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BURMISTRZ BRZOSTKU INFORMUJE

Odsłonięcie pomnika w Brzostku
Są w życiu lokalnych społeczeństw dni doniosłe, dni waż-

ne, których ranga przekracza granice państw i łączy 
narody. Polaków i Węgrów łączy historia, a historię tworzą 
wybitne postacie, nie tylko monarchów, ale i żołnierzy. To 
oni poprzez swoje męstwo stali się bohaterami narodowymi. 
Taką postacią jest nasz Rodak - książę pułkownik Mieczy-
sław Woroniecki urodzony w Skurowej w 1825 roku. To jego 
pamięć i uczestników powstań narodowych z XIX w. czci 
pomnik odsłonięty w Brzostku 4 października 2015 roku. 
Inicjatorem i koordynatorem inwestycji był ks. prof. dr 
hab. Bogdan Stanaszek wraz z Towarzystwem Miłośników 

Ziemi Brzosteckiej i Społecznym Komitetem. Na podniosłą 
uroczystość przybyła liczna delegacja węgierska na czele 
z konsul generalną z Krakowa dr hab. Adrienne Körmendy, 
ponadto parlamentarzyści, władze samorządowe, poczty 
sztandarowe i mieszkańcy. Uroczystość zorganizował Urząd 
Miejski w Brzostku.

Na terenie parku Domu Kultury w Brzostku, gdzie postawiono 
pomnik, o godz. 15.00 uroczystość zainicjował koncert dętej 
orkiestry wojskowej w barwach 20 Pułku Ułanów z Wierzowic. 
Po odegraniu hymnu Polski wprowadzono poczty sztandarowe: 
Szwadronu Podkarpacie, jednostek ochotniczych straży pożar-
nych oraz szkół z terenu gminy Brzostek. Następnie burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski powitał dostojnych gości: panią 
konsul i delegację węgierską w osobach dziekanów Wydziału 

Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Budapeszteńskiego 
i Uniwersytetu Katolickiego oraz pracowników uczelni 
m.in. z Debreczyna i węgierskich studentów historii, po-
nadto polskich parlamentarzystów, samorządowe władze 
wojewódzkie, powiatowe i gminne, radnych, duchowień-
stwo, dyrektorów szkół oraz mieszkańców. W swym 
wystąpieniu burmistrz Brzostku nawiązał do wspólnej 
historii Polski i Węgier od czasów średniowiecznych 
aż do współczesności. Wskazał też na swoisty fenomen 
przyjaźni obu narodów zawartych w znanym powiedze-
niu: „Polak, Węgier – dwa bratanki”. Na zakończenie 
podkreślił zasługi oraz wielką pasję i zaangażowanie 
ks. prof. Bogdana Stanaszka w realizację idei budowy 
pomnika oraz upowszechnianie dziejów Brzostku i okolic 
w licznych książkach swego autorstwa. Następnie głos za-
brał prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej 
Krzysztof Kolbusz, który przedstawił etapy przygotowań 
i budowy Pomnika Uczestników Powstań Narodowych 

Dokończenie na str. 4

Fot. Paweł Batycki

1. Położono nawierzchnię bitumiczną na dro-
gach: w Przeczycy odcinek od kościoła do 
szkoły, w Januszkowicach „Koło Dębu”, w Ka-
mienicy Górnej „Na Granicach” oraz w Brzost-
ku część ul. Mickiewicza i odcinek od ul. My-
słowskiego do gimnazjum. Trwa uzupełnianie 

poboczy. Termin wykonania mija 15 października 2015 roku.
2. Rozstrzygnięto przetarg na kolejne drogi na terenie naszej 

gminy. Firma Eurovia wykona do 30 października 2015 roku 
odcinki dróg: „Na Berdechów” w Gorzejowej, „Na Trucinę” 
w Skurowej oraz „Na Hutę” w Siedliskach-Bogusz. 

3. Zgłoszono końcem września gotowość odbioru mostu w Kle-
ciach.

4. Rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Zadanie 
wykona jedyny oferent Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz 
Ligęzka.

5. Wykonano odcinek chodnika przy drodze powiatowej w Grud-
nej Górnej od remizy OSP do Szkoły Podstawowej.

6. Zbliża się czas zebrań wiejskich w związku z przygotowaniem 
budżetu na 2016 rok. 
Oto terminy spotkań: 
• 10 października godz. 16.00 Gorzejowa, 
• 11 października godz. 16.00 Bączałka, godz. 18.00 Kamienica 

Górna, 
• 12 października godz. 16.00 Wola Brzostecka, godz. 18.00 

Nawsie Brzosteckie,
• 13 października godz. 16.00 Opacionka, godz. 18.00 Janusz-

kowice, 
• 14 października godz. 18.00 Skurowa,
• 15 października godz. 16.00 Kamienica Dolna, godz. 18.00 

Smarżowa,
• 17 października godz. 18.00 Brzostek,
• 18 października godz. 9.15 Głobikówka, godz. 16.00 Grudna 

Dolna, godz. 18.00 Grudna Górna.
7. Za kilka dni otrzymamy gotowy projekt adaptacji budynku 

starej szkoły w Brzostku na planowane przedszkole. Jeszcze raz 
zapewniam Państwa, że Urząd Miejski dokłada szczególnych 
starań, by całość adaptacji przebiegała jak najsprawniej i jak 
najszybciej.

8. Dokonano konserwacji i malowania dachów na budynkach 
dawnej szkoły w Głobikówce, dawnej szkoły w Skurowej oraz 
remizy OSP w Siedliskach-Bogusz. Zakończono montaż in-
stalacji solarnej na szkole w Januszkowicach, a w najbliższym 
czasie zostaną wykonane na budynkach szkolnych w Brzostku 
i Siedliskach-Bogusz.

Od redakcji
Wrzesień i początek października to 

czas wdrażania się do aktywności 
po sezonie urlopowym. Widać jeszcze 
resztki rozleniwienia, ale pojawiają 
się też pierwsze zwiastuny konkretnej 
działalności. Doczekaliśmy się wreszcie 
asfaltu na dojeździe do hali widowiskowo-
-sportowej. I całe szczęście, bo ten obiekt 

to poniekąd wizytówka naszej gminy – to 
przecież tu zjeżdżają się sportowcy z całe-
go Podkarpacia i liczni goście z bardziej 
odległych terenów. Jak wiadomo, nie 
każdy jest szczęśliwym posiadaczem 
„terenówki”, a użytkowników zwykłych 
„osobówek” czekały tu różne, niekoniecz-
nie przyjemne, drogowe niespodzianki. 
Teraz koniec z tym! Nawet na niwie kul-
turalnej zaczyna się coś dziać. Niedawno 
odsłanialiśmy pomnik w zaciszu mikro-

parku przy domu kultury, a słychać już za-
powiedzi następnych imprez oferujących 
różne atrakcje dla uczestników. W takiej 
sytuacji listopadowy numer będzie się 
mógł znów wzbogacić o kolorową wkład-
kę ze zdjęciami. Natomiast jeśli chodzi 
o wszelkie komentarze odnośnie „WB”, to 
wystarczy przypomnieć: Jeszcze się taki 
nie urodził, co by wszystkim dogodził.

U. Kobak

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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XIX w. i Księcia Mieczysława Woronieckiego. Pomnik 
ten ma kształt obelisku, na którym wyryto nazwiska 
uczestników Powstania Krakowskiego, Wiosny Ludów 
i Powstania Styczniowego, związanych z okolicami 
Brzostku. W realizacji przedsięwzięcia pomoc okazał 
Urząd Miejski w Brzostku, a prace zostały sfinansowa-
ne ze środków unijnych oraz ze składek mieszkańców. 
Kolejnym mówcą był przewodniczący Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika kpt. kombatant Wojciech 
Grzesiakowski, który z wielkim wzruszeniem dziękował 
darczyńcom. Przewodniczący podkreślał również patrio-
tyczną wymowę słów: „Bóg, Honor, Ojczyzna” wyrytych 
na pomniku oraz wartość ofiary życia powstańców „za 
wolność waszą i naszą”. Po przemowach miała miejsce 
najważniejsza ceremonia - symboliczne odsłonięcia po-
mnika. Dokonali tego: konsul Adrienne Körmendy, prof. 
István Kovács, wicemarszałek sejmiku Maria Kurowska, 
kpt. Wojciech Grzesiakowski i burmistrz Wojciech Sta-
niszewski. Potem aktu poświęcenia pomnika dokonał 
proboszcz parafii Przeczyca ks. Marek Marcićkiewicz, 
a przy dźwiękach werbli zostały złożone kwiaty przez 
liczne delegacje. Poczty sztandarowe oddały honory Po-
wstańcom z Brzostku i okolic. Po tych podniosłych chwi-
lach głos zabrała pani konsul generalna Węgier i mówiła 
o potrzebie wzajemnego wspierania się naszych narodów. 
Podziękowała też gorąco za zaproszenie na tę uroczystość, 
a wszystkim zebranym za obecność. Swoje przemówie-
nie zakończyła słowami: „Niech żyje Polska! Niech żyją 
Węgry!” Potem w imieniu prof. László Borhy i innych 
naukowców głos zabrał prof. dr hab. István Kovács, były 
konsul Węgier i autor książek o Polakach – uczestnikach 
powstania węgierskiego w 1848 r. Profesor nawiązał do 
bohaterskiej postaci księcia Mieczysława Woronieckiego 
i 166. rocznicy jego śmierci przypadającej w dniu 20 paź-
dziernika. Woroniecki sławę zyskał poprzez bohaterstwo 
wykazane w bitwie pod Perlasem (16 VII 1848 r.) oraz 
w bitwie pod Nowym Segedynem (3VIII 1849 r.). Trzy 
dni potem został pojmany i stracony przez Austriaków 
20 X 1849 r. Woroniecki miał zaledwie 24 lata. W trakcie 
swego wykładu prof. Kovács (będąc tłumaczem) poprosił 
przedstawiciela węgierskiej młodzieży uniwersyteckiej. 
Student historii z Uniwersytetu Budapeszteńskiego na-
wiązał do idei pomnika Woronieckiego na jego grobie 
na cmentarzu Kerepesi i w Brzostku (skąd widać wzgó-
rza w Skurowej) – jako bohatera narodowego Węgier 
i wzoru wychowania patriotycznego młodzieży. Student 
powiedział również, że wraz z delegacją jest zaszczyco-
ny udziałem w tej niezwykłej uroczystości. Następnie 
głos zabierali m.in. parlamentarzyści, przedstawicielka 
wojewody, samorządowcy. Potem w swym wystąpieniu 
ks. prof. Bogdan Stanaszek podkreślił wysiłek wielu osób 
w realizację idei budowy pomnika i wszystkim serdecznie 
podziękował. Wyraził też radość z tego, że dzięki temu 
przedsięwzięciu przywrócił pamięć Rodakom - Bohate-
rom walk powstańczych oraz wyzwolił też ducha inicja-
tywy społecznej w środowisku. Przy okazji obecności 
władz nawiązał również do współczesnych problemów, 
a mianowicie sprawy budowy obwodnicy brzosteckiej 
– co zostało przyjęte owacyjnie przez zgromadzonych 
mieszkańców. Na zakończenie ks. Stanaszek wręczył 
dyplomy Honorowego Członkostwa TMZB oraz odebrał 
podziękowania od Zarządu Towarzystwa.

Po części oficjalnej burmistrz Brzostku zaprosił ze-
branych do sali widowiskowej Domu Kultury na koncert 
w wykonaniu zespołu TAKE FIVE. Zaprezentowano 
utwory klasyczne, patriotyczne i popularne polskie oraz 
węgierskie, które zostały entuzjastycznie przyjęte przez 
publiczność z Węgier. Potem burmistrz podziękował 
wszystkim za udział oraz zaprosił węgierskich gości na 
kolację i koncert Kapeli Rodziny Zastawnych. Następnie 
goście z Węgier zwiedzili też rodzinne miejscowości 
księcia Woronieckiego. 

Wiesław Tyburowski

Dokończenie ze str. 3
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Wiosną 1848 r. pod wpływem wiadomości o rozruchach 
rewolucyjnych we Francji, Niemczech i Austrii wśród 

Polaków ożyły nadzieje na uzyskanie większych swobód na-
rodowych, a w perspektywie na odzyskanie niepodległości. 
W Galicji doszło do niepokojów, a w miastach formowano 
gwardię obywatelską i komitety narodowe. Jednak Austriacy 
przy użyciu wojska spacyfikowali Kraków (27 IV 1848) i Lwów 
(2 XI 1848 r.). W Galicji wprowadzono stan oblężenia, likwi-
dacji uległa gwardia obywatelska i polskie komitety. Realną 
zdobyczą Wiosny Ludów było zniesienie pańszczyzny (15 V 
1848 r.). Ochotnicy z Galicji wzięli również udział w rewolucji 
wiedeńskiej oraz w powsta-
niu węgierskim. Najbardziej 
znanym był niewątpliwie gen. 
Józef Bem, który dowodził for-
macjami wojskowymi w Sied-
miogrodzie. 

Wielką sławę i uznanie 
zdobył książę Mieczysław 
Woroniecki (1825-1849), który 
dołączył do grona męczenni-
ków węgierskich i był ukazy-
wany jako wzór węgierskiej 
młodzieży. Jego pamięć pie-
lęgnowano na Węgrzech aż do 
wybuchu II wojny światowej. 
Mieczysław Stefan Woronie-
cki (dwa imiona otrzymał na 
chrzcie) urodził się 7 III 1825 
r. w Skurowej. Był synem księ-
cia Franciszka Woronieckiego 
i Apolonii, córki Aleksandra 
Jordana. Ochrzcił go 21 III 
1825 r. w kościele w Przeczycy 
ks. Franciszek Grzegorzewicz, 
administrator parafii, który 
zanotował, że „dziecko to tyl-
ko z samej wody przez niżej 
podpisanego ze względu na 
ciężką chorobę zostało podda-
ne chrztowi”. 

Ojciec Mieczysława – Fran-
ciszek Woroniecki, choć posłu-
giwał się tytułem książęcym 
(nie zatwierdziły go władze 
zaborcze), nie posiadał więk-
szego majątku. W posiadanie Skurowej wszedł poprzez mał-
żeństwo z Apolonią, córką Aleksandra Jordana. W 1845 r. drogi 
małżonków rozeszły się, co potwierdziły wyroki różnych instan-
cji sądowych. Apolonia wyszła powtórnie za mąż za Romana 
Jordana z Dębowej (była już jego żoną w 1846 r.). 

Zapewne w domu rodzinnym Mieczysław otrzymał wy-
kształcenie, o czym świadczyła biegła znajomość języka nie-
mieckiego i francuskiego. W 1842 r. (22 X) zmarł mu młodszy, 
16-letni brat Teofil. Mieczysława nie było już wówczas w Sku-
rowej, gdyż w 1841 r. wstąpił jako ochotnik do 3 pułku artylerii 
(liczył wówczas 16 lat), upatrując najwyraźniej swoją przyszłość 
w karierze wojskowej. Przez pewien czas służył w Ołomuńcu, 
ale miejsce pobytu zmieniał wraz z przenosinami do kolejnych 
jednostek. W Pułku Dragonów im. Arcyksięcia Jana uzyskał 
stopień podporucznika. Wiosną 1848 r. często bywał w Peszcie, 
gdzie odwiedzał słynną kawiarnię Pilvaxa. Gromadziła się 
w niej rewolucyjna młodzież i tam zapewne Woroniecki poznał 
Sándora Petöfiego. To mogło wpłynąć na jego dalsze decyzje 
– w lipcu złożył dymisję w swoim pułku i przeszedł na służbę 
w 1 batalionie honwedów. Wkrótce, bo już 16 lipca, odznaczył 
się męstwem w czasie starcia z oddziałem powstańców serbskich 
koło Szabadki. Być może z tego powodu uzyskał stopień majora. 
Na początku sierpnia udał się do Pesztu, gdzie uzyskał zgodę 
rządu na formowanie 250-osobowego oddziału strzelców. Na 
jego czele odniósł zwycięstwo w bitwie pod Perlasem, pokonując 

liczne oddziały serbskie. Zyskał w ten sposób uznanie, a jego 
imię stało się znane w całym kraju. We wrześniu Woroniecki 
miał przekształcić swój oddział w batalion honwedów. Nie uda-
ło mu się jednak pozyskać do współpracy Polaków służących 
w armii austriackiej. W październiku zatwierdzono jego awans 
na majora. Jednak wkrótce zaczęły się kłopoty Woronieckiego. 
Nie potrafił rozliczyć pieniędzy, które otrzymał na formowanie 
oddziału, a jego żołnierze dopuścili się niesubordynacji, dając 
się we znaki miejscowej ludności (w oddziale przeważali Wę-
grzy). Wdrożono w tej sprawie śledztwo, które spowodowało 
czasowe odsunięcie Woronieckiego z funkcji dowódczej. Służył 

następnie w oddziale strzelców 
formowanym przez swojego 
kuzyna podpułkownika Jó-
zefa Woronieckiego. Mieli 
bronić przejść karpackich od 
północnego wschodu i rekru-
tować polskich ochotników do 
powstania.

 Mieczysław Woroniecki, 
walcząc w Siedmiogrodzie, 
znów wyróżniał się męstwem 
i zimną krwią. 6 III 1849 r. gen. 
Józef Bem mianował go do-
wódcą i organizatorem polskiej 
dywizji konnej, która miała 
powstać w Szamosújvár. Jed-
nostkę tę zamierzano wykorzy-
stać podczas powstania w Ga-
licji. W czerwcu 1849 r. został 
zapewne, tak przynajmniej 
twierdzą niektóre przekazy, 
ranny w walkach z oddzia-
łami rosyjsko-austriackimi. 
Następnie był adiutantem do-
wódcy IX Korpusu. 3 sierpnia 
za męstwo wykazane w bi-
twie pod Nowym Segedynem 
został odznaczony Orderem 
Zasługi III klasy. Brawura, 
którą wykazywał, stała się 
przyczyną zguby. 5 sierpnia 
w dniu bitwy pod Szöregiem 
samotnie wybrał się na zwiad 
na przedpole szańców. Tam 
zaskoczyli go i pojmali żołnie-

rze austriaccy. Informację tę podano do publicznej wiadomości 
8 sierpnia – plakaty rozlepiono na ulicach stolicy. Świadczyło to 
niewątpliwie o wadze, jaką władze austriackie przywiązywały 
do tego zdarzenia. Woronieckim zajął się następnie Trybunał 
Wojskowy, który w dniu 18 października skazał go na śmierć. 
Pominięto przy tym okoliczności, które działalny na korzyść 
skazańca – władze wyraźnie szukały odwetu na bohaterze spod 
Perlasu. Powieszono go 20 X 1849 r. 

Postać bohaterskiego dowódcy, otoczonego nimbem mę-
czeństwa, obrosła legendą. Niektóre przekazy wskazują, że 
przed egzekucją poślubił lwowską artystkę panią Schweighofer. 
W 1877 r. na grobie Woronieckiego na cmentarzu Kerepesi 
postawiono pomnik, którego budowę sfinansowano ze zbiór-
ki publicznej. Tablicę pamiątkową ku jego czci umieszczono 
również na budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Re-
gionalnego w Budapeszcie. Granitowy obelisk upamiętniający 
księcia Mieczysława Woronieckiego na cmentarzu Kerepesi 
został gruntownie odrestaurowany w 1999 r. staraniem Pol-
skiego Samorządu V dzielnicy Budapesztu. Co roku pod koniec 
października zbiera się tam grupa Węgrów i Polonia, by uczcić 
pamięć bohatera. 

Opracował Wiesław Tyburowski na podstawie: I. Kovács, Nieznani 
polscy bohaterowie powstania węgierskiego 1848-1949, Warszawa 2010; 
B. Stanaszek, Brzostek. Tradycje historyczne, Brzostek 2014.

Książę Mieczysław Woroniecki - bohater węgierskiej młodzieży
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Dlaczego, Pana zdaniem, startowanie w wyborach na posła do 
Sejmu czy na senatora jest w naszej gminie tak niepopularne? 
Jak to rzutuje na rozwój tego terenu?
Trudno jednoznacznie stwierdzić, dlaczego do tej pory kandy-
dowanie w wyborach parlamentarnych nie cieszyło się w naszej 
gminie zbytnią popularnością. Nie brakuje przecież wśród nas 
osób aktywnych społecznie, posiadających odpowiednią wiedzę 
i umiejętności. Być może przyczyna leżała po stronie partii 
i komitetów, które nie chciały sięgnąć po naszych kandydatów 
lub nie miały na ich temat informacji. Możliwe, że potencjalni 
kandydaci, o których pisałem wyżej, ulegli pewnemu zniechę-
ceniu lub zwątpieniu. Pewne jest natomiast, że brak własnego 
reprezentanta na szczeblu centralnym w znaczący sposób może 
negatywnie rzutować na rozwój gminy. „Własny” poseł, jeżeli 
potrafi stanąć na wysokości zadania, stanowi nieocenioną pomoc 
dla lokalnego samorządu. Jest źródłem informacji, a dodatkowo 
ma instrumenty, by o interes swojego regionu i sprawy jego 
mieszkańców skutecznie się upominać. Stoję na stanowisku, 
że tej dobrej reprezentacji i wsparcia naszej gminie w ostatnich 
latach trochę zabrakło.

Co Pana skłoniło do kandydowania na posła do Sejmu RP?
Czynników, które wpłynęły na podjęcie tej decyzji jest kilka. 
Jednym z nich jest chęć działania. Zawsze podkreślam, że dzia-
łalność społeczna sprawia mi wiele przyjemności, a dodatkowo 
lubię nowe wyzwania. Jednak główną motywacją jest dla mnie 
konieczność rozwiązania wielu palących problemów, z jakimi 
spotyka się nasza gmina, powiat, województwo. Ze skalą tych 
trudności i potrzeb mieszkańców, a także ogromem środków 
i działań, jakie konieczne są do ich zaspokajania, niejednokrot-
nie zetknąłem się w pracy samorządowej. Bezrobocie, kiepski 
stan infrastruktury drogowej, problemy rolników, niskie płace, 
a z drugiej strony często niebezpieczne pomysły niektórych 
polityków dotyczące rzekomego rozwiązania tych problemów. 
To wszystko skłoniło mnie do startu w wyborach. Nie należę 
do osób, które wszystko widzą w czarnych barwach i wszystko 
krytykują. W ostatnich latach w Polsce i na Podkarpaciu zaszło 
wiele pozytywnych zmian, ale równie wiele pozostaje do popra-
wy. Startuję, bo chcę na rzecz tej poprawy działać i bronić tego, 
co zostało zrobione dobrze.

Niektórzy uważają, że jest Pan za młody, aby ubiegać się o man-
dat poselski. Jak Pan się odniesie do tych opinii?
Przepisy obowiązującego prawa mówią, że aby móc starać się 
o mandat poselski, należy mieć ukończone 21 lat. Niedługo 
będę miał 26, więc pod tym względem sprawa jest jasna. Sądzę 
jednak, że osoby, o których mowa w pytaniu, obawiają się, że 
brak mi jeszcze umiejętności i doświadczenia potrzebnego na 
tak odpowiedzialnym stanowisku. Muszę jasno stwierdzić, że 

nie zgadzam się z tą opinią. W działalność społeczną w różnych 
organizacjach zaangażowany jestem już od czasów liceum 
i z równym, a być może nawet większym zapałem nadal w niej 
uczestniczę. W samorządzie lokalnym obecny jestem od przeszło 
5 lat. Z podobnymi zarzutami dotyczącymi wieku spotykałem się 
już przed wyborami w 2010 roku, a ostatnio w trakcie głosowania 
nad powołaniem mnie na stanowisko przewodniczącego Rady 
Miejskiej. W jednym i drugim przypadku obawy te szybko się 
rozwiały. Świadczyć o tym może zarówno moja reelekcja po 
pierwszej kadencji, jak i brak większych trudności czy „wpa-
dek” w sprawnym kierowaniu pracami Rady. Wracając na grunt 
sejmowy, liczne są przypadki posłów, którzy rozpoczynając 
karierę w parlamencie, byli o kilka lat młodsi niż ja i w żadnym 
wypadku nie wpłynęło to na jakość ich pracy. Częstokroć oka-
zywali się dużo aktywniejsi i skuteczniejsi niż ich starsi, bardziej 
doświadczeni (a może już zmęczeni) koledzy.

Dlaczego, będąc bezpartyjnym, wybrał Pan Polskie Stronnictwo 
Ludowe i startuje z listy tej partii?
Jak słusznie Pani Redaktor zauważyła, jestem bezpartyjny 
i w najbliższej przyszłości nie zamierzam tego zmieniać. 
Wybrałem listę PSL, gdyż w programie tego ugrupowania 
odnajduję wiele elementów ważnych dla mieszkańców naszego 
regionu i kluczowych dla jego rozwoju. PSL kojarzy mi się ze 
stabilnością, przewidywalnością i solidną pracą. Te przymioty 
najlepiej odzwierciedla poziom rozwoju, liczba inwestycji i stan 
infrastruktury w okolicznych gminach, gdzie wójtami lub burmi-
strzami są członkowie i sympatycy tej partii. Duży wpływ na de-
cyzję miała też otwartość na moje pomysły, działania, założenia 
programowe, z jaką spotkałem się u osób reprezentujących PSL.

Co dotychczas udało się Panu w ramach działalności samo-
rządowej zrobić dla gminy Brzostek?
Chyba każdemu niezręcznie jest mówić o sobie, zwłaszcza wy-
mieniać zasługi. Skoro jednak padło takie pytanie, zmuszony 
jestem odpowiedzieć. Od czasu, gdy po raz pierwszy objąłem 
mandat radnego, staram się, by moja aktywność nie polegała 
jedynie na obecności na sesji i głosowaniu. Jestem autorem wielu 
projektów uchwał, poprawek do nich, złożyłem kilka interpelacji 
pisemnych i kilkadziesiąt zapytań ustnych. Moja aktywność 
dotyczyła m.in. dbałości o przystępne dla mieszkańców ceny 
za usługi komunalne, działalności ośrodka zdrowia, utrzymania 
niskich cen za pobyt dzieci w Przedszkolu Gminnym w Brzostku, 
zahamowania wzrostu diet radnych. W październiku tego roku 
przyznane zostaną po raz pierwszy w naszej gminie stypendia 
dla wybitnych studentów. To efekt mojego pomysłu i projektu 
uchwały, który uzyskał aprobatę Rady Miejskiej. Obecnie 
gotowy jest projekt dotyczący powołania Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. Wraz z grupą radnych przedłożymy go na najbliższej 
sesji. Jeśli chodzi o rozwój infrastruktury drogowej i technicznej, 
zawsze byłem zwolennikiem równomiernego rozwoju gminy, 
co odzwierciedlały zajmowane stanowiska i głosowania. Nie 
jest tajemnicą, że pozostaję w dobrej współpracy z obecnym 
Burmistrzem (współpracę z Burmistrzem Bieńkiem w poprzed-
niej kadencji również podejmowaliśmy). Wiele przedsięwzięć 
drogowych, zakupów i inwestycji (choćby remont starej szkoły 
w Brzostku i adaptacja jej pod przedszkole, remonty i przebudo-
wa dróg gminnych realizowane na szeroką skalę w tym roku) to 
nasze wspólne pomysły. Zawsze staram się dobrze je planować, 

Brak własnego reprezentanta na szczeblu centralnym 
w znaczący sposób może negatywnie rzutować na 
rozwój gminy.

Wywiad z Danielem Wójcikiem, 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Brzostku, 
kandydatem na posła do Sejmu RP

Dokończenie na str. 7

Kampania wyborcza rozpoczęła się już na dobre. 26 września 
2015 r. Daniel Wójcik, Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Brzostku, który ubiega się o mandat poselski, spotkał się 
z przedstawicielami lokalnych mediów, aby zaprezentować pro-
gram wyborczy. Podczas konferencji swoje poparcie dla kandy-
datury Daniela Wójcika wyrazili Burmistrz Brzostku Wojciech 
Staniszewski, były wójt naszej gminy Jan Chmura oraz Jan Kra-
jewski, szef lokalnych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Jan Chmura zauważył m.in., że „młodość to przyszłość Polski”. 

Pytania zadawane kandydatowi dotyczyły głównie Wiejskich 
Stref Ekonomicznych, rozwoju infrastruktury drogowej, szkód 
wyrządzanych przez zwierzynę leśną, rozwoju edukacji oraz 
wzrostu płac minimalnych. Spotkanie zakończyło się zachętą ze 
strony Burmistrza, by mieszkańcy gminy aktywnie uczestniczyli 
w spotkaniach przedwyborczych i by pytali nie tylko o to, co 
kandydaci chcą zrobić, lecz także o to, co dotychczas udało im 
się uczynić na rzecz naszego środowiska.

U.K.

Konferencja prasowa kandydata na posła na Sejm RP
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czuwać nad ich realizacją, a jeśli potrzebna jest do tego zgoda 
Rady Miejskiej, to przekonywać ich do zasadności takiej de-
cyzji. Aktywnie uczestniczę też w negocjacjach z podmiotami 
zewnętrznymi, jak np. ze starostwem w sprawie inwestycji na 
drogach powiatowych.

Jakie kierunki rozwoju naszej gminy są dla Pana najważniej-
sze? Czy znajdują one odzwierciedlenie w Pana programie 
wyborczym?
Za najważniejsze kierunki uznaję dalszy rozwój przedsiębior-
czości, przebudowę i remont istniejącej oraz tworzenie nowej 
infrastruktury drogowej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
regionu, rozwój i modernizację produkcji rolnej, poprawę bazy 
edukacyjnej. Wszystkie te działania wpisują się w strategię walki 
z głównym problemem naszego regionu, jakim jest bezrobocie, 
niskie płace, emigracja zarobkowa. Program wyborczy PSL 
i mój własny zakładają równomierny rozwój kraju ukierunko-
wany nie tylko na duże ośrodki, ale także na gminy takie jak 

nasza. Tworzenie Wiejskich Stref Ekonomicznych, grup produ-
cenckich i przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przekazanie 
dochodów z CIT, czyli z podatku od osób prawnych, w całości 
do samorządów w celu wsparcia projektów infrastrukturalnych, 
podniesienie płacy minimalnej i emerytury minimalnej czy 
wreszcie utrzymanie i rozwój korzystnego programu wsparcia 

i rozwoju polskiej wsi przy udziale 
środków UE. To wszystko wpisuje 
się w strategię rozwoju naszej gminy, 
powiatu, województwa.

Programy wyborcze zawierają często 
mnóstwo mniej lub bardziej ogólni-
kowych obietnic, o których zazwyczaj 
kandydat zapomina po wygranych 
wyborach. Nas interesuje, jakie 
konkretne plany dotyczące rozwoju 
naszej gminy ujął Pan w swoim pro-
gramie wyborczym. Jakie są szanse 
ich realizacji?
Program, z którym idę do wybo-
rów, w głównej mierze składa się 
z konkretnych propozycji. Chociażby 
problem szkód łowieckich, który 
dotyczy rolników z naszego regionu. 
W tym przypadku proponuję przejęcie 
odpowiedzialności przez państwo, 
które jest właścicielem zwierzyny 
w s t a n ie  wol ny m.  Pows t a n ie 
stref aktywności gospodarczej - 
z inicjatywy klubu radnych, którego 
jestem członkiem, rozpoczynają się 
przygotowania do utworzenia strefy 
w naszej gminie, jeśli rozwiązania 
ustawowe, które proponujemy w pro-
gramie wyborczym, wejdą w życie, 
to przy współpracy z samorządem 
uda się nam ten projekt zrealizować. 
Jako parlamentarzysta podjąłbym też 
odpowiednie kroki w celu wsparcia 
powstawania grup producenckich 
i inkubatorów przetwórstwa rolnego, 
który planujemy stworzyć w Brzostku 
przy udziale środków UE. 
Palącym problemem Brzostku jest 
przebiegająca przez jego centrum 
Droga Krajowa nr 73 i związany 
z dużym natężeniem ruchu paraliż 
komunikacyjny, hałas, brak bezpie-
czeństwa. Od lat trwają starania o bu-
dowę obwodnicy, która rozwiązałaby 
sytuację. Ze względu na to, że jesteśmy 
zbyt małym ośrodkiem, przegrywamy 
konkurencję z większymi miastami, 
które już mają lub wkrótce doczekają 
się swoich obwodnic. Mój pomysł na 
przezwyciężenie tych trudności to 
podjęcie współpracy z samorządami, 
osobami i instytucjami borykającymi 
się z podobnym problemem. Mam tu 
na myśli chociażby sąsiednie Kołaczy-
ce, które są w tej samej sytuacji co my, 

czy osoby, w tym parlamentarzystów, którym zależy na budowie 
alternatywnego połączenia pomiędzy autostradą w Tarnowie 
i Jasłem. Jednak, by stało się to możliwe, potrzebujemy m.in. 
wsparcia posłów z naszego regionu. Dlatego, korzystając z oka-
zji, apeluję do wszystkich kandydatów, którzy w najbliższych 
wyborach zabiegać będą o poparcie mieszkańców Brzostku, 
o wsparcie dla tego projektu. Ostatecznie ktoś z nas znajdzie 
się w Parlamencie i będzie miał okazję przysłużyć się sprawie, 
jaką jest usunięcie jednej z poważniejszych barier rozwojowych 
dla naszej gminy.

Z Kandydatem na posła rozmawiała Urszula Kobak

Dokończenie ze str. 6
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Z Brzostku w świat
„(…) Bo tam gdzie walczą inni o chleb i warsztat pracy
tam krwawymi drogami wojny maszerują z innymi Polacy…”

Władysław Broniewski „Pieśń…”

Zawadka Brzostecka otulona jest woalem rudo-brązowo-
-buraczkowym… Zapach owoców, miodu i ziemi unosi się 

wszędzie. Serce wsi leży nisko, jakby w niecce 
trochę, przez którą przepływa z szumem mały 
potok. W oddali widać ruchliwą szosę i szeroką 
wstęgę Wisłoki. Zaś dalej teren podnosi się do 
góry, którą zakrywa masyw lasu. Po obu stro-
nach miejscowości rozciągają się wzgórza, całe 
pokryte mieszanymi lasami, które jakby stały 
na straży wsi. To miejsce jest szczęśliwe i miłe 
sercu, pełne przyjaźni i zrozumienia. Przed 
laty chaty stały tutaj drewniane, zwykle po-
kryte kickami słomy i tworzyły gęstą strzechę. 
Tu i ówdzie jednak były bogatsze domy kryte 
dachówką. Do nich dobudowano ganki z ładnie 
przyozdobionymi oknami, w których obowiąz-
kowo stały doniczki z pelargoniami, a szyby 
upiększano strojnymi firankami. Z ganku 
wchodziło się do izby, zwanej kuchnią i dalej 
do następnej – zwanej pokojem. Sanitarnego 
pionu po prostu w domach nie było, podobnie jak 
kanalizacji czy wodociągów. W kuchni stał duży piec chlebowy, 
który oprócz płyty kuchennej ułożonej nad paleniskiem, miał 
bradrurę i kociołek do przetrzymywania ciepłej wody i pokar-
mów. Niżej była suśnia, na której zwykle bawiły się dzieci, czy 
też ogrzewali się starsi ludzie. W dolnej części znajdował się 
duży piec, w którym gospodynie piekły chleb na cały tydzień. 
Na środku kuchni stał duży stół, a wokół niego ustawiano ławy 
lub taborety drewniane i przy tym meblu usadzała się cała ro-
dzina do spożywania wspólnych posiłków. Miejsce pod ścianą 
zajmował ślubanek, urządzenie przeznaczone do spania. Koło 
kuchni wisiały makatki na lnianym płótnie z napisem „Gdzie 
kucharek sześć tam nie ma co jeść” albo „Módl się i pracuj” czy 
też z innymi wezwaniami. 

Dziś te domki uległy rozbiórce, bądź zostały poddane gene-
ralnym remontom. Właśnie do jednego z nich podążam, a jest 
to posesja rodziny Cieślików, w którą wżenił się porucznik 
Franciszek Grabowiecki. Dziś ten budynek doprowadzony został 
niemalże idealnie do dawnego wyglądu, choć bardzo jest uno-
wocześniony i zmodernizowany, a należy on do rodziny żony 
porucznika, Emilii Olejarz.

Kim był porucznik Franciszek Grabowiecki, skąd przybył do 
Zawadki Brzosteckiej, jakie przeżycia i wydarzenia towarzy-
szyły mu podczas młodości 
i jaką drogę przeszedł, aby 
być odznaczonym wielo-
ma orderami, a wśród nich 
dwukrotnie Orderem Virtuti 
Militari, jak zapisał się w hi-
storii wsi?… Na te i inne py-
tania spróbuję odpowiedzieć.

Franciszek Grabowiecki 
urodził się 12 listopada 1895 
roku we Lwowie jako syn 
Emilii Kostkiewicz i Fran-
ciszka Grabowieckiego. Oj-
ciec był majstrem murarskim 
we Lwowie, zaś syn Franci-
szek uczęszczał od siedmio-
klasowej szkoły ludowej, 
potem do trzyletniej szkoły 
przemysłowej oraz uczestniczył w kursach przemysłowych 
przygotowujących go do pracy w murarstwie. Przygotowywanie 
się do zawodu murarza zostało przerwane w 1914 roku wybu-
chem I wojny światowej. Franciszek Grabowiecki jako członek 
Drużyny Bartoszowej wstąpił do Legionów, a w 1917 wstąpił do 
armii austriackiej, z którą przeszedł do Lublina. Po zakończeniu 

I wojny pozostał w wojsku polskim w stopniu podoficera. Przez 
okres międzywojenny odbywał służbę wojskową w 2 p.p. Le-
gionów, a potem w 4 p.p. do 1930 roku. Następnie służył w 26 
p.p. we Lwowie. 

We wrześniu 1939 roku porucznik Franciszek Grabowiecki 
walczył już w Warszawie, a szczególnie bronił Bemowa. Razem 
z porucznikiem Franciszkiem Grabowieckim dowodził Stanisław 
Maciejak, który tak wspomina te dni: „Obrona Bemowa trwała 
13 dni i nocy. Tego odcinka strzegł 3 batalion ze Lwowa, którym 

dowodził porucznik Stanisław Maciejak, ale 
wśród dowódców był też porucznik Franciszek 
Grabowiecki…” Dalej w raporcie porucznika 
Maciejki czytamy: „Do Warszawy dotarliśmy 
7 września o godzinie 14. Naloty niemieckie 
przybierały na sile. Działalność nasza była pra-
wie niemożliwa. 3 pluton porucznika Franciszka 
Grabowieckiego osłaniał Plac Inwalidów”.
Niemcy okrutnie bombardowali ulicę za ulicą, 
gmachy, szkoły, kościoły, mosty i domy, zaś 
przybyli żołnierze ze Lwowa odpierali naloty, 
pomagali ludności cywilnej, dzieciom i star-
szym ludziom chronić się w piwnicach, wycią-
gali rannych z gruzów i udzielali im pomocy. 
15 września dowództwo obrony Warszawy 
wyznaczyło natarcie na Bemowo na godzinę 
17.00. Ta operacja była zsynchronizowana z ar-
tylerią i batalion posuwał się do przodu. Jednak 
to przemieszczanie się zostało zatrzymane, gdyż 

zginęło bardzo dużo żołnierzy, a jeszcze więcej zostało rannych. 
Tę sytuację pogorszyło wkroczenie wojsk sowieckich. Niemcy 
rozpoczęli huraganowe natarcie, a kompania broniła się coraz 
słabiej, zaś siła Wermachtu była tak wielka, iż polscy żołnierze 
nie zdołali odeprzeć szturmujących ich Niemców. Tę tragiczną 
sytuację rozstrzygnął goniec wojskowy, który przyniósł 
rozkaz kapitulacji Warszawy. W tej sytuacji żołnierze wraz 
z porucznikiem Franciszkiem Grabowieckim zostali pojmani 
do niewoli. Ile bólu i cierpień przeżywali bohaterowie Kampanii 
Wrześniowej, dzielni obrońcy Warszawy niech przypomni 
nam liryk Władysława Broniewskiego „ Żołnierz Polski” – „Ze 
spuszczoną głową powoli idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. 
Dudnią wozy, ciągną obce wojska, a nad nimi złota jesień polska. 
Hej ty brzozo, hej ty brzozo płaczko, smutno szumisz nad jego 
tułaczką…” Ową niemoc walki o niepodległość Ojczyzny 
żołnierze Kampanii Wrześniowej przeżyli jako osobistą klęskę, 
która rozrosła się do rozmiarów apokaliptycznych. 

Po powrocie z niewoli niemieckiej zamieszkał nasz bohater 
w domu rodzinnym żony Emilii w Zawadce Brzosteckiej. W la-
tach 1940-41 pracował jako robotnik przy budowie szosy Jasło-
-Pilzno, a potem jako urzędnik w gminie brzosteckiej. Po wojnie 
powrócił znowu do służby w wojsku polskim. Przez komisję 

weryfikacyjną w Warszawie 
został mianowany do stopnia 
porucznika. Odznaczono go 
wieloma medalami, a wśród 
nich są: Medal Grunwaldzki, 
medal z podobizną Józefa 
Piłsudskiego, Krzyż Walecz-
nych, medal „Polska Swe-
mu Obrońcy”. Dwukrotnie 
przyznano mu Order Virtuti 
Militari oraz liczne medale za 
działalność społeczną.

W 1947 roku odszedł na 
wojskową emeryturę, ale 
dalej pracował w rafinerii 
naftowej w Jaśle. Zmarł 2 lu-
tego 1961 roku i został po-
chowany na cmentarzu brzo-

steckim. I właśnie tutaj, nad mogiłą naszego bohatera, zrodził 
się pomysł napisania opowieści o jego życiu. Zatrzymują się tu 
liczni przyjeżdżający ludzie, którzy odwiedzają nasz cmentarz. 
Wspominają porucznika Franciszka Grabowieckiego, a słowom 
zachwytu i uznania nad jego życiem nie ma końca. Wspominają 

Dokończenie na str. 9

Franciszek Grabowiecki

Emilia i Franciszek Grabowieccy
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jego mundur żołnierski idealnie leżący na ciele, wysokie oficerki 
lśniące glansem, czapkę rogatywkę, rękawice na rękach i zawsze 
w towarzystwie ukochanej żony Emilii, damy dostojnej, ładnej 
i gustownie odzianej, zawsze pogodnej i uśmiechniętej. Stanowili 
oni wzór polskiej rodziny. I chociaż nie mieli dzieci, to jednak 
cały swój dobytek – dom z ogrodem – oddali w ręce najbliższej 
rodziny. Dzisiaj Ewa Żurowska, która jest jak gdyby ich wnuczką 
ze strony matki, odziedziczyła tę posiadłość i jej dzieci sprawują 
pieczę nad posesją i mogiłą wujka, porucznika Franciszka Gra-
bowieckiego i jego żony. To właśnie ci młodzi ludzie remontują 
dom, unowocześniają go i coraz częściej organizują spotkania całej 
rodziny – a właściwie to już trzeciego i czwartego pokolenia tego 
rodu. Zapach pieczonego kurczaka i szczebiot małych dzieci bie-
gających po ogrodzie przywracają dawne wspomnienia. Oglądają 
zdjęcia, podziwiają stroje i zwyczaje tamtych lat, jak również żywo 
pamiętają, jaki drogami wojny szedł ich wujek. Porucznik Franci-
szek Grabowiecki jest prawdziwym bohaterem naszej brzosteckiej 
ziemi. Szedł on różnymi drogami wojny, różnymi drogami życia, ale 
wrócił do rodzinnej wioski swojej żony, do Zawadki Brzosteckiej.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 8

Dawno temu w edukacji
O nauce w czasie okupacji trudno mówić. Starsze rodzeń-

stwo systematycznie uczęszczało do szkoły, a ja od czasu 
do czasu. Brak obuwia, ciepłego ubrania zmuszał mamę, by 
mnie zatrzymywała w domu. Na drodze do szkoły było bardzo 
niebezpiecznie. Dzieci przemykały krajem drogi lub rowami, 
by uniknąć stratowania przez wojsko, a najgorsze były czołgi. 
Zajmowały niemal całą szerokość drogi, dlatego takie maluchy 
jak ja lepiej, żeby zostawały w domu. W klasie pierwszej nauczy-
łam się pisać rysikiem na tabliczce, całkiem wygodnej w użyciu, 
zeszytów się nie nosiło. Starsze dzieci uczyły się ze „Sterów”. 
Lubiłam to kolorowe czasopismo z ładnymi obrazkami. Czytać 
nauczyłam się na bogato ilustrowanej książeczce o życiu pszczół. 
Tato hodował pszczoły, dlatego te owady były mi bliskie. Kie-
dy zbliżał się front, przestaliśmy chodzić do szkoły. Wszystko 
poszło w rozsypkę.

Po powrocie z wysiedlenia w 1945 r. zapisano mnie do szkoły 
w Januszkowicach. Ponieważ stara szkoła została zburzona, 
klasy lekcyjne znajdowały się w budynku dworskim, mocno 
podziurawionym przez kule i odłamki. Początkowo w jednym 
pomieszczeniu uczyło się równocześnie trzy oddziały. Dwie 
nauczycielki dochodziły do pracy z Kołaczyc – osiem kilome-
trów w jedną stronę. Ciężko było. Rozpiętość wieku uczniów 
była ogromna. Dziesięciolatki uczyły się razem z chłopcami 
szesnasto- i siedemnastoletnimi. Ci najmłodsi niewiele się li-
czyli. Siedzieli przycupnięci w długich, jednolitych ławkach, 
zdani na dokuczanie „kawalerki”. Dziewczęta panicznie bały 
się chrabąszczy, które starsi chłopcy wrzucali im za kołnierze. 
W majowe wieczory chrabąszczy latało tak dużo, że z łatwością 
nazbierali ich tyle, że starczyło na niecne zabawy w czasie lekcji 
i na przerwach.

Po wyzwoleniu pierwszy rok szkolny trwał od połowy 
lutego do końca czerwca 1945 roku. Na kilkunastu uczniów 
klasy czwartej otrzymało promocję do klasy piątej tylko dwoje 
dzieci. Ponieważ trzy oddziały uczyły się równocześnie, więc 
nie przeszkadzało, że piątoklasistów było tylko dwoje. Izba 
lekcyjna i tak pękała w szwach, a w ławkach brakowało miej-
sca. W takich warunkach najzabawniej wyglądało sprawdzanie 
czystości uczniów. Nauczyciel nie miał możliwości dotrzeć do 
dzieci siedzących w środkowej części ławek. Długim kijem 
wskazywał podejrzanych i zapraszał na środek na rozmowę. 
Zaraz po wojnie brakowało mydła i sody, ale wody było pod 
dostatkiem, a ług sporządzony z popiołu doskonale zmiękczał 
wodę i ułatwiał pranie bielizny. Trzeba było tylko umieć sobie 
radzić i nie bać się pracy.

W latach 1945-46 dożywiano dzieci z terenów wysiedlonych. 
Nauczycielka podawała tran uczniom ustawionym w kolejce. Po 
trzeciej godzinie lekcyjnej dzieci dostawały chleb pokrojony 
w wielkie kromki, który dla wygłodniałych nastolatków miał 
smak najwykwintniejszego ciasta. Pod koniec 1946 r. podawano 

uczniom zupę lub kakao. Tych smakowitości było jednak niewie-
le, za to dużo kłopotu z gotowaniem i naczyniami. Była i pomoc 
materialna. Do wsi z linii frontu przysyłano dary z UNRRA, 
które rozdzielano pomiędzy mieszkańców na listy. Wyglądało 
to mniej więcej tak. Raz na dwa miesiące zjawiał się we wsi 
samochód ciężarowy kryty plandeką. Podjeżdżał do szkoły lub 
wybranego przez sołtysa domu i wyładowywano z niego dary. 
Zrzucano je na stertę. Były tam przeróżne buty na obcasach i bez 
nich, buty do pary i bez par, skarpety, bielizna, sukienki, swetry, 
ubrania męskie, płaszcze. Wszystko wymieszane razem, brudne, 
schodzone. Czasem trafiało się jakieś lepsze ubranie, od razu 
było ono skwapliwie odkładane na bok. Raz takim samochodem 
przywieziono suszone ryby o odrażającym wyglądzie. Zwołano 
mieszkańców wsi i wręczono im po kilka takich ryb. Wielkie, 
nieforemne, stwardniałe płachty, szare, cuchnące, podobne do 
wysuszonej skóry ze starych diabłów. Ten dar nie nadawał się 
do spożycia, nawet zgłodniałe psy mijały je z daleka. Podobnie 
rozdawano witaminy dla dzieci. Szufelką nasypywano do ma-
łych, płóciennych woreczków i wręczano ludziom. Nikt nikogo 
nie pouczał, jak należy podawać te medykamenty, więc matki 
w obawie przed zatruciem wkładały je do szuflady. Tak wyglą-
dała pomoc potrzebującym.

Aby mieć większe szanse dostać się do szkoły średniej, ro-
dzice zapisali mnie do szkoły podstawowej w Brzostku. Była 
ona lepiej zorganizowana od małej szkółki w Januszkowicach, 
uczyło więcej nauczycieli. Ciężki to był dla mnie okres. Do 
szkoły daleko (4 km), a z ubraniem krucho. Chodziłam bliższą 
drogą pieszo przez góry. W klasie piątej było nas około pięć-
dziesiątki. Siedziałam w czwartej ławce z trójką innych dzieci 
i słuchałam. Zeszytów nie było, więc robiliśmy je z czystych 
kartek akt sądowych. Budynek sądu grodzkiego runął w czasie 
bombardowania, toteż w zwałach cegieł i tynku piętrzyło się od 
papieru różnego formatu. Wyszukiwaliśmy te najmniej znisz-
czone, braliśmy do domu, zszywaliśmy kartki na zeszyty i już 
było na czym pisać na lekcji.

Odtąd zaczęłam mozolną wspinaczkę ku górze do wiedzy. 
Droga nie była łatwa. Zaliczyłam nawet rok technikum rolni-
czego (szkoła w sąsiedztwie). Tu pojawiła się pierwsza prze-
szkoda. Kiedy chciałam zmienić szkołę na ogólniak, usłyszałam 
„nie”. Kraj powojenny czekał na agronomów, a ogólniak takich 
nie kształcił. Potrzebna była zgoda władz kuratoryjnych. Po 
napisaniu prośby zgodę otrzymałam. Jeszcze nie wiedziałam, 
kim chciałabym być, jednak nie miałam zamiaru pracować 
na roli. Ogólniak był światełkiem na przyszłość. Do szkoły 
średniej w Kołaczycach początkowo dojeżdżałam rowerem 
10 km, a w deszczową pogodę chodziłam pieszo. Późną jesienią 
otrzymałam miejsce w internacie. Mieszkałyśmy w bardzo 
prymitywnych warunkach. Brak łazienek i bieżącej wody. 
Spałyśmy na piętrowych pryczach ustawionych obok siebie, nie 
było miejsca na przejście. Sala ogrzewana piecem węglowym. 
Światło elektryczne było tylko do 22.00, a później je wyłącza-

Dokończenie na str. 10

MEDAL DZIESIĘCIOLE-
CIA ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

 z okresu II RP

Order wojskowy 
VIRTUTI MILITARI

z okresu II RP
(rewers)(awers) (awers)
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no. Prąd czerpano z maleńkiej, lokalnej elektrowni poruszanej 
wodą z rzeki. Często słyszałyśmy charakterystyczny stukot: 
pach, pach, pach. Wtedy wiedziałyśmy, że włączą prąd. Kto 
nie wyrobił się do określonej godziny, uczył się przy świeczce. 
W szkole panowała dyscyplina i wzorowy porządek. Uczyłyśmy 
się w długim, drewnianym baraku. Woźny, starszy pan, kierował 
czasem. Wielkim, ręcznym dzwonkiem oznajmiał koniec lub 
początek lekcji. Pracował jak mechanizm nieczuły na prośby 
uczniów, by skrócić niektóre lekcje. Obowiązywał granatowy 
strój, tarcza na rękawie i uczniowskie nakrycie głowy. Biżuteria 

była niedozwolona. 
Po maturze rok przerwy. Trzeba było zarobić pieniądze na 

ubranie i dalszą naukę. Podjęłam pracę w urzędzie Gromadzkiej 
Rady Narodowej w dziale ewidencji. Wieczorami, kiedy mieli-
śmy wolny czas, oboje z bratem organizowaliśmy z młodzieżą 
Januszkowic spotkania towarzyskie, zabawy taneczne, a nawet 
przedstawienia teatralne. Mój brat, jako najstarszy z grupy, pil-
nował, by wszyscy byli trzeźwi. Dzięki temu nie było burd i pija-
ckiej rozróby. Kochałam pracę z młodzieżą i chyba to wpłynęło 
na moją decyzję, że podjęłam w Krakowie studia pedagogiczne.

Wspominała S. K.

Dokończenie ze str. 9

Co u Boguszanek?
W upalne popołudnie, w ostatnim tygodniu wakacyjnego 

sierpnia, Boguszanki w pocie czoła przystąpiły do po-
rządkowania siedliskiego „rynku”. Nie był to jednorazowy 
zryw. Panie od czterech lat zajmują się pielęgnacją posadzonych 
krzewów. Dzięki nim plac w Siedliskach-Bogusz jest zadbany, 
czysty, a krzewy rosną w oszałamiającym tempie. Na pewno nie 
jest to ostatnia inicjatywa Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych 
„Boguszanki”. Nadal mają wiele planów i nie zamierzają osiąść 
na laurach.
 Zarząd Stowarzyszenia poprzez „Wiadomości Brzosteckie” 
serdecznie dziękuje wszystkim paniom Boguszankom oraz 
sympatykom.

Zarząd Stowarzyszenia

- Zjedz snickersa.
- Po co?
- Bo jak jesteś głodny, to zaczynasz strasznie gwiazdorzyć.

GWIAZDORZENIE MAMY WE KRWI
Chyba wszyscy Państwo pamiętacie tę dowcipną scenkę, 

w której występuje Joan Collins znana nieco starszym 
pokoleniom z serialu „Dynastia”. Oglądając tę reklamę, zawsze 
podziwiam jej trafność. Przecież my jesteśmy tacy sami. Też 
gwiazdorzymy, chociaż niekoniecznie z głodu – tego fizjologicz-
nego, lecz z głodu sławy, poklasku, uwielbienia. Wtedy to nasze 
gwiazdorzenie daje się innym we znaki. Rożne są jego objawy, 
ale chyba trzy przypadki pojawiają się najczęściej. 

Przypadek pierwszy – kiedy ktoś nam się jakoś – celowo lub 
nie – narazi, coś nam powie, czego nie życzymy sobie usłyszeć, 
wtedy czerwieniejemy jak takie warzywo, z którego barszcz się 
gotuje. Para bucha z nozdrzy i uszu. Z oczu strzelają pioruny. 
Nadymamy się wściekłością. I pękamy. Jak stary grzyb (pur-
chawka). Wpadamy w furię, krzyczymy, mieszamy z błotem, 
a kiedy widzimy, że nasz winowajca ma już dość, zwycięskim 
wzrokiem toczymy wokół. Na koniec rzucamy wyzywające 
spojrzenie: „No, kto mi jeszcze podskoczy?!”.

Przypadek drugi. Innym objawem gwiazdorzenia jest udawa-
nie, że nas wcale nie obchodzi krytyka pod naszym adresem. 
Jednak w głębi wzbiera nienawiść i rozpala się żądza zemsty. 
Włącza się intensywne myślenie, gdzie hasło kluczowe brzmi 

dość złowrogo: „On mnie jeszcze popamięta!”. I zaczyna się 
podkładanie świń i kopanie dołków, a przy okazji jakiś donosik, 
ploteczka, pomówienie. Hulaj dusza! I jaką mamy radość, jeśli 
uda nam się naszemu przeciwnikowi dogryźć do żywego i znie-
chęcić do dalszych niecnych czynów wymierzonych w nas!

Są też tacy specjaliści, u których można wykryć objawy oby-
dwu tych przypadków gwiazdorzenia jednocześnie.

Trzeci przypadek to jeszcze inni – nieznoszący krytyki – 
ostentacyjnie obrażają się na cały świat i wyniośle odsuwają 
się, nie chcąc mieszać się z motłochem niemającym nigdy racji.

Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że czasem nasz 
domniemany wróg, przeciwnik itd. chciał tylko wyrazić swoje 
odmienne zdanie, do czego teoretycznie ma prawo. Lepiej jednak 
dmuchać na zimne i zniszczyć zło w zarodku. Najwyraźniej nie 
dorośliśmy jeszcze do konstruktywnej krytyki i nie nabyliśmy 
szacunku dla przekonań innej osoby, ale to już całkiem inna 
sprawa, którą tym razem zajmować się nie będziemy. W każdym 
razie ma być tak, jak my chcemy. Bo my znamy się na wszystkim. 
My mamy najlepsze pomysły. Inni nie mają pojęcia o niczym. 
Więc tylko my możemy krytykować. Inni nie mogą. (Chociaż 
każdy lubi to robić.) To tak jak z Kalim – Kali ukraść krowa, to 
dobrze, ale Kalemu ukraść krowa, to bardzo źle.

Na koniec „nieuczesana myśl” Stanisława Jerzego Leca: Ja 
jestem piękny, ja jestem silny, ja jestem mądry, ja jestem 
dobry. I ja to wszystko odkryłem!”. Niech te słowa staną się de-
wizą wszystkich gwiazdorów. (Ja sama tę sentencję znalazłam!)

U. Kobak
PS
Snickersa?

Fot. Renata Wadas
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CO SŁYCHAĆ W ZAWADCE
Przejście dla pieszych
Z inicjatywy Sołtysa oraz Rady Sołeckiej przy dużym wsparciu 
mieszkańców Zawadki Brzosteckiej - kilkadziesiąt podpisów 
poparcia - wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o wyznaczenie przejścia dla pieszych na Drodze Kra-
jowej nr 73 Pilzno - Jasło na wysokości przystanków w Zawadce 
Brzosteckiej oraz o prawidłowe oznaczenie krzyżówki DK 73 
z drogą na Gorzejową znakami pionowymi oraz poziomymi. Sta-
rania nasze mają na celu poprawienie bezpieczeństwa mieszkań-
ców, zwłaszcza dzieci i młodzieży korzystającej z przystanków 
komunikacji zbiorowej. Pamiętając, jak wiele nieszczęśliwych 
zdarzeń miało miejsce na tym odcinku drogi, chcemy w jak 
największym stopniu zminimalizować ryzyko niebezpiecznych 
zachowań kierowców.

8 września odbyła się wizja lokalna z pracownikami GDDKiA, 
Burmistrzem Wojciechem Staniszewskim, Radnym Marianem 
Warchałem, Stanisławem Cholewiakiem oraz Sołtysem wsi. 
Wnioski są dla nas korzystne, 
gdyż Dyrekcja do naszych 
starań odniosła się życzliwie, 
popierając nasze działania, 
choć, niestety, wiąże się to 
też z niemałymi kosztami, 
którymi podzielić się mu-
szą GDDKiA oraz Urząd 
Gminy. Wierząc w dobre 
intencje brzosteckich włoda-
rzy, czekamy na pozytywne 
rozstrzygnięcie naszych mo-
nitów, gdyż życie i zdrowie 
ludzkie nie ma ceny.

I Powiatowe Grzybobranie 
w Jodłowej Wisowej
Korzystając z zaproszenia 
sąsiedniej Gminy Jodłowa, 
członkowie Stowarzyszenia 
„Nasza Zawadka” 26 wrześ-
nia udali się na Święto Grzy-
bobrania do Wisowej. Mimo 
niesprzyjającej aury dwie 
drużyny z Zawadki Brzoste-
ckiej podjęły się trudu zbierania grzybów w lasach jodłowskich. 
Konkurencja była spora, a miejscowi, obeznani z tamtejszymi 
lasami, mieli ułatwione zadanie. Pomimo to Jadwiga i Ola Berek 
oraz Magda i Antek Drechny dzielnie walczyli, szukając praw-
dziwków, podgrzybków, opieniek czy maślaków. Nie udało się 
w tym roku wygrać, ale sam udział i cenne nagrody rzeczowe 
od sponsora, czyli Lasów Państwowych, rekompensowały trud 
zbierania grzybów w chłodzie i deszczu. Później prezentowały 
się stowarzyszenia z Gminy Jodłowa, Pilzno, Dębica i jako je-
dyni z Brzostku - nasze stowarzyszenie - przygotowując stoły 
z różnymi pysznymi daniami z grzybów. U nas furorę robiły 

kulebiaczki grzybowe à la Czechowa, wspaniały był chleb wiejski 
i zupa grzybowa. Ludzie zajadali się też pyszną sałatką i prozio-
kami. Przy naszym stole cały czas było tłoczno i wesoło. Nawet 
goście z Węgier zachwalali naszą kuchnię, a przede wszystkim 
życzliwość i otwarcie na innych ludzi.

Nasze Stowarzyszenie jest dopiero na początku swojej drogi, 
ale już pokazało się z dobrej strony, a i sami mieszkańcy zoba-
czyli, jak takie imprezy wyglądają i jak można się przygotować 
do kolejnych. Na koniec stowarzyszenie zostało uhonorowane 
dyplomem oraz cennymi nagrodami rzeczowymi od Wójta Jodło-
wej Roberta Muchy. Nagrody te uzupełnią na razie dość skromne 
wyposażenie Domu Ludowego w Zawadce Brzosteckiej i myślę, 
że będą zaczątkiem nowych, ciekawych inicjatyw Stowarzyszenia 
Nasza Zawadka.

Jako sołtys chciałem podziękować wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do przygotowania stołu wiejskiego 
i godnie reprezentowali naszą małą społeczność na Grzybobraniu.
Jak mówią organizatorzy - do zobaczenia za rok.

Marcin Sas, sołtys wsi

SPROSTOWANIE
We wrześniowym numerze „Wiadomości Brzosteckich” 
w tekście pt. „Narodowe Czytanie” zakradła się pomyłka. 
Błędnie podaliśmy imiona Państwa Golców, właścicieli 
pizzerii. Chodziło oczywiście o Państwa Alinę i Kazimierza 
Golców. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Redakcja
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WIELKA
TRÓJKA

KONKURS LITERACKI DLA GIMNAZJALISTÓW

JUŻ 10 LISTOPADA 2015 r. O GODZ. 8.45

Trzy główne nagrody dla trzech najlepszych opowiadań!

	Organizatorzy: miesięcznik lokalny „Wiadomości Brzosteckie” oraz Gimnazjum im. Królo-
wej Jadwigi w Brzostku.

	Miejsce konkursu: Gimnazjum w Brzostku, ul. Mysłowskiego 11.

	Adresaci: gimnazja z terenu gminy Brzostek oraz sąsiednich gmin. 

	Cel: odkrywanie talentów, promowanie uzdolnionej literacko młodzieży, rozwijanie wyobraźni, pro-
pagowanie zamiłowania do pięknej polszczyzny, zachęcanie uczniów do podejmowania prób własnej 
twórczości, doskonalenie umiejętności tworzenia tekstu.

	Zakres konkursu: redagowanie opowiadania z dialogiem i elementami opisu; temat opowiadania 
może dotyczyć np. określonego przez organizatora bohatera, miejsca, nastroju, podanego fragmentu 
tekstu lub tym podobnych wytycznych; nie obowiązuje żadna lista lektur; uczniowie piszą opowia-
danie w ciągu 90 minut.

	Warunki uczestnictwa: każde gimnazjum może zgłosić telefonicznie (146830479) albo e-mailem  
(wiadomosci@brzostek.pl lub brzostekgim@interia.pl) maksymalnie 4 uczestników najpóźniej do 
5 listopada 2015 r.; uczeń przywozi ze sobą własne pióro lub długopis (najlepiej piszące na czarno), 
uczeń musi pisać czytelnie (prace nieczytelne zostaną zdyskwalifikowane).

	Kryteria oceniania: oryginalność pomysłu (dyskwalifikacja plagiatów), lekkość stylu, kompozycja, 
poprawność stylistyczna i składniowa.

	Komisja oceniająca: komisja powołana przez organizatora składająca się z 3 kompetentnych osób, 
niezatrudnionych w gimnazjach uczestniczących w konkursie; werdykt komisji jest ostateczny.

	Nagrody rzeczowe funduje Burmistrz Brzostku. 

	Najlepsze opowiadania zostaną opublikowane na łamach „Wiadomości Brzosteckich”.
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Szkolne czytanie „Lalki” Bolesława Prusa w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Brzostku
W naszej szkole, podobnie jak w całym kraju, w ramach akcji 

Narodowe Czytanie czytaliśmy Lalkę Bolesława Prusa. 
Była to już 4. edycja ogólnopolskiej akcji narodowego czytania 
dzieł polskich w przestrzeni publicznej. Inicjatywa odbywała 
się pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Członek 
koła ZACZYTANI, Renata Wadas, przedstawiła krótką historię 
akcji, a następnie poprosiła o rozpoczęcie czytania wicedyrektor 
szkoły, Katarzynę Grygiel. Kolejne fragmenty czytali: pedagog 
szkoły Małgorzata Kmiecik, nauczyciel zawodu Ewa Czyr-
nia, nauczyciel polonista Małgorzata Augustyn, rodzic Alicja 
Pieniądz, członek koła ZACZYTANI Daria Drozd, kierownik 
praktycznej nauki zawodu Teresa Radelczuk oraz nauczyciel 
zawodu Dorota Machaj. Dopełnieniem czytelniczej akcji stała 

się dekoracja przedstawiająca materiały udostępnione przez 
Kancelarię Prezydenta RP. Podstawowym celem przedsięwzięcia 
była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo 
polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmoc-
nienie poczucia wspólnej tożsamości. Od strony technicznej 
zaangażował się nauczyciel chemii Józef Nawracaj, a nauczyciel 
zawodu Grzegorz Kolbusz przebieg akcji uwiecznił na fotografii.

Organizator szkolnej akcji - nauczyciel bibliotekarz 
Teresa Młyniec

Skuter jeździ szybko, a wolniej rowery,
sześć razy cztery jest dwadzieścia cztery.

Któryś z uczniów jest zły,
bo zapomniał, że 9x7 jest 63.

Takie i inne rymowanki przyświecały pierwszym w Zespole 
Szkół w Nawsiu Brzosteckim obchodom V już Światowego 

Dnia Tabliczki Mnożenia (V World Multiplication Table Day). 
Cel tego projektu jest prosty: propagowanie zabawowej formy 
nauczania i uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przy-
pomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, atrakcyjny 
sposób. Akcja stała się też okazją dla uczniów do nadrobienia 
„tabliczkowych” wakacyjnych zaległości. Natomiast dorośli mo-
gli dać przykład dzieciom, wykazując się znajomością trudnych 
przypadków mnożenia. 
 Aby wziąć udział w tym edukacyjnym projekcie, należało 
najpierw zarejestrować szkołę na stronie wmtday.org, 
następnie pobrać materiały pomocne w przeprowadzeniu 
zadań. Społeczność szkolna została poinformowana po-
przez wywieszone listy zapraszające do udziału, plakaty 
informacyjne oraz dekoracje z działaniami z tabliczki 
mnożenia. 
 V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej 
szkole został uroczyście otwarty na apelu szkolnym. 
Uczniowie gimnazjum - Ada Szpara i Kuba Wójtowicz 
zaprezentowali swoje wierszyki - rymowanki, a uczen-
nica kl. III szkoły podstawowej, Małgosia Dunajska, 
zaśpiewała piosenkę „Szkolna tabliczka mnożenia”. 
Następnie Patrole Egzaminacyjne rozpoczęły akcję 
odpytywania tabliczki mnożenia. Uczniowie klas IV – 
VI wykazywali się jej znajomością do 100, natomiast 
gimnazjaliści mieli utrudnione zadanie, gdyż musieli 
w pamięci wykonywać mnożenie i dzielenie do 500. 
Każdy chętny odpowiadał na 5 wylosowanych pytań. 

Jeśli wykonał poprawnie wszystkie działania w wyznaczonym 
czasie, wówczas otrzymywał tytuł i legitymację MT EXPERT 
oraz słodkie upominki. Największą atrakcją dla uczniów było 
odpytywanie z tabliczki mnożenia pani dyrektor, nauczycieli 
i pań woźnych - poszło im całkiem nieźle. Najmłodsi uczest-
nicy akcji to uczniowie klas I – III, którzy nie potrafili jeszcze 
rozwiązywać trudnych matematycznych działań, mieli za to za 
zadanie pokolorowanie sówki, symbolu WMTDay. 
 Tytuł MT EXPERT otrzymało 10 uczniów szkoły podstawo-
wej oraz 9 uczniów gimnazjum. Największą wiedzą i umiejęt-
nościami w tym zakresie wykazał sie Kacper Pisarek, uczeń kl. 
I gimnazjum. Legitymacja „Experta Tabliczki Mnożenia” jest 
ogromną motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy 
matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole. Akcja 
cieszyła się dużym zainteresowaniem i zaangażowało się w nią 
ponad 70 uczniów. 

Koordynator Regina Lipka 

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Zespole Szkół 
w Nawsiu Brzosteckim

Szkolni mistrzowie tabliczki mnożenia
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Gospodnie, da mi to wiedzieć,
Bych mogł o ten cso powiedzieć,
O chlebowym stole.
Zgarnie na się wszystko pole,
Cso w stodole i w tobole,
Cso le się na niwie zwieże,
To wszystko na stole leże;
Przetoć stoł wieliki świeboda,
Staje na nim piwo i woda,
I k temu mięso i chleb,
I wiele jinych potrzeb.
Podług dostatka tego,
Kto le może dostać czego.

Tak opisany przez anonimowego poe-
tę stół średniowieczny aż pachnie 

świeżym i zdrowym jadłem, zachwyca 
prostotą i gościnnością. Czy ten stół jest 
tylko echem czasów minionych, bez-
powrotnych? Jakiejś zapomnianej, jak 
ów język, epoki? Zaginionej cywilizacji 
zdrowego jedzenia?
Miejmy nadzieję, że nie. 

Faktem jest, że pochłonięci szyb-
kim nurtem współczesności, tysiącem 
mniej lub bardziej ważnych spraw, za-
pominamy o tym, co i jak spożywamy. 
Mając na względzie zaspokojenie głodu 
czy sprawienie sobie małej, smakowej 
przyjemności, sięgamy po produkty 
kuszące nas kolorowym opakowaniem, 
błogą słodkością, wyraźnym zapachem, 
popijamy szybką kawą lub wysoko słodzo-
nym napojem i zaliczamy kolejne godziny 
codziennych zajęć. Tempo życia dawno 
wyparło prawidłowy rytm wspólnych, 
rodzinnych posiłków. Czas śniadania, 
obiadu czy kolacji stał się czasem umow-
nym. Także miejsce i jakość spożywanych 
posiłków zmienia się i zależy od rodzaju 
pracy, nauki, zasobności portfela, zdo-
bytych przyzwyczajeń, nawyków, nawet 
mody. W końcu często ulegamy reklamie 
i spożywamy produkty znane z ekranu 
telewizji, barwnych bilbordów czy ulotek 

Zdrowe odżywianie – mit czy realna szansa?

promocyjnych. Niekiedy po prostu kuszą 
nas niskie ceny żywności. 

Tymczasem czas najwyższy zastanowić 
się nad stylem życia i stylem odżywiania. 
Na pewno pomogła nam w tym, wcho-
dząca u progu nowego roku szkolnego 
ustawa o zdrowej żywności w placówkach 
edukacyjnych. Dokument ów wzbudził 
ogólną krytykę – uczniów, nauczycieli, 
rodziców i handlowców. Puste półki 
sklepików szkolnych stały się tematem 
gorących dyskusji. I dobrze się stało. Na-
reszcie zwrócono nam uwagę na liczne 
mankamenty, a nawet zagrożenia, jakie 
kryją się w produktach żywnościowych 
tak niewinnie wyglądających, znanych 
i lubianych nie tylko przez młodzież 
szkolną. Pomyślmy tylko, jak prezento-
wałyby się półki sklepowe, gdyby ustawą 
o zdrowej żywności objęto całą dystrybu-
cję produktów żywnościowych – a więc 
wszystkie sklepy spożywcze te małe 
osiedlowe i duże sieci handlowe? Jakie 
artykuły spożywcze, uznane za zdrowe 
i bezpieczne znaleźlibyśmy na półkach 
w naszych sklepach? Cóż, na pewno nie 
byłoby ich wiele. Rodzi się więc następne 
pytanie: Jak wśród tysięcy przeróżnych 
produktów wybrać te bezpieczne? A dobry 
wybór w obliczu chociażby wspomnianej 
ustawy staje się naszym obowiązkiem. 
Jeśli bowiem uczeń w szkole ma spożywać 
tylko zdrowe produkty, to tym bardziej 
w domu. W ten sposób przełamiemy 
stare nawyki z pożytkiem dla zdrowia 
młodego pokolenia. Miejmy nadzieję, że 
z pomocą działającej ustawy, młodzież 
sama wykreuje zdrowe odżywianie. 
Zacznijmy jednak od dobrego wyboru 
i bezpiecznych zakupów. Czytajmy ety-
kiety, tam jest na prawdę dużo informacji 
o składzie surowcowym, chemicznym  
i wartości energetycznej żywności. Re-
zygnujmy z zakupu produktów wysoko 
przetworzonych, na ogół mają niską 
wartość odżywczą. Nie wkładajmy do 
koszyka artykułów spożywczych, które 
w swoim składzie surowcowym zawie-
rają dziwne, niezrozumiałe nazwy do-
datków, konserwantów, polepszaczy itp. 
Pamiętajmy, że produkt stosunkowo tani 
w grupie tradycyjnie drogiej może być 
małowartościową „podróbką”. Postawmy 
na żywność jak najbardziej naturalną, 
z własnej zagrody, z własnego ogródka 

czy pasieki. Na szczęście jeszcze mamy 
serce do warzyw, owoców i kwiatów, 
zwierząt hodowlanych, a czas potrzebny 
do produkcji własnej żywności podziel-
my na członków rodziny. Zbudujmy na 
nowo cywilizację zdrowego żywienia 
i zdrowego życia. Mamy naprawdę duże 
szanse, o czym przekonują nas uczniowie 
Technikum Żywienia i Usług Gastro-
nomicznych z Zespołu Szkół im Jana 
Pawła II w Brzostku – liderzy wśród 
najaktywniejszych propagatorów dobrego  
i bezpiecznego jedzonka. Na załączonych 
zdjęciach uczennice klasy IV TŻ: Paulina 
i Marysia sprawdzają się jako prezenterki 
zdrowego bufetu przygotowanego dla 
rodziców na ich pierwszym w tym roku 
szkolnym spotkaniu z wychowawcami 
i nauczycielami. Brawo dziewczyny, wy-
razem wdzięczności rodziców będą drugie 
śniadanka w każdym plecaczku i przez 
cały roczek szkolny.

Nauczyciele gastronomicznych
przedmiotów zawodowych 

ZS im. Jana Pawła II w Brzostku

Fot. Grzegorz Kolbusz

Lidia Kolbusz z Opacionki dedy-
kuje własnoręcznie wykonanego 
aniołka śp. Józefowi Nosalowi: 
„Niech otaczają Go takie anioły 

w niebie”.
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Najważniejszy miejsce 
dla przedszkolaka 

to sala, w której spędza 
on większość czasu. Na-
leży więc starannie za-
projektować jej wystrój. 
Najbardziej wartościo-
we dla dziecka jest takie 
urządzenie sali przed-
szkolnej, które harmo-
nijnie uwzględnia zasady 
estetyki, funkcjonalno-
ści i higieny. W oddziale 
przedszkolnym w Szkole 
Podstawowej w Przeczy-
cy dzięki staraniom Pani 
Dyrektor, Rodziców i Sto-
warzyszenia Rozwój przez Edukację warunki te zostały spełnione. 
Po remoncie sali przedszkolnej, wymianie podłogi i odmalowaniu 
ścian wnętrze sali utrzymane jest w słonecznych, przyjaznych 
dzieciom barwach. Stała się ona kolorowa, jasna, przytulna i este-
tyczna. Są tu zabawki, książki, kąciki tematyczne, gry edukacyjne, 
które pomogą dzieciom spędzić miło czas. Wszystkie sprzęty, 
urządzenia i zabawki sprzyjają aktywnej zabawie i uczeniu się 
dzieci. Salę wyposażono w kolorowe stoliczki i krzesełka dosto-
sowane do wzrostu dzieci. Na wysokości oczu przedszkolaków są 
zawieszone tablice – flanelowa i magnetyczna, które wykorzystuje 
się podczas zajęć edukacyjnych. W sali znajdują się również 
trzy nowe tablice korkowe: na gazetki tematyczne, utrwalenie 
poznanych wiadomości oraz prace plastyczne dzieci. Ale to jesz-
cze nie koniec niespodzianek. W czerwcu najmłodsi otrzymali 
wspaniały prezent – zestaw pięknych, kolorowych mebelków 

,,Las”. Wszystkim podobały się aplikacje zwierząt leśnych, w sali 
zrobiło się wesoło i kolorowo. Dzieci zobowiązały się szanować 
nowe mebelki i dbać, żeby w szafkach był ład i porządek. 

Po powrocie z wakacji na dzieci czeka kolejna niespodzianka, 
ponieważ cała jedna ściana została przyozdobiona malowidłem 
ściennym nawiązującym tematycznie do mebelków. Malowidło 
przedstawia las z bajkowymi zwierzętami leśnymi, drzewem, 
kwiatami, trawą. Postacie są bardzo piękne. Posłużono się na-
syconymi barwami, które ożywiły salę. Kolorystyka malowidła 
jest soczysta, kolory ładnie ze sobą współgrają. Ściana przyciąga 
wzrok obserwatorów. Teraz sala przedszkolna wygląda bajkowo.

Oddział przedszkolny jest odnowiony, wygląda pięknie, jasno, 
estetycznie i na pewno sprzyja wspólnej nauce i zabawie, a przed-
szkolaki uczą się, jak dbać o niego i szanować pracę innych.

A. Rachowicz

Przyjazne miejsce w oddziale przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej w Przeczycy

Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku zaprasza wszystkich 
dorosłych, chętnych na zajęcia 

Fitness:
•	 Fit Ball – ćwiczenia z piłką gimnastyczną 

wzmacniające głęboko położone mięśnie, 
których celem jest stabilizacja kręgosłupa.

•	 TBC z elementami stretchingu – ćwiczenia 
wzmacniające, ujędrniające, rozciągające 
wszystkie grupy mięśniowe.

Zadbaj o swoje ciało!

Zapraszamy!
Zajęcia odbywają się w Hali Sportowej 

im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku 

w poniedziałki i środy w godz. 18.15 – 19.15
Wstęp – 3zł

Pierwsze zajęcia w środę 7.10.2015 r.

Z okazji zbliżającego się Święta 
Edukacji Narodowej wszystkim 
nauczycielom i pracownikom 
oświaty życzenia: wytrwałości 
i cierpliwości w kształtowaniu 
uczniowskich charakterów, siły 
do spełniania swego powołania, 
satysfakcji z niełatwej pracy 
z młodzieżą oraz ludzkiej życz-
liwości i wdzięczności za trud 
wkładany w nauczanie i wycho-
wywanie kolejnych pokoleń.

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski
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7 maja 1915 roku wojska austro-węgierskie sforsowały 
w naszej okolicy rzekę Wisłokę i uderzyły w trzech kie-

runkach: na wzgórza Bukowa - Januszkowice, wzniesienia 
Klecie – Brzostek i Zawadka – Gorzejowa. Bitwa trwała cały 
dzień: najpierw „grała” artyleria, potem karabiny ręczne 
i maszynowe, a na końcu były mordercze zmagania na bagne-
ty. W krwawej walce poległo około 1500 żołnierzy, z których 
342 pochowano na cmentarzach w Zawadce i Gorzejowej.

Cmentarz wojskowy nr 226 w Zawadce Brzosteckiej położony 

jest w lesie około 300 m od drogi krajowej nr 73 (na wysokości 
między stacją paliw a skrętem do Przeczycy). W takich sytua-
cjach o istnieniu obiektu informuje kapliczka-latarnia (podobnie 
jak w Bukowej). Gdy dotrzemy do niej polną ścieżką, zauważy-
my kamienne schodki prowadzące w górę. Po kilku minutach 
spaceru ukaże się nam zarys ziemnych tarasów z kwaterami 
mogił oraz górujący nad nimi kamienny krzyż o dużych rozmia-
rach z balustradą po bokach. Widok cmentarza uformowanego 
na zboczu w sztucznej niecce, w pełnym lesie, na tle smukłych 
drzew - robi niesamowite wrażenie. Nic dziwnego, ten obiekt, 
w założeniu władz austriackich, był wizytówką cmentarnego 
Okręgu nr V-Pilzno. Nekropolia ta zbudowana jest na planie 
trapezu i ma symetrycznie ułożone mogiły. Oś symetrii tworzą 
kamienne schody prowadzące w górę przez kilka tarasów. Tam 
mogiły ujęte są w kwadratowe kwatery z betonowymi stelami 
i cokolikami z żelaznymi krzyżami nakrytymi łamanym dasz-
kiem blaszanym. Główną uwagę przykuwa monumentalny 
krzyż wykonany z gładzonego piaskowca, ustawiony na potęż-
nym cokole z tablicą inskrypcyjną ujętą między dwa reliefowe 
krzyżyki. Napis w języku niemieckim w przekładzie na język 
polski brzmi: 

POKÓJ ZA KTÓRY WALCZYLIŚMY I CIERPIELIŚMY
BŁOGI POKÓJ STAŁ SIĘ NASZYM LOSEM
POŚRODKU LASU SZUMIĄCEGO 
W ŚWIĘTYM ŁONIE TEJ ZIEMI

Pod krzyżem znajduje się grób oficerski z nagrobkiem w for-
mie betonowej steli z żeliwnym krzyżem maltańskim. Po obu 
bokach cokołu są schody prowadzące na najwyższy taras, na 
którego krawędzi zbudowano krótkie odcinki ażurowej balu-
strady betonowej. Za pomnikiem umieszczono dwie betonowe 
ławy, z których można podziwiać cały obiekt o pow. 1015 m 
kw., na którym pochowano 103 żołnierzy austro-węgierskich 
i 34 rosyjskich.

Cmentarz wojskowy nr 227 w Gorzejowej położony jest na 
płaskowyżu, na przysiółku wsi „Góry Południowe”, między 
polami uprawnymi blisko granicy z Zawadką i Siedliskami. 
100 lat temu cmentarz był widoczny z daleka, co ilustrują stare 
fotografie. Dziś otaczają go drzewa i zarośla utrudniające od-
szukanie obiektu, dlatego warto pytać mieszkańców. Cmentarz 
ten założono na rzucie nieregularnego wieloboku o pow. ponad 

1100 m kw. W centralnym miejscu na betonowym postumencie 
stoi drewniany wysoki krzyż z belek, nakryty półkolistym 
daszkiem blaszanym. Cały pomnik otoczony jest żelaznymi 
sztachetami z motywem krzyży w każdym z segmentów. Na 
licu postumentu znajduje się tablica inskrypcyjna z napisem 
w j. niemieckim, który w tłumaczeniu brzmi:

TA GÓRA KRYJE SKARBY
WIERNYCH ODWAŻNYCH MĘŻY 

Na cmentarzu pochowano 99 żołnierzy austro-węgierskich 
i 106 rosyjskich w 10 mogiłach zbiorowych i 150 pojedynczych 
rozlokowanych nieregularnie. Część mogił jest z żeliwnymi 
krzyżami jedno- i dwuramiennymi na betonowych cokolikach, 
pozostałe w kształcie małych steli bez krzyży. 

Oba omawiane cmentarze były kiedyś bardzo zaniedbane. 
Kilkanaście lat temu obiekty te zostały odnowione staraniem 

brzosteckiego Urzędu Gmi-
ny i Zakładu Gospodarki 
Komunalnej. Cmentarze te 
są zabytkami, które warto 
zobaczyć, aby uzmysłowić 
sobie, jak niszczycielskie 
były zmagania 100 lat temu 
podczas bitwy o Brzostek.

Oprac. W. Tyburowski na pod-
stawie literatury: K. Pruchnik 
i M. Kolbusz, Cmentarze I wojny 
światowej w Gminie Brzostek, 
Brzostek 2007, mps; O. Duda, 
Cmentarze I wojny światowej 
w Galicji Zachodniej, Warszawa 
1995. Do druku przygotował J. 
Samborski. 

Cmentarze wojenne – Zawadka Brzostecka i Gorzejowa

Projektował Gustaw Roßmann

Gorzejowa; Plan cmentarza 

Widok obecny

Cmentarz wojskowy Gorzejowa; projektował Gustaw 
Roßmann. Obraz Franza Polednego

Fot. Paweł Batycki
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Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz marketing 
i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 
studia podyplomowe w zakresie kształtowania i pielęg-
nacji terenów zielonych

Porady eksperta
NASZE OGRODY

Ogród jesienią
Jesień kojarzy mi się głównie z kolo-

rami – ciepłymi, pastelowymi, obej-
mującymi chyba wszystkie możliwe 
odcienie żółci, brązów i czerwieni. 
Ale ta piękna pora roku owocująca 
w barwne liście i kasztany zwiastuje 
mroźną zimę.

Marząc o pięknym ogrodzie na 
wiosnę, musimy pomyśleć o nim już 
jesienią. Jesień to okres nowych nasa-
dzeń, okrywania roślin przed nadcho-
dzącymi przymrozkami, a także czas 
przygotowania gleby do wydania obfi-
tych plonów w nadchodzącym sezonie. 
Proponuję więc zapoznać się z listą 
prac, które czekają każdego miłośnika 
ogrodów w okresie jesiennym.

Jesienne miesiące to najlepszy okres 
do nowych nasadzeń oraz przesadzania 
drzew i krzewów. Młode rośliny do na-
stania przedwiośnia zdążą się zakorze-
nić i wraz z początkiem wiosny zaczną 
intensywny wzrost. Pamiętajmy o okryciu roślin na zimę! Warto 
wyściółkować przestrzeń wokół roślin wieloletnich. Warstwa 
ściółki zabezpieczy rośliny przed mrozem oraz zatrzyma w okre-
sie wiosennym wilgoć w podłożu, a dodatkowo blokuje wzrost 
chwastów oraz zabezpiecza korzenie roślin przed nadmiernym 
nagrzewaniem przez słońce w lecie. Późną jesienią dokonujemy 
także ostatnich cięć roślin pnących. Zabieg ten sprawi, że na 
wiosnę rośliny rozkrzewią się oraz intensywniej zakwitną w na-
stępnym sezonie. Pamiętajmy o zabezpieczaniu oczka wodnego 
i strumienia ogrodowego na czas zimy. Po spuszczeniu części 
wody, zabezpieczamy rośliny oraz sprzęt ogrodniczy.

Jesień to również okres wykopywania cebulek mieczyków 
i lilii. Po dokładnym oczyszczeniu i wysuszeniu cebulki prze-
chowujemy w ciemnym miejscu w temperaturze ok. 5-8⁰C. Jako 
ostatnie – zaraz po pierwszych przymrozkach wykopujemy karpy 
dalii. Ważne, aby kłącza dalii były przechowywane w suchym 
i przewiewnym miejscu, gdyż mogą one łatwo ulegać procesom 
gnilnym. Dobrym sposobem jest przezimowanie karp w troci-
nach. Trociny bez problemu pochłoną nadmiar wilgoci, a jedno-
cześnie zapewniają łatwy dostęp powietrza. Okres od sierpnia do 
końca listopada to czas wysadzania cebulek kwiatowych, które 

zakwitną wczesną wiosną. Wtedy wysadzamy popularne kroku-
sy, narcyzy, hiacynty, szafirki oraz przede wszystkim tulipany. 
Cebulki możemy posadzić w specjalnych koszyczkach do uprawy 
cebulek kwiatowych. Koszyczki takie zabezpieczą cebule przed 
gryzoniami oraz ułatwią nam późniejsze wykopanie cebul. 

A jak sadzić rośliny cebulowe? Większość cebul, bulw i kłączy 
ma charakterystycznie zaokrąglony spód, gdzie można dostrzec 
miejsce po dawnych korzeniach. Bardzo często posiadają spicza-

sty, stożkowaty wierzchołek (np. tuli-
pan, narcyz), z którego wyrastają pędy 
rośliny. Cebulki zawsze sadzimy wierz-
chołkiem do góry. Głębokość sadzenia 
uzależniona jest od wielkości cebulek. 
Generalną zasadą jest sadzenie cebulek 
na głębokości trzykrotnej wysokości 
cebulki mierzonej od podstawy do 
wierzchołka (np. jeśli cebulka tulipana 
ma wysokość 6 cm, warstwa ziemi 
ponad nią powinna wynosić 18 cm, 
a zatem dołek pod tulipana powinien 
mieć 24cm.). Od powyższej reguły jest 
oczywiście kilka wyjątków: krynia, 
nerina, jak też lilia biała, które sadzimy 
płytko, na głębokości ok. 3-4cm.

W natłoku prac w ogrodzie nie za-
pominajmy o roślinach uprawianych 
na balkonie oraz w mieszkaniach. 
Kwiaty balkonowe i tarasowe chowamy 
do pomieszczeń, gdzie będą mogły 
przezimować, jednocześnie zaprzesta-
jemy nawożenia oraz ograniczamy ich 
podlewanie. 

Zadbane rośliny i ogród w okresie 
jesiennym wynagrodzą nam cały trud 

w następnym sezonie, warto więc przyłożyć się i wszelkie prace 
dokładnie zaplanować i starannie wykonać. q

Reklama Salon fryzjerski MEGI

OFERUJE
• STRZYŻENIE DAMSKIE I MĘSKIE
• KOLORYZACJA
• BALEYAGE
• TRWAŁA ONDULACJA
• MODELOWANIE
• UPIĘCIA
• DOJAZD DO KLIENTA

(PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU)

GWARANTUJĘ PRZYSTĘPNE CENY

SERDECZNIE ZAPRASZAM
wtorek - sobota 8.00 - 16.00

Małgorzata Łętek
tel. 510 701 304

ul. Schedy 4
39-230 Brzostek
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Franciszek
Wojnarowski

Aleksandra
Kolbusz

Bartłomiej
Ziaja

Zapomnienia
 
Kilka wspólnych chwil,
przenikliwe spojrzenie,
narkotyzujący zapach,
niewinny dotyk,
by zapomniał rozum...
i serce?
 
Parę niemych pretensji,
krzykliwych oskarżeń,
nie-powrotów do domu,
chwilowych niepamięci,
przemilczanych kłamstw.
Wystarczy. 

To czerwone wino
przy tajemnej kolacji
lub tania wódka
w zadymionej melinie
to tylko pretekst,
by zapomnieć.

Zanim wrócisz,
by w płaczu i krzykach
mówić banalne słowa,
zapytaj kto zapomniał:
rozum czy serce? 

03.09.2015, Brzostek

Młode bóstwa
Idą tłumnie przez miasto.
Stąpają delikatnie,
z gracją.

Patrzą dumnie przed siebie.
Poprawiają grzywki
z dokładnością.

Układają włosy.
Odsłaniają ucho
z kolczykiem.

Nakładają makijaże.
Oszukują to,
co nieodwracalne.

Myślą nowocześnie.
Nie wierzą w nic,
prócz siebie.

Młode bóstwa.
Idą w rurkach
z solarium
do kosmetyczki.
Oni?
One?

20.12.2014, Brzostek

Twarze nieobojętne
Krocząc po ziemskiej przestrzeni,
Czasem idąc bez celu,
Spotykamy wśród zieleni
Nowych osób wiele.

Jednak niektórzy z nich
Nie są nam obojętni 
I to właśnie dla nich
Nigdy nie jesteśmy smętni.

Z uśmiechem od ucha do ucha,
Tacy zadowoleni
Nawet, gdy przeszkadza nam mucha,
Rozmawiamy uszczęśliwieni.

Poruszamy wiele tematów,
Bo im możemy powiedzieć wszystko.
Dajemy im bukiety kwiatów, 
Chodzimy z nimi na ognisko.

Spędzamy, jak najwięcej czasu, 
Bo nie jest to czas stracony.
Przyjaciel to dar od losu, 
To prezent wymarzony!

To Ty Panie
To Ty podnosisz mnie z upadku,
To Ty dajesz mi życie,
To Tobie w każdym wypadku
Zawierzam siebie skrycie.

Do Ciebie wznoszę błagania,
Tobie powierzam mój los.
Od Ciebie mam łaskę pojednania
Przy Tobie nie dotknie mnie żaden 
cios.

Bo Ty jesteś ostoją spokoju,
Jak wiatr rozwiewasz zmartwień moc.
Bo Tyś dawcą pokoju
Przy Tobie spokojna każda noc.

Z przymrużeniem oka
Kiedy wypłynę w morze
Białe żagle rozwinę
Nawet się nie obejrzę
I nie zatrzymam na chwilę
Przemierzę wodne równiny
Gdzie morze dotyka nieba
Wystarczy wstać i podskoczyć 
Tam nie potrzeba drabiny
Żagiel zabiorę ze sobą
Przyda się żagiel na skrzydła 
Lekko podkulę ogon
Gdy anioł święconą wodą
Wyjdzie naprzeciw...
Powitać
Pazury wepchnę do butów
Na rogi chustę założę
Święty Piotr westchnie ciężko - 
Kolejna „święta”...Mój Boże!

Maria
Winiarska

Głuchoniemy
Szedł drogą głuchoniemy
I poruszał wargami.
Co chciał mówić, nie wiemy,
Słowa więdły mu w krtani.

I dzieci się zeń śmiały
I ludzie się zeń śmiali,
Chociaż nie on był „mały”
Lecz oni byli „mali”…

Raz poszczuto go psami,
Gdy zbliżał się do domu,
A on zalał się łzami,
Nic nie mówił nikomu.

I widziałem, jak w polu
Długo się zastanawiał:
Pewnie o swoim bólu
Z samym Bogiem rozmawiał…

Nie dbam
Nie dbam o drogie szaty,
O klejnoty, pierścienie
I nie chcę być bogaty,
Chcę mieć czyste sumienie!

Nie dbam w życiu o sławę
O pochlebstwa, nagrody,
Walczę o dobrą sprawę,
Zryw miłości i zgody.

Nie dbam o to, że może
Wiatr me kości rozmiecie,
Chcę, by Królestwo Boże
Było tu, na tym świecie.

Nie dbam ja o rozkosze,
Nie będę ich żałował,
W sercu swoim plan noszę:
Bym życia nie zmarnował!
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Michele Phoenix „Popękane miejsca”

Traumatyczne przeżycia z dzieciń-
stwa wciąż powracają. Jednak życie 
stawia przed młodą kobietą nowe wy-
zwania.

Życie Shelby nie jest może zbyt 
ekscytujące, ale za to przewidywalne – 
a ona za to właśnie je lubi. Jako ofiara 
przemocy domowej ze strony ojca spę-
dza całe lata na budowaniu bezpiecznej 
egzystencji pozbawionej zależności od 
kogokolwiek. Jednak jej starannie zapla-
nowane życie zaczyna się rozpadać, kiedy staje się opiekunem 
prawnym Shayli – czterolatki noszącej w sobie tajemnicę, która 
sprawia, że świat Shelby wywraca się do góry nogami.

Podejmując dramatyczną próbę ucieczki od przeszłości, 
Shelby przyjmuje posadę nauczycielki w Niemczech. Daje jej to 
nadzieję na nowy początek. Przystosowanie się do nowej pracy, 
nowej kultury i nowej córki, a także do wytrwałych zalotów 
nieustępliwego trenera koszykówki nie jest dla niej łatwe. Shelby 
zaczyna się zastanawiać, czy dokonała właściwego wyboru, czy 
przeszłość nie zagrozi przyszłości, jakiej pragnie.

Angele Lieby „Ocaliła mnie łza”

Pewnego lipcowego dnia Angele 
Lieby jedzie do jednego ze strasburskich 
szpitali ze straszną migreną. Jej stan 
się pogarsza i trzeba ją wprowadzić 
w śpiączkę farmakologiczną. Kilka dni 
później lekarze nie są w stanie wybudzić 
pacjentki; mimo rozmaitych prób stymu-
lacji Angele nie daje znaku życia. „Trze-
ba ją odłączyć od aparatury” – słyszy 
mąż. Podczas jednej z wizyt w szpitalu 
córka dostrzega łzę na policzku matki. 
Angele nie tylko żyje, ale także jest świadoma - od pierwszego 
dnia.

Autorka opisuje swoje niezwykłe doświadczenie – doświad-
czenie kobiety uwięzionej we własnym ciele, słyszącej wszystko, 
odczuwającej potworny ból fizyczny, przeżywającej tortury 
psychiczne, ale niezdolnej do jakiejkolwiek reakcji.

Wielką zaletą książki jest styl: precyzyjny, reporterski, po-
wściągliwy.

Marina Stepnowa „Kobiety Łazarza”

Tęsknota za miłością, pragnienie do-
mowego ciepła i rodzinnego szczęścia to 
najbardziej poruszające wątki powieści, 
której tło stanowi rosyjska historia XX 
wieku z jej wstrząsami i przemianami: 
wojna, głód, przymusowe ewakuacje, 
wysiedlenia, wszechwładza KGB i lęk 
przed nią oraz przemiany kapitalistycz-
ne.

Losy trzech kobiet wplecione w dra-
matyczny bieg historii, skupione wokół 
jednego mężczyzny. Łazarz Lindt, genialny fizyk, jeden z twór-
ców sowieckiej bomby atomowej, został naznaczony przez 
nieodwzajemnioną miłość i staje się przyczyną cierpienia, bólu 
i nienawiści. W ślepym uwielbieniu swojej żony Galiny nie 
dostrzega, że wzbudza jej skrajną niechęć. To trudne i skazane 
na brak porozumienia wspólne życie sprawia, że Galina staje 
się odpychającą i zgorzkniałą kobietą. Jako wdowa po Łazarzu 
zafunduje zimny wychów swojej wrażliwej i spragnionej ciepła, 
osieroconej wnuczce.

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA jest kołem 
ratunkowym 
na morzu życia

		
- Jak ci smakował obiad, który 
dziś ugotowałam? – pyta żona.
- Dlaczego ty ciągle dążysz do 
kłótni – odpowiada mąż.

		
- Dlaczego namalował Pan 
anioła z czarnymi włosami?
- Bo moja żona jest blondynką.

		
- Czym się różni pani doktor 
od pani doktorowej?
- Ta pierwsza zdobyła swój 
tytuł głową.

		
- Dlaczego w Wąchocku za-
mknięto bibliotekę?
- Bo ukradli im jedyną książ-
kę…

		
- Podaj mi przykład bezcelo-
wości.
- Opowiadanie łysemu historii, 
od których włos się jeży na 
głowie.

		
- Jak trafiliście do więzienia?
- Jestem ofiarą feralnej 13! 

12 przysięgłych i prokuratora!
		

- Kochanie, nie mogę się zo-
rientować, czy to befsztyk jest 
taki twardy, czy nóż taki tępy?
- To nie befsztyk, to budyń.

		
- Wiesz, od pewnego czasu 
moja mama mówi sama do 
siebie…
- Nie martw się tym. Moja też 
to robi, a do tego jest pewna, 
że ją słucham!

		
- Czy pies może mieć załama-
nie nerwowe?
- Może, ale tylko wtedy, gdy 
prowadzi ludzką egzystencję.

		
- Słyszałem, że Wiesiek Ko-
walski kupił sobie nowy sa-
mochód?
- Przecież to nie jego!
- Skąd wiesz?
- Wczoraj mi powiedział, że to 
toyota Karola.

		

Reklama - Kancelaria Radcy Prawnego
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ROZWIĄZANIE:
PAŹDZIERNIK 

2015

"

"

Rozwiązania:
krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodniczej (Co to za gatunek? Fot. strona 
35) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 31 października 2015 r. 
do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4. Autorzy popraw-
nych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

Imię i nazwisko, miejscowość

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

ZAGADKA LOGICZNA
Prawda i fałsz
Mamy dwie liczby całkowite dodatnie A oraz B. 
Wiadomo, że spośród czterech stwierdzeń: 
1. A + 1 dzieli się przez B, 
2. A = 2B + 5, 
3. A + B dzieli się przez 3, 
4. A + 7B jest liczbą pierwszą
trzy są prawdziwe, a jedno fałszywe. 
Znaleźć parę liczb A, B.
Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z WRZEŚNIOWEGO NUMERU
Zagadka logiczna: Należy wziąć drugą szklankę od lewej, przelać jej za-

wartość do piątej szklanki i odstawić na miejsce.
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Fruczak gołąbek.
Hasło krzyżówki: NIE MAM W STODOLE, NIE MAM NA STOLE.
Nagrody książkowe wylosowali: Paweł Socha z Przeczycy (zagadka lo-
giczna), Maria Przewoźnik z Nawsia Brzosteckiego (krzyżówka),  
Magdalena Nowak z Brzostku (zagadka przyrodnicza).

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej październik 2015

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?

"

"

POZIOMO:
1) Młody kot domowy; kotek.  6) Część urządzenia służące-
go do ogrzewania stykająca się z płomieniem.  11) Zbiór  lub 
wybór utworów  literackich  jednego  lub wielu autorów; wypi-
sy.  12) Ozdobne architektoniczne obramienie otworu wejścio-
wego do kościoła, pałacu itp.  13) Australijski torbacz.  14) Nauka 
o atmosferze  15) Kapusta abisyńska.  17) Tajemnica; sprawa, 
miejsce,  rzecz ukryta,  tajemna.  19) Nakrycie na kuchenny 
stół.  23) Przypadek, przedmiot  itp. odpowiadający  innemu; 
odpowiednik.  27) Niepokój  28) Niedołęga, niezdara.  29) Rów-
nik magnetyczny.  30) Cerkiewny obraz  31) Rybka akwario-
wa.  34) Strata materialna  lub moralna; uszczerbek.  37) W 
staroż. Rzymie: wysoki urzędnik sądowy.  41) Dźwięk wyda-
wany przez maszyny, silniki w  ruchu.  45) Miara odległości 
astronomicznej.  46) Sól lub ester kwasu azotowego. np. sale-
tra  47) Uśmiechnięte ... kibiców  48) Konkurencja, konkurencyj-
na firma, osoba konkurująca; rywal, współzawodnik.  49) Część 
meczu koszykówki w NBA  50) Metalowy uchwyt na bramach, 
drzwiach, skrzyniach itp. służący także za kołatkę.
PIONOWO:
1) Kamizelka  ratunkowa.  2) Ustrój dawnej Rosji  3) Oddział 
chorób wewnętrznych w szpitalu.  4) Ozdobny szeroki pas 
naszywany na tałes (liturgiczną szatę żydowską).  5) Drobny 
dzierżawca gruntu w krajach Ameryki Łacińskiej  6) Upolowa-
na zwierzyna ułożona  lub zawieszona szeregiem.  7) Moloch 
kolczasty  8) Rząd  liter; wiersz.  9) Siedmiostrzałowy  rewol-
wer bębenkowy, kaliber 7,62 mm (nagant).  10) Rodzaj kleju 
z odpadów zwierzęcych, gł. z pęcherzy pławnych ryb.  16) Wy-
bielacz nad wybielacze  18) Sztuczny  język międzynarodowy 
utworzony z esperanta.  19) Kobieta, która choruje; pacjent-
ka.  20) Dwuletnia  roślina z  rodziny krzyżowych o  jadalnym 
korzeniu.  21) Zbiorek wierszy  22) Manilijskie konopie  23) Po-
wieść Edwarda Redlińskiego  24) Rozporządzenie,  rozkaz, 
polecenie.  25) Półpłynna masa  ceramiczna.  26) Dialekt, 
żargon.  32) Kogut  33) Ciało obracające się w stałej odległo-
ści od określonego punktu.  35) Uczestnik kursu, szkolenia; 
kursista.  36) Najniższa warstwa, spód czegoś.  37) Odgłos 
plaśnięcia.  38) Okres  czasu;  okres  dziejowy  39) Stojąca 
postać w pozie modlitewnej.  40) Zdrobniale od rana; małe, 
drobne skaleczenie.  41) Ognisko góralskie.  42) Zbiornik wod-
ny  43) Niejedna w talii  44) Zmora aktora
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Wszystkich dotychczasowych i nowych uczestników 
(dzieci od III klasy szkoły podstawowej i młodzież 
gimnazjalną) zapraszamy na zajęcia w poniedziałki
o godz. 17.00

Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku

zaprasza dzieci i młodzież szkolną
do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach:

Zespół tańca ludowego

Zajęcia plastyczne
- grupa młodsza (od I-VI klasy szkoły podstawowej)
- grupa starsza (uczniowie gimnazjum)

Zajęcia teatralne

Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy

- grupa młodsza - Teatrzyk „Biedronki” (dzieci do 
IV klasy szkoły podstawowej)

- grupa starsza - Grupa Teatralna „Artystokraci” 
(uczniowie gimnazjum oraz V i VI klasy szkoły 
podstawowej)

Więcej informacji można uzyskać w Domu Kultury 
w Brzostku,

tel. 14 6830 315
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Niezupełnie jeszcze zdawałem sobie 
sprawę z tego, co przeczytałem 

w ogłoszonym rozkazie. Zawładnęła 
mną tylko jedna myśl, jak najszybciej 
wykonać dach maskujący wejście do 
ziemianki wraz z powierzchnią na 
przechowywanie paszy dla koni. Na-
tychmiast napoiłem konie. Sam wypiłem 
trochę wody, by zaspokoić pragnienie, 
natomiast wcale nie odczuwałem głodu. 
Wziąłem siekierę i poszedłem do świer-
ków, które wczoraj rozpoznałem, ale ża-
łowałem ściąć. Pierwsze cięcie siekierą 
oddało echem w lesie. Przestraszyłem 
się samozdrady mojego ukrywania. 
Ścięcie świerków piłą powodowałoby 
mniej hałasu, lecz piły nie miałem. Po-
stanowiłem pójść wieczorem do zagrody 
Śliwy i poszukać ręcznej piły. Tymcza-
sem zabrałem się do obcinania gałęzi 
z rosnących pni świerków i jodeł, bo 
obciętych wczoraj jest za mało. Ledwie 
co zacząłem obcinać, jak odezwały się 
wybuchy pocisków artylerii radzieckiej. 
Zaraz też dał się słyszeć huk i świst po-
cisków artylerii niemieckiej. Co prędzej 
podbiegłem do świerków i ze wszystkich 
sił rąbałem ich pnie. Powalone na ziemię 
świerki poprzecinałem na odmierzone 
długości potrzebnych mi krokwi. Obcią-
łem z nich gałęzie, pozostawiając sęki 
na zaczepy dla ułożenia żerdek pod po-
szycie gałęziami. Szybko podbiegłem do 
młodnika, gdzie wyciąłem kilka cienkich 
i wysokich brzózek na łaty pod poszycie 
dachu. Wreszcie umilkł huk wymiany 
ognia artyleryjskiego. Chwilową ciszę 
zaczął wypełniać terkot karabinów ma-
szynowych. Sprzyjało to dokończeniu 
obcinania gałęzi potrzebnych na poszy-
cie maskującego dachu. Kiedy miałem 
już przygotowany materiał na całość 
dachu maskującego wejście do zie-
mianki, poczułem ogromne zmęczenie 
i uczucie głodu. Słaniając się z wyczer-
pania i głodu, przyniosłem do wąwozu 
dwie najcieńsze krokwie z świerków. 
W ziemiance zjadłem resztę sucharów 
i czekolady, popiłem wodą i położyłem 
się na legowisku by nieco odpocząć.

 Uporczywa myśl o konieczności wy-
konania dachu jeszcze dziś nie pozwoliła 
mi na dłuższy odpoczynek. Zaraz zabra-
łem się do noszenia naciętego materiału. 
Po zniesieniu wszystkiego do wąwozu, 
wykopałem w jednakowych odstępach 
sześć skośnych dołków na zakotwiczenie 
krokwi. Wierzchołki krokwi wsparłem 
o legar podtrzymujący krokwie okapo-
wej części dachu nad stajnią w ziemian-

ce. Dwie boczne krokwie maskującego 
dachu przywiązałem kawałkami sznurka 
do legara, by nie zsunęły się w przy-
padku nieostrożnego ich pchnięcia przy 
ewentualnym wyprowadzaniu konia. Na 
skośnie zamocowane krokwie ułożyłem 
łaty z cienkich brzózek. Utworzoną 
kratownicę z krokwi i łat pokryłem 
warstwami jedliny. Grubsze końcówki 
gałęzi ostatniej warstwy pokrycia pod-
sunąłem pod okapową warstwę dachu 
nad stajnią w ziemiance, tworząc jed-
nolitą całość dachową. Gdy skończyłem 
pokrycie dachu maskującego słoneczny 
zegar za pośrednictwem cieni drzew 
wskazywał już popołudnie. Dałem ko-
niom po snopku żyta, bo z poprzednich 
zostawiły niewiele słomy. Dla siebie nie 
miałem już nic do jedzenia, ale nie czu-
łem głodu. Wyszedłem na przeciwległy 
brzeg wąwozu i z kilku stron lustrowa-
łem jakość wykonanego maskowania 
ziemianki. Z miejsc, z których patrzyłem 
na ziemiankę, jej maskowanie nie zdra-
dzało istnienia kryjówki. Zadowolony 
z wykonanego dzieła usiadłem na sta-
rym pniu ściętej jodły i w promieniach 
słońca przeciskających się przez korony 
drzew odpoczywałem po ciężkiej pracy 
ponad moje siły. Z przemęczenia byłem 
zupełnie zdrętwiały. Wydawało mi się, 
że nie potrafię ruszyć ręką ani nogą, że 
nie dam rady wstać.
Ze stanu odrętwienia wyrwała mnie myśl 
o potrzebie zorganizowania wyżywienia 
dla siebie. Co prawda nie czułem głodu, 
ale zdawałem sobie sprawę z tego, że 
bez jedzenia nie mogę żyć. Opadnę 
z sił, skazując siebie i konie na śmierć 
głodową. To skojarzenie poderwało 
mnie na nogi. Muszę szukać coś do 
zjedzenia dla siebie i to już na dziś. 
Postanowiłem zaryzykować dostanie się 
do zagrody Śliwy. Mieszkańcy zagrody 
chyba wczoraj zostali ewakuowani. Oby 
tylko nie zdarzyło się im coś gorszego. 
Słyszałem jeszcze wczorajsze „Halt!, 
Halt!” i trzy krótkie serie z automatu, 
gdzieś w pobliżu zagrody Śliwy. W jego 
domu mogą być teraz Niemcy. Muszę 
zachować wszelką ostrożność.

 W stanie napięcia niepewności wstą-
piłem do ziemianki po koszyk. Kasztan-
ka spojrzała na mnie, jakby chciała mnie 
ostrzec przed niebezpieczeństwem. Być 
może trzeba będzie dłużej obserwować 
zagrodę dla upewnienia się, czy nie ma 
tam jakiegoś niebezpieczeństwa. Wobec 
tego najpierw napoję konie. Idąc po wodę 
do strumienia, pomyślałem o możliwości 
prowadzenia bezpiecznej obserwacji 
pod osłoną zarośli strumienia. Napoiłem 
konie, wziąłem koszyk i udałem się do 
strumienia. Jego nurtem doszedłem do 
miejsca, gdzie wczoraj rozpoznałem 
olsze nadające się na krokwie. Stąd 
jeszcze nie można było dobrze widzieć 
zagrody Śliwy. Strumieniem poszedłem 

dalej w dół aż zobaczyłem fragment sadu 
w którym, stały zabudowania. Obejście 
przysłaniały drzewa i krzewy, przez któ-
re niewiele mogłem zobaczyć. Strumie-
niem wycofałem się na skraj lasu i pod 
osłoną drzew wyszedłem na wzniesienie 
naprzeciwko zabudowań zagrody. Chwi-
lę bacznie obserwowałem, lecz zagroda 
robiła wrażenie całkowicie opuszczonej. 
Zamierzałem już przebiec dzielącą mnie 
odległość, gdy nagle zauważyłem jakieś 
poruszenie. Chwila niepokoju i uważnej 
obserwacji wyjaśniła, że to poruszenie 
spowodowały kury. Przez pewien czas 
jeszcze z większą uwagą obserwowałem 
obejście zagrody. Brak oznak przeby-
wania Niemców w zagrodzie dodał 
mi odwagi przebiec jak najszybciej do 
pierwszego drzewa w sadzie. Stojąc 
przytulony do pnia, rozglądnąłem się 
dokładnie i po kilku susach znalazłem 
się w sieni domu. Wchodząc do izby, 
zauważyłem zapałki na okapie komi-
nowym nad płytą do paleniska pieca 
chlebowego. W pierwszym pudełku było 
kilka zapałek, a drugie było pełne. Oby-
dwa pudełka natychmiast schowałem do 
kieszeni jak drogocenny skarb. Radość 
moja z posiadanych zapałek była spon-
taniczna. Na ławie pod ścianą stał duży 
żeliwny garnek. Podniosłem pokrywkę 
i zobaczyłem ugotowane ziemniaki 
w łupinach, chyba dla świń. Na jednym 
z łóżek była goła słoma. Drugie było 
zasłane prześcieradłem z odrzuconą pie-
rzyną na tył łóżka. Zerwałem zgrzebne 
prześcieradło i zawiązałem w nie garnek 
z ziemniakami. Przez okno zobaczyłem 
jabłka na drzewie. Wybiegłem z koszy-
kiem, by urwać jabłek, ale w trawie pod 
jabłoniami leżały spady. Nazbierałem 
ich pełny koszyk. Skoczyłem do izby. 
Prześcieradło z garnkiem ziemniaków 
nakrytych pokrywką przerzuciłem przez 
ramię, koszyk z jabłkami w rękę i bie-
giem do lasu. Na skraju lasu odpocząłem 
nieco i szybko udałem się do kryjówki 
w ziemiance. Zdobycz postawiłem na 
moim legowisku i usiadłem obok. Wte-
dy dopiero nastąpiło pełne odprężenie 
i ogromna radość z udanej wyprawy.
 
 Zapach przyniesionych jabłek obu-
dził moje uczucie głodu. Kilka jabłek 
umyłem w wodzie stojącej w wiadrze 
i zjadłem je z niezwykłym apetytem. 
Na deser obrałem z łupin dwa ziemniaki 
i ze szczyptą soli zjadłem. Poczułem się 
zupełnie syty, ale niezmiernie zmęczony 
ciężką i śpiesznie wykonaną pracą tego 
dnia. Wielką ochotę miałem się poło-
żyć, ale myśl, że w zagrodzie Śliwy nie 
ma wojska poderwała mnie do jeszcze 
jednej wyprawy na jej teren. Chodziło 
mi głównie o sprawdzenie, czy jest 
siano w stodole lub na strychu budynku 
mieszkalno-inwentarskiego.

cdn.

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty
W lesie przyfrontowym
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Groch z kapustą
Len
Październik – nazwa pochodzi od wyrazu paździerze. Paź-
dzierze to słoma z lnu i konopi, które już teraz rzadko się 
uprawia. Kiedyś, gdy większość ubrań tkało się z lnu, wielu 
ludzi zajmowało się przerabianiem tej rośliny na płótno. 
Podczas tej przeróbki powstawały odpady lnu - paździerze. 
I właśnie o tej porze roku wszędzie pełno było paździerzy. 
Jesienny wiatr roznosił je po świecie... 

Len zwyczajny jest jedną z najdawniej uprawianych roślin. 
Uprawiano go już w neolicie przedceramicznym, czyli ok. 
8500 lat p.n.e. W Polsce pół wieku temu był powszechnie 
uprawiany zarówno na włókno, jak i na nasiona. Pod wzglę-
dem glebowym len nie jest zbyt wymagający, nie znosi jednak 
gleb suchych i piaszczystych, które źle utrzymują wilgoć, 
jak również gleb torfowych, wapiennych oraz podmokłych. 
Najodpowiedniejsze są wszystkie gleby gliniasto-piaszczyste 
i piaszczysto-gliniaste. Lnu nie należy uprawiać na tym 
samym polu częściej niż co 6-7 lat ze względu na choroby 
grzybowe. 

Len uprawiali moi rodzice, dlatego opiszę jego uprawę 
na podstawie własnych wspomnień. Wczesną wiosną ojciec 
wysiewał nasiona lnu rzutowo lub rzędowo, nasiona wscho-
dziły po około dwóch tygodniach. Przy uprawie lnu waż-
nym zabiegiem pielęgnacyjnym było dwukrotne opielenie 
plantacji. Pierwsze pielenie wykonywało się, gdy rośliny lnu 
miały ok. 10 cm wysokości. Drugi raz opielało się len przed 
kwitnieniem. Obecnie chwasty zwalcza się herbicydami, ale 
w tamtych czasach usuwało się je ręcznie. W pracach tych 
brałam bezpośredni udział. Była to robota żmudna, trzeba 
było również nie stratować delikatnych roślinek lnu, a małe 
ręce i stopy dziecka do tego się nadawały, więc już od pierw-
szej klasy podstawówki wdrażałam się do tej pracy. Mama 
miała mnóstwo innych zajęć w dużym gospodarstwie, więc 
za dobrą pracę otrzymywałam nawet skromne kieszonkowe, 
co bardzo mobilizowało mnie do pracy. 

Len kwitnie przepięknie – całe pole pokrywa się drobny-
mi niebieskimi kwiatuszkami, a łan faluje na wietrze w takt 
powiewów. Mniej więcej w 2 do 3 tygodni po kwitnieniu, 
kiedy łodyga jest już żółta, torebki koloru żółtozielonego, 
a nasiona są już wykształcone, przeprowadza się zbiór. Lnu 
uprawianego na włókno nie wolno kosić, dlatego najlepszym 
sposobem jego zbioru z małych plantacji było ręczne wyry-
wanie. Wyrwany len układało się garściami na ziemi i tak 
pozostawiało na 24 godziny, aby stężał i nie powyginał się 
przy suszeniu. Podczas zbioru len sortowało się w zależności 
od długości, praca była dość uciążliwa ze względu na po-
chyloną pozycję pracującej osoby i niską wydajność pracy. 
Następnym etapem uprawy było suszenie. Małe powiązane 
snopki ustawiało się w daszki splątane główkami nasion, aby 
wiatr ich nie wywracał. Po wysuszeniu lnu należało oddzie-
lić nasiona od słomy, wykonywało się to poprzez rozbijanie 
główek ręcznym bijakiem na czysto zamiecionym klepisku. 
Lubiłyśmy z siostrą wykonywać tę czynność, gdyż nasiona 
były śliskie, chłodne i „uciekały” podczas zbierania. Nasiona 
oddzielano od plew poprzez młynkowanie, wykorzystując 
nadmuch powietrza i różnicę ciężaru nasion i plew. 

Kolejną ważną czynnością było oddzielenie włókna od 
paździerzy, czyli od zdrewniałej części łodygi. Proces ten 
przeprowadzało się zależnie od warunków i zwyczajów 
miejscowych za pomocą ścielenia lub moczenia. Ponieważ 
w okolicy nie było cieków wodnych ani sadzawek, należało 
wykonać ścielenie lnu, wystawiając go na działanie rosy 
i słońca. Braliśmy po kilka snopków lnu i rozściełaliśmy go 
cieniutką warstwą na ściernisku, pozostałym po zbiorze zbo-
ża snopowiązałką, lekko wciskając w ściernisko, aby przy-
trzymywało len przed wywracaniem przez wiatr. Najlepszy 
czas na roszenie przypadał od ok. połowy sierpnia do połowy 
września, zależnie od warunków pogodowych trwało ono od 
3 do 5 tygodni. Zmiana koloru słomy z żółtego na szary to 
był koniec roszenia. Len należało podebrać, związać w małe 

snopki i suchy złożyć w szopie, gdzie czekał do października. 
Przed międleniem len należało nasuszyć, dlatego korzy-

staliśmy z chlebowego pieca – po upieczeniu chleba piec 
załadowywało się lnem i przetrzymywało aż do jego wystyg-
nięcia. W późniejszym czasie wykopywano około metrowej 
głębokości dół, na wierzchu którego układano na żerdziach 
słomę lnianą. Na dnie rozpalano małe ognisko, którego cie-
pło miało osuszyć len. Następnym etapem obróbki lnu było 
międlenie i trzepanie. Międlenie polega na mechanicznym 
połamaniu drewnika znajdującego się wewnątrz łodygi pod 
włóknem. Do tego celu służyły międlice i tarlice (cierlice). 
Następnie włókno poddawano trzepaniu na terlicy, polegało 
to na całkowitym usunięciu połamanych paździerzy. Przy 
trzepaniu brało się garść włókna takiej wielkości, aby moż-
na było silnie trzymać ją w ręku. Następnie len podlegał 
trzepaniu drewnianą pałeczką tzw. klepadłem. Ostatnią 
czynnością przy obróbce było wyczesanie na specjalnym 
grzebieniu. Wszystkie te narzędzia były ręczne, ale później 
zastąpiono je bardziej wydajnymi, napędzanymi kieratem 
konnym. Gotowe włókno można było sprzedać lub poddać 
przędzeniu, a następnie tkaniu, czyli wytwarzaniu z nici 
płótna. Niemal każda gospodyni posiadała warsztat tkacki, 
na którym zasiadała zimą, tkanie trwało przez cały post. 
W późniejszym czasie len można było zamienić na gotowe 
tkaniny pościelowe i inne, dlatego krosna zostały usunięte 
z pomieszczeń domowych. Moja mama jeszcze tkała narzuty 
na łóżka na krosnach, tzw. dywany, a babcia tkała lniane 
płótno na pościel, ręcznik, ścierki i bieliznę osobistą. Po roku 
1980 chałupnicza uprawa lnu stała się nieopłacalna i włókno 
lnu przestało być skupowane. Miejsce lnu zajęła bawełna.

Do wykorzystania zostały jeszcze nasiona lnu. Dawniej 
oleju lnianego używano do maszczenia potraw w dni postne, 
był też tradycyjnym składnikiem potraw wigilijnych. Ojciec 
woził nasiona lnu do olejarni, skąd przywoził olej lniany 
i makuchy (odpadki z tłoczenia). Olej był gęsty i ciemny, 
nie mógł być długo przechowywany (brak prądu i lodówek). 
Mama smażyła placki z mąki lub ziemniaczane na patelni 
i jeszcze pamiętam ich smak. Rozmoczone siemię dawano 
też prosiętom i cielętom – podnosiło to ich zdrowotność 
i przyrosty wagowe. 

Nasiona lnu, czyli siemię lniane to jeden z tych produktów 
spożywczych, który ma wyjątkowo dobry wpływ na nasz 
organizm. Jest jednym z najsilniejszych źródeł kwasów tłusz-
czowych omega-3 oraz posiada szereg korzyści dla naszego 
zdrowia i urody. Len występuje również w postaci mielonej, 
natomiast nie jest polecane kupno mielonego siemienia, 
ponieważ jako że się utlenia, traci również swoje wartości 
odżywcze. Dlatego lepiej kupić całe ziarenka i mielić je na 
bieżąco i na bieżąco w ciągu 1-2 dni spożywać. Nie należy 
spożywać natomiast całych suchych nasion, gdyż organizm 
nie trawi ich dobrze, a same ziarenka mogą nam zatkać układ 
pokarmowy. Można je na przykład zalać gorącą wodą, jak 
nasiąkną i zmiękną, utworzy się z nich galaretka gotowa do 
spożycia. Po zmieleniu natomiast siemię traci swój smak 
i możemy je spokojnie dodać do każdej potrawy, np. do 
jogurtu naturalnego lub do porannej owsianki. 

Oprócz spożywania doustnego, możemy również roz-
moczonym i ugotowanym lnem w postaci galaretki natrzeć 
włosy – idealnie je odżywi i wzmocni oraz zapobiegnie roz-
dwajaniu się końcówek. Galaretka z tego cudownego produk-
tu nadaje się również do wzmocnienia płytki paznokciowej. 
Dodatkowo kisiel z siemienia lnianego doskonale nawilża 
gardło, zapobiegając suchości oraz łagodzi ból gardła. Jest 
również idealnym lekiem na biegunkę. 

Minusem siemienia lnianego jest zawartość fitoestroge-
nów, które nie są zalecane dla kobiet w ciąży i dzieci. Zawiera 
również glikozydy cyjanogenne, które po roztarciu uwalniają 
aceton oraz kwas cyjanowodorowy, natomiast jego ilość 
jest tak niewielka, że spożycie 2-4 łyżek siemienia dziennie 
wpływa na nasz organizm przeciwzapalnie i odkażająco 
oraz przyczynia się do wytwarzania czerwonych krwinek 
i wspomaga prawidłowe działanie układu nerwowego.

Janina Słupek
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Terminarz rozgrywek w tenisie stołowym
III liga mężczyzn sezon 2015/2016 -I runda

1. kolejka 
11.10.2015 godz.11:00

KSTS MOSiR KARPATY II Krosno - LKS Brzostowianka 
I Brzostek

2. kolejka 
18.10.2015 godz.11:00 LKS Brzostowianka I Brzostek - UKS Olimp I Łęki Dukielskie 

3. kolejka 
25.10.2015 godz.11:00 KTS Strażak Pruchnik - LKS Brzostowianka I Brzostek

4. kolejka 
08.11.2015 godz.11:00 LKS Brzostowianka I Brzostek - PKS Kolping III Jarosław 

5. kolejka 
22.11.2015 godz.11:00 LKS Brzostowianka I Brzostek - KTS GOSiR I Krościenko Wyżne

6. kolejka 
06.12.2015 godz.11:00 KS Pegaz II Łańcut - LKS Brzostowianka I Brzostek

7. kolejka 
13.12.2015 godz.11:00 LKS Brzostowianka I Brzostek- LKS Strażak I Bratkówka 

8. kolejka 
17.01.2016 godz.11:00

KU AZS Politechnika IV Rzeszów - LKS Brzostowianka I Brzo-
stek

9. kolejka 
24.01.2016 godz.11:00 LKS Brzostowianka I Brzostek - LKS I Turze Pole 

10. kolejka 
31.01.2016 godz.11:00 UKS Spartakus I Kolbuszowa - LKS Brzostowianka I Brzostek

11. kolejka 
07.02.2016 godz.11:00 LZS I Kąkolówka - LKS Brzostowianka I Brzostek

Terminarz rozgrywek w tenisie stołowym
IV liga mężczyzn - grupa rzeszowska sezon 2015/2016 - I runda

1. kolejka 
11.10.2015 godz.11:00

GLKS Jawor 1955 Jawornik Polski - LKS Brzostowianka II 
Brzostek 

2. kolejka 
18.10.2015 godz.11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek - KU AZS Politechnika V Rzeszów 

3. kolejka 
25.10.2015 godz.11:00 MKSTS Mielec - LKS Brzostowianka II Brzostek 

4. kolejka 
08.11.2015 godz.11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek - LZS II Kąkolówka

5. kolejka 
22.11.2015 godz.11:00 UKS Spartakus II Kolbuszowa - LKS Brzostowianka II Brzostek 

6. kolejka 
06.12.2015 godz.11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek - UKS SP Nr 1 Leżajsk

7. kolejka 
13.12.2015godz.11:00 UKS Kępa I Dębica - LKS Brzostowianka II Brzostek 

8. kolejka 
03.01.2016 godz.11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek - MLKS Nurt II Przemyśl 

9. kolejka 
17.01.2016 godz.11:00 KU AZS Politechnika III Rzeszów - LKS Brzostowianka II Brzostek 

10. kolejka 
24.01.2016 godz.11:00 LKS Kańczuga - LKS Brzostowianka II Brzostek 

11. kolejka 
31.01.2016 godz.11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek - LKS „Jar” Kielnarowa

12. kolejka 
07.02.2016 godz.11:00 PUKS Arka Łętownia - LKS Brzostowianka II Brzostek 

13. kolejka 
06.03.2016 godz.11:00 LKS Brzostowianka II Brzostek - KS Pegaz III Łańcut

Terminarz rozgrywek w tenisie stołowym
V liga mężczyzn - grupa rzeszowska B sezon 2015/2016-I runda

1. kolejka 
25.10.2015 godz.11:00

LKS Brzostowianka III Brzostek - KS Głobikowa
LKS Brzostowianka IV Brzostek - UKS Niedźwiada Dolna

2. kolejka 
22.11.2015 godz. 11:00

LKS Brzostowianka III Brzostek - KU AZS Politechnika VII Rzeszów
SSTS Chorzelów - LKS Brzostowianka IV Brzostek

3. kolejka 
06.12.2015 godz. 11:00 LKS Brzostowianka IV Brzostek - LKS Brzostowianka III Brzostek

4. kolejka 
3.12.2015 godz.11:00

LKS Brzostowianka III Brzostek - KS Przybyszówka Rzeszów
KU AZS Politechnika VII Rzeszów - LKS Brzostowianka IV Brzostek

5. kolejka 
24.01.2016 godz. 11:00

LKS Brzostowianka IV Brzostek - KS Głobikowa
UKS Spartakus III Kolbuszowa - LKS Brzostowianka III Brzostek

6. kolejka 
31.01.2016 godz. 11:00

UKS Niedźwiada Dolna - LKS Brzostowianka III Brzostek
LKS Brzostowianka IV Brzostek - KS Przybyszówka Rzeszów

7. kolejka 
07.02.2016 godz.11:00

SSTS Chorzelów - LKS Brzostowianka III Brzostek
UKS Spartakus III Kolbuszowa - LKS Brzostowianka IV Brzostek

Ruszył nowy sezon w tenisie stołowym
Tegoroczne wakacje pełne wspaniałej pogody pozwoliły 

miłośnikom sportu skorzystać z natury i pobyć na świeżym 
powietrzu. Tymczasem dla zarządu oraz zawodników klubu 
LKS Brzostowianka Brzostek był to czas intensywnej pracy 
nad nadchodzącym nowym sezonem rozgrywkowym. 

Poprzedni sezon dla klubu nie był zbyt udany, zakończył się 
spadkiem jednej z drużyn do niższej ligi. W tym roku po przepra-
cowanym okresie przygotowawczym zawodnicy są pełni nadziei na 
lepsze rezultaty niż w sezonie ubiegłym. Zawodnicy mają za sobą 
pierwsze starty w turniejach, a już wkrótce drużyny rozpoczną 

I Grand Prix Podkarpacia 
Juniorów oraz Seniorów 
w tenisie stołowym 

W ostatni weekend września w Hali Sportowej im. 
Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku po wakacyj-

nej przerwie do rywalizacji powrócili tenisiści stołowi. 
Rozegrano pierwsze w tym sezonie zawody z cyklu 
Grand Prix Podkarpacia. W sobotę rywalizowali juniorzy 
i juniorki z całego województwa. W sumie wystartowało 
69 uczestników (19 dziewcząt i 50 chłopców). Wśród 
dziewcząt zwyciężyła Patrycja Jucha (KSTS Krosno), 
natomiast najlepszym juniorem został Jakub Kuźmicz 
(PKS Kolping Jarosław). W zawodach wzięła udział 
liczna grupa zawodników LKS Brzostowianka Brzostek. 
Wśród dziewcząt najlepsze, dziesiąte miejsce zajęła Agata 
Jędrzejczyk. Naszym juniorom wiodło się nieco gorzej. 
Najlepiej wypadli Michał Andreasik i Michał Urban, 

walkę w ligowych rozgrywkach. W tym sezonie drużyny 
będą występować w III lidze, IV lidze oraz dwie drużyny 
w V lidze. Obok terminarz spotkań poszczególnych drużyn. 

O zamiarach na ten sezon nie chcemy nic mówić. 
Mamy wyrównanych zawodników, chcemy tak grać, 
żeby wszyscy dostawali swoją szansę. A wyniki... To 
jest sport, wszystko może się zdarzyć. Teoretycznie 
każda z drużyn powinna zakończyć sezon w środku 
tabeli, a jedna z drużyn grających w V lidze spokojnie 
powinna powalczyć o awans do wyższej ligi. Jak będzie 
w praktyce, zobaczymy – mówi Wojciech Bonarek, pre-
zes brzosteckich tenisistów. 

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Brzostek 
oraz sponsorów LKS Brzostowianka Brzostek może pro-
wadzić szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestniczyć 
w licznych turniejach rozgrywanych na terenie całego 
kraju oraz w rozgrywkach ligowych. 

W nadchodzącym sezonie trzymamy kciuki za jak 
najlepsze wyniki i życzymy powodzenia wszystkim 
tenisistom stołowym!!!

Magdalena Kawalec

Dokończenie na str. 25

Fot. Paweł Batycki
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Znamy już wyniki VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera 
RP. Wydarzenie to ma na celu promocję sportowej ak-

tywności wśród dzieci i młodzieży. Tegoroczna rywalizacja 
toczyła się w dwóch kategoriach wiekowych, oddzielnie 
dla chłopców i dziewcząt. 
Atmosfera była gorąca, a to 
wszystko za sprawą kibiców 
z poszczególnych szkół.

Na pierwszy dzień roz-
grywek (15 września) prze-
widziano mecze w kategorii 
wiekowej 12-13 lat. Do tur-
nieju dziewcząt przystąpiło 
4 drużyny. Najlepiej na boi-
sku poradziły sobie uczenni-
ce z Siedlisk-Bogusz. Wśród 
ch łopców niezwyciężona 
okazała się drużyna z Gim-
nazjum w Brzostku. Każdy 
ich kolejny mecz pokazywał, 
że to właśnie im należy się 

puchar. Drugi dzień (16 września) należał do chłopców 
w wieku 10-11 lat. Zwycięzcą tej kategorii została drużyna 
z Grudnej Górnej. Warto dodać, iż chłopcy pokonali wszyst-
kich swoich rywali. Po zakończeniu turnieju odbyło się wrę-

czanie nagród ufundowanych 
przez Burmistrza Brzostku, 
Wojciecha Staniszewskiego. 
Zwycięzcy otrzymali pucha-
ry, natomiast pozostałe dru-
żyny – pamiątkowe dyplomy. 
O zapasie wody dla młodych 
sportowców pomyślał Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Daniel Wójcik.

Turniej ten jest niejako 
świętem dla każdego Orli-
ka. Wyrażamy nadzieję, że 
w przyszłym roku dane nam 
będzie zorganizować je po 
raz siódmy. 

Krzysztof Hals

Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

zajmując miejsca w przedziale 17-24. 
W niedzielny poranek do rywalizacji przystąpili seniorzy. 

W związku z trwającymi Drużynowymi Mistrzostwami Eu-
ropy w Rosji do Brzostku nie mogła przyjechać Natalia Par-
tyka (KKTS Tarnobrzeg) oraz Wang Zeng Yi (PKS Kolping 
Jarosław). W rywalizacji pań pod nieobecność Natalii Partyki 
zwyciężyła Katarzyna Lech (KSTS Krosno). Najlepszą za-
wodniczką wśród gospodarzy okazała się Magdalena Kawa-
lec, zajmując 5. miejsce. Na 9. miejscu uplasowała się Agata 
Jędrzejczyk, zaś Natalia Chrząszcz ostatecznie zdobyła 11. 

miejsce. Nie najlepiej poszło seniorom. Najwyżej notowany 
Grzegorz Papiernik zajął 17. miejsce. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Łukasz Nadolski z KS PEGAZ Łańcut. 

Dobrze się stało, że miejscowi zawodnicy mogli zweryfiko-
wać swoje umiejętności w starciu z zawodnikami z wyższych 
lig. Powinno to skutkować jeszcze większą determinacją 
i zaangażowaniem przy tenisowych stołach. Już wkrótce 
ruszy sezon ligowy, więc życzmy im siły do ciężkiej pracy 
na treningach i jak najlepszych wyników.

Magdalena Kawalec

Dokończenie ze str. 24

Fot. Paweł Batycki
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INFORMACJA
	 Burmistrz	Brzostku	informuje,	że	zostało	wykonane	zadanie	pn.	,,Usunięcie	i	unieszkodliwienie	wyrobów	
zawierających	azbest	z	terenu	Gminy	Brzostek	-	etap	czwarty’’	w	ramach	programu	priorytetowego	,,Gospoda-
rowanie	odpadami	innymi	niż	komunalne,	Część	II	–	Usuwanie	wyrobów	zawierających	azbest’’	ogłoszonego	
przez	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Rzeszowie.	Unieszkodliwiono	53,22	
tony	(zdemontowano	3812	m2)	wyrobów	zawierających	azbest	z	terenu	Gminy	Brzostek.	Dofinansowanie	tego	
zadania	ze	strony	Narodowego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	wynosi	5442,8	zł	ze	strony	
Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Rzeszowie	3809,96	zł,	a	ze	strony	Gminy	
Brzostek	11	089,07	zł.

Wz. Burmistrza
mgr Jan Łazowski

Zastępca Burmistrza

WOJEWÓDZKI	FUNDUSZ	OCHRONY	
ŚRODOWISKA	I	GOSPODARKI	WODNEJ GMINA	BRZOSTEK	

Działając na podstawie Uchwały XXXI/244/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 444/2 położonej w Przeczycy, stanowiącej własność Gminy 
Brzostek ogłaszam : 
 z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu następująca nieruchomość: 
działka zabudowana budynkiem gospodarczym i magazynem podręcznym, położona w Przeczycy oznaczona numerem ewidencyjnym 
444/2 o pow. 0,5082 ha (5082 m 2), objęta KW NR RZ1D/00048273/9, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność 
Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. 
Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 444/2 o powierzchni 0,5082 ha, położona w centrum wsi w obrębie zabudowy mieszkaniowej, zagrodo-
wej i obiektów użyteczności publicznej i handlowych. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, gazową wodociągową. Dojazd z drogi powiatowej 
o nawierzchni asfaltowej. 
Obecnie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Brzostek dla obszaru objętego dz. ewid. 444/2 w Przeczycy. 
Według zapisów studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej z dnia 30.08.2012 r. nr XIX/135/2012 to teren oznaczony symbolem 2.MN – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwy-
mi. Działka objęta jest strefą ochrony obiektu zabytkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków jako budynek gospodarczy z II polowy 
XIX wieku wchodzący w skład zespołu dworskiego w Przeczycy. 
Opis budynków :
1. budynek gospodarczy – obiekt zabytkowy, parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony metodą tradycyjną.

Dane techniczne budynku gospodarczego: powierzchnia zabudowy 416,16 m2, powierzchnia użytkowa 334,90 m2, kubatura 1 414,94 m3, 
wysokość pomieszczeń 3,25 m.
Dane konstrukcyjno - materiałowe: fundamenty – betonowe; ściany - cegła ceramiczna, kamień polny; strop- drewniany; dach - drewniana 
konstrukcja pokryta dachówką ceramiczną; posadzki - gładź cementowa, deski; stolarka - drewniana, stalowa; tynki – wapienno-cementowe; 
instalacje – elektryczna; elewacja- tynk cementowy. Budynek w złym stanie technicznym. Poddawany remontom w celu przystosowania 
do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. magazyn podręczny – obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony metodą uprzemysłowioną.
Dane techniczne magazynu podręcznego: powierzchnia zabudowy 15,84 m2, powierzchnia użytkowa 13,50 m2, kubatura 47,52 m3, wyso-
kość budynku 2,75 m.
Dane konstrukcyjno - materiałowe: fundamenty – żelbetonowe; ściany - słupy żelbetowe, elementy prefabrykowane ; stropodach- płyty 
żelbetowe pokryte papą na lepiku ; posadzka - gładź cementowa; stolarka - drewniana, stalowa; tynki – brak; elewacja - brak. Budynek 
w średnim stanie technicznym.

Wartość rynkowa nieruchomości dz. ozn. nr ewid. 444/2 w Przeczycy po remoncie wynosi 321 573,00 zł. Przy ustalaniu ceny nieruchomości 
uwzględniono konieczność remontu kapitalnego budynku zabytkowego, który wynosi 162 097,00 zł. Wartość rynkowa aktualnego stanu zago-
spodarowania działki wynosi 158 476,00 zł ; w tym gruntu 73 013,00 zł.

Lp położenie i tytuł własności Nr działki Powierzchnia (m 2) Wartość rynkowa 
wg wyceny (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł)

Łączna wartość 
brutto (zł)

1 Przeczyca.
KW Nr RZ1D/00048273/9 444/2 5 082 158 476,00 800,00 159 276,00

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 05.10.2015 r. do 27.10.2015 roku.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. 2014 r. 
poz. 518 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu tj. do 17.12.2015 r.
Po upływie w/w terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Opłatę za przeniesienia prawa własności będzie należało wnieść przed zawarciem aktu notarialnego.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel. 146 803 005.
Brzostek, dnia 05.10.2015r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.



27WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 10/2015

Działając zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 2014 r. poz.518 z późn. 
zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
i rokowań na zbywanie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) 
Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi: 111/1, 111/2, 112/1 i 112/2 o łącznej powierzchni 1,4064 ha położonych w Brzostku w obrębie 
terenów rekreacyjno-sportowych i zabudowy usługowej. Teren płaski o foremnym kształcie prostokąta, położony przy 
skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomości położone około 1 km 
od centrum miasta i drogi krajowej nr 73. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, gazową, wodociągową. 
Działki nie są objęte planem zagospodarowania gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 
30.08.2012 r. w/w działki objęte są zapisem 1.PU. – teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów.
Przeznaczenie podstawowe: realizacja nowych inwestycji w oparciu o czyste i bezpieczne dla środowiska technologie, charak-
teryzujące się niską energochłonnością, wodochłonnością oraz wytwarzaniem małej ilości odpadów.
Przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza się zabudowę usługową, obiekty administracyjno-socjalne zabudowę mieszkaniową 
związaną z prowadzoną działalnością produkcyjną, urządzenia infrastruktury technicznej .

Położenie Nr	działki Pow.	(	m2) Nr KW Opis	
nieruchomości

Przeznaczenie	 
w	studium

Cena	wywoławcza	
netto(zł) Wadium	(zł)

Brzostek

111/1
111/2
112/1
112/2

Razem:

6 417
216

6 950
481

14 064

RZ1D/00038565/0

RZ1D/00079204/1 

teren płaski o fo-
remnym kształcie 

prostokąta, położo-
ny przy skrzyżowa-
niu drogi powiato-

wej i gminnej

teren zabudowy 
produkcyjnej, usłu-

gowej, składów 
i magazynów.

390 414,00 40 000,00

Do ceny osiągniętej w licytacji doliczony zostanie 23% podatek VAT.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 13 LISTOPADA 
2015 r. O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 40000,00 zł (czterdzieści tysięcy 
złotych) w formie pieniądza, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 
0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 09.11.2015 r. wadium 
znajdowało się na rachunku bankowym. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym zwraca się 
niezwłocznie po zakończonym przetargu. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, 
w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, 
wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Uwaga: nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina nie bierze odpowie-
dzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem 
nabywcy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr 146 803 005 oraz 
na stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ .
Brzostek, dnia 02.09.2015 r.

BURMISTRZ BRZOSTKU OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Brzostku 
z dnia 30.09.2015 r.

  Burmistrz Brzostku informuje, że przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie kosztów związanych z usunięciem i unie-
szkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzostek. Wobec powyższego osoby fizyczne, 
będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek, planujące w 2016 roku usunięcie 
wyrobów zawierających azbest, mogą do dnia 15 grudnia 2015 r. składać do Urzędu Miejskiego w Brzostku, 
ul. Rynek 1 biuro nr 8 wnioski o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
Wzory druków można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1, biuro nr 8 oraz 
pobrać ze strony internetowej Urzędu bipbrzostek.mserwer.pl
Złożenie przedmiotowego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania na usuniecie oraz 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest gdyż uzależnione jest to od przyznania Gminie Brzostek 
środków na ten cel. 

BURMISTRZ
Wojciech Staniszewski
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Cennik TAXI:
Opłata startowa 7 zł (do 1 km)

Za każdy następny kilometr 2,50 zł

Możliwość przewozu do 6 osób

tel. 519 308 330
ZAPRASZAMY
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UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo-
wiada. Publikując materiał nadesłany 
redakcja nie bierze odpowiedzialności 
za treść, która może być sprzeczna 
z naszymi poglądami. Korespondencji 
i materiałów nie zamawianych nie 
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WAŻNA INFORMACJA
Adres: wiadomosci@konto.pl jest nieaktualny. Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.

Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 października na adres: wiadomosci@brzostek.pl

Zapraszamy również do nowo otwartej stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU
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Reklama -„Konstruktor” usługi projektowo - budowlane



32 WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 10/2015



33WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 10/2015



34 WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 10/2015

Znajdź mnie na Facebooku: www.facebook.com/wojcikdosejmu
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SPORT W OBIEKTYWIE

I Grand Prix Podkarpacia w tenisie stołowym

Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

Co to za gatunek?

Zagadka przyrodnicza Fot. Paulina Baran

Fot. Paweł Batycki



Kącik fotograficzny
Masz aparat? Robisz zdjęcia? Pochwal 

się nimi. Prześlij je wraz z imieniem 
i nazwiskiem oraz miejscem zamieszka-
nia na adres: wiadomosci@brzostek.pl. 

Przesłanie tych danych oznacza zgodę na 
ich publikację w „Wiadomościach Brzoste-
ckich” w podpisie pod zdjęciem. U.K.

Fot. Iwona Ludziak z Chorzowa

Fot. Adam Boroń z Kleci Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Tomasz Lipka z Krakowa Fot. Katarzyna Żydek z Brzostku

Fot. Katarzyna Zięba z Brzostku Fot. Rafał Kania z Kamienicy Dolnej Fot. Weronika Rola ze Skurowej

Jesień w ogrodzie Stanisława Zatorskiego z Brzostku


