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tablica informacyjna wsi
zasoby własne Joanny Duszkiewicz       

Mam ogromny zaszczyt przedstawić Państwu biuletyn „Nasz Chrząstów”, traktujący o 
naszej małej ojczyźnie. Został on napisany w formie krótkich artykułów okraszonych licz-
nymi zdjęciami. Zawiera opisy obiektów znajdujących się we wsi, fotografie miejsc, które 
warto zobaczyć, a także wywiady z ludźmi, którzy mają ciekawe pasje.  

Wielu mieszkańców Chrząstowa - zarówno rodowitych, jak i osiedlających się - nie zna 
historii swojej wioski czy obiektów znajdujących się w niej. Wiele osób nie wie, że nieopo-
dal „za płotem” mieszka ktoś, kto ma niesamowitą pasję. Owa publikacja te wszystkie 
kwestie przybliża. Śmiało można ją nazwać swoistym przewodnikiem po Chrząstowie. 

Jesienią obchodzić będziemy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tym 
bardziej miło mi zaprezentować Państwu skrawek naszego dziedzictwa narodowego, bo 
przecież Chrząstów dla nas mieszkańców to taka nasza mała ojczyzna. 

Pismo powstało z inicjatywy Stowarzyszenia "NASZA IDEA" - organizacji, którą utwo-
rzyłam wraz z grupką przyjaciół. Mam zaszczyt być jej przedstawicielką i zajmować się 
tym, co można określić jednym słowem „pisaniem”. A pozycja, którą właśnie trzymacie 
Państwo w swoich rękach jest pierwszą moją aktywnością w ramach nowej funkcji. Mam 
nadzieję, że wraz z grupą będziemy mogli zaproponować Państwu jeszcze dużo innych, 
ciekawych propozycji.  

tymczasem życzę miłej lektury o naszej małej ojczyźnie!  

autorka artykułów
Przedstawicielka Stowarzyszenia „NaSZa IdEa" 

Joanna duszkiewicz

Projekt współfinansowany 
ze środków Urzędu Gminy Mielec
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ZacZnijmy 
od 
początku...
 PołożENIE
Chrząstów położony jest w pół-

nocno - zachodniej części wojewódz-
twa podkarpackiego, w powiecie 
mieleckim, w gminie Mielec, na pra-
wym brzegu Wisłoki (w jej dolnym 
biegu).  W latach 1975–1998 admi-
nistracyjnie należał do wojewódz-
twa rzeszowskiego. Usytuowany jest 
na wysokości 170 m n.p.m. i obej-
muje obszar 721 ha. Rozciąga się 
na długości ok. 4,5 km.  Od strony 
północnej graniczy z  Brzyściem, od 
wschodu z Chorzelowem i Maliniem, 
od południa ze Złotnikami, nato-
miast od strony zachodniej przez 
Wisłokę z Orłowem i Wolą Pławską. 
Położony jest w sąsiedztwie takich 
miast jak: Mielec (ok. 7km), Prze-
cław (ok. 20km), Baranów  Sando-
mierski (ok. 22km), Połaniec (ok. 11 
km). 

ryS hIStorycZNy 
Pierwsza wzmianka o Chrząsto-

wie pochodzi z 1470 r., kiedy to Jan 
Długosz pisał o gościńcu biegnącym 
z Mielca przez Chrząstów do Gawłu-
szowic. Wieś od początku istnie-
nia wchodziła w skład tzw. klucza 
mieleckiego, którego właścicielami 
byli kolejni Mieleccy. Od 1528 roku 
Chrząstów był własnością Stanisła-
wa Mieleckiego, natomiast po jego 
śmierci synowie rozdzielili między 
siebie dobra po ojcu. Prawdopo-
dobnie miedzy 1618 r. a 1620 r. ta 
część dóbr mieleckich z Chrząsto-
wem została zakupiona przez Zbi-
gniewa Ossolińskiego. Następnie 

wieś była dzierżawiona przez pod-
sędka ziemskiego sandomierskiego 
Pruszyńskiego. Od roku 1728 nato-
miast znajdowała się w rękach Tar-
nowskich z Dzikowa. Po I rozbiorze 
Polski Chrząstów znalazł się pod 
zaborem austriackim, natomiast III 
rozbiór zapoczątkował okres długiej 
niewoli. Początek XIX w. to dodatko-
wo czas, kiedy wieś dotknęły klęski 
żywiołowe. W latach 1812 i 1813 
Chrząstów i okoliczne wioski zosta-
ły dotknięte powodziami, natomiast 
latem 1831 r. ludność zdziesiątko-
wana została przez cholerę. Gdy 
wybuchło powstanie styczniowe 
(1863 r.) w Chrząstowie został zor-
ganizowany oddział powstańczy, 
który miał pomóc powstańcom z 
Królestwa Polskiego. Dołączył on 
do innych ochotniczych oddziałów 
i ruszył do Szczucina. Dowództwo 
nad 300- osobową grupą ochotni-
ków objął tam mjr Edward Duna-
jewski. Jednak po przekroczeniu 
Wisły oddział został rozbity przez 
Rosjan. Podczas I wojny światowej 
wieś przeżyła dwie inwazje rosyj-
skie w 1914 i 1915 roku. Działania 
wojenne i przemarsze wojsk spowo-
dowały duże straty wśród ludności i 
mienia.  Dopiero w listopadzie 1918 
r. ostatni żołnierze austriaccy opu-
ścili Chrząstów i w końcu nadeszła 
długo oczekiwana niepodległość. W 
okresie międzywojennym Chrząstów 
powoli odbudował się ze zniszczeń 
wojennych. Trudna sytuacja mate-
rialna i brak pracy były powodem 
wyjazdu  wielu mieszkańców  na 

emigrację, głównie do USA. Dopiero 
w 1937 r. wielu z nich znalazło pra-
cę w Zakładach Lotniczych w Mielcu. 

Niestety niedługo potem wybu-
chła II wojna światowa. W Chrząsto-
wie i okolicznych wsiach działały 
wówczas grupy dywersyjne Armii 
Krajowej (AK) i Batalionów Chłop-
skich (BCh). Jedna z grup AK dowo-
dzona przez Romana Krępę (ps.”-
Żubr”) w czerwcu 1943 r. uwolniła 
młodzież ujętą w Chrząstowie na 
przymusowe roboty do Niemiec i 
wymierzyła żandarmom karę chło-
sty. W historii miejscowości tragicz-
nie zapisała się data 15 lipca 1944 
r. Tego dnia oddział partyzantów 
przeprawiał się przez wieś. Natknął 
się wówczas na 2 żandarmów nie-
mieckich. Jednego zastrzelono, a 
drugi zdołał uciec. Zaalarmowani 
Niemcy otoczyli wieś i wyprowadzili 
ok. 300 mężczyzn, aby ich rozstrze-
lać na lotnisku. W trakcie pacyfikacji 
wsi Niemcy zastrzelili 4 osoby:   Wł. 
Ciejkę, J. Duszkiewicza, H. Miłoś 
oraz H. Milaś. Dwóch partyzantów 
odpowiedzialnych za śmierć żandar-
ma zostało złapanych w sąsiedniej 
wsi. Niemcy zawiadomili dowódz-
two na lotnisku, po czym wszyscy 
zakładnicy zostali zwolnieni. 

Straty ludnościowe chrząstowa 
w czasie II wojny światowej: 

- polegli we wrześniu 1939 r.: 
Tadeusz Duszkiewicz, Józef Ortyl 

- zamordowani w miejscach 
kaźni: Kazimierz Burczak - płk WP, 
dowódca 1pp Leg. w 1939 r., zamor-
dowany przez Sowietów w kwietniu 
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w trzydziestą rocznicę 
pacyfikacji chrząstowa przez 
hitlerowców, mieszkańcy 
wsi ufundowali pamiątkową 
tablicę ku czci ofiar 
z 15 lipca 1944 roku. 
Początkowo zawisła ona 
w murowanej kapliczce 
(na chrząstówku), a następnie 
została przeniesiona do 
tutejszej kaplicy, gdzie jest 
po dzień dzisiejszy. 

1940 r. w Katyniu; Bronisław Krem-
pa – aspirant PP, komendant poste-
runku w Schódnicy, zamordowany 
przez Sowietów w kwietniu 1940 r. 
– Ostaszków –Miednoje

- zastrzeleni w 1944 r.: Wł. Ciej-
ka; J. Duszkiewicz; H. Miłoś; H. Mi-
laś. 

Chrząstów  ostatecznie został 
wyzwolony 6 sierpnia 1944 r. w 
wyniku ofensywy Armii Czerwonej 
i Wojska Polskiego. Lata powojenne 
to okres dynamicznego rozwoju wsi. 
Znikały strzechy, przeprowadzono 
elektryfikację wsi, położono drogę 
asfaltową, powstawały budynki i 
konstrukcje użyteczności publicznej. 

wSPółcZESNość
Obecnie Chrząstów  liczy ok. 700 

mieszkańców, którzy zamieszkują 
powierzchnię 721 ha. Teren ten jest 
typowo równinny i charakteryzuje 
się dobrymi glebami (mady, rędzi-

ny) co sprzyja rozwojowi rolnictwa. 
Niestety coraz mniej mieszkańców 
zajmuje się nim zawodowo. Aktual-
nie we wsi można wskazać jedynie 
dwóch gospodarzy, którzy posiadają 
większą ilość hektarów i czynnie je 
uprawiają: Ryszarda Kordysia i An-
drzeja Gawrysia. Reszta to małe po-
letka, gdzie na potrzeby danej rodzi-
ny sadzone są przeważnie warzywa 
i trochę zboża. W wielu miejscach 
można zauważyć też rozległe łąki. 
Zdecydowana większość mieszkań-
ców wybiera pracę w pobliskich za-
kładach przemysłowych (głównie w 

Stacja uzdatniania wody Chorzelów - Chrząstów. 

Mielcu) lub zakłada własne przed-
siębiorstwa. Obecnie pod adresem 
Chrząstów zarejestrowanych jest 33 
firmy (stan na luty 2018 r., źródło: 
CEIDG). 

Na terenie wsi znajduje się ka-
plica pod wezwaniem Dobrego Pa-
sterza (należąca do parafii chorze-
lowskiej), dom strażaka, szkoła (a w 
niej siedziba Izby Regionalnej oraz 
gabinet rehabilitacyjny), stadion 
Dromadera Chrząstów, młyn oraz 2 
sklepy spożywczo - przemysłowe. W 
Chrząstowie jest jedno z ujęć wody 
dla Gminy Mielec.

rEPrEZENtaNcI wSI w Strukturach SamorZądowych: 
radny Gminy mielec: Ryszard Kordyś

Sołtys wsi: Ryszard Szostak  

rada sołecka: Ciejka Patryk, Duszkiewicz Krystyna, 
Gawryś Andrzej, Kilian Józef, Pyź Józef, Pyź Paweł, 

Sałek Andrzej, Walas Kazimierz, Wieczerzak Krzysztof.
             

Chrząstów jest jednym z 13 sołectw 
wchodzących w skład Gminy Mielec. 

ryszard Szostak
sołtys Chrząstowa 
od maja 2017 r.  

(Fot. Ryszard Szostak fb.)
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PowIErZchNIa SołEctw GmINy mIElEc 
SołEctwo PowIErZchNIa (ha)
Boża Wola 220
Chorzelów 876
chrząstów 721
Goleszów 701
Książnice 518

Podleszany 1 386
Rydzów 453

Rzędzianowice 1 254
Szydłowiec 3 826

Trześń 479
Wola Chorzelowska 369

Wola Mielecka 985
Złotniki 477

Gmina ogółem 12 266 

liczba ludności w sołectwach Gminy mielec w latach 2012-2015 
SołEctwo 2012 2013 2014 2015
Boża Wola 126 129 131 128
Chorzelów 2 770 2 766 2 785 2 771
chrząstów 687 702 700 706
Goleszów 417 419 423 426
Książnice 604 597 593 590

Podleszany 1 726 1 718 1 742 1 771
Rydzów 351 356 352 351

Rzędzianowice 1 380 1 394 1 389 1 383
Szydłowiec 145 149 153 155

Trześń 1 361 1 367 1 359 1 351
Wola Chorzelowska 382 389 404 418

Wola Mielecka 2 025 2 061 2 073 2 087
Złotniki 939 954 983 997

Gmina ogółem 12 913 13 001 13 087 13 134

Zestawienie form użytkowania gruntów w sołectwach Gminy mielec (użytki w ha) 

SołEctwo GruNty Sady łąkI PaStwISka laSy I GruNty 
lEśNE PoZoStałE

Boża Wola 164 13 10 20 13
Chorzelów 596 17 3 20 100 140
chrząstów 566 6 2 34 43 70
Goleszów 324 7 36 302 32
Książnice 393 2 15 47 11 50

Podleszany 663 23 47 60 510 83
Rydzów 192 11 35 180 35

Rzędzianowice 915 4 111 47 37 140
Szydłowiec 39 76 28 3 654 30

Trześń 223 1 28 18 159 50
Wola Chorzelowska 101 1 119 22 80 46

Wola Mielecka 645 18 48 128 25 121
Złotniki 348 11 1 36 23 58

Gmina ogółem 5 169 83 481 521 5 144 868
Gmina ogółem 12 266

Jak wypada wieś pod względem powierzchni, ludności i użytkowania gruntów 
na tle pozostałych sołectw przedstawiają poniższe tabelki 

(źródło: STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIELEC NA LATA 2016-2022, Mielec, styczeń 2016)
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Michał Mieczysław Zając jako kapral podchorąży  w 1938 r. 
(fot. cwk.grudziadz.pl)

ZaJąc mIchał mIEcZySław, 
urodził się 14 października 1917r. 
w Chrząstowie jako syn Józefa i 
Franciszki z domu Maziarz. Był ab-
solwentem Gimnazjum i Liceum im. 
S. Konarskiego w Mielcu, maturę 
zdał w 1937 r. Jeszcze w tym sa-
mym roku rozpoczął naukę w Szkole 
Podchorążych Rezerwy Kawalerii w 
Grudziądzu, którą ukończył jako ka-
pral podchorąży.

Z uwagi na wysoką lokatę skie-
rowany został do Szkoły Podchorą-
żych Kawalerii na dalsze szkolenia. 
Ukończył pierwszy, młodszy rocz-
nik Szkoły w 1939 roku (promocja  
im. Marszałka Śmigłego-Rydza). 
Pierwszą praktykę odbył w 6. Puł-
ku Strzelców Konnych im. Hetmana 
Wielkiego Koronnego Stanisława 
Żółkiewskiego  w Żółkwi. 

Po ukończeniu młodszego rocz-
nika Szkoły Podchorążych Kawalerii 
dwie następne praktyki odbył w 3. 
Pułku Szwoleżerów Mazowieckich w 
Leśnej  pod Baranowiczami. Z roz-
kazu Naczelnego Wodza z 13 wrze-
śnia 1939 roku 98 podchorążych 
młodszego rocznika (w tym Michał 
Zając) zostało mianowanych na 
podporuczników ze starszeństwem 
z dniem 1 września 1939 r. 

Niedługo po wybuchu II wojny 
światowej został internowany na 
Litwie, lecz udało mu się uwol-
nić. W Białymstoku ponownie zo-
stał aresztowany i oddany w ręce 
NKWD. Szczęśliwym zbiegiem oko-
liczności udało mu się zbiec z po-

wojskowy 
z chrząstowa
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ciągu, którym wieziono aresztowa-
nych. Powrócił w rodzinne strony 
i po tygodniowym odpoczynku w 
Chrząstowie wyruszył z kolegami 
(K. Ortyl, K. Markowski, F. Pieróg) na 
poszukiwanie polskiego wojska. Po-
przez Słowację, Węgry, Jugosławię 
i Włochy dotarł do tworzącej się 
armii polskiej we Francji. Otrzymał 
przydział do Oddziału Rozpoznaw-
czego 3 Dywizji Piechoty i uczest-
niczył w walkach z Niemcami pod 
St. Nazaire. Po kapitulacji Francji 
ewakuował się do Anglii i tam zo-
stał przydzielony do tworzącej się 
polskiej 1. Brygady Strzelców. Na 
Wyspach uzyskał też wszechstronne 

przeszkolenie. Ukończył kurs  samo-
chodowy, kurs instruktorski strze-
lecki, kurs taktyczny dla dowódców 
szwadronów, szkolił się w jednostce 
czołgów, a następnie dowodził plu-
tonem czołgów. Uczestniczył też w 
szkoleniu żołnierzy i oficerów do 
polskich formacji wojskowych wal-
czących na różnych frontach. Przez 
pewien czas stacjonował z jednost-
ką na wyspach Orkadach, gdzie 
spodziewano się desantu Niemców 
z okupowanej Norwegii. 

11 listopada 1942 roku otrzy-
mał awans do stopnia porucznika, 
a 1 stycznia  1946 roku otrzymał 
awans na rotmistrza kawalerii, 
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Płk Michał Mieczysław Zając podczas obchodów święta niepodległości 2014 r. (fot. cwk.grudziadz.pl)

Odznaka 9. Pułku Ułanów 
Małopolskich
(fot. cwk.grudziadz.pl)

podpisany przez gen. dyw. Tadeusza 
Bór-Komorowskiego. 

Po wojnie pełnił funkcję komen-
danta obozu dla polskich żołnie-
rzy w pobliżu Londynu, w którym 
mieszkali byli żołnierze pracują-
cy już w zawodach cywilnych.  We 
wrześniu 1948 r. został zdemobi-
lizowany i pracował fizycznie przy 
materiałach fotograficznych. Do 
Polski nie wrócił. 

W marcu 1952 r. wyemigrował 
do Australii z żoną Sylwią i przez 
wiele lat pracował w handlu, m.in. 
jako dyrektor filii handlowej w Alice 
Springs w Centralnej Australii. Nie-
zwykle aktywnie - prawie do ostat-
nich dni swojego życia - udzielał 
się tam społecznie w związkach 
kombatanckich, szczególnie w Sto-
warzyszeniu Polskich Kombatantów 
i The Returned And Service League. 
Prowadził korespondencję z kawa-
lerzystami, którzy po wojnie osiedli-
li się w wielu krajach świata. Brał 
udział w organizowaniu obchodów 
polskich świąt narodowych, wygła-

szał referaty na spotkaniach i w 
polskim radio. Publikował artykuły 
o wymowie patriotycznej w pismach 
polonijnych: „Nasza Droga”, „Mille-
nium”, „Nowa Epoka”, „Nasza Kro-
nika” i „Głos Seniora”. 

10 listopada 1990 roku otrzymał  
z londyńskiego Ministerstwa Spraw 
Wojskowych awans do stopnia ma-
jora, a w 2005 Prezydent RP mia-
nował go do stopnia pułkownika. 

Kiedy zmarła jego żona Sylwia 
zamieszkał w domu pogodnej sta-
rości w Morphetville. Zmarł 25 IX 
2015 r. w Australii w wieku 98 lat.

 Pułkownik Zając był odznaczo-
ny wieloma laurami polskimi, fran-
cuskimi i angielskimi. 

wyróżniony został 
odznaczeniami:
- polskimi: Krzyżem Kawaler-

skim Orderu Zasługi RP (2000 r.) 
Krzyżem Kampanii Wrześniowej, 
Krzyżem Czynu Bojowego Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, Meda-
lem Wojska Polskiego (dwukrotnie), 
Srebrna i Złotą Odznaką Honorową 

Stowarzyszenia Polskich Komba-
tantów (SPK), Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Kombatanckim, Odznaką 
SPK za Wierną Służbę i Srebrnym 
Krzyżem Światowej Federacji SPK. 
Wielce cenił sobie także pamiątko-
wą odznakę 9. Pułku Ułanów Ma-
łopolskich. 

- angielskimi: Defence Medal i 
The War Medal 

- francuskimi:  Croix Des Combat-
tans Volontaires i Croix de Guerre 
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Dożynki 1977 r.  Od lewej: 
Ewa Krempa (obecnie mieszka 
w Hiszpanii), Antoni Duszkiewicz, 
Teresa Markowska (obecnie 
za mężem Bielaska, mieszka 
w Mielcu), Jan Występek 

wspomnienie mieszkańców chrząstowa
na starych 
fotografiach
Poniższe zdjęcia pochodzą z zasobów własnych Stanisława Duszkiewicza. 

Antoni Duszkiewicz, sołtys 
Chrząstowa w latach 1961-1979

Od lewej: Józef Pyź (mieszka w Chrząstowie do dnia dzisiejszego), 
Bolesław Kilian, Józef Wieczerzak, Stanisław Sokół, Jan Występek, 
Maria Pyź, Antoni Duszkiewicz

Chrząstowska młodzież  
na prymicjach 
ks. Stanisława Duszkiewicza 
(2.06.1968 r.) 
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Ten czwartkowy poranek zaczął 
się jak zwykle. Poranna toaleta, 
śniadanie, obrządek inwentarza... 
Zanim jednak ten dzień skończył się 
zaszły zmiany, które już nic i nikt 
nie cofnie. Zmiany, które na za-
wsze zmieniły oblicze Chrząstowa i 
przewartościowały życie niejednego 
mieszkańca wsi. 

Już nie zaparkuje swojego lano-
sa na chodniku, nie włączy awaryj-
nych świateł i nie przyjdzie poroz-
mawiać... 

Nie tak to miało być! Z pewno-
ścią nie! 

Na lokalnym portalu informacyj-
nym wówczas czytaliśmy: 

„Kilka minut po godz. 9 dyżur-
ny oficer policji przyjął zgłoszenie o 
zdarzeniu drogowym, do jakiego do-
szło na obwodnicy Mielca, w miej-
scowości Kliszów. Ruch na drodze 
wojewódzkiej nr 985 był utrudniony 
przez kilka godzin. W zdarzeniu po-
szkodowany został 71-letni miesz-
kaniec gminy Mielec. Z poważnymi 
obrażeniami trafił do szpitala”.

Jak ktoś trafia do szpitala to 
zawsze jest nadzieja. I była. Przez 
kilka dni. Nadzieja zawsze umiera 
ostatnia. Nagle nadzieja zgasła, a 
pojawiło się pytanie DLACZEGO? 

Życie jest tak zaskakujące i nie-
przewidywalne, że nie wiemy kiedy 
i w jakich okolicznościach przyjdzie 
nam opuścić te ziemskie padoły. Ale 
dlaczego właśnie „On” i dlaczego 
właśnie w „taki sposób”? 

To boli.
6 dzień maja zgromadził tłumy  Tadeusz Tacik na wieczorze autorskim Joanny Duszkiewicz 

         (fot. B. Duszkiewicz)

na ZawsZe 
w naszej pamięci

tadeusz tacik 1946-2017
Sołtys Chrząstowa 

w latach 1997-2017

w Kościele Parafialnym w Chorzelo-
wie, aby go pożegnać. I podziękować 
mu za służbę. 

„Trudno jest żegnać na zawsze 
kogoś, kto jeszcze mógł być z nami. 
Z bólem przyjęliśmy wiadomość o 
śmierci długoletniego sołtysa wsi 
Chrząstów – człowieka oddanego 
pracy na rzecz społeczności lokal-
nej, działającego zawsze z pasją i 
zaangażowaniem” - czytaliśmy na 
stronie Urzędu Gminy Mielec. 

„To była osoba, która nigdy, ale 
to nigdy w rozmowie nikogo nie ob-
raziła. Nawet jeśli nie zgadzał się 
w czymś z rozmówcą, to mówił to 
takimi słowami i w taki sposób, aby 
go nie obrazić. Niezwykle umiejętnie 
dobierał słowa" - mówił ksiądz w 
egzorcie. 

Trudno się z powyższymi stwier-
dzeniami nie zgodzić. Do tego na-
leży dodać, że zawsze był obecny 

na imprezach szkolnych, wiejskich 
czy gminnych. Zawsze uśmiechnię-
ty, rozmowny, chętny do pomocy i 
współpracy. 

Mija rok. Ale to wciąż za krót-
ko, aby zrozumieć dlaczego los tak 
zdecydował.  Wielka pustka i niepo-
wetowana strata, dla rodziny i dla 
całej naszej lokalnej społeczności. 
Ale czy tylko dla lokalnej? Zdecy-
dowanie nie! Zasięg jego wpływów 
i działalności znacznie przekraczał 
granicę Gminy Mielec o czym świad-
czą wspomnienia. 
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wspomnienie 
tadeusza tacika
oczami mateusza kalki 
- pracownika urzędu 
miejskiego w Janikowie 
(woj. kujawsko-pomorskie): 

„Historia nawiązania niezwykle 
serdecznych kontaktów pomiędzy 
naszymi samorządami rozpoczyna 
się w 2010 roku, kiedy to na apel 
o udzielenie pomocy powodzianom 
odpowiedziały sołectwa Kołodzie-
jewo, Dębowo, Trląg, Wierzejewice 
i Dobieszewice. Zebrane płody rolne 
osobiście odbierał Sołtys Sołectwa 
Chrząstów Tadeusz Tacik. Podzielił 
się solidarnie darami z innym sołec-
twem, które również potrzebowało 
wsparcia. Poznaliśmy wtedy Czło-
wieka o wielkim sercu, niezwykle 
skromnego, otwartego na potrzeby 
swoich mieszkańców, serdeczne-
go i wzbudzającego powszechną 
sympatię. Sołtys zaprosił delegację 
naszej gminy w 2014 roku do od-
wiedzenia Gminy Mielec. Gościnność 
Gospodarza, wzruszenie przyjęciem 
i niezapomniane wrażenia z poby-
tu zostały przekazane po powrocie 
przez kilkuosobową delegację so-
łectw. W 2015 roku delegacja Gminy 
Mielec zawitała na zaproszenie do 
Gminy Janikowo, a wraz z wójtem 
Józefem Piątkiem powitaliśmy rów-
nież niezawodnego sołtysa Tade-
usza Tacika. Wspominamy z wielką 
serdecznością wspaniałą atmosferę 
tego spotkania. Bardzo ucieszyła 
nas wiadomość otrzymana telefo-
nicznie 26 kwietnia o zaproszeniu 
do Gminy Mielec delegacji sołectw 
z naszej gminy. Pan sołtys Tadeusz 
Tacik cieszył się wraz z nami z pla-
nowanego spotkania. Niestety już 
nazajutrz otrzymaliśmy złą wiado-
mość o wypadku samochodowym, w 
którym ciężko poszkodowany został 
nasz Przyjaciel. Wkrótce nadeszła 
najgorsza informacja o śmierci Ta-
deusza Tacika.

Symboliczne sadzenie dęba podczas wizyty w Gminie Janikowo 
(fot. czyliwiesz.pl)

Delegacja Gminy Mielec w Gminie Janikowo 2015 r., wśród delegatów
śp. Tadeusz Tacik (drugi od lewej) (fot. czyliwiesz.pl) 

Smutek i wrażenie utraty waż-
nej części najlepszej strony naszego 
życia towarzyszy nam od tej chwili. 
Przeżywamy bardzo tak nagłe odej-

ście naszego Przyjaciela, ale pozo-
staje wśród nas wspomnienie Osoby 
o otwartym sercu i bezinteresownej 
dobroci”.  
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Postarajmy się uporządkować to 
nazewnictwo i ulokować na mapie 
wsi. Zaczynając od strony Mielca wy-
gląda to następująco: chrząstówek 
- chrząstów - Grobla - chrząstów 
- Budy - chrząstów - kolonia - 
chrząstów. 

chrZąStówEk: 
ciągnie się od początku wsi na 

długości ok. 1,5 km. Na tej trasie 
znajdują się murowana kapliczka 
oraz młyn. 

GroBla: 
pierwsza uliczka w prawo tuż 

za sklepem „U Sylwii”, dokładnie 
na wysokości znaku "Chorzelów". 
Ciągnie się ok. 1km i łączy się z 
Chorzelowem. Jest to stosunkowo 
młode „osiedle” o czym świadczy w 
większości nowe budownictwo.  

Budy: 
uliczka w lewo tuż przed szkołą. 

Ciągnie się ok. 0,7km. Jest to trasa 
dojazdowa zarówno do kaplicy jak 
i stadionu Dromadera. Można tędy 
dotrzeć także do kępy i nad Wisłokę. 

koloNIa: 
uliczka w prawo tuż za szkołą. 

Ciągnie się ok. 1,3 km i łączy z Ma-
liniem. Znajduje się tu duże gniazdo 
bocianie, a na jezdni zamontowane 
są progi zwalniające.  

Fr
ag

m
en

t 
ta

bl
ic

y 
in

fo
rm

ac
yj

ne
j w

si

chrząstówek, 
grobla, 
budy, kolonia

Zapewne wielu z was zastanawia się, do czego odnoszą się 
nazwy użyte w tytule. Na rodowitych mieszkańcach chrząstowa 
wrażenia nie robią, ale dla osiedlających się tu,  sprawa już nie 

jest taka oczywista. 
choć trudno w to uwierzyć, pojęcia te odnoszą się do 

poszczególnych części chrząstowa i na dobre weszły one do 
obiegu wiejskiego. Nikogo tu nie dziwi, obraża czy zaskakuje 

jeśli słyszy, że mieszka na "Budach" czy jest z "kolonii". 
Niezależnie jednak od tego, kto w jakiej "dzielnicy" egzystuje 

wspólnie tworzymy zwartą społeczność chrZąStowa. 
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Z kart hIStorII 
Szkoła ma bogatą ponad 145 

letnią tradycję. 20 grudnia 1872 
roku wójt gminy Chrząstów Jan 
Duszkiewicz, jego zastępca Tade-
usz Maziarz, przysiężny- Wojciech 
Ortyl oraz radni z udziałem staro-
sty mieleckiego Eugeniusza Bene-
schka i proboszcza chorzelowskiego 
ks. Aleksandra Persa uchwalili Akt 
Fundacyjny Szkoły. Dokument ten 
określał zasady budowy i utrzyma-
nia szkoły, uposażenia nauczycie-
la i obsługi. Zgodnie z przyjętymi 
zobowiązaniami gmina Chrząstów 
zadeklarowała wybudować budynek 
szkolny wraz z pomieszczeniem dla 
nauczyciela do 1 października 1873 
r. i dostarczyć potrzebne do nauki 
szkolnej sprzęty. Akt Fundacyjny 
szkoły zatwierdziła Rada Krajowa 
we Lwowie 10.I.1873r.

W celu ulżenia gminie w ponosze-
niu kosztów szkolnych hrabina Karo-
lina Tarnowska z Tarnowskich, wła-
ścicielka Chrząstowa, zadeklarowała 
na budowę szkoły potrzebne drewno 
budowlane, cegłę na fundamenty 
oraz piece i komin. 1 morgę gruntu 
przeznaczyła pod budynek szkoły i 
na założenie ogrodu. Oprócz tego zo-
bowiązała się dawać corocznie sześć 
sągów drzewa miękkiego na opał.  

W przeciągu 1873 roku na wy-
znaczonym przez hrabinę Tarnow-
ską gruncie stanął drewniany bu-
dynek szkoły pokryty strzechą. W 
połowie budynku mieściła się sala 
lekcyjna, a drugą połowę przezna-
czono na mieszkanie dla nauczycie-

Hrabina Karolina Tarnowska  
(fot. tablica informacyjna 
SP w Chrząstowie) 

Najstarsze zdjęcie z 1930r. Uczniowie z nauczycielami: Janem i Heleną 
Czepiel. W tle widać sztandar szkolny. 
(fot. tablica informacyjna SP w Chrząstowie)

szkoła 
podstawowa

la. Pod względem organizacyjnym 
szkoła była jednoklasową szkołą 
ludową (aż do 1910 r.),  o jednym 
etacie nauczycielskim, do zakresu 
której należała gmina Chrząstów i 

obszar dworski w Chrząstowie.
w kolEJNych latach 
SZkoła SyStEmatycZNIE
PrZEchodZIła kolEJNE 
PrZEoBrażENIa: 
1914/1915 - w okresie wojny 

szkoła przerywa działalność, a budy-
nek szkolny zostaje zamieniony na ko-
szary wojsk rosyjskich i austriackich.

1916/1917 - wznowienie dzia-
łalności szkoły, w której uczy się 
140 dzieci

1919/1920 - szkoła otrzymuje 
ogrodzenie

1921/1922 - wprowadzenie no-
wych programów szkolnych

1924 XII - reorganizacja szkoły 
na dwuklasową publiczną szkołę 
powszechną mieszaną

1926/1927 - zakupienie gruntu 
pod przyszły budynek szkoły

1929 VI 31 - uroczystość po-
święcenia sztandaru szkolnego
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Zdjęcie pierwszokomunijne. Uczniowie klasy II, p. Maria Pyź, 
ks. Władysław Kapłański, p. Stefania Ortyl.
(fot. tablica informacyjna SP w Chrząstowie)

AKTORZY I REŻYSER SZKOLNEGO PRZEDSTAWIENIA, LATA TRZYDZIESTE
(fot. tablica informacyjna SP w Chrząstowie)

1939-1945 - nieregularne na-
uczanie ze względu na działania 
wojenne

1945/1946 - rozpoczęcie regu-
larnej nauki. Jest już 6 klas.  Kie-
rownikiem szkoły zostaje pan Sta-
nisław Ortyl 

1947/1948 - nauczanie według 
programu siedmioklasowej szkoły 
podstawowej

1959 IX - uroczyste otwarcie 
nowo wybudowanej szkoły o 4 sa-
lach lekcyjnych

1960/1961 - usunięcie religii ze 
szkoły

1966/1967 - nauka według pro-
gramu ośmioklasowego szkoły pod-
stawowej

1973/1974 - ze względu na 
zmniejszającą się liczbę dzieci ob-
niżenie poziomu organizacyjnego 
szkoły do punktu filialnego. W szkole 
uczą się dzieci kl. I-III natomiast star-
si uczniowie uczęszczają do Zbiorczej 
Szkoły Podstawowej w Złotnikach. 
Kierownictwo punktu filialnego obję-
ła pani Helena Kisior.

1981/1982 - reaktywowanie 
ośmioklasowej szkoły 

1989/1990 - powrót religii do 
szkoły 

1992-1999 budowa i wykańcza-
nie nowego budynku szkolnego 

1999 - rozbiórka drewnianej szkoły
1999/2000 - zagospodarowanie 

placu szkolnego
1999/2000 - Reforma Oświaty- 

absolwenci VI klasy rozpoczynają 
naukę w gimnazjum 

2000 - budowa ogrodzenia z 
elementów betonowych

2001/2003 dalsze prace wykoń-
czeniowe w budynku (w prace anga-
żują się rodzice uczniów) 

2004/2005 - adaptacja sali na 
gabinet lekarski, zabiegowy i reha-
bilitacyjny

2006/2017 - dalsze prace remon-
towe oraz zagospodarowanie placu 
szkolnego (plac zabaw dla dzieci, pia-
skownica, plac rehabilitacyjny) 

2017/2018 - powraca publiczne 
przedszkole oraz ośmioletnia szkoła 
podstawowa 

Stoją od prawej: Antoni Krępa, Franciszka Sokołówna, Henryk Duszkiewicz, 
kierownik szkoły Jan Czepiel, Jan Maziarz, Jan Kiełb, Stefan Gawryś. 
Siedzą: Maria Duszkiewicz, Maria Ortyl, Zofia Ortyl.

Od prawej: Jan Kiełb, Antoni Krępa, Maria Duszkiewicz, Jan Czepiel, 
Walenty Bednarczyk (na podłodze), Jan Maziarz, Henryk Duszkiewicz, 
Stefan Gawryś.
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Nauczyciele: 
mgr Chruściel Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna
mgr Cisińska Mirosława – edukacja wczesnoszkolna
mgr Kasprzak Joanna – fizyka, informatyka
ks. mgr Krzyżanowski Sławomir – religia
mgr Leś Teresa – edukacja  wczesnoszkolna,muzyka, plastyka
mgr Łabaj Dorota – j. angielski, przyroda, biologia
mgr Maziarz Dominika – edukacja  przedszkolna (w zastępstwie mgr Głodzik Ewa) 
mgr Osobliwy Michał – geografia, technika
mgr Pałasz Ewa - edukacja przedszkolna (w zastępstwie 
     mgr Gorbaczewska Magdalena) 
mgr Pieróg Elżbieta – chemia
mgr Pluta-Sowa Rozalia – edukacja przedszkolna
mgr Rusin Joanna - j. niemiecki
mgr Szczebak Monika - w-f   
mgr Wnuk Justyna – j. polski, historia
mgr Zborowska Agnieszka – wychowanie do życia w rodzinie
mgr Zięcina Maria – matematyka

Budynek szkolny w latach 
1945-1999 (fot. tablica 
informacyjna SP w Chrząstowie)

1992-1999 budowa i wykańczanie nowego budynku szkolnego 

Klasa VII (rocznik 1943) 
wraz z kierownikiem szkoły 
p. Stanisławem Ortylem oraz 
nauczycielkami: p. Stefanią Ortyl 
i p. Marią Pyź 
1 października 1956 r. 
(fot. tablica informacyjna 
SP w Chrząstowie)

Samorząd uczniowski
Przewodnicząca: 
Izabela Miodunka (kl. 7) 

Zastępca: 
Emilia Wojdyło (kl. 6) 

Członkowie: 
Gabriela Pyź (kl. 4), 
Patryk Durda (kl. 6), 
Kacper Guła (kl. 5) 

Opiekun Samorządu: 
mgr Dorota Łabaj 

SZkoła dZIś 

dyrektor: mgr Monika Szczebak
adres: Chrząstów 156, 39-331 Chorzelów

telefon: 17 584-14-08
Strona internetowa: https://spchrzastow.edupage.org

E-mail: schrzastow@wp.pl
świetlica: od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.00 

Przedszkole: dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat
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Plac SZkolNy
Znajduje się tu plac zabaw dla 

dzieci, boiska do gry w piłkę nożną 
i siatkową oraz plac rehabilitacyjny 
do ćwiczeń -  taka mini siłownia na 
świeżym powietrzu. Można tu miło 
spędzić czas,  pobawić się lub poćwi-
czyć na otwartej przestrzeni.  Taki 
skwerek to doskonała kompilacja 
dla całej rodziny: tata może pograć 
w piłkę, mama poćwiczyć, a dzieci 
pobawić się. Z dobrodziejstw placu 
mogą korzystać nie tylko mieszkań-
cy Chrząstowa, ale także okolicznych 
wiosek. Wiosna zbliża się wielkimi 
krokami, więc znów będzie można w 
pełni użytkować te atrakcje.
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krS: 0000099820 (data rejestracji KRS: 14 marca 2002, 
       ostatnia zmiana w KRS: 15 listopada 2016)  
NIP: 8171067848
regon: 690384322 (data rejestracji Regon: 27 marca 1996) 
Forma prawna: Stowarzyszenie
adres: Chrząstów 98, 39-331 Chorzelów 
reprezentacja: Zarząd 
Sposób reprezentacji: Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz 
           i kieruje całokształtem prac zarządu. 
           Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe 
           podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik
Przeważająca działalność: 84.25.Z - Ochrona przeciwpożarowa

misja: 
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z in-

stytucjami i stowarzyszeniami.  
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związa-

nych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 
4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświa-

towej i rozrywkowej.  
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.  
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu

cZłoNkowIE rEPrEZENtacJI oSP chrZąStów 

Nazwisko Imię rok urodzenia Funkcja

KSIĄŻEK JÓZEF 1947 GOSPODARZ, CZŁONEK ZARZĄDU

KILIAN JÓZEF 1960 WICEPREZES ZARZĄDU

KRĘPA SZCZEPAN 1987 NACZELNIK, WICEPREZES ZARZĄDU

DURDA WIESŁAW MAREK 1979 PREZES ZARZĄDU oraz P.O. SKARBNIKA

MADEJA STANISŁAW 1992 Z-CA NACZELNIKA, CZŁONEK ZARZĄDU

SZEWC DAMIAN 1997 SEKRETARZ, CZŁONEK ZARZĄDU

KORDYŚ RYSZARD TADEUSZ 1964 CZŁONEK ZARZĄDU

KAMUDA KRYSTIAN ANDRZEJ 1978 CZŁONEK ZARZĄDU

Lokal o powierzchni 50m² będący 
częścią budynku OSP jest obecnie 

do wynajęcia. 

ochotnicza
straż pożarna
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kaplica pw. dobrego pasterza

Kaplica została wybudowana, za 
probostwa ks. Kazimierza Kaczora 
na początku lat 90-tych, a poświę-
cona 17 kwietnia 1994 roku przez 
Ks. Bpa Ordynariusza Józefa Życiń-
skiego. Jest zbudowana z cegły, po-
kryta blachą, posiada wieżyczkę na 
szczycie której znajduje się meta-
lowy krzyż. Wnętrze kaplicy składa 
się z prezbiterium, nawy głównej, 
zakrystii i chóru.  W oknach znajdu-
ją się witraże ufundowane przez do-

duSZPaStErZE: 
ks. mgr aNdrZEJ ramS

Proboszcz Parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Chorzelowie 
Kustosz Sanktuarium

data święcenia 27.05.1984 
w parafii od 1.01.2001 

ks. mgr SławomIr 
krZyżaNowSkI

Wikariusz
data święcenia 25.05.2002  

w parafii od 1.09.2014  

ks. mgr JóZEF durlak 
Wikariusz

data święcenia 26.05.2012     
w parafii od 1.09.2015     

ks. mgr marIuSZ mucha
Wikariusz

data święcenia 26.05.2001    
w parafii od 1.09.2015     

ks. kan. StaNISław duSZkIEwIcZ
Rezydent

data święcenia 2.06.1968    
w parafii od 12.08.2012     

mSZE śwIętE:
Niedziela: godz. 8:00
Poniedziałek i piątek: 
o godz. 17:00 (w okresie 
wakacyjnym tylko w piątki)

brodziejów. Posadzka wykonana jest 
z marmuru. Kaplica jest ogrodzo-
na  i otynkowana. Wokół niej jest 
chodnik procesyjny, plac parkingowy 
i ozdobne krzewy. Nad  schodami 
frontowego wejścia zamontowano 
daszek, a nad nim zaś wizerunek 
patrona - Dobrego Pasterza. 

Duże zaangażowanie w prace 
wykończeniowe świątyni wykazał 
ówczesny wikary ks. Władysław Pa-
siut. 

odPuSt:
Niedziela Dobrego Pasterza 
(IV Niedziela Wielkanocna)
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Murowana kapliczka to kolejny 
ciekawy punkt na mapie Chrząsto-
wa. Została ona wzniesiona w 
XIX w. z fundacji wójta Franciszka 
Krempy. Z biegiem lat jej pierwotna 
konstrukcja uległa zniszczeniu, lecz 
dzięki determinacji mieszkańców 
Chrząstówka udało się ją odbudo-
wać z zachowaniem macierzystego 
wzoru. 

Kapliczka została wymurowana 
na rzucie kwadratu, jest otynko-
wana.  Jej dach dwuspadowy po-
kryty jest blachą. Na nim znajduje 
sie mała wieżyczka z półkolistym 
otworem, a w jego środku widnieje 
dzwon. Na szczycie zaś umieszczono 

kapliczka na 
chrząstówku

krzyż. Otwór wejściowy do kaplicy 
zamknięty jest półkoliście. Nad nim 
znajduje się także półkoliste wgłę-
bienie, a w nim metalowy krzyż. Po 
lewej stronie drzwi wmurowany zo-
stał trójczłonowy hak na flagi. 

W środku monumentu znajduje 
się niewielki ołtarzyk z figurką Matki 
Bożej ozdobioną barwnymi kwiata-
mi.  

Otoczenie wokół kapliczki jest 
niezwykle zadbane, a to dzięki ofiar-
nej pracy mieszkańców wsi. Od drogi 
głównej  prowadzi do niej chodnik 
z kostki brukowej. Po obydwu jego 
stronach  zaś rosną dekoracyjne 
iglaki. 

chrząstowska 
mąka

młyN chrZąStów
właścIcIEl: Józef Borowiec 

adrES: Chrząstów 45
tEl. 17 584 15 53

E-maIl:biuro@mlynchrzastow.pl 
GodZ. otwarcIa: Pn.-Pt. 7.00-15.00, sobota 7.00-13.00 

Chrząstowski młyn prowadzony 
jest przez pana Józefa Borowca od 
1990 r. 

Obiekt ten ma jednak znacznie 
starszą historię sięgającą lat trzy-
dziestych ubiegłego wieku. Wybudo-
wany został w 1938 r. przez Stani-
sława Dobrowolskiego. Nie był on ro-
dowitym mieszkańcem Chrząstowa, 
lecz przybył w te okolice za żoną aż 
spod Kalisza. Chylący się ku starości 
Stanisław przekazał obiekt swojemu 
synowi także Stanisławowi. Po jego 
śmierci z kolei młyn trafił w ręce 
jego dzieci - syna i córki, którzy nie 
zdecydowali się jednak kontynuować 
rodzinnej tradycji. Sprzedali go obec-
nemu właścicielowi panu Józefowi 

Borowcowi. Ten dokonał gruntowne-
go remontu budynku jak i wymiany 
parku maszynowego, który gwaran-
tuje przemiał zbóż według nowo-

czesnych technologii. Dzięki temu 
chrząstowska mąka zyskała zupełnie 
inną jakość.  
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W pomieszczeniu przylegającym do Szkoły Podstawowej znajduje się 
gabinet rehabilitacyjny. Zabiegi i ćwiczenia, z których można tu skorzystać 
finansowane są z NFZ. Przyjęcia odbywają się na podstawie skierowania od 
lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. Placówka oferuje także zabiegi 
odpłatne. O szczegółach funkcjonowania gabinetu opowiedziała fizjotera-
peutka Monika Ostrowska.

JakIE ZaBIEGI 
oFEruJE GaBINEt?
Oferujemy szeroki wachlarz za-

biegów z zakresu fizykoterapii, kine-
zyterapii i masażu leczniczego. 

- zabiegi elektrolecznicze (w któ-
rych do celów leczniczych stosuje się 
bodźce elektryczne): galwanizacja, 
elektrostymulacja, prądy diadyna-
miczne,  prądy TENS, prądy Träber-
ta, prądy interferencyjne, prądy 
Kotza, jonoforeza

- zabiegi z zakresu światłolecz-
nictwa (leczenie światłem): sollux, 
laser  

- ultradźwięki (zabieg wykorzy-
stujący fale mechaniczne podłużne), 
ultrafonoforeza 

- ćwiczenia korekcyjne dla dzieci 
z wadami postawy

- ćwiczenia w UGUL-u czyli Uni-
wersalnym Gabinecie Usprawniania 
Leczniczego (ćwiczenia w odciążeniu 
na podwieszkach)

- stosujemy terapię manualną, 
mobilizację, ćwiczenia rensono-
toryczne, ćwiczenia metodą PNF, 
ćwiczenia metodą McKenziego, pole 
magnetyczne  

Chrząstowski UGUL - Uniwersalny 
Gabinet Usprawniania Leczniczego 

gabinet rehabilitacyjny
służy pomocą

GodZ. otwarcIa: 
8.00-15.30 (10.30-18.00)

tEl. koNtaktowy: 
17 583 34 09

FIZJotEraPEutka:  
Monika Ostrowska 

kto możE SkorZyStać 
Z oFErty PlacówkI 
I Na JakIch ZaSadach? 
Z oferty gabinetu mogą skorzy-

stać nie tylko mieszkańcy Chrząsto-
wa, ale również z pobliskich wiosek, 
także z Mielca. Aby zabiegi były re-
fundowane z NFZ pacjent musi mieć 
skierowanie od lekarza rodzinnego 
lub specjalisty. To on - biorąc pod 
uwagę schorzenie chorego - decy-
duje jaki rodzaj zabiegów będziemy 
świadczyć pacjentowi. Zabiegi takie 
trwają codziennie od poniedziałku 
do piątku (10 spotkań, przez 2 ty-
godnie). Jedno takie spotkanie może 
trwać - w zależności od wskazania 
lekarskiego - od 30 minut do na-
wet 2 godzin. Pacjent na zajęcia 
ruchowe przynosi ze sobą obuwie 
zastępcze, ręcznik, strój do ćwiczeń, 
oliwkę - gdy przychodzi na masaż, 
pieluszkę tetrową - potrzebną do 
zabiegów elektroleczniczych.  Czas 
oczekiwania na przyjęcie do nasze-
go gabinetu na tę chwilę wynosi 
ok. 5-6 miesięcy. Gdy na skierowa-
niu jest adnotacja „pilne” wówczas 
okres ten jest krótszy.

PacJENcI Z JakImI 
SchorZENIamI NaJcZęścIEJ 
ZGłaSZaJą SIę Po Pomoc? 
Najwięcej mamy pacjentów w 

średnim wieku. Jeśli chodzi o płeć 
to przeważają kobiety. Wszyscy szu-
kają pomocy w rozmaitych dolegli-
wościach.  Najczęściej są to pacjenci 
ze zwyrodnieniem stawów i kręgo-
słupa: z przepuklinami kręgosłupa 
lub po operacji kręgosłupa, z reu-
matoidalnym zapaleniem stawów, 
są także chorzy po udarach mózgu, 
ze stwardnieniem rozsianym, czy po 
złamaniach. 
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Koło Ludowego Zespołu Spor-
towego w Chrząstowie powstało w 
1971 r. Jego założycielami byli Jan 
Strąk, Zbigniew Markowski, Kazi-
mierz i Paweł Surowcowie oraz Józef 
Pyź. Pierwszy komplet strojów uszyła 
rodzina jednego z graczy. Spotkania 
odbywały się w Chorzelowie, ponie-
waż klub nie dysponował własnym 
boiskiem. Za transport służyły m.in. 
rowery i traktory. 

Nazwa klubu na przestrzeni lat 
ulegała zmianie. Najpierw z LZS 
Chrząstów na LZS Ikar Chrząstów, 
by ostatecznie przyjąć nazwę LKS 
Dromader Chrząstów. Tą nazwę za-
proponowano tuż po historycznym 
awansie do Klasy A, w 1981r.  Rów-
nocześnie znany mielecki samolot 
M-18 produkowany przez WSK za-

nawet wielka barcelona
dromadera nie pokona

czął wtedy podbijać rynki światowe 
i stąd ta analogia.  

W 1979 roku dzięki Urzędowi 
Gminy w Mielcu został wydzierża-
wiony teren, na którym wybudowa-
no boisko. Z pomocą dyrektora WSK, 
Ryczaja postawiono także drewnia-
ny barak. Na początku lat 90-tych 
m.in. dzięki pomocy i zaangażowaniu  
gminy wybudowano murowany bu-

dynek, w którym mieszczą się szatnie 
i pomieszczenia klubowe. Teren zo-
stał wykupiony przez gminę i nieod-
płatnie udostępniony klubowi. 

Kolejne lata to nieustanny roz-
wój drużyny i stadionu. Obecnie 
klub posiada boisko o wymiarach 
100mx62m, wyremontowany budy-
nek, pełne oświetlenie oraz trybunę. 
Drużyna zaś gra w A Klasie.  

rok założenia: 1971  
Barwy: biało-zielono-żółte 
wymiary boiska: 100m x 62m  
trybuna: 83 krzeseł  

Prezes: Krzysztof Wieczerzak 
V-ce prezes: Rafał Miłoś 

kierownik drużyny: Henryk Wieczerzak
trener (grający): Łukasz Zabrzeński

Największy sukces: awans w sezonie 2008/2009 do IV ligi podkarpackiej
Najwyższe zwycięstwo: 30-0 (Tęcza Orłów, 2004/2005)

Najwyższa porażka: 0-8 (LKS Hucina, 2009/2010)
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Nie od dziś wiadomo, że sklep 
na wsi to centrum życia wiejskiego 
i nikt sobie tutaj nie wyobraża, że 
mogłoby być inaczej. Tu czas płynie 
powoli, bez codziennej gonitwy, no 
i są oni - klienci. Biorąc pod uwagę 
ich profil można ich podzielić na 2 

fenomen wiejskich sklepów

GodZINy otwarcIa: 
w SEZoNIE lEtNIm: od poniedziałku do soboty od 6.00 do 21.00,  
w niedziele nieczynne 
w SEZoNIE ZImowym: od poniedziałku do soboty od 6.00 do 20.00, 
w niedziele nieczynne        

Nasz Sklep                                                                                  

GodZINy otwarcIa: 
w SEZoNIE lEtNIm: od poniedziałku do soboty od 6.00 do 21.00,  
w niedziele od 12.00 do 16.00 
w SEZoNIE ZImowym: od poniedziałku do soboty od 6.00 do 20.00, 
w niedziele od 12.00 do 16.00         

abc

Do niedawna istniał jeszcze jeden - w budynku podnajmowanym od OSP. Aktualnie to miejsce jest do wynajęcia. 

Budynek, w którym niegdyś odbywały się lekcje religii i niedzielne 
msze święte

Pierwotnymi właścicielami budynku 
byli Stefan i Stefania Madeja z Chrząsto-
wa. Po nich odziedziczył go ich syn Bole-
sław z Chorzelowa. Wówczas to za namo-
wą ówczesnego sołtysa wsi Stanisława 
Duszkiewicza Bolesław zgodził się, aby w 
domu tym odbywały się lekcje religii dla 
dzieci. Dzięki determinacji i pracy miesz-
kańców Chrząstowa udało się poprawić 
jego stan techniczny, pomalować wnętrze 
i wyposażyć w niezbędne sprzęty. Z cza-
sem oprócz katechezy zaczęły odbywać 
się tu także niedzielne msze święte. Pro-
boszczem parafii był wówczas ks. Kazi-
mierz Kaczor. 

świecka świątynia

grupy: stali bywalcy i tacy rotacyj-
ni od czasu do czasu. Tych pierw-
szych można tu spotkać codziennie. 
Ci drudzy zaglądają tu gdy czegoś 
im braknie, a przy okazji robią taki 
szybki przegląd tygodnia: co, gdzie, 
kiedy.  

Aktualnie w Chrząstowie mamy 
2 sklepy spożywczo - przemysłowe. 
Są one rozmieszczone od siebie w 
odległości ok. 1,5km. Obydwa znaj-
dują się przy głównej drodze i mają 
dogodne parkingi. 
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Wiosna u progu, czas więc przy-
gotować się do sezonu rowerowego. 
Zanim jednak wsiądziemy na nasz 
jednoślad po zimowej przerwie, mu-
simy go odpowiednio przygotować 
do jazdy. Dlaczego? Odpowiedź jest 
prosta: od tego zależy nasza wygoda 
i bezpieczeństwo. 

PEdałować każdy możE
Każdy rodzaj aktywności fizycznej 

wpływa pozytywnie na nasze zdro-
wie, samopoczucie i sylwetkę. Jazda 
na rowerze także. Wyjątkowo ko-
rzystnie wpływa na naszą wydolność, 
a ponieważ jest to sport uprawiany 
na świeżym powietrzu dotleniamy 
się.  Pozwala nam to zrelaksować 
się po pracy, pozbyć się nagroma-
dzonego napięcia i stresu. Poza tym 

gdzie na wiosenne
przejażdżki rowerowe?

wzmacniamy mięśnie niemal całego 
ciała i utrzymujemy zgrabną sylwet-
kę. Przejażdżki rowerowe mogą być 
świetną formą wspólnego spędzania 
czasu z rodziną.

 Jazda na rowerze staje się co-
raz popularniejszą formą aktywności 
fizycznej.  Być może dlatego, że nie 
jest aż tak drogim wydatkiem, nie 
trzeba kupować voucherów do klu-
bów czy siłowni, nie wymaga ciągłe-
go wydawania pieniędzy na paliwo, 
nie zanieczyszcza środowiska, a co 
najważniejsze pedałować może każ-
dy, niezależnie od wieku.

ZaNIm wyruSZySZ w droGę
PrZyGotuJ SIEBIE I rowEr
Nasze mięśnie po zimie mogą 

być nieco zastałe więc najlepiej 

5. SPrawdŹ kIErowNIcę. Należy sprawdzić czy jest prosto 
i czy nie ma wyczuwalnych luzów.

3. SPrawdŹ chamulcE I PrZErZutkI.Nieużywane mogły się 
poluzować. trzeba więc sprawdzić napięcie linek hamulców i je 
wyregulować. Podobnie sprawa ma się z przerzutkami. do ich 
odpowiedniego ustawienia służą dwie małe śrubki w korpusie 
przerzutki. Następnie należy sprawdzić klocki hamulcowe, jeśli są 
zdarte trzeba będzie je wymienić.

4. SPrawdŹ koła.trzeba sprawdzić, czy 
opony nie są zniszczone i czy bieżnik się nie 
wytarł. Zwykle po zimie trzeba również je 
dopompować (na ich boku producent podaje 
zalecane ciśnienie). Jest to bardzo ważna 
czynność, gdyż zbyt mała ilość powietrza to 
prosty sposób na uszkodzenie opony, a jazda 
na takim rowerze wymaga więcej siły.

1. umyJ rowEr. Należy unikać myjek wysokociśnieniowych, bo w tyn sposób można uszkodzić części lub wypłukać z nich smar co doprowadzi do 
szybszego ich zużywania się. Najlepiej użyć gąbki lub miękkiej szczotki i za jej pomocą usuń brud ze wszystkich miejsc.

2. SmarowaNIE. Po wysuszeniu należy rower przesmarować smarem, który został wypłukany 
podczas mycia, a który zabezpieczy części przed rdzewieniem. Smarujemy elementy ruchome, a 
przede wszystkim łańcuch - dokładnie kolejno każde ogniwo, a następnie przekręcamy pedałami, 
by smar wszędzie dotarł.

6. SPrawdŹ SIodEłko. Należy 
sprawdzić czy jest prosto i czy 
jest dostosowane do naszego 

wzrostu.

PamIętaJ o PrZEStrZEGaNIu
PrZEPISów 
ruchu droGowEGo
Za nieprzestrzeganie przepisów 

możemy dostać po kieszeni. Mandacik 
zapłacimy między innymi za:  jazdę 

wcześniej zacząć od ćwiczeń roz-
ciągających. W ten sposób unik-
niemy zakwasów. Trzeba pamiętać 
o odpowiednim stroju: wygodnych, 
miękkich butach, odpowiednich 
spodniach – getrach lub ze ściąga-
nymi nogawkami, ażeby nie wkręciły 
się w łańcuch, u góry najlepiej jest 
ubierać się na cebulkę, a na głowę 
kask, no i bidon z wodą.

Następny krok to przegląd na-
szego roweru. Najprostszą opcją jest 
oddanie go do serwisu, gdzie facho-
wiec za niewielką opłatą sprawdzi 
sprzęt (w mieleckich serwisach cena 
ta oscyluje w granicach  50zł), ale 
nie oszukujmy się - większość z nas 
robi to na własną rękę. Pamiętajmy 
więc o kilku podstawowych kwe-
stiach:

po chodniku jeśli są wyznaczone szla-
ki rowerowe; przejeżdżanie rowerem 
przez przejście dla pieszych (zejdź i 
przeprowadź!); jazdę bez trzymanki 
(kierownicę należy trzymać przynaj-
mniej jedną ręką,  jak również stopy 

na pedałach); chwytanie się innych 
pojazdów. Na rowerach nie można 
jeździć obok siebie, obowiązuje jazda 
gęsiego. I niech nikomu nie przyjdzie 
do głowy wsiadać na rower po spo-
życiu alkoholu!
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traSa 
chrZąStów - chorZElów
Na rowerze można jeździć bez 

ograniczeń, odwiedzając przeróżne 
miejsca, zatrzymując się w dowol-
nym momencie. Jeśli jednak nie 
mamy wystarczająco dużo czasu, 
albo też kondycji, by wyruszyć w 
dalszą podróż, a koniecznie chcemy 
spróbować tego rodzaju aktywności 
możemy na początek ograniczyć 
wyjazd do naszego chrząstowsko - 
chorzelowskiego podwórka.  Ale i tu 
jest gdzie pojeździć. Rzeka Wisłoka 
stwarza duże możliwości zwłaszcza 
po remoncie wałów w Chrząsto-
wie. Wzdłuż wałów biegną bowiem 
ścieżki, które doskonale nadają się 
do przejażdżki rowerowej. I nie jest 
to mały odcinek, bo można nimi 
pokonać w sumie ok. 5 kilometro-
wy dystans (zaczynając od strony 
Brzyścia, przez Chrząstów, aż do 
granicy ze Złotnikami). Przed ocza-
mi rozpościera sie wówczas wspa-
niały widok na Wisłokę, a w uszach 
rozbrzmiewa kojący, uspokajający 
szum jej wody.

Można także zaplanować trasę z 
Chrząstowa do Chorzelowa (droga 
Chrząstów – Grobla), obok Dworku 
i Instytutu Zootechniki, gdzie moż-
na dojechać do Klubu Jeździeckiego 
Przedświt mieszczącego się w cho-
rzelowskiej stadninie koni. Następ-
nie można tą trasę przedłużyć ja-
dąc dalej w kierunku bloków, aż do 
skrzyżowania, po czym udać się w 
kierunku kościoła, SOKiS-u, do pla-
cu z kapliczką (Miejsce Pamięci Po-
ległych za Ojczyznę) i szkoły, i dalej 
drogą Chorzelów – Górki wrócić po-
nownie na trasę Chrząstów – Gro-
bla. Lub inna opcja: spod kościoła 
udać się w stronę SOKiS-u, a na-
stępnie prosto w kierunku Złotnik 
(Kolonia Złotnicka) dojeżdżając do 
głównej drogi Chrząstów –  Złot-
niki.

A jeśli ktoś omija rower sze-
rokim łukiem zawsze może wyko-
rzystać wyżej wspomnianą trasę 
na piesze wycieczki, bieganie albo 
nordic walking.
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co to JESt FuNduSZ SołEckI? 
To pieniądze zagwarantowane 

dla sołectwa na wykonanie przed-
sięwzięć służących poprawie warun-
ków życia mieszkańców tego sołec-
twa. Jest wyodrębniany w budżecie 
gminy i przez cały czas pozostaje 
jego częścią. O jego przeznaczeniu 
decydują bezpo średnio mieszkańcy 
sołectw  na zebraniach wiejskich. Na 
każde sołectwo przypada konkretna 
kwota. Jej wysokość zależy od tego, 
ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz 
od dochodów gminy.

Przedsięwzięcia z funduszu mu-
szą być realizowane na terenie so-
łectwa, w którym mieszkańcy podej-
mują decyzję o jego wydatkowaniu. 
Za wykonanie funduszu odpowiada 
wójt. Pieniądze muszą zostać wyda-
ne do końca roku na który zosta ły 
uchwalone. Te które nie zostaną wy-
dane, nie przechodzą na kolejny rok, 
zostają w budżecie gminy. 

Przyszkolny budynek, który zostanie wyremontowany w ramach funduszu 
sołeckiego 

Przejeżdżając przez Chrząstów co 
rusz można dostrzec przy posesjach 
bilbordy reklamowe firm. Mieszkańcy 
wsi to bardzo przedsiębiorczy ludzie. 
Nie boją się ryzyka, zakładają swoje 
przedsiębiorstwa i osiągają sukcesy. 
I nie są to ludzie, którzy dziedziczą 

fundusz 
sołecki

17 września 2017 roku w budynku Szkoły Podstawowej 
odbyło się zebranie wiejskie w sprawie 

przyjęcia zadań planowanych do realizacji
 na terenie chrząstowa w ramach środków 

funduszu sołeckiego przypadających
 na 2018 rok.

 IlE I Na co w chrZąStowIE? 
Na realizację przedsięwzięć w 2018 roku dla Chrząstowa 
przypadło 29 733,93 zł. Mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć je 
na następujące projekty: 

zakup podkaszarki z przeznaczeniem dla szkoły (1 800 zł)
zakup namiotu z przeznaczeniem dla szkoły (2 000 zł)
zakup warnika z przeznaczeniem dla szkoły (400 zł) 
remont budynku komunalnego zlokalizowanego przy szkole (25 533,93 zł) 

przedsiębiorczy chrząstów
firmy po rodzicach, albo pochodzą 
z rodzin o bogatych tradycjach biz-
nesowych. Sami poszukują własnej 
drogi, która pozwala im spełniać się 
zawodowo, a niejednokrotnie także 
realizować swoje pasje. 

Taka aktywność ma istotny 

wykaZ FIrm ZarEJEStrowaNych Pod adrESEm: chrZąStów 
(stan na: luty 2018, źródło: CEIDG): 
1. „walmEr” Zakład Produkcyjno - usługowy - Sławomir walas. Przedsiębiorca: Sławomir Walas   
2. „walmEr” Zakład usługowo - Produkcyjny - wojciech walas.  Przedsiębiorca: Wojciech Walas 
3. aGENt uBEZPIEcZENIowy - kapinos Janina.  Przedsiębiorca: Janina Kapinos 
4. aGENt uBEZPIEcZENIowy - kapinos tadeusz. Przedsiębiorca: Tadeusz Kapinos 
5. aGNIESZka PIEchota. Przedsiębiorca: Agnieszka Piechota 

wpływ na rozwój całego regionu, 
w tym także na osiedlanie się. Jeśli 
bowiem w pobliżu jest fryzjer, sklep, 
mechanik samochodowy, ubezpie-
czyciel czy firma od remontów, to 
dlaczego tu nie zamieszkać? 
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6. arttom studio reklamy tomasz rudek. Przedsiębiorca: Tomasz Rudek  
7. aw-tEch wiesław Piechota. Przedsiębiorca: Wiesław Piechota 
8. BIała PErła Bartłomiej duszkiewicz. Przedsiębiorca: Bartłomiej Duszkiewicz  
9. BorrowS Paweł Borowiec. Przedsiębiorca: Paweł Borowiec 
10. d PowEr damian trela.  Przedsiębiorca: Damian Trela 
11. daNSPaw daniel Parylak.  Przedsiębiorca: Daniel Parylak 
12. Fhu "SZoGuN" leszek krępa.  Przedsiębiorca: Leszek Krępa 
13. FIrma haNdlowo uSłuGowa aNdrZEJ rumak. Przedsiębiorca: Andrzej Rumak 
14. FIrma haNdlowo-uSłuGowa „karola” tomasz markowski.  Przedsiębiorca: Tomasz Markowski 
15. FIrma uSłuGowa Jolanta habiba.  Przedsiębiorca: Jolanta Habiba 
16. FIrma uSłuGowo-BudowlaNa hENryk kędZIor.  Przedsiębiorca: Henryk Kędzior 
17. Firma usługowo-handlowa „traNS-maJaworo” ciejka maciej. Przedsiębiorca: Maciej Ciejka 
18. Jarosław miotła - Firma wysokościowa „cZEkaN”. Przedsiębiorca: Jarosław Miotła 
19. kancelaria Brokerska „PrEkurSor” Janusz wieczerzak. Przedsiębiorca: Janusz Wieczerzak 
20. karolina łempicka- EVENt & SPort. Przedsiębiorca: Karolina Łempicka 
21. marGo77 haNdmadE - małGorZata mIoduNka.  Przedsiębiorca: Małgorzata Miodunka 
22. mar-traNS uSłuGI traNSPortowE marIaN PrZywara.  Przedsiębiorca: Marian Przywara 
23. molI dEcor monika Serafin.  Przedsiębiorca: Monika Serafin 
24. moto SolId PluS Batog lucyna. Przedsiębiorca: Lucyna Batog 
25. SklEP SPożywcZo-PrZEmySłowy u SylwII. Przedsiębiorca: Sylwia Krępa 
26. SPrZEdaż artykułów  do ProdukcJI rolNEJ - Pyź Stanisława.  Przedsiębiorca: Stanisława Pyź 
27. SuPrEmE arkadiusz Bielaska.  Przedsiębiorca: Arkadiusz Bielaska 
28. taXI oSoBowE damian Janeczko. Przedsiębiorca: Damian Janeczko 
29. turBo - rEG kapinos andrzej. Przedsiębiorca: Andrzej Kapinos 
30. uSłuGI Zwyżką marcin Gawryś.  Przedsiębiorca: Marcin Gawryś 
31. Zakład FryZJErSkI „Gośka” małGorZata SurowIEc. Przedsiębiorca: Małgorzata Surowiec 
32. Zakład metalowy damar damian mordec. Przedsiębiorca: Damian Mordec 
33. ZPuh damEt adam Pietras.  Przedsiębiorca: Adam Pietras

wywóz śmieci Jak informuje mPGk sp. 
z o.o w mielcu pojemniki 

i worki z odpadami należy 
wystawiać zgodnie 

z poniższym 
harmonogramem do 

godziny 7.00 przed 
nieruchomość do trasy 

przejazdu śmieciarki (do 
drogi gminnej, powiatowej 
lub wojewódzkiej). odpady 
wystawione po przejeździe 

samochodu nie będą 
zabierane. Szczegółowe 

informacje na temat odbioru 
nieczystości można uzyskać 

w Biurze obsługi klienta 
mPGk w mielcu, 

tel. 17 582-05-90 (do 593) 
lub w urzędzie Gminy mielec, 

tel. 17 774-56-38. 
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chrZąStów (od nr 1 do 53 i od nr 56 do końca) 

harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych w 2018 roku 
(od kwietnia do grudnia) 

wywóz odpadów 
zmieszanych

wywóz odpadów 
segregowanych w workach

odpady biodegradowalne 
(zielone) Gabaryty 

10-04-2018 11-04-2018 06-06-2018 18-07-2018

24-04-2018 09-05-2018 26-09-2018

08-05-2018 06-06-2018

22-05-2018 04-07-2018

05-06-2018 01-08-2018

19-06-2018 29-08-2018

03-07-2018 26-09-2018

17-07-2018 24-10-2018

31-07-2018 21-11-2018

14-08-2018 19-12-2018

28-08-2018

11-09-2018

25-09-2018

23-10-2018

20-11-2018

18-12-2018

chrZąStów (nr od 54 do 55 l)

13-04-2018 jak powyżej jak powyżej 17-07-2018

27-04-2018

11-05-2018

25-05-2018

08-06-2018

22-06-2018

06-07-2018

20-07-2018

03-08-2018

17-08-2018

31-08-2018

14-09-2018

28-09-2018

26-10-2018

23-11-2018

21-12-2018



27

metale i 
tworzywa 

sztuczne /żółty/

Papier
/niebieski/

Szkło (białe 
i kolorowe)
/zielony/

odpady 
biodegradowalne

/brązowy/

NalEży 
wrZucać:
- odkręcone i zgniecione 
plastikowe butelki po 
napojach 
- nakrętki, o ile nie zbieramy 
ich osobno w ramach akcji 
dobroczynnych 
- plastikowe opakowania po 
produktach spożywczych 
- opakowania 
wielomateriałowe (np. 
kartony po mleku i sokach)
- opakowania po środkach 
czystości (np. proszkach do 
prania), kosmetykach (np. 
szamponach, paście do 
zębów) itp.  
- plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie
- aluminiowe puszki po 
napojach
- puszki po konserwach
- folię aluminiową
- metale kolorowe
- kapsle, zakrętki od słoików 

NIE 
NalEży wrZucać:
- butelek i pojemników z 
zawartością 
- plastikowych zabawek
- opakowań po lekach 
i zużytych artykułach 
medycznych 
- opakowań po olejach 
silnikowych
- części samochodowych
- zużytych baterii i 
akumulatorów 
- puszek i pojemników po 
farbach i lakierach 
- zużytego sprzętu 
elektronicznego i AGD

NalEży 
wrZucać: 
- opakowania z papieru, 
karton, tekturę
- katalogi, ulotki, prospekty
- gazety i czasopisma
- papier szkolny i biurowy, 
zadrukowane kartki
- zeszyty i książki
- papier pakowy
- torby i worki papierowe 

NIE 
NalEży wrZucać:
- ręczników papierowych 
i zużytych chusteczek 
higienicznych 
- papieru lakierowanego i 
powleczonego folią
- papieru zatłuszczonego lub 
mocno zabrudzonego
- kartonów po mleku i 
napojach 
- papierowych worków po 
nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych
- tapet
- pieluch jednorazowych 
i innych materiałów 
higienicznych 
- zatłuszczonych 
jednorazowych opakowań 
z papieru i naczyń 
jednorazowych 
- ubrań

NalEży 
wrZucać:
- butelki i słoiki po napojach 
i żywności (w tym butelki 
po napojach alkoholowych i 
olejach roślinnych) 
- szklane opakowania po 
kosmetykach (je żeli nie 
są wykonane z trwale 
połączonych kilku surowców)

NIE 
NalEży wrZucać:
- ceramiki, doniczek, 
porcelany, fajansu, kryształów
- szkła okularowego
- szkła żaroodpornego
- zniczy z zawartością wosku
- żarówek i świetlówek
- reflektorów
- opakowań po lekach, 
rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych
- luster
- szyb okiennych i zbrojonych
- monitorów i lamp 
telewizyjnych
- termometrów i strzykawek

NalEży 
wrZucać:
- odpadki warzywne i 
owocowe (w tym obierki itp.)
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, 
kwiaty
- trociny i korę drzew
- niezaimpregnowane drewno 
- resztki jedzenia 

NIE 
NalEży wrZucać:
- kości zwierząt
- oleju jadalnego
- odchodów zwierząt
- popiołu z węgla 
kamiennego
- leków
- drewna impregnowanego 
- płyt wiórowych i 
pilśniowych MDF
- ziemi i kamieni
- innych odpadów 
komunalnych (w tym 
niebezpiecznych) 

do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, 
czego nie można odzyskać w procesie recyklingu z wyłączeniem odpadów 

niebezpiecznych
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rozkład jazdykomunikacja publiczna 
w chrząstowie

8 Przystanek: chrząstów 1”chrZąStówEk” rozkład ważny od: 26.06.2017 

kierunek: mielec trasa: Złotniki - kilińskiego - rynek - mickiewicza - Jagiellończyka
typy dni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

roBocZE 10 o* 00a 15F 05
00S

30GF
30F 30 35 

& 25

SoBoty 05 00& 00& 30
& - NIE KURSUJE W OKRESIE WAKACJI LETNICH
F - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
A - KURSUJE DO BRAMY GŁÓWNEJ PRZEZ BR. WSCH, STREFE 
G - KURSUJE DO SSE BRAMA GŁÓWNA
O - KURSUJE DO OBROŃCÓW POKOJU
* - NIE KURSUJE 24.XII
S - KURSUJE DO „STREFY” PRZEZ SSE BR. WSCH. 

kierunek: młodochów trasa: chrząstów - Brzyście - Borki Nizińskie - młodochów 

typy dni 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
roBocZE 27 42F 27 57 57F 57F 39 52& 42 38*

SoBoty 32 22& 22& 52
* - NIE KURSUJE 24.XII
& - NIE KURSUJE W OKRESIE WAKACJI LETNICH
F - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ 

8 Przystanek: chrząstów 2 „młyN” rozkład ważny od: 26.06.2017 

kierunek: mielec trasa: chrząstów - Złotniki - kilińskiego - rynek - mickiewicza - Jagiellończyka

typy dni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
roBocZE 09 o* 59a 14F 04 59S 29GF 29F 29 34& 24

SoBoty 04 59& 59& 29
& - NIE KURSUJE W OKRESIE WAKACJI LETNICH
F - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
A - KURSUJE DO BRAMY GŁÓWNEJ PRZEZ BR. WSCH, STREFE 
G - KURSUJE DO SSE BRAMA GŁÓWNA
O - KURSUJE DO OBROŃCÓW POKOJU
* - NIE KURSUJE 24.XII
S - KURSUJE DO „STREFY” PRZEZ SSE BR. WSCH. 

kierunek: młodochów trasa: chrząstów - Brzyście - Borki Nizińskie - młodochów 
typy dni 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

roBocZE 28 43F 28 58 58F 58F 40 53& 43 39*

SoBoty 33 23& 23& 53
* - NIE KURSUJE 24.XII
& - NIE KURSUJE W OKRESIE WAKACJI LETNICH
F - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ 
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8 Przystanek: chrząstów 3 „wIEś” rozkład ważny od: 26.06.2017 

kierunek: mielec trasa: chrząstów - Złotniki - kilińskiego - rynek - mickiewicza - Jagiellończyka
typy dni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
roBocZE 08 o* 58a 13F 03 58S 28GF 28F 28 33 & 23

SoBoty 03 58& 58& 28

& - NIE KURSUJE W OKRESIE WAKACJI LETNICH
F - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
A - KURSUJE DO BRAMY GŁÓWNEJ PRZEZ BR. WSCH, STREFE 
G - KURSUJE DO SSE BRAMA GŁÓWNA
O - KURSUJE DO OBROŃCÓW POKOJU
* - NIE KURSUJE 24.XII
S - KURSUJE DO „STREFY” PRZEZ SSE BR. WSCH. 

kierunek: młodochów trasa: chrząstów - Brzyście - Borki Nizińskie - młodochów 
typy dni 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

roBocZE 29 44F 29 59 59F 59F 41 54& 44 40 *

SoBoty 34 24& 24& 54

* - NIE KURSUJE 24.XII
& - NIE KURSUJE W OKRESIE WAKACJI LETNICH
F - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ 

8 Przystanek: chrząstów 4 „SZkoła” rozkład ważny od: 26.06.2017 

kierunek: mielec trasa: chrząstów - Złotniki - kilińskiego - rynek - mickiewicza - Jagiellończyka
typy dni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

roBocZE 07 o* 57 a 12F 02 57S 27GF 27F 27 32& 22

SoBoty 02 57& 57& 27

& - NIE KURSUJE W OKRESIE WAKACJI LETNICH
F - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
A - KURSUJE DO BRAMY GŁÓWNEJ PRZEZ BR. WSCH, STREFE 
G - KURSUJE DO SSE BRAMA GŁÓWNA
O - KURSUJE DO OBROŃCÓW POKOJU
* - NIE KURSUJE 24.XII
S - KURSUJE DO „STREFY” PRZEZ SSE BR. WSCH. 

8 Przystanek: chrząstów 5 „wał”  rozkład ważny od: 26.06.2017 

kierunek: mielec trasa: chrząstów - Złotniki - kilińskiego - rynek - mickiewicza - Jagiellończyka
typy dni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

roBocZE 06 o* 56 a 11 F 01 56S 26GF 26F 26 31& 21

SoBoty 01 56 & 56& 26

& - NIE KURSUJE W OKRESIE WAKACJI LETNICH
F - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
A - KURSUJE DO BRAMY GŁÓWNEJ PRZEZ BR. WSCH, STREFE 
G - KURSUJE DO SSE BRAMA GŁÓWNA
O - KURSUJE DO OBROŃCÓW POKOJU
* - NIE KURSUJE 24.XII
S - KURSUJE DO „STREFY” PRZEZ SSE BR. WSCH. 



30

kierunek: młodochów trasa: Brzyście - Borki Nizińskie - młodochów 
typy dni 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

roBocZE 31 46F 31 01 01 F
01F

43
56& 46 42*

SoBoty 36 26& 26 & 56

* - NIE KURSUJE 24.XII
& - NIE KURSUJE W OKRESIE WAKACJI LETNICH
F - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ 

8 Przystanek: Złotniki 5 „krZyżówka” rozkład ważny od: 26.06.2017 

kierunek: mielec trasa: Złotniki - kilińskiego - rynek - mickiewicza - Jagiellończyka

typy dni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

roBocZE 11 
o* 

01 

a
16F 06

01S

31GF
31 F 31 36 

& 26

SoBoty 06 01& 01& 31

& - NIE KURSUJE W OKRESIE WAKACJI LETNICH
F - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
A - KURSUJE DO BRAMY GŁÓWNEJ PRZEZ BR. WSCH, STREFE 
G - KURSUJE DO SSE BRAMA GŁÓWNA
O - KURSUJE DO OBROŃCÓW POKOJU
* - NIE KURSUJE 24.XII
S - KURSUJE DO „STREFY” PRZEZ SSE BR. WSCH. 

kierunek: młodochów trasa: chrząstów - Brzyście - Borki Nizińskie - młodochów 
typy dni 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

roBocZE 26 41F 26 56 56F 56F 38 51& 41 37*

SoBoty 31 21& 21& 51

* - NIE KURSUJE 24.XII
& - NIE KURSUJE W OKRESIE WAKACJI LETNICH
F - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ 



31

oprócz zjawiskowych widoków 
prawdziwą wizytówką 

chrząstowa są ludzie, którzy 
tu mieszkają. Poza  pracą 

zawodową mają wspaniałe 
pasje, w których się spełniają, 
a przy tym sławią dobre imię 

wsi poza jej granicami. Jedną z 
takich osób jest 

PIotr kręPa 
- obrotowy SPr Stali mielec

Na co dzień studiuje energetykę 
na Politechnice Rzeszowskiej, 

ale to co robi po godzinach 
zasługuje na szczególne 
uznanie. Jest jednym z 

kluczowych zawodników SPR 
Stali Mielec. I mimo iż na 

początku nikt nie dawał mu 
większych szans na sukcesy w 
ręcznej, on dzięki determinacji, 

ciężkiej pracy i wiary w to, 
że można doprowadzić do 

niemożliwego właśnie do tego 
doprowadził. 

- Wiele osób twierdzi, że trzeba 
się urodzić z talentem do grania, 

ja jednak uważam, że ciężką 
pracą można osiągnąć wszystko. 

Małymi krokami do przodu - 
mówi szczypiornista. 

         Dziś Piotr odnosi sukcesy 
w ręcznej, a mielecka drużyna 

nie wyobraża sobie gry bez 
niego. (fot. sprstal.mielec.pl)

mężczyzna z pasją
to NaJBardZIEJ męSkI SPort
W życiu Piotra sport zawsze 

zajmował ważne miejsce. Od naj-
młodszych lat dziecięcych próbo-
wał swoich sił w rozmaitych dys-
cyplinach. 

- Pomimo tego, że byłem do-
syć otyłym dzieckiem, nie balem 
się żadnego sportu - mówi. - Za-
cząłem od piłki nożnej. Potem był 
basen, a po drodze jeszcze koszy-
kówka i siatkówka. Z żadną jednak 
z tych dyscyplin nie związałem się 
na dłużej. Nie osiągałem w nich 
jakichś spektakularnych sukcesów. I 
wtedy to właśnie za namową mo-
ich sąsiadów - Michała Treli i Da-
miana Krępy poszedłem na trening 
piłki ręcznej. I popłynąłem. Ręcz-
na wciągnęła mnie bezgranicz-
nie. Nawet przerwa od aktywności 
spowodowana wycięciem wyrostka 
robaczkowego nie ostudziła mojego 
zapału do szczypiorniaka. 

Dziś Piotr nie wyobraża sobie 

swojej egzystencji bez ręcznej. Na 
pytanie co w niej jest takiego fa-
scynującego odpowiada stanowczo 
i bez zastanawiania się: 

 - To piękny sport i najbardziej 
męski ze wszystkich istniejących   I 
naprędce dodaje: To sport niezwy-
kle kontaktowy, pełen prawdzi-
wej męskiej walki. W żadnej innej 
dyscyplinie nie ma takiego połą-
czenia dynamicznych akcji, nieraz 
bokserskich ciosów w obronie oraz 
zjawiskowych rzutów. Oczywiście 
zdarzają się przy tym kontuzje, nie-
mniej  pozwala to wyrzucić z siebie 
wszystkie negatywne emocje. A po 
zawziętej walce na parkiecie scho-
dzi się do szatni i pije piwko z za-
wodnikami przeciwnej drużyny. I to 
jest w tym sporcie piękne. 

mIElEcka Stal
Obecnie Piotr jest jednym z klu-

czowych zawodników SPR Stali Mie-
lec, ale po drodze były też inne kluby. 
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- Grałem około 2 miesiące w  
drugoligowej Wiśle Sandomierz. 
Odszedłem wtedy ze Stali, gdyż 
trener Skutnik nie dawał mi szans 
na parkiecie, a tam mogłem grać w 
obronie i ataku niemal 60 minut w 
każdym meczu. Odbudowałem się 
wówczas pod względem formy na 
boisku i wzmocniłem się psychicz-
nie. Robiłem tam rzeczy, które w 
Mielcu były na porządku dziennym, 
a w Sandomierzu odbierane były 
jako czyny zjawiskowe. Chłopaki 
wiedzieli, że gdy będzie na boisku 
jakaś sytuacja kryzysowa mogą mi 
zaufać i na mnie liczyć. 

Aktualnie Stal nie wyobraża so-
bie gry bez Piotra, a Piotr bez dru-
żyny.  Nic więc dziwnego, że głę-
boko w pamięci skrywa wszystkie 
występy w barwach mieleckiego 
klubu. Pamięta każdy mecz, w któ-
rym zagrał. Kilka spotkań szczegól-
nie utkwiło mu w pamięci i często 
w myślach do nich wraca. Były one 
bowiem dla niego niezłą lekcją po-
kory, ale jednocześnie wzmacniały 
pewność siebie i potęgowały chęć 
dalszej pracy.  

- Nie zapomnę nigdy spotkania 
z  Juwenią Rzeszów. Pojawiłem się 
na boisku 10 minut przed końcem 
meczu. Był wynik 32:4 więc nie 
miałem zbytniej presji, bo wygra-
ną mieliśmy praktycznie w kiesze-
ni.  Byłem jednak tak zdenerwo-
wany, że w pierwszej swojej akcji 
popełniłem prosty błąd w ataku, 
który drużyna z Rzeszowa zamie-
niła na bramkę z szybkiego kontra-
taku. Trener Ostrowski uświadomił 
mi wtedy, że każdy niewymuszony 
błąd to prosta bramka dla przeciw-
nika. To memento do tej pory mi 
przyświeca. 

- Kolejną solidną lekcję otrzy-
małem w meczu z Piotrkowiani-
nem Piotrków Trybunalski, kiedy to 
trener Skutnik za namową kolegów 
z drużyny dał mi szansę na poja-
wienie się na parkiecie. Niestety nie 
był to udany mecz, nie popełniłem (fot. sprstal.mielec.pl)
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żadnego błędu,  ale też nie zdoby-
łem żadnej bramki. Zderzyłem się 
wtedy z seniorska piłką i zobaczy-
łem ile mi brakuje, aby być dobrym 
i zaistnieć na boisku więcej niż parę 
minut. Myślę ze zjadł mnie wtedy 
stres, ale była to dla mnie kolejna 
lekcja, aby nie poddawać się, pra-
cować i podążać dalej drogą, którą 
obrałem. 

- I najważniejszy dla mnie mecz 
-  z Mmts Kwidzyń. Wróciłem wów-
czas do Mielca z Sandomierza. 
Mielecką drużynę po sceptycznie 
nastawionym do mnie trenerze 
Skutniku przejął Paweł Noch więc 
pojawiła się szansa na nowe roz-
danie, a dodatkowo z kontuzją bo-
rykał się wtedy Antonio Pribanić. W 
spotkaniu z Kwidzyniem zdobyłem 
2 bramki (przy pierwszej podaniem 
górą asystował Marek Szpera, a 
przy drugiej kozłem podał Michał 
Adamuszek). Dodatkowo wywalczy-
łem dla drużyny karnego i karę 2 
minut dla przeciwnika. 

Od tego momentu można było 
mówić o mnie jako graczu Stali 
Mielec. Nie każdy zna różnice po-
między zawodnikiem, a graczem. 
Różnica jest taka że zawodnik za-
wodzi ,a gracz gra. Oczywiście nie 
stałem się od razu zawodnikiem 
pierwszego składu, ale z czasem 
zacząłem odgrywać coraz większą 
rolę w zespole, a całą pewność sie-
bie na jakiej opiera sie moja gra 
dał mi właśnie ten mecz. 

kołowy I oBrotowy 
W mieleckiej drużynie Piotr gra 

na pozycji obrotowego, ale nie za-
wsze tak było. 

 -Na początku trener stawiał 
mnie na środku rozegrania, jednak 
dosyć często moje podania nie były 
celne, a u Playmakera dokładność 
to podstawa. Potem wylądowałem 
na kole. Od małego byłem silny fi-
zycznie i to predysponowało mnie 
do gry na kole. 

Aby zagościć na pozycji obroto-

wego szczypiornista musiał wyko-
nać sporo pracy. Obrotowi bowiem 
muszą mieć dobry chwyt, a on 
niestety nie zawsze łapał piłkę. Do 
czasu... 

- Podglądałem na ekranie 
dwóch wspaniałych obrotowych 
- Bartka Jureckiego i Bertranda 
Gile. Obaj gracze doskonale radzą 
sobie z łapaniem piłki jedną ręką. 
Dla mnie było to coś niewyobra-
żalnego i jak wówczas myślałem 
nieosiągalnego. Ale jako że nie na-
leżę do osób, które tak łatwo się 
poddają stwierdziłem, że skoro 
oni mogą to ja też. Brałem piłkę 
i rzucałem z całej siły o ścianę i 
próbowałem łapać jedną ręką. Na 
początku rzadko się udawało, ale z 
czasem było coraz lepiej. Dziś już 
nie mam z tym problemu, chyba, że 
leci prawdziwy pocisk.. 

maSkotka drużyNy 
Oprócz tego, że Piotr to jeden z 

kluczowych zawodników mieleckiej 
Stali to jest także dobrym duszkiem 
drużyny. Wszyscy zgodnie podkre-
ślają, że "Misiek" jest jednym z naj-
barwniejszych postaci w ich zespo-
le i wpływa niezwykle pozytywnie 
na dobrą atmosferę w nim. Bije od 
niego pozytywna energia i optymi-
styczne podejście do świata. 

- Bardzo schlebia mi taka opinia, 
ale ta dobra atmosfera w drużynie 
to nie tylko moja zasługa. Faktem 
jest, że w klubie organizuję wiele 
ciekawych, nie raz zabawnych akcji 
marketingowych np. filmiki, ale ja 
po prostu lubię się wygłupiać...To 
świetny sposób na odstresowanie 
się, no i oczywiście doskonała pro-
mocja klubu.  

Mylę, że ten dobry klimat w 
drużynie spowodowany jest tym, że 
nie jesteśmy tylko kolegami z bo-
iska, ale prawdziwymi przyjaciółmi. 
Spotykamy się prywatnie, wycho-
dzimy na imprezy, a gdy ktoś jest 
w potrzebie zawsze może liczyć na 
wzajemną pomoc. 

wSParcIE w rodZINIE
Piotr pochodzi z rodziny o ści-

słych umysłach, mama Mariola jest 
nauczycielką fizyki, a tata Tadeusz 
elektrykiem. Jego wybór studiów na 
Politechnice Rzeszowskiej nie po-
winien więc dziwić. I choć jak sam 
przyznaje godzenie nauki z trenin-
gami nie zawsze jest łatwe ze stu-
diów nie zrezygnuje. 

Mężczyzna na każdym eta-
pie swojego życia mógł liczyć na 
wsparcie najbliższych, także wów-
czas gdy zdecydował się trenować 
ręczną. 

- Myślę, że to gdzie teraz jestem 
w dużej mierze zawdzięczam moim 
rodzicom. Zawsze chcieli dla mnie 
jak najlepiej. 

Najpierw wozili mnie i mojego 
brata Filipa na treningi piłki noż-
nej. Niestety nie byłem zbyt uzdol-
niony w tej dyscyplinie. Mój brat 
był znacznie lepszy i do tej pory gra 
(aktualnie w Czarnych Połaniec). 
Potem był jeszcze basen, koszy-
kówka i siatkówka. Wszystkie moje 
próby poszukiwania tej ostatecznej 
drogi rodzice dzielnie znosili. Także 
pozytywnie zareagowali na szczy-
piorniaka. Kibicują mi i dopingują. 
Są obecni niemal na każdym me-
czu. 

Tata jak na mężczyznę przysta-
ło daje mi dobre rady, a mama z 
kolei jako typowa nauczycielka nie 
daje mi zapomnieć, że oprócz tre-
ningów mam jeszcze studia. Jak 
uda mi się osiągnąć tytuł inżyniera 
to w głównej mierze będzie to jej 
zasługa. Po obronie kupię jej za to 
ogromny bukiet róż. 

Narodowa kochaNka
Bardzo ważną rolę w życiu Pio-

tra odgrywa jego dziewczyna Ka-
rolina. Jest dla niego prawdziwym 
wsparciem i największą fanką, 
dlatego z trudem - ale też z wła-
ściwym sobie poczuciem humoru - 
mężczyzna wyznaje: 

- Pewnie przeczyta to moja Ka-
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rolina i dowie się, ale trudno ... - 
śmieje się szczypiornista. -Muszę 
przyznać, że śni mi się po nocach 
kochanka.... I naprędce dodaje: 

 - Oczywiście ta narodowa. 
Kadra narodowa na pewno jest 

w sferze marzeń, żywię przeko-
nanie,  że w tej części osiągalnej. 
Obecnie grają tam moi koledzy z 
młodzieżówki.  Mam nadzieję, że 
i ja zasłużę na nią ciężką pracą. 
Dlatego z takim zaangażowaniem 
przystępuję do każdego treningu. 

Biorąc pod uwagę fakt, że nikt 
nigdy nie wróżył mi sukcesów w 
sporcie, a ja dzięki determinacji i 
pracy pokazałem, że jednak mam 
sporo do zaoferowania i przeko-
nałem do siebie tyle osób, to jest 

Piotr z kolegami z drużyny na spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej w Chrząstowie
(fot. spchrzastow.edupage.org) 

szansa, że kiedyś przekonam do 
siebie także trenera reprezentacji. 
Póki co jestem Piotrem Krępą z 
Chrząstowa, ale mam nadzieję, że 
może za 2-3 lata oprócz mojej ro-
dzinnej miejscowości szerszy świat 
o mnie usłyszy. 

PrZySZłość 
Po ZNakIEm ZaPytaNIa
Na dzień dzisiejszy szczypior-

nista nie deklaruje jednoznacznie 
czym chciałby się zająć w przyszło-
ści. Jedno jest pewne: jest osobą 
kreatywną, elokwentną i niezwykle 
pracowitą więc możliwości przed 
nim otwiera się wiele. 

- Z jednej strony chciałbym mieć 
kontakt z piłką ręczną, ale mam 

Piotrowi życzymy tej upragnionej kadry narodowej, 
jak najwięcej minut na parkiecie i jak najmniej kontuzji, 

a w kuchni prawdziwych kulinarnych uniesień. 

JESTEŚMY DUMNI Z TAKIEGO MIESZKAŃCA CHRZĄSTOWA!

wątpliwości czy poradziłbym sobie 
w roli na przykład trenera. Granie, 
a prowadzenie drużyny to jednak 
zupełnie inne rzeczy. Zawsze jed-
nak mogę podjąć pracę zgodną z 
kierunkiem moich studiów. 

maStErchEF 
Oprócz piłki ręcznej Piotr ma 

jeszcze jedną pasję, o czym mało 
kto wie. Mężczyzna uwielbia goto-
wać, a informuje nas o tym  z wła-
ściwym sobie poczuciem humoru:

- Bardzo lubię to robić, co z 
resztą widać po mojej budowie. 

Trenuje, studiuje i jeszcze go-
tuje! Nic co ludzkie nie jest mu 
obce. 
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koBIEta Z PaSJą
„Człowiek bez pasji nudzi swo-

ją duszę..." - mówi stara, polska 
maksyma.  O kondycję swojej duszy 
może być spokojna Bernadetta Gał-
da. Ta mieszkanka Chrząstowa to 
prawdziwa artystyczna dusza: gra, 
śpiewa, tańczy. Ma za sobą wiele 
zjawiskowych występów w "Chorze-
lowiakach" oraz wirtuozerskich kon-
certów z Mielecką Orkiestrą Dętą. 
Obecnie skupia się przede wszystkim 
na doskonaleniu się w grze na uko-
chanym instrumencie - klarnecie.

Na PocZątEk śPIEw I taNIEc
Podobno pierwiastek artystycz-

nej duszy nosi się w sobie od za-
wsze, jedynie czasem trzeba głęboko 
wsłuchać się w siebie, by zrozumieć, 
że on tam cały czas był. Początki 
artystycznych aktywności Beni się-
gają szkoły podstawowej. To wła-
śnie tam zdobywała swoje pierwsze 
doświadczenie sceniczne. Zaczynała 
od śpiewu. 

- Najpierw prezentowałam swój 
wokal na różnych akademiach szkol-

      BErNadEtta 
Gałda

Na co dzień Benia uczy 
się w 2 klasie w I liceum 

ogólnokształcącym w 
mielcu. uczęszcza także do 

Państwowej Szkoły muzycznej 
I i II stopnia im. mieczysława 

karłowicza  w mielcu, do 
klasy klarnetu. to właśnie ten 

instrument ukochała sobie 
ponad wszystko. Spod jej 

drobnych paluszków i jakże 
wydolnych płuc wydobywają 

się takie dźwięki, że dech 
zapiera w piersi.

kobieta z pasją

(fot. SOKiS w Chorzelowie)

nych, śpiewałam także na pierw-
szej komunii św. Później,  gdy już 
ten śpiew był coraz lepszy brałam 
udział w licznych konkursach mu-
zycznych. 

Potem przyszedł czas na taniec. 
W szkole podstawowej, do której 
chodziła zaczęły się odbywać za-
jęcia taneczne, w których z ochotą 
uczestniczyła. Ponieważ wychodziło 
jej to całkiem nieźle więc w krótkim 
czasie „awansowała” - trafiła do 
„Chorzelowiaków”.

-  Spędziłam tam wiele czasu 
tańcząc na próbach, warsztatach i 
konkursach. Miałam wówczas 11 
lat. Bardzo dobrze wspominam ten 
okres. Poznałam wspaniałych ludzi 
i oddanych instruktorów. Nie raz 
tęsknię za tańcem ludowym, ale 
wiem, że dzisiaj nie miałabym cza-
su, aby się mu poświęcić. Doba jest 
zdecydowanie za krótka. 

Dopiero na samym końcu poja-
wił się klarnet i szkoła muzyczna, 
do której Benia uczęszcza do dnia 
dzisiejszego.   
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klarNEt PoNad wSZyStko
Artystka ma za sobą wiele wy-

stępów z Mielecką Orkiestrą Dętą, 
do której trafiła za namową kolegi 
z klasy klarnetu.  Razem z zespołem 
miała okazję zaprezentować swój 
talent muzyczny podczas obchodów 
świąt państwowych, ale także na 
licznych imprezach rozrywkowych. 
Niestety ze względu na nadmiar 
obowiązków musiała zrezygnować z 
występów z orkiestrą i obecnie całą 
swoją energie skupia na doskonale-
niu się w grze na klarnecie. Dziel-
nie ćwiczy w szkole muzycznej pod 
czujnym okiem instruktora - pana 
Piotra Wyzgi. I jak sama przyznaje 
o  ile bez tańca i śpiewu może sobie 
wyobrazić swoje życie, tak bez tego 
instrumentu już nie. Ale nie od razu 
było tak kolorowo... 

- Szczerze mówiąc to nigdy nie 
miałam w planach grać na tym 
instrumencie. To, że go wybrałam 
było czystym przypadkiem. Podczas 
egzaminu wstępnego do szkoły mu-
zycznej jeden z nauczycieli zapytał 
mnie, czy nie chciałabym pójść do 
klasy klarnetu. Zgodziłam się od-
ruchowo, co pozwoliło mi na naukę 
w tej placówce. Na początku byłam 
zrozpaczona, bo nie wiedziałam na-
wet co to jest, ale gdy poszłam do 
pierwszej klasy, mój pogląd na ten 
instrument zmienił się. Dziś uwiel-
biam na nim grać, więc z przyjem-
nością przystępuję do każdych zajęć.  

       
dotychcZaSowE oSIąGNIęcIa 
Mimo młodego wieku dziew-

czyna już osiągnęła bardzo wiele. 
Oprócz wspaniałych występów z 

Obchody 225 rocznicy Konstytucji 3 maja (fot. hej.mielec.pl)

Dzień otwarty SCK w Mielcu (fot. hej.mielec.pl) 
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Mielecką Orkiestrą Dętą i "Chorze-
lowiakami"  jest także laureatką 
licznych konkursów indywidualnych. 
Kilka występów szczególnie utkwiło 
jej w pamięci: 

- Pamiętam doskonale swój 
udział w konkursie „Literatura i 
dzieci - Uśmiechnij się”. Miałam 
wówczas ok. 10 lat i był to mój 
pierwszy większy sukces osiągnię-
ty na scenie.  Zaśpiewałam wtedy  
piosenkę Natalii Kukulskiej „Puszek 
okruszek”. W konkursie doszłam do 
ostatniego etapu - wojewódzkiego, 
gdzie zajęłam III miejsce. 

- Kolejnym wielkim sukcesem 
było zajęcie III miejsca na Ogólno-
polskim Festiwalu Folklorystycznej 
Twórczości Dziecięcej. Reprezento-
wałam tam grupę "Chorzelowia-
ków".  

Na koniec zaś skromnie doda-
je: - Sam udział w konkursie - bez 
względu na ostateczny wynik - to 
już dla mnie jest wielki sukces. 

talENt Show
Benia pomimo wielkiego talentu 

muzycznego nie myśli o zaprezen-
towaniu go szerszej publiczności. 
Mówi, że telewizyjne talent show to 
nie dla niej. 

- Kiedyś marzyłam, aby wystą-
pić w „Mam talent” i wyobrażałam 
sobie jakby to było... Nawet nauczy-
ciele namawiali mnie, abym poka-
zała się światu, ale ja wolę świe-
cić w mniejszym blasku. Póki co 
chcę pozostać zwykłą dziewczyną z 
Chrząstowa, która ma swoją pasję i 
jest z nią szczęśliwa. 

Zwykła NaStolatka 
Mimo licznych obowiązków zwią-

zanych z nauką w liceum i w szkole 
muzycznej dziewczyna stara się żyć 
jak zwykła  nastolatka. Znajduje 
więc czas na spotkania ze znajomy-
mi, spacery, ogniska czy wyjazd na 
wakacje. Aktywności te poza tym, że 
sprawiają jej ogromną radość to są 
dla niej odskocznią od codzienności (fot. Michał Krawiec)



38

i pozwalają na chwilę zapomnieć o 
obowiązkach. 

- Na tygodniu trudno jest wygo-
spodarować czas na przyjemności. 
Za to na weekendzie staram się to 
wszystko nadrabiać. Spotykam się 
wówczas z przyjaciółmi, pomagam 
w domu lub spędzam czas z moim 
ukochanym chłopakiem. W niedzielę 
chodzę do kościoła i uczę się na ko-
lejne dni szkoły. 

PrZyGoda Z muZyką 
Na ZawSZE  
Muzyka jest jej życiem. Czerpie z 

niej radość, ale też poczucie speł-
nienia. Na pytanie więc o plany na 

przyszłość, bez wahania odpowiada: 
- Kocham muzykę. Towarzyszy 

mi od dzieciństwa i mam nadzie-
ję, że tak będzie do późnej starości. 
Po ukończeniu liceum chciałabym 

Beni życzymy zatem, aby ta piękna 
przygoda z muzyką nigdy się nie 
skończyła.  cieszymy się, że możemy 
raczyć nasze uszy wspaniałymi 
dźwiękami, które wydobywa ze 
swojego ukochanego klarnetu. 

studiować na Akademii Muzycznej. 
Jednak aby się to stało muszę też 
ukończyć Państwową Szkołę Mu-
zyczną, by móc po Akademii uczyć 
w szkołach.

Radosnych 
Świąt Wielkanocnych 
wszystkim 
mieszkańcom 
Chrząstowa

życzy
Stowarzyszenie 
„Nasza Idea”
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Jest gdzieś i nawet 
wiadomo gdzie, 

ta wieś, która chrząstów 
zowie się.  

Nad wisłoką położona jest, 
odwiedzić ją więc szybko spiesz.  

autobus z ósemką jeździ tu,
więc wsiadaj do niego i fru, fru... 

czeka na ciebie atrakcji moc,
Zwiedzaj je wszystkie 

nim przyjdzie noc.

Szkołę, straż, młyn i kaplicę też,
także sportowy klub 

- to już wiesz!  

dromader się właśnie zowie on,
często słychać stąd kibiców ton.

a jeśli sportu wciąż ci mało,
możesz wałem udać się śmiało. 

Na rower lub kijki - albo nie! 
to może miły spacer - kto wie?! 

tam kępa i powietrze świeże,
a szum wisłoki za serce bierze.

a gdy zmęczony opadniesz z sił,
„u Sylwii” posilisz sie co mił, 

Nadchodzi wieczór 
- powrotu czas,

lecz odwiedź nas kiedyś 
jeszcze raz.

tymcZaSEm 
wróć ósemką do pieleszy swych,

Zabierz w swym sercu 
widok stron mych.


