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W pierwszą niedzielę września na  
brzosteckim rynku ustawiono 

ołtarz polowy, przy którym o godz. 
14.00 rozpoczęła się uroczysta Msza 
św. koncelebrowana przez proboszczów 
parafii należących do gminy Brzostek. 
Słowo Boże wygłosił ksiądz Jerzy Ow-
siak - krajan z Nawsia Brzosteckiego. 
Dalsza część obchodów dożynkowych 
odbyła się na stadionie GOSiR-u.
 Mszę św. poprzedził montaż słowno-
muzyczny "O chlebie" przygotowany 
przez zespół wokalno-instrumentalny 
działający przy parafii Brzostek.
 Dary podczas ofiarowania składali m. 
in. starostowie tegorocznych dożynek: 
pani Lucyna Czernik ze Smarżowej, 
prowadząca wzorowe gospodarstwo 
agroturystyczne, oraz pan Grzegorz 
Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej - 
nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych, 
rolnik, radny powiatu dębickiego.
 Po zakończeniu Mszy św. i po-
święceniu wieńców barwny korowód 
dożynkowy udał się na miejsce festynu 
gdzie od bramy stadionu prowadziła go 
kapela ludowa "Brzostowianie". W do-
żynkowym korowodzie przedstawiciele 
wsi: Brzostku, Bukowej, Januszkowic, 
Kamienicy Dolnej, Kamienicy Górnej, 
Kleci, Nawsia Brzosteckiego, Opacion-
ki, Siedlisk-Bogusz, Skurowej, Woli 
Brzosteckiej i Zawadki Brzosteckiej 
prezentowali swoje wieńce. Większość 
prac nawiązywała do tradycji chrześ-
cijańskich: wizerunek krzyża, Pismo 
święte, różaniec, chociaż były też wień-
ce ukazujące ciężką pracę rolnika na 
wsi.
 Wszystkich uczestników dożynko-
wego festynu przywitał Wójt gminy 
Leszek Bieniek, który odebrał z rąk 
starostów tradycyjny bochen chleba. 
Gospodarz gminy nie krył zadowolenia 
z licznych reprezentacji wsi i dużej 
ilości wieńców biorących udział w 
konkursie.
 Następnie na estradzie prezentowały 
się zespoły folklorystyczne: kapela lu-
dowa "Brzostowianie" działająca przy 
CKiCz w Brzostku, zespół obrzędowy 
KGW z Potakówki i dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Przeczycy, które 
przedstawiły montaż słowno-muzyczny 

Dożynki 
Gminne

Występ kapeli ludowej "Brzostowianie"

Zwyzięski wieniec dożynkowy z Woli Brzosteckiej

Wręczenie nagrody przedstawicielom Woli Brzosteckiej 

fot: J. N.
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ukazujący ciężką pracę rolnika na wsi.
 Jury pod przewodnictwem p. Wero-
niki Baran dokonało oceny wieńców 
dożynkowych. Największe uznanie w 
oczach jurorów zdobył wieniec z Woli 
Brzosteckiej, ukazujący utrudzonego 
chłopa zmierzającego z "karami" do 
Unii Europejskiej (wieniec ten wzbu-
dził zainteresowanie na dożynkach w 
Radomyślu oraz telewizji rzeszowskiej, 
która zaprezentowała go w programie 
regionalnym). Zdania publiczności co 
do pierwszej nagrody były jak zwykle 
podzielone, lecz werdykt jury przyjęto 
oklaskami. Wieńce były przygotowane 
przeważnie przez Rady Sołeckie, KGW, 
oraz OSP.
 Podczas trwania dożynek można było 
zwiedzić wystawę twórczości ludowej 
gdzie swoje prace prezentowali: Irena 
Czech, Maria Oprządek - kompozycje 
kwiatowe, Anna Szczepanik - obrazy, 
Halina Cisoń, Janina Maziarka, Wioletta 
Kuźniar - haft, Rafał Szczygieł - rzeźba i 
obrazy, Andrzej Słowik - kowalstwo ar-
tystyczne. Można również było obejrzeć 

wystawę płodów rolnych zorganizowa-
ną przez panie z ODR-u: Marię Jedynak 
i Zofię Skórską.
 Obok imprez artystycznych zorgani-
zowano też konkurencje rekreacyjno-
sportowe. Rzut lotką do tarczy, a była 
to konkurencja dla sołtysów, wygrał p. 
Bolesław Pieniądz z Januszkowic. Pod-
kową do beczki najcelniej rzucał przed-
stawiciel Opacionki, bieg w workach 
wygrał Mateusz Potrzeba z Brzostku, 
wałkiem do manekina najcelniej rzucały 
panie z Opacionki i Woli Brzosteckiej. 
Najwięcej emocji wzbudził konkurs 
przeciągania liny, który wygrała repre-
zentacja z Kamienicy Dolnej. 
 Podczas festynu zorganizowano kil-
ka imprez dochodowych, z których uzy-
skane środki przeznaczono na remont 
kościoła w Brzostku. Budząca wielkie 
zainteresowanie loteria fantowa mogła 
się odbyć dzięki hojności sponsorów, 
którymi byli: Krystyna Gadomska, 
Janusz Łącki, Wanda Wołowiec, Łucja 
Lechwar, Grażyna Kwiatkowska, Ag-
nieszka Skorupka, Roman Trzeciak, 

Dariusz Kalina, Marek Szybist, Ewa 
Wnuk, Zdzisław Lechwar, Kamiński, 
Hurtownia papieru, Henryka Kolbusz, 
Paweł Kruszyna, Lucyna Zięba oraz 
Huta Szkła z Jasła. Dużym zaangażo-
waniem wykazały się uczennice Szkoły 
Podstawowej z Brzostku: Ania i Sabi-
na Chomiszczak oraz Ewelina i Asia 
Ondyczy, które osobiście zebrały od 
mieszkańców Brzostku wiele cennych 
fantów.
 Dochód ze sprzedaży losów w kwo-
cie 2.355,- zł osoby prowadzące loterię 
przekazały za potwierdzeniem odbioru 
na ręce ks. Proboszcza.
 Młodzież KSM-u pod opieką ks. 
Wojciecha prowadziła stoisko ze słody-
czami, które podarowała p. Małgorzata 
Drozd na sumę 200 zł oraz towarem 
wziętym w komis z GS-u. Uzyskany 
dochód w kwocie 303,26 zł przekazano 
również na ręce ks. Proboszcza.
 Wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do uświetnienia 
dożynek organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania.

Wójt
Gminy
informuje

Wójt
Gminy
informuje
Szanowni Państwo!

Po upływie trzech kwartałów  1999  
roku chciałem Państwa poinfor-

mować o realizacji zadań wynikających 
z budżetu.
 Dokonaliśmy analizy finansowej 
związanej z obsługą bankową Gminy 
przez Bank Śląski w Jaśle. W III kwartale 
1999 r. wpływy z odsetek wyniosły ponad 
22.000 zł przy kosztach obsługi ok. 2.000 
zł. Zysk budżetu wyniósł więc ponad 
20.000 zł. Dla porównania zysk budżetu 
przy obsłudze przez Bank Spółdzielczy  
wyniósł w I półroczu ok. 7.600 zł. Ko-
rzyści finansowe wynikające z obsługi  
Gminy przez Bank Śląski są znaczne w 
stosunku do dotychczas  uzyskiwanych. 
Rada Gminy w Brzostku podjęła więc 
decyzję, która przynosi pozytywne efekty 
tak finansowe jak i organizacyjne.
 Zadania inwestycyjne są realizowane 
zgodnie z założeniami budżetu w miarę 
posiadanych środków. Do tej pory  wy-
konano m. in.:
– zakup samochodu dla OSP Nawsie 

Brzosteckie (130 tys. zł),
– sala gimnastyczna wraz z parkingiem 

i drogą dojazdową w Siedliskach Bo-
gusz (180 tys. zł),

– remont drogi Przeczyca - Skurowa (50 
tys. zł),

– parking w Bukowej (25 tys. zł),
– parking wraz z kanalizacją obok Ban-

ku Spółdz. w Brzostku (80 tys. zł),
– wymiana stolarki okiennej w SP Ka-

mienica Górna (40 tys. zł),
– przystanki autobusowe w Kamienicy 

Dolnej i Zawadce Brzost. (20 tys. 
zł),

– sanitariaty w Ośrodku Zdrowia w 
Smarżowej (8 tys. zł),

– remont posadzek w SP Brzostek (35 
tys. zł),

– oświetlenie rynku w Brzostku (10 tys. 
zł),

– nawierzchnie bitumiczne wykonane 
w 1998 r. a zapłacone w 1999 r. (300 
tys. zł),

– zakup komputerów do gimnazjów (65 
tys. zł),

– umocnienie brzegów przy kładce  w 
Kamienicy Dolnej (20 tys. zł).

– szalety publiczne w Brzostku (7 tys. 
zł)

To główne zadania inwestycyjne, które 
już zostały zakończone. Ponadto w rea-
lizacji kolejne zadania:
– stan surowy sali gimnastycznej w 

Nawsiu Brzosteckim (400 tys. zł),
– dach dwuspadowy na budynku Domu 

Kultury w Brzostku (80 tys. zł),
– remont pomieszczeń UG (65 tys. zł),
– wodociąg Brzostek - Zawadka Brzo-

stecka (500 tys. zł),

– modernizacja oczyszczalni w Kleciach 
(80 tys. zł),

– nawierzchnie bitumiczne na drogach 
w Przeczycy, Kamienicy Dolnej, Grud-
nej Dolnej Smarżowej i Kleciach (ok. 
110 tys. zł),

– chodnik Brzostek - Zawadka Brzo-
stecka (wykonano 200 mb - w planie 
jeszcze 1000 mb - 50 tys. zł),

– Dom Ludowy w Gorzejowej (30 tys. 
zł),

– zadaszenie i podjazdy przy SP w 
Januszkowicach (30 tys. zł).

Przedstawiłem Państwu główne zadania 
inwestycyjne tak zrealizowane, jak i w 
trakcie realizacji. Ponadto prowadzone 
są prace związane z utrzymaniem dróg 
wiejskich i gminnych, które również po-
chłaniają duże środki.
 Na zakończenie chciałem jeszcze 
Państwa poinformować, że udało mi 
się doprowadzić do realizacji zadanie 
"nawierzchnia bitumiczna na drodze 
powiatowej w Głobikówce" na długości 
610 mb - wartość zadania 140 tys. zł.
 Oczywiście realizacja zadań inwesty-
cyjnych wymaga pozyskiwania środków 
zewnętrznych, które wspomagają nasze 
własne. Do tej pory jest to kwota 500 
tys. zł, która pozwala nam realizować 
wszystkie zadania zgodnie z uchwalo-
nym budżetem. 
 Kończąc, wszystkim, którzy aktywnie  
włączają się w realizację poszczegól-
nych zadań inwestycyjnych chciałbym 
serdecznie podziękować.

L. Bieniek
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Podczas sierpniowej sesji Rady  
Gminy przyjęto wskazówki do 

budżetu Gminy Brzostek na rok 
2000.
W zakresie dochodów budżetu Gmi-
ny postanowiono:
– dążyć do utrzymania stawek po-

datku rolnego, od nieruchomości 
i od środków transportowych na 
poziomie roku bieżącego, a w 
razie konieczności wprowadzenia 
podwyżki nie zwiększać stawek 
podatku powyżej planowanego 
wskaźnika inflacji, 

– doprowadzić do sprzedaży za-
sobów mieszkaniowych Gminy 
(mieszkania w blokach i domach 
nauczyciela) ich najemcom,

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

– ceny za usługi komunalne i dostar-
czaną wodę winny być skalkulo-
wane według kosztów, a bieżąca 
windykacja należności powinna 
zapewniać utrzymanie płynności 
finansowej zakładu budżetowego.

W zakresie wydatków budżetu gminy 
postanowiono:
–  założyć w budżecie po stronie 

rozchodów kwotę zabezpieczają-
cą spłatę pożyczki zaciągniętej w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Tarnowie na budowę kanalizacji 
wsi Klecie oraz na usuwanie skut-
ków zanieczyszczenia środowiska 
substancjami ropopochodnymi,

– przyjąć plan dotacji do zakładu 
budżetowego w wysokości nie 
przekraczającej 50% jego plano-
wanych rocznych wydatków,

– zabezpieczyć w budżecie gminy 
środki finansowe na uregulowanie 
stanu prawego gruntów zajętych 
pod budowę dróg gminnych,

– zabezpieczyć w budżecie gminy 
środki na sfinansowanie działań 
związanych z uregulowaniem 
stanu prawnego mas spadkowych 
indywidualnych gospodarstw rol-
nych i nieruchomości, z których 
użytkownicy uporczywie nie płacą 
podatków,

– zabezpieczyć w budżecie środki 
na realizację programów pomo-
cowych na rzecz walki z bezrobo-
ciem na terenach wiejskich oraz 
rozwojem obszarów wiejskich.

W zakresie realizacji inwestycji po-
stanowiono:
– skoncentrować środki na zada-

niach inwestycyjnych w zakresie 
budowy sieci wodociągów i kana-
lizacji, co wpłynie na zwiększenie 
dochodów własnych ZGKiM,

– dążyć do zakończenia inwestycji 
rozpoczętych w latach ubiegłych 
ze szczególnym uwzględnieniem 
inwestycji pod nazwą - przedszko-
le w Brzostku i nie rozpoczynać 
nowych bez uzyskania zezwo-
lenia na budowę, dokumentacji 
technicznej oraz zabezpieczenia 
środków finansowych.

 Podczas tej samej sesji ustalono 
zasady sprzedaży oraz przyznawania 
pierwszeństwa w nabyciu lokalu. 
Regulamin ten jest następujący:
– przy zbywaniu lokali mieszkal-

nych w budynkach wielo miesz-
kaniowych stanowiących własność 
Gminy Brzostek przyznaje się 
pierwszeństwo w nabyciu najem-
com lokali mieszkalnych, którzy 
nawiązali najem przed dniem 12 
listopada 1994 roku na podstawie 
przydziału,

– wniosek o nabycie lokalu miesz-
kalnego złożony przez uprawnio-
nego najemcę oznacza zwolnienie 
z obowiązku zbycia tego lokalu w 
drodze przetargu,

– wyraża się zgodę na sprzedaż za 
gotówkę lub na raty lokali miesz-
kalnych w domach wielo mieszka-
niowych i domach mieszkalnych 
stanowiących własność gminy 
Brzostek wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz związanym z 
tą własnością ułamkowym udzia-
łem w elementach wspólnych bu-
dynku pozostałych po wydzieleniu 
lokali ora z takim samym udziałem 

w nieruchomości gruntowej, na 
której ten budynek jest posadowio-
ny,

– przyznaje się bonifikatę od ceny 
sprzedaży lokali mieszkalnych w 
wysokości:
a) 20% kwoty jeśli nabywca uisz-

cza cenę nabycia jednorazowo 
w terminie 1 miesiąca od dnia 
spisania protokołu uzgodnień. 
Ustalona cena nabycia płatna 
jest nie później niż do dnia za-
warcia aktu notarialnego, 

b) 20% w przypadku sprzedaży 
wszystkich lokali znajdujących 
się w zbywanym budynku.

– cena sprzedaży lokalu mieszkalne-
go może być na wniosek nabywcy 
rozłożona na raty roczne płatne 
przez okres 3 lat,

– pierwsza rata, której wysokość 
nie może być niższa niż 40% 
ceny zakupu, podlega zapłacie nie 
później niż do dnia zawarcia aktu 
notarialnego przenoszącej włas-
ność lokalu, a następne raty wraz 
z oprocentowaniem podlegają 
zapłacie w terminie do 31 marca 
każdego roku,

– oprocentowanie przy rozłożeniu 
należności na raty ustalone jest 
według stopy procentowej równej 
stopie redyskonta weksli stosowa-
nej przez Narodowy Bank Polski,

– w przypadku zbywania prawa 
własności lokalu mieszkalnego 
nabytego od gminy na raty reszta 
zadłużenia wraz z odsetkami pod-
lega natychmiastowej spłacie,

– bonifikata nie obejmuje ceny grun-
tu,

– wierzytelność gminy z tytułu nie 
spłaconej części ceny zakupu wraz 
z odsetkami podlega zabezpiecze-
niu hipotecznemu,

– wyłącza się ze sprzedaży lokale 
mieszkalne w budynkach szkół 
podstawowych i gimnazjów,

– Zarząd Gminy Brzostek może żą-
dać zwrotu bonifikaty udzielonej 
po ich waloryzacji jeżeli nabywca 
lokalu przed upływem 10 lat, li-
cząc od dnia jego nabycia zbył lub 
wykorzystał lokal na inne cele niż 
określone w umowie,

– nabywca lokalu mieszkalnego po-
nosi koszty jego wyceny zleconej 
przez Gminę Brzostek.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 5

W 1996 roku rolnicy każdej gmi- 
ny, poprzez uczestnictwo w wy-

borach delegatów do Izb Rolniczych 
utworzyli swój rolniczy samorząd 
zorganizowany w naszym przypadku 
w Tarnowską Izbę Rolniczą.
 Cele i zadania Izby wynikające 
z ustawy budziły niemałe nadzieje 
wśród delegatów - może wreszcie 
rolnicy będą mieli coś do powiedzenia 
w sprawach, które ich dotyczą.
 Izby Rolnicze miały m. in. opinio-
wać ustawy okołorolnicze. Jednak 
bardzo szybko się okazało, że władze 
ustawodawcze w Polsce nie są "cieka-
we" opinii rolników, nie łatwo było też 
ustalić, o które ustawy chodzi i jak ma 
wyglądać procedura wydawania takich 
opinii przez Izbę. Praktyka wykazała 
też, że nikt nie ma obowiązku z taką 
opinią się liczyć.
 Na szczęście Tarnowska Izba Rolni-
cza skupiła się również na działalności 
skierowanej w dół - do rolników. 
Organizowano różne kursy, szkole-
nia, wycieczki. Nawiązano kontakty 
z Izbą Rolniczą we Francji z okręgu 
Besançon, które zaowocowały w 
1999 r. podpisaniem porozumienia o 
współpracy. Efektem tego jest już wy-
miana 35-osobowych grup młodzieży 
odbywających staż u partnera. Spro-
wadzano też środki do produkcji rolnej 
po obniżonych cenach (z minimalną 
marżą) co w niektórych przypadkach 
skutkowało obniżeniem cen przez 
innych handlujących z korzyścią dla 
rolników.
 Początek jesieni 1998 r. był dla 
producentów rolnych bardzo przykry 
- drastyczny spadek cen m. in. żywca 
wieprzowego spowodował w każdym 
prawie gospodarstwie deficyt, który 
mógł być pokryty z wypłaty za pracę 

poza gospodarstwem albo z dziadko-
wych rent i emerytur. W tej sytuacji 
Izba Rolnicza podjęła różne działania 
aby wspólnie z rolnikami zaprote-
stować przeciw takiemu spadkowi 
dochodów na wsi. Jednak z powodu 
zapisu ustawy, który mówi że przez 
pierwszą kadencję działalność Izby 
jest finansowana z budżetu państwa 
(środki finansowe spływają przez 
Urząd Wojewódzki) Izba dostała od 
Wojewody Tarnowskiego "zimny 
prysznic": Dowiedziano się że jeśli się 
jest "na garnuszku" rządu to nie powin-
no się przeciw rządowi występować 
bo garnuszek będzie pusty. Tak więc 
Tarnowskiej Izbie Rolniczej pozostały 
w tej sprawie dobre chęci i niewielkie 
możliwości.
 Możliwości te zmalały prawie do 
zera na początku lutego 1999 roku 
kiedy rząd zdecydował że nie będzie 
czekał do końca I kadencji Izb Rol-
niczych (rok 2000) tylko zgodnie z 
nowym podziałem administracyjnym 
zreformuje też Izby. Tarnowska Izba 
Rolnicza została "rozparcelowana" do 
dwu województw (w większości do 
Małopolskiego a delegaci z powiatu 
Dębickiego do woj. Podkarpackiego.
 Powstała Podkarpacka Izba Rolni-
cza - liczący 270 delegatów niewy-
dolny moloch, w którym więcej jest 
gry politycznej niż faktycznej troski 
o rolnika. Budżet Podkarpackiej Izby 
Rolniczej został tak skonstruowany, że 
wystarcza tylko na obsługę trzech Wol-
nych Zgromadzeń delegatów, diety dla 
członków Zarządu i wypłaty dla pra-
cowników silnie rozbudowanego biu-
ra. Na działalność czyli organizowanie 
szkoleń, kursów, wycieczek, wystaw, 
wspieranie rolników w tworzeniu grup 
producenckich itp. nie zostaje już nic. 

Powstała więc paradoksalna sytuacja: 
istniejąca Izba Rolnicza ze sztabem 
ludzi w Zarządzie i w biurze, którzy 
poza wydawaniem opinii, protestów, 
udziałem w różnych posiedzeniach i 
sympozjach, nie mogą zrobić nic dla 
rolników bo nie mają za co - wszystkie 
pieniądze idą na ich wypłaty.
 Można i tak, tylko powstaje pyta-
nie po co komu taki samorząd, który 
można by porównać do krowy, która 
zjada mnóstwo paszy i poza tym że 
głośno ryczy i dobrze się miewa, nie 
daje ani mleka ani żadnych innych 
korzyści. Pytanie tym bardziej aktual-
ne że od 2001 roku zgodnie z ustawą 
Izby mają być utrzymywane z 2% 
odpisu podatku rolnego czyli z naszych 
rolniczych pieniędzy. W tej sytuacji 
rolnicy mogliby wysnuć wniosek że o 
Izbie Rolniczej i wyborach delegatów, 
które zapewne odbędą się jesienią 
2000 roku, można zapomnieć bo i tak 
nic z tego nie będzie. Wówczas jednak 
niewielka grupa rolników wybierze 
kogoś zupełnie przypadkowego kto 
o rolnikach przypomni sobie dopiero 
przed kolejnymi wyborami. Co gorsza 
taki delegat będzie "utrzymywany" z 
naszego podatku rolnego.
 Może więc lepiej pomyśleć już 
dzisiaj o tym żeby za rok, kiedy przyj-
dzie termin wyborów delegatów do 
Izby, można było głosować za kimś 
kto będzie chciał i wiedział jak dbać 
o rolników ze swojej gminy. Gdyby 
w większości gmin tak się stało to 
Walne Zgromadzenie Delegatów Pod-
karpackiej Izby Rolniczej tworzyliby 
prawdziwi przedstawiciele rolników. 
Wówczas Samorząd rolniczy mógłby 
spełnić choć część pokładanych w nim 
oczekiwań.

S. P.

Izby Rolnicze - nadzieje i rzeczywistość

Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Brzostku  z a p r a s z a

PONIEDZIAŁEK
Godz. 14.00 - 18.00 - studium rysunku i rzeźby
Godz. 17.00 - 21.00 - ATHLETIC CLUB
Godz. 18.00 - 21.00 - próba kapeli ludowej

WTOREK
Godz. 12.00 - 20.00 - nauka gry na instrumentach 
klawiszowych

Godz. 15.00 - 16.30 - teoria muzyki
ŚRODA

Godz. 9.00 - 11.00 - spotkania kombatantów
Godz. 17.00 - 21.00 - ATHLETIC CLUB

CZWARTEK
Godz. 14.00 - 20.00 - gry i zabawy dla dzieci

PIĄTEK
Godz. 13.30 - 15.00 - dziecięcy teatrzyk żywego planu
Godz. 16.00 - 20.00 - ATHLETIC CLUB

SOBOTA
Godz. 9.00 - 12.30 - nauka gry na instrumentach dętych 
i perkusji
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Podczas ubiegłych wakacji szkołę  
w Nawsiu odwiedził już po raz 

drugi jej były kierownik Pan Wacław 
Soszyński z żoną. Kierował on szkołą 
w trudnych latach II wojny światowej 
od 1941 do 1944 roku. W ostatnich la-

tach swej aktywności zawodowej Pan 
Soszyński był reżyserem i dyrektorem 
Wytwórni Filmów w Warszawie. Pod-
czas odwiedzin Pan Soszyński przeka-
zał szkole kilka ciekawych zdjęć. Dwa 
z nich pochodzą z czasów wojennych 
i przedstawiają klasę V i VI w otocze-
niu nauczycieli oraz dzieci przystępu-

Historyczne odwiedziny
jące do I Komunii Św. w kościele w 
Brzostku (to zdjęcie opublikujemy w 
kolejnym numerze). Obok 
uczniów na zdjęciu znajdu-
ją się kierownicy szkół: w 
Brzostku Ignacy Brożyna 
wysiedlony z Bydgosz-
czy i w Nawsiu Wacław 
Soszyński. Do archiwum 
szkolnego trafiło również 
zdjęcie byłego kierownika 
zrobione w czasie jego po-
bytu w szkole w Dębowej, 
która nosi imię Partyzan-
tów Armii Krajowej. Pan 
Wacław Soszyński znaj-
duje się tam w otoczeniu 
Pocztu Sztandarowego 
Koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej 
w Jaśle i 5 Pułku Strzel-
ców Podchalańskich Armii 
Krajowej.
 Pan Wacław Soszyński 
podjął pracę jako nauczy-
ciel w szkole w Nawsiu 
Brzosteckim od dnia 1 
grudnia 1940 r. Z dniem 1 stycznia 
1941 roku został kierownikiem szkoły 
i pełnił tę funkcję do czasu wysied-
lenia mieszkańców wsi w dniu 17 

W dniach 17 - 31.07.99 r. młodzi  
sportowcy z sekcji unihokeja 

SKS "Błękitni" Nawsie Brzosteckie (a 
przy okazji kilkoro innych uczniów) 
przebywali na obozie sportowym w 
Gdańsku - Chełmie, gdzie łączyli 
treningi sportowe z nadmorskimi wa-
kacjami.
 W obszernej SP Nr 3, która była go-
spodarzem obozu dla dzieci z Borowej, 
Nawsia i Dębna k/Szczecina, młodzi 
sportowcy spędzili pracowite 2 tygo-
dnie korzystając z pełnowymiarowej 
sali gimnastycznej. Tam właśnie odby-
wano treningi oraz rozgrywano mecze 
sparingowe. A że pogoda dopisywała 
- nie zaniedbywano morskich kąpieli i 
plażowania.
 Na nadmorskiej plaży w Sopocie 
3 zespoły "Błękitnych (w tym jeden 
dziewczęcy) wystartowały w plażowym 
turnieju piłki nożnej. Na tym zupełnie 

nieznanym im podłożu zespoły radziły 
sobie całkiem dobrze. Chłopcy z I-go 
zespołu byli o krok od awansu do II-giej 
rundy, a wyczyny dziewczęcej drużyny 
ściągnęły kibiców ze wszystkich boisk, 
gdy zremisowały one 1:1 z chłopcami z 
Gdańska. Drugi, równie ciekawy mecz 
dziewczęta przegrały tylko 1:2.
 Były również wycieczki po Gdańsku, 
pobyt na Westerplatte i powrót statkiem, 
wizyta w ZOO, w Oliwie. Szczególne 
wrażenie wywarł na uczniach pobyt 
w kościele św. Brygidy. Żywa lekcja 
historii, której szybko się nie zapomina. 
Stąd tylko krok do Stoczni Gdańskiej. 
Nie udało się jej zwiedzić, ale widok 
ukwieconej bramy stoczni i pomnik 
Poległych Stoczniowców tuż obok 
zapadają głęboko w pamięci.
 Na zakończenie obozu rozegrano 
Turniej Unihokeja Młodzików Gdańsk 
- Cup 99. W dotychczasowych sparin-

gach nie przegraliśmy z żadnym zespo-
łem przebywającym z nami na obozie, 
ale pozostawali jeszcze gospodarze 
- "Conrad" Gdańsk.
 Wygraliśmy wszystkie mecze. Po-
konaliśmy "Ardo" Dębno 5:2, "Con-
rad" Gdańsk 7:1, Borową 5:2. Nasz 
zawodnik Przemek Zięba został królem 
strzelców, a Ewelina Żyra - najlepszym 
zawodnikiem turnieju.
 Piękny puchar wręczył naszemu ka-
pitanowi sam Prezes PFU-F - Mariusz 
Mechnikowski. "Faworyt nie zawiódł" 
- komplementuje nasz zespół.
 Za 2, 3 lata niektórzy z zawodników 
mają szansę zagrania w kadrze naro-
dowej. Właśnie w tym roku została 
powołana po raz pierwszy. Prowadzi ją 
P. Maria Bilska z Białej Podlaskiej. 
 Ilu z Nich wykorzysta tę szansę?... 
Niektórzy już pytają, gdzie będzie obóz 
za rok....

Z. Rogowska

Sportowe wakacje

września 1944 r. Latem 1942 roku 
ppor. Wacław Soszyński ps. "Sierp" 
otrzymał nominację na zastępcę ko-
mendanta placówki ZWZ Brzostek 

"Bekas", która obejmowała swym 
zasięgiem gminy Brzostek I i części 
gminy Brzostek II.

U. W.

Klasa V i VI z Nawsia z nauczycielami  
(fotografia wykonana przed 1944 r.)
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ABC PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Przesądy alkoholowe (cz. II)
Mówi się, że kierowca może się trochę napić. Że przed 
upiciem można się zabezpieczyć dbając o solidną zakąskę i 
przyspieszyć wytrzeźwienie pijąc kawę, spacerując i biorąc 
tusz. Tymczasem, aby stworzyć zagrożenie na drogach nie 
trzeba wcale się upić. Nawet niewielka dawka alkoholu 
zwalnia szybkość reakcji i upośledza kontrolę jazdy. Kawa 
nie przyśpiesza trzeźwienia - daje tylko poczucie świeżości. 
Można oszukać policjanta - ale nie organizm. Lepiej więc 
przed jazdą przespać się niż zawierzyć przesądom!
Mówi się, że problemy alkoholowe mają tylko ludzie 
prości, niewykształceni, pochodzący z "dołów społecznych". 
Nic bardziej fałszywego! Ani wykształcenie, ani wychowanie 
nie zabezpieczy przed uzależnieniem. Uzależnienie dotyka 
wszystkich, którzy piją. O tym trzeba zawsze pamiętać. 
Jest powszechnie znana duża liczba uzależnionych wśród 
intelektualistów, ludzi pióra, aktorów.
Mówi się, że problemów alkoholowych nie należy roz-

patrywać w kategoriach moralnych, że ludzka wola i 
charakter nie odgrywa tu żadnej roli. To prawda - ale tylko 
w przypadkach uzależnienia. Natomiast nadmiernie pije 
wiele osób nie będących jeszcze uzależnionymi. W całej 
sferze profilaktyki alkoholowej wola, charakter człowieka i 
akceptowany przez niego system wartości są zagadnieniami 
pierwszoplanowymi. Bagatelizowanie tych czynników wtedy 
jeszcze, gdy nie mamy do czynienia z uzależnieniem - jest 
groźnym mitem.
Mówi się, że "wszystko można, co nie można, byle z wolna 
i z ostrożna". Z pewnością zwolnienie tempa picia i zacho-
wanie ostrożności nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Ale 
są pewne zakazy absolutne, których należy bezwzględnie 
przestrzegać. I tu nie ma żadnych wyjątków. To nie tylko 
mit! To kłamstwo! 
Warto też wiedzieć, że przesądy i mity alkoholowe związane z 
fizjologicznymi, psychologicznymi i społecznymi funkcjami 
alkoholu nie znajdują uzasadnienia w świetle współczesnej 
nauki. W większości wypadków jest to zwykłe "dorabianie 
ideologii" przez ludzi pragnących się napić.
Pamiętajmy, że w poszukiwaniu pozytywnych funkcji alko-
holu nie powinno się przekraczać małych dawek. Przekra-
czanie "progu nietrzeźwości" jest szkodliwe dla organizmu 
i psychiki.

M. L.

Przypuszczam, że niezbyt wielu rol- 
ników naszej gminy czytuje takie 

czasopisma, w których wypowiadają 
się osoby ze szczytów nauki polskiej 
i szczytów władzy, mające wpływ na 
modelowanie życia w naszym kraju.
 Dlatego poniżej przedstawiam stresz-
czenie artykułu dotyczącego przyszłości 
polskiej wsi. Artykuł zamieszczony 
jest w numerze 37 miesięcznika "Go-
spodarz". Są to prognozy i programy 
kreślone przez trzech luminarzy nauki 
oraz dwóch profesorów ze świecznika 
władzy.
 W zamierzchłych czasach królowała 
na wsi pańszczyzna. Polegała ona na 
wykorzystywaniu pracy chłopów przez 
posiadaczy ziemskich. Po przeczytaniu 
paru artykułów na temat zmian czeka-
jących nas w XXI wieku stwierdza się, 
że ta przeszłość wraca. 
 Zaczynają dominować w Polsce 
tendencje do wycofywania się państwa 
ze wspomagania wsi. Opłacalność pro-
dukcji rolnej ma zapewnić koncentracja 

jej w dużych or-
ganizmach gospo-
darczych. Uważa 
się że produkcja 
rolna musi być 
podporządkowana 
wymaganiom prze-
mysłu przetwór-

czego, który życzy sobie dużych partii 
jednolitego produktu.
 Te wymagania zapowiadają koniec 
chłopskiego rolnictwa. Koniec etosu 
chłopów, dawnej podpory i potęgi 
państwa. W czasopiśmie "Nowa So-
lidarność" nr 17/99 podano: rolnik 
który prowadzi własne gospodarstwo 
na swoją odpowiedzialność, należeć 
będzie do przeszłości. Powstaną wielkie 
przedsiębiorstwa stanowiące własność 
"inwestorów" takich, jak banki, firmy 
ubezpieczeniowe itp. Nowy system 
feudalny doprowadzi nieodzownie do 
nowych stosunków społeczno-politycz-
nych takich jakie są między panami a 
poddanymi. Właściciele małych go-
spodarstw rolnych zepchnięci zostaną 
do statusu zasiłkobiorców pomocy spo-
łecznej, a w końcowym efekcie nastąpi 
odebranie im ich niedużej własności. 
W jakich rozmiarach i kiedy to nastąpi 
wyjaśniają profesorowie Leszek Balce-
rowicz i Bronisław Geremek. Pierwszy 
stwierdził w Sejmie, że półtora miliona 
polskich chłopów zostanie zmuszonych 
do porzucenia swoich gospodarstw, a 

drugi obiecuje swoim zagranicznym 
rozmówcom, że nastąpi to w ciągu 2 
- 3 lat. 
 Te złe wróżby miały dotyczyć też 
rolników z Unii Europejskiej. Plan 
"Agenda 2000" zakładał wielkie cięcia 
w cenach produktów rolnych. Projekty 
te wywołały tak wielkie protesty ze stro-
ny zachodnich rolników, że komisarze 
Unii Europejskiej w Brukseli na razie 
od tych zamiarów odstąpili.
 Polskich rolników w najlepszym 
razie czeka los wyrobników. Rolnik 
utraci swą niezależną pozycję. Stanie się 
tak jak nie będzie się bronił. I tu polscy 
rolnicy mają lepsze możliwości obrony 
niż ich koledzy z Unii Europejskiej. 
Jest nią liczebność chłopów w Polsce. 
Stanowią oni wielką polityczną siłę, 
co jest solą w oku ich wrogów. Chłopi 
mogą się skutecznie obronić jeśli nie 
pozwolą się skłócić i podzielić, a także 
- jeśli nie pozwolą się znów oszukać 
przy pomocy różnych wyborczych 
"obiecanek cacanek". 
 Tyle o przyszłości w tym miesięcz-
niku. Czasopismo "Gospodarz" prze-
znaczone jest dla sołtysów. Ja mam do 
tego tylko taki komentarz, że należy 
powątpiewać czy dotychczasowe formy 
obrony stosowane przez drobne grupy 
rolników, dadzą skuteczny odpór tej ma-
kroekonomicznej polityce ogarniającej 
Europę.

Henryk Latacz

Czarne wizje
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Urodziłem się 6 marca w 1915 roku.  
Ukończyłem szkołę podstawową 

w Brzostku. 24 marca 1938 roku zo-
stałem powołany do służby wojskowej 
w 51 pułku piechoty w Brzeżanach za 
Lwowem. Tam zostałem przydzielony 
do szkoły podoficerskiej, którą ukoń-
czyłem w stopniu kaprala. W roku 1939 
wyjechaliśmy na manewry za Tarnopol 
koło Zbaraża, bo  wtenczas polska gra-
nica sięgała aż po Zbaraż. 15 sierpnia 
1939 roku przyszedł rozkaz wracać do 
koszar do Brzeżan. Gdyśmy wrócili, 
zaraz była mobilizacja starszych rocz-
ników i przygotowania na wojnę. Roz-
poczęto wybijanie nazwisk żołnierzy 
na blaszanych tab-
liczkach. 1 wrześ-
nia wyjechaliśmy 
transportem na 
front. Dojechali-
śmy do Skarżyska 
koło Kielc. Tam samoloty niemieckie 
rozbiły cały nasz transport i rozpro-
szyliśmy się po lasach. W rozproszo-
nych grupach walczyliśmy przez dwa 
tygodnie z przypadkowo napotkanymi 
oddziałami niemieckimi w okolicach 
Skarżyska i Piotrkowa, gdzie zostałem 
ranny w nogę - postrzał stopy. 
 W wiosce Mierzec koło Kielc zosta-
łem znaleziony przez wojsko niemieckie 
i zabrany do niewoli. Niemcy zawieźli 
mnie do szpitala do Kielc. Byłem tam 
przez tydzień. Potem wywieziono nas 
- wszystkich rannych do Niemiec, do 
szpitala w Reisztad koło Wrocławia. 
Wieziono nas przez cztery dni w byd-
lęcych wagonach po czterdziestu w 
wagonie bez pożywienia. Po drodze 
dużo rannych zmarło. Koło szpitala 

były przygotowane wozy z platformami 
i nieżywych kładli jak snopy - jeden na 
drugim i wywozili do dołów, a żywych 
umieszczano w szpitalu. Kiedy już 
mogłem trochę chodzić, zostałem wy-
pisany ze szpitala 18 grudnia 1939 roku. 
Wszystkich wypisanych Niemcy wy-
wozili do stalagu V B w Żaganiu koło 
Wrocławia. Była wtenczas ciężka zima, 
a nas trzymano za drutami kolczastymi 
w namiotach i spaliśmy jak zwierzęta 
w śmieciach. Dużo jeńców zmarło - po 
prostu umarzło. Rano była pobudka jak 
w wojsku. Do każdego namiotu przy-
chodziło po dwóch Niemców i krzy-
czeli: "aufstehen", a kto nie mógł wstać, 

to kopali i bili harapami. Umarzniętych 
wynosili na noszach do dołów i zalewali 
wapnem. Jak była zbiórka po zupę, to 
się Niemcy ustawiali po obu stronach 
z harapami i bili nas wyszukując sobie 
różne powody: "czemu szybko idziesz?, 
czemu powoli idziesz?, czemu patrzysz 
na niego?" i wiele innych. Dodatkowym 
utrapieniem były wszy potocznie przez 
nas zwane "lojzami", bo nie było się w 
co przebrać i gdzie umyć.
 Tak przeżyliśmy do stycznia 1940 
roku, kiedy to podzielili nas na grupy 
i wywieźli na roboty po wsiach. Mnie 
wywieźli do miasteczka Hundzweld 
koło Wrocławia gdzie pracowałem 
w lesie do marca tego roku. Później 
wywieźli nas do wioski Kunau koło 
Opola. Tam byliśmy dwa tygodnie, skąd 

wywieźli nas do obozu pod francuską 
granicę w okolice Baden do Vilingen 
do innego stalagu, a stamtąd nad Ren 
do Lerrach i tam pracowaliśmy w lecie 
u gospodarzy, a w zimie od grudnia do 
marca w lasach. 
 W kwietniu 1943 roku dostałem 
dwutygodniowy urlop, po którym mia-
łem wrócić z powrotem. Nie wróciłem i 
byłem poszukiwany przez naszą policję. 
W 1944 roku zostałem aresztowany 
przez naszych ludzi upoważnionych 
przez Niemców. Przez stróża brzoste-
ckiego S. Himiaka i J. M. Zostałem 
uwięziony w piwnicach w budynku 
gminnym w Brzostku przez dwa dni, 

a później odsta-
wiony do Jasła na 
arbeitzant przez 
tutejszą policję, 
ale udało mi się 
stamtąd uciec. 

 W 1945 roku 3 stycznia zostałem zła-
pany przez Niemców w Błażkowej wraz 
z Julianem Oprządkiem, gdzie. byliśmy 
na wysiedleniu. Wszystkich złapanych 
Niemcy zagnali do Gogołowa pod front 
kopać okopy i robić bunkry. Przy nada-
rzającej się okazji uciekliśmy stamtąd. 
 W kwietniu 1945 r. zostałem po-
nownie powołany do czynnej służby 
wojskowej do 48 pułku piechoty, który 
stacjonował w Chorzowie. Z Chorzowa 
przeniesiono nas na pogranicze Czecho-
słowacji do Zebrzydowic. Tam mieli-
śmy często potyczki z przemytnikami i 
z bandami złodziei, które tworzyły się 
po wojnie i grasowały na stacjach ko-
lejowych. 12 grudnia 1945 roku wróci-
liśmy do koszar do Chorzowa i stamtąd 
zostałem zwolniony do rezerwy.

Przewodnicząca Komisji Organiza- 
cyjno-Prawnej Rady Powiatu Dę-

bickiego Pani Maria Mazur  zaprosiła 
w dniu 19 października przedstawicieli 
organizacji pozarządowych działają-
cych na terenie naszego powiatu. Gminę 
Brzostek reprezentowały Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej 
i Stowarzyszenie na rzecz Promocji i 
Rozwoju Gminy Brzostek. Obie orga-
nizacje po przedstawieniu zakresu prac 
oraz swoich osiągnięć zostały wysoko 
ocenione, zwłaszcza wydawnictwa To-
warzystwa (w tym czasopisma).
 Obie nasze organizacje w odróżnie-

niu od większości, nie prosiły o wspar-
cie, zaproponowały natomiast pomoc i 
współpracę Stowarzyszeniu z Pilzna w 
sprawie stworzenia tam lokalnej gazety 
oraz ofiarowały pomoc Stowarzyszeniu 
z Dębicy, które niesie pomoc polskim 
dzieciom mieszkającym na Ukrainie. 
Stowarzyszenie to potrzebuje książek 
dla polskich dzieci zwłaszcza pod-
ręczników dla klas I-IV, materiałów 
szkolnych oraz ubrań. Osoby chętne 
do wspomożenia fundacji proszone 
są o kontakt z Biurem Rady Gminy w 
Brzostku (pok. nr 1).

U.W.

Nie prosiły o wsparcie 
lecz zaproponowały pomoc

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa 

w Brzostku 
zaprasza 

do słuchania audycji 
w programie Radia Rze-
szów w każdą niedzielę 
od 7 listopada 1999 r. 

w godz. 7.00 - 7.45.
w której kapela ludowa 
" B r z o s t o w i a n i e "
 będzie prezentowała 

swój program

Franciszek Pietrzycki

Moje wspomnienia wojenne
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W związku z otrzymywanymi sygnałami, z których wynika, że duża część mieszkańców gminy Brzostek nie wie do  
kogo zwrócić się o pomoc, wsparcie, poradę lub informację w różnych sytuacjach dotyczących bezpieczeństwa 

publicznego, własnego i innych problemów dotykających naruszeń prawa, niżej zamieszczam szczegółowe informacje 
w tym zakresie.
19 sołectw gminy Brzostek pod względem służbowym zostało podzielone na 3 rejony służbowe i do każdego z tych rejo-
nów jest przydzielony dzielnicowy ze składu stanu osobowego Komisariatu Policji w Brzostku.

Rejon służbowy 
nr 1 obejmuje tere-
ny miejscowości: 
Brzostek, Buko-
wa, Januszkowice, 
Klecie, Opacion-
ka - dzielnicowy 
- młodszy aspirant 
Jerzy Dydo - lat 
33, wykształcenie 
średnie budowla-
ne, w KP Brzo-
stek pełni służbę 
od 1997 roku.

Rejon służbowy 
nr 2 obejmuje te-
reny miejscowo-
ści: Gorzejowa, 
Kamienica Dol-
na,  Przeczyca, 
Skurowa, Nawsie 
Brzosteckie,Wola 
Brzostecka, Za-
wadka  Brzoste-
cka - dzielnicowy 
- młodszy aspirant 
Paweł  Matyjewicz 
lat 30,wykształce-
nie średnie rolni-
cze, w KP  Brzo-
stek  pełni służbę 
od 1990 roku.

Rejon służbowy 
nr 3  obejmuje 
tereny miejsco-
wości:  Bączał-
ka, Głobikówka, 
Grudna Dolna, 
Grudna Górna, 
Kamienica Górna, 
Siedliska-Bogusz,  
Smarżowa - dziel-
nicowy -  p. o. -  
sierżant  sztabowy 
Jerzy Wojnar - lat 
29, wykształcenie 
średnie rolnicze, w 
KP Brzostek peł-
ni służbę od 1990 
roku.

 Dzielnicowy powinien być - zapożyczając terminologii 
z resortu zdrowia - "policjantem pierwszego kontaktu" dla 
każdego obywatela mieszkającego na terenie danego rejonu 
służbowego we wszystkich sprawach dotyczących naruszeń 
prawa (i nie tylko) oraz pomocy w tym zakresie. Dzielni-
cowi ci ponadto prowadzą różnego rodzaju postępowania 
dotyczące zdarzeń i osób z opisanych rejonów służbowych 
dlatego też oni właśnie są najlepiej przygotowani do pomocy 
obywatelom z "własnych" rejonów.
 Ponadto informuję, że Komendant Komisariatu Policji w 
Brzostku przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania 
tj. od 8.00 do 16.00 w dni robocze.

Telefon (0-14) 6830997
(poza godzinami służby i w sprawach nagłych - telefon 
alarmowy bezpłatny - 997).

Komendant Komisariatu Policji w Brzostku
kom. inż. M. Boroń

Poznaj swoich dzielnicowych

Drobni złodzieje sklepowi będą mie- 
li ciężkie życie. Na razie nie w 

Polsce lecz w Wielkiej Brytanii. Wła-
dze królestwa zdecydowały, że każdy 
przyłapany na kradzieży w sklepie 
będzie sądzony dwa razy. Najpierw 
stanie przed sądem karnym, gdzie 
będzie odpowiadał za wykroczenie, a 

następnie zostanie doprowadzony przed 
sąd cywilny, który może zasądzić od 
niego odszkodowanie i nakazać wy-
równanie strat sprzedawcom. Sąd karny 
może ukarać złodziejaszka grzywną lub 
nawet więzieniem. Odszkodowanie, 
które zasądza sąd cywilny, jest dzielo-
ne między organizacje charytatywne i 

inicjatywy mające na celu zapobieganiu 
przestępczości.
Projekt walki z kradzieżami w sklepach 
jest już sprawdzony. Od kilku miesię-
cy realizowano go jako pilotażowy w 
jednym z regionów środkowej Anglii. 
Dzięki podwójnemu karaniu zanotowa-
no spadek kradzieży o 75%.
Ciekawe, czy takie same efekty za-
notowano by po wprowadzeniu tego 
rozwiązania w Polsce?

Federacja konsumenta dla "W.B."
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Strony WWW  
Gminy Brzostek

Od marca 1999 r. Gmina  
Brzostek, jako jedna z 

nielicznych w województwie 
podkarpackim, ma swoje strony 
w internecie, które były już dwu-
krotnie aktualizowane.
 Po ostatniej aktualizacji 20 
października 1999 r. szata gra-
ficzna stron uległa znacznej 
poprawie. Na zmodyfikowanej 
stronie głównej znalazł się licz-
nik, który po 4 dniach zanotował 
ponad 100 odwiedzin. Są też 
nowe strony bogato ilustrowane 
fotografiami: Agroturystyka, 
Parafie, Cmentarze wojskowe, 
Wydarzenia. W sumie na 13 
brzosteckich stronach WWW 
znajduje się ponad 80 ciekawych 
fotografii.
 W niedługim czasie planuje 
się również internetowe wydanie 
"Wiadomości Brzosteckich". 
A oto adres internetowy gminy:
http://www.tel.debica.pl/ug-
brzostek

f. l. 

I kawa, i herbata są używkami dzięki  
zawartemu w nich łagodnie pobudza-

jącemu alkaloidowi - kofeinie (ziarna 
kawy około 1-2,8%, liście herbaty 2-
3,5% suchej masy). Działa ona pobu-
dzająco na ośrodkowy układ nerwowy 
zwłaszcza korę mózgową - poprawia 
nastrój, zmniejsza senność i zmęczenie, 
polepsza koncentrację i zapamiętywa-
nie, zwiększa zdolność do pracy. Działa 
rozkurczowo i moczopędnie, nasila też 
wydzielanie kwasu solnego w żołądku. 
Wzmacnia działanie leków przeciwbólo-
wych i przyspiesza przemianę materii.
 Kofeina jest alkaloidem i podob-
nie jak morfina czy nikotyna również 
uzależnia. Amator kawy pozbawiony 
codziennej porcji źle się czuje i boli go 
głowa. Nie każdy jest jednak równie 
wrażliwy na działanie kofeiny, ponadto 
gdy na przykład pijemy kawę regularnie, 
organizm się przyzwyczaja i przestaje 
silnie reagować. Przedawkowanie 
może wywołać bezsenność, kołatanie 
serca, drżenie mięśni, bóle i zawroty 
głowy. Śmiertelna dla człowieka dawka 
kofeiny wynosi 10 g (około 80 filiżanek 
kawy). O ile nadmiar kawy szkodzi w 
widoczny sposób, powodując objawy 
przedawkowania kofeiny o tyle na temat 
jej spożywania w umiarkowanych iloś-
ciach toczą się nieustające dyskusje, a 
każdego roku kawie i herbacie poświęca 

Pić, czy nie pić?
się setki prac naukowych, których wyniki 
nierzadko przeczą wcześniejszym usta-
leniom.
 Dzieci nie powinny pić kawy, gdyż 
prowadzi to do nadpobudliwości i za-
burzeń rozwoju kości Podejrzewa się ją 
także o oddziaływanie na płód, dlatego 
nie jest zalecana w ciąży Na ludzi star-
szych działa bardziej niż na młodych. a 
ponadto może się przyczyniać do roz-
woju osteoporozy i zwiększać podatność 
na złamania. Jest przeciwwskazana 
w nadciśnieniu tętniczym, dusznicy 
bolesnej i w chorobie wrzodowej. W 
fusach są szkodliwe diterpeny powodu-
jące miażdżycę i szkodzące wątrobie, 
dlatego lepiej pić kawę filtrowaną lub 
rozpuszczalną. Picie kawy na czczo nie 
jest wskazane, gdyż drażni żołądek, pita 
zaś w trakcie posiłków lub tuż po nich 
poważnie ogranicza wchłanianie żelaza. 
Podwyższa też poziom cholesterolu 
we krwi oraz zwiększa utratę wapnia i 
magnezu.
 Do niedawna dietetycy w ogóle 
uważali kawę za czarną owcę wśród 
napojów, ale po dokładnej analizie wielu 
badań okazało się, że zapobiega rakowi 
jelita grubego, a ponadto zawiera potas 
i witaminę PP oraz polifenole (których 
więcej jest jednak w herbacie).
Obecny stan wiedzy wskazuje, że lepiej 
pić herbatę, zwłaszcza zieloną. Ostatnio 

ogłoszono, że jej składniki mogą zapo-
biegać rakowi piersi, żołądka, jelita gru-
bego, płuc oraz prostaty (zapadalność 
na raka prostaty w Chinach, gdzie pije 
się najwięcej takiej herbaty jest najniż-
sza na świecie) i wzmacniać działanie 
leków przeciwnowotworowych.
Polifenole zawarte w herbacie działają 
jako przeciwutleniacze, zapobiegając 
zarówno nowotworom, jak i miażdżycy, 
chorobom serca oraz udarom mózgu. 
Łagodzą reakcje alergiczne, aktywują 
enzymy rozkładające szkodliwe związ-
ki i spowalniają wzrost nowotworów. 
Działają przeciwzapalnie i opóźniają 
rozkład witaminy C. Także korzystnie 
modyfikują skład flory bakteryjnej 
przewodu pokarmowego - na przykład 
zwalczają związaną z powstawaniem 
wrzodów żołądka bakterię Helicobacter 
pylori. Herbata stosowana jako okład 
zapobiega u myszy powstawaniu nowo-
tworów pod wpływem promieniowania 
ultrafioletowego (kompresy z herbaty 
od dawna stosowano w domowym le-
czeniu oparzenia słonecznego). Mocna 
herbata jest odtrutką w zatruciach m.in. 
metalami ciężkimi dzięki taninie, która je 
wiąże. Podaje się ją również w ostrym 
zatruciu alkoholem. Herbata zawiera 
łatwo przyswajalny mangan, a dzięki 
fluorowi wzmacnia zęby. Okłady z her-
bacianej esencji łagodzą stany zapalne 
spojówek. Odmianie ulung przypisuje 
się nawet działanie odchudzające.
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Oficjalny początek 
roku szkolnego

Oficjalny gminny początek roku  
szkolnego 1999/2000 odbył się 

w Siedliskach-Bogusz. W tych naj-
większych i najnowocześniejszych w 
gminie obiektach szkolnych oddano 
do użytku nową salę gimnastyczną. W 
uroczystości wzięli udział rodzice i ucz-
niowie szkoły podstawowej, uczniowie 
gimnazjum nauczyciele oraz zaproszeni 
gości reprezentujący władze gminy i 
kuratorium. Poświęcenia sali dokonał 
ks. Proboszcz Jan Olchawski.

Strategia  
rozwoju gminy

W biurze Rady Gminy w Urzędzie  
Gminy każdy mieszkaniec gmi-

ny może zapoznać się z projektem 
strategii rozwoju gminy do roku 2010. 
Wszelkie konstruktywne uwagi będą 
mile widziane. Projekt strategii zawiera 
oprócz planów na przyszłość dokładną 
analizę obecnej sytuacji gospodarczej i 
społecznej gminy.

Zebranie  
w sprawie spokoju

Na wniosek mieszkańców Brzostku  
odbyło się zebranie, które po-

święcone było próbie rozwiązania 
problemów związanych z karygodnym 
zachowaniem się młodzieży w czasie 
dyskotek i po nich. W zebraniu wzięli 
udział mieszkańcy, władze gminy oraz 
przedstawiciele Komendy Powiatowej 
Policji i Posterunku Policji w Brzostku. 
Podczas dyskusji wypracowano kilka 
wniosków, których wdrożenie pozwoli 
uspokoić sytuację.
 Sprzeciw mieszkańców budzi rów-
nież zwyczaj spożywania alkoholu na 
plantach. Ten problem również będzie 
się próbowało rozwiązać. Równocześ-

nie z krokami prawnymi i policyjnymi 
warto zastosować wniosek wypływają-
cy z wypowiedzi z zebrania "Porządek 
publiczny zależy od dezaprobaty ca-
łego społeczeństwa, od negatywnego 
nastawienia do chuligaństwa oraz od 
potępienia negatywnych zachowań 
przez wszystkich".

Budowa linii  
elektroenergetycznej

Podczas posiedzenia Zarządu Gminy  
poszerzonego o sołtysów i radnych 

z poszczególnych wsi, przez które prze-
biegać będzie linia przesyłowa przedsta-
wiciele projektantów i budowniczych 
przedstawili proponowany przebieg 
linii elektroenergetycznej o napięciu 
400 kV. Wspomniana linia przebiegać 
będzie przez wsie: Kamienicę Dolną, 
Zawadkę, Brzostek, Klecie i Janusz-
kowice. Szczegółowe informacje o 
przebiegu i warunkach budowy można 
uzyskać u Kierownika Referatu Mienia 
Komunalnego i Rozwoju Gospodarcze-
go p. Jana Króla.

Czy istnieją w naszym kraju kami- 
kaze? Pytanie to wywoła zapewne 

zdziwienie u czytelników. Otóż są. Ja 
takich mogę każdemu pokazać. Niech 
tylko przybędzie pod mój adres i spoj-
rzy z okna lub z posesji na istniejącą 
obok szosę, biegnącą z Tarnowa w 
Bieszczady.
 Są nimi niektórzy kierowcy. Bardzo 
wielu. Kamikaze znaczy dosłownie 
po japońsku "boski wiatr". Wielu 
kierowców nawet nie znając tego tłu-
maczenia postępuje tak, żeby ten wiatr 
przedterminowo zaprowadził ich do 
nieba. Celują w tym nie tylko kierow-
cy samochodów osobowych, którzy 
przeważnie są amatorami, ale także 
kierowcy zawodowi, prowadzący duże 
ciężarówki.
 Takie np. sceny na znacznym stoku 
przy zjeździe z rynku w miejscowości 
Brzostek:
- mimo dopuszczalnej prędkości 50 km 
na godzinę i linii ciągłej, TIR z przycze-
pą z prędkością 100 km na godzinę wy-
przedza inną ciężarówkę z przyczepą, 
robiąc wygibusy przed samochodem z 
przeciwnego kierunku,  

- cysterna o ładowności 30 ton wra-
cająca z rafinerii wyprzedza pod górę 
ogromną ciężarówkę z przyczepą,
O szarżach samochodów osobowych 
już nie wspomnę. Nikt nie przestrzega 
dopuszczalnej prędkości i znaków na 
jezdni.
 Samochód kontroli drogowej z Dę-
bicy stał w tym miejscu tylko 4 razy w 
ciągu ostatniego roku, po kilkanaście 
minut. Ośmielę się postawić tezę i ją 
uzasadnię, że w Polsce brak jest pre-
wencji wypadków w ruchu drogowym. 
Istnieje tylko wyrywkowa kontrola 
kierowców i ich dokumentów.
 Czynniki odpowiedzialne za bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym, 
zwracają niedostateczną uwagę na 
stan dróg, na obniżenia i wzniesienia 
po dawnych przekopach poprzecznych 
szosy. Są takie u podnóża wzniesienia w 
Brzostku. Ciężarówki są źle przygoto-
wane do drogi, cysterny i inne zestawy 
transportowe przy przejeździe przez te 
nierówności hałasują luźnymi bolcami 
i zaczepami. 
 Przejazd takiego ciężaru przez nie-
równości powoduje wstrząsy odczu-

walne znacznie w okolicznych domach. 
Jeszcze rok a zaczną pękać ściany.
 Kontrolę ruchu drogowego, przy 
obecnym stanie techniki, należałoby 
moim zdaniem prowadzić inaczej. 
Najpierw przytoczę przykład z autop-
sji. Moja posesja leży u podnóża tego 
stromego wzniesienia. Był czas, że 
wystawiłem pod bramą mikrobus, z 
dość niewyraźnym z daleka napisem 
"sprzedam". Zauważyłem, że przez kil-
kanaście dni samochody zachowywały 
się spokojnie i stosowały do ograni-
czeń. Myślę, że gdyby Policja postawiła 
tu i w podobnych miejscach na zmianę 
starą niebieską Nyskę byłby to znaczny, 
pozytywny skutek dla bezpieczeństwa 
ruchu. 
 Lepiej by było w niektórych, miej-
scach umieścić urządzenia do rejestro-
wania niesfornych kierowców. 
Jeśli ktoś powie, że jest to drogie - to nie 
prawda. Koszty wypadków drogowych 
są większe. Na pewno są też inne sku-
teczne metody kontroli ruchu drogowe-
go, znacznie zapobiegające wypadkom, 
lepsze niż kontrola dokumentów. 
 Myślę, że moje uwagi znajdą zro-
zumienie u tych mieszkańców, którzy 
chcą bezpiecznie przebywać w miej-
scach o dużym ruchu przelotowym.

Henryk Latacz

Kontrola ruchu drogowego 
czy dokumentów

Krótko
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Spośród wielu kosztów w gospodar- 
stwie rolnym, podatki i opłaty 

należą do tych stałych pozycji na wy-
sokość których rolnik praktycznie nie 
ma wpływu. 
 Powszechny na wsi podatek rolny 
obowiązuje osoby, które w dniu 1 
stycznia roku podatkowego były właś-
cicielami lub samoistnymi posiadacza-
mi gruntów wchodzących w skład go-
spodarstwa rolnego. Z opodatkowania 
wyłączone są m. in. nieużytki, grunty 
pod wałami przeciwpowodziowymi, 
grunty zajęte na prowadzenie innej 
działalności gospodarczej niż rolnicza 
itp. Od podatku rolnego zwolnione są 
m. in.:
- użytki rolne kl. V, VI, VI z
- grunty położone w pasie drogi gra-

nicznej
- użytki rolne, na których zaprzestano 

produkcji rolnej z tym, że zwolnienie 
może dotyczyć nie więcej niż 20% 
powierzchni użytków rolnych go-
spodarstwa rolnego, lecz nie więcej 
niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 
3 lata. Podatnikom podatku rolnego 
przysługuje ponadto ulga inwestycyj-
na i ulga żołnierska.

 Zasady opodatkowania podatkiem 
leśnym określa ustawa z 28 IX 1991 
r. o lasach (Dz. U. nr 101 poz. 444 ze 
zmianami). Podstawę opodatkowa-
nia stanowi liczba hektarów przeli-
czeniowych, ustalona na podstawie 
powierzchni głównych gatunków 
drzew w drzewostanie i klas bonitacji 
drzewostanu dla głównych gatunków 
drzew - wynikających z planu urzą-
dzenia lasu, lub uproszczonego planu 
urządzenia lasu. Najwyższe przelicz-
niki mają jodła, świerk i daglezja, 
nieco niższe dąb, jesion, wiąz i klon, w 
środku tabeli są buk, sosna i modrzew 
a najniższe przeliczniki mają olsza i 
topola. Podatek leśny od jednego hek-
tara przeliczeniowego za rok podatko-
wy wynosi równowartość pieniężną 
0,2000 m3 drewna obliczoną według 
średniej ceny sprzedaży tego drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy 
pierwsze kwartały roku poprzedniego 
- w 1998 r kwota ta wynosiła 128,97 
zł za m3. 

 Wysokość stawek podatku od nieru-
chomości ustala rada gminy, z tym, że 
nie mogą one przekroczyć rocznie od 
budynków mieszkalnych lub ich części 
0,38 zł od m3 powierzchni użytkowej. 
Prowadzenie działalności gospodar-
czej innej niż działalność rolnicza 
lub leśna, która nie jest jednocześnie 
związana z budynkami mieszkalnymi 
jest opodatkowana stawką 0,46 zł za 1 
m2 powierzchni. Prowadzenie gospo-
darstwa agroturystycznego do pięciu 
pokoi nie jest uważane w rozumieniu 
ustawy za działalność gospodarczą.
 Podatek od środków transporto-
wych płacą ich właściciele według 
stawek uchwalonych przez rady gmin, 
z tym że nie mogą one przekroczyć:
- od samochodów ciężarowych o 

ładowności 2-12 ton, przyczepy i 
naczepy o ładowności powyżej 5 ton 
oraz autobusu - 1.509,79 zł 

- od samochodów ciężarowych o 
ładowności powyżej 12 ton oraz 
ciągnika siodłowego i balastowego 
- 1.952,53 zł 

 Podatek dochodowy płacą osoby 
fizyczne prowadzące działy specjalne 
produkcji rolnej do których zalicza 
się: uprawy w szklarniach i ogrze-
wanych tunelach foliowych, uprawy 
grzybów i ich grzybni, uprawy roślin 
"in vitro", fermowej hodowli i chowu 
drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie 
drobiu, hodowla i chów zwierząt fu-
terkowych i laboratoryjnych, hodowla 
dżdżownic, hodowla entomofagów, 
hodowla jedwabników i chów innych 
zwierząt poza gospodarstwem rolnym. 
(J. Słowińska - Informator o podatkach 
opłatach i świadczeniach w rolnictwie. 
WODR Boguchwała, marzec 1999 r.) 
 Mówienie o podatkach na wsi by-
łoby zajęciem mało ciekawym gdyby 
nie pewien fakt. Otóż od pewnego 
czasu w sferach rządzących forsuje się 
wprowadzenie w rolnictwie podatku 
od towarów i usług, czyli podatku VAT. 
Ministerstwo Finansów upiera się przy 
3% stawce VAT i chce ją wprowadzić 
od przyszłego roku lub za trzy lata. 
Rolnicy, posłowie i związki rolnicze 
są temu przeciwni i proponują stawkę 
0%. Posłowie zgadzają się na zwrot 

podatku VAT przez rolników prowa-
dzących ewidencję i wystawiających 
faktury. 
 Zdaniem rządu rolnicy nie płacąc 
VAT-u tracą, bo nie mogą otrzymy-
wać zwrotu części płaconego od 7 do 
22 procent VAT-u za inne produkty 
(węgiel, paliwa, maszyny, materiały 
budowlane). Rolnicy twierdzą, że 
żadnego VAT-u nie otrzymają bowiem 
kupujący ich produkty będą zaniżać 
ceny i wliczać VAT w cenę końcową, 
co miało miejsce w skupie interwen-
cyjnym wieprzowiny. Pośrednicy 
nie płacili 3,20 zł ale 2,80 zł. Cena 
interwencyjna była więc ceną dla po-
średnika, który sprzedawał zakładom 
po 3,20 zł. 
 Spór trwa, a tymczasem jest po-
trzebne zgodne z prawem rozwiązanie 
gwarantujące zwrot podatku do kiesze-
ni podatnika. Rozwiązanie takie same 
jak w innych dziedzinach gospodarki. 
Inaczej tworzy się fikcję i powoduje 
wrażenie, że ktoś kogoś chce oszu-
kać. 
 Wieś może bardzo boleśnie odczuć 
wprowadzenie stawek VAT dla książek 
i prasy. We wrześniu bieżącego roku 
komplet książek do klasy pierwszej 
szkoły średniej kosztował ok. 400 zł.
 Jeżeli jeszcze dojdzie do tego VAT, 
a planuje się w 2001 r 3% natomiast 
w 2002 r. aż 7% to wiele rodzin 
wiejskich po prostu nie będzie stać 
na kształcenie dzieci w szkołach 
średnich. Utrzymanie zerowej stawki 
VAT dla książek i prasy jest zgodne z 
prawem europejskim - tak jest np. w 
Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Por-
tugalii. Tam uważa się inwestycje w 
dziedzinie kultury, edukacji i nauki za 
jedne z najbardziej opłacalnych, choć 
przynoszących zyski często po kilku 
pokoleniach.
 A oto co mają w tej sprawie do po-
wiedzenia światowej sławy autorytety 
słowa pisanego: Czesław Miłosz i Wi-
sława Szymborska - laureaci Nagrody 
Nobla.
 "Apelujemy o bezterminowe utrzy-
manie zerowej stawki podatku VAT 
dla książek i czsopism. Państwo, w 
którym ponad połowa obywateli nie 
przeczytała w ubiegłym roku żadnej 
książki nie powinno czerpać korzyści z 
opodatkowania słowa drukowanego".

F. Bugno

Podatki na wsi
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KRZYŻÓWKA 
Z NAGRODĄ

J. Nosal

Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przedmiotów i 
zwierząt, w pogrubionej pionowej kolumnie otrzy-
masz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Poziomo: A4) np. lekarskie; B1) część Nawsia Brzosteckiego; 
B16) pies morski; C4) np. pedagogiczne; C12 występując w 
obronie czegoś lub kogoś można je kruszyć; D1) przysiółek 
w Nawsiu Brzosteckim; D8) miasto nad Sanem; D16) drzewo 
rosnące niegdyś na rynku brzosteckim; E4) w ewolucji narciar-
skiej odciążenie tyłów nart przez wychylenie się do przodu;  
E12) warstwa tlenków na powierzchni metali powstała w wyniku 
korozji; F1) miasto nad Tybrem; F9) nad stawem w Kleciach; 
F16) rodzaj zamka; G4) dorosła postać owada; G12) w Rożno-
wie lub w Solinie; H1) grecki bóg wojny; H8) proszek z reklamy; 
H 16) kończyna miedniczna kręgowców; I4) średniowieczny 
zamek warowny w Londynie; I12) modny ostatnio rodzaj muzyki; 
J1) nieprzyjemny zapach; J16) inaczej malwa; K4) negatywna 
cecha charakteru.

Pionowo: 1D) nie rzuca się jej między wieprze; 2A) w przy-
słowiu zbędne piąte u wozu; 2H) np. gminy lub powiatu; 4A) 
rzemieślnik, którego nie ma w Brzostku; 6A) nasz dzień targowy; 
6G) miasto w Indiach (Radźasthan); 8A) obchodzi imieniny 
27 października; 8G) mówił do niego dziad w przysłowiu;  
10A) pierwsza nuta w gamie; 10D) potocznie zbiorniki wod-
ne w Kleciach; 10J) jednostka rezystancji w układzie SI;  
12A) jego członkowie składają śluby ubóstwa, czystości i 
posłuszeństwa; 12G) ślad po zadraśnięciu; 13E) bohaterka 
elementarza; 14A) państwo w środkowych Himalajach; 14G) 
inaczej arkan; 16A) rezultat określony przez stosunek osiąg-
niętego wyniku do nakładów; 18A) produkt z "Sokółki"; 18H) 
lód z nieba; 19D) historyk turecki (1652 - 1716).

ROZWIĄZANIE:
Wiadomości Brzosteckie nr 6

Rozwiązania krzyżówki wpisane do kuponu zamiesz-
czonego pod diagramem dostarczone do dnia 20 
listopada 1999 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 5: AGROTURYSTYKA

Nagrody książkowe wylosowali: Pani Renata Wadas z 
Siedlisk-Bogusz i Kuba Pyzocha z Opacionki
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Pojedynki finałowego turnieju Mi- 
strzostw Polski w unihokeju we 

wszystkich kategoriach wiekowych przy-
pinają wojnę Północ - Południe. W tej 
dyscyplinie medale niejako "zarezerwo-
wane" są dla drużyn reprezentujących 
północne i południowe rubieże Polski. 
Drużynom ze "środka" od Krakowa po 
Bydgoszcz nie udało się jeszcze wejść 
do finałowej czwórki.
 II Mistrzostwa Polski w Unihokeju 
dzieci odbyły się 5-6. O6. 99 r. w Lipnicy 
Wielkiej na Orawie. U stóp Babiej Góry 
rywalizowało 16 zespołów klubowych, 
wyłonionych droga wcześniejszych eli-
minacji. Drużyna z Nawsia znalazła się 
w grupie B ze "Spartakusem" Sicienko 
(woj. kujawsko-pomorskie), SP. Nr 139 
Warszawa i SP Czerwińsk (woj. lubu-
skie).
 Zawody rozpoczęliśmy meczem z 
Warszawą. Szybko zdobyliśmy bramkę, 
ale przeciwnik okazał się wymagający, 
tym bardziej że warszawiacy pałali 
chęcią rewanżu za porażkę z ub. Roku. 
Wygraliśmy 5:3. Drugi mecz z Czerwiń-
skiem choć wygrany 7:0 spacerkiem nie 
był. Ze "Sartakusem" wygraliśmy 4:2.
Liczyliśmy na to, że Pustków (ten sam 
powiat dębicki) wygra swoją grupę i 
nie wejdziemy sobie w drogę na etapie 
ćwierćfinałów. My swoja grupę wygra-
liśmy, ale Pustków zajął II miejsce w 
grupie A. Bratobójczy mecz z sąsiadami 
wygraliśmy 4:0.
 Mecz o wejście do finału był w opinii 
wszystkich przedwczesnym finałem. W 
tym ciężkim spotkaniu z "Tęczą" Nowy 
Targ, po bezbramkowej pierwszej poło-
wie, stawiając wszystko na jedną kartę 
przegraliśmy 3:0.
 W meczu o brązowy medal wygrywa-
my zdecydowanie 4:1 z gospodarzami. 
Pierwsze miejsce zdobywa Nowy targ 
pokonując drużynę "Juniorów" z Chruś-
ciela (woj. wrmińsko-mazurskie) 2:0.
Tak więc po raz drugi z rzędu zdobywa-
my brązowy medal i jesteśmy jedyną 
drużyną w Polsce, która z obu rozgry-
wanych do tej pory finałów przywiozła 
medal. Wspomniany Pustków zajął 7 
miejsce.

Z. Rogowska
(trener i opiekun drużyny)

Brąz po raz 
drugi z rzędu

Tuż przed wprowadzeniem reformy  
oświatowej, końcem roku szkolnego 

98/99 rozegrane zostały XIV Igrzyska 
Sportowo-Rekreacyjne Szkół Podstawo-
wych w trzech kategoriach wiekowych.
Ostateczna punktacja przedstawiała się 
następująco:

Klasy VII-VIII
1. Nawsie Brzost. 189 pkt
2. Przeczyca    186 pkt
3. Brzostek     172 pkt
4. Kamienica D.  171 pkt
5. Siedliska     161 pkt
6. Grudna G.    148 pkt

7. Smarżowa     125 pkt
8. Gorzejowa    109 pkt

Klasy IV-VI
1. Nawsie Brzost.  234 pkt
2. Grudna G.    191 pkt
3. Przeczyca     194 pkt

Klasy I-III
1. Nawsie Brzost. 237 pkt
2. Grudna G.    234 pkt
3. Kamienica D.  231 pkt
4. Brzostek     224 pkt
5. Kamienica G.  196 pkt
6. Przeczyca    139 pkt

XIV Gminne Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne

Termin Gospodarze Goście Boisko Godz/Wynik
13.09.99 Brzostowianka Rzemieślnik Brzostek 1 : 0
20.09.99 Paszczyna Brzostowianka Paszczyna 0 : 2
27.09.99 Brzostowianka Podgrodzie Brzostek 2 : 1
04.10.99 Bobrowa Brzostowianka Bobrowa 1 : 1
11.10.99 Brzostowianka pauza - -
18.10.99 Brzostowianka Przecław Brzostek 15.30
25.10.99 Radomyślanka Brzostowianka Radomyśl 15.30

Terminarz rozgrywek o mistrzostwo Trampkarzy Starszych  
w cyklu rozgrywkowym 1999/2000 - I runda (jesień 99)

Terminarz rozgrywek II Ligi Tenisa Stołowego Mężczyzn  
na sezon rozgrywkowy 1999/2000 I runda

Terminarz rozgrywek III Ligi Tenisa Stołowego Mężczyzn na sezon 
rozgrywkowy 1999/2000 I runda

Z. R.

Termin Gospodarze Goście Miejsce Godz/
wynik

18.09.99 LKS „Brzostowianka” SEKO KS „Górnowia” – Smak - Eko Górno Brzostek 2 : 8
25.09.99 AZS Rzeszów LKS „Brzostowianka” SEKO Rzeszów 9 : 1
09.10.99 MLKS „Nurt” Przemyśl LKS „Brzostowianka” SEKO Przemyśl 5 : 5
30.10.99 LKS „Brzostowianka” SEKO TTS „Ruch” Tarnów Brzostek 16.00
06.11.99 LKS „Wisła” Szczucin LKS „Brzostowianka” SEKO Szczucin 16.00
11.11.99 LKS „Brzostowianka” SEKO KS „Leśnik” Tymbark Brzostek 16.00
20.11.99 KS „Gorce” Nowy Targ LKS „Brzostowianka” SEKO N. Targ 16.00
27.11.99 LKS „Brzostowianka” SEKO KS „Pocztowiec” Kraków Brzostek 16.00
11.12.99 KS „Podgórze” Kraków LKS „Brzostowianka” SEKO Kraków 16.00
15.01.00 LKS „Brzostowianka” SEKO MKS „Orzeł” Przeworsk Brzostek 16.00
22.01.00 PKS „Kolping” Jarosław LKS „Brzostowianka” SEKO Jarosław 16.00
12.02.00 LKS „Brzostowianka” SEKO PUKS Tarnów Brzostek 16.00
19.02.00 GKS „Janina” Libiąż LKS „Brzostowianka” SEKO Libiąż 16.00

Termin Gospodarze Goście Miejsce Godz/
wynik

19.09.99 „Brzostowianka” II „Górnowia”– Smak - Eko Górno Brzostek 2 : 10
26.09.99 KS „Naftomontaż” II Krosno „Brzostowianka” II Krosno 10 : 5
09.10.99 „Brzostowianka” II „Hipol” II Jedlicze Brzostek 7 : 10
31.10.99 „Strzelec” II Frysztak „Brzostowianka” II Frysztak 12.00
07.11.99 „Brzostowianka” II LZS Kąkolówka Brzostek 12.00
11.11.99 LKS JAR Kielnarowa „Brzostowianka” II Kielnarowa 12.00
21.11.99 LUKS Tarnobrzeg „Brzostowianka” II Tarnobrzeg 12.00
27.11.99 „Brzostowianka” II KS „Orzeł” II Przeworsk Brzostek 15.00
12.12.99 MLKS Piskorowice „Brzostowianka” II Piskorowice 12.00
15.01.00 „Brzostowianka” II LIKS „Tajfun” Widacz Brzostek 15.00
22.01.00 KS „Naftomontaż” Krosno „Brzostowianka” II Krosno 15.00
13.02.00 „Brzostowianka” II GLKS „Beskid” Nowy Żmigród Brzostek 12.00
19.02.00 UKS Wiercany „Brzostowianka” II Wiercany 15.00
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POWIATOWE 
ZAWODY OSP
W BRZOSTKU
Pierwsze powiatowe zawody spor- 

towo-pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu powiatu 
Dębica odbyły się w Brzostku w dniu 
19 września 1999 r. Z zaproszonych 
gości przybyli: przedstawiciele Sejmi-
ku Wojewódzkiego - Stefan Bieszczad, 
Stanisław Chmura i Jan Pieniądz, wi-
cestarosta Czesław Kubek, dowódca 
JW w Dębicy - płk Bogusław Placek, 
z-ca KPP - Jan Łazowski, burmistrzo-
wie i wójtowie miast i gmin powiatu 
dębickiego oraz przedstawiciele KW i 
KP Państwowej Straży Pożarnej.
 W zawodach wzięło udział 16 
jednostek OSP - w tym trzy z terenu 
naszej gminy: jednostka z Brzostku, 
Nawsia Brzosteckiego i Siedlisk-Bo-
gusz.
Poziom zawodów był bardzo wysoki o 
czym świadczą czasy uzyskane przez 
poszczególne jednostki. Ćwiczenia 
bojowe najlepiej wykonała OSP z 
Nawsia Brzosteckiego uzyskując 
czas 44,4 sek. (3 miejsce w ogólnej 
punktacji), natomiast w sztafecie naj-
lepsi byli strażacy z Góry Motycznej 
(61,8 sek.). 
 Ostateczna punktacja przedstawiała 
się następująco:

Wręczenie pucharu za zdobycie trzeciego miejsca dla OSP w Nawsiu Brzoste-
ckim przez Komendanta Powiatowego Z OSP Andrzeja Regułę

Drużyna OSP z Nawsia Brzosteckiego

Nazwa  
jednostki OSP
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1. Borowa 44,8 62,0 106,8 
2. Góra Motyczna 45,8 61,8 107,6 
3. Nawsie Brzost. 44,4 64,0 108,4 
4. Żyraków 48,0 64,8 112,8 
5. Róża 46,6 68,2 114,8 
6. Korzeniów 50,6 64,6 115,2 
7. Braciejowa 51,0 65,8 116,8 
8. Pilzno 51,8 67,6 119,4 
9. Łęki Dolne 51,8 68,8 120,6 
10. Pustynia 58,2 69,0 127,2 
11. Siedliska-B. 59,0 70,4 129,4 
12. Brzostek 56,4 76,8 133,2 
13. Kędzierz-Dębica 69,2 68,0 137,2 
14 Pustków 71,4 68,8 140,2 
15. Lipiny 73,2 69,2 142,4 
16. Jodłowa 110,0 72,0 182,0 

Zaproszeni goście przd wręczeniem nagród

fot: J. N.
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W wyniku ulewnych 
deszczy oraz gra-

dobicia jakie nastąpiło 
w dniu 10 sierpnia 1999 
roku wyrządzonych zostało 
wiele szkód na terenie gmi-
ny Brzostek. Najbardziej 
ucierpiały wsie Januszko-
wice i Bukowa.
 Największe szkody po-
wstały w uprawach rolnych 
tj. zboża, buraki, kukury-
dza, ziemniaki, warzywa 
(łącznie ok. 100 ha).
 Rolnicy, którzy do tego 
dnia nie zdążyli ze zbiorem 
zbóż nie mieli później co 
zbierać.
Zniszczonych zostało 49 km dróg o nawierzchni żwi-
rowej, 17 km poboczy przy drogach gminnych, zamu-
lonych zostało 32 km rowów przydrożnych, zerwanych 
38 mostków oraz 1 most na drodze gminnej.
 Ponadto uszkodzonych zostało 60 budynków miesz-
kalnych i gospodarczych, (rozbite szyby w oknach oraz 

Sierpniowe gradobicie

zniszczone dachy).
 Dotychczasowa pomoc jaką otrzymali poszkodowa-
ni przez gradobicie to:
- wypłata zapomóg z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzostku na łączną kwotę 8.100 zł dla 
12 gospodarstw,

- pomoc zbożowa w ilości 
5 ton pszenicy przekazana 
przez Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwa-
le, zboże zakupili poszko-
dowani rolnicy z Janusz-
kowic i Bukowej za 50-cio 
procentową odpłatnością.
 Ponadto istnieje moż-
liwość uzyskania ulgi w 
podatku rolnym dla rolni-
ków najbardziej poszko-
dowanych przez gradobicie 
po uprzednim złożeniu 
podania o ulgę w Urzędzie 
Gminy.

Małgorzata Maziarz
fot: J. N.


