B. - 155.000 zł
− konserwację zabytków -   40.000 zł
− utrzymanie bibliotek - 95.000 zł
− utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury - 104.965 zł
− na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 17.752 zł
− dofinansowanie służby zdrowia - 11.300 zł
− dofinansowanie stowarzyszeń kultury fizycznej - 70.000 

zł
− utrzymanie GOSiR oraz stadionu w Brzostku - 10.000 zł
− dalsza budowa szatni w Grudnej Górnej - 25.000 zł
− diety dla radnych, Przewodniczącego Rady, członków ko-

misji, wynagrodzenie członków Zarządu - 61.000 zł
− utrzymanie Urzędu Gminy  - 963.138 zł
− spłata odsetek od pożytek - 10.000 zł

 W dziale opieka społeczna zaplanowano wydatki na 
kwotę 1.318.800 zł. Ze środków budżetu gminy zaplanowano 
wydatki na kwotę 375.000 zł, natomiast ze środków budżetu 
państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych za-
planowano wydatki na kwotę 943.800 zł
Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych
Wodociąg we wsi Nawsie Brzosteckie               - 20000,00
Wodociąg we wsi Grudna Górna                        - 10000,00
Wodociąg we wsi Brzostek i Zawadka Brz.       - 36000,00
Wodociąg Brzostek  - ul. Łukasiewicza                - 1700,00
Wodociąg do ZSR w Kleciach                              - 1540,00
Rozbudowa wod. Brzostek  - Klecie  - Nawsie    - 1760,00
Budowa nawierzchni bitum. dróg gminnych    - 350000,00
Chodnik Brzostek  - Klecie                                 - 17000,00
Chodnik dr. osiedlowa                                        - 30000,00
Chodnik Brzostek  - Zawadka                            - 30000,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków                   - 50000,00
Kanalizacja sanitarna wsi Klecie etap I             - 200000,00
Kanalizacja sanitarna wsi Klecie etap II           - 500000,00
Kanalizacja sanitarna wsi Brzostek                   - 100000,00
Szalety Brzostek                                                  - 12000,00
Dom Nauczyciela Przeczyca                                 - 5000,00
Zakupy inwestycyjne                                             - 7078,00
Budowa Domu Strażaka  - Januszkowice Działy  - 9000,00
Remiza OSP Skurowa                                           - 5000,00
Sala gimnastyczna Siedliska Bogusz                   - 53000,00
Sala gimnastyczna Januszkowice                        - 77000,00
Sala gimnastyczna Brzostek                                - 30000,00
Zakupy inwestycyjne                                           - 35885,00
Przedszkole w Kamienicy Dolnej                          - 5000,00
Dom Kultury Brzostek                                         - 30000,00
Dom Ludowy Siedliska B.                                   - 10000,00
Dom Ludowy Kamienica Dolna                          - 20000,00
Dom Ludowy Klecie                                            - 10000,00
Dom Ludowy Gorzejowa                                     - 20000,00
Dom Ludowy Bączałka                                         - 5000,00
Dom Ludowy Kamienica Górna                            - 5000,00
Wiejski Dom Kultury w Przeczycy                       - 3000,00
Szatnia Grudna Górna                                         - 25000,00
Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy                    - 20000,00
Razem:                                                            - 1728963,00

Mości Panowie kupą
Przemiany gospodarczo-polityczne w naszym kraju wpły- 

wają także na przemiany duchowe mieszkańców Brzost-
ku. Przykładem tego jest reorganizacja partii politycznej 
Polskie Stronnictwo Ludowe. Mieszanka nowych, przemie-
nionych członków jest nadzwyczaj różnorodna. W szeregach 
ponownie “wzmocnionego” PSL - ponoć partii chłopskiej 
- znaleźli się byli członkowie SB, PZPR, ORMO. Trudno 
zaś dopatrzyć się następców Witosa czy Mikołajczyka. Cóż, 
tonący i brzytwy się chwyta. A może to przykład nowego 
oblicza PSL. “Pozazdrościć” różnorodności!

Przewodniczący R.I. Gminy Brzostek
Ryszard Sołtys
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- Danuta Stanek,
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych 
-Halina Nowak,
Sekretarz Gminnego Związku, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Brzostku 
- Stanisław Bereś,
Członkowie Rady Sołeckiej wsi Brzo-
stek oraz “Wiadomości Brzosteckie”.
Historię pracy Koła przedstawiła Kry-
styna Szukała (skróty pochodzą od 
redakcji). “W roku ubiegłym obcho-
dziliśmy 130 lecie działalności Kół 
Gospodyń Wiejskich w Polsce - organi-
zacji, której zadaniem jest podnoszenie 
produkcji i dochodowości oraz kultury 

rolnej poprzez zastosowanie nowo-
czesnej wiedzy rolniczej. Celem Kół 
Gospodyń jest również podnoszenie 
wartości życia społecznego i kultural-
nego, zdrowotności rodziny i całej wsi, 
oraz działalności zmierzającej do uła-
twienia pracy kobiecie w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego.
 Dzisiejsza uroczystość - jubileusz 50-
lecia działalności naszego koła skłania 
nas do refleksji, jakie drogi historycz-
ne przebyła nasza organizacja zanim 
zdobyła dzisiejszą pozycję na polskiej 
wsi. Pozycję grupy społecznej, która 
przy znikomych środkach materialnych 
potrafiła czynić rzeczy wspaniałe zmie-
niając i kształtując w coraz doskonalszy 
sposób oblicze dawnej tradycyjnie bied-

nej i zacofanej wsi. (...)
 Nasze Koło Gospodyń zorganizo-
wane zostało w roku 1948 i działało 
wspólnie z Kołem Samopomocy Chłop-
skiej. Pierwszą, po wojnie działaczką i 
organizatorką życia kulturalnego wśród 
młodzieży i kobiet była śp. Wiktoria 
Traciłowska. 
 W okresie powojennym kobiety od-
czuwały wielki głód wiedzy w zakresie 
gospodarstwa domowego, gospodarstwa 
rolnego, oświaty sanitarnej.
 Wielką pomoc w organizowaniu 
kursów gospodarczych oraz działalności 
kulturalnej okazała nam Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska, 
której podporą i ostoją 
był Zarząd z Prezesem śp. 
Stanisławem Szybistem 
na czele, długoletnim, od-
danym działaczem w tej 
sprawie.
 Okres współdzia-
łania z Kołem SCh trwał 
do czasu reaktywowania 
Kółek Rolniczych, to jest 
do października 1956 r. 
Wtedy to powstały  na 
nowo Kółka Rolnicze, a 
wraz z nimi Koła Gospo-
dyń Wiejskich.
 W 1957 r. przewod-
nicząca Koła została Zofia 
Kaczka, po niej tę funkcję 
pełniły kolejno: śp. Anna 
Piękoś, Wanda Strączek, 
Zofia Staniszewska, He-
lena Gotfryd, a od 1976 r. 
do dnia dzisiejszego Kołu 

przewodzi Helena Krajewska.(...)
 Do najaktywniejszych członkiń 
Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich 
w Brzostku w ty okresie należały: 
Stanisława Szybist, Genowefa Piłat, 
Emilia Czechowska, Genowefa To-
maszewska, Helena Gotfryd, Zofia 
Staniszewska, Genowefa Sieradzka, 
Janina Fryc, Maria Szybowicz, Maria 
Smalara, Zofia Grygiel, Zofia Fugiel, 
Zofia Szpak. W czasie 50-letniej dzia-
łalności Koło liczyło przeciętnie od 30 
do 60-ciu członkiń.(...)
 Do osiągnięć Koła zaliczyć należy 
powstanie w 1964 r. Ośrodka Nowoczes-
nej Gospodyni, który był wyposażony i 
finansowany przez Gminną Spółdziel-
nię, a prowadziła go Stanisława Szy-

Koła Gospodyń Wiejskich istnieją w 
Polsce ponad 130 lat. Ich głównym 

zadaniem było ułatwianie życia kobiecie 
na wsi poprzez różnorodne formy dzia-
łalności. W porównaniu z tą rocznicą 
Koło w Brzostku jest bardzo młode, bo 
zaledwie 50 letnie. 
 “W czasie naszej pracy były lata 
ożywionej, aktywnej działalności, ale 
też i okresy, w których praca napoty-
kała na różne trudności z przyczyn od 
nas niezależnych” - tak mówiła witając 
zaproszonych gości obecna przewodni-
cząca Koła Helena Krajewska, a gośćmi 
tymi byli:

Przewodnicząca Krajowej Rady Kobiet 
- Zofia Czaja
Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i 
Organizacji Rolniczych - Jan Kolbusz,
V-ce prezes tego Związku - Piotr Jaku-
bowski,
długoletnia animatorka Kół Gospodyń 
- Genowefa Szerląg,
pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Zgłobicach - Halina Skrzeku-
cka, Zofia Skórska i Maria Jedynak,
Przewodniczący Rady Gminy - Franci-
szek Zastawny,
Wójt Gminy - Jan Chmura,
Z-ca Wójta - Jan Krajewski,
Radna wsi Brzostek i Dyrektor SP w 
Brzostku - Maria Przebięda,
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia 

50 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Brzostku

Seniorki Koła Gospodyń Wiejskich w Brzostku podczas części oficjalnej
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bistowa.(...)
 Całym motorem działal-
ności wśród Kół Gospodyń 
Wiejskich na terenie gminy 
byłą Genowefa Szerląg. 
Ona to organizowała coraz 
to nowe Koła na terenie 
gminy. Propagowała róż-
ne formy pracy jak: kursy 
gotowania, zbiorowe od-
chowalnie kurcząt, kursy 
kroju i szycia, hafciarskie 
i inne oraz wystawy. Swo-
im zapałem i niespożytą 
energią potrafiła zachęcić 
gospodynie do pracy - była 
duszą całej działalności 
wśród kobiet.(...)
 Ośrodek ten działał do 
1989 r. i spełniał należycie 
swoje zadanie w naszym 
środowisku. W tym okre-
sie skupiliśmy większą 
uwagę na produkcji rolnej, zgodny ze 
statutowym działaniem.
 Wśród różnych specjalistów pracują-
cych z Kołem Gospodyń na szczególne 
wyróżnienie zasługuje praca i postawa 
naszej członkini - Janiny Fryc. Jak to 
mówią - na wołowej skórze nie spisałby 
jej niestrudzonej, różnorodnej pracy 
wśród kobiet i młodzieży.(...)
 Przez te wszystkie lata brałyśmy 
udział w wielu konkursach i pracach 
zespołowych zdobywając różnorodne 
nagrody.(...) Głównym źródłem docho-
dów koła są składki członkowskie oraz 
składki dobrowolne na ściśle określone 
cele. Funkcję skarbnika od 
kilkunastu lat pełni Geno-
wefa Tomaszewska.(...)
 Minęło 50 lat. Trudno 
jest w krótkim opraco-
waniu przedstawić cało-
kształt naszej pracy. Już 
trzecie pokolenie wchodzi 
w życie. Zmieniła się na-
sza wieś, powstały nowe 
piękne domy i zabudowa-
nia gospodarskie - mamy 
nowoczesność w domu i 
zagrodzie. Nie mniej są 
jeszcze potrzeby, które 
wspólnie będziemy zaspo-
kajać.
 Serdeczne wspomnienie 
należy się niezapomnia-
nym, zasłużonym koleżan-
kom, które od nas odeszły, 
a są to:
Zofia Kaczka, Anna Pię-

koś, Antonina Czech, Karolina Pie-
trzycka, Irena Cisoń, Grażyna Misie-
lak, Helena Nowińska, Maria Lemek 
i wiele jeszcze innych.”
 Wyróżnione członkinie otrzymały 
okolicznościowe dyplomy, a część 
oficjalną zakończył występ uczniów 
Zespołu Szkół Rolniczych.
 Wszyscy obecni zostali następnie 
zaproszeni na dalsze wspomnienia przy 
ciepłym posiłku i pączkach, jako że ju-
bileusz obchodzono w tłusty czwartek. 
Zarówno podawane dania (przygo-
towane pod kierunkiem J. Fryc) jak i 
ciasta oraz pączki (te już roboty samych 

członkiń) były wyśmienite. Spotkanie 
przeciągnęło się aż do późnych godzin 
wieczornych.
 Z kronikarskiego obowiązku należy 
zaznaczyć, że organizatorami obchodów 
były: Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku oraz Zarząd Koła Gospodyń 
Wiejskich w Brzostku. Imprezę współ-
organizowali: Zespół Szkół Rolniczych 
w Brzostku, Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Zgłobicach, Rada Sołecka wsi 
Brzostek, Tarnowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA.

U. Wojnarowska

Uroczystości towarzyszyła wystawa "Gospodarstwo domowe wczoraj i dziś"

Członkinie Koła: M. Stasiowska, G. Piłat, A. Sarnecka, K. Szarek, K. Szukała, A. Staniszewska.
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O Pilźnie
zawsze we wtorek
 Od 19 lutego 98 r. specjalną kolum-
nę w tarnowskim dodatku “Dziennika 
Polskiego” będzie miało miasto i gmina 
Pilzno. Coraz częściej patrząc na to co 
się dzieje w naszej gminie porównujemy 
szczególnie osiągnięcia gospodarcze 
naszego sąsiada. Jeszcze osiem lat 
temu były to niewielkie różnice, dziś zaś 
Brzostek pozostał daleko w tyle. Warto 
poczytać dlaczego.

Staram się pomagać,
a nie przeszkadzać
Rozmowa z burmistrzem Pilzna Zyg-
muntem Pieczonką
 Pilzno jest stolicą największej gminy 
w województwie. Jest jednym z najstar-
szych miast w rejonie, starsze nawet od 
Tarnowa czy Dębicy. Po raz pierwszy 
wzmianka o Pilźnie pojawiła się już w 
1105 roku.
 Podstawą funkcjonowania gminy 
zawsze było rzemiosło i tak jest dzisiaj. 
Przebiegające przez miasteczko trasy 
komunikacyjne sprawiły, że bardzo 
dobrze rozwinął się tutaj handel i drobna 
wytwórczość.
(...) budowa olbrzymiego zbiornika 
wodnego na Wisłoce w Strzegocicach 
uczyni nasze tereny jeszcze bardziej 
atrakcyjne turystycznie.
 Sen z powiek spędza mi nie rozwią-
zana kwestia tranzytu samochodów 
ciężarowych przez miasto. Jedynym 
wyjściem jest budowa autostrady. O 
obwodnicę nadal walczymy.
 Bez wątpienia najbardziej jestem 
zadowolony z tego, że w Pilźnie udało 
się reaktywować sport. Przy wjeździe 
do miasta powstał piękny obiekt spor-
towy. Dzięki temu młodzież ma zajęcie. 
Zamiast włóczyć się po knajpach, ma 
gdzie przyjść, pograć w piłkę, spotkać 
się z kolegami. (...) 
 Pochwalić się możemy także oddaną 
do użytku oczyszczalnią ścieków oraz 
stacją uzdatniania wody.
Zaplanowane na rok 1998 inwestycje 
to: naprawa zniszczonych podczas 
powodzi dróg i mostów, prowadzić 
będziemy wodociągowanie Łęk Dol-

nych i Górnych oraz Machowej, a także 
kanalizację części Pilzna. Największą 
jednak inwestycją będzie budowa no-
wej Szkoły Podstawowej w Machowej 
- chcemy by dzieci wprowadziły się do 
niej najpóźniej za trzy lata. (...)
 Szansy na dalszy rozwój Pilzna 
upatruję w rozwoju rzemiosła. U nas, 
choćby ze względu na brak kolei, wiel-
ki przemysł nigdy się nie zagnieździ. 
A dzięki drobnej wytwórczości ludzie 
mogą mieć pracę, zarabiać na własne 
utrzymanie. Dlatego stramy się usta-
lać jak najniższe podatki, nie tworzyć 
sztucznych barier, pomagać, a nie 
przeszkadzać.

“Lutnia” pod opieką rzemieślników

Śpiewają
na uroczystościach  
 Na kulturalnej mapie Pilzna szcze-
gólne miejsce zajmuje Chór Mieszany 
“Lutnia”, nad którym swoją opiekę roz-
toczyli pilźnieńscy rzemieślnicy. Dzisiaj 
trudno sobie wyobrazić jakąś miejską 
uroczystość bez jego udziału. (...) Ma 
bogaty repertuar pieśni religijnych i 
patriotycznych, potrafi zaśpiewać m.in. 
Bogurodzicę. Pilzno bez tego chóru 
byłoby o wiele uboższe...

Iluminacja
zabytkowych miejsc
 Od ponad roku w Pilźnie podświet-
lane są obydwa kościoły. Oświetlony 
jest także Rynek. Za prąd płaci Urząd 
Miejski. Jest to włączone w koszty 
oświetlenia ulicznego.
 W okresie Świąt Bożego Narodzenia 
w Pilźnie zainstalowano też światła na 
prawie wszystkich drzewach.

Skład w komplecie
Poważnie wzmocnieni
 W Pilźnie panuje przekonanie, że w 
awansie może przeszkodzić im tylko 
Chemik Pustków.
 Wiadomo już, w jakim składzie pił-
karze Rzemieślnika Pilzno rozpoczną 
15 marca boje o awans do IV ligi. Po 
rundzie jesiennej są liderem tarnowskiej 
klasy okręgowej i wielu, w piłkarzach z 
Pilzna, upatruje głównego faworyta do 
awansu. Jak mówi trener Jacek Czernik 

- duża w tym zasługa sponsorów klubu, 
którzy dbają, aby nam niczego nie bra-
kowało.
Z relacji skarbnika klubu Wincentego 
Nowaka wynika, że lada dzień oddana 
zostanie do użytku kryta trybuna, pod 
którą będą szatnie dla zawodników i 
pomieszczenia klubowe. Wykonane 
zostanie nagłośnienie całego stadionu, 
a także jego oświetlenie. Planuje się po-
szerzenie stadionu i budowę dwóch no-
wych boisk dla grup młodzieżowych.

Szkolenie piłkarskich adeptów

Wychowankowie
w roli głównej
 Działacze Rzemieślnika Pilzno po-
stanowili, że będą nie tylko kupować 
zawodników, ale szkolić także własnych 
adeptów piłkarstwa. Mają już trzy grupy 
młodzieżowe.
 Zarząd Miasta Pilzna myśli o za-
trudnieniu gminnego pełnomocnika ds. 
sportu.

Wyjazdowa sesja PSPL

W MIEDZIOWYM 
ZAGŁĘBIU
 75-tysięczny  Głogów jest miastem 
trwale zapisanym w historii naszego 
kraju. Dziś zaliczany do najważniej-
szych w Polsce ośrodków przemysłu 
miedziowego, a holding “Polska 
Miedź” S.A. jest jedną z największych 
firm w kraju. 
 Wyjątkowo bogate materialne 
ślady swej historii Głogów troskliwie 
odbudowywuje od początku lat sześć-
dziesiątych. 6 lutego br. grupa ponad 
40 uczestników ogólnopolskiej sesji 
dziennikarzy prasy lokalnej spotkała 
się  z prezydentem Głogowa mgr 
inż. Jackiem Zielińskim, który mówił 
między innymi - “Chlubą naszego 
miasta zaliczanego do najstarszych 
grodów śląskich, jest jego wielowie-
kowa historia. Miasto zaangażowało 
się w przedsięwzięcia inwestycyjne 
mające ogromne znaczenie dla jego 
mieszkańców. Współczesny Głogów 
jest miastem dynamicznie rozwija-

Jak rządzą się inni
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jącym się i otwartym na wszelkie 
propozycje współpracy”
 Wyjątkowo intensywny ruch 
inwestycyjny łatwo dostrzec tak-
że w pobliskich Polkowicach, 
25-tysięcznej stolicy powstałej z 
nowym rokiem Polkowickiej Miej-
skiej Strefy Usług Publicznych. 
Poza Polkowicami strefa ta pomy-
ślana jest jako zaczątek przyszłego 
powiatu polkowickiego. Na terenie 
o pow. prawie 780 km2 nazywa-
nym Subregionem Polkowickim, 
mieszka ponad 60,5 tys. osób, 
spośród których aż 36% to ludzie 
w wieku od 18-39 lat. Towarzyszą-
cy temu wiekowi zapał i twórczy 
entuzjazm jest w Polkowicach 
niemal w każdym miejscu, szcze-
gólnie zaś w zespole pracowników 
urzędu miasta i strefy - większość 
pracowników liczy sobie do 34 lat. 
To oni właśnie pragną uczynić z 
Polkowic ośrodek przyszłego wie-
ku. Z myślą o perspektywicznych 
potrzebach powiatu gospodarze 
Polkowic zabiegają o pilne po-
wstanie w tym mieście komend 
rejonowych policji i straży oraz 
sądu, prokuratury, inspektoratu 
ZUS i szpitala. Symbolem zakresu 
zachodzących tu zmian jest wskaź-
nik nakładów inwestycyjnych na 
hektar powierzchni, wynoszący w 
Polkowicach aż 1384 zł, podczas 
gdy średnio w kraju jest on 37-
krotnie mniejszy.
 Zarówno dla Polkowic, jak 
i  dla Głogowa jest oczywiste, 
iż ich sukcesom gospodarczym i 
dalszemu rozwojowi musi towa-
rzyszyć systematyczne wdrażanie 
osiągnięć wiedzy ekologicznej. 
Jej upowszechnianiu w Głogo-
wie służy powstałe tu w 1995 r. 
Głogowskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej, obecnie finansowo 
wspomagane również przez rząd 
holenderski. W całym regionie 
głogowsko-polkowickim dominu-
je słuszne przekonanie, iż jedną z 
najefektywniejszych inwestycji 
służących ochronie środowiska 
jest zaangażowanie w edukację 
ekologiczną od przedszkola do 
szkoły średniej.

Krystyna Ruszkowska

Reforma polskiego systemu ubezpieczeń

CZAS GODZIWYCH 
EMERYTUR

zasady. Emerytury, finansowane z bieżą-
cych składek wszystkich pracujących, 
będą rejestrowane na indywidualnych 
kontach. Zostaną ściśle powiązane z za-
robkami i stażem pracy ubezpieczonego.
Wypłaty z funduszy emerytalnych. 
Część składek przeznaczanych obecnie 
na ZUS będzie trafiać na nasze prywat-
ne konta w funduszach emerytalnych. 
Pieniądze te będą z kolei bezpiecznie 
inwestowane oraz kapitalizowane.
Wypłaty z towarzystw ubezpieczenio-
wych. Najciekawsza, najskuteczniejsza 
i najbardziej popularna na świecie forma 
posiadania dodatkowej emerytury. Aby 
ją osiągnąć wystarczy wykupić odpo-
wiednią polisę w solidnym towarzystwie 
ubezpieczeniowym i systematycznie 
oszczędzać na kolorową starość, jaką ró-
wieśnicy naszych siedemdziesięciolatków 
w innych krajach spędzają na podróżach, 
żyjąc beztrosko i na własny rachunek. 
Dobrowolne składki, dopasowywane do 
indywidualnych możliwości, są przez lata 
pomnażane przez towarzystwo, które je 
korzystnie inwestuje dokładając do sumy 
wynikającej z polisy czysty zysk..
 Nowy system emerytalny ma wejść w 
życie 1 stycznia 1999 r. Za rok, ale tego 
roku nie wolno przespać, czekając aż 
ktoś zaprojektuje nam starość. Trzeci filar 
sprawia, że już dziś możemy mieć na nią 
wpływ, zwłaszcza, że nowy system będzie 
najbardziej korzystny dla tych, którzy 
najwcześniej  postanowią unowocześnić 
swoją emeryturę.

Jedną z ostatnich uciążliwości minio- 
nej epoki, którą musimy znosić do 

dziś, jest system emerytalny. Obecnie 
opiera się on na powszechnie krytyko-
wanym i przestarzałym mechanizmie: 
Polscy pracodawcy odprowadzają coraz 
wyższe składki do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, a ZUS wypłaca renty i 
emerytury osobom, które zyskują do nich 
uprawnienia. Na wysokość świadczeń nie 
ma jednak wpływu ani staż pracy, ani wy-
sokość zarobków, co sprawia, że system 
emerytalny jest postrzegany (według 
OBOP) jako wadliwy i wymagający nie-
zwłocznej reformy. Ale opinia społeczna 
to nie wszystko. System emerytalny, 
działający wg starych mechanizmów, 
jest również poważnie niebezpieczny. 
Wydatki na renty i emerytury z polskiego 
budżetu przekraczają 15% Produktu Kra-
jowego Brutto (dwukrotnie więcej niż w 
krajach o porównywalnym dochodzie, ale 
posiadających nowoczesne systemy eme-
rytalne), co - według ekspertów - grozi 
krachem finansów publicznych. Reforma 
ubezpieczeń stała się koniecznością. 
 Bezrobocie, inflacja, starzenie się spo-
łeczeństwa, targi polityczne i ich wpływ 
na gospodarkę - oto niektóre z polskich 
zagrożeń, które wzięli pod uwagę twórcy 
nowego projektu ubezpieczeń. Aby za-
pewnić im bezpieczeństwo i stabilność 
zaproponowano mieszany system emery-
talny, oparty na trzech silnych filarach;
Emerytury ze składek na rzecz ZUS-u, 
który będzie je wypłacał tak jak dotych-
czas, z tym, że radykalnej zmianie ulegną 

BIURO POSELSKIE  
W BRZOSTKU

Z inicjatywy Posła AWS Grzegorza Cy- 
gonika od dn. 18 III 1998 r. czynne 

będzie w Brzostku Biuro Poselskie Posła 
Grzegorza Cygonika. Czynione są starania 
zaangażowania do pracy w Biurze pozo-
stałych posłów AWS. Zaprasza się miesz-
kańców Gminy Brzostek do współpracy w 
biurem w zakresie interwencji poselskich 
i wniosków.

SYSTEMOWA ZMIANA
NUMERACJI

Telekomunikacja Dębicka S.A. infor- 
muje, że w Rejonie Telekomunika-

cyjnym Dębica (gminy: Brzostek, Czarna, 
Dębica, Jodłowa, Pilzno, Radomyśl Wlk., 
Wadowice Górne, Żyraków oraz miasto 
Dębica) zostanie wprowadzona systemowa 
zmiana numeracji z 6-cio cyfrowej na 7-
mio cyfrową.
Na początku dotychczasowego numeru 
należy dodać liczbę “6”

 Biuro mieści się w Domu Handlowym 
“Hermes” I p. czynne środa - 1100-1400 
piątek 1600-1800

Asystent posła A. Ruszaj
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DZIENNIK POLSKI
10 lutego 1998 r.

W Brzostku organizują się

Inicjatywa na obrzeżach
Kiedyś były tutaj duże plantacje owoców, ale 

rolnicy nie mieli ich gdzie sprzedawać
 - Schyłek drugiego tysiąclecia daje szansę działania 
ludziom twórczym i poszukującym - twierdzą członkowie 
założonego niedawno w Brzostku Stowarzyszenia na 
rzecz Rozwoju i Promocji Gminy. Postanowili oni na 
serio potraktować słowa o „braniu spraw w swoje ręce”. I 
co najważniejsze: jest to inicjatywa społeczna, działająca 
poza strukturami samorządowymi.
 Gmina Brzostek nie jest w najszczęśliwszym położeniu. 
Znajduje się na krańcach województwa tarnowskiego, gdzie 
wielki przemysł nie ma szans się zagnieździć. Zakłady 
rzemieślnicze też się nie rozwinęły. Pod tym względem od 
dłuższego czasu pozostają w cieniu sąsiedniego Pilzna.

Gwiazdka z nieba
 Wiosną ubiegłego roku grupa ludzi z Brzostku postanowi-
ła nie czekać aż spadnie im gwiazdka z nieba. Przy pomocy 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego założyli Stowarzyszenie na 
rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Brzostek. Na jego czele 
stanęła Maria Przebięda, dyrektorka Szkoły Podstawowej w 
Brzostku. - Postanowiliśmy skupić w naszym stowarzyszeniu 
grupę tzw. liderów środowiskowych. Było bowiem w naszej 
gminie kilka osób, które chciały coś robić, ale pojedynczo 
nic nie znaczyli - mówi Maria Przebięda - Teraz, jako praw-
nie zarejestrowane stowarzyszenie, jesteśmy już partnerem 
do rozmów dla fundacji czy instytucji 
wspierających rozwój lokalnej przedsię-
biorczości.
 Rozpoczynając działalność nie korzy-
stali z finansów Urzędu Gminy. Każdy 
z członków założycieli, a było ich 17, 
wniósł swój własny wkład pieniężny. 
- Podstawowym naszym zadaniem jest 
stworzenie tzw. lokalnego inkubatora 
przedsiębiorczości, gdyż w naszej gminie 
jest bardzo duże bezrobocie. Jeśli z tym 
problemem się nie uporamy, to z pozo-
stałych, wzniosłych i szczytnych celów, z 
pewnością nic nie wyjdzie - twierdzi M. 
Przebięda. - Organizujemy zatem kursy i 
szkolenia dla początkujących biznesme-
nów i bezrobotnych. 

Nauczyć agroturystyki
 Stowarzyszenie chce też nauczyć 
miejscowych rolników wykorzystywania 
agroturystyki. - Dawniej bardzo dużo 

ludzi od nas wyjeżdżało 
do Stanów - mówi sołtys 
Brzostku, Jerzy Potrzeba. 
- Pobudowali piękne domy, 
które w zimie trudno im 
ogrzać i utrzymać. Tymcza-

sem latem mogliby zamieszkać w nich turyści, co przyniosło-
by dochody gospodarzom.
 Zdaniem sołtysa, rozwój agroturystyki pomógłby także 
rolnikom w zbycie wyprodukowanych produktów. Problem 
w tym, że rolnicy nie wiedzą jak się do tego zabrać, jak 
wypromować walory turystyczne i krajobrazowe ziemi 
brzosteckiej. Jerzy Potrzeba uważa ponadto, że w zbyciu 
produktów brzosteckim rolnikom pomóc może także wybu-
dowanie tutaj mleczarni i zakładu przetwarzającego owoce i 
warzywa. Dawniej w Brzostku było wiele plantacji agrestu, 
truskawek czy malin. Upadły, gdyż nie miał kto kupować 
owoców.
 Stowarzyszenie założyło sobie też w programie kultywo-
wanie ludowej tradycji, w tym podtrzymywanie brzosteckiej 
tradycji. Będzie to teraz o wiele łatwiejsze, gdyż nie dawno 
otrzymali wreszcie od Urzędu Gminy własny lokal. Będzie 
się mieścił w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.

Klucz do biznesu
 W ubiegłą sobotę w Szkole w Brzostku uroczyście pod-
sumowano zorganizowany z inicjatywy stowarzyszenia kurs 
z zakresu marketingu i biznesu. Sponsorowała go Fundacja 
Wspomagająca zaopatrzenie Wsi w Wodę, a szkolenie prze-
prowadzili wykładowcy z krakowskiego Ośrodka Wspierania 
Przedsiębiorczości. Przybliżono aspekty kierowania firmą, 
uczono jak korzystać z papierów wartościowych i jak od-
nieść sukces w biznesie. Uczestnikom, czyli początkującym 
przedsiębiorcom, bezrobotnym oraz uczniom szkół średnich, 
wręczono świadectwa. Przedstawiciel ośrodka prowadzącego 
szkolenie powiedział, że są one kluczem, otwierającym drogę 
do biznesu.
 Jak powiedziała nam Maria Przebięda, teraz zamierzają 
przeszkolić mieszkańców brzosteckiej gminy w zakresie 
obsługi komputerów.

Uczestnicy kursu z zakresu marketingu i biznesu

(RAF)
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6830531 Adamska Danuta Nawsie B. 136 
6831057 Aparat ogólnodostępny Nawsie B.  
6830388 AUTO-FINISH Mech., Blach., Lakier., 
 Nawsie B. 123a 
6830097 AUTO-SERWIS FHU Jędrzejczyk Stanisław 
 Nawsie B. 227 
6831029 Baran Andrzej Nawsie B. 29a 
6830706 Baran Eugeniusz Nawsie B. 29 
6831043 Bieniek Zofia Nawsie B. 46 
6831026 Buczek Czesława Nawsie B. 40 
6831100 Buczek Franciszek Nawsie B. 132 
6831095 Cwynar Zofia Nawsie B. 121 
6830248 Czerkies Władysław Nawsie B. 179 
6830594 Czyż Józef Nawsie B. 171 
6831018 Dachowska Krystyna Nawsie B. 20 
6831087 Dachowska Zofia Nawsie B. 111 
6831020 Dachowski Henryk Nawsie B. 21 
6831021 Dachowski Stanisław Nawsie B. 25 
6831014 Domaradzki Kazimierz Nawsie B. 17 
6830507 Drak Mieczysław Nawsie B. 142 
6830288 Dziedzic Jan Nawsie B. 141 
6830249 Dziedzic Lucyna Nawsie B. 149 
6830034 Dziurgot Andrzej Nawsie B. 228 
6831041 Fijołek Maria Nawsie B. 43 
6831091 Fiołek Zofia Nawsie B. 114 
6831019 Foryś Danuta Nawsie B. 23 
6831103 Foryś Renata Nawsie B. 133 
6830292 Fryc Mieczysław Nawsie B. 174 
6831030 Furman Teresa Nawsie B. 31 
6830254 Garstka Stanisław Nawsie B. 158 
6831016 Gaweł Edward Nawsie B. 19 
6831022 Gierut Czesław Nawsie B. 24 
6830252 Grygiel Czesław Nawsie B. 154 
6831062 Grygiel Czesław Nawsie B. 70 
6831084 Grygiel Henryk Nawsie B.  
6831011 Grygiel Irena Nawsie B. 16 
6831048 Grygiel Jan Nawsie B. 51 
6831082 Grygiel Kazimierz Nawsie B. 109 
6831076 Grygiel Kazimierz Nawsie B. 93 
6831083 Grygiel Zofia Nawsie B. 196B 
6830422 Grzyb Kazimierz Nawsie B. 169 
6830540 Gwiżdż Maria Nawsie B. 139 
6830265 Hebda Robert Nawsie B. 222 
6831027 Jantoń Aleksandra Nawsie B. 116 
6831065 Jarmusz Zofia Nawsie B. 75 
6831064 Jucha Antoni i Józefa Nawsie B. 72 
6831176 Kalina Kazimierz Nawsie B. 82 
6831092 Kania Jadwiga Nawsie B. 115 
6831093 Kania Leopold Nawsie B. 119 
6831004 Kapała Barbara Nawsie B. 5 
6831174 Kapała Jan Nawsie B. 6 

6831017 Kapała Janusz Nawsie B. 22 
6831069 Kapłon Władysław i Janina Nawsie B. 221 
6831094 Karaś Helena Nawsie B. 118 
6831097 Kawalec Jerzy i Krystyna Nawsie B. 123 
6830247 Kawalec Józef Nawsie B. 172 
6831173 Kawalec Stanisław Nawsie B. 83 
6830222 Kłęk Kazimierz Nawsie B. . 
6831078 Kobak Józef Nawsie B. 102 
6831044 Kobak Władysław Nawsie B. 47 
6831086 Kobak Zdzisław Nawsie B. 110 
6831045 Kolbusz Edward i Teresa Nawsie B. 220 
6830414 Kolbusz Józef Nawsie B. 166 
6830255 Kolbusz Zdzisław Nawsie B. 194 
6824609 Konieczna Aneta Nawsie B. 163 
6831106 Kopera Kazimierz Nawsie B. 66 
6830648 Korzeń Stanisław Nawsie B. 212 
6830259 Kowalski Emil Nawsie B. 176A 
6830258 Kowalski Kazimierz Nawsie B. 160 
6830467 Kółko Rolnicze Nawsie B.  
6831063 Krajewska Grażyna Nawsie B. 71 
6830245 Kumela Mirosław Nawsie B. . 
6831049 Kumięga Tadeusz Nawsie B. 53 
6831074 Kurek Marek i Lucyna Nawsie B. 91 
6830102 Kutyna Zuzanna Nawsie B. 217 
6830005 Legęza Stanisława Nawsie B. 229 
6831003 Lejkowski Krzysztof Nawsie B. 2 
6831051 Lipka Ewa Nawsie B. 58 
6831008 Łącka Jadwiga Nawsie B. 14 
6830535 Łępa Halina Nawsie B. 138 
6830311 Madejczyk Michalina Nawsie B. 4 
6831061 Magiera Mieczysław Nawsie B. 69 
6831040 Matyasik Jacek i Marta Nawsie B.140 
6831007 Matysik Józefa Nawsie B. 10 
6830375 Maziarz Anna Nawsie B. 223 
6831080 Mazur Wiesław Nawsie B. 226 
6831104 Michoński Władysław i Wiesława Nawsie B. 97 
6831099 Mroczek Jan Nawsie B. 127 
6831015 Nawracaj Józef i Ludwika NAWSIE B. 18 
6831031 Niekowal Genowefa Nawsie B. 32 
6831025 Noga Eugeniusz Nawsie B. 27 
6831079 Noga Leopold Nawsie B. 103 
6831067 Nowak Józef Nawsie B. 211 
6831068 Nowicki Marek Nawsie B. 230 
6831071 Nowicki Zbigniew Nawsie B. 77a 
6831028 Nylec Kazimierz i Zofia Nawsie B. 28 
6831998 Ochotnicza Straż Pożarna Nawsie B.  
6831036 Ogrodnik Jerzy i Barbara Nawsie B. 218 
6831072 Ogrodnik Władysław Nawsie B. 78 
6831001 Owsiak Stanisław Nawsie B. 205 
6830427 Paściak Emil Nawsie B. 165 
6831052 Pieniądz Aleksy Nawsie B. 59 
6831055 Pieniądz Wanda Nawsie B. 62 
6831034 Piotrowska Janina Nawsie B. 200 
6831180 Przedszkole Nawsie B.  
6831039 Przewoźnik Franciszek Nawsie B. 140 
6831009 Pudełko Lucyna Nawsie B. 35 
6831077 Rak Edward Nawsie B. 96 
6831105 Rak Wojciech i Krystyna Nawsie B. 87 
6831108 Rutkowska Halina Nawsie B. 12 
6831102 Ryba Maria i Piotr Nawsie B. 120 
6830418 Sarnecki Adam Nawsie B. 168 
6831172 Siarkiewicz Józef Nawsie B. 216 
6831010 Sieńkowski Ryszard Nawsie B. 15 
6830253 Sieńkowski Zenon Nawsie B. 199 

Numery telefonów
sieci telefonicznej  

w Nawsiu Brzosteckim
i Woli Brzosteckiej

NAWSIE BRZOSTECKIE
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6831088 Sikorska Ewa Nawsie B. 113 
6831109 Siwek Łucja Nawsie B. 117 
6831013 Siwek Stanisław Nawsie B. 183 
6831032 Skiba Anna Nawsie B. 33 
6831042 Składanowska Zofia Nawsie B. 45 
6831183 Składanowski Jan Nawsie B. 88 
6830551 Skórski Kazimierz Nawsie B. 233 
6831112 Sołtys Ryszard,Maria Nawsie B. 11 
6831085 Sowiżdrzał Krystyna Nawsie B. 108 
6831073 Sowiżdżał Józef Nawsie B. 89a 
6831059 Stanek Zbigniew Nawsie B. 67 
6831070 Stojak Maria Nawsie B. 77 
6830484 Sudoł Jan Nawsie B. 129 
6831037 Surdel Ryszard Nawsie B. 42 
6831024 Sury Janusz Nawsie B.  
6831033 Sury Józef Nawsie B. 34 
6831075 Sury Tadeusz i Barbara Nawsie B. 94 
6831098 Szczepanik Józef Nawsie B. 126 
6830352 Szkoła Podstawowa Nawsie B.  
6831182 Sztekiel Ryszard Nawsie B. 37 
6830256 Sztorc Zdzisław Nawsie B. 156 
6830257 Szukała Ryszard Nawsie B. 155 
6831035 Szybowicz Helena Nawsie B. 36 
6831038 Szynal Stanisław i Wioletta Nawsie B. 232 
6830532 Świerczek Teresa Nawsie B. 1 
6831002 Święch Roman Nawsie B. 130 
6831046 Trojan Jan Nawsie B. 48 
6831081 Trojan Roman Nawsie B. 107 
6830709 Trojan Zofia Nawsie B. 41 
6831060 Trychta Alfred Nawsie B. 68 
6831058 Trychta Jerzy i Anna Nawsie B. 63 
6831047 Trychta Józef i Jan Nawsie B. 49 
6831023 Trzeciak Józef,Maria Nawsie B. 210 
6830610 UG Fryc Kazimierz  Nawsie B. 100 
6831005 Wal Teresa Nawsie B. 7 
6831006 Warchał Jerzy Nawsie B. 9 
6830353 Warchoł Andrzej Nawsie B. 9 
6831096 Wąsik Emilia Nawsie B. 122 
6831175 Wąsik Krzysztof Nawsie B. 128 
6831200 Winiarska Janina Nawsie B. 95 
6830539 Wójcik Leopold Nawsie B. 144 
6830251 Wójtowicz Stanisław Nawsie B. 231 
6830480 Zabawa Józefa Nawsie B. 131 
6830584 Zając Czesław Nawsie B. 203 
6831107 Zaranek Krzysztof,Irena NAWSIE B. 234 
6831090 Zegarowska Barbara Nawsie B. 225 
6830246 Zegarowska Elżbieta Nawsie B. 85 
6831054 Zegarowska Zofia i Maria NAWSIE B. 61 
6831089 Zegarowski Krzysztof, Małgorzata Nawsie B. 112a 
6831053 Zięba Leszek, Zofia Nawsie B. 60 
6831050 Zięba Stanisława Nawsie B. 56 
6831056 Zięba Zbigniew Nawsie B. 64 
6831012 Żurkowski Stanisław Nawsie B. 13a 
6831066 Żyra Józef Nawsie B. 76a

	
6831145 Bielański Zbigniew Wola B. 110 
6831159 Chrząszcz Stanisław Wola B. 5 
6831164 Cisoń Halina Wola B. 65 
6831136 Dunajski Marian Wola B. 102 
6831114 Fryc Izabela Wola B. 20 
6831167 Furca Jan Wola B. 37 
6831178 Gacoń Mariusz, Ewa Wola B. 16 

6831140 Godniak Bronisława Wola B. 32 
6831151 Górka Henryk Wola B. 108 
6831118 Górka Zbigniew Wola B. 6 
6831144 Grodzki Bolesław i Zofia Wola B. 55 
6831142 Grodzki Zenon Wola B. 40 
6830708 Gwiżdż Zofia Wola B. 35 
6831113 Kawalec Irena Wola B.  
6831134 Kawalec Robert Wola B. 21 
6831157 Kobak Kazimierz Wola B. 74 
6831161 Kociemska Pelagia Wola B. 27 
6831127 Kocznik Danuta Wola B. 109 
6831162 Kurek Jan i Barbara Wola B. 61 
6831171 Kuźniar Maria Wola B. 8 
6830687 Leśnictwo Wola B.  
6831143 Maziarka Edmund Wola B. 49 
6830707 Maziarka Helena Wola B. 97 
6831119 Maziarka Władysław Wola B. 72 
6831156 Merchwa Jan Wola B. 76 
6831129 Nowicka Maria i Jan Wola B. 10 
6831130 Nowicki Tadeusz Wola B. 22 
6831120 Ogrodnik Jan Wola B. 98 
6831121 Przewoźnik Zbigniew, Monika Wola B. 111 
6831148 Rogaczewski Wacław Wola B. 26 
6831170 Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wola B.  
6831154 Składanowski Marek Wola B. 77 
6831125 Skórski Józef Wola B. 3 
6831117 Skrzynecka Zofia Wola B. 80 
6831124 Smyczyńska Danuta Wola B. 58 
6831123 Sowa Andrzej Wola B. 79 
6831133 Spicha Stanisław Wola B. 39 
6831150 Spicha Zdzisław Wola B. 112 
6831116 Staniszewski Bogdan,Zofia Wola B. 2 
6831138 Storc Władysław Wola B. 100 
6831166 Strączek Grażyna Wola B. 93 
6831168 Surdel Danuta, Roman Wola B. 13 
6831132 Sury Eugeniusz i Maria Wola B. 85 
6831146 Sury Jan Wola B. 86 
6831165 Szpak Tadeusz Wola B. 17 
6831152 Sztorc Marian Wola B. 48 
6831128 Szukała Zofia Wola B. 63 
6831177 Szweda Kazimierz Wola B. 19 
6831141 Trychta Wiesław Wola B. 47 
6830611 Urząd Gminy DOM LUDOWY Wola B.  
6831149 Wal Ryszard Wola B. 104 
6831153 Wilusz Robert Wola B. 57 
6831126 Wnęk Kazimierz Wola B. 109 
6830710 Zastawny Franciszek Wola B. 73 
6831135 Zastawny Jan Wola B. 12 
6831158 Zastawny Tadeusz Wola B. 88 
6831139 Zastawny Tadeusz i Alicja Wola B. 105 
6831122 Zastawny Wacław Wola B. 111 
6831115 Ziaja Richard Wola B. 90 
6831137 Zięba Adam Wola B. 28 
6831160 Zięba Jan Wola B. 35 
6830533 Zięba Józef Wola B. 78 
6831147 Zięba Józef Wola B. 101 
6831179 Zięba Leszek Wola B.  
6831155 Zięba Roman Wola B. 75 
6831169 Zięba Stanisław Wola B. 14 
6831163 Zięba Stanisława Wola B. 15 
6831131 Zięba Władysław Wola B. 94 

WOLA BRZOSTECKA



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 11

 

“Z nocy Bożego Narodzenia wyłania 
się światłość, którą jest Chrystus. 
Wyłania się po to, żeby prześwietlić 
ludzkie serca”

W tym celu naświetlenia tak bar-dzo  
ważnego w historii ludzkości 

wydarzenia, jakim jest przyjście na 
świat Zbawiciela, w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia młodzież KSM-u 
wraz z dziećmi Szkoły Podstawowej w 
Parafii Januszkowice przy pomocy Ks. 
Proboszcza Tadeusza Preisa odegrała 
“Jasełka” - najpierw w kościele para-
fialnym w Januszkowicach, później w 
innych parafiach.
 Główne role odtwarzali:	 Maryja 
- A. Chajec, Józef - W. Rec, Archanioł 
- T. Rec, Trzej Królowie - M. Zięba, 
A. Zegarowski, A. Łukowicz, Herod 
- K. Płaziak, Dworzanin - J. Kolbusz, 
Śmierć - M. Zegarowska, Zły Duch 
- M. Kolbusz, Wróżbita - B. Łukowicz, 
Gwiazdor - T. Zegarowski, Pasterze - W. 
Staniszewski, D. Krupka, B. Borowie-
cki, M. Borowiecki.
 Narodzinom Dziecięcia towarzy-
szyły chóry Aniołów (C. Mokrzycka, 

J. Garstka, M. Jaworska, B. Zięba, A. 
Sołtys, B. Stasiowska, E. Jaworska, 
J. Winiarska). Kolędy i pastorałki w 
wykonaniu młodzieży przy akom-
paniamencie organisty p. Z. Gieruta 
zachwycały zebraną publiczność. W 
rolę charakteryzatorki wcieliła się p. W. 

KSM w Januszkowicach chlubą parafii
Płaziak.
 Poprzez swoją działalność KSM w 
Parafii Januszkowice chce przynosić 
chlubę parafii i sołectwu, dając świa-
dectwo wiary w Chrystusa i miłości do 
Ojczyzny.

Barbara Łukowicz

Wszyscy jesteśmy zainteresowani  
losem ołtarza św. Leonarda i prze-

biegiem prac konserwatorskich. 
 W dniu 4 marca spotkała się w 
Tarnowie w pracowni konserwatora dzieł 
sztuki mgr P. Dziurawca komisja w składzie: 
mgr inż. arch. O. Wójcik - Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Tarnowie, prof. 
J. Nykiel - rzeczoznawca MKiS, konser-
wator malarstwa i rzeźb drewnianych, ks. 
F. Dziedzic - Konserwator Diecezjalny w 
Rzeszowie, ks. Cz. Szewczyk - proboszcz 
parafii w Brzostku, mgr H. Pasek - inspektor 
woj. PSOZ w Tarnowie oraz gospodarze - 
A. i P. Dziurawcowie - konserwatorzy dzieł 
sztuki.
 Komisja po oględzinach sporządziła 
protokół, w którym “pozytywnie ocenia 
dotychczasowy przebieg prac, zgodny z 
założonym programem, akceptuje przed-
stawiony przez wykonawców projekt prze-
róbek (nowej aranżacji) mensy z niezbęd-
nymi dodatkami rzeźbiarskimi i aranżacji 
brakującego zwieńczenia.
 W wyniku prac konserwatorskich 
zostały odkryte nowe dodatkowe elementy 
dekoracyjne retabulum “batik”, które będą 
zakonserwowane i zrekonstruowane. 
Trzony kolumn zostaną opracowane na 
podstawie analogi obiektów pochodzących 
z epoki.
 Na obrazach Matki Bożej Bolesnej i 
św. Leonarda zostanie odsłonięta pierwotna 
warstwa historyczna.
 Spotkanie komisj i  miało na celu 
uzgodnienie ostatecznych szczegółów prac 

konserwatorskich, a także podzielenie się 
odkryciami państwa Dziurawców.
 Ołtarz św. Leonarda pochodzi z 
początku XVII w. i pierwotnie znajdował się 
w kościele w Kleciach, gdzie pełnił rolę oł-
tarza głównego. Na początku XIX w. został 
on przeniesiony do nowo wybudowanego 
kościoła w Brzostku. O wieku i pochodzeniu 
ołtarza świadczy cała ornamentyka, poli-
chromia i kształt kolumn. Był złocony i sre-
brzony, dużo elementów srebrzonych było 
laserowanych na żółto, co miało imitować 
złocenia. Złocone były tylko najważniejsze 
elementy. Świadczy to o tym, iż fundatorzy 
nie byli zbyt bogaci. Z tego okresu zacho-
wało się bardzo dużo warstwy malarskiej, 
złocenia uległy zniszczeniu prawdopodob-
nie z powodu przecierania mokrą ścierką. 
W XVIII w. ołtarz w Kleciach został odnowio-
ny i w tym czasie został ufundowany nowy 
obraz św. Leonarda. Następna konserwacja 
nastąpiła w XIX w. po przeniesieniu ołtarza 
do kościoła w Brzostku. 
 Na portalu zachował się napis, że 
ołtarz został poświęcony 14 październi-
ka 1864 r.. Takie wydarzenie mogło być 
efektem przeniesienia lub remontu. W 
tym okresie nastąpiły największe zmiany, 
przemalowania dokonane przez Bartło-
mieja Kwiatkowskiego, który podpisał się 
na głowicy w zwieńczeniu ołtarza.
 Ostatnia, XX wieczna konserwa-
cja została wykonana w 1956 r. Ołtarz 
został odnowiony i zakonserwowany co 
dokumentują podpisy autora - Koczabski, 
Przemyśl.

 W ramach obecnych prac konser-
watorskich postanowiono powrócić do 
pierwotnej wersji ołtarza. Rozważono od-
tworzenie tabernakulum, które mogłoby w 
razie potrzeby funkcjonować. Istniało ono 
w ołtarzu w czasie jego pobytu w Kleciach. 
Świadczą o tym ślady na drewnie odkryte 
po gruntowaniu i szlifowaniu. Brakujące ele-
menty to zwieńczenie i napis IHS. Obecny 
konserwator postara się je odtworzyć i będą 
one jego autorstwa.
 Komisja zwróciła uwagę na podo-
bieństwo ołtarza św. Leonarda z Brzostku 
do ołtarza znajdującego się w Trzcianie i 
Ryglicach. Jak stwierdzono - klasa tamtych 
ołtarzy jest troszkę niższa i głównie ołtarz z 
Brzostku zachwyca bogactwem pomysłów 
autorów z przed 200 - 300 lat.
 Ciekawego odkrycia dokonano pod-
czas zdejmowania obrazu św. Leonarda. 
Gdy odłączono go od ramy wysunął się z 
pod niej złożony karteluszek w środku któ-
rego umieszczona była kartka z napisem po 
łacinie: “Podziękowania św. Leonardowi za 
ocalenie przed zarazą”. Kartka pochodziła 
z początku XIX w. i niestety po rozłożeniu 
rozkruszyła się.
 Jest to więc potwierdzenie łask wy-
proszonych przed ołtarzem św. Leonarda.
 Trudno określić termin ukończenia 
prac konserwatorskich, gdyż jest to żmud-
na i powolna praca. Nad jej przebiegiem 
czuwa znakomita komisja, która zadba o 
powrót ołtarza do oryginalnej wersji. Miejmy 
nadzieję, że już niedługo podziwiać bę-
dziemy efekty pracy państwa Dziurawców 
i docenimy odpowiednio skarb kultury jaki 
jest w posiadaniu Parafii Brzostek.

J. Kumięga

Losy ołtarza św. Leonarda
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W dniu 13 września 1996 r. ukaza- 
ła się Ustawa o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 
132, poz. 622), która nakłada obowiązki 
w tym zakresie zarówno na władze gmi-
ny (jako zadanie własne) jak również na 
właścicieli nieruchomości. W ustawie 
są szczegółowo uregulowane problemy 
gospodarki odpadami uwzględniające 
nie tylko konieczność ich składowania 
lecz także wtórnego wykorzystania. Jest 
to niezwykle ważne z uwagi na bardzo 
duże koszty budowy nowych składo-
wisk oraz ich eksploatacji. Jak wskazują 
liczne przykłady wtórne wykorzystanie 
odpadów przedłużyć może żywotność 
wysypiska nawet kilkakrotnie.
 Realizując w/w zadania Rada Gminy 
w Brzostku zobowiązała Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Brzostku do rozpoczęcia zbiórki odpa-
dów na terenie całej gminy. Spisywanie 
umów z właścicielami nieruchomości 
rozpoczęto w październiku 1998 r (doty-
czy miejscowości Brzostek). Zdecydo-
wana większość mieszkańców przyjęła 
z zadowoleniem i zrozumieniem próby 
rozwiązania problemów z odpadami. 
Umowy podpisało 81% właścicieli 
nieruchomości. Biorąc pod uwagę 
fakt bezpłatnego (do listopada 1997 r.) 
korzystania z wywozu odpadów ilość 
podpisanych umów świadczy o dużej 
świadomości mieszkańców.
 Kolejnym etapem realizacji zadań 
w tym zakresie było spisanie umów z 
mieszkańcami następnych miejscowości 
w gminie. Od stycznia 1998 r. umowy 
zostały spisane z mieszkańcami następ-
nych 9 miejscowości. Ilość podpisanych 
umów (procentowa) w poszczególnych 
miejscowościach jest różna i przedsta-
wia się następująco:

•  Bukowa  - 75 %
• Januszkowice   - 68 %
• Kamienica Dolna  - 66 %
• Klecie   - 68 %
• Nawsie Brzosteckie  - 77 %
• Opacionka   - 74 %
• Przeczyca   - 51 %
• Skurowa   - 43 %
• Zawadka Brzostecka  - 67 %

Jak widać stopień realizacji zadania 
w poszczególnych miejscowościach 

jest różny - komentarz w tym zakresie 
pozostawiam Czytelnikom.
 Od miesiąca kwietnia 1998 r. zaczną 
obowiązywać umowy z mieszkańcami 
pozostałych miejscowości. Z dotych-
czasowej realizacji wynika następujący 
wniosek: 75 % właścicieli nierucho-
mości jest przekonanych do celowości 
realizacji zbiórki odpadów.
 Sprawą niezwykle istotną z punktu 
widzenia realizacji zadań w zakresie 
utrzymania porządku i czystości w 
gminie jest problem opłat. Obowiązu-
jąca stawka na terenie Gminy Brzostek 
wynosi 2,50 zł miesięcznie od jednego 
gospodarstwa domowego. W tej kwocie 
wliczone są również pojemniki (worki) 
na odpady, które są dostarczane właś-
cicielom nieruchomości (w przypadku 
kontenerów w tej cenie są remonty 
bieżące). Należy tutaj nadmienić, że 
zgodnie z cytowaną wyżej ustawą obo-
wiązkiem właściciela nieruchomości 
jest wyposażenie nieruchomości w urzą-
dzenia służące do gromadzenia odpadów 
komunalnych (art. 5, pkt. 1, ust. 1.).
 Zgodnie z ustawą gmina uzyskuje 
możliwość kontrolowania wykonania 
obowiązku usuwania odpadów przez 
właścicieli nieruchomości. Są oni 
zobowiązani do udokumentowania 
korzystania z usług wykonywanych 
przez zakład będący gminną jednostką 
organizacyjną przez okazanie zawartej 
umowy i dowodów płacenia za usługi 

(art. 6 pkt. 1.). Kto nie wykonuje w/w 
obowiązków podlega karze grzywny 
(art.10pkt.2) 
 Oczywiście sama regulacja prawna 
nie wystarczy, aby osiągnąć cele zawarte 
w ustawie. Przed władzami gminy jak 
również przed samymi mieszkańcami 
staje ogromne zadanie, które wymaga 
zrozumienia wagi jaką dla naszego 
środowiska, dla pokoleń stanowi ra-
cjonalne gospodarowanie wytwarza-
nymi odpadami. Musi nastąpić szybka 
zmiana społecznej świadomości tak aby 
przepisy ustawy nie pozostały martwe, 
gdyż odtworzenie zdegradowanego 
środowiska naturalnego jest jeszcze 
bardziej kosztowne, a czasem wręcz 
niewykonalne. Dlatego podejdźmy do 
przedstawionego problemu ze zrozumie-
niem, zobaczmy stan naszych rowów, 
potoków i zastanówmy się czy nie warto 
jest skorzystać z możliwości zadbania 
o nasze najbliższe otoczenie. Nie tylko 
wygląd naszego ogródka przydomo-
wego świadczy o nas, ale także trochę 
dalsze otoczenie. Uczmy nasze dzieci 
porządku, poszanowania pracy innych, 
tak abyśmy nie mieli sobie nic do zarzu-
cenia. Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Brzostku oczekuje 
propozycji rozwiązań w sposób, który 
będzie z korzyścią dla wszystkich 
mieszkańców (tel. 830-120).

Kierownik Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Leszek Bieniek

Utrzymanie porządku i czystości w gminie
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     30 stycznia 1911 - 17 lutego 1912
        16 lutego 1923 - 4 lutego 1924
          4 lutego 1935 - 23 stycznia 1936
     22 stycznia 1947 - 9 lutego 1948
          8 lutego 1959 - 27 stycznia 1960
     27 stycznia 1971 - 15 stycznia 1972
        13 lutego 1983 - 1 lutego 1984
     31 stycznia 1995 - 18 lutego 1996

W Chinach świnie cieszą się większą  
estymą niż w świecie zachodnim. 

Uważa się je za istoty kochające dom, 
których główną troską jest zapewnienie 
dobrego bytu swojej rodzinie. Mogą 
odnosić sukcesy zawodowe, ale ich 
zainteresowanie ukierunkowane jest na 
odległe korzyści, które nadejdą pod ko-
niec życia.
 Istoty te lubią wykonywać wszystko 
we właściwy sposób, zasłużyć sobie na 
uznanie, a następnie długo rozpamiętywać 
minione osiągnięcia, które prawdopodob-
nie kosztowały wiele wysiłku. Większość 
z nich miałaby ogromną przyjemność 
i powód do dumy, mając pewność, że 
pozostawi swoim potomkom wspaniałą 
spuściznę, o co zresztą świadomie będzie 
zabiegać.
 Osobnicy ci są drobiazgowo dokładni i 
skuteczni w działaniu; lubią usprawnienia, 
a wielu z nich to wspaniali rzemieślnicy 
i majsterkowicze, działający zgodnie z 
zasadą “zrób to sam”. Sprawia im przy-
jemność dbanie o wygody innych, tak więc 
lubią wykonywać zawód wymagający 
troski i opiekuńczości.
 Posiadają absolutną wiarę w dobroć 
natury ludzkiej i czekają, by sama się 
zamanifestowała. Ich tolerancja wydaje 
się nieograniczona; będą podtrzymywać 
kontakty z przyjaciółmi lub partnerami 
bez względu na słabości ich charakteru. 
Osoby spod tego znaku powinny być 
może nauczyć się słowa “nie”, by posta-
wić ultimatum tym, którzy bez skrupułów 
wykorzystują ich tolerancję.
 Gdy dokonują retrospekcji, przekonują 
się, że ich życiowa postawa była właściwa. 
Być może konfrontacja z tymi osobowoś-
ciami pomaga innym odkryć dobre strony 
swej natury, gdyż trudno nie poddać się 
wpływowi tego jaśniejącego blaskiem 

ŚWINIA

Federacja Konsumen-
tów dla “Wiadomości 
Brzosteckich”
Federacja Konsumentów powstała 
jako stowarzyszenie w 1981 r. Celem 
działania federacji jest tworzenie 
społecznego systemu ochrony inte-
resów konsumentów, niezależnie od 
przedmiotu i formy ich zaspakajania, 
wzmocnienie skuteczności przyznanej 
konsumentom ochrony prawnej. By 
powszechniej realizować swe cele 
Rada Krajowa Federacji nawiązała 
współpracę również z naszym pismem. 
W każdym numerze zamieszczać 
będziemy opracowywane przez praw-
ników materiały dotyczące nas jako 
konsumentów.

Od kilku lat obserwujemy w Pol 
sce zjawisko inwazji firm 

zajmujących się sprzedażą wysyłko-
wą. Jest to na naszym rynku pewne 
novum - szczególnie jeżeli chodzi o 
przedsiębiorstwa łączące sprzedaż z 
konkursem i epatujące konsumentów 
bardzo atrakcyjnymi nagrodami (np. 
samochody czy wysokie sumy pienięż-
ne). Adresaci otrzymują na domowe 
adresy foldery z informacją o wygraniu 
nagrody. Warunkiem jej uzyskania 
jest zakup pewnych towarów propo-
nowanych przez firmę. Stwarza się 
wrażenie, że wygrana jest już faktem 
“wystarczy jej tylko zażądać”- oraz 
oczywiście dokonać zakupów za okre-
śloną (niewygórowaną) sumę. Oferty 
są formułowane w taki sposób, by 
wprowadzić w błąd co do ich rzeczywi-
stej treści. Prospekty są konstruowane 
ze znawstwem socjotechniki i psycho-
logii. Wielu konsumentów zachłyśnię-
tych wizją posiadania np. mercedesa 
dokonuje zakupów zupełnie niepo-
trzebnych im rzeczy w dodatku rzeczy 
o niedostatecznej jakości. Tymczasem 
informacja o wygranej sformułowana 
tak, jakby w rzeczywistości już wy-
stąpiła, jest niczym więcej, jak trikiem 
reklamowym zapewniającym wzrost 
sprzedaży towarów, którymi handluje 
firma wysyłkowa. Konsumenci wpa-
dają w pułapkę. Kiedy okazuje się, że 
telefony w firmie milczą, adres jest 

numerem skrytki pocztowej, a nagrody 
jak nie było, tak nie ma - konsumenci 
uważnie analizują otrzymany folder i 
dochodzą do wniosku, że zostali oszu-
kani. Co w takiej sytuacji można zro-
bić? Z pewnością nie można skutecznie 
żądać wydania nagrody. Wszak treścią 
umowy zawieranej z firmą wysyłkową 
jest sprzedaż a nie nagroda. Jest tylko 
mglista szansa jej uzyskania (w prak-
tyce żadna).
 Na podstawie Art. 19 ust. 1 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
organizacje konsumenckie mają moż-
liwość żądania zaprzestania czynów 
nieuczciwej konkurencji godzących w 
konsumentów Czyny te mogą polegać 
na wskazanej w Art. 16 wspomnianej 
ustawy reklamie wprowadzającej w 
błąd. Prawo uznaje, że wprowadzenie 
w błąd może nastąpić nie tylko przez 
podanie nieprawdziwych informacji, 
lecz także pominięcia w reklamie in-
formacji istotnych dla adresata.
 Federacja Konsumentów, opierając 
się na wskazanej podstawie, wystąpiła z 
powództwem przeciwko firmie CLOU 
z Sopotu, żądając zaniechania stosowa-
nia przez tę firmę czynów nieuczciwej 
konkurencji, usunięcia skutków tych 
działań oraz przeproszenia oszukanych 
konsumentów w dzienniku ogólnokra-
jowym.
 Powództwo zostało uwzględnione 
w całości po zaskarżeniu pierwszego 
niekorzystnego wyroku.
 Polskie prawo oprócz drogi cywilnej, 
która jak się okazało w praktyce, może 
być skuteczna, stwarza możliwości 
ścigania praktyk, których dopuszczają 
się niektóre firmy wysyłkowe również 
na drodze karnej. Art. 11 Kodeksu 
karnego pozwala na ściganie przestęp-
stwa usiłowania oszustwa. Jest to w 
dodatku oszustwo z zamiarem bezpo-
średnim, gdyż cały modus	 operandi 
(sposób działania) niektórych firm 
wysyłkowych oparty jest o “nabijanie 
w butelkę” konsumentów. Jest to droga 
dotychczas nie wykorzystywana przez 
prokuraturę.
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UNIHOC - gra niezwykle  
popularna w krajach 

skandynawskich, rozwija 
się w ok. 20 krajach świata. 
Zasady i reguły gry wymyślił 
i opracował Szwed Carl Ake 
Alngvist. W różnych krajach 
funkcjonuje pod różnymi 
nazwami. W ub. roku spol-
szczono nazwę i obecnie 
federacja nosi nazwę Polska 
Federacja Unihokeja. Pierw-
sze ME rozegrano w 1994 r. 
w Helsinkach. W 1998 r. wy-
startują po raz pierwszy Mi-
strzostwa Świata, a w Polsce 
tworzy się kadrę narodową 
wszystkich kategorii.
UNIHOKEJ zawitał do Pol-
ski w 1991 r. za sprawą E. i R. 
Żółtowskich, którzy po roku 
intensywnej promocji na te-
renie całego kraju zorganizo-
wali I Ogólnopolski Festiwal 
Unihoc’a w Gdańsku.
 W czerwcu 1993 r. gra ta 

Po 13 w obu kategoriach z 
5-ciu województw: rzeszow-
skiego, krakowskiego, no-
wosądeckiego, suwalskiego 
i tarnowskiego.
 Należy zaznaczyć, że or-
ganizator, a więc SKS Naw-
sie Brzosteckie zgodnie z 
procedurą Polskiej Federacji 
Unihokeja zawiadomił o tur-
nieju wszystkie Okręgowe, 
Związki Unihokeja, oraz 
wszystkie liczące się ośrodki 
tej dyscypliny w kraju , w 
tym prawie 50 klubów spor-
towych.
 Ci z czytelników “WB”, 
którzy nie oglądali turnieju 
w Kleciach “na żywo” 6 
lutego mogą prześledzić jego 
przebieg za pośrednictwem 
gazety...
Skład grup:

DZIECI
grupa A 

1. MIELEC 8
2. KINGA WIELICZKA
3. NAWSIE BRZOST. II

grupa B
1. BOROWA

2. PUSTKÓW
3. TĘCZA N. TARG

grupa C
1.GORZKÓW
2.MIELEC 13
3. PŁAWO
4. JANOSIK N. TARG

grupa D
1. BOROWA II
2.GLINY MAŁE
3. NAWSIE BZROST. I

MŁODZIKÓW
grupa A

1. UKS BOROWA
2. GORZKÓW
3. PUSTKÓW

grupa B
1. JANOSIK N. TARG
2. ORZYSZ I
3. GLINY MAŁE
4. MIELEC 13

grupa C
1.ORZYSZ II
2. TĘCZA N. TARG
3. PŁAWO

grupa D
1. MIELEC 8
2.NAWSIE BRZOST.
3. MULTI 75 KRAKÓW

UNIHOKEJ
była już w programie XVIII 
Ogólnopolskich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej, co oznaczało 
wprowadzenie tej dyscypliny 
sportu do programu szkolne-
go wychowania fizycznego. 
Przez następne 4 lata roz-
grywki prowadzono w cy-
klu Grand Prix, organizując 
turnieje otwarte, szczególnie 
na Wybrzeżu, w Elblągu, 
Zielonej Górze. W ostatnich 
latach do tych tradycyjnych 
ośrodków dołączył Kraków, 
Warszawa, Borowa i ... Naw-
sie Brzosteckie, które to już 
po raz drugi zorganizowało 
Ogólnopolski Turniej Uni-
hokeja Dzieci i Młodzików.
 O ile pierwszy ze względu 
na niezbyt sprzyjający termin 
- pierwszy dzień wakacji miał 
obsadę nader skromną, o tyle 
drugi zapisze się chyba jako 
rekordowy - zgłosiło się 28 
zespołów, wystartowało 26. 

Po siedmiu latach rozgrywek turnie- 
jowych GRAND PRIX i po dy-

namicznym rozwoju tej dyscypliny w 
szkołach i UKS-ach (w Polsce unihoke-
ja uprawia się w 4500 szkołach), w tym 
roku szkolnym wystartowały rozgrywki 
w kategorii DZIECI, MŁODZIKÓW I 
JUNIORÓW od szczebla rejonów po 
finał Mistrzostw Polski.
 Trzy pierwsze szczeble rozgrywek, a 
więc rejonowe, wojewódzkie i strefowe 
pilotuje Szkolny Związek Sportowy, od 
czwartego szczebla przejmuje je Polska 

Federacja Unihokeja. Jest więc szansa 
na to, że po raz pierwszy zostanie wy-
łoniony Mistrz Polski nie ze względu na 
zasób konta klubowego, który decydo-
wał o ilości rozegranych turniejów - ale 
zadecydują o tym umiejętności i forma 
drużyny.
 24 lutego młodzicy SKS “Błę-
kitni” Nawsie pokonali bez trudu 
pierwszych przeciwników na turnieju 
eliminacyjnym w  Straszęcinie  o 

czym zaświadczają wyniki meczów na 
szczeblu rejonu. Wystawiając 2 zespoły, 
wyeliminowaliśmy od razu złotego i 
srebrnego medalistę ubiegłorocznych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej na szczeblu 
wojewódzkim - UKS Pustków - Osiedle 
i Pustków Wieś. Z dziewięciu grających 
drużyn awans do finału wojewódzkiego 
uzyskały: Nawsie I, Nawsie II, Lato-
szyn.

Z. Rogowska 

RUSZYŁY
I MISTRZOSTWA
POLSKI
MŁODZIKÓW
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W tych grupach mecze rozgrywano 
systemem “każdy z każdym”.  Wyniki 
meczów drużyn z Nawsia:

Dzieci:
GLINY M. - NAWSIE I         1:3
MIELEC 8 - NAWSIE II       1:0
BOROWA II - NAWSIE I      0:2 
WIELICZKA - NAWSIE II   0:3

Młodzicy:
MIELEC 8 - NAWSIE BRZ.          0:3
NAWSIE BRZ. - MULTI 75 K-ów   4:0

Dalsze mecze rozgrywano już syste-
mem pucharowym, w których Nawsia-
nie osiągnęli następujące rezultaty:

Dzieci:
NAWSIE II - PUSTKÓW        2:3
MIELEC 13 - NAWSIE I         2:1
NAWSIE II - GLINY MAŁE   3:0
NAWSIE I - MIELEC 8           4:0

Młodzicy:
ORZYSZ II - NAWSIE          1:2
NAWSIE - JANOSIK          0:4

Ostateczna kolejność turnieju:
Dzieci:

1. Tęcza Nowy Targ
2. Mielec 13 UKS “Gepard”
3. “Błękitni” Nawsie Brzosteckie I
4. Mielec 8
5. “Janosik” Nowy Targ
6. UKS Pustków

sik”
Królem strzelców został Arkadiusz Ro-
gowski “Błękitni”
Najlepszym trenerem uznano Zofię 
Rogowską, która zrezygnowała z tytułu 
na rzecz Marty Adamczuk “Janosik” 
- II miejsce.
Miss turnieju została Anna Szypowska 
UKS Pustków.
 Według pierwszych ocen PFU i 
ZG SZS II Ogólnopolski Turniej Uni-
hokeja Dzieci i Młodzików - Nawsie 
Brzosteckie 98 uznany został za turniej 
5-cio gwiazdkowy, a więc o najwyższej 
punktacji - za 1000 pkt. dla zwycięzców. 
Każda kolejna drużyna otrzyma o 50 pkt. 
mniej.
 Szczególne słowa podziękowania 
należą się Dyrektorowi ZSR p. Halinie 
Nowak za użyczenie sali gimnastycznej. 
Bez jej czynnej pomocy nie mogłyby się 
odbyć żadne zawody, ani też drużyna nie 
odnosiłaby takich sukcesów bez trenin-
gów na sali. Przypomnijmy, że szkoła w 
Nawsiu nie dysponuje salą gimnastyczną 
niezbędną w tej dyscyplinie.
 Na podziękowanie zasłużyły również 
panie woźne z Kleci, które zmuszone 
były do dodatkowej, uciążliwej pracy i 
znoszenia wybryków dzieci przez cały 
dzień.   

Z. Rogowska

7. “Błękitni” Nawsie Brzosteckie II
8. UKS “Rekiny” Gliny Małe
9. Borowa I
10. Borowa II
11. DKS “Kinga” Wieliczka
12. UKS Pławo
13. UKS Gorzków

Młodzicy:
1. “Janosik” Nowy Targ
2. “Błękitni” Nawsie Brzosteckie
3. UKS “Jedynka” Orzysz II
4. Borowa
5. “Tęcza” Nowy Targ
6. UKS “Jedynka” Orzysz I
7. Mielec 8
8. UKS Pustków
9. “Multi 75” Kraków
10. Mielec 13
11. UKS Gorzków
12. UKS Pławo
13. UKS “Rekin” Gliny Małe

Trenerzy wraz z sędziami wybierali “naj” 
zawodów.
Najlepszy zawodnik wśród dzieci - To-
masz Talar “Tęcza”.
Najlepszy zawodnik wśród młodzików 
- Kamil Chrobak “Janosik”
Najlepsza zawodniczka wśród dzieci 
- Anna Słowakiewicz “Tęcza”
Najlepsza zawodniczka wśród młodzi-
czek - Monika Waksmundzka “Jano-

Tegoroczny Finał Wojewódzki  
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 

Unihokeja odbyły się 4 marca w hali 
SP Nr 8 w Tarnowie. Turniej ten był 
równocześnie II turą eliminacji do 
Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie; 
drużyny walczyły więc o prawo repre-
zentowania województwa tarnowskiego 
w Makroregionie “Małopolska” - po raz 
ostatni zapewne gdyż po nowym po-
dziale znajdziemy się prawdopodobnie 
w innym województwie.
 W finale udział wywalczyło osiem 
drużyn, w tym po dwie z Nawsia i Nie-
domic. W wyniku rozegranych meczów 
półfinał ułożył się następująco
Nawsie II - Niedomice II2:1
Nawsie I - Niedomice I2:1
Mecze finałowe zakończyły się wyni-
kami:
Niedomice I - Niedomice II3:2
Nawsie I - Nawsie II4:2
Tak więc tegoroczny finał unihokeja 
to pojedynek nawsieńsko-niedomicki. 

Druzyny “potykały” się 4 razy i 4 razy 
Nawsie było górą. Szczególne brawa 
należą się dziecięcemu zespołowi 
NAWSIE II opartemu o rocznik 86, a 
więc 3 lata młodszemu od konkurentów, 
by dopiero w finale uznać wyższość 
starszych kolegów, ale ... z własnej 
szkoły. Póki co - młodzicy Nawsie nie 
dali sobie w kaszę dmuchać!
 Najblizszy Turniej to Otwarte Mi-
strzostwa Polski Północno-Wschodniej 
w Orzyszu w dn. 20-22 marca, ale ze 
względu na wysokie koszty uczestni-
ctwa zespół nasz raczej nie weźmie w 
nich udziału.
 Skład druzyn:
drużyna I - P. Trojan, A. Grygiel, D. 
Górka, G. Rogowski, G. Wal, St. 
Dachowski, P. Fiołek,
drużyna II - A. Trojan, E. Żyra, B. 
Skórska, A. Rogowski, J. Białas, G. 
Zięba, S. Grygiel, B. Surdel.

Z. Rogowska.

Finał Wojewódzki w unihokeju
wewnętrzną sprawą Nawsia

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania 
dla Zarządu Gminy w Brzostku oraz 
Rady Sołeckiej wsi Brzostek (przy 
akceptacji Rady gminy w Brzostku 
za wygospodarowanie i przekazanie 
pod koniec 1997 r. na rzecz Komi-
sariatu Policji w Brzostku pieniędzy 
w łącznej kwocie 1000 zł, które 
zgodnie z zawartą umową zostały 
wykorzystane na zakup maszyny do 
pisania oraz paliwa do samochodów 
służbowych. 
 Środki te przyczyniły się do po-
lepszenia organizacji i zwiększenia 
możliwości prewencyjnych Komi-
sariatu Policji w Brzostku.
 Liczę na dalszą współpracę i 
pomoc w celu jak najlepszego 
działania w kierunku poprawy bez-
pieczeństwa i porządku na naszym 
terenie.

kom. Marek Boroń
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UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
wiada. Publikując materiał nadesłany 
redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść, która może być sprzeczna 	
z naszymi poglądami. Korespondencji	
i materiałów nie zamawianych nie 
zwracamy!
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⇒ Dziwne namiętności: ubierać rzeczy niegod-
ne ludzkiej myśli w formę estetyczną, aby się 
nimi zachwycać.

⇒ W Polsce (a może gminie) najgwałtowniej i 
najbezwzględniej potępia się ludzi nie za to, 
że źle czynią, lecz za to, że inaczej myślą.

⇒ Upór muła jest płochą igraszką wobec uporu 
głupców.

Zarząd Kółka Rolniczego w Januszkowicach
sprzeda

w drodze przetargu nieograniczonego
Ciągnik Ursus C-360 Nr rej. TAE 3326 rok prod. 1983 cena wywoławcza 8100 zł

Przyczepę samowyładowczą typ D-47-b Nr rej. TAZ 5930 cena wywoławcza 800 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28.03. 1998 r.

o godz. 1000 w K.R. Januszkowice
W razie niedojścia do skutku pierwszego przetargu drugi przetarg odbędzie się  

w tym samym dniu.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie K.R.  

na 1 godz. przed rozpoczęciem przetargu
Pojazdy można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. 1000-1300

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

W budżecie na rok bieżący, na konserwację zabyt-	
ków znajdujących się na terenie gminy zaplano-

wano kwotę 40 000 zł. Szkoda, że na taką hojność nie 
doczekał budynek dawnego aresztu przy ulicy Szkolnej. 
Brak mu było dachu i remontu, a mógłby być jeszcze 
wykorzystywany i przeznaczony choćby np. na izbę 
regionalną. Stan murów budynku nie był taki zły skoro 
chętnych na cegłę z jego ścian nie brakuje.
 Jaki los czeka budynek należący do Urzędu Gminy 
a stojący na rogu ul. Szkolnej i Rynku? Bez remontów 
stanie się z nim to co z sąsiadem - rozbiórka. Już dziś 
jest zagrożeniem dla przechodniów przemierzających 
ul. Szkolną i dzieci chodzących tędy do szkoły. Na 
razie ze szczytu budynku spadło kilka metrów2 tynku. 
Nie warto czekać, aż tynk trafi któreś dziecko, a całość 
będzie nadawała się do wyburzenia.


