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STADION GOSiR
15.07.2006r. (SOBOTA) – POCZĄTEK GODZ. 16:00

	 OBCHODY 60-TEJ ROCZNICY POWSTANIA LKS „BRZOSTOWIANKA”. W PROGRAMIE M.IN.: ODSŁONIĘCIE TABLICY 
PAMIĄTKOWEJ, MECZE PIŁKARSKIE, ZABAWY REKREACYJNE

	 ZABAWA TANECZNA Z ZESPOŁEM „AKORD”
	 POKAZ SZTUCZNYCH OGNI (OK. GODZ. 22:00)

16.07.2006r. (NIEDZIELA) – POCZĄTEK GODZ. 14:00
	 BAJKA „CZERWONY KAPTUREK” ORAZ KONKURSY I ZABAWY DLA DZIECI W WYKONANIU AGENCJI ARTYSTYCZNEJ 

„BAJLANDIA”
	 WYSTĘP KAPELI LUDOWEJ BRZOSTOWIANIE
	 KONCERT ZESPOŁU „THE LIVERPOOL” (OK. 17:30)
	 WYSTĘP KAPELI LUDOWEJ  „ŻMIGRODZANIE” ORAZ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „BARDO” Z BRZEZIN
	 KONCERT ZESPOŁU „STAUROS” (OK. 20:00)
	 ZABAWA TANECZNA Z ZESPOŁEM „MEXICANA”

DODATKOWE ATRAKCJE:
	 SAMOCHODZIKI, TRAMPOLINA, DMUCHANY ZAMEK, ZJEŻDŻALNIA, EURO-BUNGI
	 PREZENTACJA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZOSTKU
	 PROMOCJA FIRMY „AVON”
	 KIEŁBASKI Z GRILLA, HOT-DOGI, LODY, WATA CUKROWA, POPCORN

SALA KINOWA W DOMU KULTURY
16.07.2006r. (NIEDZIELA) – GODZ. 13:00

„SZKOŁA MARZEŃ” W SIEDLISKACH-BOGUSZ ZAPRASZA NA:
	 PREZENTACJĘ STOISK Z PRACAMI WYKONANYMI PRZEZ UCZNIÓW
	 PRZEDSTAWIENIE SZTUKI TEATRALNEJ O JAKUBIE SZELI
	 PREMIERĘ FILMU „JAKUB SZELA”
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26 czerwca br. odbyła się XXXVII 
sesja Rady Gminy. Obradom 

przewodniczyła Przewodnicząca Rady 
Gminy Zofia Skórska. Podczas obrad 
Wójt Gminy Leszek Bieniek złożył 
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 
w okresie międzysesyjnym informując: 
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/06 z 
dnia  28 kwietnia br. przyjęto układ wy-
konawczy do uchwały Nr XXXVI/291/06 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2006 rok. Złożono wniosek do Pod-
karpackiego Programu Wyrównywania 
Szans Obszarów Wiejskich na zadanie 
pod nazwą: „przebudowa i remont drogi 
gminnej Wola Brzostecka – Bączałka. 
Realizując uchwałę Nr XXXV/286/06 
z dnia 5 kwietnia 2006 r. przyjęto da-
rowiznę działki nr 607/2 położonej w 
Nawsiu Brzosteckim pod rozbudowę 
drogi gminnej. Zgodnie z uchwałą Nr 
XXXIV/278/06 z dnia 27 lutego 2006 r. 
sporządzono wykaz do sprzedaży w dro-
dze przetargu kompleksu nieruchomości 
położonych w Kleciach obejmującego 
akwen wodny. Na podstawie uchwały 
Nr XXXIV/280/06 z dnia 27 lutego br. 
ogłoszono do sprzedaży w trybie bezprze-
targowym działkę zabudowaną położoną 
w Brzostku. Dokonano przeniesienia 
własności działek rolnych położonych 
w Kamienicy Górnej sprzedanych w 
drodze przetargu, zgodnie z uchwałą Nr 

XXVI/223/05 z 14 czerwca 2005 r.
 W dalszej części obrad Rada Gminy 
Brzostek podjęła uchwały w sprawie:
	zaciągnięcia kredytu długoterminowe-

go na finansowanie kosztów usuwania 
skutków powodzi,
	zmiany do uchwały budżetowej na 2006 

rok Nr XXXII/259/05 Rady Gminy 
Brzostek z dnia 29 grudnia 2005 roku,
	zmiany uchwały Nr XXXIII/272/06 z 

dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Brzostek a Powiatem 
Dębickim na dofinansowanie zadań 
własnych Powiatu,
	określenia zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Brzostek oraz przebiegu wykonania 
planów finansowych gminnych insty-
tucji kultury i samodzielnego gminnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
za I półrocze.
	zatwierdzenia sprawozdania finansowe-

go:
- instytucji kultury 

– Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa 
w Brzostku, 

- Samodzielnego 
Gminnego Pub-
licznego Zakładu 
Opieki Zdrowot-
nej w Brzostku,
	zaciągnięcia zo-

bowiązania wek-
slowego na reali-

zację zadania na terenie gminy Brzostek 
w ramach Projektu Funduszu Spójności 
pn.: „Program poprawy czystości zlewni 
rzeki Wisłoki”,
	przyjęcia darowizny działek położonych 

w Grudnej Dolnej przeznaczonych pod 
rozbudowę drogi gminnej,
	nieodpłatnego ustanowienia służebności 

korzystania z ujęcia wody zlokalizowa-
nego na działce położonej w Gorzejo-
wej,
	wyrażenia opinii do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr XLI/306/02 
Rady Powiatu Dębickiego z dnia 5 lipca 
2002 roku w sprawie podziału Powiatu 
Dębickiego na okręgi wyborcze w celu 
przeprowadzenia wyborów do Rady 
Powiatu.
	przystąpienia do realizacji przedsię-

wzięcia p.n. „Budowa międzygminnego 
zakładu zagospodarowania odpadów w 
Jaśle”.

Ewa Szukała

Z	prac	Rady	Gminy

W dniach 29 czerwca - 1 lipca br. odbył 
się szósty spływ kajakowy rzeką 

Wisłoką. Tradycyjnie spływ podzielony 
był na  dwa etapy: I etap: Brzostek-Pil-
zno, II etap: Pilzno-Kozłów k/ Dębicy 
(nie odbył się ze względu na duże opady 
deszczu i wysoki poziom Wisłoki). Z roku 
na rok impreza cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem, w tym roku wzięło 
w niej udział 168 osób w tym czterech 
kajakarzy z Węgier. Z Polski uczestnicy 
spływu przybyli m.in. z: Warszawy, War-
ki, Andrychowa, Bielska-Białej, Krakowa, 
Rzeszowa, Dębicy, Pilzna. Gminę Brzo-
stek reprezentowało czterech kajakarzy: 
Wojciech i Piotr Furman, Jerzy Kawalec, 

Szczepan Michalik. Fachową opiekę na 
wodzie zapewnili: komandor spływu – p. 
Krzysztof Racułt, sędzia główny – p. Jerzy 
Słoboda oraz trzech ratowników WOPR.
 Honorowy patronat nad spływem ka-
jakowym pełnił Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, zaś patronat medialny: 
Obserwator Lokalny, Ziemia Dębicka, 
Gazeta Krakowska, Nowiny, Radio Rze-
szów, Małopolska Telewizja Kablowa.
 Spływ jest wspólną inicjatywą Gminy 
Brzostek, Dębicy, Jodłowej, Żyrakowa, 
Miasta i Gminy Pilzna, Starostwa Powia-
towego w Dębicy i ma na celu promocję 
powiatu dębickiego.

M.Cz.

ogłoszenie wójta Gminy
Wójt Gminy Brzostek informuje, że w Urzędzie Gminy w 
Brzostku w dniu 05 lipca 2006 roku zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy w drodze przetargowej nieruchomości rolne po-
łożone we wsiach:  Januszkowice, Brzostek, Smarżowa.
 Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości 
zostały zawarte w wywieszonych wykazach. 
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Brzostek, Rynek 1, biuro Nr 5- Referat Rozwoju Gospodar-
czego i Mienia Komunalnego, tel. (014) 683 01 11 wew.105

VI OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY

Otwarcia spływu dokonał wójt Leszek 
Bieniek i komandor Krzysztof Racułt

Po raz pierwszy w spływie wzięli udział kajakarze z Węgier Brzostek reprezentowali Szczepan Michalik i Jerzy Kawalec
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DNIA 8 CZERWCA 2006 ROKU 
NASZ RODAK KSIĄDZ BOG-

DAN STANASZEK, OTRZYMAŁ 
TYTUŁ DOKTORA HABILITOWA-
NEGO. Jest to najwyższy stopień w 
rozwoju naukowym, uprawniający do 
prowadzenia profesorskich wykładów 
na wyższych uczelniach. Ks. Doktor 
Habilitowany Bogdan Stanaszek jest 
teraz samodzielnym pracownikiem 
naukowym, mającym prawo do kie-
rowania pracami magisterskim i dok-
torskimi oraz badaniami zespołowymi 
naukowców. Na zakończenie swego 
kilkuletniego przewodu habilitacyjne-
go Ks. B. Stanaszek obronił przed pro-
fesorską Radą Naukową swą pracę pt. 
„DIECEZJA SANDOMIERSKA w 
powojennej rzeczywistości politycz-
nej 1945 – 1967. Tom 1. Problematy-
ka personalno-organizacyjna”. Ks. 
B. Stanaszek jest obecnie jedynym 
naszym parafianinem, który osiągnął 
tak wielki sukces naukowy. Powyższa 
publikacja to monumentalna, histo-
ryczna rozprawa naukowa (tom 1 
liczy 640 stron), efekt tytanicznej 
pracy i ogromnej erudycji Autora. 
Książka ta ukazuje relacje między 
komunistycznym państwem a Koś-
ciołem w diecezji sandomierskiej na 
przestrzeni dwudziestu powojennych 
lat. Pracę Autor zadedykował: „Pa-
mięci Jana Stanaszka, mojego Taty 
zmarłego 15 grudnia 2005r.”.
 Redakcja „Wiadomości Brzo-
steckich” składa Księdzu Bogda-
nowi Stanaszkowi bardzo gorące i 
serdeczne gratulacje i wyraża swe 
wielkie uznanie dla Jego ogromnych 
osiągnięć naukowych i dorobku w 
postaci wielu publikacji o Diecezji 
Sandomierskiej i Ziemi Brzosteckiej. 
Szczęść Boże!
 Ks. B. Stanaszek urodził się w 
Brzostku w 1966 r. Tutaj  też uczęszczał 
do Szkoły Podstawowej. Po ukończeniu 
Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie 
rozpoczął studia teologiczne w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Przemyślu. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. i 
został skierowany na duszpasterską pla-
cówkę do Stalowej Woli. Swe naukowe 
pasje rozwijał w czasie studiów dokto-
ranckich na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. W wyniku nowego podziału 
administracyjnego Kościoła w Polsce, 
ks. B. Stanaszek został związany z die-
cezją sandomierską. W 1997 r. uzyskał 
stopień doktora historii Kościoła na pod-
stawie pracy „Duchowieństwo diecezji 
sandomierskiej w latach 1918-1939”. Tę 
tematykę badawczą kontynuował jako 
wykładowca Wyższego Seminarium 
Duchownego w Sandomierzu i pracow-
nik naukowy Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Efektem dalszej pracy jest 
rozprawa habilitacyjna pt. „Diecezja 

sandomierska w powojennej rzeczywi-
stości politycznej 1945 – 1967. Tom 1. 
Problematyka personalno-organizacyj-
na”. Tom pierwszy składa się z sześciu 
rozdziałów:
Rozdział I. Ustrój i organizacja die-
cezji
Rozdział II. Władze partyjno-państwo-
we zajmujące się Kościołem i mechani-
zmy ich działania
Rozdział III. Próba dezintegracji du-
chowieństwa
Rozdział IV. Polityka personalna
Rozdział V. Represje wobec osób i 
instytucji kościelnych
Rozdział VI. Walka z Kościołem na 
polu organizacyjno-administracyjnym.

 Już same tytuły wskazują na sytuację 
społeczno- polityczną w komunistycz-
nej Polsce. Trudno w kilku zdaniach 
zawrzeć chociażby cząstkę ogromu 
zagadnień poruszonych przez Autora, 
dlatego zostanie zacytowany mały frag-
ment Wstępu: Kościół rzymskokatolicki 
w Polsce przez okres ponad czterdziestu 
lat po II wojnie światowej doświadczał 
prześladowań i represji ze strony władz 
państwowych. Co prawda, zmieniała 
się ich skala i forma, jedno wszakże 
pozostawało niezmienne: Kościół trak-
towany był przez rządzących jako wróg, 
zaś przez większość społeczeństwa jako 
ostoja wolności i niezależności wobec 
totalitarnego państwa. Komuniści 
sprawujący władzę, zgodnie z ideologią 
przejętą od Stalina, starali się ubez-
własnowolnić hierarchię, ograniczyć 
swobodę odbywania praktyk religijnych 
i zlaicyzować społeczeństwo. Zadanie 
to realizowali w latach pięćdziesiątych 
przy pomocy terroru i zastraszenia, 
a następnie poprzez dotkliwe sankcje 
fiskalne i spychanie religii na obrzeża 
życia społecznego. Towarzyszyła temu 

nachalna, nie przebierająca w środkach 
propaganda. Nie inaczej było w diecezji 
sandomierskiej rozciągającej się od 
nadwiślańskich pagórków w rejonie 
Sandomierza aż po równiny mazowie-
ckie i Pilicę na północy i zachodzie. 
Autor niniejszej rozprawy od kilkunastu 
lat zajmuje się badaniem dziejów Koś-
cioła w tym regionie, przy czym jego 
zainteresowania koncentrowały się na 
okresie międzywojennym. Podjęcie 
tematu – dziejów diecezji sandomier-
skiej w czasie rządów komunistycznych 
– wiąże się z nowymi możliwościami 
badawczymi wynikającymi z szerokie-
go otwarcia archiwów PRL-owskich 
urzędów. Autor ma nadzieję, że oddana 
do rąk Czytelników książka pozwoli 
na pełniejsze zrozumienie jak trudną 
próbą dla Kościoła było starcie z pań-
stwem komunistycznym i jak wielkiego 
hartu ducha  wymagało przetrwanie 
presji. Doświadczenia minionych lat 
przekonują, że przypomnienie tej z 
pozoru oczywistej prawdy jest bardzo 
potrzebne.
 Powyższa praca habilitacyjna ks. B. 
Stanaszka to efekt ogromnej pracy, za 
którą kryją się tysiące godzin spędzone 
w archiwach. Praca historyka badają-
cego dzieje najnowsze na podstawie 
źródeł wymaga ogromu czasu, jest 
żmudna i mozolna. Przejście przez 
gąszcz tysięcy tomów akt i dokumen-
tów, dokonanie właściwej kwerendy, 
wydobycie z nich spraw istotnych 
oraz przekazanie tej wiedzy na karty 
książki, wymaga wiedzy historycznej 
na najwyższym poziomie, umiejętno-
ści pisarskich i redakcyjnych, a także 
wielkiej cierpliwości. W gruncie rzeczy 

praca badawcza historyka-naukowca 
niewiele się zmieniła mimo obecnego 
postępu cywilizacyjnego. Szczególnie 
zawiłym źródłem są dokumenty komu-
nistycznego aparatu terroru. Ponadto 
pisanie o najnowszych dziejach jest dla 
każdego historyka niełatwym wyzwa-
niem, zwłaszcza teraz, gdy zbrodnie 
systemu komunistycznego nie zostały 
należycie osądzone.
 Pamiętamy również, że nasz Rodak 
Ksiądz Bogdan Stanaszek przyczynił 
się ogromnie w popularyzację historii i 
piękna Ziemi Brzosteckiej. Dzięki jego 
publikacjom nastąpił intensywny rozwój 
edukacji regionalnej młodego pokolenia 
i doceniony został dorobek minionych 
epok. Ks. B. Stanaszek jest także twórcą 
lokalnych stowarzyszeń, czasopism, 
wydawnictw i autorem wielu inicjatyw 
kulturalnych. W uznaniu zasług otrzy-
mał w 1999 r. zaszczytny tytuł Honoro-
wego Obywatela Gminy Brzostek. Dla 
nas jest wzorem duszpasterza i historyka 
- regionalisty.

W. Tyburowski

Naukowe osiągnięcie naszego Rodaka
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Jestem rodowitą Brzostowianką i cieszę 
się, że po 20-letniej rozłące powróciłam 

tutaj aby prowadzić aptekę i w miarę moż-
liwości służyć doradą jej mieszkańcom. 
Zawsze pragnęłam aby Brzostek rozwijał 
się dynamiczniej i cieszyłam się z jego 

osiągnięć i sukcesów. Do roku 
1990 Brzostek posiadał kilka 
zakładów przemysłowych gdzie 
tutejsi mieszkańcy znajdowali 
zatrudnienie. Rolnictwo również 
było źródłem dochodu wielu ro-
dzin. Niestety lata późniejsze spo-
wodowały zepchnięcie Brzostka 
z ważnej pozycji wśród innych 
miejscowości i spychany jest nadal 
chociaż mieszkańcy są otwarci na 
wszelkie działania w kierunku roz-
woju miejscowości. Gdzie podział 
się dawny Brzostek? – chciałoby 
się zapytać i zapytać należy czy 
można coś zrobić aby go wyrwać 
ze stagnacji. A może właśnie 

odzyskanie praw miejskich byłoby takim 
pierwszym krokiem w kierunku jego rozwo-
ju. Otrzymanie statusu miasta może pomóc 
w promocji miejscowości i gminy. Brzostek 
położony jest na wzgórzu wśród pięknych 
malowniczych miejscowości o charakterze 

pogórsko-kotlinowym, może zaliczać się 
również do miejscowości atrakcyjnych pod 
względem turystycznym. Posiada wiele 
walorów historyczno-krajoznawczych, a 
niestety turystyka i rekreacja wcale się nie 
rozwija. Impulsem jego rozwoju byłoby 
niewątpliwie przyznanie praw miejskich, 
co mogłoby stać się również inspiracją dla 
mieszkańców okolicznych pięknie poło-
żonych wiosek. Ludzie Ci znani ze swej 
pracowitości przy odpowiednim wsparciu 
mogliby rozwijać gospodarstwa agrotury-
styczne i produkować bardzo poszukiwaną 
dziś żywność ekologiczną.
 Myślę, że moi poprzednicy w swoich 
wypowiedziach do „Wiadomości Brzo-
steckich” dostarczyli wielu argumentów 
przemawiających za korzyścią przywrócenia 
statusu Brzostku jako miasteczka. Jestem 
również przekonana, że jego mieszkańcy 
będą aktywnie uczestniczyć w przywracaniu 
praw miejskich naszej miejscowości.

5

Jestem za odzyskaniem przez Brzostek praw miejskich bo…

Jerzy Potrzeba sołtys wsi Brzostek

Jestem za odzyskaniem praw miejskich 
przez Brzostek. Przede wszystkim podpi-

suję się pod wszystkimi argumentami, jakie 
zostały wymienione na łamach „Wiadomości 
Brzosteckich”  przez osoby, wypowiadające 
się w tej rubryce w poprzednich numerach.
 Najważniejszą kwestią są oczywiście 
podatki. W tym temacie wypowiadała się 
pani skarbnik – podatki nie wzrosną, bo  w 
tej sprawie wszystko zależy od ustaleń Rady 
Gminy, nie od tego czy miejscowość jest 
miastem czy wsią.
 Oczywiście, wiem, że z chwilą odzyska-
nia praw miejskich przestanie istnieć urząd 
sołtysa, jednak uważam, że starania o bycie 
miastem są koniecznością i jedyną szansą na 
poprawę bytu mieszkańców naszej miejsco-
wości. Niezbędną rzeczą w tej sytuacji jest 
przeprowadzenie referendum. Jeśli ludzie 
powiedzą: tak, jesteśmy za odzyskaniem 
przez Brzostek praw miejskich, to trzeba 
dopełnić wszystkich formalności i po prostu 
to zrobić.
 Ludzie mają oczywiście różne obawy 
związane ze zmianą statusu Brzostka. 
Kwestia podatków jest już wyjaśniona. Po-
zostają np. sprawy dopłat rolniczych, ale na 
dzień dzisiejszy przepisy nie określają czy 
miejscowość musi być wsią. Brana jest pod 
uwagę jedynie liczba mieszkańców.
 Na pewno, gdyby Brzostek został  mia-
stem, zyskałby na znaczeniu w powiecie, 

umocniłby swoją pozycję, a nasi radni 
powiatowi mieliby więcej argumentów  w 
staraniach o dofinansowania np. na drogi czy 
inne inwestycje. Bardzo ważną sprawą jest 
kwestia budowy obwodnicy. W chwili obec-
nej przez Rynek brzostecki przejeżdżają nie 
tylko samochody osobowe, ale także ciężkie 
i wielkie tiry. Tymczasem miejsca jest mało, 
a zakręt koło kościoła jest szczególnie wąski 
i niebezpieczny. Nie ma jednak możliwości 
otrzymania funduszy na budowę obwod-
nicy wokół wsi – takie starania zostałyby 
wyśmiane na każdym szczeblu rozmowy w 
Rzeszowie czy Warszawie. Zupełnie inaczej 
sytuacja wygląda w przypadku miasta. Mia-
sta otrzymują dotacje na budowę obwodnicy 
- przykład choćby Pilzna. W Brzostku jest 
miejsce na taką drogę, która pozwoliłaby 
zmniejszyć ruch w centrum miejscowości. 
Zarezerwowane są tereny pod budowę ob-
wodnicy, jednak na razie nie ma możliwości 
realizowania  tego pomysłu, głównie ze 
względu na wiejski charakter Brzostku.
 Argumentem przemawiającym za tym, 
aby starać się o odzyskanie praw miejskich 
jest także to, że Brzostek jest ciągle miej-
scem, w którym młodzi chcą się osiedlać, 
budować domy, mieszkać. Są zainteresowani 
kupnem działek na terenie Brzostku, co 
widać chociażby na stale rozrastających się 
Osiedlu Gryglewskiego czy ulicy Węgier-
skiej. Dotyczy to głównie młodych ludzi z 
wiosek północnej części gminy, a więc Bą-
czałki, Kamienicy Górnej i innych. Brzostek 

jest dla nich atrakcyjny ze względu przede 
wszystkim na znajdujący się tu węzeł ko-
munikacyjny, ale także na bliskość ośrodka 
zdrowia, szkół, sklepów. 
 Gdyby Brzostek ponownie stał się mia-
stem, na pewno zyskałyby na tym miejscowe 
instytucje, jak policja, ośrodek zdrowia. 
Łatwiej byłoby im starać się o wszelkie 
dofinansowania i niewątpliwie wzrósłby ich 
prestiż.
 To, że Brzostek przetrwał w świadomości 
mieszkańców jako miasto też jest poważnym 
argumentem „za”. Ludzie mówią przecież; 
„idę do miasta”, myśląc o centrum Brzost-
ka. Osoby wyjeżdżające za granicę czy do 
odległych miast również, przedstawiając się, 
mówią : Jestem z Brzostku, MIASTECZKA 
na Podkarpaciu.
 Odzyskanie praw miejskich w pewnym 
stopniu zrekompensowałoby  ponadto to, 
co Brzostek stracił w wyniku transformacji 
ustrojowo – gospodarczych. Widać to bardzo 
wyraźnie, kiedy porównujemy rozwój Pilzna 
– cały czas miasta - i naszej miejscowości. 
 Mieszkańcy Brzostka, w rozmowach ze 
mną, często mówią, że zanim postaramy się 
o odzyskanie praw miejskich należałoby 
rozwiązać inne sprawy, pilniejsze, np. kana-
lizacji, poprawy wyglądu Rynku, ale to też 
świadczy o tym, że chcą i oczekują zmian 
na lepsze. Odzyskanie praw miejskich na 
pewno byłoby jednym z poważniejszych 
przedsięwzięć wychodzących naprzeciw tym 
oczekiwaniom. 

Adam Ryndak
Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej

Jestem za odzyskaniem przez Brzostek 
praw miejskich, ponieważ uważam, 

że stworzyłoby to większe możliwości 
promowania naszej miejscowości. Na 
pewno miastu łatwiej jest starać się 
o dotację, granty np. z Unii Europej-
skiej. W mieście chętniej inwestują 
przedsiębiorcy, powstają nowe firmy, a 
tym samym zmniejsza się bezrobocie. 

Wieś ponadto gorzej jest postrzegana 
niż miasto. Brzostek o statusie wiejskim 
mniej znaczy w powiecie, w regionie, 
niż gdyby był miastem.
 Za staraniem się o odzyskanie praw 
miejskich przemawia także to, że Brzo-
stek był już kiedyś miastem, a nawet 
stolicą powiatu. Istniał tu sąd, było 
więzienie, dużo znaczył w regionie. Na 
pewno zmiana statusu ze wsi na miasto 
spowoduje wzrost znaczenia Brzostku 
i poprawę warunków życia jego miesz-
kańców.

Krystyna Godawska
właścicielka apteki „VITA”
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Brzostek - nasza chlubna tradycja miejska (7)

Wokół tej sprawy narosło sporo 
nieporozumień. Przewodniki 

turystyczne na ogół bezkrytycznie 
powtarzają wiadomość, że w 1934 
r. Brzostek, wraz z wieloma innymi 
miejscowościami utracił prawa 
miejskie. Ich autorzy zazwyczaj nie 
zadają sobie trudu, by zweryfikować 
tę informację. 

Co piszą inni?
 W literaturze naukowej można 
odnaleźć wskazówki, że było inaczej. 
Wystarczy sięgnąć do wydanych w 1964 
r. Studiów z dziejów Jasła i powiatu 
jasielskiego, opracowań Mieczysława 
Wieliczki czy Parafii Brzostek w latach 
1918-1939. Jednak i ta lektura nie 
rozwiewa wszystkich wątpliwości. 
Pierwsza z cytowanych książek podaje 
wiadomość, że Brzostek po II wojnie 
światowej utracił prawa miejskie, a 
przywrócenie dawnych funkcji społeczno 
gospodarczych jest utrudnione w związku 
z dużymi zniszczeniami i masowym 
odpływem ludności. Na próżno jednak 
usiłowalibyśmy szukać konkretnej daty, 
po której Brzostek przestał być miastem. 
Nie znajdziemy jej również w książce 
Mieczysława Wieliczki pt. Jasielskie w 
latach drugiej wojny światowej, zresztą 
trudno o to mieć pretensje, gdyż autor 
zajmuje się wcześniejszym okresem. 
Odnotował jednak, że po zmianach 
administracyjnych przeprowadzonych 
na początku lat trzydziestych XX w. 
„zlikwidowano dawne przywileje 
miejskie Dębowca, Jodłowej, Kołaczyc, 
Osieka i Żmigrodu Nowego, które […] 
tak podupadły, że zastosowano ustawy 
samorządowe dla gmin wiejskich. 
Jedynie Brzostek ocalił swój miejski 
charakter i warto dodać, że w 1931 r. 
przyłączono tu jeszcze szereg parcel 
dotychczas należących do Kleci, 
Skurowej i Nawsia Brzosteckiego”. 
Na s. 12 swojej książki Mieczysław 
Wieliczko stwierdził, że gmina Brzostek 
I obejmowała „miasteczko”. 
 Jak było naprawdę? Czy Brzostek 
był miastem czy miasteczkiem? – bo 
określenia te nie są tożsame. Kiedy 
został zdegradowany do rzędu wsi? 
Odpowiedź na te pytania wymaga 
szerszych wyjaśnień. 

Co właściwie wydarzyło się w 1934 r.?
 W dn. 26 VII 1934 r. minister spraw 
wewnętrznych wydał rozporządzenie 
wykonawcze o podziale powiatu 
jasielskiego na gminy wiejskie. 
Rozporządzen ie  by ło  sku tk iem 
uchwalonej rok wcześniej ustawy o 
częściowej zmianie ustroju samorządu 
terytorialnego (23 III 1933 r.). Ustawa ta 

wprowadziła gminy zbiorowe wiejskie, 
porządkując i częściowo ujednolicając 
odrębności na ziemiach trzech rozbiorów. 
Na mocy nowego prawodawstwa moc 
traciła ustawa austriacka z 3 VII 1896 
r. o gminach miejskich. Podlegające 
jej wcześniej miasta i miasteczka 
liczące ponad 3000 mieszkańców 
automatycznie podnoszono do rzędu 
miast rządzących się ustawą z 12 III 
1889 r. Pozostałe miejscowości podlegać 
miały ustawie o gminach z 12 VIII 1866 
r., ale zachowywały prawo do używania 
historycznych nazw miast i miasteczek. 
Minister Spraw Wewnętrznych mógł 
w ciągu roku po wejściu ustawy w 
życie podnieść na mocy rozporządzenia 
niektóre miejscowości liczące poniżej 
3 tys. mieszkańców, a rządzące się 
ustawą z 3 VII 1896 r. do rzędu miast 
rządzących się ustawą z 13 III 1889 r. 
Decyzję miała poprzedzić konsultacja 
z  za in te resowanymi  związkami 
samorządowymi. 
 Co oznaczały te skomplikowane 
rozróżnienia prawne dla Brzostku? 
Brzostek – w okresie zaborów określany 

był w spisach austriackich jako „miasto” 
(w odróżnieniu od „miasteczek”). Co 
więcej należał do grona 61 osad Galicji, 
które we wszystkich urzędowych spisach 
z XVIII i XIX w. były określane mianem 
miast (na ogólną liczbę 338 osad o 
miejskich korzeniach). Do tego grona 
należały pobliskie Pilzno, Biecz, Krosno 
i Tarnów. Nawet Jasło, siedziba władz 
cyrkularnych, zostało kilka razy określone 
jako „miasteczko”! Natomiast Dębicę 
dopiero 27 VII 1912 r. podniesiono 
do kategorii miast (wcześniej była 
miasteczkiem). Analogiczny status 
miasteczek posiadały: Frysztak, Jodłowa 
i Kołaczyce. Brzostek, podobnie jak 
pozostałe wymienione tu miejscowości, 
podlegał austriackiej ustawie z 3 VII 1896 
r., która w wyniku reform z 1933 r. traciła 
swą moc. Ponieważ ludność miasta nie 

przekraczała 1,5 tys. mieszkańców, nowe 
rozwiązania prawne skazywały go na 
degradację do rzędu gmin wiejskich. 
Odrębną decyzję mógł podjąć Minister 
Spraw Wewnętrznych. Jaka była to 
decyzja? 
 Cytowane już rozporządzeni ministra z 
26 VII 1934 r. podzieliło powiat jasielski 
na gminy zbiorowe. Utworzono wówczas 
gminę wiejską Brzostek I (jednostkową 
obejmują miejscowość Brzostek) i 
Brzostek II (zbiorową obejmującą 
18 okolicznych wiosek). Utworzenie 
gminy jednostkowej Brzostek I było 
rzadko stosowanym wyjątkiem. W 
rozległym województwie krakowskim 
status taki, oprócz Brzostku, uzyskała 
jedynie Mszana Dolna, licząca 4623 
mieszkańców. 
 Faktycznie więc Brzostek posiadał 
prawo do używania historycznej nazwy 
„miasto”, a ponadto w porównaniu do 
innych zdegradowanych miasteczek (np. 
Kołaczyce, Nowy Żmigród, Dębowiec) 
zachował odrębność samorządową. 
Oznaczało to, że wybierano tu odrębną 
radę gminną złożoną z 12 członków. 
Na czele zarządu stał wójt, który nadal 
używał tytułu burmistrza. Jako ostatni 
posługiwał się nim Jan Andrzej Szybist, 
co uwidoczniono nawet na tablicy 
nagrobnej na cmentarzu. Odrębnego 
wójta posiadała gmina Brzostek II. 
Faktycznie więc uzyskany status był – co 
tu dużo mówić – nietypowy. Brzostek 
podlegał ustawie o gminach wiejskich, 
zachowywał jednak uprawnienia 
prestiżowe należne miastom. 
 Jak na przeprowadzone zmiany 
zareagowali mieszkańcy? Zniszczenie 
archiwum miejskiego w czasie II wojny 
światowej znacznie utrudnia odpowiedź 
na to pytanie. Jan Łuszpiński, w swojej 
zachowanej w maszynopisie pracy 
pt. Brzostek na tle tysiąclecia Polski 
napisał: 
 W roku 1933 sytuacja ekonomiczna 
kraju, trudne warunki transportowe, 
nadmierne obciążenia podatkowe oraz 
różne świadczenia, a także stosunkowo 
mała liczba mieszkańców Brzostka 
doprowadziły do tego, że po dłuższych 
debatach Rady Miejskiej oraz na 
zebraniach mieszkańców postanowiono 
zwrócić się do województwa krakowskiego 
z prośbą o skreślenie Brzostka z liczby 
miasteczek. Wniosek został przyjęty 
i jesienią tegoż roku Brzostek traci 
charakter miasta i staje się gminą wiejską. 
Wyjątkowo jednak zatrzymuje prawa 
miejskie, a przewodniczący Zarządu 
Gminy posiada tytuł burmistrza. 
 Autor cytowanego opracowania 
nie podał źródeł, na których się oparł. 
Zapewne czynił to na podstawie relacji 
ustnych mieszkańców, o czym świadczy 
też nieścisłość dotycząca daty zmiany 
statusu Brzostku (nie było to jesienią 
1933 r.). 

Nieporozumienia najnowszej historii

Kiedy Brzostek utracił prawa miejskie? 

Odcisk pieczęci Zwierzchności 
Gminnej Brzostku z 1916 r.
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Zmiany wprowadzone w 1954 r. 
 Wspomniany status przysługiwał 
Brzostkowi przez kolejne 20 lat. 
Jednak po wojnie stojący na czele 
zarządu gminy Brzostek I – Stanisław 
Warchał i Władysław Kruszyna – nie 
używali już tytułu burmistrza. Dalej 
idące zmiany nastąpiły jako skutek 
centralnie przyjmowanych rozwiązań, 
zmierzających do sowietyzacji polskiego 
ustroju. W dn. 20 III 1950 r. sejm wydał 
ustawę o terenowych organach władzy 
państwowej. W konsekwencji zniesiono 
stanowiska wojewodów, starostów, 
prezydentów miast, burmistrzów i 
wójtów. W ich miejsce powołano 
prezydia rad narodowych odpowiednich 
szczebli z przewodniczącymi. Oznaczało 
to osłabienie pozycji władz terenowych. 
W dn. 25 IX 1954 r. dokonano zmian 
w konstytucji znosząc dotychczasowy 
czterostopniowy podział administracyjny 
(województwo, powiat, gmina, gromada). 
Zastąpiono go t rzystopniowym: 
województwo, powiat, gromada. Kwestie 
te regulowała przyjęta 25 IX 1954 r. ustawa 
o reformie podziału administracyjnego 
wsi i powołaniu gromadzkich rad 
narodowych. Na miejsce gmin i gromad 
(wioski) wprowadziła nowe pojęcie 

gromady jako jednostki zastępującej 
gminę zbiorową. Art. 2 cytowanej ustawy 
przewidywał, że w skład gromady 
powinny wchodzić wsie „powiązane 
komunikacyjnie oraz posiadające wspólne 
urządzenia gospodarcze, kulturalne lub 
zdrowotne”. 
 Wykonanie tych zmian skutkowało 
likwidacją gminy Brzostek I, Brzostek 
II i Siedliska Bogusz (istniała od 1949 
r.). Na ich miejsce powołano gromady i 
Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych 
w Brzostku, Grudnej Dolnej, Kamienicy 
Górnej, Kleciach, Przeczycy i Siedliskach 
Bogusz. 
 Jak więc widać, na pytanie o datę 
utraty przez Brzostek praw miejskich 
nie można odpowiedzieć jednym 
zdaniem. Był to proces rozłożony w 
czasie: zapoczątkowany ustawą z 1933 
r. i pogłębiony w wyniku zniszczeń 
wojennych. Kolejnym krokiem na tej 
drodze było zaprzestanie używania tytułu 
burmistrza, a przysłowiową „kropką 
nad i” – likwidacja w 1954 r. gminy 
jednostkowej Brzostek I. Właśnie wtedy 
straciły ostatecznie moc przepisy ustawy 
samorządowej z 1933 r. – Brzostek 
utracił odrębność samorządową i prawo 
do używania historycznej nazwy – miasto 

(1954 r.). 
 W latach sześćdziesiątych miejscowe 
władze usiłowały lansować hasło: „lepsza 
dobra wieś niż byle jakie miasto”. W 
świadomości mieszkańców Brzostek 
– zawsze jednak pozostał osadą o 
charakterze miejskim. Świadczy o 
tym choćby powszechne używanie 
sformułowania: „idę do miasta”. Tocząca 
się w ostatnim czasie dyskusja na temat 
przywrócenia praw miejskich pokazuje 
przewartościowanie dawnych ocen. 
Zmieniły się bowiem uwarunkowania 
gospodarcze i społeczne. Ogromną 
rolę odgrywa zmiana przepisów 
podatkowych, które powodują, że status 
miasta nie oznacza płacenia wyższych 
podatków i utraty szans na przyznanie 
określonych dotacji. Może być zupełnie 
odwrotnie – odzyskanie praw miejskich 
– może otworzyć nowe perspektywy 
na rozwój. Tak było w ciągu sześciuset 
lat, a mieszczanie w XVIII w. okazali 
wielką determinację, by ocalić ten 
status. „Miejskość” Brzostku wpływała 
także korzystnie na rozwój okolicznych 
wiosek. Przykładów z historii można 
przytaczać aż nadto. Ale to już odrębny 
temat…

Ks. Bogdan Stanaszek

W dniu 18 czerwca w Domu Kultury 
w Brzostku odbyło się zebranie 

Koła Gminnego Związku Zawodowego 
Rolnictwa Samoobrona w Brzostku. 
W obradach wziął udział wójt Leszek 
Bieniek. Najwięcej uwagi w swoim 
wystąpieniu wójt poświęcił powodzi, 
która nawiedziła gminę Brzostek 4 i 5 
czerwca. Uczestnicy zebrania pytali, na 
jaką pomoc mogą liczyć gospodarstwa 
dotknięte klęską powodzi. Na te pytana 
wójt Bieniek odpowiadał 
szczegółowo i zapewnił, 
że pomoc będzie udzielona 
nie tylko ze środków gmin-
nych, ale i rządowych. 
 Szkody wyrządzone 
przez dziką zwierzynę w 
uprawach rolnych były 
kolejnym punktem obrad. 
Odszkodowania wypła-
cane rolnikom przez koła 
łowieckie są zbyt niskie 
i nie pokrywają kosztów 
poniesionych na uprawę 
zniszczonej rośliny. Do 
szkód wyrządzonych przez 
dziki dochodzą również 
te wyrządzone przez lisy, 
których populacja jest zbyt 
liczna. Ochrona dzikich zwierząt przed 
całkowitym wytępieniem jest oczywista, 
natomiast nie można popadać w absurd 
jak pewna wiceminister, która uważa, 
że lisy, dziki i wilki to są mniejsi bracia 
człowieka. A do braci się nie strzela. 

Potrzebne są prawne uregulowania 
dotyczące m.in. ubezpieczenia dzikiej 
zwierzyny od szkód przez nią wyrządza-
nych w uprawach rolniczych. Składkę 
ubezpieczeniowa płaciłby wówczas 
właściciel zwierzyny, a nie rolnik. Na 
wzór ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej rolników prowadzących go-
spodarstwa rolne.Za szkody wyrządzone 
przez dziką zwierzynę płaciłby wówczas 
ubezpieczyciel czyli np. PZU. 

 Sprawy związane ze zbliżającymi 
się wyborami samorządowymi były 
kolejnym punktem obrad. Samoobrona 
w gminie Brzostek będzie zgłaszała kan-
dydatów na radnych do Rady Gminy we 
wszystkich okręgach wyborczych oraz 

wystawi kandydatów na radnych do Rady 
Powiatu (gminy Brzostek i Jodłowa two-
rzą wspólny okręg wyborczy). Rozmowy 
na temat kandydatów na radnych trwają 
i według przyjętej procedury na każdym 
zebraniu Koła osoby, które wyraziły zgo-
dę na kandydowanie są zatwierdzane w 
głosowaniu jawnym. Na zebraniu w dniu 
18 czerwca zatwierdzono kandydaturę 
Józefa Krzyszczuka w okręgu Brzostek 
oraz Władysława Zdziarskiego w okręgu 
Gorzejowa. Dotychczas zatwierdzono 4 
kandydatów do Rady Gminy w Brzostku 
i 5 kandydatów do Rady Powiatu. 
 Tematyka związana z wyborami do 

Rady Powiatu była ko-
lejnym punktem obrad. 
Koło Gminne Samoobrony 
zwróciło się do Rady Gmi-
ny w Brzostku z prośbą o 
negatywne zaopiniowanie 
projektu uchwały Rady 
Powiatu zmniejszającej 
z 4 do 3 ilość mandatów 
radnych powiatu w okręgu 
nr 2 (Brzostek, Jodłowa).
 Na zakończenie obrad 
przyjęto stanowisko w 
sprawie odzyskania przez 
Brzostek praw miejskich. 
Były głosy, aby wstrzymać 
się jeszcze ze zmianą sta-
tusu Brzostka. Ostatecznie 
przy 2 głosach wstrzymują-

cych się w głosowaniu jawnym, przyjęto 
stanowisko popierające dążenia miesz-
kańców Brzostka do odzyskania praw 
miejskich.

Ferdynand Bugno

Z udziałem wójta Leszka Bieńka

Zebranie Koła Samoobrony w Brzostku

Wójt Leszek Bieniek z Zarządem Koła Samoobrony w Brzostku
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W miesiącu czerwcu Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej 

podjęło realizację kolejnych zadań. Tym 
razem był to cykl działań o tematyce bez-
pieczeństwa w związku ze zbliżającym 
się okresem wakacji oraz udziałem dzieci 
w aktywnych formach letniego wypo-
czynku jak i w pracach polowych. 
 Po pozyskaniu dotacji finansowych z 
Funduszu Składkowego USR z Warszawy 
podjęto kilka przedsięwzięć związanych 
z problematyką bezpieczeństwa. Pierw-
szym krokiem było zorganizowanie dla 
najmłodszych Konkursu Plastycznego 
pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”. Ce-
lem konkursu było uwrażliwienie dzieci 
na zachowanie bezpieczeństwa podczas 
różnych form wypoczynku wakacyjnego. 
Tym samym młodzież miała możliwość 
konfrontacji własnych prac z pracami 
innych kolegów ze szkół podstawowych 
gminy Brzostek. W konkursie wzięli 
udział uczniowie z Brzostku, Nawsia 
Brzosteckiego, Siedlisk-Bogusz i Ka-
mienicy Górnej. Konkurs cieszył się dużą 
frekwencją, wpłynęło blisko pięćdziesiąt 
prac. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło 

się 18 czerwca w Domu Kultury w 
Brzostku. Prace były bardzo oryginalne, 
wykonane techniką dowolną: wydzieran-
ka, farby plakatowe, kulki plastelinowe, 
wycinanki, technika witrażowa, pastele. 
Nagrodzono czternaście najciekawszych 
prac, w dwóch kategoriach wiekowych. 
Wyróżnione prace można było podziwiać 
w Galerii CKiCz w Brzostku. Zwycięz-
cami w grupie młodszej zostali: pierw-
sze miejsce zajął Konrad Samborski z 
Brzostku, drugie miejsce Paweł Stanek 
z Siedlisk-Bogusz, trzecie miejsce Anna 
Wodzień z Siedlisk-Bogusz, wyróżnienia 
zdobyli:
Aleksandra Chajec z Siedlisk-Bogusz, 
Agnieszka Urzędowska z Siedlisk-Bo-
gusz. W grupie starszej: pierwsze miejsce 
Beata Bugno z Brzostku, ex aequo drugie 
miejsce Katarzyna Golec, Marta Przebię-
da z Brzostku, ex aequo trzecie miejsce 
Damian Derylak z Siedlisk-Bogusz i 
Kamil Samborski z Brzostku, natomiast 
wyróżnienia zdobyły:

Patrycja Karaś, 
Monika Wąsik, 
Monika Wojdyła 
z Brzostku oraz 
Mariola Wróbel z 
Nawsia Brzostec-
kiego.
 D o  o rg a n i -
zacji konkursu 
p l a s t y c z n e g o 
chętnie włączyli 
się pracownicy 
Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w 
Brzostku za co 
bardzo serdecznie 
im dziękuję.

 Kierując się 
hasłem „Bezpieczne wakacje” Towarzy-
stwo udostępniło nauczycielom, wycho-
wawcom opracowane referaty i artykuły, 
które następnie wykorzystano do poga-
danek z rodzicami. Przedstawione mate-
riały miały ten sam cel - jeszcze silniej 
uczulić rodziców na niebezpieczeństwa 
jakie grożą dzieciom na drogach, czy 

podczas kąpieli 
wodnych i sło-
necznych. Ostrze-
gały również jakie 
zagrożenie niesie 
ze sobą, pozosta-
wienie dzieci bez 
opieki w domu i 
podczas prac w 
gospodarstwach 
rolnych. Wakacje 
to dla uczniów 
brak zajęć szkol-
nych, a przede 
wszystkim znacz-
nie więcej wolne-
go czasu i mniej 
dyscyplinujących 
obowiązków. W 

okresie czerwiec-sierpień wzrasta liczba 
utonięć, okaleczeń spowodowanych nie-
ostrożnym obchodzeniem się ze sprzętem 
gospodarstwa domowego, poparzeń, 
porażeń prądem i okaleczeń dzieci pod-
czas prac polowych, często ze skutkiem 
śmiertelnym. Wa-
kacje to dla dzieci 
i młodzieży nie 
t y l k o  z m i a n a 
rytmu życia, ale 
również często 
nowe obowiąz-
ki, jak np. opieka 
nad młodszym ro-
dzeństwem, ku-
zynem czy dzieć-
mi sąsiadów pod-
czas gdy rodzice 
są zajęci różnymi 
pracami polowy-
mi. Czy są one do 
tego odpowiednio 
przygotowane?

 Przy współpracy z p. Zofią Skórską 
przedstawicielką Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Brzostku zorganizowano 
szkolenie dla rolników. W szkoleniu, 
które odbyło się 19 czerwca wzięli 
udział zaproszeni rolnicy z naszej gminy 
Brzostek, z gminy Jodłowa oraz inni za-
interesowani. Szkolenie przeprowadzili 
pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego z Tarnowa. Tematem 
przewodnim były zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy w rolnictwie. Zwracano 
uwagę na to, jak bezpiecznie dzieci 
mogą pomagać rodzicom w gospodar-
stwie rolnym.
Ponadto przybliżono ogólne warunki 
ubezpieczenia społecznego rolników, 
mówiono także jak prowadzić działal-
ność gospodarczą przy jednoczesnym 
podleganiu ubezpieczeniu rolniczemu.
 Realizując w/w przedsięwzięcia 
chcieliśmy uświadomić dzieciom, rodzi-
com i opiekunom istniejące zagrożenia. 
Poruszyliśmy sprawy wydawałoby się 
prawie dla każdego oczywiste. Warto jed-
nak, a nawet trzeba przytaczać stale hasło 
„bądź rozsądny – bądź bezpieczny”.

Towarzystwo Miłośników
Ziemi Brzosteckiej
Krzysztof Kolbusz

Fot. P. Batycki

Z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej…

Uczestnicy szkolenia BHP

Organizatorzy i jury konkursu podczas wręczania nagród

Zwycięzcy grupy młodszej
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Przystanek: BRZOSTEK

BĄCZAŁKA KAMIENICA GÓRNA 6:58L, 11:10+, 11:136D, 14:58L, 19:08Fn, 
22:58D

BRZOZÓW KROSNO 15:08NQ, 19:53NnQ

DĘBICA BŁONIE PILZNO 5:47Fn, 6:31Fn

DĘBICA PILZNO

4:52L, 7:336D, 7:51Fn, 8:22Fn, 8:58Fn, 
9:11F, 10:17Fn, 11:11N, 12:31S, 12:47CD, 
12:47Fn, 14:25DQ, 16:08Fn, 16:40Fn, 
18:42DQ, 20:52D

GLIWICE KRAKÓW 8:33PNn

GOGOŁÓW 13:056x, 14:30Fn

GRUDNA GÓRNA KAMIENICA DOLNA 6:00S, 7:49Fn, 12:25F, 13:34S, 14:35S, 
15:09Fn, 15:35S

IWONICZ ZDRÓJ KROSNO 12:12, 13:32P, 15:38PLb, 20:20PU

JANUSZKOWICE 6:00Fn, 7:23Fn, 11:33S

JASŁO KOŁACZYCE

5:00Fm, 5:46Ax, 6:07F, 7:03S, 7:12S, 
7:42F, 8:02A, 9:36VCDJ, 10:14F, 11:46F, 
12:22F, 12:46N, 13:13P1L, 13:38F, 
13:43VD, 14:08S, 15:17F, 15:38S, 16:42U, 
16:48VLh, 17:43VLh, 18:07FG, 19:02A, 
19:18PLb, 19:41VCDJ, 23:24V57

KAMIENICA GÓRNA 17:48Fn

KATOWICE KRAKÓW 9:22PU, 11:27PU, 14:25PUn, 16:01P

KOŁACZYCE 7:28Fn, 13:03S, 14:28Fn

KRAKÓW TARNÓW

6:00PL, 6:35VD, 6:45PFn, 7:25VLh, 7:41NQ, 
8:00PD5, 9:42PN, 10:40VLh, 12:31NnQ, 
13:30PNn, 14:00PNn, 15:05PNn, 16:34N, 
17:25V57, 18:50JNn, 18:50PW, 18:50+JNn

KROSNO JASŁO
4:4415w, 5:38PD, 9:15Ax, 10:45Ax, 11:55PFn, 
13:30PL, 17:17PL, 17:39PL, 18:10PD5&, 
18:53PL, 20:10PNn, 23:30PNn

KRYNICA JASŁO 13:34PNn

LESKO JASŁO 9:22N

LUBLIN MIELEC 15:557NgJ

LUBLIN RZESZÓW 10:10PL

ŁÓDŹ KATOWICE 6:49PNn

NOWY SĄCZ JASŁO GORLICE 6:25DQ

OPACIONKA 22:55Fm

POLAŃCZYK JASŁO 10:50PW, 12:20W

PRZECZYCA 13:45S, 15:57Fn

PRZEMYŚL RZESZÓW 14:35PDQ

RYMANÓW ZDRÓJ JASŁO 8:48Fn

RZESZÓW DĘBICA 5:40VCDJ, 7:10L, 15:30VCDJ, 17:20NPn

SANOK JASŁO 10:50PJL, 12:20JL, 16:15PL, 19:00PN$, 
22:05PNn

SKUROWA PRZECZYCA 6:40S, 7:10F, 11:50F, 14:45F, 15:50F, 
17:35FG

SMARŻOWA BĄCZAŁKA 11:13Fn

STRZYŻÓW JANUSZKOWICE 6:50Ax, 8:05F, 10:50F, 12:55F

TARNÓW PILZNO 6:15Ax, 7:55Ax, 9:40A, 17:42, 18:30U, 
20:30A

USTRZYKI DOLNE JASŁO 17:05PU, 19:00PN5

USTRZYKI GÓRNE JASŁO 4:44PW, 10:50WP

WARSZAWA MIELEC 6:47PNn, 11:45*PLb

WARSZAWA TARNÓW 5:10PUn, 15:10P7Nn, 22:57Pk

WOLA BRZOSTECKA 8:00+, 9:30+

WROCŁAW KRAKÓW 7:01PNn , 21:2147Ź , 21:21PW

WYSOWA JASŁO GORLICE 16:21Nn

ZAKOPANE JASŁO KROŚCIENKO 7:46DQ, 10:01LP

ZAKOPANE JASŁO LIMANOWA 12:32PUn, 14:41PNQh

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE
Ważny od 2006. 06. 25

Rozkład 
jazdy 
autobusów

PKS w Dębicy S.A.

Legenda:
$  w piątki kursuje do Us-

trzyk Dolnych
&  kursuje do 30. IX
*  w wigilię i wielką sobotę 

kursuje tylko do Mielca
+  kursuje w niedziele i świę-

ta
1  kursuje w poniedziałki
4  kursuje w czwartki
5  kursuje w piątki
6  kursuje w soboty
7  kursuje w niedziele
A  nie kursuje w niedziele i 

święta
C  kursuje w soboty, niedziele 

i święta
D  nie kursuje 24-26, 31 XII, 

1 I, sobotę, niedz. pon. 
wielkanocny

F  kursuje w dni robocze od 
poniedziałku do piątku

G  nie kursuje w okresie wa-
kacji i ferii szkolnych

J  nie kursuje od 1 lipca do 
31 sierpnia

L  nie kursuje 25-26 XII, 1 I 
i w dwa dni świąt wielka-
nocnych

N  nie kursuje 25 XII i nie-
dzielę wielkanocną

P  kurs pośpieszny
Q  nie kursuje w Boże Ciało
S  kursuje w dni nauki szkol-

nej
U  nie kursuje 25 XII, 1 I i 

w pierwszy dzień świąt 
wielkanocnych

V  kurs przyśpieszony
W  kursuje od 1 lipca do 31 

sierpnia
b  nie kursuje 2 stycznia
g  nie kursuje 24 grudnia
h  nie kursuje 24 XII, wielką 

sobotę
k  nie kursuje 23-25, 30-31 

XII w wielki piątek, sobotę 
i niedzielę

m  nie kursuje 24 i 31 grudnia
n  nie kursuje 24, 31 XII, 

wielką sobotę
x  nie kursuje w sobotę wiel-

kanocną
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Z Brzostku rodem...
„..Bogate polskie lato ciężko dyszy
Pośród brzemiennej nieruchomej
ciszy…”
      L. Staff „Południe”

Letnie poranki owiane ciepłym wie-
trzykiem, ozłocone brylantami w kro-

plach rosy, ubarwione wielością zieleni z 
różnobarwną tęczą kwiecia polnego i te 
niezwykłe trele ptasie są niepowtarzalne 
i niezapomniane. Ulica Mysłowskiego, 
a właściwie to już prawie Nawsie Brzo-
steckie. Od wschodu duży szmat pól 
pooranych wąskimi ścieżkami, a wyżej 
jakby już pod samym niebem masyw 
zieleni to lasy kamery; te stare, które 
kryją w sobie tajemnice życia i śmierci i te 
nowe młodniki sosnowo – modrzewiowe 
otwarte na chodzenie turystów szukają-
cych rześkiego powietrza i pięknych wi-

doków. A stamtąd panorama Brzostku. W 
dali na wzgórzu monumentalny kościół 
parafialny, miejsce wiecznego spoczynku 
widoczne – już nie ma wokół wiekowych 
lip, kasztanów, sosen i świerków – wo-
kół domy większe i mniejsze, dróżki i 
droga, którą bez końca mkną pojazdy a 
co jeden to bardziej szybki i kolorowy, 
ludzie jak małe figurki posuwają się tu 
i tam. Wreszcie jakby szersza droga, 
ulica Mysłowskiego – jestem bliżej, stąd 
złudzenie szerokiej szosy. Przy tej ulicy 
dostojne, bardzo schludne i z gustem 
urządzone gospodarstwo dawnych zie-
mian brzosteckich Heleny Pietruchowej z 
Trojanów i Józefa Pietruchy. Dom miesz-
kalny, obora, stodoła, pomieszczenie na 
sprzęty gospodarskie, podwórze i piękny 
ogród kwiatowy, a wszystko obmurowane 
wymyślnym ogrodzeniem. Obecnymi 
właścicielami są córka Pietruchów Wanda 
i Sławomir Piątkowie z młodszym sy-
nem Zbigniewem Piątkiem. Duża brama 
gotowa na przyjęcie gości jakby chciała 
powiedzieć za Mickiewiczem …Brama 
na oścież otwarta i wszystkim ogłasza, że 
gościnna i wszystkich w gościnę zapra-
sza.” A bywało w tym gościnnym domu 
wiele ludzi przez całe pokolenia.
 Józef Pietrucha wywodził się z Zawad-
ki Brzosteckiej, a jako, że przed I wojną 

światową bieda bywała w całej Galicji to i 
w rodzinnym domu nie bywało za bogato. 
Wyjechał w poszukiwaniu chleba i grosza 
do Ameryki. Dotarł do Chicago gdzie 
wcześniej wyjechało dwóch starszych 
braci, tam pracował w fabryce. Życie 
na emigracji wyznaczały trzy ścieżki do 
fabryki, kościoła i do sklepu, a potem 
kilkugodzinny odpoczynek.
 Nauczony był pracy i oszczędności, 
dlatego też uciułane dolary składał, bo 
wiedział, że musi wrócić do „ kraju lat 
dziecinnych” i wyzwolić się z biedy ga-
licyjskiej. Po powrocie kupił 10 morgów 
ziemi w Brzostku w okolicach dzisiejsze-
go domu oraz 14 morgów ziemi w Za-
wadce Brzosteckiej. Ożenił się z Heleną 
Trojanówną z Nawsia i rozpoczęli nowe 
życie usłane radościami i smutkami, 
miłością i ciężką pracą na roli. Zaczęły 
przychodzić na świat dzieci: Franciszek, 
Stanisław, Zofia, Anna, Kazimierz, Ja-

dwiga i Jan. Matka 
Helena krzątała się 
wokół gromadki 
dzieci oraz w obej-
ściu gospodarskim, 
a było przy czym 
robić, bo miała 5 
krów oraz ciela-
ki, trzodę chlewną 
oraz drób, kury, 
gęsi, kaczki. Nic 
też dziwnego, że 
zatrudniała pomoc 
domową i razem 
prowadziły prace w 
obejściu gospodar-
skim. Ojciec Józef 
hodował trzy konie 
robocze i źrebaki, a 
że praca na roli nie 
była zmechanizo-

wana, jego mocne ręce orały skiby ziemi, 
bronowały i spulchniały, ręcznie obsiewa-
ły duże połacie pola, siał żyto, pszenicę, 
owies, łubin na zielony nawóz, konopie, 
uprawiał ziemniaki i buraki cukrowe któ-
rych kontraktacją zajmowali się doradca 
Tadeusz Rączka. W lecie wychodził z 
kosą do koszenia koniczyny i traw na 
siano oraz do zbożowych żniw. Jesienią 
wykopki i obróbka buraka cukrowego 
oraz wywóz do cukrowni. A późną jesie-
nią przygotowanie pól do zimy, zasiewy 
ozime, obróbka konopi, po to aby długą 
zimą razem z Franciszkiem Sobczykiem 
z Kamienicy Górnej wyrabiać powrozy 
potrzebne na postronki i sznury.
 Miał do pomocy chłopaka, który u nie-
go mieszkał i pracował ale nade wszystko 
patrzył jak rosną synowie, którzy od 
dziecka pomagali ojcu w uprawie roli i 
prowadzeniu gospodarstwa.
 Córki też szybko rosły, chodziły do 
szkoły w Brzostku i bardzo ciężko pra-
cowały na roli. Stadko krów wypędzały i 
prowadziły na powrozach starą drogą do 
Zawadki Brzosteckiej, podczas pasienia 
bydła pieliły ziemniaki, buraki, proso 
i jarzyny, których dużo sadziła matka. 
Same uprawiały rozsady i wysadzały 
sadzonki kapusty, kalarepy czy cebuli 
na poletka uprawne. Latem chodziły na 

odrobek do gospodarzy, którzy pomagali 
kosić, młócić, czy zbierać plony z pola. 
Za kosą lub z sierpem w upalne, skwarne 
lato pracowały od świtu do nocy. Spra-
cowane ręce jesienią zbierały kapustę i 
przygotowały do kiszenia w ogromnych 
beczkach.
 Przecież kapusta, ziemniaki, groch 
i kasza to były podstawowe produkty 
żywieniowe, jeszcze kluski, pierogi i od 
czasu do czasu rosół z koguta czy też 
„świeżyzna” jak nazywano mięso wie-
przowe które jadało się zimą dzieląc się z 
nim z rodziną i sąsiadami. Mleko krowie, 
sery, masło świeże wyprodukowane z 
własnego gospodarstwa dawało siłę i 
zdrowie i niezwykłą urodę dziewczętom- 
nawet niektóre myły sobie twarz w mle-
ku; jakie to były wymyślne maseczki.
 Zimy przeznaczane były – oprócz 
obrządku inwentarza – na uzupełnianie 
pierzyn, poduszek. Stąd też odbywało 
się skubanie pierza a na tzw. „oskubki” 
przychodzili sąsiedzi; gwarno, śmiesznie 
i śpiewnie było przy tych pracach; jakby 
na spotkaniach towarzyskich które koń-
czyły się potańcówkami. Józef Pietrucha 
brał udział w radach gminy, a szczególnie 
udzielał się za czasów burmistrza Szy-
bista. Czas płynął szybko, dzieci rosły i 
zaczęły zakładać własne rodziny. 
 Franciszek ożenił się z Janiną Hałocką, 
odbył służbę wojskową w Samborze, 
potem pracował w policji, a po wojnie 
w gminie i w spółdzielni budownictwa 
wiejskiego, skąd przeszedł na emerytu-
rę. Miał troje dzieci, a obecnie sędziwy 
jubilat mieszka z córką Elżbietą w Janusz-
kowicach.
 Stanisław po odbyciu służby wojsko-
wej w Przemyślu, ożenił się z Ziomkówną 
Stanisławą i pracował na gospodarstwie 
rodzinnym żony. Był tytanem pracy, 
zawsze pogodny, życzliwy dla sąsiadów 
oraz niezwykle czuły na nieszczęścia in-
nych, szedł im z pomocą. Stanisław i Sta-
nisława Pietruchowie mieli dwoje dzieci. 
Ryszard syn – obecny współwłaściciel 
domu Pietruchów – magister inżynier 

Od lewej: Franciszek z żoną Janiną, Anna, Helena - mat-
ka, Jadwiga, Stanisław. Siedzą: Jan i Kazimiera 

Stanisław Pietrucha
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geodezji, mieszaka w Będzinie.
Córka Maria Kawalec, magister biblio-
tekoznawstwa pracuje w Bibliotece 
Gminnej w Brzostku.
 Wanda Pietrucha wyszła za mąż za 

Sławomira Piątka. (mieli dwóch synów 
Jana i Zbigniewa) i mieszka wraz z synem 
Zbigniewem w domu rodzinnym ojców. 
Codziennie stąpa tymi samymi ścieżyn-
kami co jej matka – tylko, że dziś są to już 
bardziej nowoczesne, zmechanizowane i 
lżejsze drogi życia.
 Jadwiga Ogrodnikowa dostała działkę 

po drugiej stronie ulicy Mysłowskiego 
ciągnącą się do Słonego potoku, wcze-
śniej mieszkali u Stanclikowej, a kiedy 
wybudowali dom i zagrodę poszli na 
swoje. Tutaj urodził się im syn Tadeusz, 
który obecnie jest dyrektorem szkoły w 
Tarnowie.
 Zofia Pietruchówna wyszła za mąż za 
Bronisława Ziomka, mieszkali w rynku 
wynajmując lokal, a potem we własnym 
domu. Zofia prowadziła gospodarstwo i 
razem z mężem pracowała w sklepie. Z 
tego związku jest dwoje dzieci: Danuta 
Stankowa, lekarz pediatra, długoletni kie-
rownik Ośrodka Zdrowia i Jan magister 
inżynier metalurg, mieszka w Krakowie, 
obecnie modernizuje dom po ojcu.
 Córka Kazimiera Pietrucha wyszła za 
mąż za Świerczka, mieszka w Pilźnie i 
tam prowadzi duże gospodarstwo rolne.

 Anna z Pietruchów Sarnecka jako 
młoda dziewczyna pracowała u Ziomków 
w sklepie, który był w Rynku 7. Na wysie-
dleniu wraz z rodziną były w Przeczycy 
u Nawracajów. Po wojnie powrócili do 

domu rozgrabionego – brak 
odzieży, drzwi, podłóg. Bory-
kanie się z trudnościami życia 
powojennego. Wychodzi za 
mąż za Czesława Sarneckiego, 
kupują dom w rynku – w któ-
rym mieszka po dziś dzień – i 
rozpoczynają działalność han-
dlową. Otwierają bar w którym 
posilali się turyści przejeżdża-
jący przez naszą miejscowość. 
Można było zjeść swojskie 
dania: gulasz, bigos, gołąbki, 
żurek, czy kiełbasę z grilla. 
Niestety, władze polityczne 
w naszym kraju postanowiły 
zlikwidować prywatną inicja-

tywę – kontrole i domiary, ciągłe nękanie 
coraz to innymi karami doprowadziły 
Annę i Czesława do samorozwiązania 
sklepu i od 1960 r. wydzierżawiają lokal 
GS-owi gdzie prowadzą sklep mono-
polowy, a obecnie jest kiosk Kaniów i 
sklep Lechwarów. Przychodzi na świat 
dwóch synów Roman i Tadeusz. Oby-

dwaj kończą studia. Roman Zbigniew 
był magistrem inżynierem absolwentem 
Politechniki Krakowskiej. Tadeusz jest 
lekarzem weterynarii. Niestety, okrutny 
los zabrał męża Czesława. Anna sama 
boryka się z trudnościami życia, jakby za 
mało był jeden cios - za niedługo umiera 
jej najstarszy syn, Roman pozostawiając 
troje dzieci.
 Pomimo tych strasznych przeżyć Anna 
pozostała życzliwa, uczynna i wrażliwa 
na ludzką niedolę. Cieszy się sukcesami 
wnuków, a już najstarsza wnuczka Anna 
kończy medycynę w Krakowie, pozo-
stałe wnuczęta bardzo dobrze się uczą. 
Żyje ich radością, pomaga im, wypieka 
wspaniałe ciasta, zaprasza na święta. Ale 
też i wnuki dbają o babcię, pamiętając o 
imieninach oraz innych uroczystościach. 
Pani Anna w swojej pogodzie ducha 

pozostała i służy swoją wiedzą innym za 
co ja serdecznie Jej dziękuję.
 Syn Jan Pietrucha jako jeden z rodziny 
został „wysłany w nauki”. Uczęszczał do 
Liceum w Kołaczycach, a w powojennej 
rzeczywistości znaczyło to, że do szkoły 
trzeba było chodzić pieszo i znosić wiel-
kie trudy edukacyjno bytowe. Po skoń-
czeniu liceum zdał na studia medyczne w 
Krakowie. Powrócił do Brzostku, gdzie 
przez całe życie niósł posługę lekarską 
– był kierownikiem Ośrodka Zdrowia i 
dobrym lekarzem. Nie zważając na trudy 
niósł pomoc potrzebującym jeżdżąc na 
furmankach do ościennych wiosek, był 
też ofiarnym lekarzem na każde zawoła-
nie w szkołach naszej gminy i porodówce. 
Ożenił się z magistrem farmacji Zofią 
Ginter. Zofia i Jan mieli dwoje dzieci Da-
nutę i Wojciecha, które obecnie mieszkają 
poza Brzostkiem.
 I tak losy Pietruchów zrośnięte są 
z ziemią brzostecką, a możemy się od 
nich uczyć niezwykłej pracowitości i 
umiejętności życia w rodzinie, w zgodzie 
i miłości.

Zuzanna Rogala

Papież Jan Paweł II
(Wiersz pisany za życia Jana Pawła II)

Pielgrzymek zagranicznych ma sto
zawsze wszędzie zwalcza zło
18 maja ma urodziny
a 4 listopada imieniny.
 Ponad 1200 osób beatyfikował
 a ponad 400 kanonizował
 pielgrzymował do ponad 130 krajów 
     świata
 żył będzie długie lata.
Kocha wszystkich ludzi
rano wcześnie się budzi
zreformował Kościół w świecie
w Castel Gandolfo odpoczywa w lecie.
 Papież za życia święty 
 na świecie grasuje diabeł przeklęty
 Papież za wszystkich się modli 
 za tych co dobrzy, za tych co podli.
Ojca Świętego bardzo kochamy
i cieszmy się, że go mamy
doprowadzi do zjednoczenia 
chrześcijaństwa
ludzie żyjcie szlachetnie, bez pijaństwa.
 Papież chciałby żeby był raj
 czy to styczeń, czy to maj
 chciałby żeby ludzie się szanowali
 i wszyscy na świecie kochali.
Jeździ po świecie, głosi Boga
żeby nikt nie miał wroga
chciałby znać każdego 
dzieci, młodzież i człowieka podeszłego.
 Nie wszyscy słuchają Ojca świętego
 człowieka doskonałego i idealnego
 chciałby, żeby wszyscy się radowali
 i do sanktuariów pielgrzymowali
Spowiada, chrzci dzieci
dla niego też słońce świeci
żeby ludzie nie grzeszyli
nie palili i nie pili.
 W Watykanie 25 lat króluje
 wciąż nasze kościoły buduje
 uśmiecha się do każdego,
 do dobrego i do złego.

Stefan Trychta

Stanisława Pietrucha, Czesław Sarnecki, 
Zofia Ziomek

Od lewej: Janina i Franciszek Pietrucha, Zofia Szpak, Czesław i Anna Sarnec-
cy, Stanisław, Zofia i Jadwiga Pietrucha
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 „Najłatwiej uczyć matematyki małe 
dzieci, ponieważ są one samodzielne i 
dociekliwe, chcą więc same zrozumieć 
różne rzeczy. Dużo trudniej przychodzi 
uczyć dorosłych, ponieważ pewność  siebie 
wielu z nich podważyło złe nauczanie. 
Czują oni, że nie radzą sobie z matema-
tyką, a wiadomo, że każdy cofa się przed 
podjęciem czegoś, co może zakończyć się 
niepowodzeniem.”

(W. Sawyer „Myślenie obrazowe  
w matematyce elementarnej). 

Ponieważ nie prowadziłam badań w tym 
zakresie, nie odważę się szacować pro-

centowo liczby dzieci w młodszym wieku 
szkolnym, które zwyczajnie lubią mate-
matykę. Opierając się jednak na moim 
wieloletnim doświadczeniu zawodowym, 
mogę stwierdzić z całą pewnością, że jest 
ich ogromna większość. Duże zaintere-
sowanie  oraz łatwość w przyswajaniu 
sobie przez uczniów umiejętności i wiedzy 
matematycznej  na progu kariery szkolnej, 
daje możliwości początkowej edukacji 
matematycznej, dobrze oczywiście meto-
dycznie prowadzonej, osiągnięcia znacz-
nych efektów, mających trwały charakter. 
Przed nauczycielem klas młodszych stoi 
więc odpowiedzialne zadanie, aby nie 
stłumić w uczniach naturalnego pędu do 
dociekań i rozwiązywania problemów 
matematycznych, ale przeciwnie ciągle 

stwarzać im warunki do samodzielnej 
pracy. Może te starania przyczynią się 
chociaż w części do tego, że w starszych 
klasach będzie mniej uczniów, dla któ-
rych matematyka jest „zmorą” lub złem 
koniecznym.
 Troska o ucznia słabego i wysiłek, by 
przyjść mu z pomocą, nie może wiązać 
się z zaniedbywaniem uczniów zdolniej-
szych, puszczaniem ich „samopas”, bo „i 
tak sobie dadzą radę”. Trzeba pamiętać 
o tym, że od owych 10 lub 20 procent 
najzdolniejszych dzieci zależeć będzie nie 
tylko naukowa, ale i ekonomiczna pozycja 
Polski. Za hamowanie rozwoju zdolnych 
dzieci płaci bowiem całe społeczeństwo
 W naszej Gminie odbył się niedawno 
(17,18 maja) Matematyczny Konkurs dla 
uczniów klas III szkoły podstawowej. 
Przebiegał w dwóch etapach: do pierw-
szego zgłosiło się 22 uczniów z prawie 

wszystkich szkół podstawowych w Gmi-
nie. Uczestnicy pisali dwa testy, które 
kwalifikowały ich do drugiego etapu w 
dwóch kategoriach: „mistrza intelektu” i 
„rachmistrza”. W finale wzięło udział po 6 
uczestników z każdej kategorii. Uczniowie 
losowali zestawy zadań, które później 
rozwiązywali przed Komisją Oceniającą 
oraz przed całą zgromadzoną publicznoś-
cią. Druga część Konkursu wymagała od 
dzieci nie tylko wiedzy matematycznej, ale 
również panowania nad  tremą i zdener-
wowaniem spowodowanym publicznym 
prezentowaniem swoich umiejętności. 
Mimo, że zadania nie były łatwe, ani pod-
czas eliminacji, ani w finale, to właściwie 
poza jednym zadaniem, wszystkie zostały 
rozwiązane przynajmniej przez jednego 
ucznia.  Dobre wyniki uzyskane przez 
uczestników podczas Konkursu świadczą 
nie tylko o ich dużych możliwościach 
intelektualnych, ale także o wkładzie 
pracy nauczyciela. Dobre przygotowanie 
uczniów do tego Konkursu wymagało 
dodatkowej pracy nauczyciela podczas 
zajęć pozalekcyjnych, gdyż zadania 
konkursowe wykraczały poza standardy 
zadań rozwiązywanych podczas zajęć lek-
cyjnych z całą klasą. Wszyscy uczestnicy 
Konkursu zasługują, aby ich nazwiska 
zostały tu wymienione. Podaje je w ko-
lejności alfabetycznej: 

Bachara Agnieszka (II Wicemistrz 
Rachunku) – SP Brzostek, Bielecki To-
biasz (III Wicemistrz Rachunku) – SP 
Przeczyca, Chrząszcz Hubert – SP Smar-
żowa, Kania Radosław – SP Brzostek, 
Kawalec Paulina – SP Brzostek, Kolbusz 
Magdalena (Mistrz Intelektu i IV Wice-
mistrz Rachunku) – SP Brzostek, Krzy-
żak Anna (I Wicemistrz Intelektu) – SP 
Brzostek, Leśniak Norbert – SP Brzostek, 
Linu Patrycia – SP Nawsie Brzosteckie, 
Mamroł Patryk (I Wicemistrz Rachun-
ku) – SP Januszkowice, Nowak Karolina 
– SP Brzostek, Nykiel Piotr – SP Grudna 
Górna, Pawlus Alicja (II Wicemistrz 
Intelektu) – SP Kamienica Dolna, Pikos 
Krystian – SP Przeczyca, Porębski Jacek 
(Rachmistrz) – SP Przeczyca, Stanek 
Krzysztof (III Wicemistrz Intelektu) 
– SP Kamienica Górna, Szybist Kamil (I 
Wicemistrz Intelektu i IV Wicemistrz 

Rachunku) – SP Brzostek, Wal Piotr 
– SP Nawsie Brzosteckie, Wierzbicki 
Kamil – SP Grudna Górna, Wójtowicz 
Mateusz – SP Grudna Górna, Zegarowski 
Krystian (I Wicemistrz Intelektu) – SP 
Brzostek.
 Udział dzieci w tym Konkursie oraz 
sukcesy jakie odniosły wpłyną na pewno 
mobilizująco na dalsze zmagania z nie-
łatwą wszak dziedziną wiedzy jaką jest 
matematyka. Na motywację do dalszej 
pracy nie mały wpływ będą również mieć 
nagrody jakie uczniowie otrzymali. I tu 
duża wdzięczność należy się Panu Lesz-
kowi Bieńkowi – Wójtowi Gminy Brzo-
stek, który zgodził się objąć patronatem 
ten Konkurs i ufundował znaczną część 
nagród oraz innym hojnym darczyńcom: 
Panu Markowi Szybistowi, Pani Renacie 
Golec, Pani Małgorzacie Drozd, Panu 
Józefowi Ziębie i innym. Pragnę rów-
nież podziękować Pani Marii Przebięda 
Dyrektorowi oraz nauczycielom Szkoły 
Podstawowej w Brzostku za serdeczną 
gościnę w swojej Placówce. Na koniec 
kilka przykładów zadań konkursowych 
dla chcących się zmierzyć z najlepszymi 
dziesięcioletnimi matematykami w Gmi-
nie Brzostek.

Maria Leja
		Dwaj chłopcy grali na gitarach, 
jeden na flecie. Paweł grał na innym 
instrumencie niż Wojtek; Wojtek grał na 
innym instrumencie niż Jacek. Na jakich 
instrumentach grali chłopcy? 
		Jest 7 braci. Każdy ma po jednej 
siostrze. Ile jest dzieci?
		Żartobliwy hodowca powiada: Mam 
kury i króliki. Kiedy liczę głowy mego 
inwentarza jest tego 100. Kiedy liczę nogi 
jest tego 320. Ile mam kur?
		Kloc długości 6m rozcięto na 6 rów-
nych części. Ile razy trzeba było przecinać 
ten kloc?
		Na górnej półce jest 2 razy więcej 
książek niż na dolnej półce. Na obu pół-
kach jest razem 51 książek. Ile książek jest 
na górnej półce, a ile na dolnej?
		Hodowca zamierza sprzedaă ľ  
swojego stada owiec. Policzył, że zostanie 
mu wtedy 25 owiec. Ile owiec liczy całe 
stado?
		Wiedząc, że w pierwszej przegro-
dzie powinno być 3 klocki rozmieść 12 
klocków tak, aby w II było 2 razy tyle co 
V; w I o 4 mniej niż w IV; w III o jeden 
więcej niż w II; a w IV było najwięcej.
		Sześć szklanek (3 puste, 3 wypełnio-
ne) ustawiono w szeregu. Należy poruszyć 
tylko jedną szklankę, aby po szklance wy-
pełnionej następowała szklanka pusta. 
		Wśród 5 kul jedna jest cięższa 
od pozostałych. Jakie czynności należy 
wykonać, aby przy najwyżej dwóch wa-
żeniach odkryć tę cięższą kulę.

Dziesięcioletni Matematycy w Gminie

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami
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Jak wcześniej informowaliśmy już na 
łamach „Wiadomości Brzosteckich” 

od listopada ubiegłego roku uczestni-
czymy w programie „Szkoła Marzeń”. 
W tym czasie zrealizowaliśmy wiele 
zadań, a efekty prezentujemy na bieżąco 
społeczności szkolnej w formie wystaw, 
gazetek ściennych oraz sprawozdań w 
czasopiśmie szkolnym „Echo Szkoły”. 
Nasz udział w programie zbliża się ku 
końcowi, nadchodzi też czas podsumo-
wań. Pierwszy etap rekapitulacji naszych 
działań miał miejsce w dniu 1 czerwca 
2006 r. podczas zorganizowanego z okazji 
Dnia Dziecka Festynu Rodzinnego, który 
to już na stałe wpisał się w kalendarz 
imprez szkolnych. Spotkanie rozpoczął 
występ teatrzyku kukiełkowego, który 
zaprezentował bajkę pt. „Kopciuszek”. 
Lalki  do tego przedstawienia wykonali 
nasi uczniowie podczas zajęć w pracowni 
Muzeum Lalek w Pilźnie. Po występie 
teatrzyku i przedstawieniu artystycznym 
w wykonaniu  przedszkolaków odbyły się 
zawody sportowe klas 4-6 szkoły podsta-
wowej oraz 1-3 gimnazjum. Sześciooso-
bowe zespoły utworzone z przedstawicie-
li poszczególnych klas uczestniczyły w 
kilku konkurencjach sprawnościowych. 
Swoją kondycję fizyczno – artystyczną 
zaprezentowały także zespoły dziew-

cząt obydwu szkół w samodzielnie 
opracowanych układach tanecznych. 
W czasie imprezy można było również 
zobaczyć przykłady uczniowskich prac 
wykonanych na poszczególnych zaję-
ciach podczas trwania programu Szkoły 
Marzeń. W trakcie Festynu odbyła się 
również loteria fantowa, która cieszyła się 
ogromnym powodzeniem wśród uczniów 
oraz przybyłych rodziców. Zebrana kwota 
372 złotych zostanie przeznaczona na 
cele misyjne. W tym miejscu składamy 
podziękowania wszystkim darczyńcom, 
którzy wsparli inicjatywę kółka misyjne-
go, a byli to:
p. wójt Jan Szczepanik, p. Ferdynand 
Bugno – radny powiatowy, p. Irena 
Nosal – kierownik biura obsługi szkół 
i przedszkoli oraz pracownicy biura, p. 
Alicja Potrzeba – sklep wielobranżowy, 
p. Anna Grygiel – sklep pasmanteryjny, 
p. Dorota Prokop – sklep Tara, p. Do-
rota i Grzegorz Betlej – Wintersport, p. 
Małgorzata Drozd – sklep Centrum, p. 
Małgorzata Staniszewska – Hurtownia 
Klecie, p. Łucja Lechwar – sklep Wie-
lobranżowy, p. Krystyna Godawska 
– Apteka, p. Henryk Kolbusz – sklep 
Przemysłowo-Ogrodniczy, p. Marek 
Szybist – sklep odzieżowy, p. Zofia Ny-
lec – sklep GS, p. Agnieszka Skorupa 

– kwiaciarnia Casablanca, uczniowie i 
nauczyciele Zespołu Szkół w Nawsiu 
Brzosteckim.
 Zorganizowaliśmy również wystawę 
zdjęć dokumentujących szkolne wyciecz-
ki, które odbyły się dzięki dofinansowa-
niu z programu Szkoły Marzeń. Wśród 
nich największym powodzeniem cieszyła 
się  dwudniowa wycieczka do Centrum 
Aktywnego Wypoczynku w Borku, ko-
palni soli w Bochni oraz Parku Wodnego 
w Krakowie. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczył nocny pobyt w kopalni, jej 
zwiedzanie, rozegrany tam mecz piłki 
nożnej, dyskoteka. W  krakowskim parku 
wodnym uczniowie skorzystali z 200 
metrowych zjeżdżalni o różnym stopniu 
trudności, natomiast w CAW w Borku 
skorzystali z jazdy na rowerach górskich, 
jazdy konnej, paintballu, tenisa ziemnego 
i innych atrakcji z wykorzystaniem udo-
stępnionego sprzętu. W miesiącu czerwcu 
chętni uczniowie dwukrotnie wyjeżdżali 
na basen do Jasła. Odbyły się także i inne 
wycieczki edukacyjne np. lekcje muze-
alne na zamku w Łańcucie, wycieczka 
do kina Helios w Rzeszowie, muzeum 
regionalnego w Jaśle oraz tamtejszej huty 
szkła odwiedziliśmy również pobliski 
Biecz.

Jak się uczymy i bawimy w Szkole Marzeń w Nawsiu Brzosteckim

Losowanie podczas loterii Park Wodny w Krakowie

Przejażdżka w Borku Mecz piłki nożnej kilkaset metrów pod ziemią
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KLASA „A” JUNIORÓW MŁODSZYCH - PODOKRĘG DĘBICA
24.04.2006

Brzostowianka - Wisłoka Podole 5:2 (3:0)
Skład drużyny: Wójcik Wiktor, Pisarek Grzegorz, Florek Piotr (41. 
Wojdyła Karol), Rutkowski Marek, Wójcik Kamil, Wójcik Dawid 
(48. Wereszczyński Karol), Ryndak Łukasz (41. Czekaj Rafał) 
Samborski Kamil, Surdel Seweryn, Krajewski Damian, Szybowicz 
Piotr.
Bramki: Krajewski Damian (28, 37, 80), Szybowicz Piotr (14), 
Czekaj Rafał (57).
11.05.2006

Borowiec Straszęcin - Brzostowianka 1:2 (1:0)
Skład drużyny: Wójcik Wiktor, Pisarek Grzegorz, (63. Rutkowski 
Marek), Florek Piotr, Wojdyła Karol, Winiarski Piotr, Wójcik Dawid 
(41. Wójcik Kamil), Czekaj Rafał, Ryndak Łukasz, Surdel Seweryn 
(41. Szybowicz Piotr), Krajewski Damian, Cieplik Jarosław (41. 
Szukała Mirosław).
Bramki: Czekaj Rafał (65), Krajewski Damian (78).
17.05.2006

Brzostowianka - LKS Jodłowa 2:1 (0:1)
Skład drużyny: Wójcik Wiktor, Pisarek Grzegorz, (41. Wójcik 
Kamil), Florek Piotr, Wojdyła Karol, Winiarski Piotr, Wójcik Dawid 

(41. Szybowicz Piotr), Czekaj Rafał, Rutkowski Marek, Szukała 
Mirosław, Krajewski Damian, Ryndak Łukasz.
Bramki: Krajewski Damian (76, 79).

24.05.2006
Victoria Przecław - Brzostowianka 0:3 vo

(drużyna z Przecławia wycofała się z rozgrywek)

31.05.2006
Brzostowianka - LKS Łęki Górne 1:1 (1:1)

Skład drużyny: Wójcik Wiktor, Pisarek Grzegorz, Florek Piotr, 
Wojdyła Karol, Rutkowski Marek, Surdel Seweryn, Ryndak Łu-
kasz, Wójcik Kamil, Szukała Mirosław, Krajewski Damian, Wójcik 
Dawid.
Bramka: Surdel Seweryn (6).
7.06.2006

MULKS Pustynia - Brzostowianka 1:2 (1:1)
Skład drużyny: Machura Kamil, Wojdyła Karol, Florek Piotr, 
Szukała Mirosław, Rutkowski Marek, Piekarczyk Piotr, Wójcik 
Kamil,  Czekaj Rafał, Ryndak Łukasz, Wójcik Dawid (52. Pisarek 
Grzegorz), Krajewski Damian.
Bramki: Krajewski Damian (31), Szukała Mirosław (49).

Tabela sezonu 2005/2006
1 Brzostowianka   30      24:9
2 LKS Łęki Górne   22      33:19
3 MULKS Pustynia    19      34:15
4 Borowiec Straszęcin  19      23:19
5 LKS Jodłowa     16      20:23
6 Wisłoka Podole   8      20:36
7 Victoria Przecław   6      6:39

Statystyki 
zawodników

Jesień Wiosna Sezon

Punkty

M
inuty

M
ecze

Punkty

M
inuty

M
ecze

Punkty

M
inuty

M
ecze

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Florek Piotr
Ryndak Łukasz
Wojdyła Karol
Krajewski Damian
Rutkowski Marek
Czekaj Rafał
Pisarek Grzegorz
Szukała Mirosław
Wójcik Wiktor
Szybowicz Piotr
Wójcik Dawid
Wójcik Kamil
Winiarski Piotr
Piekarczyk Piotr
Staniszewski Tomasz
Surdel Seweryn
Samborski Kamil
Machura Kamil
Grzesiakowski Paweł
Siwek Damian
Górka Wiktor
Wereszczyński Karol
Cieplik Jarosław

36
36
31
24
25
13
22
12
20
20
5
6
12
14
19
5
13
6
10
5
4
1
-

480
475
480
420
440
160
462
192
280
320
80
108
160
170
311
178
217
40
160
87
55
5
-

6
6
6
6
6
2
6
3
4
5
4
5
3
3
4
5
5
1
3
5
2
1
-

34
33
35
30
22
27
17
24
11
11
21
19
11
6
-

11
3
6
-
-
-
1
1

360
360
360
400
337
280
291
280
320
160
260
320
160
80
-

200
80
80
-
-
-

32
40

5
5
5
5
5
4
5
4
4
3
5
5
2
1
-
3
1
1
-
-
-
1
1

70
69
66
54
47
40
39
36
31
31
26
25
23
20
19
16
16
12
10
5
4
2
1

840
835
840
820
777
440
753
472
600
480
340
428
320
250
311
378
297
120
160
87
55
37
40

11
11
11
11
11
6
11
7
8
8
9
8
5
4
4
7
6
2
3
5
2
2
1

Strzelcy bramek Sezon Jesień Wiosna
1
2
3
4
5
6
7

Krajewski Damian
Czekaj Rafał
Ryndak Łukasz
Szukała Mirosław
Szybowicz Piotr
Staniszewski Tomasz
Surdel Seweryn

samobójcze
walkower

10
3
2
1
1
1
1
2
3

3
1
2
-
-
1
-
2
-

7
2
-
1
1
-
1
-
3

Razem 24 9 15

Jesień Wiosna Sezon

Z R P

Punkty
B

ram
ki

Z R P

Punkty

B
ram

ki

Z R P

Punkty

B
ram

ki

Dom 3 - - 9 7:2 2 1 - 7 8:4 5 1 - 16 15:6
Wyjazd 1 2 - 5 2:1 3 - - 9 7:2 4 2 - 14 9:3
Razem 4 2 - 14 9:3 5 1 - 16 15:6 9 3 - 30 24:9

8.04.2006
Lechia Sędziszów - Brzostowianka 3:0 (0:0)

Skład drużyny: Machura Kamil, Florek Piotr, Zyguła Mateusz, 
Wojdyła Karol, Smoleń Patryk (80. Szukała Mirosław), Krajewski 
Damian, Czekaj Rafał, Sokół Krzysztof, Wereszczyński Bartosz, 
Ryndak Łukasz, Kurcz Rafał.
12.04.2006

Brzostowianka - Sokół Sokołów 8:1 (3:0)
(zweryfikowano 8:0 vo)

Skład drużyny: Machura Kamil, Zyguła Mateusz, Florek Piotr, 
Wojdyła Karol (75. Szukała Mirosław), Wereszczyński Łukasz (75. 
Smoleń Patryk), Krajewski Damian (75. Rutkowski Marek), Wójcik 
Andrzej, Sokół Krzysztof, Ryndak Łukasz (80. Pisarek Grzegorz), 
Juszkiewicz Mateusz, Kurcz Rafał.
Bramki: Juszkiewicz Mateusz (42, 72), Wójcik Andrzej (2, 64), So-
kół Krzysztof (20 - karny), Ryndak Łukasz (50), Krajewski Damian 
(57), Kurcz Rafał (85)

18.04.2006
Brzostowianka - Gryf Mielec 3:0 vo

(drużyna Gryfu nie przyjechała)

22.04.2006
Dynovia Dynów - Brzostowianka 2:0 (2:0)

Skład drużyny: Machura Kamil, Pisarek Grzegorz, Florek Piotr, 
Wojdyła Karol, Smoleń Patryk, Zyguła Mateusz, Rutkowski Marek, 
Czekaj Rafał, Ryndak Łukasz, Surdel Seweryn (46. Wójcik Kamil), 
Krajewski Damian.

26.04.2006
Izolator Boguchwała - Brzostowianka 2:1 (2:1)

Skład drużyny: Machura Kamil, Zyguła Mateusz, Florek Piotr, Woj-
dyła Karol, Wereszczyński Łukasz, Czekaj Rafał, Wójcik Andrzej, 
Sokół Krzysztof, Ryndak Łukasz (80. Szybowicz Piotr), Juszkiewicz 
Mateusz, Kurcz Rafał (60. Krajewski Damian).
Bramka: Czekaj Rafał (10).

KLASA „0” JUNIORÓW STARSZYCH
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29.04.2006

Brzostowianka - LKS Trzebownisko 0:0
Skład drużyny: Machura Kamil, Zyguła Mateusz, Florek Piotr, Woj-
dyła Karol, Smoleń Patryk, Surdel Seweryn (46. Zięba Sebastian), 
Czekaj Rafał, Ryndak Łukasz Sokół Krzysztof, Krajewski Damian, 
Kurcz Rafał (65. Wojnarowski Radosław).
6.05.2006

Brzostowianka - Włókniarz Rakszawa 1:1 (0:0)
Skład drużyny: Machura Kamil, Zyguła Mateusz, Florek Piotr, 
Wojdyła Karol, Smoleń Patryk (46. Zięba Sebastian), Krajewski 
Damian, Czekaj Rafał, Ryndak Łukasz, Wereszczyński Bartosz, 
Wojnarowski Radosław, Kurcz Rafał.
Bramka: Krajewski Damian (51)
13.05.2006

Złotsan Kuryłówka - Brzostowianka 0:2 (0:1)
(zweryfikowano 0:3 vo)

Skład drużyny: Machura Kamil, Zyguła Mateusz (46. Rutkowski 
Marek), Florek Piotr, Wojdyła Karol, Winiarski Piotr, Wereszczyński 
Bartosz, Czekaj Rafał, Sokół Krzysztof, Ryndak Łukasz, Wojnarow-
ski Radosław (65. Krajewski Damian), Kurcz Rafał.
Bramki: Kurcz Rafał (39), Sokół Krzysztof (70 - karny).
20.05.2006

Brzostowianka - Sawa Sonina 3:1 (1:0)
Skład drużyny: Machura Kamil, Zięba Sebastian, Florek Piotr, 
Wojdyła Karol, Winiarski Piotr, Wereszczyński Bartosz, Czekaj 
Rafał, Sokół Krzysztof, Ryndak Łukasz (80. Szukała Mirosław), 
Wojnarowski Radosław (60. Krajewski Damian), Kurcz Rafał.
Bramki: Wereszczyński Bartosz (30), Winiarski Piotr (65), Sokół 
Krzysztof (73).

Tabela sezonu 2005/2006
1 Lechia Sędziszów    61  71:20
2 Strug Tyczyn     55  91:50
3 Crasnovia Krasne    52  74:57
4 Gryf Mielec      47  74:48
5 Złotsan Kuryłówka   38  49:50
6 Brzostowianka    35  39:43
7 Izolator Boguchwała   35  59:77
8 Strzelec Frysztak    34  47:48
9 Grodziszczanka Grodzisko 33  48:45
10 Sawa Sonina     32  39:58
11 Dynovia Dynów    28  59:59
12 Włókniarz Rakszawa   28  45:62
13 LKS Trzebownisko   26  42:67
14 Sokół Sokołów      19  23:76

Statystyki 
zawodników

Jesień Wiosna SezonPunkty

M
inuty

M
ecze

Punkty

M
inuty

M
ecze

Punkty

M
inuty

M
ecze

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ryndak Łukasz
Czekaj Rafał
Wojdyła Karol
Sokół Krzysztof
Zyguła Mateusz
Wereszczyński Bartosz
Florek Piotr
Machura Kamil
Krajewski Damian
Zięba Sebastian
Kurcz Rafał
Winiarski Piotr
Wojnarowski Radosław
Szybowicz Piotr
Juszkiewicz Mateusz
Staniszewski Filip
Piątek Jarosław
Szukała Mirosław
Grzesiakowski Paweł
Wójcik Andrzej
Staniszewski Tomasz
Rutkowski Marek
Wereszczyński Łukasz
Ogórek Piotr
Piekarczyk Piotr
Smoleń Patryk
Surdel Seweryn
Pisarek Grzegorz
Wójcik Kamil
Samborski Kamil
Wójcik Wiktor
Wójcik Dawid
Siwek Damian

54
51
41
39
55
47
20
23
32
47
-

18
25
39
23
33
31
1
27
11
25
12
5
18
-
-
4
10
-
3
1
N
N

888
875
807
630
1170
820
428
475
677
960

-
323
375
808
225
663
467
25
515
135
390
257
90
351

-
-

70
219

-
65
90
10
5

11
10
11
7
13
10
6
6
13
11
-
7
6
12
4
8
7
1
7
2
6
6
1
5
-
-
2
3
-
2
1
1
1

67
64
71
61
43
46
64
60
51
25
61
30
22
1
14
-
-

27
-

15
-
8
13
-

17
15
10
3
4
-
-
N
-

1025
855
1065
720
675
624
945
1080
875
339
935
380
395
10
180

-
-

395
-

180
-

150
165

-
185
320
135
100
135

-
-
6
-

12
11
12
9
8
7
11
12
12
5
11
5
6
1
2
-
-
7
-
2
-
3
2
-
4
5
-
2
2
-
-
2
-

121
115
112
100
98
93
84
83
83
72
61
48
47
40
37
33
31
28
27
26
25
20
18
18
17
15
14
13
4
3
1
N
N

1913
1730
1872
1350
1845
1444
1373
1555
1552
1299
935
703
770
818
405
663
467
420
515
315
390
407
255
351
185
320
205
319
135
65
90
16
5

23
21
23
16
21
17
17
18
25
16
11
12
12
13
6
8
7
8
7
4
6
9
3
5
4
5
2
5
2
2
1
3
1

Strzelcy bramek

Sezon

Jesień

W
iosna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Juszkiewicz Mateusz
Krajewski Damian
Czekaj Rafał
Kurcz Rafał
Sokół Krzysztof
Wereszczyński Bartosz
Wójcik Andrzej
Wojnarowski Radosław
Staniszewski Tomasz
Ryndak Łukasz
Zięba Sebastian
Winiarski Piotr
Szybowicz Piotr
Staniszewski Filip
Piątek Jarosław

walkowery

5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4

3
2
2
-
-
-
-
-
2
-
1
-
1
1
1
-

2
3
2
4
3
2
2
2
-
1
-
1
-
-
-
4

Razem 39 13 26

Jesień Wiosna Sezon
Z R P P-kty Bramki Z R P P-kty Bramki Z R P P-kty Bramki

Dom 3 1 3 10 7:11 4 2 - 14 17:4 7 3 3 24 24:15
Wyjazd 1 1 4 4 6:16 2 1 4 7 9:12 3 2 8 11 15:28
Razem 4 2 7 14 13:27 6 3 4 21 26:16 10 5 11 35 39:43

Zarząd LKS Brzostowianka wyróżnił pięciu ju-
niorów nagrodami rzeczowymi. Są to:

Ryndak Łukasz - najlepszy zawodnik w juniorach 
starszych, Florek Piotr - najlepszy zawodnik w 
juniorach młodszych, Krajewski Damian - najsku-
teczniejszy strzelec, Czekaj Rafał (kapitan zespołu) 
- najlepsza frekwencja, Wojdyła Karol - największe 
postępy w ubiegłym sezonie.

Trener Stanisław Urbański

27.05.2006
Strzelec Frysztak - Brzostowianka 3:1 (2:1)

Skład drużyny: Machura Kamil, Wojdyła Karol, Florek Piotr, 
Szukała Mirosław, Wójcik Kamil, Surdel Seweryn (46. Piekarczyk 
Piotr), Czekaj Rafał, Ryndak Łukasz, Kurcz Rafał, Wojnarowski 
Radosław, Krajewski Damian.
Bramka: Wojnarowski Radosław (16).
3.06.2006

Brzostowianka - Crasnovia Krasne 2:1 (1:1)
Skład drużyny: Machura Kamil, Wojdyła Karol, Florek Piotr, 
Szukała Mirosław, Zięba Sebastian (70. Winiarski Piotr), Piekarczyk 
Piotr, Sokół Krzysztof (46. Czekaj Rafał), Wereszczyński Bartosz, 
Ryndak Łukasz, Krajewski Damian, Kurcz Rafał.
Bramki: Kurcz Rafał (33), Czekaj Rafał (54).
10.06.2006

Strug Tyczyn - Brzostowianka 1:1 (0:0)
Skład drużyny: Machura Kamil, Wojdyła Karol, Florek Piotr (46.
Czekaj Rafał), Szukała Mirosław, Winiarski Piotr, Zięba Sebastian 
(89. Wójcik Dawid), Sokół Krzysztof, Wereszczyński Bartosz, 
Ryndak Łukasz (65. Piekarczyk Piotr), Krajewski Damian, Kurcz 
Rafał.
Bramka: Krajewski Damian (63).
17.06.2006

Grodziszczanka Grodzisko - Brzostowianka 2:3 (0:1)
Skład drużyny: Machura Kamil, Wojdyła Karol, Zyguła Mateusz, 
Szukała Mirosław, Winiarski Piotr, Wojnarowski Radosław (65. Pie-
karczyk Piotr), Sokół Krzysztof (46. Czekaj Rafał), Wereszczyński 
Bartosz, Ryndak Łukasz, Krajewski Damian (85. Wójcik Dawid), 
Kurcz Rafał.
Bramki: Wereszczyński Bartosz (7), Wojnarowski Radosław (55), 
Kurcz Rafał (90).
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Kantor Wymiany Walut
Brzostek, ul Rynek 12 - sklep GS
Zapraszamy od 8:00 do 15:30

Atrakcyjne ceny

Dbajmy o wzrok

Żyjemy w dobie postępu cywilizacyjnego, 
jesteśmy świadkami niesamowitych 

wynalazków we wszystkich dziedzinach 
naszego życia otaczają nas coraz skutecz-
niejsze urządzenia diagnostyczne, leki, 
doskonałe terapie, jesteśmy w stanie pokonać 
wiele groźnych chorób. Jednak pomimo 
tych postępów nauki i techniki niezmiennie 
w naszych rękach leży codzienna dbałość 
o zdrowie.
 Bardzo istotne jest zdrowie naszych 
oczu, które osłabia praca przy komputerze, 
złe oświetlenie, zanieczyszczenia. Nic 
więc dziwnego, że tak często pojawiają 
się rozmaite dolegliwości, a nasz wzrok 
słabnie. Wśród zaburzeń narządu wzroku 
spotykamy: krótkowzroczność, nadwzrocz-
ność, zez, astygmatyzm, zaćma, zapalenie 
spojówek, widzenie nocne (nona ślepota), 
jaskra, odwarstwienie siatkówki, a nawet 
ślepota (całkowita lub częściowa). Niestety 
poza chorobami wrodzonymi bardzo często 
sami osłabiamy swój wzrok. Zapominamy 

jak zgubne może być częste i długotrwałe 
korzystanie z komputera, oglądanie tele-
wizji, czytanie czy nauka przy zbyt słabym 
oświetleniu. Któż z nas nie zna piekących, 
zaczerwienionych i załzawionych oczu. Stan 
ten (zwany zespołem suchego oka) niezależ-
nie od przyczyny jest bardzo uciążliwy choć 
rzadko daje powikłania i pozostawia trwałe 
następstwa.
 Stan suchości możemy złagodzić przez 
częste wkraplanie tzw. sztucznych łez, 
wietrzenie pomieszczeń i częste przerwy 
w pracy przy komputerze. Ulgę przynoszą 
okłady z rumianku, świetlika lub pokru-
szonych kostek lodu. Bardzo powszechną 
dolegliwością jest również przekrwienie 
gałki ocznej. Drobne plamki i żyłki powstają 
w wyniku nadmiernego rozszerzenia lub pę-
kania kruchych naczynek gałki ocznej. Może 
to być wywołane urazem oka, krzykiem, 
uporczywym kaszlem, zmęczeniem i złym 
oświetleniem. Gdy przekrwieniu towarzy-
szy ból lub łzawienie niezbędna jest wizyta 
u okulisty. Może to bowiem świadczyć o 
wirusowym lub bakteryjnym zapaleniu 
oka. Kolejnym schorzeniem jest jęczmień 
czyli bakteryjne zapalenie gruczołów tarczek 
powiekowych wywołane przez gronkowca.
 Tu środkiem leczniczym są maści i 
krople z antybiotykiem lub sulfonamidem. 
Jęczmień można też delikatnie pocierać 
zdezynfekowaną spirytusem złotą obrączką 
(złoto ma właściwości bakteriobójcze i 

rozgrzewające). Pamiętajmy na codzień o 
naszych oczach i stosujmy się do zaleceń 
okulisty.. Gdy to konieczne nośmy syste-
matycznie okulary korygujące, ograniczmy 
oglądanie telewizji i pracę przy komputerze 
lub chociaż zachowajmy odpowiednią odle-
głość od monitora i róbmy krótkie przerwy. 
Możemy również stosować preparaty, które 
wzmocnią nasz wzrok i poprawią komfort 
widzenia:
1. WITAMINĘ A zawartą w tranie i warzy-

wach (brokuły, marchew, dynia).
2. CYNK, który wzmacnia siatkówkę i uła-

twia adaptację w ciemności.
3. SELEN, MAGNEZ i WITAMINĘ C, 

które zapobiegają degeneracji siatkówki 
zwłaszcza u diabetyków 

4. WYCIĄG Z BORÓWKI CZARNEJ, 
wpływający na mikrokrążenie oczne, po-
prawiając przepływ krwi przez naczynia, 
szczególnie u osób z krótkowzrocznością 
lub ślepotą nocną.

5. LUTEINĘ zawartą w zielonych i żółtych 
warzywach i owocach, pomocną przy 
leczeniu zaćmy i zwyrodnieniu plamki 
żółtej.

 Dbajmy o nasz wzrok bo to on pozwala 
nam na kontakt ze światem zewnętrznym, 
służy do orientowania się w przestrzeni, 
utrzymania równowagi, a razem z narządem 
słuchu i równowagi służy do poruszania się.  
DUŻO ZDROWIA!

Monika Godawska

Kącik 	
zdrowia 	
apteki „VITA”

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kleciach, stanowiącej część 
akwenu wodnego wraz z przyległymi gruntami będącej własnością 
Gminy Brzostek 
 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 o łącznej powierzchni 21,09 ha. 
 W skład kompleksu wchodzą działki oznaczone numerami ewiden-
cyjnymi : 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 Pilzno - Jasło, w pobliżu zabudowy miesz-
kaniowej 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. Według  studium zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brzostek to tereny proponowane do wykorzystania na cele rekre-
acyjne.
Cena wywoławcza  kompleksu nieruchomości o łącznej powierzchni 
21,09 ha  wynosi 128 930, 00 zł. 
Wadium na w/w nieruchomość wynosi  12 893,00 zł 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘ-
DZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 10 SIERPNIA 2006r.  

O GODZ. 1000 W BIURZE WÓJTA GMINY
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w wyżej wymienionej wysokości do dnia  07 sierpnia  2006r. 
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 sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi 
jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawar-
cia umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w 
Kancelarii Notarialnej. 
Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący.
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KrzyŻÓwKa z NaGrodĄ

Poziomo:
1) Zapowiada go orka; 3) Ocena, opi-
nia; 5) Dawanie sobie samemu rady;  
11) Symbol funkcji cosinus; 13) Faza 
gry w tenisie; 14) Kończy alfabet;  
15) Kawałek żelaza oderwany od po-
cisku; 16) Rzeka w Kazachstanie;  
17) Czeskie „tak”; 18) Między antrak-
tami; 19) Np. Henryk Sienkiewicz;  
26) Zakrętas; 28) Bywają przy napadzie 
padaczki; 30) Góry w Azji Środkowej; 
33) Śpiew kościelny; 34) Dziewczę z 
Szanghaju; 35) Wielbiciel; 36) Pająk, 
twórca babiego lata; 37) Mięsień uno-
szący żuchwę.

Pionowo:
1) Biegłość w pewnej dziedzinie;  
2) Sypie się pod nosem; 3) Trafia się w 
filecie; 4) Autor dramatów; 6) Czołowi 
działacze partii; 7) Festiwalowe miasto; 
8) Miasto na Honsiu, port lotniczy Osaki; 
9) Japoński gatunek literacki; 10) Pasza z 
rozdrobnionego ziarna; 12) Pracz wśród 
ssaków; 13) Duży kamień; 20) Pas prze-
pasający kimono; 21) Przyrząd do mo-
cowania przedmiotów w czasie obróbki;  
22) Szybki galop; 23) Odwracanie ziemi; 
24) Bojaźń; 25) Ból nerwu kulszowe-
go; 27) Ptak z rodziny krukowatych;  
29) Wozi na piętra; 30) Udzielany uchodź-
com; 31) Lepra; 32) Baba z bajki.

Litery z kratek ponumerowanych w 
prawym dolnym rogu utworzą rozwią-
zanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
5 sierpnia 2006 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru: BEZ CIEKAWOŚCI NIE MA 
MĄDROŚCI
Nagrodę książkową wylosowała KAZI-
MIERA BETLEJ z Brzostku
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do 
GOK w Brzostku.

J. Nosal

Po dłuższej jeździe pasażer, chcąc 
taksówkarzowi coś wytłumaczyć, 
leciutko stuknął go w ramię. A tu tak-
siarz zaczyna wrzeszczeć, panikować, 
kręcić kierownicą w prawo, w lewo i 
w końcu uderzyli w pobliskie drzewo. 
Pasażer się wygramolił z wraku obok 
niego staje roztrzęsiony taryfiarz. Pa-
sażer: - Panie, coś pan taki strachliwy? 

Taksówkarz: - Człowieku, ja pierwszy 
dzień na taksówce. Wcześniej 20 lat 
robiłem za kierowcę w zakładzie po-
grzebowym!

		
Policjant zatrzymuje samochód. 
- O co chodzi, panie władzo?
- dziwi się kierowca.
- Przecież jechałem z dozwoloną pręd-
kością! 
- A może pan to udowodnić?
- Tak, jechałem po teściową.

		
Na międzynarodowej konferencji 
zastanawiają się co zrobić z ziemią w 
Czarnobylu. Mówi Ukrainiec: 

- Nie możemy tam zasadzić ziemnia-
ków ani nie możemy tam paść krów.
Na to odzywa się Polak:
- Możemy natomiast zasadzić tytoń 
i na paczce papierosów napisać „Mi-
nisterstwo Zdrowia ostrzega po raz 
ostatni...”

		
Facet opowiada kawały w przypadko-
wym towarzystwie. Po kolejnym mówi: 
teraz opowiem kawał o policjancie. 
Oburzony słuchacz mówi: niech pan 
uważa, ja jestem policjantem!
Facet na to: nie szkodzi opowiem dwa 
razy.
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Zakończone zostały rozgrywki w piłce 
nożnej V ligi seniorów podokręgu 

dębickiego sezonu 2005/2006, w których 
występowała drużyna z naszej Gminy 
„Brzostowianka” Brzostek. Drużyna 
uplasowała się na 14-tym miejscu zdoby-
wając 31 punktów. Na zdobycz punktową 
złożyło się: 5 zwycięstw w rundzie je-
siennej i 2 w rundzie wiosennej, 3 remisy 
jesienią i 7 remisów na wiosnę. Drużyna 
schodziła z boiska pokonana 7 razy w 
jesieni i 6 razy na wiosnę. Zawodnicy 
„Brzostowianki” zdobyli 36 bramek, 
a łupem bramkowym podzieliło się 10 
– ciu zawodników. Najwięcej bramek, bo 
aż 11, zdobył Sebastian Pisarek.
 W poprzednim sezonie drużyna „Brzo-
stowianki” uplasowała się na bardzo wy-

sokim 3 miejscu i dlatego miejsce zajęte 
w tej edycji rozgrywek budzi niedosyt 
zarówno kibiców jak i zawodników. Na 
tak niską pozycję naszej dru-
żyny w tabeli miała wpływ 
duża migracja zawodników 
wiosną do pracy za granicą, 
zmiany trenerów, uwierzenie 
zawodników w duże umiejęt-
ności po poprzednim sezonie 
i mniejsze zaangażowanie w 
obecną rundę rozgrywek.
 Prowadzenie rozgrywek 
drużyny związane jest z 
wydatkami finansowymi 
(sprzęt, transport, opłata sę-
dziów), które w decydującej 
większości pokrywał UG w 
Brzostku przy wsparciu w 
niewielkich kwotach spon-
sorów. Wszystkim wspie-

rającym w jakiejkolwiek formie naszą 
drużynę serdecznie dziękuję

Edward Betlej 

1. Lechia Sędziszów Małopolski 30 73 74-19 
2. Ikarus Tuszów Narodowy 30 64 71-29 
3. KP Ropczyce 30 53 58-36 
4. Zryw Dzikowiec 30 51 60-40 
5. Strzelec Frysztak 30 44 46-38 
6. LKS Żyraków 30 40 41-50 
7. Jutrzenka Ławnica 30 39 42-49 
8. Sokół Kolbuszowa Dolna 30 39 43-39 
9. Start Wola Mielecka 30 38 33-46 
10. Chemik Pustków 30 35 31-38 
11. Raniżovia Raniżów 30 35 43-42 
12. Czarnovia Czarna 30 33 41-60 
13. Smoczanka Mielec 30 33 36-58 
14. Brzostowianka Brzostek 30 31 36-43 
15. Team Przecław 29 28 32-65 
16. Złotniczanka Złotniki 30 24 21-56 

V liga na mecie

1 lipca br. w pomieszczeniach Koła Te-
renowego Towarzystwa Walki z Ka-

lectwem w Brzostku (na piętrze Ośrodka 
Zdrowia) powstał punkt informacyjny 
dla osób niepełnosprawnych.
 Nasze biuro jest częścią projektu: 
Aktywizacja Zawodowa i Społeczna 
Osób Niepełnosprawnych współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz z budżetu państwa w ramach działa-
nia 1.4 Sektorowy Program Operacyjny 
Rozwój Zasobów Ludzkich.
 Beneficjantami projektu są osoby 
niepełnosprawne bezrobotne ze znacz-
nym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności - punkt czynny jest 
codziennie od 730 do 1130, ponadto raz w 
miesiącu dyżur będzie pełnił psycholog 
(ostatni piątek miesiąca), prawnik (ostat-
nia środa miesiąca), doradca zawodowy 

(ostatni czwartek miesiąca) i informatyk 
(ostatni wtorek miesiąca).
 W Rzeszowie odbywać się będą 
szkolenia w 8 - oso-
bowych grupach w 
miesięcznych cy-
klach - organizator 
zapewnia pokrycie 
kosztów dojazdu, 
wyżywienie, mate-
riały szkoleniowe 
oraz fachową po-
moc specjalistów.
 Celem projektu 
jest podwyższenie 
poziomu świado-
mości o prawach 
osób  n iepe łno -
sprawnych, integra-
cja z innymi ludź-
mi o podobnych 

problemach, motywacja do zdobywania 
większych kwalifikacji, umiejętność 
wypełniania formularzy i napisania ży-
ciorysu. 

Prezes Koła TWK 
M. Kolbusz

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB	
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PUNKT INFORMACYJNY W BRZOSTKU

W upalne niedzielne popołudnie 25 czerwca 2006 r. na 
stadionie GOSiR w Brzostku odbyły się kolejne Gminne 

Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych. Tradycyjnie zawo-
dy składały się z dwóch części, tj. sztafety oraz „bojówki”, 
która polegała na rozwinięciu i uruchomieniu linii ssawno-
gaśniczej. 
 Podobnie jak w ubiegłym roku zwyciężyli 
druhowie z Nawsia Brzosteckiego, drugie 
miejsce zajęła OSP z Brzostku, a trzecie OSP 
z Siedlisk-Bogusz. Należy tutaj nadmienić, że 

poziom zawodów z roku na rok jest wyższy. Np. w ubiegłym 
roku różnica pomiędzy pierwszą i ostatnią drużyną wynosiła 58 
punktów, a w tym roku różnica ta wynosi tylko 41 punktów.
 Nagrody i puchary najlepszym drużynom wręczali Komen-
dant PSP w Dębicy Wojciech Buszek i Wójt Gminy Brzostek 
Leszek Bieniek.

/fl/

Klasyfikacja końcowa

M-sce Nazwa Jednostki Szta-
feta

Ćw. 
bojowe

Punkty 
razem

1. Nawsie Brzosteckie 65 48 113
2. Brzostek 67 49 116
3. Siedliska-Bogusz 67 53 120
4. Opacionka 65 57 122
5. Januszkowice Wieś 68 58 126
6. Grudna Górna 71 60 131
7. Grudna Dolna 74 61 135
8. Skurowa 65 74 139
9. Bukowa 74 72 146
10. Januszkowice Działy 77 77 154

Zawody strażackie

Rywalizacja między Nawsiem a Brzostkiem zakończyła się pokojowo
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Projekt Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, współfinansowany w ramach grantu przyznanego  
przez Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Brzostek – tablica informacyjna
Przejazd ul. Szkolna 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 Austriaków 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. Pochowa-
nych 65 żołnierzy austro-węgierskich i 97 rosyjskich.
4. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 220; (ul. Węgierska) 
cmentarz na planie prostokąta, otoczony pełnym murem. Kuta brama 
wejściowa. Na mogiłach niskie, betonowe stele z krzyżami żeliwnymi 
czterech typów. Na powierzchni 825 m2, pochowanych ponad 250 żoł-
nierzy w 2 mogiłach zbiorowych i 188 pojedynczych.
5. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 217 w Januszkowi-
cach; obiekt na planie prostokąta, otoczony betonowymi słupkami. W 
ścianie tylnej półkolisty występ z pełnego muru, otaczający kuty krzyż 
na betonowym cokole. Pośrodku 7-metrowy betonowy krzyż z tablicą 
inskrypcyjną. Na powierzchni 979 m2, pochowanych 114 Austriaków 
oraz 113 Rosjan w mogiłach pojedynczych.
Miejsce widokowe
6. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 218 w Bukowej; 
największy pod względem powierzchni obiekt okręgu (pow. 7200 m2) 
założony w układzie rozproszonym. Tarasowe pola grobowe połączone 
krętymi ścieżkami. Duży centralny obelisk z kamienia z krzyżem łaciń-
skim na szczycie. Żołnierzy austriackich i rosyjskich pochowano w 158 
mogiłach pojedynczych.
Punkt gastronomiczny „Karczma w Kuźni”
7. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 221; (uliczka bocz-

na od ul. Łukasiewicza) duża mogiła zbiorowa o powierzchni 50 m2, 
otoczona parami stalowych rur na niskich betonowych słupkach. Z tyłu 
betonowy krzyż łaciński ze stalową glorią. Na podstawie tablica inskryp-
cyjna z napisem: „31 żołnierzy austro-węgierskich, którzy polegli pod 
Brzostkiem w maju 1915 r.” 
Punkt gastronomiczny; restauracja „AMA”
8. 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 tab-
lica inskrypcyjna: „46 żołnierzy austro-węgierskich, którzy polegli pod 
Brzostkiem w maju 1915 r.” Powierzchnia 72 m2.
9. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 229 w Skurowej; 
o powierzchni 181 m2 ogrodzony metalowymi rurami na kamiennych 
słupkach. W tylnej ścianie duży, betonowy krzyż łaciński ze stylizowaną 
koroną cierniową. Na jego cokole tablica inskrypcyjna. Na mogiłach 
betonowe stele z żeliwnymi krzyżami maltańskimi i lotaryńskimi na 
licach.
Miejsce widokowe
10. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 228 w Przeczycy; 
według projektu por. Rossmana. Mogiła na powierzchni 171 m2 mieści 
jeden grób masowy i 39 pojedynczych. Cmentarz na planie prostokąta. 
Ozdobna brama wejściowa, w tylnej części półkolista ściana z tablicą 
inskrypcyjną i krzyżem.
11. 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. Przed wejściem 
kamienna kapliczka wskazująca początek alejki cmentarnej.
12. Cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 227 w Gorzejowej; 
obiekt o nieregularnym kształcie. Wysoki centralny krzyż drewniany na 
betonowym postumencie z inskrypcją, otoczony kutym ogrodzeniem. 
Na powierzchni 1127 m2 znajduje się 159 mogił pojedynczych i aż 10 
zbiorowych bez podania liczby pogrzebanych tam żołnierzy.
Miejsce widokowe
Powrót ul. Szkotnia do Rynku

Trasa rowerowa nr 4 - cmentarze z I wojny światowej „Duża pętla” – trasa czerwona
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Górny rząd: Piotr Florek, Paweł Grzesiakowski, Łukasz Ryndak, Piotr Winiarski, Kamil Machura, Mirosław Szukała,  
Damian Krajewski, Wiktor Wójcik, Rafał Czekaj.

Dolny rząd: Karol Wereszczyński, Seweryn Surdel, Jarosław Cieplik, trener Stanisław Urbański, Piotr Piekarczyk,  
Grzegorz Pisarek, Dawid Wójcik.

juniorzy młodsi LKs „Brzostowianka” sezon 2005/2006

Górny rząd: Mirosław Szukała, Paweł Grzesiakowski, Filip Staniszewski, Łukasz Wereszczyski, Bartosz Wereszczyński,  
Patryk Smoleń, Kamil Machura, Piotr Winiarski. 

Dolny rząd: Mateusz Zyguła, Damian Krajewski, Rafał Czekaj, trener Stanisław Urbański, Andrzej Wójcik, Piotr Florek,  
Łukasz Ryndak.

juniorzy starsi LKs „Brzostowianka” sezon 2005/2006

Fot. J. Nosal


