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Powstanie Towarzystwa Miłośni- 
ków Ziemi Brzosteckiej było 

próbą zwrócenia uwagi i pobudzenia 
aktywności społeczeństwa wokół 
spraw lokalnych oraz zachowania 
dziedzictwa historycznego okolic. 
Starania zmierzające do jego utwo-
rzenia zostały podjęte w 1983 r. 
Powstał wtedy Klub Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej działający w 
ramach Gminnego Ośrodka Kultury. 
Na jego bazie 10 lipca 1988 r. odbyło 
się zebranie Komitetu założyciel-
skiego Towarzystwa. jego przewod-
niczącym został Bogdan Stanaszek 
inicjator i niezmordowany działacz 
Towarzystwa. 29 sierpnia 1988 r. 
Towarzystwo zostało zarejestrowa-
ne. Nieprzypadkowo utworzenie 
Towarzystwa przypadło w 80 rocz-
nicę powstania Koła Towarzystwa 
Szkoły Ludowej w Brzostku. Nasze 
Towarzystwo nawiązało do tamtej 
organizacji działającej na począt-
ku tego stulecia, a zajmującej się 
krzewieniem oświaty, zakładaniem 
bibliotek, organizowaniem obcho-
dów świąt narodowych.
 Zgodnie ze statutem najwyższą 
władzą Towarzystwa jest Walne 
Zgromadzenie członków. W okre-
sach między walnymi zgroma-
dzeniami pracami Towarzystwa 
kierował Zarząd. Uchwalał plan 
pracy, dysponował funduszami 
Towarzystwa, przyjmował nowych 
członków i wykonywał uchwały 
Walnego Zgromadzenia.
W pierwszym okresie działalności 
TMZB czynnie uczestniczyło w 
obchodach świąt narodowych i 
rocznic:
1. W 70 rocznicę odzyskania niepod-

ległości w 1988 r. zorganizowana 

10 rocznica powstania
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej

została wieczornica w GOK, pod-
czas której przedstawiono odczyt 
“Ziemia Brzostecka w drodze do 
wolności” oraz montaż słowno-
muzyczny.

2. 19 sierpnia 1989 r. w rocznicę 
wybuchu II wojny światowej i 45 
rocznicę akcji “burza” zorganizo-
wano sesję naukową poświęconą 
działalności ZWZ-AK w północnej 
części dawnego powiatu jasiel-
skiego. Przygotowano wystawę 
fotograficzną oraz podpisano pe-
tycję do władz o zmianę napisu na 
pomniku w Brzostku, który sławił 
“bojowników poległych w walce o 
wolność, lud i socjalizm”.

3. Pod presją ciągłych starań 11 listo-
pada 1989 r. odsłonięto uroczyście 
nową tablicę na pomniku.

4. 3 maja 1990 r. przy odremon-
towanej kaplicy na brzosteckim 
Rynku odprawiona została Msza 
św. z okolicznościowym kazaniem. 
Wystąpił chór “Lutnia” z Pilzna, 
młodzież szkolna, a z utworzonego 
na tę okazję zespołu wokalnego 
powstał i istnieje do dzisiaj chór 
parafialny.

 Towarzystwo prowadziło też dzia-
łalność kulturalno-oświatową mają-
cą na celu integrację członków.
 Przedstawicielka Towarzystwa 
reprezentowała województwo tar-
nowskie na Krajowym Kongresie 
Kultury Wsi, który odbył się 20-23 
kwietnia 1997 w Częstochowie. To-
warzystwo reprezentowało również 
brzosteckie organizacje pozarządo-
we na Forum Inicjatyw Pozarządo-
wych 6 czerwca 1998 w Tarnowie.
 Podejmowano starania o renowa-
cję zabytków i ich dokumentację:

1. Towarzystwo siłami swoich 
członków i ze składek społecznych 
również brzosteckiej Polonii, wy-
konało remont kaplicy św. Jana 
Nepomucena w Brzostku. Do 
chwili obecnej obiekt jest ozdobą 
centrum Brzostku.

2. Z inicjatywy Towarzystwa wyre-
montowano XVIII w. kapliczkę na 
ul. Mickiewicza. Obecnie czynio-
ne są starania o renowację słupa 
granicznego miedzy Brzostkiem a 
Zawadką.

3. Z naszej inicjatywy ulica 17 
Stycznia została przemianowana 
na 11 Listopada.

 Wypada odnotować, że po wy-
borach do samorządu w 1990 r. 
ówczesny Prezes Towarzystwa, Wie-
sław Stanaszek został przewodniczą-
cym Rady Gminy w Brzostku.
 Przez cały czas współpracowali-
śmy czynnie z dyrekcją brzosteckiej 
szkoły, Komitetem Obywatelskim, 
Odziałem Parafialnym “Caritas” im. 
ks. J. Jałowego w Brzostku oraz w 
różny sposób z dyrektorami Gmin-
nego Domu Kultury.
Najważniejszą dziedziną działal-
ności i oczkiem w głowie Zarządu 
była i jest nadal działalność wy-
dawnicza.
1. Pierwszymi wydawnictwami 

Towarzystwa były odbite na ksero 
statut Towarzystwa z informacją 
o jego powstaniu i krótka historią 
Brzostku oraz 60 sztuk odbitek 
“Dziejów miasta Brzostku napi-
sanych przez Burmistrza Mariana 
Nałęcza Mysłowskiego w 1870 r.

2. Od września 1990 r. wydawany 
był wspólnie z Radą Gminy dwu-
miesięcznik “Wiadomości Brzo-
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steckie”. Od września 1993 r. jako 
trzeci współwydawca przyłączyło 
się Centrum Kultury Czytelnictwa 
i Sportu. Inicjatorem powstania 
pisma i pierwszym jego redaktorem 
naczelnym był ks. B. Stanaszek, 
następnie ks. K. Tyburowski, po-
tem W. Tyburowski, a obecnie od 
1995 r. U. Wojnarowska. Warto 
zaznaczyć, że wszystkie w/w oso-
by to historycy, z wykształcenia 
zainteresowania lub nauczyciele 
historii. Do chwili obecnej ukazało 
się 35 numerów, w tym od maja 95 
r. - 22. Obecnie pismo ma charakter 
społeczno-informacyjno-historycz-
ny. Znacznej poprawie uległa szat 
graficzna i poziom merytoryczny 
“Wiadomości”. Od początku pismo 
cieszy się dużą popularnością o 
czym świadczy rosnący nakład jak i 
liczba osób szukających pomocy na 
swe bolączki. Dziś ‘Wiadomości” 
są jedynym źródłem zaspakajają-
cym głód lokalnych wiadomości i 
jedną z nielicznych niezależnych 
gazet lokalnych. Po wycofaniu się 
Rady Gminy z finansowania gazety 
i centrum Kultury z współpracy 
z nami, działalność wydawniczą 
prowadzi samo Towarzystwo. Druk 

gazety finansuje utworzony przy 
Towarzystwie Fundusz Wydawni-
czy, który tworzony jest ze środków 
społecznych.

3. W sierpniu 1993 r. ukazała się 
książka ks. B. Stanaszka “Brzostek 
i okolice” wydana wspólnie z CK-
CziS w Brzostku. W tym samym 
roku wydano również I tom “Rocz-
nika Brzosteckiego”. Rocznik to 
klasyczne, historyczne czasopismo 
naukowe, w skład którego wchodzą 
artykuły, źródła, sprawozdania. Re-
daktorem Rocznika brzosteckiego 
jest ks. dr B. Stanaszek.

4. W 1994r. przypadał jubileusz 
600 lecia nadania praw miejskich 
Małemu Brzostkowi. Z tej okazji 
ukazało się II wydanie książki 
“Brzostek i okolice”, monografia 
ks. B. Stanaszka “Parafia Brzostek 
w latach 1918-1939” oraz II tom 
“Rocznika Brzosteckiego”.

5. Obok publikacji książkowych 
Towarzystwo wydało dwa foldery: 
“Brzostek” i “Polegli w ciężkich 
walkach koło Brzostku w maju 
1915 roku” oraz dwa zestawy po-
cztówek ukazujących piękno kra-
jobrazu okolic Brzostku, zabytki, 

cmentarze z I wojny światowej, 
okoliczne kapliczki.

6. W 1997 r. ukazał się pięknie 
wydany reprint “Dziejów miasta 
Brzostku” M. N. Mysłowskiego 
z 1870, trzecie wydanie pozycji 
“Brzostek i okolice” oraz “Koło 
Towarzystwa Szkoły Ludowej w 
Brzostku (1908-1933).

7. W bieżącym roku ukazało się II 
wydanie pozycji “Parafia Brzostek 
w latach 1918 - 1939”.

 Przyglądają się dorobkowi dzie-
sięcioletniej pracy Towarzystwa w 
ciągle zmieniających się warunkach 
ustrojowych i społecznych należy 
podkreślić ogromny wysiłek nie-
wielkiej przecież grupy osób oraz 
ogromny wkład pracy naukowej i 
organizacyjnej ks. B. Stanaszka. Po-
dziękować również należy wszyst-
kim, którzy okazywali wsparcie nie 
tylko finansowe poczynaniom Towa-
rzystwa oraz zachęcić mieszkańców 
i sympatyków Brzostku do aktywnej 
współpracy.

Prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Brzosteckiej

Wiesław Stanaszek

Z Bukowej pochodzi ks. Piotr Niezgoda - generał, kapelan  
Wojsk Polskich. Urodził się 24 grudnia 1874 r. w Bukowej. 

Święcenia kapłańskie przyjął 100 lat temu - 6 czerwca 1898 r. 
w Przemyślu. Od 1903 r. był kapelanem wojsk austriackich, a 
po odzyskaniu niepodległości funkcję tę pełnił w armii polskiej. 
W maju 1919 r. został dziekanem generalnym przy Naczelnym 
Dowództwie. W miesiąc później otrzymał awans do stopnia 
generała brygady. W latach 1921 - 1930 był dziekanem V 
Okręgu Korpusu w Krakowie. W stan spoczynku przeszedł 31 
grudnia 1930 r.
 Zasłynął jako wybitny kaznodzieja. Swoje kazania ogłosił 
drukiem w kilku oddzielnych tomach. W okresie II wojny 
światowej został mianowany dziekanem Obszaru Południe AK. 
Zmarł 24 marca 1955 r. w Krakowie.
 Był odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodle-
głości i Złotym Krzyżem Zasługi.
 ks. B. Stanaszek

“Brzostek i okolice”

W konkursie udział może wziąć każdy,  
kto do 1 września 1998 r. dostarczy 

do Biblioteki Gminnej jedną lub kilka fo-
tografii Brzostku lub jego okolic. Mogą to 
być fotografie współczesne, jak i archiwalne, 
te ostatnie w dowolnych wymiarach. Foto-
grafie współczesne winny mieć wymiar 13 
na 18 cm.
 Wszystkie prace zostaną pokazana na 
zorganizowanej wystawie pokonkursowej. 
Organizatorzy mają nadzieję, że niektóre 
ze zdjęć znajdą się również w albumie foto-
graficznym, którego wydanie planuje Towa-
rzystwo. Wszystkie prace po wykorzystaniu 
zostaną zwrócone właścicielom.
 Dla autorów najlepszych fotogramów 
przewidywane są nagrody.

Konkurs fotograficzny
Brzostek w fotografii
dawnej i współczesnej

Z Bukowej rodem
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Przedostatnia sesja
  Z wydarzeń tej sesji warto wspo-

mnieć o uchwale pozytywnie opi-
nijującej wniosek mieszkańców 
przysiółka Zawodzie we wsi Klecie 
dotyczący jego odłączenia od wsi 
Klecie i gminy Brzostek, i włączenia 
do wsi Błażkowa w gminie Brzyska, 
w woj. krośnieńskim.
 Przedstawiono i przyjęto projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do 
opracowania Strategii Rozwoju Gmi-
ny Brzostek. Wydaje się , że jest to 
decyzja spóźniona o co najmniej 8 lat. 
Przez tyle bowiem czasu zarządzono 
gminą bez wizji i planu do czego to 
gospodarowanie ma doprowadzić. 
Brak strategii rozwoju jest widoczny 
zwłaszcza przy porównaniu naszej 
gminy do sąsiadów, choćby gminy 
Pilzno.
   Następna uchwała wzbudziła 

mieszane uczucia u części radnych. 
Przedstawiono projekt uchwały w 
sprawie ustanowienia dnia 27 maja 
Dniem Pracownika Samorządowego. 
Jak argumentowano miała to być 
uchwała intencyjna, niepociągająca 
za sobą skutków finansowych. Radny 
Z. Raś złożył wniosek o oddalenie 
tego punktu. Radny Wł. Ramut argu-
mentował, iż “każda grupa społeczna 
ma swój dzień, dlaczego samorzą-
dowcy nie mogą też mieć, jest to 
jak najbardziej zrozumiałe...”. “Za” 
przyjęciem głosowało 12 radnych, 
“przeciw”  5. Jak dowiadujemy się 
z nieoficjalnych źródeł uchwała 
wcale nie była symboliczna. Stała się 
podstawą wypłacenia niektórym sa-
morządowcom nagród pieniężnych. 
A nam się wydawało, że nagrody wy-
płaca się za szczególne osiągnięcia. 

Tych niestety na terenie gminy nie 
widać, może zabrakło pieniędzy na 
ich realizację?
  W dalszej części obrad głos za-

bierali przedstawiciele Jasła m.in. 
Marszałek Sejmu Stanisław Zając, 
Przewodniczący Rady Miasta An-
drzej Smyka, Burmistrz Andrzej 
Czarnecki. Przewodniczący RM Jasła 
A. Smyka w imieniu Rady zaprosił 
gminę Brzostek do przyłączenia się 
do przyszłego powiatu jasielskiego 
przedstawiając dawne związki naszej 
gminy z powiatem jasielskim, obecny 
stan gospodarki i kultury miasta. Po 
dyskusji sprawy nie rozstrzygnięto, 
przekładając podjęcie uchwały na 
następną sesję. Przedstawiono wyniki 
głosowań na zebraniach wiejskich 
w sprawie podziału terytorialnego. 
Za przynależnością do powiat ja-
sielskiego głosowano w 6 wsiach: 
Januszkowicach, Opacionce, Buko-
wej, Kleciach, Brzostku i Nawsiu. 
Pozostałe wsie opowiedziały się za 
przynależnością do powiatu Dębica. 
Na tym właściwie sprawę przyna-
leżności naszej gminy do przyszłego 
powiatu zakończono, ponieważ na 
ostatniej sesji RG sprawy nie podjęto 
i nie uchwalono oficjalnego stano-
wiska Rady Gminy w tej ważnej dla 
społeczności gminnej kwestii.

Ostatnia sesja 
Rady Gminy 
obecnej kadencji
18 czerwiec 1998 r.
  Podjęto uchwałę w sprawie gospo-

darowania mieszkaniowymi zaso-
bami gminy oraz kryteriów wyboru 
osób, z którymi umowy najmu będą 
zawierane w pierwszej kolejności.
 Wprowadzono zmiany budżetu i 

zmiany w budżecie gminy Brzo-
stek.
 Uchwalono wskazówki do projektu 

budżetu Gminy Brzostek na rok 1999. 
W zakresie dochodów należy podjąć 
działania zmierzające do zwiększenia 
dochodów budżetu poprzez:
–  przyjęcie wzrostu stawek podatko-

wych (rolnego, od nieruchomości i 
środków transportu) na poziomie 

niższym niż 10% wzrostu
– sprzedać zasoby mieszkaniowe 

Gminy (mieszkania w blokach i Do-
mach Nauczyciela) ich najemcom.

W zakresie polityki cenowej:
– ceny na usługi komunalne i dostar-

czaną wodę winny być skalkulowa-
ne wg. kosztów, a bieżąca windyka-
cja należności powinna zapewnić 
utrzymanie płynności finansowej 
zakładu budżetowego.

W zakresie gospodarowania mieniem 
komunalnym:

– w dalszym ciągu dążyć do najmu, 
dzierżawy lub sprzedaży posiada-
nych nieruchomości gruntowych.

W zakresie wydatków należy:
–  założyć w budżecie kwotę za-

bezpieczającą spłatę pożyczki 
zaciągniętej na budowę kanalizacji 
Klecie,

–  w miarę możliwości zmniejszyć 
dotację dla zakładów budżetowych 
poprzez zobowiązanie Dyrektorów 
i Kierowników do wypracowania 
wyższych dochodów własnych,

– w zakresie gospodarowania mie-
niem komunalnym należy zabez-
pieczyć w budżecie gminy środki 
finansowe na uregulowanie stanu 
prawnego gruntów zajętych pod 
budowę dróg gminnych.

W zakresie realizacji inwestycji:
–  nie rozpoczynać w roku 1999 

żadnych zadań bez uzyskania ze-
zwolenia na budowę, dokumentacji 
technicznej oraz zabezpieczenia 
środków finansowych,

– skoncentrować środki na zadaniach 
inwestycyjnych w zakresie budowy 
sieci wodociągów i kanalizacji, co 
wpłynie na zwiększenie dochodów 
własnych Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej.

Do dyspozycji jednostek pomocni-
czych (sołectw) wyodrębnić należy 
w budżecie gminy środki finansowe 
w wysokości wpływów z podatku 
rolnego i od nieruchomości od osób 
fizycznych (z wyjątkiem podatku na-
liczonego od gruntów i powierzchni 
związanych z działalnością gospo-
darczą) pomniejszone o prowizję za 
pobór.
 W zakresie przeciwdziałania bez-
robociu w gminie organizować nale-
ży prace publiczne i interwencyjne. 
Zatrudniać należy taką ilość osób, 
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która jest potrzebna do wykonania 
organizowanych przez gminę prac.
 W założeniach brak jest mowy o 
zwiększeniu środków budżetowych 
poprzez realizację programu oszczęd-
nościowego w wydatkach własnych 
urzędu przez zmniejszenie zatrudnienia 
np. w Zarządzie. Nie mówi się też nic o 
aktywnym poszukiwaniu środków z do-
tacji państwowych czy innych źródeł. 
Zwiększenie dochodów przez sprzedaż 
majątku komunalnego wydaje się być 
niewystarczające, bowiem pozostało 
go już niewiele. 
  Najwięcej sprzeciwu, zarówno 

wśród niektórych radnych, jak i śro-
dowiska nauczycielskiego wzbudziła 
uchwała dotycząca zmiany Regula-
minu Organizacyjnego Urzędu Gmi-
ny ustanawiająca nowe stanowisko 
pracy ds. oświaty i wychowania. Oso-
ba zatrudniona na tym stanowisku 
będzie opłacana z subwencji oświa-
towej, co spowoduje zmniejszenie 
środków będących w dyspozycji 
dyrektorów szkół. Przewidziano na-
stępujący zakres czynności nowego 

pracownika UG:
– kontrola przestrzegania przepisów 

dotyczących organizacji pracy szkół 
i przedszkoli,

– nadzór nad wyposażeniem szkół i 
przedszkoli w pomoce dydaktyczne 
i sprzęt niezbędny do realizacji 
nauczania,

– opiniowanie przydziału zajęć poza-
lekcyjnych w szkołach,

– przestrzeganie zasad polityki ka-
drowej przez dyrektorów szkół i 
przedszkoli.

– nadzór nad sporządzaniem projek-
tów organizacyjnych,

– kontrola dyscypliny pracy w szko-
łach i przedszkolach.

Dla mniej zorientowanych należy 
podać, iż ten zakres czynności dubluje  
uprawnienia Kierownika Gminnego 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. 
Jako pracownik UG pracownik ten 
nie ma żadnych uprawnień peda-
gogicznych, pedagogiczny nadzór 
sprawuje Kuratorium Oświaty. Nie 
określono też sposobu powołania 
tak “ważnego” pracownika. Znając 

zwyczaje panujące w zatrudnianiu pra-
cowników UG będzie to zapewne jakiś 
znajomek (znany już również ogółowi 
środowiska). Kompromitujące było 
tłumaczenie wójta, który uzasadniając 
potrzebę powołania nowego pracowni-
ka stwierdził, że “dyrektorzy nie mogą 
utrzymać odpowiedniej dyscypliny 
pracy, ponieważ nauczyciele to ich 
znajomi”. W takiej sytuacji należy 
zwolnić nieudolnego dyrektora (to za-
danie należy do kompetencji Zarządu), 
a nie zatrudniać jeszcze jednego do 
pilnowania. Z tej wypowiedzi wynika, 
że jeśli będą Państwo niezadowoleni z 
pracy urzędników UG to proszę sobie 
tłumaczyć, to tym, iż źli  pracownicy 
są znajomymi wójta, a jego już nikt 
nie pilnuje. 
 Wart odnotować fakt opuszczenia 
sali obrad przez jednego z rdanych, 
który w ten sposób zaprotestował prze-
ciw pracy rady. To wydarzenie może 
być komentarzem do sytuacji i sposobu 
prowadzenia prac w radzie. Szkoda, 
że miało to miejsce na ostatniej sesji i 
odważył się na taki czyn jeden radny. 

I Międzygminny 
Turniej

Kulturalno-sportowy
szkół podstawowych

Brzostek 98
 18 czerwca w parku obok Domu 
Kultury odbył się turniej kulturalno-
sportowy szkół podstawowych zorga-
nizowany  przez CKiCz w Brzostku. W 
turnieju udział wzięły szkoły z trzech 
gmin: Nowego Żmigrodu, Wiśniowej i 
Brzostku. Naszą gminę reprezentowała 
z Szkoła Podstawowa z Gorzejowej. 
Uczniowie brali udział w następujących 
konkursach kulturalnych: na najcie-
kawszy i najtańszy strój, najciekawszą 
reklamę, scenkę humorystyczną z życia 
szkoły, quiz sprawdzający wiedzę z 
literatury i ekologii.
 Podczas zabaw sportowych ucznio-
wie rywalizowali w celowaniu do dużej 
piłki, wyścigach z jajkiem i z piłką, 
rzutach lotką do tarczy.
 Wszystkie konkurencje sportowe i 
kulturalne były przyjmowane z entu-
zjazmem zarówno przez zawodników 
jak i kibiców. Szkoły biorące udział w 

turnieju otrzymały dyplomy i nagrody 
rzeczowe.
 Turniej był kolejną imprezą zorga-
nizowaną w ramach międzygminnej 
współpracy Domów Kultury podpisa-
nej przez wójtów gmin w listopadzie 
1997 r.

Koniec 
muzycznego 

roku szkolnego
16 czerwca odbyło się zakończenie 

roku szkolnego w Szkole Muzycznej 
działającej przy Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku. Był to 
pierwszy rok działalności tej szkoły. 
Zajęcia odbywały się we wtorki i środy 
od września 97 r., uczestniczyło w nich 
19 uczniów w różnym wieku. Uczono 
gry na organach, gitarze i akordeonie. 
nauka zakończyła się egzaminem 
promocyjnym przed komisją, podczas 
którego każdy uczeń musiał wykonać 
dwa utwory. Po południu odbył się po-
pis uczniów, podczas którego rodzice 
mogli zapoznać się z postępami swoich 
pociech.
 Nowy rok szkolny w Szkole Muzycz-
nej rozpocznie się 2 września. Zapisy 
do klasy pierwszej przyjmowane będą 

do dnia 2 września 1998 r. w CKiCz 
w Brzostku. Uczyć się będzie można 
gry na akordeonie, gitarze, fortepianie 
(organach) i instrumentach dętych. 
Nauka w oddziale dziecięcym trwa 6 
lat, w młodzieżowym 4 lata. Egzamin 
wstępny odbędzie się 2 września 1998 
r. o godz. 14 w GOK w Brzostku.

Święto ludowe  
Brzostek 98

 Z okazji Święta Ludowego w dniu 
31.05.98 r. Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku zorganizowało 
“Otwarty Turniej Szachowy” o Puchar 
Prezesa Zarządu Gminnego PSL Jana 
Krajewskiego.
 Do turnieju zgłosiło się wielu chęt-
nych, zarówno starszych jak i młod-
szych wielbicieli szachów. Wygląda 
więc na to, że szachy cieszą się dużą 
popularnością w naszej gminie.
Turniej rozgrywany był w dwóch kate-
goriach: seniorów i juniorów. W pierw-
szej kategorii zwyciężył Stanisław 
Augustyn, a wśród juniorów Marek 
Płaziak. Turniej sędziował Ferdynand 
Bugno.

CKiCz
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Klasa VIII a 
wychowawca: 

Jan Wojciechowski
1.   Sylwester Drechny
2.   Mirosław Fiołek
3.   Agata Garstka
4.   Tomasz Gonet
5.   Arleta Grygiel
6.   Marcin Janiga
7.   Marcin Juszkiewicz
8.   Katarzyna Kaput
9.   Agnieszka Kawalec
10. Katarzyna Łukowicz
11. Anna Michalik
12. Barbara Misielak
13. Arkadiusz Młyniec
14. Rafał Nowak
15. Piotr Piątek
16. Ewa Piłat
17. Mariusz Płaziak
18. Beata Podgórska
19. Michał Potrzeba
20. Sylwia Pruchnik
21. Maria Rączka
22. Andrzej Sarnecki
23. Zofia Serwińska
24. Marcin Sieńkowski
25. Jarosław Sterkowicz
26. Piotr Szynal
27. Monika Wal
28. Agnieszka Wnuk
29. Adrian Wójcik
30. Piotr Zyguła

Klasa VIII b
wychowawca: 
Aleksandra Kobak-Hunia
1.   Urszula Bara
2.   Marta Baran
3.   Paulina Bieniek
4.   Małgorzata Krajewska
5.   Michał Król
6.   Monika kruszyna
7.   Sebastian Kujawski
8.   Janusz Kula
9.   Łukasz Łępa
10. Sylwia Nawracaj
11. Anna Rozwadowska
12. Krzysztof Ryndak
13. Piotr Sieńkowski
14. Ryszard Skiba
15. Seweryn Skowron
16. Agata Skórska
17. Sławomir Sobczyk
18. Łukasz Socha
19. Jolanta Surdel
20. Krzysztof Szczepanik
21. Paweł Sztorc
22. Justyna Winiarska
23. Dagmara Wojnarowska
24. Angelika Wołowiec
25. Renata Wołowiec
26. Agnieszka Woźniak
27. Iwona Wójcik
28. Marian Wójcik

Absolwenci Publicznych 
Szkół Podstawowych 1997/98
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusza Koś-
ciuszki w Nawsiu 

Brzosteckim

Klasa VIII

wychowawca: 
Janina Nowicka

1.   Stanisław Dachowski
2.   Piotr Fiołek
3.   Krzysztof Furca
4.   Anna Gaweł
5.   Tomasz Gawron
6.   Anna Grygiel
7.   Sławomir Kawalec
8.   Marek Kolbusz
9.   Krzysztof Noga
10. Małgorzata Nowicka
11. Anna Ogrodnik
12. Małgorzata Rak
13. Grzegorz Rogowski
14. Bogdan Składanowski
15. Ewelina Sowiżdżał
16. Aneta Surdel
17. Bogdan Surdel
18. Małgorzata Spicha
19. Paulina Trojan
20. Grzegorz Wal
21. Łukasz Wołowiec

Klasa VIII c
wychowawca: 

Józefa Zygmunt

1.   Jacek Bawiec
2.   Marcin Giergowski
3.   Marta Hołowicka
4.   Jadwiga Jamróz
5.   Barbara Jantoń
6.   Waldemar Karaś
7.   Małgorzata Kowalska
8.   Katarzyna Krajewska
9.   Mateusz Krajewski
10. Jolanta Kulig
11. Łukasz Latoszek
12. Krzysztof Lemek
13. Szymon Łukowicz
14. Daniel Machura
15. Grzegorz Orlow
16. Małgorzata Sarna
17. Katarzyna Śpicha
18. Robert Staniszewski
19. Sławomir Stawarz
20. Dorota Surdel
21. Andrzej Szarek
22. Edyta Szczur
23. Andrzej Szczygieł
24. Monika Urban
25. Wioletta Winiarska
26. Joanna Zastawna
27. Mariusz Zięba

Na zdjęciu absolwenci brzo-
steckiej szkoły, rok szkolny 
1971/72
Pierwszy rząd, od lewej: An-
drzej Pietrzycki, Krystyna 
Przewięda, Maria Pietrucha, 
Leszek Kaput, stoją od lewej: 
Zofia Wal, Zofia Juszkiewicz, 
Bożena Łukowicz, wychowaw-
czyni - Maria Rozwadowska, 
Marta Nawracaj, Irena Czer-
nik, w drugim rzędzie stoją 
od prawej: Tadeusz Ogrodnik, 
Bernard Krajewski, Jan Gajda, 
Bernard Jamróz, Wojciech 
Bukała, Szczepan Kawalec, 
Stanisław Żarnowski, Jan Sy-
nowiecki, Zdzisław Kolbusz.
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Brzostowscy,
choć nie z Brzostku
Brzostowska Janina, z Dobrozińskich, ur. 7 VII 1907 r. w Wadowi-
cach, poetka, powieściopisarka, tłumaczka. Studiowała polonistykę 
i romanistykę na UJ. Należała do grupy poetyckiej Czartak. Debiu-
towała w 1925 r. w almanachu Czartaka. W 1938-39 redagowała 
regionalne pismo “Skawa”. W 1925 ogłosiła zbiorki “Szczęście 
w cudzym mieście” i “O ziemi i mej miłości”, “Erotyki”(1926), 
“Najpiękniejsza z przygód”(1929), “Naszyjnik wieczności”(1939), 
“Żywioł i śpiew”(1939), “Płomień w cierniach”(1947), poemat “Gior-
dano Bruno”(1953), “Zanim noc”(1961), “Czas nienazwany”(1964), 
“Obrona światła”(1968), “Pozdrowienie”(1969), “Szczęścia szu-
kamy”(1974), “Eros”(1974). Poezja Brzostowskiej ma charakter 
refleksyjny, przedmiotem jej jest rodzimy krajobraz i świat ludzkich 
przeżyć. Brzostowska jest też autorką powieści o tematyce społecznej 
“Bezrobotni Warszawy” (1933) i “Kobieta zdobywa świat” (1939), 
oraz powieści historycznych dla młodzieży z dziejów Słowiańszczy-
zny “Lubuskie dziewanny”(1967). Tłumaczyła “Pieśni Safony”, 
literaturę czeską, jugosłowiańską, niemiecką i francuską.
Brzostowski Karol 1796-1854, działacz gospodarczy i społeczny 
twórca fundacji sztabińskiej; w swych dobrach w Sztabinie i in.(woj. 
suwalskie) założył nowoczesne zakłady przemysłowe m.in. fabrykę 
odlewów żeliwnych i wprowadził liczne postępowe społeczne re-
formy.
Brzostowski Paweł 1739-1827, kanonik wileński, referendarz 
litewski w 1774-87. Jeden z inicjatorów reform chłopskich prze-
prowadzonych w Polsce w II poł. XVIII w. W 1769 podjął reformę 
w swoim majątku Mereczu k. Wilna, zwanym wkrótce Pawłowem; 
m.in. zamienił chłopom pańszczyznę na czynsz i nadał im pseudo-
samorząd.

sołectwo - jednostka pomocnicza gminy 
odzwierciedlająca wewnetrzny podział gmin 
na: wsie, dzielnice, osiedla. Są one tworzone 
w drodze uchwały rady gminy, która określa w 
statucie organizację, zakres działania, nazwę 
i granice sołectwa. W szczególności statut 
określa sposób zarządzania dochodami z niego. 
Sołectwo posiada swoje organy uchwałodaw-
cze - zebranie wiejskie i wykonawcze - sołtys, 
rada sołecka.
sołtys -  jednoosobowy organ wykonawczy 
sołectwa. Stanowi odstępstwo od przewidzianej 
w ustawie o samorządzie terytirialnym zasady, 
zgodnie z którą organy wykonawcze samorzą-
du terytirialnego mają charakter kolegialny; 
wykonuje uchwały zebrania wiejskiego, może 
również z upoważnienia rady gminy załatwić 
indywidualne sprawy z zakresu administracji 
publicznej tak własne, jak i zlecone. Sołtys po-
dobnie jak i jego organ pomocniczy, doradczy 
i opiniodawczy - rada sołecka, wybierany jest 
w wyborach bezpośrednich przez wszystkich 
mieszkańców sołectwa.
starosta - powszechnie przyjęty i akcepto-
wany termin na oznaczenie organu wykonaw-
czego przyszłego powiatu. Ma być on organem 
jednoosobowym wybieranym przez radę po-
wiatową i wobec niej odpowiedzialnym.
wójt - główna funkcja w samorządzie gmin-
nym, sprawowana przez osobę wybraną przez 
radę gminy w specjalnym, kwalifikowanym 
trybie. Występuje w kilku rolach: 1) jest prze-
wodniczącym kolegialnego organu wykonaw-
czego w gminie - zarządu; 2) jest kierownikiem 
zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy, 
czyli urzędu gminy i wykonuje uprawnienia 
zwierzchnika służbowego w stosunku do pra-
cowników urzędu i kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych; 3)jest organem 
administracyjnym I instancji w indywidual-
nych sprawach z zakresu lokalnej administracji 
publicznej, realizowanych zarówno w formie 
zadań własnych, jak i zleconych.
zarząd gminy - kolegialny organ wyko-
nawczy gminy wybierany przez radę gminy, 
złożony z 3-7 osób, z wójtem, burmistrzem, 
prezydentem jako przewodniczącym. W pra-
cach zarządu uczestniczą bez prawa głosowa-
nia sekretarz i skarbnik gminy. Członkowie 
zarządu, w tym wójt nie muszą być radnymi. 
Głównym zadaniem zarządu jest wykonywanie 
uchwał rady gminy i zadań nałożonych przez 
prawo.

Przed wyborami samorządowymi

Edukacja
przedwyborcza

Samorządowe
A B C
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GAZetA KRAKOwSKA
czerwiec 1998 r.

Odpryski sesji

Zebrania bez celu
 – Zorganizowaliśmy zebrania wiejskie z mieszkańcami 
w sprawie przynależności terytorialnej gminy - mówi 
sołtys Brzostka Jerzy Potrzeba. Tymczasem podczas 
ostatniej sesji rady, nie odbyło się głosowanie w tej spra-
wie. Po co w takim razie były zebrania?
 Zebrania, pomimo nie zawsze dużej frekwencji, były 
dosyć burzliwe. Mieszkańcy w zależności od swoich związ-

ków i interesów byli zwolennikami przynależności bądź do 
powiatu dębickiego, bądź jasielskiego. Większość opowia-
dała się jednak za Dębicą. Zarząd Gminy uznał zatem, że 
nie warto głosować, gdyż uchwała poprzedniej rady mówiła 
o przyłączeniu do powiatu dębickiego i ona w takim razie 
będzie obowiązywać.
 – To nie ma sensu – mówi sołtys. – Organizuje się ze-
brania, dochodzi do sesji i nie podejmuje się głosowania.
 Podczas ostatniej sesji rady w tej kadencji pojawił się 
również punkt, który wzbudził sporo kontrowersji. Zarząd 
postanowił utworzyć stanowisko pełnomocnika do spraw 
szkół. Rada podjęła stosowną uchwałę. Do zadań pełno-
mocnika należeć będzie wkraczanie w sytuacjach, kiedy z 
nauczycielami nie radzi sobie dyrektor szkoły.
 – Ciągle brakuje pieniędzy na szkoły tymczasem z sub-
wencji oświatowych utrzymywać będzie się pełnomocnika. 
Nie rozumiem, jak radni mogli przegłosować taki pomysł 
mówi sołtys Potrzeba.

(pisz)

Pod takim hasłem od dwóch lat  
działa w Szkole Podstawowej w 

Brzostku Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza.
 Chociaż na przestrzeni ostatnich 8 
lat młodzieży przybliżano przy różnych 
okazjach problem ochrony przeciwpo-
żarowej i chociaż tradycyjnie organizo-
wano na szczeblu szkoły i gminy Tur-
nieje “Młodzież zapobiega pożarom” 
- to dopiero utworzenie MDP spełniło 
oczekiwania naszej młodzieży, opieku-
nów i tych wszystkich, którym bliskie 
są problemy ochrony p. pożarowej.
 Organizacja ta znalazła poparcie całej 
Rady Pedagogicznej i na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat stale uaktywnia nie 
tylko swoich członków, ale także roz-
wija zainteresowania innych uczniów 

...I TY MOżESZ ZOSTAć STRAżAKIEM
szkoły poprzez:
– coroczny nabór uczniów do MDP,
– organizowanie turnieju “Młodzież 

zapobiega pożarom”,
–  organizowanie wycieczek pieszych i 

autokarowych do OSP i Straży Zawo-
dowych (Dębica, Jasło),

–  organizowanie spotkań z działaczami-
członkami OSP,

–  udział w porządkowaniu sprzętu gaś-
niczego w remizach OSP Brzostek i 
Nawsie Brzosteckie,

–  wykonywanie gazetek tematycz-
nych,

–  reprezentowanie MDP podczas wart 
przy Bożym Grobie,

Ostatnio działalność MDP został za-
twierdzona zgodnie ze statutem obo-
wiązującym w systemie ratownictwa 

krajowego.
 Do ciekawszych spotkań w ostatnim 
okresie zaliczyć należy:
–  spotkanie opłatkowe z najstarszymi 

druhami OSP Brzostek,
– udział druhów w gminnym turnieju 

“Młodzież zapobiega pożarom”,
– wycieczka do Zawodowej Straży 

Pożarnej w Jaśle,
– udział reprezentantów MDP w Zjeź-

dzie Gminnym.
 Ważnym i znaczącym sukcesem jest 
zajęcie III miejsca na Turnieju Woje-
wódzkim Wiedzy Pożarniczej przez 
druha Jarosława Sterkowicza.
 Obecnie drużyna liczy 51 dziewcząt 
i chłopców klas VI-VIII. Opiekunem 
drużyny jest Maria Smoroń.

M. .S.

Sportowy Festyn Letni
 Zarząd lKS Brzostowianka zaprasza 9 sierpnia 1998 r. na festyn 
sportowy, który odbędzie się na stadionie w Brzostku. Poczatek godz. 1300

 W programie wiele atrakcji:
√  Turniej piłkarski
√  Występy Andrzeja Rosiewicza i zespołów muzycznych
√  Loty balonem
√  Wielka Loteria z cennymi nagrodami

 Wszystkie uzyskane środki przeznaczone zostaną na działalność 
sportową klubu.

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y
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Numery telefonów
sieci telefonicznej  

w Kamienicy Dolnej
i Przeczycy

6829489 Kania Bożena, Kamienica D. 13 
6829485 Kieca Stanisława, Dorota, Kamienica D. 105 
6829483 Kieca Władysław, Kamienica D. 112 
6829504 Kluza Ewa, Kamienica D. 46 
6829518 Kluza Józef, Kamienica D. 54 
6829503 Kurcz Franciszka, Kamienica D. 94 
6829560 Kurek Franciszka, Kamienica D. 23 
6829511 Machaj Emil, Kamienica D. 99 
6829556 Michalik Anna, Kamienica D. 36 
6829551 Mordel Jan, Kamienica D. 97 
6829493 Mroczek Jan, Kamienica D. 47 
6830702 Nykiel Jan, Kamienica D.  
6829529 Nykiel Jerzy, Kamienica D. 106 
6829509 Olszowy Maria, Kamienica D. 113 
6829480 Oprządek Danuta, Kamienica D. 81 
6829527 Oprządek Lesław, Maria, Kamienica D. 119 
6829537 Piątek Urszula, Kamienica D. 32 
6829512 Podlasek Bogdan, Kamienica D. 61 
6829522 Podlasek Marek, Kamienica D. 20 
6829500 Podlasek Roman, Kamienica D. 24 
6829502 Podlasek Stanisław, Kamienica D. 117 
6829497 Porębski Andrzej, Kamienica D. 2 
6830705 PPHU „DARO” Roman Wójcik, 
 Kamienica D. 120 
6830697 Ptaszek Marian, Kamienica D.  
6829526 Ryba Mieczysław, Kamienica D. 37 
6829543 Serafin Maria, Kamienica D. 65 
6829540 Skopek Krystyna,Emil, Kamienica D. 15 
6829538 Sobczyk Kazimierz, Kamienica D. 96 
6829555 Sobczyk Maria, Kamienica D. 25 
6829557 Stanaszek Paweł, Kamienica D. 21 
6829563 Steczkowski Jan, Kamienica D. 84 
6829525 Strojek Józef, Kamienica D. 27 
6829506 Surdel Stanisław, Kamienica D. 53 
6829514 Szczepańska Krystyna, Kamienica D. 39 
6830690 Szkoła Podstawowa, Kamienica D.  
6829492 Ślisz Ryszard, Kamienica D. 90 
6830515 Usługowy Zakład Betoniarski, 
 Grzesiakowski  Wojciech, Kamienica D. 103 
6829539 Wantuch Ludwik, Kamienica D. 17 
6829553 Wilk Danuta, Kamienica D. 64 
6829541 Wojnar Jerzy, Kamienica D. 73 
6829490 Występek Anna, Kamienica D. 62 
6829534 Zieliński Krzysztof, Kamienica D. 83 
6829495 Zima Bernarda, Kamienica D. 66 

6830699 Błazień Zofia, Przeczyca 64 
6829548 Dobosz Emil, Przeczyca 126 
6829549 Król Władysław, Przeczyca 122 
6829550 Lisak Jadwiga, Przeczyca 124 
6830528 Łukasik Włodzimierz, Przeczyca 85 
6830624 Sołtys wsi Przeczyca, Przeczyca  
6830686 Szkoła Podstawowa, Przeczyca  
6830725 Urząd Parafialny, Przeczyca 1 

6829554 Aparat ogólnodostępny Szkoła, 
 Kamienica D.  
6829508 Augustyn Adam, Kamienica D. 10 
6829510 Augustyn Andrzej, Kamienica D. 11 
6829523 Augustyn Henryk, Kamienica D. 8 
6829532 Augustyn Kazimierz, Kamienica D. 51 
6829521 Augustyn Piotr, Kamienica D. 18 
6829533 Augustyn Stanisław, Kamienica D. 33 
6829515 Berek Edward, Kamienica D. 55 
6829524 Berek Józef, Kamienica D. 60 
6829520 Berek Maria, Kamienica D. 74 
6829516 Berek Stanisław, Kamienica D. 44 
6829517 Berek Włodzimierz, Kamienica D. 43 
6829547 Bielański Zdzisław, Kamienica D. 26 
6829546 Bielcik Stanisława, Kamienica D. 87 
6829498 Czarnawski Józef, Kamienica D. 58 
6829484 Czekaj Zofia, Kamienica D. 9 
6829499 Czerkies Józef, Kamienica D. 68 
6829536 Czyż Jerzy, Kamienica D. 41 
6829530 Czyż Stanisław, Kamienica D. 89 
6829562 Dobosz Emilia, Kamienica D. 63 
6829535 Dobosz Józef, Kamienica D.  
6829487 Dobosz Stanisław, Kamienica D. 62a 
6829545 Dziadowiec Joanna, Kamienica D. 88 
6829482 Dziedzic Alfred, Kamienica D. 75 
6829507 Dziedzic Bolesław, Kamienica D. 56 
6829488 Dziedzic Jan, Kamienica D. 6 
6829481 Dziedzic Jerzy, Kamienica D. 7 
6829491 Dziedzic Krystyna, Kamienica D. 67 
6829542 Dziedzic Maria, Kamienica D. 12 
6830701 Dziedzic Tadeusz, Kamienica D. 116 
6829496 Gibek Krystyna, Tomasz, Kamienica D. 86 
6829559 Godek Małgorzata, Kamienica D. 98 
6829552 Golec Zbigniew, Kamienica D. 57 
6829519 Gorczyca Jan, Kamienica D. 42 
6829561 Gruszecki Jan, Kamienica D. 14 
6829486 Grzesiakowski Jan, Maria, Kamienica D. 3 
6829528 Hals Józef, Kamienica D. 102 
6829494 Jasicki Jan, Kamienica D. 85 
6829513 Jasicki Stanisław, Kamienica D. 72 
6829544 Jasik Stanisław, Kamienica D. 59 
6829558 Jasik Zofia,Franciszek, Kamienica D. 19 
6829505 Jaskółka Stanisław, Kamienica D. 45 
6829531 Jop Małgorzata, Kamienica D. 103a 

PRZECZYCA

KAMIENICA DOLNA
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Klub Rolnika
Szczególną rolę w życiu kulturalnym brzostec- 

kiego środowiska odegrał Klub Rolnika powsta-
ły z inicjatywy Gminnej Spółdzielni “Samopomoc 
Chłopska” w Brzostku. Początkowo, z braku lokalu 
Klub mieścił się w prywatnym domu, a gospodarzem 
została jego właścicielka Zofia Szpak. 
 To właśnie w Klubie młodzież szkolna mogła w spo-
sób kulturalny rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia 
odbywały się pod opieką nauczycielki tutejszej szkoły 
J. Batyckiej. Dziewczynki haftowały piękne serwety, 
tworzyły obrazy ze słomy, a chlopcy majsterkowali. 
Uwieńczeniem prac były organizowane przez Marię 
Szybowicz wystawy prac, podziwiane później prze 
gości klubu i stałych bywalców. 
 Starsi z przyjemnością spotykali się przy stole 
bilardowym czy rozgrywając partyjki szachów z naj-
lepszymi graczami A. Czechowskim i St. Rogalą.
 Z chwilą udostępnienia pięknego lokalu w Domu 
Kultury Klub znalazł odpowiednie miejsce na szersza 
działalność. Zawiązała się Rada Klubu składająca się 
z ludzi bardzo aktywnych. Byli to: Krystyna Jopek, 
Maria Pietrzycka, Stanisława Oprządek, lek. med. J. 
Pietrucha, dyr. Szkoły Rolniczej E. Batycki i nauczy-
ciele: T. Gwiżdż, F. Ptak, St. Rogala, J. Batycka, P. 
Madej.
 Życie w Klubie tętniło. Do godz. 20 mogła prze-
bywać w Klubie młodzież szkolna, a dla starszych 
otwarte było do godz. 22. Młodzież skupiała się wokół 
telewizora, szachów. Można było skorzystać z dobrze 
zaopatrzonego barku i wypić herbatę przy  czysto przy-
krytym stole. Każdy był tu mile widziany. Panowała 
przyjemna atmosfera, a młodzież zachowywała się 
bardzo kulturalnie.
W ramach wymiany doświadczeń między Klubami 
odwiedziliśmy Klub Rolnika w Jodłowej. Później 
odbyła się rewizyta w Brzostku.
 Dzięki finansowej pomocy Prezesa GS ST. Szybista 
udało się zrealizować przy współudziale Kierownika 
Domu Kultury Turniej Klubów na szczeblu powiatu 
Brzostek - Warzyce. Rozegrano wiele konkurencji w 
tym: turniej szachowy, przeciąganie liny, kurs tańca, 
chodzenie na szczudłach. Plakat o Polsce wykonała E. 
Samborska, a gawędę o swoim środowisku wygłosiła 
E. Czechowska. Klub otrzymał w nagrodę 2 500 zł, 
które wydatkowano na stroje ludowe.
 Bardzo często gościliśmy dziennikarz z “Podkarpa-
cia” i Rzeszowa, a potem słuchaliśmy co o nas mówią 
w radio. Były to miłe zachęty do dalszej pracy. Rada 

Klubu była inicjatorem urządzenia 
“Zielonej Świetlicy”. Pomysł ten 
spotkał się z poparciem ówczesnego 
Przewodniczącego GRN Jana Kol-
busza, a ten kawałek zieleni służy do 
dnia dzisiejszego służy mieszkańcom 
Brzostku jako teren letnich zabaw.
Przy Klubie działał również Ta-
neczny Zespół Dziecięcy, którego 
opiekunką była J. Batycka. Swoimi 
występami dzieci uświetniały oko-

licznościowe uroczystości.
    Okazja do spotkań towarzyskich były imieniny, pełne 
niezapomnianych chwil, zabaw i gier towarzyskich.
 Dziś pozostały już tylko wspomnienia i zdjęcia jako świade-
ctwo tamtych miłych chwil. W pamięci pozostała mi współpraca 
z ówczesną młodzieżą. Jestem też dumna z tego, że tak wiele 
osób chciało ze mną współpracować. 

Zofia Szpak

Podziękowanie
W imieniu rodzin zastrzelonych 20 czerwca 1944 r. mie- 

szkańców Brzostku, a pochowanych na cmentarzu pa-
rafialnym bardzo serdecznie dziękujemy Zarządowi Gminy w 
Brzostku za renowację kwater - miejsc ich spoczynku.
 Szczególne podziękowania składamy wójtowi Gminy panu 
mgr Janowi Chmurze, z-cy wójta panu Janowi Krajewskiemu, 
skarbnikowi Gminy pani mgr Marii Cichockiej, oraz kierow-
nikowi Zakładu gospodarki Komunalnej panu mgr Leszkowi 
Bieńkowi za prace związane z tą renowacją.
 Podkreślić należy, że przeprowadzono je po gospodarsku 
- oszczędnie.
 Równie gorące słowa podziękowania składamy pani Annie 
Salachowej za pomoc w uściśleniu danych osób rozstrzelanych. 
Panu Janowi Szybistowi za wykonanie zasadniczej części prac 
za niższą cenę, oraz tym osobom, które słowem bądź myślą 
wspierały zamiar, a następnie prowadzone prace.
Serdeczne Bóg zapłać!

Maria Skoczylasowa
Włodzimierz Tokarz
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fORuM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
Po części teoretycznej uczestnicy wzięli 
udział w warsztatch praktycznych. Naj-
ważniejsze stwierdzenia ze spotkania:
 Pomimo tego, że od pierwszych 
wyborów samorządowych minęło już 
osiem lat, uczestnictwo obywateli i 
ich zaangażowanie w rozwiazywanie 
lokalnych problemów, wydaje się wciąż 
relatywnie niewielkie. Zaangażowanie 
obywateli musi mieć realny wymiar i 
nie ograniczać się wyłącznie do pod-
stawowych procedur, np. uczestnictwa 
w wyborach. Oznacza to szereg działań 
edukacyjnych oraz promujących posta-
wy obywatelskie.
 Wydaje się, że to właśnie samorzą-
dowi terytorialnemu winno najbardziej 
zależeć na zaktywizowaniu swoich 
mieszakńców oraz włączeniu zorga-
nizowanych grup obywateli w procesy 
podejmowania decyzji, jak również 
rozwiązywania konkretnych problemów 
społeczności lokalnych.
 Od 1989 r. powstało w Polsce ponad 
20 tys. organizacji pozarządowych. W 
pracę tych organizacji jest zaangażo-
wanych ponad 2 miliony ludzi. Podej-
mują oni niezwykłe wyzwania, pracują 
w przeważającej większości za darmo 
nad rozwiązywaniem tych problemów, 
z którymi zobowiązana do tego władza 
publiczna nie była w stanie sobie pora-
dzić. Dzięki tym organizacjom władze 
samorzadowe moga sobie częstokroć 
pozwolić na luksus zapomnienia o wielu 

W pierwszym Forum Inicjatyw Po- 
zarządowych w Tarnowie, które 

odbyło się 6 czerwca 1998 r. udział 
wzięły 34 organizacje, związki i sto-
warzyszenia z całego województwa. 
Spotkanie to miało na celu wypracowa-
nie stanowiska w sprawie finansowania 
społecznie działających oraganizacji 
zwanych powszechnie organizacjami 
pozarzadowymi.
 Do tej pory brak jest opracowanych 
i przyjetych przez Rady Gmin regula-
minów finansowania tych organizacji. 
Swoje doświadczenia w tej materii 
przedstawił Prezydent Miasta Tarno-
wa, Roman Ciepiela, który mówił o roli 
organizacji pozarządowych w budo-
wie społeczeństwa obywatelskiego i 
niepodjętej przez radnych inicjatywie 
Zarządu Miasta uchwalenia regulaminu 
przyznawania środków pieniężnych. 
“Ustawodawstwo dotyczące organiza-
cji pozarządowych” i “Projekt Ustawy 
o Działalności Pożytku Publicznego” 
przedstawił Jakub Wygnański. “O sa-
morganizacji trzeciego sektora” mówiła 
Krystyna Sadowska z Małopolskiego 
Forum Inicjatyw Obywatelskich. Do-
świadczenia ze współpracy organizacji 
pozarzadowych z administracją rządową 
i samorządowa z Bielska Białej i Trój-
miasta przedstawił Wojciech Kłosowski, 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska 
Białej d/s Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi.

spośród kłopotliwych dla każdej władzy 
spraw. Organizacje pozarządowe za-
pewniają także społeczny mecenat nad 
upadajacą dziś kulturą, wspomagają 
oświatę. Tam gdzie powstaje potrzeba 
zazwyczaj przed władzą publiczną po-
jawia się organizacja pozarządowa, a jej 
przedstawiciel, zdetreminowany i kon-
sekwentny w poszukiwaniu rozwiązań 
problemów społecznik, jest dla urzęd-
nika kimś bardzo kłopotliwym. Nie da 
się go pozbyć byle czym, nie przychodzi 
do urzedu w charakterze klienta, jest w 
pełni świadomy swych praw i zmotywo-
wany. Mimo swej świadomości i chęci 
działania często odchodzi on jednak z 
kwitkiem. Władze samorzadowe, i tak 
też się dzieje w naszej gminie, przyznają 
fundusze według własnej woli, a nie 
określonych ściśle zasad. Doświadczyła 
tego nasza gazeta, która jest własnoś-
cią organizacji pozarządowej jaką jest 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzo-
steckiej, kiedy mimo uchwały Zebrania 
Wiejskiego przydzielającego gazecie 
środki na utrzymanie działalności wójt 
zabronił wypłaty pieniędzy. 
 Wszystkie działające na terenie 
gminy organizacje winny wywierać 
wspólnie presję na organy władzy, aby 
opracowano i uchwalono regulamin 
przyznawania środków na działalność 
statutową organizacji pozarządowych.

U. Wojnarowska

W zwiazku z integracją polskiego rol- 
nictwa z Unią Europejską coraz 

częściej zastanawiamy się na różnicami 
w tej dziedzinie gospodarki.
 Rolnictwo Unii Europejskiej wyróżnia 
się zarówno wysokim stopniem intensyfi-
kacji produkcji, jak i szybko postepujacą 
koncentracją i specjalizacją produkcji. 
Lecz w poszczególnych krajach Unii 
produkcja rolna jest bardzo zróżni-
cowana. Polskie rolnictwo natomiast 
wskutek wolniej przebiegajacych pro-
cesów modernizacyjnych i odmiennego 
rozwoju historycznego jest kilkakrotnie 
mniej wydajne. Jest ono również bardzo 
zróżnicowane, dlatego trudno jest prze-
prowadzić jednoznaczne porównania 
między rolnictwem polskim a unijnym. 
Wskaźnik zatrudnienia w polskim rolni-
ctwie przewyższa średnio czterokrotnie 
kraje unijne i jest zblizony do rolnictwa 
w Grecji, gdzie wynosi 21%. Np. Austria 
wstępując w poczet krajów Unii musiałą 
w bardzo znacznym stopniu obniżyć 
ceny na produkty rolne. Dlatego więc w 
związku ze spadkiem cen utrzymuje się 
dopłaty wyrównawcze jako subwencje 

ROlNICTWO uNII EuROPEJSKIEJ W OCZACH POlSKIEGO ROlNIKA
państwowe mające na celu poprawę 
opłacalności produkcji i utrzymania 
pogłowia zwierząt na odpowiednim 
poziomie. Stale dąży się do zwiększe-
nia powierzchni gospodarstw rolnych 
i obecnie średnia pow. gospodarstwa 
wynosi ok. 28 ha.
 Rolnictwo polskie z chwilą wejścia 
do Unii nie musi obawiać się spadku 
cen na produkty rolne, gdyż są one o 
wiele niższe w krajach Unii. Natomiast 
pod znakiem zapytania pozostaje fakt, 
czy będzie mogło korzystać z subwencji 
państwowych do produkcji rolnej. 
 Wydaje się, że w dłuższej perspek-
tywie przystąpienie do Unii Europejskiej 
będzie korzystne, choć w poczatkowym 
okresie moga wystąpić zagrożenia dla 
polskiego rolnictwa jako, że duża liczba 
gospodarstw słabych ekonomicznie nie 
wytrzyma konkurencji. Istnieje także 
prawdopodobieństwo utraty części rynku 
krajowego na rzecz gospodarstw unij-
nych i w związku z tym wyeliminowanie 
części krajowych producentów.
 Dlatego niezbędna jest modernizacja 
polskiego rolnictwa i rozwoju infrastruk-

tury rynkowej. Dotyczy to nie tylko prze-
pisów, ale także istnienia i sprawnego 
funkcjonowania instytucji tworzących 
otoczenie rolnictwa. 
 Problem wstapienia do Unii znalazł 
również swoje odbicie w amatorskiej 
poezji wiejskiej.

  Do Europy
Porzućcie chłopy pola i snopy,
porzućcie pługi, brony i sanie.
Do Europy - tam będzie taniej.
Zamknąć obory.
Po co nam krowy, kury i świnie,
lepsze unijne - dotacje mają,
ale troszeczkę życie skracają.
Nic nam nie zrobi,
nędza i bieda bo Europa
tanio nam sprzeda.
Nie trzeba fabryk, kopalń i hut,
bo w Europie wszystkiego w bród.
Do Europy jechać nam trzeba
- trudna rada.
I tylko opłata za podróż
na barki chłopów spada.

Z.G.
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Zakończono rozgrywki Międzyszkol- 
nej Ligi Ekologicznej, w której udział 

wzięło pięć szkół i dwa przedszkola. 
Ostatnia konkurencją była zbiórka ma-
kulatury. Najlepsze rezultaty osiągnęli 
uczniowie szkoły w Smarżowej i zebrali 
po 5 kg makulatury na jednego ucznia. 
Drugie miejsce wywalczyła SP w Go-
rzejowej z wynikiem po 3 kg, następne, 
równorzędne miejsca zajęły SP Brzostek 
i Nawsie Brzosteckie po 2 kg makulatury 
na statystycznego ucznia.
 Po podliczeniu punktów zdobytych 
przez szkoły we wszystkich konkurencjach 
Mistrzem I edycji Międzyszkolnej Ligi Eko-
logicznej w roku szkolnym 1997/98 została 

SP w Gorzejowej z                50,5 pkt. 
2 miejsce SP Nawsie Brz.    46 pkt,
3 miejsce SP Brzostek    33 pkt,
4 miejsce SP Smarżowa    30 pkt,
5 miejsce PP Brzostek    14 pkt,
6 miejsce PP Grudna G.    12 pkt,
7 miejsce SP Siedliska B.       8 pkt

 Po rozdaniu dyplomów i nagród 
pieniężnych przez Panią Sekretarz UG 
Lucynę Pruchnik. Obecni na spotkaniu na-
uczyciele wymienili uwagi i wnioski na te-
mat działań Gminnego Centrum Edukacji 
Ekologicznej. Najważniejszym postulatem 
było uznanie z jak najbardziej celowe pro-
wadzenia działań GCEE w przyszłym roku 
szkolnym. Działania edukacyjne powinny 

być bardziej różnorodne i dopasowane 
do możliwości przedszkolaków. Do tej 
grupy zaliczyć należy uczniów “zerówek” 
oraz pracować nad zwiększeniem liczby 
uczestniczących szkół, między innymi po-
przez zwiększenie atrakcyjności nagród. 
Ze zwiększeniem środków wiązał się 
wniosek przystąpienia chętnych szkół do 
programu moritoringu środowiska propo-
nowanego przez Centum Edukacji Ekolo-
gicznej Wsi w Krośnie, który to program 
miedzy innymi daje możliwość szkolenia, 
nie tylko uczniów i nauczycieli, ale również 
pracowników samorządowych.

GCEE

Zakończenie ekologicznego roku szkolnego

W dniu 12 listopada 1997 r. zareje- 
strowany został ZWIĄZEK GMIN 

“WISŁOKA”, który skupia ogółem 10 
gmin samorządowych, w tym Miasto 
Jasło oraz Gminy: Brzostek, Brzyska, 
Jasło, Krępna, Nowy Żmigród, Osiek 
Jasielski, Sękowa, Tarnowiec i Żyra-
ków. Prowadzone są czynności prawne 
prowadzące do przyjęcia do Związku 
Gminy Kołaczyce. Siedziba związku 
jest miasto Jasło.
 Zadaniem Związku jest podjęcie i 
kontynuowanie wspólnych działań w 
zakresie ochrony środowiska na terenie 
gmin wchodzących w skład Związku, w 
tym zwłaszcza działań związanych z 
ochroną wód Wisłoki w zlewni. Zadania 
mogą dotyczyć zarówno programo-
wania, prowadzenia i finansowania 
przedsięwzięć inwestycyjnych oraz eks-
ploatacji obiektów ochrony środowiska, 
jak i promocji walorów turystycznych 
regionu oraz eksploatacji obiektów 
ochrony środowiska, jak i promocji 
walorów turystycznych regionu oraz 
podnoszenia świadomości ekologicznej 
mieszkańców.
 Organami Związku są:
1) Zgromadzenie Związku, które jest or-

ganem stanowiącym i kontrolującym,
2) Zarząd Związku, który jest organem 

wykonawczym.
 W skład zgromadzenia z mocy prawa 
wchodzą burmistrzowie i wójtowie gmin 
wchodzących w skład Związku, a także 
wyznaczeni przez rady gmin dodatkowi 
przedstawiciele - po jednym z każdej 
gminy. Gminę Brzostek reprezentuje 

Związek Gmin “Wisłoka”
Cele i sposoby działania

Leszek Bieniek. 
 Działania Związku skupiać się będą 
głównie na następujących proble-
mach:
1) budowa zbiornika wodnego Krempna 

- Kąty na Wisłoce,
2) budowa oczyszczalni ścieków i roz-

budowa kanalizacji,
3) gospodarka odpadami,
4) rozwijanie świadomości ekologicznej 

mieszkańców,
5) turystyczny rozwój regionu.
 Budowa zbiornika wodnego na rzece 
Wisłoce, na terenie Gmin Krempna i 
Nowy Żmigród oraz Magurskiego Parku 
Narodowego, jest kluczową sprawą dla 
Związku. Należy w tym miejscu nadmie-
nić, iż zbiornik ten posiada bardzo ko-
rzystną lokalizację. W przypadku podję-
cia jego realizacji zakres odszkodowań 
i robót odtworzeniowych byłby - jak dla 
tego rodzaju obiektów - minimalny.
Efekt budowy zbiornika to:
- zaopatrzenie w wodę ośrodków wiej-

skich i miejskich w zlewni Wisłoki (ok. 
500 tys. mieszkańców),

- wyrównanie przepływów wody w rzece 
Wisłoce w okresach  niżowych,

- ochrona przeciwpowodziowa (obszar 
ok. 7 500 ha),

- wykorzystanie energetyczne spiętrzo-
nej wody,

- stworzenie modelowego rozwiązania w 
zakresie utworzenia płytkich akwenów 
wodnych dla rozwoju flory i fauny na 
obszarze graniczącym z Magurskim 
Parkiem Narodowym,

- aktywizacja turystyczna terenów w 

Małopolskie Stowarzyszenie  
Agrarne wystąpiło z inicjatywą 

przygotowania ustawy o zalesieniu 
nieużytków rolnych stanowiących V 
lub VI klasę gruntów rolnych.
Jest to inicjatywa znacząca i godna 
uwagi, gdyż odpowiada ogólnym 
założeniom polityki rolnej państw 
członków Unii Europejskiej, a z 
chwilą wejścia Polski do tych struk-
tur takie wykorzystanie nieużytków 
byłoby jedną z form i kierunków 
promocji polskiego rolnictwa przy 
znaczącym wsparciu Unii.

Zalesianie 
Małopolski

sąsiedztwie zbiornika.
 Aktualizacja programu kompleksowej 
ochrony wód w zlewni Wisłoki jest kolej-
nym ważnym zadaniem Związku, które 
przewiduje się realizować przy ścisłej 
współpracy z Fundacją Ekologiczną 
“CZYSTA WISŁOKA”. 
 Dalszym ważnym problemem dla 
Zwiąku jest wypracowanie wspólnej 
polityki gospodarowania odpadami. 
Względy ekonomiczne i ekologiczne 
przemawiają za budową międzygmin-
nych zakładów utylizacji odpadów.
 Związek w swoich działaniach prze-
widuje położenie szczególnego nacisku 
na rozwijanie świadomości ekologicznej 
mieszkańców w celu kształtowania 
czynnych postaw proekologicznych i 
odpowiedzialności wobec środowiska 
przyrodniczego
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ZMIANY 
W BRZOSTECKIM 

PRZEDSZKOLU

Z dniem 31 sierpnia 1998  zakończy-  
pracę jako Dyrektor Przedszkola 

w Brzostku Pani Janina Bonarek, która 
w doskonały sposób spełniała swoją 
funkcję od dziesięciu lat. 
 Tą drogą wszyscy wychowankowie 
i ich rodzice składają serdeczne podzię-
kowania za trud włożony w wychowa-
nie dzieci i prowadzenie placówki w tak 
trudnych warunkach.
 Nowym dyrektorem została Pani 
Róża Maziarz, która wygrała konkurs 
na to stanowisko. Należy wspomnieć, iż 
był to pierwszy konkurs na stanowisko 
dyrektora ogłoszony i przeprowadzony 
zgodnie z obowiązującymi powszechnie 
normami.
 Nowej Pani Dyrektor życzymy przy-
jemnej pracy i nie mniejszych osiągnięć 
pedagogicznych.

DODATKOWY 
DZIEń WOLNY

Wydaje się bardzo wskazane, aby  
dzień 24 czerwca w Urzędzie 

Gminy w Brzostku ogłosić dniem wol-
nym od pracy, a to z powodu obchodów 
imieninowych. W niektórych biurach 
trudno w tym dniu, już w południe za-
łatwić było drobne sprawy. Może więc 
należało uchwalić powstanie nowego 
stanowiska pełnomocnika od spraw 
dyscypliny w Urzędzie, a nie w szko-
łach. Interesanci byliby zadowoleni, 
podniosłaby się dyscyplina pracy i za-
oszczędzono by pieniądze przeznaczone 
na oświatę.

WARTO KUPIć, 
WARTO PRZECZYTAć

Ukazało się drugie wydanie książki  
ks. Bogdana Stanaszka “Parafia 

Brzostek w latach 1918 - 1939”. Jak 
pisze sam autor “Celem niniejszej pracy 
jest odpowiedź na zasadnicze pytanie: 
jakie we wspomnianym czasie były 
dzieje parafii Brzostek. Tak sformuło-

wany problem pociąga za sobą szereg 
kolejnych pytań: o terytorium, granice, 
przynależność administracyjną, lud-
ność, o zagadnienia związane z ducho-
wieństwem pracującym w parafii, o jego 
materialne zabezpieczenie. Szczególnie 
ważne są sprawy organizacji kultu i 
życia religijnego, co z kolei obejmuje 
dzieje kościołów, kaplic, cmentarzy, 
porządek służby Bożej, zagadnienia 
związane z szafarstwem sakramentów i 
różnymi formami duszpasterstwa. Rów-
nie istotne jest pytanie o efekty tej pracy 
wyrażające się w życiu moralnym.” 

NIEWAżNE 
ZWOLNIENIE

Wojewoda tarnowski unieważnił z  
powodu niezgodności z prawem 

decyzję Zarządu Gminy dotyczącą 
zwolnienia ze stanowiska dyrektora 
przedszkola w Siedliskach Bogusz 
Krystyny Traciłowskiej. Przysługujące 
byłej dyrektorce w związku z tą nie-
prawną decyzją gratyfikacje zostaną 
wypłacone z budżetu gminy. Nikt nie 
ocenia decyzji Zarządu ani Rada Gminy 
ani też niezgodne z prawem decyzje 
wywołujące dodtkowe koszty nie obcią-
żają ani politycznie ani finansowo, tych 
którzy je podejmują. Szkoda, że wszy-
scy musimy płacić za brak kompetencji 
Zarządu, a nie potrąca się tych kwot z 
pensji niefortunnych decydentów.

WYGRANY TURNIEJ

Z okazji oddania do użytku budyn- 
ku klubowego LKS “Ostoja” Ko-

łaczyce 19 lipca odbył się festyn spor-
towy. Po części oficjalnej z udziałem 
władz wojewódzkich i gminnych 
rozegrano turniej piłkarski z udziałem 
drużyn z Bieździedzy, Brzostku, Brzysk 
i Kołaczyc. Statuetka dla zycięskiej 
drużyny, ufundowana przez Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej w Krosnie przy-
padła drużynie z Brzostku.

ZAWODY
WęDKARSKIE

Po raz kolejny dzieci z trenu gminy  
mogły wziąć udział w zawodach 

wędkarski z okazji Dnia Dziecka. 
Z możliwości skorzystało 22 dzieci 
zarówno zrzeszonych w kole, jak i 
pozostających poza nim. Wśród dzieci 
młodszych zwyciężył Arkadiusz Za-

stawny z Woli Brzosteckiej, a w grupie 
starszej Dagmara Wojnarowska.
 Pierwszego dnia lata odbyły się, już 
tradycyjnie zawody wędkarskie dla 
Prezesów Kół Wędkarskich wojewódz-
twa tarnowskiego. W tych zawodach I 
miejsce zajął Józef Cupała Koło Boch-
nia - Stal Produkt, II miejsce Zbigniew 
Konieczny Koło Bochnia - Miasto, III 
Marian Pitas Koło Żabno.

ZAWODY 
STRAżACKIE

W dniu 19 lipca odbyły się zawo- 
dy sprawonościowe Ochotni-

czych Staraży Pożarnych z naszej 
gminy. Kolejne miejsca zajęli OSP 
Januszkowice, Opacionka i Brzostek.

BeZINteReSOwNA 
POMOC

Uczniowie i Rada Pedagogiczna  
Szkoły Podstawowej w Nawsiu 

Brzosteckim serdecznie dziękują Panu 
Januszowi Wojnarowi za okazaną po-
moc w urządzaniu biblioteki szkolnej.

PODZIAł DOTACJI 
Z BUDżETU 
WOJEWODY 

NA WODOCIąGI

Biuletyn Informacyjny Tarnowskiej  
Izby Rolniczej zamieścił tabelę 

dotyczącą podziału dotacji z budżetu 
Wojewody w 1998 r. z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadań z zakresu 
wodociągowania wsi. Dotację o różnej 
wartości (od 50 do 500 tys. zł) przyzna-
no 13 gminom. Niestety gminy Brzostek 
tam nie ma. To kolejny dowód braku 
umiejętności UG starania się o dotacje, 
a ponoć w urzędzie zatrudniona jest 
specjalna osoba do starania się o dodat-
kowe fundusze.

BRZOSTECKIE 
BOCIANY

W tym roku gniazdo na sta- 
rej szkole zasiedliły bociany 

na początku kwietnia i wykluło się w 
nim trzy pisklęta. Niestety w połowie 
czerwca jedno z nich straciło życie z 
nieznanych przyczyn.
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Młodzi Nawsianie 
o krok od Mistrzo-
stwa Polski
Wspaniała forma dziecięcego  

zespołu SKS “Błękitnych” 
Nawsie w marcowych finałach 
wojewódzkich unihokeja dawała 
nadzieję na dobre miejsce w dal-
szych rozgrywkach.
 Już 30 maja doszło do de-
cydujących spotkań w ramach 
finałowego turnieju Makroregionu 
Małopolska w Kleciach, gdyż to 
właśnie nasza drużyna była orga-
nizatorem zawodów strefowych.
 Z uprawnionych 14-tu drużyn 
(mistrz i wicemistrz woj.) zgłosiło 
się 7, z tych, z których każda 
zgłaszała aspiracje do zwycięstwa. 

Dzięki zaproszeniu Andrzeja Szybi- 
sta młodzi piłkarze Brzostowianki 

mogli spotkać się z czternastokrot-
nym reprezentantem Polski Leszkiem 
Piszem. Pytania zadawali trampkarze 
LKS Brzostowianka.
W jakich klubach Pan grał?
leszek Pisz: Zacząłem od Wisłoki 
Dębica potem był Igloopol, Legia War-
szawa, a teraz gram w lidze greckiej.
Ile Pan otrzymał żółtych kartek?
l. P: Teraz zrobiłem się “brutalem”. 
Otrzymałem w sezonie 9 żółtych kartek. 
Przez całą karierę nie otrzymałem ani 
jednej czerwonej kartki.
Jaki ma pan numer buta i jakiej firmy 
buty uważa Pan za najlepsze?
l. P: 39 - co sobie chwalę, bo łatwiej 
jest celnie uderzyć mała stopą. Obecnie 
gram w butach diadora, firmy włoskiej. 
Jak długo gra Pan w Grecji i od kiedy 
zaczął Pan grać w piłkę?
l. P: Drugi sezon w Grecji, a w ogóle 
zacząłem trenować w wieku 7 lat, w 
Wisłoce Dębica. Grałem w reprezentacji 
Polski do lat 16, do lat 18, w reprezen-
tacji olimpijskiej i wystąpiłem 14 razy 
w reprezentacji Polski seniorów, gdzie 
strzeliłem 1 bramkę.
Został Pan też najpopularniejszym 
piłkarzem?
l. P: W 1996 wybrano mnie piłkarzem 
roku.
Na jakiej pozycji Pan gra?
l. P: Od początku gram na pozycji 
środkowego pomocnika. Zawodnik 
grający na tej pozycji kieruje drużyną, 
musi dużo pracować - biegać i myśleć 

na boisku. Na tej pozycji grałem również 
w Igloopolu razem z moim przyjacielem 
Andrzejem Szybistem, który najpierw 
grał w ataku, a później razem ze mną 
w pomocy.
Jak można zostać dobrym piłkarzem?
l. P: Biegłość należy ćwiczyć ciągłymi 
ćwiczeniami, ciężkim treningiem i zaan-
gażowaniem, potem można spodziewać 
się skutecznej gry. I przede wszystkim 
trzeba wkładać dużo serca w to co się 
robi.
Czy pamięta Pan swój pierwszy mecz 
w pierwszej lidze?
l. P: Tak, graliśmy z Motorem Lublin, 
a pierwszą bramkę strzeliłem z rzutu 
wolnego na stadionie Legii.
Jak dużo miał Pan kontuzji?
l. P: Nie pamiętam, ale miałem zła-
mane wszystko oprócz rąk, najcięższą 
kontuzję odniosłem w Szkocji było to 
pęknięcie czaszki i wstrząs mózgu.
Jak dużo czasu poświęca Pan na 
trening?
l. P: Obecnie, gdy nie ma rozgrywek 
ligowych trenuję 1,5 godz. dziennie, a 
podczas trwania ligi 3 razy dziennie.
Czy polskim piłkarzom nie przeszkadza 
grecki klimat? 
l. P: W Polsce również bywa bardzo 
gorąco, a tamten klimat ma inną wil-
gotność i nie trenuje się w godzinach 
południowych. Pierwszy trening biego-
wy rozpoczynamy o 6 rano.
Czy chodzi Pan w Grecji na grzyby?
l. P: Nikt tam nie chodzi na grzyby, 
za to można łowić ryby, bardzo wiele 
gatunków, np. ośmiornice.

Czy w Grecji jest takie chuligaństwo jak 
na naszych stadionach?
l. P: Nie. Grecy co prawda reagują 
bardzo żywiołowo, krzyczą, rzucają 
plastikowe butelki, ale nie dochodzi to 
takich bijatyk jak ostatnio na stadionach 
w Polsce. Grecy wyżywają się dużo 
krzycząc i to im wystarcza, to ludzie o 
zupełnie innej mentalności.
Czy liga grecka jest na wyższym po-
ziomie?
l. P: W lidze greckiej jest więcej wyrów-
nanych zespołów, stąd i rozgrywki są 
ciekawsze. Co rocznie jest 5-6 zespo-
łów, które walczą o tytuł mistrza kraju.
Jaki jest Pana ulubiony Klub?
l. P: Ten, w którym gram obecnie, ale 
najmilej wspominam 8 lat spędzonych w 
Legii. Z tą drużyna grałem w pucharach 
i w Lidze Mistrzów.
Kto według Pana zostanie Mistrzem 
Świata?
l. P: Na początku turnieju trudno jest to 
określić. Chciałbym żeby była to Brazy-
lia, jednak sądzę, że będzie to Francja, 
Niemcy lub Argentyna.
Co Pan lubi najlepiej jeść?
l. P: Placki po węgiersku.
Jakie jest Pana hobby?
l. P: Wędkarstwo.
Co zamierza Pan robić po skończeniu 
kariery?
l. P: Dalej chciałbym zajmować się 
piłką. Może będę trenował takich 
chłopców jak wy? Ale na pewno wrócę 
do Polski, do Dębicy gdzie mam dom 
i rodzinę. 

Wyniki rozgrywek juniorów
Drużyna piłki nożnej juniorów LKS Brzostowian- 

ka osiągnęła następujące wyniki w rundzie 
wiosennej.
Tabela rozgrywek z poprzedniego numeru bez go-
dzin i dat.
 Najwięcej bramek uzyskali: Paweł Wal - 7, po 5 
Marcin Lisak, Marcin Juszkiewicz i Grzegorz Rusz-
towicz oraz Piotr Zyguła - 3.
 W przyszłym sezonie w drużynie nie zagrają Piotr 
Piątek, Piotr Zyguła oraz Marcin Juszkiewicz. Roz-
grywki rundy jesiennej rozpoczną się we wrześniu.
Opiekun juniorów i trampkarzy oraz sami piłkarze 
składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, 
którzy w różny sposób wspomagają działalność 
sekcji. W szczególności podziękowania należą się: 
Radzie Sołeckiej wsi Brzostek, Grzegorzowi Betle-
jowi, Markowi Tomaszewskiemu, Józefowi Ziębie, 
Janowi Gajdzie i Robertowi Gąsiorowi

Drużyna seniorów
Nasi seniorzy zakończyli sezon rozgrywek 1997/ 

98 na szóstym miejscu w tabeli końcowej. Pierw-
szy mecz rundy jesiennej rozegrany zostanie 16 
sierpnia między Brzostowianką a Czarnovią.

Ono bowiem dawało przepustkę do 
Finałów I Mistrzostw Polski w Uni-
hokeju Dzieci. W praktyce okazało 
się, że mielecka “13”, nowotarska 
“11” i SP Nawsie Brzosteckie 
są poza zasięgiem pozostałych 
drużyn i to one rozdzielą miejsca 
na podium między sobą. Przy tak 
małej liczbie drużyn grano syste-
mem “każdy z każdym” - dodajmy 
- najbardziej sprawiedliwym, bo eli-
minującym kunktatorstwo i układy 
w grupach.
Ostateczne wyniki rozgrywek 
przedstawiały się następująco:
SP Nawsie Brzosteckie
SP Nr 11 Nowy Targ
SP Nr 13 Mielec
SP Pustków wieś
SP Nr 8 Sanok
SP Nr 75 Kraków
SP Nr 3 Myślenice
 Do finałów w Elblągu awan-
sowały dwie drużyny: SP Nawsie 
Brzosteckie i SP Nr 11 Nowy Targ. 
O udziale nawsieńskiej drużyny w 
Mistrzostwach Polski napiszemy w 
następnym numerze.

leszek Pisz gościem Brzostowianki
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NOWY SKlEP WIElOBRANżOWY
RYNEK BRZOSTEK

WINTER - SPORT
Z A P R A S Z A

u NAS DO NABYCIA m. in.
	buty, koszulki, stroje kąpielowe i sporto-

we, dresy renomowanych firm
	okulary przeciwsłoneczne
	sprzęt sportowy (również na zamówienie)
	sprzęt turystyczny (namioty, śpiwory)

 Kupując u nas dla siebie, lub robiąc upo-
minek najbliższym, możesz liczyć na wyso-
ką jakość towarów i atrakcyjne ceny!

Serdecznie zapraszamy!
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Najmłodsi zawodnicy LKS Brzostowianka.

Stoją od lewej: Łukasz Socha, Sebastian Pisarek, Seweryn Krajewski, Sławek Stawarz, Mateusz Potrzeba, Łukasz 
Krajewski, Leszek Pisz, Paweł Wal, Andrzej Szybist, Wiesław Wojnarowski, klęczą: Piotr Piątek, Krzysiek Ryndak, 
Adam Rusztowicz, Grzegorz Sarna, Marcin Juszkiewicz i Mateusz Krajewski.


