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Obchody 640-lecia nadania praw miejskich

Wiesław Stanaszek wręczył Wójtowi mapy  
z XVI w., na których zaznaczony był Brzostek

Uczestnicy sesji naukowej mieli okazję wysłuchania interesujących wykładów na temat 
historii Brzostku

Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prałata Tadeusza 
Preisa odprawiali rodacy: ks. Marek Urban, ks. Szymon Nosal, ks. dr 

hab. Bogdan Stanaszek oraz ks. dr Krzysztof Tyburowski

Za stołem prezydialnym zasiedli: Przewodnicząca Rady Gminy 
Zofia Skórska, ks. dr hab. Bogdan Stanaszek, prof. dr hab. Feliks 

Kiryk oraz dr Bogumił Szady

Występy gimnazjalistów na stadionie oglądało wielu mieszkańców Brzostku i okolic

W GOK-u gimnazjaliści brawurowo przedstawiali scenki odnoszące 
się do dziejów miasteczka

Nawet królowa Jadwiga, odpoczywając pod brzosteckimi drzewami, 
z zaciekawieniem przyglądała się tańcom gimnazjalistów

Fot. J. Nosal
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 W imię Pańskie. Amen. Wszelka dzia-
łalność ludzka, jeżeli nie zostanie uwiecz-
niona poprzez znaki liter i świadectwo 
pisane, łatwo ulatuje z pamięci ułomnych 
ludzi i idzie w zapomnienie. Z tego też 
względu my, Jan, z boskiego miłosierdzia 
opat klasztoru tynieckiego zakonu święte-
go Benedykta, krakowskiej diecezji (…), 
chcemy, aby było znane wszystkim, co 
następuje. Rozważnemu i uczciwemu mę-
żowi Jakubowi, synowi Szczepka, niegdyś 
wójta z Tarnowa, dajemy, przydzielamy i 
ofiarujemy posiadłość naszą na prawie 
niemieckim obejmującym prawo magde-
burskie, Brzostkiem zwaną. Pozwalamy 
na wydzielenie stu łanów frankońskich 
ziemi oraz na wykarczowanie lasu i za-
rośli, a potem na założenie tam miasta.

To wydarzenie miało miejsce 18 
czerwca 1367 r., a w 640. rocznicę 

uzyskania praw miejskich przez naszą 
miejscowość uczniowie Gimnazjum im. 
Królowej Jadwigi w Brzostku przygotowa-
li festyn pod hasłem „Brzosteckie fantazje 
nie tylko historyczne”.
 W niedzielę 17 czerwca 2007 r. miesz-
kańcy Ziemi Brzosteckiej przez wiele 
godzin świętowali „miejskość” Brzostku. 
Prezentacja pierwszej części programu roz-
poczęła się w GOK-u. Po tanecznym wstę-

pie gimnazjaliści brawurowo przedstawiali 
scenki mniej lub bardziej historyczne odno-
szące się do dziejów miasteczka. Najpierw 

Jan, opat tyniecki, przekazał akt lokacji 
Brzostku pierwszemu wójtowi, Jakubowi. 
Później Elżbieta Koszuska uratowała ży-
cie Wojciechowi Kuczkowi z Kamienicy, 
narzucając mu chustę na kark obnażony 
przed egzekucją z 
wyroku sądu brzo-
steckiego. Następ-
nie sąd rozpatrzył 
sprawę o kradzież 
świni Paczesiowej 
– „białej całej, co 
ino kiele ogona czar-
ną łatę miała.” Jak 
na miasto przystało, 
w Brzostku już w 
XV w. na wysokim 
poziomie funkcjo-
nowała szkoła. Ko-
lejna scenka przybli-
żyła średniowieczne 
szkolnictwo, przed-
stawiając pobieranie 
nauki przez Mate-
usza, syna Piotra, 
pierwszego wychowanka brzosteckiej 
szkoły, który zapisał się na Uniwersy-
tet Krakowski. Wiele radości widzów 
wzbudziły metody nauczania za pomocą 
kija prezentowane przez XIX-wiecznego 
nauczyciela, chyba dość skuteczne, skoro 

niektórzy uczniowie 
w ciągu trzech lat 
nauczyli się całego 
alfabetu z góry na 
dół i z dołu do góry. 
Brzostek w prze-
szłości to nie tylko 
sądownictwo i szko-
ła, to również ważny 
ośrodek rzemiosła i 
handlu. Tu znaczącą 
rolę, zwłaszcza w 
późniejszym okre-
sie rozwoju miasta, 
odegrali Żydzi. Dla-
tego też pojawił się 
dialog Kuby i Bińka, 
próbujących ubić in-
teres, oraz żydowski 

taniec i nastrojowa piosenka o tęsknocie 
za atmosferą dawnych miasteczek. Na 
zakończenie części artystycznej trzej 

rozbitkowie „popisywali się” demagogią i 
egocentryzmem – tak charakterystycznymi 
dla współczesnego Polaka.
 Przeplatanie żartobliwych i poważnych 
scenek tańcami, piosenkami i minikoncer-

tem na różnych instrumentach nie pozwa-
lało nudzić się publiczności. Widzowie 
mogli również obejrzeć przygotowane 
specjalnie na tę okazję  wystawy: plastycz-
ne – „Brzostek w oczach gimnazjalistów”, 
„Brzosteccy włodarze” oraz historyczne 
– „Historia Brzostku – najważniejsze 
wydarzenia”, „Związani z Ziemią Brzo-
stecką”, „Organizacja miast na prawie 
niemieckim”, „Brzosteckie rzemiosło” 
oraz „Galeria życia codziennego”.
 Duże zainteresowanie wzbudzały także 
gimnazjalne wydawnictwa: zbiór opo-
wiadań uczniowskich „Fantazje nie tylko 
historyczne”, album „Starych fotografii 
czar” oraz folder o zgromadzonych przez 
szkołę eksponatach związanych z życiem 
dawnych brzostowian.
 Dalsza część programu obchodów 
640-lecia lokacji miejskiej to barwny 
korowód z Rynku na stadion sportowy. 
Wzięli w nim udział dostojni goście oraz 
mieszkańcy Ziemi Brzosteckiej z różnych 
epok – począwszy od królowej Jadwigi, 
opata tynieckiego, wójta Jakuba, przez 
brzosteckich mieszczan i gwardzistów, 

Brzosteckie fantazje nie tylko historyczne

Widzowie mogli obejrzeć przygotowane specjalnie na tę 
okazję  wystawy plastyczne

W programie znalazł się również żydowski taniec

Młodzi chemicy przeprowadzali doświadczenia w laborato-
rium Ignacego Łukasiewicza

Odbył się też mecz piłki nożnej pomiędzy „Samorządowca-
mi” i „Gimnazjum”

Dokończenie na stronie 4
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po współczesną młodzież gimnazjalną. Na 
stadionie korowód został powitany przez 
tłum dzieci i dorosłych oczekujących na 
kolejne atrakcje festynu. Już od godziny 
16.00 można się było przyglądać pracy 
brzosteckiego szewca, krawca i zielarki. 

Nieopodal swoje stanowisko zorganizo-
wał kat miejski, a obok uwagę przyciągał 
stragan ze średniowiecznymi „relikwiami”. 
Gimnazjaliści prezentowali również wyko-
nane przez siebie ozdoby z masy solnej. W 
pobliżu młodzi chemicy przeprowadzali 
doświadczenia w laboratorium Ignace-
go Łukasiewicza, właściciela apteki w 

Brzostku, wynalaz-
cy lampy naftowej. 
Duże zainteresowa-
nie wzbudzała wy-
stawa starych lamp. 
N a w e t  k r ó l o w a 
Jadwiga, odpoczy-
wając w drodze na 
Węgry pod brzo-
steckimi drzewami, 
z zaciekawieniem 
przyglądała się nie-
zliczonym tańcom 
gimnazjalistów w 
oryginalnych stro-
jach oraz przysłu-
chiwała się piosen-
kom w  wykonaniu 
szkolnego zespołu. 

Odważni mogli sprawdzić się w quizie 
„Wiedzy o Ziemi Brzosteckiej” lub w 
licznych konkurencjach sportowych. 
 U Żydów można było kupić specjal-
nie pieczone ciastka oraz macę, a dzięki 
smacznym hot dogom i kiełbaskom z grilla 
uczestnicy festynu mieli mnóstwo siły, 
aby dopingować „Samorządowcom” lub 
„Gimnazjum” rozgrywającym mecz piłki 
nożnej. Natomiast dzieciom brakowało 
czasu, by najeździć się na kucykach, sa-
mochodzikach, motorach, z góry napatrzeć 
się na wszystkich ze strażackiej zwyżki 
czy popróbować lepić garnki z gliny albo 
tkać płótno. Na chwilę wszyscy skierowali 
wzrok w niebo, by przyjrzeć się motolot-
niom krążącym nad stadionem, a najwięk-
sze emocje wzbudziło ich lądowanie na 
płycie boiska. O godz. 20.00 znalazł się też 
szczęśliwiec, który wygrał nagrodę główną 
w loterii fantowej. O tej porze rozpoczęła 
się również zabawa taneczna kończąca 
festyn zorganizowany przez uczniów, 
nauczycieli i grupę rodziców Gimnazjum 
im. Królowej Jadwigi w Brzostku.

U.K.

Śladami przodków – 640 rocznica lokacji miasta Brzostek
„...Błękit Wisłoki dokoła,
a tam w oddali gdzieś las.
Słońce i przestrzeń nas woła,
tu w Brzostku spędź wolny czas.

 Ach Brzosteckie jakie cudne...”
(piosenka harcerska)

Brzostek i okolice odbierane są jako 
jedne z najmilszych zakątków Polski. 

Wiedzą o tym tutaj urodzeni i gdzieś „na 
chwilę” wyjeżdżający na kraj świata w 
poszukiwaniu grosza na lepsze życie ro-
dziny. Tęsknota do błękitnej wstęgi zwanej 
Wisłoką, masywu Skurowskich lasów 
wzniesionych na skałkach, równinnej 
płaszczyzny pól i łąk zwanej Równiami, 
wzniesienia, na którym widnieje monu-
mentalna budowla kościółka, szeroko 
rozciągającej się Szkotni i Przedmieścia 
opartej na wzgórzu Okrągłej, czy też la-
sów Zawadzkich. Wreszcie na południe 
od kościółka cmentarz i wzniesienia Bud 
i Gór Bukowskich, Opacionki i Januszko-
wic. Ciepły, przyjemny wiaterek owiewa 
spracowane czoła gospodarzy, skowronek 
rozgłasza swoje trele, zapach lasów, łąk, 

ogrodów oraz unoszące się w nich różno-
rakie owady i motyle. Delikatny szelest 
wód spływających w Słonym Potoku, Go-
gołówce, woń ziół i ta niezwykła swoboda 
bycia u siebie i na 
swoim. Cała brzo-
stecka panorama 
wzbogacona nowo-
czesnymi budynka-
mi, zabudowaniami, 
ogrodami kwiato-
wymi, warzywnymi, 
sadami, przecięta 
traktem drogi mię-
dzynarodowej. Co 
by nie powiedzieć, 
miło tu, bogobojnie 
i spokojnie płynie 
czas mieszkańcom 
i przyjezdnym. Jest 
też trochę niedogod-
ności, ale o tym przy 
tak wielkim święcie 
nie wypada pisać. Przecież to już siódmy 
wiek trwania Brzostku, pod nazwami Mały 
Brzostek, Brzostek miasto, wieś Brzostek 

i ponowne starania 
na rzecz zdobycia, 
a właściwie przy-
wrócenia praw miej-
skich.
 Drugi dzień świę-
towania tej uroczy-
stości był bardzo 
bogaty, a było to 
18 czerwca 2007 r. 
tj. 640 lat od na-
dania przywileju 
opata tynieckiego 
Jana zezwalającego 
Jakubowi, synowi 
Stefka na założenie 
miasta w Brzostku.
 Jak przystało na 

święto Brzostowian rozpoczęło się od 
uroczystej koncelebrowanej Mszy św., 
której przewodniczył ks. prałat Tadeusz 
Preis – leciwy już kapłan. Przy stole pań-

skim stanęli również rodacy: ks. Szymon 
Nosal, ks. dr hab. Bogdan Stanaszek, 
ks. dr Krzysztof Tyburowski oraz ks. 
Marek Urban. Sprawowali Ofiarę Mszy 
św. wypraszając łaski dla teraźniejszych 
i przyszłych pokoleń oraz modląc się za 
dusze tych wszystkich Brzostowian, którzy 
odeszli do domu Pana.
 Niezwykle ciekawą homilię wygłosił 
ks. Krzysztof Tyburowski, w której przy-
pomniał historię tworzenia się „brzoste-
ckiej rodziny parafialnej” na przestrzeni 
wieków. Uzasadniał dlaczego ważne jest 
odwoływanie się do przeszłości, szukanie 
genealogii, rodowodów, dlaczego wni-
kliwie szuka się przodków. Stwierdził, 
że przeszłość wyznacza teraźniejszość i 
powinna być drogowskazem na przyszłość. 
Odwołał się do Ewangelii, w której bardzo 
wnikliwie i dokładnie zapisany jest rodo-
wód Jezusa, tych wielkich i wspaniałych 

Na chwilę wszyscy skierowali wzrok w niebo, by przyjrzeć 
się motolotniom krążącym nad stadionem

Dokończenie ze strony 3

We Mszy św. uczestniczyli zaproszeni goście i parafianie

Nie zabrakło również pocztów sztandarowych
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świętych ludzi i tych nielicznych mniej 
godnych (bo przecież i tacy są w naszych 
rodach) oraz stwierdził, że Chrystus też 
wszedł w cywilizację europejską. Ponie-
waż Polska jest jedną z cząsteczek tej 
cywilizacji i my mieszkańcy znad Wisłoki 
też jesteśmy okruszkiem owej cywiliza-
cji. Przypomniał również, że dokument 
lokacyjny jest dokumentem kościelnym. 
Przytoczył również końcówkę zapisu 
lokacyjnego, aby te postanowienia na 
wieczny czas były nienaruszalne, zatem 
aby Brzostek na zawsze był miastem.
 Podobne życzenia składali ks. dziekan, 
który przypomniał historię kościoła i 
parafii w Kleciach oraz nestor kapłanów 
dawnej parafii brzosteckiej (Januszkowice 
też należały do tej parafii) ks. Tadeusz 
Preiss – budowniczy kościoła parafialnego 
w Januszkowicach.
 We Mszy świętej uczestniczyli goście 
naukowcy, politycy, przedstawiciele są-
siednich parafii, władze administracyjne 
gminy oraz liczni parafianie. Kościół 
wypełniła młodzież Gimnazjum im. Kró-
lowej Jadwigi w Brzostku ubrana w stroje 
stylizowane na wzorach dawnych ubrań 
mieszczan tej ziemi oraz chłopskich stro-
jów. Razem z nauczycielami Gimnazjum 
wsłuchiwali się w homilię ks. Krzysztofa 
Tyburowskiego i czynnie uczestniczyli w 
Ofierze Mszy św. Kościół był niezwykle 
odświętnie i gustownie udekorowany przez 
sprowadzoną dekoratorkę – oryginalnie 
upięte kwiaty na ozdobnych ornamentach, 

a w nich napis 640 niezwykle jasno oświet-
lony robił mocne wrażenie na zebranych 
w tym dniu osobach. Główny ołtarz, stół 
ofiarny, pulpit, obraz Jezusa Miłosiernego, 
Maryi i św. Leonarda tonęły w powodzi 
pięknie upiętych kwiatów. Wszystko to 
sprawiło, że tą Mszę św. zapamiętamy na 
zawsze.
 Następnie wszyscy zaproszeni goście 
przemaszerowali do Szkoły Podstawowej 
w Brzostku, gdzie w auli odbyła się sesja 
naukowa poświęcona 640 rocznicy lokacji 
miasta Brzostek. Korytarz szkolny został 
udekorowany fotografiami starego i nowe-
go Brzostku, na stołach rozłożone, czaso-
pisma i kroniki związane z Brzostkiem.
 Sesję otworzył Wójt Gminy Leszek 
Bieniek, następnie prowadzenie oddał 
przewodniczącej Rady Gminy Zofii Skór-
skiej. Ta zaś zaprezentowała pierwszego 

wykładowcę prof. dr hab. Feliksa Kiryka, 
który przedstawił wykład „Początki i 
rozwój miasta do końca XVI w.” Profesor 
rozpoczął wykład od przypomnienia, jak 
powstawały osady, grody i podgrodzia oraz 
jaką funkcję spełniały w rozwoju cywiliza-
cji. Zatem Brzostek był miastem, które po-
wstało obok starej wsi. Pierwszym wójtem 
był Jakub, syn Stefana, który wcześniej był 
wójtem tarnowskim. Ponieważ zadłużył się 
u Żyda krakowskiego Lewka na sumę 230 
grzywien groszy praskich. Właściciel mia-
sta Tarnowa spłacił dług, ale też odebrał 
Jakubowi wójtostwo tarnowskie. Ten prze-
niósł się do Krakowa. Tutaj opat tyniecki 
uczynił Jakuba swoim lennikiem i nadał 
mu posiadłość Brzostek, który to był włas-
nością Benedyktynów. Ówczesny Brzostek 
liczył 882,28 ha, przypadało 9 osób na km2. 
Wójt Jakub otrzymał wiele przywilejów, w 
zamian za to miał obowiązek odbywania 
służby wojskowej w orszaku opata. W 
Kleciach był kościół parafialny z ołtarzem 
św. Leonarda, który z biegiem czasu stał 
się kościołem filialnym podlegającym 
zwierzchnictwu brzosteckiego proboszcza. 
Przy kościele powstała szkoła, z której 12 
absolwentów przekroczyło progi Akademii 
Krakowskiej. Wójt Stanisław z Saspolina 
był dworzaninem królewskim i został ob-
darowany miastem Brzostek przenosząc 
go na prawa magdeburskie.
 Kolejnym wykładowcą był dr Bogumił 
Szady, który przedstawił koleje parafii 
brzosteckiej w XVII i XVIII w. W swoim 

wykładzie przybli-
żył słuchaczom losy 
parafii w chwilach 
i czasach wielkie-
go rozkwitu, jak i 
upadku, najazdy 
Rakoczego, pożary 
i znowu dźwiganie 
się z nieszczęść i 
rozkwit parafii.
 Trzecim wykła-
dowcą był ks. dr 
hab. Bogdan Stana-
szek, który omówił 
problem „Obrona 
miejskiego statusu 
Brzostku w XVIII 
i XX w.” Zwrócił 
uwagę na status 
miasta do 1934 r. 

Przypomniał ustawę ministra spraw 
wewnętrznych wprowadzającą gminy 
zbiorowe. Na mocy nowego prawa traciła 
moc ustawa austriacka z 3.VII 1896 r. o 
gminach miejskich. W spisach austriackich 
Brzostek nosi miano miasta, ale w 1933 r. 
ludność miasta nie przekroczyła 1,5 tysiąca 
mieszkańców, nowe rozwiązanie ustawo-
we skazywało go na degradację do rzędu 
gmin wiejskich. Odrębną decyzję mógł 
podjąć Minister Spraw Wewnętrznych. 
Jaka to była decyzja? Jakie perypetie prze-
żywała ludność brzostecka, która chciała 
dalej mieć gminę miejską? Jak działali 
rajcy brzosteccy? O tych i wielu innych 
sprawach związanych z tym problemem 
można się dowiedzieć z książeczki pod 
redakcją ks. Bogdana Stanaszka „Brzostek 
640-lecie lokacji miasta”.
 Ostatnim punktem sesji była dyskusja, 

w której głos zabrał Jan Kolbusz przybli-
żając zebranym atmosferę prac w Brzostku 
po latach okupacji, odbudowę ze zniszczeń 
wojennych, rozwój infrastruktury, dążenia 
władz gromadzkich do odbudowy statusu 
miasta.
 Kolejnym dyskutantem był Wiesław 
Stanaszek, który wręczył wójtowi Brzost-

ku prezent w postaci map z XVI w., na 
których zaznaczony był Brzostek. Jest to 
bardzo ważny dokument będący znakiem 
prawdy historycznej, mówiący o znaczeniu 
naszej miejscowości w przeszłości.
 Zaś Małgorzata Salacha – wójt Koła-
czyc – zaproponowała, aby stworzyć sto-
warzyszenie miast opactwa tynieckiego, w 
celu lepszej promocji naszych terenów.
 Nestor kapłanów brzosteckich ks. 
Szymon Nosal wspominał lata pobytu w 
szkole brzosteckiej, byłego kierownika 
szkoły, a na koniec złożył podziękowania 
za zaproszenie.
 W przerwie odbył się poczęstunek 
produktami regionalnymi; a był tam 
chleb z kminkiem i czarnuszką, smalec ze 
skwarkami, pierogi okraszone słoninką, 
fasola ze śliwami, bób, gomółki, pasztet 
z królika, mięsa pieczone, brzostecka 
kiełbasa, sałatki jarzynowe, z porów, z 
buraczków ćwikłowych. Ponadto były 
wypieki brzosteckie: sernik, kruche ciasta 
z owocami i kruszonką, makowniki, tort 
orzechowy i wiele innych. Wspaniałości. 
Do tego serwowano soki pomarańczowy 
i cytrynowy, aromatyczną kawę i wody 

Zaproszonych gości przy Szkole Podstawowej powitali gim-
nazjaliści w staropolskich strojach

Sesję otworzył Wójt Gminy Leszek 
Bieniek

Trzecim wykładowcą był ks. dr hab. 
Bogdan Stanaszek

Dokończenie na stronie 6
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mineralne.
 Pod koniec sesji wszyscy uczestnicy 
zostali obdarowani torbami z nadrukiem; 
herb brzostecki z napisem 640-lecie lokacji 
miejskiej Brzostek 1367-2007, a w niej 
trzy książeczki pod redakcją ks. Bogdana 
Stanaszka o Brzostku, album „Starych 
fotografii czas” opracowany przez uczniów 
i nauczycieli gimnazjum brzosteckiego, 
„Brzosteckie przepisy kucharskie” wydane 
przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Gminy Brzostek, składankę widokówek 
„Okolice Brzostku” opracowany przez Jó-
zefa Nosala, koszulki z okolicznościowym 
nadrukiem oraz ładnie wykonany herb 
Brzostku. Upominki te i wszystkie koszty 
związane z jubileuszem pokrył Urząd 
Gminy. Na koniec podano smaczny obiad 

przygotowany przez 
kuchnię szkolną w 
Brzostku.
 A t m o s f e r a  w 
tym dniu była nie-
zwykle podniosła 
i uroczysta. Wszy-
scy uczestnicy sesji 
wsłuchiwali się w 
wykłady, rozmo-
wom kuluarowym 
nie było końca, a 
wszystkie pogawęd-
ki kończyły się pyta-
niem, czy Brzostek 
otrzyma ponownie 
status miasta, czego 
wszystkim i sobie 
życzę.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze strony 5

PODZIĘKOWANIE
Szanowni Państwo!

W dniach 17 i 18 czerwca br. zorganizowaliśmy obchody 640-lecia lokacji miejskiej Brzostku. Przygotowanie tej 
imprezy wymagało poświęcenia, pracy i dobrej woli wielu osób, instytucji i firm. Bez nich impreza nie mogła 

by się odbyć.
W szczególny sposób pragnę podziękować:
- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej – pani Marii Przebiędzie wraz z całym gronem pedagogicznym za udostępnienie sal 

szkolnych i przygotowanie całego zaplecza gastronomicznego.
- Dyrektorowi Gimnazjum - pani Urszuli Kobak wraz z całym gronem pedagogicznym za przygotowanie wspaniałej oprawy 

artystycznej,
- młodzieży gimnazjalnej za inscenizacje, tańce, piosenki, wystawy,
Bardzo dziękuję:
- Ks. Bogdanowi Stanaszkowi za pomoc w organizacji sesji naukowej,
- Państwu Annie i Arturowi Majewskim, którzy gościnnie zakwaterowali wykładowcę – prof. Feliksa Kiryka,
- Panu Kazimierzowi Sarnie, który przeznaczył na konsumpcję tradycyjne wyroby swojego Zakładu,
- Towarzystwu Miłośników Ziemi Brzosteckiej za wystawę Brzostek dawniej i dziś; 640-lecie lokacji miejskiej Brzostku,
- Sołtysowi Jerzemu Potrzebie i Radzie Sołeckiej,
- Pracownikom Urzędu Gminy i Centrum Kultury i Czytelnictwa.
 Dziękuję za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów 640-lecia lokacji miejskiej 

Brzostku oraz obecnym na obchodach.
Leszek Bieniek 

Wójt Gminy Brzostek

W ramach realizowanego przez Związek Gmin 
Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle, projektu pn. 

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisło-
ki”, w dniu 29.06.2007r., w siedzibie Związku, 
podpisano kontrakt z konsorcjum firm na realizację 
zadania „Inwestycje w zakresie gospodarki ścieko-
wej w gminie Brzostek”. Jego realizacja obejmuje 
rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Klecie. Wykonawcami będą: Zakład 
Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” z Gorlic oraz 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Sanitarnego „SA-
NITECH” z Rzeszowa.
 Roboty o wartości 4,3 mln zł zostaną rozpoczęte 
w lipcu 2007r. a zakończone w pierwszej połowie 
2008r. Inwestycja będzie współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) 
w wysokości 84% kosztów kwalifikowanych oraz 
środków własnych.
 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ście-
ków umożliwi prawidłowe oczyszczenie ścieków 
zbieranych systemem kanalizacyjnym w gminie 
Brzostek. 

K. M.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kleciach

Od lewej: Jan Kmiecik z-ca MAO, Bożena Guzik - „MODUŁ” Gorlice, 
Wójt Gminy Leszek Bieniek 

Zaproszeni goście
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StaniSław BiałaS

Jakub Szela
Kim był?      (7)

8. PAcyfIKAcjA WsI, ZEsłA-
NIE jAKuBA sZElI cd.

Koordynator w imieniu cesarza na-
woływał do odrabiania pańszczy-

zny, aż do czasu dalszych rozporządzeń. 
Przedstawiciele okolicznych wsi przed-
stawiali swoje argumenty przeciwko 
dworom. Lażański przekonał się, co 
w tej okolicy znaczy Szela i gotów był 
jechać nawet do Smarżowej. Ostatecznie 
Lażański, Breinl i Szela spotkali się w 
Tarnowie 18-go marca 1846 r. Rozmowa 
miała charakter negocjacji. Dostojnik 
lwowski prosił Szelę, a nie rozkazywał, 
w ten sposób uznał smarżowskiego 
chłopa za partnera w rozmowach. Szela 
obiecał, że chłopi podejmą pracę przy 
wiosennych zasiewach, ale nie będzie 
to odrabianie pańszczyzny. Wygląda na 
to, że taka zagrywka była elementem 
taktyki w walce o całkowitą likwidację 
pańszczyzny.
 W obwodzie tarnowskim pacyfikację 
rozpoczęto 14-go kwietnia 1846. Nie 
była ona jednolita, w różnych miejsco-
wościach miała różny przebieg. Kijami 
zmuszano chłopów do posłuszeństwa, 
a bywało, że samo pojawienie się woj-
ska łamało chłopski opór. Pacyfikacji 
Smarżowej i Siedlisk dokonano szybko 
i skutecznie, ale starszy syn Szeli blisko 
miesiąc siedział w areszcie. W Smarżo-
wej została część załogi wojskowej, a 
później w pobliżu domu Szeli ustawiono 
posterunek policji.
 Opór chłopów załamał się, zabrakło 
determinacji i wodza. Wodzem mógł 
być Szela, ale władze austriackie już 
wcześniej usunęły go ze sceny. Na po-
czątku kwietnia Breinl dostał polecenie 
aresztowania Szeli. Jednakże starosta 
tarnowski, w aresztowaniu smarżow-
skiego przywódcy lub jego konflikcie z 
wojskiem przy pacyfikacji, widział nie-
bezpieczeństwo dla siebie. Postanowił 
zneutralizować Szelę bez aresztowania. 
W dniu 15-go kwietnia zaproponował 
Szeli, aby zgodził się na internowanie 
na zasadzie połowicznej swobody. Szela 
przyjął propozycję, a 19-go kwietnia 
oddział wojska austriackiego przybył do 
Smarżowej i aresztował go. Przywódca 
chłopów ze Smarżowej opuścił rodzinną 
wieś, swoich chłopów i wycofał się z 
pola walki w momencie, gdy potrzeb-
ny był lider w dalszym sporze przeciw 
pańszczyźnie.

 Trudno zrozumieć motywację tego 
upartego i zdeterminowanego chłopa. 
Czy załamał się wewnętrznie i stracił 
nadzieję? Czy też wiernie wypełnił 
polecenie Breinla? A może doszedł do 
wniosku, że nowe zadania przerastają 
jego możliwości?
 Breinl twierdził, że Szela dobrowol-
nie stawił się pod nadzór „ponieważ 
odgrażały się nań gminy dookoła 
Smarżowej”. Trudno dać wiarę takim 
twierdzeniom. 
 Smarżowskiego przywódcę umiesz-
czono w koszarach policji w Tarnowie, 
dostawał 10 krajcarów dziennie na 
utrzymanie, mógł chodzić po mieście, 
ale pod dozorem policjanta. Breinl pisał, 
że „utrzymuję go w mniemaniu, że nie 
jest aresztowany”. Nadzór policyjny nie 
był na pewno skuteczny, ale przywódca 
był odizolowany od chłopów, i o to 
chodziło.
 Według starosty internowanie Szeli 
miało trwać kilka tygodni, aby uczynić 
go „nieszkodliwym”. Mijały tygodnie, 
miesiące, później rok i więcej, a Jakub 
siedział w policyjnych koszarach. W 
międzyczasie przeciwko Szeli prowa-
dzono śledztwo – skargę wniósł Henryk 
Bogusz.
 Zdenerwowana żona Salomea napi-
sała list błagalny o wypuszczenie męża 
Jakuba na wolność:
 „W czasie niepokojów przyszło do 
tego, że chłopi w interesie państwa 
postanowili się przeciwstawić buntow-
nikom i właśnie położyli nieograniczone 
zaufanie w mężu podpisanej, Jakubie 
Szeli, który w ten sposób zmuszony 
był podjąć się tej wspólnej sprawy. To 
stało się też przyczyną, że stanął na 
czele chłopów, aby utrzymać spokój i 
porządek! Niestety, te najlepsze zamiary 
wpływu i współdziałania męża zostały 
udaremnione, gdy poszczególne bandy 
odłączyły się i w swoim rozpasaniu na 
własną odpowiedzialność i dla swojej 
korzyści rozpoczęły mord i rabunek ... 
Do domu zagląda rozpacz i nędza, gdy 
nie ma komu gospodarstwem się zająć, a 
ona sama jedna z trojgiem małych dzia-
tek nie może wszystkiemu podołać”.
 Jednak władze cyrkularne oznajmiły, 
że powrót Szeli na wieś jest niemożliwy. 
Nowy starosta tarnowski, Czetsch tak 
pisał:
 „Biorąc całość pod uwagę, byłoby 
nawet wskazane i pożądane, ażeby Sze-
lę i na przyszłość usunąć całkowicie z 

okolicy, w której zażywa tak ogromnego 
miru, a to zarówno w jego własnym 
interesie jak i spokoju publicznego, co 
dałoby się łatwo zrobić, gdyby w do-
brach kameralnych wschodniej części 
państwa przydzielono mu gospodarstwo 
poddańcze, którego obszar równowa-
żyłby odpowiednio obecnie posiadane 
gospodarstwo”.
 Prezydent Izby Narodowej przyznał 
Szeli 30 morgów ziemi na Bukowinie. 
Władze austriackie, w wielkiej tajem-
nicy przed włościanami, wysiedliły 
przywódcę chłopów z rodzinnego kraju, 
lokując go w obcych stronach. Dla chło-
pa była to bardzo surowa kara.
 W dniu 1-go lutego 1848 r. Jakub 
Szela, żona Salomea, córka Katarzyna 
i syn Józef rozpoczęli wędrówkę z 
Tarnowa do osady w pobliżu wsi Glitt, 
blisko miasteczka Sołka na Bukowinie. 
Po prawie trzech tygodniach podróży, 
na wozie zaprzężonym w trzy konie, 
w towarzystwie dragona, rodzina Szeli 
dotarła do celu. Otrzymali 30 morgów 
ziemi, materiały na dom i pożyczkę na 
narzędzia. Lokalne władze administra-
cyjne miały zorganizować niewidoczne 
dozorowanie nowego mieszkańca osied-
la.
 Taki był finał internowania i zesłania 
Jakuba Szeli. Na zesłaniu przebywał do 
końca życia i nigdy już nie odwiedził 
rodzinnych stron.
 Starszy syn Stanisław został na ojco-
wiźnie w Smarżowej i odwiedzał ojca na 
Bukowinie.
 Jakub prosił Stanisława, aby w ra-
mach odwiedzin przywiózł mu najcen-
niejszy dar dla chłopa – chleb, razowy 
chleb ze zboża wyrosłego na ojcowskim 
zagonie. Siadał stary już Jakub koło 
nowego domu, rozwijał zawiniątko z 
bochnem czarnego, smarżowskiego 
chleba. Oglądał i smakował, smakował 
i oglądał, on był wysiedleńcem, a chleb 
gościem. A każda okruszyna pachniała 
mu łanem zboża, sianem z łąki, kwiata-
mi z miedzy, gruszą, co rosła nad brze-
giem, mąką z żarn, które stały w kącie 
sieni i chlebowym piecem w rodzinnym 
domu. Oczy Jakuba oglądały chleb, 
a on słyszał szum potoku Kamienicy, 
granie wiatru na dziole, śpiew ptaków 
w sadzie, klekotanie boćka przy gnieź-
dzie na lipie, przyśpiewki weselne w 
Smarżowej i kolędy w czasie pasterki. I 
widział dom, który sam majstrował, żu-
raw przy studni, wydeptaną ścieżkę ku 
drodze i zaorane pole za stodołą. Oczami 
wyobraźni sięgał do Brzostku, Siedlisk, 
Grudnej i dalej. Jeszcze raz uroczyście 
zawijał i odwijał zawiniątko z chlebem, 
wszystko to czuł, słyszał i widział. 
 Ręce mu drżały, oczy pociły, a on 
wstawał i spozierał w stronę góry, za 
którą zachodziło słońce, gdzie było to, 
o czym chciał zapomnieć. Ale czasem 
trudno jest nie pamiętać. I za każdym 
razem było mu tak samo smutno.

c.d.n.
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Kiedy ponad rok temu w siedliskiej Stra-
ży Pożarnej druhowie interesujący się 

historią jednostki przypomnieli pozostałym, 
że w 2007 roku będzie okrągła rocznica 
100-lecie założenia jednostki, wszystkim 
wydawało się to jeszcze dość odległe, ale 
zgodziliśmy się, że trzeba to uczcić i to 
nie byle jak. Spodziewaliśmy się, że pracy 
będzie dużo i należy się do niej dobrze 
przygotować.
 Przygotowania rzeczywiście wymagały 
wiele wysiłku, ale każdy członek Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Siedliskach-Bogusz 
wyznaczone mu zadania wykonał jak mógł 
najlepiej i 1 lipca 2007 roku mogliśmy uro-
czyście, wspólnie z gośćmi świętować setny 
jubileusz.
 W Kościele Parafialnym odbyła się msza 
święta w intencji strażaków, przemarsz pod 
remizę, powitanie gości przez Prezesa OSP 
Władysława Czyża. Odczytano rys histo-
ryczny jednostki, odznaczono poświęcony 
jeszcze przed wojną sztandar i strażaków, 
w pamiątkową tablicę wbito gwoździe. Na 
scenie wystąpiła młodzież ze szkoły w Sied-
liskach, a ostatnim punktem uroczystości 
była zabawa taneczna dla wszystkich, która 
trwała do późnej nocy. Rankiem następnego 
dnia jeszcze można było zobaczyć, że nie-
których „bolą nogi” (chyba od tańczenia).
 W czasie uroczystości przedstawiono też 
po raz pierwszy, nowo zakupione samocho-
dy Renault, które mają zastąpić używanego 
do tej pory „Żuka” i „Stara”. Strażacy z 
Siedlisk chcą tu szczególnie podziękować 
Wójtowi Gminy Panu Leszkowi Bieńkowi i 
wszystkim radnym Rady Gminy w Brzostku 
za zapewnienie środków na ten cel, a Panu 
Markowi Wojnarowi za zrealizowanie tego 
– wyszukanie, zakup i przywóz.
 Przemawiający w czasie uroczystości wi-
ceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Pan Włady-
sław Tabasz przypomniał znaną maksymę, 
że „tak długo żyje człowiek jak długo żyje 
pamięć o nim”. Nasza uroczystość przy-
pomniała o ludziach, którzy w ciągu  stu 
lat pracowali dla dobra ochotniczej straży. 
Staraniem Wojciecha Gąsiora – strażaka 
OSP w Siedliskach-Bogusz i Franciszka 
Ogrodnika – nauczyciela historii w Zespole 
Szkół w Siedliskach-Bogusz, oraz innych 
osób, powstała też na tę okoliczność książka 
opisująca historię powstania i działalności 
naszej OSP. dzięki której można będzie od-

sto lat Ochotniczej straży Pożarnej w siedliskach-Bogusz
świeżyć wspomnienia i przedłużyć pamięć o 
ludziach, dla których niesienie pomocy było 
zawsze najważniejsze.
 Pragniemy jeszcze raz podziękować 
wszystkim, którzy swoją obecnością i inny-

mi działaniami pomogli nam uświetnić ten 
jubileusz.

Piotr Szczepkowicz 
w imieniu wszystkich strażaków 

z OSP w Siedliskach-Bogusz.

OSP Siedliska-Bogusz przy tablicy pamiątkowej

Poczty sztandarowe podczas Mszy św.

Odznaczenie Sztandaru  Złotym Znakiem Związku Wbijanie gwoździa w tablicę pamiątkową przez Marka Wojnara
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20 maja 2007 roku przy Zespole Szkół 
w Siedliskach Bogusz odbył się IV 

festyn majowy. Impreza rozpoczęła się o 
godzinie 1400 powitaniem  przybyłych go-
ści. Pierwszą - już coroczną - atrakcją były 
zawody młodzieżowych drużyn strażackich 
z terenu Gminy Brzostek. W tym samym 
czasie na młodszych uczestników imprezy 
czekały inne rozrywki m.in: przejażdżka 
kucykiem, tor samochodowy, trampolina 
oraz możliwość zobaczenia panoramy 
Siedlisk z lotu ptaka. Przez cały czas trwania 
festynu uczniowie i nauczyciele zespołu 
prowadzili loterię fantową. Każdy, kto 
zakupił los wygrywał ciekawe i cenne na-
grody, a co najważniejsze, wygrywał każdy 
los! Od początku majówki, obok budynku 
szkoły, odbywały się występy zespołów 
tanecznych, wokalnych, a nauczyciele ze 
szkoły podstawowej prowadzili zabawy dla 
najmłodszych. Około godziny 1600 zostały 
ogłoszone wyniki zawodów strażackich, 
a tuż po tym wydarzeniu rozpoczął się 
trwający ponad godzinę mecz piłki nożnej 
nauczyciele zespołu szkół kontra strażacy, 
który wzbudził zainteresowanie wielu osób. 
Wszyscy goście mieli możliwość, posilenia 
się kiełbaskami z grilla, napojami, a także 
„swojskim jadłem”. Rodzice najmłodszych 

uczniów mogli  za symboliczną złotówkę 
zakupić swoje portrety wykonane przez ich 
pociechy. Po ogłoszeniu ostatecznego wyni-
ku meczu towarzyskiego emocje wszystkich, 
którzy kupili choć jeden los wzrosły. O 
godzinie 1800 nastąpiło losowanie głównych 
nagród loterii fantowej. Spośród 1771 lo-
sów wyłoniono czterech zwycięzców. Mini 
Wieżę wygrała posiadaczka szczęśliwego 
losu z numerem 464 - Patrycja Rakowska 
z Głobikówki, odkurzacz dzięki losowi z 
numerem 486 Mateusz Straciło z Siedlisk-
Bogusz, a Mateusz Galas z losem o numerze 
1737 kuchenkę mikrofalową. Pierwszą, 
najcenniejszą nagrodę, czyli pralkę automa-
tyczną wygrał los z numerem 1259, którego 
właścicielem był Daniel Grzesiakowski z 
Siedlisk-Bogusz. Gratulacje zwycięzcom 
złożyli  Dyrektor Zespołu Szkół Stanisław 
Wojtowicz oraz V-ce Dyrektor Ewa Ziaja. 
Losowanie nagród było ostatnim punktem 
imprezy odbywającej się przy budynku szko-
ły, ponieważ o godzinie 1900 przy Remizie 
OSP rozpoczęła się zabawa taneczna dla 
mieszkańców i licznych gości. 

Wypowiedzi uczestników festynu:
„…uważam tę imprezę za pozytywne wyda-
rzenie, ponieważ przynosi dużo wrażeń, a 
przy tym dużo ko-
rzyści dla szkoły, 
dzięki czemu może 
się ona dodatko-
wo rozbudować i 
rozwijać…”
„…Było fanta-
stycznie,  poza 
tym, że miałam 
tym razem mniej 
s z c z ę ś c i a ,  b o 
wśród  moich 24 
losów nie było 
jednak tej wiel-
k ie j  wygrane j 
tak jak to było 
2 lata temu (mi-
krofalówka służy 
do dziś). Takie 
imprezy powinny 
być organizowane 
zdecydowanie częściej, chociażby nawet z 
połową atrakcji.” p. Krystyna Wójtowicz

 „…Jest to szansa pokazania pracy i 
osiągnięć szkoły na zewnątrz (aktywna 

integracja szkoły 
ze środowiskiem). 
Podobały mi się 
występy artystycz-
ne najmłodszych, 
zawody strażackie 
oraz mecz piłki 
nożnej. Uważam, 
że współpraca na-
uczycieli i stra-
żaków jest bar-
dzo pozytywna.  
Podczas zawo-
dów strażackich 
i meczu bawiłam 
się świetnie. Po-
winno być więcej 
takich zabaw.
„…W dzisiejszych 
czasach to dobra 

forma zdobywania pieniędzy, ale uważam, że 
szkoła powinna zajmować się przede wszyst-
kim  nauczaniem i wychowaniem (chociaż 
przez takie imprezy wychowujemy). Na-
uczyciele powinni uczyć, a nie tylko myśleć 
jak zdobywać pie-
niądze, aby móc 
funkcjonować w 
danym środowi-
sku. Przykro, ale 
takie czasy i taki 
system.
p. Irena Pawlik

 Organizato-
rzy festynu ser-
decznie dziękują 
sponsorom loterii 
fantowej. A byli 
to: 
Apteka „Vita” p. 
Godawska - Brzo-
stek,  „Betex” Sp.j 
Jasło ul. Towaro-
wa p. Jerzy Bąk, 

Firma Handlowo - Usługowa „Wiktor” z 
Dębicy, Delikatesy Centrum – p. Małgorzata 
Drozd - Brzostek, Firma Oponiarska „Sto-

mil” - Dębica, Handel Obwoźny Artykułami 
Spożywczymi p. Renata Drwal - Pogórska 
Wola, Huta Szkła w Jaśle Sp z.o.o. Grupa 
Kapitałowa Krosno, „Igmar” Lesiak-Ramut 
Spółka Jawna Jasło, Kwiaciarnia „Casablan-
ka” - p. Agnieszka Skorupa - Brzostek, 
Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół 
w Siedliskach Bogusz, „Pierożek” p. Maria 
Szelc Krosno, Piekarnia „Dropiński” w 
Pilźnie, PKS Connex Sędziszów, PPHiU 
„Kabanospol” Wielopole Skrzyńskie, Salon 
Kosmetyczny - p. Bożena Kania - Brzostek, 
Sieć Centrum o/Jasło p. Leszek Leja, Sklep 
Ogrodniczy - p. Dariusz Kalina - Brzostek, 
Sklep Spożywczo Przemysłowy p. Andrzej 
Jędrzejczyk – Gorzejowa, Sklep Spożywczo 
Warzywny - p. Lucyna Zięba - Brzostek, 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy p. Ka-
tarzyna Siedlecka - Nawsie Brzosteckie, 
Sklep Wielobranżowy - p. Artur Potrzeba 
- Brzostek, Sklep Wielobranżowy p. Józef 
Jędrzejczyk - Siedliska-Bogusz, Uczniowie 
Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz, V-ce 
Wójt Gminy Brzostek p. Piotr Szczepko-
wicz, Wójt Gminy Brzostek – p. Leszek 
Bieniek, Zakład „Magnezyty” Ropczyce 
S.A, Zakład kowalski - Pan Roman Parat 
- Gorzejowa.

Organizatorzy

„To było w maju…”, czyli IV festyn majowy w siedliskach- Bogusz

O godzinie 1800 nastąpiło losowanie głównych nagród loterii fantowej

Dzięki strażakom imprezę można było ogladać również z góry

Pierwszą atrakcją były zawody młodzieżowych drużyn strażackich
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„...Cóż jednak zrobić ze zdarzeniami, które 
nie mają swego własnego miejsca w czasie, 
ze zdarzeniami, które przyszły za późno, 
gdy już cały czas był rozdany, rozdzielony, 
rozebrany, i teraz zostały niejako na lodzie, 
nie zaszeregowane, zawieszone w powietrzu, 
bezdomne i błędne?
Czyżby czas był za ciasny dla wszystkich zda-
rzeń? Czy może się zdarzyć, aby już wszystkie 
miejsca w czasie były wyprzedane?...”

Bruno Schulz „Genialna epoka”

W życiu ludzkim są różne ważne wyda-
rzenia, rocznice, które pozostają w 

pamięci na całe życie – chrzciny, pierwsza 
komunia święta, ślub, przyjście na świat 
dziecka, czy bardziej współczesne, jak 
święto Matki, Ojca itp. Ale to świętowa-
nie z rodziną i potomkami Marii i Józefa 
Staniszewskich z Brzostku było bardziej 
niezwykłe, wzruszające, a nade wszystko 
inne i do tej pory nieznane w rzeczywistości 
społeczności brzosteckiej. Setna rocznica 
pobytu rodziny Staniszewskich w tym 
właśnie miejscu, na tej posesji rodzinnej 
przy ul. Mysłowskiego, gdzie przed stu laty, 
w małym drewnianym domku „rozgościła” 
się Maria i Józef Staniszewscy, tutaj roz-
poczęli wieść żywot jednej z wielu rodzin 
brzosteckich, zdałoby się powiedzieć takiej 
jak wielu innych, a jednak niezwykły żywot, 
ubarwiony wzlotami, radościami, smutkami, 
trudami dnia codziennego, niezwykłymi 
działaniami na rzecz innych, szlachetnymi 
i godnymi czynami na rzecz naszej miej-
scowości i naszej Ojczyzny. I dziś po stu 
latach tej niezwykłej życiowej pielgrzymki 
potomkowie Dziadków zaprosili i zebrali 
niemal całą rodzinę rozproszoną nie tylko 
po całej Polsce, ale niemalże po całym 
świecie, po to, aby przypomnieć 100-lecie 
posłowania Józefa Staniszewskiego w sejmie 
austriackim, 100-lecie osiedlenia się na tej 
ziemi, którą kochają ponad wszystko i dzię-
kować Opatrzności za łaski bycia i trwania 

przedtem, tu i teraz i na przyszłość. Nie łatwo 
było przygotować taką imprezę. Owiany 
pasją poznawania genealogii rodu Wojciech 
Staniszewski – historyk z zamiłowania – syn 
Włodzimierza, a prawnuk Józefa, rozpoczął 
przed miesiącami zbierać adresy rodzinne. 
Wczytywał się w dokumenty ksiąg parafial-
nych, w rejestry zameldowania w urzędach 
gmin i miast, rozmawiał z bliższą i dalszą 
rodziną, szukał kontaktów zagranicznych 
z Kanadą i USA dokąd wyemigrowali po-
tomkowie Marii i Józefa Staniszewskich. Aż 
wreszcie uzbierał 250 osób z bezpośredniej 
linii rodzinnej pradziadka Józefa.
 I tak rozpoczęły się kontakty listowne, 
telefoniczne, elektroniczne, aż do 2 czerwca, 
kiedy to w sobotę „wstawiło” się 107 osób 
– dzieci, wnuków i prawnuków; to już piąte 
pokolenie wyrosło z rodu Marii i Józefa 
Staniszewskich.
 Sobota, ranek czerwcowy chłodny, po 
wielotygodniowej suszy i upałach nadciąg-
nęło ochłodzenie, a z nim ołowiane chmury 
nadciągały nad Brzostek. Nagle zaczęło obfi-
cie i rzęsiście padać, jakby fala wody spadła 
z nieba, spokojna mocna ulewa. Rolnicy 
odetchnęli z nadzieją na lepsze zbiory, ale u 
Włodzimierza Staniszewskiego na rodzin-
nej posesji dziadków zapanowała trwoga. 
Przygotowywane spotkanie na podwórzu 
było niemożliwe. Przeniesiono stoły, krzesła, 
ławy do dużego magazynu skupu owoców, 
udekorowano kolorowymi balonikami, 
napisami, wykresem drzewa genealogicz-
nego, a rodzina przyjeżdżała na spotkanie 
rodzinne z północy od Gdańska, Szczecina, 
Zielonej Góry, Brzeszcza, Krakowa, Tar-
nowa, z Jasła i okolicznych miejscowości. 
Córka Włodzimierza Wiesława łączyła się 
telefonicznie z USA przekazując życzenia 
najlepsze i najserdeczniejsze całej Rodzinie, 
a i odnaleziona kuzynka Emilia z Kanady po 
córce Zofii Oprządek ze Staniszewskich z 
wielkim rozrzewnieniem kontaktowała się 
telefonicznie. Zapowiadała się niecodzienna 
uroczystość pełna łez radości i szczęścia. 
Nawet niebo wypogodziło się, tylko małe 
chmurki popielate tu i ówdzie wolno posu-
wały się po nim.
 O 17.00 wyruszył pochód samochodowy 

na cmentarz, tam przy mogile założycieli 
rodu Józefa i Marii złożono wiązanki kwia-
tów i w skupieniu zanoszono dziękczynne 
modły. Chyba odwiedzono mogiły Jana i 
Piotra, którzy zginęli w lasku Grabińskim 
koło Iwonicza, zamordowani przez Niem-
ców. Następnie cała rodzina udała się do 
naszego brzosteckiego kościoła na Mszę 
świętą w intencji rodziny. Mszę św. sprawo-
wał ks. Stanisław Zagórski, zanosił modły 
dziękczynne za tych, którzy odeszli do domu 
Pana i błagalne za pokolenia żyjących i 
przyszłych Staniszewskich, a uświetnieniem 
Mszy św. był solowy śpiew pra-prawnuczki 
Iwony Włodarczyk córki Ryszardy i Jana 
Ziomków – śpiewaczki operowej z Krakowa, 
która wykonała utwór „Panis Angelikus” 
Cesara Francka. Niezwykle pięknym głosem 
uświetniła dziękczynną Mszę św. Potem 
zdjęcia przy kościele parafialnym i prze-
marsz na rodzinną posesję, już do odnowio-
nej rzeczywistości. Dom drewniany posła 
Staniszewskiego został sprzedany Józefowi 
Nowickiemu, a w tym samym miejscu Wło-
dzimierz – wnuk – wybudował murowany 
budynek mieszkalny z 1960 r., z tamtych 
czasów stoi budynek gospodarczy, dobudo-
wane magazyny na skupowane owoce, a za 
podwórkiem widnieje zagrodzony plac, na 
którym powstaje stadnina koni. Łzy radości, 
powitania, przedstawiania się nie było końca, 
bo też Maria i Józef mieli siedmioro dzieci, a 
każde z nich też miało wielodzietne rodziny i 
tak dalej, aż do czwartego i piątego pokolenia 
tego rodu.
 Do wszystkich zebranych przemówił 
prawnuk, obecny właściciel posesji, Woj-
ciech Staniszewski, który witając zebranych 
rodaków cytował fragment przemówienia 
posła Jakuba Madeja z Brzysk, kolegi Józefa 
Staniszewskiego – posła. Tak relacjonuje 
poseł Jakub Madej: „My posłowie ludu 
siedzimy w kupie jeden koło drugiego, żeby 
jakby co do cego przysło kupom sie bronili, 
przeciwko Stańcykom i rządzom na nasą 
skodę. Jo siedze na kraju nasego Klubu. Koło 
mnie siedzi Harnek, po tym Staniszewski, 
Siwula, Myjok”. Ów fragment przemówienia 
znajduje się w wiedeńskim Haus-Hof-und 
Staatsarchiw w tece „Galicien”.

Z Brzostku rodem...
100 lat rodziny staniszewskich

Pamiątkowa fotografia rodziny Staniszewskich
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 Poseł Józef Staniszewski po ukończeniu 
szkoły ludowej w Brzostku uczęszczał do 
gimnazjum w Jaśle. Tam mieszkał na stancji 
i żywo przyglądał się działaczom ludowym, 

którzy debatowali nad poprawą życia 
chłopskiego. Tutaj zaprzyjaźnił się z Janem 
Stapińskim jednym z twórców ruchu ludo-
wego i tej przyjaźni był wierny całe życie. Z 
tego ugrupowania z 43. okręgu wyborczego 
20.000 głosów został wybrany posłem w 
latach 1907-1911. Wraz z nim posłowało 
trzech premierów II Rzeczpospolitej: Ignacy 
Daszyński, Jędrzej Moraczewski i Wincenty 
Witos, który to był zaprzyjaźniony z Józefem 
i często na podwórku brzosteckiej posesji 
odbywały się wiece i spotkania z chłopami. 
Poseł Józef był niezwykle pracowitym, 
życzliwym i pogodnym człowiekiem. Nie 
skąpił grosza dla żebraków odwiedzających 
domostwo, a „jadłem” dzielił się z każdym 
robotnikiem rolnym pracującym w jego 
gospodarstwie. Niezwykłym szacunkiem 
obdarzał żonę Marię, która wypiekała mu 
ulubione buchty, ciasta i gomółki, często 
otoczony grupką dzieci opowiadał im po-
wiastki, czy też własne powiedzenia. Jedno 
z nich przekazywane jest już w czwartym 
pokoleniu „jak na świętego Prota jest pogoda 
albo słota, to na świętego Hieronima jest 
dyszcz albo ni ma...”.
 Bardzo uroczyście zasiadali przy świą-
tecznym stole, cała rodzina razem, Maria 
ubrana w długą spódnicę opasaną zapaską, 
na głowie biała haftowana, wykrochmalona 

chusta i ten niezwykły spokój, który ema-
nował od rodziców dawał rodzinie poczucie 
szczęśliwego dzieciństwa.
 Najstarsza Wiktoria wyszła za mąż za 

Antoniego Gromadzkiego, właściciela 
karczmy w Kamienicy Dolnej. Z tego mał-
żeństwa wyrosło czworo dzieci: Stanisław, 
Bolesław, Józef, Stanisława. Obecnie żyje 

tylko Józef.
 Córka Anna została 
wydana za Stanisława 
Kruszynę, najbardziej 
lubianego zięcia przez 
posła Józefa. Z nim to 
odbywał długie dyspu-
ty, a że Stanisław był 
światłym, oczytanym i 
dobrze zorientowanym 
w polityce, było o czym 
rozmawiać. Stanisław 
Kruszyna był działa-
czem komunistycznym, 
w 1940 r. został osa-
dzony w Gross-Rosen 
i tam zamordowany w 
1942 r. przez Niemców. 
Z małżeństwa Anny i 
Stanisława Kruszynów 

pozostały dwie córki: Janina i Krystyna. Po 
Janinie żyje syn Wiesław Lisowski, który 
wraz z żoną Wandą uczestniczył w uroczy-
stości 100-lecia rodziny Staniszewskich. 
 Córka Helena wyszła za mąż za Balasę 
i z tego związku była 
czwórka dzieci: Józef, 
Stanisław, Kazimierz 
i Zofia. Najstarszym 
uczestnikiem spotkania 
był Stanisław Balasa.
 Córka Zofia wyje-
chała w poszukiwaniu 
lepszego życia do Ka-
nady i tam wyszła za 
mąż za Władysława 
Oprządka z Zawadki 
Brzosteckiej. Wielkich 
pieniędzy i majątku nie 
znalazła, bardzo młodo 
zmarł Władysław, a Zo-
fia w smutku i bezradno-
ści pozostała z dwiema 
córkami, Stanisławą i 
Emilią, które wycho-
wywał brat Władysława – Józef Oprządek. 
Zofia młodo zmarła, a dziś żyje tylko córka 
Emilia, która jak twierdzi „chociaż na starość 
poznała rodzinę matki”.
 Jadwiga wyszła za mąż za dużo starsze-

go od siebie młynarza 
z Kleci Józefa Kolbu-
sza. Z tego małżeństwa 
było troje dzieci: Jan, 
Zdzisław i Maria. Obok 
posesji Włodzimierza 
widnieje ładny dom, tu 
właśnie mieszka córka 
Jadwigi Maria Wójcik, 
nauczycielka Zespo-
łu Szkół Rolniczych w 
Kleciach. A jej córka 
Karolina absolwentka 
liceum plastycznego w 
Wiśniczu przygotowa-
ła całą dekorację na tę 
uroczystość.
 Córka Stefania wy-
szła za mąż za Michała 

Buczka z Nawsia Brzosteckiego. Miała dwie 
córki - Kazimierę, która żyje i mieszka w 
Krakowie oraz Izabelę, żonę Eugeniusza 
Kani, która zmarła w 36 roku życia.

 Syn Jan Staniszewski ukończył szkołę 
handlową, służył w 16 pułku piechoty Ziemi 
Tarnowskiej. W 1939 r. w stopniu sierżanta 
brał udział w Kampanii Wrześniowej, w 
bitwie pod Ćwiklicami dostał się do niewoli, 
pracował u bauera w Niemczech skąd w 1941 
r. przyjeżdża na przepustkę na pogrzeb babci 
i już nie wraca do Niemiec. Ukrywa się i 
współpracuje z partyzantami z AK, razem z 
bratem Piotrem działają. Piotr przeznaczony 
był do prowadzenia gospodarstwa ojca. Po 
ukończeniu szkoły pracował razem z ojcem. 
Odbył służbę wojskową w X Pułku Artylerii 
Ciężkiej w Przemyślu, skąd dowództwo 
zwróciło się do ojca Józefa o wyrażenie 
zgody do służby zawodowej, ale ojciec takiej 
zgody nie wyraził. Piotr wrócił do domu i od 
1940 r. współpracował z partyzantką AK. 
20.VI 1944 roku został wraz z Janem za-
aresztowany i osadzony na gestapo w Jaśle. 
Rodzina zgromadziła pieniądze na okup. Z 
pokaźną sumą pieniędzy udały się żony Jana 
i Piotra Zofia i Maria na gestapo w Jaśle, ale 
tam usłyszały odpowiedź, że wszyscy mogą 
wyjść za okup, ale Staniszewscy nie. I tak 
rozpoczęły się ostatnie dni cierpień i życia 
Jana i Piotra Staniszewskich. 24.VI 1944 
r. zostali wywiezieni i rozstrzelani w lasku 
Grabińskim koło Iwonicza. Na wiosnę 1945 

r. dokonano ekshumacji zwłok, gdzie odnale-
ziono kenkartę Jana Karasia z Brzostku. Na 
ekshumację pojechała żona Piotra Maria ze 
Stanisławem, synem Antoniego i Wiktorii 
Gromadzkich. Rozpoznała chusteczkę włas-
noręcznie haftowaną, szelki i buty zelowane 
przez szewca brzosteckiego. Trzy lata temu 
syn Włodzimierz przywiózł garść ziemi z la-
sku Grabińskiego, którą pochował w swoim 
grobowcu. On to właśnie został właścicielem 
posesji rodzinnej. Po Piotrze Staniszewskim 
pozostało troje dzieci: Roman, Włodzimierz 
i Krystyna.
 Rodzina Romana to żona Halina z Szy-
bowiczów, dwoje dzieci: Piotr – technik 
dentystyczny i Bożena Stokłosa – lekarka 
brzostecka z wieloma specjalnościami, a 
nade wszystko z wielkim sercem i miłością 
do drugiego człowieka. Piotr ma jedną cór-
kę, zaś Bożena Stokłosa Bartosza, studenta 
IV roku Akademi Górniczo-Hutniczej oraz 
córkę Karolinę uczennicę I Liceum Ogólno-
kształcącego w Jaśle.
 Krystyna ze Staniszewskich Drzymalska, 
żona architekta Witolda Drzymalskiego oraz 
dwoje dzieci - Ewa Niemiec, której mąż Szy-

Do wszystkich zebranych przemówił prawnuk, obecny 
właściciel posesji, Wojciech Staniszewski

Przy mogile założycieli rodu Józefa i Marii złożono wiązan-
ki kwiatów

Spotkanie odbyło się w dużym magazynie skupu owoców
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mon lekarz chirurg onkolog, podtrzymujący 
rodzinne tradycje poselskie był posłem z 
AWS-u i Bogdan Drzymalski.
 Rodzina Włodzimierza Staniszewskiego 
ożenionego z Danielą Gil oraz troje dzieci: 

Ryszarda Ziomek, Wiesława Czerkies i Woj-
ciech Staniszewski – obecny właściciel po-
sesji Staniszewskich. Córka Ryszarda wraz 
z rodziną mieszka w Krakowie, wykształciła 
trzy córki: Iwonę – studia w Akademii Mu-
zycznej, Annę – studia budowlane, Paulinę 
– studiuje na Akademii Rolniczej.

 Córka Wiesława 
Czerkies mieszka w 
Chicago i tam jej cór-
ka Monika studiuje 
medycynę.
 Syn Wojciech ma-
rzy o dużej stadninie 
koni dla swojego syna 
Piotra, który po nim 
ma być następnym 
spadkobiercą go-
spodarki Staniszew-
skich.
 Z  T r ó j m i a s t a 
przyjechała rodzina 
po Janie Staniszew-
skim: Ryszard z żoną 
Hanną, Jacek z żoną 
Aleksandrą, córką 

Katarzyną i synem Łukaszem, Krystyna 
Gliszczyńska, jej córka Hanna Dąbrowska z 
mężem Konradem i synem Krzysztofem oraz 
Andrzej Gliszczyński z żoną Anną i córką 
Aleksandrą z Okunicy pod Szczecinem.
 Nie sposób wymienić wszystkich z imie-
nia i nazwiska, 107 osób rodziny Staniszew-
skich, to nie mała grupa bliskich sobie osób. 
Razem świętujących, wspominających znane 
chwile, wsłuchujących się w opowieści 
sprzed lat. Oczy pełne szczęścia i miłości, 
radość poznawania przeszłości, zaduma nad 
teraźniejszością i przyszłością. Te i wiele 
innych uczuć mieszało się tego popołudnia, 
wieczoru i później nocy u Staniszewskich.
 „Czyżby czas był za ciasny dla wszyst-
kich zdarzeń” – pewnie za szeroki, bo 
przenosi nas w bezkres wydarzeń odległych, 
przybliża nam tych, których już nie ma i 
zmusza do refleksji nad samym sobą i rela-
cjach z własną rodziną.
 Oby było nam tworzyć tak spójną, pełną 
miłości i poszanowania rodzinę, jak familia 
Staniszewskich.

Zuzanna Rogaladr nauk medycznych Szymon Niemiec były poseł AWS 
(trzeci od lewej)

szczepienia – skuteczna 
metoda zapobiegania 
chorobom zakaźnym

W ramach opieki farmaceutycznej 
chciałabym przybliżyć i przypomnieć 

wiedzę na temat szczepień ochronnych. 
Szczepionka jest to zawiesina żywych bak-
terii lub wirusów, które zostały całkowicie 
lub częściowo pozbawione właściwości 
chorobotwórczych.
Szczepionki mogą być jednoważne (skiero-
wane przeciwko jednemu drobnoustrojowi 
lub jadowi) lub wieloważne (skierowane 
przeciwko kilku drobnoustrojom lub ja-
dom).
Dzielimy je na:
1. Żywe, np. przeciw odrze, śwince, różycz-

ce, ospie, doustne przeciwko polio
2. Nieżywe, np. przeciw wściekliźnie, 

grypie, kleszczowemu zapaleniu mózgu, 
krztuścowi, dżumie, cholerze

3. Zawierające fragmenty komórek, np. prze-
ciwko pneumokokom, meningokokom

4. Anatoksyny, czyli szczepionki oparte 
na jadach bakteryjnych, np. toksojadzie 
tężcowym lub błoniczym.

 Celem szczepienia ochronnego jest wy-
tworzenie swoistej odporności przeciwko 
wirusom, bakteriom i jadom bakteryjnym. 
Zabezpiecza to przed rozwojem choroby 
w razie kontaktu z danym drobnoustrojem 
chorobotwórczym. W Polsce wszystkie 
szczepienia są objęte programem szczepień 
ochronnych zwanym kalendarzem szczepień, 
gdzie znajdujemy informacje o obowiązko-

wych szczepieniach dzieci i młodzieży do 
19 roku życia.
 W ciągu ostatnich kilku lat szczepienia 
ochronne bardzo się rozpowszechniły, a 
stało się to za sprawą szczepień przeciwko 
grypie i wirusowemu zapaleniu wątroby typu 
B (szczepienie na żółtaczkę). Każde szcze-
pienie powinno być poprzedzone wizytą u 
lekarza, rodzice małych dzieci zgłaszają się 
na obowiązkowe szczepienia do pediatry, 
który wyraża zgodę na zaszczepienie dzie-
cka.
 Tylko lekarz jest w stanie określić, czy 
w danej chwili nie ma przeciwwskazań do 
szczepienia i to właśnie lekarz bierze odpo-
wiedzialność za jego przeprowadzenie.
 Większość szczepień opiera się na cyklu 
obejmującym:
- szczepienie podstawowe – jest to szcze-

pienie pierwotne i dawka uzupełniająca, 
zapewnia odporność na kilka lat

- dawki przypominające które podtrzymują 
odporność poszczepienną i są tak samo 
ważne jak szczepienie podstawowe.

 Na szczepienie pierwotne składają się 2 
lub 3 dawki szczepionki podawane w odstę-
pach 4 lub 6 tygodni. Dawkę uzupełniającą 
podaje się w okresie 6-12 miesięcy po 1 
dawce.
Nie wolno skracać odstępu czasu pomiędzy 
szczepieniem bo pogarsza to skuteczność 
szczepienia. 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do 
podania szczepionki są:
- choroby krwi (białaczka, skaza krwotocz-

na)
- nowotwory
- wrodzone niedobory odporności
- wady wrodzone
- reakcje uczuleniowe po poprzednich 

szczepieniach

 Nie należy również podawać szczepio-
nek:
- w czasie trwania ostrych chorób zakaź-

nych i rekonwalescencji
- w czasie trwania wszystkich innych 

ostrych chorób
- w czasie stosowania autoszczepionek
- w zaostrzeniach przewlekłych układu 

krążenia, np. astma

 Nie są natomiast przeciwwskazaniem do 
szczepienia proste infekcje przebiegające 
bez temperatury. Należy pamiętać, że żadna 
szczepionka nie daje pełnej odporności na 
zachorowania, zawsze jednak łagodzi obja-
wy i skraca czas trwania w razie wystąpienia 
choroby. 
 Szczepionki wymagają przechowywania 
w temp. 2-8° C. Dlatego podczas transportu 
do domu powinno się je przechowywać w 
opakowaniu termoizolacyjnym lub termosie. 
Jeżeli szczepionka ma być przechowywana 
w domu kilka dni wkłada się ją do lodówki. 
Odczynem poszczepiennym może być np. 
obrzęk, zaczerwienienie, stwardnienie i 
bolesność w miejscu podania oraz gorączka, 
osłabienie, bóle głowy, złe samopoczucie, 
dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Objawy te 
mogą wystąpić do 48 godzin od szczepienia 
i zwykle szybko mijają. Najgroźniejszym 
odczynem poszczepiennym jest wstrząs ana-
filaktyczny, dlatego właśnie lekarz powinien 
być obecny przy podawaniu szczepienia.
 W Polsce wprowadzono obowiązkowe 
szczepienia dzieci przeciwko:
1. Gruźlicy
2. Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
3. Krztuścowi
4. Tężcowi
5. Błonicy
6. Porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis)
7. Odrze
8. Zapaleniu ślinianek (śwince, różyczce)

 Szczepienia te mają zapobiec zachorowa-
niom na ostre choroby wieku dziecięcego.
 Przestrzegajmy więc kalendarza szcze-
pień ochronnych i bądźmy w stałym kon-
takcie z lekarzem prowadzącym szczepienia 
naszych pociech.

Dużo zdrowia
mgr Krystyna Godawska

Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”
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W dniu 27 czerwca 2007 r. Rada Gminy Brzostek obra-
dowała po raz siódmy w bieżącej kadencji. Obradom 

przewodniczyła Zofia Skórska – przewodnicząca Rady. Na 
początku sesji Wójt Gminy Leszek Bieniek przedstawił in-
formację z realizacji uchwał Rady Gminy. W okresie objętym 
sprawozdaniem podjęto następujące działania: Zarządzeniem 
Nr 24/07 Wójta Gminy Brzostek z dnia 27 kwietnia br. wpro-
wadzono układ wykonawczy do uchwały Nr VI/37/07 w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok. Uchwałę Nr 
VI/42/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego 
na realizację zadania pod nazwą „Wielofunkcyjne boisko spor-
towe o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem 
przy Zespole Szkół w Siedliskach – Bogusz”, złożono wraz 
z wnioskiem o dofinansowanie budowy boiska sportowego. 
Realizując uchwałę Nr III/17/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie nabycia działki Nr 1183 o pow. 0.08 ha położonej w 
Brzostku, aktem notarialnym Nr 9195/2007 w dniu 25 maja br. 
dokonano przeniesienia własności tej działki na rzecz Gminy 
Brzostek z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze 
krajowej Brzostek – Klecie. Ogłoszono przetarg na sprzedaż 
działek Nr 626/10, 626/11, 626/12 położonych w Nawsiu 
Brzosteckim, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/311/01 z dnia 
26 listopada 2001 r. Realizując uchwałę Nr VI/41/07 z dnia 
27 kwietnia br. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym 
działki Nr 938 położonej w Kamienicy Górnej dokonano jej 
wyceny i ogłoszono przetarg na sprzedaż. Zgodnie z uchwałą 
Nr VI/39/07 z dnia 27 kwietnia br. w sprawie zamiany działek 
Nr 211/1 i 226/3 położonych w Brzostku pod budowę parkingu 
koło GOSiR i regulację drogi gminnej w zamian za działkę Nr 
549, dokonano z właścicielem uzgodnień w sprawie przed-
miotowej zamiany oraz ustalenia wysokości dopłaty.

W dalszej części obrad Rada Gminy Brzostek podjęła uchwały 
w sprawie:
•	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Brzostku za 2006 rok

•	zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok Nr IV/10/2007 
Rady Gminy Brzostek z dnia 22 lutego 2007 roku

•	zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa wodociągu 
we wsi Kamienica Dolna”

•	zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja 
budynku szkoły podstawowej w Brzostku”

•	upoważnienia Wójta Gminy Brzostek do zaciągnięcia zobo-
wiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 
2008 r. na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleciach”

•	zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów

•	powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
•	przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych
•	darowizny działek przeznaczonych pod poszerzenie dróg 

gminnych w Grudnej Dolnej i Przeczycy.
•	sprzedaży w drodze przetargu działki budowlanej położonej 

w Głobikówce
•	sprzedaży wieczystego użytkowania działek Nr 90 i 110/3 

położonych w Brzostku
•	obciążenia służebnością działki Nr 2018/67 położonej w 

Brzostku
•	nabycia działki położonej w Gorzejowej oznaczonej nu-

merem 642 na rzecz Gminy Brzostek, przeznaczonej pod 
budowę drogi gminnej        Ewa Szukała

Taki tytuł nosił grant realizowany od 
stycznia w gimnazjum w Zespole Szkół 

w Nawsiu Brzosteckim. Grant przyznany 
był naszej szkole  przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży w Warszawie ze środ-
ków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności w ramach 
wspólnie prowadzonego 
programu „Równać Szanse 
– 2006”. 
 Podczas pracy uczniowie 
opisywali obiekty religijne, 
została również stworzona 
baza fotograficzna. Podczas 
warsztatów prowadzonych 
w trakcie projektu ucznio-
wie wykonywali zdjęcia  
poszczególnych obiektów 
a następnie dokonywali ich 
obróbki. Dzięki zajęciom 
warsztatowym uczniowie 
zdobyli podstawowe wia-
domości z obsługi aparatu 
fotograficznego. Potrafią 
również dokonać podsta-
wowych operacji takich jak 
przycinanie zdjęcia, zmniej-
szanie jego rozmiarów i 
przygotowanie do publikacji w Internecie. 
Potrafią również przy pomocy programu 
stworzyć mini-portal, w którym można 
zaprezentować efekt swojej pracy. Nauczyli 
się również robić prostą stronę WWW. 
 W ramach warsztatów plastyczno - 
technicznych  uczestnicy zapoznali się z 

architekturą poszczególnych epok. Swoją 
wiedzę i umiejętności zaprezentowali w 
wykonanych albumach. Jako elementy 
dekoracyjne  wykonali kwiaty  z krepiny, 
użyto je  do  ozdabiania  kapliczek. Na pod-

sumowanie zajęć wykonano miniaturowe 
kapliczki .
 Uczestnicy warsztatów dziennikarskich 
zapoznali się z procesem komunikowa-
nia i różnymi sposobami informowania, 
poznali zasady formułowania informacji 
oraz instrukcji jak również cele i rodzaje 

wywiadów. Na poszczególnych zajęciach 
uczestnicy uczyli się przygotowywać tekst 
wywiadu i precyzyjnie przekazywać infor-
macje, poprawnie zredagować treść i tytuł 
artykułu, zrelacjonować wydarzenie czy 
skomentować lekturę. Doskonalili umiejęt-
ność określania cech języka analizowanego 
fragmentu tekstu oraz dostrzegania  i okre-
ślania roli środków językowych w przekazie 
prasowym, poznali kryteria poprawności i 

stylu języka. Poprzez udział 
w zajęciach uczniowie roz-
wijali swoje zainteresowania 
oraz poznawali wiedzę o 
dziedzictwie kulturowym 
swojej małej ojczyzny. 
 Uczniowie, którzy zbierali 
informacje o kapliczkach, 
przyjmowani byli w domach 
bez większych problemów, 
choć czasami zdarzało się, 
że domownicy nie znali do 
końca historii danej kaplicz-
ki, znajdującej się na ich 
posesji.
 Efekty naszej pracy można 
zobaczyć w gminnej biblio-
tece, gdzie przekazaliśmy 
dwa egzemplarze oraz w In-
ternecie pod adresem www.
nawsiegim.republika.pl
 Podczas pracy uczestni-
cy starali się o zebranie 

wszystkich informacji, jednak jeżeli ktoś 
z mieszkańców pragnie dodać jeszcze coś 
ciekawego, jesteśmy tym zainteresowani, 
a nowe informacje umieścimy w wersji 
elektronicznej oraz papierowej.
 

Uczestnicy i realizatorzy grantu

Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne 
w Nawsiu Brzosteckim i Woli Brzosteckiej

Efekty naszej pracy można zobaczyć w gminnej bibliotece,  
gdzie przekazaliśmy dwa albumy

Z prac Rady Gminy
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Przystanek: BRZOSTEK
BĄCZAŁKA KAMIENICA GÓRNA 11:10+, 15:03L, 19:08Fn, 22:58D

BRZOZÓW KROSNO 19:53NnQ

DĘBICA JAWORZE D., PILZNO 7:336D, 8:58Fn

DĘBICA PILZNO
4:52L, 7:51S, 8:22Fn, 9:11F, 10:07Fn, 
11:11N, 12:31S, 12:47L, 14:23S, 14:27S, 
16:08Fn, 16:35Fn, 20:52D

DĘBICA BŁONIE PILZNO 5:47Fn, 6:31Fn

FRYSZTAK 9:55FG

GLIWICE KRAKÓW 8:25PNn

GOGOŁÓW 13:056x, 14:30Fn

GRUDNA GÓRNA 7:49Fn, 13:34S, 15:09Fn

IWONICZ ZDRÓJ KROSNO 13:32P, 15:38PLb

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

JASŁO KOŁACZYCE

5:00Fm, 5:46Ax, 6:06Fm, 6:07F, 6:35An, 
6:45Fm, 7:12S, 7:14An, 7:28F, 7:44Fm, 
8:31An, 9:10An, 9:36VCDJ, 9:48F, 10:14F, 
10:22Fm, 11:01Fm, 11:46F, 12:22F, 
12:32An, 12:46N, 13:11An, 13:13P1L, 
13:43VD, 14:08S, 14:32Fm, 15:11Fm, 
15:17F, 15:36Fm, 16:15Fm, 16:48VLh, 
17:43VLh, 18:07Fm, 19:18PLb, 19:41VCDJ, 
21:11D, 23:24V57

KAMIENICA GÓRNA 17:48Fn

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

KOŁACZYCE 7:28Fn, 13:03S, 14:28Fn

KRAKÓW 6:00PL, 6:45PFn, 8:00PD5, 13:30PNn, 
15:05PNn

KRAKÓW TARNÓW
6:00PL, 6:35VD, 7:25VLh, 7:37PnL, 9:37PN, 
10:40VLh, 12:21NnQ, 13:57PnN, 16:34N, 
17:25V57, 18:52JNn, 18:52PW, 18:52+JNn

KROSNO JASŁO
4:4415w, 5:38PD, 9:11Ax, 10:41Ax, 11:55PFn, 
13:30PL, 17:17PL, 17:39PL, 18:10PD5&, 
18:53PL, 20:10PNn, 23:30PNn

KRYNICA JASŁO 13:34PNn

LESKO JASŁO, KROSNO 9:22N

LUBLIN MIELEC 15:557NgJ

LUBLIN RZESZÓW, KRAŚNIK 10:10PL

ŁÓDŹ KATOWICE 6:49PNn

OPACIONKA 22:55Fm

POLAŃCZYK JASŁO 11:35PW

PRZECZYCA 7:10F, 9:25F, 13:45S

PRZEMYŚL RZESZÓW 14:35PDQ

RYMANÓW ZDRÓJ JASŁO, KROSNO 8:48Fn

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

SANOK JASŁO 10:45PJL, 11:35PJL, 16:15PL, 19:20PN$, 
22:00PNn

SKUROWA 6:40S, 11:50F, 14:45F, 15:50F, 17:35Fm

SMARŻOWA BĄCZAŁKA 6:58L, 11:13Fn6

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

TARNÓW PILZNO 6:15Ax, 7:55Ax, 18:40D

USTRZYKI DOLNE JASŁO 15:00PnL, 17:05PU, 19:00PN5

USTRZYKI GÓRNE JASŁO 4:44PW, 10:45WP

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

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

WOLA BRZOST. II 8:00+, 9:30+, 17:48Fn

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

WYSOWA BESKID JASŁO GORLICE 16:21Nn

ZAKOPANE JASŁO KROŚCIENKO 10:01LP

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

Ważny od 2007. 06. 24

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

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
w  nie kursuje 25 XII, 1 I, 

pon. wielkanocny
x  nie kursuje w sobotę wiel-

kanocną
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14.04.2007
Crasnovia Krasne - Brzostowianka  

1:0 (0:0)
Skład drużyny: Machura Kamil, Rut-
kowski Marek, Wojdyła Karol, Szukała 
Mirosław, Winiarski Piotr, Strączek 
Krzysztof, Ryndak Łukasz, Piekarczyk 
Piotr, Wójcik Dawid, Strączek Grzegorz, 
Krajewski Damian.
21.04.2007

Brzostowianka - Crasnowia Krasne 
0:1 (0:1)

Skład drużyny: Machura Kamil, Rut-
kowski Marek, Wojdyła Karol, Szukała 
Mirosław, Winiarski Piotr, Wojnarowski 
Radosław (46 Szybowicz Piotr, 80 Ćwik 
Piotr), Ryndak Łukasz, Piekarczyk Piotr, 
Wójcik Dawid (46 Strączek Krzysztof, 
80 Strączek Grzegorz), Sokół Krzysztof, 
Krajewski Damian.
28.04.2007
Sawa Sonina - Brzostowianka 3:3 (2:1)
Skład drużyny: Machura Kamil, Pisarek 
Grzegorz, Wojdyła Karol, Szukała Miro-
sław, Winiarski Piotr, Wereszczyński Karol 
(22 Bachara Radosław, 80 Wójcik Kamil), 
Piekarczyk Piotr, Ćwik Piotr (46 Strączek 
Krzysztof), Strączek Grzegorz, Krajewski 
Damian.
Bramki: Ryndak Łukasz (50, 73), Krajew-
ski Damian (30)
5.05.2007

Brzostowianka - Strzelec Frysztak  
1:1 (1:0)

Skład drużyny: Wójcik Wiktor, Rutkow-
ski Marek, Wojdyła Karol (38 Pisarek 
Grzegorz), Szukała Mirosław, Winiarski 
Piotr, Sokół Krzysztof (46 Wójcik Kamil), 
Wójcik Dawid (60 Strączek Krzysztof), 
Piekarczyk Piotr (75 Bachara Radosław), 
Ryndak Łukasz, Strączek Grzegorz, Kra-
jewski Damian.
Bramka: Ryndak Łukasz (37)
12.05.2007

Lechia Sędziszów - Brzostowianka  
4:1 (2:1)

Skład drużyny: Wójcik Wiktor, Strączek 
Krzysztof (83 Wereszczyński Karol), 
Rutkowski Marek, Szukała Mirosław, 
Winiarski Piotr, Wójcik Dawid, Ryndak 
Łukasz, Piekarczyk Piotr, Sokół Krzysztof, 
Strączek Grzegorz (46 Wójcik Kamil, 55 
Pisarek Grzegorz), Krajewski Damian.
Bramka: Ryndak Łukasz (5)

19.05.2007
Brzostowianka - Dynovia Dynów  

3:5 (0:3)
Skład drużyny: Wójcik Wiktor, Woj-
narowski Radosław, Sokół Krzysztof, 
Szukała Mirosław, Winiarski Piotr, Wójcik 
Dawid (55 Pisarek Grzegorz), Ryndak Łu-
kasz, Piekarczyk Piotr (70 Wereszczyński 
Karol), Wójcik Kamil (46 Ćwik Piotr), 
Strączek Krzysztof (46 Bachara Rado-
sław), Krajewski Damian.
Bramki: Krajewski Damian (53, 78, 79)
26.05.2007

Wisłok Wiśniowa - Brzostowianka  
0:5 (0:1)

Skład drużyny: Wójcik Wiktor, Woj-
narowski Radosław, Zyguła Mateusz, 
Szukała Mirosław, Winiarski Piotr, Piekar-
czyk Piotr (86 Pisarek Grzegorz), Ryndak 
Łukasz (87 Bachara Radosław), Sokół 
Krzysztof, Wójcik Dawid (86 Wereszczyń-
ski Karol), Strączek Krzysztof (75 Ćwik 
Piotr), Krajewski Damian.
Bramki: Krajewski Damian (33, 52, 85), 
Sokół Krzysztof (76 - karny), Ryndak 
Łukasz (87)
2.06.2007
Izolator Boguchwała - Brzostowianka 

3:2 (1:0)
Skład drużyny: Wójcik Wiktor, Rut-
kowski Marek, Zyguła Mateusz, Szukała 
Mirosław, Wojdyła Karol, Winiarski 
Piotr, Ćwik Piotr (46 Ryndak Łukasz), 
Piekarczyk Piotr, Sokół Krzysztof Wójcik 
Dawid, Strączek Krzysztof (46 Krajewski 
Damian).
Bramki: Krajewski Damian (80), Zyguła 
Mateusz (85)
2.06.2007

Brzostowianka - Orły Rzeszów  
4:2 (1:1)

Skład drużyny: Wójcik Wiktor, Zyguła 
Mateusz, Wojdyła Karol, Szukała Miro-
sław, Winiarski Piotr, Piekarczyk Piotr, 
Czekaj Rafał, Sokół Krzysztof, Strączek 
Krzysztof (75 Wójcik Dawid), Ryndak 
Łukasz, Krajewski Damian.
Bramki: Krajewski Damian (12,71), 
Sokół Krzysztof (51 - karny), Ryndak 
Łukasz (83)

Tabela sezonu 2006/2007
1 Orły Rzeszów     34  59:26
2 Lechia Sędziszów    29  39:19
3 Strzelec Frysztak    26  35:31
4 Crasnovia Krasne    23  27:37
5 Sawa Sonina     23  27:42
6 Korona Rzeszów    23  30:30
7 Izolator Boguchwała   21  27:40
8 Brzostowianka Brzostek 20  29:32
9 Dynovia Dynów    19  41:41
10 Wisłok Wiśniowa    18  27:41

Klasyfikacja najlep-
szych zawodników

Punkty

M
ecze

M
inuty

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

Ryndak Łukasz
Sokół Krzysztof
Krajeski Damian
Wojdyła Karol
Szukała Mirosław
Strączek Krzysztof
Zyguła Mateusz
Machura Kamil
Piekarczyk Piotr
Winiarski Piotr
Rutkowski Marek
Wojnarowski Radosław
Wereszczyński Bartosz
Czekaj Rafał
Ćwik Piotr
Florek Piotr
Wójcik Dawid
Szybowicz Piotr
Wójcik Wiktor
Strączek Grzegorz
Grzesiakowski Paweł
Czerkies Paweł
Pisarek Grzegorz
Wójcik Kamil
Surdel Seweryn
Bachara Radosław
Wereszczyński Karol

109
89
85
72
61
54
50
48
46
43
39
38
34
28
28
25
22
20
19
16
14
14
6
3
2
2
1

18
16
17
12
17
17
10
10
16
9
10
7
6
6
14
4
14
7
6
5
2
3
6
4
2
4
4

1510
1395
1442
1074
1248
1238
900
900
950
810
785
675
525
416
676
360
613
464
540
296
180
270
231
139
21
131
53

Strzelcy bramek
1
2
3
4
5

Krajewski Damian
Ryndak Łukasz
Sokół Krzysztof
Zyguła Mateusz
Wojnarowski Radosław
Szukała Mirosław
Strączek Krzysztof
Czerkies Paweł

10
8
6
2
1
1
1
1

WyNIKI WIOsNA 2007
KlAsA OKRĘGOWA juNIORÓW

Trener Stanisław Urbański

1. Zryw Dzikowiec 30 71 65-29
2. Ikarus Tuszów Narodowy 30 61 64-27
3. Sokół Kolbuszowa Dolna 30 48 45-34
4. KP Ropczyce 30 46 62-46
5. Wisłok Wiśniowa 30 45 57-44
6. Sokół Malinie 30 44 51-50
7. Start Wola Mielecka 30 43 56-49
8. Strzelec Frysztak 30 42 56-54
9. Dromader Chrząstów 30 41 52-63
10. Jutrzenka Ławnica 30 40 45-54
11. Raniżovia Raniżów 30 38 39-51
12. Brzostowianka Brzostek 30 34 47-59
13. Czarnovia Czarna 30 33 39-39
14. Chemik Pustków 30 28 28-55
15. Smoczanka Mielec 30 27 32-52
16. LKS Żyraków 30 22 32-64

Zakończyły się rozgrywki piłki nożnej V ligi grupy dębickiej 
sezonu 2006/2007. Drużyna LKS Brzostowianka Brzostek 

uplasowała się ostatecznie na dwunastym miejscu, na 16 drużyn 
uczestniczących w rozgrywkach.
 Brzostowianka w rundzie wiosennej zdobyła 12 punktów uzysku-
jąc 3 zwycięstwa i 3 remisy. Zawodnicy naszej drużyny zdobyli na 
wiosnę 16 bramek. Najwięcej trafień zanotowali: Sławomir Stawarz 
- 3, Bartosz Wereszczyński - 3, Rafał Kurcz i Rafał Czekaj po 2.
 Zdobyte punkty pozwoliły na przedłużenie udziału w rozgryw-
kach V ligi na następny sezon. Runda wiosenna była znacznie 
słabsza niż jesień 2006. Jest to efekt znacznych zmian osobowych 
w zespole. Ostatnie wyniki pozwalają mieć nadzieję na lepszą grę 
naszego zespołu w następnej rundzie

Edward Betlej

V liga piłki nożnej  
na mecie

Tabela sezonu 2006/2007

Bardzo tanio sprzedam samochód OPEL CORSA rok 1993
tel. 014 6836028
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ROZWIĄZANIE: 
lipiec 2007

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia
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krzyżówka z nagrodĄ

Poziomo:
1) Sprzedaje gazety; 5) Nikłe światło, płomyk; 11) Aatakuje je 
angina; 12) Udomowiony bawół z Indii i Birmy; 13) Szewskie 
narzędzie; 14) Ekspedientka; 16) Egzamin z możliwością 
wyboru odpowiedzi; 18) Bogini zwycięstwa; 21) Wywraca-
nie koziołków; 28) Przerzucenie piłki ponad przeciwnikiem; 
30) Astronom amerykański (1882-1973), odkrył gwiazdy 
zmienne; 31) Mądrość z bajki; 32) Jaszczurka podobna do 
węża; 34) Wrażliwość na ból; 35) Zawód Janusza Gajosa; 
36) Odmierza wodę.
Pionowo:
1) Olbrzym; 2) Liczba nic nie znacząca; 3) Żywemu nie 
przepuści; 4) Lasy w Tatrach; 6) Do ubijania asfaltu; 7) 12 
sztuk; 8) Może być Samara; 9) Płynny składnik krwi, pla-
zma; 10) Skaza na honorze; 14) Odgłos młotka; 15) Delfiny 
z dorzecza Amazonki; 17) Film Spielberga z 1982 roku;  

19) Symbol chemiczny kryptonu; 20) Owalna figura;  
22) Część lunety; 23) Fizyk niem., badał prąd elektryczny; 
24) Pasza; 25) Nie pasuje do karety; 26) Miasto w Belgii; 
27) Robi pasy i uprzęże; 29) Mało ważna rzecz; 30) Wódz 
Izraelitów, następca Mojżesza; 33) Powieść Dariusza Bitnera; 
34) Książka małego formatu.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego niżej do-
starczone do dnia 5 sierpnia 2007 r. do Centrum Kultury i 
Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody 
książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: KAMIE-
NICA GÓRNA.
Nagrodę książkową wylosowała DANUTA OGRODNIK  
z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzost-
ku.                      J. Nosal

- Jest ojciec?
- Jest - odpowiada szeptem dziecko.
- To poproś go.
- Nie mogę - szepcze dziecko.
- Dlaczego?
- Bo jest zajęty - szepcze dalej.
- A mama jest?
- Jest.
- To poproś mamę.
- Nie mogę. Też jest zajęta.

- A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze 
ktoś w domu?
- Tak, policja - potwierdza nadal szep-
tem maluch.
- No to poproś pana policjanta.
- Nie mogę, jest zajęty.
- Czy jeszcze ktoś jest w domu?
- Straż pożarna, ale pan strażak też jest 
zajęty.
- Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy 
robią u was w domu?
- Szukają.
- Kogo?
- Mnie...

		
Przychodzi bezrobotny robotnik na 
budowę szukać pracy. Idzie do majstra, 

a ten pyta: 
- Co może pan robić? 
- Mogę kopać - odpowiada bezrobot-
ny. 
- A co jeszcze może pan robić? 
- Mogę nie kopać...

		
- Panie doktorze, do której pan dzisiaj 
przyjmuje? - pyta pacjent. 
- Do lewej, do lewej... - odpowiada le-
karz wskazując lewą kieszeń fartucha.

		
- A te meble to hebanowe? 
- Nie chyba, a na pewno nowe - wczoraj 
przyjechały od producenta.
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Prywatny Gabinet Lekarski ULTRAMED
oferuje badania:

•	ECHO serca dorosłych i dzieci (szmery serca, cho-
roba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, arytmie, przed 
operacjami)

•	USG jamy brzusznej i układu moczowego (ocena 
wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, inne)

•	USG szyi i tarczycy
•	USG piersi
•	PRZEPŁYWY:

- w tętnicach szyjnych (ocena miażdżycy, zawroty 
głowy, zasłabnięcia, badania po udarach, przed 
zabiegami kardiologicznymi)

- w tętnicach kończyn dolnych (ocena miażdżycy, 
bóle nóg przy chodzeniu)

- w żyłach kończyn dolnych (żylaki, obrzęki, ciężkie 
nogi)

Badania wykonywane są w budynku  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzostku.

Rejestracja tel.: 014 6830472

- ceny badań 45-60 zł.
- dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Brzostku  oraz  

Smarżowej posiadających skierowanie od lekarza ro-
dzinnego badania USG jamy brzusznej wykonywane 
są bez dodatkowych opłat

- badający posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego

zapraszam,
lek. Marcin Gajewski

Badania wykonywane są również w Dębicy  
tel. 014 676-35-71

W dniu 24 czerwca br. przy pięknej pogodzie na stadionie w Brzostku 
odbył się piknik rodzinny pn „Bezpieczne wakacje –Brzostek 

2007r.” Impreza integracyjna była finansowana ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem – Oddział w Rzeszowie.
 Tematyka imprezy nawiązywała do bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży w czasie nadchodzących wakacji. Wszystkie konkursy, pokazy i 
pogadanki z udziałem Straży Pożarnej z Brzostku i Nawsia Brzosteckie-
go, Policji z Dębicy i Brzostku oraz ratowników medycznych i wozów 
transportu medycznego Pana Sebastiana Radzika z Dębicy nawiązywały 
do profilaktyki zapobiegania wypadkom z udziałem dzieci i młodzieży w 
czasie zabawy i wypoczynku wakacyjnego. Wszyscy mogli skorzystać 
z bezpłatnych atrakcji przygotowanych przez organizatorów tj. dmucha-
nego placu zabaw, kolejki kołowej która kursowała po Brzostku, prze-
jażdżek na kucykach Pana Stanisława Falarza, ponadto wolontariuszki 
w wyznaczonych stanowiskach pod parasolami malowały paznokcie i 
robiły fryzurki oraz tatuaże dzieciom, można było zrobić sobie korale z 
kolorowego makaronu oraz pokolorować przygotowane rysunki wozów 
strażackich i policyjnych. 
 Wszyscy biorący udział w konkursach oraz występujący na scenie 
(Warsztaty Terapii Zajęciowej z Brzostku i Dębicy, zespół taneczny 
ze szkoły z Nawsia Brzosteckiego oraz Sara Dziedzic z Brzostku) 
otrzymali upominki. Piknik zakończył się losowaniem atrakcyjnych 
nagród w bezpłatnej loterii (pawilonu ogrodowego, basenu, stolików i 
krzeseł plastikowych, koca, foteli do pływania na wodzie, piłek, dresów, 
pontonu, paletek...) Nagrodami pocieszenia było 40 kolorowych piłek, 
które zostały rzucone ze sceny.
 Zarząd Koła Terenowego TWK w Brzostku dziękuje serdecznie 
wszystkim Wolontariuszom, którzy pomogli w przygotowaniu i spraw-
nym prowadzeniu pikniku, sponsorom dziękujemy za ufundowanie na-
gród w loterii „Bezpieczne wakacje – Brzostek 2007 r.”, Panu Józefowi 
Nosalowi dziękujemy za przygotowanie dokumentacji fotograficznej z 
pikniku.
Lista sponsorów:
- Bank Spółdzielczy Rzemiosła z Brzostku
- Betoniarnia MARBET – Pani Maria Grzesiakowska
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Brzostku
- Firma komputerowa Brian Soft z Brzostku
- Firma Zaopatrzenia Rolnictwa, Ogrodnictwa i Rzemiosła Pan Dariusz 

Kalina
- Hurtownia w Kleciach – Małgorzata Staniszewska
- Ludowy Klub Sportowy Brzostowianka - Sekcja Tenisa Stołowego 

i Piłki Nożnej

Piknik rodzinny „Bezpieczne 
wakacje – Brzostek 2007 r.”

Na grzyby, na grzyby!

„Prędzej spotkasz w lesie dzika,
Niż takiego borowika.”

Takiego oto „olbrzyma” wytropił pan Andrzej Kobak – leśniczy w 
lasach Woli Brzosteckiej. Okaz o obwodzie kapelusza 92 cm i wadze 

1,20 kg został znaleziony 25 czerwca br. Gratulujemy!
 Ciekawe czy znajdzie się ktoś, kto pobije ten rekord?

Fot. P. Batycki
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- Pracownicy Urzędu Gminy w Brzostku
- Przewodnicząca Rady Gminy w Brzostku Pani Zofia Skórska
- Wójt Gminy Brzostek

Lista Wolontariuszy: Jolanta Żygłowicz, Maria Myszkowska, Sła-
womir Myszkowski, Katarzyna Furman, Anna Furman, Barbara 
Drechny, Róża Drechny, Urszula Strojek, Katarzyna Strojek, Marta 
Strojek, Natalia Baranowska, Karolina Kawalec, Anna Jantoń, 
Katarzyna Żygłowicz, Monika Kolbusz, Ewelina Grygiel, Paulina 
Pisarek, Karolina Pruchnik, Joanna Wilk, Sylwia Wójcik, Katarzyna 
Fryc, Grzegorz Kudłacz, Edyta Stawarz, Dawid Żołądź, Sławomir 
Piękoś, Agnieszka Michalik, Wirdzinia Kobak, Sylwia Szczeklik, 
Małgorzata Michalik, Janusz Wójcik, Halina i Józef Furman, Bar-
bara Zięba, Marta Czech, Marek i Lucyna Pruchnik, Jan Król, Ewa 
Szukała, Marta Czech, Krystyna Drechny, Grzegorz Kolbusz.
 Dzieciom i młodzieży życzymy słonecznych, udanych i bezpiecz-
nych wakacji.

Prezes Koła Terenowego TWK w Brzostku M. Kolbusz
Fot. J. Nosal

Nagrodami pocieszenia było 40 kolorowych piłek, które zostały 
rzucone ze sceny

Piknik zakończył się losowaniem atrakcyjnych nagród  
w bezpłatnej loterii

Wielką atrakcją była też kolejka kołowa, która kursowała po 
Brzostku

Najmłodsi chętnie fotografowali się z sympatycznym smokiem 
Decusiem

Wszyscy mogli skorzystać z bezpłatnych atrakcji przygotowa-
nych przez organizatorów

Na scenie występowali m.in. uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Brzostku

Wszyscy biorący udział w konkursach otrzymywali upominki
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VII OGÓlNOPOlsKI sPłyW KAjAKOWy

W dniach 29–30 czerwca br. 
odbył się siódmy ogólnopol-

ski spływ kajakowy rzeką Wisłoką. 
Tradycyjnie spływ podzielony był na 
dwa etapy: I etap: Brzostek-Pilzno, 
II etap: Pilzno-Kozłów k/ Dębicy. W 
tym roku w imprezie wzięło udział 
121 osób w tym kajakarze z Węgier, 
Ukrainy, USA. Z Polski uczestnicy 
spływu przybyli m.in. z: Kozłowa, 
Dębicy, Pilzna, Rzeszowa, Krakowa. 
Gminę Brzostek reprezentowało 
dwóch kajakarzy: Piotr Sieńkowski 
i Sebastian Szarek. Fachową opiekę 
na wodzie zapewnili: komandor 
spływu – pan Krzysztof Racułt, 
sędzia główny – pan Jerzy Słoboda 
oraz trzech ratowników WOPR.
 W dniu 30 czerwca tj. w drugi 
dzień spływu kajakowego w Kozło-
wie w konkurencji pływanie na byle 
czym naszą gminę reprezentowali: 
Wojciech Gąsior i Kazimierz Andre-
asik. Nasi zawodnicy zajęli trzecie 
miejsce. 
 Honorowy patronat nad spływem 
kajakowym pełnił V-ce Minister 
Rozwoju Regionalnego – Włady-
sław Ortyl, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego – Zygmunt Chole-
wiński, patronat medialny: Obser-
wator Lokalny, Ziemia Dębicka, 
Gazeta Krakowska, Nowiny, Radio 
Rzeszów, Małopolska Telewizja 
Kablowa.
 Spływ jest wspólną inicjatywą 
Gminy Brzostek, Jodłowa, Żyraków, 
Miasta i Gminy Pilzna, Miasta i 
Gminy Dębica, Starostwa Powiato-
wego w Dębicy. Impreza ma na celu 
promocję powiatu dębickiego.

M.Cz.
Fot. J. Nosal

W tym roku w imprezie wzięło udział 121 osób, w tym kajakarze z Węgier, Ukrainy i USA

Gminę Brzostek reprezentowali Piotr Sień-
kowski i Sebastian Szarek

Nagrodę najmłodszej uczestniczce wręczył 
Wójt Gminy Leszek Bieniek

W konkurencji pływanie na byle czym naszą gminę reprezento-
wali Wojciech Gąsior i Kazimierz Andreasik

W uroczystości otwarcia wzięli udział wójtowie, burmistrzowie 
i Starosta Powiatu Dębickiego


