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BUDŻET GMINY BRZOSTEK NA 2018 ROK UCHWALONY!
Na inwestycje przeznaczymy ponad 17 mln zł!

Rada Miejska w Brzostku podczas obrad 
w dniu 28 grudnia uchwaliła budżet na 

2018 rok. Z prawdziwą satysfakcją informuję 
Państwa, że przeznaczymy w nim na wydatki inwestycyjne kwotę 
ponad 17 mln zł, co jest absolutnym rekordem w naszej historii 
i stanowi efekt pracy trzech ostatnich lat. Udało nam się przygo-
tować dokumentację inwestycyjną i pozyskać środki unijne na 
ich finansowanie w kwocie prawie 10 mln zł. Co zatem będziemy 
realizować w roku 2018?

1. Już na początku stycznia ogłoszony zostanie przetarg na 
budowę II etapu łącznika DK73 - ul. Mysłowskiego, tj. od 
ul. Królowej Jadwigi do Drogi Krajowej nr 73. Łączna war-
tość inwestycji wynosi 1,4 mln zł. W kwocie tej zawierają 
się środki na wykup przejętych już specustawą gruntów, 
koszty robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. 
50% wartości robót budowlanych, tj. 590 tys. zł pochodzić 
będzie z dofinansowania uzyskanego w ramach Narodowego 
Programu Budowy Dróg Lokalnych i Powiatowych.

2. Podobnie jak w roku ubiegłym 1 mln zł przeznaczony zosta-
nie na wykonanie inwestycji na naszych drogach gminnych 
i wewnętrznych. Dziś nie jestem jeszcze w stanie określić, 
które z dróg otrzymają w roku 2018 nawierzchnię bitumiczną, 
gdyż niektóre z nich są jeszcze w fazie regulacji, ale można 
już założyć, że osiągniemy tutaj znaczący postęp. 

3. Na wspólne inwestycje drogowe z Powiatem Dębickim 
zarezerwowana została kwota 1,4 mln zł. Przeznaczamy ją 
na sfinansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Słonecznej 
oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej z Kamienicy 
Górnej do Woli Brzosteckiej. Mam nadzieję, że obietnice 
złożone nam w tej materii przez starostę oraz całą komisję 
infrastruktury zostaną zrealizowane.

4. Rozpoczynamy drugą ważną inwestycję drogową, czyli bu-
dowę drogi gminnej z Nawsia Brzosteckiego przez Warsztaty 
Terapii Zajęciowej do ul. Szkolnej i ul. Mysłowskiego wraz 
z przebudową odcinka drogi ul. Szkolna – ul. Słoneczna. Jest 
to bardzo duża inwestycja, której wykonanie w znacznej części 
przewidujemy na rok 2019. W tym roku planujemy tylko prace 
polegające na skorytowaniu odcinka drogi od posesji pani 
Kolbusz przez dawne grunty plebańskie do skrzyżowania z ul. 
Szkolną. Pozwoli to na uzyskanie przejazdu po nawierzchni 
żwirowej od strony Nawsia do budynku szkoły, poczty i koś-
cioła. Całościowa dokumentacja jest już złożona w Starostwie 
Powiatowym i po uzyskaniu odpowiednich decyzji złożymy 
ją w roku 2018 na dofinansowanie z Narodowego Programu 
Rozbudowy Dróg Lokalnych i Powiatowych.

5. Kolejną dużą inwestycją realizowaną na terenie naszej gminy 
będzie budowa kanalizacji w Bukowej, części Kleci oraz 
w Brzostku (ul. Węgierska, Ostafińskiego, Przedmieście, 
Polna, Szkotnia oraz 11 Listopada) o łącznej wartości 4,3 mln 
zł. Zgodnie z umową powinna się ona zakończyć do końca 
października 2018 roku. Warto jeszcze dodać, że przezna-
czyliśmy kwotę 40 tys. zł na budowę odcinka kanalizacji 
w Brzostku przy ul. Mysłowskiego.

6. Największą inwestycją realizowaną w budżecie 2018 roku 
będą Odnawialne Źródła Energii, czyli popularne solary 
i fotowoltaika. Za ponad 5,1 mln zł zamontujemy na terenie 
naszej gminy urządzenia w około 400 domach. Już w stycz-
niu będzie można się dowiedzieć, kto z Państwa otrzyma 
możliwość zamontowania u siebie solarów lub instalacji 
fotowoltaicznych w układzie około 40% środków własnych 
i około 60% z dofinansowania. Niestety, planowana wcześniej 
proporcja 30/70 została zmieniona przez Urząd Marszałkowski.

7. Kolejne zadanie, jakie znalazło się w budżecie na rok 2018, 

to budowa wodociągu w Woli Brzosteckiej i części Nawsia 
oraz budowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy Górnej. 
Łączna wartość inwestycji, która umożliwi korzystanie 
z niej 330 odbiorcom, to 3,8 mln zł, a jej zakończenie prze-
widywane jest na 15 grudnia 2018 roku. Z uwagi na zmiany 
w regulaminie programu dotacyjnego Inwestorem będzie 
Zakład Gospodarki Komunalnej, który podpisał już stosowną 
umowę o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim oraz 
przeprowadził przygotowane przez Urząd Miejski postępo-
wanie przetargowe.

8. Za prawie 800 tys. zł wykonane zostaną prace termomo-
dernizacyjne w brzosteckiej szkole podstawowej. Po latach 
w końcu kapitalny remont przejdzie instalacja c.o. i kotłownia.

9. W roku 2018 zakończymy realizację projektów finansowanych 
przez LGD Liwocz. Przeprowadzimy z tych środków remont 
domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej za kwotę 110 tys. 
zł, zbudujemy plac rekreacyjny z urządzeniami rekreacyjnymi 
i obiektami małej infrastruktury przy stadionie OSiR na ul. 
Okrągłej w Brzostku za kwotę 170 tys. zł. (zakładana jest 
m.in. przebudowa „historycznych” schodów prowadzących 
z Kamieńca na stadion). Powstaną wreszcie ostatnie place 
zabaw: w Grudnej Górnej i Kamienicy Górnej oraz siłow-
nie zewnętrzne w Siedliskach-Bogusz, Kamienicy Górnej 
i Kamienicy Dolnej.

10. W budżecie znalazły się także środki na udział własny gminy 
w realizacji prac termomodernizacyjnych dla budynków szkół 
w Smarżowej, Kamienicy Dolnej i dawnej szkoły w Skurowej 
w kwocie 75 tys. zł. Ich realizacja jest jednak obwarowana 
uruchomieniem odpowiednich programów unijnych, do 
których będziemy aplikować.

11. Zapisaliśmy także w budżecie szereg drobnych inwestycji. 
Będzie zatem remontowany dach na Szkole Podstawowej 
w Januszkowicach, pojawią się w końcu „witacze” przy 
drodze krajowej informujące o wjeździe na teren Gminy 
Brzostek czy montaże piłkochwytów oraz słupków i siatek 
ochronnych na boiskach w Brzostku i Siedliskach-Bogusz.

Drodzy Mieszkańcy! Zarysowałem tutaj tylko te najważniejsze 
i największe zadania budżetowe. Jestem pewien, że w trakcie roku 
2018 pojawią się zapewne jeszcze inne możliwości pozyskania 
środków na realizację zadań, które dzisiaj leżą poza naszymi 
możliwościami finansowymi. Chcę podziękować radnym, którzy 
zagłosowali za przyjęciem tego budżetu, wykazując zrozumienie 
dla potrzeb miasta, gminy i wszystkich mieszkańców. Dziękuję: 
Grażynie Cabaj, Ryszardowi Chajcowi, Jerzemu Kmiecikowi, 
Alfredowi Nawracajowi, Annie Nowickiej, Zofii Roś, Danielowi 
Wójcikowi i Krystynie Wójtowicz. Dziękuję także Janowi Sarne-
ckiemu za wsparcie w odrzuceniu propozycji zmian w budżecie, 
jakie zostały zgłoszone w trakcie ostatniej sesji. Całej Radzie 
Miejskiej w Brzostku na ręce przewodniczącego Mateusza Do-
maradzkiego składam podziękowania za wspólną pracę, życząc 
jednocześnie pomyślności w Nowym Roku. Dziękuję także 
pracownikom Urzędu Miejskiego za profesjonalizm, zaangażo-
wanie i kreatywność. Na koniec kieruję serdeczne podziękowania 
do moich najbliższych współpracowników - zastępcy Adama 
Kostrząba i radnego Daniela Wójcika. Panowie, współpraca 
z Wami w ostatnim roku była prawdziwą przyjemnością. Wasz 
profesjonalizm, wiedza, kompetencja, zaangażowanie i wrodzone 
zdolności pozwalają nam dzisiaj realizować tak wyjątkowy budżet. 
A zilustrować najlepiej można to na liczbach: budżet inwestycyjny 
Miasta Jasła… 13 mln zł. Dziękuję Wam bardzo!

Burmistrz Brzostku 
Wojciech Staniszewski
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26. FINAŁ WOŚP w Brzostku
13.01. (sobota) od godz. 9.00
- Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej 

3. Zimowy Halowy Turniej w Futsal 2018

14.01. (niedziela) 
- Rynek – kwesta wolontariuszy od godz. 8.00
- Hala Sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej od godz. 9.00 – 13.00
3. Zimowy Halowy Turniej w Futsal 2018

Dom Kultury w Brzostku od godz. 15.00
- blok imprez kulturalno-rozrywkowych przygotowany przez 

przedszkolaków i uczniów szkół z terenu gminy Brzostek
- licytacje
- pokazy prowadzone przez strażaków z OSP w Brzostku

Rynek w Brzostku godz. 20.00
- „Światełko do nieba”

Z prac Rady Miejskiej
Najważniejszym tematem XXXVII sesji było uchwalenie 

budżetu Gminy Brzostek na 2018 rok. Projekt budżetu 
uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie oraz pozytywną opinię Komisji Budżetowej Rady 
Miejskiej. Przyjęty budżet na 2018 rok zakłada: dochody na 
kwotę 64.802.942 zł, wydatki na kwotę 68.802.942 zł, planowany 
deficyt na kwotę 4.000.000 zł oraz przychody budżetu w kwocie 
7.800.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.800.000 zł. Na 
wydatki majątkowe (inwestycyjne) w budżecie na 2018 rok za-
planowano środki w wysokości 16.565.485 zł, co stanowi 24% 
planowanego budżetu. W kolejnym punkcie obrad uchwalono 
wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek obejmującą lata 
2018 – 2022. Przyjęte zmiany w budżecie gminy na 2017 r. miały 
charakter porządkowy, urealniający faktyczne dochody i wydatki 
poniesione w 2017 roku. W dalszej części obrad Rada Miejska 

przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Brzostku i objęcie udziałów oraz uchwałę w sprawie 
wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Brzostku w formie składników majątkowych (sieci wodo-
ciągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, działek 
przeznaczonych pod budowę oczyszczalni i hydroforni oraz 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa 
sieci wodociągowej w Woli Brzosteckiej”) na łączną wartość 
349.056 zł. Kolejno przyjęte uchwały dotyczyły ustalenia wy-
sokości i zasad, na jakich przewodniczącym organów jednostek 
pomocniczych przysługuje dieta oraz przyjęcia darowizny działki 
położonej w Przeczycy celem połączenia dróg gminnych. Radni 
zatwierdzili plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok oraz 
plany pracy Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady.
Treść podjętych uchwał prezentowana jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Opracowała E. Sz.

26. Finał WOŚP
Tak niedawno odbywał się jubileuszowy 

25. finał WOŚP, a już niebawem 
przed nami kolejny 26. Finał, który odbędzie 
się 14 stycznia 2018 r. Tym razem orkiestra 
zagra pod hasłem „Dla wyrównania szans 
w leczeniu noworodków”. Po raz drugi w Finał 
WOŚP włączył się Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Brzostku, który już w sobotę o godz. 9.00 
Hali Sportowej im Agaty Mróz-Olszewskiej 
organizuje „3. Zimowy Halowy Turniej w Fut-
sal”. Natomiast w niedzielę od godziny 8.00 
wolontariusze rozpoczną zbiórkę do puszek, 
od godz. 9.00 ponownie zapraszamy na halę, 
a od godz. 15.00 w domu kultury rozpocznie 
się blok imprez kulturalno-rozrywkowych 
przygotowany przez przedszkolaków i uczniów 
szkół z terenu gminy Brzostek, licytacje oraz 
pokazy prowadzone przez strażaków OSP 
w Brzostku. I tradycyjnie o 20.00 rozbłyśnie 
„Światełko do nieba”

J.Z.
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Z ŻYCZENIAMI NOWOROCZNYMI
Nowy rok dziś niesie wiele życzeń w darze. 
Wyjdź mu dumnie naprzeciw, a wszystko pokaże. 
Ma dla Ciebie miłość, szczęście i szacunek,
A szczery uśmiech – na wszystko ratunek.
Niech każdy jego dzień nowy i świeży
Będzie bardzo radosny i powoli bieży.
Ciesz się każdą chwilą i tańcz dziś wesoło, 
A zdrowie i miłość zakwitną wokoło

z okazji Nowego Roku 2018 r. życzy załoga Ośrodka Zdrowia w Brzostku i Ośrodka Zdrowia 
w Smarżowej

Składamy wszystkim Pacjentom serdeczne podziękowanie za wybranie naszej placówki i ob-
darzenie jej najwyższym zaufaniem w zachowaniu zdrowia.

Zapraszamy, oferując nadal wysoki standard udzielania świadczeń medycznych, choć w starym 
budynku, ale z wykwalifikowaną kadrą, która zdobywała doświadczenie zawodowe w specja-
listycznych placówkach medycznych. 

Lokalizacja gabinetów na parterze zapewnia łatwy dostęp dla osób starszych i niepełnospraw-
nych z możliwością podjazdu pod „same drzwi”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, w Ośrodku od 4 lat prowadzimy rejestrację 
terminową do lekarzy naszej placówki, udzielamy świadczeń lekarsko-pielęgniarskich w sobo-
ty oraz pielęgniarskich w niedziele, zapewniamy dostępność w trybie pilnym do badań USG 
i spirometrii na miejscu w ośrodku w Brzostku, współpracujemy z podwykonawcami w za-
kresie badań diagnostycznych w Jaśle, w Dębicy i w Rzeszowie oraz gabinetami rehabilitacji 
w Brzostku, Smarżowej, Jodłowej i Kołaczycach. 

Umożliwiamy na miejscu dostęp do lekarzy specjalistów: ginekolog, kardiolog, neurolog 
dziecięcy, zakaźnik, psychiatra oraz współpracujemy z psychologiem. 

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia nie pozostajemy tylko na komplek-
sowej podstawowej opiece zdrowotnej lekarza, pielęgniarki i położnej, ale zapewniamy opiekę 
zdrowotną w placówkach oświatowych naszej gminy. W trosce o zdrowy uśmiech oferujemy 
opiekę stomatologiczną dla dorosłych i dzieci, a dla przewlekle chorych długoterminową pie-
lęgniarską opiekę domową. Prowadzimy liczne akcje profilaktyczne zapewniające wczesną 
wykrywalność przewlekłych chorób.

Dziękujemy i zapraszamy do dalszego korzystania z naszych usług.

Pracownicy Ośrodków Zdrowia w Brzostku i w Smarżowej 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku zaprasza 16 stycznia 
2018 r. w godz. od 10:00 do 12:00 na bezpłatne spotkanie 
z dietetykiem i 13 stycznia 2018 w godz. od 10:00 do 12:00 
z optykiem, badanie ostrości wzroku.

Kontakt
Rejestracja  14/6830-472 lub  14/6805-082
Gabinet zabiegowy 14/6830-844  lub  14/6805-082
Gabinet pielęgniarek środowiskowych  14/6805-084
Rejestracja Poradnia K  14/6805-089
Stomatologia lek. dent. M. Gibes 14/6805-087
Stomatologia lek. dent. W. Szybist, J. Sucheta, Ł. Zając  14/6805-088
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Pomagajmy chorym dzieciom!
„Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, 

ale przez to, czym dzieli się z innymi”. 
(Św. Jan Paweł II)

14 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Siedliskach-Bogusz 
odbył się zgodnie z wieloletnią tradycją, kolejny już koncert 

charytatywny pod hasłem: „Pomagamy chorym dzieciom’’ orga-
nizowany przez Szkolne Koło Wolontariatu. Koncert rozpoczęła 
część artystyczna w wykonaniu uczniów, którzy popisywali się 
swoimi talentami muzycznymi i tanecznymi. Perfekcyjnie wy-
konywali przygotowane układy do wybranych utworów, śpiewali 
wzruszające piosenki w różnych językach oraz piękne polskie 
kolędy. Wystąpił także ze swoim repertuarem szkolny zespół 
muzyczny, który umilał wszystkim wspólnie spędzony, wyjątkowy 
grudniowy wieczór. Kolejnym punktem programu była licytacja 
pozyskanych od sponsorów żywych choinek, tortów, dekoracji 
świątecznych i gadżetów sportowych. W czasie koncertu trwał 
kiermasz ozdób świątecznych oraz słodkości przygotowanych przez 
uczniów i rodziców. W imprezie licznie uczestniczyli mieszkańcy 
okolicznych miejscowości wraz ze swoimi dziećmi, dyrekcja, 
nauczyciele i pracownicy szkoły. Szczególne zainteresowanie 
zgromadzonych przyciągnęły licytacje, które prowadzili człon-

kowie Szkolnego Koła 
Wolontariatu. Licyta-
cji towarzyszyły duże 
emocje i wesołe nastroje 
wszystkich obecnych, 
którzy z ciekawością 
przyglądali się „poje-
dynkom” uczestników 
licytacji podbijających 
cenę. Dobroczyńcy nie 
żałowani środków pie-
niężnych, aby wesprzeć 
tę szczytną akcję chary-
tatywną. Wszystkie ofia-
rowane przez sponsorów 
dary zostały sprzedane. 
W sumie zebrano ponad 
5 tysięcy złotych. 

Dochód z koncertu 
przeznaczony będzie na 
leczenie i rehabilitację 
chorych dzieci z naszego 
regionu. Dzięki temu 

przedsięwzięciu może uda się przywrócić uśmiech małych pa-
cjentów i ułatwić im codzienne trudne życie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania zarówno 
sponsorom, jak też wszystkim uczestnikom koncertu za hojność, 
zrozumienie i okazane serce, bo jak pisał Julian Tuwim: „Dwa 
szczęścia są na świecie: jedno małe – być szczęśliwym, drugie 
wielkie – uszczęśliwiać innych’’. 

Sponsorzy: Renata i Zbigniew Golcowie, Renata Kafel, Nad-
leśnictwo Dębica, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Wspierania 
Edukacji w Szkole Podstawowej w Siedliskach-Bogusz, Gazetka 
szkolna „Gimdziupla” oraz pozostali darczyńcy, których życzeniem 
było zachować anonimowość.

Szkolne Koło Wolontariatu

Św. Mikołaj 
rozdał prezenty 
6 grudnia 2017 r. wszystkie dzieci 

w Szkole Podstawowej w Prze-
czycy niecierpliwie czekały na 
wyjątkowego gościa – Święte-
go Mikołaja. I tym razem Święty 
nie zawiódł. Przybył w otoczeniu 
aniołków i… diabełka. Dostojny 
gość został bardzo entuzjastycznie 
przywitany przez dzieci i młodzież. 
Po wspólnym, serdecznym powita-
niu Św. Mikołaj z przyboczną świtą 
udał się na spotkanie z uczniami 
poszczególnych klas, aby wręczyć 
prezenty tym, którzy byli grzeczni. 
Tego dnia, pełnego pozytywnych 
emocji, nie da się zapomnieć.

B. N.

Fot. Agata Rachowicz
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Tropem niezwykłych…
„Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
Wiszących nad latarniami?...
… Twe oczy jak piękne świece,
A w sercu źródło płomienia.
Więc ja chciałbym twoje serce
ocalić od zapomnienia.”

Konstanty Ildefons Gałczyński: „Pieśni”

I znowu przyszedł Nowy 2018 Rok. Wszedł 
własnym, odważnym krokiem, uderzył 

dwanaście głośnych dźwięków zegara 
i dalej idzie swym rytmicznym, w tym 
samym tempie, marszem. Zegar ciągle 
tyka, a człowieka ogarnia zaduma. Zatapia 
się w romantycznym przeżywaniu marzeń 
o tym, co będzie, co go spotka 
w tym Nowym Roku, jakich 
ciekawych ludzi odkryje… 
Chwila zadumy przeradza się 
w nostalgię za tym, co było 
miłe i niezwykłe w ubiegłym 
roku. Przed oczyma przesu-
wają się ciepłe sercu postacie, 
których już z nami nie ma, 
a do oczu cisną się łzy i myśli 
kołują wokół wydarzeń zwią-
zanych z nimi. Ileż to nie-
zwykłych, niepowtarzalnych 
chwil przeżyliśmy razem. Ile 
serca i czasu włożyli w nasze 
wychowanie, ile pracy kosz-
towało ich nasze stawanie się 
dorosłymi, ile nocy trzymali 
nas za rękę, kiedy gorączkowaliśmy i cier-
pieli na choroby dziecięce, ile potu starli 
z naszego czoła i ile godzin nie przespali 
przez nasze lekkomyślne postępowanie. 
Dziś, kiedy ich brakuje, wiemy, że byli 
niezwykłymi ludźmi i szli drogą trudną, 
usłaną grudami. Nie zawsze umieliśmy im 
towarzyszyć w tym trudzie, a dziś możemy 
tylko westchnąć: „O dobre czyny mojego 
ludzkiego serca modlę się do 
Ciebie Panie…”.

Ta Noworoczna Noc jest 
jakaś niepowtarzalna… Na 
niebie świeci księżyc, który 
jest coraz mocniej przykry-
wany przez chmury. Gdzieś 
w dali błyszczą gwiazdy, 
jakby trochę „mrugały” 
i wróżyły, że będzie to 
dobry rok. Z nieba lecą płatki 
śniegu, które kręcą się, to 
znowu podnoszą, aż wreszcie 
spadają na ziemię, tworząc 
niezwykle ciepły kożuszek, 
który okrywa całą przestrzeń. 
Patrzę na nasz brzostecki 
rynek i jestem oczarowana 
jego pięknem. Przy kapliczce świeci duża 
Gwiazda Betlejemska, która swoimi pro-
mykami prowadzi do Szopki. A ta uboga, 
jakby prawdziwa z czasów Narodzenia 
Pańskiego. Wokół niej zwierzęta, w środku 
żłobek, w którym leży Boże Dziecię, przy 
Nim Matka i opiekun św. Józef. W dali 
stoją błyszczące kolorowymi światełkami 
ustrojone świerki. Są na nich migające i ja-

rzące się światełka - niebieskie, czerwone, 
zielone, żółte - które świecą z przerwami, 
jakby chciały wołać przechodnia: „Stań 
i popatrz, pochyl się przed Panem Świata 
– dziś maleńkim Dzieciątkiem – a za chwilę 
Bogiem Człowiekiem, który oddał swe życie 
za ludzi…”.

W dali za szopką stoją kolorowe, duże 
bombki oświetlone przepięknymi światłami. 
Wszystko to miga i mruga, czyniąc prze-
strzeń coraz to bardziej bajkową… Pięknie 
tutaj na naszym brzosteckim rynku, nawet 
ładniej niż w Nowym Jorku było - bo tutaj 
jest swojsko, tutaj jest domowo, tutaj jest 
rodzinnie. Myśli noworoczne uciekają do 
tych, których już nie ma, którzy szli nie-
zwykłą drogą - trudną i bolesną - ale zawsze 
dochodzili do celu. Uciekają też do rodziny 
i znajomych, którzy wyjechali w dalekie 
strony w poszukiwaniu lepszego życia. A ja 

próbuję przypomnieć sobie postacie ludzi 
idących niezwykłą drogą. Tych, których 
już dzisiaj nie ma.

Znałam małżeństwo, które mieszkało 
w ładnym, bardzo małym drewnianym 
domku z gankiem, w którym stały doniczki 
z pelargonią i krakowiakami. W oknach 
były zgrabnie obrobione firanki i z ganku 
wchodziło się do dużej kuchni, w której stał 

okazały piec chlebowy z płytą kuchenną. 
Nad tą płytą była bradrura, a obok stała 
susznia, na której wygrzewały się dzieci. Na 
środku kuchni był duży, okazały stół, a wo-
kół niego taborety i sporej wielkości ława. 
Na ścianie wisiały garnuszki, na półeczce 
stały miseczki gliniane, a w dolnej szafie 
poukładane były gliniane garnki, dzbanki 
i patelnie. W kącie stało duże łóżko i ława 

zwana ślubankiem, w którym spały dzieci. 
Z tej dużej kuchni przechodziło się przez 
wysoki próg do pokoju skromnie urządzo-
nego. Na łóżku zaś stał stos poduszek – od 
dużej do coraz to mniejszej – a każda z nich 
była gustownie obszyta kolorowymi nićmi 
i miała wyhaftowane poszewki. Łóżko na-
kryte było kolorową kapą, a na stole leżał 
wydziergany własnoręcznie obrus. Obok 
stołu, w rogu, stała szafa robiona sprawną 
ręką gospodarza, z ozdobnymi drzwiami 
i szufladami. Przed domem wykopana była 
głęboka studnia, nad którą zrobiony był 
daszek z zainstalowaną korbą z wałem, na 
którym wisiał łańcuch z małym wiaderkiem. 
Urządzenie do nabierania wody zrobione 
było bardzo starannie, a woda z tej studni 
była - „ho, ho!” - lepsza niż z mineralnych 
źródeł. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
ale ową budowlę zrobił gospodarz wraz 

z gospodynią, który miał tylko 
jedną nogę. Był inwalidą, gdyż 
kończynę stracił we Francji, pra-
cując tam w kopalni. On o jednej 
nodze, ona też ze zniekształconą 
nogą wykonywali prace ciężkie 
i trudne nawet dla zdrowego 
człowieka. To właśnie tacy pro-
ści, niezauważani przez nikogo 
szli przez życie niezwykle trudną 
drogą, a dla nas są wzorem do 
naśladowania. 

A teraz opowiem o kobiecie 
wyrosłej z Ziemi Brzosteckiej. 
Kiedy była małą dziewczynką, 
otoczona była zawsze grupką 
koleżanek i kolegów. Tak jak my 
wszyscy z tamtego czasu boso 

ganiała krowy na wygon, z motyką szła do 
pielenia warzyw i ziemniaków, pomagała 
przy zbiorze plonów, opiekowała się rodzeń-
stwem. Kiedy dorastała, była jedną z naj-
lepszych uczennic w szkole podstawowej 
i średniej. Wyrosła z rodziny wielodzietnej, 
dosyć skromnie żyjącej i wydawałoby się, 
że to zwykła brzostecka dziewczyna, a ona 
szła swoją drogą, pokonując trudności, 

zdobywała sukcesy naukowe, 
najpierw kończąc chemię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, potem pracując 
nad doktoratem w Kanadzie, 
a ponadto była żoną, matką, pra-
cownikiem naukowym i wresz-
cie otrzymała status prorektora 
najstarszej uczelni polskiej. 
Swoim dorobkiem naukowym 
rozsławiła imię Polski po całym 
świecie. Ta niezwykła kobieta, 
nasza rodaczka, może być przy-
kładem, że systematyczną pracą 
można dojść do celu stawianego 
sobie w życiu.

Niezwykłą drogą szły dzieci, 
których rodzice zginęli w wy-

padkach, a one pozostały na łaskę losu 
i dobrych ludzi. Szli też partyzanci skryci 
w okolicznych lasach, pokonując własny 
strach brali udział w likwidowaniu i wy-
pędzaniu wroga z naszej ziemi. Niezwykłą 
drogą, pełną strachu o jutro szli nasi rodacy, 
ukrywając dzieci żydowskie - przecież za to 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 1/20188
Dokończenie ze str. 7

mPotęga w Nawsiu Brzosteckim – zakończenie projektu
Na dzień 13 grudnia zostały zapla-

nowane dwa wydarzenia w rea-
lizowanym projekcie: pierwsze to finał 
konkursu z układania tangramów, drugie 
to przedstawienie rezultatów działań. 

Spotkanie w sali gimnastycznej roz-
poczęło się od prezentacji i omówienia 
realizacji zadań przez poszczególne klasy. 
Jako ostania do realizowania projektu 
przystąpiła klasa V oraz ochotnicy z klasy 
VI. Do ich zadania należało zaprojektować 
przy pomocy programu Geogebra parkiet. 
Następnie, korzystając z szablonów, należa-
ło wyciąć elementy i stworzyć rzeczywiste 
przykłady parkietów. Wykonywanie zadania 

poprzedziła krótka prezentacja dzieł oraz 
postaci M. C. Eschera, holenderskiego 
grafika, który tworzył m.in. formy prze-
strzenne ukazywane w sposób sprzeczny 
z doświadczeniem wzrokowym. Dla zainte-
resowanych ciekawe przykłady pokrywania 
płaszczyzn zostały opi-
sane na stronie szkoły 
www.zsnawsie.hekko.
pl w podsumowaniu 
działań z projektu. 

W drugiej części 
wspomnianego wyżej 
spotkania odbył się 
finał układania tangra-
mów. Tangram jest ła-
migłówką znaną miłoś-
nikom gier logicznych. 
Wymyślono go w Chi-
nach około 3-4 tysięcy 
lat temu, jest to kwadrat pocięty na 7 czę-
ści: 5 trójkątów różnej wielkości, 1 kwa-
drat i 1 równoległobok. Dzięki tym kilku 
częściom można układać tysiące wzorów. 
Przed finałem przeprowadzone były elimi-
nacje klasowe, w których wzięło udział 25 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 

W finale uczestniczyło 
6 uczniów, a zwycięży-
ła uczennica klasy VII 
Gabriela Wójtowicz. 
Konkurs był oglądany 
z zaciekawianiem przez 
pozostałych uczniów. Po 
przeprowadzonym finale 
do rozwiązywania zostali 
zaproszeni chętni ucznio-
wie, a najlepiej poradzi-
ła sobie dwójka z nich: 
Ola Dunajska z klasy 
3 SP i Dawid Raś z klasy 
3 gimnazjum. Co warte 

podkreślenia, jest 
to doskonała zaba-
wa umysłowa dla 
najmłodszych jak 
i najstarszych oraz znakomite oderwanie 
od smartfonów i komputera.

Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni 
m.in. tangramami do układania (wraz ze 
wzorami). Nagrody zostały ufundowane 
dzięki środkom uzyskanym w ramach pro-
gramu grantowego mPotęga, który dofinan-
sowuje „Fundacja mBanku”. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do realizacji grantu, 
dziękuję za pomoc. Zapewne w jednej 
z najbliższych edycji grantowej spróbujemy 
napisać nowy wniosek.

Piotr Kawalec

Na zakończenie łamigłówka dla Czytel-
ników „WB”

Do rozpoczęcia wystarczy zwykła kartka 
papieru pocięta jak na wzorze (łatwo go 
znaleźć, wystarczy wpisać w wyszukiwarce 
„tangram jak wyciąć”). Jeśli ktoś chce, 
może spróbować ułożyć jeden ze wzorów 
na sąsiedniej stronie.

mogli stracić życie - pomagali im jednak przetrwać 
czy też uciec z naszego kraju. Niezwykłą drogą szli 
wszyscy nasi Rodacy podczas okupacji, wysiedlenia, 
jak również w czasach pełnych donosów przez „życz-
liwych”. Niezwykłą drogą idą też ci, którzy podejmują 
się trudnych, niebezpiecznych zawodów i ci, którzy 
spełniają swój obowiązek względem ojczyzny nie 
tylko w chwilach próby, ale także w codziennym 
życiu Polaka, mieszkańca Ziemi Brzosteckiej. I tak 
o niezwykłych ludziach można by snuć wiele opo-
wieści. Posłużę się tu myślą Herberta z „Przesłania 
Pana Cogito”: 
(…)
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć 
masz mało czasu trzeba dać świadectwo

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy
(…)
idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek
do grona twoich przodków (…)

I tak u progu Nowego Roku robimy postanowienia, układamy 
plany, wytyczamy sobie drogę i chcielibyśmy myśleć, aby była ona 
niezwykła, naznaczona tropem ludzi czystych i dobrych. Niech 
Nowy Rok będzie spełnieniem naszych marzeń. A o tych, którzy 
idą niezwykłym tropem będziemy pisać w kolejnych numerach.

Zuzanna Rogala



Fot. Paweł Batycki

Fot. Piotr Kawalec i Aleksandra Radelczuk
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JAKIE IMIONA WYBIERAMY?
Imiona ulegają modzie. Co kilka lat inne cieszą się wyjątkową 

popularnością. Najłatwiej zaobserwować to w szkole, gdzie 
w jednej klasie bywa np. kilku Rafałów, Mateuszów, Marcinów, 
Kamilów, Łukaszów, Jakubów, Dawidów czy kilka Paulin, 
Magdalen, Ann, Julii, King, Oliwii, Gabriel. Ostatnio obserwuje 
się dwa trendy – pojawiają się imiona obce, co jest związane 
z zarobkowymi wyjazdami Polaków za granicę, oraz powrót do 
dawnych imion, których przez jakiś czas unikano, jak np. Ignaś, 
Antek, Filip albo Julcia, Wiktoria czy Zosia.
Na stronie internetowej brzosteckiej parafii można znaleźć wykaz 
dzieci ochrzczonych w poszczególnych latach. Przyjrzeliśmy 
się, jakie imiona były najchętniej wybierane w minionym roku 
wśród mieszkańców tej parafii:

IMIONA MĘSKIE W 2017 ROKU

Wybrane 
3-krotnie Wybrane 2-krotnie Wybrane 1 raz

Antoni

Adrian, Aleksander, 
Filip, Hubert, 
Mateusz, Miłosz, 
Nikodem, Oliwier, 
Wiktor, Wojciech, 

Bartłomiej, Dawid, Emil, 
Fabian, Igor, Jakub, 
Julian, Kamil, Ksawery, 
Michał, Natan, Paweł, 
Szymon, Tobiasz, 
Tymoteusz, 

IMIONA ŻEŃSKIE W 2017 ROKU

Wybrane 
4-krotnie

Wybrane 
3-krotnie

Wybrane 
2-krotnie Wybrane 1 raz

Julia Emilia, 
Oliwia

Lena, 
Maja, 
Milena, 
Natalia, 
Zuzanna

Adela, Amelia, Amy, Blanka, 
Emila, Hanna, Helena, 
Jagoda, Klaudia, Lea, Laura, 
Liliana, Kornelia, Martyna, 
Nikola, Paulina, Zofia

Jak widać, upodobania brzosteckich 
parafian nie odbiegają od tendencji 
ogólnopolskich.

Wybierając imię dla dziecka, należy 
zwracać uwagę na to, by pasowało do 

nazwiska oraz by nie wyrządzić córce 
czy synowi krzywdy przez nadanie 

imienia, które może np. budzić nieodpo-
wiednie skojarzenia lub rozśmieszać swoim 

udziwnieniem. Lepiej też nie ulegać modzie, aby 
uniknąć sytuacji, że kiedy zawołamy nasze dziecko po imieniu, 
odwraca się do nas kilkoro innych. Ładnych imion, używanych 
w Polsce od dawna, jest naprawdę dużo – wystarczy zajrzeć do 
kalendarza lub internetu. 

U. Kobak

Bracia finalistami kuratoryjnego konkursu matematycznego

Czworo uczniów Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Brzostku wzięło udział w kon-

kursie matematycznym organizowanym przez 
Kuratorium Oświaty na etapie rejonowym 
w Rzeszowie. Dwóch z nich, Mateusz Ramut 
oraz Michał Ramut, zakwalifikowało się do 
etapu wojewódzkiego. Warto tu wspomnieć, 
że Mateusz to obecnie uczeń klasy drugiej. 
Pozostałym zabrakło bardzo niewiele – 
Kamilowi Piekarczykowi tylko 1 punktu, 
natomiast Emilii Szymańskiej 3 punktów. 

Przed nimi kolejne chwile intensywnej 
pracy, poświęcenia wolnego czasu na rozwią-
zywanie zadań często na poziomie matural-
nym. Kolejny etap odbędzie się na początku 
marca, wtedy zmierzą się z prawie dwustoma 
przeciwnikami z całego województwa.

Trzymamy kciuki!
M. Piekarczyk

PS
Krótko i treściwie o takim sukcesie poinformowała nas Mał-

gorzata Piekarczyk, nauczycielka matematyki w brzosteckim 
gimnazjum, jak zwykle w ogóle nie wspominając o sobie i nie 
dając własnego zdjęcia. Trzeba jej przyznać, że nie pracuje z mło-
dzieżą dla własnej chwały i sławy, ale naprawdę zależy jej, żeby 
uczniowie odkrywali w sobie uzdolnienia matematyczne, rozwijali 

się i osiągali sukcesy. Nauczycielka bardzo stara 
się, by brzosteccy gimnazjaliści mieli takie 
same szanse jak ich rówieśnicy z większych 
miast. Widać efekty tych działań – od wielu lat 
Brzostek zdobywa wysokie lokaty w ogólnopol-
skich, a nawet międzynarodowych konkursach 
matematycznych i logicznych. Jednak wymaga 
to dodatkowej, rzetelnej pracy z młodzieżą – 
są to liczne godziny koła matematycznego, 
tysiące zadań wyszukiwanych specjalnie dla 
wszystkich chętnych. Matematyka na pewno tak 
nie porywa, jak wychowanie fizyczne, dlatego 
trzeba włożyć więcej wysiłku i własnej pasji, by 
zachęcić nastolatków do mozolnego ćwiczenia 
umysłu. Sukcesy osiągane w naukach ścisłych 
czy przyrodniczych, niestety, nie przykuwają aż 
tak uwagi, jak zawody sportowe czy imprezy 
środowiskowe, wokół których można zrobić 
dużo szumu, odpowiednią reklamę i wszyscy 

będą się zachwycać. Jednak powinniśmy bardziej doceniać trud 
uczniów dążących do znaczących osiągnięć w mniej spektakular-
nych przedmiotach, uczących się w zaciszu sal lekcyjnych i domów, 
gdzie nikt tego nie widzi. Dlatego też, Panie Burmistrzu, trzeba 
nagradzać takich nauczycieli, jak Pani Małgorzata Piekarczyk.

U. Kobak

 WZORY TANGRAMÓW DO UKŁADANIA
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JUBILEUSZ 60-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU

W 2018 roku przypada sześćdziesiąta rocznica istnienia naszej szkoły. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku jest bowiem 
kontynuatorem Dwuzimowej Szkoły Rolniczej i Dwuzimowej Szkoły Rolniczo-Gospodarczej, które powstały w Brzostku 

w 1958 roku. Dzięki pracy i zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i pracowników oraz wsparciu władz ta mała 
placówka rozrosła się do rozmiarów dzisiejszego zespołu skupiającego różne rodzaje szkół.

Pamiętając o trudzie włożonym w kształtowanie historii i tradycji szkoły oraz chcąc przypomnieć i uszanować Wszystkich, 
których los związał z naszą placówką, staramy się nadać obchodom 60. rocznicy jak najwyższą rangę. 15 września 2017 r. decy-
zją Dyrektora i Rady Pedagogicznej został powołany Komitet Obchodów 60-lecia Szkoły. Kulminacyjnym ich punktem będzie 
uroczystość zaplanowana na 6 października 2018 roku, której program zamieszczamy poniżej.

Zależy nam, aby w Jubileuszu wraz z obecną społecznością szkolną wzięło udział jak najwięcej Absolwentów. Dlatego prosimy 
o możliwie szerokie rozpowszechnienie tej informacji.

PROGRAM OBCHODÓW
6 października 2018 roku

9.00 - 12.30 – Rejestracja uczestników w budynku szkoły
10.30 - 10.55 – Modlitwa na cmentarzu w Brzostku w intencji zmarłych nauczycieli, uczniów i absolwentów
11.00 - 12.00 – Msza św. w Kościele Parafialnym w Brzostku
12.30 - 14.00 – Uroczysty apel w budynku szkoły 
14.00 - 14.15 – Wspólne zdjęcie 
14.30 - 16.00 – Obiad (dla zaproszonych gości i zgłoszonych absolwentów)
16.00 - 17.45 – Spotkania w klasach, zwiedzanie budynku

18.00 – Bal Absolwentów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Opłata zjazdowa dla absolwentów wynosi 50,00 zł i obejmuje obiad w cenie 40 zł oraz koszt organizacji Gali Jubileuszowej 
w Zespole Szkół. Koszt udziału w Balu Absolwentów dodatkowo wynosi 100,00 zł/osobę. 

3. Zgłoszenia udziału w obchodach Jubileuszowych oraz Balu Absolwentów należy dokonać poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego w wersji papierowej i dostarczenie do sekretariatu szkoły bądź przesłanie na adres szkoły:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
39-230 Brzostek 
z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”
Opłaty zjazdowe należy wnosić do dnia 30.06.2018 r.
Wpłat można dokonać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, numer 
konta: 10 8589 0006 0080 0292 3633 0001
W tytule przelewu należy wpisać: Zjazd, nazwisko (nazwisko panieńskie) i imię, rok ukończenia szkoły.
Szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu Absolwentów zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej szkoły, szkol-
nym profilu facebookowym oraz udzielane telefonicznie pod numerem: 14 6830 321.
Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z JUBILEUSZEM
Październik

• Obchody Święta Szkoły
• Jubileuszowy X Turniej Wiedzy o Szkole i Jej Patronie 
• Dyktando ortograficzne 
• Udział młodzieży w 17. Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana 

Pawła II
Listopad

• Montaż poetycko-muzyczny „Jedna jest Polska jak jeden 
Bóg w niebie” prezentowany społeczności szkolnej i lokalnej

• Konkurs „CZY ZNASZ SWÓJ REGION?” 
• Konkurs cukierniczy 

Grudzień
• Konkurs kulinarny „Najciekawsze menu” 

Styczeń
• Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły

Luty
• Powiatowy konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Marzec
• Konferencja i konkurs „Z nurtem Wisłoki. Poznajmy się” 

• Prezentacja makiety Szkoły 
• Spektakl „Inka” w wykonaniu uczniów 
• Konkurs o uzależnieniach 
• Konkurs cukierniczy (malowanie pisanek) 

Kwiecień
• Biały Marsz 
• Konkurs informatyczny z gier komputerowych 
• Dzień Otwarty Szkoły 
• Konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie kucharz” 

Maj
• FISHMOB - uczniowie ZS im. Jana Pawła II tańczą dla 

swojego Patrona
Wrzesień

• Konkurs Piosenki Religijnej 
Październik 

• Pielgrzymka nauczycieli i pracowników do Rzymu 
• Udział młodzieży w 18. Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana 

Pawła II
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 
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OSP Grudna Górna
Po świąteczno-noworocznej przerwie wracamy do naszego 

strażackiego cyklu. W styczniowym numerze przedsta-
wiamy naszym Czytelnikom garść faktów dotyczących jednostki 
OSP Grudna Górna.

Ochotnicza Straż Pożarna w Grudnej Górnej została powo-
łana do życia 12 maja 1948 roku. Założycielami jednostki byli 
Michał Synowiecki, który pełnił wówczas funkcję komendanta 
OSP w Siedliskach-Bogusz oraz sołtys wsi Grudna Górna Antoni 
Nowak, którego wybrano na pierwszego prezesa. Oprócz niego 
w skład zarządu weszli komendant Piotr Wiśniowski oraz skarb-
nik Mieczysław Żurowski. Podstawowym sprzętem gaśniczym 
jednostki, która na początku liczyła 12 druhów, była sikawka 
na wozie konnym przekazana przez OSP Siedliska-Bogusz. Ten 
stan istniał aż do roku 1952, kiedy strażacy z Grudnej Górnej 
otrzymali pompę M-200, która niezawodnie spisywała się przez 
kolejne kilkanaście lat.

Oprócz udziału w akcjach gaśniczych strażacy pełnili funkcję 
animatorów życia społecznego i kulturalnego. Dzięki organizowa-
nym licznym imprezom, zabawom tanecznym i innym systema-
tycznie poprawiała się sytuacja finansowa jednostki. Pozwoliło to 
w 1958 roku, przy wsparciu sołtysa Eugeniusza Kiecy, na zakup 
działki pod budowę własnej remizy. Strażacy uporządkowali plac 
i dbali o niego, pełnił on funkcję boiska piłkarskiego i czekał, 
aż uda się pozyskać odpowiednie środki na budowę strażnicy. 
Pierwszy ekwipunek gromadzili druhowie w prywatnej szopie 
u gospodarza Wojciecha Kaczki, następnie w budynku gospo-
darczym przy szkole podstawowej, a kiedy w Grudnej Górnej 
wybudowano nową szkołę, dyrektor Bolesław Wójtowicz wyraził 
zgodę na umieszczenie sprzętu w jej suterenach. W poprzednim 
budynku, również przy udziale stra-
żaków, powstał Klub Rolnika i tam 
lub w salach lekcyjnych odbywały się 
strażackie zebrania. Po kilku latach sute-
reny zostały wykorzystane na kotłownię 
i wyposażenie strażackie przeniesiono do 
prywatnego garażu Franciszka Wójtowi-
cza - sołtysa wsi. Mimo tych trudności 
sprzęt pozostawał zawsze w pełnej 
gotowości, a stanowiła go w tym czasie 
m.in. motopompa M-400, którą wraz 
z pierwszymi mundurami druhowie po-
zyskali w 1960 roku. W 1979 roku sprzęt 
uzupełniła przekazana po generalnym 
remoncie motopompa M-800 z Siedlisk-
-Bogusz, a w 1984 do jednostki trafiła 
druga motopompa tego samego typu.

Po wielu staraniach i zabiegach 
15 maja 1981 roku rozpoczęły się pra-
ce ziemne pod budowę remizy. Był 
to efekt uchwały podjętej na walnym 
zebraniu w lutym 1978 roku. Inten-
sywnie gromadzono środki finansowe 
i materiały budowlane. Dzięki przychyl-
ności dyrektora Bolesława Wójtowicza 
i gminnego dyrektora oświaty Eugenii 
Grzesiakowskiej, znaczną ich część 
pozyskano z rozbiórki starej szkoły. 
Budynek zaprojektował i przygoto-
wał dokumentację mieszkaniec Grudnej Górnej inż. Stanisław 
Wierzbicki. Po wielu trudnościach i staraniach 18 grudnia 1985 
roku odbył się odbiór techniczny strażnicy, która składała się 
z garażu, świetlicy, szatni, kuchni, biblioteki, magazynu, toalety 
i części przeznaczonej na sklep. W tym samym roku komenda 
wojewódzka Straży Pożarnej w Tarnowie przekazała druhom 
z Grudnej Górnej pierwszy w historii pojazd. Nowy żuk stanął 
w garażu po raz pierwszy 12 lutego 1986 roku i służy do dnia 
dzisiejszego. 

Ważnym wydarzeniem w historii OSP Grudna Górna było 
nadanie jednostce sztandaru. Dzięki środkom własnym, pomocy 
Polonii Amerykańskiej i ks. kanonika Mariana Czecha 23 lutego 
1992 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru. 

Kolejną doniosłą uroczystością stało się obchodzone 28 czerwca 
1998 roku 50-lecie OSP w Grudnej Górnej. Była to okazja do 
udekorowania sztandaru srebrnym medalem „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”. Złoty Znak Związku otrzymał Franciszek Wójtowicz, 
a złotymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano: 
Piotra Wiśniowskiego, Mieczysława Żurowskiego i Stanisława 
Pietruchę. W 2002 roku rozpoczęto rozbudowę remizy o garaż 
i salę konferencyjną. 

We wrześniu 2007 roku na wyposażeniu jednostki znalazł się 
beczkowóz star-29. Po trzech latach wysłużony pojazd został 
zastąpiony średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym marki 
Iveco. Stan wyposażenia uzupełniają obecnie motopompa M-800, 
pompa szlamowa, agregat prądotwórczy, pilarka spalinowa, kom-
presor, drabiny i inny sprzęt podręczny, o którego pozyskiwanie 
nieustannie zabiegają strażacy.

W ciągu wielu lat działalności strażacy z Grudnej Górnej uczest-
niczyli w wielu akcjach gaśniczych w swojej miejscowości, jak 
chociażby pożary budynków gospodarczo-inwentarskich w 2003 
i 2013 roku, pożar stodoły od uderzenia pioruna w 2004 roku 
i wiele innych. Często też walczyli z żywiołem wody. Tak było 
w 1999 roku po oberwaniu chmury w Grudnej Górnej, w 2006 
w rejonie Brzostku oraz 2009 i 2010 na terenie całej gminy. 

Druhowie z Grudnej Górnej uczestniczą z dużym zaangażowa-
niem w uroczystościach gminnych, patriotycznych i religijnych, 
uświetniając ich przebieg. Pracowali jako służba porządkowa 
podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II w 1999 roku w Starym 
Sączu, 21 sierpnia 2001 roku przeżywali razem z parafianami pe-
regrynację kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Co roku 
pełnią wartę przy Grobie Bożym, uczestniczą w procesji Bożego 
Ciała, pielgrzymują ze służbami mundurowymi do Przeczycy. 
W swojej remizie organizują dni otwarte dla dzieci, różnorodne 
imprezy dla lokalnej społeczności.

Swoją sprawność i gotowość prezentują nie tylko podczas 
działań ratowniczych, ale także podczas w czasie gminnych za-
wodów sportowo-pożarniczych. W ostatnich latach największe 
sukcesy odnosili, zajmując I miejsce w 2014 (po czym z dobrym 
rezultatem reprezentowali naszą gminę na zawodach powiatowych) 
roku i III miejsce w 2017. Aktualny skład jednostki tworzy ponad 
30 czynnych członków jednostki oraz wspierający ich swoim 
doświadczeniem seniorzy. W najbliższym czasie wyzwaniem 
dla druhów z Grudnej Górnej będzie wymiana wysłużonego już, 
ponadtrzydziestoletniego, żuka na nowszy, sprawny i spełniający 
wymagania pojazd. Życzymy im powodzenia w tych staraniach.

Daniel Wójcik

Siedzą od lewej: Józef Kuczek, Piotr Wiśniowski, Eugeniusz Żurowski, ks. Marian Czech, 
Stanisław Tomaszewski, Stanisław Pietrucha, Józef Żurowski; stoją w pierwszym rzędzie 

od lewej: Mariusz Drozd, Stanisław Kuczek, Stanisław Drozd, Jan Sobczyk, Jerzy Świstak, 
Kazimierz Żurowski, Piotr Wołowiec, Marcin Żurowski, Andrzej Andreasik, Adam Pietrucha, 
w drugim rzędzie stoją od lewej: Andrzej Misielak, Piotr Żurowski, Damian Żurowski, Dawid 

Smagacz, Józef Zieliński, Karol Pocica
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Anita Shreve „Ciężar wody”
Fotografka Jean James podąża tropem zagad-

kowej zbrodni sprzed lat. W odkryciu prawdy 
pomagają jej odnalezione zapiski kobiety, która 
uszła owej tragicznej nocy z życiem. Zgłębiając 
relacje jedynego świadka fatalnych wydarzeń, 
Jean nie domyśla się nawet, jak wiele połączy 
ją z ich autorką. Shreve zręcznie splata historię 
namiętnej miłości i zabójstwa sprzed lat z poruszająca opowieścią 
o umierającym uczuciu, skłaniając czytelnika jednocześnie do 
refleksji nad wyniszczającą siłą zazdrości.

Marek Borucki „Polacy, którzy zmienili świat”
W świecie osiągnęli sławę, szacunek, uzna-

nie, często duże pieniądze. U nas mało znani, 
bądź w ogóle zapomniani. Książka wydobywa 
z narodowej niepamięci ludzi, których warto 
poznać bliżej. Wśród 39 postaci są wybitni na-
ukowcy, genialni kompozytorzy, inżynierowie, 
konstruktorzy, artyści, malarze, graficy, pisarze 
i społecznicy. Otrzymywali prestiżowe wyróż-

nienia, niektórzy wielokrotnie byli nominowani do Nagrody 
Nobla, byli zapraszani na światowe konferencje, występowali 
w najsłynniejszych salach koncertowych świata.

Manuela Kalicka „Dziewczyna z kabaretu”
Warszawa, wrzesień 1939. Irenka Górecka, 

młoda tancerka z kabaretu ucieka z bombardo-
wanej stolicy wraz ze swoim sąsiadem Witol-
dem i jego szoferem. Witold, urzędnik jednego 
z ministerstw, przewozi bardzo cenny obraz, 
autoportret Rembrandta, który jest własnością 
pewnej hrabiny, a z obawy przed Niemcami 
ma zostać wywieziony do Szwajcarii. Niestety, 
w czasie drogi Witold i szofer giną, a Irenka 
zostaje sama z Rembrandtem. W dodatku znajduje małego ży-
dowskiego chłopca, który stracił matkę. Od tej chwili Irence grozi 
podwójne niebezpieczeństwo związane zarówno z ukrywaniem 
obrazu, jak i żydowskiego dziecka.

ZAGADKA LOGICZNA

Uczniowie
Spośród 30 uczniów pewnej klasy, 17 lubi chodzić do 
szkoły, 22 słuchać muzyki, a 25 jeździć rowerem. Ilu 
najwięcej może być takich, którzy nie lubią przynaj-
mniej jednej z tych rzeczy (czynności)?

Zagadkę wybrała Małgorzata Piekarczyk.

WARTO PRZECZYTAĆ - BIBLIOTEKA POLECA

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych
Maria Kawalec

Siedzi facet na ulicy obok kosza z pestkami z jabłek. Pod-
chodzi policjant i pyta:
- Co tam masz?
- Sprzedaję pestki z jabłek.
-A do czego służą?...
- Po zjedzeniu jednej człowiek staje się mądrzejszy.
- A po ile je sprzedajesz?
- 15 zł za sztukę.
- Daj mi jedną.
Policjant zjadł pestkę, pomyślał i mówi:
- Poczekaj chwilę! Za 15 zł mogłem kupić kilka kilo jabłek 
i mieć z nich mnóstwo pestek zamiast jednej!
- Widzi pan? Już poskutkowało.
- Rzeczywiście. Daj jeszcze dwie.

J J J
Pan pyta Jasia, gdzie mieszka. Jaś mówi: 
- Z rodzicami.
- A gdzie mieszkają twoi rodzice?
- W domu.
- A gdzie jest twój dom?
- Obok domu sąsiada.
- A gdzie mieszka twój sąsiad?
- Nie uwierzy pan. 
- Uwierzę.
- Obok mojego domu.

J J J

jest kołem

ratunkowym

na morzu życia

ROZWIĄZANIA ZAGADEK I KRZYŻÓWKI Z GRUDNIOWEGO NUMERU

Zagadka logiczna: 6. 
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Orlik.
Hasło krzyżówki: To nie jest piękne, ale to jest prawda.

Nagrody książkowe wylosowali: Natalia Wyłonas z Dęborzyna 
(krzyżówka), Filip Pietrzycki z Brzostku (zagadka przyrodnicza), 
Katarzyna Boroń z Kleci (zagadka logiczna).



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE Nr 1/2018 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ROZWIĄZANIE:
styczeń 2018

"
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Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki logicznej styczeń 2018

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
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"

styczeń 2018
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Rozwiązania: krzyżówki, zagadki logicznej oraz przyrodni-
czej (Co to za gatunek? Fot. strona 21) wraz z wypełnionymi 
kuponami należy dostarczyć do 31 stycznia 2018 r. do Centrum 

Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20 Czerwca 4.
Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu 
nagród książkowych.

POZIOMO:
1) Kłótnia, sprzeczka, spór (np. słowna). 9) Holenderski klub piłkarski 
z Rotterdamu. 10) Miejsce klęski Napoleona w 1815 r. 11) Odzież szyta 
na masową skalę. 12) Współżycie organizmów dwu różnych gatunków, 
korzystne dla jednej lub obu stron. 13) Przyrząd optyczny do bardzo 
dużego powiększania obrazu. 14) Materiał na kurtkę 23) Pospolicie: 
nicpoń, gałgan, łajdak. 25) Zespół przyrządów, urządzeń stanowiących 
pewną całość. 26) Pierwiastek chemiczny Nb, l.a. 41. 30) Osoba ściśle 
przestrzegająca przepisów prawa. 31) Pierwiastki chem. wykazujące nie-
które własności metali i niektóre niemetali. 32) Autonomiczna republika 
w Rosji, stolica Kazań. 33) Gumowana kurtka lub strój nieprzemakalny, 
noszone zwłaszcza przez żeglarzy i marynarzy. 34) Mieszkanka Afryki.

PIONOWO:
1) Stroma, prawie pionowa ściana skalna; rozpadlina, przepaść. 2) Maszyna 
wykonująca pracę bez udziału człowieka; robot. 3) Przybór do kreślenia łuków, 
okręgów. 4) Miasto z twierdzą w woj. dolnośląskim. 5) Skoczna - wpada 
w ucho. 6) Robert, aktor - „Żądło”, „Orły Temidy” 7) Najwyższy stopień 
uczucia przyjemności, upojenia, radości. 8) Potocznie: małe, ubogie miasteczko, 
zapadły kąt; dziura. 15) Tadeusz, satyryk (Zulu Gula). 16) Szwedzki zespół 
muzyczny 17) Imię carów. 18) Pastylka, pigułka. 19) Członek gangu; bandy-
ta. 20) Mały piesek pokojowy. 21) Jantar 22) Ruchoma część podłogi lub innej 
powierzchni opuszczana i podnoszona mechanicznie. 24) Brytyjski transatlantyk, 
zatonął (1912) po zderzeniu z górą lodową. 27) Paryski opryszek, nożownik, rzezi-
mieszek. 28) … kompaktowa, pilśniowa, wiórowa. 29) Podkolanówki bez stóp.
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WIERSZE NA POCZEKANIU
Motyw przewodni: Życie jest piękne

W ciągu 35 minut przywołaj natchnienie i napisz wiersz na 
temat: „Życie jest piękne”. Przed takim niespodziewanym za-
daniem stanęła grupa gimnazjalistów. Niektórym nawet udało 
się wykrzesać z siebie mniej lub więcej talentu poetyckiego. 
Poniżej prezentujemy efekty wysiłku twórczego młodzieży.

Martyna Nawracaj
Budząc się na nowo

Gdy całuny zakrywające słowo
Zostają zrzucone
A promienie odbijają się od tafli wody
Życie jest piękne
Gdy wiosna budzi się do życia
Rozrzucając feerię barw
Życie jest piękne
Gdy burgundowe róże zrywają ptaki
By na nowo się obudzić i rozbłysnąć
Życie jest piękne
Gdy nadzieja przyćmiewa mrok
Ogarnia go swoją siłą i wygrywa
Życie jest piękne
Ja stoję pośrodku tego wszystkiego
I przemijam patrząc
Na otaczający mnie świat
Świat który budzi się 
Do życia z każdym nowym dniem

Dawid Garstka
Życie

Życie jest piękne jak bóbr, który swą tamę buduje,
Jak kwoka, co swych dzieci pilnuje,
Jak drzewo, co na wietrze liśćmi swymi szumi,
Jak kotlety ubijane młotkiem przez babcię ukochaną.
Smak jego lepszy jest od najwybitniejszych potraw,
Głos jego donośniejszy niż kobieta w operze krzycząca wniebogłosy,
Dotyk przyjemniejszy niż najlepszy aksamit,
Zapach cudowniejszy niż woń w babcinej kuchni,
Widok piękniejszy aniżeli obrazy najznamienitsze,
Życie to dar podczas narodzin od matuli odebrany,
Życie to najlepsze, co się mi przytrafiło
I myślę, że nikogo to nie zdziwiło.

Gabriela Płaziak
Życie jest piękne

Życie jest piękne
Lecz ma swe minusy
Raz dobrze jest 
Raz rozpacz ściska
Raz powiesz – wszystko kolorowe
Raz masz dość swego życia
Gdy naprawdę jest źle
Przywołaj rodziców
Bo oni zawsze podadzą ci rękę
Zdmuchną kłopoty uśmiechną się
Kochać potrafią i pocieszać też
I będą wierni jak przyjaciel pies
Masz więc wsparcie w nich każdego dnia
I ciesz się z tego gwiazdeczko ma
Bo nie wszyscy tego szczęścia doświadczają
I święta samotnie spędzają
Głowa do góry w chmury błękitne
Życie jest piękne to oczywiste

Jakub Siedlik
Życie jest cudowne

Życie jest piękne
jak tęcza po deszczu.
Życie cudowne jest 
jak piąteczka z matmy.
Piękno we wszystkim
co cię otacza.

Musisz je dostrzec 
a znajdziesz cel.
Szczęście ma kolor
czerwony.
Podaruj komuś szczęście
a u Boga będziesz
zbawiony.
Pomóż komuś
w dobrej wierze
a odpowie ci
tym samym
(…)
Niebo niebieskie,
trawa zielona,
czerwień maków.
To wszystko jest
przepiękne!
Szafuj, baw się,
ucz, pomagaj,
to w życiu jest cel.
To jest najważniejsze.

Sabina Zięba
Życie jest piękne

Deszcz pada, leje,
A mimo tego chce się żyć,
Wiatr po oczach wieje,
A mimo tego idę.

Jeszcze jesień żyje,
Jeszcze liście są na drzewach,
A już zimą pachnie,
Widać płatki z daleka.

Idę wielkim miastem,
Widzę siebie w kałużach,
Chmury wiatr rozwiewa,
Słońce znika, lecz wróci.

Wiktor Kosowski
Płynąć wiatrem

Życie jest piękne
Jak niebo niebieskie
Rodzinę mam wielką
Całą miłość przenika

Myślę więc jestem
W tym świecie niewielkim
Mam jedno życie
Które jest piękne

Oddycham świeżym powietrzem
Wokół kwiaty na łące
Piękne róże są wszędzie
Myśli płyną wiatrem

Siedzę przed domem
Liście spadają
Są piękne i żyją
Bo płyną wiatrem

Dominik Wal
Korektor

Korektor jest biały jak śnieg spadający z nieba.
Nieraz uratował mi życie, dziękuję mu bardzo.
Nieraz się nim ubrudziłem, ale mu wybaczyłem.
Nieraz go zdradziłem, ale do niego wróciłem.
Gdyby nie on, całe życie to byłby jeden wielki błąd.

Jan Nowak
* * *
Gdy do podstawówki chodziłem
Bardzo często bity byłem
Lecz gdy do gimnazjum trafiłem
Bity byłem dwa razy tyle
Jestem za włosy targany
I śmieją się z mojej mamy
Gdy się wydawać może
Że nie może być już gorzej
Wtedy na fotelu zasiadam
I komputer odpalam
Wszystkie smutki odchodzą
Mimo że rodzice mnie głodzą
Liście w listopadzie opadają
Tak jak w szkole ciosy w twarz mnie trafiają
Gdy ktoś powie „jest beznadziejnie”
Ja powiem „życie jest piękne”

Dorota Szybist
Życie jest piękne

Każdy człowiek
Każde jego słowo
Każdy jego gest
Każdy jego uśmiech
Sprawia że życie jest piękne

Każda chwila
Każde przeżycie
Każde nasze wspomnienie
Sprawia że życie jest piękne

Aleksandra Strączek
Czekolada

Życie jest jak czekolada
Czasem słodkie czasem gorzkie
Czasem białe czasem czarne
Różne ma kolory
Różne smaki
Życie to wysoki budynek
Czasami trzeba z niego spaść
By pójść na sam szczyt 
Z podwojoną siłą
Czasem trzeba spotkać osobę
Podającą się za przyjaciela
Wtedy możesz się przekonać że
Prawdziwy przyjaciel
Jest z tobą 
Już od dawna
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Dokończenie na str. 16

„KAŻDY POWINIEN SPRZĄTAĆ PO SOBIE”
Śmieci to problem równie stary jak ludzkość. Ludzie po prostu 

śmiecą. Śmiecą też zwierzęta, zostawiając niedojedzone resztki, 
odchody czy pozostałości po różnych gniazdach czy legowiskach. 
Tylko że tym zaraz zajmie się ekipa sprzątająca w postaci różnego 
rodzaju robactwa lub innych żyjątek żywiących się takimi odpad-
kami. Gorzej z tym, co pozostawia człowiek. Wraz z rozwojem 
cywilizacji rośnie góra śmieci, chociaż powinno być odwrotnie. 
Posługujemy się różnymi wynalazkami ułatwiającymi nam życie, 
tj. plastikami, gumami, metalami, różnymi skomplikowanymi 
urządzeniami, nieraz zawierającymi szkodliwe substancje itd. 
Niestety, mimo ciągłego postępu większość ludzi wciąż cechuje 
pierwotny nawyk śmiecenia. Rzucony ogryzek nie posiada walorów 
estetycznych, ale w krótkim czasie zniknie. Gorzej ze śmieciami 
z tworzyw sztucznych, z którymi, na nasze nieszczęście, przyroda 
nie umie sobie poradzić. Skutki tych prymitywnych, ludzkich 
zachowań są żałosne. Człowiek „znaczy teren” śmieciami, a że 
wszędzie pójdzie, więc i śmieci są wszędzie. Człowiek coś zje, 
opakowanie wyrzuci: na trawę, do rzeki, na chodnik, na jezdnię 
albo na czyjąś posesję. Człowiekowi uzbiera się trochę śmieci 
w domu, więc żeby ich nie trzymać do następnego terminu odbioru 
przez odpowiednie służby, podrzuci je komuś do ogrodu albo do 
kosza w pobliżu rynku (tu dużym zainteresowaniem cieszy się kosz 
przy brzosteckiej plebanii, gdzie regularnie, zazwyczaj codziennie 

rankiem te same osoby pozbywają się niesionego z domu „balastu” 
– ktoś przecież za nich posprząta). Na parkingu panowie, nudząc 
się w oczekiwaniu na panie robiące zakupy, czyszczą samochód, 
usypując tuż obok sterty niedopałków papierosów. Dla niektórych 

Sukcesy fotograficzne 
brzosteckich uczniów

Na początku grudnia 2017 roku w Jasielskim Domu Kultury 
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie międzypowiatowego 

konkursu fotograficznego pod hasłem „Pejzaże dorzecza Wisłoki”, 
na który nadesłano 160 zdjęć z 93 szkół. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się również uczniowie z naszej gminy: Maciej Krajewski 
ze Szkoły Podstawowej w Brzostku i Jakub Batycki z Gimnazjum 
w Brzostku. W trakcie uroczystości wręczono także pamiątkowe 
statuetki nauczycielom, którzy od wielu lat są liderami ekologii 
w swoich gminach. Zaszczytu tego dostąpiła również Katarzyna 
Machowska z brzosteckiego gimnazjum. Nagrody dla przedstawicieli 
naszej gminy wręczyli Burmistrz Wojciech Staniszewski i władze 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

WB

Od redakcji
Rozpoczęliśmy Nowy Rok. Co nam przyniesie? Na pewno nie 

zabraknie atrakcji w związku ze zbliżającymi się wyborami 
samorządowymi. Znów będziemy na bieżąco śledzić lokalny 
wyborczy film akcji. Na początek PIERWSZA KREW. To 
w zasadzie już się dzieje. Pojawiają się różne rankingi i plebis-
cyty – nieistotna jest kategoria. Grunt, żeby wykazać się najsku-
teczniejszym zbieraniem głosów - nieważne jak. Cel uświęca 
środki. Zawsze można sięgnąć do sprawdzonych sposobów, jak 
np. wymuszanie na pracownikach, aby masowo wykupywali 
gazety z kuponami i oddawali głos „na tego, co trzeba”. W do-
brej sytuacji są też ci, co mają do czynienia z uczniami – zawsze 
można się im przymilić, ewentualnie zastraszyć. Skutecznym 
narzędziem jest także Internet, który wszystko przyjmie, każdą 
„ściemę” i tam robi się ludziom wodę z mózgu, jeśli sobie tylko 
na to pozwolą. Do wykorzystania pozostają również prezenciki 
i obiecanki cacanki. Ewentualnie można usunąć przeciwnika 
jeszcze w przedbiegach. Po tych pierwszych wprawkach przyjdzie 
czas na DECYDUJĄCE STARCIE, czyli wybory. Tu napięcie 
niesamowicie wzrośnie. Niektórzy będą próbować walczyć o wy-
borców uczciwie, inni będą robić z siebie mężów (albo żony) 
opatrznościowych, prawda i suche fakty jednych będą się mieszać 
z szumnymi i kwiecistymi wizjami drugich, umiejętnie robiących 
sobie reklamę. W tej sytuacji dobry reżyser powinien podkręcić 
akcję, wykorzystując debaty kandydatów. Jednak żeby nie była 

to czcza gadanina, pasowałoby wprowadzić elementy przemocy, 
np. turniej kandydatów w kick boxingu (tu powinien wykazać 
się kierownik OSiR-u mający doświadczenie w organizowaniu 
różnego rodzaju zawodów). Ci, którzy nie lubią otwartej walki, 
sportowej rywalizacji, a wolą podchody i intrygi, mogliby się 
zwrócić z prośbą o prowadzenie kampanii wyborczej do reży-
serów znanych z mrocznych thrillerów, np. do Davida Finchera. 
I tak przez jakiś czas będą się na wszelkie sposoby tarły różne 
siły i w końcu coś się z tego chaosu wyłoni. I co nas czeka po 
punkcie kulminacyjnym, czyli po podejściu do urn wyborczych 
i policzeniu głosów? OCALENIE? ARMAGEDON?

W każdym razie życzymy wszystkim Wyborcom, żeby mądrze 
wybierali, żeby się nie dali zmanipulować i omamić pustymi 
obietnicami. 

Przy okazji zwracamy się z prośbą do osób, które chciałyby 
zamieszczać swoje teksty w „Wiadomościach Brzosteckich”, 
by dbały o ich rzetelność i wiarygodność, bez nadawania im 
laurkowego posmaku. Nasza gazeta nie służy temu, by tworzyć 
fałszywy obraz czegoś, by kogoś niszczyć czy obrażać lub z drugiej 
strony, by ktoś za pomocą tego czasopisma nie budował sobie 
„przymilnego” wizerunku. Po raz kolejny apelujemy o zachowanie 
kronikarsko-informacyjnego charakteru „WB”. Staramy się też 
zwracać uwagę na poprawność językową publikowanych mate-
riałów, bo to, jakie teksty czytamy, ma wpływ na polszczyznę, 
którą się na co dzień posługujemy. Dbałość o język ojczysty jest 
bowiem obowiązkiem każdego Polaka.

U. Kobak

Fot. Paweł Batycki
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rowy też są supermiejscem do ćwiczenia celności rzutu – trafi tą 
pustą butelką czy nie? Skoszonej trawy również się tam można 
pozbyć – a cóż szkodzi, że sąsiada mieszkającego poniżej podczas 
najbliższej burzy zatopi woda niemająca odpływu?! Często można 
też zaobserwować lekcje śmiecenia udzielane małym dzieciom 
przez rodziców, którzy beztrosko wszystko rzucają tuż obok siebie. 
Po śmieciach można rozpoznać moce przerobowe ludzkich szczęk 
oraz określić odległość od miejsc, gdzie np. można kupić pizzę, 
kebab, lody w pojemniku, napoje w puszkach czy butelkach. W ten 
sposób powstaje słońce, którym jest rynek-centrum zaopatrzenia, 
a promienie to ulice wychodzące z niego i równomiernie zaśmie-
cane, dopóki starczy jedzenia lub papierosów. 
    U. Kobak

Młodzież na prośbę „Wiadomości Brzosteckich” spróbowała 
zastanowić się nad tym, dlaczego ludzie śmiecą i co zrobić, żeby 
było bardziej czysto w Brzostku i całej naszej gminie. Może do-
rośli przemyślą te wypowiedzi, a odpowiednie służby, szkoły czy 
też rodzice maluchów skorzystają z pomysłów, jakie podsuwają 
nastolatkowie. Zapraszamy do lektury.

Dlaczego ludzie śmiecą?
•	Dobre pytanie: dlaczego? Ludzie to istoty rozumne, a więc 

powinni dbać o swoje środowisko. Co im to da, że wyrzucą 
papierek na ziemię, skoro 2 m dalej stoi kosz na śmieci? Wyni-
ka to z czystego lenistwa. Ludzie powinni dbać o środowisko, 
w którym żyją. Nie chcieliby chyba, żeby za kilka lat, zamiast 
traw, co kawałek były sterty śmieci.

•	Ludzie są zbyt leniwi, aby wyrzucać śmieci do kosza czy je 
segregować. A gdy są w podróży, nie chcą mieć śmieci w sa-
mochodzie, więc je wyrzucają.

•	Nie chce się im chodzić do koszy, a nie wiedzą, że szkodzą 
tym sami sobie. Gdy ludzie coś wyrzucą, nie przejmują się 
tym kompletnie.

•	Dla nich lepszym rozwiązaniem będzie wyrzucenie śmieci na 
trawę.

•	Nie przejmują się często tym, co robią i myślą, że skoro to nie 
ich posesja, to mogą śmiecić. Czasami też w pobliżu brakuje 
jakiegoś kosza i - według ludzi - najlepiej i najwygodniej wy-
rzucić śmieci na trawę czy na ulicę.

•	Nie umieją dbać o porządek.
•	Śmiecą, bo chcą się innym przypodobać. Nie wiedzą, co to jest 

KOSZ na śmieci. 
•	Najlepiej tak jest dla nich, ponieważ ludzie nie chcą płacić za 

wywożenie śmieci.
•	 Jest za mało koszy na śmieci.
•	Dużo ludzi chomikuje śmieci po domach, bo nie chce się im 

sprzątać.
•	Wynika to z niewiedzy, że są miejsca, gdzie można wyrzucić 

śmieci.
•	Z lenistwa wolą śmiecić niż sprzątać.
•	Ponieważ nie chce się im nosić śmieci, gdy np. skądś wracają. 

Myślą, że jeśli wyrzucą jeden śmieć, to nie zmieni to sytuacji 
ani nie pogorszy stanu środowiska. Takie myślenie to błędne 
koło, bo gdy wszyscy tak robią i myślą, to wszędzie są śmieci, 
a nikt nie bierze za to odpowiedzialności.

•	Brakuje koszy na śmieci, a ludziom nie chce się chować śmieci 
do kieszeni.

•	Ponieważ ludzie nie dbają o przyrodę i środowisko.
•	Są źle wychowani.
•	Sam śmiecę, ale tylko wtedy, gdy obok nie ma kosza na śmieci.
•	Myślą, że jeżeli wyrzucą śmieci, to ktoś je za nich posprząta.
•	Nie rozumiem tego, gdyż płacą za wywóz śmieci, a je palą lub 

wyrzucają gdzie popadnie.

Co zrobić, żeby w Brzostku i innych miejscowościach na 
terenie naszej gminy było bardziej czysto?
•	Gmina Brzostek (władza) powinna zakupić więcej koszy oraz 

zorganizować przetwórnię śmieci. Powinny być kary za wyrzu-
canie śmieci. Nawet nie zauważamy, że przez nasze zachowanie 
zdrowie ludzkie się pogarsza. Ale nie tylko ludzkie. Ptaki giną, 
jeśli połkną wyplutą przez człowieka gumę. Zadbajmy o nasze 

wspólne życie.
•	Należy wprowadzić straż miejską, kary lub mandaty za śmie-

cenie, warsztaty dla młodzieży i dzieci, monitoring. Więcej 
punktów segregacji.

•	Można umieścić kosze w miejscach szczególnie zaśmiecanych. 
Organizować akcje sprzątania danej miejscowości. Postawić 
jakieś kontenery na segregowane śmieci.

•	Od małego uczyć dzieci segregacji śmieci, aby świat był czysty.
•	Należy zainwestować w kosze i umieścić je tam, gdzie ich mało 

lub brakuje odpowiedniej ilości. Naszym obowiązkiem jest też 
zwrócić uwagę na tych, którzy śmiecą.

•	Wyrzucać śmieci do koszy.
•	Zawieszać znaki informacyjne i ulotki o karze, jaka przypada 

za śmiecenie.
•	Przemówić ludziom do rozsądku, aby nie śmiecili. Ludzie 

starzy i młodzi chodzą i sprzątają po innych, a tych co śmiecą, 
w ogóle to nie obchodzi.

•	Postawić więcej koszy, a nie tylko na rynku. Zorganizować 
darmowe wywożenie śmieci dwa razy w miesiącu.

•	Organizować częstsze wyjścia ze szkół na sprzątanie świata. 
Dzieci też powinny sprzątać razem z rodzicami.

•	Pójść i posprzątać we własnym zakresie.
•	Zatrudnić ludzi lub zainstalować kamery, aby tego dopilnować 

i za śmiecenie dawać mandaty. W ten sposób Brzostek i okolice 
nie dość, że miałyby pieniądze, to jeszcze byłoby czysto.

•	Sprzątać, straż miejska, nie wyrzucać, gdzie popadnie. Zresztą 
po co to, jak i tak to nie pomoże.

•	Każdy powinien sprzątać po sobie.
•	Segregować śmieci, nie rzucać ich na ziemię, dbać o środowi-

sko. Od małego się przyuczać do tych czynności.
•	Ustalić mandat do 50 zł za śmiecenie, wtedy nikt nie ważyłby 

się śmiecić.
•	Moim zdaniem powinno być więcej koszy w miejscach pub-

licznych, no i kamer też. Powinny nagrywać wszystko, a osoby 
przyłapane na śmieceniu powinny być karane. Najlepiej było-
by, gdyby kary były dość wysokie. Może wreszcie oduczyliby 
się śmiecić.

•	Rozsyłać ulotki informujące, wystawiać kosze i worki na 
śmieci, wystawiać mandaty za złe wyrzucanie śmieci.

•	Zachęcić ludzi do dbania o środowisko. 
•	Zabierać śmieci ze sobą.
•	Powołać służby sprzątające.
•	Zatrudnić więcej ludzi do sprzątania, zrobić reklamę przeciw 

wyrzucaniu śmieci.
•	Samemu posprzątać. A czemu by nie? Jak ci się nudzi, to lepsze 

to niż kilka godzin przy telefonie.
•	Należy uświadomić to innym i samemu zadbać o czystość. 

Nie śmiecić, zwracać innym uwagę i zawsze sprzątać po sobie 
i po innych.

•	Karać za śmiecenie, np. gdy jakiś obszar jest zaśmiecony, to 
płacą karę jego mieszkańcy i wtedy nie dość, że będzie musiał 
zapłacić karę, to jeszcze mieszkańcy będą wściekli. Bo podej-
rzewam, że wszyscy wiedzą, kto i gdzie śmieci.

•	Surowsze kary za zaśmiecanie. Co jakiś czas ktoś powinien 
sprawdzać czystość miejsc, w których ludzie często wyrzucają 
śmieci. Np. przy leśnych dróżkach. Przechodząc przez las, 
często mijam te same „dzikie wysypiska”, co rok temu.

•	Ci, którzy śmiecą, niech ponoszą tego konsekwencje i się 
nauczą dbać o to, co Pan Bóg dał nam, ludziom grzesznym.

•	Należy uświadomić dzieci w podstawówkach, również w tych 
mniejszych miejscowościach, że wyrzucanie śmieci jest złe 
albo obserwować takie osoby i później kazać im to wysprzątać.

•	Prowadzić lekcje w szkołach na ten temat już w najmłodszych 
klasach.

•	Wystarczyłoby, żeby każdy z mieszkańców dbał o środowisko, 
żeby nikt nie śmiecił, a w razie potrzeby podszedł i podniósł 
chociażby tę plastikową butelkę z rowu.

•	Zrobić przy drodze pojemniki na śmieci i ludzie by prędzej 
wrzucali tam śmieci, tak jak w miastach.

•	Postawić więcej koszy do segregacji.
•	Straż powinna jeździć i sprzątać przynajmniej raz w miesiącu. 

Bo aż czasem wstyd, jak ktoś przejezdny widzi cały ten Brzo-
stek w śmieciach.

Opracowała U. Kobak

Dokończenie ze str. 15
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INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie system gospodarki odpadami ko-
munalnymi ma być systemem samofinansującym się. Przepisy ustawy wymagają, aby wpłaty dokonywane przez 
mieszkańców pokrywały koszty funkcjonowania systemu, a w szczególności: odbiór i zagospodarowanie odpadów 
przez firmę, prowadzenie PSZOK, a także obsługę administracyjną oraz edukację ekologiczną. W związku z tym 
konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania. 

Niestety, koszty jakie przy obecnych stawkach ponosi gmina, nie bilansują się z wpłatami wnoszonymi przez 
mieszkańców. Wpływy z opłat w obecnej wysokości nie są wystarczające. 

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/270/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi przedstawia się następująco:
- STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENÓW NIERUCHO-
MOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY: 

1. Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi:
1) 7,50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 3 osób,
2) 6,50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje od 4 do 5 osób,
3) 6,0 zł miesięcznie od osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób.

2. Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny wynosi:
1) 15,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 3 osób,
2) 13,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje od 4 do 5 osób,
3) 12,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób. 

- STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENÓW, NA KTÓRYCH 
NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (TJ. DOMY LUDOWE, BUDYNKI REKREACYJNE, REMIZY OSP, 
CMENTARZE, OŚRODKI ZDROWIA, SZKOŁY, PODMIOTY GOSPODARCZE, BUDYNKI W BUDOWIE 
ITP.), A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

1. W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty wynosi:
1.  10,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 litrów
2.  225,00 zł za kontener o pojemności 6 m3 lub 7 m3 

2. W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny stawka opłaty wynosi:
1. 20,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 litrów
2. 450,00 zł za kontener o pojemności 6 m3 lub 7 m3 

Mieszkańcy Gminy Brzostek zobowiązani są do uiszczania opłaty w nowej stawce począwszy od pierwszego 
kwartału 2018 r. i w obowiązujących terminach płatności czyli:
za I kwartał do 15 marca 2018 r. 
za II kwartał do 15 czerwca 2018 r.
za III kwartał do 15 września 2018 r. 
za IV kwartał do 15 grudnia 2018 r. 

Wpłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Brzostku, u sołtysa lub na rachunek bankowy Gminy Brzostek 
BSR O/Brzostek: 59 8589 0006 0080 0210 2020 0005. 

Dokonując opłaty, należy uwzględnić wynikającą różnicę w należnej opłacie, biorąc pod uwagę ewentualne za-
ległości bądź nadpłaty. 

Ponadto informujemy, że w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właści-
ciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji (deklarację należy natomiast złożyć, jeżeli 
nastąpi zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość lub zmiana sposobu gromadzenia odpadów - segregacja 
lub jej brak).

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone 
przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
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DBAJMY WSPÓLNIE O ŚRODOWISKO 
W GMINIE BRZOSTEK

NIE SPALAJMY ŚMIECI
• W CZASIE SPALANIA ŚMIECI POWSTAJĄ SUBSTANCJE KTÓRE MAJĄ SILNE DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE 

I ŚMIERCIONOŚNE
• CHOROBOTWÓRCZE SUBSTANCJE PRZEDOSTAJĄ SIĘ DO OTOCZENIA, OSIADAJĄ NA ROŚLINACH I PRZED-

MIOTACH, GDZIE POZOSTAJĄ WIELE LAT
• ZWIĄZKI TE PRZEDOSTAJĄ SIĘ DO NASZEGO ORGANIZMU WRAZ Z POŻYWIENIEM I WDYCHANYM POWIE-

TRZEM. WIĘKSZOŚĆ Z NAS JEDNAK O TYM NIE WIE, GDYŻ SUBSTANCJE TE SĄ NIEWIDOCZNE I NIEWYCZU-
WALNE WĘCHEM 

• W CZASIE SPALANIA ŚMIECI – NA PRZEWODZIE KOMINOWYM MOŻE UTWORZYĆ SIĘ TZW. SADZA MOKRA, 
KTÓRA JEST BARDZO TRUDNA DO USUNIĘCIA, A ZAPALENIE SIĘ JEJ MOŻE DOPROWADZIĆ DO WYBUCHU 
W KOMINIE

PAMIĘTAJ!!!
PALISZ ŚMIECI – SIEBIE TRUJESZ I SĄSIADÓW NIE SZANUJESZ

•	 NIE SPALAJ ODPADÓW 
•	 SEGREGUJ ODPADY I POZBYWAJ SIĘ ICH ZGODNIE Z PRAWEM
•	 NIE WYRZUCAJ ODPADÓW DO LASU, ROWÓW I NIE PODRZUCAJ SĄSIADOWI

DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO
W związku z okresem zimowym, któremu sprzyjają niskie temperatury powietrza, opady śniegu 

i oblodzenia, przypominamy o obowiązkach właścicieli, administratorów i zarządców nieruchomości 
na terenie Gminy Brzostek wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie 
Gminy Brzostek. Zgodnie z art. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017.1289) właściciele nieruchomości zapewniają utrzyma-
nie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Błoto, 
śnieg, lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nieutrudniający ruchu 
pieszych i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez podmiot prowadzący zimowe utrzymanie ulic 
lub zarządcę drogi. Niezastosowanie się do powyższych obowiązków podlega karze grzywny zgodnie 
z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



NOWY SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU
W celu dostosowania się do obowiązującego na terenie całego kraju Wspólnego Systemu Segregacji 

odpadów od dnia 01.01.2018 częściowo ulega zmianie w naszej gminie system segregacji odpadów. 
Prawidłowy sposób segregacji odpadów komunalnych obowiązujący od 01.01.2018 roku w Gminie Brzostek:

PAPIER
WRZUCAMY: opakowania z papieru, karton, tekturę, gazety, czasopisma, katalogi, prospek-
ty, foldery, ulotki, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, książki i zeszyty, torebki 
i worki papierowe, papier pakowy.
Przed wrzuceniem należy usunąć metalowe i plastikowe elementy.
Nie wrzucamy: papieru mokrego, zabrudzonego i zatłuszczonego, papieru lakierowanego 
i powleczonego folią, opakowań kartonowych po napojach, mleku, sokach, pieluch jedno-
razowych i podpasek, ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papie-
rowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, ubrań

SZKŁO
WRZUCAMY: butelki i słoiki po napojach, żywności, alkoholach i kosmetykach. Wrzu-
cać należy opakowania opróżnione z produktu, bez zamknięć i zakrętek, nie tłuc szkła 
przed wrzuceniem do worka.
Nie wrzucamy: szkła stołowego-żaroodpornego, szkła okularowego, ceramiki, doniczek, 
zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, szkła kryształowego, reflektorów, 
termometrów, monitorów i lamp telewizyjnych, szkła okiennego i zbrojonego, szyb 
samochodowych, luster i witraży, fajansu i porcelany, opakowań po lekach, rozpuszczal-
nikach, olejach silnikowych

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY: butelki po napojach (bez nakrętek i zgniecione), plastikowe nakrętki, 
plastikowe opakowania po produktach spożywczych (jogurtach, serkach, margarynie), 
opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, pły-
nach do mycia naczyń), plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, koszyczki po 
owocach, opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku, napojach, sokach, puszki 
po napojach i konserwach, folię aluminiową, złom żelazny i metale kolorowe, metalowe 
kapsle, zakrętki od słoików, styropian 
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych 
artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodów, zużytych 
baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu 
elektronicznego i AGD

ODPADY BIO
WRZUCAMY: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) gałęzie drzew i krze-
wów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia
Nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierzęcych, popiołu i żużlu z komina i pieca, 
pampersów, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, 
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI
WRZUCAMY: odpady komunalne, których nie można wysegregować (np. pampersy, 
zanieczyszczone opakowania, tapety, wyroby z gumy)
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych (opakowań i pozostałości po farbach, lakierach, 
rozpuszczalnikach, kwasach, olejach silnikowych, smarach, środkach ochrony roślin), 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zu-
żytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych, popiołu, żużlu, tekstyliów, odpadów zielonych, 
żarówek i świetlówek oraz opon.



SIEDLISKA-BOGUSZ POMAGAJĄ CHORYM DZIECIOM



Fot. Piotr KawalecZAKOŃCZENIE PROJEKTU MATEMATYCZNEGO W NAWSIU BRZOSTECKIM

SPORTOWE MIKOŁAJKI 2017

ŚWIĘTY MIKOŁAJ JEDZIE DO PRZECZYCY
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Zagadka przyrodnicza Fot. Agata Rachowicz
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Dokończenie na str. 24

Bolesław Kowalski z Kleci 

Losy majątku dworskiego w Kleciach – lata przed i w czasie II wojny światowej
Legendy i moje wspomnienia

Klecie są najstarszą wsią Ziemi Brzosteckiej wzmiankowaną 
w zapisach historii naszego państwa – Polski, znajdującą się 

w obszarze południowej Małopolski. Początki jej sięgają praw-
dopodobnie XI w. i wiążą się ściśle z benedyktami tynieckimi. 
Znamy historię klasztoru i parafii w Kleciach z opisu pod redakcją 
ks. Stanaszka „Z dziejów Brzostku”.

Obszar majątkowy Kleci był podzielony między klasztorem 
(parafią) a właścicielami świeckimi. Pierwszymi znanymi właś-
cicielami ziem niekościelnych wymienionymi w historii XV w. 
była rodzina Gorajskich. Następny wymieniony w zapisach jest 
hrabia Piniński, protektor interweniujący u władz kościelnych 
w 1797 r. o uratowanie kościoła w Kleciach przed likwidacją na 
reakcję mieszkańców Kleci, Bukowej i Januszkowic. Brak jest 
opisów z życia świeckiego ludności zamieszkującej nasze okolice 
i stosunków społecznych. Opie-
rają się one na legendach i prze-
kazach międzypokoleniowych. 
Przyczyniła się do tego utrata 
niepodległości Polski na 123 
lata zaborów. Wiek XIX to he-
roiczna walka o niepodległość 
państwa polskiego. Znamy tylko 
postacie uczestników powstań 
niepodległościowych. Ziemia 
Brzostecka przeżyła straszliwą 
tragedię, jaką była rabacja J. Szeli 
ze Smarżowej w roku 1846. Mój 
opis opieram tylko na legendach 
zapamiętanych z opowiadań 
moich rodziców (tato 1882-1954, 
mama 1890-1980) i na moich 
wspomnieniach. Opis dotyczy 
ostatnich właścicieli prywatnych majątku dworskiego w Kleciach 
– rodziny Pawłowskich.

Wiadome jest to, że rodzina Pawłowskich przybyła do Kleci 
z Sanoka pod koniec XIX w. Mając duży kapitał, wykupiła 
majątki dworskie w Kleciach, Smarżowej i Strzegocicach oraz 
300 ha lasów: Wola Brzostecka, Kamienica Górna. Majątki poza 
Kleciami (Smarżowa, Strzegocice i lasy 300 ha) najprawdopo-
dobniej zostały nabyte po właścicielach, którzy zginęli w rabacji 
J. Szeli w 1846 r.

Natomiast co do majątku w Kleciach – nie mogę określić, kto 
był właścicielem przed rodziną Pawłowskich. Czy jeszcze to był 
potomek z rodu hrabiowskiego Pinińskich? Legenda, którą zapa-
miętałem, mówiła, że poprzednim właścicielem był hrabia, który 
zamordował swoją żonę. O morderstwie tym krążyła w Kleciach 
pieśń śpiewana przez starsze osoby, których słuchałem w latach 
dziecięcych. Poza tym krążyła legenda o strachach w dworku 
klecieckim. O losach hrabiego żonobójcy nie mogę nic napisać 
i sobie przypomnieć. Wiadomo, że obszar Kleci był podzielony 
na trzy części: kościelną tzw. plebańskie i dworską. Trzecią 
część stanowiły grunty po wyrębie lasów i wysuszeniu stawów 
(przysiółki: Poręby i Stawiska). Na części kościelnej (plebańskie) 
osiedleni byli chłopi dzierżawiący grunty od proboszcza parafii 
w Brzostku. Pozostali chłopi na gruntach po wyrębie i wykar-
czowaniu lasów i wysuszeniu stawów oraz na gruntach górskich 
(Góry). Najbiedniejsza część ludności dzięki swoim zdolnościom 
i umiejętnościom zajmowała się rzemiosłem: kowalstwem, szew-
stwem, krawiectwem, stolarstwem itp. Duża część wyjechała za 
granicę: USA, Argentyna, Niemcy, Francja, Belgia.

Ludność wiejska żyła w biedzie. Bogatszych chłopów posia-
dających ziemię powyżej 5 morgów (morga - 0,56 ha) było przed 
wojną nie więcej niż pięciu. Większość zatrudniona została w ma-
jątku dworskim (powyżej - szkic zabudowań majątku dworskiego).

Rodzina Pawłowskich przybyła do Kleci z Sanoka. Ojciec rodzi-
ny Pawłowskich (nie znam imienia) był w XIX w prawdopodobnie 
adwokatem w Sanoku posiadającym duży majątek (kapitał), żona 

Honorata (nazwiska rodowego też nie znam). Z małżeństwa tego 
było następujące rodzeństwo: Zbigniew, Wanda, Witold, Wiesław 
i Czesław naznaczony jako przyszły dziedzic majątku w Kleciach. 
Jak zapamiętałem panią Pawłowską, była wdową, starszą panią, 
mąż zmarł wcześniej. Z rodziny zapamiętałem Zbigniewa, Wandę 
i Czesława. Synowie: Witold i Wiesław byli posiadaczami mająt-
ków w Smarżowej i Strzegocicach. Jeden z nich był ambasadorem 
lub konsulem we Francji w latach 30. XX w. Syn Zbigniew miał 
samodzielny majątek (grunty od Kleci do Brzostku oraz Równie 
wzdłuż drogi krajowej nr 73). W dworku mieszkał w samodziel-
nym mieszkaniu. Z żoną nie żył, miał przy sobie córkę Dzidkę 
(imienia właściwego nie znam), która zginęła w 1938 r. Córka 
Pawłowskiej – Wanda wyszła za mąż za Kochanowskiego, oficera 
legionistę. Do roku 1935 małżeństwo Kochanowskich miesz-
kało w Kleciach. Kochanowski założył w Kleciach organizację 
„STRZELEC”, która istniała do wybuchu II wojny światowej 

w 1939 r. Małżeństwo to po-
siadało córkę Ewę ur. w 1930 r. 
i Mariana (1933 r.). W 1935 r. 
wyjechali do majątku, który na-
byli w Mogilanach k. Krakowa. 
Kochanowski w czasie okupacji 
niemieckiej został uwięziony 
i zginął w Oświęcimiu. Najmłod-
szy syn, Czesław, dziedzic ma-
jątku w Kleciach, był oficerem 
Wojska Polskiego. Los jego od 
czasu wybuchu wojny jest nie-
znany. Matka Honorata Pawłow-
ska była z wyznania kalwinką, 
ale z kościołem w Brzostku była 
związana i sponsorowała go. 
W roku 1938 rodzina Pawłow-
skich przeżyła wielką tragedię. 

Z rodziny zginęło 6 osób w wypadku samochodowym na moście 
na Wisłoce w Jaworzu Górnym. Jadący dużym włoskim samocho-
dem osobowym, bracia Witold i Wiesław z małżonkami, synem 
jednego z nich Andrzejem i córką Zbigniewa - Dzidką wpadli 
z mostu do Wisłoki, która była wezbrana po ulewach. Powodem 
było, że chłop z wioski Jaworze Górne pędził krowy na pastwisko 
przez most, a te spłoszone zostały przez samochód. Kierujący 
samochodem, chcąc uniknąć kolizji ze zwierzętami i wyminąć 
je, uderzył samochodem w drewnianą barierkę (most drewniany) 
i wpadł do Wisłoki. Z tonących uratował się tylko Andrzej (lat 
około 16-18). Topielców wyciągnęli z wody Cyganie koczujący 
nad Wisłoką. Od tego wypadku Pawłowska będąca w podeszłym 
wieku była całkowicie załamana. Stała się zgorzkniała, nieznośna, 
dla służby surowa, skąpa, nieludzka. Syn Zbigniew z nią zwaśniony, 
najmłodszy Czesław w służbie w wojsku (oficer-porucznik), córka 
Wanda w Krakowie. Została samotna. Gospodarkę chciała sama 
prowadzić. Nie miała nawet zarządcy. Służba słabo wynagradza-
na okradała majątek, z czego się dało. Z ludnością wiejską była 
zwaśniona, bo z jej strony też były kradzieże. W czasie okupacji 
okupant nałożył kontyngenty, dla służby już nie było ordynacji 
w zbożu (żyto, pszenica). W roku 1942 nie wykopano na Górach 
koło Stawisk ziemniaków. Kopałem te ziemniaki kilofem spod 
śniegu i ze zmarzniętych z wyciskanego krochmalu piekło się 
placki na kuchennej blasze. Niemcy, nie mając z czego pędzić 
spirytusu w gorzelni, nałożyli na rolników w całej gminie Brzo-
stek kontyngent na ziemniaki. Odebrali majątek Pawłowskiej, 
utworzyli majątek pod administracją niemiecką - Legenschaft. 
Administratorem majątku był tzw. Landwirt przy starostwie 
okupacyjnym w Jaśle. Zarządca majątku w Kleciach - Wilkosz, 
główny księgowy – Zubek. Z majątku Pawłowska została wysied-
lona do pożydowskiej kamienicy w Brzostku na rynku za kaplicą. 
Brak dobrego gospodarza na majątku dworskim był powodem 
jego upadku i utraty.
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Ojciec mój, Jakub Kowalski, pracował (służył) w majątku 
dworskim w latach przedwojennych i wojennych jako kowal 
i stelmach (dwuzawodowiec). Rodzina jako robotnicy. Brat 
Jan jako pomocnik kowala z ojcem w kuźni, a siostra Apolonia 
jako robotnica w polu. W majątku służbą zarządzali - w roli 
brygadzistów: fornalami, stajennymi pastuchami - karbowy: 
J.Pelczar; robotnikami, robotnicami polowymi - polowy J. Bło-
niarz; Ogrodnik K. Wnęk; służba w dworku: lokaje, pokojówki, 
kucharki. W majątku oprócz służby dworskiej zatrudniani byli 
mieszkańcy wsi z najbiedniejszych rodzin niemogący wyżyć 
z własnych gospodarstw.

W lecie po żniwach 15 sierpnia organizowane były we dworze 
dożynki i święcenie wieńca dożynkowego na odpuście w Przeczycy. 
W roku 1945 po ofensywie styczniowej i powrocie z wysiedlenia 
w realizacji reformy rolnej majątek w Kleciach został rozparce-
lowany. Rodziny służby dworskiej otrzymały po 2-2,5 ha ziemi. 
Małorolni chłopi pracujący we dworze 1-2 ha.

Pawłowska po wojnie zamieszkała u córki Wandy w Krako-
wie i tam zmarła. Rodzina Kochanowskich też nie żyje. Marian 
Kochanowski w Krakowie był prezesem Spółdzielni Inwalidów 
im. „Komuny Paryskiej” i prezesem klubu sportowego „Korona 
Kraków”. Spotykałem go często.

W dworku i na bazie budynków gospodarczych w majątku 
w Kleciach utworzono Liceum Rolnicze. Do liceum przyłączono 
grunty 25 ha przeznaczone dla b. właściciela: rodziny Pawłowskich, 
która nie odebrała tej ziemi. Liceum Rolnicze trwało do1949 r. 
Na bazie majątku szkolnego zaczęto tworzyć spółdzielnię pro-
dukcyjną. Po roku 1956 i przemianach politycznych spółdzielnia 
produkcyjna nie rozwinęła się, w dworku utworzono szkołę 
podstawową. Później na gruntach resztówki (25 ha) wybudowano 
szkołę 1000-latkę, dzisiejsza siedziba Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Jana Pawła II w Brzostku.

Okres po 1956 r. to przebudowa i rozbudowa wsi Klecie. Wieś 
się przebudowała i rozbudowała na gruntach byłego dworu, ale 
pozostałości dworskie niszczeją. Dworek niszczeje, oficyna dobrze 
się trzyma. Była gorzelnia – to ohyda, szpeci całą wieś. Nie ma 
kto się nią zająć. Albo ją wyremontować i na coś zaadaptować, 

albo zlikwidować. Nie wiem w czyich rękach ona się znajduje. 
Społeczeństwo jest ambiwalentne na te sprawy, ale gdzie jest 
władza, Rada Miejska? Każda budowa, dom jest wizytówką miej-
scowości, gminy. Kiedy jeżdżę do Krakowa, to na trasie 130 km 
takiej ohydy, jak była gorzelnia w Kleciach, nie zobaczyłem 
nigdzie. Właściciel dworku doprowadzi ten obiekt po kilku latach 
do ruiny. Przecież to najcenniejszy zabytek w bliskiej okolicy 
miasta Brzostku. Czy jest jakiś konserwator?

W swoim cyklu „POWRÓT” zaproponowałem, żeby stworzyć 
coś w rodzaju muzeum, skansenu. To zachowanie i pielęgnowanie 
kilku obiektów z dawnych czasów jako zabytki. To żywe ekspo-
naty, a nie atrapy. Nie jestem zwolennikiem wielkich patriotycz-
nych pomników, raczej tablic upamiętniających. Jedni stawiają 
pomniki, drudzy je burzą. Pomnikami powinny być obiekty 
stare, kiedyś użyteczne, a nazwać je można czyimś imieniem. 
Dlaczego z taką goryczą to opisuję? Dlatego że od dziecka znam 
i pamiętam każdy kącik tego dworu, bo tam spędziłem młode lata. 
Cieszy mnie każda nowość, jaka się dokonała w tym miejscu. 
Mamy piękny sklep „Cezar” i „Bar w Kuźni” prowadzony przez 
panów: Józefa Czekaja i Stanisława Szczygła oraz uprzejmą 
załogę. Ładny parking dla tirów, którego smak psuje niszczejący 
budynek starej gorzelni. Wszystko można by uczynić i wykonać, 
gdyby rodziły się różnego rodzaju inicjatywy i pomysły ze strony 
społeczeństwa. Niestety, tych inicjatyw i pomysłów trudno się 
spodziewać. Społeczeństwo ma podejście ambiwalentne: „nie 
moje, to mnie nie obchodzi”. Zasklepione jest w mediach elek-
tronicznych (telewizji i Internecie), używając ich nieumiejętnie. 
Nie do zdobywania wiedzy i poszukiwania nowych rozwiązań 
ekonomicznych i kulturalnych, a do głupich gier i wypisywania 
głupich hejtów. Swoim rozumem nie ruszą ani krzty. Telewizja 
wpędziła ich w bagno polityczne swą propagandą partyjniacką.

Nie dajmy się uwodzić „mędrcom”, postępujmy i kierujmy 
się własnym rozumem. Tego życzę WIADOMOŚCIOM BRZO-
STECKIM i władzom Miasta i Gminy Brzostek.

Z poważaniem
Bolesław Kowalski 

Klecie 

Wieczór wigilijny w brzosteckim kole gospodyń
W ostatnim czasie popularne stały się w naszym lokalnym 

środowisku spotkania opłatkowe organizowane w styczniu 
przez różne organizacje, koła i stowarzyszenia. Dawniej tego 
typu spotkania odbywały się w grudniu przed świętami Bożego 
Narodzenia pod nazwą wieczór wigilijny lub Wigilia w kole, 
w organizacji itp. Brzosteckie koło gospodyń stawiające w swo-
im programie działania na kultywowanie tradycji, postanowiło 
wrócić do tej formy spotkania towarzyskiego. Trzeba przyznać, 
że wigilijne spotkanie ma bardziej nastrojowy charakter. Być 
może dlatego że odbywa się ono przed zwyczajową Wilią Bożego 
Narodzenia, a nie po, jak to jest w przypadku spotkania opłatko-
wego. Dlatego ostatnie spotkanie członkiń brzosteckiego koła przy 
wigilijnym stole miało bardzo 
uroczysty charakter. Oprócz 
licznie zgromadzonych kobiet 
uczestniczyli w nim honorowi 
goście zaproszeni - przedsta-
wiciele władz samorządowych, 
kościelnych oraz sponsorzy 
działalności koła. Nie zabrakło 
więc na nim takich osobistości 
jak: Burmistrz Brzostku Woj-
ciech Staniszewski, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Mateusz 
Domaradzki, Proboszcz Parafii 
w Brzostku Ks. Marek Mnich 
oraz Dyrektor Banku Spółdziel-
czego w Brzostku Ryszard Tomaszewski. Natomiast Przewodni-
czący Zarządu Miasta Jerzy Potrzeba, sponsor i sympatyk koła, 
który z przyczyn osobistych nie mógł wziąć udziału w wieczorze, 
przysłał okolicznościową kartkę z życzeniami. 

Jak nakazuje tradycja, proboszcz brzosteckiej parafii uroczyście 
poświęcił opłatki po uprzednim zagajeniu, odczytaniu okolicznoś-
ciowej Ewangelii i odmówieniu stosownej modlitwy. Następnie 
wszyscy zebrani, trzymając się za ręce, utworzyli ceremonialny 
krąg, śpiewając staropolską pieśń „Życzymy, życzymy…” Jed-
nak nie obyło się bez zwyczajowego łamania się opłatkiem oraz 
indywidualnych życzeń i serdecznych uścisków. A na koniec 
tradycyjnej opłatkowej ceremonii wspólnie zaśpiewano pastorałkę 
„Przylecieli tak śliczni anieli…”, jakże popularną w naszym mieście. 
Uroczystość kamerował Paweł Batycki z brzosteckiej telewizji.

Po części oficjalnej przyszedł czas na degustację przygotowanych 
przez gospodynie tradycyjnych wigilijnych potraw jak: barszcz 

czerwony z uszkami, zupa faso-
lowa, gołąbki z kaszą i grzybami, 
pierogi z kapustą i grzybami, knedle 
z suszoną śliwką, ryba po grecku, 
staropolski piernik oraz kompot 
z suszu. Jak przystało na taki wie-
czór, nie obeszło się bez wspólnego 
śpiewania kolęd i pastorałek. Wiele 
osób starszych i samotnych mogło 
z sobą porozmawiać, wymienić się 
doświadczeniami w kwestii przy-
gotowania potraw na ten niezwykły 
Dzień, który jest „tylko jeden, raz 
do roku” oraz powspominać swoje 
Wilie z dawnych czasów.

Należy nadmienić, iż w tej niezwykle nastrojowej i podniosłej 
imprezie wzięło udział około czterdzieści osób, co świadczy o dużej 
popularności takich spotkań w naszym środowisku.

E.M.
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Dorota Machaj – ukończyła agronomię oraz 
marketing i zarządzanie na Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie, studia podyplomowe 
w zakresie kształtowania i pielęgnacji terenów 
zielonych, uczy w Technikum Architektury 
Krajobrazu w ZS w Brzostku

Porady eksperta
NASZE OGRODY

Hotel dla owadów 

Ogromna rzesza owadów co roku bezskutecznie 
szuka miejsc do wylęgu. Niektóre składają jaja 

w małych otworach i rurkowatych kanalikach. Często 
są to kanały w drewnie wydrążone wcześniej przez inne 
owady, puste łodygi roślin lub jamki w ziemi. Niegdyś 
słomiane strzechy oraz liczne zakamarki drewnianej 
oraz glinianej wiejskiej zabudowy stanowiły wspaniałe 
mieszkania dla tych owadów. Dzisiaj z braku takich 
ostoi owady nie mają się gdzie schronić, warto im 
więc pomagać.

Zima to czas, kiedy pracy w ogrodzie mamy 
niewiele. Warto zatem ten czas poświęcić na małe 
robótki stolarskie, jaką jest np. budowa karmnika lub 
domku dla owadów. Taki domek postawiony w ogro-
dzie późnym latem lub jesienią zapewni schronienie 
pożytecznym owadom, a wiosną zagoszczą w nim 
również pszczoły murarki.

Często, kiedy myślimy o owadach w ogrodzie, 
pierwszym skojarzeniem są szkodniki, a kolejnym – 
walka z nimi. Jednak nie wszystkie owady w ogrodzie 
to szkodniki – wręcz przeciwnie, większość gatunków 
jest pożyteczna. Nie tylko nas żywią – zapylając 
rośliny i umożliwiając im wytwarzanie owoców, 
ale także właśnie bronią nas przed szkodnikami i są 
sprzymierzeńcami w walce z nimi. W naturalnych 
warunkach, niezachwianych przez ingerencję czło-
wieka, panuje równowaga. Wszelkie problemy biorą 
się stąd, że przyrodę próbujemy poprawiać. Żeby 
w naszym ogrodzie zapanowała równowaga, powin-
niśmy pomóc pożytecznym owadom. Z tych naj-
ważniejszych można wymienić pszczoły – nie tylko 
miodne, ale przede wszystkim dzikie murarki, które 
w zapylaniu kwiatów są wydajniejsze niż pszczoły 
miodne, a do tego nie tworzą rojów i nie atakują ludzi. 

WAŻNA INFORMACJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 31 stycznia na adres: wiadomosci@brzostek.pl

Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.

Równie pożyteczne w zapylaniu kwiatów 
są trzmiele. Z kolei niedocenianymi 
drapieżcami są biedronka i złotook 
(oraz ich larwy), żywiące się mszycami. 
Jednak wiele z nich ginie na skutek 
barbarzyńskiego zwyczaju wypalania łąk, 
inne tracą miejsca bytowania na skutek... 
rozwoju budownictwa (w murach bez 
szczelin trudno się schronić), proble-
mem są też nasze zbyt zadbane ogrody, 
z niedostateczną ilością kwitnących 
i miododajnych roślin.

Technik budowy domków dla owadów 
jest kilka. Do budowy wszystkich 
najlepiej stosować naturalne materiały, 
występujące w przyrodzie. Większości 
materiałów budowlanych nie musimy 

kupować, wystarczy użyć tego, co 
występuje w naszym ogrodzie lub można 
zebrać podczas spaceru.

Pierwszy sposób jest niezwykle prosty; 
wystarczy ponawiercać kawałek drewna. 
Otwory powinny mieć głębokość ok. 
6-10 cm i średnicę 2-5 mm, najlepiej, by 
biegły pod różnymi kątami. Drewno na 
taki domek powinno być twarde i suche, 
a kawałek mieć wymiary co najmniej ok. 
10 x 10 cm i 20-30 cm wysokości. Taki do-

mek można zaopa-
trzyć w dach. Innym 
łatwym sposobem 
jest wykorzystanie 
trzciny, bambusa 
czy innych gałązek 
pustych w środku (np. malin, czarnego bzu, forsycji). Te 
łodygi, które mają naturalne kolanka wystarczy związać 
w pęczek złożony z kilkudziesięciu sztuk, długości ok. 
15 cm (tak, aby kolanko kończyło łodygę i tworzyło 
naturalne zamknięcie). W przypadku gałązek gładkich 
i pustych na całej długości, można je umieścić w drewnianej 
skrzynce, tak żeby tylna część była zasłonięta. Taki pęk 
czy skrzynkę wieszamy, w ten sposób, żeby łodygi były 
ułożone poziomo. W tego typu domkach zamieszkają 
przede wszystkim pszczoły murarki.

Powyższe techniki można łączyć i np. połączyć nawier-
cane drewno z trzciną czy innymi łodygami oraz domkiem 
z gliny z ponakłuwanymi otworami. Można również 
wykorzystać szyszki, korę, słomę lub siano, a także cegły 
z otworami. Takie domki dla owadów najlepiej jest umieścić 
w miejscu nasłonecznionym i osłoniętym od wiatru. q
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Spotkanie z pożytecznymi mikroorganizmami cz. 25
Janusz Kolbusz - ukończył Pedagogikę Resocjalizacyjną na 
Uniwersytecie Rzeszowskim, od kilku lat zajmuje się wdra-
żaniem praktycznego zastosowania probiotyków na terenie 
Podkarpacia. Prowadzi Pogórzańskie Centrum Mikroorga-
nizmów w Brzostku.

Przedstawiam Państwu wykład Pana Michała Morelowskiego 
- Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Mikroorganizmów we 

Wrocławiu, który został wygłoszony podczas III Pogórzańskiej 
Konferencji w Brzostku w dniu 21.11.2015 r. Hasłem konferencji 
była „Rola pożytecznych mikroorganizmów w odtwarzaniu bio-
logicznych czynników stabilizujących zdrowie roślin, zwierząt 
i ludzi”. 

„Dom, czystość z mikroorganizmami w tle”
Dlaczego w tle? 

Może dlatego że wszystkie mikroorganizmy, jakie występują 
na ziemi, a jest ich szacunkowo 5 kwintylionów (5 z trzydziesto-
ma zerami), nie mieszczą się na pierwszym planie. Rozpychają 
się na wszystkie plany im dostępne i tam prowadzą swoje życie 
będące dla nas, ludzi jeszcze w XXI wieku wielką zagadką. Nie 
poznaliśmy ich bowiem wystarczająco dobrze – 5% z nich zo-
stała przez nas nazwana, a reszta…? O ich metabolizmie, o ich 
umiejętnościach przystosowawczych wiemy jeszcze mniej, co nie 
przeszkodziło nam, ludziom, wierzyć w możliwość zapanowania 
nad tym światem, a konkretnie wierzyć w zwycięstwo człowieka 
nad bakteriami. Aby móc pójść dalej w tych rozważaniach, odpo-
wiedzmy sobie na pytania: czy świat, w którym żyjemy, jest tak 
niebezpieczny dla nas, że bez naszej heroicznej walki polegnie-
my? Czy walka z mikroorganizmami za pomocą najróżniejszych 
środków jest nam bardziej potrzebna niż umiejętność życia z nimi 
w zgodzie? Odpowiedzmy samodzielnie… i jak poszło? Zgoda, 
są złe, wywołują choroby roślin, zwierząt, ludzi, wytwarzają 
egzotoksyny i walka z nimi zaprząta głowy wielu specjalistów 
lekarzy, farmakologów, a niestety nie możemy powiedzieć, że jest 
coraz lepiej, coraz bliżej zwycięstwa - gdyż one się rozwijają, uczą, 
chcą przetrwać i nie poddają się dwa razy tym samym specyfikom. 
Popatrzmy na drugą stronę medalu:

 ◦ powodują rozkład martwej materii organicznej, 
 ◦ włączają w obieg materii wiele pierwiastków takich jak 
C, S, N, P, 

 ◦ mineralizują glebę, 
 ◦ wykorzystywane są do produkcji szczepionek, antybioty-

ków, surowic, czyli pozytywnie wpływają na uodpornienie 
organizmów na choroby, 

 ◦ hamują rozwój konkurencyjnych bakterii. 
Dzięki nim działa układ pokarmowy, dzięki ich obecności mamy 

dostęp do wielu witamin. Usuwają ze środowiska trujące związki 
chemiczne, a ich wieloraki skład pozwala na utrzymanie niezwykle 
ważnej dla każdego ekosystemu równowagi biologicznej. Można 
by mnożyć jeszcze długo. Tak więc co robić…? Walczyć…? A co 
z kiszoną kapustą i zsiadłym mlekiem etc.?

Człowiek od początku swojego istnienia żyje zanurzony 
w świecie niewidzialnym gołym okiem, w świecie mikroorgani-
zmów. Nasz stosunek do czystości, higieny ewoluuje i zmienia się 
na przestrzeni wieków, co związane jest z naszymi doświadczeniami 
i rozwojem naszej wiedzy. Tak więc od czystości pierwszych ludzi, 
dla których mir domowy ograniczony był ścianami jaskini i nieco 
później miejscem wspólnego ogniskowania, gdzie dbałość o higienę 
była formą budowania właściwych relacji ze współplemieńcami 
i ograniczała się do spontanicznych kąpieli w trakcie przeprawy 
przez rzekę i w wolnych chwilach do iskania życiowego partnera. 
Przez Europę średniowieczną, która przejęła wzorce łaźni greckich 
czy term rzymskich, tworząc oazy czystości obecne w każdym 
mieście i służące zarówno mieszkańcom, jak i podróżnym piel-
grzymom. W średniowiecznych łaźniach publicznych oddawano się 
z lubością tak kąpielom, jak i (ze względu na ich koedukacyjność 
i otwartość ówczesnych Europejczyków) wielu innym uciechom 
cielesnym. Kres tej sielance daje epidemia Czarnej Śmierci, która 
nawiedziła nasz kontynent w XIV wieku i zbierała swoje krwawe 
żniwo przez ponad 200 lat. Król Francji Filip VI zlecił lekarzom 

Uniwersytetu Paryskiego rozpoznanie przyczyny dżumy i zna-
lezienie właściwego antidotum. Rezultatem tegoż zlecenia była 
opinia wydana przez medyków, iż przyczyną choroby są, uwaga: 
„gorące kąpiele, a jak wiadomo gorąca woda rozpulchnia i osłabia 
ciało. W skórze otwierają się pory, przez które zaraza dostaje się 
do organizmu”. Werdykt brzmi – przestać się myć, gdyż woda 
i kąpiele mogą być przyczyną chorób, a nawet… śmierci. I co 
Państwo na to?

Tak więc z epoki względnej czystości wkraczamy w epokę 
smrodu i brudu. Wiek XV, XVI i XVII niewątpliwie podziela 
opinię paryskich medyków. Cóż zrobić…? Dla przykładu: Królowa 
Anglii Elżbieta I (XVI wiek) myła się raz w miesiącu i należała 
do najczystszych ludzi w swoim królestwie. Król-Słońce Ludwik 
XIV, gdy wstawał rano, ubierał świeżą koszulę (w nocy okrop-
nie się pocił), przepłukiwał usta winem i obmywał nim dłonie. 
To był koniec jego porannej toalety. Oczywiście dodać należy, 
że zmieniano koszule i używano ogromnych ilości perfum. Nie 
dziwmy się, znamy bowiem u siebie powiedzenie – wielcy ludzie 
żyli w brudzie – ot prawda w przysłowiach ludowych. Zasadom 
tym podporządkowali się zapewne wszyscy mieszkańcy ówczes-
nych miast, a być może w mniejszym stopniu wieś, gdzie rządził 
Chłopski rozum zamiast Paryskiego. Jako ciekawostkę dopowiem, 
że Polska wyróżniała się bardzo pozytywnie na tle mód ówczes-
nych państw europejskich i na Wawelu pierwsze pojawiły się 
kurki z ciepłą i zimną wodą oraz wydzielone toalety, a dopiero 
potem za sprawą Henryka III Walezjusza w Luwrze, gdzie pewne 
sprawy załatwiało się zgodnie z zasadami savoir-vivre’u w krza-
kach. Ot Polacy nie gęsi…Wiek XVIII, a już na pewno XIX są 
o niebo lepsze, ale rewolucja nadchodzi dopiero w II połowie 
XX wieku, czyli w czasach nam współczesnych, gdzie wachlarz 
możliwości ograniczony jest jedynie czasem antenowym przewi-
dzianym na nadawanie reklam środków czystości. No i tu, mam 
na myśli tu i teraz, zaczyna się prawdziwa jazda. Jeszcze nigdy 
nie wymyślono aż tak wyspecjalizowanych cudownych wręcz 
miazmatów opakowanych w kolorowe buteleczki, opatrzone sym-
bolami i znakami ostrzegawczymi typu C-żrący, Xi – drażniący 
czy R25 po połknięciu działa toksycznie. Błąkając się między 
sklepowymi regałami, dostrzeżemy wizerunki trupich czaszek lub 
logo z czarnym krzyżem św. Andrzeja, a to wszystko po to „by 
ludziom żyło się lepiej”. Nawet dyplom inżyniera chemika nie 
pozwoli nam przebrnąć przez skład wielu dobroczynnych środków 
czystości z pełnym zrozumieniem grożących skutków, jakie może 
wywoływać. Postawiliśmy na sterylność. Staramy się odgrodzić 
od natury, stworzyć sztuczne warunki, w jakich żyjemy. Tu mam 
na myśli głównie Nas Miastowych, ale i na wsi sytuacja się zmieni 
za parę lat. Zauważyłem u siebie, że wychodząc na łąkę w krótkich 
spodniach, nogi mam czerwone od podrażnień. Ja, wychowany 
na kąpielach w rzece Odra, piciu wody z kranu, jedzeniu niemytych 
owoców i warzyw, biegający całymi dniami ze strupami na kola-
nach z bandą rówieśników, dzisiaj reaguję na naturę alergicznie. 
Bowiem warunki, w jakich żyję, nie przewidują trawy, siana. 
One nawet nie przewidują ruchu, czyżby „Podejście Paryskie”? 
Można odnieść wrażenie, że higiena XXI wieku opiera się 
na tworzeniu warunków, w jakich żyje człowiek, na modelu 
niewystępującym w przyrodzie. Mam tu na myśli wszystkie normy 
dobre tylko w teorii, a w praktyce dające nam więcej zmartwień niż 
pociechy. Nie oskarżam nikogo o mówienie nieprawdy, ale to, co 
dostępne jest na rynku – od żywności przez środki czystości i styl 
życia – czasem może przerażać. Dla przykładu wytwarzana dziś 
przemysłowo żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
mimo spełniania w 100% obowiązujących norm zawiera mniej 
składników odżywczych, mniej witamin niż żywność wytwa-
rzana ekologicznie – badania prof. Ewy Solarskiej z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie mówią o różnicy między 50% do 80% 
– mniej wapnia, magnezu, witaminy C. Natomiast jako bonus 
znajdziemy tam więcej białka zwierzęcego zakwaszającego 
organizm, więcej kwasów tłuszczowych sprzyjających rozwo-
jowi miażdżycy, więcej sodu odpowiedzialnego za nadciśnienie 
tętnicze, więcej barwników, konserwantów i stabilizatorów. 
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Mydło, powszechnie znane, zastąpiono 
niezliczoną ilością płynów dla kobiet, 
mężczyzn, dzieci z podziałem na cery, 
kolor włosów i wiek, płyny do higieny 
intymnej, żele itd. Mniej mają tłuszczów 
roślinnych, ale więcej SDS do rozkła-
du tłuszczów i tworzenia piany, więcej 
związków powierzchniowo czynnych 
i środków bakteriobójczych – czyżby skóra 
miała być sterylna? Higienę jamy ustnej 
rozszerzono o zalecenia dezynfekowania 
poprzez płukanie ust środkami, których 
zadaniem jest wybicie bakterii tam rezy-
dujących – czyżby natura się pomyliła 
i bakterie nie są tam potrzebne? Płyny 
do mycia naczyń zawierają suchą formę 
skoncentrowanego chloru, emulgatory 
i detergenty. Środki piorące zawierają 
toksyczne fosforany i fosforaty, substancje 
zapachowe często działające alergicznie, 
detergenty i wybielacze. Pozostałe, w tym 
kosmetyki, to kwasy organiczne, substan-
cje ropopochodne w tym parabeny, glikol 
propylenowy, aldehyd octowy, mocznik, 
metylobenzen, siarczan amonu – niby nic 
strasznego, ale jak podają badania firmy Bionsen przeciętna 
pani domu w Europie stosuje 515 środków chemicznych 
na swoją twarz każdego dnia. No i tu całowanie jest ostatnią 
z rzeczy, jaka chodzi mi po głowie. Popatrzmy ze skupieniem 
na kolorowe butelki stojące w naszych kuchniach, łazienkach 
i toaletach. Powinniśmy popatrzeć ze skupieniem, ponieważ 
nie zauważamy ich obecności, stały się częścią naszego świata 
i kupujemy je tak, jak oddychamy, wdech – wydech, skończyło 
się – kupuję. I tak całymi latami. Szare mydło wraz z szamponem 
z pokrzywy odeszło do lamusa. Zastąpiła je nowa jakość z logo 
krzyża św. Andrzeja i trupią czaszką. 

Swoją przygodę ze środkami czystości wytwarzanymi natural-
nie na bazie pożytecznych mikroorganizmów rozpocząłem - jak 
to zwykle bywa - późno. Spragniony „Zachodu” wkraczającego 
do naszego kraju w latach 90. nadrobiłem stracone lata, kupując 
i korzystając ze wszystkiego, co dostępne. Organizm dorosły 
i nieskażony nie reagował negatywnie na ich nadmiar. Jednak 
nowe pokolenie, które pewnego dnia spadło na naszą rodzinę jak 
grom z jasnego nieba, zareagowało na wiele czynników najpierw 

z podejrzliwością, a zaraz potem uczuleniem. Chcąc nie chcąc, 
po wielu wizytach u specjalistów mieliśmy wraz z małżonką 
parę stron wydruków czynników uczulających nasze najmłod-
sze pociechy. Z półek zniknęły kolorowe butelki, a zastąpiło je 
mikroorganiczne zielone mydło. Objawy alergii ustąpiły po 14 
dniach, ale wstyd, że używam tego samego kosmetyku - do go-
lenia, mycia włosów i prania skarpetek - pozostaje wciąż żywy. 
XXI wiek, a ja używam tego samego mydła mikroorganicznego, 
którego używa moja żona. Tu już nawet nie chodzi o płeć, ale my 
mamy inny kolor włosów. Płyn do płukania tkanin wraz z płynem 
do prania i w razie potrzeby odświeżaczem powietrza mieści 
się w kolejnej butelce ProBioCleaner, różni je tylko ilość wlana 
do bębna pralki lub stopień uwodnienia w zależności od funkcji, 
jaką mają spełniać. Prawdę mówiąc, choć wstyd się przyznać 
– 4 wyroby wytwarzane przez Probiotics Polska zabezpieczają 
nasze mieszkanie przed brudem, kurzem, roztoczami, grzybami, 
pleśnią. A co najgorsze nie krzyczę, widząc moje pięcioletnie 
dziecko odkręcające butelkę ze środkiem ProBio Sanit służącym 
do udrażniania toalety - same pożyteczne mikroorganizmy. q

PSY SZUKAJĄ DOMU
17 psów z brzosteckiego schroniska trafiło do nowych właści-

cieli, jednego odebrał dotychczasowy właściciel. W sumie 
przez przytulisko prowadzone przez lek. wet. Kazimierza 
Kłęka przewinęło się 28 psów i 5 kotów. To bilans 2017 roku.

Powyższe zestawienie bardzo dobrze świadczy o naszym 
społeczeństwie. Pomagamy i to się liczy! Dzięki wrażliwości 
wielu osób kilkanaście czworonogów ponownie odnalazło swoje 
miejsce na ziemi. Obecnie (stan na koniec grudnia) na adopcję 
oczekuje 5 psów, w tym jeden duży w typie dobermana. Zapewne 
po wystrzałowym witaniu Nowego Roku przybędzie błąkających 
się, przerażonych zwierzaków, nieśmiało dopominających się 
o naszą pomoc. Nie bądźmy obojętni!

Wszystkie psy oczekujące na nowych właścicieli są zdrowe, 
łagodne, mogą trafić do rodzin z dziećmi, tolerują inne osobniki 
swojego gatunku. Niektóre mogą przejawiać lękliwość wynikającą 
z traumatycznych przeżyć, związanych zwłaszcza z biciem. Jednak 
jeśli trafią w „dobre ręce” i będą łagodnie prowadzone, przestaną 
uciekać np. na widok podniesionej dłoni. 

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE JUŻ PRZYGARNĘŁY 
DO SWOICH DOMÓW ZAGUBIONE LUB WYPĘDZONE PSY.

SZUKAMY NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA PRZEDSTA-
WIONYCH W TYM NUMERZE „WB” ZWIERZAKÓW.

Oto krótkie informacje o poszczególnych pieskach (fot. na 
str. 39):

 ¾ 4/2017 – mały, czarny, długowłosy pies znaleziony w Bukowej 
w marcu,

 ¾ 8/2017 – mały, czarny piesek znaleziony w kwietniu 2017 r. 
w Brzostku na ul. Słonecznej,

 ¾ 11/2017 – mała suczka czarna z brązowym podpalaniem, 
znaleziona wraz ze szczeniakiem w maju 2017 r. w Głobikówce,

 ¾ 14/2017 – duża, brązowa suka znaleziona w maju w Siedliskach-
-Bogusz,

 ¾ 32/2017 – duży, czarno-brązowy pies znaleziony w listopadzie 
na ul. Węgierskiej w Brzostku.

Psy można obejrzeć w Brzostku przy lecznicy weterynaryjnej 
Kazimierza Kłęka.

Kontakt: Wojciech Pacana tel. 14 6803 006, Urząd Miejski 
p. nr 8.

Podziękowanie
Przewodnicząca Caritasu Parafialnego w Brzostku składa serdeczne podziękowania 

darczyńcom napełniającym „Torby Miłosierdzia” różnorodnymi produktami 
spożywczymi, które zostały przekazane osobom starszym i samotnym.

Lista darczyńców:

Józef Czekaj – Klecie
Małgorzata Drozd - Brzostek
Barbara Szweda – Brzostek
Anna Majewska – Brzostek
Lucyna Zięba – Brzostek 
Małgorzata Hołowicka – Brzostek
Halina Golec – Brzostek
Renata Golec – Brzostek 
Adam Kalina – Brzostek
Andrzej Szybist – Brzostek
Jan Grygiel – Wola Brzostecka
Grygiel Daniel – Wola Brzostecka
Małgorzata Cieślik – Zawadka Brzostecka 

Kazimiera Gotfryd
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 - Wójcik D., Kwesta na brzosteckim cmentarzu po raz drugi 11 – 4
 - Wójcik D., Podsumowanie drugiej kwesty na brzosteckim cmen-
tarzu............................................................................... 12 – 27

ZDROWIE
 - Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Brzostku ....................................................................... 9 – 39

 - Członkowie grupy, Wybraliśmy trzeźwość – AA,  ............. 2 – 16
 - Jedziniak A., Ratujemy i uczmy ratować ........................... 2 – 23
 - Kierownik Ośrodka Zdrowia w Brzostku informuje ......... 11 – 25
 - Klich A., Korzystna zmiana w ustawie ................................ 5 – 7
 - Lekarze przyjmujący w Ośrodku Zdrowia w Brzostku /harmono-
gram/ ............................................................................... 5 – 10

 - Lekarze w Ośrodku Zdrowia w Brzostku ......................... 10 – 15
 - Ministerstwo Zdrowia, Sprawdź jakie uprawnienia przysługują 
w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 5 – 8, 9, 10

 - Stanek D., Wspomnienia .......... zob. dział Historia Wspomnienia
 - Wójcik D., Szpital w Dębicy zmienia się dla pacjentów .... 12 – 5

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
2016. 2147) oraz na podstawie uchwały Nr XXXIV/244/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 3 października 2017 r. w sprawie 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Zawadce Brzosteckiej, stanowiącej własność 
Gminy i Wyroku Nr Sygn. akt. I C 1234/16 Sądu Rejonowego w Dębicy, z dnia 31 maja 2017 roku ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Na-
jemcy nieruchomość położona w Zawadce Brzosteckiej, zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, ozn. nr 
ewid. 138/8 o pow. 0,08 ha i ozn. nr ewid. 138/9 o pow. 0, 11 ha, czyli o łącznej pow. 0,19 ha, objeta KW Nr RZ1D/00038569/8, 
stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.
Nieruchomość dz. ozn. nr ewid. 138/8 i 138/9 położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w odległości 
około 1000 m od drogi krajowej nr 73. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową i gazową. Dojazd z drogi gminnej 
o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość to grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiący siedlisko. 
Opis budynków: budynek mieszkalny, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji drewniano - murowanej o po-
wierzchni zabudowy 103,13 m2, powierzchni użytkowej 80,54 m2,  kubaturze 299,10 m3 i wysokość pomieszczeń 2,10 m, budy-
nek w średnim stanie technicznym.;  budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej powierzchnia zabudowy 50 m2, kubatura 
200 m3; obiekty zużyte czasem prawidłowego użytkowania, poddawane remontom bieżącym przez Najemcę.  
Dla obszaru objętego działkami ozn. nr ewid. 138/8 i 138/9 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brzostek. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek uchwalonym 
Uchwałą Nr XIX135/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30.08.2012 r., teren zabudowy mieszkaniowej.

Nr 
działki

Po-
wierzchnia 

(m2)

Wartość ryn-
kowa prawa 
własności do 

nieruchomości 
gruntowej (zł)

Wartość ryn-
kowa budynku 
mieszkalnego 

(zł)

Wartość bu-
dynku gospo-

darczego
 (zł)

Koszt sporzą-
dzenia doku-
mentacji (zł)

Łączna 
wartość 

brutto (zł)

Łączna wartość po-
mniejszona o nakłady 
na remont budynku 
mieszkalnego brutto 

(zł)

138/8
138/9

800
1100
1900

9 247,00
12 715,00
21 962,00

45 359,00 8 686,00 970,00 76 977,00 40 035,00

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 08.12.2017 r., do 29.12.2017 
roku. Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. 2016. 2147 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 19.01.2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, 
biuro nr 7, stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ lub telefonicznie pod nr /014/ 6803005.
W razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.
Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Brzostek, dnia 08.12.2017 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
  z dnia 8 grudnia 2017 roku 

o sporządzeniu wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
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Szybko wróciłem do ziemianki, gdzie 
łatwiej było mi tłumić odgłosy kasz-

lu. Położyłem się na pryczy i natych-
miast pojawiła się myśl o dzisiejszym 
natknięciu się na niemieckich żołnierzy. 
To, co dziś widziałem, zaprzecza mojemu 
przekonaniu dotąd, że tylko las stanowi 
jeszcze możliwość bezpiecznego ukry-
wania się w nim. Ta możliwość staje 
się coraz bardziej iluzoryczna. Narasta 
ograniczenie mojego względnie bez-
piecznego poruszania się w lesie oraz 
wykonywania w nim dotychczasowych 
czynności. Nawet przypadkowe nagłe 
kaszlnięcie lub kichnięcie może mnie 
zdradzić. Co wobec tego mam począć? 
Dobrowolnie ujawnić się Niemcom, 
by stracić konie i najpewniej własne 
życie? Utracę też dotychczasowe wysiłki 
ukrywania się z końmi w oczekiwaniu 
na wyzwolenie. Zostawić konie bez 
uwiązania w ziemiance na łaskę losu, 
a samemu podjąć ryzyko ucieczki z te-
renu ewakuowanego na zachód pod 
osłoną nocy? Czy też nadal ukrywać 
się z końmi w lesie dopóki będę mógł 
zdobywać dla nich i dla siebie wyżywie-
nie? Z rozważanych pytań i możliwości 
świadomego działania wybrałem dalsze 
ukrywanie siebie z końmi w lesie. Na 
pewno w najbliższym czasie wojska 
radzieckie ruszą z ofensywą i pogonią 
Niemców na zachód. Przecież zaczęła 
się już jesienna pogoda, a Rosjanie 
zapewne nie myślą tu zimować. Jeśli 
mnie przydarzy się nieszczęście i zginę 
to konie potrafią same się uwolnić 

bez wielkiego trudu. Kilka szarpnięć 
głową i drewniane kołki, do których 
są przywiązane, wyskoczą z ziemi. 
Gniada już raz pokazała jak to się robi. 
Czarne myśli starałem się eliminować 
argumentami pomyślności, która dotąd 
mnie nie opuszczała.

Konie, a zwłaszcza gniada, swoim 
zachowaniem prosiły mnie o wieczorny 
posiłek. Wstałem z pryczy, owinąłem 
się płachtą by ograniczać ziębnięcie 
i mieć przy sobie możliwość tłumienia 
kaszlu. Zapadał już gęsty mrok, gdy po 
oprzątnięciu koni niosłem na nosidłach 
dwa wiadra wody ze strumienia do 
ziemianki na zapas. Do prowadzonej 
strzelaniny na froncie przez wrogie woj-
ska przywykłem już jak do normalnej 
codzienności. Bardziej reagowałem na 
dłuższe przerwy w odgłosach strzela-
nia niż na jego wzmaganie. Jedynie 
bliskie wybuchy pocisków artyleryj-
skich robiły na mnie jeszcze wrażenie. 
Tego wieczoru na froncie prowadzono 
wyjątkowo wzmożony ostrzał co po-
zwalało mi na prawie swobodny kaszel. 
Wziąłem ze sobą zapałki i wyszedłem 
z ziemianki do mojej kuchni. Rozpaliłem 
ogień i postawiłem na blachy garnki 
z przygotowanymi wcześniej ziem-
niakami na zupę, jabłkami na kompot 
i wodą do mycia naczyń i siebie. Od 
czasu do czasu na przygasający ogień 
dokładałem drewienek, rozkoszując się 
ciepłem kuchni i zapachem gotującego 
się pożywienia. Nagle zrobiło się jas-
no jak w dzień, ale to już nie zrobiło 
na mnie takiego wrażenia, jak tamtej 
nocy kiedy poszukiwałem uprawy 
ziemniaków. Natomiast zareagowałem 
spontaniczną radością na usłyszany za 
chwilę charakterystyczny warkot silnika 
samolotu dwupłatowego, który odlaty-
wał w kierunku wschodnim. Z opowia-
dania pana Chojnackiego narzeczonego 
Gieni wiedziałem, że takimi samolotami 
posługują się Rosjanie w lotach zwia-
dowczych. Na dużej wysokości nad-

latują w pobliże 
interesującego ich 
obiektu i obszaru, 
wyłączają silnik 
i lotem ślizgowym 
bezgłośnie lecą 
nad celem rozpo-
znania, fotografują 
go i w bezpiecznej 
odległości włącza-
ją silnik i odlatują.

Pr z y  t a k i m 
oświetleniu jak 
dziś mogli foto-
grafować nawet 
poszczególnych 
żołnierzy na sta-
nowiskach ognio-
wych. Oświetlenie 
po chwili zgasło 
lecz rozświetliła 

się moja nadzieja na przygotowywanie 
ofensywy przez dowództwo radzieckie. 
Ta myśl nie opuszczała mnie już tej 
nocy i w dni następne.

W nagromadzony żar paleniska 
kuchni włożyłem umyte ziemniaki 
by się upiekły. Rozgrzany gorącą kar-
toflanką i myślami nowej nadziei dość 
późno uprzątnąłem kuchnię, umyłem 
się i wróciłem do ziemianki. Konie już 
leżały na świeżej podściółce. Zbliżyłem 
się do kasztanki, przykucnąłem przy jej 
grzbiecie, a przez bose stopy podsunięte 
pod jej brzuch poczułem przyjemne 
ciepło. Pogłaskałem ją po grzbiecie 
i postanowiłem położyć się przy niej. 
Delikatnie ułożyłem derkę wzdłuż niej, 
na której miałem się położyć. Dwiema 
derkami nakryłem grzbiet i część brzu-
cha kasztanki i pod nimi położyłem się 
przytulony do niej. Wnet zrobiło mi się 
ciepło i zasnąłem z bardzo przyjemnym 
uczuciem. Czyjś delikatny dotyk mojego 
policzka przebudził mnie. Otwarłem 
oczy, ale jest ciemno i nie mogę zo-
rientować się gdzie jestem. Dopiero 
bezwiedny dotyk ręką nogi kasztanki 
natychmiast przypomniał mi o położe-
niu się przy niej do spania. Rozpoznałem 
zaraz, że leżę tuż przy przedniej nodze 
kasztanki. Wstałem pogładziłem jej 
głowę i wtedy po raz drugi poczułem 
na policzku delikatny dotyk jej chrap. 
Gniada leżała, więc była to jeszcze noc. 
Dlaczego wstała kasztanka? Być może 
rzucałem się we śnie pod wpływem 
dręczących mnie majaków i wystraszyła 
się mojego zachowania. Zdziwiło mnie 
też pełne przykrycie derkami w chwili 
gdy się przebudziłem. Pewnie we 
śnie ściągnąłem je z kasztanki, a teraz 
stojąc robi mi się zimno. Spróbowa-
łem skłonić kasztankę by położyła 
się jeszcze. Jedną ręką pociągnąłem 
ją lekko za grzywę do dołu, a drugą 
poklepywałem ją po łopatce. Kasztan-
ka widocznie zrozumiała te gesty, bo 
położyła się i to bardziej delikatnie niż 
zwykle. Zawładnęła mną radość z tak 
fantastycznego porozumienia się z nią. 
Leżącą ponownie nakryłem dwiema 
derkami, a sam wsunąłem się pod ich 
końcówki, tuląc się do boku kasztanki. 
Znowu zrobiło mi się przyjemnie ciepło 
i zasnąłem.

Przebudziło mnie jakieś stąpanie. 
Nauczyłem się już spokojnie analizować 
przyczyny każdego nagłego zjawiska. 
Nadal leżałem w bezruchu przytulony 
do boku kasztanki. W słyszanym stąpa-
niu wnet rozpoznałem przestępowanie 
się gniadej z nogi na nogę. Zerknąłem 
w stronę szczeliny wentylacyjnej i zo-
baczyłem jasność poranka. Rozbudzony 
już zupełnie poleżałem jeszcze chwi-
lę. Wyczuwałem nerwowe drgania 
kasztanki, jej oczekiwania bym wstał 

Stanisław Łukasik

Życie na krawędzi 
czasu – fragmenty

Na krawędzi śmierci

OGŁOSZENIE
O ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI 

MEDYCZNEJ
Wysokość opłaty za udostępnienie Dokumentacji 

Medycznej w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Brzostku

Jednostronna kopia – 30 gr
Dwustronna kopia – 60 gr

Kserokopia dokumentacji medycznej do odebrania po 
złożeniu stosownego wniosku w ciągu 5 dni roboczych.
Wnioski do pobrania w rejestracji Ośrodka Zdrowia 

w Brzostku i Smarżowej
Dokończenie na str. 32
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SPORTOWE MIKOŁAJKI 2017
Tradycyjnie w pierwszych dniach grudnia w obiektach sporto-

wych w Brzostku odbyły się zawody, w których wzięły udział 
dzieci z terenu gminy. Organizatorem imprez był OSiR oraz gmina 
Brzostek. 5 grudnia rozegrano turniej siatkówki dla dziewcząt 
ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Młodsze zawodniczki 
rywalizowały w turnieju czwórek. Wzięło w nim udział 7 drużyn. 
Zespoły zostały podzielone na dwie grupy, gdzie rozgrywały 
mecze systemem „każdy z każdym”. Po pełnej emocji rywalizacji 
pierwsze miejsce zajęła drużyna SP Nawsie Brzosteckie, pokonując 
w finale SP Januszkowice. W meczu o trzecie miejsce zwycię-
żyła SP Brzostek, wygrywając z SP Gorzejowa. O piąte miejsce 
walczyły szkoły ze Smarżowej i Kamienicy Górnej. Zwycięsko 
z tego pojedynku wyszły zawodniczki z Kamienicy Górnej.

W turnieju gimnazjów uczestniczyły trzy szkoły z terenu 

gminy Brzostek – Brzostek, Januszkowice i Nawsie Brzosteckie. 
Zawody były jednocześnie eliminacjami gminnymi do Powiato-
wych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w połowie 
stycznia. Rozegrano je systemem „każdy z każdym”. Najlepszą 
drużyną okazało się Gimnazjum Brzostek w składzie: Frączek 
Ewelina, Trojan Żaneta, Zięba Aleksandra, Kawalec Monika, 
Synowiecka Monika, Kopacz Natalia, Kolbusz Kinga i Kawalec 
Monika. Dzięki wygranej będzie reprezentować gminę Brzostek 
na szczeblu powiatowym IMS w piłce siatkowej. Spotkania 
sędziowały: Daria Wodzisz, Karolina Zegarowska i Natalia 
Staniszewska, a pomagali im sędziowie stolikowi: Karol Siwek, 
Bartek Mroczkowski oraz Magdalena Lemek.

Po jednym dniu przerwy, 7 grudnia, do rywalizacji przystąpili 
Dokończenie na str. 33

5 MEDALI DLA BRZOSTECKICH ZAWODNIKÓW
2 grudnia 2017 r. odbył się w Podkarpackim 

Centrum Sportów Walki w Jaśle IV Puchar 
Podkarpacia Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży. 

W turnieju tym wzięło udział 286 zawodników reprezentujących 
14 klubów województwa podkarpackiego. Sędzią głównym 
zawodów był shihan Roman Woźniak. Brzostek reprezentowało 
10 zawodników, z czego 5 stanęło na podium. 

Puchary dla Brzostku w kumite zdobyli: 
2. miejsce – Michał Krupka 
3. miejsce – Dawid Kolbusz 
3. miejsce – Wiktoria Pietrzycka 
3. miejsce – Julita Maduzia 
3. miejsce – Roksana Myszkowska 

Sędziowali sensei Tomasz Mendoń 3 Dan oraz sensei Robert 
Kolbusz 1 Dan. Dla wszystkich zawodników gratulacje. 

Robert Kolbusz

pierwszy. Rzeczywiście natychmiast 
za mną wstała kasztanka. Zsunięte 
z niej derki wraz z tą na której spałem 
ułożyłem na pryczy i przystąpiłem do 
codziennych zajęć. Zawinięty w płach-
tę nie odczuwałem zimna wewnątrz 
ziemianki, ale po wyjściu na zewnątrz 
poczułem go natychmiast zwłaszcza 
od bosych stóp i zaraz cofnąłem się do 
ziemianki. Przyjemnie zaskoczyło mnie 
wrażenie słabnącego pobudzania kaszlu 
i w ogóle poprawa mojego samopoczu-
cia. Gdzieś zawieruszył mi się ołówek 
i nie mogłem skreślić w kalendarzyku 

daty dzisiejszej osiemnasty września. 
Zawsze ołówek kładłem razem z ksią-
żeczką do nabożeństwa w koszyku, ale 
czasem z przyzwyczajenia kładłem go 
też do kieszonki bluzki. Prawdę mó-
wiąc ołówek był bardzo krótki i mógł 
wypaść w siano przy wyjmowaniu 
wczoraj wieczór zapałek z koszyka albo 
wypadł mi z kieszonki, kiedy wystra-
szony nadchodzącą grupą żołnierzy 
niemieckich ukryłem się w gęstwinie 
za pniem drzewa. Z ukrycia wyczołgi-
wałem się, więc jeśli był w kieszonce 
łatwo mógł wypaść. Poszukiwanie 
ołówka w ziemiance zakończyłem 
niepowodzeniem, które przypomniało 

mi powiedzenie o złośliwości przed-
miotów martwych. Abym nie stracił 
kalendarzowej rachuby czasu, uciąłem 
kawałek bukowego patyka i jeden 
koniec zaostrzyłem nożem. Zaostrzoną 
końcówką delikatnie przesuwałem po 
dacie, co powodowało wytłoczone jej 
skreślenie. Żaden przypadek nie pomógł 
mi już znaleźć ołówka, a wytłoczone 
przekreślenie stopniowo znikało. Trwa-
łym śladem w kalendarzyku może być 
dziurka obok daty. Patyczek zaostrzyłem 
jeszcze dokładniej i jego ostrzem jak igłą 
robiłem maleńkie dziurki przy kolejnej 
dacie, na podłożonym palcu lewej ręki 
pod kartkę kalendarzyka. 

Dokończenie ze str. 31

cdn.
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Groch z kapustą 
Strzeżonego Pan Bóg strzeże

Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po 
zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi 

mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. 
Za brak elementu odblaskowego grozi mandat od 20 do 500 zł. 
W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się 
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów 
odblaskowych, jeżeli będzie się znajdował na drodze przeznaczo-
nej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie 
ma zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta 
z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. 
Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do 
ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: 
odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy 
środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, 
że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. 
Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój 

jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 
metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy od-
blaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te 
dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie 
ominąć pieszego.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji prawa o ruchu dro-
gowym podkreślano, że koszty elementów odblaskowych są zni-
kome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat 
materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania. 
Nowy przepis nie powoduje obciążenia dla budżetu państwa, może 
natomiast ocalić życie wielu użytkownikom dróg.

A jak to wygląda w praktyce?
Coraz więcej kobiet nosi opaski odblaskowe na uchwycie 

torebek w dzień, a idąc po zmierzchu zakłada na przedramię od 
strony drogi. I to jest fajny sposób, aby opaski nie zapomnieć 
i aby zawsze była pod ręką – bo jak wiadomo, kobieta bez torebki 
czuje się jak żołnierz bez karabinu.

Ale co z mężczyznami?
Na szczęście są produkowane adidasy i inne obuwie z elemen-

tami odblaskowymi – wtedy buty „migają” i widać je z daleka. 
Widziałam również osoby ubrane w kamizelki czy kurtki z elemen-
tami odblaskowymi – wtedy widać je nawet z dalszej odległości.

Z dziećmi chyba nie ma problemu – na potrzebę bycia wi-
docznym po zmierzchu uczulają szkoły i pilnują rodzice, nie brak 
różnych zawieszek, przypinek, pasków itp.

Najgorsza sprawa jest z rowerzystami – wracają z kościoła, 
zakupów itp. po zmierzchu i w ciemności zjawiają się jak duchy 
tuż przed maską nadjeżdżającego pojazdu. Znaczna większość 
rowerów nie posiada żadnego oświetlenia ani światełka odbla-
skowego.

Kiedyś wracałam z kościoła wieczorem, a nieco dalej za ośrod-
kiem zdrowia w stronę Nawsia jechała kobieta na rowerze od stóp 
do głów ubrana w ciemne szatki. Pomiędzy lampami ulicznymi 
było ciemno, ja idąc chodnikiem, ledwie ją zauważyłam i to 
dopiero, gdy się z nią zrównałam. W tym czasie wyprzedziło ją 
dwa pojazdy, w ostatniej chwili gwałtownie hamując – przecież 
ta kobieta prosiła się o śmierć!

I tu mam apel do mężów, synów, wnuków – zafundujcie żonie/
mamie/babci lampę białą do przodu i czerwony odblask z tyłu 
i koniecznie zamontujcie osobiście do roweru. Przy okazji zróbcie 
przegląd techniczny tego pojazdu. Płeć piękna na pewno bardzo się 
ucieszy, to będzie niezapomniany i bardzo przydatny prezent. Na 
dokładkę pewnie nieraz sami z tego skorzystacie. Przypuszczam, 
że takie elementy znajdują się w brzosteckim sklepie rowerowym.

Aby jeszcze bardziej strzec życia i zdrowia pieszych użytkow-
ników dróg, mam taki pomysł, aby jakaś organizacja społeczna 
(może KSM, harcerstwo czy szkolne Koło Caritas) zakupiło opaski 
odblaskowe i „za darmo” rozdawało pod kościołem parafianom 

Dokończenie na str. 34

OSIR ZAPRASZA NA FERIE 
ZIMOWE NA SPORTOWO 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku na te-
goroczne ferie przygotował wiele atrakcji dla 

dzieci i młodzieży z brzosteckich szkół. W programie 
„Ferii na sportowo z OSiR-em” znajduje się turniej 
halowej piłki nożnej oraz turniej piłki siatkowej. Dla 
najmłodszych będą zorganizowane liczne wyjazdy 
m.in. na basen, lodowisko czy trampoliny. Szczegó-
łowe informacje na temat poszczególnych imprez 
sportowych oraz wyjazdów znajdować się będą na 
brzosteckiej stronie: www.brzostek.pl oraz funpage 
hala sportowa Brzostek. 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

najmłodsi adepci piłki nożnej. W rywalizacji szkół podstawowych 
kl. IV –VI brało udział 9 drużyn, które walczyły w trzech grupach 
systemem „każdy z każdym”. Spotkania dostarczyły wielu emocji, 
nie zabrakło efektownych zagrań i pięknych bramek. Zwycięzcą 
turnieju została drużyna ze Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej, 
która wygrała wszystkie mecze, nie tracąc przy tym ani jednej 
bramki. Wynik nie do poprawienia, można mu tylko dorównać. 
Drugie miejsce wywalczyła SP Nawsie Brzosteckie, a brązowe 
medale powędrowały do zawodników ze Szkoły Podstawowej 
w Przeczycy. Nagrody indywidualne trafiły do Łukasza Kowal-
skiego, który został najlepszy strzelcem turnieju (SP Januszkowice) 
oraz Mateusza Wójcika – najlepszego bramkarza (SP Gorzejowa). 

Następnego dnia rozegrano turniej piłki nożnej w kategorii 
gimnazjów oraz klas siódmych SP. Jak co roku nie zabrakło do-
brej zabawy i integracji młodzieży, co jest jednym z głównych 
celów zawodów. Poziom rywalizacji był wysoki i wyrównany, 
a emocje nieraz brały górę nad zdrowym rozsądkiem. Zespoły 
podzielone były na 2 grupy, gdzie rozgrywały mecze systemem 
„każdy z każdym”. Drużyny z 3. miejsc grały o miejsce piąte 
(SP Grudna Górna – Gimnazjum Nawsie Brzosteckie). Zaś 1.i 2. 

miejsca w grupie półfinały (SP Brzostek – Gimnazjum Brzostek, 
SP Siedliska-Bogusz - Gimnazjum Siedliska-Bogusz). W finale 
spotkały się dwa najlepsze zespoły po fazie grupowej: Gimnazjum 
Brzostek i SP Siedliska-Bogusz. Zwycięsko z pojedynku wyszło 
Gimnazjum Brzostek, wygrywając 2:0. Dzięki temu mogło cieszyć 
się ze zwycięstwa w całym turnieju. Na najniższym stopniu podium 
uplasował się zespół Gimnazjum Siedliska-Bogusz, który pokonał 
w meczu o 3. miejsce drużynę SP Brzostek. Dodatkowo w trakcie 
trwania rozgrywek była prowadzona klasyfikacja króla strzelców, 
w której zwyciężył Jacek Machaj (Gimnazjum Brzostek). Drugą 
indywidualną nagrodą była ta dla najlepszego bramkarza, którą 
przyznano Jakubowi Rasiowi (Gimnazjum Siedliska-Bogusz). 

Po każdym turnieju do hali zaglądał św. Mikołaj, który dla 
wszystkich przybyłych (czytaj – wszystkich grzecznych) przygo-
tował słodkie upominki. Drużyny biorące udział w mikołajkowych 
zmaganiach otrzymały pamiątkowe dyplomy, a najlepsze drużyny 
pamiątkowe puchary oraz medale. Wręczania nagród dokonali: 
kierownik OSiR-u Andrzej Piękoś oraz radny Rady Miejskiej 
w Brzostku, Daniel Wójcik. Szczegółowe wyniki oraz klasyfikacje 
znajdują się na brzosteckiej stronie internetowej. 

Magdalena Kawalec

Dokończenie ze str. 32



39-230 Brzostek
ul. Szkotnia23

tel/fax 14 683 03 99
kom. 666 842 386

KASACJA POJAZDÓW TEL. 606 347 031, 666 842 379

- Skup i sprzedaż złomu stalowego i kolorowego
- Materiały budowlane i hutnicze
- Materiały opałowe
- Kruszywa, kliniec, piaski, żwiry
- Sklep wielobranżowy
- Nawozy, środki ochrony roślin
« NOWOŚĆ: Kołdry, pościele, poduszki, ręczniki

Zapraszamy również do stacji paliw
Oferujemy najtańsze paliwa w okolicy

Paliwa tylko z ORLENU
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PODARUJ 
MI 1% 

SWOJEGO 
PODATKU

Witam serdecznie. 

Jestem Damian, mam 9 lat. Urodziłem się z obustronnym 
głębokim niedosłuchem. W wieku 17 miesięcy miałem 

operację wszczepienia implantu ślimakowego. Jestem pod stałą 
opieką Poradni Surdologopedycznej w Krośnie. Chodzę do II 
klasy, bardzo lubię konstruować ciekawe pojazdy z klocków, 
chciałbym kiedyś zorganizować moją własną wystawę klocków 
lego. A tak po cichu marzę o spotkaniu z Robertem Lewan-
dowskim. Uczęszczam do szkoły muzycznej, gdzie stawiam 
pierwsze kroki jako początkujący perkusista. Zwracam się 
z prośbą do wszystkich ludzi dobrego serca o przekazanie dla 
mnie 1% podatku.Pieniążki pozyskane w ten sposób pozwolą 
na pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem implantu 
ślimakowego, aparatu słuchowego oraz na spełnianie moich 
marzeń.
DANE POTRZEBNE DO PIT:
1. NAZWA OPP: FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z PO-

MOCĄ
2. KRS: 0000037904
3. W RUBRYCE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1% - 

WPISUJEMY IMIĘ I NAZWISKO PODOPIECZNEGO: 
DAMIAN RAŚ 9836

ZA POMOC I WSPARCIE Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.

wychodzącym po wieczornej Mszy św. Będzie to dobry uczy-
nek dla ciała i duszy. Pieniądze na ich zakup można zebrać do 
puszek pod kościołem, a może nawet zdobyć z jakiegoś źródła 
promującego odblaski.

Czy warto?
Czy małym dzieciom potrzebne są kolczyki? Czym kierują się 

rodzice, niosąc dziecko do zakładu świadczącego takie usługi? 
Będą bardziej kochać swoją córeczkę? Przecież chyba nie myślą 
jeszcze o zdobyciu atrakcyjnego zięcia? Według mnie to iście 
afrykański zwyczaj, aby w dziurę w ciele zawiesić świecidełko. 
Dziecko na ogół płacze i broni się przed takim niepotrzebnym 
zabiegiem. Pomijając względy medyczne (zakażenie, ropienie, 
opuchnięcie, ból), w trakcie zabaw czy przebierania łatwo o za-
haczenie kolczyka, co może się skończyć nawet naderwaniem 
ucha. Tego rodzaju błyskotki „potrafią” zaczepić się nie tylko 
o ubranko, ale też o włosy, firankę, pościel, grzebień etc. Dziecko 
może połknąć jakąś oderwaną część kolczyka, włożyć ją sobie 
do nosa czy ucha. Ponad to eksperci mówią o jeszcze jednym 
zagrożeniu - wczesny kontakt z metalami, z których wykonana 
jest biżuteria, często przyczynia się do rozwoju alergii w wieku 
późniejszym. Warto poczekać, aż córeczki podrosną na tyle, by 
samodzielnie zadecydować, czy chcą mieć przekłute uszy i do-
świadczyć bólu z tym związanego. Kolczyki nie są niezbędne 
do życia. Starszym dziewczynkom zupełnie wystarczą specjalne 
kolorowe naklejki, imitujące kolczyki, które można wymieniać 
i odkleić w każdej chwili, gdy ozdoby się znudzą (chociaż klej też 
może uczulać). Sądzę, że w okolicy dziesięciu lat dziewczynka 
może już podjąć taką decyzję osobiście ją dotyczącą. A najlepiej, 
jak będzie dorosła. Byłam naocznym świadkiem, jak kobieta 
odchodząca na emeryturę poddała się temu procederowi, po-
nieważ na odchodne otrzymała od pracodawcy taki prezent. Też 
się trochę bała, ale na pewno samodzielnie podjęła tę decyzję.
      

Janina Słupek
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
z dnia 27 grudnia 2017 r.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu 
stanowiących własność Gminy Brzostek 

Przedmiotem najmu w drodze przetargu są lokale użytkowe położone w budynku magazynowo-warsztatowym w Brzostku przy 
ulicy Stara Droga 1 stanowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6 - przeznaczone 
na prowadzenie działalności gospodarczej.
Lokale użytkowe położone są w budynku warsztatowo-magazynowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 na działce oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 302 o powierzchni 0,5255 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej 
RZ1D/00064805/6. Budynek jest w średnim stanie technicznym (stropodach w złym stanie technicznym). Najemca ma prawo 
korzystania z zaplecza sanitarnego znajdującego się w budynku.
Na szkicu budynku wynajmowane pomieszczenia oznaczono:
- nr 8 o powierzchni użytkowej 12,00 m2 

- nr 4 o powierzchni użytkowej 47,56 m2

Lokale wyposażone są w energię elektryczną, rozliczaną na podstawie odczytów z podliczników.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla każdego lokalu wynosi 4,00 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.
Wadium dla każdego lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR 
o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek 
od nieruchomości pod działalnością gospodarczą. Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu na własny koszt.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2018 rok).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww. lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 27.12.2017 r. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU
z dnia 14 grudnia 2017 r.

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu
stanowiących własność Gminy Brzostek

Przedmiotem najmu w drodze przetargu są dwa lokale użytkowe położone w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej sta-
nowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38571 - przeznaczone na prowadzenie nieuciążliwej 
działalności dla wsi.
Lokale użytkowe położone są po prawej i lewej stronie od wejścia do budynku byłej szkoły w Kamiennicy Dolnej na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 304 o powierzchni 0,20 ha, stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wie-
czystej Nr 38571.
Powierzchnia użytkowa dwóch lokali wynosi łącznie 114,88 m2. 
Lokale wyposażone są w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.
Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wynosi 6,10 zł + 23 % VAT-u miesięcznie.
Wadium dla lokali wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/
Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.
Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. 
Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego.
Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2018 rok).
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem ww. lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.
Brzostek, dnia 14.12.2017 r. 

Burmistrz Brzostku
Wojciech Staniszewski
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HARMONOGRAM 
odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek w 2018 r.

Brzostek-ulice: Stara Droga, 11 Listopada, Schedy, 
Rynek, Wąska, Szkolna, Węgierska, Ogrodowa, 
Słoneczna, Ks. Ostafińskiego, Równie, 20  Czerwca, 
Mickiewicza, Targowa

4 styczeń, 1 luty, 1 marzec, 5, 19 kwiecień, 7, 17 maj, 7, 21 czer-
wiec, 5, 19 lipiec, 2, 16 sierpień, 6, 20 wrzesień, 4, 18 październik, 
5 listopad, 6 grudzień

Brzostek-ulice: Okrągła, Szkotnia, Polna, Gry-
glewskiego, Furgalskiego, Ks. Jałowego, Winiarza, 
Woronieckiego, Ks. Niezgody, Królowej Jadwigi, 
Łukasiewicza, Mysłowskiego, Zielona, Żydowska

5 styczeń, 2 luty, 2 marzec, 6, 20 kwiecień, 1, 15 maj, 8, 22 czer-
wiec, 6, 20 lipiec, 3, 17 sierpień, 7, 21 wrzesień, 5, 19 październik, 
2 listopad, 7 grudzień

Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka 3 styczeń, 7 luty, 7 marzec, 4 kwiecień, 2 maj, 6 czerwiec, 4 lipiec, 
1 sierpień, 5 wrzesień, 3 październik, 7 listopad, 5 grudzień

Zawadka Brzostecka, Kamienica Dolna 
15 styczeń, 19 luty, 19 marzec, 16 kwiecień, 21 maj, 18 czerwiec, 
16 lipiec, 20 sierpień, 17 wrzesień, 15 październik, 19 listopad, 
17 grudzień

Klecie, Bukowa 
16 styczeń, 20 luty, 20 marzec, 17 kwiecień, 22 maj, 19 czerwiec, 
17 lipiec, 21 sierpień, 18 wrzesień, 16 październik, 20 listopad, 
18 grudzień

Januszkowice, Opacionka 
17 styczeń, 21 luty, 21 marzec, 18 kwiecień, 16 maj, 20 czerwiec, 
18 lipiec, 14 sierpień, 19 wrzesień, 17 październik, 21 listopad, 
19 grudzień

Przeczyca, Skurowa, 
/Klecie, Bukowa Zawodzie/

22 styczeń, 26 luty, 26 marzec, 23 kwiecień, 28 maj, 25 czerwiec, 
23 lipiec, 27 sierpień, 24 wrzesień, 22 październik, 26 listopad, 
24 grudzień

Gorzejowa, Siedliska-Bogusz 
23 styczeń, 27 luty, 27 marzec, 24 kwiecień, 22 maj, 26 czerwiec, 
24 lipiec, 28 sierpień, 25 wrzesień, 23 październik, 27 listopad, 
20 grudzień

Smarżowa, Głobikówka 
24 styczeń, 28 luty, 28 marzec, 25 kwiecień, 23 maj, 27 czerwiec, 
25 lipiec, 22 sierpień, 26 wrzesień, 24 październik, 28 listopad, 
21 grudzień,

Grudna Górna, Grudna Dolna 
25 styczeń, 22 luty, 22 marzec, 26 kwiecień, 24 maj, 28 czerwiec, 
26 lipiec, 23 sierpień, 27 wrzesień, 25 październik, 22 listopad, 
27 grudzień

Kamienica Górna, Bączałka 
26 styczeń, 23 luty, 23 marzec, 27 kwiecień, 25 maj, 22 czerwiec, 
27 lipiec, 24 sierpień, 28 wrzesień, 26 październik, 23 listopad, 
28 grudzień

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Miejscowości: Przeczyca, Skurowa, Gorzejowa, Siedliska-Bogusz, Smarżowa, Głobikówka, Grudna Dolna, 
Grudna Górna, Kamienica Górna, Bączałka:
 drugi wtorek miesiąca i dzień odbioru w tych miejscowościach

Miejscowości: Nawsie Brzosteckie, Wola Brzostecka, Zawadka Brzostecka, Kamienica Dolna, Klecie,  
Bukowa, Januszkowice, Opacionka:
 pierwszy wtorek i trzeci piątek miesiąca

Miasto Brzostek: 
 trzeci czwartek miesiąca i dzień odbioru na poszczególnych ulicach
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Psy szukają domu (opis na str. 27)
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KTO JEST BAŁWAN? - JA NIE WIEM. (z A. Mickiewicza) Fot. Paweł Batycki



Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Michał Dziedzic z Bukowej Fot. Gabriela Czekaj z Kleci

Fot. Paulina Baran z Januszkowic

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Zuzanna Szukała z Przeczycy

Fot. Arkadiusz Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Filip Czekaj z KleciFot. Aleksandra Kolbusz z Bukowej

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.


