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VI Dni Ziemi Brzosteckiej - sobota

Rozgrywki zakończyły się zwycięstwem policjantów (biało-zielone stroje)

Pomimo upałów kibicom nie brakowało siłŚwięto Gminy rozpoczęło się turniejem piłkarskim

Po meczu wystąpił zespół „Pajujo” z koncertem muzyki reg-
gae, który podobał się nie tylko młodzieży

Największą atrakcją tego dnia był pokaz sztucznych ogni

Dni Ziemi Brzosteckiej zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem

Pozostałe zdjęcia na str 19
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Fot. J. Nosal

Na tegoroczne święto gminy na pewno duży 
wpływ miał fakt, że zbiegło się ono z 

obchodami 640-lecia lokacji miasta Brzostek, 
którego jubileusz obchodzono w czerwcu.
 Jak co roku świętowanie zaczęło się w sobotę 
na stadionie GOSIR w Brzostku i tradycyjnie 
już, miało ono charakter rekreacyjno-sportowy. 
Rozpoczęło się turniejem piłkarskim, w którym 
wzięły udział trzy drużyny: drużyna policjan-
tów, Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skurowej 
oraz drużyna młodzieżowa z Grudnej Górnej. 
Rozgrywki zakończyły się zwycięstwem dru-
żyny policjantów.
 Po meczu wystąpił zespół „Pajujo” z koncer-
tem muzyki reggae, który przyciągnął przede 
wszystkim młodzież i swym graniem rozgrzał 
do dalszej zabawy. A bawiono się do białego 
rana przy dźwiękach zespołu „Takt” z Jasła.
 Jednak w tym dniu największym zainte-
resowaniem, cieszył się pokaz sztucznych 
ogni, niezwykle widowiskowy, profesjonalnie 
przeprowadzony przez firmę PROGRESS 
z Rzeszowa, który zgromadził na stadionie 
ogromne rzesze mieszkańców gminy i okolicz-
nych miejscowości.
 Drugi dzień świętowania – niedziela, miał 
charakter kulturalno-rozrywkowy. Rozpoczął 
go blok imprez dla dzieci „Clown Dyzio 
Show”. Clown Dyzio profesjonalnie, przez 
trzy godziny bawił najmłodszych w różnoraki 
sposób (konkursy, zabawy, zwierzaczki - roz-
śmieszaczki z baloników, malowanie buziaków 
w śmieszne wzorki).Oprócz tego dla dzieci 
przygotowano dodatkowe atrakcje w postaci 
placu zabaw (dmuchane zamki, zjeżdżalnie, 
euro-bungi, samochodziki elektryczne, tram-
polinę), przejażdżki kucykami, lody, wata 
cukrowa, popcorn, hot-dogi, frytki, kiełbaski 
z grilla i inne.
 Dla starszej publiczności nie zabrakło muzy-
ki i tańców w wykonaniu zespołów i solistów z 
zaprzyjaźnionych Ośrodków Kultury: z Wiśnio-
wej (solistki), Dydni (zespół rockowy „Jeszcze 
nie wiem”), z Wielopola Skrzyńskiego (zespół 
taneczny „Olszynki”), z Nowego Żmigrodu 
(Kapela Podwórkowa „Zimny Drań”). Dla 
miłośników folkloru zgrała rodzima Kapela 
Ludowa „Brzostowianie”.
 Swoje wyroby oraz loterię fantową prezento-
wali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Brzostku.
 Natomiast gwiazdą wieczoru w tym dniu 
była grupa „VOX”, która licznie zgromadzoną 
publiczność bawiła do późnych godzin wieczor-
nych. 
 Imprezę zakończyła, podobnie jak w dniu 
poprzednim, zabawa taneczna z zespołem 
„Takt”.
 Jak co roku przez obydwa dni dopisała 
wspaniała słoneczna pogoda.
 Konferansjerem tegorocznego święta gminy 
był Adam Berkowicz z Jasła. 
 Patronat medialny nad imprezą sprawowali 
Gazeta Krakowska oraz Wiadomości Brzoste-
ckie. 
 Organizowane co roku gminne święto pod 
nazwą Dni Ziemi Brzosteckiej jest okazją do 
czynnego wypoczynku ludzi różnych środo-
wisk i profesji, czasem wymiany doświadczeń 
z dziedziny kultury i biznesu, które z roku na 
rok przyciąga coraz to więcej mieszkańców 
gminy i okolic. 

E. M. Na zabawach tanecznych grał zespół „Takt” z Jasła

Konferansjerem tegorocznego święta gminy był Adam Berkowicz z Jasła

Do charakteryzacji trzeba było stanąć w kolejce

Władze Brzostku przypominały mieszkańcom o 640-leciu lokacji miasta
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Wójt
Gminy
informuje
Szanowni Państwo!

Pragnę przedstawić najważniejsze prace jakie 
obecnie wykonywane są na terenie naszej 

gminy. Należą do  nich następujące roboty 
inwestycyjne:
•	 termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 

Brzostku,
•	 remont budynku mieszkalno-usługowego 

przy ul. Szkolnej w Brzostku,
•	budowa kładki w Kleciach
 Na wszystkie prace zostały ogłoszone prze-
targi, w wyniku których wybrano firmy do 
realizacji w/w zadań. 
 Od początku czerwca br. budowana jest 
kładka w Kleciach na Potoku Gogołówka o 
konstrukcji nośnej stalowej długości 11,84 m i 
szerokości całkowitej 2,65 m. Wszystkie prace  
związane z tą inwestycją wykonywane są przez 
Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych 
z Latoszyna specjalizujący się w tego typu 
robotach.
 Realizacja tego zadania była konieczna 
dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkań-
com gminy poruszających się wzdłuż drogi 
krajowej Wiśniówka – Jasło poza tym jest to  
kontynuacja prac, ponieważ kładka budowana 
jest w ciągu chodnika jaki powstał w 2006 r. 
Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec 
sierpnia br.
 Drugim ważnym zadaniem jakie jest obecnie 
realizowane to remont budynku mieszkalno 
–usługowego w Brzostku. Zakres prac obejmu-
je: docieplenie ścian – 775,49 m2  i  wymianę 
stolarki okiennej - 6,90 m2. Prace prowadzone 
są przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielo-
branżową  z Tarnowa. Koszty za wykonane 
roboty remontowe zostaną pokryte przez 
trzech użytkowników tego budynku tj. Gminę 
Brzostek, Gminną Spółdzielnię „SCh” oraz 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie  
o/Brzostek wg ustalonych procentowo udzia-
łów. Remont budynku znajdującego się w cen-
trum Brzostku pozwoli osiągnąć niewątpliwie 
efekt estetyczny.
 Największym przedsięwzięciem br. jest 
termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 
Brzostku. Realizacja zadania polega na: do-
ciepleniu ścian – 1469 m2,  wymianie stolarki 
okiennej  i drzwiowej - 506 m2. Głównym celem 
remontu szkoły jest przede wszystkim osiąg-
niecie efektu ekonomicznego tj. oszczędność 
energii. Prace prowadzone są od lipca br. przez 
Firmę Usługowo-Handlową z Roźwienicy, za-
kończenie  robót  przewidziane jest na koniec 
września br. 
 W planach na następne lata jest termo-
modernizacja innych szkół możliwe, że przy 
wykorzystaniu środków unijnych.

Leszek Bieniek

Budowa kładki na rzece Gogołówce w Kleciach

Prace przy termomodernizacji budynku szkoły w Brzostku

Odremontowany budynek mieszkalno–usługowy w Brzostku

Fot. J. Nosal
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14 czerwca br w sali wy-
kładowej Centrum Tu-

rystyki i Rekreacji WSIiZ w 
Kielnarowej koło Rzeszowa 
miała  miejsce kursokonfe-
rencja – aktywizacja zawodo-
wa osób niepełnosprawnych 
w województwie podkarpa-
ckim połączona z obchoda-
mi 40-lecia Oddziału TWK 
w Rzeszowie - do którego 
należy Koło Terenowe w 
Brzostku. 
 Prezes TWK Zarządu 
Głównego z Warszawy Pan 
Henryk Waszkowski przed-
stawił historię Oddziału 
TWK w Rzeszowie na prze-
strzeni 40 lat działalności. 
Podkreślił że ,,czterdzieści 
lat to dużo w działalności 
Oddziału TWK, ale ciągle 
mało dla trudnych i skompli-
kowanych problemów osób 
niepełnosprawnych, któ-
rych sytuacja jest wyjątkowo 
ciężka”. Z okazji Jubileuszu 
Prezes podziękował wszyst-
kim członkom założycielom, 
członkom kolejnych Zarzą-
dów, Komisji Rewizyjnych, 
zespołów problemowych, 
klubów, członkom wspiera-
jącym działalność Oddziału, 
ludziom wielkiego serca 
za bezinteresowną pracę i 
ogromne zaangażowanie na 
rzecz  Stowarzyszenia oraz 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do jego osiągnięć. 
Jednocześnie w imieniu Za-
rządu Głównego TWK w 
Warszawie Prezes Henryk 
Waszkowski złożył serdeczne 

gratulacje z okazji tak pięk-
nego Jubileuszu na ręce ów-
czesnego Prezesa Oddziału 
Rzeszowskiego Pana Janusza 
Cwanka.
 Miłym akcentem dla śro-
dowiska brzosteckiego było 
wyróżnienie i odznaczenie 
Złotą Odznaką TWK Od-
działu Rzeszowskiego Wójta 
Gminy Brzostek Pana Leszka 
Bieńka i Pani Prezes Koła 
TWK z Brzostku Marzeny 
Kolbusz oraz Pani Marii 
Kurcz – założycielki Koła. 
Wyróżnienie to będzie in-
spiracją do dalszych działań 
podejmowanych na rzecz 
środowiska osób niepełno-
sprawnych z terenu naszej 
gminy.

Zarząd Koła TWK
w Brzostku

40-lecie Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem w Rzeszowie

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Brzostku ogłasza 
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

NA PROJEKT KART DO KALENDARZA NA 2008 ROK 
o tematyce „BEZPIECZNE, ZDROWE OTOCZENIE BEZ BARIER”

Nadsyłanie prac plastycznych do dnia 30 października 2007 r. na adres:  
ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 10 listopada 2007r.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są upominki, a dla finalistów 13 prac plastycznych atrakcyjne 
nagrody. Uroczysta promocja wydanego kalendarza nastąpi 6 grudnia 2007r.

Regulamin konkursu i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Gminy Brzostek  
(www.brzostek.alpha.pl )

Konkurs finansowany ze środków Starostwa Powiatu Dębickiego oraz Towarzystwa 
Walki z Kalectwem – Oddział w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje:
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Koło Terenowe w Brzostku
Prezes Marzena Kolbusz

ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek 
Tel. 014 6830-111 wew.105 

40 lat Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem w Rzeszowie
1967 - 2007

Odznaczenie Złotą Odznaką TWK Oddziału Rzeszow-
skiego Wójta Gminy Brzostek Pana Leszka Bieńka
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Podczas Ogólnopolskiej  Konferencji  
„Europejski Fundusz Społeczny  - 50 

lat inwestycji w kapitał ludzki”, która 
miała miejsce 2 lipca w Warszawie, od-
była się gala kończąca konkurs „Dobre 
praktyki EFS”. Spośród 329 tegorocz-
nych zgłoszeń projektów realizowanych 
w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Rozwój  Zasobów Ludzkich, 
Programu Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL oraz Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego wyłoniono laureatów. Autorami 
nagrodzonych projektów są: Centrum 
Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Ma-
rzeń” oraz Fundacja Rozwoju Dzieci 

im. Jana Amosa Komeńskiego „Ośrodki 
przedszkolne – szansa na dobry start”.  
Pamiątkowe statuetki  i tytuł „Najlep-
sza inwestycja w człowieka” wręczali  
Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju 
Regionalnego i Nikolaus vab der Pas, 
Dyrektor Generalny ds. Zatrudnienia, 
Spraw Społecznych i Równych Szans 
Komisji Europejskiej. 
Być może uroczystość ta miałaby dla nas 
nikłe znaczenie gdyby nie fakt, że w obu 
tych programach uczestniczyły szkoły, a 
przede wszystkim dzieci i nauczyciele z 
naszej gminy. Projekt „Szkoła Marzeń” 
realizowany był w Szkole Podstawowej 
w Nawsiu Brzosteckim i w Gimnazjum 

w Siedliskach-Bogusz. Ośrodki przed-
szkolne funkcjonują przy szkołach 
podstawowych w Nawsiu Brzosteckim, 
Kamienicy Dolnej i Gorzejowej. Udział 
w tych programach to ogromne, jak na 
nasze warunki, środki finansowe i moż-
liwości organizacyjne zainwestowane w 
rozwój dzieci z naszej gminy (relacje z 
realizacji programów zamieszczane były 
systematycznie w „Wiadomościach”). 
Nie było by tych możliwości gdyby nie 
dodatkowa praca wielu nauczycieli z 
wymienionych szkół i doskonała współ-
praca z organem prowadzącym, czyli 
samorządem Gminy Brzostek. 

U. Wojnarowska,  
dyrektor Zespołu Szkół  
w Nawsiu Brzosteckim

„Najlepsza inwestycja w człowieka”

140 lat KGW
Rok 2007 jest rokiem obfitującym w rocznice 

i jubileusze. W tym roku mija 140 lat dzia-
łalności Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. Z tej 
okazji Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich 
w Jaśle, Starosta Jasielski oraz Stowarzyszenie 
Rozwoju Lokalnego „Góra Liwocz” zorgani-
zowali na Górze Liwocz w Gminie Brzyska w 
dniu 22 lipca b.r. powiatowe spotkanie KGW. 
Inicjatorką tego przedsięwzięcia była zasłużona 
działaczka KGW Genowefa Szerląg z Jasła, 
która osobiście te koła organizowała i tworzyła 
od podstaw na terenie całego powiatu jasiel-
skiego. Ponieważ dawniej Brzostek należał do 
tego powiatu, a pani Szerląg jako kierowniczka 
Ośrodka Nowoczesnej Gospodyni działała na 
terenie tej gminy i do dziś żywi do niej ogrom-
ny sentyment, zaprosiła też członkinie KGW z 
terenu gminy Brzostek. Należy tu wspomnieć, 
że zainteresowanie naszych kobiet wyjazdem na 
te uroczystości było spore. W sumie wzięło w 
nich udział ponad trzydzieści kobiet z: Brzostku, 
Januszkowic, Grudnej Górnej, Grudnej Dolnej, 
Kleci, Siedlisk-Bogusz, Smarżowej, Przeczycy, 
Woli Brzosteckiej, Nawsia Brzosteckiego i Za-
wadki Brzosteckiej.
 Uroczystości rozpoczęto Drogą Krzyżową na 
Górę Liwocz. Tam zaś w kaplicy odprawiono 
Mszę Świętą w intencji Kół Gospodyń Wiejskich. 
W Parku w Brzyskach odbyła się oficjalna i ar-
tystyczna część imprezy. Po okolicznościowych 
przemówieniach starosty i pani burmistrz z Jasła 
oraz historycznym przypomnieniu działalności 
kół, odbył się przegląd zespołów artystycznych 
KGW. 
 Naszą gminę reprezentowała Kapela Ludowa 
„Brzostowianie”, której występ wzbudził tam 
powszechne uznanie i owacje. Brzostek zapre-
zentował się na tych uroczystościach bardzo 
korzystnie, propagując nie tylko rodzimy folklor, 
ale także potrawy regionalne, które można było 
degustować przy wspólnej biesiadzie. Duża licz-
ba uczestniczek i jednolite stroje (białe bluzki i 
przypięte jednakowe wstążeczki) tworzyły dobry 
wizerunek naszej gminy 
 Uważam, że ten wspólny wyjazd zintegrował 
wszystkie kobiety i być może zaowocuje w przy-
szłości zwiększeniem działalności wszystkich kół 
na terenie gminy Brzostek.
 E.M. Na zdjęciach członkinie KGW z terenu gminy Brzostek podczas uroczystości



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE8

9. PRZYCZYNY RABACJI.  
KIM BYŁ JAKUB SZELA?

Osoby i ośrodki opiniotwórcze w kraju i 
na emigracji, w krótkim czasie po rzezi, 

obciążyły Jakuba Szelę odpowiedzialnością 
za barbarzyńskie masakry panów w Galicji. 
Morderca, zbrodniarz, herszt, główny wódz 
chłopskiej czerni w Galicji, prowokator 
płaszczący się przed mundurem austriackim 
– takie przypisywano mu epitety.
 Rzeź się skończyła, wojsko uspokoiło 
nastroje, trzeba było szukać winnych. Winni 
byli potrzebni dla ulgi własnemu sumieniu. 
Jeśli było następstwo, musiała też być 
przyczyna. A następstwo było, bo rzeź była 
i zaskoczyła wszystkich; jakby sklepienie 
niebios runęło na głowę.
 Na emigracji winą obarczono starostę 
Breinla i ... chłopa Jakuba Szelę. Starosta 
na odchodne dostał honorowe obywatelstwo 
Tarnowa i opuścił Galicję. Smarżowski chłop 
został kozłem ofiarnym i na niego zrzucono 
winę. Szela w oczach dziedziców i ich na-
stępców był głównym sprawcą wszelkiego 
zła w 1846 roku. Do tradycji, zakłamanej 
tradycji, przeszedł jako postać upiorna.
 Szela był rzecznikiem chłopów ze swojej 
parafii w wieloletnich procesach z Bogusza-
mi, o bezprawne egzekwowanie nadmiernej 
liczby dniówek pańszczyzny. Mimo braku 
nawet elementarnego wykształcenia, w 
swoim otoczeniu imponował chłopskim 
rozumem i stanowczością. Chłopi byli w nie-
ludzki sposób wykorzystywani i krzywdzeni 
przez właścicieli dworów. Pańszczyzna była 
najbardziej dokuczliwą formą wyzysku, a 
panoszące się bezprawie, kary cielesne, a 
nawet morderstwa były poniżające.
 A chłopi nie byli ani sprzętem ani owcami 
ze stada, byli ludźmi. Tak, byli ludźmi takimi 
jak dziedzice, tylko mniej zamożnymi w do-
bra materialne. Niechęć chłopów do dworów 
była powszechna, nabierająca mocy w każ-
dym nowym pokoleniu, a urazy doznanych 
krzywd dobrze pamiętano.
 Szela był świadom wszystkich okropno-
ści, tego poniżania chłopa przez pana, wy-
zysku, nędzy, braku szacunku dla ludzi wsi, 
potu i krwi, łez i nieludzkiego traktowania. 
Podobne życie miał jego ojciec, dziad i cała 
rodzina.
 On znakomicie zapamiętał fakty z dozna-
nej krzywdy. Pamiętał, jak lokaj, z polecenia 
Nikodema Bogusza, publicznie okładał go 
kijami za rzekomo powolną młockę pań-
skiego zboża. Pamiętał, jak w Nowy Rok 
w siedliskim kościele przez całą sumę stał 
boso i kajdanami dzwonił. Zapamiętał i to, 
że panowie rozpowszechniali o nim fałszywe 
informacje o śmiertelnym pobiciu parobka i 
Żyda.
On, Jakub Szela, syn kmiecia, najlepszy 
cieśla i kołodziej w całej okolicy, deputat 
kilku wsi, doznał krzywdy i upokorzenia 
od Boguszów.
 Ale Jakub Szela nie poddawał się, 

dalej twierdził, że panowie prawo muszą 
przestrzegać, a pańszczyzna powinna być 
zlikwidowana. Powiadał, że chłop, chociaż 
biedny, ale też swoją godność ma, a przed 
Bogiem chłop i szlachcic są równi, to wobec 
prawa też są równi.
 Ks. Jurczak twierdził, że Szela „z niechę-
cią spogląda na dwór i większe jego łany, 
uroił sobie, że jest powołanym uwolnić siebie 
i chłopów ze wszelkiej od dworów zależno-
ści”. 
A szczególnie od pańszczyzny. No cóż, 
dobrym obserwatorem był siedliski pro-
boszcz.
 Panowie nienawidzili Szelę, ale po trochu 
byli bezradni. Jakub nienawidził panów i 
rozbudowywała się w nim chęć odwetu za 
swoją i chłopską niedolę, za wyzysk i poni-
żenie. W panach i tylko w panach widział 
sprawców niedoli chłopów. Pragnął odwetu 
nie tylko za swoje krzywdy, ale krzywdy 
wszystkich ludzi wsi.
 Według opinii środowisk szlacheckich 
rok 1846 to dzieło band, czerniawy, a Szela 
to morderca i herszt. W oczach Gorayskiej 
sam wygląd Szeli był wstrętny i zbójecki.
 Czy materiały źródłowe potwierdzają 
takie stanowisko? Jakie są inne opinie?
 Walki chłopów galicyjskich, które roz-
poczęły się w 1846 roku można podzielić 
na dwa okresy. W pierwszym okresie, od 
połowy lutego do początku marca, miały 
charakter gwałtowny, krwawy i nie ma co 
ukrywać – barbarzyński. W drugim okresie, 
od marca 1846 do wiosny 1848, chłopi 
odmawiali wykonywania pańszczyzny. 
Chłopski bunt zakończył się 22-go kwietna 
1848 r., kiedy to władze austriackie zniosły 
pańszczyznę i uwłaszczyły chłopów.
 W pierwszym okresie makabryczne sce-
ny walki nie wszędzie były w tym samym 
czasie, stopień gwałtowności również był 
zróżnicowany. Słowo „walka” nie jest tu 
najszczęśliwsze, gdyż było to mordowanie 
panów, bez walki. 
 Rabacja rodziła się przez całe wieki 
chłopskiej niewoli, ale przyczyny rzezi były 
różnie naświetlane.
 Szlachta głosiła, że władze austriackie 
zorganizowały krwawą rzeź w celu stłu-
mienia powstania narodowego przeciwko 
zaborcom. I tę rzeź zrealizowano rękami 
chłopów.
 Władze austriackie twierdziły, że wierni 
chłopi w obronie „dobrego cesarza” rozpra-
wili się z panami.
 Rząd austriacki wykorzystał nieufność 
wsi do dworów i zezwolił chłopom tworzyć 
warty, których celem było pilnowanie spi-
skowców. Wartownicy, czyli chłopi uzbro-
jeni w widły, kosy i cepy, mieli chwytać 
spiskowców i odstawiać do cyrkułów. Przez 
dwa miesiące czuwali i czekali na okazję. 
Warty chłopskie stały się legalną, uzbrojoną 
siłą. Chłopi poczuli swoją siłę, a władze 
ujawniły swoją słabość.
 Włościanie wykorzystali stworzoną sytu-

ację i wystąpili przeciwko panom, nie tylko 
jako powstańcom, lecz jako wyzyskiwaczom 
i krzywdzicielom. Żywiołowa fala chłopska 
uderzyła spontanicznie w znienawidzone 
dwory, w tych, od których doznali w prze-
szłości krzywd i poniżeń. Bunt nie miał cen-
tralnego dowództwa i programu ideowego. 
Chłopi z poszczególnych wsi lub grup wsi 
zmawiali się między sobą, wyłaniali lub ak-
ceptowali lokalnego przywódcę i uderzali na 
dwory. Bywało, że dowódca wyłaniał się w 
trakcie dewastacji dworu i zabijania ludzi.
 Krzywda ludzka, wyzysk i gwałt, nie-
sprawiedliwe prawa i panowanie jednych 
nad drugimi rodzą i generują mścicieli. A 
ci w nadarzającej się okazji odpowiadają 
zemstą, potężną jak żywioł, gwałtowną jak 
lawina. Pod toporem mściciela giną winni i 
niewinni. Mściciel nasycony krzywdą działa 
jak ogień, jak huragan, jak dziki zwierz. 
Od małej iskry wybucha pożar. Nie byłoby 
mścicieli, gdyby nie było ludzkiej krzywdy, 
podeptania ludzkiej godności, pychy i braku 
szacunku dla słabszych i upośledzonych 
przez los. Tak zrodził się bunt chłopów, 
chłopów – mścicieli. 
 Niektórzy historycy i ideolodzy politycz-
ni uznają, że rok 1846 w Galicji, to społeczny 
ruch chłopski, a nie tylko rzeź i rabunek.
 J. Zawiejski twierdzi, że: „Powstanie 
chłopskie 1846 r. to nie bandy rozbójników 
i rabusiów prowadzonych przez hersztów, 
a pierwszy, świadomie stanowy, czyn 
chłopstwa. Że ten czyn był krwawy, to na to 
składały się całe wieki chłopskiej niewoli”.
 Pierwsze zdanie jest mętne, bo nie ukry-
wajmy faktów, bandy istniały i działały, a 
suma tych działań była buntem, czy jak kto 
woli – powstaniem chłopskim. Natomiast 
drugie zdanie Zawiejskiego trafia w sedno 
sprawy, jest prawdą.
 Po internowaniu Szeli, przeciwko niemu 
było prowadzone śledztwo karne, zeznawali 
świadkowie rzezi. Nie było żadnego zezna-
nia potwierdzającego bezpośredni udział w 
morderstwach przywódcy smarżowskich 
chłopów. Sprawę odroczono. Gorayska, 
a za nią A. Bogusz opisują udział Szeli w 
zabójstwach Boguszów. Jednak w literaturze 
podkreśla się, że nie miał on bezpośredniego 
udziału w mordach. Prawdą jest, że był prze-
wodnikiem tych, co mordowali w siedliskiej 
parafii i nie przeciwstawiał się haniebnym 
czynom. Zatem pośrednio brał udział w mor-
dach podczas dni rzezi w swojej okolicy.
 Warto podkreślić, że nazwisko Szeli w 
okresie samej rzezi, w lutym 1846 roku, 
nie było znane dalej niż okolice Brzostku 
i Pilzna, a jego wpływy ograniczały się do 
okolicy rzeki Kamienicy. Mało tego, począ-
tek rzezi nie miał miejsca ani w Smarżowej, 
ani w Siedliskach, gdzie działał.
 Opinia, przeważnie szlacheckiego po-
chodzenia, bezwzględnie potępiła Szelę jako 
wodza, a nawet twórcę rabacji chłopskiej w 
Galicji w 1846 r.
 Opinia taka jest fałszywa. W skali Galicji 
nie miał on żadnego wpływu na wybuch i 
przebieg rzezi. W te tragiczne, lutowe dni 
panowały silne mrozy i zawieje, drogi były 
zasypane śniegiem. Było rzeczą niemożliwą, 
aby Szela lub jego ludzie byli obecni na ob-
szarze od Soły po San. Natomiast wszędzie 
była obecna nienawiść chłopów do panów.
 Owszem, Szela był przywódcą chłopów 
ze swojej parafii. Ale takich lokalnych 
przywódców w tych krwawych dniach było 
wielu. Literatura podaje nazwiska niektórych 
z nich.
 W dolinie rzeki Białej grasowała gromada 
chłopów pod dowództwem Karygi, która 
została zlikwidowana przez wojsko dopiero 

StaniSław BiałaS

Jakub Szela
Kim był?      (8)
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7-go lub 8-go marca. W Lisiej Górze dzia-
łaniami chłopów kierował Józef Stelmach. 
Oprócz tego znamy nazwiska innych lokal-
nych przywódców: Błażej Hadała z Jamny, 
Antoni Jamka z Brzuśnika, Jan Dudzik i 
Wojciech Rokosz z Poznachowic, Tomasz 
Polak i Józef Matel z Binarowej, Maciej Rak 
i Wojciech Wielgus z Południka.
 Zatem J. Szela nie był wodzem i twórcą 
rabacji w Galicji, w okresie rzezi jego wpły-
wy ograniczały się do około ośmiu wsi z 
okolic Smarżowej i Siedlisk.
 Szela, prosty chłop ze Smarżowej, jawi 
się w dziejach jako potępieniec, a był tyl-
ko mścicielem i narzędziem zemsty. Był 
okrutnym mścicielem krzywd chłopskich 
w czasie, gdy władze austriackie dały mu 
bezkarność. Nie działał na własną rękę, 
powoływał się na zezwolenie starosty Bre-
inla.
 W literaturze przypisuje się Szeli udział 
w upadku powstania narodowego. Ta opinia 
mija się z prawdą. Po pierwsze, oddziały 
Szeli rozpoczęły walkę z dworami dopiero 
wtedy, gdy spiskowcy odwołali rozpoczęcie 
powstania w cyrkule tarnowskim. Po drugie, 
chłopi z okolic doliny rzeki Kamienicy nie 
walczyli z powstańcami, gdyż Bogusze nie 
należeli do spisku. Zatem Szela nie walczył 
z powstańcami, natomiast w sposób krwawy 
rozprawił się z dworami.
 Już po rzezi, w marcu i kwietniu 1846 r., 
w okresie biernego oporu chłopów przeciw 
pańszczyźnie, Szela miał duży wpływ na 
włościan z około 50-ciu wsi z okolic Pilzna 
i Brzostku, po obu stronach Wisłoki. W opra-
cowaniach historycznych i publicystyce, bez 
żadnych dowodów, wpływy te rozciągnięto 
na okres krwawych dni lutego. Mało tego, 
smarżowskiemu chłopu przypisano „kie-
rownictwo” rzezią w całej Galicji. A tak nie 
było.
 Czy Szela współpracował z władzami 
austriackimi i był ich narzędziem? Prawdą 
jest, że w swojej wieloletniej walce o uwol-
nienie chłopów z pańszczyzny zwracał się 
o pomoc do urzędów austriackich. Bo kogo 
miał prosić o pomoc w konflikcie z panami? 
Być może, że w ten sposób zaborcy dowie-
dzieli się o antagonizmach wsi z dworami 
i później to wykorzystali. Jednak Szela nie 
zaprzedał się ślepo austriackim urzędom. Już 
19-go lutego w Kamienicy Dolnej sprzeciwił 
się decyzji komisarza Hejrowskiego i wy-
stąpił przeciw Boguszom. Później zachęcał 
chłopów do niewykonywania pańszczyzny 
– wbrew wezwaniom cesarza Ferdynanda. 
Władze austriackie w Tarnowie wypłacały 
chłopom premie za dostarczenie do cyrkułu 
żywych lub martwych powstańców. Szela 
nie zawoził dziedziców do Tarnowa, żad-
nych profitów pieniężnych nie otrzymał od 
cyrkułu. Władze austriackie aresztowały i 
wywiozły Szelę na Bukowinę.
 Nie ulega wątpliwości, że świadomie lub 
nieświadomie, oddał pewne usługi Austrii. 
Czy zrobił to z miłości do cesarza, czy też 
w obronie chłopów – tego nie wiemy. Czy to 
wszystko można pogodzić z czarną legendą, 
że Szela był narzędziem zaborcy?
 Latem 1846 roku władze austriackie 
przyznały odznaczenia i nagrody chłopom 
zasłużonym w walce z powstańcami. Medale 
dostali, między innymi, przywódcy chłopów 
z Lisiej Góry i Czarnego Dunajca. Oprócz 
tego nagrody pieniężne otrzymały Lisia Góra 
i Horożany. Parę indywidualnych nagród pie-
niężnych przyznano również chłopom. Prasa 
emigracyjna z XIX wieku pisała, że J. Szela 
otrzymał „największy złoty medal honorowy 
z wielką wstęgą”. Później stwierdzono, że 
informacja ta była błędna, Szela nie otrzymał 

żadnych odznaczeń ani żadnych nagród. W 
„nagrodę” wysiedlono go ze Smarżowej na 
Bukowinę. 
 Podamy teraz, na podstawie literatury, ce-
chy chłopskiego przywódcy ze Smarżowej. 
 R. Bończa-Łubkowski widział J. Szelę 
późną wiosną 1846 r. w koszarach policyj-
nych w Tarnowie i tak go opisał: „Ogromny 
chłop, silnie i muskularnie zbudowany, 
rysów grubych, wyrazistych, oczy dziwnie 
spuszczone, czoło wysokie, cera śniada, za-
rost gęsty, szpakowaty, brwi najeżone, wąsy 
obwisłe, bez brody, nos wydatny, ubrany z 
chłopska w szarej płóciennej kapocie, czapka 
wysoka z czarnego baranka, pas rzemienny, 
buty wysokie ordynacyjne na podkowach, 
głos donośny, ochrypły, ruchy i cała postawa 
wytresowanego odstawnego żołnierza, tro-
chu naprzód pochylony. Ogólny postaci jego 
wygląd wyrażał energiczną i bezwzględną 
wolę”.
 Konstanty Słotwiński, dziedzic Głobiko-
wej, zginął z rąk chłopów, mimo, że cieszył 
się opinią „bardzo dobrego pana”. Jego syn 
Henryk w szczęśliwych okolicznościach 
uniknął śmierci w dniach rzezi, a o Szeli 
pisał: „Był to chłop wysoki, średniej tuszy, 
w białą płótniankę odziany. Rysów twarzy 
nie miał wcale odrażających, spodziewanej 
srogości bynajmniej tam nie dostrzegłem. 
Raczej powaga z lisią przebiegłością zna-
mionowały to oblicze”.
 Teraz kilka opinii austriackiej biurokracji 
o Szeli: 
 Urzędnik: „Jest on dobrym, pracowitym 
gospodarzem, zawsze trzeźwym i bardzo 
pobożnym człowiekiem”.
 Oficer: „Małej, skurczonej postawy i nic 
nie mówiący, po chłopsku tępej fizjonomii. 
Ustne jego oświadczenia – to chaotyczne 
urywki, dar wymowy – ubogi, jego oko ma 
nieco bystrości. Zamknięcia, chytrości, pod-
stępu daremnie odczytywać z tych grubych 
rysów, również jego postawa wyraża tylko 
lękliwą i mrukliwą powolność”.
 Breinl: „Prosty chłop, przy tym przesądny 
i niezdolny do wyższego polotu”.
 Trzeba przyznać, że austriaccy urzędnicy 
nie oszczędzali swego sprzymierzeńca, a 
nawet wstydzili się go. Czy słusznie?
 Umiarkowaną charakterystykę podał 
Dębicki na podstawie danych „od tych 
co go znali i od tych co go widzieli wśród 
krwawych czynów. Nie był to ich zdaniem 
pospolity zbrodniarz, nie działał jak inni w 
stanie opitym, z wściekłością dzikiego zwie-
rza ... Zdawał się być mistykiem i sekciarzem 
w siermiędze”.
 A. Bogusz twierdził, że Szela był analfa-
betą. M. Janik pisał, że przywódca chłopów 
ze Smarżowej umiał czytać i pisać, natomiast 
Sacher-Masocha uważał, że pogromca Bo-
guszów umiał czytać i pisać po polsku i po 
niemiecku.
 Takich skrajnych opinii spotykamy w 
literaturze więcej. A. Tessarczyk cytuje taką 
charakterystykę Szeli: „Głównym rysem jego 
charakteru była chytrość i rządza zemsty 
... Jest on średniego wzrostu i krępy, przy 
tym dzielny i zdrowy. Jego postawa zdra-
dza chytrość i przebiegłość. W czasie zimy 
mieszkał w jednej izbie ze swoimi krowami i 
wołami”.
 Ks. K. Kawula, proboszcz siedliskiej pa-
rafii w latach 1942-1976, w swoich „Obraz-
kach ...” pisze: „Dziś wśród parafian opinia 
przesunęła się na korzyść Szeli. Mówią: Sze-
la dobrze chciał dla chłopów”. Natomiast ród 
Boguszów scharakteryzował krótko: „Dla 
kościoła i parafii nic nie zostawili – żadnej 
fundacji z mamony niesprawiedliwości”. 
Jednak krwawo zapłacili za tę „mamonę 

niesprawiedliwości”.
 Czy przywódca smarżowskich chłopów 
zasłużył na miano bohatera? Kto morduje 
bezpośrednio lub pośrednio nie jest bohate-
rem. Szela również nie jest bohaterem. Nie 
zawsze cel uświęca środki. Kto zadaje śmierć 
innym, nie zasługuje na uznanie za swe czy-
ny. On miał powody, uzasadnione powody ku 
temu, aby nienawidzieć właścicieli dworów, 
ale to nie usprawiedliwiało jego obojętności, 
a może nawet zachęty lub akceptacji wobec 
zabijania ludzi. Oczywiście, można zapytać, 
czy dziedzice i oficjaliści mogli mordować 
włościan? Odpowiedź jest jedna: nie mogli. 
Jednak stąd, że dziedzice nie mogli – a mor-
dowali, nie wynika, że Szela mógł dopuścić 
do zabijania. Powstaje dosyć delikatna 
kwestia, czy był w stanie skutecznie prze-
ciwstawiać się gromadzie żądnych zemsty 
mścicieli. W odpowiedzi można stawiać 
tylko hipotezy.
A czy Szelę należy potępić?
 Z ludzkiego punktu widzenia nie zasłużył 
na potępienie. Miał naprawdę szlachetne 
cele: uwolnić chłopów od pańszczyzny. 
Przez długi okres czasu realizował je pokojo-
wo, w ramach obowiązującego prawa: nosił 
skargi do Tarnowa i Lwowa, pisał podania 
do władz, np. 1-go kwietnia 1846 r. podanie 
w imieniu pięćdziesięciu wsi. Dla dobra 
wsi poświęcał bezinteresownie swój czas, 
wysiłek i zdrowie. Służył innym.
 W końcu jego cierpliwość, a przede 
wszystkim cierpliwość chłopów, wyczerpała 
się do granic możliwości. Nie wytrzymali i 
uderzyli. 
Sterany życiem chłop ze Smarżowej mó-
wił: „wściekliznę leczy się wścieklizną, a 
samym głaskaniem niewiele zwojujesz”. 
Zgadza się.
 Zatem jaka jest odpowiedź na tytułowe 
pytanie: ”Kim był Jakub Szela?”. Z litera-
tury można wyodrębnić dwie odpowiedzi: 
pierwsza – mścicielem ludzkich krzywd, 
druga – organizatorem i przywódcą rzezi w 
Galicji.
 Nie ma przesłanek, oprócz legendy i fan-
tazji literackiej na to, aby drugą odpowiedź 
uznać za prawdziwą. Owszem był przywód-
cą chłopów z okolic Smarżowej. Szela ze 
swoimi chłopami nie przekroczył granicy 
najbliższych okolic Pilzna i Brzostku. „Nie-
nawidził ciarachów, a straszną zemstą pałał 
do Boguszów”.
 Szela miał wiele danych ku temu, aby stać 
się przywódcą chłopów po rzezi. Niestety, 
nie potrafił wyłamać się spod wpływów 
Breinla i został ślepym mścicielem krzywdy 
ludu ze swojej okolicy. 
 Krótka odpowiedź na tytułowe pytanie: 
był chłopem ze Smarżowej, zdolnym, ener-
gicznym chłopem. Szela nie był politykiem, 
bliżej mu do chłopa-mściciela.

c.d.n.

„Posłaniec piekieł i herszt rzezi” (Szela) oraz 
„Minister rządów dobrotliwych” (Metternich) 

– litografia Antoniego Oleszczyńskiego
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Z Brzostku rodem...
„Pochyl się na tą ziemią
spoconą od trudu
gdzie krzyże w zagonach
załamują nad nami
zmęczone ramiona...”

K. J. Węgrzyn „Nad tą ziemią”

Upalne tegoroczne lato ciężko dyszy pod brzemieniem 
żaru słońca i długotygodniowych suszy. Wokół pada, 

nawet groźnie ulewa, niszczy dobytek życia pod Często-
chową, zalewa Dolny Śląsk, na południu Europy praży, palą 
się kilometry lasów, a w Anglii powodzie, występują rzeki 
z brzegów, zalewają wielkie osiedla i miasta. U nas na Pod-
karpaciu – ogarnięci ręką Opatrzności 
– żyjemy bez stresów spowodowanych 
aurą. Pola zaczynają szarzeć, ciężkie 
kombajny zjechały z dorodnych ziarnem 
zbóż. Podorywki, zbiory suszonych ko-
niczyn i sady z kolorami coraz bardziej 
intensywnymi. Gdzieniegdzie czerwone 
jabłka wychylają swoje „buzie” spośród 
zielonych liści, gruszki żółcą się i błysz-
czą w słońcu pobudzając podniebienia, 
fioletowo-różowe śliwki ciężko zwisają 
na obwisłych gałązkach. W ogródkach 
dostojne malwy, słoneczniki, cynie, 
mieczyki, lewkonie stoją na straży piękna 
brzosteckich domów. Idę Szkotnią, jestem 
pełna zadumy nad losami mieszkańców 
– jak tutaj się zmieniło – jakie wyrosły 
domy, te nowe i wyremontowane. Już 
prawie nie ma śladu po drewnianych 
domkach. Nowoczesność w każdym calu 
i na każdym kroku jest widoczna. Tutaj 
zatrzymuję się przy posesji rodu Pie-
trzyckich. Dom jakby nowy, samochody, 
obejście uporządkowane – rozmyślam 
nad zmiennością życia ludzkiego, nad hi-
storią rodu, który mocno zakorzenił się w 
historię mieszkańców Brzostku. Bo któż 
ze starszego pokolenia nie pamięta zawsze pogodnego, pełnego 
humoru, zawsze układnego dziadka rodu Władysława. Leciwy 
pan w garniturze, białej koszuli, z kapeluszem na głowie, a 
w ręku laseczka i często kwiatek niesiony jakiejś znajomce, 
bo pamiętał o wszystkich imieninach. Pełen dowcipów, po-
wiedzonek, a nade wszystko rozśpiewany, rozmiłowany w 
piosenkach ludowych polskich, żydowskich, żołnierskich, a 
przede wszystkim kościelnych. Kalendarz liturgiczny miał w 
sercu i wyśpiewywał pieśni Maryjne, kolędy, wielkopostne, 
wielkanocne i okolicznościowe kościelne ucząc ich wnuków, 
których kochał nade wszystko, często z nimi zasiadał do 
gawęd rodzinnych i czuł się za nich bardzo odpowiedzialny. 
Przyjeżdżał często do Katowic do syna Józefa i tam chodził 
na spacery z wnukami Mieczysławem i Jerzym, kołysał ich 
na huśtawce i ciągle śpiewał, tak, że chłopcy zapamiętali 

sobie pieśni dziadka i osobę jako niezwykle oddaną rodzinie. 
Kim był pan Władysław Pietrzycki, jakie były Jego losy, jak 
przeżywał lata życia?
 Władysław Pietrzycki urodził się w 1874 r. w Brzostku, 
chodził do szkoły powszechnej, a potem terminował u szew-
ca. Wychowywał się w domu rodzinnym na Szkotni i od 
najmłodszych lat zdradzał zamiłowanie do kupiectwa. Ożenił 
się z Marią Rec i wiódł żywot statecznego obywatela miasta 
Brzostku. Wybudował dom koło posesji Kwiatkowskich na 
Szkotni i tam osiadł się z rodziną, a rodzina była wielodzietna, 
bo przyszło na świat sześcioro dzieci: Stanisława, Stefania, 
Jan, Tadeusz, Bronisław i Józef. Gromadka dzieci, krzątająca 
się koło nich matka i Władysław, który musiał utrzymać całą 
rodzinę. Czasy odległe, bo jeszcze pod zaborem austriackim 
były brzosteckie ziemie. Nadeszła I wojna światowa, a z nią 

pobór do wojska austriackiego. Czter-
dziestoletni Władysław został wcielony 
do wojska jako rezerwista, stacjonował 
pod Koszycami, a najdłużej w Wiedniu. 
Tam też nauczył się języka niemieckiego, 
który bardzo się mu przydał na całe życie. 
W Wiedniu panowała bieda dlatego Wła-
dysław wracał do Brzostku i stąd woził 
wyroby masarskie aż do stolicy Austrii, 
była to recepta na utrzymanie całej ro-
dziny. Powodziło się mu nieźle, nawet 
nowo wybudowany dom pokrył blachą, 
którą podczas II wojny Niemcy chcieli 
zdjąć i przewieźć do bunkrów – jednak 
znajomość języka niemieckiego pomogła 
Władysławowi w negocjacjach i blacha 
na dachu została.
 Córki Stanisława i Stefania wyjechały 
na Śląsk i tam ukończyły seminarium na-
uczycielskie i pozostały uczyć polskości 
na ziemiach śląskich. A były to czasy, w 
których polskie nauczycielki na ziemiach 
śląskich były jedynymi krzewicielkami 
polskości, uczyły języka polskiego i 
religii, nie mogły zakładać rodzin i bez 
reszty musiały się poświęcić edukacji 
polskiej młodzieży na Śląsku. Stanisława 

i Stefania czuły się odpowiedzialne za losy braci, sponsorowały 
naukę Jana, który zdał małą maturę i pracował jako naczelnik 
poczty w Krępnej, ożenił się z Rumunką, miał dwie córki Irenę 
i Bogusławę – nauczycielki oraz syna Tadeusza, który pozostał 
w pracy po ojcu.
 Syn Tadeusz Pietrzycki też był sponsorowany przez siostry 
Stanisławę i Stefanię, ukończył studia inżynieryjne, ale żył 
bardzo krótko, bo tylko 33 lata.
 Bronisław Pietrzycki ożenił się z Węgierką Anną i zajmował 
się rolnictwem, byli bezdzietni.
 Józef Pietrzycki po ukończeniu szkoły podstawowej w 
Brzostku został oddany na naukę do zakładu rzeźniczo-masar-
skiego Leżonia w Jaśle. I tam też nauczył się produkcji dobrych 
wyrobów wędliniarskich oraz zdobył certyfikat czeladniczy, a 
potem mistrzowski. Przed II wojną światową otworzył prywat-

Chrzest Mieczysława Pietrzyckiego Maria i Józef Pietrzyccy z synami

Władysław Pietrzycki  
przy grobie żony
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ny sklep mięsny u Szczepanków w rynku, a w czasie wojny 
prowadził zakład mięsny w Jodłowej. Rodzina Pietrzyckich 
była na wysiedleniu w Przeczycy u Dziedziców. I to właśnie 
tutaj upatrzył sobie ładną, mądrą dziewczynę Marię Nowaków-
nę na żonę. Stąd wyjechali Maria z domu Nowak Pietrzycka z 
mężem Józefem na Śląsk. Mieszkali i pracowali w Katowicach. 
Tutaj przyszli na świat dwaj synowie Mieczysław w 1946 r. i 
Jerzy w 1948 r., właśnie do nich często przyjeżdżał dziadzio 
Władysław. Maria i Józef zaraz po wojnie otworzyli prywatny 
zakład rzeźniczo-masarski w Katowicach, ale po dwóch latach 
ciągłych coraz to wyższych podatków i domiarów na prywat-
ną działalność gospodarczą zrezygnowali i podjęli pracę w 
sektorze państwowym w Katowicach, a potem w Sosnowcu. 
Synowie uczęszczali do szkół, jak to młodzi mieli swoje ma-
rzenia, hobby, upodobania, na wakacje jeździli do dziadków do 
Przeczycy, a potem do Brzostku. 
Z marzeń marynarskich doktora 
Mieczysława pozostały liczne 
uprawnienia żeglarskie i ogromny 
sentyment do przyrody, zbiory 
entomologiczne, wędkarstwo, 
myślistwo, zwiedzanie pięknych 
zakątków Polski.
 Syn Mieczysław ukończył 
studia na Akademii Medycznej, 
jest lekarzem dobrze znanym w 
naszym środowisku. Ukończył 
specjalizację internistyczną le-
karza rodzinnego. Jest orzeczni-
kiem w ZUS jasielskim, a nade 
wszystko jest niezwykle uczyn-
nym i umiejącym nieść pomoc 
drugiemu człowiekowi, jest człowiekiem o wielkim sercu. 
Jedyna córka Olga, po ukończeniu licencjatu marketingu w 
Krakowie, wyszła za mąż za Włocha i wyjechała do Salerno, 
gdzie wychowuje córeczkę i cieszy się urokami 
krajobrazu śródziemnomorskiego.
 Syn Jerzy Pietrzycki jest stomatologiem, 
prowadzi w Sosnowcu prywatny zakład chirurgii 
szczękowej, zatrudnia trzech lekarzy chirurgów 
szczękowych i pielęgniarki. Córka Monika jest 
magistrem farmacji, mieszka i pracuje w Krako-
wie, ma dwoje dzieci Martę i Michała. Zaś córka 
Agnieszka jest lekarzem stomatologiem ze spe-
cjalizacją chirurgii szczękowej, pracuje u ojca. 
Obecnie założyła rodzinę i ma syta Filipa.
 W tej rodzinie Pietrzyckich jest pięciu lekarzy, 
nauczyciele, ekonomiści, a wszyscy ludzie do-
brej roboty i ciepłych serc. Wspominają dziadzia 
Władzia, jego miłość do muzyki i powtarzają 
anegdotkę jak to dziadziu wzięty do teatru w 
Katowicach razem z aktorem wyśpiewał z sali 
całą arię Jontka: „...hej Halino, hej jedyno dziewczyno moja...” 
– roznosiło się głośno, rytmicznie i śpiewnie z ust Władysła-
wa.
 Czas nieubłaganie biegnie do przodu, rosną coraz to młod-

sze pokolenia, ród Władysława Pietrzyckiego pozostanie na 
zawsze w pamięci Brzostowian jako tych, którzy umieli swoją 
ciężką pracę pozostawić pokoleniom i uczyć ich pracowitości, 
rzetelności, odpowiedzialności za siebie i innych. Za poetą mó-
wimy: „pochyl się nad tą ziemią” i dopowiadamy: zapamiętaj 
tych ludzi i ucz się od nich dostojeństwa życia.
 Bratem Władysława był Leon, który również zajmował się 
handlem bydłem, ale też umiał wszystko robić, szyć ubrania, 
zelować buty, budować domy, nazywany był złotą rączką. Brał 
udział w I wojnie światowej, dostał się do niewoli rosyjskiej 
i wywieziony został na Sybir. Stąd uciekł i wrócił do domu 
w 1920 r., a syn jego Franciszek miał już pięć lat. Wrócił 
schorowany, zaniedbany, ale szczęście nie miało granic, bo 
był z żoną i dwoma synami Janem i Franciszkiem. Pracował 
przy wyrębie lasu. Zakupił dom pod brzegiem, nad Słonym 

Potokiem, gdzie do dziś mieszka 
córka Zofia Piekarczykowa. Był 
zawołanym gołębiarzem, którą to 
pasję przekazał wnukom, a nade 
wszystko był odpowiedzialnym i 
bardzo pracowitym mężczyzną.
 Jego syn Franciszek w 1938 r. 
został powołany do służby woj-
skowej w 51 pułku piechoty w 
Brzeżanach za Lwowem. Tam 
ukończył szkołę podoficerską, 
stamtąd wyjechał na manewry 
pod Zbaraż. Pierwszego września 
1939 r. wyjechał z transportem na 
front, dotarli pod Skarżysko, gdzie 
zostali ostrzelani przez samoloty 
niemieckie. Franciszek został 

ranny w stopę i przewieziony do szpitala w Kielcach, a potem 
Niemcy wywieźli do Reistad, a w grudniu 1939 r. został wy-
wieziony do stalagu VB w Żaganiu koło Wrocławia. Jeńców 

zakwaterowano w namiotach, a zima była ciężka, 
nic też dziwnego, że część jeńców zamarzła. Po-
zostali jeńcy zbierali trupy, kopali doły wrzucali 
zwłoki ludzkie, posypywali wapnem i zakopy-
wali. Panował brud i głód, wszy przechodziły z 
jednych na drugich, rozprzestrzeniały się choro-
by. Wiosną 1940 r. Franciszka wywieźli Niemcy 
na roboty do Hundzweld, a potem do Kunan, a 
następnie pod francuską granicę do Vilingen 
i Lerrach. W 1943 r. przyjechał Franciszek na 
dwutygodniowy urlop, ale już nie wrócił do nie-
mieckiego bauera. Ukrywał się aż do 1944 r., ale 
i w Brzostku „współpracowników” niemieckich 
było wielu, został schwytany i wywieziony do 
Jasła, skąd znowu uciekł. Niedługo cieszył się 
wolnością, bo 3 stycznia 1945 r. został złapany 
w Błażkowej i wcielony do czynnej służby 

wojskowej, z 48 pułkiem piechoty stał na pograniczu z Cze-
chosłowacją skąd przeszedł do rezerwy. Ożenił się z Karoliną 
Szukałą i mieli dziewięcioro dzieci. 

Leon i Maria Pietrzyccy

Jan i Stefania Pietrzyccy z dziećmiIV klasa szkoły podstawowej do której uczęszczał Fran-
ciszek Pietrzycki (fot. z 1926 roku) 

Franciszek Pietrzycki
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Przystanek: BRZOSTEK

BĄCZAŁKA KAMIENICA GÓRNA 6:55D, 7:43F, 9:55F, 10:42F6, 12:21S, 13:22F, 

15:00D, 16:02F6, 17:27F, 19:22Dn, 23:00Dn

DĘBICA PKP PILZNO

4:51D, 5:51F6, 6:46F, 7:55S, 8:09F6, 8:30F, 
8:45F, 9:01F, 10:10F, 10:31S, 11:10S, 12:46D, 
13:33S, 14:13F, 15:13S, 16:30F, 16:56Dn, 
20:51Dn

GRUDNA GÓRNA KAMIENICA DOLNA 10:10S, 13:22S, 14:17S, 15:12S

JANUSZKOWICE 6:53D, 9:45S, 11:05F, 14:53D, 18:47F, 
22:53Dn,

KLECIE 7:38S, 7:40S, 7:43S, 13:00S, 13:18S, 13:36S, 
14:14S, 14:16S, 14:35S, 15:09S

SKUROWA PRZECZYCA 8:00S, 9:30S, 10:35S, 11:38F, 13:45S, 
14:20S

Legenda:
6  kursuje w soboty
n  nie kursuje 24 XII, 31 XII  

i w Wielką Sobotę
S  kursuje w dni nauki szkolnej
F  kursuje w dni robocze od 

poniedziałku do piątku
D  nie kursuje 25-26 grudnia, 

1 stycznia, w święta wielka-
nocne

Rozkład jazdy autobusów linii prywatnej „MONIS”
Informacja tel. 
014 67-02-710

Ważny od  
2007. 07. 01

1 kolejka - 12 sierpnia Brzostowianka - Błękitni Ropczyce niedziela, godz. 15:00
2 kolejka - 15 sierpnia Brzostowianka - Start Wola Mielecka środa, godz. 17:00
3 kolejka - 19 sierpnia Złotniczanka Złotniki - Brzostowianka niedziela, godz. 11:00
4 kolejka - 26 sierpnia Brzostowianka - Ikarus Tuszów Narodowy niedziela, godz. 15:00
5 kolejka - 2 września LKS Nagoszyn - Brzostowianka niedziela, godz. 15:00
6 kolejka - 9 września Brzostowianka - Sokół Malinie niedziela, godz. 15:00
7 kolejka - 16 września Pogórze Wielopole Skrz. - Brzostowianka niedziela, godz. 16:00
8 kolejka - 23 września Brzostowianka -  KP Ropczyce niedziela, godz. 15:00
9 kolejka - 30 września Raniżovia Raniżów - Brzostowianka niedziela, godz. 15:00
10 kolejka - 7 października Brzostowianka - Wisłok Wiśniowa niedziela, godz. 15:00
11 kolejka - 13 października Czarnovia Czarna - Brzostowianka sobota, godz. 15:00
12 kolejka - 21 października Brzostowianka - Sokół Kolbuszowa Dolna niedziela, godz. 15:00
13 kolejka - 28 października Dromader Chrząstów - Brzostowianka niedziela, godz. 14:00
14 kolejka - 4 listopada Brzostowianka - Strzelec Frysztak niedziela, godz. 14:00
15 kolejka - 10 listopada Jutrzenka Ławnica - Brzostowianka sobota, godz. 14:00

Terminarz rozgrywek V ligi dębickiej - runda I, sezon 2007/2008

 

Najstarszy syn Ryszard zmarł na czerwonkę.
 Adam pracował w Zakładach Cukierniczych „Liwocz”, 
obecnie jest na rencie, ożenił się z Józefą Bara z Kleci i mają 
dwóch synów Piotra i Pawła.
 Córka Maria wyszła za mąż za Łukaszka, pracowała na 
Halembie, mieszka w Rudzie Śląskiej, ma 3 dzieci.
 Mieczysław ożeniony z Teresą Rogaczewską. Pracował w 
Gminnej Spółdzielni. Jego syn Janusz ukończył Politechnikę 
Rzeszowską, Aneta i Marek Wyższą Szkołę Pedagogiczną w 
Rzeszowie.
 Władysław ożeniony z Bogusławą Stawarz ma czworo 
dzieci.
 Tadeusz pracował w Zakładach Cukierniczych „Liwocz”, 
ożeniony z Martą Wojdyłą, ma czworo dzieci.
 Córka Anna wyszła za mąż za Jana Bętkowskiego i ma 
dwoje dzieci.
 Roman ożenił się z Barbarą Cholewiak, ma dwoje dzieci.
 Córka Krystyna wyszła za mąż za Jerzego Hajdosa i ma 
czworo dzieci.
 Córka Wanda została na ojcowiźnie, pracuje w bibliotece, 
wyszła za mąż za Mieczysława Chudego i ma dwoje dzieci.
 Życie rodziny nie było usłane różami. Matka krzątała się 
koło dzieci i hodowała drób, bydło, trzodę na potrzeby rodziny, 
a ojciec trudnił się handlem bydła, prowadził ubój jagniny, 
koźliny, wołowiny, wieprzowiny. Nocami pieszo wędrował 
na pobliskie jarmarki z Jasła, Pilzna, Kołaczyc prowadził 
zakupione sztuki, a potem ubijał i rozprowadzał. Prowadził 
też 3-hektarowe gospodarstwo rolne. A że był człowiekiem 
odpowiedzialnym za losy rodziny nigdy dzieciom nie zabrakło 
chleba, chociaż przysmaków w domu nie było. Kiedy patrzy-

łam na roziskrzone oczy dzieci, na ich radość na ustach, na 
ich spokojne rozmowy, zrozumiałam, że największym darem 
obdarzyli ich ojcowie – miłością rodzinną.
 Jan Pietrzycki syn Leona ożenił się ze Stefanią Kmiecik 
z Czermnej. Początkowo mieszkali u ojca w domu „pod 
brzegiem”, Jan trudnił się handlem bydła. Z biegiem czasu 
wybudował dom na zakupionej posesji Zastawnych i tam 
przyszło na świat troje dzieci.
 Wiktoria Łazowska mgr pedagogiki – wspaniały nauczyciel 
szkoły brzosteckiej, żona Jana Łazowskiego emerytowanego 
komendanta policji w Jodłowej, Jaśle, Dębicy, magistra socjo-
logii. Z tego małżeństwa jest dwie córki. Anna, absolwentka 
Politechniki Rzeszowskiej; rzeszowska biznesmenka. Justyna 
ukończyła marketing i zarządzanie i jest przedstawicielem 
firmy medycznej Astra Zeneca.
 Córka Ryszarda Sarlińska po ukończeniu technikum owoco-
wo-warzywniczego osiadła w Krakowie i tam prowadzi dzia-
łalność gospodarczą. Jej córka Sylwia i syn Hubert ukończyli 
studia farmaceutyczne i prowadzą prywatną działalność.
 Syn Andrzej ożenił się z Genowefą Mamroł, pracuje w 
Niemczech, a jego jedyny syn zginął tragicznie.
 Najmłodszą córką Leona Pietrzyckiego jest Zofia Piekarczy-
kowa, która mieszka w domu „pod brzegiem”. Pracowała wraz 
z mężem na brzosteckiej plebani oraz usługiwała w kościele 
parafialnym. Obecnie jest wdową na rencie.
 Ród Pietrzyckich rozrasta się i tworzy coraz to nowszą i 
bardziej urozmaiconą historię. Wszyscy tworzą zwarty krąg lu-
dzi uczciwych, rzetelnych, pracowitych i odpowiedzialnych.
 Oby nowe pokolenia Pietrzyckich umiały czerpać wzory 
osobowe ze swych poprzedników, aby umiały pochylić przed 
nimi czoło i trwać w wierności wypracowanych ideałów.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze strony 11

Nabór  
do szkółki 
piłkarskiej
 LKS Brzostowianka ogłasza 
nabór kandydatów do szkółki 
piłkarskiej z rocznika 1989  
i młodszych. 
 Bliższe informacje w skle-
pie sportowym „WINTER 
SPORT” w godz 9:00 - 16:00 
Telefon kontaktowy:
do godz. 1600     602 737 012
po godz. 1600     501 636 484
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Przykre dolegliwości, których 
nie powinno się lekceważyć
Infekcje pochwy

Najczęściej spotykanymi infekcjami 
pochwy są infekcje grzybicze. 

Charakterystycznym objawem tego 
schorzenia są: 
- upławy, 
- świąd,
- pieczenie.
 Zapobiegać tym infekcjom można 
przez odpowiednie zachowywanie hi-
gieny intymnej przez kobiety i mężczyzn 
(ich partnerów seksualnych). Nie można 
jednak przesadzać, gdyż zbyt intensywne 
i częste podmywanie zaburza właściwą 
florę bakteryjną pochwy. Wystarczające 
jest dwukrotne w ciągu dnia podmywa-
nie się (rano i wieczorem). Myć należy 
się delikatnym mydłem lub płynem do 
higieny intymnej pod bieżącą wodą. 
Oczywiście kobiety podczas miesiączki 
mogą podmywać się częściej, tak często 
jak tego potrzebują. Następną sprawą są 

tampony, które należy używać z umia-
rem, gdyż i one mogą być przyczyną 
tych dolegliwości. Przy nawracających 
infekcjach pochwy ważne jest noszenie 
przewiewnej, bawełnianej bielizny. 
Dostępne bez recepty leki nie zawsze są 
skuteczne, dlatego pamiętajmy o kon-
sultacjach ginekologicznych. Upławy 
towarzyszące tym schorzeniom mogą 
być objawem także takich schorzeń jak 
nowotwory narządów rodnych, cukrzyca 
i inne. Lekarz odpowiednio pokieruje 
leczenie pacjentki. Nie lekceważmy więc 
przedłużających się infekcji pochwy i 
ich nawrotów. Warto zaufać lekarzowi i 
dostosować się do jego wskazówek. 
Grzybica stóp
 Częstą infekcją grzybiczą jest grzy-
bica stóp. Częściej problem ten spotyka 
mężczyzn niż kobiety. Pomiędzy palcami 
stóp, a zwłaszcza między czwartym i pią-
tym palcem widoczne są pęknięcia, za-
czerwienienia, a nawet sączące pęcherze 
i ranki. Zmianom tym towarzyszy cuch-
nąca woń i świąd. Zaostrzenie objawów 
obserwujemy latem wraz ze wzrostem 
temperatury i wilgotności powietrza. 
 W większości przypadków wystarcza-
jące jest leczenie miejscowe dostępnymi 
w aptece środkami przeciwgrzybiczymi 
(kremy, pudry, płyny i inne). Leczenie 
polega na zastosowaniu rano zasypek, a 
wieczorem kremów i płynów przeciw-
grzybiczych na umyte nogi. Systema-

tyczne stosowanie tych zabiegów oraz 
higiena stóp daje znaczną poprawę lub 
wyleczenie. Jeżeli kuracja nie przyniosła 
należytej poprawy, trzeba zwrócić się o 
poradę do lekarza, który zaleci leczenie 
dodatkowe. Potrzebne będzie stosowanie 
doustnych leków przeciwgrzybiczych. 
Zapobiegajmy więc poceniu się stóp 
przez stosowanie odpowiednich prepa-
ratów, dbajmy o higienę, latem nośmy 
przewiewne obuwie ze skóry i unikajmy 
długotrwałego i uciążliwego leczenia.
 HALITOZA – to choroba i zmora 
życiowa wielu osób, zwłaszcza młodych 
i czynnych zawodowo. Jest to określenie 
brzydkiego zapachu z ust. W większości 
przypadków za to schorzenie odpowie-
dzialne są bakterie, które w olbrzymiej 
ilości znajdują się na tylnej części języka. 
Często myślimy, że cuchnący oddech 
pochodzi od żołądka. Wyjątkowo z 
przykrym zapachem z ust mamy do czy-
nienia w chorobie refleksowej żołądka 
lub przepuklinie przełyku. Podstawową 
sprawą przy tym schorzeniu jest higiena 
całej jamy ustnej i mycie języka. Używać 
należy preparatów bakteriobójczych, ale 
bez alkoholu. Natomiast do mycia języka 
używamy miękkich szczoteczek (mogą to 
być szczoteczki przeznaczone dla dzieci). 
Przestrzeganie tych zasad higieny popra-
wi nam komfort życia.

Z życzeniami zdrowia
K. Godawska
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Kącik  
zdrowia  
apteki „VITA”

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Głobikówce sta-
nowiącej własność Gminy Brzostek

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zosta-
je do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość:
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 296/1 o pow. 0,13 ha, położo-
na w Głobikówce, objęta Księgą Wieczystą Nr 59 591, stanowiąca 
własność Gminy Brzostek.
Nieruchomość - działka ewidencyjna 296/1 jest to grunt położony 
w obrębie zabudowy mieszkalnej, kształtu nieforemnego, teren 
płaski w kształcie trapezu, dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. 
Teren uzbrojony w sieć gazową i elektryczną. Działka ewidencyjna 
296/1 to teren budowlany wg rejestru z ewidencji gruntów (użytek: 
Bi-0,13 ha)
Cena wywoławcza działki nr 296/1 wynosi: 10 887,00 zł (dziesięć 
tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych).
Wadium na w/w nieruchomość wynosi 1.089,00 zł (tysiąc osiem-
dziesiąt dziewięć złotych).

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W 
URZĘDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 03 WRZEŚNIA 

2007r. O GODZ. 10:00 W BIURZE WÓJTA GMINY

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w 
wyżej wymienionej wysokości do dnia 31 sierpnia 2007r. do Kasy 
Urzędu Gminy w Brzostku, lub na konto: Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła Oddział w Brzostku Nr 59 85890006 0080 0210 2020 
0005
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się 
niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi 
jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od za-
warcia umowy kupna - sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia 
się w Kancelarii Notarialnej. 
Koszty umowy notarialnej pokrywa kupujący.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy-
czyn. 
W razie wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa kupujący. 

8 lipca 2007 r. w Pustyni  przeprowadzono Powiatowe 
Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP, w których wzięły 

udział 22 drużyny (w tym 10 kobiecych). Gminę Brzostek 
reprezentowały drużyny z Brzostku, Siedlisk-Bogusz 
(dwie) i Skurowej. Drużyna z Nawsia Brzosteckiego nie 
zgłosiła się i tym samym została zdyskwalifikowana.
 Komisję sędziowską powołał mł. bryg. Wojciech Buszek 
– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 
Dębicy a sędzią głównym był st. kpt. Jerzy Matusz.
 Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenia 
bojowe i sztafeta pożarnicza z przeszkodami. 
Klasyfikacja generalna w grupie C (kobiety):

1. OSP Góra Motyczna   127,24 pkt.
2. OSP Brzeźnica     130,35 pkt.
3. OSP Wiewiórka     146,70 pkt.
4. OSP Bielowy     163,94 pkt.
5. OSP Borowa     169,02 pkt.
6. OSP Siedliska - Bogusz  197,65 pkt.
7. OSP Paszczyna     200,64 pkt.
8. OSP Róża      207,50 pkt.
9. OSP Skurowa     232,99 pkt.
10. OSP Bobrowa     dyskwalifikacja

Klasyfikacja generalna w grupie A (mężczyźni):
1. OSP Góra Motyczna   107,37 pkt.
2. OSP Pustynia     113,08 pkt.
3. OSP Łęki Dolne    119.13 pkt.
4. OSP Brzostek     119,18 pkt.
5. OSP Czarna     123,93 pkt.
6. OSP Jaźwiny     125,83 pkt.
7. OSP Korzeniów    129,32 pkt.
8. OSP Braciejowa    135,57 pkt.
9. OSP Siedliska - Bogusz 139,51 pkt.
10. OSP Dębowa     145,50 pkt.
11. OSP Zwiernik     147,97 pkt.
12. OSP Nawsie Brz.    dyskwalifikacja

/fl/
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W dniach 25.05-02.06 uczniowie Gim-
nazjum z Brzostku oraz z Gimnazjum 
z Nawsia Brzosteckiego uczestniczyli 
w Zielonej Szkole w Sianożętach nad 
morzem. Wyjazd udało się zrealizo-
wać dzięki współpracy szkół. Część 
uczniów skorzystała z tego wyjazdu 
dzięki pomocy stypendialnej. Była 
to dla nich wspaniała szkoła życia, 
o czym opowiada jedna z uczestni-
czek.

Organizatorzy

Piątkowy poranek 25 maja 2007 r. roz-
począł się w atmosferze podniecenia. 

Oczekując na autobus, zgromadziliśmy 
się tłumnie przed szkołą.
 Słońce zaczęło przygrzewać coraz 
mocniej, gdy naszym oczom ukazał się 
olbrzymi czerwony autobus (ku uciesze 
ogółu z przyciemnianymi szybami). Po 
załatwieniu spraw organizacyjnych ru-
szyliśmy w drogę. Pojazd rzekomo miał 
klimatyzację, choć nie do końca można 
było ją poczuć. Toteż z radością wy-
siedliśmy w Łodzi by przespacerować 
się najdłuższą ulicą Polski, oglądnąć 
słynną aleją gwiazd, podziwiać pomnik 
Kościuszki, a nawet dla orzeźwienia 
krzyknąć wraz z rowerzystami: „Miasto 
dla rowerów! Nie dla samochodów!”
 W naszym środku lokomocyjnym 
był telewizor i video, toteż po zapad-
nięciu zmroku, na pocieszenie zamiast 
wieczorynki włączono nam „Władcę 
Pierścieni”
 Następnym przystankiem był Toruń. 
Przy blasku księżyca oglądaliśmy Stare 
Miasto. Niezwykle ciekawie prezento-
wała się Krzywa Wieża. Nie omiesz-
kaliśmy też spróbować toruńskich 
pierników.
 Kiedy zaczęło świtać dotarliśmy do 

Sianożętów. Od razu udaliśmy się na 
plażę. Szum fal i popiskiwania mew 
wprawiły nas w błogi nastrój. Resztę 
dnia spędziliśmy na odsypianiu znojnej 
nocy i rozpakowywaniu ba-
gażów.
 W niedzielę poszliśmy 
do kościoła, poczym zaczę-
liśmy buszować po Ustro-
niu Morskim. Szukaliśmy 
najciekawszych pamiątek 
i wydawaliśmy całoroczne 
oszczędności na gofry oraz 
lody z bitą śmietaną.
Wieczorem odbył się chrzest 
morski. Aby otrzymać imię 
od wielkiego boga mórz Nep-
tuna, musieliśmy wykonać 
różne dziwne zadania jak np.: 
czołgać się rowem z piasku 
wyłożonym pokrzywami, 
lub zjedzenie zupy morskiej, 
z konsystencji wnioskowali-
śmy, że być może zrobiono 
ją z wyjątkowo oślizgłych 
glonów). Chrzest morski był 
naprawdę ciekawym prze-
życiem.
 W poniedziałek przyszedł 
czas na wycieczkę rowerową. 
Mgła unosiła się nad lasami, 
bagnami i łąkami, przez które 
jechaliśmy. Po drodze przejeżdżaliśmy 
przez stare wojenne lotnisko niemieckie, 
jednak naszym celem był Kołobrzeg. 
Gdy spoceni i wyczerpani wróciliśmy 
do pokojów, okazało się, że pewna ro-
werzystka wyglądała jak raczek, chociaż 
przez całą drogę chmury zasłaniały słoń-
ce. Było to przestrogą dla innych uczest-
ników, żeby nie smarować się oliwką o 
pozornie przyjaznej nazwie „Bambino”, 
gdyż jak widać musiała mieć ona silne 

właściwości parząco-opalające.
 Wtorek obfitował w atrakcje, gdyż 
udaliśmy się w podróż do Kołobrzegu. 
Najpierw wraz z panią przewodnik 

oglądnęliśmy Bazylikę Wniebowzięcia 
NMP. Widzieliśmy też „Pomnik Tysiąc-
lecia” (wybudowany z okazji tysięcznej 
rocznicy Zjazdu Gnieźnieńskiego), na 
którym dumnie stoją Bolesław Chrobry 
i Otton III, a nad nimi szybuje gołę-
bica- znak pokoju; mieliśmy również 
okazję ujrzeć Pomnik Zaślubin Polski z 
Morzem. Później wyszliśmy na szczyt 
latarni morskiej, na której widniał 
napis „Bohaterom poległym w walce 

Najzieleńsza z Zielonych Szkół czyli brzosteccy gimnazjaliści nad Bałtykiem
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Po przerwie lipcowej spowodowanej 
moim urlopem powracamy do 

cyklu prawnych pogaduszek.
 Na kilka kolejnych odcinków pro-
ponuję sprawy związane z odszkodo-
waniami za szkody komunikacyjne, 
obowiązkowymi ubezpieczeniami 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpie-
czeniami komunikacyjnymi AC i NW.
 Generalnie z uwagi na rozwój moto-
ryzacji, stan naszych dróg, umiejętności 
i kulturę jazdy kierowców wzrasta 
niestety ilość wypadków komunikacyj-
nych. 
 Kiedy my sami lub ktoś z naszych 
bliskich uczestniczy w wypadku, po 
pierwszym szoku zastanawiamy się co 
dalej?
 Pierwszą sprawą jest właściwe zabez-
pieczenie miejsca wypadku i ustalenie 
jego przyczyn. Regułą powinno być, 
że do każdego wypadku wzywamy 
Policję. Ułatwi to nam późniejsze usta-
lenie okoliczności wypadku i osoby 
odpowiedzialnej za jego spowodowanie. 
Funkcjonariusze Policji, którzy zostaną 
skierowani na miejsce wypadku mają 
obowiązek ustalenia tożsamości uczest-
ników i ewentualnych świadków, zabez-
pieczenia samochodów i śladów zwią-
zanych z wypadkiem oraz sprawdzenia 
stanu trzeźwości jego uczestników.
 Pomijam oczywisty obowiązek za-
pewnienia bezpieczeństwa na miejscu 
wypadku, ewentualne wezwanie Pogo-
towia Ratunkowego, Straży Pożarnej 
czy pomocy drogowej.
 Funkcjonariusze Policji powinni 

jak wyżej wspomniałem ustalić dane 
sprawcy wypadku oraz to czy jest on 
ubezpieczony i w jakiej firmie ubezpie-
czeniowej. W przypadku, gdy zdarzenie 
ma znamiona wypadku (ranni) prowa-
dzone jest w tej sprawie postępowanie 
przygotowawcze przez właściwą miej-
scowo dla miejsca wypadku jednostkę 
Policji pod nadzorem Prokuratury Re-
jonowej. W przypadku drobnej kolizji 
sprawa może zakończyć się jedynie na 
poziomie postępowania mandatowego.
 Jako osoby poszkodowane w wy-
padku powinniśmy ten fakt zgłosić w 
firmie ubezpieczeniowej, w której był 
ubezpieczony z tytułu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej sprawca 
wypadku. Większość firm ubezpiecze-
niowych wymaga być zrobić to na ich 
druku. Tutaj ważna uwaga. Wypełniając 
zgłoszenie szkody nie spieszmy się, 
zróbmy to starannie i zgodnie ze stanem 
faktycznym. Ewentualne nieścisłości 
niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą 
próbować wykorzystać jako podstawę 
do odmowy wypłaty odszkodowania. 
Jeśli mamy wątpliwości lepiej przed 
wypełnieniem zgłoszenia skonsultować 
się z kimś kompetentnym. W zgłoszeniu 
szkody z reguły jest rubryka określająca 
czy na miejscy wypadku była Policja i 
czy jest lub było prowadzone postępo-
wanie przygotowawcze. Po dokonaniu 
zgłoszenia szkody powinien się z Pań-
stwem skontaktować likwidator szkody, 
którego zadaniem jest udokumentowa-
nie uszkodzeń samochodu i wyliczenie 
wysokości szkody majątkowej (koszty 
naprawy samochodu lub jego wartości 
w przypadku szkody całkowitej) Szkoda 
całkowita to taka kiedy samochód został 
zupełnie zniszczony lub uszkodzenie 
jest tego rodzaju, że jego naprawa jest 
technicznie niemożliwa lub ekonomicz-
nie nieopłacalna. Firma ubezpieczenio-

wa ma ustawowy obowiązek wypłaty 
odszkodowania w terminie 30 dni od 
dnia zgłoszenia szkody, chyba, że usta-
lenie rozmiaru szkody lub osoby odpo-
wiedzialnej za spowodowanie wypadku 
będzie w tym terminie niemożliwe.
 Na koniec tego odcinka krótkie wyli-
czenie, jakie roszczenia przysługują nam 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
sprawcy wypadku. W praktyce można 
domagać się wyrównania wszelkich 
szkód, jakie ponieśliśmy na skutek 
wypadku. Jedyną właściwie przesłanką 
jest by istniał tzw. związek przyczy-
nowo-skutkowy pomiędzy szkodą a 
wypadkiem za spowodowanie którego 
odpowiada inna osoba.
 Szkoda to oczywiście wszelkie kosz-
ty związane z: utratą lub naprawą samo-
chodu, zniszczeniem lub uszkodzeniem 
odzieży, udzieleniem pomocy drogowej, 
holowaniem. To szkody związane bez-
pośrednio i wprost z wypadkiem. Nie 
wszyscy wiedzą, że możemy domagać 
się wyrównania utraconych zarobków, 
kosztów dojazdu do szpitala, dodatko-
wej opieki dla rannego, nawet kosztów 
lepszego wyżywienia jeśli jest to uza-
sadnione ze względów medycznych. 
W przypadku wypadków śmiertelnych 
to oczywiście koszty pogrzebu (firma 
pogrzebowa, Msza święta, kwiaty, wień-
ce itp.) ale także koszty wybudowania 
nagrobka dla zmarłego. W tym miejscu 
jedna ważna uwaga. Jeśli zamierzamy 
się domagać zwrotu tych kosztów mu-
simy dysponować dowodami na ich po-
niesienie (imienne rachunki lub faktury) 
Przysługuje nam także w przypadku tzw. 
szkody na osobie roszczenie o zadość-
uczynienie za doznaną krzywdę.
 W kolejnych odcinkach postaram się 
bliżej opisać poszczególne roszczenia i 
sposób ich dochodzenia.

Adam Dachowski - radca prawny

Prawne 
pogaduszki (4)

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy wzięli udział 

w uroczystości pogrzebowej 
oraz łączyli się z nami w bólu po stracie

ś.p. Marii Grygiel
zmarłej 4 VII 2007 r.

córka Teresa Sypień z rodziną

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim,  
którzy wzięli udział w pogrzebie

ś.p. Jana Skórskiego
zmarłego w dniu 16 VII 2007 r.

za wspólną modlitwę, wyrazy współczucia  
oraz pomoc w trudnych dla nas chwilach

żona, synowie Bartłomiej i Marcin, rodzina

z najeźdźcą hitlerowskim o wolność i 
niepodległość RP w 1945r”. Następnie 
płynęliśmy statkiem Santa Maria, po 
czym udaliśmy się na basen solanko-
wy. 
 W środę zrobiło się zimno i wciąż 
siąpił deszcz. Pogoda była kiepska, lecz 
my nie daliśmy za wygraną i poszliśmy 
na wyprawę. Tym razem nasze kroki 
skierowaliśmy ku skansenowi chleba, 
gdzie miły piekarz poczęstował nas 
bułkami pizzowymi i przybliżył nam 
historię wypieków chleba.
 W czwartek znów zrobiło się ciepło i 

piękny dzień rozpoczęliśmy wycieczką 
rowerową „szlakiem najstarszych dę-
bów”. Po pokonaniu błotnistych równin 
i kamienistych pagórków, nasze spojrze-
nia spoczęły wreszcie na najstarszym 
dębie w Europie. Kolejną atrakcją tego 
dnia był „Dziki Zachód”. Ujeżdżaliśmy 
konie i „byki”, strzelaliśmy z łuków i 
strzelb, oglądaliśmy pokazy jeździeckie, 
a niektórzy zdobyli się nawet na wejście 
do szafy tortur. Dzień zakończyliśmy 
ogniskiem i zieloną nocą na plaży. Po-
legała ona na wzajemnym smarowaniu 
się pastą do zębów. Przyszliśmy do ho-

telu, czując się jak skorupki, z warstwą 
zaschniętej masy na twarzach, włosach 
i ubraniach, ale serca rozpierała nam 
radość.
 W piątek poszliśmy pożegnać się z 
plażą i morskimi falami. Po południu 
ruszyliśmy w drogę powrotną. Wszędzie 
dobrze, w domu najlepiej…
 Warto było pojechać na zieloną 
szkołę, chociażby dla szumu morza w 
uszach, przygód w gronie przyjaciół i 
opalenizny po olejku bambino.

gimnazjalistka  
Ania Jaskółka
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Regulamin konkursu fotograficznego
„Pejzaże i zabytki powiatu dębickiego”
Tematem konkursu jest pejzaż i zabytki powiatu dębickiego, 
a w szczególności miejsca charakterystyczne, osobliwości 
przyrodnicze, obiekty architektury, a także inne ciekawe 
zakątki krajobrazowe.

§ 1
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w 
Dębicy.

§ 2
Cele konkursu:

rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz umiejętności 
artystycznego ukazywania fotografowanych krajobra-
zów i obiektów,
rozwijanie hobby i zainteresowań,
pobudzenie zainteresowania zabytkami oraz walorami 
krajobrazowymi powiatu dębickiego.

§ 3
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba od 14 roku 
życia mieszkająca w powiecie dębickim.
Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie autor 
zdjęć.

§ 4
Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy 
fotografie (wykonane w dowolnej technice fotograficznej) 
w każdej z kategorii: pejzaż i zabytek.
Forma przyjmowanych prac to: odbitki na papierze fo-
tograficznym o formacie 15 x 21 cm, nieprzetworzone 
cyfrowo.
Zdjęcie na odwrocie powinno zawierać czytelne: imię 
i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, lokalizację miejsca 
fotografowanego oraz w miarę możliwości parametry 
zdjęcia.
Do zdjęć należy dołączyć wypełnioną czytelnie kartę 
zgłoszenia (do pobrania w GOK w Brzostku).
Fotografie nie mogą być oprawione ani naklejone.
Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z wy-
rażeniem zgody na ich publikację.

§ 5
Zgłoszenia zdjęć wraz z kartą zgłoszeniową można dokonać 
osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Dębicy
Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki, Sportu i Pro-

mocji
ul. Ogrodowa 4
39-200 Dębica

§ 6
Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.
Prace nie spełniające kryteriów uczestnictwa w konkursie 
nie będą brane pod uwagę.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 
a) PEJZAŻ; w dwóch grupach wiekowych - ucznio-
wie od 14 do 19 roku życia oraz osoby dorosłe. 
b) ZABYTEK; w dwóch grupach wiekowych - ucz-
niowie od 14 do 19 roku życia oraz osoby dorosłe.
W konkursie przewiduje się nagrody rzeczowe za zajęcie 
trzech pierwszych miejsc.
Oprócz nagród mogą zostać przyznane wyróżnienia.
Po rozstrzygnięciu konkursu, laureatów zobowiązuje 
się do dostarczenia zdjęć na nośniku cyfrowym (CD 
lub DVD), w celu powielenia fotografii w formacie A4.
Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni oraz autorzy innych 
prac zakwalifikowanych na wystawę zostaną powiado-
mieni o wynikach konkursu oraz terminie wręczenia 
nagród listownie lub telefonicznie.

§ 7
Termin zgłaszania zdjęć upływa z dniem 20 paździer-
nika 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 
w listopadzie 2007 r. Informacja o terminie wystawy 
konkursowej „Pejzaże i zabytki powiatu dębickiego” 
zostanie podana w prasie.

§ 8
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszko-
dzenie, zniszczenie lub zaginięcie praz w transporcie 
pocztowym.
Zdjęcia zgłoszone do konkursu stają się własnością 
organizatorów i nie podlegają zwrotowi.

§ 9
Zgłoszenie zdjęć wraz z kartą zgłoszeniową jest równo-
znaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY RENT STRUKTURALNYCH 
Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który:
1. Ukończył 55 lat , lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego 

prawa do emerytury lub renty,
2. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez 

co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę 
strukturalną  i w tym  okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rento-
wemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników 
zwanemu dalej” ubezpieczeniem emerytalno-rentowym” przez co najmniej 
5 lat,

3. przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej: 
1ha w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopol-
skim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim albo 3 ha, w przypadku 
gospodarstw położonych w pozostałych województwach,

4. został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARIMR), 
stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  przyznanie  płatności; 

w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:
- podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, nie zalegał z zapłatą należ-

ności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników; zaprzestanie prowadzenia 
działalności rolniczej.

Gospodarstwo można przekazać:
1. Następcy- poprzez przeniesienie własności (sprzedaż , darowiznę) w całości 

na rzecz jednej osoby, która wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej. 
Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego go-
spodarstwa rolnego nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów 
rolnych w danym województwie lub kraju. Takiego warunku nie ma, jeśli 
gospodarstwo przekazuje się zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce 
itp.) W przypadku zstępnych wystarczy by przejęte gospodarstwo miało, w 
zależności od województwa, 3 ha lub 1 ha użytków rolnych.

2. Na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych – poprzez prze-
niesienie własności na rzecz jednego lub kilku rolników. Powiększone go-
spodarstwo musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż średnia powierzchnia 
gruntów rolnych w województwie lub kraju. 

Wnioskujący o rentę strukturalną i jego małżonek mogą pozostawić sobie łącz-
nie do 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem, o ile będą  na nich prowadzić 
działalność rolniczą służącą wyłącznie zaspokojeniu własnych potrzeb oraz 
potrzeb osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Warunki jakie musi spełnić przejmujący gospodarstwo
Jeśli przejmujący gospodarstwo jest osobą fizyczną, musi:
1. mieć mniej niż 40 lat w przypadku następcy albo mniej niż 50 lat w przy-

padku przejmującego gospodarstwo na powiększenie;
2. posiadać kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności 

rolniczej, 
3. nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty, 
4. zobowiązać się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych 

użytkach rolnych przez co najmniej 5 lat  oraz do złożenia wniosku  o wpis 
do ewidencji producentów. 

WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKU O RENTĘ STRUKTURALNĄ 
Wyciąg  z aktu stanu cywilnego, potwierdzający datę zawarcia małżeństwa.
Dokumenty potwierdzające własność:
Zaświadczenie KRUS oraz miejscowego Urzędu Gminy, Miasta o posiadaniu 
gospodarstwa . Oświadczenie o korzystaniu z pomocy w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej wraz z wyszczególnieniem poszczególnych programów albo 
o nie korzystaniu z tej pomocy. 
Przejmujący gospodarstwo rolne
a) w przypadku następcy:
- świadectwo (dyplom) ukończenia szkoły,
- dokument stwierdzający okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu 

rolników z tytułu prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodar-
stwie rolnym w charakterze domownika – 3 lata w przypadku posiadania 
wykształcenia nierolniczego średniego lub wyższego, 5 lat w przypadku 
posiadania wykształcenia nierolniczego zawodowego lub podstawowego 
(w przypadku posiadania wykształcenia rolniczego zaświadczenie KRUS 
niekoniecznie), 

b) w przypadku przekazania gruntów na powiększenie innego gospodarstwa 
rolnego:

Dokumenty potwierdzające własność przejmującego:
- akt własności, akt darowizny itp. Prawomocne orzeczenie sądu, ostateczna 

decyzja administracyjna, inne dokumenty potwierdzające łączną powierzch-
nię i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego,

- aktualny odpis Księgi Wieczystej (ważny 3 miesiące) 
- aktualny wypis z ewidencji gruntów budynków,
- aktualny nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego,
- świadectwo (dyplom) ukończenia szkoły,
- dokument stwierdzający okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu 

rolników z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rol-
nym 3 lata w przypadku posiadania wykształcenia nierolniczego średniego 
lub wyższego, 5 lat w przypadku posiadania wykształcenia nierolniczego 
zawodowego lub podstawowego (w przypadku posiadania wykształcenia 
rolniczego zaświadczenie z KRUS niekonieczne).
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KRZYŻóWKA Z NAGRODĄ

Poziomo:
1) Część lunety; 2) Włókno z oprzędu 
jedwabnika; 4) Ubiór dla konia; 7) Ogień 
lub woda; 9) Wyraz nowo utworzony;  
12) Nowela Orzeszkowej; 14) Największy 
z ptaków; 15) Dawniej władca rosyjski, 
bułgarski lub serbski; 17) Sumeryjski 
książę-kapłan; 18) Ropucha olbrzymia; 
20)  Aluminium; 23)  Pi łka poza 
boiskiem; 25) Złote są aforyzmami;  
26) Krzyżówkowa papuga; 27) Krynicka 
woda mineralna; 29) Pas ziemi uprawnej; 
31) Do niego zmierzasz; 32) Płyn;  
3 4 )  O b e r w a n a  c z ę ś ć  w z g ó r z a ;  
35) Indyjski książę; 36) Gdy zapadnie, to 
przepadło; 37) Łata w zębie.
Pionowo:
1) 15 sierpnia w Przeczycy; 3) Z niego 
ubijana piana; 5) Tu myjesz naczynia; 
6) W maszynce do golenia; 7) Przewóz 
towarów i ludzi statkami wodnymi;  
8) Insekty na głowie; 10) Zasila go 
Irtysz; 11) Powieść Anny Bojarskiej;  
12) Pełzak; 13) Drzewo jak nuta;  
15) Około 25 mm; 16) Jedna trzecia 
walki na ringu; 19) Ptak Sierotki Marysi; 
21) Magda..., piosenkarka; 22) Bat;  
24) Pastylka, pigułka; 26) Metoda 
rozwiązania problemu; 27) Stolarski 
uchwyt ;  28)  Zapał ;  30)  Świeża 
wiadomość; 33) Piętno, Stygmat;  
34) Srebrna moneta, 1/6 drachmy.
Rozwiązania wpisane do kuponu za-
mieszczonego niżej dostarczone do dnia 
5 września 2007 r. do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzed-
niego numeru: SZÓSTE DNI ZIEMI 
BRZOSTECKIEJ.
Nagrodę książkową wylosowała ANNA 
GODEK z Brzostku.
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się 
do GOK w Brzostku.

J. Nosal

Przed bramą nieba staje ksiądz i kierow-
ca autobusu. Święty Piotr mówi: 
- Ty kierowco do nieba, a ty księże do 
czyśćca. 
- Ale czemu tak? - pyta ksiądz. 
- Bo widzisz, jak ty głosiłeś kazania 
to wszyscy spali, a jak on prowadził 
autobus to wszyscy się modlili.

		
Amerykanie wysłali szpiega do ZSRR. 
Ten w pierwszy dzień przenocował u 

pewnego starca na wsi. Rano wstając, 
słyszy: 
- Ty mówisz jak nasi, pijesz jak nasi, 
nawet zachowujesz się jak nasi - ale Ty 
nie od nas.
- Czemu tak myślisz - pyta Ameryka-
nin. 
- Bo u nas Murzynów nie ma.

		
Jasio mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować 
pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi 
sprawić przyjemność, to popraw swoją 
jedynkę z matematyki. 
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już 
perfumy.

		

Dzieci podchodzą do hrabiego spaceru-
jącego po parku i wskazując na zamek 
pytają: 
- Czy pan mieszka w tym zamku? 
- Tak. 
- A czy tam nie ma żadnego straszyd-
ła? 
- Nie ma. Jestem jeszcze kawalerem.

		
Myśliwi urządzili sobie polowanie 
na lisy. W lesie zapanował popłoch, 
wszystkie zwierzęta podenerwowane, 
lisy zaczęły uciekać, a razem z nimi 
zając. Jeden lis go zobaczył i pyta: - Ty 
zając, a po co ty uciekasz, przecież to 
polowanie na lisy, a ty nie jesteś lis 
tylko zając? Zając na to: - A zdążysz 
wytłumaczyć?
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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

MIEJSCOWOŚĆ TERMIN ODBIORU
Zawadka Brzostecka
Kamienica Dolna III poniedziałek każdego miesiąca

Klecie, Bukowa III wtorek każdego miesiąca
Januszkowice
Opacionka III środa każdego miesiąca

Przeczyca, Skurowa IV poniedziałek każdego miesiąca
Gorzejowa 
Siedliska-Bogusz IV wtorek każdego miesiąca

Smarżowa, 
Głobikówka IV środa każdego miesiąca

Grudna Dolna 
Grudna Górna IV czwartek każdego miesiąca

Kamienica Górna
Bączałka IV piątek każdego miesiąca

Nawsie Brzosteckie
Wola Brzostecka I środa każdego miesiąca

Brzostek  - I rejon

I i III czwartek każdego miesiąca - ulice:
Stara Droga , 11-go Listopada, 
Schedy, Rynek, Węgierska, 
Południowa, Słoneczna, Równie, 
Połaczówka, 20 –go Czerwca, 
Mickiewicza, Targowa, Szkolna

Brzostek - II rejon

I i III  piątek każdego miesiąca - ulice:
Okrągła, Przedmieście, Polna, 
Osiedle Gryglewskiego, Królowej 
Jadwigi, Zielona, Łukasiewicza, 
Mysłowskiego, Wąska

HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI 
STAŁYCH Z TERENU GMINY BRZOSTEK

Uwaga! 
W przypadku niewłaściwej segregacji odpady stałe 
nie będą odbierane.
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VI Dni Ziemi Brzosteckiej - niedziela

Dla dzieci przygotowano wiele ciekawych atrakcji

Loterię fantową prowadzili uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Brzostku

Clown Dyzio przez trzy godziny zabawiał najmłodszych  
w różnoraki sposób

Gwiazdą wieczoru w tym dniu była grupa VOX

Na występ VOX-u przyszły prawdziwe tłumy

Można też było spróbować swoich sił w przeciąganiu liny

Fot. J. Nosal
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UWAGA !
Za treść ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada. Publikując materiał 
nadesłany redakcja nie bierze od-
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być sprzeczna z naszymi poglądami. 
Korespondencji i materiałów nie za-
mawianych nie zwracamy! Redakcja 
zastrzega sobie możliwość skracania 
materiałów.

Piękne kompozycje kwiatowe pojawiły się w tym roku na brzosteckim rynku. Jest to niewątpliwie zasługa pracowników 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, którzy nie tylko kwiaty zasadzili, ale odpowiednio je pielęgnowali, szczególnie podczas 
upalnych dni, kiedy trzeba było je codziennie podlewać. Fot. J. Nosal


