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PISMO TOWARZYSTWA MILOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ I RADY GMINY W BRZOSTKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY W BRZOSTKU PRYWATYZACJA BLOKÓW
Analizując wydatki budżetu gminy dostrzegamy pozycję
ZA OKRES OD POCZĄTKU BIEŻĄCEGO ROKU

W roku bieżącym odbyły się dwie sesje Rady Gminy.
Pracowały także Komisje stałe Rady, które opiniowały projekty uchwał podejmowanych na sesjach.
Na sesji styczniowej Rada przyjęła sprawozdanie Zarządu Gminy z przebiegu wyborów sołtysów i rad sołeckich
w gminie.
Rada podjęła szereg uchwał między innymi uchwałę
w sprawie nadania herbu gminie Brzostek. Przyjęty herb
jest uzasadniony historycznie i przedstawia na niebieskim
tle klucz i miecz. Rękojeść miecza ma kolor złoty, a klucz
i brzeszczot miecza są srebrne. Instytucje i organizacje
społeczne wprowadzają zmianę herbu na sztandarach, pieczątkach i znakach na własny koszt do końca 1993 roku.
Na sesji tej Rada rozpatrzyła
wniosek Rady Sołeckiej w Brzostku w sprawie zmiany statutu sołectwa Brzostek. W wyniku przeprowadzonej dyskusji zaproponowany
projekt statutu z poprawkami został
przyjęty dla wszystkich sołectw w
gminie Brzostek.
Rada podjęła także uchwałę o
obniżeniu stawki podatku drogowego od ciągników i naczep, będących w użytkowaniu właścicieli gospodarstw rolnych do
25.000,- zł rocznie.
Kolejna sesja odbyła się w miesiącu lutym i była to sesja zamknięta (zgodnie z wcześniejszym ustaleniem Rady
Gminy).
Obrady tej sesji dotyczyły głównie podatków i opłat lokalnych.
Zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańcy tutejszej gminy zostali zwolnieni z podatku od budynków mieszkalnych.
Obniżono także stawki podatku od nieruchomości t j. :
(dokończenie na str. 2.)

kilkuset milionów złotych na dotacje do utrzymania gospodarki Mieszkaniowej. Są tutaj wydatki na płace palaczy, wywóz
śmieci, remonty, koszty ogrzewania, energię elektryczną.
Aby zaoszczędzić te pieniądze, a jednocześnie wciągnąć
samych mieszkańców bloków do oszczędności, samorząd
przymierza się do prywatyzacji mieszkań.
Zgodnie z przepisami wyceną mieszkań zajmą się biegli sądowi (wycena odbywa się według metody kosztów odtworzenia minus amortyzacja). Spłaty mogą być rozłożone na raty.
Lokatorzy mają prawo pierwokupu. Jeżeli nie wyrażą zainteresowania nabyciem mieszkania, zostanie on wystawiony na
przetarg. Uzyskawszy status właścicieli, mieszkańcy utworzą
swoją organizację (komitet blokowy), który będzie zajmować
się problemem utrzymania i eksploatacji mieszkań. Mieszkaniami własnościowymi będzie można swobodnie obracać
na rynku - sprzedawać, kupować, zamieniać. Zniknie w ten
sposób przywiązanie danej rodziny do mieszkania służbowego - bardzo duża przeszkoda przy przenoszeniu się w inne
miejsce np. w poszukiwaniu ‘pracy.
W pierwszej kolejności do prywatyzacji zostaną przeznaczone mieszkania na ulicy Gryglewskiego. Decyzją wojewody
mają one już status mieszkań komunalnych.
Jak mówią mieszkańcy Brzostka, zniknie regionalny konflikt wynikający z podziału na obywateli zwykłych i uprzywilejowanych. Powinno to sprzyjać integracji społeczeństwa.
Samorząd zaoszczędzi też znaczne pieniądze przeznaczone
na dotacje mieszkaniowe.
(wisz)

SŁODKA FABRYKA NA WŁASNOŚĆ GMIMY ?

Rada Gminy w Brzostku wystąpiła do wojewody tarnowskiego o komunalizację zakładu cukierniczego LIWOCZ.
Zakład ten do tej pory praktycznie zapewniał tylko miejsca
pracy dla pewnej grupy mieszkańców naszej gminy (szczególnie kobiet). Podatki były odprowadzane do sąsiedniego
województwa, jako, że organem założycielskim tego przedsiębiorstwa jest wojewoda krośnieński.
Rada Gminy pragnie przejąć zakład od skarbu państwa.
Zakład ten należy włączyć w system gospodarczy gminy
i powiązać go z istniejącym już tutaj potencjałem. ZPC LIWOCZ mogą np. zagospodarować znaczne ilości zagęszczonego mleka z terenu gminy używanego do produkcji
masy cukierniczej. Można zakład powiązać   kooperacją z
piekarnią GS - u, która ma wolne moce produkcyjne - np. do
wypieku pieczywa cukierniczego. Dywidendę, czyli część
podatku należnych właścicielowi, samorząd pragnie przeznaczyć na rozwój fabryki.
(dokończenie na str.2.)

GMINA BRZOSTEK W STATYSTYCE NA DZIEŃ
1 STYCZNIA 1991r.

Powierzchnia ogólna
Ludność gminy

- 12.234 ha
- 12.772 osoby

Sołectwo

Powierzchnia
w ha
322
717
517
384
503
825
735
941
487
352
1.181
785
398
719
1.238
417
899
523
285

Bączałka
Brzostek
Bukowa
Głobikówka
Grudna Dolna
Grudna Górna
Gorzejowa
Januszkowice
Klecie
Kamienica Dolna
Kamienica Górna
Nawsie Brzosteckie
Opacionka
Przeczyca
Siedliska Bogusz
Skurowa
Smarżowa
Wola Brzostecka
Zawadka Brzostecka

  Ludność
270
1.860
596
229
431
607
791
866
587
506
839
1.030
428
690
1.098
437
707
486
314

(eg)

SYTUACJA H ZAKŁADACH PRACY M BRZOSTKU

Recesja gospodarcza dała się mocno we znaki brzosteckim zakładom. Spadło zainteresowanie zakupem towarów, materiałów, usługami. W dalszym ciągu kredyt jest wysoko oprocentowany.
Najbardziej powyższa sytuacja dała się we znaki Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Znacznie podniosły się
ceny nawozów i środków produkcji rolnej. Rolnicy nie mają
pieniędzy na wiosenne zakupy. Gminna Spółdzielnia wycofuje się więc z handlu towarami masowymi, których sprzedaż w tych warunkach jest zupełnie nieopłacalna. Sklepy
prywatne powstają jak grzyby po deszczu, stwarzając konkurencję spółdzielczemu handlowi. Jak mówią mieszkańcy
Brzostku podobno największą konkurencję stanowią: właściciel PEWEXU l DELIKATESÓW Pan Jacek NOWAK oraz
DELIKATESY i CUKIERNIA Państwa GOLCÓW.
Jesteśmy świadkami kolejnej bitwy o handel i klienta. Zobaczymy kto ją wygra.
Konkurencja dla nas klientów jest bardzo potrzebna. Już
widać inne podejście do kupującego, zachęcające reklamy,
wybór towarów, różnice w cenach.
Aż trudno się połapać, gdzie najtaniej...
Jak wygląda sytuacja w innych zakładach podaje poniższa tabelka. Szczególnie o kondycji przedsiębiorstw
świadczy wysokość zarobków.
ZPC
LIWOCZ SKR
Zakład
przeds. sp-nia
państw.

SBW
sp-nia

Liczba
pracow.

112

159

118

GS
sp-nia

108

średni
zarobek
800. tyś. 548 tyś. 1.000 tyś. 504 tyś.
za m-c
XII

RSP
KLECIE
sp-nia

37
480 tyś.

(ab)
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(dokończenie ze str. 1.)

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI...

1. od budynków związanych z działalnością gospodarczą z
15.000,- zł na 8.000,- zł rocznie od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2. od pozostałych budynków z 5.000,- zł na 2.000,- zł rocznie od 1
m2 powierzchni użytkowej,
3. od budowli z 5% do 2% ich wartości,
4. od m2 powierzchni gruntów;
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi z 500,-zł na
300,- zł rocznie,
b/ pozostałych gruntów: z 50,-zł na 25,-zł za m2 rocznie (dotyczy
właścicieli działek do 1 ha).
Wysokość podatku od posiadania psów nie została zmieniona. Zgodnie z ustawą podatek ten płacą w wysokości 40.000,- zł
rocznie nierolnlcy od każdego psa. Natomiast rolnicy nie płacą
tego podatku od dwóch psów, płacą natomiast od każdego następnego psa. Poboru podatku dokonują sołtysi wsi, którzy także
sporządzają wykazy podatników.
Rada ustaliła także opłatę administracyjną za sporządzanie
testamentu w wysokości 50.000,- zł na miejscu w Urzędzie Gminy
oraz 100.000,- zł u testatora.
Ustalone zostało wynagrodzenie dla sołtysów za wydawania
świadectw miejsca pochodzenia zwierząt w wysokości 50% od zainkasowanych kwot od posiadaczy zwierząt, prowizja dla sołtysów
za pobór podatków w wysokości 2,2% od zainkasowanych kwot
oraz miesięczny ryczałt za wykonywanie zadań statutowych w sołectwie w wysokości 100.000,- zł.
Środki na pokrycie tych kosztów będą zabezpieczone w budżecie
gminy.
Na sesji tej Rada dyskutowała nad prowizorium bu-żetowym
na 1991 rok. Zaproponowano, by na rzecz samorządów wiejskich
wydzielić środki z budżetu gminy (pochodzące z podatków odprowadzanych przez poszczególne sołectwa) do ich wyłącznej
dyspozycji. Rady sołeckie miałyby za zadanie pokrywać koszty
oświetlenia ulicznego, utrzymania domów ludowych, dróg wiejskich itp. Propozycja ta została przyjęta i uwzględniona w projekcie budżetu, który będzie przedmiotem debaty na najbliższej sesji
w miesiącu marcu.
Inspektor
Brzostek, 11.03.1991r.
d/s Rady Gniny
Elżbieta ŁUKASIK

(dokończenie ze str.1.)

SŁODKA FABRYKA...

Na terenie gminy jest wielu bezrobotnych, którym należy
stworzyć nowe miejsca pracy. Oczywiście wcześniej, czy później
musi dojść do prywatyzacji zakładu. Jest to bowiem najefektywniejsza forma gospodarowania. Samorząd docelowo pragnie
utworzyć spółkę z udziałem pracowników i mieszkańców, w której
zarezerwuje sobie pewien procent udziału.Pieniądze pochodzące
z prywatyzacji mają (zamiast do budżetu państwa) być przeznaczone na pokrycie kosztów telefonizacji gminy. Liczymy, że załoga
niechcąc dostać się w niepewne ręce (w przypadku sprzedaży zakładu prywatnemu inwestorowi) poprze starania samorządu brzosteckiego o jego komunalizację.
(Bap)

KOMPUTER M GMINIE

Na początku marca Urząd Gminy wzbogacił się o komputer,
środki na jego zakup (15 min zł) pochodziły z nadwyżki budżetowej
z ub.roku. Jest to mikrokomputer typu PLAT. Cały zestaw składa
się z monitora, komputera, drukarki typu LC 15 i stacji dysków.
Planuje aię także zakup tlx-u i podłączenie go do powyższego
zestawu. Komputer ma być wykorzystany przy naliczaniu podatków, ewidencji ludności, komunikacji i płacach. W tym celu zastały
zamówione odpowiednie programy komputerowe. Obecnie wytypowani pracownicy Urzędu Gminy szkolą się w obsłudze komputera. Zastosowanie nowoczesnej techniki obliczeniowej powinno
usprawnić funkcjonowanie Urzędu Gminy i ułatwić dostęp do informacji.
(WT)

ROZMOWA Z MGR INŻ. WIESŁAWEM STANASZKIEM - PRZEWODNICZĄCYM RADY GMINY W BRZOSTKU

WT - Proszę o kilka słów tytułem przedstawienia się Czytelnikom
„Wiadomości Brzosteckich”.
- Mam 29 lat. Urodziłem się na tzw. „terenie północnym” naszej
gminy w Smarżowej. Następnie z rodzicami przenieśliśmy się
do Brzostku. Tutaj chodziłem do szkoły podstawowej. Ukończyłem studia wyższe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Z zawodu jestem inżynierem i pracuję w Dębickich Zakładach
Opon Samochodowych.
WT - Na czym polega istota nowo pojętej samorządności w ramach której działa Rada Gminy.
- Obecnie ze słowem samorządność wiąże się rewolucja w świadomości społecznej. Dotychczas bowiem władza gminna musiała realizować wszystkie zarządzenia płynące „z góry” władz
centralnych. Teraz samorządność to wzięcie spraw w swoje
ręce. Innymi słowy gminy otrzymały osobowość prawną i uzyskały dużą samodzielność. Samodzielność podlega ochronie
prawnej i organy władzy państwowej w wewnętrzne sprawy
danej gminy, ingerować nie mogą.
WT - Czy to znaczy, że Polska będzie się składać z dwóch tysięcy „Rzeczypospolitych Gminnych”?
- Oczywiście. W systemach demokratycznych państwo rozumie
się jako federację lokalnych samorządów. Wynika to z naturalnego porządku rzeczy. Na codzień bowiem sprawy lokalne
mają dla społeczności większe znaczenie niż problemy ogólnokrajowe. Samorządność ma wyzwolić inicjatywę społeczną i
spowodować aby, według słów prezydenta ludzie wzięli władzę
i odpowiedzialność w swoje ręce.
WT - To piękne słowa, lecz władza realna musi mieć za sobą
prawo i pieniądze.
- Nowe ustawodawstwo państwowe reguluje te sprawy. Uchwalona w ubiegłym roku ustawa o samorządzie terytorialnym
nakreśliła ramy prawne funkcjonowania samorządów. Gmina
posiada osobowość prawną i swoje demokratycznie, wybrane
władze. Władzą uchwałodawczą jest Rada Gminy. Instytucją
wykonawczą jest Zarząd Gminy.
WT - Na ile samorządność będzie dotyczyła sołectw?
- Uważam, że prawdziwa samorządność nie może kończyć się
na szczeblu gmin. W statucie sołectw przekazaliśmy część
kompetencji Rady na samorząd wiejski, sołtysa. Chodzi o pełną
samorządność wiosek, czyli: „nic o nas bez nas”.
WT -Znowu jednak powraca pytanie o sprawy finansowe.
- Oczywiście, niewiele znaczy władza bez środków finansowych.
Dlatego po długich debatach na sesji budżetowej RG ustalono,
aby budżet podzielić na dwie części: - środki na pokrycie wydatków gminnych i środki do dyspozycji sołectw. Po obliczeniach
okazało się także, że środki przeznaczone dla poszczególnych
sołectw pokrywają się z płaconym podatkiem rolnym. Jest to
bardzo ważne, gdyż cały zebrany przez sołtysa podatek rolny
będzie do dyspozycji mieszkańców wioski. Do uregulowania
jest także sprawa mienia komunalnego. Dotyczy to dawnej własności gromadzkiej (lasów, pastwisk, itp.) po wojnie odebranej
sołectwom. Na terenie Brzostka sprawa dotyczy dawnego mienia miejskiego. Jest to poważny problem i może się wiązać z
dużymi komplikacjami natury prawnej. Wymienione czynniki tj.:
prawo, środki finansowe, regulacje majątkowe, tworzą podstawę samorządności. Niezmiernie ważnym czynnikiem jest też
ludzkie zaangażowanie.
WT - Jak globalnie wygląda budżet gminy, co jest źródłem dochodów?
- Budżet gminy jest określony na ok. 6 mld zł, 4 mld pochodzi z
dotacji państwowej, 1 mld to podatek gruntowy i 1 mld to inne
podatki.
WT - Czyli jesteśmy na garnuszku państwowym.
- Tak i dlatego należy szukać oszczędności i nowych źródeł dochodów.
WT - Gdzie więc można zaoszczędzić, czy planowane jest nałożenie nowych lub wyższych podatków?
- Wiadome jest, że nie można „śrubować” podatków, ponieważ
niszczy to przedsiębiorczość. Dlatego został zniesiony podatek
od nieruchomości na wioskach i zmniejszony podatek drogowy
od pojazdów rolniczych. Zmniejszony został także ustawowy

podatek od lokali prowadzących działalność handlowo-gospodarczą z 15 tyś. zł do 8 tyś,zł. Poprawę sytuacji widzę głównie
w oszczędnościach np.dotacje do mieszkań komunalnych w
blokach wynoszą ok. 400 mln zł, a przez prywatyzację możnaby się pozbyć tego obciążenia. Taki projekt został wstępnie
przygotowany. Poważnym obciążeniem dla budżetu są. przedszkola, ok.1,2 mld zł, np.z obliczeń wynika, ze koszt utrzymania
jednego dziecka w przedszkolu wynosi 600 tyś.zł miesięcznie.
Nie chodzi o robienie oszczędności na dzieciach, ale należy
dokładnie przeanalizować tę sprawę.
WT - Jak w takiej sytuacji będzie wyglądać kwestia budowy
przedszkola w Brzostku?
- Budowa została rozpoczęta,lecz na dziś wiadomo, że niecelowe i nieekonomiczne jest kontynuowanie tej inwestycji, jako
przedszkola. Uważam, że powinno się rozpoczętą budowę
przeznaczyć na sprzedaż lub do zagospodarowania przez
fundację charytatywną, względnie prywatnego inwestora. Ta
inwestycja bowiem zdecydowanie przerasta możliwości naszego budżetu. Chcę także zwrócić uwagę na kwestię dróg. Tylko
drogi o charakterze gminnym będą utrzymywane przez gminę.
Zaś drogi lokalne będą utrzymywane przez poszczególne sołectwa ze środków oddanych do ich dyspozycji.
WT - „Jak cię widzą, tak cię piszą” - mówi przysłowie - czyli inaczej mówiąc sprawa czystości na terenie Brzostka i gminy.
- Pierwotnie planowano zakup kontenerów dla całej gminy, To
okazało się jednak zbyt kosztowne i sprawa utknęła w miejscu. Myślę, że tę kwestię można rozwiązać nie tyle poprzez
inwestycje i zakupy, co poprzez lepszą organizację pracy służb
komunalnych.
WT - Czy są plany dotyczące odpowiedniej zabudowy rynku?
- Nowo powstałe na rynku punkty handlowe mają pozwolenie na
funkcjonowanie tylko przez 3 lata. Istnieją 2 projekty na budowę pawilonów handlowych w rejonie remizy strażackiej oraz
wzdłuż ul.Wąskiej, spełniające handlowe i architektoniczne wymogi.
WT - Czy prócz handlu rozwijają się inne sfery działalności gospodarczej. Na ile RG inicjuje takie działania?
- Jednym z głównych celów naszej działalności jest dążenie do
rozwoju gospodarczego naszej gminy. Tym bardziej, że rośnie
bezrobocie. Zaczęliśmy od zbilansowania lokalnych możliwości
naszej gminy. Istnieją bowiem niewykorzystane obiekty np.baza magazynowa GS-u, czy nowa hala przy RZBW. Spółdzielnie
te przesłały do RG oferty gospodarcze z dokumentacją i oczekują odpowiedniego inwestora. Ponadto GS przymierza się do
zamknięcia rozlewni i utworzenia lokalnej mleczarni. Robimy
takie przymiarki do komunalizacji ZC LIWOCZ. Polegałoby to
na tym, że organem założycielskim zakładu byłby Zarząd Gminy, a zakład stałby się własnością gminy. Wtedy byłaby szansa
powiązania go z gospodarką naszego terenu. Zakład ten jest
przeznaczony do prywatyzacji, więc nie można dopuścić,aby
zyski z tego tytułu odpłynęły do skarbu państwa.
WT - Na ile jest to w sferze projektów, a na ile w sferze konkretnych działań?
- Zostały już przesłane do wojewody oficjalne pisma i dokumenty uzasadniające komunalizację. Były także przeprowadzone
wstępne rozmowy z przedstawicielami załogi.
WT - Czy Rada Gminy interesuje się sprawami rolnictwa?
- Rada rozpoczęła prace nad stworzeniem planu rozwoju rolnictwa na terenie gminy. Jest to bardzo ważny problem,gdyż gmina ma charakter rolniczy,a wiadomo, jak ciężka jest sytuacja
w rolnictwie.Bezpośrednio sprawami rolnictwa zajmuje się komisja rolnictwa i rozwoju gospodarczego RG. Skład tej komisji
został powiększony o przedstawicieli miejscowych sp-ni,ODRu,organizacji skupiających rolników i autentycznych gospodarzy.Chodzi oto aby szerokie gremium fachowców,działaczy i
praktyków opracowało program najbardziej optymalny. Aktualnie z tą komisją jest związane ok.12 osób. Liczę na konkretne
efekty prac tej komisji.
WT - Czy widmo odgórnie sterowanej farmeryzacji może być zagrożeniem dla rolników naszej gminy?
(dokończenie na str. 5.)
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DOCHODY GMIN

Aby gmina mogła należycie realizować zadania na nią nałożone, potrzebne są odpowiednie środki finansowe. Ich wysokość
w stosunku do potrzeb jest miernikiem zamożności.
O pozycji gminy świadczy nie tyle zakres przyznanych jej kompetencji, co wysokość środków w jej budżecie.
Skąd biorą się pieniądze w budżecie gminy?
Zasady gospodarki finansowej określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz przepisy prawa budżetowego.
14 grudnia 1990 roku uchwalona została przez Sejm ustawa
o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991
roku.
Wymienione są w niej następujące źródła dochodów budżetów
gmin:
A. Dochody własne
- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z majątku komunalnego,
- udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa.
B. Subwencje ogóle
- na zadania własne,
- na podstawowe wydatki bieżące,
- na wydatki inwestycyjne,
- subwencja wyrównawcza.
C. Dotacje i nadwyżki.
D. Pożyczki, kredyty, emisja papierów wartościowych.
Dochody własne.
W całości do kas gminnych wpływają następujące należności
jako podatki lokalne: podatek rolny, od nieruchomości, drogowy,
od spadków i darowizn, od posiadanych psów, opłaty skarbowe,
administracyjne. Do tej grupy należą też dochody uzyskiwane
z majątku, który jest własnością gminy, np. z tytułu sprzedaży,
wynajmu, bądź dzierżawy. Dochodami gmin są udziały w podatkach:
1. 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy,
2. 30% wpływów z podatku od płac oraz podatków od wynagrodzeń i wyrównawczego,
3. 50% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Subwencje.
Większość samorządów ma za mało środków finansowych i nie
może się obyć bez zasilenia z kasy ogólnopaństwowej.
Subwencja dla danej gminy jest naliczana przez Ministra Finansów. Jest ona przeznaczona na oświatę i wychowanie, administrację, kulturę i sztukę, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną, ochronę środowiska i inne działy. Wysokość subwencji zależy
od liczby mieszkańców i jest ustalona niezależnie od dochodów
własnych. Ma to zachęcić samorząd do tworzenia maksymalnie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości własnej i
mieszkańców gminy.
Przewidziano też tzw. subwencją wyrównawczą, mającą na celu
ograniczenie dysproporcji między dochodami gmin biednych
i bogatych. Jej wysokość zależy od poziomu dochodów gmin
na jednego mieszkańca. Subwencję ogólną gminy otrzymywać
będą w ratach miesięcznych.
Dotacje i nadwyżki.
W tej grupie są;
- nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych gminy, czynów społecznych oraz zadań z zakresu
ochrony środowiska,
- wpływy z samoopodatkowanła się mieszkańców (np. na budowę szkoły, gazociągów),
- środki przekazane z innych państwowych funduszy celowych.
Podziału ewentualnych dotacji na wskazane cele dokonuje Minister Finansów w porozumieniu z ogólnopolską reprezentacją
gmin.
Pożyczki i kredyty.
Ustawa o dochodach gmin przewiduje możliwość zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie wydatków. Stan zadłużenia
nie może przekroczyć w pierwszym półroczu 8% planowanych
rocznych wydatków z budżetu gminy i 4% w drugim półroczu.
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Gminy mają też prawo do emisji papierów wartościowych. W obu
wymienionych działaniach gminy podlegają nadzorowi ze strony
regionalnych izb obrachunkowych.
Uchwalona ustawa ma charakter przejściowy. Sejm zobowiązał Radę Ministrów do przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 1991r. projektu stałego ustawowego uregulowania dochodów
i gospodarki finansowej gmin. To uregulowanie mieć już będzie
charakter docelowy, a przy jego opracowaniu uwzględnione zostaną doświadczenia wynikające z funkcjonowania obecnej ustawy.
Mając określone wpływy finansowe Rada Gminy uchwala na
sesji budżet gminy. Jest on rocznym planem dochodów i wydatków na wskazane w nim cele i zadania gminne.
Rada Gminy w Brzostku przy opracowaniu budżetu na rok
1991 postanowiła zwiększyć środki finansowe do dyspozycji poszczególnych sołectw.Ustalono wydatki o charakterze ogólnogminnym i zarezerwowano na nie odpowiednie kwoty. Pozostałe
środki finansowe postanowiono rozdzielić na poszczególne sołectwa. Kryterium otrzymanych pieniędzy jest procentowy udział
powierzchni i liczby mieszkańców danego sołectwa do ogólnej
powierzchni i liczby mieszkańców, środki te pokrywają się praktycznie z wpłatami z podatku rolnego z danego sołectwa. Samorząd wiejski na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy
„Statutu sołectwa” ma do spełnienia wiele zadań na rzecz zaspokojenia wspólnych potrzeb. Musi też mieć odpowiednie środki
finansowe. Oprócz powyższych środków sołectwo może przejąć
na siebie realizację inwestycji o charakterze ogólnogminnym. W
takiej sytuacji przekazuje się mu środki z budżetu gminy w wysokości planowanych wydatków na ten cel. Odbioru Inwestycji po
realizacji dokonuje Zarząd Gminy. Jeżeli sołectwo przy realizacji
zleconego zadania inwestycyjnego zaoszczędzi środki finansowe, to przechodzą one do dyspozycji mieszkańców tego sołectwa.
(LAT)

BEZROBOCIE

W Rejonowym Biurze Pracy w Dębicy zarejestrowanych jest
334 bezrobotnych z terenu gminy Brzostek. W tym 151 kobiet
i 183 mężczyzn. Z samego Brzostka zanotowano 34 bezrobotnych. 59 osób posiada wykształcenie średnie, 160 zawodowe,
115 podstawowe. Przy pracach interwencyjnych zatrudnionych
jest 25 osób. Większość bezrobotnych to młodzi ludzie, którzy
po ukończeniu szkół nigdzie jeszcze nie pracowali. Pracownicy
miejscowych sp-ni są zbulwersowani „jak to możliwe, aby zasiłek
wypłacany dla bezrobotnych był wyższy, niż nasze miesięczne
wynagrodzenie?”. Należy bezwzględnie stworzyć front robót publicznych, bo tak naprawdę, to w Polsce jak i w naszej gminie
pracy nie brakuje. Wystarczy tylko trochę się rozglądnąć. Sam
ks. Dziekan brzostecki zatrudniłby napewno kilkudziesięciu bezrobotnych do uprzątnięcia cmentarza parafialnego. Przykłady
można mnożyć. Co prawda, coś w tym zakresie zaczęło się już
dziać. W chwili obecnej jedna brygada bezrobotnych pracuje
przy remoncie hotelu w GOSiR w Brzostku. Ale czy na tym koniec?
(Bap)

KOLEJNY KROK W DRODZE DO TELEFONIZACJI GMINY

Jak się dowiadujemy powstały następne społeczne komitety
telefonizacyJne: Opacionka, Januszkowice oraz Gorzejowa. W
obu komitetach zgłosiło się kilkudziesięciu mieszkańców zainteresowanych posiadaniem własnego telefonu. W budżecie gminy zarezerwowano 100 mln na pokrycie kosztów dokumentacji
telefonizacji gminy. Oczekujemy na kolejne inicjatywy w sołectwach.
Uważamy, że Urząd Gminy powinien wziąć na siebie koordynację w tworzeniu społecznych komitetów telefonizacyjnych.
Im szybciej powstaną w większości sołectw naszej gminy tym
szybciej będą efekty. Jak do tej pory, to zdecydowanych działań
ze strony Urzędu Gminy nie widać, a jest to przecież jeden z
podstawowych wymogów w drodze „do Europy”.
(amator)

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO M BRZOSTKU

Bank Spółdzielczy jest spółdzielną, która działa w oparciu
o Prawo Spółdzielcze i Prawo Bankowe, na podstawie statutu
zatwierdzonego przez Zebranie Przedstawicieli członków spółdzielni.
Obsługuje osoby fizyczne oraz jednostki gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej. W ramach tych czynności udziela
kredytów, gromadzi oszczędności oraz prowadzi rozliczenia pieniężne.
1. Działalność kredytowa.
BS udziela kredytów osobom prawnym i osobom fizycznym.
Warunkiem jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej tj. możliwości spłaty tego kredytu wraz z odsetkami i w
określonym terminie.
W celu zapewnienia zwrotu kredytu bank żąda zabezpiecza
prawnego w formie poręki osób materialnie odpowiedzialnych,
hipoteki, zastawu oraz cesji należności, w zależności od kwoty
udzielonego kredytu i możliwości płatniczych.
Oprocentowanie może być zróżnicowane w zależności od oceny
wiarygodności kredytobiorcy do spłaty i okresu, na jaki kredyt
jest przyznany. Stopa procentowa jest zmienna w zależności od
ustaleń Prezesa NBP oprocentowania kredytu refinansowego.
Obecnie Bank udziela kredytów ze spłatą do 1 roku - oprocentowanie wynosi 74% w stosunku rocznym i jest niższe od stosowanych przez inne Banki.
2. Różne forny oszczędzania.
- Wkład oszczędnościowy na każde żądanie, tzw. awista, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
- Wkład oszczędnościowy terminowy.
Wkład oszczędnościowy na każde żądanie może być podejmowany przez właściciela w kasach banków spółdzielczych, PKO
i urzędach pocztowych w całym kraju, w miesiącu lutym oprocentowany jest w wysokości 23%. Wkład terminowy jest wyżej
oprocentowany w zależności od okresu na jaki jest złożony pod
warunkiem dotrzymania tego terminu i tak: złożony na 3-miesiące - 66%, 6 miesięcy - 71%, 1 rok - 77%, oraz 2 lata i więcej
- 78%. Wkłady te są umiejscowione, to znaczy, że wypłata może
nastąpić tylko w tym Banku, który ją założył. Niedotrzymanie
zadeklarowanego okresu, pozbawia właściciela wyższego oprocentowania i wynosi tyle, co wkłady na każde żądanie.
Terminowe wkłady są oprocentowane według zmiennej stopy
procentowej i dopisywane po upływie zadeklarowanego okresu.
Za zobowiązania z tytułu wkładów oszczędnościowych odpowiada Bank Spółdzielczy, a i ponadto Skarb Państwa. Bank zapewnia właścicielowi książeczek oszczędnościowych zachowanie
tajemnicy posiadania wkładu, Jego wysokości, dokonywanych
wpłat i wypłat. Wypłat dokonuje się tylko do rąk właścicieli, chyba, że jest złożone upoważnienie lub pełnomocnictwo, takie upoważnienia wygasa z chwilą śmierci. Bank Spółdzielczy prowadzi tzw. zapis na wypadek śmierci posiadacza wkładu. W razie
śmierci właściciela książeczki oszczędnościowej, który nie złożył
zapisu jw. - wkład w żadnym wypadku nie przepada, a Jego wypłata dokonywana jest na rzecz spadkobierców na podstawie
odpowiednich dokumentów.
3. Rozliczenia pieniężne.
W celu prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych Bank Spółdzielczy prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe - ror Osoba zgłaszająca otwarcie takiego rachunku składa wniosek
- kartę wzorów podpisów oraz deklaruje odpowiednie wpłaty. Po
podjęciu decyzji o otwarciu rachunku Bank wydaje posiadaczowi „ror” książeczkę czekową. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do gromadzenia wpływów,a w szczególności
należności za dostawy produktów rolnych, wpłat gotówkowych,
przelewów wynagrodzeń i emerytur (rent) oraz innych dyspozycji
uznaniowych. Obciążenia „ror” mogą być z tytułu wypłat gotówki
na podstawie czeku, zapłaty czekiem, nabyte towary, usługi, zobowiązania podatkowe, wykonanie poleceń przelewu itp. Posiadacz „ror” może upoważnić Bank do dokonywania w jego imieniu
bezgotówkowych rozliczeń, np.spłaty kredytu, opłat za gaz, radio,
światło, telefon, ubezpieczenie itp.do wysokości posiadanych na
„ror” środków. O zmianie salda na rachunku Bank powiadamia
przesyłając wyciągi, środki oprocentowane są obecnie na 26%.
PREZES BS
Genowefa TOMASZEWSKA

REKRUTACJA

Zespół Szkół Rolniczych w Brzostku-Kleciach od miesiąca
lutego rozpoczął rekrutację do klas I na rok szkolny 1991/92.
Absolwenci szkół podstawowych z gminy Brzostek i gmin
ościennych mogą kształcić się w zawodzie rolnik w kilku specjalnościach. W macierzystej szkole w Kleciach przygotowanych
Jest 120 miejsc dla absolwentów klas VIII - w punkcie filialnym
w Dębicy 90 miejsc; 60 miejsc dla absolwentów szkół zasadniczych w tym 30 miejsc systemem kształcenia zaocznego. Nabór
prowadzony jest do następujących typół szkół;
- TECHNIKUM 5 - letnie - o kierunku ogólnotolnym,
- TECHNIKUM 3 - letnie - o kierunku ogólnorolnym
  stacjonarne i zaoczne
- LICEUM ZAWODOWE - o specjalizacji) wiejskie gospodarstwo domowe (Brzostek, Dębica)
- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - zawód rolnik    mechanizator
- specjalizacja) wiejskie gospodarstwo domowe
- rolnik - ogrodnik (Dębica)
Młodzież ucząca się w Zespole ma możliwość wyboru nauki
poza językiem rosyjskim - język niemiecki i francuski. Ponadto
szkoła stwarza warunki do zdobywania dodatkowych uprawnień
Jak; prawo jazdy na kat. A,B,T; kombajnisty; spawacza itp.
Uczniowie rolników o niskich dochodach mogą liczyć na stypendium w wysokości 90.000,-zl miesięcznie.
Dobre warunki nauki i miła atmosfera w szkole daje rękojmię
jej ukończenia.
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOL ROLNICZYCH
mgr inż. Jerzy BONAREK

LIKWIDACJA IZBY PORODOWEJ?

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy zwróciła się do
Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie z prośbą o wyrażenie zgody
na likwidację izby porodowej w Brzostku. Motywuje to bardzo dużymi kosztami utrzymania placówki przekraczającymi możliwości  
finansowe ZOZ-u. W 1990r. w izbie porodowej w Brzostku urodziło się 36 dzieci. Koszt jednego porodu wyniósł aż 4.917.000,zł. W wygospodarowanych pomieszczeniach ZOZ chce utworzyć
oddziały dla przewlekle chorych, którzy zalegają łóżka w szpitalu
w Dębicy, a nie wymagają już leczenia szpitalnego. Lekarze w
Brzostku są trochę innego zdania i raczej woleliby,aby  uzyskane
pomieszczenia przeznaczyć na potrzeby innego ośrodka zdrowia. Umieszczone byłyby tam np. gabinet do badania dzieci, rehabilitacji, EKG itp. Stanowisko w powyższej sprawie ma wyrazić
na najbliższej sesji także Rada Gminy w Brzostku.
(Bap)
(dokończenie ze str.3.)

ROZMOWA Z...

- Nie można w ogóle mówić o administracyjnym ingerowaniu w
rolnictwo. Cała polityka rolna gminy może być tworzona tylko
przez rolników, ponieważ sami rolnicy wiedzą co jest dla nich
najbardziej korzystne. Szerokie pole do popisu mają organizacje i partie polityczne w sferze inicjowania działalności gospodarczej na rzecz rolnictwa.
WT - Czyli mniej polityki, a więcej konkretnej roboty. Jak więc na
tle tego ogromu spraw i problemów wygląda praca Rady?
- Początkowa działalność polegała na uregulowaniu prawnego
statusu funkcjonowania samorządów.Teraz ciężar prac przenosi się na sprawy gospodarcze. U progu działalności nie brakowało sytuacji konfliktowych. Lecz teraz w miarę postępu prac,sytuacja się normalizuje i chyba wszystko zmierza w dobrym
kierunku.
WT - Co jeszcze chciałby Pan na koniec dodać od siebie?
- Uważam, że podstawą właściwego działania samorządu jest
zaangażowanie się jak największej grupy ludzi w pracę społeczną dla dobra tego rejonu. Tylko to może być gwarancją
sukcesu gminy.
WT - Dziękuję bardzo za rozmowę l życzę sukcesów w pracy.
Rozmawiał: Wiesław TYBUROWSKI
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BOGDAN STANASZEK - „KONSPIRACJA W OKOLICY BRZOSTKU W LATACH 1939-45” (cd. z poprzedniego numeru)
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W 1944 roku na terenie gminy Brzostek istniały dwie organizacje podziemne o charakterze wojskowym: Armia Krajowa
(NOW została jej podporządkowana) oraz Armia Ludowa, która w praktyce miała jedynie polityczne znaczenie.
Tak wyglądała sytuacja w chwili, gdy AK rozpoczęła bezpośrednie przygotowania do realizacji akcji „Burza”. Najkrócej można powiedzieć, że chodziło w niej o rozbicie wojsk
niemieckich na zapleczu frontu, zorganizowanie władzy na
wyzwolonym terenie i wystąpienie w roli gospodarza wobec
wkraczającej armii sowieckiej. Propozycje dotyczące obsady
personalnej poszczególnych stanowisk administracyjnych i
urzędów w Brzostku zostały już w 1943 roku przekazane do
Jasła. Funkcję burmistrza miał objąć Józef WNĘK.
Do akcji „Burza” przystąpiła zasadniczo tylko ; AK. NOW
stojąca na stanowisku, że Rosja jest takim samym wrogiem
Polski, jak Niemcy, nie przyłączyła się oficjalnie do działań
zbrojnych. Członkom organizacji pozostawiono swobodę
wzięcia udziału w walkach w oddziałach AK. Działały jednak
oddziały specjalne NOW.
Wiosną 1944. roku Obwód AK Jasło i Dębica odebrały
zrzuty broni. Zrzut dla Obwodu Dębica nastąpił w nocy z 31
maja na l czerwca 1944 roku na polach miejscowości Niedźwiada. W akcji odbioru brało udział wielu mieszkańców Grudnej, Bączałki, Kamienicy Górnej.
Na przełomie czerwca i lipca intensywną działalność podjęły oddziały dywersyjne poszczególnych placówek. W rejonie
Sowiny stacjonował patrol „Północ” sierż. Felicjana Niedźwiedzkiego „Skały”. W okolicy Grudnej - Kamienicy Górnej
operowały grupy dywersyjne placówki Łączki Kucharskie. Jedna z nich dowodzona przez plut. W. Kasprzyka w dniu 17 lipca
w sklepie na Opacionce rozbroiła trzech policjantów granatowych z Brzostku. Następnego dnia inny oddział zabrał broń
pozostałym policjantom na posterunku w Brzestku.
Jeszcze w okresie bezpośrednich przygotowań do akcji
„Burza” 26 lipca w Grudnej patrol, którym dowodził ppor. Franciszek Szara „Pęk”, zlikwidował czterech Niemców zdobywając przy tym samochód. Niestety ciężko ranny został jeden z
partyzantów - Melczyński, który wkrótce zmarł. W kilka godzin
później oddział „Pęka” wspomagany przez posiłki „Wichra”
(Karol Kubik) i „Iskry” (Jan Bieszczad) zorganizował w lasach
Grudnej Górnej zasadzkę na kolumnę aut polowej żandarmerii
niemieckiej. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. W walce
poległo ponad 20 Niemców. 27 lipca zdobyto w Brzezinach
ciągnik z cysterną benzyny likwidując przy tym obsługę. Cysternę ukryto w lasach Kamienicy Górnej. Jej zawartość wykorzystano do produkcji butelek zapalających.
28 lipca „Pęk” otrzymał rozkaz o realizacji „Burzy”. Kompania przez niego dowodzona walczyła początkowo w rejonie
Łączek Kucharskich, a potem dołączyła do pozostałych oddziałów 2 zgrupowania 5 Pułku Strzelców Konnych AK rozlokowanych na polanie Kałużówka. Walki te zostały szczegółowo opisane przez Antoniego Startkę w książce „Gdzie Karpat
progi”. Aby nie przedłużać referatu wydarzenia te pomijam.
Akowcy z Kamienicy Dolnej i Gorzejowej brali udział w
walkach 3 zgrupowania 5 PSK. Pod koniec lipca zagarnięto
w Siedliskach Bogusz konne tabory niemieckie. Wzięto przy
tym do niewoli dwóch Niemców. 3 sierpnia w Kamienicy Dolnej na szosie Pilzno - Jasło urządzono zasadzkę na kolumnę
samochodów. Niespodziewanie jednak wcześniej nadjechały
od strony Brzostka czołgi. Pierwszy z nich został unieruchomiony przez minę, które zerwała mu gąsienicę. Ze wzglę¬u
na brak odpowiedniej broni i przewagę Niemców partyzanci
po ostrzelaniu kolumny wycofali się. W akcji brał udział pluton st.wachm. Ludwika Muszaka ps. „Branibor” i drużyna kpr.
pchor. Adama Kałużyńskiego ps. „Murat”. Antoni Stańko w
swojej książce wspomina jeszcze o drugiej akcji przeprowadzonej na szosie w Kamienicy Dolnej. Jednak uczestnicy walki
i mieszkańcy Kamienicy twierdzą, że drugiej akcji nie było.
Tymczasem do walki weszły także oddziały AK Obwodu
Jasło. Miano tu reaktywować 5 Pułk Strzelców Podhalańskich
AK. Placówki Jodłowa, Brzostek i Skołyszyn, odtwarzające
w podziemiu l batalion 5 PSP, miały wystawić do walki jedną
kompanię. Rozkaz o realizowaniu „Burzy” otrzymano 26 lipca.
Na cmentarzu wojennym w Januszkowicach dołączyli do
patrolu dywersyjnego Felicjana Niedźwiedzklego „Skały” żołnierze z placówki Brzostek. 29 lipca w czasie akcji plutonu

specjalnego ppor. Antoniego Zawadzkiego ps. „Teresa” grupa
„Skały” stanowiła ubezpieczenie od strony Kleci. Akcja, w której
miano rozbroić dwóch oficerów SS zakończyła się całkowitym
niepowodzeniem, Niemcy ostrzeżeni przez miejscowego konfidenta przywitali partyzantów huraganowym ogniem. Jeden z
akowców zginął, drugi został ciężko ranny. W międzyczasie
nadjechała kolumna samochodowa od strony Jasła, której nie
zdołało powstrzymać ubezpieczenie. „Teresa” wycofał oddział
do Sowiny, skąd po kilkunastu dniach przeszedł na południe
powiatu w rejon lasów Glinika Polskiego i Niemieckiego. Operowała tam 4 kompania 5 PSP ppor. Władysława Dąbka ps.
„Łado”. Żołnierze z oddziału „Skały” zostali uformowani w
drużynę, którą dowodził plut. Bronisław Pruchnik ps. „Ryś” ze
Skurowej. W drużynie tej służył także Bronisław Grygiel ps.
„Sęp”, który później z plutonem „Teresy” przedarł się na Liwocz. Został on zastrzelony w nieznanych okolicznościach 17
stycznia 1945r. w okolicy Swoszowej.
Pod koniec lipca wyruszył także z Brzostka patrol dowodzony przez ppor.Wacława Soszyńskiego ps. „Sierp”. Po
odebraniu broni zrzutowej zgromadzonej w Przeczycy i dołączeniu drużyny Antoniego Zająca ps. „Zygmunt” z Siedlisk,
oddział przeszedł w rejon Sieklówki, gdzie nastąpiło spotkanie
z plutonem „Teresy”. Dopiero po połowie sierpnia ppor. „Sierp”
zgłosił się w rejonie koncentracji l batalionu pod Liwoczem i
nawiązał kontakt z por. Edwardem Przybyłowiczem ps. „Bem”.
Oddział ze względu na słabe uzbrojenie nie podejmował akcji
zbrojnych. Prowadzono intensywne ćwiczenia i utrzymywano
gotowość bojową. W pierwszych dniach września po wyjściu z
obławy niemieckiej pluton został rozwiązany.
Podsumowując działania podjęte przez AK w ramach akcji
„Burza” w okolicach Brzostka trzeba powiedzieć, że tylko częściowo zostały one uwieńczone sukcesem. Przez długi okres
czasu absorbowały znaczne siły niemieckie oraz stanowiły
stałe zagrożenie dla zaplecza frontu. Zamierzenia polityczne,
wobec zatrzymania ofensywy wojsk rosyjskich, nie mogły być
zrealizowane.
17 września 1944r. ludność Brzostka i okolicznych wiosek,
została wysiedlona za Wisłokę. Na terenie gminy już od przeszło miesiąca trwały zmagania wojsk rosyjskich i niemieckich.
Front zatrzymał się na blisko pół roku.
Dopiero 16 stycznia 1945r. do Brzostka wkroczyły oddziały 60 armii rosyjskiej. Dla żołnierzy Polski Podziemnej nie
oznaczało to jednak końca tułaczki. Dobrze atmosferę tych dni
oddaje zapis z dziennika Apolonii Twarduś pochodzącego z
tego okresu. Notatka nosi datę: 21.01.1945r. „Od środy jesteśmy - niby- wolni. Piszę -niby-, bo skończyła się jedna niewola,
a zaczęła druga - odmienna, nieznana. W każdym razie okupacja niemiecka ze swoim terrorem skończyła się bezpowrotnie...”.
W nowej sytuacji politycznej już sama przynależność do
AK była niemile widziana. Byłych żołnierzy podziemia wzywano na przesłuchania, w ich domach dokonywano rewizji.
Nierzadko były przypadki stosowania w śledztwie przemocy
fizycznej. Bardzo dotkliwie został pobity przez UB w Jaśle Antoni Kolbusz ps. „Kat”, żołnierz patrolu dywersyjnego placówki
„Bekas”. Represje przyjmowały też inną postać - utrudnień w
pracy, pozbawiania prawa głosu w wyborach. Jedyną możliwą formą obrony było więc ukrywanie przynależności do AK.
Wielu akowców wyjeżdżało na ziemie zachodnie, by tam rozpocząć nowe życie. Ale i to nie zawsze było skuteczne.
W jeszcze gorszym położeniu znaleźli się członkowie
NOW. Tylko dzięki temu, że struktura tej organizacji w okolicy
Brzostka nie została rozpracowana przez władze bezpieczeństwa, nie doszło do aresztowań.
Niestety były także wypadki podejmowania przez niektórych członków ruchu oporu współpracy z UB. Trudno powiedzieć, jakie względy decydowały o tym. Może chęć zapewnienia sobie spokoju, może pragnienie zrobienia kariery, a może
szantaż? Motywy musiały być różne.
Szczególnie dotkliwe represje spadły natomiast na mieszkańców Kamienicy Górnej, Bączałki, Grudnej, Smarżowej i Siedlisk.
Było to związane z losami komendanta placówki Łączki Kucharskie, ppor. Franciszka Szary ps. „Pęk”. Na początku 1945r. poszukiwało go usilnie NKWD. Ostrzeżony przez przyjaciół zdołał uniknąć aresztowania. Nawiązał kontakt z kpt. Ludwikiem Marszałkiem
(dokończenie na str.7.)

(dokończenie ze str.6.) KONSPIRACJA...
ps. „Zbroja” - ostatnim komendantem Obwodu AK Dębica. Z
fałszywymi dokumentami na nazwisko Robakowski przebywał jakiś czas w Koszycach Wielkich (rodzinna miejscowość
ks.Śmietany kapelana placówki Łączki Kucharskie). Po pewnym czasie razem z Marszałkiem wyjechał do Wrocławia. Tam
został wprowadzony przez mjr Adama Lazarowicza do organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN). Jego zadaniem było zbieranie wiadomości o grabieży ziem zachodnich przez Rosjan, o
nadużyciach władz bezpieczeństwa.
Na początku 1947r. nastąpiła „wsypa”. Lazarowicz i Marszałek zostali ujęci i skazani na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano. „Pęk” cudem wymknął się z zastawionej
pułapki. Razem z Karolem Kubikiem i Elżbietą Kopeć przedostał się do Kamienicy Górnej. Tu udzielili im pomocy współtowarzysze broni. Cała trójka ukrywała się jakiś czas w zagrodzie Elżbiety MotykoweJ, a następnie w ziemiance wykopanej
w pobliskim lesie. W „małym domku” - taką nazwę zyskała ich
nowa siedziba - przebywali do 1949r, W czerwcu 1949r, Urząd
Bezpieczeństwa zorganizował wielką obławę. Przeczesano
lasy od Brzezin po Kamienicę, Górną. W końcu odnaleziono
ziemiankę. Nastąpiły liczne aresztowania wśród miejscowych
mieszkańców. A potem śledztwo i wysokie wyroki. Tadeusz
Osmólski i jego córka Zofia zostali skazani na 10 lat więzienia,
Franciszek Wojnarowski kierownik szkoły z Kamienicy Górnej
otrzymał 6 lat, Elżbieta Motykowa 5 lat, Edward Kosiba 6 lat,
Jan Motyka 1,5 roku. W więzieniu znaleźli się także Andrzej
Dachowski, Władysław Kasprzyk, Tadeusz Kmiecik, Józef Kozioł, rodzina Piątków, Franciszek Traciłowski. Aresztowany rok
później Andrzej Wójtowicz - został zamęczony w więzieniu w
Rzeszowie.
Natomiast Franciszek Szara, Karol Kubik, Elżbieta Kopeć
ostrzeżeni o niebezpieczeństwie w porę opuścili zagrożony
teren, przenosząc się do Jodłowej. Tam pomocy udzielił im
Władysław Chajec. Aresztowanie Franciszka Szary i Elżbiety
Kopeć nastąpiło w pierwszych dniach stycznia 1954r. w Tarnowie, gdzie spędzali święta Bożego Narodzenia. „Pęk” został
skazany na karę 15 lat więzienia, w 1956r. ujawnił się Karol
Kubik, który otrzymał 8 lat.
Na koniec podsumowując te rozważania, chciałbym przytoczyć fragmenty wypowiedzi Pawła Karpa z sesji popularnonaukowej poświęconej ruchowi robotniczemu w woj.rzeszowskim. Sesja odbyła się w Rzeszowie w 1962r. „...Jeśli chodzi
o powiat Jasło, gdzie AK była dość silna, to dowództwo tej
organizacji znalazło się tu przeważnie w rękach reakcyjnych
polityków...”. „Fałszywa orientacja polityczna ograniczała walkę AK, stąd też jej oddziały nie mają na swym koncie walk o
podobnym znaczeniu, co GL....”. „Dowódcy AK właśnie jako
politycy wiedzieli, o co walczy PPR i za wszelką cenę chcieli
naród polski podporządkować swoim koncepcjom politycznym.., Gdyby PPR w porę nie ostrzegła ludu polskiego przed
tymi koncepcjami, nie byłoby dziś Polski Ludowej,...”.
Wypowiedzi te nie wymagają komentarza. Trzeba by pomyśleć raczej o zadośćuczynieniu, wynagrodzeniu krzywd.
Bogdan STANASZEK

URZĄD WOJEWÓDZKI

Nie wszystko można załatwić w Urzędzie Gminy. W niektórych
sprawach należy udać się do Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Podajemy adresy Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:
Wydział Organizacyjno-Prawny - ul.Narutowicza 38
Wydział Polityki Gospodarczej - ul.Narutowicza 38
(planowanie, budżet)
Wydział Rozwoju Gospodarczego - ul,Narutowicza 38
(przemysł handel, usługi)
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z POPRZEDNIEGO NUMERU

PIONOWO:
1. Brzost, 3. Niezgoda, 5. Przeczyca, 7. Liwocz, 11. Szela, 13. Kamera, 14. Bogusze, 17.
Bożnica, 18. Dymitr, 19. Mysłowski, 21. Benedyktyni, 23.Targi, 26. Dąb.
POZIOMO:
2. Grudna, 4. Apteka, 6. Pilzno, 8. Bekas, 9.
Wójt, 10. Gryglewski, 12. Tułecki, 15. Rakoczy, 16. Lilia, 20. Pożar, 22. Szymkiewicz, 24.
Garncarstwo, 25. Leonard, 27. Ziarno, 28. Jakub, 29. Skurowa, 30. Słony.
Prawidłowe rozwiązania nadesłali:

Z PRZYMRUŻENIEM OKA

WIOSNA CIEPLEJSZY WEJE WIATR!
Śnieg stopniał zupełnie. Życie budzi się dookoła. I oto znowu znajomy widok. Wszędzie pełno brudu, śmieci i niegospodarności. Bo
przecież skończyły się czasy reżimowej AKCJI POSESJA. Mieszkańcy domów i sklepów wokół rynku z upodobaniem w największej
konspiracji (w nocy) wyrzucają śmieci ze swoich posesji do
koszy na plantach. Inni też dokładają swoją cegiełkę. Wszyscy
oddychają z ulgą w poczuciu dobrze spełnionego mieszczańskiego obowiązku. Bo przecież nareszcie będzie tak normalnie
- wszędzie zaśmiecone, brudno, a przecież tak swojsko..
ZAPRASZAMY NA KAWĘ
Pomimo, że rząd wprowadził zwiększone cła na import kawy,
jej spożycie wcale się nie zmniejszyło. Ostatnio nawet do znudzenia serwuje się mieszkańcom Brzostka kawę z kranów
wodociągowych. Brzostowianie bardzo narzekają, chociaż
życzliwi mówią im, że przecież mogą przez to zaoszczędzić
znaczne kwoty na używki w domowym budżecie.
NAJTAŃSZY HOTEL!
Wiosnę widać w całej pełni. Coraz więcej zieleni. Turyści ruszyli już na stałe szlaki. Najkrótszą trasę wycieczkową mają
„TURYŚCI BRZOSTECCY”. Najpierw przy kuflu złocistego
piwa lub innego trunku mozolnie wznoszą się na szczyty swoich możliwości, a potem ze śpiewem na ustach wracają na z
góry upatrzone pozycje.
Najczęściej kończą swe nocne Polaków rozmowy rozkoszną
drzemką na ławce. Jest to najtańsze miejsce noclegowe w
Brzostku.
A może by tak zacząć przynajmniej pobierać ad nich opłatę
klimatyczną.... Panowie policjanci, co wy na to?
(Ala)
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul. Krasińskiego 10
Wydział Geodezji Gospodarki Gruntami - ul. Ostrogskich 5
Wydział Ochrony środowiska - ul. Krasińskiego 7a
Wydział Infrastruktury Technicznej - ul.Szujskiego 66
(budownictwo, komunikacja)
Wojewódzkie Biuro Pracy - ul.Szujskiego 66
(bezrobotni, zasiłki)
Wydział Infrastruktury Społecznej - ul.Szujskiego 10
(kultura fizyczna, sztuka)
Wydział Architektury, Nadzoru Budowlanego - ul. Fredry 16
Wydział Spraw Obywatelskich - ul.Krakowska 17
Wydział Administracyjno-Gospodarczy - ul.Narutowicza 38
(wyposażenie biur)
Wojewódzki Inspektorat OC - ul.Prostopadła 9A
Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej - ul.Klikowska
Wydział Zdrowia - ul. Szujskiego 66
Wojewódzkie instytucje samorządowe:
Biuro Sejmiku Samorządowego
Delegat Pełnomocnika Rządu d/s Reformy
Samorządu Terytorislnego
Kolegium Odwoławcze przy Sejmiku
Samorządowym

Józef DZIWISZ, zam. ul. Węgierska 321 i pracownicy Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Brzostku. Gratulujemy!
Jako nagrodę, przesyłamy „DZIEJE MIASTA
BRZOSTKA” burmistrza Mariana NAŁĘCZA
MYSŁOWSKIEGO.
INFORMACJA
Z uwagi na wzrost kosztów związanych z
wydawaniem „Wiadomości Brzosteckich”,
zmuszeni jesteśmy podnieść cenę l numeru z
1.200,- zł do 1.500,- zł.
REDAKCJA

ul.
Narutowicza 38

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE. Pismo Towarzystwa Miłośników
Ziemi Brzostecklej i Rady
Gminy w Brzostku.
Redaguje zespół: Red. nacz. Bogdan STANASZEK
Adres redakcji: ul. Węgierska 322
33-125 Brzostek
Wydawca:
Tarnowska Oficyna Wydawnicza
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Tarnowie
Nakład: 400 egz,                                     Cena: 1.500,- zł
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ZE SPORTU

L. BIENIEK

TENIS STOŁOWY
Zakończyły aią rozgrywki I rundy rozgrywek tenisa stołowego
o mistrzostwo ligii okręgowej.
Tabela po I rundzie;
1. LZS Njdrzechow
- 10
16
128:52
2. LKS Szczuein
- 10
16
117:63
3. MZKS Brzesko
- 10
15
113:67
4. LKS Brzostek
- 10
14
122:58
5. ZKS Metal Tarnów - 10
13
118:62
6. LZS Wokowice
- 10
13
101:79
7. SKS Sufczyn
- 10
11
94:86
8. LZS Jodłówka
- 10
6
71:107
9. LZS Łąki
- 10
4
54:126
10. LZS Zalasowa
- 10
2
36:154
11. LZS Lubaszowa
- 10
0
39:141
Pierwszych sześć zespołów gra II rundę o mistrzostwo
ligi okręgowej i awans do III ligi. Pozostałe zespoły walczą o
utrzymanie się w lidze okręgowe - ostatni zespół spada do klasy „A”.
Terminarz II rundy:
03.03.91r. LKS BRZOSTEK - LZS WOKOWICE 18:0 vo
09.03.91r. LKS BRZOSTEK - LZS MĘDRZECHÓW 7:11

CZYŻBY POWRÓT JARMARKÓW

Z wolna zaczyna powracać tradycja środowych jarmarków. Co prawda forma i wymiar
zjawiska są zupełnie odmienne niż dawniej,
nie mniej sam fakt odżywania tradycji może
cieszyć.
Co środę pojawia się na brzosteckim rynku sześć do dziesięciu „stoisk” handlowych.
Dominują następujące towary: wszelkieoo
rodzaju odzież, artykuły gospodarstwa domowego i inne drobiazgi. Artykuły spożywcze są
raczej „domeną” samochodów. Ostatnio pewną sensację „wzbudziła” masarnia na kółkach
z Frysztaka. Ceny raczaj atrakcyjne zwykle
niższe niż w sklepach, i dlatego widać spory
ruch wokół stoisk. Kupujący stanowią jednak
nniejszość w stosunku do oglądających. Największym wzięciem cieszył się cukier za jedyne 4.300,- zł/kg.
Można więc powiedzieć, że co środę Brzostek
żyje bardziej intensywnie ku zadowoleniu jego
mieszkańców i handlujących.
Mimo, że z daleka już widać okazałą tablicę,
informującą o pobieraniu opłaty targowej - nie
udało mi się zlokalizować poborcy.
Jak mówili mieszkańcy, Rada Gminy podjęła uchwałę o opłatach targowych jeszcze we
wrześniu ub. roku. Szkoda, że tak późno jest
realizowana, bo przydałoby śię chyba trochę
dodatkowych pieniędzy na przykład na zakup
nowych róż na brzosteckie klomby.
WT
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17.03.91r. LKS BRZOSTEK - METAL TARNÓW
godz. 11
07.04.91r. LKS BRZOSTEK - MZKS BRZESKO
godz. 11
14.04.91r. LKS BRZOSTEK - LKS SZCZUCIN
gddz. 11
Uwaga!  Wszystkie mecze rozegrane zostaną w Szkole Podstawowej w Brzostku (sala gimnastyczna) - ZAPRASZAMY !!!
WYBORY
W dniu 02.03.1991r. odbyły głę wybory do Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Brzostku. Wybrano 5-cio
osobową Radę Gminną w składzie Kol. Edward BETLEJ, Jan
KRÓL, Marek ŚWISTAK, Bolesław WÓJTOWICZ, Andrzej ŻYGŁOWICZ - Przewodniczącym wybrano kol. Jana KRÓLA.
Ustalono również plan pracy oraz kalendarz imprez na rok
1991.
W zjeździe gminnym brali udział przedstawiciele Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Tarnowie - Pani Zofia BUSZEK oraz
Pan Mieczysław LONGOSZ.
RÓŻNE
W miesiącach marcu i kwietniu planuje się rozegranie Mistrzostw Gminy Brzostek w tenisie stołowym oraz w szachach.
Szczegółowe informacje o terminie poszczególnych zawodów
oraz zasadach uczestnictwa na tablicy ogłoszeń LKS „BRZOSTOWIANKA” Brzostak (Rynek).

INFORMATOR KULTURALNY GDK
BRZOSTEK

KINO „PRZYSZŁOŚĆ” GDK
Miesiąc - kwiecień 91
06-07 - „CZŁOWIEK Z BLIZNĄ”
13-14 - „KTO ZABIŁ KRÓLIKA ROGERA”
20-21 - „EMANUELL II”
25-27 - „ROBOCOP II”
04.05. - 05.05. - „W KRZYWYM ZWIERCIADLE - WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU”
KLUB - CAFFE zaprasza
środy, czwartki, piątki,soboty, niedziele
w godz. 16.00 - 20.00
Zajęcia chóru odbywają się. w Każdy
piątak w godz. 18.00 - 20.00
Zajęcia języka anglelaklego - wtorki w
godz. 15.00 - 17.00
KINO VIDEO-GDK zaprasza na doskonały zestaw filmów w każdy wtorek w
godz. 18.00 - 21.00
Blblioteka i czytelnia czynna codziennie
w godz. 10,00-17.00, a w soboty w godz.
6.00 - 15.00

Seanse filmowe wyświetlane są w każdą sobotę o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 16.00
i 18.00
Duże gratulacje należą się dla Szkoły Podstawowej w Kamienicy Górnej za wspaniałą
prezentację teatru lalkowego w corocznym
Przeglądzie Teatrzyków Lalkowych w Żabnie
oraz za zajęcie I miejsca.
W miesiącu kwietniu organizowany będzie wyjazd do teatru dla rencistów i emerytów. GDK
prosi o zgłoszenia chętnych do przewodniczącego Koła Rencistów.
Chór parafialny działający przy współpracy
Towarzystwa Miłośników Brzostka oraz GDK
Brzostek wystąpi z nowym repertuarem w
okresie; WIELKANOCY. Jest to już drugi koncert w tym roku. Chór prowadzi Pani mgr Zuzanna ROGALA. Szczególną pocą jest duże
zaangażowanie ks. Krzysztofa GOŁĄBKA oraz
Stefana CZECHA - organisty parafii Brzostek.
Tą drogą składam im serdeczne podziękowanie.
Dyrektor GDK
Leopold WÓJCIK
Z ostatniej chwili: Turniej szachowy organizowany 17. 05. 91r. w GDK o mistrza gm.
Brzostek wygrał Andrzej KRAJEWSKI, przed
Ferdynandem BUGNO i Marianem SMAGACZEM

