
WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE

www.wiadomosci.kw.plIS
SN

 1
42

8-
06

8X
Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym progu

NR 5 (109) ROK XVII
maj 2006

cena  1,50 zł

W NUMERZE:
	gminne obchody święta 3 maja
	jestem za odzyskaniem przez brzostek praw miejskich bo…
	50. numer gazetki w siedliskiej szkole marzeń
	z brzostku rodem...
	trasa rowerowa nr 2 „brzostecką  

doliną wisłoki”
	szkoła podstawowa w brzostku  

- 600 lat tradycji (4)

Fot. J. Nosal

PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

Wiadomości

Brzosteckie

Gminne obchody Święta 3 Maja



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE2

3 Maja
Mszą świętą odprawioną w Kościele 

Parafialnym w Brzostku w intencji 
Ojczyzny rozpoczęły się gminne obchody 
Święta Narodowego 3 Maja. We Mszy 
świętej uczestniczyły poczty sztandaro-
we, członkowie Związku Kombatantów i 
Byłych Więźniów Politycznych, strażacy 
oraz władze gminy. Po zakończeniu 
uroczystości kościelnych wszyscy udali 
się do miejsc pamięci narodowej, gdzie 
złożono wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze. Dalszy ciąg uroczystości odbywał 
się w Domu Kultury, gdzie zgromadzeni 
mogli obejrzeć program artystyczny w 
wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół 
w Siedliskach-Bogusz i Szkoły Podsta-
wowej w Grudnej Górnej. W przygoto-
wanym montażu słowno–muzycznym 
nie zabrakło też pieśni i wierszy dla 
uczczenia Święta Maryi Królowej Pol-
ski. CKiCz w Brzostku składa serdeczne 
podziękowania dyrekcji, nauczycielom i 
uczniom z Zespołu Szkół w Siedliskach-
Bogusz i Szkoły Podstawowej w Grudnej 
Górnej za uświetnienie swym występem 
gminnych uroczystości „3 Maja”.

j.z.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św.

W miejscach pamięci nar. złożono kwiaty

Program artystyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz

Uroczystości zakończyły się występem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej

Przemarsz ulicami Brzostku Fot. J. Nosal
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Z prac Rady Gminy
W dniu 27 kwietnia br. na XXXVI sesji Rada Gminy 

Brzostek przyjęła Sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Brzostek za 2005 rok oraz udzieliła Wójtowi Gminy 
Brzostek absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy 
za 2005 rok.
 Budżet Gminy Brzostek na rok 2005 został uchwalony w 
wysokości: dochody - 20.435.150,- zł, przychody -1.900.000,- 
zł, wydatki - 20.886.150,- zł, rozchody - 1.449.000,- zł. Po 
dokonaniu zmian w planie budżetu w ciągu roku uchwa-
łami Rady Gminy budżet zamknął się kwotami: dochody 
- 22.772.292,- zł, przychody - 236.000,- zł, wydatki - 
21.459.292,- zł rozchody - 1.549.000,- zł. 
Wykonanie budżetu za rok 2005 wynosi:
 dochody - 22.544.893,- zł, co stanowi 99,00% 
 wydatki  - 21.213.938,- zł, co stanowi 98,86%
 przychody - 236.000,- zł, co stanowi 100,00%
 rozchody - 1.549.000,- zł, co stanowi 100,00%
Regionalna Izba Obrachunkowa analizując realizację docho-
dów i wydatków budżetowych według źródeł ich finansowania 
przedstawioną w sprawozdaniu stwierdziła, że przebiegały 
one prawidłowo i wydała pozytywną uchwałę do przedłożo-
nego sprawozdania
 W roku 2005 w ramach wydatków majątkowych (inwesty-

cyjnych) zaplanowano 1.685.094,-zł a wydatkowano kwotę 
1.633.800,-zł, co stanowi 96,96% wykonania.
 Z budżetu gminy zabezpieczono i przekazano dotację na 
działalność pozabudżetową dla Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Brzostku w kwocie - 262.500,- zł. 
ZGKiM w Brzostku wypracował dochody własne w wyso-
kości 643.755 zł. Na koncie Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brzostku zgromadzono 
środki w wysokości 49.978,-zł. W ciągu roku 2005 rozcho-
dowano kwotę 49.681,-zł. Z tego kwota 48.000,- zł została 
przeznaczona na inwestycje gminne związane z ochroną śro-
dowiska. W ramach tych środków wypłacono część faktury 
za wykonany wodociąg we wsi Klecie. Ponadto finansowano 
szkolenie z zakresu ochrony roślin, zakup worków i rękawic z 
przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” 
oraz wykonanie ekspertyzy drzewa.
 W dalszej części obrad Rada Gminy Brzostek podjęła 
uchwały w sprawie: 
	uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narko-

manii dla Gminy Brzostek na 2006 rok,
	wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego 

Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiej-
skich,
	zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok Nr XXXII/259/05 

Rady Gminy Brzostek z dnia 29 grudnia 2005 roku.
Ewa Szukała

W Gminnym Domu Kultury 7 
maja br. miało miejsce zebra-

nie Komitetu Obchodów 640-lecia 
Nadania Praw Miejskich Brzostkowi. 
Ma to związek ze zbliżająca się histo-
ryczną rocznicą – kiedy to w Tyńcu 
18 czerwca 1367 roku opat tyniecki 
Jan zezwolił na założenie miasta w 
Brzostku. Tak oto nasz gród stawał 
się centrum handlowo-gospodarczym 
i religijno-kulturalnym dla okolicz-
nych osad. Prawa miejskie posiadał 
Brzostek aż do 1934 roku, czyli prawie 
570 lat! Czy nie jest to nasza wielka i 
chlubna tradycja miejska?! 
 Na zebraniu Komitetu Obchodów 
obecni byli: Przewodnicząca Rady 
Gminy; Dyrektorzy: Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II, Gimnazjum, Szkoły 
Podstawowej; Kierownik Centrum 
Kultury; Ksiądz Proboszcz; Sołtys 
Brzostku, Radny Powiatu; Radny 
Gminy; Dyrektor Banku; Prezes 
TMZB; przedstawiciele: Związku 
Kombatantów RP, Rady Sołeckiej 
Brzostku, Stowarzyszenia Promo-
cji i Rozwoju Gminy Brzostek, 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej. Zebranie prowadził 
Przewodniczący Komitetu Obcho-
dów – Jerzy Potrzeba. Zasadniczym 
celem spotkania było omówienie 
harmonogramu imprez okoliczno-
ściowych oraz ustalenie programu 
działań zmierzających do odzy-
skania praw miejskich. W trakcie 
tych bardzo rzeczowych obrad, 
odzwierciedlających wielką troskę 
zebranych o perspektywy rozwoju 
Brzostku, postawiono kilka zasad-
niczych pytań:

	Czy mamy wizję rozwoju Brzostku 
jako miasta?

	Czy Brzostek jako wieś nie straci 
szansy na rozwój i tworzenie nowych 
miejsc pracy, w świetle unijnych 
przepisów utrudniających przezna-
czanie gruntów wiejskich pod zabu-
dowę przemysłową?

	Czy nie możemy być trzecim ośrod-
kiem miejskim w powiecie dębic-
kim?

	Czy jako miasto Brzostek nie zyska 
prestiżu?

	Wieś czy miasto ma większą szansę i 
perspektywę rozwoju w dzisiejszym 
świecie?

	Czy jako społeczność lokalna jeste-
śmy przygotowani do tego, aby Brzo-

stek stał się miastem, jak przekonać 
niezdecydowanych?

Naturalnie na postawione pytania 
trudno znaleźć jednoznaczną od-
powiedź. Niemniej podkreślano w 
dyskusji, że mieszkańcy nie ponoszą 
żadnych finansowych konsekwencji z 
chwilą uzyskania przez Brzostek praw 
miejskich!!! Wiedzą o tym mieszkań-
cy: Ciężkowic, Ryglic, Czchowa, Za-
kliczyna, Wojnicza – czyli tych miej-
scowości, które odzyskały lub wkrótce 
odzyskają prawa miejskie. Jeśli zatem 
inni widzą w tych działaniach nowe 
możliwości i perspektywy, czy nie 
warto dołączyć do tego grona?!

Prezydium Komitetu Obchodów

ZEBRANIE KOMITETU OBCHODÓW

Fot. P. Batycki
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Ferdynand Bugno, radny Rady Powiatu Dębickiego

Nadanie praw miejskich Brzostkowi stwarza szansę na 
rozwój. Jest takie przysłowie: „nie od razu Kraków zbu-

dowano”. Ale zbudowano, ponieważ determinacja budujących 
trwała wiele pokoleń. 
 Należy wykorzystać szansę, jaką Brzostkowi daje położenie 
na ważnej trasie komunikacyjnej ze Śląska w Bieszczady – to 
dziś. Jutro może to być trasa do najdalej na południowy wschód 
wysuniętych państw Unii Europejskiej: Rumunii, Bułgarii i 
Turcji. Takiej szansy rozwoju, jak Brzostek nie mają na przykład 

Brzyska, Jodłowa, Szerzyny i wiele innych wsi, położonych z 
dala od ważnych tras komunikacyjnych. 
 Jesteśmy w Unii Europejskiej, co stwarza szansę na rozwój 
głównie dla miast – chodzi o możliwość inwestowania na te-
renach w obrębie granic administracyjnych miast. Wyłączenie 
gruntów z produkcji rolnej nie będzie na terenie miast zbyt 
kosztowne dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Na 
wsi za takie wyłączenia trzeba będzie płacić horrendalny haracz. 
A nowe miejsca pracy są dla gminy Brzostek potrzebne jak tlen. 
Właśnie dla gminy, a nie tylko dla Brzostku. Trzydzieści lat 
temu w Brzostku było ponad 700 miejsc pracy, nie licząc szkół 
i urzędu gminy. Dzisiaj - ile jest?
 Druga szansa to rozwój turystyki. Do naszej gminy mogą 
przyjeżdżać turyści, bo mamy liczne zabytki, piękne krajobrazy, 
lasy, dużą rzekę (Wisłoka) i przyjaźnie nastawionych ludzi. Nie 
ma konfliktów społecznych co niesłychanie podnosi atrakcyjność 
naszej gminy. Ale żeby się gmina mogła rozwijać najpierw musi 
się rozwinąć stolica gminy. Taka jest prawidłowość. Rzeszów 
jest najmniejszym miastem wojewódzkim. Podkarpacie najbied-
niejszym regionem w kraju.
 Trzecia szansa to rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 
Mamy wielką szansę utrzymać i rozszerzyć centrum kształcenia 
rolniczego, a w przyszłości możemy mieć nawet filię Akademii 
Rolniczej. 
 Ale żeby tak się stało, Brzostek musi być miastem. Jako wieś 
przegramy z każdym wyścig do nowoczesności.

Krzysztof Kolbusz, prezes Towarzystwa Miłośników  
Ziemi Brzosteckiej 

Z historycznego punktu widzenia Brzostek będąc miastem 
posiadał znaczącą rangę. Skupiały się tutaj ważne urzędy 

państwowe (Sąd Grodzki, Urząd Podatkowy, Hipoteczny, 
Towarzystwo Zaliczkowe), rozwijał się handel, kwitło życie 
kulturalne i gospodarcze. Przez blisko 600 lat jako miasto, jak 

wskazują kroniki, w wielu dziedzinach dorównywał innym 
miastom w regionie, a niejednokrotnie je przewyższał. Jednym 
z najcięższych okresów dla Brzostku była II wojna światowa, 
podczas której uległ zniszczeniu w 66% tracąc prawa miejskie. 
Nastąpiła emigracja, zostało tylko 915 mieszkańców.
 W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby ludności do 2586 
osób. Rozwija się szkolnictwo, służba zdrowia, powstają nowe 
firmy, zakłady pracy wraz z sektorem handlowo-usługowym. 
Powstałe nowe osiedla w połączeniu z zabytkowym Rynkiem 
tworzą charakter miasteczkowy. Dalszy rozwój naszej miejsco-
wości widzę więc w charakterze i statusie miasta. Dzięki temu 
Brzostek będzie miał większe możliwości dalszego, a przede 
wszystkim szybkiego rozwoju. Znacznie inaczej postrzegana jest 
bowiem miejscowość miejska w powiecie, województwie, kraju 
czy za granicą. Miastu łatwiej jest pozyskać fundusze na różne 
inwestycje (np. budowa obwodnicy tak potrzebnej dla naszej 
miejscowości), ściągnąć inwestorów, tworzyć lub utrzymać urzę-
dy i instytucje państwowe. Brzostek będąc miastem będzie mógł 
utrzymać pewne kierunki rozwoju, a tym samym konkurować i 
walczyć o pozycję w regionie. Mocna i przedsiębiorcza pozycja 
w regionie pozwoli na dynamiczny rozwój całej gminy.
 Cieszę się, że większość mieszkańców sądzi podobnie jak ja 
i w najbliższym czasie Brzostek znów może być miastem czego 
sobie i wszystkim zwolennikom życzę.

Jestem za odzyskaniem przez Brzostek praw miejskich bo…

Przytoczone poniżej argumenty przemawiające za tym, aby 
Brzostek otrzymał prawa miejskie nie wynikają z przemyśleń 

o podłożu historyczno–ekonomicznym, lecz są moimi osobisty-
mi odczuciami. 
 U podstaw mojej argumentacji znalazło się założenie, że 
przywrócenie praw miejskich w żaden sposób nie wpłynie na 
poprawienie sytuacji finansowej mieszkańców, lecz wręcz od-
wrotnie. Otrzymanie statusu miasta może pomóc w promocji 
miejscowości i gminy, a tym samym przyciągnąć do nas większą 
liczbę turystów doceniających walory historyczno–krajoznawcze 
naszych okolic. 
 Poza tym, co mniej istotne, ale również ważne, Brzostek w 
świadomości okolicznych mieszkańców nigdy nie przestał być 
miastem, o czym świadczy funkcjonujące do dzisiaj powiedzenie 
„idę do miasta”. 
 Czas najwyższy, aby to powiedzenie stało się stanem faktycz-
nym.Ryszard Tomaszewski, dyrektor banku w Brzostku
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W artykule „Miasta rosną jak grzyby 
po deszczu” z grudnia 2005 roku, 

pisałem, że Zakliczyn w roku 2006 
odzyska prawa miejskie. To jest już 
faktem. Oficjalnego przekazania aktu 
nadania praw miejskich oraz insygnii 
władzy dokonano podczas uroczystej 
sesji Rady Gminy 5 stycznia 2006 roku. 
O tym fakcie pisała Gazeta Krakowska 
w dodatku tarnowskim w artykule 
„Zakliczyn świętuje”. Jest to kolejna 
miejscowość, która w statusie miasta, 
widzi szansę rozwoju. Zakliczyn przed 
odzyskaniem praw miejskich za unijne 
pieniądze zmodernizował Rynek, wy-
remontował Ratusz, w którym funkcjo-
nuje Regionalne Centrum Turystyki i 
Dziedzictwa Kulturowego z Regionalną 
Izbą Pamiątek „Pod Wagą”. Idąc w tym 
kierunku rozszerza ofertę gospodarstw 
agroturystycznych. Została otwarta 
„Zielona Świetlica” – miejsce wypo-
czynku i rekreacji dla miejscowych i 
turystów, jak wypowiadał się Kazimierz 
Dudzik z RCTiDK na łamach Gazety 
Krakowskiej.
 A oto jak inne miasta kreują wizeru-
nek miejski. (MIR) Małe miasta „Gazeta 
Krakowska” z 23.09.2005r. …Cięż-
kowice, Zakliczyn i Czchów – to trzy 
miasta z naszego regionu, które zostaną 
objęte programem realizowanym przez 
Instytut Karpacki z Nowego Sącza. 
Będzie on promował region i pomoże 
w przygotowaniu wniosków o unijne 

dotacje. Zdaniem pracownika instytu-
tu w budżecie jest sporo programów 
pomocowych, z których -  z powodu 
niewiedzy- nie korzystamy…
Przyjrzyjmy się bliżej miastu, które w 
roku 2000 odzyskało prawa miejskie. 
 Wypowiedź Marka Chudoby Burmi-
strza Miasta i Gminy Czchów
…W mijającej kadencji na inwestycje w 
gminie i mieście Czchów wydaliśmy bli-
sko 20 milionów złotych. Spora część z 
tej kwoty pochodzi z programów pomo-
cowych. Sięgamy po środki samodziel-
nie, jak w przypadku programu ZPORR 
na oczyszczalnię ścieków w Jurkowie. 
Czynimy to także z partnerami, ze 
Związkiem Gmin Jeziora Rożnow-
skiego i Czchowskiego. Powołaliśmy 
zakład komunalny, którego celem jest 
zagospodarowanie bazy turystycznej 
nad jeziorem i Dunajcem. Inwestujemy 
w oświatę. Od roku w Czchowie funk-
cjonuje nowoczesna sala gimnastyczna 
przy Zespole Szkół, którą wspólnie ze 
starostwem wybudowaliśmy i użytkuje-
my. Teraz rozpoczynamy program bu-
dowy 4 sal gimnastycznych. Mamy już 
spore osiągnięcia, ale też świadomość, 
że ambicje mieszkańców i oczekiwania 
gości są coraz wyższe…
(Zofia Sitarz) Czchów - nowoczesność 
w zgodzie z naturą „Gazeta Krakowska” 
z 27.04.2006r. …Jedno z najmniejszych 
miast Małopolski jest obecnie perłą 
turystyczną Pogórza. Atrakcyjność 

Czchowa bierze się nie tylko z walorów 
naturalnych, ale też z dbałości o dziedzi-
ctwo historyczne. Dowodem na to jest 
chociażby stan będącej we władaniu 
miasta ruin zamku w Czchowie. Jeszcze 
w połowie lat 90. odstraszały, a dziś 
odbudowana baszta wraz z zapleczem 
technicznym jest najchętniej odwiedza-
nym przez turystów miejscem. Czchów, 
zwany letnią stolicą wypoczynku regio-
nu tarnowskiego, inwestuje w ochronę 
środowiska: rozbudowana jest sieć ka-
nalizacyjna i wodociągowa, obejmująca 
swym zasięgiem nie tylko teren gminy 
Czchów. Powstają parkingi i chodniki, 
a sieć dróg gminnych należy do najgęst-
szych i najlepiej utrzymanych w regio-
nie. Sporo inwestuje się tutaj w oświatę, 
kulturę i sport. Największe wydarzenie 
artystyczne – Baszta Jazz Festiwal jest 
znany w kraju i zagranicą…
 Miejscowości, które odzyskały prawa 
miejskie starają się przeć do przodu 
na różne sposoby. Jak widać w dużej 
mierze stawiają też na turystykę i rekre-
ację. Czyż Brzostek nie ma podobnych 
warunków krajobrazowych? Gmina 
nasza posiada piękno podgórskiego kra-
jobrazu: tereny leśne, rzeki i zbiorniki 
wodne. Oprócz tego posiadamy szereg 
zabytków wartych zwiedzania.
 Czy z turystyki da się żyć? Jak 
wszyscy wiemy nawet dosyć dobrze, 
tylko pod warunkiem, że jest dobrze 
zaplanowana i co najważniejsze zadania 
realizowane są konsekwentnie.

Krzysztof Kolbusz
TMZB

Brzostek - nasza chlubna tradycja miejska (5)
Jak wykorzystać szansę na rozwój!

Po raz  trzeci w Gimnazjum im. Kró-
lowej Jadwigi w Brzostku odbył 

się szkolny konkurs informatyczny. 
Tym razem we współpracy z lokalnym 
bankiem stworzono pomysł wykonania 
strony internetowej brzosteckiego Ban-
ku Spółdzielczego Rzemiosła. Po kilku 
spotkaniach uczniów z dyrektorem BSR 
narodziły się projekty wykonania prac.
 Konkurs miał na celu sprawdzenie i 
podniesienie umiejętności informatycz-
no-webmasterskich gimnazjalistów.
 Finał odbył się 10 marca 2006 roku. 
Jury konkursowe (Dyrektor BSR-Brzo-
stek Ryszard Tomaszewski, Wójt Gminy 
Brzostek Leszek Bieniek, nauczycielka 
gimnazjum Katarzyna Machowska) 
zostało zapoznane z pracami konkur-
sowymi przez uczestników: Marcina 
Parata i Jakuba Wojdyłę oraz Mateusza 
Młyńca, a następnie samodzielnie prze-
glądało prace na komputerach. Wysoki 
poziom prac został doceniony przez jury 
i wszyscy uczestnicy zajęli – ex aequo 
pierwsze miejsce. Pracę komisji umilały 
Kinga Bielecka i Żaneta Kurcz śpiewając 

piosenki o tematyce finansowej.
 Dziękujemy dyrektorowi banku 
Ryszardowi Tomaszewskiemu za spon-
soring konkursu, a także za przekaza-

nie kilku akcesoriów komputerowych 
do naszej pracowni informatycznej, 
Wójtowi Gminy Brzostek za pracę w 
komisji konkursowej, a firmie „Brian 
Soft” z Brzostku za ufundowanie myszek 
optycznych dla szkoły.

P. B.

Konkurs informatyczny - „WWW BSR Brzostek”
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Brzostek - miejscowość licząca obecnie ponad 2500 miesz-
kańców, z zabudową miejską – Rynek, siedziba gminy, 

centrum handlowo – usługowe dla okolicznych sołectw. Wieś. 
Prawa miejskie przyznane w 1367 roku utracone w 1934.
 Pod koniec ubiegłego roku na stronie internetowej gminy 
Brzostek umieszczona została sonda, w której wzięła udział 
rekordowa na tej witrynie liczba internautów – 1688. 
 57% respondentów było za odzyskaniem praw miejskich 
przez Brzostek, 39% przeciw, 3% jest to obojętne.
 Niezależnie od wiarygodności tej sondy, oczywistym jest, 
że wielu mieszkańców naszej miejscowości zastanawia się czy 
Brzostkowi „opłaci się” być ponownie miastem. Najczęściej 
zadawane pytania dotyczą oczywiście wysokości podatków, 
a także subwencji oświatowych i dodatków wiejskich dla 
nauczycieli. 
 Jak wynika z opinii osób kompetentnych - wójta i pracow-
ników Urzędu Gminy - obawy, że odzyskanie praw miejskich 
spowoduje wzrost podatków albo zmniejszy uposażenie 
finansowe nauczycieli - są zupełnie nieuzasadnione. Wręcz 
przeciwnie, uzyskanie statusu miasta może wzmocnić pozycję 
Brzostku w powiecie.

Jak ewentualne odzyskanie praw miejskich wpłynie na 
pozycję Brzostku w powiecie? Czy nasza miejscowość zyska 
na tym czy straci?

Leszek Bieniek, Wójt Gminy Brzostek:
 Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W 
powiecie dębickim są tylko dwa miasta – Dębica i Pilzno. 
Jeśli Brzostek stałby się trzecim, niewątpliwie wzrosłaby jego 
ranga, a także znaczenie całej gminy. Trudno na razie mówić 
o jakichkolwiek korzyściach materialnych związanych z taką 
zmianą. W tej kwestii bowiem wszystko zależy od aktywności 
samego Brzostku i jego przedstawicieli w Radzie Powiatu. 
 Jeśli natomiast chodzi o kryteria, jakie stawia się przed 
miejscowościami, pragnącymi odzyskać prawa miejskie, w 
przypadku Brzostku są one spełnione: 2586 mieszkańców 
(dane z 31.12.2005), uzasadnienie historyczne, miejska 
zabudowa Rynku. Oczywiście, przy podejmowaniu decyzji 
związanych z ewentualnym odzyskaniem praw miejskich, 
najważniejszy jest akces mieszkańców. Czy Brzostowianie 
chcą, aby ich miejscowość stała się ponownie miastem? 
Na to pytanie odpowiedzieć może tylko referendum. Sonda 
internetowa jest tylko zasygnalizowaniem pewnych postaw, 

nie może być traktowana jako miarodajne źródło.

Czy istnieją różnice w wysokości podatków między wsią a 
miastem?

Elżbieta Łukasik, Skarbnik Gminy
 Nie, nie ma takich różnic. Wysokość podatków ustala Rada 
Gminy na podstawie odpowiednich uchwał ministerialnych 
(górne stawki podatków ustala minister danego resortu, Rada 
Gminy zazwyczaj je obniża). Status miejscowości, to znaczy 
czy jest miastem czy wsią, nie odgrywa tu żadnej roli.

Odpowiednie ustawy:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

O podatkach i opłatach lokalnych (ze zmianami)
Dz. U. 02. nr 9 poz. 84

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 
O podatku rolnym (tekst jednolity)

Dz. U. 93 nr 94 poz. 431
Ustawa z dnia 30 października 2002

O podatku leśnym (tekst ujednolicony)
Dz. U. Nr 200 poz. 1682 (ze zmianami)

Jak zmieni się sytuacja finansowa szkół i pracujących w 
nich nauczycieli w momencie odzyskania przez Brzostek 
praw miejskich?

Irena Nosal, kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli
 Według aktualnie obowiązujących przepisów sytuacja ta 
nie zmieni się, ponieważ wypłata dodatków wiejskich i miesz-
kaniowych dla nauczycieli nie jest uzależniona od statusu 
miejscowości, a od liczby mieszkańców (do 5000). Dotyczy 
to każdej miejscowości w gminie. Jeżeli Brzostek stanie się 
gminą miejsko–wiejską nie wpłynie to na wynagrodzenie 
nauczycieli. Szczegółowe zapisy w tej kwestii znajdują się 
w Karcie Nauczyciela.
 Natomiast subwencje oświatowe są obecnie naliczane 
jednakowo dla miast i dla wsi.

                                                                                           

 W ostatnich latach kilka miejscowości odzyskało prawa 
miejskie, między innymi Zakliczyn, Ryglice, Nowy Wiśnicz, 
Ciężkowice, Czchów. W trakcie przygotowań do odzyskania 
statusu miasta są Wojnicz i Szczucin. A Brzostek?

Jolanta Lenkiewicz 
TMZB

Być czy nie być miastem?

Jeszcze pod koniec kwietnia zostały 
rozstrzygnięte powiatowe elimina-

cje konkursu „Poeci i pisarze dzieciom 
- Wiosna”, które odbyły się w Domu 
Kultury w Pustkowie Osiedlu.
 Spośród wielu szkół podstawowych 
z powiatu dębickiego uczniowie z na-
szej gminy również zostali zauważeni 
zdobywając nagrody: W formie recy-
tacja w młodszej kategorii wiekowej 
(kl. I-III) miejsce III zajęła Alicja 
Pawlus z SP w Kamienicy Dolnej; w 
inscenizacji (kl. I-III) uczniowie tej 
samej szkoły zdobyli wyróżnienie; w 
formie piosenka w starszej kategorii 
wiekowej (kl. IV – VI) trzecie miej-
sce zdobył kwartet dziewczęcy z SP 

Powiatowe sukcesy 
uczniów z naszej gminy

w Siedliskach-Bogusz. Natomiast w 
formie plastyka do eliminacji woje-
wódzkich, które odbędą się w czerwcu 
w Rzeszowie, zakwalifikowało się aż 
pięć prac naszych uczniów: Tomasza 
Czernika, Anny Kudłacz i Agnieszki 
Czernik z SP w Smarżowej, Mateusza 
Czerkiesa z SP w Kamienicy Dolnej 
oraz praca zbiorowa z SP w Brzostku. 
Z uwagi na dużą liczbę uczestników 
powiatowych eliminacji (ponad 200) 
sukcesy uczniów z naszej gminy są 
niewątpliwie dużym osiągnięciem. 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

E.M.

ZAWIADOMIENIE
 Wójt Gminy Brzostek informuje, że 
zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 
roku o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 
- producenci rolni w 2006 roku będą 
mogli uzyskać zwrot podatku akcyzo-
wego.
 Aby uzyskać zwrot podatku niezbęd-
na jest faktura VAT stanowiąca dowód 
zakupu oleju napędowego wystawiona 
od dnia 01 stycznia 2006 roku dla po-
siadacza gospodarstwa rolnego.
 Wnioski wraz z fakturami będzie 
można składać w terminie od 01 wrześ-
nia do 30 września 2006 roku.

Wójt Gminy
Leszek Bieniek
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„Brzostowianie”
grają już 7 lat
Kapela Ludowa „Brzostowia-

nie” na VII Konfrontacjach 
Kapel i Zespołów Śpiewaczych 
Dębica 2006, organizowanych w 
dniu 2 maja przez Dom Kultury 
Śnieżka na rynku w Dębicy, zdoby-
ła zaszczytny tytuł laureata.
 Kapela działa przy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
od 1999r. Rokrocznie bierze udział 
w wymienionych konfrontacjach, 
gdzie nieraz zdobywała zaszczytne 
wyróżnienia. Dwukrotnie dokonała 
nagrania w Radio Rzeszów (ostat-
nie w jesieni ub. roku). Uświetnia 
swoimi występami gminne uro-
czystości jak: dożynki, obchody Od lewej: Franciszek Zastawny, Tadeusz Chudy, Eugeniusz Gierut,  

Zbigniew Gierut i Adam Chudy

świąt narodowych, festyny. Często wyjeżdża na przeglądy 
do zaprzyjaźnionych gmin, gdzie również jest zapraszana na 
organizowane przez nie uroczystości.
 Aktualny skład kapeli: Tadeusz Chudy - lider zespołu, 
gra na klarnecie i śpiewa; Franciszek Zastawny – skrzypce; 
Eugeniusz Gierut – klarnet; Zbigniew Gierut – akordeon; 
Adam Chudy – kontrabas, zastąpił zmarłego Mieczysława 
Strączka.
 Warto wspomnieć iż na ostatnich konfrontacjach w Dębicy, 
zarówno repertuar, jaki i sam występ kapeli podobał się nie 
tylko rozbawionej publiczności (granie naszej kapeli spra-
wiło, że wiele par nie zważając, że to nie parkiet lecz bruk 
dębickiego rynku, puściło się w tany), ale też został wysoko 
oceniony przez kompetentne jury.

E.M.

Segregacja 
odpadów
Od pierwszego kwietnia w naszej 

gminie wprowadzono obowią-
zek segregowania odpadów. Na parkin-
gu w pobliżu banku ustawiono pierwszy 
w Brzostku kontener do ich segregacji. 
Trzeba przyznać, że mieszkańcy, jak na 
razie, właściwie z niego korzystają, no 
może z małymi wyjątkami, co widać na 
fotografii. 
 Dla tych zapominalskich i nie tylko, 
warto przypomnieć co i gdzie należy 
wrzucać:
 SZKŁO - szklane butelki bez kapsli 
i nakrętek, słoiki bez nakrętek, stłuczkę 
szklaną bez części metalowych.
 PLASTIK - plastikowe butelki po 
napojach, woreczki foliowe, kubki, tacki 
po produktach spożywczych, plastikowe 
pojemniki, folie opakowaniowe.
 PAPIER - gazety kolorowe, czaso-
pisma, katalogi, prospekty, opakowania 
papierowe, torby i pudełka, kartony, 
tekturę.
 METAL - puszki aluminiowe po 

napojach i piwie, folię aluminiową, 
puszki po konserwach, kapsle z butelek 
i metalowe nakrętki.
 Pozostałe z segregacji odpady to tzw. 
balast, który umieszczamy nie gdzie 
indziej tylko w specjalnie na ten cel 
przeznaczonych workach.

 Troska o czyste środowisko powinna 
być cechą każdego człowieka i każdego 
dobrego gospodarza.
A śmieci będzie mniej, gdy zaczniemy 
je segregować!

/f.l./
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HISTORIA - W WOLNEJ POLSCE

W listopadzie1918 r. kończy się 
pierwsza wojna światowa, w 

której pokonani zostają zaborcy naszej 
Ojczyzny. Naród polski przejmuje wła-
dzę i w 1918 r. Polska stała się wolna. 
Dla naszego regionu czas zaboru trwał 
aż 146 lat. Dzień 11 listopada to Święto 
Odzyskania Niepodległości, lecz nadal 
Polacy musieli bronić swego kraju w 
wojnie z Rosją bolszewicką w latach 
1919-1921. O tym, że wielu uczniów 
brzosteckiej szkoły poległo w czasie 
wojen, informuje marmurowa tablica 
pamiątkowa umieszczona w szkolnym 
korytarzu. Odsłonięto ją 11 listopada 
1928 r. Na tablicy wyryte są nazwiska 
31 uczniów: 26 Polaków i 5 Żydów. 
Pierwsze lata w wolnej Polsce były cięż-
kie: zniszczenia, wzrost przestępczości, 
wielka bieda wśród mieszkańców, a złe 
warunki sanitarne powodują liczne epi-
demie chorób. W takiej rzeczywistości 
dobrze funkcjonuje szkoła w Brzostku, 
dzięki zaangażowaniu tych samych 
nauczycieli, którzy pracowali już przed 
I wojną. 
 W Drugiej Rzeczpospolitej refor-
mowano i bardziej upowszechniano 
oświatę. Dlatego Publiczna Szkoła 
Powszechna w Brzostku, na mocy 
rozporządzenia Kuratorium Okręgu 
Szkolnego w Krakowie z 1926 r., zostaje 
przekształcona w pełną szkołę siedmio-
klasową. Kierownikiem pozostał nadal 
Józef Szczepański. Ważnym wydarze-
niem w życiu tej placówki był uroczysty 
Zjazd Wychowanków i Wychowawców 
w dniach 4-5 lipca 1926 r. Inicjatorem 
był ks. dr Józef Jałowy ze Skurowej 
– były absolwent, profesor akademicki, 
bardzo zasłużony dla sanktuarium Matki 
Bożej w Przeczycy. Prezesem Komitetu 
Zjazdu został Karol Wnęk – nauczy-
ciel i działacz społeczny. Program 
uroczystości przedstawiał się bogato 
i wyrażał hołd dla brzosteckiej szkoły 
oraz jej nauczycieli i wychowawców. 
Trwałą pamiątką zjazdu było zebranie 
pieniędzy na zakup działki położonej w 
sąsiedztwie szkoły i przeznaczenie jej na 
plac zabaw dla dzieci. 
 W 1930 roku przeszedł na emeryturę 
Józef Szczepański, który przepracował w 
tej szkole 38 lat. Był wzorowym nauczy-
cielem i wychowawcą oraz troskliwym 
kierownikiem. W społeczeństwie był 
wielce szanowanym katolikiem, ojcem 
12 dzieci. W tym również czasie prze-
szła na emeryturę Franciszka Mrozowna 
– pracowała w brzosteckiej szkole 40 
lat i słynęła jako doskonały pedagog. 
Kolejną zasłużoną nauczycielką była 
Zofia Tułecka – wzorowa wychowaw-
czyni, działaczka społeczna, plastyczka 
i organizatorka teatrzyku szkolnego. 
Ponadto w latach dwudziestych uczyły: 
Janina Rzeszotkówna, Cecylia z Cie-

lenkiewiczów Gawlikowa oraz Helena 
Sanokowska, Władysława Twarduś, 
Stefan Traciłowski. W roku szkolnym 
1930/31 uczęszczało do Publicznej 
Szkoły Powszechnej w Brzostku 402 
uczniów z miasteczka oraz Zawadki, 
Kleci i części Nawsia. W latach trzydzie-
stych było kilku kierowników: Stefan 
Traciłowski (1930–1933); Władysława 
Twarduś (1933-1938); Józef Matu-
szewski z Kołaczyc (1938-1941). Przed 
wybuchem drugiej wojny światowej, 
oprócz wyżej wymienionych, uczyli: 
Kasper Świtkowski, Maria Świtkowska, 
Anna Wawszczak, Maria Wawszczak, 
Helena Wnęk, Lucyna Wilczyńska oraz 
ks. katecheta Michał Stępień. 

JAK UCZONO – WSPOMNIENIA 
SZKOLNE 
Tak wspomina pani Apolonia Bejska, z 
domu Twarduś, swe lata edukacji spę-
dzone w Brzostku (fragmenty): 
 (...) Przy obecnej ulicy Szkolnej 
mieściła się tylko 7-klasowa Szkoła Po-
wszechna. Budynek nie zmienił wyglądu. 
Oczywiście obecnie zarówno elewacja, 
jak i wnętrze różni się komfortem od po-
czciwej, starej szkoły. Tu, gdzie obecnie 
przed szkołą strzelają w górę smukłe 
tuje, rósł nieprzebyty gąszcz drzew 
morwowych (...).
 Wspominałam już o pani Zofii Tu-
łeckiej. Miałam szczęście należeć do 
ostatniego rocznika, który prowadziła 
przed przejściem na zasłużoną emerytu-
rę w 1929 roku. Uczyła wówczas trzecią 
klasę wszystkich przedmiotów: od języka 
polskiego, rachunków i historii aż po 
roboty ręczne. Była postacią charak-
terystyczną; tak wyobrażam sobie dziś 
wspominane przez Elizę Orzeszkową 
nauczycielki z okresu pozytywizmu, 
które z „kagankiem oświaty” szły lub 
jeździły między lud. Pani Tułecka nosi-
ła, niezależnie od mody, długie ciemne 
suknie. Siwe włosy nakryte delikatną 
siateczką upinała z tyłu czarna kokarda. 
Pani Zofia była bardzo pobożna, bywała 
codziennie na Mszy św. Obdarzona była 
zdolnościami plastycznymi, w domu 
dużo malowała, przeważnie kopiując 
farbami olejnymi. Należała chyba do 
bractwa Apostolstwa Modlitwy Serca 
Jezusowego, bo nauczyła nas modlitwy 
do Serca Pana Jezusa, którą poleciła 
nam codziennie odmawiać. Przez długie 
lata to czyniłam, potem słowa zatarły 
się w pamięci(...). Na lekcjach pani 
Tułeckiej panowała wielka karność. 
Określona komenda liczbowa na przy-
kład 3,5,4 oznaczała jak mamy trzymać 
ręce. Założone w tył, czy wyciągnięte z 
dłońmi opartymi na pulpitach ławek, czy 
wreszcie ramiona skrzyżowane z przodu 
i dłonie oparte na łokciach. Niesforni 
otrzymywali linią klapsa „w łapę”. W 
tym celu podchodziło się do „katedry” 
czyli podwyższenia, na którym stał stolik 

i krzesło dla nauczyciela.
 Pani Zofia, gorąca patriotka, z za-
pałem uczyła nas jako pierwsza historii 
Polski. Objaśniała nam poczet królów 
polskich. Nie od rzeczy będzie wspo-
mnieć, że w pierwszej klasie nie uży-
wano wówczas zeszytów - zastępowały 
je łupkowe, czarne, oprawne w drewno 
tabliczki, na których rysikiem pisało się 
litery, a mazało uwiązaną na sznureczku 
gąbką. Przed pierwszą i na zakończenie 
ostatniej lekcji zmawiało się, stojąc, 
modlitwę (...). Do najprzyjemniejszych 
lekcji z panią Tułecką należały rysunki. 
Rysowało się zwykłymi kredkami według 
programu: np. liście, jarzyny, owoce. 
Po wykonaniu rysunków należało po-
dejść z zeszytem do katedry, gdzie pani 
dokonywała korekty, czyli upiększała 
nasze malunki. Najładniejsze prace 
zdobiły ścianę klasy na końcu roku przy 
rozdaniu świadectw. Na lekcjach robót 
ręcznych sporządzaliśmy wycinanki z 
kolorowego papieru naklejane w zeszy-
tach. Ponadto dziewczynki uczyły się 
różnych ściegów na kawałku białego 
płótna, z którego miał potem powstać 
zgrabny fartuszek. Po przejściu na eme-
ryturę pani Zofia Tułecka długo jeszcze 
działała społecznie (...).
 Wśród innych nauczycieli, których 
pamiętam, wybitną indywidualnością 
wyróżniała się ucząca przyrody moja 
stryjenka, Helena Sanokowska, żona 
sędziego. Była niestrudzoną inspirator-
ką oraz reżyserką często urządzanych 
przez dzieci szkolnych przedstawień 
w ramach obchodów rocznicowych. 
Świetna charakteryzatorka, zajmowała 
się też szyciem bibułkowych kostiumów 
dla młodocianych aktorów i spełniała 
także obowiązki suflera. Stojąc z boku 
za sceną z lichtarzem w ręku i tekstem 
sztuki. Dużą indywidualnością odzna-
czał się również nauczyciel Karol Wnęk, 
specjalista w zakresie geografii i śpiewu. 
Ten ostatni przedmiot, tak zdawałoby 
się „relaksowy”, traktowany był przez 
uczniów bardzo poważnie. Pan Wnęk 
wymagał bowiem od nich bezwzględnej 
ciszy i uwagi. Za to nauczyliśmy się nie 
tylko śpiewać, ale i teorii. Kiedy, już 
w gimnazjum, zaczynałam naukę gry 
na fortepianie, z łatwością czytałam w 
kluczu wiolinowym, znałam też budowę 
gam i trójdźwięków. Karol Wnęk prowa-
dził też chór złożony z osób dorosłych, 
występujący z okazji patriotycznych 
obchodów rocznicowych. W wyższych 
klasach szkoły podstawowej nauczała 
języka polskiego i historii Władysława 
Twardusiowa, specjalistka w zakresie 
gramatyki. Niejeden dzisiejszy licealista 
mógłby pozazdrościć poprawności orto-
graficzno-gramatycznej „absolwentom” 
siedmioklasowej szkoły (...).

W. Tyburowski

Szkoła Podstawowa w Brzostku – 600 lat tradycji (4)
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Założona w listopadzie 2000 roku Gazetka Zespołu Szkół 
w Siedliskach Bogusz działa nieprzerwanie i z pewnością 

jako jedna z niewielu w naszym powiecie właśnie przygotowuje 
się do wydania jubileuszowego 50. numeru. Dwoje założycieli, 
nauczycielka j. polskiego i angielskiego Barbara Wojtaszek 
oraz nauczyciel informatyki i techniki Krzysztof Dziedzic, 
wraz z kilkudziesięcioosobowym zespołem gimnazjalistów 
publikowali gazetkę do 2004 roku, wydając razem 32 nume-
ry. Potem, w związku ze zmianą miejsc zamieszkania i pracy 
Barbary Wojtaszek, jej rolę w gazetce przejęła polonistka 
Maria Nowak.
 Obecna, dwudziestoosobowa redakcja „Gimdziupli” wraz z 
opiekunami, dla uczczenia 5-lecia pisemka wydała uroczyste 
przyjęcie urodzinowe w wielkanocnej oprawie, przygotowując 
bogaty wiosenny poczęstunek, jak i profesjonalne dekoracje. 
Gospodarze, wśród których był też dyrektor siedliskiego Ze-
społu Szkół, Stanisław Wójtowicz, zaprosili władze Gminy 
Brzostek, dyrektorów szkół podstawowych i sołtysów oko-
licznych wsi, a także przedstawicieli Rady Rodziców.
 Do dnia dzisiejszego wydaliśmy 49 numerów – przekazał 
zgromadzonym Krzysztof Dziedzic – w których znalazło się 
ponad 900 artykułów, 1100 zdjęć i grafik, 40 000 stron w na-
kładzie od 50 do 300 egzemplarzy. Ich łączna długość wynosi 
prawie 3 kilometry, łączna waga to 7,5 kg.
 Te liczby robią wrażenie, natomiast ważniejszy od statystyk 
jest na pewno wpływ, jaki przygoda z gazetką ma na młodych 

50. NUMER GAZETKI W SIEDLISKIEJ SZKOLE MARZEŃ

Opiekunowie i część redakcji „Gimdziupli”

ludzi – jej redaktorów. Na ten temat wypowiedziały się obec-
na redaktorka naczelna – trzecioklasistka Katarzyna Wójcik, 
przygotowywana przez nią następczyni z II kl. Marta Czyż, 
a także licznie przybyli poprzedni redaktorzy – absolwenci 
siedliskiej szkoły, dziś licealiści bądź studenci. Wszyscy stwier-
dzili, że działalność w gazetce nauczyła ich systematyczności, 
odpowiedzialności za słowo, zaangażowania w życie szkoły 
i społeczności lokalnej, a także umiejętności współpracy w 
grupie.
 Na moim przykładzie sprawdza się powiedzenie, że nie ma 
ludzi niezastąpionych – powiedziała zaproszona na urodzinowe 
spotkanie Barbara Wojtaszek, dziś nauczycielka w LO Pilzno 
– gdyż mimo mego odejścia gazetka rozwija się i coraz to 
„dojrzewają” nowe, piękne numery. Ale bez pana Krzysztofa 
Dziedzica i jego dobrego kontaktu z młodzieżową redakcją, 
„Gimdziupli” w obecnej postaci na pewno by nie było.
 Na zakończenie wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzeć 
5-minutowy zwiastun filmu „Jakub Szela”, którego reżyserem 
jest również Krzysztof Dziedzic, a obsadę stanowią nauczyciele 
i uczniowie z Siedlisk. Projekcję zakończyły rzęsiste brawa 
i prośby o bis. Całość filmu, finansowana przez Fundację 
„Szkoła Marzeń”, ma się ukazać w czerwcu i trwać ponad pół 
godziny.

B. W.
Zwiastun filmu „Jakub Szela”

W Publicznej Szkole Podstawowej 
w Brzostku społeczność szkolna 

bardzo dba o to, by pozyskać wszelkie 
dostępne fundusze oferowane przez 
różnorodne instytucje czy fundacje. Kil-
kakrotnie ta niełatwa sztuka udała się!

 Napisane projekty, a szczególnie 
korzyści materialne z nich płynące, 
zostały przeznaczone przede wszystkim 
na lepsze zagospodarowanie czasu wol-
nego dzieci i młodzieży. Ich celem było 
więc rozszerzenie oferty spędzania wol-

nego czasu przez 
uczniów szkoły w 
Brzostku. Oferta 
zajęć obejmowa-
ła także młodzież 
studiującą na stu-
diach zaocznych, a 
odbywającą staż w 
tutejszej szkole.
 Na rea l izac ję 
projektu o nazwie 
„Orzełek i Reszka 
przewodnikami w 
świecie finansów” 
zostało przyzna-
nych 1.500 zł. Dota-
cja została przezna-

czona na lekcje ekonomii i zarządzania 
funduszami dla uczniów klas młodszych 
w ramach akcji „Szkoła z klasą”.
 Szkolny Klub Sportowy „Spartakus” 
pozyskał z Ministerstwa Finansów 
10.000zł w ramach realizacji projektu 
„Ruch najlepszym lekarstwem dla zdro-
wia”. Kwota ta została zagospodarowana 
na sfinansowanie wyjazdów dzieci na 
basen, zajęć z tenisa stołowego, Fitness-
Aerobic mających na celu rozwijanie 
sprawności ruchowej w niekonwencjo-
nalny sposób.
 „Aktywnie i twórczo na własnym 
podwórku - młodzież dla wsi” to kolejny 
wygrany projekt, na którego realizację 
otrzymano środki finansowe w kwocie 
4.500zł.
 Pozyskane środki (łącznie 16.000zł) 
to nie tylko duma i radość dla szkoły, 
ale przede wszystkim ogromna sa-
tysfakcja z przyjemności, jaką mają 
najbardziej zainteresowani – dzieci i 
młodzież.

/ac/

Szkoła w Brzostku pozyskuje fundusze
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Z Brzostku rodem...
„…Graj skrzypku graj, przez całą noc…„

Wiosna rozgościła się na dobre. Drzewa okryte soczystą 
zielenią, a wśród niej nieśmiałe kiście kwiatów. Podmu-

chy ciepłego wiatru przynoszą ukojenie. Gdzieniegdzie ptaki 
przelatują do swoich gniazd, a nad kwiatami na łące uwijają 
się pszczoły, osy, trzmiele, pracowite owady. Na działkach, jak 
okiem sięgnąć, widać pochylone kobiety pielące truskawki, 
siejące jarzyny. Gwarno i rodzinnie wokół domów.
 Jestem na uli-
cy 20 czerwca 
w Brzostku, w 
domu rodzinnym 
Franciszka i Emi-
lii Jamrozów, a 
właściwie to u 
ich najmłodsze-
go syna Bernarda. 
Dom rodzinny oj-
ców w remoncie, 
a obok na dawnej 
posesji ojców, stoi 
okazały budynek 
mieszkalny wraz 
z zabudowania-
mi. Tam właśnie 
mieszkają Anna i 
Bernard Jamrozo-
wie, wraz z córką 
Agnieszką z mę-
żem i synkiem 
Kubusiem, drugą 
córką Jadwigą i 
synem Grzego-
rzem. Wsłuchuję 
się w opowieści o ojcu Franciszku, którego doskonale znałam. 
Był to człowiek o niezwykłych cechach charakteru, otwarty, 
uczynny, skromny i niezwykle cichy i spokojny. Pamiętam 
jego pracę w szkole w Brzostku – był woźnym – a właściwie 
to był przyjacielem dzieci, do których miał swój niepowtarzal-
ny sposób oddziaływania, zawsze z uśmiechem starał się im 

pomagać, opie-
kować się nimi, 
a zarazem był 
odpowiedzialny 
za ład i porządek 
w szkole. Dla nas 
nauczycieli za-
wsze był uprzej-
m y m ,  m i ł y m 
p rzy jac i e l em. 
Niezwykle wni-
kliwie wsłuchi-
wał się w zajęcia 
pozalekcyjne – 
śpiewający chór, 
tańczący zespół 
folklorystyczny, 
w zajęcia mu-
zyczne – zawsze 
coś rzeczowego 
dopowiedział , 
ocenił, doradził. 
B o w i e m  s a m 
miał bardzo do-

bry słuch muzyczny i poczucie rytmu. Od młodości kochał 
muzykę i swoje ulubione skrzypce. Często grywał na pod-
skubach, potańcówkach, chrzcinach, czy na weselu. Skrzypce 

były jego radością życia. Jego piosenki ludowe, które grywał 
brzmiały niezwykle, a mnie przypominały piosenkę „W naszej 
wiosce uciechy, oj niezwykle to będzie, kiedy Jaśko muzykant 
do skrzypeczek usiądzie. Tili, tili na skrzypkach, cichuteńko 
zapiska, aż się wezmą pod boki zadziwieni ludziska… i będą 
się pytali, a skąd żeście takiego muzykanta dostali…”. Tak, 
tak… Franciszek Jamróz był takim właśnie wrażliwym, nie-
zwykłym „Jankiem muzykantem”, bez szkół, samouk – bo 
któż też w czasach przedwojennych kształcił dzieci wiejskie 
w szkołach muzycznych.
 Zdolności muzyczne po ojcu i dziadku odziedziczyły 
dzieci i wnuki, a skrzypce powędrowały do córki Ireny 
– nauczycielki, której dziewczynki pięknie rozwinęły talent, 
nie tylko muzyczny, i zabrały ze sobą na daleki amerykański 
kontynent.
 Ileż to wiejskich utalentowanych muzykantów – skrzypków 
było i na naszym terenie, już dzisiaj o nich niewiele kto wie, 
a już młode pokolenie zakochane w muzyce mechanicznej o 
silnych i mocnych rytmach nie wie, że początkiem wszystkich 
niemalże gatunków muzycznych był folklor wywodzący się 
z ludu. Dowodem na to niech będzie twórczość najwybitniej-
szego kompozytora polskiego Fryderyka Chopina – mazurki, 
polonezy wyrosły z zasłuchanych pod karczmą ludowych 
piosenek i tańców.

 Innym zapalonym skrzypkiem był Roman Szczepanek 
– urzędnik gminy w Brzostku. Bywał u nas w domu, bo i ja 
w młodości grywałam na skrzypcach. Grywaliśmy gorące 
rytmy polek, oberków, krakowiaków oraz melodie Schuber-
ta, Szumana, Moniuszki czy Griega – ach były to cudowne, 
niezapomniane chwile.

 Kiedyś, przed 
laty poznałam 
Henryka Stanisza 
w dość osobli-
wy sposób. Roz-
mawiali z moim 
ojcem o szcze-
pieniu drzewek 
owocowych, a 
p o t e m  g a w ę -
dzili o swoich 
gospodarskich 
sprawach. Kie-
dy weszłam do 
Ruchu – sklep, 
który prowadził 
ojciec – pan Sta-
nisz ukłonił się i 
nieśmiało zapy-
tał, czy to właśnie 
ja jestem nauczy-
cielką muzyki, a 
potem powiedział 
zdanie, które pa-
miętam po dziś dzień „Kto gra na skrzypcach musi mieć jasną 
duszę”. Wielka myśl zamknięta w tym stwierdzeniu, a dzisiaj 
kto z młodych gra na skrzypcach, niewiele naliczyłabym, ow-
szem grają na gitarach, organach – czy innych wynalazkach 
muzycznych XX wieku. Nikt nie zaśpiewa: „Pognała wołki 
na bukowinę, wzięła ze sobą skrzypce jedyne”. Mnie skrzypce 
ciągle „grają” w mojej wyobraźni, dlatego wspominam nie-
których skrzypków muzykantów.

 A tak wspomina ojca Henryka Stanisza córka Jadwiga 
Serwińska ze Staniszów.
 Wszystkie wspomnienia z mojego dzieciństwa związane 
są niepodzielnie z muzyką. Nawet te niezbyt radosne, czy 
wręcz tragiczne, powracają teraz dziwnie jasne i pogodne, 

Od lewej: Emilia Jamróz, córka Irena, 
syn Roman, Franciszek Jamróz

Franciszek Jamróz

Henryk Stanisz
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bo opromienione serdeczną nutą starych pieśni, melodią wal-
ców, fokstrotów, polek i oberków, drżącym pobrzękiwaniem 
skrzypiec lub rzewnym pogwizdywaniem fletu.
 A wszystko to za sprawą muzycznych fascynacji mojego ojca, 
Henryka, w którego niełatwym życiu, muzyka była balsamem 
łagodzącym wszelki ból, jedyną radością i rozrywką, treścią 
wszystkich pragnień i marzeń. Od najmłodszych lat skutecz-

nie przesłaniała 
mu ona wszelkie 
inne przedmioty 
młodzieńczego 
pożądania, skut-
kiem czego ożenił 
się mając już 33 
lata, a majątku 
nie dorobił się 
nigdy.
 Urodzony  w 
1911 r, słaby i 
chorowity, nie 
miał szczęśliwego 
dzieciństwa. Nie 
miał żadnych za-
bawek, rozrywek, 
brakowało mu 
nawet większego 
zainteresowania 
ze strony ojca, 
któremu marzył 
się syn - gospo-
darz, a nie taki 
cherlak. Wszyst-

ko to rekompensował sobie słuchaniem muzyki, a przede 
wszystkim wiejskiej kapeli, której przewodził jego ojciec, Józef 
Stanisz. Był on podobno doskonałym klarnecistą i skrzypkiem, 
grywał po weselach i wiejskich zabawach. Miał też wielu ko-
legów, takich jak on grajków. Syna miał jednak tylko jednego, 
a więc zgodnie z wiejskim obyczajem, jedynego spadkobiercę. 
Nie mówię tu o dziedziczeniu zamiłowania do muzyki, lecz o 
sukcesji majątkowej. Nie brał więc pod uwagę talentu syna, 
ani jego marzeń o karierze muzycznej. Matka wybłagała mu 
wprawdzie pozwolenie na naukę w szkole rolniczej w Jaśle 
(sadownictwo to była druga jego pasja), ale w związku 
z dość wysokimi opłatami, zgoda ta została szybko 
cofnięta. W tamtych czasach nieposłuszeństwo nie 
wchodziło w grę, więc ojciec musiał zająć się gospoda-
rowaniem na dziadkowych hektarach. Do końca życia 
praca na roli stanowiła dla niego wielkie udręczenie. 
Dlatego bardzo potrzebna mu była jakaś odskocznia 
od nieakceptowanej rzeczywistości, od spełniania obo-
wiązków, które przerastały jego siły. Po kryjomu uczył 
się czytania nut, gry na klarnecie, a z czasem poznał 
tajniki fletu, akordeonu i umiłowanych skrzypiec.
 Na szczęście żona pokochała nie tylko hektary Sta-
niszów, ale i muzykowanie męża. Była nawet dumna 
z jego zdolności i mimo biedy godziła się na zakup 
instrumentów, Spokojnie też znosiła „muzyczne” to-
warzystwo, jakie zbierało się wieczorami w naszym 
domu. Wiem, że ojciec mój bardzo cenił sobie przyjaźń 
z panem Romanem Szczepankiem. Z żoną Romana, 
Marią, chodził do jednej klasy i stąd wzięła początek 
znajomość z Romanem. Pamiętam ich gorące dyskusje 
na temat sposobu wykonywania na skrzypcach utworów 
przeznaczonych na fortepian. Pamiętam, jak wspólnie na-
prawiali skrzypce i rozmawiali o ich „duszy”, co mnie wręcz 
przerażało. Zaznaczyć trzeba, że pan Roman był wysokim, 
szczupłym mężczyzną, chodził w czarnym płaszczu i kapelu-
szu, więc kiedy tak mówił o tej „duszy”, to moja dziecięca 
wyobraźnia upatrywała w nim czarodzieja.
 Częstym gościem w naszym domu był również pan Józef 

Rubacha. Był to typ muzykanta - wesołka. On przychodził 
pograć, pogawędzić, pożartować i posłuchać jak ojciec gra 
na flecie. To on zdobywał nuty na skrzypce i flet by mogli 
wspólnie koncertować. Nuty te, wędrowały potem przez wiele 
lat po różnych muzykantach i zespołach. Z innych odwiedza-
jących nas muzycznych zapaleńców pamiętam, pana Stani-
sława Sarneckiego, pana Antoniego Grygla i pana Gieruta 
z Nawsia. Ojciec odwiedzał również pana Chudego z Kleci 
i pana Janusza Łąckiego z Brzostku. Rzadko spotykali się 
wszyscy razem, ale pojawienie się któregoś z nich oznaczało, 
że w domu będzie bardzo wesoło. Przynosili nuty, które ojciec 
przepisywał po nocach przy lampie naftowej i przy gderaniu 
mamy, że nafta droga, a zdrowie jeszcze droższe. W istocie, 
rano trudno było się doczekać aż ojciec wstanie. Dnia nie 
rozpoczynał modlitwą, ale oberkiem lub polką wygrywaną 
na skrzypcach przed obrazem. Potem szedł do swoich obo-
wiązków i około południa przychodził na śniadanie również 
poprzedzone graniem.
 Wszystkie prace w gospodarstwie wykonywał gwiżdżąc lub 
nucąc. Nigdy nie trzeba było go szukać, wystarczyło posłuchać 
i już było wiadomo, gdzie jest. Twierdził, że pomaga mu to 
zapomnieć o tym, że coś mu dolega, lub że musi wykonywać to, 
czego nie cierpi. Często moje koleżanki lub odwiedzający nas 
goście, stwierdzali: „ale u was wesoło!”, a myśmy spoglądali 
na siebie ze zdziwieniem, bo wydawało nam się że wszędzie jest 
tak samo, że każdy tata gwiżdże szczepiąc drzewa w ogrodzie, 
gra na flecie przy pasieniu krów, a mama śpiewa od rana, żeby 
nie słyszeć ojca.
 Tata próbował sam układać melodie, ale trzymał je za-
mknięte w jednym z kilku kuferków z nutami. Skrzypce zaś 
kładł wysoko na kuchennym kredensie, żebym nie mogła ich 
dotknąć. Mama pozwalała mi czasem na nich pobrząkać, ale 
nigdy nie umiała ich położyć z powrotem tak, żeby tata nie 
zauważył. Myślę, że domyślał się moich zainteresowań i nawet 
kazał mi kupić mandolinę, żebym nie dotykała skrzypiec. Po-
tem grał razem ze mną utwory ze „Skarbczyka mandolinisty” 
i chyba cieszył się, kiedy przepisywałam mu nuty.
 Tata grał do końca swojego życia. Kiedy reumatyzm wy-
sztywniał mu palce i zdarzało mu się fałszować, grywał tylko 
po nocach. Gdy już nie mógł chodzić, grał w łóżku zmieniając 
co jakiś czas instrumenty. Najpierw „odpadł” akordeon, bo 
za ciężki i za głośny. Już wcześniej zresztą grywał na nim za 

stodołą, żeby nie drażnić domowników. Przy dobrej pogo-
dzie słychać go było aż w Kleciach i na Równiach, o czym 
dowiadywaliśmy się od tych, którzy równie słabo jak tato 
sypiali. Najdłużej grał na organkach, bo mógł je trzymać 
pod poduszką, a grać pod kołdrą. Miał w tym wprawę, bo 

Dokończenie na stronie 12

Muzyka była dla niego jedyną  
radością i rozrywką

Miał też wielu kolegów, takich jak on grajków
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Był piękny słoneczny czerwcowy 
dzień. Do wakacji pozostało już 

tylko kilka dni i tak bardzo nie chciało 
się iść do szkoły. Wystarczyło tylko tak 
sobie pomyśleć a szatan zaraz zrobił 
swoją robotę żeby namówić do grzechu. 
Szliśmy we dwóch z kolegą do szkoły. 
Kolega starszy ode mnie zaproponował 
żeby nie iść do szkoły tylko zrobić sobie 
wagary. Pomysł wydał mi się niezły, bo 
dzień był piękny, więc zapytałem co 
będziemy robić do czasu, kiedy nasza 
klasa wyjdzie ze szkoły. On jako starszy 
już wcześniej sobie posmakował alko-
holu i papierosów więc zaproponował 
abyśmy kupili sobie wino i „sporty” to 
sobie wypijemy i zapalimy. Pozostał 
tylko problem jak zdobyć pieniądze, 
bo parę drobniaków, które mieliśmy 
w kieszeniach nie starczało na wino i 
dziesiątkę „sportów” za 1,50zł. Jako 
młodszy musiałem wrócić się do domu 
i poprosić rodziców o pieniądze, że niby 
zapomniałem powiedzieć, że robimy 
składkę na prezent dla pani nauczycielki 
z okazji zakończenia roku szkolnego. 
Dostałem od rodziców parę złotych, 
więc bez problemu kupiliśmy wino i 
dziesiątkę „sportów”.

 Zadowoleni poszliśmy do lasu i 
tak po łyczku z butelki i po dymku z 
papierosa uczyłem się nie w szkole, 
lecz w lesie i nie języka polskiego tylko 
nałogu mojego. Kolega pokazywał mi 
jak to trzeba palić żeby poczuć smak 
papierosa, więc zaciągał do płuc całym 
oddechem a ja udawałem, że też tak 
robię, bo nie bardzo mi to smakowało. 
Bardziej wolałem pić wino, bo takie było 
słodkie i smaczne jak kompot z jabłek.
 W lesie jest dużo drzew, lecz ja po 
jakimś czasie widziałem ich znacznie 
więcej. Wstydziłem się przyznać kole-
dze, że widzę podwójnie a gdy doszło 
do tego, że nie zauważyłem pnia drze-
wa i uderzyłem w niego głową tak, że 
zobaczyłem gwiazdy, zaproponowałem 
żebyśmy poszli na łąkę i tam się po-
opalali w słońcu. Kolega poparł mój 
pomysł i leżąc sobie na łące paliliśmy 
papierosy, bo wino już się skończyło. 
Niedługo promienie słoneczne, alkohol 
i papierosy zrobiły w mojej głowie jakby 
bombę, która chciała mi ją rozerwać.
 Tego dnia nigdy nie zapomnę. Bolała 
mnie głowa, żołądek, miałem nudności i 
zawroty głowy. To można było jeszcze 
jakoś znieść, ale gdy kolega zaczął wy-

miotować nie wytrzymałem i uciekłem 
do domu. Po drodze poszedłem do rzeki 
i długo płukałem usta i moczyłem głowę 
żeby wytrzeźwieć.
 Po wejściu do domu zaraz zacząłem 
narzekać na ból głowy i żołądka. Moja 
macocha natychmiast postawiła diagno-
zę i to mnie uratowało. Powiedziała: na-
jadłeś się zielonych czereśni albo jabłek 
i przez to cię tak męczy. Weź sobie sody 
to ci pomoże. Rad nie rad tak zrobiłem 
a gdy zażyłem tę sodę i popiłem wodą 
to tak jak mój kolega zwymiotowałem. 
To ostatecznie przekonało rodziców, 
że jestem chory i muszę położyć się do 
łóżka.
 Taki był pierwszy mój kontakt z 
alkoholem i papierosami. Teraz bardzo 
ubolewam nad tym, gdy widzę młodzież 
jak pali papierosy i pije alkohol. Widzę 
jakby samego siebie i swoją głupotę lat 
młodzieńczych, kiedy to sam robiłem, 
trochę z ciekawości, trochę dla szpanu 
przed kolegami.
 Z pewnego źródła dowiedziałem się, 
że około trzy czwarte młodzieży, która 
piła przed 18 rokiem alkohol w starszym 
wieku pozostaje od niego uzależniona.
 Dlatego kto jeszcze może i zechce 
przemyśleć i zaniechać ciekawość, to 
niech to zrobi jak najszybciej, najlepiej 
dzisiaj bo jutro może być za późno.

J. Samborski

Zaczerpnięte z pamiętnika alkoholika

Mój pierwszy kontakt z alkoholem

harmonijkę zabierał ze sobą do sanatoriów i szpitali, inaczej 
nie wytrzymałby tam ani dwóch dni.
 O tym, że gra na skrzypcach stanowiła dla ojca więcej 
niż zwykłe hobby przekonaliśmy się w dość tragicznych oko-
licznościach. Jak wcześniej wspomniałam, w życiu moich 
rodziców było wiele chorób, niepowodzeń i nieszczęść. Do 
tych ostatnich niewątpliwie zaliczyć trzeba dwa pożary. W 
pierwszym tata doznał ciężkich poparzeń i nieomal stracił 
ręce. Chodził na piechotę do Jasła, gdzie chirurg czyścił 
mu rany skrobiąc je skalpelem bez znieczulenia. Ręce mu 
jednak uratował i dobrze, bo w krótkim czasie przyszedł 
drugi pożar. Pamiętam tę tragiczną noc bardzo dokładnie. W 
świetle łuny, jaka biła z pogorzeliska widzę 
sylwetkę ojca, który stoi tyłem do okna, na 
środku pokoju. Jego ubranie ocieka wodą, 
a twarz ma czarną od dymu. Stoi i gra na 
skrzypcach. Mama usiłuje nakłonić go żeby 
zmienił przemoczoną odzież, a on wycina 
swoje oberki i polki i płacze.
 I tak było w każdej trudnej dla nas i dla 
niego sytuacji - mógł być głodny, obolały, 
chory, nieszczęśliwy, ale musiał grać. 
Nawet, gdy ciężko chorował, najchętniej 
rozmawiał o nutach. Zmarł mając 89 lat w 
otoczeniu swoich instrumentów. Do trumny 
włożyliśmy mu flet.
 Zamiłowanie do muzykowania przekazał 
swoim wnukom. Trudno mówić o wielkich 
talentach, ale jedna z wnuczek gra na flecie, 
druga na skrzypcach, a wnuk w tym roku 
zdaje maturę w szkole muzycznej w Jaśle 
w klasie fortepianu. A w naszym domu 
nadal rozbrzmiewa muzyka i śpiew, często 
na przekór wszystkim smutkom, z którymi 

przychodzi nam się zmierzyć. Pomaga.

 Postacią ze skrzypcami w naszej gminie był Józef Rubacha, 
który nie tylko grał, ale także prowadził chór folklorystyczny 
sponsorowany przez Gminną Spółdzielnię w Brzostku.
 Obecnie uświetnia występy artystyczne swoją grą na 
skrzypcach Franciszek Zastawny, czy Czesław Gierut, a na 
kontrabasie wtórował niedawno zmarły Mieczysław Strą-
czek.
 Dzisiaj możemy tylko powspominać i niekiedy posłuchać 
śpiewu skrzypiec w kapelach ludowych, coraz rzadziej na 
weselach. A jest to przepiękny instrument o słowiańskiej, 
polskiej duszy.

Zuzanna Rogala

Zespół wokalno-instrumentalny przy Gminnej Spółdzielni w Brzostku  
prowadzony przez Józefa Rubachę

Dokończenie ze strony 11
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Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
Zadbaj o swój kręgosłup

Ostrego bólu kręgosłupa doświadcza 
chociaż raz w życiu około 90% 

naszej populacji. Na dolegliwości o 
charakterze przewlekłym cierpi obecnie 
większość ludzi po 30 roku życia. Dzieje 
się tak dlatego, że właśnie w tym wieku 
pojawiają się pierwsze oznaki zuży-
wania się krążków międzykręgowych. 
Proces ten znacznie przyśpieszają wad-
liwe postawy, przeciążenia lub urazy. W 
zaawansowanym stadium zwyrodnienia 
w ich części obwodowej pojawiają się 
szczeliny. Wreszcie pęka zniszczony 
pierścień włóknisty i dochodzi do wy-
padnięcia jądra miażdżystego. Objawia 
się to silnym bólem kręgosłupa spowo-
dowanym uciskiem korzeni rdzenio-
wych przez uszkodzony dysk. Dlatego 
trzeba nauczyć się codziennie zadbać o 

swój kręgosłup.
 Utrzymuj prawidłową postawę 
ciała, która zapewnia optymalne roz-
łożenie ucisku na kręgi, stawy, krążki 
międzykręgowe kręgosłupa oraz obcią-
żenie stawów i mięśni nóg. Bez względu 
na okoliczności trzymaj plecy prosto i 
wciągaj brzuch. Stan kręgosłupa zależy 
również od butów. Im dłużej stoisz, tym 
wygodniejsze buty musisz nosić. Powin-
ny mieć miękkie i elastyczne podeszwy, 
aby amortyzowały wstrząsy powstałe 
podczas chodzenia. Wysokość obcasów 
nie powinna przekraczać 4 cm.
 Dźwigaj mądrze – tej czynności 
nie można całkowicie wyeliminować z 
życia. Można jednak zminimalizować 
jej niekorzystny wpływ na układ kostno-
stawowy. Podnosząc ciężki przedmiot 
wyprostuj plecy, ugnij kolana i wciągnij 
brzuch a później powoli wstań. Nigdy 
nie unoś ciężarów na wyprostowanych 
nogach i z jednoczesnym skrętem tuło-
wia. Niosąc bagaż czy siatki rozkładaj 
ciężar na obie ręce.
 Dbaj o formę i wagę gdyż każdy 
nowy kilogram to dodatkowe obciążenie 
dla kręgosłupa i nóg. Bez względu na 
porę roku przestrzegaj niskokalorycznej 
diety bogatej w wapń – naturalny budu-

lec kości oraz magnez i potas, których 
niedobory wywołują skurcze. Nie zapo-
minaj o codziennej porcji ruchu. Warto 
uprawiać te dyscypliny, które służą 
kręgosłupowi. Są to: pływanie (kraulem, 
na plecach i na brzuchu), lekkie marsze, 
jazda na rowerze. Sport w starszym 
wieku można zastąpić spacerem.
 Śpij wygodnie na dobrym materacu 
(ani za twardym ani za miękkim). Najle-
piej jest spać na boku z podkurczonymi 
kolanami i małą płaską poduszką pod 
głową. Najmniej korzystne dla kręgosłu-
pa jest położenie na wznak i zwinięcie w 
kłębek, które rankiem może spowodo-
wać złe samopoczucie, sztywność karku 
i bóle pleców.
 Podróżuj rozsądnie. Dopilnuj, aby 
prawidłowo dopasować fotel do swojej 
sylwetki a wysokość siedzenia ustaw 
tak, by podczas jazdy twoje kolana były 
lekko ugięte a uda położone poziomo 
do podłoża. Oparcie musi być lekko 
odchylone. W czasie dłuższej podróży 
należy robić przerwy. 
 Przestrzegając tych kilku podstawo-
wych zasad zadbasz o swój kręgosłup 
i przedłużysz jego sprawność. Dużo 
zdrowia! 

K. Godawska

Tab. 1 Drogi powiatowe w gminie Brzostek
Lp. Nr Nazwa drogi Km Konieczne remonty i naprawy

1. 1317 Kamienica Dolna - Grudna Górna 13,6
Likwidacja przełomów na całej długości drogi. Likwidacja wyrw na skarpie drogi w 
Gorzejowej. Przebudowa mostków. Poszerzenie drogi. Położenie nowej nawierzchni 
na długości 6 km.

2. 1319 Brzostek – Smarżowa 11,2 Przebudowa mostku (Kamienica Górna).
3. 1316 Głobikowa – Siedliska-Bogusz 5,7 Likwidacja wyrw na skarpie drogi. 
4. 1323 Frysztak – Klecie 5,3 Przebudowa mostku na Gogołówce. 
5. 1318 Brzostek – Siedliska-Bogusz 3,8 Likwidacja przełomów. Położenie nowej nawierzchni. 

6. 1322 Brzostek – Opacionka 3,2 Likwidacja przełomów. Ułożenie nowej nawierzchni na odcinku 0,7 km w 
Brzostku.

7. 1312 Zawadka Brz. – Jodłowa 2,9 Likwidacja osuwiska. Likwidacja w skarpie rzeki Jodłówka. Położenie nowej 
nawierzchni. 

8. 1320 Cieszyna, gr. pow. – Kamienica G. 2,2 Ułożenie nowej nawierzchni na długości 1 km. Wykonanie odwodnienia drogi. 
9. 1321 Brzostek – Błażkowa 1,6 Ułożenie nowej nawierzchni na całej długości drogi. 
10. 1296 Wielopole – Dębica 1,2 -

W gminie Brzostek

Przegląd dróg 
powiatowych
Powoli dobiega końca kadencja samorządu 

powiatowego lat 2002-2006. 
Czas na pierwsze podsumowania. 
Stan dróg powiatowych w gminie Brzostek 
z roku na rok się pogarsza i nie zmienią tego 
stanu rzeczy inwestycje wykonane w okresie 
ostatnich 4 lat: droga Brzostek – Opacion-
ka, Brzostek – Błażkowa, Siedliska Bogusz 
– Głobikowa, most w Siedliskach Bogusz koło 
szkoły czy też chodnik koło Ośrodka Zdrowia 
w Brzostku. 
 W dniu 25.04.06 Komisja Infrastruktury 
Rady Powiatu dokonała przeglądu dróg po-
wiatowych w gminie Brzostek i ustaliła co 
następuje:

Ferdynand Bugno
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 
na początku 2006 roku ogłosił I edycję konkursu infor-

matycznego pt.: „Patron mojej szkoły”. Celem konkursu było 
zaprojektowanie strony WWW, lub prezentacji multimedialnej 
(np. filmu) nawiązującej do słów wypowiedzianych przez Jana 
Pawła II: „Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie”. 
Prace były oceniane wg ściśle określonych kryteriów, to jest 
między innymi zgodność z tematem, technika wykonania, 
humor itp. 
 W naszej szkole konkursem zainteresowało się aż siedmiu 
uczniów. Potraktowali oni bardzo poważnie postawione zada-
nie i włożyli wiele wysiłku w wykreowanie prac. Pięciu ucz-
niów zajęło się tworzeniem stron WWW, zaś pozostała dwój-

ka postanowiła 
stworzyć pre-
zentacje multi-
medialne. Dzię-
ki nakierowaniu 
przez prof. Ja-
cka Berrahala 
uczniowie za-
s t o s o w a l i  w 
swoich stronach 
WWW nowo-
czesne rozwią-
zania techniczne 
funkcjonujące 
obecnie w In-

ternecie, więc prace nabrały profesjonalizmu, przejrzystości 
i estetyki. 
 Podopieczni profesora zebrali mnóstwo materiałów o Janie 
Pawle II. Powstały więc bogate bibliografie, interaktywne 
galerie zdjęć opisujące poszczególne epizody życia polskiego 
papieża, czy zbiory ciekawostek i anegdot.
 Ostatecznie pod koniec marca br. projekty zostały zakoń-
czone, nagrane na płyty CD i przekazane do sekretariatu ZSZ 
w Dębicy.
 Na wyniki nie trzeba było długo czekać. Pierwsze miejsce 
zajął film Marka Wołowca z klasy I LO. Bardzo ciekawy 
montaż audio-wizualny przypadł do gustu jury, zaś drugie 
miejsce zdobyła prezentacja multimedialna Michała Sam-
borskiego z klasy II LP.
 W kategorii strona internetowa nasi uczniowie zajęli ko-

lejno II miejsce 
(Paweł Liszka 
klasa II LO), III 
(Michał Trych-
ta kl. III LO) i 
IV miejsce (Łu-
kasz Łupiński 
kl. II LO). Zo-
stały przyznane 
także dwa wy-
różnienia dla 
Piotra Stasiow-
skiego kl. II LO 
i Bartosza Spi-
rydowicza kl. II 

LP. Jury doceniło bogactwo treści i technikę wykonania oraz 
ogrom pracy włożony w wykreowanie stron WWW.
 Podczas uroczystej gali powiązanej z nadaniem szkole w 
Dębicy imienia Jana Pawła II zostały wręczone pamiątkowe 
dyplomy i atrakcyjne nagrody (tj. renomowanej firmy sprzęt 
komputerowy - drukarki, nowoczesne klawiatury, zestawy 
audio, czy też myszki optyczne itp.). Chwilę później na 
krótkim pokazie w sali informatycznej można było zobaczyć 
zwycięskie prace ze wszystkich kategorii.

W sumie na konkurs złożono około 80 prac z Dębicy i 
okolic. 
 Jury było zachwycone tym, że młodzież tak ochoczo wzięła 
udział w kon-
kursie i stworzy-
ła tyle bogatych 
w treść i grafikę 
s t ron WWW, 
oraz prezentacji 
mul t imedia l -
nych.

 W związku 
z dużym zain-
teresowaniem 
tegoroczną edy-
cją konkursu in-
formatycznego 
„Patron mojej szkoły” w przyszłym roku odbędzie się II 
wydanie konkursu. Idea „Patron mojej szkoły” ma na celu za-
poznanie uczniów z patronami szkół - ludźmi, którzy zapisali 
się na kartach 
historii Polski 
jako jednostki 
wybitne.
 Dodatkowo 
uczniowie bio-
rąc  udział  w 
konkursie uczą 
s ię  t rudnej  i 
niezwykle fa-
scynującej dzie-
dziny, jaką jest 
in formatyka . 
Naprawdę war-
to brać udział w 
takich turniejach i rozwijać swoje zdolności. Kto wie kiedy 
mogą się przydać?

Łukasz Łupiński

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Wielkie zwycięstwo w konkursie informatycznym

INTERNET DLA SENIORA
Fundacja Wspomagania Wsi w ramach programu 

„Internet dla Seniora” rozpoczyna realizację cyklu 
bezpłatnych szkoleń komputerowych. Szkolenia skiero-
wane są do osób w wieku powyżej 50 lat zamieszkałych 
na terenach wiejskich województwa podkarpackiego. Na 
terenie gminy Brzostek planowane są dwa szkolenia w 
maju i czerwcu. Program obejmuje 20 godzin. Uczestnicy 
otrzymają podręcznik. Osoby, które ukończą kurs, dostaną 
certyfikat.
 Uczestnicy nabędą umiejętność podstawowego posługi-
wania się komputerem w praktycznych zastosowaniach 
takich jak: sporządzanie dokumentów w edytorze tekstu, 
wysłanie listów elektronicznych, przeglądanie stron inter-
netowych, komunikowanie się przez Internet, obsługa ban-
kowego konta internetowego. Szkolenie prowadzone jest 
metodami warsztatowymi z dostępem do Internetu przez 
wysokiej klasy specjalistów wybranych przez Fundację.
 Partnerem Fundacji w programie „Internet dla Seniora” 
jest bank PKO BP SA, który ufundował zestaw kompute-
rowy do wylosowania wśród uczestników szkolenia.
 Zapisy przyjmowane są przez Terenowego Doradcę 
Fundacji pod nr 0-608-478-265, lub w Sekretariacie Urzędu 
Gminy w Brzostku tel: 014-68-30-111.

M. Grygiel

Marek Wołowiec
(I miejsce w kategorii prezentacja)

Michał Samborski
(II miejsce w kategorii prezentacja)

Paweł Liszka
(II miejsce w kategorii strona www)

Łukasz Łupiński
(IV miejsce w kategorii strona www)
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Poczytaj mi Przyjacielu - spotkanie I

Przygody 
Filonka Bezogonka
Spotkanie odbyło się 23 marca 2006 
roku w przedszkolu – Fundacji im. E. 
Komeńskiego w Nawsiu Brzosteckim.
Zespół Czytający: 
Basia Grodzka, Klaudia Tyluś, Karolina 
Wójcik, Piotrek Jantoń, Artur Nowicki 
(uczniowie klasy I gimnazjum)
Grupa Słuchająca: 
dzieci w wieku 4 - 6 lat

Gimnazjaliści przygotowali dla 
swoich młodszych kolegów kilka 

fragmentów powieści Gosty Knutsen pt. 
„Przygody Filonka Bezogonka”.
 Zanim zaczęli czytać, porozmawiali 
z dziećmi o kotkach domowych, sposo-
bach dbania o nie, karmienia, warunków 
spania itp. Dzieci były trochę onieśmie-
lone, dlatego cichutko opowiadały o 
swoich zwierzątkach i z zadowoleniem 
przyjęły moment, kiedy starsi koledzy 
otworzyli książki i zaczęli czytać. Frag-
menty były całkiem długie: o wiosen-
nych kwiatkach, złych kotach, zabawach 
kotów miejskich i wyjeździe Filonka na 
wieś, ale na twarzach maluchów nie było 
widać znudzenia. Przerwą w czytaniu 
była zabawa w kotka i myszkę, w której 
wysocy gimnazjaliści gonili malutkie 
„myszki” po całej sali i razem z nimi 
śpiewali: „ Uciekaj myszko do dziury, bo 
cię tam złapie kot bury!” Potem znowu 
czytanie – Piotruś, Partycja, Małgosia i 
wiele innych dzieci

J. Lenkiewicz

ZAPRASZAMY NA FESTYN I ZABAWĘ
W niedzielę 21 maja zapraszamy do Siedlisk-Bogusz

 
 Zespół Szkół w Siedliskach Bogusz i Ochotnicza Straż Pożarna, podobnie jak w ubiegłym 
roku zapraszają wszystkich na Gminne Zawody Pożarnicze Drużyn Młodzieżowych oraz inne 
atrakcje, które odbędą się w niedzielę 21 maja 2006 roku od godz. 1400 na boisku szkolnym 
przy drodze Siedliska - Brzostek.

W programie przewidujemy:
• 1400 1600- zawody pożarnicze drużyn młodzieżowych

- sztafeta
- ćwiczenia bojowe 

• 1400-1830 Loteria fantowa (losy w cenie 2 zł)
• 1600-1630 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
• 1600-1700 Występy Dzieci i Młodzieży
• 1700-1800 Mecz: nauczyciele kontra strażacy
• 1830- Losowanie nagród głównych loterii fantowej
• 1900 Zabawa w remizie OSP – gra zespół „Jupiter”

GWARANTUJEMY WIELE ATRAKCJI: 
zawody strażackie, mecz, loteria fantowa (cenne nagrody), 

mini plac zabaw dla dzieci oraz inne niespodzianki.
Organizatorzy: Ochotnicza Straż Pożarna i Zespół Szkół w Siedliskach-Bogusz
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Warto przeczytać
James Dickey 
„Wybawienie”

Czterej koledzy wybierają się na 
spływ kajakowy górską rzeką w 

odludnych rejonach Gór Skalistych. 
Ten wypad ma być przygodą, ode-
rwaniem się od monotonii miejskiego 
życia. Rzeczywistość jednak przerasta 
ich wyobrażenia. 
 Powieść przyniosła wielki rozgłos 
autorowi, uchodzi za przykład moc-
nej, tzw. męskiej literatury. Na jej 
podstawie nakręcono film pod tym 
samym tytułem.
Paulo Coelho 
„Jedenaście minut”

Maria, młoda dziewczyna z bra-
zylijskiej prowincji, wyrusza 

w daleką podróż. Jednak świat jest 
inny, niż sobie wyobrażała. Gorzkie 
doświadczenia sprawiają, że zostaje 
prostytutką. Decyduje się na życie 
bez miłości i wpada w pułapkę, z 
której wybawić może właśnie miłość. 
Jedenaście minut to współczesna 
baśń dla dorosłych, przypowieść o 
seksie, miłości i przeznaczeniu, które 
sprawia, że kręte ścieżki naszego losu 
mogą nieoczekiwanie poprowadzić 
nas ku szczęściu, choć dawno prze-
staliśmy w nie wierzyć. Jedenaście 
minut to zarazem głębokie studium 
o naszej seksualności, o jej sacrum i 
profanum, o tak ważnej sferze nasze-
go życia, a zarazem tak zakłamanej. 
To powieść, która nie pozwala na 
obojętność i budzi nadzieję, że spot-
kanie z drugim człowiekiem może 
być najważniejszym doświadczeniem 
naszego życia.

Wykorzystano materiał 
z ofert książkowych dla bibliotek

Schody (nie) 
do przejścia
Te rozwalające się schody 

w centrum Brzostku nie 
wyglądają na bezpieczne i nie 
zachęcają do korzystania. Już 
od dłuższego czasu swoim wy-
glądem szpecą wizytówkę naszej 
miejscowości. 
 Prawdopodobnie ich stan 
techniczny jeszcze w tej chwili 
pozwoliłby na remont, ale jeżeli 
jeszcze postoją jakiś czas to nie-
uchronnie grozi im zawalenie.
 Mieszkańcy Brzostku mają 
nadzieję, że wkrótce właściciel 
tych schodów podda je kapitalne-
mu remontowi i przestaną swym 
wyglądem straszyć.

/f.l./

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonych w Brzostku i Siedliskach-Bogusz 
stanowiących własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostają do sprzedaży w drodze 
przetargu następujące nieruchomości: 
Działka oznaczona nr ewid. 460/4 o pow. 0.08 ha, działka oznaczona nr ewid. 460/5 o pow. 
0.03 ha i działka oznaczona nr ewid. 460/6 o pow. 0.10 ha, położone w Brzostku, stanowiące 
na podstawie Ksiąg Wieczystych Nr 38 692 i Nr 15 601 własność Gminy Brzostek. 
Działki ozn. nr ewid. 460/4, 460/5,460/6 położone w Brzostku , znajdują się w obrębie zabu-
dowy zagrodowej. 
Zgodnie z decyzjami Wójta Gminy w Brzostku Nr.IV.7431/50 i 51/2004 z dnia 14.09.2004 roku 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, działki ozn.nr 460/4 i 460/6 są przeznaczo-
ne pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, natomiast dz.ozn. nr ewid. 460/5 stanowi drogę 
wewnętrzną. Jest to teren niezabudowany, użytkowany rolniczo, uzbrojony w sieć elektryczną 
i wodociągową. Możliwy dojazd od ulicy Schedy. 
1. Działka ozn. nr ewid. 460/4 - (budowlana)
2. Działka ozn. nr ewid. 460/5 - (droga wewnętrzna)
3. Działka ozn. nr ewid. 460/6 - (budowlana)

4. Działka oznaczona nr ewidencyjnym 186/4 o pow. 0,36 ha położona w Siedliskach-Bogusz, 
objęta Księgą Wieczystą Nr 70 522, stanowiąca własność Gminy Brzostek
Jest to teren niezabudowany, użytkowany rolniczo o zróżnicowanej konfiguracji. Przylega 
bezpośrednio do drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr RGiMK.IV.7431-
49/2004 z dnia 14.09.2004 roku, działka ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną. Teren uzbrojony w sieć elektryczną. Dojazd drogą gminną utwardzoną.

5. Działka oznaczona nr ewidencyjnym 85/6 o pow. 0,16 ha położona w Siedliskach-Bogusz, 
objęta Księgą Wieczystą Nr 26 654, stanowiąca własność Gminy Brzostek
Jest to teren niezabudowany, użytkowany rolniczo. Przylega bezpośrednio do drogi gminnej 
o nawierzchni utwardzonej. 
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr RGiMK.IV.7431-
48/2004 z dnia 14.09.2004 roku, działka ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną. Teren uzbrojony w sieć elektryczną. Dojazd drogą gminną utwardzoną.

Cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi: 1. działki nr 460/4 wynosi:  
5 219,00 zł; 2. działki nr 460/5 wynosi: 1 867,00 zł; 3. działki nr 460/6 wynosi: 6 464,00 zł; 
4. działki nr 186/4 wynosi: 5 659,00 zł; 5. działki nr 85/6 wynosi: 3 882,00 zł.

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY  
W BRZOSTKU W DNIU 08 CZERWCA 2006r. O GODZ. 1000- 1030  

W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą do dnia 05 czerwca 2006r. do Kasy 
Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Brzostku 
Nr 59 85890006 0080 0210 2020 0005
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzeda-
ży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium 
ulega przepadkowi, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawarcia 
umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii Notarialnej. 
Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.
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ROZWIĄZANIE: 
maj 2006

jest kołem 
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Poziomo:
1) Nie amatorzy; 3) Jeżyna; 6) Ga-
łązka wierzby; 7) Wpada do niej bila;  
8) Między świadomością i nieświa-
domością; 16) Pracownik CBOS-u;  
17) Nieuk; 18) Nie jedna w parkowej 
alejce; 19) Otwór w tęczówce oka;  
22) Ujemny jon; 26) Państwo z Kretą; 
28) Wiejski dom; 29) Czasami niewarta 
wyprawki; 31) Do ścierania podłogi;  
33) Rozkopane miejsce; 34) Rygiel. 
Pionowo:
1) Opóźnienie wykonania czegoś;  
2) Dolna krawędź połaci dachowej 
wystająca poza lico ściany budowli; 

4) Gorycz z wątroby; 5) Urządze-
nie; 9) Sztuka śpiewana na scenie;  
10) Ryba ławicowa; 11) Ojczyzna mat-
ki Teresy; 12) Sztuka czarnoksięska;  
13) Przed czwartkiem;  14) Żołnierz 
Armii Krajowej; 15) Złodziej przy sejfie; 
18) Obóz pracy przymusowej w ZSRR; 
20) Krowie kopyto; 21) Dreszcze;  
23) Opiekunka dzieci; 24) Oznacze-
nie hektara; 25) Miasto w Norwegii;  
27) Mądrzejsze od kury; 30) 60 sztuk; 
32) Bóg słodkiej wody i mądrości.
 Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą rozwią-
zanie.

 Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
10 maja 2006 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie-
go numeru: JEDNA JASKÓŁKA NIE 
CZYNI WIOSNY
Nagrodę książkową wylosowała 
ZOFIA KOLBUSZ z Bukowej
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Wraca zmęczony grabarz do domu, 
ledwie żywy, pada z nóg.
- Co ci Stefciu, ile miałeś pogrzebów 
dzisiaj? - pyta żona.
- Jeden, ale chowaliśmy naczelnika 
urzędu skarbowego - odpowiada gra-
barz.
- No i co z tego?

- No niby nic, ale jak go tylko zakopa-
liśmy, to zerwały się takie brawa, że 
musieliśmy bisować jeszcze 7 razy

		
Co to może być, trzeci dzień nie chce 
mi się robić?!
- Pewnie środa.

		
Sędzia do oskarżonego:
- Czy przyznaje się pan do winy?
- Nie, wysoki sądzie. Mowa mego obroń-
cy i zeznania świadków przekonały
mnie, że jestem niewinny...

		

- Dlaczego pan za mną chodzi? - pyta 
zdenerwowana kobieta.
- Teraz, kiedy się pani odwróciła sam nie 
wiem dlaczego!

		
Rozmawia dwóch rolników: 
- Alem się urobił... 
- Czemu? 
- To przez te Unię. Musiałem zakolczy-
kować cały inwentarz! 
- Tak? A ja nie miałem z tym problemu. 
Koń, dwie krowy i parę świń... Cóż
to za robota? 
- Ale ja mam pszczoły...
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Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

Zapraszamy od 8:00 do 15:30 - Atrakcyjne ceny

 Zarobek na wakacje przy ręcznej 
dekoracji kopert. Na wysłanie mate-
riałów załączyć znaczki na przesyłkę 
wartosciową /5,70 zł/: 

KOP „Więź”
box 207

ul. A. Asnyka 9
35-959 Rzeszów II

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiot zamówienia:
Remont Domu Ludowego w Opacionce.
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, 
ugbrzostek@tel.debica.pl
2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, Wspólny Słownik Zamówień – CPV 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać 
nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, lub pocztą za zalicze-
niem pocztowym od dnia 27 kwietnia 2006 r
4. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z 

podaniem informacji o możliwości składania ofert częś-
ciowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku domu 
ludowego w Opacionce polegającego na: 
- malowaniu dachu: 240,0 m2

- malowaniu elewacji: 389,0 m2

- obłożeniu schodów płytkami ceramicznymi: 22,0 m2

- wymianie drzwi zewn. -1 szt., uzupełnieniu tynku zewn., na-
prawie kominów, rynien i rur spustowych  

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia
1 miesiąc od podpisania umowy
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnia-
jący warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz dodatkowe warunki określone w SIWZ.
8. Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy
9. Kryteria oceny i ich znaczenie:
Cena     100%
10. Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 (sekretariat), do dnia 18 
maja 2006 r do godz. 1030.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13, do dnia 18 maja 2006 
r do godz. 1100.
12. Termin związania ofertą:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania 
się z oferentami są:
Marta Czech – w sprawach dotyczących zamówień publicznych
Witold Olszewski  – w sprawach dotyczących przedmiotu za-
mówienia
tel. (014) 6830111 w. 104 w godz. 800 - 1500

Zamawiający:
Wójt Gminy mgr inż. Leszek Bieniek
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Trasa rowerowa nr 2 „Brzostecką doliną Wisłoki” – trasa brązowa

Projekt Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, współfinansowany w ramach grantu przyznanego  
przez Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Brzostek – tablica informacyjna
1. Bożnica (ul. Żydowska); budynek murowany, piętrowy, wznie-

siony na pocz. XX w. na miejscu starej drewnianej; miejsce 
modłów wyznania mojżeszowego, wg spisu z 1921 r. miesz-
kało 468 Żydów. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Brzostku, 
skupiała swym zasięgiem 20 miejscowości. 

2. Oficyna dworska (ul. M. N. Mysłowskiego); klasycystyczna 
powstała w XIX w. Budynek z cegły, prostokątny, parterowy, 
podpiwniczony, dach siodłowy. Od frontu ganek na 2 drew-
nianych słupach na bazach betonowych. Obok fundamenty 
nieistniejących zabudowań dworskich.
Punkt widokowy - powyżej os. Liwocz; punkt gastronomiczny 
„Karczma” ul. Przedmieście 

3. Cmentarz żydowski (ul. Szkotnia) miejsce pochówku około 
500 Żydów od początku XIX w. do czasu II wojny światowej, 
zniszczony na polecenie Niemców. (miejsce to czeka na obelisk 
upamiętniający ten fakt!)

4. Cmentarz choleryczny; obelisk, metalowy krzyż i kamień, 
miejsce pochówku zmarłych 10 osób na cholerę w 1831 
roku.

5. Słup graniczny (ul. Stara Droga); obelisk, kaplica słupowa z 
połowy XVIII w. Zbudowana z kamienia, pełniła funkcję znaku 
granicznego między posiadłościami opactwa tynieckiego, a 
włościami szlachty.

6. Dwór „Długoszewskich” w Zawadce Brzosteckiej z końca 
XVIII w. W 1916 r. przebudowany, nadano mu wygląd eklek-
tyczny, założony na literze L. Od strony płn. wsch. naroże 
oszkarpowane. Parterowy i podpiwniczony dwór otaczają 
resztki parku.

7. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 226 w Zawadce 

Brzosteckiej powstały w 1916 r. według projektu G. Rossmana. 
W najwyższej części monumentalny krzyż z piaskowca. Na 
pow. 1015 m2 spoczywa 137 żołnierzy austro-węgierskich i 
rosyjskich.

8. Dwór „Kaczorowskich” w Przeczycy zbudowany pod koniec 
XIX w. w stylu eklektycznym. Budynek piętrowy, od strony 
frontowej ozdobny portyk. W sąsiedztwie zachował się muro-
wany spichlerz, a wokół dworu resztki parku krajobrazowego z 
figurą Matki Bożej na kamiennym postumencie (z 1920 r.).

9. Sanktuarium Matki Bożej Przeczyckiej w Przeczycy, pa-
rafia powstała pod koniec XIV w. Trzynawowa, neogotycka 
świątynia została wzniesiona w latach 1904-1906. Najcen-
niejszym zabytkiem jest figura Matki Bożej umieszczona w 
ołtarzu głównym. Pochodzi z końca XV w., na co wskazują jej 
gotycko-renesansowe cechy. Ponadto szereg innych zabytków 
m.in. dzwon z 1504 r.

10. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 228 w Przeczy-
cy według projektu por. Rossmana, mogiła mieści jeden grób 
masowy i 39 pojedynczych.
Miejsce widokowe.

11. „Skałki” u podnóża rzeki Wisłoki, przejazd przez most do 
Brzostku

12. Tablica upamiętniająca pacyfikację Brzostku dokonaną przez 
Niemców 20 czerwca 1944 r. Wmurowana w 1987 r. z nazwi-
skami ofiar. (ul. 20-go Czerwca – GOK w Brzostku).

13. Kapliczka-pomnik (ul. 20-go Czerwca, a ul. A. Mickiewicza), 
obelisk wzniesiony na mogiłach mieszczan pomordowanych 
przez wojska Rakoczego w 1657 r.

Powrót ul. Mickiewicza do Rynku
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