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Wiadomości

Brzosteckie

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Januszkowicach 20 maja 2006 roku miała miejsce wielka lekcja patriotyzmu. 
Cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi przeżywała uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru.

Fot. J. Nosal
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„Tylko pod tym krzyżem,
tylko pod tym znakiem,
Polska będzie Polską,
A Polak Polakiem”.

/Adam Mickiewicz/

Żyjemy w bardzo trudnym okresie 
dziejów naszej Ojczyzny, kiedy wiele 

wartości zdobytych z wielkim mozołem 
i okupionych olbrzymim poświęceniem 
Polaków ulega degradacji. Jedną z istot-
nych wartości dla życia narodowego, 
które były i są poddawane wielu niszczy-
cielskim próbom jest patriotyzm. Czym 
jest patriotyzm? Jest miłością Ojczyzny, 
jak wskazuje sama nazwa (gr. patris, 
łac. patria – ojczyzna). A zatem patrio-
tyzm jest miłością tego wszystkiego, co 
składa się na Ojczyznę, co ją tworzy. A 
tworzy ją najpierw naród, jego historia i 
dziedzictwo, jego kultura i język, potem 
terytorium.
 Z rosnącym niepokojem obserwujemy 
postępujący kryzys patriotyzmu w pol-
skim społeczeństwie. Dotknął on zarówno 
starsze, jak i młodsze pokolenie Polaków. 
Jego ujemne skutki odczuwane są na 
wielu płaszczyznach życia społecznego 
i indywidualnego, można je obserwować 
nawet w prozaicznych sytuacjach polskiej 
codzienności. Sygnalizują je różne oso-
bistości i instytucje, ludzie zatroskani o 
właściwy rozwój naszej Ojczyzny. Nie 
ulega wątpliwości, że to rodzina kiedyś 
uczyła i dziś powinna miłości Boga i 
Ojczyzny. Jednak szczególna rola na tym 
polu, we współczesnym świecie przypada 
szkole. Uczy nie tylko wielu pożytecz-
nych rzeczy, ale również prawdziwego 
patriotyzmu, czyli miłości do Ojczyzny.
 Jest wiele wspaniałych szkół, które 
realizują tę misję. Do jednych z nich, w 
gminie Brzostek, należy Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. Adama Mi-
ckiewicza w Januszkowicach. Nie przy-
padkowo Patronem Szkoły jest wieszcz 

ADAM MICKIEWICZ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
W JANUSZKOWICACH – CZYLI MYŚLI O PATRIOTYŹMIE

Uroczystości poświęcenia sztandaru rozpoczęły się Mszą świętą,  
której przewodniczył ksiądz infułat Stanisław Mac

W postać Adama Mickiewicza wcielił się uczeń  
klasy II gimnazjum Michał Zegarowski

Wójt Leszek Bieniek i Przewodnicząca Rady Rodziców Danu-
ta Samborska przekazali sztandar na ręce Dyrektora Szkoły

Zaproszeni Goście z uwagą obserwowali występ młodzieży
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narodowy, który łączył miłość Pana Boga z miłością i pracą 
dla Ojczyzny.
 W tej szkole 20 maja 2006 roku miała miejsce wielka lekcja 
patriotyzmu. Cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi 
gośćmi przeżywała wielką uroczystość poświęcenia i wręczenia 
sztandaru.
 To niepowtarzalne wydarzenie było ważnym momentem w 
historii środowiska lokalnego.
Wszak wręczenie sztandaru jest zawsze wydarzeniem symbo-
licznym. Przypomina nam naszą historię, kiedy to właśnie pod 
znakiem sztandaru jednoczyli się Polacy w walce o wolność i 
niepodległość.
Dziś również sztandar jest symbolem najwyższych wartości, 
honoru i tradycji, dlatego w wielu sytuacjach w jego obecności 
przysięga się miłość i wierność Polsce.
 Posiadanie sztandaru było wielkim pragnieniem całej 
społeczności szkolnej na czele z dyrektorem Marcinem Sko-
czem.
 Uroczystości poświęcenia sztandaru rozpoczęły się Mszą 
świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny w Januszkowicach, której przewodni-
czył ksiądz infułat Stanisław Mac. W koncelebrze wzięli udział: 
Ksiądz Dziekan Emil Midura, Ksiądz Proboszcz Mariusz Cym-
bała oraz ksiądz kanonik Tadeusz Preis. W czasie homilii Ksiądz 
Infułat, nawiązując do słów wielkiego poety – A. Mickiewicza: 
„Zasiewajcie więc miłość Ojczyzny i duch poświęcenia się, a 
wyrośnie Rzeczpospolita wielka i piękna”, wskazał na potrzebę 
kształtowania postaw patriotycznych młodego pokolenia. Pod-
kreślił rolę rodziców w wychowaniu, a także zadania szkoły, 
która: „ma wychowywać poprzez stawianie wysokich wymagań 
do pełnego kształtowania osobowości”. 
Zwrócił też uwagę na istotne wartości we współczesnym świe-
cie, takie jak: uczciwość, posłuszeństwo i praca. Wołał: „sztan-
dar narodowego wieszcza, zobowiązuje, aby dziś i w przyszłości 
ze wszystkich sił przyczyniać się do rozwoju Polski”.
 W czasie Mszy świętej został odczytany przez Dziekana 
brzosteckiego list Biskupa Kazimierza Górnego skierowany 
do Dyrektora z życzeniami opieki Bożej w zaszczytnym po-
słannictwie kształtowania i wychowania młodzieży w duchu 
katolickim i polskim.
 W dalszej części Ksiądz Infułat dokonał poświęcenia sztan-
daru, który został następnie przekazany przez Wójta, Leszka 
Bieńka i Przewodniczącą Rady Rodziców, Danutę Samborską 
na ręce Dyrektora Szkoły.
 Po zakończeniu uroczystości w kościele nastąpił przemarsz 
ze sztandarem młodzieży, nauczycieli i rodziców do szkoły.
Tutaj mogli wszyscy przeżyć prawdziwą ucztę duchową i po-
wiedzieć za bohaterem Mickiewicza - „Tam się człowiek napije, 
nadysze Ojczyzny”.
Uroczystości w szkole rozpoczęły się tradycyjnie od odśpiewa-
nia przez uczniów pieśni szkoły –„Dzień dobry, Biały Ptaku...”. 
Następnie Dyrektor oddał głos gospodarzowi gminy – Wójtowi, 
Leszkowi Bieńkowi, który powitał przybyłych gości, na - jak 
sam zaznaczył - duchowej uroczystości. Krótko nawiązał do 

uroczystości poświęcenia sali gimnastycznej oraz nadania imie-
nia Adama Mickiewicza Zespołowi Szkół Ogólnokształcących 
w Januszkowicach dnia 25 listopada 2000 roku. Następnie 
przypomniał, że poświęcony i wręczony sztandar ma być chlubą 
uczniów i nauczycieli.
 Potem uczniowie uroczyście ślubowali na poświęcony sztan-
dar wierność hasłom wypisanym pięknie złoconymi literami 
– „Przez naukę służyć Bogu i Ojczyźnie”.
 Po Ślubowaniu Dyrektor szkoły Marcin Skocz, przestawił 
historię szkolnictwa w Januszkowicach i Opacionce, która 

rozpoczęła się od jednoklasowej sali w 1882 roku. 
 Wreszcie głos oddano młodzieży, która przygotowała z 
tej okazji część artystyczną. Scenariusz tego przedstawienia 
opracowali wraz z Dyrektorem szkoły, Marcinem Skoczem 
– Panie Celina Węgrzyn i Marta Karmelita oraz Ksiądz Mariusz 
Cymbała.
W postać Adama Mickiewicza, który przybył do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Januszkowicach, wcielił się 
uczeń klasy II gimnazjum Michał Zegarowski, a towarzyszył 
mu Stańczyk, nadworny błazen króla Zygmunta Starego, czyli 
Szymon Samborski. Na tle ze smakiem przygotowanych przez 
Pana Jarosława Nycza i Panią Katarzynę Pietrucha – Nowak 
dekoracji prowadzili dialog na temat istotnych problemów dla 
Ojczyzny zarówno w przeszłości, jak i w czasach współczes-
nych. W trakcie ich rozmowy uczniowie zaprezentowali scenę 
z III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza ukazującą martyrologię 
młodzieży polskiej oraz wiersze naszych wielkich poetów – J. 
Kochanowskiego, I. Krasickiego, A. Mickiewicza, C. K. Nor-
wida, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej i myśli wybitnych postaci 
dziejowych – J. Piłsudskiego, L. Wałęsy, S. Wyszyńskiego, Jana 
Pawła II – zawierające ważne przesłania patriotyczne.
Do zadumy i refleksji nad losem Rzeczpospolitej skłaniała też 
specjalnie dobrana przez pana Jana Palara i pana Pawła Wie-
jowskiego oprawa muzyczna.
 Na koniec Mickiewicz postanawia zaprosić do siebie na 
naradę „tęgie głowy”, by pomogły mu znaleźć „złoty środek” 
na współczesne bolączki narodowe. I tak kolejno naszego 
wieszcza odwiedzają: Juliusz Słowacki, Wisława Szym-
borska, Czesław Miłosz, Józef Piłsudski, kardynał Stefan 
Wyszyński i Lech Wałęsa. W czasie kiedy zaproszeni przez 
Mickiewicza goście prowadzą ważną dysputę, gospodarz 
prosi sługę, by zgromadzonemu przed jego domem ludowi 
urządzić zabawę. Na scenę wpadają dziewczęta i chłopcy w 
ludowych strojach i tańczą mazura i polkę, a służące częstują 
gości Mickiewicza oraz wszystkich zgromadzonych na sali 
ciastem. Następnie – w ramach inscenizacji - chór odśpiewał 
„Gaude Mater Polonia” oraz pieśni legionowe 
 Wreszcie przychodzi czas na wnioski. Dysputa zakończo-
na. Adam Mickiewicz wychodzi przed „dom” i zwraca się do 
wszystkich z treścią wspólnie ze swoimi wybitnymi gośćmi 
wypracowanych refleksji. Wreszcie oddaje głos Dyrektorowi 
Szkoły Marcinowi Skoczowi, aby ten z kolei poprosił 

Po zakończeniu uroczystości w kościele nastąpił przemarsz 
ze sztandarem młodzieży, nauczycieli i rodziców do szkoły

Po przemówieniach oddano głos młodzieży, która  
przedstawiła część artystyczną Dokończenie na stronie 4
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„swoich” gości o refleksje. 
 Najpierw głos zabrał Ksiądz Infułat, Stanisław Mac, który 
podziękował za prawdziwą lekcję patriotyzmu i wezwanie do 
refleksji nad naszą Ojczyzną. Uznał, że sztandar został dany 
w dobre ręce, że jeszcze „nie wszystko zginęło, skoro są tacy 
ludzie, którzy myślą po Polsku”. 
 Na temat patriotyzmu w przeszłości i w czasach współczes-
nych wypowiedział się też Wicewojewoda Podkarpacki Robert 
Godek, który przekazał do szkolnej biblioteki kilka pozycji 
książkowych. W swej mowie zaznaczył: „Wolnej Ojczyźnie 
powinniśmy coś ofiarować. Nie jest to krew, jak dawali nasi 
ojcowie, ale solidna praca i nauka. To jest właśnie współczesny 
patriotyzm”.
 Wiele ciepłych słów pod adresem naszej młodzieży powie-
działa Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Pani 
Maria Koziara–Czapla, która gratulowała profesjonalizmu w 
przygotowaniu tej uroczystości, wspaniałej lekcji historii. Po-
nadto odczytała list Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Jerzego 
Cyprysia, który napisał m. in., że „Posiadanie sztandaru – sym-
bolu najwyższych wartości, honoru i tradycji jest zobowiązaniem 
dla uczniów, nauczycieli i rodziców do godnego wypełniania 
praw i przestrzegania praw”.
 Swoimi refleksjami podzielił się również Ksiądz Dziekan 
Emil Midura. Uświadomił zebranym, ze każdy z nas pisze 
historię. Ważne jest, „abyśmy współczesne frazy zapisywali 
złotymi zgłoskami”. Jako przykłady takiego postępowania 
wskazał przykłady z życia świętych.

  Na zakończenie dyrektor wyraził wdzięczność wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania tej podniosłej uro-
czystości i zaprosił gości do uwiecznienia swojej obecności w 
Księdze Pamiątkowej.
 Aby doszło do tego wydarzenia, lokalna społeczność mu-
siała podjąć wiele wysiłków i starań. Dokonało się to dzięki 
współpracy pracowników szkoły z rodzicami i władzami sa-
morządowymi oraz innymi organizacjami. Lokalna społeczność 
pokazała, że patriotyzm, to nie puste słowo, ale wartość, która 
jednoczy i wyzwala, to co najlepsze w człowieku.
 

Podsumowaniem imprezy szkolnej był wspólny poczęstunek i 
zabawa w Domu Strażaka w Januszkowicach. 
 W czasach, gdy rugowane są wartości, gdy patriotyzm 
nie tylko staje się „niemodny”, ale i wyśmiewany, istnieją 
środowiska, które trwają przy „ojców wierze”. Nad Zespołem 
Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Janusz-
kowicach powiewa polski sztandar, jako znak, że ta placówka 
wychowawcza pod kierownictwem Wójta brzosteckiego Pana 
Leszka Bieńka, Dyrektora tej szkoły i nauczycieli dobrze będzie 
realizowała ideał wychowania młodego pokolenia w poczuciu 
miłości do Ojczyzny. 

„Nasz sztandar,
to nasza duma i cześć!
Wysoko, wysoko,
Będziemy zawsze  go nieść!”

Marta Karmelita, Celina Węgrzyn, ks. Mariusz Cymbała
Fot. G. Zięba, J. Nosal

Na zakończenie goście uwiecznili swoją obecność  
w Księdze Pamiątkowej

Wiele ciepłych słów pod adresem januszkowickiej młodzie-
ży powiedziała Wizytator Podkarpackiego Kuratorium 

Oświaty Pani Maria Koziara–Czapla

Dokończenie ze strony 3

Już po raz drugi w tym roku naszą gminę nawiedziła powódź. 
Najpierw, po ulewnym deszczu w nocy z 3 na 4 czerwca, 

dały znać o sobie rzeki: Gogołówka, Słony Potok i 
Kamienica, a później Wisłoka. Ogłoszono stan alar-
mu przeciwpowodziowego, a  w akcji brało udział 8 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 Podczas powodzi zostało podtopionych 75 gospo-
darstw domowych w miejscowościach: Brzostek, 
Bukowa, Kamienica Dolna, Klecie, Wola Brzostecka, 
Zawadka Brzostecka, Siedliska–Bogusz, Gorzejowa. 
Doszło również do podtopienia szatni starego skrzyd-
ła budynku Zespołu Szkół w miejscowości Klecie. 
Ewakuowano 16 gospodarstw rolnych w miejscowoś-
ciach Brzostek i Skurowa. Zostało zalanych ponad 
1200 ha użytków rolnych. Poszkodowani dokonują 
zgłoszeń wyrządzonych szkód w uprawach. Została 
zalana kanalizacja sanitarna w miejscowości Brzostek 
– Klecie oraz oczyszczalnia ścieków w Kleciach. 
Uszkodzonych zostało około 13 km dróg gminnych 
w tym 12,5 km o nawierzchni żwirowej i 500 mb o 
nawierzchni bitumicznej. Uszkodzonych, podmytych 

zostało 8 mostów oraz 16 przepustów. Na odcinku 5.750 mb 
zostały osunięte pobocza i zamulone rowy. 
 Obecnie trwa szacowanie wyrządzonych szkód.

E. Szukała 

Znowu nas zalało

Zalane pola w Przeczycy Fot. J. Nosal
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Na wiosnę br. rozpoczęto prace przy 
remoncie Domu Ludowego w Bu-

kowej. Modernizacja obiektu obejmuje: 
rozbudowę budynku, roboty adaptacyjne 
na piętrze w części istniejącej, roboty 
wykończeniowe wewnątrz budynku, we-
wnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne 
i gazowe, wyposażenie technologiczne 
kuchni oraz wewnętrzne instalacje elek-
tryczne. Jednocześnie wraz z pracami 
prowadzonymi w Bukowej remontowany 
jest GOSiR w Brzostku.  Modernizacja 
ośrodka sportowego obejmuje: udroż-
nienie istniejącego drenażu boiska i 
terenu przyległego, remont ogrodzenia 
wewnętrznego i zewnętrznego, remont 
boiska treningowego, trybun przy płycie 
głównej, bieżni żużlowej wokół boiska, 
chodników, placów i parkingów. Zosta-
ną zakupione ławki i posadzona zieleń 
ozdobna. 

 Wszystkie prace realizowane są dzięki 
środkom z Unii Europejskiej. W ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sekto-
ra żywnościowego 
oraz rozwój  ob-
szarów wiejskich 
2004-2006” został 
złożony wniosek 
pn. „Zaspokojenie 
potrzeb społecz-
no-kulturalnych  
przez modernizację 
Domu Ludowego 
w Bukowej i GO-
SiR – Brzostek”. 
Na realizację tego 
z a d a n i a  g m i n a 
Brzostek uzyska-
ła dofinansowanie 
w kwocie 450 tyś. 

zł. W planie jest jeszcze modernizacja 
samego budynku znajdującego się w 
kompleksie sportowo-rekreacyjnym, wie-
le jednak będzie zależeć od możliwości 
pozyskania dodatkowych  środków z Unii 
Europejskiej.

(MCz)

Pieniądze z Unii Europejskiej

Po rocznej przerwie, wznowił swą działalność Dziecięcy 
Teatrzyk „Biedronki” istniejący przy Centrum Kultury i 

Czytelnictwa w Brzostku od 1999 r. W niedzielne popołudnie 21 
maja br. teatrzyk wystawił jedenaste premierowe przedstawienie 
p.t. „Kram z bajkami”. W sztuce tej zostały zaprezentowane 
trzy współczesne bajki oparte na tekstach Doroty Dankow-
skiej „Bajka o zielonym Kapturku” i „Dentystyczna przygoda 
pewnej Baby Jagi” oraz Barbary Kosobuckiej „Księżniczka 

na ziarnku grochu”, powiązane ze sobą i tworzące jednolitą 
fabułę. Oprawę muzyczną przedstawienia przygotował Józef 
Parat – nauczyciel z brzosteckiego gimnazjum. Scenografię 
i kostiumy zaprojektował Stanisław Samborski, zaś całość 
wyreżyserowała Elżbieta Michalik.
 W przedstawieniu wzięło udział ośmioro dzieci (uczniowie 
klas III Szkoły Podstawowej w Brzostku: Monika Grela, Mag-
da Kolbusz, Paulina Kawalec, Paulina Mroczek, Agnieszka 
Olszówka, Kinga Sarna, Kamil Przewoźnik i jeden uczeń z 
klasy II z S.P. w Nawsiu Brzosteckim – Damian Matyasik). Ta 
niewielka grupka dzieci przygotowała inscenizację trwającą 
40 min, podczas której każde z nich musiało się kilkakrotnie 
przebierać w różne postacie bajkowe. Dla tak małych przecież 
„aktorów” musiał to być nie lada wysiłek. Ale poradziły sobie 
znakomicie. W tym miejscu pragnę podziękować rodzicom 
występujących dzieci za zaangażowanie się w sprawy teatrzyku 
i pomoc w doborze strojów (niektórzy musieli przywozić swe 
dzieci na próby). Dzięki temu dzieci mogły pokazać swe umie-
jętności sceniczne i miały możliwość wystąpić publicznie, co na 
pewno było dla nich wielkim wyzwaniem. Ponadto uczestnictwo 
w zajęciach teatrzyku uczy wrażliwości na sztukę, współpracy 
w grupie i zacieśnia kontakty międzyludzkie.
 W Dniu Dziecka mali aktorzy mieli możliwość ponownego 
wystąpienia ze swym przedstawieniem dla uczniów klas 0-III 
z Brzostku.
 Natomiast 8 czerwca Teatrzyk „Biedronki” wziął udział w 
X Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Pajace” 
- Dębica.2006”.

E.M. 

Premiera teatrzyku „Biedronki”

Od lewej: Agnieszka Olszówka, Monika Grela, Paulina 
Kawalec, Damian Matyasik, Kamil Przewoźnik, Kinga 

Sarna, Magda Kolbusz, Paulina Mroczek

W dniach 30 czerwca i 1 lipca br. 
odbędzie się VI OGÓLNOPOLSKI 

SPŁYW KAJAKOWY „WISŁOKA 
2006”. Tradycyjnie spływ podzielony 
będzie na dwa etapy: I etap - Brzostek-
Pilzno, II etap - Pilzno-Kozłów. W pierw-
szym dniu tj. 30 czerwca w godzinach od 

VI OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY

„WISŁOKA 2006”

Fot: Teodor Siedlarski

9:00 do 11:30 odbędzie się przyjmowanie 
i weryfikacja uczestników, następnie 
uroczyste otwarcie spływu i o godzinie 
12:00 – start. 
 Spływ ma charakter otwarty mogą w 
nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 
18 lat, a niepełnoletnie pod opieką osób 

dorosłych. W imprezie uczestnicy spływu 
biorą udział na własnym sprzęcie i na 
własną odpowiedzialność. Warunkiem 
niezbędnym jest umiejętność pływania 
potwierdzona „kartą pływacką”, „paten-
tem żeglarskim” lub pisemnym oświad-
czeniem o posiadaniu takiej umiejętności. 
Do startu dopuszczone będą kajaki „je-
dynki” - tylko uczestnicy pełnoletni oraz 
„dwójki” - przynajmniej jeden członek 
osady musi być pełnoletni.
 Uczestnictwo w spływie kajakowym 
jest płatne – 5 zł. od osoby + 10 zł. kaucja 
za nr startowy. Więcej informacji doty-
czących spływu kajakowego „Wisłoka 
2006” dostępnych jest na: www.debica.
regiony.pl

(MCz)

Fot. J. Nosal
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Szkoła Podstawowa w Brzostku – 600 lat tradycji (5)

Brzostek - nasza chlubna tradycja miejska (6)

Po raz pierwszy Brzostek pojawił się 
w dokumentach pochodzących z 

lat 1123-1125. Była to wówczas mała 
osada należąca do klasztoru benedyk-
tynów z Tyńca. Największe znaczenia 
miało wtedy pobliskie Klecie, gdzie 
była siedziba parafii i pierwszy koś-
ciół pod wezwaniem św. Leonarda. 
W wiekach następnych rosło jednak 
znaczenie Brzostku, a sprzyjało temu 
korzystniejsze położenie obronne na 
wzgórzu, w widłach przepływającej 
wtedy nieopodal rzeki Wisłoki i potoku 
Słony. W 1354 r. Brzostek wymieniany 
był w dokumentach jako osada targowa. 
Natomiast prawa miejskie otrzymał w 
1367 r. z rąk opata tynieckiego Jana. 
Tak oto stał się pierwszym miastem 
w Kotlinie Brzosteckiej, przy szlaku 
węgierskim między Kołaczycami a 
Pilznem. Nadanie praw miejskich było 
przełomowym wydarzeniem w życiu 
miejscowości. Oto tworzyły się miejskie 
władze samorządowe (rada miejska, 
ława sądownicza), do Brzostku przenie-
siono siedzibę parafii, powstała szkoła 
parafialna, mieszczanie mieli wtedy 
większe przywileje, np. mogli trudnić 
się cechowym rzemiosłem i handlem. 
Właśnie miasta były wyznacznikiem 
rozwoju gospodarczego danego terenu, 
stawały się centrami ekonomicznymi, 
kulturalnymi i administracyjno - sądo-
wymi.
 Na przestrzeni dziejów każda miej-
scowość ma czasy wzlotów i upadków. 
Największy rozkwit miasta Brzostek 
był w XV i XVI wieku – jako ośrodek 
rzemieślniczo-handlowy dorówny-

wał Jasłu, a był większy niż Dębica. 
Załamanie nastąpiło w połowie XVII 
stulecia, kiedy to najpierw grabili 
Szwedzi w czasie „potopu”, a potem 
wojska księcia Siedmiogrodu Jerzego 
Rakoczego w 1657 r. totalnie zniszczyły 
Brzostek i okoliczne miejscowości. To 
była zupełna katastrofa, przez następne 
100 lat miasto nie mogło podnieść się z 
upadku.
 W czasach zaborów w drugiej poło-
wie XIX w. wzrosło znaczenie admi-
nistracyjne Brzostku, był on siedzibą 
Cesarsko-Królewskiego Sądu Powiato-
wego, potem Urzędu Podatkowego i Hi-
potecznego, utworzono również Dekanat 
Brzostek. Niestety nadal nie powstawały 
większe zakłady przemysłowe, a drobne 
rzemiosło, handel i rolnictwo nie mogło 
zapewnić wszystkim mieszkańcom 
dostatecznego utrzymania. Dlatego 
wskutek ubożenia rośnie emigracja 
zarobkowa, co było problemem całej 
zaniedbanej przez Austrię Galicji.
 Pierwsza wojna światowa spowo-
dowała duże zniszczenia w Brzostku, 
przykładowo w ruinę zamienił się ratusz 
stojący na środku rynku, który z braku 
funduszy nie został odbudowany. W 
wolnej Polsce okresu międzywojennego 
Brzostek stał się siedzibą zbiorowej gmi-
ny wiejskiej Brzostek II (obejmującej te 
same co obecnie miejscowości) oraz 
gminy jednostkowej miejskiej Brzostek 
I. Niestety wówczas to w 1934 r., Brzo-
stek jako miasteczko liczące poniżej 
3000 mieszkańców, utracił prawa miej-
skie, ale nadal pozostał najważniejszą 
administracyjnie miejscowością w oko-
licy. Taka sytuacja istniała w większości 
małych miasteczek w Małopolsce. W 
czasach Polski Ludowej, po zniszcze-

niach spowodowanych drugą wojną 
światową, niechętnie nawiązywano do 
chlubnej miejskiej tradycji, co było skut-
kiem polityki komunistycznych władz. 
Chociaż rozwój gospodarczy Brzostku 
nastąpił w latach siedemdziesiątych XX 
w., to jednak nie myślano o odzyskaniu 
praw miejskich, bo takie były ówczesne 
realia. 
 Dziś w wolnym i demokratycznym 
państwie, w którym mieszkańcy decy-
dują o  swych sprawach w samorządach 
lokalnych, powraca sprawa odzyskania 
praw miejskich przez Brzostek. Jak po-
kazuje historia, to właśnie miasta były 
wyznacznikiem rozwoju i cywilizacyj-
nego postępu na przestrzeni wieków. 
Brzostek miastem był od 1367 r. aż do 
1934 r., czyli przez prawie sześć stuleci 
– czyż to nie jest wielka i chlubna miej-
ska tradycja?! Ta historia żyje nadal w 
świadomości mieszkańców – my ciągle 
udajemy się „do miasta”. Ono ma za-
chowany średniowieczny układ rynku 
jako dawniejszego placu handlowego, 
wokół którego są zabytkowe kamieni-
ce. Dla obcych ludzi przejeżdżających 
ruchliwą drogą krajową nr 73, Brzostek 
to niewątpliwie miasteczko, sprawiające 
dobre wrażenie swym estetycznym wy-
glądem. Brzostek ma historyczny herb 
wywodzący się jeszcze z czasów śred-
niowiecza. Liczne publikacje autorstwa 
Ks. Bogdana Stanaszka i wydawane 
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Brzosteckiej potwierdzają bogate dzieje 
miasta Brzostek i okolic. Uszanujmy to 
wielkie dziedzictwo kulturowe naszej 
Małej Ojczyzny! 

Zarząd TMZB

Sześć wieków miasta!

JAK UCZONO W LATACH MIĘ-
DZYWOJENNYCH – WSPOMNIE-
NIA (dokończenie)

Tak oto wspomina Szkołę Powszech-
ną w Brzostku z okresu między-

wojennego Aleksander Szczepański 
(fragmenty): 
 Do pierwszej klasy zacząłem uczęsz-
czać we wrześniu 1928 roku. Nie miałem 
jeszcze ukończonych 7 lat. Przybory 
szkolne były wówczas bardzo skromne, 
nie takie jak dzisiaj, kiedy uczeń na 
plecach taszczy „całą wiedzę” ważącą 
parę kilo. Do przyborów ucznia pierw-
szoklasisty należała tabliczka, rysik i 
gąbka. Często jak był deszcz, to zmazał 
mu napisane na tabliczce zadanie. 
Tabliczki używało się na początku i w 
drugiej klasie, a potem pisało się w 
zeszycie ołówkiem, a dopiero w trzeciej 
klasie piórem i stalówką maczaną w 

atramencie, który trzeba było do szkoły 
przynosić. Klasy były koedukacyjne. 
Dziewczęta siedziały osobno po jednej 
stronie klasy, a chłopcy po drugiej. Po-
łowa uczniów to były Żydówki i Żydzi, 
którzy trzymali się w osobnej grupie (...). 
Co do fryzur, to wszyscy chłopcy przez 
cały czas pobytu w szkole podstawowej 
obowiązkowo strzyżeni byli „na jeża”, 
chyba ze względów higienicznych. Nie 
noszono długich spodni, ale spodenki 
poza kolana. Przez pierwsze dwa lata 
uczyła nas pani Helena Wnękowa i  
uczyliśmy się w obecnej starej szko-
le, a w trzeciej klasie w dzisiejszym 
urzędzie gminy. W trzeciej klasie uczył 
nas także pan Karol Wnęk, a religii ks. 
Michał Stępień. Wychowawcom moim 
zawdzięczam, że dali mi dobre podstawy 
naukowe. Gdy później uczęszczałem już 
do 4 klasy w Wieliczce, okazało się, że 
nauczyciele wiejscy nie są wcale gorsi 
od miejskich. Wkrótce zostałem zali-

czony do pierwszych uczniów w klasie 
(...). 

ZAKOŃCZENIE 
 Podsumowując okres dwudziestole-
cia międzywojennego należy zaznaczyć, 
że brzostecka Szkoła Powszechna miała 
coraz więcej uczniów i stała się jedyną 
w okolicy szkołą siedmioklasową. Była 
to najważniejsza placówka oświatowa 
i kulturotwórcza Ziemi Brzosteckiej 
w której pracowali oddani ludzie. To 
podkreśla absolwentka Apolonia Bej-
ska: (...) Koniecznie trzeba zaznaczyć 
wysokie morale i pełne zaangażowanie 
się w pracę pedagogiczną ówczesnych 
nauczycieli. Traktowali oni swój zawód 
jako życiowe powołanie, nie tylko do 
nauczania, lecz przede wszystkim do 
wychowania patriotycznego dzieci i 
młodzieży. Brali też czynny udział w 
pracach towarzystw społecznych, jak 
Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej, 
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Towarzystwo Domu Ludowego i innych 
(...). 
 Pozytywne przemiany oświatowe 
zostały nagle przerwane przez wybuch 
II wojny światowej 1 września 1939 r. 
i ludobójczą okupację hitlerowską do 
stycznia 1945 r. 
 To ostatnia część niniejszego cyklu, 
objął on najstarsze dzieje szkoły w 
Brzostku. Czasy najnowsze zawarte są 
w pamięci absolwentów. Niechaj naj-
młodsi proszą o szkolne wspomnienia 
swoich dziadków i rodziców – to ważna 
rodzinna lekcja historii!  

PODSUMOWANIE 
 W październiku ubiegłego roku 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ko-
misji Edukacji Narodowej w Brzostku 
przystąpiła do pierwszej edycji mię-
dzynarodowego Konkursu pt. „Szkoła 
z tradycją”. Celem Konkursu było 

przedstawienie wieloletniej tradycji 
swej placówki oświatowej oraz jej zna-
czenia dla życia społeczności lokalnej. 
Mamy bardzo bogatą historię i tradycję 
w dziedzinie szkolnictwa, dlatego pod 
kierownictwem Dyrektora Szkoły ze-
spół nauczycieli bloku humanistycznego 
wraz z Samorządem Uczniowskim 
przygotował projekt konkursowy pt. 
„Teraźniejszość jest tylko mgnieniem 
oka...”. Został on zakwalifikowany do 
pierwszego etapu, nie udało się dostać 
do finałowej dziesiątki (było to nie-
zmiernie trudne, ponieważ zgłoszonych 
było kilkaset projektów). Niemniej 
zrealizowano następujące zadania kon-
kursowe: opracowany został historyczny 
„Zarys dziejów szkoły w Brzostku”, 
którego fragmenty drukowano na 
łamach „Wiadomości Brzosteckich”; 
wykonano wystawę prac uczniów pt. 
„Moja szkoła”; rozstrzygnięto szkolny 

konkurs historyczny pt. „600 lat szkoły 
w Brzostku”. Szczególnie w konkursie 
uczniowie klas V-VI wykazali się dużą 
wiedzą, a pierwsze pięć miejsc zajęli: 
Joanna Kluza, Kinga Nawracaj, Karo-
lina Pruchnik, Marcin Wójcik i Monika 
Stanek (uczestniczyło w finale 24 oso-
by). 
 Częścią naszej Małej Ojczyzny 
jest Szkoła Podstawowa w Brzostku 
– poznanie jej dziejów jest ważnym 
elementem kształtowania tożsamości 
młodego pokolenia. Niech słowa pisa-
rza Józefa Conrada –Korzeniowskiego 
staną się refleksyjnym podsumowaniem: 
Każde źdźbło trawy ma swoje miejsce na 
ziemi, skąd czerpie życie i siły. Tak samo 
człowiek jest wrośnięty w kraj, z którego 
czerpie swą wiarę wespół z życiem!

Nauczyciele 
bloku humanistycznego

Dnia 21 maja br. w Siedliskach-Bogusz odbył się corocz-
ny festyn, w którym jak zwykle udział wzięli strażacy, 

nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół. Imprezę rozpoczęły 
zawody młodych strażaków reprezentujących poszczególne 
miejscowości naszej gminy. W kategorii dziewcząt zwycię-
żyły reprezentantki Siedlisk-Bogusz, natomiast wśród chłop-
ców zwycięstwo odnieśli strażacy z Nawsia Brzosteckiego. 
Komisję sędziowską zapewniła Państwowa Straż Pożarna z 
Dębicy. Nagrody, które otrzymali zwycięzcy, ufundowała 
Gmina Brzostek. Podczas imprezy odbywała się loteria 
fantowa, a każdy los wygrywał. Główne nagrody otrzymali: 
telewizor - Wojnar Józef ze Smarżowej, odkurzacz - Dziedzic 
Krzysztof z Kamienicy Dolnej, odtwarzacz DVD - Kapłański 
Stanisław ze Smarżowej, a robot kuchenny - Monika Szela 
z Grudnej Górnej. 
 Inną atrakcją dla uczestników festynu był widok 
naszej okolicy z „lotu ptaka”, czyli obejrzenie kra-
jobrazu z kosza strażackiego OSP z Nawsia Brzo-
steckiego. Po zawodach odbył się mecz nauczyciele 
kontra strażacy, w którym niestety reprezentacja 
szkoły przegrała 3:1. Wieczorem Pan Piotr Szczep-
kowicz ogłosił, że do Siedlisk-Bogusz przybył już 
zespół „Jupiter”, prowadzący zabawę taneczną 
organizowaną przez strażaków. Nikogo nie trzeba 
było do tego namawiać, a liczba bawiących się osób 
mówiła sama za siebie.
 Wszyscy z niecierpliwością oczekują na kolejny 
festyn, gdyż nigdy nie wiadomo jakie atrakcje będą 
przygotowane dla przybyłych gości.
 Serdeczne podziękowania pragniemy złożyć 
sponsorom, którzy ufundowali nagrody.

 Delikatesy Centrum w Brzostku - Małgorzata Drozd, Huta 
Szkła w Krośnie - Stanisław Górka, Sklep w Brzostku - Artur 
Potrzeba, Sklep w Siedliskach Bogusz - Józef  Jędrzejczyk, 
Sklep w Gorzejowej - Andrzej Jędrzejczyk, Punkt sprzedaży 
pasz w Grudnej Górnej - Jadwiga Majewska, Sklep w Grudnej 
Górnej - Stanisław Kuczek, Apteka „Vita” - Maria Godaw-
ska-Dziedzic, Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych 
w Pogórskiej Woli. 
 Indywidualni sponsorzy: P. Elżbieta Gąsior, P. Andrzej 
Pasiowiec, P. Jan Król, nauczyciele i pracownicy Zespołu 
Szkół w Siedliskach Bogusz.
 Nagrody główne ufundowali: Rodzice uczniów Zespołu 
Szkół w Siedliskach-Bogusz, Nauczyciele   Zespołu Szkół 
w Siedliskach-Bogusz, Wójt Gminy Brzostek - Leszek Bie-
niek.

Organizatorzy: Zespół Szkół i OSP w Siedliskach-Bogusz
Oprac.: Dorota Nowicka

Festyn w Siedliskach-Bogusz

Zdobywca drugiej nagrody Występy dzieci

Zwycięska drużyna dziewcząt z Siedlisk-Bogusz
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Jestem za odzyskaniem przez Brzostek praw miejskich bo…

Rozważając sprawę odzyskania przez 
Brzostek praw miejskich, zastana-

wiam się przede wszystkim nad tym, jak 
wpłynęłoby to na  poprawę życia jego 
mieszkańców, co sprawiłoby byśmy byli 
zdrowsi, bezpieczniejsi.
 Bardzo dużo dzieci i młodzieży z 
naszej gminy ma poważne problemy 
z kręgosłupem. Postępująca ilość wad 
postawy u młodych ludzi a i zaawanso-
wane liczne schorzenia układu kostno-
stawowego u starszych mieszkańców 
naszej gminy wymagałyby jak najlepszej 
rehabilitacji leczniczej. Znakomitą rolę 
w tej dziedzinie mógłby spełniać basen. 
Wiem, że jest to olbrzymia inwesty-

Lek. med. Bożena Szymańska, 
Kierownik SGPZOZ w Brzostku

cja, ale bardzo po-
trzebna. Może mia-
stu byłoby łatwiej 
starać się o środki 
finansowe na budo-
wę basenu z praw-
dziwego zdarzenia, 
krytego, całoroczne-
go. Korzyści byłyby 
wszechstronne: pro-
filaktyka i leczenie 
chorób kręgosłupa 
i innych stawów, 
rehabilitacja, rekre-
acja, a także nowe 
miejsca pracy przy 
obsłudze pływalni, 
parkingu, czy zaple-

cza np. gastronomicznego. 
 Gdyby Brzostek stał się na powrót 
miastem, może bardziej realne stałoby 
się utworzenie tutaj stacji pogotowia 
ratunkowego. Nasza miejscowość po-
łożona jest bardzo daleko od Dębicy 
czy Jasła i w nagłych wypadkach trzeba 
dużo czasu, by pokonać tę odległość 
karetką. Stacja pogotowia ratunkowego 
w Brzostku współpracująca z punktem 
ratownictwa medycznego i drogowego, 
byłaby bardzo pomocna w tej sytuacji.
 Odzyskanie praw miejskich niewąt-
pliwie wpłynęłoby także na poprawę 
wizerunku naszej miejscowości. Może 
to w byciu miastem tkwi tajemnica 

tworzenia większej ilości zakładów 
pracy, uaktywnienia się zawodowego 
ludzi? Kiedy 26 lat temu przybyłam do 
Brzostku często porównywałam go z 
Pilznem. Brzostek wówczas zdecydo-
wanie górował ilością stanowisk pracy, 
rozbudowywał się, rozwijał. Obecnie 
sytuacja uległa odwróceniu.
Może fakt, że Pilzno było cały czas  w 
tych trudnych latach miastem, był klu-
czem do jego obecnego obrazu. Brzostek 
jako wieś miał, myślę, trudniejsze zada-
nie, miał inny „start” i zaczynał z innego 
pułapu po przemianach ustrojowych.
 Dzisiaj bycie miastem byłoby, my-
ślę, również zwiększeniem prestiżu 
Brzostku. Może jako miasto bylibyśmy 
bardziej zauważalni, może prędzej przy-
jechaliby do nas ludzie kultury, nauki, 
biznesu. Może zacząłby żyć miejscowy 
Dom Kultury, a ludzie znaleźliby dla 
siebie miejsce, by zobaczyć coś intere-
sującego, czegoś się nauczyć czy wypić 
„małą czarną” w nieistniejącej dotąd w 
naszej miejscowości kafejce. 
 Może miejskość byłaby dla Brzostku 
naturalną drogą jego rozwoju. Nasza 
miejscowość ma chlubną tradycję histo-
ryczną, a także Rynek – symbol bycia 
miastem. W codziennych rozmowach 
ludzie używają zwrotu: „idę do miasta”, 
załatwię coś w mieście”, co potwierdza, 
że mentalnie czujemy się mieszczanami. 
Może więc warto to urealnić?

Halina Nowak, Dyrektor Zespołu Szkół 
imienia Jana Pawła II w Brzostku

Założenie miasta, niemalże od za-
wsze, stawało się impulsem wszech-

stronnego rozkwitu miasta, a także 
intensywniejszego rozwoju jego najbliż-
szego sąsiedztwa, często całego regionu. 
Myślę, że nawet pobieżna znajomość 
historii, tej dawnej i współczesnej, do-
starcza argumentów na potwierdzenie 
powyższej opinii.
 Sądzę więc, że podjęcie starań o 
prawa miejskie dla Brzostku nie będzie 
miało znamion eksperymentu. Prawa 
miejskie raz udzielone, zazwyczaj nie 
są cofane, choć nie są to wcale rzadkie 
przypadki. W przeszłości wiele miast 
utraciło prawa miejskie. Od zakończenia 

II wojny światowej 
do chwili obecnej 
zdegradowanych 
zostało w Polsce 
około 80 miast, z 
czego 15% stano-
wiły podkarpackie 
miasteczka, a wśród 
nich, w 1945 roku, 
Brzostek. Dla po-
równania dodam, 
że wśród zdegrado-
wanych po wojnie 
miast znajduje się 
tylko jedno mało-
polskie – Ujście 
Gorlickie. Warto 
podkreślić, że po-
wodem degradacji, 

znacznej większości tych miast, było 
wchłonięcie ich w granice większych 
miast. Spośród 12 podkarpackich miast, 
jedynie Rozwadów stał się dzielnicą 
Stalowej Woli.
 Na uwagę zasługuje fakt, że w Polsce 
po 1945 roku, ponad 220 miejscowo-
ści, uzyskało bądź odzyskało status 
miasta. I znów statystyka dotycząca 
województwa podkarpackiego, nie na-
pawa optymizmem. Zaledwie dziesięć 
podkarpackich miejscowości stało się 
miastem, co stanowi jedynie 5% ogółu 
najmłodszych polskich miast, z czego 
połowa odzyskała, stracone jeszcze 
przed 1945 rokiem, prawa miejskie. W 

województwie małopolskim przybyło 
16 miast, wśród nich znacznie mniejszy 
od Brzostku, Zakliczyn. Intensywne 
starania o prawa miejskie czynią miesz-
kańcy Wojnicza, Lipnicy Murowanej. 
Do grona 45 miast podkarpackich 
niebawem dołączy Boguchwała. Tam 
16 lutego radni podjęli uchwałę o prze-
kształceniu centrum swojej gminy w 
ośrodek miejski.
 Status miasta i gminy to nie tylko no-
bilitacja, ale przede wszystkim szersze 
możliwości rozwojowe.
 Wśród wielu mieszkańców Brzostku, 
panuje przekonanie, że miejscowość 
ta powinna dołączyć do grupy pod-
karpackich miast. Rozpoczęta debata 
publiczna winna nie tylko przyczynić 
się do szerszego, bardziej konstruktyw-
nego spojrzenia na przyszłość i rozwój 
naszej wspólnej, małej ojczyzny ale też 
poszerzyć wsparcie społeczności dla 
podejmowanych inicjatyw związanych 
z ochroną dziedzictwa kulturowego, 
ochroną środowiska, integracją społecz-
ności lokalnej... Może też przekonać, 
wielu przeciwnych bądź obojętnych, do 
pomysłu przywrócenia praw miejskich 
naszej miejscowości. 
 Jeśli mieszkańcy Brzostku aktywnie 
i rzeczowo podejmą debatę to sądzę że 
Brzostek może, w niezbyt odległym cza-
sie, odzyskać prawa miejskie. Wydaje 
się zasadne zorganizowanie referendum 
w tej sprawie przy okazji wyborów sa-
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W dniu 24 listopada 2005r. odbył się przetarg nieograni-
czony na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku 

Ośrodka Zdrowia w Smarżwej”. Na podstawie dokonanych 
ocen i porównania złożonych ofert wybrano jako Wykonawcę 
- Przedsiębiorstwo ELTAR z Tarnowa. 
 Prace przy budowie Ośrodka Zdrowia w Smar-
żowej rozpoczęto z końcem marca br. zaś zakoń-
czenie robót zaplanowano na 31 sierpnia br. W 
nowym Ośrodku Zdrowia (wym. 25,0m x 13,0m) 
będzie się znajdował gabinet lekarza rodzinnego, 
pediatry, gabinet stomatologiczny, rehabilitacyjny i 
zabiegowy oraz poddasze użytkowe przeznaczone 
na cele mieszkalne. Główne wejście do budynku 
zaprojektowano z uwzględnieniem dostępu dla 
osób niepełnosprawnych. 
 Istniejący budynek Ośrodka Zdrowia jest pod 
ochroną konserwatora zabytków, obiekt ten nie 
spełnia już wymaganych standardów zakładu 
opieki zdrowotnej, dlatego nowy Ośrodek budo-
wany jest w celu zapewnienia dostępu do opieki 
medycznej oferującej świadczenia na wysokim 
poziomie zgodnie z dzisiejszymi wymogami w 
szczególności dla mieszkańców: Smarżowej, Go-

rzejowej, Siedlisk-Bogusz, Grudnej Górnej, Grudnej Dolnej, 
Głobikówki i Bączałki. Realizacja ww. inwestycji to koszt 
660 tysięcy złotych.

(MCz)

Nowy Ośrodek Zdrowia w Smarżowej

Jestem za odzyskaniem przez Brzostek 
praw miejskich przede wszystkim 

dlatego, że bycie miastem gwarantowa-
łoby w większym niż obecnie stopniu 
utrzymanie komisariatu policji. Na dzień 
dzisiejszy komisariat funkcjonuje tutaj 
tylko dlatego, ze obejmuje swym zasię-
giem działania również Jodłową. Istnieje 

Podinspektor Marek Boroń, 
Komendant Policji w Brzostku

jednak realna per-
spektywa, że zmieni 
się to na niekorzyść 
– w Brzostku może 
pozostać tylko po-
sterunek, w którym 
policjanci nie będą 
pracować przez całą 
dobę, a tylko w wy-
znaczonych godzi-
nach. Porą nocną, 
najbardziej niebez-
pieczną ze względu 
na przykład na chu-
ligańskie wybryki, 
mieszkańcy byliby 
więc pozbawieni 
szybkiej pomocy 
policji. Musieliby 

czekać na interwencję z Pilzna czy Dę-
bicy. Obecnie w komisariacie Brzostek 
i w posterunku Jodłowa mamy łącznie 
15 etatów. Bycie miastem umocniłoby 
koniczność utrzymania tego stanu, 
a może nawet zwiększenia obsady. 
Wpłynęłoby to w zdecydowany sposób 
na poprawę poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców tak samego Brzostku, jak 
i całej gminy. 
 Za odzyskaniem praw miejskich prze-
mawia także to, że niewątpliwie miasta 
i przylegające do nich gminy rozwijają 
się szybciej niż tereny wiejskie. Jeżeli 
Brzostek stałby się miastem, NOWYM 
miastem, byłoby to informacją, że 
mieszkają tu ludzie aktywni, którzy 
potrafią się zorganizować i zmienić coś 
na lepsze. Niewatpliwie byłoby to dobrą 
zachętą na przykład dla inwestorów.
 Chciałbym, aby Brzostek był mia-
stem także z tego powodu, że spo-
wodowałoby to zwiększenie prestiżu 
naszej miejscowości, która przeciaż ma 
wielowiekową tradycję historyczną i 
jest jednym z najstarszych miasteczek 
w okolicy. Zwiększony prestiż również 
może przynieść wymierne korzyści.
 W ostatnim czasie wiele miejscowo-
ści odzyskuje prawa miejskie, co ozna-
cza, że jest to korzytsne i warto się o to 
starać. Trzeba dołączyć do tych, którzy 
idą do przodu, nie wolno pozostawać w 
tyle.

morządowych. „Tak” wypowiedziane 
przez społeczność będzie podstawą do 
zebrania opinii wielu osób, organów 
opiniotwórczych (m.in. Rady Gminy, 
Sejmiku Wojewódzkiego, Wojewody) 
i wystąpienia z wnioskiem do MSW i 
A. Pośpiech nie jest dobrym doradcą, 
ale gdyby w ciągu roku (do czerwca 
2007) zdążono ze złożeniem wniosku, to 
istniałaby realna możliwość uzyskania 
przez Brzostek statusu miasta – gminy 
z dniem 1.01.2008r. Jak widać, droga 
nie jest wcale prosta. Trzeba przejść 
przez wiele formalności. Najważniejszą 
jednak sprawą jest zaangażowanie się 
całej lokalnej społeczności w tworze-
nie atmosfery sprzyjającej wyzwalaniu 

kreatywnych postaw, popierającej i 
wspomagającej wszelkie inicjatywy 
podejmowane na rzecz dobra wspólnego 
i poprawy jakości życia, w pełnym tego 
słowa znaczeniu, dla jak najszerszej czę-
ści społeczeństwa lokalnego. Znaczna 
część mieszkańców wsi Brzostek wy-
konuje inny zawód niż rolniczy. Ewe-
nementem staje się powrót po studiach 
najzdolniejszej brzosteckiej młodzieży. 
Rośnie liczba młodych poszukujących 
lepszego życia poza granicami kraju. 
Aby wstrzymać ten exodus, nie ma już 
czasu na bierność i obojętność każdego z 
nas. W imię troski o naszą lokalną zbio-
rowość, jej kondycję, kulturę i miejsce 
wśród innych lokalnych społeczności, 

o jej moralne i socjalne bezpieczeń-
stwo warto optymistycznie spojrzeć na 
szanse szybszego, wszechstronniejszego 
rozwoju Brzostku i jego okolic. Taką 
szansę może dawać uzyskanie przez 
Brzostek statusu miasta jeśli spojrzymy 
na nią bardziej z postawy być niźli mieć. 
Dlatego ja jestem za odzyskaniem przez 
Brzostek praw miejskich. Jako nauczy-
ciel, a jednocześnie dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej, noszącej imię Jana 
Pawła II widzę szansę zrównoważonego 
rozwoju Brzostku jako miasta, w którym 
jakość i styl życia jego mieszkańców 
może ulec znacznej poprawie zarówno 
w sferze konsumpcji jak i wartości.

Fot. J. Nosal
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Z Brzostku rodem...
„…Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…”

C. K. Norwid „Moja piosenka”

Wiosna tego roku jakaś kapryśna i 
opóźniona. Niebo szare, jakby zza 

ołowianych zasłon nieśmiało przedziera 
się słońce. Zimny wiatr osusza kałuże z 
wody. Na szosie wyboje, dołki, nierów-
ności, a poboczy prawie nie ma. Myśl 
moja w takiej sytuacji zawsze łączy 
się z dziećmi biegnącymi do szkoły i 
ludźmi złotego wieku, którzy już pra-
wie nie wychodzą poza swój ogród. A 
jednak czasami idą… Właśnie doszłam 
do domu, w którym mieszka razem z 
córką, wnukiem z rodziną, prawnuczką 
i prawnukiem bohaterka mojej opowie-
ści Anna Michalina Ziębowa z Nawsia 
Brzosteckiego.

 
Pani Anna Zięba z domu Grzebieniow-
ska jeszcze sprawna fizycznie i intelek-
tualnie, błyszczy pamięcią, posługuje 
się piękną polszczyzną, wspomnienia z 
długiego jej życia układają się w barwną 
wstęgę, i pomyśleć, że urodziła się 29 
września 1912 r. w Ameryce w Karnegie 
koło Pitzburga w stanie Pensylwania. 
Rodzice jej to Wojciech Grzebieniow-
ski i matka Stefania z domu Ochotek 
pochodzili z parafii Bieździadka. Jak 
wielu młodych Polaków wyemigrowali 
przed I wojną światową do Ameryki w 
poszukiwaniu chleba i grosza na dorosłe 
życie. Tam też nie było łatwo, ale praco-
wite, sprawne ręce składały do kupki za-
robione centy, tam też przyszło na świat 
pięcioro dzieci, najstarsza Anna, Helena, 
Władysław, Henryk i Kazimierz, który 
zmarł jako 9 –letni chłopiec. Tęsknota 
do kraju, do przepięknego krajobrazu 
naszych okolic, śpiewu ptaków, szumu 
potoków leśnych, zapachu kwiatów, ziół 
i lasów przysłaniały wygodne życie w 
Ameryce. Postanowili powrócić do kra-

ju i w 1921 r. rodzice Wojciech i Stefania 
Grzebieniowscy płyną do Polski - już 
wolnej - statkiem, rejs trwał trzy tygo-
dnie, mocno trzymają zarobione dolary, 
bo to ma być przyszłość ich dzieci już 
w Ojczyźnie.
 Za zarobione pieniądze kupują Grze-
bieniowscy 8 morgów pola w Nawisu 
Brzosteckim, o krok od Brzostku – mó-
wiło się na dole – gdzie osiedlili się z 
rodziną i klepali przysłowiową biedę, 
bo wszystkie oszczędności wydali na 
zakup ziemi. Tutaj jeszcze przyszło na 
świat dwoje dzieci Adela i Jasiu, który 
zmarł po miesiącu.
 Po dwóch latach w 1923 r ojciec Woj-
ciech ponownie wyjechał do Ameryki 
by zarobić na spłacanie długów i melio-
rację podmokłych gruntów. Ale los nie 
był łaskawy. Po dwóch latach ciężkiej 
pracy w hucie zginął tragicznie, pozo-
stawiając w kraju żonę z pięciorgiem 
dzieci, które musiały pomagać matce w 
gospodarstwie. Uczęszczały do szkoły w 
Brzostku, uczyły się bardzo dobrze, bo 
były zdolne, ambitne i bardzo pracowite. 
Wykazywały zdolności artystyczne i tak: 
Anna kochała szycie i przez całe życie 
szyła bardzo pięknie, wymyślała różne 
kreacje którymi cieszyła się niejedna 
kobieta w okolicy. Helena haftowała, 
później wyklejała obrazy ze słomy a po 
niej te zdolności odziedziczyła córka 
Zofia, Adela szydełkowała i rysowała 
ołówkiem portrety. Chłopcy zaś gospo-
darowali, pomagali w pracach polowych 
i z całą pasją hodowali króliki.
Gromadka dzieci chętnie odwiedzała 
dziadków Ochałków w Lublicy. Dziadek 
Michał był wójtem a babcia energiczna 
i zaradna wiodła prym wśród wiejskich 
kobiet i doskonale nadawała się do roli 
wójtowej, służąc radą i pomocą potrze-
bującym.
 Nasza Anna odziedziczyła po niej nie 
tylko imię, ale zamiłowanie do szycia 
oraz energię którą tryska po dziś dzień. 
W odwiedziny do dziadków chodzili 
pieszo przez Opacionkę, Januszkowice 
i Sowinę. Corocznie przychodzili na 
odpust do Bieździedzy, gdzie zbierała 
się cała rodzina i przy suto zastawionym 
stole – z własnymi wypiekami – pro-
wadzono długie dysputy. Dziś Anna 
z rozrzewnieniem wspomina tamte 
spotkania. Mówi – co tam zmęczenie i 
pieszo przebyte kilometry - gdyby żył 
ojciec byłby koń, a odległości mogliby 
pokonać furmanką, a tak to tylko pieszo 
trzeba było je pokonać. Zresztą w tam-
tych czasach do Jasła, a nawet Tarnowa 
też podróżowało się piechotą i to często 
na bosaka, bo nie było butów. 
 Anna z młodszą siostrą Heleną jako 
młode dziewczyny należały do Katoli-
ckiego Stowarzyszenia Młodzieży, które 
propagowało postęp w uprawie roli i 
hodowli oraz prowadziło działalność 
rozrywkową i kulturalną.
W 1932 r. Anna wychodzi za mąż za 

starszego o 7 lat Franciszka Ziębę, 
który miał już za sobą czynną służbę 
wojskową w Rzeszowie. Chłopski syn, 
jeden z sześciorga rodzeństwa dosłużył 
się stopnia plutonowego w Wojsku Pol-
skim. Później wyjeżdżał na ćwiczenia 
wojskowe do Stryja i Krakowa.
 Będąc w cywilu na zlecenie dowódz-
twa prowadził w swojej wsi w Nawisu 
Brzosteckim przysposobienie wojskowe 
a jego bezpośrednim przełożonym był 
porucznik Mik. Szczegółów z tej dzia-
łalności męża, Anna nie zna, bo mąż jej 
nie wtajemniczał, ale służbę wojskową 
wspominał z radością, często śpiewał 
piosenki legionistów a jego ciepły i 
donośny głos roznosił się w obejściu 
gospodarskim i przy pracy w polu.

Franciszek Zięba

Anna Zięba (1947 rok)

Anna Zięba (obecnie 94 lata)
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 Na ojcowiźnie niedaleko szkoły w 
Nawsiu – mówiło się na górce – pobu-
dował dom i na 5 morgowym gospo-
darstwie razem z żoną Anną pracowali. 
Ale pola były mało urodzajne dlatego 
wydzierżawili ziemię u Sobczyków w 
Kamienicy Górnej. Całą radość młodego 
życia, spokój, dorabianie się na swoim, 
przerywa rok 1939 – wojna z Niemcami. 
Ten okres wspomina Anna z ogromnym 
bólem. Mąż Franciszek współpracował 
z działającą na terenie Brzostku i okolic 
partyzantką, ukrywał w stodole party-
zanta – nawet żona o tym nie wiedziała, 
a potem Niemcy wywieźli go na roboty 
do Niemiec. Pracował u bauera w Köln 
w Bawarii. Anna została sama z dwójką 
dzieci Zuzanną i Edwinem. Razem z 
mężem, tym samym transportem została 
wywieziona do Niemiec grupa młodych 
ludzi z siostrą Adelą i mężem Janem 
Samborskim. Pracowali także u bauera 
w wiosce Dörrenburg, tam też zmarł im 
malutki synek, a z córką Ewą wrócili do 
rodziny.
 W tym samym czasie, kiedy wywie-
ziono do III Rzeszy męża i siostrę został 
aresztowany brat Anny Henryk Grzebie-
niowski, który w wieku 15 lat wyrwał się 
ze wsi do Krakowa, gdzie bez pomocy 
rodziny, własnym sprytem i uporem zdo-
był zawód cukiernika. W czasie okupacji 
działał w konspiracji jako żołnierz AK 
placówki „Bekas” rozprowadzał ulotki, 
wkładając je do pudełek ze słodyczami 
własnej produkcji, 20 czerwca 1944 r. 
został rozstrzelany w Warzycach, gdzie 
spoczywa w zbiorowej mogile w lesie. 
Drugi brat Władysław Grzebieniowski 
przed wojną wyjechał do Ameryki szu-
kać śladów ojca Wojciecha. Tam został 
powołany do armii amerykańskiej, słu-
żył w marynarce wojennej, ślad po nim 
zaginął.
 W 1944 r. Nawsie Brzosteckie znala-
zło się na linii frontu niemiecko-rosyj-
skiego. Niemcy nacierali od Gogołowa, 
Kamienicy Górnej i Woli Brzosteckiej. 
Cały dorobek Ziębów przepadł, dom 
i zabudowania zostały zniszczone. Na 

wysiedleniu Anna z dziećmi i siostrą 
Heleną poszła za Wisłokę do Jodłowej, 
przygarnęli ich Warzochowie z Poręb. 
W styczniu 1945 r. – a zima była tęga 
– wracali przez skutą lodem Wisłokę 
do domu, którego już nie było. I Anna 
wraz z dwójką dzieci zamieszkała u 
rodziców. W czerwcu 1945 r. powrócił 
mąż z Niemiec. Znowu zakasali rękawy 
– na ruinach domu pobudowali skromny 
dom z zabudowaniami. Dorabiali się od 
nowa, nie uprawiali już dzierżawionego 
pola, koni też nie było, do pługa poszły 
krowy i tak siłą woli i chłopskim uporem 
tworzyli nową rodzinną rzeczywistość.
 W 1950 r. urodziło się trzecie dziecko 
syn Gustaw. Z roli były słabe dochody, 
dlatego też Anna krawcowała, mąż pra-
cował jako cieśla, a roboty było dużo, bo 
całe wsie były zniszczone przez okupan-
ta. Zuzanna, Edwin i Gustaw chodzili do 
szkoły. Dzieci uczyły się znakomicie, bo 
też zdolności odziedziczyli od ojców, a 
pilności i pracowitości uczyli się bardzo 
starannie. Żadne z dzieci nie pozostało 
na gospodarce rodziców. Gospodarstwo 
oddali na rentę, a obecnie Anna mieszka 

u córki Zuzanny Kutynowej. Zu-
zanna była wspaniałą nauczycielką 
polonistką. Należała do grona 
nowoczesnych pedagogów, kształ-
ciła i doskonaliła swój warsztat 
polonistki. Zawsze była pogodną 
i wysłuchującą nauczycielką. Pra-
cowała z mężem Stanisławem w 
Dęborzynie – mąż tam był dyrek-
torem szkoły, później dyrektorował 
w Brzostku. Zuzanna obecnie jest 
na emeryturze, wiedziona śladami 
ojców była w USA, a obecnie tro-
skliwie opiekuje się matką, z którą 
wspominają o radościach i smut-
kach, nocach i dniach przeżytych 
razem, o ludziach których kochały, 
a nie ma ich wśród żywych i tych 
młodych, którzy wrastają w losy 
babci Anny.

 Syn Edwin ukończył AGH jako in-
żynier pracował w hucie aluminium w 
Skawinie, zrobił doktorat w specjalności 
metale kolorowe, ale też tam nabył cho-
roby i w wieku 63 lat zmarł.
 Syn Gustaw ukończył studia rolni-
cze, pracował w Urzędzie Gminy w 
Brzostku, a obecnie jest nauczycielem 
gimnazjum w Januszkowicach, gdzie 
mieszka z rodziną we własnym domu.
 W 1984 r. zmarł mąż Anny Franci-
szek i od tego czasu mieszka Anna z 
córką Zuzanną, wnukiem Marianem 
Kutyną i jego rodziną. Obecnie sędziwa 
Anna ogląda z rozrzewnieniem zdjęcia 
i opowiada, że doczekała się ośmioro 
wnuków, dwanaścioro prawnuków i 
czworo praprawnuków. Pięcioro wnu-
ków zdobyło wyższe wykształcenie, a 
czwórka prawnuków ukończyła Aka-
demię Medyczną w Krakowie, inne 
jeszcze chodzą do szkół średnich.
 Wnuki i prawnuki odwiedzają babcię 
Anię, pamiętają o jej imieninach, Dniu 
Babci, ona odwzajemnia się dobrym 
słowem i modlitwą, interesuje się ich 
życiem, postępami w nauce, jest z nich 
dumna. Pupilkiem babci Ani jest Karol 
– czternastolatek – prawnuk domowy. 
Wyrósł on pod jej skrzydłami, mają 
wspólny język, a nawet wspólne tajem-
nice. Babcia często słucha co Karolek 
ma do powiedzenia, zajadają smakołyki 
i żyją w wielkiej idylli nie tylko we 
dwoje, ale z całą rodziną.
 Cóż, są to losy kobiety, która wiele 
przeżyła pozostała pogodna, uśmiech-
nięta, żądna świata, ujmująco skromna, 
a jednak niezwykła. Ofiarna matka, bab-
cia i prababcia, dobra żona i wspaniała 
Polka, która chciała żyć pod dachem 
ojczystym, gdzie wsłuchiwała się w trele 
wiosennych ptaków i gdzie okruchy 
chleba podnosi się przez uszanowanie. 
Wypada jej życzyć tęgiego zdrowia, cie-
pła rodzinnego oraz dwustu lat życia.

Zuzanna Rogala

Franciszek Zięba ze swoim plutonem

Pani Anna z pierwszym  
praprawnuczkiem Maćkiem
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Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brzostek
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Grudnej Górnej
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania wynikające 

z rozporządzenia MENiS z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w 
poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854):
1) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, podstawie
2) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz 

kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs 

kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela 
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała 
co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akademickiego 
– pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli 
stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, 
albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko 
dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowniczym,

7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), 
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie karne,

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju 

szkoły lub placówki,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację 

o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej 
– w przypadku nauczyciela akademickiego,

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty 
potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej 
nauczycielem,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku 
osoby niebędącej nauczycielem,

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarzą-
dzania oświatą albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą,

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych 
typach szkół i placówek,

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinar-
ne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz 
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z 
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stano-
wisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopi-
skiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia, na adres: Gminny Zespół 
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brzostek.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 

Wykaz firm i instytucji, 
które wspomogły finansowo 

Ludowy Klub Sportowy 
„Brzostowianka” Brzostek  

w 2006 r. - do dnia 
07.06.2006r.

1. Biuro Rachunkowe Jadwiga 
Olszewska – Brzostek,

2. MARBET Maria Grzesiakow-
ska – Brzostek,

3. Zakład Rzeźniczo-Masarski 
„TECHNO-MAS” Kazimierz 
Sarna – Brzostek,

4. Usługi Remontowo-Budowlane 
Bogdan Kordek – Przeczyca,

5. Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
Renata Golec – Brzostek,

6. Sklep Spożywczo-Warzywny 
Lucyna Zięba – Brzostek,

7. Gabinet Lekarski Mieczysław 
Pietrzycki – Brzostek,

8. Firma Usługowo-Handlowa 
Stacja Kontroli Pojazdów Euge-
niusz Łazowski – Brzostek,

9. Kantor Wymiany Walut Jakub 
Płaneta – Brzostek,

10. Firma Handlowa „BUDROL” 
Leszek Dziedzic, Mieczysław 
Dziedzic – Zawadka Brzoste-
cka,

11. Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Lesław Kaput – Brzostek,

12. PHUP „MOTOR-PORT” Ma-
rek Smoła – Brzostek.

Dziękujemy!
Zarząd LKS  

„Brzostowianka” Brzostek

Warto 
przeczytać
Danielle Steel 
„Pocałunek”

Danielle Steel ma w swym do-
robku 54 książki, czytane w 52 

krajach, tłumaczone na 32 języki, 
wydane w nakładzie przekracza-
jącym 470 000 000 egzemplarzy. 
Wiele z nich doczekało się adapta-
cji filmowej.
 Pieniądze, luksus, pozycja, cho-
re dziecko i mąż, który od dawna 
już jej nie kocha. Isabelle Forrester, 
żona paryskiego bankiera, czuje 
się samotna i nieszczęśliwa. Jej 
jedyną radością jest utrzymywana 
w tajemnicy przyjaźń z amerykań-
skim politykiem. Przyjaźń, która 
nagle zmienia się w miłość. Żadne 
z nich nie potrafi oprzeć się uczu-
ciu. Kilka pięknych wspólnych dni 
w Londynie. Pierwszy magiczny 
pocałunek. I tragedia, która każe 
obojgu stanąć przed najtrudniej-
szym wyzwaniem.

Wykorzystano materiał z ofert 
książkowych dla bibliotek
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Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
Co warto wiedzieć o łagodnym 
rozroście gruczołu krokowego?

Około 2 milionów mężczyzn w 
Polsce skarży się na dolegliwości 

ze strony dolnych dróg moczowych, a 
80% z nich odczuwa je z powodu ŁA-
GODNEGO ROZROSTU PROSTATY 
– ŁRS. Dotyczy to głównie mężczyzn 
po 50 roku życia, a objawy w sposób 
dotkliwy uprzykrzają codzienne życie. 
Postępujące zmiany mogą doprowadzić 
do niebezpiecznych konsekwencji. 
Zjawiska te wywołane są zmianami 
hormonalnymi następującymi w orga-
niźmie wraz z wiekiem - głównie za-
burzenia w produkcji testosteronu oraz 
jego proporcji do estrogenów. Następuje 
rozrost komórek nabłonkowych stercza. 
Przerost gruczołu krokowego dotyczy 
części gruczołu położonej wokół cewki 
moczowej. Następuje spychanie prawid-
łowej tkanki gruczołowej na obwód i 
uciskanie cewki moczowej co powoduje 
opór w oddawaniu moczu, częstomocz, 
zaleganie moczu, a nawet w konsekwen-
cji infekcje dróg moczowych. Do innych 
przyczyn rozrostu gruczołu krokowego 
należą czynniki środowiskowe – częś-
ciej chorują mieszkańcy miast i zanie-
czyszczonych terenów, a także wpływ 
ma budowa ciała (mężczyźni otyli) oraz 
tryb życia (nadmiar tłuszczów, mięsa, 

siedzący tryb życia, alkohol, palenie 
papierosów).
 Objawy łagodnego rozrostu gruczołu 
krokowego można podzielić na dwie 
grupy:
- objawy przeszkody podpęcherzowej: 

słaby, przerywany strumień moczu, od-
dawanie moczu kroplami, trudności z 
rozpoczęciem mikcji, parcie brzuszne, 
uczucie niepełnego opróżnienia pę-
cherza moczowego oraz zatrzymanie 
moczu.

- objawy podrażnienia pęcherza moczo-
wego: częstomocz, oddawanie moczu 
w nocy, parcie naglące, ból w czasie 
mikcji.

Wyróżniamy cztery etapy łagodnego 
rozrostu prostaty:
- okres bezobjawowy, 
- okres podrażnienia – z dominującym 

częstomoczem, zwłaszcza w nocy, 
- okres kompensacji – nasilają się obja-

wy „przeszkody podpęcherzowej”, 
- okres dekompensacji: zaleganie moczu 

po mikcji, rozwijają się powikłania 
dotyczące układu moczowego (nawet 
uszkodzenie czynności nerek).

 Leczenie ma na celu złagodzenie 
dolegliwości, a wybór sposobów lecze-
nia zależy od ich nasilenia. Pomocne 
są preparaty pochodzenia naturalnego 
zawierające w swym składzie aktywne 
składniki:
- wyciąg z palmy sabalowej karłowa-

tej,
- kora śliwy afrykańskiej,
- nasiona dyni,
- wysuszony, sproszkowany korzeń 

pokrzywy, działający łagodnie moczo-
pędnie i przez to ułatwiający oddawa-
nie moczu,

- cynk – sprzyja łagodzeniu objawów 
przerostu gruczołu krokowego, hamuje 
nadmierną stymulację gruczołu kroko-
wego przez androgeny,

- witamina B6 - ułatwia wchłanianie 
cynku, 

- aminokwasy – alanina, glicyna, kwas 
glutaminowy – niezbędne do syntezy 
białek w organiźmie, przyczyniają się 
do zmniejszenia obrzęku komórek 
prostaty.

 Zmiana stylu życia wpływa także 
korzystnie na przebieg leczenia – należy 
obniżyć wartość kaloryczną posiłków, 
zmniejszyć spożycie tłuszczów, wzbo-
gacić dietę o produkty sojowe, dbać o re-
gularne wypróżnienie, unikać alkoholu, 
mocnej kawy, herbaty, przypraw, nie pa-
lić. Podstawowe badania laboratoryjne, 
to badanie ogólne moczu pozwalające 
wykryć ewentualne zakażenia układu 
moczowego często towarzyszące w cho-
robach prostaty oraz badanie krwi – PSA 
– którego poziom w surowicy zmienia 
się wraz z wiekiem mężczyzny i zależy 
od wielkości prostaty. Badania obrazo-
we, to ultrasonografia jamy brzusznej 
oraz ultrasonografia przezodbytnicza. 
W trosce o swoje zdrowie każdy męż-
czyzna po 45 roku życia powinien 
odwiedzać urologa przynajmniej raz w 
roku. 
 Ważne jest, by na samym początku 
pojawienia się dokuczliwych objawów 
zasięgnąć porady lekarza i rozpocząć 
odpowiednią terapię, gdyż im wcześniej  
będzie ona rozpoczęta, tym bardziej 
skuteczne będą jej efekty. 

Dużo zdrowia! 
M.Godawska 

29 maja 2006r. w Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku 

odbył się szkolny konkurs informatycz-
ny. Tym razem zaprosiliśmy uczniów z 
Gimnazjum w Pilźnie.
 Konkurs miał na celu sprawdzenie i 
podniesienie umiejętności informatycz-
no-projektowych gimnazjalistów.
 Jury (nauczyciele informatyki) 
nadzorowało przebieg konkursu, który 
składał się z dwóch etapów: teoretycz-
nego (test) i praktycznego (prezentacja 
multimedialna). Po podliczeniu punk-
tów za wykonane zadania odbyła się 
dogrywka, która wyłoniła zwycięzcę 
konkursu, a był nim uczeń Gimnazjum w 
Pilźnie Tomasz Krogulski, drugie miej-
sce zajął Mateusz Młyniec z Brzostku, 
Natalia Węgrzyn z Pilzna i Jakub Woj-
dyła z Brzostku zajęli ex aequo trzecie 
miejsce. Pozostali gimnazjaliści zostali 

I Międzygimnazjalny 
Konkurs Informatyczny 
Brzostek - Pilzno

nagrodzeni dyplomami i upominkami.
 Dziękujemy firmie komputerowej 
„Brian Soft” za ufundowanie głównej 
nagrody konkursu – kamery interne-

towej, pozostałe nagrody zostały za-
kupione przez nauczycieli informatyki 
szkół.

P.B.

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami  
Pawłem Batyckim i Krzysztofem Kawalcem
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza II PUBLICZNY 
PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzostku 
–stanowiącego własność Gminy Brzostek 
Przedmiotem najmu jest:
lokal użytkowy – kiosk usytuowany na przystanku PKS w 
Brzostku  (kierunek do Jasła) z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej.
Kiosk wyposażony jest w energię elektryczną. 
Powierzchnia użytkowa kiosku wynosi 6,90 m2. 
Najemca zobowiązany jest do opłacania czynszu oraz 
rachunków za energię elektryczną.
Umowa najmu może być zawarta na okres do 3 lat.
Wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie o śred-
nioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsump-
cyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik 
za 2006 rok)
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 wynosi 15,00 zł 
(słownie: piętnaście złotych) + 22 % VAT-u miesięcznie. 
Wadium dla w/w lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: pięć-
dziesiąt złotych).
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRA-
NICZONY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY  
W BRZOSTKU W DNIU 07 LIPCA 2006 r. O GODZ. 1000 

W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w wyżej wymienionej wysokości do dnia 04.07.2006r. w Ka-
sie Urzędu Gminy w Brzostu lub na konto Urzędu Gminy 
(BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0005)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczest-
nikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 

Wójt Gminy Brzostek ogłasza II PUBLICZNY 
PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w Siedliskach-
Bogusz –stanowiącego własność Gminy Brzostek 
Przedmiotem najmu jest:
Lokal użytkowy usytuowany na parterze domu ludowego 
w Siedliskach-Bogusz z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej nieuciążliwej.
Lokal wyposażony jest w energię elektryczną i wodę.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 32,86 m2. 
Najemca zobowiązany jest do opłacania czynszu oraz 
rachunków za energię elektryczną.
Umowa najmu może być zawarta na okres do 3 lat.
Wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie o śred-
nioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsump-
cyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik 
za 2006 rok)
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 wynosi 3,50 zł 
(słownie: trzy złote 50/100) + 22 % VAT-u miesięcznie..
Wadium dla w/w lokalu wynosi 50,00 zł (słownie: pięć-
dziesiąt złotych).
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRA-
NICZONY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY  
W BRZOSTKU W DNIU 07 LIPCA 2006 r. O GODZ. 1100 

W BIURZE WÓJTA GMINY
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w wyżej wymienionej wysokości do dnia 04.07.2006r. w Ka-
sie Urzędu Gminy w Brzostu lub na konto Urzędu Gminy 
(BSR o/Brzostek Nr 598589 0006 0080 0210 2020 0005)
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczest-
nikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 29 maja 2006 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie przetargowym.
Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/278/06 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Kleciach, 
stanowiącej część akwenu wodnego wraz z przyległymi gruntami 
będącej własnością Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona  się do 
sprzedaży w drodze przetargu kompleks nieruchomości położonych 
w Kleciach, obejmujący część akwenu wodnego wraz z przyległymi 
gruntami. W skład kompleksu wchodzą działki oznaczone 
numerami ewidencyjnymi: 66/1, 66/2, 66/3, 67/1, 67/2, 67/3, 68/1, 
68/2, 69/1, 69/2, 69/3, 70/1, 70/2, 70/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 72/2, 
72/3, 73/2, 73/3,  75/2, 75/3, 96/1, 96/2, 98/4, 99/1, 99/2, 99/3, 100/1, 
100/2, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 105/1, 
105/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 659/1, 659/2, 659/3, 659/4, 659/5, 
659/6, 659/7, 659/8 o łącznej powierzchni 21,09 ha, objęte KW Nr 
61 619 i  52 541.
Nieruchomości położone są w Kleciach na brzegu rzeki Wisłoki w 
odległości około 300m od drogi Tarnów Jasło, w pobliżu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie tym była prowadzona  
eksploatacja  kruszywa  a  następnie w 1990 roku wykonana została 
rekultywacja.
Jest to teren płaski, grunty na brzegu są okresowo zalewane i nie nadają 
się pod zabudowę, mogą być wykorzystane jako tereny bazy rekreacyjno 
- sportowej np. biwaki, campingi, punkty widokowe natomiast grunty 
pod wodą w chwili obecnej wykorzystywane są jako stawy rybackie. 
Nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowanie przestrzennego 
gminy Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 
01.01.2003r., na podstawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999r., poz. 139). Według  studium 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek to tereny 
proponowane do wykorzystania na cele rekreacyjne.
Wartość rynkowa nieruchomości  wynosi               127 588, 00 zł
(części akwenu wodnego,
wraz z przyległymi gruntami) 
Koszt sporządzenia dokumentacji                    +1 342, 00 zł
Wartość ogółem                    128 930, 00 zł

Ogłoszenie Wójta Gminy Brzostek z dnia 29 maja 2006 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym.
Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/280/06 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka 756 
położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz spadkobierców 
po Franciszku i Helenie Sieradzkich ostatnio zamieszkałych w 
Brzostku, ustalonych na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego 
w Dębicy Nr Sygn. akt I Ns. 717/05 z dnia 1 grudnia 2005 roku 
następująca nieruchomość:
Działka ozn. nr ewd. 756  o powierzchni 600 m2 , zabudowana (obiekty 
budowlane wzniesione na gruncie są własnością spadkobierców po 
Franciszku i Helenie i nie są przedmiotem sprzedaży), położona przy 
ulicy Żydowskiej. objęta Księgą Wieczystą 42605 stanowiąca własność 
Gminy Brzostek.
Działka znajduje się  w obrębie zabudowy mieszkalnej z usługami 
nieuciążliwymi. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren 
uzbrojony w sieci komunalne: sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, 
gazowa i elektryczna. Działka ma kształt foremny, teren o zróżnicowanej 
konfiguracji.
Działka nr 756 nie jest objęta planem zagospodarowanie przestrzennego 
gminy Brzostek (ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzostek przestały obowiązywać z dniem 
01.01.2003r., na podstawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 1999r., poz. 139)
Wartość rynkowa gruntu                           16 342, 00 zł
Koszt sporządzenia dokumentacji           +   244, 00 zł
Wartość ogółem             16 586, 00 zł
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
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Okolice powiatu (cz. XII)
Nie wiadomo, ile jest w Polsce takich gmin, w których 

ubywa mieszkańców. W gminie Brzostek wprawdzie 
przybywa, ale niewiele. Najwięcej mieszkańców przybywa 
w gminie Dębica. W ciągu ostatniego roku (31.12.2004 
– 31.12.2005) w gminie Brzostek przybyło 196 osób, w gminie 
Dębica 515 osób.
 Rada Powiatu liczy 25 radnych. Podział mandatów na po-
szczególne gminy uzależniony jest od liczby mieszkańców. 

Tab. 1
 Informacja o okręgach wyborczych i liczbie radnych 
wg stanu na 31.12.2004 (materiały GUS)

 Starostwo Powiatowe w kwietniu 2006 roku sporządziło 
projekt uchwały Rady Powiatu, w którym to projekcie okręg 
nr 2 (gminy Brzostek, Jodłowa) straci 1 mandat, a zyska okręg 
nr 4 (gmina Dębica).
 Dane dotyczące ilości mieszkańców gminy Dębica podane 
w tym projekcie budzą kontrowersje, gdyż na stronie interne-
towej tej gminy podana jest mniejsza ilość mieszkańców.

Tab. 2
 Informacja o okręgach wyborczych i liczbie radnych 
sporządzona przez Starostwo Powiatowe w Dębicy w 
kwietniu 2006 r.

 Na sesji Rady Powiatu w dniu 31 maja 06 złożyłem wniosek 
o zbadanie prawidłowości proponowanych wyliczeń. 

Nr  
okręgu  
wyb.

Gminy

Liczba 
radnych 
ustalona  
w 2002

Liczba 
mieszkań- 

ców na  
31.12.2004

Liczba 
radnych  
ustalona  
w 2006

Norma 
okrę- 
gowa

1. Miasto Dębica 9 47 187 9 8,9149

2.
Gmina Brzostek
Gmina Jodłowa 4

13 064
+   5 467

18 531
4 3,5006

3.
Gmina Czarna 
Gmina Żyraków 5

12 428
+  13 214

25 642
5 4,8445

4. Gmina Dębica 4 23 767 4 4,4897
5. Gmina Pilzno 3 17 215 3 3,2524

Razem 25 132 342 25

Nr  
okręgu  
wyb.

Gminy

Liczba  
radnych  
ustalona  
w 2002

Liczba  
mieszkań- 

ców na  
31.12.2005

Liczba  
radnych  
ustalona  
w 2006

Norma  
okrę- 
gowa

1. Miasto Dębica 9 47 661 9 8, 8836

2.
Gmina Brzostek
Gmina Jodłowa 4

13 260
+  5 562

18 822
3 3,5082

3.
Gmina Czarna 
Gmina Żyraków 5

12 552
+ 13 298

25 850
5 4,8182

4. Gmina Dębica 4 24 282 5 4,5260
5. Gmina Pilzno 3 17 510 3 3,2637

Razem 25 134 125 25

Dębica, 31.05.2006

Wniosek do Rady Powiatu w Dębicy

 w sprawie: przeprowadzenia kontroli prawidłowości 
sporządzenia projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej 
uchwałę Rady Powiatu z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie 
podziału Powiatu Dębickiego na okręgi wyborcze. 

Uzasadnienie:
 W Starostwie Dębickim sporządzono i przesłano do Ko-
misarza Wyborczego w Rzeszowie projekt uchwały Rady Po-
wiatu, pozbawiający okręg wyborczy nr 2 tj. gminy Brzostek i 
Jodłowa 1 mandatu radnego Rady Powiatu oraz przydzielenia 
tego mandatu dla gminy Dębica. Wnoszę zastrzeżenia co do 
wiarygodności wyliczeń. 
 Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane 
dotyczące liczby ludności w powiecie dębickim na 31.12.2004 
są następujące:
- ludność powiatu ogółem:    132 342 osób
- gminy Brzostek i Jodłowa razem:   18 531 osób
- gmina Dębica          23 767 osób
 Obliczona dla gmin Brzostek i Jodłowa pomocnicza nor-
ma przedstawicielstwa wynosi 3.5006, co oznacza, ze ilość 
mandatów wynosi 4 (zaokrąglenie do pełnego mandatu).
 W ten sam sposób obliczona pomocnicza norma przedsta-
wicielstwa dla gminy Dębica wynosi 4, 4897 co oznacza, ze 
ilość mandatów wynosi 4, ponieważ nie można zaokrąglić do 
5 z uwagi na nieprzekroczenie połowy mandatu. Wnioskuję 
do Rady Powiatu o zbadanie czy projekt uchwały, o której 
mowa, skonstruowano w oparciu o oficjalne opublikowane 
dane GUS czy też korzystano z innego źródła. 
 Według posiadanych informacji GUS publikuje na swojej 
stronie internetowej dane statystyczne poprzedniego roku 
w lipcu roku następnego, tak było w lipcu 2005 (dane na 
31.12.2004). Mam poważne wątpliwości czy GUS podał w 
marcu 2006 dane dotyczące ilości mieszkańców w powiecie 
dębickim według stanu na 31.12.2005.
 Moim zdaniem z decyzją co do zmian w okręgach wy-
borczych należało zaczekać do lipca 2006 lub skorzystać z 
danych na 31.12.2004. Ponadto wnoszę o zbadanie zgodności 
z prawem projektu uchwały pod kątem zgodności z kompe-
tencjami osób piszących ww projekt. Chodzi o to, czy były 
konsultacje w tej sprawie z Zarządem Powiatu, Przewodni-
czącym Rady Powiatu ewentualnie komisjami Rady Powiatu. 
Jeżeli takich konsultacji nie było, to czy wolno jednej osobie 
napisać i wysłać do Komisarza Wyborczego projekt uchwały 
Rady Powiatu?
 Należy wyjaśnić, dlaczego gminy Brzostek i Jodłowa 
zostały powiadomione o projekcie uchwały nie przed wysła-
niem projektu uchwały do Komisarza Wyborczego tylko po 
otrzymaniu odpowiedzi od Komisarza Wyborczego w dniu 
27.04.06 i dlaczego dopiero po bez mała miesiącu czasu 
zwłoki.
 W dniu 12.05.06 podczas sesji Rady Powiatu głosowano 
nad odwołaniem Starosty wraz z Zarządem Powiatu. Upub-
licznienie działań zmierzających do odebrania mieszkańcom 
gmin Brzostek i Jodłowa 1 mandatu radnego przed 12 maja 
br miałoby istotny wpływ na wynik głosowania.

Radny Rady Powiatu Dębickiego
Ferdynand Bugno

Tanio sprzedam meble:
dwa półkotapczany, dwie szafy dwudrzwiowe, 

dwie żyrafki
Kolor jasny, stan dobry

tel. 694059436

Sprzedam 
działki budowlane 

na terenie Brzostku

tel. 014 6830220
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Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS

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

Czytelnicy piszą
Sydney 2006                                                          Rok żydowski 5766

Do Redakcji „Wiadomości Brzosteckich” w Brzostku
 Brzostek jest na mapie Sprawiedliwych Ludzi, którzy wykazali 
bohaterstwo i prawdziwą miłość wobec swoich sąsiadów. Aby w mo-
rzu obojętności i nienawiści zachować twarz prawdziwego, szczerego 
katolika.
 Dzięki rodzinie Dziedziców, którzy z narażeniem własnego i swoich 
bliskich życia, ja Adam Szus (Abraham Schuss) dzisiaj żyję w Australii. 
Dołączam dokument z Yad Vashem z Jerozolimy i proszę o opubliko-
wanie, za co bardzo dziękuję. Z poważaniem.

Adam Szus

 Na bramie wjazdowej tuczarni w Januszkowicach widnieje, dość 
niewybredne w słowach, ostrzeżenie przed psem. No cóż, jeśli nowy 
właściciel jest równie sympatyczny jak ów napis, to należy tylko współ-
czuć sąsiadom.                                                                                  /fl/
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Żona Kowalskiego wywołuje duchy:
-Duchu!... czy jesteś moim mężem?
-Tak... to ja!
-A czy jesteś szczęśliwszy niż za ży-
cia?
-Tak.
-A gdzie jesteś?
-W piekle.

		

Synek pyta się ojca informatyka:
-Tato, tato, skąd się biorą dzieci?
- Czy ty nie widzisz, że jestem zajęty? 
Wejdź na www.google.com i się za-
pytaj.

		
Narzeczony przychodzi ze swoją wy-
branką na zapowiedzi. Pyta się probosz-
cza, ile będzie kosztował ślub. 
- Ile pan uzna za stosowne, mając na 
uwadze wartość osiągniętego szczęś-
cia. 
Pan młody popatrzył na narzeczoną, 
która niestety nie była piękna, wes-
tchnął i dał księdzu 200 złotych. Ksiądz 
przyjrzał się jej uważnie, poklepał pana 

młodego po ramieniu i wydał mu 100.
		

Generałowi urodził się wnuk, więc 
postanowił wysłać swego adiutanta 
do szpitala, aby się dowiedział czegoś 
więcej. Po powrocie generał pyta: - I jak 
wygląda?! Na to adiutant: - Jest bardzo 
ładny... Podobny do pana generała. - A 
podaj więcej szczegółów! - Mały, łysy 
i bez przerwy się drze.

		
Ojciec do syna: - Synu, twój nauczy-
ciel bardzo się martwi twoimi złymi 
ocenami. - Ach tato, co nas obchodzą 
zmartwienia obcych ludzi.

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Poziomo:
1)  Symbol  bóstwa,  bożyszcze;  
3) Między antraktami; 5) Bar w pociągu;  
10) Zwalcza niewolnictwo Murzynów; 
11) Trącenie łokciem; 14) Król Izraela, 
mąż Izebel; 17) Zielona część pietrusz-
ki; 19) Tarcza Zeusa; 20) Rasowy koń; 
21) Orszak; 23) Czerwona lub Kijow-
ska; 24) Miasto we wsch. części Poj. 
Mazurskiego; 27) August II Mocny; 
28) Skazany na zesłanie; 30) Utwór 
poetycki; 31) Ben ..., bohater powieści 
L. Wallace’a; 32) Całościowy pomysł; 
34) Nowela Henryka Sienkiewicza; 
35) Spodek z kosmosu; 36) Z jądrem i 
elektronami.
Pionowo:
1)  Ideowiec, naiwny marzyciel;  
2) Pomagierzy MO; 4) Fason; 6) Nabyty 
zanik odporności; 7) Deska w parkanie;  
8)  Uniwersalny rozpuszczalnik;  
9) Stopień w judo; 12) Do uchylenia 
tajemnicy; 13) Mały Ignacy; 15) Miasto 
w płd.-wsch. Norwegii; 16) Tablet-
ka, drażetka; 18) Przed jurą i kredą;  
20) Drobna wytwórczość; 22) Mia-
sto z klubem „Ajax”; 25) Pływalnia;  
26)  Pierwsza maszyna l icząca;  
28). Ostry zakręt; 29) Pies gończy;  
33) Baśniowy duszek.
Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą rozwią-
zanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
10 lipca 2006 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: PRZYJACIELA PO-
ZNASZ W BIEDZIE
Nagrodę książkową wylosowała EWE-
LINA TRYCHTA z Bukowej
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

ROZWIĄZANIE: 
czerwiec 2006

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia
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Tradycją wpisaną w życie Brzostku 
stało się organizowanie przez Pub-

liczną Szkołę Podstawową rodzinnego 
festynu, MAJÓWKI. Nie inaczej było 
również i w tym roku, wszystkie dzieci 
bardzo się starały, aby miło spędzić czas 
z rodzicami. Do pracy chętnie włączyli 
się rodzice, ofiarowując swój czas i 
zapał na przygotowanie festynu. Warto 
zauważyć, że pogoda również „czuwa-
ła” nad doskonałą zabawą zebranych, 
pomimo przetaczających się na niebie 
ciężkich, stalowych chmur, nie spadła 
nawet kropla deszczu. 
 Na sam początek zabawy zaprezen-
towali się najmłodsi, którzy wzorowo 
przedstawili inscenizację utworów pt.: 
„Na straganie” i „Grzebień i szczotka”. 
Szczególną uwagę publiczności przy-
kuwały bardzo starannie dobrane stroje 
owoców i warzyw znajdujących się na 
tytułowym straganie. Maluchy swoją 
urodą i czarem zachwyciły 
wszystkich, a ich emocje 
udzielały się każdemu. Dzie-
ci za swój występ zostały 
nagrodzone gromkimi bra-
wami, co było naprawdę 
zasłużoną nagrodą.
 Później przyszedł czas na 
tańce. To dziedzina szcze-
gólnie ulubiona przez żeńską 
część naszej szkoły. Podzi-
wiać można było już pierw-
szoklasistki, które starały się 
pokazać swój profesjonalizm 
i taneczne zacięcie. Tuż po 
nich na scenę weszły uczen-
nice klas starszych, by rów-
nież zaprezentować swoje wyćwiczone 
wcześniej układy. Jednakowo dobrane 
stroje dodawały młodym tancerkom 
jeszcze większego uroku. 
 Kolejnym punktem programu był po-
kaz mody. Dziewczęta wcielające się w 
role młodych modelek starały się zapre-
zentować ubiory nadające się na różne 
okazje. Pokaz obejmował stroje od ele-
ganckich i klasycznych po młodzieżowe 
i swobodne. Własna interpretacja mody 
przedstawiona przez dziewczęta powin-
na posłużyć za inspirację do modnego 
ubierania się wszystkich pań. 
 Nie można nie wspomnieć tutaj rów-
nież o konkurencji, która zawsze cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem. A 
mowa w tym miejscu o śpiewaniu. Naj-
pierw dzieci zaśpiewały piosenki, nad 
którymi wcześniej pracowały, a później 
do konkursu pt.: „Śpiewać każdy może” 
mogli przystąpić wszyscy chętni. Od-
ważnych tutaj nie brakowało, a publicz-
ność solidarnie nagradzała oklaskami 
wykonawców. Po konkursie na deski 
podłogi wkroczyli wodzireje profesjo-
nalnie zabawiający dzieci. Chętnych do 
poszczególnych zawodów było wielu, 
ale udało się wszystkich pogodzić, co w 
tym przypadku świadczy o właściwym 

podejściu do zabawy prowadzących. 
 Na placu przed szkołą trwała aukcja 
prac plastycznych dzieci. Wystawione 
na sprzedaż dzieła wykonane zostały 
dowolnymi technikami i sposobami, 
przedstawiały różną tematykę. Dorośli 
zbyt długo nie dali się przekonywać, 
prace zostały bardzo szybko sprzedane, 
co niezmiernie ucieszyło małych arty-
stów.
 Tuż obok, na szkolnym boisku można 
było także poobserwować dzieci biorące 
udział w różnych zawodach sportowych 
urządzanych specjalnie z okazji Majów-
ki. Każda grupa wiekowa miała swoją 
dyscyplinę, w której mogła się wykazać. 
Wszyscy, przegrani i wygrani otrzymali 
nagrody i pamiątkowe dyplomy. Nie 
obeszło się tutaj bez łez, szczególnie 
tych, którzy bardzo chcieli zwyciężyć. 
Do zawodów przystąpili również na-
uczyciele biorąc udział w konkurencji 

przeciągania liny. Ich przeciwnikami 
byli najmężniejsi uczniowie najstar-
szych klas. Mimo wielkiego skupienia 
i zapału oraz kilku upadków, musieli oni 
przełknąć gorzką pigułkę goryczy po 
przegranej z młodymi sportowcami. 
 Boisko szkolne stało się także miej-
scem prezentacji Straży Pożarnej. Przy-
byłe samochody strażackie z Brzostku 
i Nawsia Brzosteckiego zostały szcze-
gólnie oblężone przez chłopców, którzy 
z zapartym tchem wpatrywali się w 
odważnych strażaków i ich samochody. 
Radość była tym większa, że każdy 
chętny mógł przy pomocy młodych 
strażaków wejść po drabince na czer-
wony pojazd lub zostać podniesionym 
na specjalnym wysięgniku. Chętnych 
było tak wielu, że panowie nie mogli 
nadążyć z zakładaniem niezbędnych 
hełmów. Dla wszystkich chłopców, 
którzy przecież często marzą o tym, 
by zostać strażakiem to spotkanie było 
niezapomnianym przeżyciem. 
 Wszystko to było ciekawe i zajmują-
ce, ale największym zainteresowaniem 
cieszyła się, podobnie jak w latach po-
przednich loteria fantowa. Nie byłoby 
tylu radości, gdyby nie nasi niezawod-
ni sponsorzy, którzy i tym razem nie 

zawiedli, za co jesteśmy im ogromnie 
wdzięczni. Należą do nich: Rodzice z 
Rad Klasowych, sklep wielobranżowy 
– Artur Potrzeba, Ksiądz Proboszcz 
Jan Cebulak, ksiądz katecheta Artur 
Sitko, Huta Szkła w Jaśle – Marian 
Kutyna, artykuły kuchenne – Marian 
Warchał, firma oponiarska GOODY-
EAR w Dębicy – Adam Foryś, sklep 
wielobranżowy „Tara” – Dorota Wo-
łowiec – Prokop, hurtownia „Poltal” 
– Henryk Zając, sklep wielobranżowy 
– Andrzej Szybist, hurtownia artyku-
łów szkolnych, biurowych i chemicz-
nych „Gośka” – Małgorzata Stani-
szewska, apteka „VITA” – Krystyna 
Godawska, Firma Ubezpieczeniowa 
– Jerzy Potrzeba, Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła w Krakowie oddział w 
Brzostku – Ryszard Tomaszewski, 
Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Han-
dlowo – Usługowe „EKIW”, firma 
handlowa „Budrol” – Leszek Dziedzic i 
Mieczysław Dziedzic, sklep zaopatrze-

nia rolnictwa, ogrodnictwa i 
rzemiosła – Dariusz Kalina, 
sklep „CJK” – Janusz Koce-
niak, Przedsiębiorstwo Han-
dlowo – Usługowe „Marbet” 
– Maria Grzesiakowska, 
firma budowlana „Remont” 
– Bogdan Szukała, firma 
„EWAN” – Krzysztof Roz-
wadowski, sklep spożywczo-
warzywny – Lucyna Zięba, 
sklep odzieżowy – Wioletta 
Szybist, hurtownia „Igmar” 
– Marek Ramut i Ignacy 
Lesiak, Bogusława Wojnar, 
sklep ogrodniczy - Henryka 
Kolbusz, Jan Szczepanik 

– wicewójt, Kazimierz Fryc – sołtys, 
Kazimierz Sarna, Renata Golec, 
Zbigniew Raś - radny, Zofia Skórska 
– Przewodnicząca Rady Gminy w 
Brzostku, Rada Pedagogiczna Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Brzostku, 
sponsor anonimowy. Emocje były wiel-
kie, tym bardziej, że do wygrania były 
bardzo cenne rzeczy. Chwila, na którą 
wszyscy czekali, kurczowo ściskając 
swoje losy nastąpiła po godzinie 20.00. 
Wylosowano wtedy nagrodę główną 
– nowy, lśniący rower. Zdobywca tejże 
nagrody nie krył swojego zadowolenia, 
spośród siedmiu zakupionych losów, ten 
jeden okazał się szczęśliwy. Nie można 
było również nie zauważyć, jak wielu 
ludzi liczyło na szczęście i wygraną. 
 Przywieziona specjalnie na tę oka-
zję trampolina, również miała swoich 
miłośników. Jedyna taka okazja bez-
troskiego poskakania nie uszła uwadze 
maluchów jak i nielicznych dorosłych. 
Jedynym odgraniczeniem w tym przy-
padku okazały się ramy czasowe, które 
zostały wytyczone przez pana pilnują-
cego bezpieczeństwa.
 MAJÓWKA to nie tylko radość 

Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca

Największym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa
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Trasa rowerowa nr 3 „Mała pętla” 
Cmentarze z I wojny światowej - trasa zielona

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

Brzostek – tablica informacyjna
Przejazd ul. Szkolną na cmentarz parafialny w Brzostku
1. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 223; mogiła 

zbiorowa o powierzchni 26 m2, otoczona rurami stalowymi 
na niskich, betonowych słupkach. Z przodu duży krzyż na 
betonowym cokole z inskrypcjami o liczbie pochowanych; 
42 Austriaków z 18, 21, 36 i 69 pułku piechoty.

2. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 224; mogiła 
zbiorowa, podobnej konstrukcji do wcześniejszej (nr 223) 
o większej powierzchni (52 m2). Pochowanych 97 Austria-
ków z tego samego pułku piechoty.

3. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 225; duża 
mogiła zbiorowa projektu G. Rossmana. Obiekt na planie 
trapezu, o powierzchni 235 m2, otoczony  metalowymi 
kratami na niskich kamiennych słupach. Wysoki, kamienny 
pomnik centralny z kutym krzyżem na szczycie i piękną 
płaskorzeźbą głowy Chrystusa w koronie cierniowej. 
Pochowanych 65 żołnierzy austro-węgierskich i 97 rosyj-
skich.

4. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 220; (ul. 
Węgierska) cmentarz na planie prostokąta, otoczony peł-

nym murem. Kuta brama wejściowa. Na mogiłach niskie, 
betonowe stele z krzyżami żeliwnymi czterech typów. Na 
powierzchni 825 m2, pochowanych ponad 250 żołnierzy w 
2 mogiłach zbiorowych i 188 pojedynczych.

Punkt gastronomiczny „Karczma w Kuźni”
5. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 221; (uliczka 

boczna od ul. Łukasiewicza) duża mogiła zbiorowa o po-
wierzchni 50 m2, otoczona parami stalowych rur na niskich 
betonowych słupkach. Z tyłu betonowy krzyż łaciński ze 
stalową glorią. Na podstawie tablica inskrypcyjna z napi-
sem: „31 żołnierzy austro-węgierskich, którzy polegli pod 
Brzostkiem w maju 1915 r.” 

Punkt gastronomiczny; restauracja „AMA”
6. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 222; (ul. 

Równie) duża mogiła zbiorowa w podobnym stylu jak 
opisana wcześniej. Na ścianie czołowej krzyż łaciński ze 
stylizowaną koroną cierniową i tablica inskrypcyjna: „46 
żołnierzy austro-węgierskich, którzy polegli pod Brzost-
kiem w maju 1915 r.” Powierzchnia 72 m2.

Powrót ul. 20-go Czerwca, ul. Mickiewicza do Rynku.
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dla ducha, ale również sposobność do 
zjedzenia czegoś smacznego. Szkolna 
stołówka serwowała swoim klientom za 
przystępną cenę prawdziwe smakołyki. 
Największą popularnością cieszyły się 
lubiane chyba przez wszystkich frytki. 
Każdy mógł wejść, usiąść przy stoliku i 
w spokoju skosztować czegoś dobrego. 
Jeśli ktokolwiek miał ochotę na kiełbas-
kę prosto z grilla, ona również została 
mu podana. Dla dzieci dużą radością 
była możliwość zakupu waty cukrowej 
czy prażonej kukurydzy i lodów.
 Do tańca przygrywał znany i lubiany 
zespół „WW”, który potrafił rozbawić i 
zachęcić do zabawy nawet najbardziej 
opieszałych tancerzy. Zabawa była wy-
śmienita, tylko zdaniem większości zbyt 
krótka. Zazwyczaj właśnie to, co dobre, 
szybko się kończy. Pozostaje jedynie 
mieć nadzieję, że czas do następnej „Ma-
jówki” szybko minie i będziemy mogli 
powtórzyć za rok wszystkie atrakcje. 
Tego typu festyn służy nie tylko szkole, 
umożliwiając zdobycie środków finan-
sowych na pomoce dydaktyczne, księ-
gozbiór biblioteczny, naprawę sprzętu 
szkolnego, lecz całemu społeczeństwu 
oferując zabawę i rozrywkę.
 Dyrektor Szkoły, Przewodniczący 
Rady Rodziców, nauczyciele i ucznio-
wie składają serdeczne podziękowa-
nia za życzliwość, wsparcie i pomoc 
finansową w organizacji „Majówki 
2006” Sponsorom, Wójtowi Leszkowi 
Bieńkowi, ks. Proboszczowi Janowi 
Cebulkowi, Rodzicom naszych uczniów 
oraz mieszkańcom Gminy Brzostek. 

Agata Gonet Najmłodsi przedstawili inscenizację utworu pt.: „Na straganie”

Wszyscy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy Jednakowe stroje dodawały młodym tancerkom uroku

Publiczność w tym roku wyjątkowo dopisała
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