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Młodsi zachwycili, ale wygrali starsi
Znów z dobrej strony pokazali się młodzi za- 

wodnicy z piłkarskiej sekcji LKS "Brzosto-
wianka" prowadzeni przez p. Wiesława Wojna-
rowskiego.
W Międzygminnym Turnieju Piłki Halowej o Puchar 
Wójta Gminy Brzostek, który odbył się w sobotę 
- 29 stycznia b. r. w Kleciach, podopieczni trenera 
Wojnarowskiego zdobyli główne trofeum.
 Drużyny biorące udział w turnieju zostały po-
dzielone na dwie grupy. W grupie A - Wiśniowa, 
Brzostek II (który wystąpił w miejsce drużyny z 
Dukli) i Frysztak. Natomiast w grupie B - Brzostek 
I, Nowy Żmigród i Wielopole Skrzyńskie. 
 A oto wyniki spotkań grupowych:

GRUPA A
Wiśniowa - Brzostek II 2:2
Frysztak - Brzostek II 1:3
Wiśniowa - Frysztak 3:2

TABELA
1. Brzostek II 3 p. 5:3
2. Wiśniowa 3 p. 5:4
3. Frysztak 0 p. 3:6

GRUPA B
Brzostek I - N. Żmigród 3:1
N. Żmigród - Wielopole 2:0
Wielopole - Brzostek I 0:4

TABELA
1. Brzostek I 4 p. 7:1
2. Nowy Żmigród 2 p. 3:3
3. Wielopole 0 p. 0:6

 W meczu o piąte miejsce Frysztak pokonał 
Wielopole 2:1. Zaczęły się półfinały i jako pierw-
sze spotkały się drużyny Nowego Żmigrodu z 
Brzostkiem II. Był to mecz, w którym emocje 
sięgały zenitu. Przy stanie 3:1 dla gości, Brzostek 
II za sprawą "Dixona" - Dawida Tomaszewskiego, 
który pod koniec meczu w pięknym stylu zdobył 
kontaktową bramkę. W ostatniej minucie meczu, 
mimo rosłych obrońców ze Żmigrodu, strzałem 
głową wyrównał na 3:3 Sebastian Zięba. Szkoda, 
że w rzutach karnych przegrali 5:6, ale biorąc 
pod uwagę uczniów z VII i VIII klasy ze Żmigro-
du, to nasi mali piłkarze z "Dixonem" z III klasy 
zaprezentowali się wspaniale.
 W drugim półfinale Wiśniowa po rzutach kar-
nych przegrała z Brzostkiem I 2:5. W meczu o III 
miejsce zmęczeni mali Brzostowianie przegrali 
0:6 z Wiśniową. 
 Finał zakończył się zwycięstwem dla drużyny 
LKS Brzostek I, która pokonała drużynę z No-
wego Żmigrodu 2:1. Tym samym starsi wzięli 
rewanż za swoich młodszych kolegów.
  Ogromne brawa dla zwycięzców, dla wszyst-
kich uczestników za sporową walkę, dobre 
widowisko i kulturę sportową. Gratulacje dla ich 
trenerów i opiekunów.
 Puchar z rąk Wójta p. Leszka Bieńka odebrał 
kapitan drużyny Krzysiek Krajewski.
 Składam również serdeczne podziękowanie 
dla pani Haliny Nowak dyrektora ZSR w Kleciach 
za bezinteresowne udostępnienie hali sporto-
wej.

K. Papciak

IV miejsce w turnieju - Brzostowianka II

V miejsce w turnieju - Frysztak

VI miejsce w turnieju - Wielopole Skrzyńskie
Fot. S. Samborski
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Po raz pierwszy od  
dłuższego cza-

su, Rada Gminy w 
Brzostku przyjęła 
budżet na nowy rok 
jeszcze w miesiącu 
styczniu. Po szcze-
gółowych dyskusjach 
w Komisjach Rady 
przyjęto projekt przy-
gotowany przez Za-
rząd Gminy (z jego 

autopoprawkami) bez zmian. Radni zgodzili się ze stwier-
dzeniem, że jest to niestety budżet naszych możliwości a 
nie potrzeb. (Pełny tekst uchwały budżetowej znajduje się 
do wglądu w biurze Rady Gminy).
 Ustalono dochody budżetu gminy w wysokości 
13.093.046,- zł.
Wydatki ustalono w kwocie 14.456.046,- zł.
 Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 1.366.000,- 
zł. Źródłem finansowania wydatków budżetowych nie 
znajdujących pokrycia w planie budżetu będzie pożyczka 
bankowa.
 Na realizację inwestycji przewidziano wydatki majątkowe 
w kwocie 3.571.461.- zł.

Lp Nazwa zadania
Planowana 
dotacja z 

bud. gminy
1 Wodociąg Brzostek – Zawadka Brzostecka 200 000,-
2 Wodociąg Brzostek Osiedle Gryglewskiego 100 000,-
3 Remont wodociągu ul. Słoneczna 20 000,-
4 Drogi gminne 200 000,-
5 Zakup gruntu pod parking 5 000,-
6 Przystanki 53 000,-
7 Kanalizacja sanitarna wsi Brzostek 1 500 000,-
8 Kanalizacja gminy – opr. dokumentacji techn. 200 000,-
9 Chodniki 60 000,-

10 Remont mostu Grudna Dolna 100 000,-
11 Remont mostu Kamienica Dolna 19 861,-
12 Oczyszczalnia ścieków Klecie 80 000,-
13 Remont budynku mieszk.-usług. w Brzostku 50 000,-
14 Zakup pompy głębinowej 5 600,-
15 Remiza OSP Brzostek 78 000,-
16 Remiza OSP Januszkowice Działy 15 000,-
17 Remiza OSP Grudna Górna 30 000,-
18 Zakup gruntu pod plac targowy 6 000,-
19 Budowa pawilonu handlowego w Brzostku 40 000,-
20 Sala gimnastyczna Januszkowice 260 000,-
21 Sala gimnastyczna Nawsie Brzosteckie 220 000,-
22 Sala gimnastyczna Brzostek 80 000,-
23 Budowa gimnazjum Brzostek 150 000,-
24 Remont sali konferencyjnej w domu kultury 20 000,-
25 Dom ludowy Klecie 7 000,-
26 Dom ludowy Gorzejowa 15 000,-
27 Dom ludowy Nawsie Brzosteckie 15 000,-
28 Dom ludowy Zawadka Brzostecka 2 000,-
29 Dom ludowy Kamienica Górna 2 000,-
30 Dom ludowy Wola Brzostecka 16 000,-
31 Dom ludowy Bączałka 5 000,-
32 Dom ludowy Głobikówka 7 000,-
33 Remont dachu na budynku UG w Brzostku 10 000,-

OGÓŁEM 3 571 461,-

Obrót mieniem 
komunalnym
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. obrotem  

objętych zostało 45 działek. Do zasobów mienia 
komunalnego nabyto 21 działek gruntowych o ogólnej po-
wierzchni 1,48 ha i ogólnej wartości 21.400,- zł. W skład 
nabytych gruntów wchodzą:
	4 działki o pow. 0,54 ha położone w Januszkowicach, 

które zostały przeznaczone pod potrzeby Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Januszkowicach,

	3 działki o pow. 0,09 ha przeznaczone pod rozbudowę 
drogi Grudna Górna - Kujawy,

	1 działka o pow. 0,24 ha przeznaczona pod drogę Kamie-
nica Górna - Granice,

	1 działka o pow. 0,04 ha nabyta w wyniku zamiany zajętej 
pod wybudowaną drogę Januszkowice - Piaski,

	7 działek o pow. 0,25 ha przeszły z mocy prawa pod drogi 
w wyniku zatwierdzenia podziału, zgodnie z art. 98 ust.1, 
3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

	5 działek o pow. 0,32 ha nabyto w wyniku darowizny pod 
rozbudowę drogi Grudna Górna - Brzeziny "Granice".

Zbyto z zasobów mienia komunalnego 24 działki gruntowe 
(w tym 3 działki zabudowane), o łącznej powierzchni 9,50 
ha i ogólnej wartości komunalizacyjnej 113.462,- zł. Rze-
czywista wartość sprzedażna wynosiła 353.962,- zł. Wśród 
gruntów zbytych z mienia komunalnego są:
	3 działki leśne o łącznej pow. 2,68 ha położone w Sied-

liskach Bogusz i Kamienicy Górnej,
	5 działek budowlanych położonych w Brzostku, Kamie-

nicy Górnej i Woli Brzosteckiej o łącznej powierzchni 
0,56 ha,

	3 działki zabudowane położone w Brzostku o pow. 0,19 
ha zbyte w wyniku przetargu,

	1 działka rolna położona w Januszkowicach o pow. 0,16 
ha zbyta w wyniku zamiany za grunt pod drogę gminną 
Januszkowice - Piaski,

	12 działek rolnych o łącznej pow. 5,91 ha położonych w 
Brzostku, Januszkowicach, Grudnej Górnej i Kamienicy 
Górnej.

Jednocześnie wszystkie Szkoły Podstawowe w gminie 
otrzymały w użytkowanie wszystkie grunty zabudowane 
obiektami szkolnymi. Trwają również prace nad uregulowa-
niem stanu prawnego mienia komunalnego Gminy Brzostek. 
Obecnie 80% tego mienia ma uregulowany stan prawny.

Drogi gminne
Wraz z nowym podziałem administracyjnym zmieniła  

się również klasyfikacja i podległość dróg. Na terenie 
naszej gminy występują drogi gminne, powiatowe i jedna 
droga krajowa. Stan mienia komunalnego na dzień 1 stycz-
nia 1999 r. podaje, że drogi gminne, których łączna długość 
wynosi 107 km i 260 m, zajmują obszar 73,69 ha. 
 Drogi gminne są różnego rodzaju i o zróżnicowanej ja-
kości. Najwięcej jest dróg o nawierzchni żwirowej - 79 km 
309 m, dróg o nawierzchni bitumicznej 22 km 401 m oraz 
5km 550 m dróg o nawierzchni gruntowej.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 
PLANOWANYCH DO REALIZACJI 

PRZEZ GMINĘ BRZOSTEK W 2000 ROKU

Dokończenie na stronie 4
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Dokończenie ze strony 3

W Dzienniku Ustaw nr 102 z 20  
grudnia 1999 r. opublikowano 

m.in. rozporządzenie Rady Ministrów 
z 9 grudnia 1999 r. w sprawie okre-
ślenia trybu i harmonogramu wypłat 
rekompensat według kryterium wieku 
uprawnionych oraz zadań poszczegól-
nych podmiotów odpowiedzialnych za 
realizację zobowiązań Skarbu Państwa 
wobec uprawnionych.
Rozporządzenie zostało wydane na 
podstawie ustawy z 6 marca 1997 r. o 
zrekompensowaniu okresowego nie-
podwyższania płac w sferze budżetowej 
oraz utraty niektórych wzrostów lub 
dodatków do emerytur i rent.
Ustawa określa sposób zrekompenso-
wania niepodwyższania wynagrodzeń i 
uposażeń z powodu niestosowania, w 
okresie od 1 lipca 1991 r. do 28 czerwca 
1992 r., przepisów w zakresie kształ-
towania środków na wynagrodzenia i 
uposażenia w sferze budżetowej.
 Opublikowane rozporządzenie okre-
śla harmonogram wypłat rekompensa-
ty.

 w 2000 roku od
25 marca - urodzonym przed 1920 r.
25 kwietnia - ur. w latach 1920 - 1923
25 maja - ur. w latach 1924 - 1926
25 czerwca - ur. w latach 1927 - 1928
25 lipca - urodzonym w 1929 r.
25 sierpnia - urodzonym w 1930 r.
25 września - urodzonym w 1931 r.

25 października - urodzonym w 1932 r.
25 listopada - urodzonym w 1933 r.

w 2001 roku od
25 marca - urodzonym w 1934 r.
25 kwietnia - urodzonym w 1935 r.
25 maja - urodzonym w 1936 r.
25 lipca - urodzonym w 1937 r.
25 sierpnia - urodzonym w 1938 r.
25 września - urodzonym w 1939 r.
25 listopada - urodzonym w 1940 r.

w 2002 roku od
25 marca - urodzonym w 1941 r.
25 kwietnia - urodzonym w 1942 r.
25 maja - urodzonym w 1943 r.
25 czerwca - urodzonym w 1944 r.
25 lipca - ur. w latach 1945 - 1946
25 sierpnia - urodzonym w 1947 r.
25 września - urodzonym w 1948 r.
25 października - urodzonym w 1949 r.
25 listopada - ur. w latach 1950 - 1951

w 2003 roku od
25 marca - urodzonym w 1953 r.
25 kwietnia - urodzonym w 1954 r.
25 maja - urodzonym w 1955 r.
25 czerwca - urodzonym w 1956 r.
25 lipca - urodzonym w 1957 r.
25 sierpnia - urodzonym w 1958 r.
25 września - urodzonym w 1959 r.
25 października - urodzonym w 1960 r.
25 listopada - ur. w latach 1961 - 1962
25 grudnia - urodzonym w 1963 r.

w 2004 roku od
25 marca - urodzonym w 1964 r.
25 kwietnia - urodzonym w 1965 r.
25 maja - urodzonym w 1966 r.
25 lipca - urodzonym w 1967 r.
25 sierpnia - urodzonym w 1968 r.
25 września - urodzonym w 1969 r.
25 listopada - urodzonym po 1969 r.

Warto
wiedzieć

Sponsor
trampkarzy
Członkiem wspierającym sekcję  

trampkarzy LKS Brzostowianka 
został w bieżącym roku Prezes PPH 
"Dexpol" i Radny Rady Powiatu Pan 
Edward Brzostowski. Zadeklarował 
on jednocześnie comiesięczne dofi-
nansowywanie tejże sekcji.
 W rundzie jesiennej drużyna tramp-
karzy zajęła pierwsze miejsce w swo-
jej grupie rozgrywek. Runda wiosenna 
niesie ze sobą wiele zmian. Każdy 
klub musi zgłosić do rozgrywek dwie 
drużyny trampkarzy: młodszych i 
starszych. To rozwiązanie jest ko-
rzystne dla brzosteckiej sekcji, w 
której trenuje ponad 30 zawodników 
w różnym wieku. Teraz każdy z nich 
będzie mógł grać ligowe mecze, a 
trener nie będzie musiał rozstrzygać 
ciągłych dylematów - kogo wstawić 
do drużyny.
 Zwiększono również liczbę drużyn 
w dębickiej grupie, co spowoduje 
zwiększenie liczby rozgrywanych 
meczy, dłuższy sezon, dalsze wyjazdy. 
Liczyć się należy również silniejszymi 
przeciwnikami.
 Młodym piłkarzom i ich opieku-
nowi życzymy dobrej gry i licznych 
zwycięstw.

Aa

 Od 1990 r. w drodze komunalizacji gmina uzyskała tytuł 
własności na większość dróg gminnych. W 1999 r. została 
opracowana na nie dokumentacja geodezyjno-prawna, 
która stanowiła podstawę do uwidocznienia tego stanu w 
Księgach Wieczystych. Do chwili obecnej zostały założone 
Księgi Wieczyste dla dróg w 15 wsiach. Na uregulowania 
takie czekają 4 wsie: Siedliska Bogusz, Kamienica Górna, 
Zawadka Brzostecka i Gorzejowa, których wnioski zostały 
złożone w Sądzie Rejonowym w Dębicy.
 Większość dróg gminnych (ok. 80%) po roku 1990 
została za zgodą właścicieli przyległych gruntów posze-
rzona. Ten nowy stan należy również uregulować prawnie. 
Regulacja prawna tego stanu rzeczy może odbywać się w 
dwojaki sposób: przez sporządzenie umowy notarialnej lub 
decyzją Wojewody po złożeniu wniosku przez właściwego 
zarządcę drogi. W każdym jednak wypadku wymagana jest 
dokumentacja stwierdzająca powierzchnię gruntu zajętego 
pod rozbudowę drogi. Opracowanie pełnej dokumentacji 
wymaga dużych nakładów finansowych.
 Mając na uwadze art. 73 ustawy "Przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące administrację publiczną" (Dz.U. nr106 z 

13.10.1998 r.) regulacja prawna całości dróg gminnych przez 
Urząd Gminy jest nieunikniona w związku z czym należy 
się liczyć ze znacznym obciążeniem na ten cel budżetu 
Gminy.

Opracowano na podst. materiałów 
przygotowanych przez p. H. Furman

Nagrody Rady Gminy
Podobnie, jak w roku ubiegłym Rada Gminy w Brzostku  

w dniu 27 maja zbierze się na uroczystej sesji. Spotkanie 
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego będzie okazją do 
wręczenia dorocznych nagród, tym, którzy swą bezintere-
sowną pracą przyczyniają się do rozwoju i promocji gminy 
Brzostek.
Nagrody przyznają radni, ale wszyscy mieszkańcy gminy 
mogą zgłaszać swoich kandydatów.
Pisemne zgłoszenia (z motywacją) należy składać do końca 
marca na ręce Przewodniczącej Rady Gminy lub w Biurze 
Rady Gminy (Urząd Gminy - pokój nr 1).
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1 grudnia 1999 r. w Iwoniczu Zdroju  
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-

gowego w Krośnie zorganizował 
sympozjum poświęcone bezpieczeń-
stwu ruchu drogowego na Podkar-
paciu wczoraj i dziś. W sympozjum 
uczestniczyli przedstawiciele organów 
rządowych i samorządowych, insty-
tucji działających na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, a 
więc naukowcy, policja, prokuratura, 
inspektorat ochrony środowiska, Straż 
Pożarna, Straż Graniczna, Urząd Celny, 
szkoleniowcy, pedagodzy, egzaminato-
rzy, służba zdrowia, klub motorowy i 
ratownictwa drogowego, Podkarpackie 
Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Komunikacji, szefowie firm 
działających na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.
 Wszyscy uczestnicy szukali przy-
czyny negatywnych zjawisk, które mają 
wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogo-

wego, analizowali skutki powstałe w 
wyniku wypadku oraz wskazywali me-
tody skutecznego działania w tym za-
kresie. W wypowiedziach prelegentów 
przejawiały się dwie kwestie: edukacja 
i kultura. Nasuwa się wniosek, że to 
właśnie od tych kwestii w dużej mierze 
będzie zależała najbliższa przyszłość w 
dziedzinie bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. W Polsce ginie dziennie ponad 
20 osób, 10 razy więcej to ranni. Czy 
tak musi być dalej? Dlaczego tak dużo 
ludzi ginie - to właśnie lekkomyślność, 
brawura, brak wyobraźni, lekceważenie 
podstawowych przepisów regulujących 
bezpieczeństwo drogowe.
 Wychodząc naprzeciw tym prob-
lemom Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Krośnie zwraca się 
do szerokiego grona społeczeństwa 
o poszanowanie praw regulujących 
bezpieczeństwo drogowe, o życzliwość 
i wyrozumiałość na drodze zarówno 
do pieszych jak i zmotoryzowanych. 
Dajmy dobry przykład dzieciom i 
młodzieży, nie żałujmy czasu i wysiłku 

Komunikat na dobre wychowanie komunikacyj-
ne młodego pokolenia. Pomagajmy 
starszym i inwalidom w bezpiecznym 
poruszaniu się na naszych drogach. 
Bądźmy zawsze na drogach rozważni 
i ostrożni, a kierujący winni pamiętać, 
że prędkość należy zawsze dostosować 
do istniejących warunków drogowych 
i ograniczeń ruchu. Kreujmy właściwe 
postawy w naszym środowisku, nie 
utrudniajmy ruchu drogowego naszą 
bezmyślnością, miejmy twórczy sto-
sunek do problematyki bezpieczeństwa 
i ciągle ją udoskonalajmy. Zwracajmy 
uwagę na drugiego człowieka, bo czło-
wiek jest tyle wart, ile drugiemu może 
dać, jeżeli w wyniku tych naszych dzia-
łań jedno życie uratujemy to będzie już 
wielką sprawą. Pamiętajmy, że życie 
jest wartością bezcenną.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka

Ruchu Drogowego
w Krośnie

mgr Jerzy Czech

W dniu 17 grudnia 1999 r. w Szkole  
Podstawowej w Brzostku odbyło się 

bardzo miłe spotkanie, w którym udział 
wzięli: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Krośnie Jerzy Czech, 
Wójt Gminy Brzostek Leszek Bieniek, 
uczniowie, dyrekcja szkoły oraz grono 
pedagogiczne.
 Pan Jerzy Czech przywiózł dzieciom 
świąteczny prezent - komplet znaków dro-
gowych (16 sztuk) o wartości ok. 2000 zł, 
służących do nauki jazdy na rowerze zgodnej 
z przepisami. W obecnym czasie karta rowe-
rowa jest uczniom bardzo potrzebna. Zdanie 
egzaminu ułatwi "miasteczko komunikacyj-
ne" pozwalające zdobywać praktyczne umie-
jętności. Dlatego też dar ten przedstawia 
szczególną wartość i stanowi dobry początek 
współpracy w zakresie organizowania kon-
kursów, turniejów, wycieczek.
 Swoją wdzięczność Gościowi - byłemu 
absolwentowi Szkoły Podstawowej w 
Brzostku - dzieci wyraziły wierszem i pio-
senką. Popisały się również wiadomościami 
z zakresu ruchu drogowego. Do podzięko-
wań dołączyli się również wójt oraz dyrektor 
szkoły.

A a

Świąteczny
prezent W ostatnią niedzielę stycznia  

Dziecięcy Teatrzyk "Bie-
dronki" działający przy CKiCz w 
Brzostku wystąpił z inscenizacją 
jasełek.
 Przedstawienie obejrzeli człon-
kowie Gminnego Koła Związku 
Emerytów i Rencistów, rodzice 
występujących dzieci oraz liczni 
mieszkańcy Brzostku.
 W przedstawieniu brały udział 
dzieci w różnym wieku. Najmłod-
szym aktorem był przedszkolak 
Kamil Drapich, który wystąpił w 
roli dworzanina. Najstarszym zaś 
Klaudiusz Spicha z klasy VIII - grał 
rolę pasterza. Pozostali aktorzy to: 

Dzieci Emerytom
Piotr Ogórek, Tomek Strojek, Ma-
teusz Synowiecki, Ewelina Halz, 
Angelika Sypień, Rafał Funda-
kowski, Dominik Drapich, Dawid 
Szczepański, Wojtek Szybist, Agata 
Strojek, Ania Lemek, Ilona Ciom-
bor, Nina Machowska, Agnieszka 
Obudzińska, Kasia Obudzińska, 
Grzesio Kolbusz i Basia Wilk.
 Przedstawienie bardzo sie po-
dobało.  Na zakończenie Ksiądz 
Proboszcz nawiązując do tradycji 
obchodzenia jasełek podziękował 
dzieciom za występ i obdarował je 
słodkim upominkiem.

E. Michalik

Ostatnim wydawnictwem To- 
warzystwa Miłośników Zie-

mi Brzosteckiej jest zestaw ośmiu 
widokówek. Są to wielozdjęcio-
we składanki z najładniejszymi 
elementami krajobrazu i archi-

Warto kupić,
warto wysłać

tektury występującymi na terenie 
naszej gminy. Piękna kolorystyka 
i doskonałe wydanie są dodatko-
wymi atutami tej pozycji. Pomy-
słodawcą i autorem pocztówek, 
które drukowano w drukarni Re-
demptorystów w Tuchowie, jest 
ks. Bogdan Stanaszek. Przedsię-
wzięcie finansował Urząd Gminy 
z funduszy przeznaczonych na 
promocję gminy.

A a
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Miejscowość
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Bączałka 273 2 9 7 2,56% 285 2 3 1 0,35%
Brzostek 2233 16 28 12 0,54% 2271 18 23 5 0,22%
Bukowa 531 10 7 -3 -0,56% 528 7 7 0 0,00%
Głobikówka 243 1 1 0 0,00% 241 2 2 0 0,00%
Gorzejowa 770 7 14 7 0,91% 753 9 12 3 0,40%
Grudna D. 435 2 5 3 0,69% 436 6 10 4 0,92%
Grudna G. 610 6 11 5 0,82% 601 8 13 5 0,83%
Januszkowice 888 9 12 3 0,34% 907 9 17 8 0,88%
Kamienica D. 499 11 8 -3 -0,60% 517 4 10 6 1,16%
Kamienica G. 816 8 16 8 0,98% 820 6 10 4 0,49%
Klecie 634 10 8 -2 -0,32% 637 7 7 0 0,00%
Nawsie Brz. 1092 8 9 1 0,09% 1092 7 13 6 0,55%
Opacionka 453 4 5 1 0,22% 446 4 6 2 0,45%
Przeczyca 712 5 6 1 0,14% 717 10 11 1 0,14%
Siedliska-Bogusz 1096 12 16 4 0,36% 1079 15 13 -2 -0,19%
Skurowa 433 5 9 4 0,92% 428 7 3 -4 -0,93%
Smarżowa 665 11 7 -4 -0,60% 670 9 12 3 0,45%
Wola Brzostecka 505 2 6 4 0,79% 505 6 10 4 0,79%
Zawadka Brz. 359 4 5 1 0,28% 365 3 7 4 1,10%

Ogółem: 13247 133 182 49 0,369% 13298 139 189 50 0,376%

Kiedy nas będzie 14 tysięcy?

Struktura mieszkańców gminy Brzostek według wieku i płci (stan na 27 grudnia 1999 r.)

Przyrost naturalny w % (stan na 27 grudnia 1999 r.)

Najnowsze dane statystyczne  
wykazują, że liczba mieszkań-

ców gminy Brzostek, w porówna-
niu z rokiem ubiegłym wzrosła o 
0,376%. Czy to dużo? Jeżeli po-
równamy nasze dane z krajowym 
poziomem przyrostu naturalnego, 
który obecnie wynosi -0,03%, to 
widzimy, że nie jest tak źle, ale po 
dokładnym przeanalizowaniu da-
nych w tabeli, ocena nie jest już tak 
optymistyczna. W roku 1999 (stan 
na 27 grudnia) było nas 13298, co 
oznacza, że liczba obywateli naszej 
gminy wzrosła tylko o 50 osób. Taki 
stan rzeczy rodzi zaś określone 
konsekwencje. 
 Jeżeli przyrost naturalny będzie 
utrzymywał się na takim poziomie 
jak obecnie to 14 tysięcznej liczby 
mieszkańców moglibyśmy spodzie-
wać się dopiero w roku 2013. Ale 
tak prawdopodobnie nie będzie, po-
nieważ jesteśmy społeczeństwem 
starzejącym się i przyrost raczej się 
zmniejszy.
 Jeżeli popatrzymy na wykres, 
zauważymy, że Brzostowianie 
wykazują w tej dziedzinie typowo 
wielkomiejskie obyczaje, a jedyną 
podporą jest Kamienica Dolna i 
Zawadka (powyżej 1%). Niepoko-
jącym zjawiskiem jest natomiast 
zerowy i ujemny przyrost naturalny 
w niektórych miejscowościach.
 W niedalekiej przyszłości zma-
leje też liczba dzieci w szkołach. 
Mniej uczniów natomiast to mniej-
sze środki finansowe z minister-
stwa na oświatę, a idąc dalej mniej 
szkół i mniej nauczycieli.
 Jedynym pocieszeniem zdaje 
się być fakt, iż liczba mężczyzn w 
naszej gminie jest tylko o 0,24% 
mniejsza od liczby kobiet. A więc 
mamy prawie równouprawnienie.

J. Nosal

Tabelę i wykresy wykonano w opar-
ciu o dane przedstawione przez 
pracownika UG p. Ludmiłę Kaput.
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Szkoła rolnicza w Brzostku przez 40  
lat bardzo dobrze służyła ludziom 

mieszkającym na styku trzech obecnych 
powiatów: jasielskiego, strzyżowskie-
go i dębickiego. Trafiała tutaj młodzież, 
która swój los chciała lub musiała z 
powodów rodzinnych związać z rol-
nictwem. Szkoła kształciła rolników 
i pracowników zakładów z otoczenia 
rolnictwa. Najzdolniejszej młodzieży 
dawała szansę na kontynuację nauki 
na studiach dziennych i zaocznych 
w wyższych uczelniach. Brzostecka 
szkoła dobrze wypełniła misję szkoły 
rolniczej - z jej murów wyszło wielu 
doskonałych fachowców.
 Zmienia się polskie społeczeństwo 
i polska oświata. Z każdym rokiem 
drastycznie spada zapotrzebowanie 
na wykwalifikowanych pracowników 
rolnictwa. Ci, którzy zwiążą z nim swój 
los, muszą w każdej chwili liczyć się z 
koniecznością rozszerzenia kwalifika-
cji, czy wręcz zmiany zawodu. To pod-
nosi wartość wykształcenia ogólnego, 
które musi być solidną podbudową dla 
umiejętności zawodowych. 
 Bardzo korzystnym zjawiskiem 
jest stały wzrost aspiracji młodzieży 
wiejskiej. Dzieci okolicznych rolników 
dziś swoje miejsce na ogół widzą poza 
rolnictwem, chcą korzystać z szerokiej 
gamy możliwości kształcenia się w 
różnych kierunkach, chcą studiować na 
wyższych uczelniach. Coraz częściej 
praca w gospodarstwie rodzinnym nie 
wyklucza możliwości równoczesnego 
studiowania w szkole wyższej, nieko-
niecznie na kierunku rolniczym. 
 Dwa opisane wyżej zjawiska są 
przyczyną tego, że Dyrekcja i Rada 
Pedagogiczna Szkoły Rolniczej w 
Brzostku zwróciły się do Starostwa 
Powiatowego o zgodę na stworzenie 
nowych kierunków kształcenia. Od 
przyszłego roku w Brzostku będzie się 
można kształcić w nowych szkołach: 
Liceum Ogólnokształcącym, Szko-
le Policealnej w zawodzie technik 

Żegnaj "burocanko"

Szkoła na miarę XXI wieku
Zespół Szkół Rolniczych w Brzostku przygotowuje się do wielkich zmian. Już w przyszłym roku szkol-
nym za sprawą powstania liceum ogólnokształcącego jako nowego kierunku szkoła utraci swój czysto 
rolniczy charakter. Pociągnie to za sobą konieczność zmiany nazwy. Szkoła będzie się nazywać - Zespół 
Szkół imienia Jana Pawła II. 

agrobiznesu, Liceum Zawodowym 
w zawodzie mechanik - operator 
pojazdów i maszyn rolniczych. 
Zostaną utrzymane dotychczasowe 
kierunki kształcenia. Szkoła oferować 
będzie dalsze kształcenie dla: 
I. Absolwentów klas ósmych do na-

stępujących szkół:
– 5-letnie Technikum Zawodowe o 

kształceniu szerokoprofilowym 
ze specjalizacją marketing rolny i 
rolnictwo ekologiczne 

– 4-letnie Liceum Zawodowe w 
zawodzie rolnik ze specjalizacją 
gospodarstwo domowe

– 5-letnie Liceum Agrobiznesu w 
zawodzie technik agrobiznesu 

– 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodo-
wa w zawodzie mechanik - operator 
maszyn i pojazdów rolniczych

II Absolwentów zasadniczych szkół 
rolniczych: 

– 3-letnie Technikum Zawodowe w 
zawodzie rolnik 

Wprowadzenie nowych kierunków 
kształcenia, przy równoczesnym za-
chowaniu dotychczasowych, spo-
woduje, że brzostecka szkoła będzie 
dysponować naprawdę szeroką ofertą 
edukacyjną mogącą zaspokoić rosnące 
aspiracje młodzieży z okolicznych 
miejscowości. Warto w tym momencie 
przypomnieć, że szkoła posiada bardzo 
dobrą bazę lokalową: 
– bardzo dobrze wyposażone pracow-

nie przedmiotowe,
– dwie bogato wyposażone w nowo-

czesny sprzęt pracownie kompute-
rowe,

– przestronną salę gimnastyczną,
– salę do ćwiczeń siłowych, 
– boiska do gier zespołowych,
– działki dydaktyczne do realizacji 

zajęć praktycznych.
Szkoła stara się harmonijnie łączyć 
wytwarzanie w uczniach umiejętności 
praktycznych ze wszechstronnym 
rozwojem fizycznym i kulturalnym. 
W szkole organizuje się: kursy prawa 

jazdy kat. B T i A, kurs kombajnistów, 
naukę języków obcych: niemieckiego, 
rosyjskiego i angielskiego, ale także 
szczególnie liczne zawody sportowe, 
imprezy kulturalne i turystyczne, bi-
waki, wyjazdy na spektakle teatralne 
i seanse filmowe, spotkania z akto-
rami i ludźmi pióra, różnego rodzaju 
wycieczki, konkursy i olimpiady. W 
szkole wydawana jest regularnie szkol-
na gazeta uczniowska, która jest nie 
tylko forum wymiany uczniowskich 
poglądów, ale także małą "szkółką" 
dziennikarskich umiejętności. Istnie-
jący od wielu lat sklepik szkolny pełni 
dwie funkcje - na przerwach pozwala 
uczniom zaopatrzyć się w słodycze 
i różne drobiazgi, a dla osób prowa-
dzących go jest pierwszą praktyczną 
"lekcją ekonomii". 
 Dziś pojęcie prowincji traci swój 
dawny sens. Uczniowie, którzy co-
rocznie wyjeżdżają na praktyki na za-
chód Europy, a poprzez internet mogą 
porozumieć się ze swoimi znajomymi 
w dowolnym miejscu na świecie nie 
muszą wobec nikogo mieć komplek-
sów. Szkoła w Brzostku uczy w sposób 
nowoczesny, a równocześnie pozwala 
żywić szacunek dla ziemi, z której się 
pochodzi. 
 W paru linijkach trudno przedstawić 
całe bogactwo oferty naszej szkoły. 
Jedno jest pewne - szkoła, która już 
od września 2000 będzie nosić nazwę 
Zespół Szkół imienia Jana Pawła 
II z każdym rokiem coraz lepiej i 
wszechstronniej będzie służyć reali-
zacji aspiracji edukacyjnych lokalnej 
społeczności. 

Zapraszamy wszystkich chętnych 
uczniów do naszej szkoły. Przyjęcia 
do klas pierwszych zgodnie z obowią-
zującymi zasadami. 

Nasz adres:
ZSR w Brzostku, tel./fax 6-830-321

Dyrekcja 
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stycznia 2000 r. odbyło się spotkanie 
poświęcone dyskusji nad odzyskaniem 
statusu miejskiego przez Brzostek. 
Moda na odzyskiwanie statusu miej-
skiego zapanowała w dawnym Tarnow-
skiem w latach dziewięćdziesiątych, 
o czym pisaliśmy niejednokrotnie w 
"Wiadomościach". Starać się zaczęły 
o to przede wszystkim miejscowości, 
które w swej historii, tak jak i Brzostek, 
miały już do czynienia z miejskością, a 
utraciły ją w rezultacie reformy admi-
nistracyjnej przeprowadzonej w latach 
trzydziestych naszego stulecia.
 Z zaproszenia do dyskusji skorzysta-
li: wójt gminy, proboszcz brzosteckiej 
parafii, komendant posterunku policji, 
część brzosteckich radnych i członków 
rady sołeckiej oraz pracownicy urzę-
du.
 Podczas rzeczowej i wielotorowej 
dyskusji zebrani zgodzili się z tym, że 
za zmianą statusu administracyjne-
go przemawiałby fakt pozostawania 
przez Brzostek miastem około 600 lat, 
posiadanie opracowania naukowego 
dotyczącego dziejów miejscowości, 
posiadania odpowiedniej liczby miesz-
kańców, jak również szkoły średniej. 
Nie bez znaczenia wydają się być 
spodziewane pośrednie korzyści pro-
mocyjne i marketingowe Brzostku i 
gminy w nowym województwie.
 Pod uwagę należy wziąć również 
fakt, że zmiana ta korzyści finanso-
wych raczej nie przyniesie. Nie znane 
są skutki dostępu do ewentualnych 
"wiejskich" funduszy czy to krajowych, 
czy tych bardziej iluzorycznych euro-
pejskich.
 Zaznaczono również potrzebę zapy-
tania o zdanie w tej sprawie szerokiego 
ogółu mieszkańców, np. w referendum 
zorganizowanym przy okazji kolejnych 
wyborów.
 Drugim dyskutowanym problemem 
był stan numeracji nieruchomości. Ten 
problem wydaje się bardziej palący 
ze względu na uciążliwość obecnego 
stanu jak i obowiązujące prawo. Usta-
wa o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2001 r. nakłada 
na gminy obowiązek (art. 13) w ramach 
zadań własnych i zadań zleconych, 
zaktualizowania nazewnictwa ulic i 
placów oraz numeracji nieruchomości 
a także ich oznakowania. Według infor-
macji Sekretarza Urzędu p. L. Pruchnik 
porządkowanie numeracji odbywało się 
w Brzostku w latach sześćdziesiątych 
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Z własnej woli czy z przymusu?
Komunalnej z 28.06.1968 r. w spra-
wie nieruchomości). Uporządkowano 
wówczas numerację nie przewidując 
kolejnych numerów dla sąsiednich 
niezabudowanych nieruchomości. 
Takie rozstrzygnięcie spowodowało 
dzisiejszy chaos z numerami gdzie 
obok numerów trzycyfrowych wystę-
pują numery jednocyfrowe. W latach 
osiemdziesiątych wprowadzono po-
dział na ulice i nadano im nazwy, lecz 
nie zmieniono numeracji. Zmiana ta nie 
uporządkowała i tak skomplikowanego 
układu.
 Uczestnicy spotkania opowiedzieli 
się, by w wymuszonym przez prawo 
obecnym porządkowaniu nierucho-
mości, przyjąć rozwiązanie numeracji 
ulicznej i nazwać powstałe w ostatnich 
latach ulice. Rozwiązania te należy 
przedyskutować z mieszkańcami na 
zebraniu wiejskim, zaś nazwy ulic z 
zamieszkującymi je właścicielami po-
sesji. Zmianom tym sprzyjałaby prze-
widywana w 2001 r. wymiana dowodów 
osobistych i systematyczna wymiana 
praw jazdy. Zmiany te zmniejszyłyby 
uciążliwości związane z planowanym 
porządkowaniem.
 Ponieważ sprawa dotyczy wszyst-
kich mieszkańców proponujemy dys-
kusję na łamach "Wiadomości".

Zasady nadawania
nazw ulicom
 Nadawanie nazw ulicom należy 
do kompetencji rady gminy. Nazwy 
otrzymywać mogą również ulice w 
miejscowościach nie posiadających 
praw miejskich.
 Dla ustalenia nazwy ulicy należy 
zbadać:
- dawne materiały, a w szczególności 

mapy zabytkowe, podstawowe, ewi-
dencyjne itp.

- istniejące nazwy obiektów,
- położenie ulicy i jej charakter topo-

graficzny lub funkcję historyczno-
gospodarczą oraz charakter i dane 
o tradycji najbliższej okolicy,

Przy ustaleniu nazw ulicy należy 
uwzględnić:
- tradycje nazewnicze przyjęte w da-

nym regionie,
- cechy charakterystyczne dla danej 

ulicy,
- charakter lub funkcję głównego 

obiektu przy ulicy lub w danym rejo-
nie,

- jednolity charakter nazewnictwa ulic 
w danym rejonie.

Wskazane jest stosowanie w szerokim 
zakresie nazw przymiotnikowych od 
wyrazów powszechnie znanych.
 Nie należy nadawać nazw zastoso-
wanych jako nazwy innych ulic ani też 
o podobnym znaczeniu, pisowni lub 
brzmieniu lub zawierających w sobie 
elementy i skojarzenia o ujemnym 
znaczeniu. Należy unikać nazw pocho-
dzących od nazwisk osób żyjących.
 Zmiany nazw ulic powinny być doko-
nywane tylko w wyjątkowych uzasad-
nionych wypadkach.

Zasady numeracji nieruchomo-
ści przy ulicach i placach:
1. numery nieruchomości wzdłuż ulic 

głównych powinny wzrastać w kie-
runku od centrum miasta ku jego 
granicom albo z południa na północ 
oraz ze wschodu na zachód,

2. numery nieruchomości wzdłuż ulic 
bocznych powinny wzrastać, poczy-
nając od głównej ulicy w kierunku 
granic miasta,

3. nieruchomości po lewej stronie uli-
cy w kierunku zwiększających się 
numerów oznacza się numerami 
nieparzystymi, a po prawej stronie 
ulicy numerami parzystymi,

4. nieruchomości przylegające do pla-
ców powinny mieć numerację ciągłą, 
która powinna wzrastać, poczynając 
od naroży placu przy głównej ulicy, 
zgodnie z kierunkiem obrotu wska-
zówek zegara.

Nieruchomości przylegające do dwóch 
lub większej ilości ulic oznacza się na-
stępująco: nieruchomości zabudowane 
- numerem od każdej przylegającej 
ulicy, od której prowadzi wejście do 
budynku a nieruchomości nie zabu-
dowane - numerem porządkowym od 
przylegającej ulicy, od której znajduje 
się wjazd na nieruchomość.
 Oznaczenie numerami porządkowy-
mi należy do Urzędu Gminy i następuje 
z urzędu lub na wniosek właściciela 
nieruchomości. O oznaczeniu nieru-
chomości numerem porządkowym 
właściciel nieruchomości zostaje po-
wiadomiony pisemnie.
 Właściciele i zarządcy nierucho-
mości zabudowanych i nieruchomości 
ogrodzonych, przeznaczonych pod 
zabudowę obowiązani są umieścić w 
miejscu widocznym na budynku lub 
na ogrodzeniu tabliczki z wyraźnymi 
numerami porządkowymi. W miej-
scowościach posiadających ulice z 
nazwami na tabliczce, powinna być 
podana ponadto nazwa ulicy, a w miej-
scowościach bez ulic lub posiadających 
ulice nieoznaczone nazwami - nazwa 
miejscowości.

U. Wojnarowska
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Mija w tym roku 18 lutego 154 lata  
od rzezi zwanej też rewolucją 

krakowską, która miała dramatyczny 
przebieg w naszej okolicy. Na przestrze-
ni od Krakowa do Sanoka doszło do 
krótkiej, ale jakże krwawej i haniebnej 
wojny domowej, a najokrutniejsze sce-
ny rozegrały się koło Tarnowa, Pilzna, 
Tuchowa, Brzostku, Bochni, Nowego 
Sącza, itd.
 I Jodłowa nie była wolna od zamie-
szek w te dni, choć na szczęście nie 
doszło do tak drastycznych okropności 
jak w okolicy. Chociaż wypadki te mają 
dość bogatą literaturę i zgodnie surowo 
historycy je potępiają oprócz komu-
nistycznych autorów, którzy zwykle 
wszystkie rewolucje pochwalają, czas 
wymazał je z pamięci tutejszej i oko-
licznej ludności.
 Powstanie zapowiedziane na noc 
z 20 na 21 lutego 1846 r. wybuchło 
wcześniej - 18 lutego, gdy grupy po-
wstańców złożone na ogół ze szlachty i 
inteligencji wyruszyły do miast rozbroić 
austriackich żołnierzy, żandarmów, 
strażników. Chcieli zapaleńcy uwolnić 
Ojczyznę z rąk austriackich zaborców, 
którzy już ponad pół wieku sprawowali 
tu władzę na ziemi małopolskiej. Tym-
czasem Austriacy ani palcem nie kiw-
nęli i nie tknęli polskich powstańców, 
ale zrobili to polscy chłopi namówieni 
przez austriackich urzędników!!! "O 
hańbo, o ślepoto w ludziach niepoję-
ta!"
 Jodłowianin Józef Nocek, ludowy 
poeta z przełomu XIX-XX wieku wydał 
w 1908 r. w Bielsku-Białej zbiór wier-
szy w książce "Z serca pod siermięgą", 
gdzie umieścił wiersz napisany w 1906 
r. w 60 rocznicę tej masakry, zawiera-
jący trafną ocenę zajść, tło i sylwetki 
oprawców i tych, którzy popchnęli 
ciemne masy chłopskie do zbrodni, 
rabunku wobec swoich rodaków. Oto 
ów wiersz:

"Straszny wicher z śniegiem wyje
Tłum pijany w dwory wali,
I niewinnych braci bije
Rąbiąc, siekąc, niszczy, pali.
Tańczą jak z piekła szatani,
Śnieg z gorącą krwią mieszają,
Mordem i rzezią zagrzani
Śród cepów i kos hulają.
Ten tłum bratnią krwią zbryzgany,
Od radości dzikiej wyje

Rzeź galicyjska 1846 
Nie wie, że cięższe kajdany
Zaciągnął sobie na szyję.
Ci co zeń zrobili kata
I skusili w tej robocie,
Radzi, że brat zabił brata
Że Polska zginie w sromocie.
O nie ciesz się zgrajo wroga,
Wnet stopnieją twe uciechy,
Bo dzień przyjdzie z łaski Boga
Który zmyje ludu grzechy."

Tak okiem poety wyglądała ta wrzawa 
bratobójcza w noc lutową przy mrozie 
do - 20 stopni C. Nie było telefonu, 
radia, prasy szeroko dostępnej, a zresztą 
mało kto z chłopów czytał i pisał, jednak 
spontanicznie się zorganizowali do tej 
haniebnej roboty i uderzyli na wszystkie 
dwory, a w wielu miejscowościach i na 
plebanie, i kościoły.
 I cóż ci chłopi wiedzieli o miłości 
Ojczyzny, o Polsce? Spojeni alkoholem 
przez żydowskich karczmarzy i austria-
ckich urzędników na widok nielicznych 
powstańców z przerażeniem wołali, 
że "Polacy idą wyrzynać do szczętu 
chłopów". Czy można było z takimi nie-
oświeconymi obywatelami wywalczyć 
wolną Polskę? Być może nie wiedzieli 
co to znaczy.
 W wielkim skrócie spójrzmy na 
niektóre sceny, do których doszło w 
naszych stronach.
 Właściciel Jodłowej Lucjan Kra-
iński zięć słynnego generała Józefa 
Dwernickiego wodza licznych bitew 
z powstania listopadowego 1830 r. 
był nieobecny w Jodłowej, gdy zgraja 
chłopstwa z Kowalowej lub z Burzyna 
plądrowała jego dwór. Nie było w 
Jodłowej także księdza proboszcza 
Jana Kolbuszewskiego. Zamierzano 
rozprawić się z ks. wikariuszem Józe-
fem Zielenieckim, lecz niektórzy trzeź-
wiejsi zapobiegli temu obawiając się o 
dalszą posługę kapłańską, gdy braknie 
duchownego. Do dramatu doszło w Jod-
łowej zachodniej na "Stawisku", gdzie 
rozbestwione chłopstwo z wiosek na 
zachód od Jodłowej leżących, napadło 
na folwark; wywleczono leśniczego 
Franciszka Merskiego i jego syna też 
Franciszka, skatowanych powieziono 
przez Ryglice w stronę Tarnowa i bito 
przed każdą karczmą, aż w Zalasowej 
dobito i trupy zawieziono do Tarnowa, 
bo za takich lepiej płacono.
 Tłumy zbuntowanego chłopstwa 

krążące po wsiach były dość liczne, jak 
choćby w Dęborzynie 20 lutego (wto-
rek) w nocy zleciało się ok. 3000 ludzi 
przerażonych, bo "Polacy chłopom 
gardła podrzynają". Z różnych stron 
co raz odzywały się dzwony na alarm 
i trwogę, a chłopi umazani krwią nie-
winnych, uzbrojeni w cepy, kosy, widły, 
drągi, żarnówki rządzili po swojemu i 
polowali na szlacheckich powstańców.
 W Pilźnie masy chłopstwa opanowa-
ły cały rynek ku wielkiemu przerażeniu 
mieszczan. Rozstawili warty, także ks. 
proboszcza Ferd. Celarskiego (ur. 1808 
r. w Jodłowej) i wikarego zmuszono do 
wartowania z kosami w rękach. W mię-
dzyczasie ks. proboszcz wyszedł z Naj-
św. Sakramentem na rynek w nadziei, że 
uspokoi zbuntowane tłumy. Niebawem 
po procesji chłopstwo rzuciło się na 
księży, ci zamknęli się w zakrystii, 
dokąd przypuszczono szturm, jednak 
nie zdołano się włamać przez żelazne 
drzwi i okratowane okna. Na rynku 
pastwiono się nad księdzem Goleckim 
przywiezionym z Dobrkowa, bito go 
cepami, po czym odwieziono znów do 
Dobrkowa i wyrzucono na śniegu, a gdy 
jeszcze drgnął dobito cepami.
 Okropna scena rozegrała się 19 lute-
go przed zamkniętą bramą kościoła w 
Pilźnie. Chłopi przywieźli schwytanego 
Stanisława Bogusza właściciela Sied-
lisk Bogusz. Po długim znęcaniu się 
nad nim i katowaniu zdołał się wyrwać 
w koszuli, przybiegł przed drzwi świą-
tyni z nadzieją, że we wnętrzu ocaleje. 
Niestety drzwi były zamknięte. Padł 
krzyżem na progu, gdzie chłopstwo 
dopadło go, biło drągami i cepami 
nie zważając na powagę uświęconego 
miejsca i na dogorywającego skazań-
ca. Wrzucono go na wóz i ruszono do 
Tarnowa, niebawem dobito cepami 
przed karczmą na Wygodzie. Latem ks. 
Celarski odmówił urządzenia procesji w 
Boże Ciało tłumacząc, że ulice Pilzna 
nie obeschły jeszcze z krwi niewinnie 
pomordowanych ludzi.
 Przerażające sceny miały miejsce 
koło Zakliczyna nad Dunajcem. Masy 
chłopstwa wdarły się 21 lutego do 
kościoła i klasztoru OO. Reformatów 
w Zakliczynie i dokonały niesłychanej 
dewastacji. Obrabowali i ogołocili ze 
wszystkiego, co można było unieść: 
zakątki, schowki, piwnice, grobowce, 
ołtarze. Pijana kobieta z ambony kie-
rowała grabieżą nawołując "wszystko 

Dokończenie na stronie 10
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nasze, ale kielichy i puszki zostawmy". 
Pobito zakonników obecnych, a trzech 
zbierających w okolicy kwestę poniosło 
śmierć na skutek pobicia.
 W Pleśnej koło Tuchowa chłopstwo 
dopadło uciekającego tutejszego pro-
boszcza ks. Wojciecha Ciećkiewicza, 
tonącego w rzece Białej; wydobyto go 
z wody i "zamłócono" cepami. Główny 
oprawca chłop Iwaniec - Sowa, później 
dręczony wyrzutami sumienia powie-
sił się nad Białą na dębie. Rzadki to 
wypadek, by ktoś wówczas sumienie 
posiadał. Chłopi z Burzyna (wówczas 
parafia Tuchów) żądali od proboszcza 
rozgrzeszenia "na zapas" przed wymar-
szem do rozbojów i morderstw. Oto 
interpretacja zasad wiary i znaczenia 
sakramentów świętych.
 Brzostek przeżył chwile grozy i 
oblężenie kościoła, w którym schroniło 
się nieco szlachty i kobiet z dziećmi w 
obawie przed szalejącym chłopstwem. 
To z pobliskich Siedlisk Bogusz pocho-
dził główny sprawca i przywódca rzezi 
Jakub Szela, chłop pańszczyźniany. 
On też nad okolicą sprawował władzę 
przez kilka tygodni.
 W Brzezinach - Broniszowie koło 
Ropczyc w czasie napadu na dwór 
i wywożenia właścicieli na zagładę 
zgubiono w śniegu niemowlę, które 
cudownie odnalezione wyrosło na 
wybitnego uczonego. Był to Karol 
Olszewski, ur. 1846, zm. 1915, prof. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, który 
wespół z Z. Wróblewskim dokonał 
skroplenia tlenu, później azotu, tlenku 
węgla, wodoru.

 Niezwykłe też było ocalenie wielkie-
go patrioty, pedagoga Andrzeja Józef-
czyka, ur. w 1816 w Pilźnie. Za udział w 
powstaniu przyłapany przez chłopstwo, 
skatowany, odarty do koszuli bez oznak 
życia wśród trupów przywieziony do 
Tarnowa, wybawiony od chłopa przed 
dobiciem. Gdy spytano chłopa, czemu 
go uwolnił, odpowiedział: "Za to, że ten 
pan zawsze mnie pozdrawiał słowami: 
'Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus'. Ocalony Andrzej Józefczyk pełen 
zasług dla oświaty i szkolnictwa w 
Galicji zmarł w 1879 r. w Krakowie.
 Strasznie wyglądał Tarnów w te 
dni. Masy chłopstwa z okolic, pijane, 
zbroczone krwią rodaków krążyły jak 
nieprzytomne ulicami, nie słuchając 
głosów duchowieństwa wzywającego 
do opamiętania. A starosta tarnowski 
Austriak Breindl i jego świta płacili 
chłopom za dostarczone trupy i za-
cierali z uciechy ręce, że tak pojętnie 
wykonali dzieło szatańskie.
 Po tych smutnych wypadkach Koś-
ciół urządzał pokutne nabożeństwa 
misyjne, a jednym z misjonarzy był 
słynny jezuita o. Karol Antoniewicz, 
pisarz, poeta, kaznodzieja. O misjach z 
diecezji tarnowskiej napisał "Wspomie-
nia misyjne z r. 1846". (Poznań 1849 r.) 
Oto urywek z jego notatek po misjach 
w Bruśniku koło Bobowej: "Gdy przed 
Najśw. Sakramentem wierni uklękli 
na kolana, przy śpiewie 'Przed oczy 
Twoje Panie winy nasze składamy' te 
serca poznawszy swoje zbrodnie żebrzą 
o zlitowanie i miłosierdzie..., ...czy 
podobna, aby ten lud tak skruszony, 
starty, korzący się przed Bogiem swoim 

był tym samym ludem co przed paru 
miesiącami broczył w krwi bratniej, 
znieważał i bluźnił Boga swego?"
 Pokutną oprawę też miała piel-
grzymka do Częstochowy w 1846 r. 
tutejszych chłopów zbrodniarzy, zło-
czyńców. OO. Paulini dowiedziawszy 
się, że przybyła z Galicji pielgrzymka 
chłopów odpowiedzieli, że skalanych 
krwią bratobójczą nie wpuszczą na 
teren Jasnej Góry. Dopiero po trzech 
dniach zakonnicy wyszli poza mury, by 
ich wyspowiadać, a potem bez muzyki i 
śpiewu wprowadzono pielgrzymów do 
kaplicy. (O.J.Tomziński, Jasna Góra, 
informator 1981)
 Wzburzone fale wściekłości i niena-
wiści opadły, nadeszła wiosna. Trzeba 
się było brać do ciężkiej pracy w polu. 
Zrabowane dworskie rzeczy sprzeda-
wano na targach, zapasy zaczęły się 
kończyć.
 Można było sporządzić rachunki 
strat, a wyglądały one przerażająco. 
Naliczono na Podkarpaciu 1100 osób 
zabitych, napadnięto na 149 dworów 
w tarnowskim, w sądeckim na 97 
dworów, zabito 27 osób. Chłopska 
wyprawa po szczęście i wolność nie 
przyniosła oczekiwanych pragnień. Z 
niezbadanych wyroków (wielu uważa, 
że to oczywiście kara Boża) nastały 
lata głodu, zarazy, nieustanne pogrze-
by zmarłych, ulewy, powodzie, głód 
i nędza. Tak smutnie wyglądał epilog 
bratobójczej wojny, nad którą zaciążył 
głos Boży: "Kainie, gdzie jest brat twój 
Abel?" (Rdz 4,9)

Jan Zbylut

GAZETA KRAKOWSKA
12-13 lutego 2000 r.
BRZOSTEK. Dwa miesiące bez płacy

Co się dzieje
w tej spółdzielni?
Od ponad dwóch lat pracownicy Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Brzostku żyją w niepewności. Więk-
szość z kilkudziesięcioosobowej załogi przepraco-
wała tu ponad 20 lat. Teraz grożą im zwolnienia. Nie 
wiedzą, kiedy i w jaki sposób zostanie rozwiązany 
problem.

Składamy ostry protest przeciwko decyzjom Rady  
Nadzorczej SKR w Brzostku. Uważamy, że odłą-

czenie jedynego dochodowego kierunku działalności 
od naszej Spółdzielni i przydzielenie jej prezesowi, 

godzi w interesy Spółdzielni, jest sprzeczne ze statu-
tem, Prawem Spółdzielczym i zasadami moralnymi. 
Pozostawienie w Spółdzielni deficytowych kierunków 
wraz z 50-osobową załogą, bez pracy i jakiejkolwiek 
wizji na przyszłość - prowadzi do upadłości. Nas, 
pracowników, którzy przepracowali ponad 20 lat, sta-
wia w beznadziejnej sytuacji - twierdzą pracownicy 
brzosteckiej SKR.
Uważają oni, że spółdzielnia chyli się ku upadkowi, bo 
jest źle zarządzana. Stacja Kontroli Pojazdów znajdują-
ca się na terenie SKR w Brzostku, przeszła w prywatne 
ręce - prezesa SKR. Tymczasem pracownicy od grudnia 
nie otrzymują wynagrodzenia.
- Boimy się wyrzucenia z pracy, więc na razie nie mo-

Dokończenie ze strony 9
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żemy podać naszych nazwisk. Ale jesteśmy mocno zde-
terminowani tą sytuacją. Tak nie powinno być - twierdzi 
kilkadziesiąt osób zatrudnionych w spółdzielni.
 Prezes Eugeniusz Łazowski był wczoraj nieuchwyt-
ny, nie zdołaliśmy więc poznać jego stanowiska w tej 
sprawie. To on jest obecnie właścicielem Stacji Kontroli 
Pojazdów, wielce dochodowego interesu.
 - Czujemy się zagrożeni, bo Brzostek to małe mia-
steczko. Kiedy stracimy tę pracę, nie będziemy mieli 
gdzie zarabiać. Co stanie się wtedy z nami i naszymi 
rodzinami? - pyta jeden z pracowników brzosteckiego 
SKR, prosząc o nieujawnianie personaliów.
 

GAZETA KRAKOWSKA

Już po nagraniach
Ledwo powstała w Brzostku kapela ludowa, która  

przyjęła swojską nazwę Brzostowianie, a może się 
poszczycić nagraniami dokonanymi dla radia Rzeszów. 
I to dwa razy!
 (...) Od kilku miesięcy działa przy Centrum Kultury 
kapela. Tworzy ją 7 osób. Franciszek Zastawny - I 
skrzypce. Czesław Gierut - II skrzypce, Tadeusz Chudy 
gra na klarnecie i śpiewa, Eugeniusz Gierut - klarnet, 
na akordeonie gra Zbigniew Gierut, na kontrabasie 
Mieczysław Strączek a śpiewa Maria Ryba. (...) Człon-
kowie kapeli nie mają wykształcenia muzycznego, 
ale za to mają za sobą wieloletnie doświadczenia w 
graniu. Prezentują folklor rzeszowski oraz Pogórza 
Jasielskiego.

GAZETA KRAKOWSKA
8.02.2000 r.

Dziadkowie i wnuki

Kwiatki z bibułki
Ciekawy program artystyczny przygotowały nauczy- 

cielki z brzosteckiego przedszkola wraz ze swymi 
podopiecznymi. Widzami byli dziadkowie maluchów.
 Przedstawienie zostało pokazane na deskach Gmin-
nego Domu Kultury. (...) Po przedstawieniu wszyscy 
dziadkowie i babcie zostali przez swych wnuków 
obdarowani własnoręcznie wykonanymi serduszkami 
i kwiatkami z bibuły. Potem wszyscy spotkali się na 
wspólnym skromnym poczęstunku.

GAZETA KRAKOWSKA
3.02.2000 r.

Łatwiejsza
droga do Europy
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Brzo- 

stek otrzymało nagrodę w konkursie "Wieś pod-
karpacka w drodze do Europy". Nagroda wynosi 9 tys. 

ECU, czyli ponad 40 tysięcy złotych.
 Komisji konkursowej w Warszawie najbardziej spo-
dobało się to, że stowarzyszenie pozyskało do realizacji 
swojego projektu poparcie okolicznych gmin i powiatu 
dębickiego. Korzyści będą także ich dotyczyć.(...) Ze 
swej strony Stowarzyszenie Promocji i rozwoju Gminy 
Brzostek oferuje do realizacji projektu sale w gminach, 
gdzie będą się odbywać szkolenia. Rolnicy wyjeżdża-
jący do Austrii pokryją część kosztów wyjazdu. Koszty 
pobytu grupy w Austrii zostaną pokryte przez zaprasza-
jących ją rolników zachodnioeuropejskich.

GAZETA KRAKOWSKA
Wspólnymi siłami

Świąteczna dekoracja
Na centralnym miejscu brzosteckiego Rynku stanę- 

ła szopka. Zaraz stała się ona wielką atrakcją 
miasteczka. Nie tylko dzieci, ale także dorośli robią 
sobie przy szopce pamiątkowe zdjęcia.
 Pierwszy raz szopka w Brzostku stanęła w ubiegłym 
roku. Była ona zlokalizowana w pobliżu kapliczki. Po-
mysł władz miasteczka znalazł uznanie, dlatego także 
w tym roku postanowiono go powtórzyć. 
 Autorem pomysłu plastycznego jest Stanisław 
Samborski, plastyk z Centrum Kultury i Czytelnictwa 
(...) W wykonaniu pomysłu pomagali mu pracownicy 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. (...) 
Całość jest wieczorem oświetlona. Wzbudza to wielkie 
zainteresowanie mieszkańców oraz przejeżdżających 
przez miasto ludzi. (...) Dzięki finansowej pomocy 
brzosteckich kupców udekorowano świątecznymi ele-
mentami drogę krajową w stronę Jasła i kapliczkę w 
Rynku.(...)
 Chciałbym podziękować ludziom, którzy pomagali 
w świątecznym wystroju naszej miejscowości - mówi 
wójt Brzostku Leszek Bieniek.- Są to: Tadeusz Gotfryd, 
Piotr Michalski i Artur Potrzeba.

GAZETA KRAKOWSKA
4.02.2000 r.

Spotkanie weteranów

Wspominali stare czasy
Blisko 50 kombatantów wzięło udział w spotkaniu  

zorganizowanym w brzosteckim Domu Kultury. 
(...) - Chciałbym, abyśmy wszyscy spotkali się w tym 
samym gronie za rok - powiedział wójt Brzostku Leszek 
Bieniek życząc zebranym dużo zdrowia. Po wspólnym 
odśpiewaniu kolęd przyszedł czas na pieśni legionowe, 
partyzanckie i żołnierskie.(...) Było to pierwsze tego 
typu spotkanie w gminie Brzostek. Dlatego kombatanci 
rozmawiali przez kilka godzin. Przy kawie i herbacie 
wspominali swoje lata młodości i wspólnej walki o 
niepodległość.



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE12

VAT dla rolnictwa
VAT (ang. Value Addet Tax) to poda-
tek od wartości dodanej. Do płacenia 
tego podatku zobowiązani są konsu-
menci i użytkownicy dóbr powszech-
nego użytku, czyli my wszyscy. 
Jest on nakładany w odpowiednich 
procentach do wartości towarów, 
materiałów, usług i innych dóbr przy 
ich zakupie. Jego zakres i wielkość 
ustala Sejm. Doliczanie, pobieranie 
i odprowadzanie do budżetu państwa 
tego podatku należy do obowiązków 
podmiotu, który towary sprzedaje.
 Pierwszym podmiotem sprzedają-
cym towar jest jego producent. Ale 
żeby wyprodukować towar producent 
musi zakupić surowce i inne towary 

lub usługi od in-
nego podmiotu. A 
tamten też dolicza 
do tych dóbr poda-
tek VAT. Aby więc 
nie obciążać pro-
duktu podatkiem 
VAT wielokrotnie 

oraz aby nie naliczać podatku od 
podatku sprzedający odlicza sobie 
(odejmuje)zapłacony podatek VAT 
od naliczonego i odprowadzonego do 
budżetu podatku VAT.
 Istnieją jednak podmioty gospo-
darcze nie objęte podatkiem VAT. Do 
nich należą rolnicy. Z tego powodu 
rolnicy nie mogą otrzymać zwrotu 
(odliczyć) zapłaconego przy zaku-
pie dóbr potrzebnych im w procesie 
produkcji podatku VAT. Ta sytuacja 
powoduje zwiększenie kosztów pro-
dukcji rolniczej. Płaconego podatku 
VAT przy zakupie dóbr zużytych w 
procesie produkcji rolnej jest sporo 
np:
– nawozów i środków chemicznej 

ochrony roślin,

– paliwa (płynnego, stałego),
– samochodów dostawczych,
– materiałów budowlanych,
– energii elektrycznej i gazu,
– usługi komunalne.
Aby tą sytuację wyprostować spra-
wiedliwie należałoby zrobić niewiele. 
Objąć rolników zasadami podatku 
VAT i ustalić stawkę "0" (zero) na 
sprzedawane produkty rolne. Objęcie 
podatkiem VAT rolnictwa, zamiast po-
zornie przysporzyć ciężarów (obowią-
zek składania deklaracji podatkowej, 
rejestracja w Urzędzie Skarbowym, 
posiadanie konta w banku) przynio-
słoby rolnikom korzyści, a obciążenia 
fiskalne zostałyby rozłożone jednako-
wo na poszczególne dziedziny gospo-
darki. Dzięki stawce zerowej produk-
ty rolne, żywność nie zdrożeją. Byłby 
to także jeden z elementów poprawy 
rentowności gospodarstwa rolnicze-
go, szeroko postulowany obecnie w 
różnych kręgach społecznych, a prze-
ciwdziałający postępującej zapaści 
materialnej wsi polskiej.

H. Latacz.

Nowości
gminnej biblioteki
Gminna Biblioteka w Brzostku za- 

prasza do korzystania ze swoich. 
Ostatnia księgozbiór wzbogaciła się 
m.in. o następujące pozycje:
- Kodeks Karny, Kodeks postę-
powania karnego, Kodeks karny 
wykonawczy według stanu prawnego 
na dzień 10 listopada 1998 r.
- Kodeks cywilny. Kodeks postę-
powania cywilnego stan prawny na 
dzień 15 sierpnia 1999 r.
- Podstawy Ekonomii, Najszewska 
Ewelina, Warszawa 1998. Pozycja kie-
rowana przede wszystkim do uczniów 
szkół ekonomicznych.
- Zachodniogalicyjskie groby bo-
haterów z lat wojny światowej 1914 
- 1915, Broch Rudolf, Hauptmann 
Hans, przekład Sznytka W. Tarnów 
1996. Jest to rodzaj przewodnika, 
informatora jak również kroniki do-
kumentacyjnej. W tym bogatym 
dziele nie pominięto szczegółowych 
informacji o cmentarzach wojskowych 
znajdujacych się na terenie Brzostku 
i w okolicy. Książka zawiera ważne 
informacje o trwałych pamiatkach 
wydarzeń historycznych w naszym 

kraju.
- Polegli w Galicji Zachodniej 1914-
1915 (1915), Drogomir Jerzy, Tarnów 
1999. Praca zawiera dane o poległych 
w Galicji Zachodniej i pochowanych 
na 400 cmentarzach wojennych. Jest to 
doskonałe uzupełnienie pozycji "Za-
chodniogalicyjskie groby bohaterów 
z lat wojny światowej 1914-1915".

Co, gdzie 
można przeczytać
W dobie coraz droższych czaso- 

pism wielu czytelników rezyg-
nuje z ich zakupu. W naszej gminie 
funkcjonuje kilka bibliotek, różnego 
typu, które prenumerują czasopisma. 
W tym i następnym numerze naszej 
gazety postaramy się przedstawić listę 
czasopism, z których skorzystać można 
w poszczególnych bibliotekach.
Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Brzostku prenumeruje 
następujące pozycje:
Gazeta Krakowska, Kobieta i Życie, 
Przyjaciółka, Przekrój, Płomyczek, 
Guliwer, Jestem, Przyroda Polska, Pa-
miętnik Literacki, Adwokat Domowy, 
Przewodnik Biblioteczny, Bibliote-
karz, Poradnik Bibliotekarza, Nowe 

Książki.
W bibliotece Zespołu Szkół 
Rolniczych w Kleciach, z któ-
rej zasobów, jak zapewniła nas Pani 
dyrektor H. Nowak, może skorzystać 
każdy, prenumerowane są:
Dziennik Ustaw, Dziennik Urzędowy 
Głównego Urzędu Statystycznego, 
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edu-
kacji, Dziennik Urzędowy Ministerstwa 
Finansów, Monitor Polski, COGITO, 
Biblioteka w szkole, Biologia w szkole, 
Geografia w szkole, Chemia w szkole, 
Języki obce w szkole, Fizyka w szkole, 
Matematyka, Polonistyka, Poradnik 
Bibliotekarza, Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze, Głos Nauczycielski, 
Szkoła Zawodowa, Uroda, 101 Porad 
Kobiety i Życia, Burda, Top Agrar 
Polska, Kwiaty, Farmer, Przysposo-
bienie Obronne, Służba Pracownicza, 
Wiadomości Historyczne, Mówią 
Wieki, Nowiny Rzeszowskie, PC Word 
Computer, Katecheta, Gazeta Szkolna, 
Wychowawca, Przegląd Oświatowy, 
Kwartalnik Edukacyjny, Lider, Cztery 
Kąty, Świat Nauki, Wiedza i Życie, 
Postępy Nauk Rolniczych, Rolnicze 
ABC, Problemy Integracji Rolnictwa, 
Nowoczesne Rolnictwo, Aura, Eko-
land, EKOŚWIAT.

M. Król
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

J. Nosal

ROZWIĄZANIE:
Wiadomości Brzosteckie 

nr 1/2000

Po wpisaniu w poziome rzędy nazwisk 
naszych radnych gminnych i powiatowych, 
w wyróżnionej pionowej kolumnie otrzy-
mamy hasło.
Dla przypomnienia drukujemy nazwiska 
radnych w porządku alfabetycznym.
Rada Powiatu: Bieniek, Chmura, Grzesia-
kowski, Przebięda.
Rada Gminy: Baran, Chajec, Czekaj, 
Dziadura, Gąsior, Grodzka, Grygiel, Kmie-
cik, Kolman, Pacana, Pietrucha, Ptaszek, 
Ramut, Raś, Skórska, Smagacz, Sobieraj, 
Stasiowski, Sudoł, Szczepkowicz, Wojna-
rowska, Zegarowski.
Rozwiązania krzyżówki wpisane do 
kuponu zamieszczonego pod diagra-
mem dostarczone do dnia 15 marca 
 2000 r. do Centrum Kultury i Czytelni-
ctwa w Brzostku wezmą udział w loso-
waniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 7: 
WESOŁYCH ŚWIĄT
Nagrody książkowe wylosowali:  
PAULINA ŁĄCKA z Brzostku,
JUSTYNA SKÓRSKA z Nawsia Brzoste-
ckiego. 
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Po wpisaniu w poziome rzędy nazw 
przedmiotów i zwierząt, w pogrubionej 
pionowej kolumnie otrzymasz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH
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Na co umieramy?
Wszystko się zmienia, także przyczy- 

ny śmierci. Przed wiekami były to 
najczęściej głód i choroby zakaźne. Naj-
sławniejszą i najbardziej zabójczą chorobą 
średniowieczą była "czarna śmierć" - dżu-
ma. Na jej skutek pomiędzy latami 1200 i 
1393 ludność Chin zmniejszyła się ze 123 
mln do 65 mln. Z czasem jedne choroby 
zanikały, inne nasilały się, jak syfilis, 
prawdopodobnie zawleczony do Europy 
z Ameryki przez żeglarzy Krzysztofa 
Kolumba, znany w 1495 r. we Francji i w 
Polsce, 2 lata później w Anglii, cholera, 
która w Europie pojawiła się w pierwszej 
połowie XIX w., ospa, tyfus czy grypa. Na 
tę ostatnią chorobę w latach 1918-1919 
zmarło około 20 mln osób. W Polsce pod-
czas epidemii grypy w 1971 r. było około 
25 tys. ofiar śmiertelnych. 
 Wraz z rewolucją przemysłową znana 
od tysiącleci gruźlica znalazła w brudnych 
i zatłoczonych miastach idealne warunki 
rozprzestrzeniania, na przykład już pod 
koniec XVII w. była przyczyną zgonu 
jednego na pięciu Londyńczyków. Lepsze 
warunki życia znacznie ograniczyły jej za-
sięg. Cholera, kiedyś wywołująca wielkie 
epidemie, występowała rzadziej po polep-
szeniu stanu wodociągów i kanalizacji.
 Pojawienie się antybiotyków, szczepio-
nek i postępy w opiece nad chorymi oraz 
ogólnie wyższy poziom życia znacznie 
ograniczyły występowanie chorób za-
kaźnych. Ostatnie zachorowania na ospę 
prawdziwą zanotowano w roku 1977 (w 
Polsce ostatnie przypadki zanotowano w 
1963 r.), w 1980 r. WHO ogłosiło świat 
wolnym od ospy. 
 Ludzie żyją coraz dłużej, ale "zbyt 
dobre" życie w krajach uprzemysłowio-
nych - nadmiar jedzenia, brak ruchu, 
zanieczyszczenie środowiska oraz rozwój 
przemysłu i komunikacji - ma swoją cenę, 
zatem coraz częściej chorują na choroby 
serca, nowotwory i doznają urazów. Jed-
nak przemiany cywilizacyjne niekiedy 
dają dobre efekty. Może się wydać dziwne, 
ale, jak wykazują badania, zmiana ustroju 
w Polsce doprowadziła do zmniejszenia 
umieralności na choroby układu krążenia, 
co przypisuje się zdrowszemu odżywianiu. 
Coraz więcej jest za to śmiertelnych wy-
padków samochodowych.

P.W.

O alkoholu znanym w neolicie,  
może nawet w paleolicie, a więc 

przed wieloma tysiącami lat, mówią 
najstarsze dokumenty, dzieła litera-
ckie, kodeksy praw. Na ich podstawie 
można wyodrębnić cztery podstawo-
we funkcje alkoholu:
– fizjologiczne: odżywcze, trawien-

ne, energetyczne, przeciwbólowe, 
– psychologiczne: usuwające lęki, 

rozładowujące napięcia, dodające 
odwagi, pobudzające wiarę w sie-
bie i w odniesienie sukcesu, 

– ekonomiczne: zapewniające rów-
nowagę rynkową, stanowiące 
źródła dochodów państwa jak i 
sposób uzależnienia gospodarcze-
go, 

– polityczne: alkohol może być 
instrumentem władzy, służyć do 
walki politycznej, być metodą 
manipulowania społecznościami 
i narodami, środkiem niszczenia 
przeciwników politycznych.

W różnych okresach historii rozma-
ite funkcje alkoholu wybijały się na 
plan pierwszy. W społeczeństwach 
pierwotnych alkohol pełnił głównie 
role fizjologiczne i społeczne, w cza-
sach nowożytnych - ekonomiczne i 
polityczne.
 W społeczeństwach pierwotnych 
nie było przypadków indywidualne-
go picia. Była to zawsze czynność 
społeczna, ułatwiająca kontrolę spo-
łeczną. Picie indywidualne pojawiło 
się znacznie później.
 Już w czwartym i trzecim tysiąc-
leciu p.n.e. w Mezopotamii i Egipcie 
najbardziej rozpowszechnionymi 
napojami było piwo i wino. Te same 
alkohole w trzecim tysiącleciu p.n.e. 
spożywane były również w Chinach. 
W okresie panowania Grecji i Rzymu 
w krajach basenu morza śródziem-
nego spożywano głównie wino. W 
związku z popularnością winorośli 
w średniowieczu napój ten opanował 
cały kontynent.
 Wynalazek destylacji alkoholu 
niektórzy przypisują Chińczykom 
(na kilkaset lat p.n.e.), inni Arabom 
(pomiędzy VIII a X wiekiem n.e.). 
Faktem jest, że destylacja alkoholu 

Społeczna historia alkoholu
upowszechniła się we Włoszech i 
innych krajach europejskich dopie-
ro w XI wieku. Pierwsze alkohole 
destylowane służyły celom medycz-
nym, a ich funkcja konsumpcyjna 
zaczęła pojawiać się później, w 
miarę zwiększania się podaży. W 
XVIII wieku opanowano technolo-
gię produkcji wódki z ziemniaków i 
zastosowano wysokowydajne urzą-
dzenia, co wzmogło produkcję i 
wzrost spożycia. Wiek XIX to okres 
największego rozpicia społeczeństw! 
Plaga pijaństwa przetoczyła się przez 
całą Europę wraz z wielką rewolucją 
przemysłową, a w Polsce apogeum 
osiągnęła w czasach propinacji, w 
latach czterdziestych i pięćdziesiątych 
dziewiętnastego wieku.
 Równolegle ze wzrostem spożycia 
zwiększyła się liczba ograniczeń i 
zakazów dotyczących alkoholu. Już 
2000 lat p.n.e. wydano zakaz picia 
alkoholu w armii egipskiej. Stało się 
to po przegranej bitwie, przed którą 
cała armia upiła się. Coraz częściej 
zaczęto dostrzegać społeczne skutki 
picia, Znalazło to wyraz w kodeksach 
prawnych i w piśmiennictwie. Platon 
w swoim "Mędrcu" zalecał abstynen-
cję do 18 roku życia, a wstrzemięźli-
wość - do 30 lat. Zalecał też całkowitą 
abstynencję dla pewnych kategorii 
obywateli i zawodów (aparat władzy, 
sędziowie).Uważał, że picie nieroz-
cieńczonego wina jest przejawem bar-
barzyństwa. Coraz częściej alkohol 
zaczęto wykorzystywać jako środek 
walki politycznej. Już w VII wieku 
p.n.e. okupujący Persję Scytowie, 
którzy upili się, zostali wybici do 
nogi podczas pijackiej uczty. "Woda 
ognista" ułatwiała białym osadnikom 
rozprawienie się z Indianami. W cza-
sie ostatniej wojny polityka Hitlera 
zmierzała do złamania ducha oporu 
społeczeństwa polskiego przez roz-
picie go. Spirytusem płacono nawet 
za dostawy obowiązkowe rolników. 
Podobną politykę prowadzili Niemcy 
na okupowanej Ukrainie, a totalitarne 
władze sowieckie - na całym obszarze 
swych wpływów.

M. Leja
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Bank
Spółdzielczy

Rzemiosła
w Krakowie Oddział w Brzostku

„W Twoich stronach, po Twojej stronie”

O NASZYM BANKU
		Na krakowskim rynku usług bankowych 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła istnieje od 20 
lat. Przez ten czas osiągnął pozycję jed-
nego z najsilniejszych kapitałowo banków 
spółdzielczych w Polsce. Potwierdzają to 
pierwsze miejsca jakie zajmuje w obiek-
tywnych rankingach banków spółdzielczych 
publikowanych w prasie branżowej. BSR 
zawsze spełniał i spełnia wymogi bezpie-
czeństwa stawiane przez Narodowy Bank 
Polski. Osiągane wskaźniki wypłacalności 
i płynności świadczą o dobrych efektach 
strategii rozwoju Banku.

		Misję Banku wyraża motto:
"W Twoich stronach,
	ponieważ Bank zawsze stanowi cząstkę 
lokalnej społeczności i z nią wiąże swój roz-
wój
po Twojej stronie"
	ponieważ do sukcesu prowadzi part-
nerstwo i zaufanie, a miarą rozwiązań jest 
zawsze satysfakcja Klientów.

PROPONUJEMY
		Bogatą ofertę kredytów:

- dla podmiotów gospodarczych
- dla jednostek budżetowych
- dla klientów indywidualnych
- kredyty preferencyjne dla rolnictwa

		Gamę wkładów oszczędnościo-
wych i lokat:
- krótkoterminowych
- terminowych
- lokata "EKSTRA"
- lokata "DOPŁATA"

		Pakiet usług bankowych i inne
O KTÓRYCH SZERZEJ

NAPISZEMY W NASTĘPNYCH 
WYDANIACH W. B.

Przepraszam Pana Stanisława Gajdę za to, że w dniu 5 paź-
dziernika 1999 r. obraziłam go w miejscu publicznym.

Krystyna Ondyczy

OGŁOSZENIE
Osoby zainteresowane założeniem w Brzostku 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym proszone są o zgłaszanie się w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzostku do 
Pani Marii Kurcz lub w Urzędzie Gminy w Brzostku 
do Pana Jana Króla.
 Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, 
niedochodową i samopomocową, której celem jest 
działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upo-
śledzeniem umysłowym, tworzenie warunków prze-
strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie 
ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym 
oraz organizowanie różnych form pomocy i wspie-
ranie ich rodzin.
 Członkami stowarzyszenia mogą być rodzice osób 
z upośledzeniem umysłowym, członkowie ich rodzin, 
opiekunowie prawni, przyjaciele oraz profesjonaliści 
zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Konkurs
na zbiórkę makulatury
Urząd Gminy w Brzostku informuje, że został roz-
strzygnięty konkurs na zbiórkę makulatury, który był 
organizowany przez Związek Gmin "Wisłoka" i Urząd 
Miasta w Jaśle.
 Do konkursu, który trwał od września do listopada 
1999 roku przystąpiło tylko trzy szkoły z terenu na-
szej gminy: Szkoła Podstawowa w Brzostku, Szkoła 
Podstawowa w Nawsiu Brzosteckim oraz Gimnazjum 
w Brzostku. Za udział w konkursie szkoły otrzymały 
nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Brzostek.
 Za zdobycie I miejsca Szkoła Podstawowa w Brzostku 
otrzymała nagrodę w postaci drukarki atramentowej za 
kwotę 691 zł.
 II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Nawsiu 
Brzosteckim, która otrzymała nagrody książkowe za 
kwotę 263 zł.
 III miejsce zdobyło Gimnazjum w Brzostku i otrzy-
mało nagrodę w postaci książek za kwotę 186 zł.
 W dniu 8 lutego 2000 r. zostały wręczone nagrody 
Dyrektorom Szkół oraz ogłoszono kolejny konkurs na 
zbiórkę makulatury, tym razem pod patronatem Wójta 
Gminy Brzostek.
 Do czynnego udziału w konkursie zaproszono wszyst-
kie szkoły z terenu gminy Brzostek.
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Mi e s z k a ń c y 
Brzostku i okolic 

w dniu 9 stycznia zna-
leźli czas na obejrzenie 
jasełek, wystawionych 
w Domu Kultury przez 
młodzież z Zespołu 
Szkół Rolniczych im. 
Jana Pawła II w Brzost-
ku. Nad całością tego 
pamiętnego wydarze-
nia czuwał ks. Dariusz 
Miąsik przy współpra-
cy z p. M. Wójcikiem 
- operatorem światła, 
p. P. Batyckim, który 
odpowiadał za efekty 
dźwiękowe i z kol. Syl-
wią Krajewską, która 
wykonała oryginalne 
stroje. W przedstawieniu gościn-
nie wystąpili uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Brzostku i scho-
la parafialna. Swoją obecnością 
zaszczycili nas ks. proboszcz Cz. 
Szewczyk, p. H. Nowak- dyrektor 
Szkoły Rolniczej oraz p wójt L. 
Bieniek wraz z radnymi.
 Od godziny 13.00 za kulisami 
panowała gorąca, wręcz "pełna 
wrzątku atmosfera". Z ogromnym 
zaangażowaniem "szlifowaliśmy" 
swoje role, by jak najwierniej od-
zwierciedlić granych przez siebie 
bohaterów. Każdy z nas pragnął 
pokazać się od jak najlepszej stro-
ny. Jeszcze ostatnie wskazówki 
reżysera i zaczęło się. Od występu 
dzieliło nas tylko słowo wstępne ks. 
Dariusza, które dodało nam niedo-
świadczonym a przede wszystkim 
stremowanym aktorom otuchy i 

energii do podboju teatralnego 
świata. Kiedy usłyszeliśmy brawa 
zebranej tak licznie publiczności 
poczuliśmy się pewniej i wiedzieli-
śmy już, że gdy kurtyna "pójdzie" w 
górę musimy dać z siebie wszystko. 
Również ks. Dariusz (nie zważając 
na galowy strój) dawał z siebie 
wszystko przy zmianie scenografii, 
wykazując się przy tym nie lada 
odwagą.
 Sztuka była podzielona na cztery 
odsłony. Przerwy między scenami 
uświetniły kolędy grane przez or-
kiestrę dętą z Żurowej. Punktem 
kulminacyjnym spektaklu była 
szopka betlejemska i odśpiewana 
wraz z publicznością piosenka pt. 
"Przekażcie sobie znak pokoju".
 Trud, jaki włożyliśmy w przy-
gotowanie misterium został wy-
nagrodzony gromkimi brawami 

"Przekażcie sobie znak pokoju..."

i hojnością Brzostowian, którzy 
ofiarowali symboliczny grosik. 
Pieniądze te będą przeznaczone na 
wycieczkę dla wykonawców i twór-
ców jasełek. Ks. proboszcz złożył 
na ręce reżysera dla całego zespołu 
podziękowanie oraz gratulacje 
wraz ze słodkim upominkiem.
 Należy dodać, że przedstawienie 
zostało uwiecznione na kasecie 
video przez p. S. Synowieckiego 
oraz zdjęciami wykonanymi przez 
ks. J. Półchłopka.
 To, co miało miejsce 9 stycznia 
dało wyraz z jednej strony wiel-
kiemu zainteresowaniu mieszkań-
ców, z drugiej zaś głębokiemu 
zaangażowaniu młodzieży. Jest to 
kolejny dowód na to, że niesłuszne 
są negatywne oceny skierowane do 
całego młodego pokolenia.

Paulina Łącka


