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BRZOSTEK ZIMOWĄ PORĄ
Jeszcze troszkę czasu upłynie, a już tylko „najstarsze staro-

winki” będą wspominać zaśnieżony Brzostek. Dlatego też 
zamieściliśmy aż trzy zimowe fotografie naszej miejscowości, 
żeby następnym pokoleniom można było pokazywać, jak to 
dawniej w styczniu bywało. Dobrze (a może źle), że ten dron 
tak wysoko, wysoko sobie latał, że nie uchwycił pomysłowych 
kierowców, którzy w Brzostku potrafią parkować na środku 
skrzyżowania. Skoro mowa o parkingach – znów nasila się 

problem pozostawiana samochodów na kilka, kilkanaście 
godzin na postoju przy Delikatesach „Centrum”. Powoduje 
to, że potencjalny klient znajdujących się w pobliżu sklepów 
po wykonaniu paru okrążeń zniechęca się i odjeżdża w inne 
miejsce. Powinno się jednak ograniczyć czas parkowania wokół 
rynku, ułatwiłoby to życie osobom, które chcą zrobić większe 
zakupy. Trzeba zrobić z tym porządek.

 U. Kobak

Fot. Paweł Batycki

Fot. Paweł Batycki
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Burmistrz Brzostku informuje
Podsumowanie inwestycji w Gminie Brzostek za rok 2020

Rok 2020 nie był inwestycyjnie tak zaawansowany, jak 
miało to miejsce w latach wcześniejszych, ale patrząc na 

sytuację pandemiczną, w jakiej funkcjonowaliśmy, trudno 
go zaliczyć do zupełnie nieudanych. Tak jak w ubiegłych 
latach znów główna uwaga skierowana była na poprawę 
infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy, należy 
zatem przypomnieć o następujących inwestycjach:
1. Przebudowa ulicy Jałowego i Furgalskiego w Brzostku 

kosztowała łącznie z wszystkimi dodatkowymi pracami 
prawie 1,2 mln zł. Obejmowała przebudowę i remont 
chodnika i nawierzchni bitumicznej, teletechnikę, a także 
dodatkowe prace mające na celu właściwe odprowadze-
nie wód opadowych z obu ulic. Uzyskaliśmy z FDS dofi-
nansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

2. Przebudowa drogi Grudna Dolna – Głobikówka. Inwe-
stycja również finansowana była z programu Funduszu 
Dróg Samorządowych, obejmowała przebudowę i posze-
rzenie jezdni wraz z odprowadzeniem wód gruntowych 
i opadowych. Koszt inwestycji wyniósł 660 tysięcy zł.

3. Przebudowa i remont drogi „Na Kujawy” w Grudnej 
Górnej, która kosztowała około 900 tys. zł. Skierowa-
liśmy na nią ponad 500 tys. zł z pozyskanych środków 
z funduszu „covidowego”.

4. Znaczący był też remont dróg „Na Marchot” w Gorze-
jowej i odcinka drogi w Siedliskach-Bogusz „Na Hutę”. 
W pierwszym przypadku udało się zrealizować po latach 
chyba najbardziej pilną drogę dla mieszkańców tego 
sołectwa, a w drugim uzyskano połączenie z drogą 
w Gębiczynie w gminie Pilzno. 

5. Do FDS przygotowano i złożono projekty dróg: ul. Gry-
glewskiego – ul. Okrągła w Brzostku oraz „Na Granice” 
w Kamienicy Górnej. Czekamy na wynik naboru.

Na szczególną uwagę zasługują rozpoczęte prace nad 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
wokół ul. Stara Droga. Ten projekt pozwoli na dynamiczny 
i uporządkowany rozwój miasta i połączenie w przyszłości 
w jeden wspólny organizm Brzostku i Zawadki Brzosteckiej. 
Otwiera on możliwość ubiegania się o wszelkie pozwolenia 
budowlane dla mieszkańców na zasadach uproszczonych, 
co połączone z odpowiednią infrastrukturą, jaka tam po-
wstanie, znacząco wpłynie na rozwój tej części gminy. 

W ubiegłym roku zbudowano parking w Przeczycy koło 
domu ludowego i rozpoczęto prace przy parkingu obok 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Brzostku. W celu oczyszczenia działki przeznaczonej 
pod parking dokonano rozbiórki budynku starej kotłowni 
i rozpoczęto przygotowania do przetargu na wyłonienie 
wykonawcy tej inwestycji. Kolejne miejsca postojowe po-
wstaną w najbliższych latach obok cmentarza. Gminie udało 
się pozyskać grunt przy ul. Cmentarnej, gdzie w dalszej 
perspektywie można myśleć nie tylko o budowie parkingu, 
ale także i domu pogrzebowego. Skoro o cmentarzach, to 
możemy się pochwalić w 2020 roku gruntownym odnowie-
niem - za ponad 270 tys. zł - cmentarza z I wojny światowej 
w Bukowej. Po zakończeniu prac wygląda imponująco, co 
zgodnie podkreślają nie tylko mieszkańcy, ale miłośnicy 
cmentarzy wojennych z tego okresu. Dodam jeszcze, że 
pozyskaliśmy na tę inwestycję 170 tys. zł. Nie odbyła się 
w ubiegłym roku coroczna kwesta na odnowę starych 
pomników na naszych cmentarzach, ale mimo trudności, 

ze zbiórki w 2019 roku całkowicie odnowiono nagrobek 
Włodzimierza Bogusza w Siedliskach-Bogusz oraz częś-
ciowo pomnik Anieli Leszczyckiej w Brzostku. Zdjęto także 
do odnowy figurę św. Józefa z nagrobka Józefa Jałowego 
w Przeczycy. Wiosną mamy nadzieję nadrobić zaległości. 
Kończąc temat nagrobków, przypominam, że odnowiono 
staraniem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Gminy Brzo-
stek pomnik Jana Zdziarskiego, urodzonego w Siedliskach-
-Bogusz kapitana WP, poległego w Bitwie Warszawskiej.

Rok 2020 upłynął na przygotowywaniu projektu wodo-
ciągowania naszej gminy. W końcu roku biuro projektowe 
REIN, które przygotowuje dokumentację, przedstawiło 
wstępny kosztorys inwestycji. Budowa stacji uzdatniania 
wody i zbiorników w Zawadce Brzosteckiej „Na górach” 
oraz liczącego ponad 23 km głównego pierścienia pochłonie 
około 10 mln złotych. Ta inwestycja na najbliższe lata stanie 
się strategicznym zadaniem i będzie dla nas - obok budowy 
obwodnicy Brzostku - absolutnym priorytetem. W sprawie 
samej obwodnicy oczekujemy w tym roku przełomu, któ-
rym będzie wydanie decyzji środowiskowej. To ona wskaże 
nam konkretne kwoty pieniędzy, jakie pochłonie budowa 
w kształcie, który zaproponowali w swoich pracach Staro-
sta Jasielski Adam Pawluś i wiceburmistrz Brzostku Adam 
Kostrząb. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o wysiłku obu 
samorządowców, bowiem gdyby nie ich starania, wiedza, 
upór i konsekwencja, moglibyśmy realizować wyłącznie 
wariant obwodnicy przez Klecie i Bukową. 

Na koniec kilka słów o edukacji. Zdalne nauczanie, jakie 
wymusiła na nas pandemia, nie jest ani dobre dla naszej 
młodzieży, ani dla ich nauczycieli. Aby poprawić komfort 
pracy, udało się naszej gminie pozyskać 80 laptopów do 
prowadzenia zajęć zdalnych. Wiemy, że to bardzo mało, 
ale liczymy, że już niedługo będzie można wrócić do nor-
malnej nauki. Natomiast powodem do naszej autentycznej 
satysfakcji mogą być ubiegłoroczne wyniki ósmoklasistów. 
Nie były dla nikogo z nas miłe wyniki z 2019 roku, które 
stały się tematem ostrych polemik na linii burmistrz – na-
uczyciele. Owszem, powiedzieliśmy sobie nawzajem parę 
ostrych, a może i bolesnych słów. Ale każdy z nas wziął 
je sobie głęboko do serca i na efekt nie trzeba było dłu-
go czekać. Bardzo dobre wyniki zwłaszcza z matematyki 
(powyżej średniej powiatowej i wojewódzkiej) pozwoliły 
nam po raz pierwszy od dawna zająć miejsce w środku 
powiatowej stawki. Fatalnie, że pandemia zepsuła nam 
tak dobry początek, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że 
niektóre programy naprawcze zostały po prostu przerwane. 
Ale udało nam się pokazać, że w tym obszarze wszyscy 
możemy zrobić więcej. 

Drodzy Państwo!
Ubiegły rok upłynął nam przede wszystkim na pracach 

dokumentacyjnych i projektowych. Mogliśmy też skupić 
się na zagadnieniach, które dotychczasowy pęd inwesty-
cyjny po prostu uniemożliwiał. Mamy nadzieję, że za kilka 
miesięcy wraz z postępującymi szczepieniami skończy się 
ta nieszczęśliwa przygoda z koronawirusem i wszystko 
szybko wróci do normalności, czego sobie i Państwu życzę. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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BUDŻET GMINY NA ROK 2021
29 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Brzostku jednogłoś-

nie przyjęła uchwałę budżetową na 2021 rok. Pomimo 
bardzo trudnej sytuacji gospodarczej związanej m.in. z panującą 
epidemią, Gmina w dalszym ciągu główny nacisk kładzie na 
rozwój i inwestycje. Na ten rok zaplanowano ich łącznie na 
kwotę 7 223 323 zł.

Dochody budżetu wynoszą 68 863 620 zł (z czego 
64 622 224 zł to dochody bieżące, a 4 241 396 zł dochody 
majątkowe). Z kolei wydatki budżetu to 68 986 243 zł, z czego 
61 762 920 zł to wydatki bieżące.

Spośród zaplanowanych wydatków największą część sta-
nowią wydatki na oświatę – ok. 22 mln zł. Drugą ważną gru-
pę stanowią wydatki na świadczenia rodzinne ok. 22 mln zł 
i pomoc społeczną ok. 4,8 mln zł. Pozostałe wydatki to m.in. 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ok. 4,7 mln 
zł), administracja publiczna (ok. 4,2 mln zł), kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego (ok. 1 mln zł), kultura fizyczna (ok. 
1,1 mln zł). Pozostała część budżetu to wydatki m.in. na bez-
pieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, ochronę 
zdrowia i edukacyjną opiekę wychowawczą. 

Jak pisałem wyżej, na inwestycje w 2021 r. Gmina przeznaczy 
kwotę 7,2 mln zł. Wśród zadań zaplanowanych do realizacji 
znajdują się:

 ▪ Budowa 9,5 km sieci wodociągowej w Bukowej oraz części 
Kleci – 2 mln zł w 2021 r. i 450 tys. zł w 2022 r.,

 ▪ Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. Gryglewskiego 
z ul. Okrągłą – 2 mln zł,

 ▪ Przebudowa drogi „na Granice” w Kamienicy Górnej w km 
0+600 – 1+495 – 1 mln zł,

 ▪ Przebudowa domu ludowego w Siedliskach-Bogusz – 
350 000 zł,

 ▪ Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podsta-
wowej w Nawsiu Brzosteckim wraz z miejscami postojowymi 
i zagospodarowaniem terenu – 231 433 zł,

 ▪ II etap prac związanych z dostosowaniem do przepisów 
przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Januszko-
wicach – 75 000 zł,

 ▪ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzo-
stek – 253 148 zł.

Odrębną kwestią jest temat zapowiadanych inwestycji 
powiatowych: remont drogi Wola Brzostecka – Smarżowa 

oraz budowa chodnika wzdłuż drogi przez Nawsie Brzosteckie 
i wzdłuż ul. Słonecznej. Czekamy na rozstrzygnięcie naboru 
wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W przy-
padku pozytywnej oceny wniosków i przyznania dofinansowa-
nia Gmina Brzostek, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, 
będzie musiała sfinansować połowę kosztów tych inwestycji.

Oprócz zadań inwestycyjnych budżet przewiduje również 
udzielenie dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Siedliska-Bogusz w kwocie 300 000 zł, dotację do 
klubu dziecięcego „Tęczowa Dolina w Brzostku” (28 800 zł) 
oraz dwie dotacje dla parafii: pw. Matki Bożej Wniebowziętej 
w Przeczycy (37 385 zł) i dla parafii pw. N.M.P. w Siedliskach-
-Bogusz (21 500 zł).

Niespełna 10% budżetu inwestycyjnego zostanie prze-
znaczone na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji 
i opracowaniem niezbędnych dokumentacji projektowych 
(łącznie 635 tys. zł). Są to m.in. następujące zadania:

 ▪ Rozbudowa drogi gminnej Przeczyca – Skurowa w odcinku 
od centrum Skurowej do drogi powiatowej Brzostek – 
Skurowa,

 ▪ Budowa magistrali wodociągowej wraz z rozbudową stacji 
uzdatniania wody,

 ▪ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitar-
nej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części 
miejscowości Opacionka i w Bukowej „Góry”,

 ▪ Budowa sieci wodociągowej w Brzostku w cz. ul. My-
słowskiego,

 ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzostku ul. Schedy,
 ▪ Zagospodarowanie terenu wokół szkół podstawowych 
w Gorzejowej, Grudnej Górnej, Kamienicy Górnej i Brzostku. 

Przed nami kolejny trudny rok. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
oczekiwań jest znacznie więcej niż realnych możliwości. Ciągle 
jeszcze nie są znane wszystkie skutki epidemii koronawirusa, 
w szczególności te, które przekładają się na finanse Gminy. Tym 
bardziej cieszy mnie fakt, że udało się przygotować praktycznie 
zbilansowany budżet zawierający wiele inwestycji, co ważne – 
bez konieczności zwiększania zadłużenia. Cieszy również fakt, 
że budżet jest lepszy niż zeszłoroczny. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

JUŻ ZA ROK WODOcIĄG W BUKOWEJ
12 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Brzostku zosta-

ła podpisana umowa na budowę sieci wodociągowej 
w Bukowej oraz części Kleci. 

Wartość całej inwestycji to 2.449.838,23 zł. 85% kosztów 
kwalifikowanych pochodzi z dotacji pozyskanej przez Gminę 
Brzostek ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W ramach prac powstanie 
sieć o długości ok. 9,5 km, 2 hy-
drofornie strefowe, zbiornik re-
tencyjny i 34 hydranty. Główny 
zakres prac przewidziany jest 
na ten rok oraz pierwszą poło-
wę 2022 r. Prace rozpoczną się 
na przełomie stycznia/lutego 
(w zależności od warunków at-
mosferycznych).

Wykonawcą prac będzie 
firma Zakład Instalacyjno-Bu-
dowlany LISBUD Paweł Lisow-

ski z Pstrągowej. Funkcję kierownika budowy będzie pełnił 
Maciej Kryński, kierownikiem robót będzie Tomasz Wójcik, 
a inspektorem nadzoru inwestorskiego Jerzy Jach. Zazna-
czam, że tylko ww. osoby (ewentualnie przedstawiciel Urzędu 
Miejskiego w Brzostku) są upoważnione do kontaktowania się 
z Państwem ws. wszelkich kwestii związanych z budową sieci 
wodociągowej np. wejściem na Państwa działkę.

W wyniku prac mieszkańcy 
kolejnej miejscowości w naszej 
gminie uzyskają dostęp do sieci 
wodociągowej. 

Niezależnie od tej inwesty-
cji trwają zaawansowane prace 
koncepcyjne i projektowe do-
tyczące budowy sieci wodno-
-kanalizacyjnej na terenie po-
zostałych miejscowości Gminy 
Brzostek.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Dokończenie na str. 6

„WSPólNY PlAN” W BRZOSTKU I ZAWADcE
Zakończył się kolejny etap projektu grantowego „Wspólny 

plan” realizowanego przez Gminę Brzostek w związku 
z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy miesz-
kaniowej w miejscowościach Brzostek i Zawadka Brzostecka. 
Etap ten obejmował 6 działań. 

2 października odbył się spacer badawczy i spotkanie gru-
py focusowej. Wzięły w nim udział 24 osoby – radni, lokalni 
liderzy, sołtysi, przedstawiciele NGO, mieszkańcy i właściciele 
nieruchomości objętych projektem planu. Podczas spaceru 
skonfrontowano 2 koncepcje MPZP z istniejącym stanem 
zagospodarowania terenu.

Bezpośrednio po spacerze, również w namiocie konsulta-
cyjnym odbyło się spotkanie focusowe, które miało na celu 
omówienie koncepcji i zebranie opinii oraz wytycznych dla 
planisty. W oparciu o wnioski planista przygotował koncepcję 
wynikową do konsultacji rozszerzonych z mieszkańcami.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną i wprowadzenie 
ograniczeń sanitarnych, sposób prowadzenie konsultacji musiał 
ulec zmianie. W porozumieniu i za zgodą grantodawcy Urząd 
Miejski uruchomił telefoniczny i internetowy punkt konsulta-
cyjny (w miejsce stacjonarnego i mobilnego). W dniach od 27 
do 29 października oraz od 3 do 5 i 10 oraz 12 listopada pro-
wadzone były dyżury przez członków zespołu konsultacyjnego, 
podczas których telefonicznie oraz poprzez narzędzie Teams 
każdy z mieszkańców mógł uzyskać wszelkie informacje zwią-
zane z projektowanym MPZP oraz przedstawić swoje uwagi. 
W ramach tych działań Gmina Brzostek uruchomiła stronę-
-wydarzenia na Facebooku, za którego pomocą udostępniane 
były bieżące informacje, materiały konsultacyjne oraz link do 
transmisji do udziału mieszkańców. Przez cały czas trwania 
konsultacji mieszkańcy mogli składać wnioski i opinie również 
przez dedykowany e-mail.

„Wszystkim, którzy dotychczas wzięli udział w konsultacjach, 
pragnę serdecznie podziękować. Każda opinia, sugestia, ankieta 

pozwalają nam lepiej poznawać potrzeby mieszkańców i propono-
wać odpowiednie rozwiązania. Budowanie poczucia współodpo-
wiedzialności i sprawczości wśród mieszkańców to dla mnie jeden 
z priorytetów” – powiedział Wojciech Staniszewski Burmistrz 
Brzostku.

Przez cały czas trwania konsultacji zbierane były ankiety 
udostępniane dla chętnych w miejscach użyteczności publicznej 
(urzędy, sklepy, ośrodki zdrowia, placówki OSP itp.) oraz na 
stronie internetowej. Dodatkowo, do osób mieszkających na 
obszarze objętym planem oraz do właścicieli nieruchomości 
zlokalizowanych na tym terenie ankiety były dostarczone wraz 
z pakietami informacyjnymi. W trakcie trwania konsultacji 
udostępniono również narzędzie kMap, za którego pomocą 
można było zgłaszać opinie. Członkowie zespołu KS wspie-
rali mieszkańców w obsłudze technicznej narzędzia (w punk-
tach konsultacyjnych). W narzędzie została wgrana wynikowa 
koncepcja planu. Przez cały okres konsultacji narzędzie było 
udostępnione na stronie internetowej w zakładce „Konsultacje 
społeczne". O narzędziu IT mieszkańcy dowiedzieli się również 
poprzez gminnego Facebooka. Etap ten został podsumowany 
na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brzostku przez Zastępcę 
Burmistrza Adama Kostrząba.

„Już teraz pragnę serdecznie zaprosić do udziału w kolejnych 
etapach konsultacji. Przed nami ETAP IV, podczas którego m.in. 
odbędzie się drugie spotkanie focusowe, gdzie przedstawimy 
szczegółową informację uwzględnionych i nieuwzględnionych 
opinii oraz wnioski z posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-
-Architektonicznej. Przedstawiony zostanie również projekt MPZP, 
który będzie przedmiotem wyłożenia i dalszego procedowania” 
– dodaje Burmistrz Brzostku.

Adam Kostrząb
Zastępca Burmistrza Brzostku

Z PRAc RADY MIEJSKIEJ
15 grudnia 2020 r. Rada Miejska obradowała na XXVI sesji 

pod przewodnictwem Pana Marcina Sasa – Przewod-
niczącego Rady. Tematem obrad sesji było uchwalenie zmian 
w budżecie gminy na 2020 rok. Planowane dochody budżetu 
zostały zwiększone o kwotę 489.601,00 zł z tytułu zwięk-
szenia subwencji oświatowej, zwiększenia subwencji ogólnej 
oraz ze zwiększenia wpływów z opłaty za odpady komunalne 
oraz z tytułu za nieterminowe wpłaty. Dochody zostaną prze-
znaczone na zwiększenie wydatków bieżących na drogach 
gminnych i wewnętrznych w kwocie 225.436,00 zł, zwiększe-
nie wydatków w szkołach podstawowych na sfinansowanie 
zakupu sprzętu przez uprawnionych nauczycieli służącemu 
zdalnej nauce w kwocie 77.500,00 zł, na zwiększenie wydat-

ków osobowych w związku z wypłatą odpraw emerytalnych, 
które nie były planowane na 2020 rok w kwocie 66.665,00 zł 
oraz na zwiększenie wydatków bieżących związanych z kosz-
tami odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku w kwocie 
120.000,00 zł. Następnie radni uchwalili zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Brzostek oraz uchylili uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przezna-
czeniem na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku 
Gmin Dorzecza Wisłoki”. Kolejne podjęte uchwały dotyczyły 
wyznaczenia aglomeracji Brzostek oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie umów bezpośrednich o świadczenie usług w zakresie 
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publicznego transportu zbiorowego, w ramach przewozów au-
tobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach: 
Brzostek - Skurowa – Brzostek, Brzostek – Bukowa - Brzostek, 
Brzostek - Grudna Górna - Brzostek, Smarżowa – Głobikówka 
- Smarżowa.

XVII sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 29 grudnia 
2020 r. Obradom przewodniczył pan Marcin Sas – Przewodni-
czący Rady. Ważnym tematem sesji było uchwalenie budżetu 
Gminy Brzostek na 2021 rok. Projekt budżetu uzyskał pozytyw-
ną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz 

pozytywną opinię Komisji Budżetowej Rady Miejskiej. Rada 
Miejska w Brzostku jednogłośnie przyjęła Uchwałę Budżeto-
wą Gminy Brzostek na 2021 rok. W kolejnym punkcie obrad 
uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek 
obejmującą lata 2021 – 2030. Następnie radni przyjęli „Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Gminie Brzostek na rok 2021’’ oraz zatwierdzili plan 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Pełna treść uchwał podjętych na sesjach prezentowana jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała S. W.

Dokończenie ze str. 5

KIlKA SŁóW O ODŚNIEŻANIU
Ostatni tydzień nieustannie padającego śniegu dał się nam 

wszystkim mocno we znaki. Miało to swoje następstwa 
w sytuacji na drogach, a co za tym idzie – licznych telefonach 
i uwagach na temat jakości prac przy odśnieżaniu. Kierowano 
je bezpośrednio do naszego urzędu, a także do sołtysów po-
szczególnych wsi. Emocje są w takich sytuacjach zrozumiałe, 
niemniej jednak - kiedy odbiera się „dwudziesty któryś” telefon 
rozpoczynający się podniesionym tonem głosu - trudno jest 
zachować spokój. Zatem kilka uwag z naszej strony, które 
bardzo proszę, byście, Państwo, również wzięli pod uwagę:

Najczęściej śnieg w tym samym czasie pada na terenie całej 
gminy, zatem jednoczesna akcja na wszystkich drogach po 
prostu jest niemożliwa.

Zadaniem gminy nie jest likwidacja skutków zimy, a jedynie 
ich łagodzenie, o czym czasami niektórzy zapominają. Trzeba 
zatem pamiętać, że nie ze wszystkim można zdać się na urząd.

Problem z odśnieżaniem nie jest tylko przypisany naszej 
gminie, ale występuje z takim samym nasileniem we wszystkich 
innych, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z terenami 
pagórkowatymi i wąskimi drogami. Nie jest to, rzecz jasna, wy-
tłumaczenie problemu, ale przykład, że inni nie są od nas lepsi.

Największym jednak problemem jest, niestety, brak wy-
konawców, którzy dysponowaliby właściwym sprzętem. Jeśli 
już go posiadają, to wy-
bierają przetargi w gmi-
nach czy powiatach, gdzie 
większość dróg przebiega 
po równinach i gdzie ich 
parametry są znacznie 
wyższe niż nasze. Dwa 
lata temu odstąpił od zi-
mowego utrzymania dróg 
w naszej gminie dotych-
czasowy wykonawca m.in. 
z powodu problemów 
z mieszkańcami, których 
oczekiwania w pewnym 
momencie spowodowały 
rezygnację z pracy jego 
kierowców. Na dwa ko-
lejne przetargi organizo-
wane przez gminę nikt 
się nie zgłosił. Po wielu 
perypetiach udało nam się znaleźć wykonawcę, który podjął się 
zadania. Zima 2019/2020 okazała się na szczęście bardzo lekka, 
ale zdarzył się jeden śnieżny tydzień i po jego doświadczeniach 
wykonawca powiadomił nas, że pomimo wcześniejszych de-
klaracji nie przystąpi do przetargu w następnym roku. W roku 
2020 sytuacja była znów podobna. Do pierwszego przetargu 
nikt nie przystąpił. Przed drugim zliberalizowaliśmy trochę 
wymogi, obawiając się, że przy wyśrubowanych oczekiwaniach 
znów nikt nam się nie zgłosi. W efekcie podpisaliśmy umowę 

z obecnym wykonawcą, jednak przy tak wzmożonych opadach, 
jakie były i tak niskich temperaturach, mimo zaangażowania 
przez niego dodatkowego sprzętu, nie jesteśmy w stanie działać 
sprawniej. I nie tylko my, bowiem stan dróg powiatowych, które 
są o wiele prostsze do odśnieżania, przedstawiał się tak, jak 
sami Państwo widzieliście. Oni po prostu również nie nadążali. 

Staramy się wszystko organizować jak najlepiej, rozumie-
my emocje, kiedy ktoś chce jechać do pracy, a tymczasem 
nie jest w stanie z powodu zasypanej drogi. Prosimy jednak 
o zrozumienie, gdyż domy bardzo często budujemy na włas-
nych działkach oddalonych od głównych dróg i musimy mieć 
świadomość ryzyka i trudności, jakie mogą wystąpić w okresie 
zimy. Wydłużają się nam, niestety, kilometry dróg do utrzy-
mania na terenie całej gminy, a to ma swoje konsekwencje 
w czasie odśnieżania. 

Podczas dyskusji na forach internetowych lub podczas 
rozmów telefonicznych padają różne argumenty i opinie. Są 
takie, które mimo zdenerwowania paść nie powinny, ale są też 
takie, które są po prostu jawnym kłamstwem. Było mi bardzo 
przykro, kiedy ostatnio przeczytałem podczas jednej z dyskusji, 
że drogi w Kamienicy Górnej nie są dobrze odśnieżone - co 
jest uwagą zrozumiałą – i że nic się w Kamienicy nie robi. Po-
nieważ taki tekst, że nic się nie robi, padł też w rozmowie te-

lefonicznej, jestem zmuszony 
zareagować. Od kiedy jestem 
burmistrzem, w każdym roku 
w Kamienicy Górnej powsta-
je jedna droga. Tylko ta „Na 
Wąsika” nie jest bitumiczna 
i częściowo „Na Śliwę”. Pozo-
stałe drogi, czyli „Na Grani-
ce”, „Na Kolebuka”, „Na Budy” 
taką nawierzchnię otrzyma-
ły. Z mojej inicjatywy oraz 
pani sołtys i przy wsparciu 
części radnych „wyszarpano” 
środki na wspólny ze staro-
stą remont drogi powiatowej 
biegnącej przez wieś. Kto nie 
pamięta, jaka to była walka, 
to zachęcam do oglądnięcia 
materiału z sesji lub proszę 
zapytać ks. proboszcza Se-

rusia, gdyż wraz z nami przekonywał do tego zadania radę 
i sam stwierdził, że nie zdawał sobie sprawy, jakie to może 
być trudne. Cały czas podtrzymuję wsparcie dla remontu 
odcinka wspomnianej drogi powiatowej z Woli Brzosteckiej 
do kościoła w Kamienicy i otwarcie deklaruję gotowość do jej 
współfinansowania. Od trzech lat systematycznie staramy się 
o środki na remont drogi od szkoły do przysiółka „Granice”, 

Dokończenie na str. 7
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była już ona zgłaszana do funduszy powodziowych oraz do 
funduszy na likwidację osuwisk. Niestety, nie udało się stamtąd 
otrzymać żadnego wsparcia. Obecnie droga została zgłoszona 
do Funduszu Dróg Samorządowych. Mamy nawet w budżecie 
przewidziane środki na nasz wkład własny i czekamy na wyniki 
naboru. Projektujemy obecnie wodociąg na cały teren północ-
nej części gminy, trwają rozmowy z Zakładem Energetycznym 
Tauron SA o budowie oświetlenia przy drodze powiatowej 
i jesteśmy już w fazie projektowania. Cały czas prowadzimy 
drobne prace przy budynku szkoły. Nie wiem, kiedy w historii 
Kamienicy Górnej w każdym roku budowano jedną drogę 
i prowadzono tyle prac projektowych jak w okresie od 2015 
roku. Wybaczcie Państwo, ale stawianie takich zarzutów, że 
„nic się nie robi” jest albo wyrazem jawnego braku wiedzy 
o możliwościach finansowych i zasadach przygotowywania 
inwestycji, albo po prostu złośliwością. Przykre jest to i dla 
mnie, i dla pani sołtys, która od pierwszej mojej kadencji 
zabiega o inwestycje i troszczy się o swoją wieś, gdzie jest 
sołtysem i o okręg wyborczy, z którego została wybrana. Jest 

przykładem osoby, która robi to taktownie, ale systematycznie 
i bardzo skutecznie, a że jest osobą delikatną i nie podnosi 
głosu na innych, to tym trudniej przechodzi tak nieuzasadnio-
ną i nieuprawnioną krytykę. Jeszcze raz zatem bardzo proszę 
o ważenie słów, zrozumienie, że my nie chcemy piętrzyć kło-
potów, gdyż nie delektujemy się kolejnymi problemami, tylko 
kolejnym wykonanymi i załatwionymi sprawami. 

W urzędzie nie pracują masochiści, którzy cieszą się wido-
kiem poirytowanej osoby lub telefonem od zezłoszczonego 
mieszkańca, tylko pracownicy, którzy chcą mieć takie sprawy 
za sobą. I uwierzcie mi Państwo, że zawsze telefon od spokoj-
nej osoby, która po prostu chce się dowiedzieć i przypomina 
o sobie, jest zupełnie inaczej odbierany niż telefon od osoby, 
która uważa, że wrzaskiem i krzykiem natychmiast załatwi 
wszystko. To jest chybione przekonanie. Dokładamy z naszej 
strony wszelkich starań, by łagodzić skutki zimy. Niestety, nie 
zawsze możemy być jednakowo skuteczni. Rozumiemy Wasze 
emocje, ale przez pryzmat tego, co powyżej napisałem, patrzcie 
także na nas i na nasze działania. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski

Dokończenie ze str. 6

ROZKŁAD JAZDY NA TRASIE 
BRZOSTEK- BUKOWA- BRZOSTEK
ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 18. 01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

Oznaczenie D D

LOKALIZACJA 820 822

Brzostek Rynek 8:30 15:15

Brzostek ul. Słoneczna I 8:32 15:17

Brzostek ul. Słoneczna II 8:34 15:19

Opacionka Klub 8:36 15:21

Januszkowice Piaski 8:37 15:22

Opacionka Klub 8:38 15:23

Januszkowice Kościół 8:39 15:24

Januszkowice Tuczarnia 8:40 15:25

Klecie Markosie 8:42 15:27

Klecie Stawiska 8:43 15:28

Klecie 8:45 15:30

Bukowa 8:48 15:33

Klecie Szkoła 8:51 15:36

Brzostek Podklecie 8:52 15:37

Brzostek Rynek 8:55 15:40

Objaśnienie: D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Oznaczenie D

LOKALIZACJA 821

Brzostek Rynek 11:30

Brzostek Podklecie 11:33

Klecie Szkoła 11:34

Bukowa 11:37

Klecie 11:40

Klecie Stawiska 11:42

Klecie Markosie 11:43

Januszkowice Tuczarnia 11:45

Januszkowice Kościół 11:46

Opacionka Klub 11:47

Januszkowice Piaski 11:48

Opacionka Klub 11:49

Brzostek ul. Słoneczna II 11:51

Brzostek ul. Słoneczna I 11:53

Brzostek Rynek 11:55
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Fot. Paweł Batycki, Jakub Batycki

ROZKŁAD JAZDY NA TRASIE 
BRZOSTEK- SKUROWA- 
Brzostek
ROZKłaD JaZDy Ważny OD 18. 01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

Oznaczenie D D D

Lokalizacja 813 814 815

Brzostek Rynek 8:05 11:00 15:55

Zawadka Brzostecka 8:08 11:03 15:58

Przeczyca Skrzyżowanie 8:10 11:05 16:00

Przeczyca 8:13 11:08 16:03

Przeczyca Rzeki 8:14 11:09 16:04

Skurowa 8:17 11:12 16:07

Przeczyca Rzeki 8:19 11:14 16:08

Przeczyca 8:20 11:15 16:10

Przeczyca CPn 8:23 11:18 16:13

Zawadka Brzostecka 8:25 11:20 16:15

Brzostek Rynek 8:27 11:22 16:17

Objaśnienie: 
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

ROZKŁAD JAZDY NA 
TRASIE SMARŻOWA 
OŚRODEK- GŁOBIKóWKA- 
SMARŻOWA OŚRODEK
Rozkład jazdy ważny od 04. 01.2021 r. do 31.12.2021 r.

LOKALIZACJA D n

Smarżowa Ośrodek zdrowia 6:00

Grudna Dolna 6:01

Grudna Górna Sklep 6:03

Grudna Górna II 6:04

Grudna Górna Pętla 6:05

Grudna Górna II 6:06

Grudna Górna Sklep 6:07

Grudna Dolna 6:09

Smarżowa Ośrodek zdrowia 6:10

Smarżowa CPn 6:12

Siedliska-Bogusz Dom Ludowy 6:14

Siedliska-Bogusz Kmiecie skrzyżowanie 6:16

Siedliska-Bogusz Kamionki 6:18

Smarżowa Kopaliny Figura 6:19

Głobikówka I 6:21

Głobikówka 6:22

Głobikówka I 6:23

Smarżowa Kopaliny Figura 6:25

Siedliska-Bogusz Kamionki 6:27

Siedliska-Bogusz Kmiecie skrzyżowanie 6:29

Siedliska-Bogusz Dom Ludowy 6:32

Smarżowa CPn 6:33

Smarżowa Ośrodek zdrowia 6:35

Objaśnienie: 
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

CEnnIK- BILETy JEDnORaZOWE
Dotyczy linii:

Brzostek – Skurowa – Brzostek
Brzostek – Bukowa – Brzostek 

Trasa biletu 
w przedziałach 
kilometrowych

Cena 
biletu 

podsta-
wowego

Ceny biletu z ulgą

Km zł brutto 37% 49% 51% 78 % 93% 95%

0-3 2,20 1,39 1,12 1,08 0,48 0,15 0,11

>3 - 6 3,00 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15

>6 – 8 3,80 2,39 1,94 1,86 0,84 0,27 0,19

>8 – 11 4,40 2,77 2,24 2,16 0,97 0,31 0,22

>11 – 13 4,90 3,09 2,50 2,40 1,08 0,34 0,25

>13 – 16 5,30 3,34 2,70 2,60 1,17 0,37 0,27

>16 – 18 5,90 3,72 3,01 2,89 1,30 0,41 0,30

>18 - 20 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
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ROZKŁAD JAZDY NA TRASIE  
BRZOSTEK- GRUDNA GóRNA- BRZOSTEK
Rozkład jazdy ważny od 04. 01.2021 r. do 31.12.2021 r.

LOKALIZACJA D n D n

Brzostek Rynek 8:00 15:00

Zawadka Brzostecka 8:03 15:03

Przeczyca CPn 8:05 15:05

Kamienica Dolna 08:07 15:07

Gorzejowa nż. 08:09 15:09

Gorzejowa Młyn 08:10 15:10

Gorzejowa Szkoła 08:11 15:11

Siedliska- Bogusz Kmiecie Skrzyżowanie 08:13 15:13

Siedliska- Bogusz Kamionki 08:15 15:15

Smarżowa Kopaliny Figura 08:16 15:16

Głobikówka I 08:18 15:18

Głobikówka 08:19 15:19

Głobikówka I 08:20 15:20

Smarżowa Kopaliny Figura 08:22 15:22

Siedliska- Bogusz Kamionki 08:24 15:24

Siedliska- Bogusz Kmiecie Skrzyżowanie 08:26 15:26

Siedliska- Bogusz Dom Ludowy 08:28 15:28

Smarżowa CPn 08:30 15:30

Smarżowa Ośodek Zdrowia 08:32 15:32

Grudna Dolna 08:33 15:33

Grudna Górna Sklep 08:35 15:35

Grudna Dolna 08:37 15:37

Smarżowa Ośrodek Zdrowia 08:38 15:38

Smarżowa Wieś 08:41 15:41

Bączałka 08:42 15:42

Kamienica Górna Dom nauczyciela 08:44 15:44

Kamienica Górna Skrzyżowanie 08:46 15:46

Wola Brzostecka Dąbie 08:48 15:48

Wola Brzostecka Klub 08:50 15:50

nawsie Brzosteckie Szkoła 08:52 15:52

nawsie Brzosteckie Klub 08:53 15:53

Brzostek Rynek 08:55 15:55

Objaśnienie: 
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

LOKALIZACJA D n

Brzostek Rynek 11:00

nawsie Brzosteckie Klub 11:02

nawsie Brzosteckie Szkoła 11:03

Wola Brzostecka Klub 11:05

Wola Brzostecka Dąbie 11:07

Kamienica Górna Skrzyżowanie 11:09

Kamienica Górna Dom nauczyciela 11:11

Bączałka 11:13

Smarżowa Wieś 11:14

Smarżowa Ośrodek Zdrowia 11:17

Grudna Dolna 11:18

Grudna Górna Sklep 11:20

Grudna Dolna 11:22

Smarżowa Ośodek Zdrowia 11:23

Smarżowa CPn 11:25

Siedliska- Bogusz Dom Ludowy 11:27

Siedliska- Bogusz Kmiecie Skrzyżowanie 11:29

Siedliska- Bogusz Kamionki 11:31

Smarżowa Kopaliny Figura 11:33

Głobikówka I 11:35

Głobikówka 11:36

Głobikówka I 11:37

Smarżowa Kopaliny Figura 11:39

Siedliska- Bogusz Kamionki 11:41

Siedliska- Bogusz Kmiecie Skrzyżowanie 11:43

Gorzejowa Szkoła 11:45

Gorzejowa Młyn 11:46

Gorzejowa nż. 11:48

Kamienica Dolna 11:49

Przeczyca CPn 11:51

Zawadka Brzostecka 11:53

Brzostek Rynek 11:55

Objaśnienie: 
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
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CEnnIK- BILETy MIESIĘCZnE
Dotyczy linii:

Brzostek – Skurowa – Brzostek
Brzostek – Bukowa – Brzostek 

Trasa biletu w przedziałach 
kilometrowych

Cena biletu pod-
stawowego Ceny biletu z ulgą

Km zł brutto 33% 37% 49% 51 % 78% 93%

0-3 70,00 46,90 44,10 35,70 34,30 15,40 4,90

>3 - 6 110,00 73,70 69,30 56,10 53,90 24,20 7,70

>6 – 9 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40

>9 – 11 140,00 93,80 88,20 71,40 68,60 30,80 9,80

>11 – 13 155,00 103,85 97,65 79,05 75,95 34,10 10,85

>13 – 16 170,00 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90

>16 – 18 190,00 127,30 119,70 96,90 93,10 41,80 13,30

>18 - 20 210,00 140,70 132,30 107,10 102,90 46,20 14,70

>20 – 22 235,00 157,45 148,05 119,85 115,15 51,70 16,45

CEnnIK- BILETy JEDnORaZOWE
Dotyczy linii:

Brzostek – Grudna Górna – Brzostek
Smarżowa – Głobikówka – Smarżowa 

Trasa biletu w przedzia-
łach kilometrowych

Cena biletu 
podstawowego Ceny biletu z ulgą

Km zł brutto 33 % 49% 51% 78 % 93% 95% 100%
0-2 3.00 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 0,00

>2 - 10 5.00 3,15 2,55 1,45 1,10 0,35 0,25 0,00
> 10 - 50 6.00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 0,00

CEnnIK- BILETy MIESIĘCZnE
Dotyczy linii:

Brzostek – Grudna Górna – Brzostek
Smarżowa – Głobikówka – Smarżowa 

Trasa biletu w przedzia-
łach kilometrowych

Cena biletu 
podstawowego

Ceny biletu z ulgą

Km zł brutto 33 % 37% 49% 51 % 78% 93%

0-2 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40

>2 - 10 150,00 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50

> 10 - 50 203,00 136,01 127,89 103,53 99,47 44,66 14,21
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Imiona męskieDANE STATYSTYcZNE 
2020 R
Liliana, Lena i Aleksander to najpopularniejsze imiona w naszej 

gminie nadawane dzieciom w 2020 roku. Zamieszczamy 
też inne zestawienia dotyczące liczby ludności. Kiedy się tak 
przyjrzymy tym danym, wniosek nasuwa się sam – do Warszawy 
(w zaludnieniu) to nam jeszcze daleko... 
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Kocham swoją babcię za to, że jest…

DZIEŃ BABcI I DZIADKA
niedawno obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. niestety, 

tym razem świętowanie mogło odbyć się tylko w wą-
skim gronie rodzinnym. Koronawirus skutecznie wyizolował 
seniorów i spotykanie się z nimi niesie ryzyko zarażenia ich 
chorobą, którą nie wszyscy są w stanie pokonać. Za co czwar-
to- i szóstoklasiści z brzosteckiej podstawówki kochają swoje 
babcie i dziadków?

 ¾ Bardzo kocham mojego 
dziadka, bo zawsze mnie 
rozweseli i bawi się ze mną. 
(Martyna)

 ¾ Kocham moją babcię Ma-
rysię za to, że jest trosk-
liwa, pełna współczucia 
i jest zawsze miła, pomocna 
i uśmiechnięta, zawsze się 
mną opiekowała w trudnych 
chwilach. (Justyna)

 ¾ Moją babcię Reginę kocham za to, że zawsze jest dla mnie 
miła, a dziadka Jaśka, ponieważ lubi się ze mną wygłupiać. 
Mojego dziadka Romka kocham za to, że zawsze, gdy jest 
w sklepie, kupuje mi słodycze i gdy nie chcę gdzieś jechać 
z rodzicami, to on ze mną zostaje. KOCHAM ICH. (Malwina)

 ¾ Lubię swoją babcię za to, że jest miła dla swoich wnuków, 
gotuje dobre zupy, jest troskliwa i zawsze się uśmiecha. 
Lubię swojego dziadka, ponieważ rozmawia ze mną, śmieje 
się ze mną, zawsze pocieszy i wesprze. (Dominika)

 ¾ Babcię kocham za to, że robi dla mnie obiady, zostaje ze 
mną, gdy nie ma mamy, troszczy się o mnie, martwi, gdy 
jestem chory lub smutny. Kocham ją za to, że mogę zawsze 
na nią liczyć. (Bartek)

 ¾ Kocham swoją babcię Władzię za to, że się o mnie trosz-
czy i często gotuje. Kocham swoją babcię Jadzię za to, że 
martwi się o mnie i mi pomaga. Kocham swojego dziadzia 
Bolka za to, że często mnie chwali i pożycza różne rzeczy. 
Kocham swojego dziadzia Wiesia za to, że spędza ze mną 
czas i przygotowuje różne atrakcje. (Mateusz)

 ¾ Babcię Zosię kocham za to, że robi dobre kotlety i bardzo 
mnie kocha. Dziadka Jurka kocham za to, że zawsze chodzi 
ze mną na plac zabaw i za to, że mnie kocha. Babcię Basię 
kocham za to, że zawsze pociesza mnie w trudnych chwi-
lach i za to, że mogę jej ufać. Dziadka Mariana kocham za 
to, że mi kibicuje w graniu na skrzypcach i że mnie kocha. 
(Marysia)

 ¾ Kocham swoją babcię Zosię za to, że się o mnie troszczy. 
(Zosia)

 ¾ Kocham moją ba-
bunię Beatkę za 
superłaskotki i wy-
głupy, za to, że mnie 
przytula i całuje 
oraz pysznie gotu-
je. A dziadzia Grze-
sia kocham za to, że 
chodzimy razem na 
ryby i kebab, żeby 
mama i babunia nie 
widziały Mam naj-
lepszych dziadków 
na świecie. (Wiktor)

 ¾ Kocham moją babcię Zofię za to, że odbierała mnie z przed-
szkola i szkoły i też za to, że robi mi obiady w niedziele 
i czasami w tygodniu, i robi najlepsze ciasta i ma do mnie 

wielką cierpliwość. (Olga)
 ¾ Moją babcię Irenę kocham za to, że jest uczciwa, zawsze 
w trudnych chwilach mi pomoże i zawsze będzie po mojej 
stronie bez względu na to, co zrobię, jest wesoła i rodzinna. 
Moją babcię Marię kocham za to, że zawsze jest przy mnie, 
kiedy jej potrzebuję, jest zawsze uśmiechnięta i potrafi 
zdobić dużo pysznych dań i ciast. Mojego dziadka Stani-
sława kocham za to, że jest zawsze uśmiechnięty, chodzi 
ze mną na spacery, spędza ze mną dużo czasu i pomaga mi 
w odrabianiu zadań domowych i tym podobne. (Weronika)

 ¾ Kocham moje babcie za to, że gotują mi obiady, że zawsze 
mają coś słodkiego dla mnie. Zawsze jest po mojej stronie. 
Za to, że codziennie robi mi śniadanie i za to, że pozwala 
mi kupić coś słodkiego. (Marcin)

 ¾ Kocham moją babcię, dlatego że zostaje ze mną, gdy nie 
ma rodziców, troszczy się o mnie, opowiada mi o rodzinie, 
niepokoi się, gdy jestem chora. Jest zawsze ze mną i na 
zawsze będzie. Bardzo ją kocham. (Ola)

 ¾ Mam dwie babcie. Kocham je za to, że gotują dla mnie 
potrawy, które uwielbiam. Lubię je też za to, że mają do 
mnie cierpliwość, kiedy coś robię niedokładnie. (Dominic)

 ¾ Kocham moją babcię Marysię za to, że zawsze pomaga 
mi w lekcjach, gdy rodzice na mnie krzyczą. Zawsze jest 
przy mnie, lubimy razem rozwiązywać krzyżówki. Kocham 
mojego dziadzia za to, że lubimy układać puzzle, zawsze 
mi pomoże, oglądamy razem różne teleturnieje, zawsze 
znajdę w nim deskę ratunku. (Emilia)

 ¾ Babcię Halinkę kocham za to, że opiekuje się nami, gdy 
nie ma rodziców w domu. Babcię Terenię kocham za to, 
że zawsze pozwala mi pojechać do siebie na noc. Dziadzia 
Kazia kocham za to, że mogę pomagać mu w gospodar-
stwie, uczy mnie, jak opiekować się zwierzętami. (Szymon)

 ¾ Kocham moją babcię, dlatego że spędza ze mną czas, zo-
staje, gdy mama pojedzie do pracy, czyta mi różne książki 
i gazety oraz mogę na nią liczyć. Kocham mojego dziadka 
za to, że mogę do niego pójść po szkole, gdy mama pra-
cuje i nie może mnie odebrać, spędza ze mną czas, gotuje 
mi obiad, gdy u niego jestem oraz zawsze mogę na niego 
liczyć. (Liliana)

 ¾ Babcię Irenkę kocham za to, że zawsze się uśmiecha i nigdy 
nie krzyczy. Moja babcia bardzo mnie kocha. Piecze nam 
często pierniczki i ciasteczka, które razem ozdabiamy. 
Zawsze ma dla nas jakieś słodycze i przytulasy. Babcię 
Marysię kocham za to, że zawsze robi mi zapiekanki. Babcia 
bardzo mnie kocha. Zawsze ma jakieś placki. Za każdym 
razem ma dla nas chipsy. (Filip)

 ¾ Babcię Marysię kocham za to, że jest bardzo opiekuńcza, 
lubię spędzać z nią czas. Babcię Irenkę kocham za to, że jest 
bardzo wesoła, lubimy się razem wygłupiać. Z Dziadziem 
Stasiem lubimy naprawiać różne rzeczy. (Julita)

 ¾ Choćbyś przeszedł świat dokoła, 
znalazł szczęście, uśmiech rzadki, 
nikt zastąpić Ci nie zdoła 
ukochanej twojej babci. 

Babcia i dziadek Wiktora

Dziadek Martyny

Babcia Terenia i babcia Halinka z dziadziem Kaziem (wnuk Szymon)
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Nikt tak dobrze nie zrozumie, 
nie ukoi tak w rozterce 
jak to babcia moja umie 
swego wnuczka odczuć serce. 
Babciu moja ukochana 
nie bądź nigdy zatroskana 
i nieważne jaka pora, 
babciu nigdy nie bądź chora. (Miłosz)

 ¾ Kocham swoją babcię i dziadka za to, 
że mają zawsze dla mnie czas, babcia 
piecze pyszne ciasta, a dziadek cho-
dzi ze mną na spacery. Kocham ich 
również za to, że troszczą się o mnie, 
opowiadają o rodzinie i przybliżają 
historie swoich przodków. Kocham 
ich najmocniej na świecie. (Patrycja)

 ¾ Kocham swoją babcię za to, że jest, że 
mogę liczyć na nią w każdej sytuacji, 
za to, że mnie odwiedza, gra ze mną 
w gry planszowe, opiekuje się mną, 
chodzi ze mną do kościoła, zawsze 
potrafi mnie pocieszyć. Kocham ją, 
bo dzięki niej świat staje się pięk-
niejszy!!!! (Julia)

 ¾ Moją babcię Marysię kocham za to, że 
zawsze ma dla mnie czas i we wszyst-
kim mi pomaga. Mojego dziadka Jana 
kocham za to, że poświęca mi dużo 
czasu i robi mi ciekawe niespodzianki. 
Moją babcię Alinę kocham za to, że 
wspólnie gotujemy i pieczemy ciasta. 
Mojego dziadka Eugeniusza kocham 

za to, że gramy w różne gry planszowe 
i chodzimy na spacery. (Ola)

 ¾ Moi Dziadkowie są cudowni. Kocham 
ich bardzo i lubię z nimi spędzać czas. 
Nie przeszkadza mi pomaganie, raz 
trzeba odśnieżyć, raz odkurzyć. Są 
dla mnie mili i wyrozumiali. (Michał)

 ¾ Kochana Babciu!
Jesteś dla mnie wyjątkowa,
pomocna, dobra i nietuzinkowa. 
W ten dzień chcę powiedzieć waż-
ne słowa: 
dziękuję, bądź zdrowa. (Radosław)

 ¾ Moja babcia Stanisława ma 73 lata 
jest bardzo schorowaną osobą. 
Mieszka razem z nami w jednym 
domu, mimo choroby stara się za-
chować pogodę ducha. Ma bardzo 
dobrą pamięć. Opowiada historie 
z dawnych lat ze swojej młodości. 
Raz są to historie smutne, a raz 
śmieszne. Bardzo je lubię słuchać. 
Moja druga babcia - Aniela ma 67 lat 
też jest schorowaną osobą, ale nie 
aż tak jak tamta druga babcia. Jest 
ciepłą, opiekuńczą osobą. Całe życie 
ciężko pracowała, nie miała łatwego 
życia. Tak jak tamta babcia też lubi 
opowiadać swoje historie z dawnych 
lat. Też są smutne lub śmieszne. Bar-
dzo lubię przebywać w jej towarzy-
stwie. Mój dziadek Edward ma 69 lat. 

Mieszka daleko. Rzadko go widuję, 
mamy tylko kontakt telefoniczny. 
Był na mojej Komunii Świętej. Nie 
widziałem go z 3 lata. Tęsknię za nim. 
(Krystian)

 ¾ Moja babcia jest najlepsza na świe-
cie. Jest bardzo miła, troskliwa i lubi 
pomagać innym, o czym świadczy 
jej zawód, gdyż jest pielęgniarką. 
Kocham moją babcię i wiem, że ona 
też kocha mnie. Nie zamieniłbym jej 
na żadną inną. (Kacper)

Sondaż przeprowadziła Urszula Kobak.

PS
Niektóre babcie i dziadkowie zgodzili się 
(na prośbę wnuków) na zamieszczenie 
swoich zdjęć w „Wiadomościach Brzo-
steckich”, za co im serdecznie dziękujemy.

Babcia Julii

Babcia Radosława

Babcia i dziadek Kacpra i Michała

NAJSTARSZA MIESZKANKA KlEcI
Rok 2021 rozpoczął się w naszej Gminie od 100. urodzin 

Pani Stanisławy Więcek zamieszkałej w Kleciach (Zawodzie). 
Kolejna miejscowość zyskała wiekową mieszkankę. 2 stycznia 
Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski wraz z Radnym 
Kleci Piotrem Walem i Sołtysem Andrzejem Woźniakiem oraz 
zastępcą kierownika USC w Brzostku Barbarą Ziębą odwiedzili 
naszą Jubilatkę w Jej domu.

Pani Stanisława urodzi-
ła się 1 stycznia 1921 roku 
w Błażkowej w rodzinie Pań-
stwa Potrzebów. W 1943 
roku wyszła za mąż za Wale-
riana Więcka z Kleci, z któ-
rym po ślubie tu zamieszkała. 
Wychowała z mężem pięcioro 
dzieci, doczekała się 21 wnu-
ków, 33 prawnuków i 3 pra-
prawnuków. Ciężka praca 
w gospodarstwie towarzy-
szyła Jej przez całe życie, ale 
jak wspomina Pan Wiesław 
Więcek, syn naszej Jubilatki, 

pomimo trudu pracy na roli ludzie dawniej potrafili się bardziej 
cieszyć z tego, co mieli, sąsiedzkie relacje były pielęgnowane.

Pan Wiesław przedstawił nam historię swojej mamy, jak 
również przekazał zapamiętane z dawnych lat opowieści z życia 
mieszkańców Kleci. Pani Stanisława otoczona miłością i po-
szanowaniem odpoczywa w gronie najbliższej rodziny. W mi-

łej atmosferze mogliśmy posłuchać 
pięknych kolęd i nieznanych piosenek 
w wykonaniu naszej Jubilatki. Widać, 
że śpiew towarzyszy Jej przez całe ży-
cie. Patrząc i słuchając Pani Stanisła-
wy Więcek, na myśl przychodzą słowa 
Johanna Wolfganga von Goethego:

„Gdzie słyszysz śpiew - tam 
wchodź,

Tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi – 
Ci nigdy nie śpiewają”.
Jeszcze raz życzymy Pani Stanisła-

wie dużo zdrowia i błogosławieństwa 
Bożego na dalsze lata.

Barbara Zięba
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Dokończenie na str. 15

KIEDYŚ SMAKOWAŁO INAcZEJ…?
„Kiedyś to było..., …dawniej jedze-

nie smakowało lepiej, nasi dziadkowie 
smażyli na smalcu i żyli długie lata, wa-

rzywa i owoce są skażone pestycyda-
mi, a dawniej tego nie było…” Takie oto 

stwierdzenia niejednokrotnie padają z na-
szych ust. Czy są słuszne ? nie do końca. niestety, do tematu 
podchodzimy bezrefleksyjnie, lecz z dozą sentymentu.

Wychodzimy z założenia, że skoro ludzie żyli dłużej, to 
i smalec jest superzdrowy, można na nim smażyć i używać do 
woli. Nie bierzemy pod uwagę faktu, iż życie kilkadziesiąt czy 
kilkaset lat temu było dalece inne od tego dzisiaj. By zdobyć 
pożywienie, człowiek musiał je upolować, zebrać, przyrządzić, 
a to, o zgrozo, wymagało aktywności fizycznej - czynności 
niedocenianej przez wielu z nas. Nie było supermarketów 
i barów szybkiej obsługi, nie było samochodów, do których 
pakujemy kilogramy żywności. Dawniej ludzie byli szczuplej-
si, być może silniejsi i bardziej zdrowi. Jednak powszechnie 
panująca opinia o długowieczności naszych dziadków nie do 
końca się sprawdza. Śmiem twierdzić, że właśnie teraz żyjemy 
dłużej na przekór wszechobecnym chorobom cywilizacyjnym. 
Nasza jakość i higiena życia w dużej mierze zależy od nas i to 
my decydujemy, jak żyć i na co mieć wpływ, by osiągnąć sędzi-
wy wiek, a takiego komfortu nasi dziadkowie i pradziadkowie 
nie mieli. Człowiek sam musiał wyprodukować jedzenie, by 
przeżyć, nie siedział i nie czekał, aż ktoś podstawi mu gotową 
miskę z jedzeniem. Sianie, sadzenie, polowanie, praca przy 
zwierzętach gospodarczych - to wszystko wymagało wysiłku 
fizycznego, a to związane było z wydatkowaniem energii. Czło-
wiek musiał mieć siłę do pracy, dlatego też jedzenie musiało 
być wysokoenergetyczne, a takim były tłuszcze zwierzęce 
typu smalec. Mięso jednak dla przeciętnego człowieka było 

rarytasem. Przeważały potrawy mączne, warzywa i owoce. XXI 
wiek daje wiele możliwości, ale także wiele zagrożeń w kon-
tekście jedzenia. Czy zatem smalec jest zalecany do częstego 
spożycia? Nie. Smalec, nawet ten gęsi, który uważany jest za 
zdrowy i najlepszy, to nadal tłuszcz zwierzęcy, a jak wiadomo 
tłuszcze te mają wysoką wartość energetyczną (dużo kalorii), 
zwiększają poziom tzw. złego cholesterolu, sprzyjają otyłości, 
nadciśnieniu, miażdżycy. Nie twierdzę, że jajecznica na boczku 
to śmiercionośna potrawa, ale gotowane jajka lub jajecznica na 
wodzie z dodatkiem warzyw może być równie smaczna. Jeśli 
chcemy na tłusto, wyśmienitym tłuszczem będzie olej północy, 
czyli nasz olej rzepakowy. Jest to olej bogaty w nienasycone 
kwasy tłuszczowe (omega 3, omega 6, omega 9), które sprzyjają 
obniżeniu złego cholesterolu. Są bogatym źródłem substancji 
bioaktywnych: tokoferoli, fitosteroli. Jest to olej bezpieczny 
i nie jest skażony tzw. glifosfatem, jak niesie obiegowa opinia, 
gdyż glifosfat to związek nierozpuszczalny w tłuszczach, więc 
jego ewentualne ilości w oleju są niezagrażające zdrowiu. 
Zatrważający jest fakt, jak mało spożywamy warzyw. Zasta-
nawialiście się, w jakim dziale sklepu, spędzamy najwięcej 
czasu? Na mięsnym. Kupujemy mięso w ogromnych ilościach, 
które niemalże zaspokoiłyby potrzeby pułku wojska. Czekamy 
w kolejce, minuty lecą, aż klient przed nami kupi 5 rodzajów 
wędlin, pasztet, pierś z kurczaka, a na koniec jeszcze 2 laski 
kiełbasy wiejskiej. Gdyby chociaż jakaś ryba znalazła się w ko-
szyku zakupowym, to byłoby już coś. Na stoisku warzywnym 
pustki. Dobrze, że te stoiska są na samym początku przy wej-
ściu, bo pewno wyszlibyśmy nawet bez marchewki. Warzywa 
i owoce ze sklepu być może nie smakują jak dawniej, możliwe, 
że jest to nasza subiektywna i sentymentalna opinia związana 

TRZY PUNKTY SZcZEPIEŃ W NASZEJ GMINIE!
nasza gmina może się pochwalić aż trzema punktami szcze-

pień przeciwko COVID-19. Są to Samodzielny Gminny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku i jego filia 
w Smarżowej oraz S-Med Centrum Medyczne w Brzostku. 
Stanowi to niebywały komfort dla mieszkańców, ponieważ 
dzięki temu zwiększa się liczba przyznanych dawek szczepionki 
i skracają się kolejki.

25 stycznia rozpoczęły się szczepienia seniorów. W brzo-
steckim ośrodku zdrowia i jego filii w pierwszym tygodniu 
zaszczepiło się 60 pacjentów powyżej 80. roku życia. Są to nie 
tylko osoby zapisane do tego ośrodka, ale również przynależące 
do innych placówek z terenu powiatu dębickiego. 

W S-Med do dnia 26 stycznia 340 osób zadeklarowało się 
do zaszczepienia. Stanowi to około 10% pacjentów, którzy 
kwalifikują się do szczepienia. Placówka w dalszym ciągu te-
lefonicznie informuje o możliwości zaszczepienia i o tym, jak 
przebiega cała procedura. Spośród 340 zadeklarowanych do 
szczepienia pacjentów, 140 to seniorzy łącznie z grup 70+ i 80+.

W sytuacjach ekstremalnych, gdy osoby starsze i schorowane 
oraz z dużym stopniem niepełnosprawności nie będą miały 
możliwości dotarcia na umówiony termin szczepienia, punkty 
szczepień organizują transport i są w tym wspomagane przez 
lokalne jednostki OSP.

UK

S-Med Filia w SmarżowejOśrodek zdrowia w Brzostku
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z tęsknotą za dzieciństwem. Warto jednak zwrócić uwagę na 
fakt, iż warzywa i owoce hodowane są hurtowo a następnie 
zbierane w stadium dojrzałości fizjologicznej, ale niekoniecznie 
dojrzałości konsumpcyjnej. Ich smak jest często mniej wyrazisty 
niż tych w pełni dojrzałych prosto z sadu babci. Gleby nie są 
już tak urodzajne i bogate w związki mineralne jak kiedyś, ale 
warzywa i owoce to nadal bogactwo minerałów i witamin. 
Czy są skażone pestycydami? Ogólnoświatowy wzrost użycia 
środków ochrony roślin jest niepokojący, ale pamiętajmy jednak, 
że na straży bezpieczeństwa stoją odpowiednie instytucje. 
Jedzmy warzywa i owoce. Nie zwalajmy winy na ceny. Wszystko 
drożeje, ale postawmy na zdrowie, bo lepiej wydać pieniądze 
na dobrej jakości żywność niż na lekarstwa. Kupujmy warzywa 
sezonowe, bo wtedy są tańsze, a jeśli mamy swoją działkę 
z ogródkiem, wykorzystajmy maksymalnie najwięcej tego, co 
daje nam matka natura. Siejmy marchewki, pietruszki, buraki, 

pomidory, ogórki, by potem móc je np. zakisić i korzystać z ich 
dobrodziejstw przez cały rok.

Smalczyk bez smalcu? To możliwe. Szybko, prosto i zdrowo. 
Poniżej przepis.

Składniki:
 · ugotowana biała fasola jaś 1 szklanka
 · ugotowana kasza gryczana 1/3 szklanki
 · jabłko 1 sztuka
 · cebula 1 sztuka
 · przyprawy: majeranek, tymianek, papryka wędzona, pieprz.
Zmiksuj ugotowaną fasolę i dodaj zeszkloną na oleju rze-

pakowym, drobno pokrojoną cebulkę ze startym jabłkiem, 
dodaj przyprawy. Na koniec dodaj kaszę gryczaną i wszystko 
dokładnie wymieszaj. Odstaw na chwilę do lodówki. Podawaj 
np. z ogórkiem kiszonym. Smacznego

Katarzyna Podgórska, mgr biologii, dietetyk

QUO vADIS?
Dzisiejszy świat wyciąga do nas rękę, pokazując bałagan 

treści, w które uzbrajają go mass media, a szczególnie 
Internet. Pomijając ich różnorodność – skupmy się na mu-
zyce. W niniejszym artykule nie ma sensu pochylać się nad 
gatunkami muzycznymi, preferencjami oraz patologicznym 
systemem promowania prymitywnych form. Dziś skupmy się 
na zagrożeniach, jakie czyhają na młodych słuchaczy i zupełnie 
nieświadomych tego rodziców. 

Uważam, że każda forma muzyczna, która niesie ze sobą 
jakieś treści, jest wartościowa (w mniejszym lub większym 
stopniu). Czasem mniej lub bardziej ambitny tekst wyręcza 
kompozycja bądź odwrotnie, ale są przypadki, gdzie nie ma 
miejsca na kompromis. Pytanie: czy jesteś świadomy (rodzi-
cu!), że Twój szóstoklasista jest w stanie na przerwie szkolnej 
podzielić się z kolegami „utworem” (notabene twórczością Gigi 
D’Agostino wykorzystaną przez niejakiego Cypisa), w którym 
tekst brzmi następująco? Ja jestem…

„Impra jest tu, a ludzi w p**du
Czuję tą moc bo naćpany całą noc”
Uwaga! To i tak jest bardzo łagodny przykład z tej „piosenki”, 

bo to, co się w tekście dzieje dalej, nie nadaje się do gazety, 
nawet po „wypikaniu” pewnych słów. 

Coraz częściej spotykamy patologiczne teksty gloryfikują-
ce rozpustę, narkotyki i alkohol. Faktem jest, że od lat treści 
piosenek miały wpływ na młodych ludzi, ale kierunek, w jakim 
ostatnimi czasy podąża modna „twórczość”, powoduje bardzo 
mocny ból głowy. Andrzej Poniedzielski w swoim monologu 
na temat powstania muzyki (oczywiście pół żartem, pół serio) 
trafnie poruszył ten problem:

„Jeden z nich (osób, które po zabiciu mamuta ogarnęła nuda) 
wziął jakiś patyczek, wziął drugi patyczek, uderzył patyczkiem 

w patyczek - rozległ się dźwięk (…), pierwszy dźwięk muzyki. Oczy-
wiście, że potem byli Beethoven, Mozart, Beatlesi, ale wziąwszy 
pod uwagę ostatnie dokonania naszych kolegów raperów, to spore 
koło zatoczyliśmy.”

W świecie stand-upów, wulgaryzmów pojawiających się 
coraz odważniej w filmach, ciężko uciekać od rynsztoka, ale 
prawda jest taka, że niektóre produkcje (bo większość jednak 
niekoniecznie), używa takich środków wyrazu celowo, lecz 
z pewnym zabezpieczeniem, leżącym w mózgach odbiorców. 
Niestety, w dobie dzisiejszego, banalnego dostępu do wszela-
kich treści, nieświadomy odbiorca statystycznie trafi na dany 
kanał dużo łatwiej, niż ten świadomy tego, co ogląda. 

Kiedyś Tomasz Pukacki powiedział, że w ludziach najbardziej 
przeszkadza mu brak wyobraźni. W pełni się z nim zgadzam, 
ponieważ świat to nie kij od miotły – nie musi być sztywny, 
ale trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie kończy się dobra zabawa, 
a gdzie zaczyna niesmaczna kąpiel w szambie. Pamiętajmy 
jednak, że młody odbiorca często nie posiada umiejętności 
odróżniania dobra od zła…

Niech gorzkim podsumowaniem będą komentarze znalezione 
pod „piosenką”, której fragment pozwoliłem sobie zacytować 
wcześniej.

„O Jezu od razu podstawówka mi się kojarzy hehe”
„Ahh te stare czasy// teraz 8 klasa// 4klasa-Popek// 5klasa-

-Cypis// Kto tak nie miał?”
„ile ja razy pow***wiałem nauczycieli w 6 klasie”
Drogi rodzicu pamiętaj (!!!): „Takie będą Rzeczypospolite, 

jakie ich młodzieży chowanie…”

Krzysztof Tyburowski

cZAS ŚWIĄTEcZNYcH KONKURSóW ZA NAMI!
W dawnych zwyczajach okres poprzedzający Boże Naro-

dzenie wiązał się między innymi ze wspólnym, rodzinnym 
wykonywaniem ozdób choinkowych i szopek bożonarodzenio-
wych. Wykonywane z bibułki, drewna, słomy, kolorowego pa-
pieru, orzechów, szyszek oraz ziaren zbóż stanowiły oryginalną 
ozdobę niejednego domu oraz świadczyły o ogromnej fantazji 
i pomysłowości twórców. Coraz rzadziej też wysyłamy kartki 
świąteczne, wypierane przez smsy, komunikatory i fanpage. 
Warto kontynuować te piękne tradycje, dlatego też w brzoste-
ckim Centrum Kultury i Czytelnictwa miesiąc grudzień upłynął 
pod hasłami ciekawych konkursów, kultywujących te tradycje.

Szopki betlejemskie są jednym z najpiękniejszych symboli 

świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku zaprosiliśmy do wzię-
cia udziału w dwuetapowym Powiatowym Konkursie Szopek 
Bożonarodzeniowych. I etap - gminny, który Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Brzostku koordynowało, zakończył się 30 
grudnia 2020 r. Do tego czasu zgłoszono 3 piękne szopki 
w kategorii szopki rodzinne. Decyzją organizatorów wszystkie 
prace otrzymały równorzędne nagrody i zakwalifikowały się na 
II etap powiatowy, którego rozstrzygnięcie poznamy począt-
kiem lutego. Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy 
wspaniałych, kreatywnie i estetycznie wykonanych szopek 
betlejemskich.
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Prace zgłoszone do XV Powiatowego 
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Kategoria I - Szopka rodzinna:
Ireneusz i Małgorzata Barys
Antoni, Anna i Piotr Jurkiewiczowie
Maja, Zuzanna, Mariola i Hubert 

Zielakowie

Dokończenie ze str. 15

Maja, Zuzanna, Mariola i Hubert 
Zielakowie

Antoni, Anna i Piotr Jurkiewiczowie

Ireneusz i Małgorzata Barys

Kolejną propozycją Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku na twórcze spę-
dzenie wolnego czasu w gronie najbliższych był Rodzinny Konkurs Plastyczny „KARTKA 
BOŻONARODZENIOWA” on-line. Do konkursu zgłoszono 47 prac. Decyzję o pierw-
szych trzech miejscach podjęli użytkownicy Facebooka poprzez kliknięcie „KCIUK 
W GÓRĘ” lub „SERDUCHO” pod wybranym zdjęciem pracy na naszych mediach 
społecznościowych. Konkurs uzyskał duży rozgłos, czego efektem były niekończą-
ce się lajki, pojawiające się w czasie trwania głosowania. Zwycięzcami wybranymi 
przez facebookowiczów zostali Seweryn Płaziak z mamą Wiolettą, uzyskując aż 800 
polubień pod zdjęciem swojej kartki. Wszystkie konkursowe prace przygotowane 
przez rodziny z naszej gminy były niezwykle piękne i oryginalne, niektóre z nich 
zaskakiwały kreatywnością oraz wyborem użytych materiałów. Zwycięzcom gra-
tulujemy wygranej i pomysłowości.

Wyniki Rodzinnego Konkursu Plastycznego „KaRTKa BOżOnaRODZEnIOWa”:
I miejsce – Seweryn Płaziak z mamą Wiolettą – 800 głosów
II miejsce – Marlena Maduzia z mamą Agnieszką – 668 głosów
III miejsce – Oliwia Krzywińska z mamą Edytą – 644 głosy

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za zainteresowanie i wzięcie udziału w świą-
tecznych konkursach oraz zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

Wszystkie prace, które wzięły udział w konkursach są dostępne na stronie inter-
netowej: https://www.facebook.com/CKiCz.Brzostek 

CKiCz Brzostek
Nina Wodzisz

Laureaci świątecznych konkursów CKiCz Brzostek

III miejsce II miejsce I miejsce

Uczestnicy Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

III miejsceII miejsceI miejsce 
Rodzinny Konkurs Plastyczny KARTKA BOŻONARODZENIOWA
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KOPIE OBRAZóW AlEKSANDRA 
GRYGlEWSKIEGO TRAfIŁY DO BRZOSTKU
Jak się okazuje, pandemia - na swój sposób - miała także 

plusy. Ponieważ nie odbywały się w ubiegłym roku żadne 
imprezy kulturalne i nie prowadzono większych działań pro-
mocyjnych, zatem z części powstałych oszczędności Urząd 
Miejski oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa sfinansowały 
namalowanie dwóch kopii obrazów urodzonego w Brzostku 
malarza Aleksandra Gryglewskiego. O tym, jakiego forma-
tu był to artysta, niech świadczy jego biografia dostępna 
w każdej publikacji traktującej o polskim malarstwie. Zresztą 
sam fakt, że Jan Matejko poprosił o wykonanie perspektywy 
w „Kazaniu Skargi”, rewanżując się za to sztafażem w pracy 
„Wnętrze kościoła NMP w Krakowie”, najlepiej świadczy o po-
zycji i uznaniu dla umiejętności Gryglewskiego. Wykonanie 

kopii tego obrazu oraz malowanego dokładnie 150 lat temu 
płótna „Sala Karmazynowa na zamku w Podhorcach” zlecono 
kieleckiemu kopiście Piotrowi Walerskiemu. Pomimo ceny 
9 tys. zł za sztukę uznaliśmy, że Brzostek, w którym urodził 
się późniejszy kierownik katedry perspektywy Szkoły Sztuk 
Pięknych w Krakowie Aleksander Gryglewski, powinien posia-
dać w swoich zbiorach chociaż kopie prac tak znamienitego 
malarza. Będzie to również stwarzało możliwość dla uczniów 
lokalnych szkół, by w ramach lekcji plastyki mogli zobaczyć 
z bliska prace naszego znamienitego malarza. 

Wojciech Staniszewski

„ZDOBYcIE DZWONNIcY”
Wybitny polski batalista Wojciech Kossak namalował obraz 

„Zdobycie dzwonnicy”. Płótno nawiązywało do epizodu 
bitwy gorlickiej związanego ze zdobyciem bronionej przez 
Rosjan wieży brzosteckiego kościoła. Obraz 
zaprezentowano w 1916 roku, o czym infor-
mował obszernie poczytny wtedy „Galicyjski 
Kurier Ilustrowany”. Wprawdzie wkradły 
się na niego pewne przekłamania, na które 
zwrócił uwagę nasz lokalny historyk Wiesław 
Tyburowski (wg Kossaka zdobyli dzwonnicę 
Legioniści w „maciejówkach”, co było nie-
prawdą i okna dzwonnicy były prostokątne 
a nie półokrągłe), ale spotkać się musiał 
ze sporym uznaniem, gdyż 20 lat później 
ponownie wystawiono go w warszawskiej 
„Zachęcie”. Niestety, jak się okazało, nikt 
potem nie widział już tego płótna, zacho-
wało się jedynie w postaci czarno-białej 
fotografii. Najprawdopodobniej zaginął pod-
czas ostatniej wojny lub pozostaje gdzieś 
w zbiorach prywatnych. W ubiegłym roku 
kielecki artysta Piotr Walerski wykonał dla 
Urzędu Miejskiego w Brzostku dwie kopie 
obrazów Aleksandra Gryglewskiego. Za-
pytałem go wtedy, czy jest w stanie wyko-
nać kolorową kopię „Zdobycia dzwonnicy”, 

dysponując jedynie czarno-białą fotografią. Ponieważ Kossak 
malował wiele obrazów z okresu I wojny światowej, okazało 
się, że jest to możliwe. Mundury i uzbrojenie były na wszyst-

kich takie same, a pozostałe 
elementy można odtworzyć, 
gdyż w większości powtarzają 
się w różnych obrazach. Zamó-
wienie zostało złożone, umo-
wa na wykonanie dzieła pod-
pisana z terminem do końca 
czerwca 2021 roku. Czekamy 
z ogromnym zainteresowaniem 
na końcowy efekt. To tyle o sa-
mym obrazie. Osobny temat to 
dzwony na brzosteckiej wieży. 
W związku z wykonaniem kopii 
zostaliśmy zmuszeni do bliż-
szego zainteresowania się ich 
historią. Zapraszam zatem do 
ciekawego artykułu na ten te-
mat naszego regionalisty - na-
uczyciela historii w brzosteckiej 
szkole podstawowej Wiesława 
Tyburowskiego.

Wojciech Staniszewski
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DZWON W KOŚcIElE BRZOSTEcKIM MA 500 lAT
Parafialny kościół w Brzostku jest od 1823 roku najbardziej 

okazałym obiektem w mieście. Monumentalna bryła świą-
tyni, zwieńczona charakterystyczną wieżą zegarową nakrytą 
hełmem z wysokim krzyżem, wyraźnie góruje nad pobliską 
zabudową. Wieża kościelna kojarzy się z biciem dzwonów, 
które przez wieki wzywały wiernych na nabożeństwa oraz 
oznajmiały o nadchodzącym nieszczęściu lub uświetniały 
chwalebne wydarzenia. Obecnie na wieży jest kilka powo-
jennych dzwonów oraz jeden zabytkowy. To dzwon o imieniu 
„Józef” – ma on już 500 lat!!! Historię tego wyjątkowego 
zabytku opisał ks. prof. Bogdan Stanaszek.

Dzwon „Józef” został ufundowany w 1521 
roku, o czym świadczy data odlana na płaszczu 
dzwonu wraz z napisem wykonanym maju-
skułą renesansową: CHRISTUS+REX+FORTIS
+VENIT+IN+PACE+ET+HOMO+FACTVS+EST
+M+V+X+X+I (Chrystus Król mocny przyszedł 
w pokoju i stał się człowiekiem 1521); (dla wy-
jaśnienia podam, że „V” jest otoczone ramką, 
co oznaczało wówczas cyfrę 500). Dzwon 
„Józef” jest odlany z brązu i waży 130 kg, ma 
57 cm średnicy i 57 cm wysokości. Według 
tradycji został nabyty do kościoła filialnego 
w Kleciach. Przypomnę, że pierwszą w okolicy 
parafię założył w Kleciach zakon benedykty-
nów z Tyńca już na przełomie XI i XII wieku. 
Istniało tam znane sanktuarium św. Leonar-
da, przyciągające licznych pielgrzymów. Do 
rozległej klecieckiej parafii należał również 
Brzostek, do czasów lokacji miejskiej, która 
nastąpiła w 1367 roku. W kolejnych stuleciach 
malało znaczenie kościoła w Kleciach i stał się 
filią brzosteckiej parafii. Po I rozbiorze Polski 
w 1772 roku władze Austrii przeprowadziły 
kasację niektórych zakonów oraz dążyły do likwidacji części 
kościołów. To austriackie przepisy nie pozwalały na remont 
oraz doprowadziły do rozbiórki drewnianej świątyni w Kleciach 
w 1834 roku. Z tego kościoła do brzosteckiej świątyni przy-
wieziono cenne zabytki: ołtarz św. Leonarda oraz omawiany 
dzwon. Pasjonujące są też dalsze dzieje „Józefa”. Otóż podczas 
I wojny światowej wojskowe władze austriackie w 1916 roku 

zarządziły rekwizycję dzwonów kościelnych, z przeznaczeniem 
na przetopienie ich dla celów wojennych. W brzosteckim 
kościele było wówczas pięć dzwonów, które zostały zdję-
te z wieży i wywiezione. Na szczęście interwencja Urzędu 
Konserwatorskiego w Krakowie spowodowała, że zabytko-
wy dzwon „Józef” został zwrócony do parafii Brzostek wraz 
z małą sygnaturką ważącą 30 kg z 1777 roku. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości tutejsi parafianie oraz emigranci 
z Ameryki ufundowali dwa nowe dzwony. Zakupiono je w 1928 
roku za kwotę 7500 zł, a wykonawcą była firma Felczyńskich 
w Przemyślu. Największy dzwon o wadze aż 550 kg otrzymał 

imię „Stefan” - z okazji diamentowego jubileuszu kapłaństwa 
ks. prałata Stefana Szymkiewicza – zasłużonego i długoletniego 
proboszcza. Mniejszy dzwon (waga 250 kg) był poświęcony 
SERCU PANA JEZUSA. Niestety, parafianie z nowych nabyt-
ków cieszyli się tylko kilkanaście lat. W sierpniu 1941 roku 
zbrodniczy okupant niemiecki zarządził rekwizycję kościelnych 
dzwonów i zostały zdjęte z wieży. Po nieszporach parafianie, 
wraz z księdzem prałatem, z wielkim żalem patrzyli na trzy 
dzwony przygotowane do wywózki w następnym dniu. Wtedy 
to miejscowi członkowie Związku Walki Zbrojnej (późniejszej 
Armii Krajowej) przygotowali tajną akcję ukrycia jednego 
z dzwonów. W nocy grupa brzosteckich konspiratorów, pomimo 
godziny policyjnej, przeniosła „Józefa” z kościelnego placu na 
drogę wokół cmentarza i ukryła w ziemi dzwon na wysokości 
kapliczki. Jak wspominają uczestnicy „Akcji dzwon”, sprzyjała 
im aura, ponieważ w nocy padał deszcz, a potem była ulewa, 
która zmyła ślady. Mimo grożących surowych represji ze strony 
Niemców, bohaterska postawa grupy parafian – Żołnierzy 
Polski Walczącej - przyczyniła się do uratowania zabytkowego 
dzwonu. Od 1945 roku jego radosne bicie mogło nadal wzy-
wać wiernych na nabożeństwa i modlitwę na „Anioł Pański” 
w trudnych czasach komunistycznej ateizacji. 

Nawet w obecnych latach, gdy wkoło rozbrzmiewają różne 
dźwięki z multimedialnych urządzeń, z zachwytem i nabożną 
powagą wsłuchujemy się w bicie dzwonów z wieży kościoła 
w Brzostku. 

Oprac. Wiesław Tyburowski na podstawie publikacji autorstwa 
ks. Bogdana Stanaszka: Parafia Brzostek w latach 1918-1939; „Józef” 
ukończył już 470 lat, w: Wiadomości Brzosteckie (7/1991); Dzieje parafii 
Brzostek.

„Nie czas jest nam dany, ale chwila. 
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas” 

Georges Poulet

Wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrud-
niejszych chwilach i podzielają nasz smutek po 
odejściu ukochanej Żony, Mamy, Babci i Siostry 
śp. Krystyny Prokuskiej oraz tak licznie przybyli 
i uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych, 
za modlitwę i intencje mszalne serdeczne „Bóg 
zapłać” składa 

Rodzina

Fot. Paweł Batycki
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STRAŻAcY OSP W BRZOSTKU 
DZIęKUJĄ MIESZKAŃcOM
Zarząd oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostku 

składają gorące podziękowanie wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy z ogromną życzliwością podeszli do prowadzonej 
na przełomie roku akcji rozprowadzania kalendarzy. Dziękujemy 
za serdeczne przyjęcie oraz każde wsparcie udzielone naszej 
jednostce, które przysłuży się dalszemu jej rozwojowi i jeszcze 

sprawniejszemu działa-
niu na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa Miesz-
kańców naszej gminy.

Jednocześnie 
w związku ze zbliżają-
cym się okresem rozli-
czeniowym zwracamy 
się z uprzejmą prośbą 
o dalsze wsparcie w po-
staci przekazania 1% 
podatku dochodowe-
go na cele działalności 
statutowej naszej OSP. 
Ta pomoc nic nie kosz-
tuje, a umożliwi nam 
pozyskiwanie sprzętu 
i wyposażenia niezbęd-
nego do ratowania 
ludzkiego zdrowia, ży-
cia i mienia. Instrukcję 

przekazania 1% zamieszczamy na plakacie.
Z góry dziękujemy.

Ze strażackim pozdrowieniem
Zarząd, Druhny i Druhowie OSP w Brzostku

BIBlIOTEKA POlEcA
Madelaine Hesserus „W cieniu Czarnobyla”

Poruszająca opowieść o miłości 
i konsekwencjach błędnych decyzji 
osadzona wśród budzącej niepokój 
przyrody. Czarnobyl to jeden z trzech 
głównych bohaterów tej książki - ci-
chy i zagadkowy. Madeleine Hesserus 
wraz z grupą ukraińskich naukowców 
osobiście odwiedziła to miejsce. Impo-
nujące wyniki jej podróży badawczej 
są widoczne w powieści.

Jarosław Molenda „Gorszycielki. Dziewczyny, które ła-
mały tabu i konwenanse”

To książka o kobietach śmiałych 
i nieprzeciętnych. Takich, które wyła-
mywały się z ogólnie przyjętych norm. 
Takich, które głośno mówiły to, o czym 
inni tylko myśleli. Skandalistki? Eman-
cypantki? Karierowiczki? A może po 
prostu dziewczyny, które miały odwagę 
wziąć sprawy w swoje ręce i żyć na 
własnych warunkach? 

Jennifer niven „Wszystkie jasne miejsca” (powieść mło-
dzieżowa)

Theodore Finch codziennie rozmyśla 
nad różnymi sposobami pozbawienia się 
życia, a jednocześnie szuka czegoś, co 
mogłoby go przed tym powstrzymać. 
Violet Markey żyje przyszłością i odli-
cza dni do zakończenia szkoły. Marzy 
o ucieczce z miasteczka w Indianie i od 
bólu po śmierci siostry. Poruszająca, 
piękna opowieść o dziewczynie, która 
uczy się żyć od pragnącego umrzeć 
chłopaka.

Opracowała na podstawie materiału z ofert książkowych 
A.D.

CKiCz Brzostek

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku 
zwraca się z prośbą o zwrot zaległych 
książek.
Drogi Czytelniku, jeśli nie korzystasz 
już z naszych książek i zalegają one na 
Twojej półce, koniecznie zwróć je do 
biblioteki.
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POWSTAJE fOTOKSIĄŻKA O PARAfII W GORZEJOWEJ
Szanowni Czytelnicy!

W związku ze zbliżającą się 85. rocznicą poświęcenia 
kościoła w Gorzejowej, które miało miejsce 18 paź-
dziernika 1936 roku, narodził się pomysł, aby stworzyć 
fotoksiążkę – album poświęcony parafii Gorzejowa. 
W tym albumie chcemy przedstawić najważniejsze 
wydarzenia związane z historią parafii, biografie i foto-
grafie księży rodaków oraz siostry zakonnej. Pragniemy 
także przypomnieć sylwetki wszystkich posługujących 
nam duszpasterzy, a było ich do tej pory dwunastu. 
Żeby zrealizować owe przedsięwzięcie, niezbędna jest 
pomoc i zaangażowanie wszystkich parafian, bo zapewne 
w każdej rodzinie znajdują się jakieś stare fotografie, 
może gazety nawiązujące do rozbudowy architektury 
sakralnej oraz życia religijnego w naszej wspólnocie od 
lat 30. XX wieku aż do czasów współczesnych.

Dzięki życzliwości wielu osób udało się już zgro-
madzić wiele cennych zdjęć. Pomimo to występują 
nieudokumentowane luki dotyczące budowy kościoła, 
początków działalności parafii czy najstarszych wy-
darzeń z życia naszego Kościoła. Dla przykładu na 60 
uroczystości Pierwszej Komunii Świętej zgromadzono 
46 zbiorowych fotografii poszczególnych roczników. To 
dużo, ale aby album był rzetelnym świadectwem historii 
parafii, chcemy dołożyć wszelkich starań, by zgromadzić 
jak więcej materiałów.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich 
z prośbą o udostępnienie fotografii czy też przekazanie 
informacji dotyczących przeszłości parafii. Zdjęcia zo-
staną zeskanowane i zwrócone właścicielom. Ponadto 
chcemy poinformować, że udostępnienie zdjęć jest jed-
noznaczne z wyrażeniem zgody na ich opublikowanie 
w mającym powstać albumie.

Drodzy Państwo - pamięć ludzka jest ulotna, a więc 
od nas zależy, jaką spuściznę pozostawimy kolejnym 
pokoleniom. Fotoalbum byłby dla wszystkich nie tylko 
doskonałą lekcją historii naszej ,,małej ojczyzny-parafii”, 
ale też świadectwem głębokiej wiary. Stanowiłby wotum 

wdzięczności Panu Bogu za wszelkie łaski, których do-
świadczył ,,na górach” niejeden z nas oraz ukłon w stronę 
kapłanów za ich oddaną, wierną i niejednokrotnie ciężką 
posługę duszpasterską.

Kontakt w sprawie starych fotografii: tel. 514919923
Wojciech Samborski

TROPEM NIEZWYKŁYcH… - ZOfIA I ANTONI NOWIccY 
ZE SMARŻOWEJ – WSPOMNIENIE POcZcIWEJ RODZINY

„…Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi 
drogami zdążają w trudzie na wspólne spotkanie…”

Antoine de Saint-Exupéry

nowy rok 2021 rozpoczął swoje istnienie piękną aurą. Od 
czasu do czasu lecą płatki śniegowe, zabielając wzgórza 

i okrywając oziminę lekkim pledem bieli. Na drzewach zaczynają 
się też osadzać coraz to pełniejsze koszyczki białych płatków, 
które w cienkich promieniach słonecznych błyszczą jasnymi 

kolorami tęczy, jak tam rozsiane były małe drobinki różnorakich 
kruszców. Lekkie podmuchy wiatru dźwigające te różnobarwne 
„cudeńka” przyrody, które w ciepłych promieniach słońca 
giną. Pod nogami jeszcze nie ma puszystych białych pierzy-
nek śniegowych. Spokojnie i bezpiecznie idą matki z dziećmi 
trzymanymi za rączki. Jeszcze pogoda jakby dopiero szykowała 
się do zimy, a to już pierwszy miesiąc zimnej pory roku mija.
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Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany ludzkie. Żad-
nych wycieczek, wspólnych spacerów, żadnych spotkań i roz-
mów na drodze. W sklepach ogląd towarów, wybieranie do 
koszyków potrzebnych produktów, zapłata w kasie i ponowny 
wymarsz do domów. A tam nauka zdalna, kontakt z elektroni-
ką – i chociaż jeszcze nie tak dawno lubiane zajęcia – dziś już 
stają się bardzo trudne do wytrzymania. Jednak żywy kontakt 
z drugą osobą jest niezastąpioną metodą społecznego życia.

Piękna przyroda w smarżowskiej wsi jest niezastąpiona. Wo-
kół na stokach pasmo ciemnozielonych lasów kołyszących się 
spokojnie na wietrze. Promienie słońca przedzierają się przez 
gęstwinę, ożywiając poruszające 
się gałęzie, ciut niżej nieśmiałe 
stadko saren prowadzone przez 
koziołka rozkoszuje się jeszcze 
nie całkiem zmarzniętą trawą. 
Od czasu do czasu podnoszą łeb-
ki do góry jakby chciały upewnić 
się czy są bezpieczne. A potem 
spokojnie pałaszują swoje po-
żywienie, gdzieś nad stadkiem 
od czasu do czasu przelatują ga-
wrony, to jednak zwierzęta nie 
trwożą się i są w pełnej harmonii 
z przyrodą. Pola tylko gdzienie-
gdzie błyszczą kolorami śniegu. 
W większości widać orane skiby, 
trawy, łany zielonego rzepaku 
i oziminy. Nigdzie nie widać „żywej duszy” – cisza spokój 
i pustka. Nawet Smarżowa, wieś pięknie położona pod lasami, 
też stoi cicho i jakoś bezludnie. Może jak zerwie się śnieżyca 
i zatopi całą przestrzeń w śniegu, wyjdą dzieci z sankami i nar-
tami, zaczną się zjazdy i głośne nawoływanie. Brakuje tego 
gwaru i oznak życia. Jeszcze nie tak dawno starsi ludzie nosili 
suche konary, patyki do swoich gospodarstw, ale i te zajęcia 
to przeszłość. Zmienił się świat i zajęcia domowe wiejskie też 
się zmieniają. Jeszcze nie tak dawno temu przy oświetlonych 
choinkach siedziały rodziny i śpiewały kolędy, ale już dzisiaj 
i ten zwyczaj ginie. Oby tylko nie wszystkie polskie zwyczaje 
zaginęły, bo przecież tradycja polska to jest taka jak matka, 
uczy Polaków tego, co nasze.

Smarżowa, piękna wieś cała 
w nowej szacie urbanistycznej, 
większość budynków nowych, 
murowanych, przy których sto-
ją budynki gospodarcze, studnie 
z daszkiem i duże garaże nie tylko 
na samochody osobowe, ale tak-
że na narzędzia rolnicze, który-
mi rolnicy robią podczas uprawy 
pól. Całe obejścia w większości 
są ogrodzone, a bramy wjazdowe 
są zamknięte. Tu i ówdzie biega 
piesek pilnujący obejścia, czasem 
kot przebiegnie, prawie nigdzie 
nie widać kurek, kaczek czy gęsi, 
chyba że w oddzielnym wybiegu. 
Unowocześniła się ta wieś i wy-
rosła z kalendarza dawnych wiosek, a ludzie ubrani całkiem 
gustownie i nie świadczą o tym, że jeszcze nie tak dawno 
chodzili w walonkach, gumiakach i byle jakiej kapocie. Kultura 
życia weszła i do tej wsi z wielkim rozmachem. Nawet ten dom, 
z którego wyrosło pokolenie moich dzisiejszych bohaterów, 
zmienił się nie do poznania, tak że trudno o nim opowiadać.

Wioska Smarżowa usytuowana jest w środkowym biegu po-
toku Kamienica, a zabudowania rozłożone są przy drodze wio-
dącej do Grudnej Górnej i Kamienicy Dolnej oraz do Kamienicy 

Górnej. Dom, a właściwie zagroda Zofii i Antoniego Nowickich, 
położona jest w przysiółku Podlesie. Zofia z domu Mroczek 
i Antoni Nowicki założyli rodzinę w 1948 roku. Odziedziczyli 
duży jak na tę wieś 7,5-hektarowy areał, później wybudowali 
dom, w którym przyszło na świat czworo dzieci, wybudowali 
nowy budynek mieszkalny oraz dużą stodołę. Nauczeni byli 
rzetelnej pracy w rodzinnych gospodarstwach domowych i tak 
też próbowali pracować na własnych włościach.

Antoni Nowicki, ojciec rodziny, urodził się 31 XII 1910 
roku. Szybko został osierocony przez ojca, który był w wojsku 
podczas I wojny światowej i na froncie zginął, później jego 
najstarszy brat Józef w wieku 20 lat zostaje wywieziony do 
niewoli do Rosji, skąd po 2 latach ucieka i pieszo wraca do 

Smarżowej. Kolejny brat Stani-
sław pod koniec wojny został 
wzięty do sowieckiej niewoli, 
gdzie zginął. Pozostało u Nowi-
ckich jeszcze trzech synów: Wła-
dysław, Franciszek i Wojciech. 
Antoni jako jeden z najstarszych 
bardzo ciężko pracował w go-
spodarstwie rodzinnym. Matka 
7-hektarowy areał podzieliła na 
5 części i każdy z synów wybudo-
wał dom na schedzie rodzinnej. 
Wyrastały domy w sąsiedztwie, 
a ich przyjaźń i umiejętność nie-
sienia sobie pomocy była przy-
kładem dla całej wsi. Nie tylko 
pomagali sobie wzajemnie, ale 

także szanowali się i razem spędzali świąteczny czas. W rodzi-
nach uczyli dzieci miłości do człowieka i do Boga, umieli nieść 
sobie pomoc w chwilach trudnych. Józef miał jedno dziecko, 
Tadeusz wychował dwoje dzieci, nauczycielkę, a druga córka 
pełniła funkcję dyrektora w strzyżowskim banku. Franciszka 
córka wykształciła się na katechetkę, a Wojciecha córka została 
położną. Dla tej rodziny bardzo ważnym było wykształcenie 
dzieci, aby im żyło się lepiej i wygodniej.

Ojciec Janiny, córki, która opowiada o losach rodziny, był 
sumiennym chłopcem, pracował jako murarz i był przykładem 
rzetelnej pracy. Nie popijał podczas pracy ani też nie obijał się, 
ale uczył młode pokolenie, jak należy pracować w zakładzie 

pracy. Żona Zofia zmarła w wie-
ku 50 lat, zostawiając czwórkę 
dzieci w wieku 16, 14, 11 i 6 lat 
i wdowiec Antoni Nowicki sam 
nie tylko prowadził gospodarkę, 
ale także opiekował się dziećmi. 
Dziś córka – też już leciwa kobie-
ta – Janina opowiada, jak bardzo 
tęsknili za matką i jak bardzo jej 
brakowało w kuchni, przy stole, 
a wspomina ją jako kobietę na-
prawdę niezwykłą.

Matka Zofia Nowicka pocho-
dziła z zacnej rodziny Mroczków, 
ludzi pracowitych, bogobojnych 
i trzymających się z całą rodziną 
razem. Zofia od najmłodszych lat 

była tytanem pracy. Nie dość, że na swoich areałach pracowała 
bardzo wydajnie, sadziła rośliny, koło których było sporo pracy 
narzędziami ręcznymi, prowadziła też duży ogród warzywny, 
w którym uprawiała ogórki, pomidory, buraczki, marchewkę, 
groszek, bób i inne warzywa. Janina do dziś pamięta i opowia-
da, że każdy rządek zasianych warzyw był na czas wypielony, 
a urodzaj był duży. Matka miała też duży ogród kwiatowy, 
w którym siała i sadziła kwiaty kwitnące cały rok i do pielenia 

Dokończenie na str. 23

Janina z domu Nowicka 
Przewoźnik

Józef Nowicki 

Jan Mroczek z żoną
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przyuczała dzieci. Często chodziła na zarobek do bogatszych 
rolników w Bielowach, a potem szła do Pilzna, kupowała sa-
dzonki drzewek owocowych, które na barkach przynosiła do 
Smarżowej. Spory szmat drogi szła pieszo, przynosząc zakupio-
ne sadzonki drzew, a potem sadziła je we własnym polu i tak 
powstał piękny sad, a aleje kwitnących czereśni zdobiły duże 
pola uprawne. Te wyprawy piesze do Bielów i do Pilzna do dziś 
wspominają dzieci z wielkim rozrzewnieniem. Opowiadają też, iż 
matka chodziła do pielenia pól ziemniaczanych, na wykopki do 
bogatszych sąsiadów, a nawet pamiętają, iż brała udział w ak-
cjach sadzenia lasu.

Kiedy na drzewach 
owocowych pokazy-
wały się owoce, dzieci 
zbierały je i w wiader-
kach niosły je na targ 
do Brzostku, idąc spory 
szmat drogi ze Smarżo-
wej do Brzostku, a tam 
za sprzedane owoce 
kupowały potrzebne 
przybory szkolne czy 
też odzież i buty do 
szkoły. Z zarobionych 
pieniędzy – a jeździła 
także na zachód Pol-
ski, gdzie wyjeżdżali 
biedniejsi gospodarze 
i tam osadzali się, tam 
też szybciej uczyli się 
mechanicznie obrabiać 
ziemię, a do pielenia 
dużych połaci cebuli 
ściągali dawnych są-
siadów z naszej Ziemi Brzosteckiej. W tych wyjazdach do 
pielenia, czy sadzenia cebuli, czosnku jeździła Zofia Nowicka, 
a za uskładane pieniądze kupiła 4,5 ha ziemi w Smarżowej.

Kiedy dzieci szły do szkoły, matka bardzo dbała o ich na-
ukę. Siadała wieczorami przy lampie naftowej i uczyła czytać, 
liczyć, a nawet czytała katechizm i przygotowywała dzieci do 
I Komunii Św. Razem z ojcem uczyli dzieci wzajemnej miłości, 
pomocy i opieki starszych nad młodszymi. Nauczeni wzajemnej 
rodzinnej miłości łatwiej im było znosić czas, kiedy matka ich 
osierociła i musieli razem z ojcem nie tylko pracować w polu, 
w ogrodzie, ale także prowadzić kuchnię. Zofia Nowicka jest 

klasycznym przykładem, iż życie ludzkie jest pielgrzymką, a zdą-
żający „pielgrzymi” różnymi drogami idą na wspólne spotkanie, 
o czym pisał Antoine de Saint-Exupery. Ważna staje się każda 
pielgrzymka ludzka i umiejętność przejścia jej najuczciwiej.

Dzisiaj córka Janina, już 70-letnia kobieta, żona i matka stawia 
swoją matkę za wzór człowieka, który umiał przejść przez życie 
bardzo uczciwie, pracowicie i twórczo. Od matki nauczyła się 
cała rodzina odpowiedzialności za rodzinę oraz życia bogoboj-
nego. Wszyscy z Nowickich prowadzą uczciwe rodziny, pracują 
solidnie i dbają o dobre wychowanie swoich dzieci. Szukają 
pracy wszędzie, a kiedy w Polsce brakowało miejsc pracy, to 
tak jak Janina przez 24 lata wyjeżdżała do pracy we Włoszech, 

uzbierało się tego 96 
wyjazdów i powrotów. 
Efektem tych trudnych 
zabiegów jest okaza-
ły dom wybudowany 
tuż pod lasem za tar-
takiem. Jest to jedna 
z pięknych wizytówek 
architektonicznych. 
Budynek piętrowy 
z pięknymi skrzyn-
kami kwiatowymi na 
oknach. Gustownie 
otynkowany z dwo-
ma samodzielnymi 
wejściami. Gustowne 
płytki, kolorowy bruk 
wokół domu, kryty 
podjazd nie tylko dla 
samochodów, ale tak-
że dla narzędzi rolni-
czych. Jest gdzie pod-
jechać, stanąć tuż pod 
lasem i podziwiać nie 

tylko niezwykły krajobraz, ale także nowoczesny dom miesz-
kalny. Widać, że w tym domu też panuje wielki ład i porządek. 
Można by było zapytać, skąd tyle siły i chęci do pracy dla siebie 
i całej rodziny. Odpowiedź od Janiny otrzymuję natychmiast. 
„Siłę i dbałość o rodzinę odziedziczyłam od Matki. To ona 
Zofia z Mroczków Nowicka pokazała mi, kim jest rodzina i jak 
o nią należy dbać”. Oby takich niezwykłych matek było więcej. 
Oby nasza Ziemia Brzostecka była ostoją miłości rodzinnej 
i przykładem szlachetnego życia rodzinnego.

Zuzanna Rogala

Dokończenie ze str. 22

Rodzina Janiny i Mariana Przewoźników (od prawej) z dziećmi i rodziną oraz brat 
Franciszek z żoną

Dokończenie na str. 25

WARTO cZYTAć
„Kto czyta, żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie 

chce, na jeden żywot jest skazany”– powiedział J. Czechowicz. 
Zgadzam się z nim całkowicie. Wydawałoby się, że w dobie 
cyfryzacji nie będzie miejsca dla książki drukowanej. Jednak tak 
się nie stało. Komputeryzacja nie wyparła papierowej wersji 
książek. Wprawdzie ebooki czy audiobooki to znakomite wy-
nalazki XXI wieku i na pewno są nieodzowne w dobie przyśpie-
szonej egzystencji człowieka. Wszelako książka drukowana ma 
swój niepowtarzalny wymiar - swoisty klimat, urok, którego nie 
daje jej elektroniczna wersja. Myślę, że szelest przewracanych 
kartek bardziej wycisza i uspakaja. Świadczą o tym ogromne 
rzesze czytelników w bibliotekach i sprzedaż niezliczonych 
tytułów drukowanych czasopism. Uważam, że taką formę czy-
telnictwa zdecydowanie wolą seniorzy. Przyznam, że osobiście 
bardziej lubię papierową wersję „Przekroju”, choć ma duży, 
nieporadny format, niż jego elektroniczne wydanie. Wróćmy 
jednak do książek. Wiadomo, że czytelnicy książek różnią się 
pod względem ich tematyki. Jedni wolą kryminały, inni książki 

przygodowe, jeszcze inni obyczajowe, historyczne, biograficzne 
czy popularnonaukowe. Każdy szuka w książce czegoś innego: 
przenieść się w fantastyczny świat wyobraźni, przeżyć wraz 
z autorem przygodę czy też poznać kulturę, obyczaje i sposób 
życia w różnych epokach oraz historyczne uwarunkowania tych 
egzystencji. Uważam, że wszystkie wymienione problematyki 
znajdziemy w biografii czy też autobiografii, których to jestem 
wielką zwolenniczką. Może dlatego że traktują o wydarzeniach 
rzeczywistych, realiach, które kiedyś miały miejsce oraz opisują 
życie ludzi, którzy prawdziwie istnieli, bądź jeszcze żyją i nie są 
to postacie wymyślone przez autora. Przeważnie są to osoby 
powszechnie znane, o bogatym życiu wewnętrznym, które 
wiele doświadczyły, a czasem miały tak poplątaną ścieżkę 
życia, że najbardziej wybujała wyobraźnia nie byłaby w stanie 
tego wymyślić. W każdym razie od pewnego czasu bardzo 
rozczytuję się w tego typu książkach. 
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UWAGA! UWAGA!

ACHTUNG! ACHTUNG!

ATTENTION! ATTENTION! 

внимание! внимание!

NIEUBŁAGANIE SIĘ ZBLIŻA!!

CORAZ WIĘKSZYMI KROKAMI!

21 LUTEGO!
CZYLI…

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

POLAKU! ŚWIĘTUJ TEGO DNIA:
¾ MÓW PO POLSKU,

¾ NIE KLNIJ,

¾ NIE WYRAŻAJ SIĘ WULGARNIE!
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Nadesłane przez prof. Stanisława Białasa
 Jan Czarny

 SIEDlISKA MATKA BOSKA SIEWNA
 Matka Boska Siewna, łaski pełna, z siedliskiej ikony,
Zatroskana, zamyślona, godna pereł i złotej korony,
Cześć odbiera i uwielbienie od wiernych, co skiby składają w zagony.
Już minęły cztery wieki, jak w Siedliskach obok rzeki Maryja ma swój tron.
Wznieśli go wieśniacy, którzy ziemi i chleba pragnęli - a nędzę spadkiem wzięli.
Jej królestwu zamków i pułków brak, w herbie ma miłość i pańszczyzny znak.
Matko równouprawnionych, na stopniach Twego ołtarza, zdobionego w gotyckie kształty,
Kardynał klęczał, rycerz, właściciel wioski, ciura dworski, ..., i żebrak obdarty.
Dziatwa szkolna, maturzyści i studenci, na kolanach proszą o pomnożenie do nauki chęci.
I towarzysz, co ślub brał wbrew ateistycznej wierze, klęczał i przyrzekał odmawiać pacierze.
We wrześniu tysiące pątników tu śpieszy, by chylić czoło przed Twoim obrazem,
A każdy błaga i przeprasza, modli się, o zdrowie prosi i łzy roni zarazem.
Przed Twoim obliczem słychać błagania: niech nas omija nieurodzaj, zaraza i deficyt miłości.
Błogosław ziarno wrzucone w zaoraną ziemię czarną, by na dziole i w dolinie - chleba starczyło rodzinie.
A gdy susza praży - kosiarzom daj ochłody, zbieraczom plonów - uproś słonecznej pogody.
Pocieszycielko strapionych, nie patrz na winy - spojrzyj na serce, pociesz błądzących i tych w rozterce.
Królowo Miłosierdzia, Tobie ufał rolnik w polu, ksiądz przy ołtarzu i ci, co spoczywają już na cmentarzu.
A wierni wspominają każdego kapłana, od historycznego Andrzeja ... do Olchawskiego Jana. 
Krwawy Jakub - zbój czy heros ? - chociaż skromnie, też oddawał cześć Madonnie.
Z woli dworu pohańbiony - boso, zakuty w kajdany - podczas sumy w nawie fary
W myślach szeptał: gdy nadejdzie zemsty czas, Opiekunko pokrzywdzonych nie opuszczaj nas.
Matko sensu życia, uproś nam w wierze wzmocnienie, bo pleni się niewiara i zeświecczenie.
Niechaj „praca się opłaca”, a dawne zagony ojców i dziadów zasieje wnuk ... tak nam dopomóż Bóg.
Podczas okrutnej wojny światowej, pożogi, ofiar zbrodni, krematoriów, bezprawia i wysiedlenia,
Ona różańcem żegnała zmarłych i z wygnańcami do lagrów szła, drogami cierpienia.
Ranną porą - pomnisz bracie - nasze Matki - chłopki szczerej wiary - bez kantyczek śpiewały:
Kiedy ranne wstają zorze... Po górach dolinach... Chwalcie łąki umajone...
Zaś wieczorem, już o zmroku, echo grało gdzieś w oddali... niech Cię nawet trud nasz chwali.
A siedliskie dzwony muzyką uzupełniały te tony: Bądź pochwalony... Bądź pochwalony...
Odpust parafialny w Święto Narodzenia Maryi. Uroczysta suma koncelebrowana,
Procesja, feretrony, tłumy pielgrzymów i żeńców ... oraz parada dożynkowych wieńców.
O! Ten z pszenicznych kłosów godzien pochwały - Broncia z Marysią sercem go tkały.
 Niech zakwitną w zbożu chabry, czerwona róża w ogrodzie i biała lilija,
 Niechaj polskie kwiaty głoszą chwałę... Ave, ave, ave Maryja...

W tym miejscu chciałabym zachęcić czytelników „WB” 
do przeczytania, moim zdaniem, bardzo ciekawej i co ważne 
przystępnie napisanej książki. Jest to niedawno wydana, bo 
w 2019 r. przez wydawnictwo Lira publikacja Iwony Kienzler - 
bardzo plennej pisarki (dotychczas napisała ponad 80 książek). 
Nosi ona tytuł „Kobiety ze słynnych obrazów - muzy, modelki, 
kochanki”. Nadmienię, że można ją wypożyczyć w naszej gmin-
nej bibliotece publicznej, jak i kilka innych pozycji tej pisarki. 
Została zakupiona ze środków Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Tak na marginesie dodam, że brzostecka bibliote-
ka zakupiła wiele książek z podobnych projektów oraz progra-
mów i sądzę, że jest bardzo dobrze zaopatrzona. Wprawdzie jest 
to pozycja historyczna, ale napisana tak prostym, sugestywnym 
językiem, że czyta się ją z zapartym tchem i naprawdę można 
przy niej się relaksować, podobnie jak przy czytaniu powieści. 
Jak piszą wydawcy na obwolucie, możemy się z niej dowiedzieć 
„kim była najbardziej grzeszna Madonna średniowiecza, czyje 
oczy hipnotyzowały Wiedeń.” Razem z autorką możemy też 
snuć rozważania, kto pozował do obrazu Mony Lizy czy Damy 
z łasiczką, słynnych dzieł Leonarda da Vinci, które znamy, jeśli 
nie z muzeum, to z rozpowszechnionych reprodukcji. Książka 
zawiera dwanaście biografii znanych malarzy i ich modelek, 
muz, kochanek opracowanych na podstawie prac naukowców 
i badaczy historycznych. Mnie najbardziej zafascynował rozdział 
dotyczący obrazu oraz życiorysu Cesarzowej Elżbiety z Austrii 
zwanej Sisi. Dowiedziałam się z niego, jaki charakter miała żona 

Cesarza Franciszka Józefa, że była nie tylko piękną kobietą, lecz 
i niezwykle kreatywną, bardzo dbającą o siebie. Wiedziała, jak 
ustrzec się przed nadmiernym działaniem promieni słonecz-
nych oraz potrafiła samodzielnie przygotować kremy i mazidła 
z naturalnych składników takich, jakie zawierają współczesne 
kosmetyki. Zaś co mi najbardziej utkwiło w pamięci z tej dość 
szczegółowej biografii, to fakt, że Sisi zginęła taką śmiercią, 
jaką sobie zażyczyła. Ponoć zawsze mawiała: „Chciałabym 
umrzeć od maleńkiej ranki w sercu, przez którą moja dusza 
mogłaby ulecieć. I chciałabym, żeby się to stało daleko od tych, 
których kocham.” I tak się stało. Umarła z dala od swoich, bo 
w Szwajcarii, gdzie pojechała w celach leczniczych, a zginęła 
z rąk zamachowca, anarchisty, który ostrym pilnikiem przebił 
jej serce oraz poranił płuco i choć rana była niewielka, niestety, 
nie udało się jej uratować.

Zadziwiające jak autorka wnikliwie odsłania przed czytelni-
kiem różne tajemnice historyczne wielkich, sławnych ludzi na 
podstawie badań naukowych historyków. I robi to naprawdę 
prostym i zrozumiałym, nawet dla laików językiem, że czyta-
nie nie nuży, lecz zaciekawia. Na końcu książki zamieszczono 
dwanaście barwnych reprodukcji obrazów, o których pisarka 
opowiada. Myślę, że jest to pozycja nie tylko dla miłośników 
malarstwa, lecz dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej 
o tamtych zamierzchłych czasach, a zapewniam, że nie są to 
suche fakty, z jakimi możemy się zapoznać w Internecie, lecz 
barwna opowieść literacka. Warto ją przeczytać. Polecam. 

Elżbieta Michalik

Dokończenie ze str. 23

MB Siedliska - obraz przed renowacją  
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Dokończenie na str. 26

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki przyrodniczej (Co to za gatunek? fot. strona 40) i zagadki geograficznej (Co to za miasto? fot. 
s. 40) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 15 marca 2021 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
ul. 20 Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

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
ROZWIĄZANIE:

Krzyżówka
styczeń, luty 2021

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki geograficznej styczeń, luty 2021
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Imię i nazwisko, miejscowość Co to za gatunek?
styczeń, luty 2021

POZIOMO:
1) Odmiana dyni 5) W rozwoju ewolucyjnym wytworzył czaszkę. 10) Li-
lak 11) Mała łopata, najczęściej zabawka dziecinna; rodzaj niewielkiej łyżeczki 
o kszt. łopaty. 12) Afrykański ptak z rodziny lelków. 14) Ptak łowny z rzędu 
żurawi, w Polsce bardzo rzadki. 15) Irracjonalne przekonanie; zabobon. 16) Bo-
hater "Zbrodni i kary". 18) Mętna warstwa na dnie naczynia 20) Prawy dopływ 
Rodanu 22) Teczka z paskiem do noszenia map, planów itp. 28) Bawół z Cele-
besu 30) Sieć rybacka wleczona za statkiem. 31) Wyspa na Bałtyku 32) Henrik 
(1828-1906), dramatopisarz norweski; "Dzika kaczka", "Wróg ludu". 34) Po-
spolitość, bezbarwność, szarzyzna, 35) Mit. gr.: nimfa morska. 37) Kuzyn 
żyrafy 40) Obowiązkowy próbny okres pracy; praktyka. 41) Uczeń szkoły 
wojskowej. 43) Syberyjska rzeka 45) Gradacja, stopniowanie 46) Kolarz 
w żółtej koszulce. 48) Imię męskie - 4 X 49) Miasto i duży port na Honsiu 
(Japonia). 50) Pojedynek drużyn piłkarskich 51) Stolica Cypru 52) Starożytna 
nazwa Greka. 53) U neoplatoników: miłość niebiańska.

PIOnOWO:
1) Inaczej rolnicy, wieśniacy 2) Dawniej: futrzana czapka zakrywająca 
uszy; kaptur. 3) Rosyjskie imię żeńskie - 9 XII 4) Anioł przepaści, wład-
ca piekła i świata podziemnego. 5) Budynek przeznaczony dla służby 
dworskiej. 6) Kil. 7) … deszczu, … krwii. 8) Górna połowa skali dźwię-
kowej. 9) Budowniczy konia trojańskiego. 13) Zbocze, stok, pochy-
łość. 17) Człowiek bez wykształcenia, ignorant. 19) Komunikator, który 
stawia na prywatność. 21) Bokserski zwód. 22) ... ludzi, czyli tłum. 23) Ko-
bieta. 24) Strzęp waty. 25) Kapitan drużyny curlingowej. 26) Żydowska 
restauracja w Łodzi. 27) … kotletów, ryby. 29) Wysoki słup, najczęściej 
czworoboczny, zwężający się ku górze; rodzaj pomnika. 30) Mężczyzna, 
którego żona umarła. 33) Syn Afrodyty, obrońca Troi, protoplasta Rzy-
mian. 35) Huragan, nawałnica 36) Produkt z tartaku. 38) Starogrecka 
gwardia 39) Kapłanka Hery 42) Miejsce przymusowego pobytu Napo-
leona I. 44) Ciasto z ubitych białek. 47) Mikołaj z Nagłowic

26 27 28 29 30 31
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BRZOSTOWIANIN POWOŁANY DO KADRY NARODOWEJ
Rok 2020 dla 18-letniego Jakuba Bysia był wyjątkowo łaska-

wy. Reprezentant podkarpackiego klubu LKS JAR Kielna-
rowa zasilił szeregi kadry narodowej osób niepełnosprawnych 
w łucznictwie sportowym, gdzie jest najmłodszym powołanym 
zawodnikiem. Mimo najkrótszego doświadczenia nie ustę-
puje na torach starszym sportowcom, czego dowodem jest 
zdobycie wicemistrzostwa Polski w listopadowych zawodach 
w Kielcach, które dzięki przybyłym zza granicy uczestnikom 
zyskały rangę międzynarodowych. Startując w najliczniejszej 
z kilku konkurencji (mężczyźni open, łuk klasyczny), uległ 
w pojedynkach finałowych jedynie wielokrotnemu obrońcy 
tytułu, a zdobytym medalem Jakub umocnił swoją pozycję 
w reprezentacji. Mimo obostrzeń związanych z pandemią 
koronawirusa udało mu się dwukrotnie uczestniczyć w zgrupo-
waniach szkoleniowych w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich 
w Spale oraz Zakopanem. A wszystko to w chwilach wolnych 
od nauki, gdyż Jakub jest uczniem drugiej klasy technikum 
w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle. Jak w każdym innym sporcie, 
tak i w łucznictwie na najmniejszy nawet sukces składają się 
godziny treningów, liczne wyjazdy, mniejsze i większe zawody, 

których zwieńczeniem i celem jest kwalifikacja na Igrzyska 
Paraolimpijskie. Może jeszcze nie Tokio, ale Paryż zdaje się już 
być w zasięgu ręki brzostowianina. Łucznictwo jest sportem 
niszowym, mało popularnym, niedofinansowanym. Wydatki 

poniesione na zużywające się materiały trenin-
gowe, dodatkowy osprzęt, dojazdy, zakwate-
rowanie, składki członkowskie, licencje muszą 
być po części opłacone z kieszeni zawodnika, 
a to coraz bardziej uszczupla budżet rodzinny. 
Z tego powodu nieocenionym wsparciem jest 
przekazanie 1% podatku na subkonto Jakuba. 
Pieniądze te są wydatkowane na stałe potrzeby 
osoby z niepełnosprawnością ruchową: zakup 
wózka, sprzętu ortopedycznego, leków oraz 
rehabilitację, której uprawiany przez nastolatka 
sport nie może w pełni zastąpić, a wręcz wyma-
ga dodatkowych wysiłków fizjoterapeutów, by 
zapobiegać dodatkowym kontuzjom. 

Aby wesprzeć młodego sportowca, w rub-
ryce PIT „INFORMACJE UZUPENIAJACE, CEL 
SZCZEGÓŁOWY 1%” należy wpisać „28046 
BYŚ JAKUB” zaś nr KRS Organizacji Pożytku 
Publicznego to: 0000037904 (Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”).

K.B. 
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TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ GMIN ZAPRZYJAźNIONYcH
W sobotę, 12 grudnia 2020 r. w Hali Widowiskowo-

-Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzost-
ku odbyła się 3. edycja Turnieju Piłki Siatkowej Gmin 
Zaprzyjaźnionych. Pomimo obecnej sytuacji epide-
micznej zawody udało się przeprowadzić w zaplano-
wanym terminie. Turniej odbył się zgodnie z wszystkimi 
aktualnymi zaleceniami i obostrzeniami związanymi 
z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zawody 
odbyły się bez udziału publiczności, a w hali znajdowali 
się jedynie zawodnicy, sędziowie oraz obsługa. 

W zawodach wzięło udział 4 drużyny - gospodarze 
turnieju - OSiR Brzostek, Volley Jodłowa, Sokół Dob-
rków I oraz Sokół Dobrków II. Mecze rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym”, a o ostatecznych roz-
strzygnięciach decydowała liczba zdobytych punktów. 
Spotkania rozgrywane były do 2 wygranych setów. 

Turniej oficjalnie o godz. 9:00 otworzył kierownik 
OSiR Brzostek – Andrzej Piękoś. Następnie w obec-
ności sędziów oraz kapitanów drużyn nastąpiło loso-
wanie, w wyniku którego ustalono kolejność rozgry-

wania poszczególnych pojedynków, po czym przystąpiono do 
rozgrywek. W pierwszej kolejce zmierzyły się ze sobą Volley 
Jodłowa – Sokół Dobrków I, a także OSiR Brzostek – Sokół 
Dobrków II. Oba spotkania w stosunku 2:0 padły łupem dru-
żyn z Dobrkowa. Pierwsza drużyna pokonała Volley Jodłową 
25:21 oraz 25:16, natomiast drugiej drużynie Dobrkowa ulegli 
gospodarze, przegrywając 25:22 oraz 25:20. Następna kolejka 

to pojedynki pomiędzy dwiema drużynami Dobrkowa, 
a także drużyną OSiR Brzostek z Volley Jodłowa. W tym 
wypadku pojedynki także kończyły się w stosunku 2:0. 
W pierwszym meczu zespół Sokół Dobrków I pokonał 

Sokół Dobrków II, 25:20 i 25:22, z kolei w drugim spot-
kaniu drużyna brzosteckiego OSiR-u pokonała Volley 
Jodłowa dwukrotnie 25:22. 

Po rozegraniu 2. kolejki spotkań przyszedł czas na 
nieco dłuższą przerwę, w trakcie której zawodnicy zostali 
zaproszeni na mały poczęstunek. 

Z pełnymi brzuchami i nowymi siłami przystąpiliśmy 
do rozegrania ostatniej, rozstrzygającej kolejki spotkań, 
w której stoczyły ze sobą pojedynki drużyny Volley Jod-
łowa – Sokół Dobrków II, a także OSiR Brzostek – Sokół 
Dobrków I. O losach zarówno pierwszego, jak i drugiego 
spotkania decydował tie-break. W tym zwycięstwo odnio-
sły drużyny Sokół Dobrków II (21:25, 25:21, 15:11) oraz 
gospodarze – OSiR Brzostek (25:23, 18:25, 15:13). Po 
rozegraniu ostatniej akcji turnieju organizatorzy podliczyli 
wszystkie punkty zdobyte przez poszczególne drużyny, 
w celu ustalenia ostatecznej kolejności. Szybko okazało 
się, że aż 3 spośród 4 zespołów zanotowały po 2 zwy-
cięstwa i porażce. Największą zdobyczą punktową mogła 
jednak pochwalić się drużyna Sokół Dobrków I i to właśnie 

oni ostatecznie cieszyli się ze zwycięstwa w całym turnieju. 
O drugim miejscu zadecydowało bezpośrednie spotkanie po-
między drużynami Sokół Dobrków II a OSiR Brzostek, w którym 
po twardej walce, niestety, gospodarze ulegli przeciwnikom. 
Na ostatnim miejscu uplasowała się ekipa Volley Jodłowa.

Dokończenie na str. 29
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Dokończenie ze str. 28

GROcH Z KAPUSTĄ
Strzeżonego Pan Bóg strzeże

Pandemia nadal nie odpuszcza. W Polsce do stycznia zmarło 
z powodu covida przeszło 30 tys. osób, w szpitalach przeby-

wa ok. 17. tys osób (są to przypadki nierokujące wyzdrowienia 
w domu), do respiratorów podłączonych jest ok. 1600 osób, 
z których tylko ok. 20% rokuje przeżycie. Rozpoczynają się 
szczepienia ochronne, które są takim „światełkiem w tunelu”, 
że po wyszczepieniu większości mieszkańców może uda się 
zapanować nad tą zaraźliwą i ciężką chorobą. Ale epidemiolodzy 
zgodnie mówią, że maseczki, dystansowanie się i wzmożona 
higiena rąk jeszcze na długo z nami pozostaną.

Rząd ustalił podstawowe przepisy dotyczące działań zapo-
biegających rozprzestrzenianiu się zarazy, Kościół je ogłosił 
wśród wiernych i zobowiązał do przestrzegania.

Jakie to są zasady?

- Na ołtarzu pojawił się środek dezynfekcyjny do rąk – ka-
płan przed udzielaniem komunii św. powinien zdezynfekować 
dłonie, aby nie przenosić zarazków z dłoni kapłana na usta lub 
dłonie wiernego. Rozpowszechnił się zwyczaj przyjmowania 
komunii św. na dłoń (stosowany od dawna w innych krajach) 
– bardziej higieniczny i bezpieczny niż „do ust”. Poprzedni nasi 
wspaniali wikariusze Piotrowie umieścili na stronie parafii filmik 
o sposobie pobożnego przyjmowania komunii św. na rękę, 
z należytą czcią i uszanowaniem. A ksiądz profesor poświęcił 
całe kazanie na temat zasad postępowania wiernych w czasie 
pandemii, aby ustrzec nas przed tym ciężkim w skutkach zara-
żeniem. Ściśle przestrzegano też zasady, że jeśli jeden ksiądz 
udziela komunii św., to najpierw przyjmują ją wierni „na rękę”, 
a potem ci „do ust”. Dlaczego szczególnie w czasie pandemii 
zalecane jest przyjmowanie komunii św. na rękę?

Dlatego że dłoń księdza wielokrotnie dotyka ust i języka ko-
munikowanego, który z wydechem wydala ewentualne zarazki 
na dłoń księdza, przenosząc je do ust następnego wiernego.

Niedopuszczalne jest naprzemienne udzielanie komunii 
św. – raz na rękę, raz do ust!!

- Przy konfesjonale zainstalowano ekran dzielący wiernego 
od kapłana – bo niewątpliwie kapłan podczas spowiedzi jest 
bardzo narażony na zarażenie, szczególnie wtedy, gdy wierny 
nie przestrzega zakrywania nosa i ust. Ksiądz powinien spo-
wiadać w maseczce na twarzy.

- Przy konfesjonale znajduje się środek dezynfekcyjny w aero-
zolu, którego wierny może użyć, aby odkazić dzielącą od spo-
wiednika kratkę – bo przecież nie wiadomo, czy poprzedni 
spowiadający się nie zostawił „prezentu” w postaci covida 
księdzu i innym wiernym.

- Wszyscy uczestniczący w Mszy św. mający ponad 5 lat 
zobowiązani są do zakrywania nosa i ust świeżą maseczką 
jednorazową lub tkaniną upraną i uprasowaną. Podkreślam 
konieczność zakrywania również nosa, bo tam znajduje się 
najwięcej zarazków, które przy kichaniu, oddychaniu i śpiewie 
zarażają otoczenie. Przepis ten dotyczy również służby ołtarza 
i księży niesprawujących konkretnie tej Mszy św. Czyli bez 
maseczki mogą być tylko celebranci Mszy św.

- Księża i ministranci zbierający składkę na tacę powinni 
mieć usta i nos zasłonięte maseczką (mają oni bezpośredni 
kontakt z wiernymi).

- Przy bezpośredniej rozmowie wiernego z księdzem (za-
łatwianie spraw w kancelarii, zakrystii, prowadzeniu modlitw 
wśród wiernych, wizytach duszpasterskich itp.) obie strony 
powinny używać we właściwy sposób maseczek ochronnych.

- W diecezji tarnowskiej w różny sposób jest egzekwowany 
przepis dotyczący liczby osób jednocześnie przebywających 
w kościele (1 osoba na 15m2 w czerwonej strefie) – kościelny 
odlicza dopuszczalną liczbę osób, miejsca siedzące są ozna-
czone itp. Ogólnie należy starać się, aby uczęszczać na Msze 

Dokończenie na str. 30

Po krótkiej przerwie kierownik OSiR Brzostek 
dokonał wręczenia pucharów i pamiątkowych me-
dali. Poza nagrodami zespołowymi, w każdej druży-
nie wybrany został także najlepszy zawodnik, który 
otrzymał pamiątkową statuetkę. Sędziowie turnieju 
zdecydowali, że w drużynie Sokół Dobrków I będzie to 
Mikołaj Wolański, Sokół Dobrków II – Maciej Nykiel, 
Volley Jodłowa – Jarosław Bogacz, OSiR Brzostek – 
Norbert Bysiewicz. 

Klasyfikacja końcowa: 
1. Sokół Dobrków I
2. Sokół Dobrków II
3. OSiR Brzostek
4. Volley Jodłowa 

Szczegółowe wyniki: 
Volley Jodłowa - Sokół Dobrków I 0:2 (21:25, 16:25)
OSiR Brzostek - Sokół Dobrków II 0:2 (22:25, 20:25)
Sokół Dobrków I - Sokół Dobrków II 2:0 (25:20, 25:22)
Volley Jodłowa - OSiR Brzostek 0:2 (22:25, 22:25) 
Sokół Dobrków II - Volley Jodłowa 2:1 (21:25, 25:21, 15:11)
OSiR Brzostek - Sokół Dobrków I 2:1 (25:23, 18:25, 15:13)

Paulina Szymańska
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Dokończenie ze str. 29

ŚMIEcH TO ZDROWIE. TO NIE 
BANAŁ. ON NAPRAWDę lEcZY.
 fb.com

Szatnia w łaźni. Na wieszakach wiszą ubrania. W pewnym 
momencie w jednym z nich dzwoni telefon komórkowy. 
Rozbierający się obok mężczyzna wyciąga komórkę: Cześć 
kochanie, o co chodzi? (…) A ile to futro kosztuje? 5000? Tro-
chę drogo, ale dobrze, kup sobie. Po zakończeniu rozmowy 
facet bierze komórkę i wychodzi do pomieszczenia łaźni. Już 
od drzwi woła: Chłopaki, czyj to telefon?

  
- A którego wolisz? Parkinsona czy Alzheimera? 
- Parkinsona! Wolę trochę rozlać alkoholu, niż zupełnie za-
pomnieć, gdzie odstawiłem butelkę.

  
Wstałem rano: kaszlu brak, kataru brak, zero gorączki, nic 
mnie nie boli, normalnie oddycham. Tak sobie myślę... Prze-
cież to typowe objawy bezobjawowego koronawirusa.

  
- Panie dyrektorze, czy mógłbym otrzymać dzień urlopu, aby 
pomóc teściowej przy przeprowadzce? 
- Wykluczone!!! 

- Bardzo dziękuję, wiedziałem, że mogę na pana liczyć!
  

Rzemieślnik-elektryk pyta praktykanta: Czy naprawiłeś już 
dzwonek do drzwi w mieszkaniu Nowaków? Byłem już sześć 
razy tam. Dzwonię i dzwonię, ale nikt nie otwiera.

  
Mąż z żoną są na zakupach. Żona: 
- Kochanie, patrz, jakie fajne buty znalazłam! Tylko zapo-
mniałam portfela... 
Mąż sięga po swój, żona już się cieszy. 
- Ile te buty? - pyta. 
- 700. 
Mąż daje jej 50 złotych i mówi: 
- To weź taksówkę i leć po portfel.

  
- Kochanie idę na 5 minut do Krysi – mówi żona do męża. 
Tylko nie zapomnij mieszać bigosu co pół godziny

  

SłOWa PEłnE MOCy POTRaFIą POMóC  fb.com

 ¾ Był taki czas, gdy ciągle się spieszyłam. Na przykład jecha-
łam tramwajem i chciałam, żeby on jechał jeszcze szybciej. 
Miałam ten pośpiech w sobie. I nagle pomyślałam: zaraz... 
dokąd ja się tak spieszę? Przecież na końcu czeka na mnie 
trumna (śmiech). Pozbądź się tego wewnętrznego biegu. 
Oglądaj świat, obserwuj, co się dookoła Ciebie dzieje, 
bo życie mamy jedno, a przecież we wszystkim można 
znaleźć tyle piękna. Właściwie samo to, że się żyje, jest 
już czymś cudownym. /Danuta Szaflarska/

 ¾ Dawniej siwy włos dodawał człowiekowi więcej chwały, 
dziś siwiznę widząc w lustrze, człowiek robi się zgorzk-
niały. Ludzie młodość chcą przedłużyć, płacić są gotowi 
wiele. Piją zioła, stosują kremy i kąpiele... Lecz że czas 
wciąż biegnie naprzód i ma władzę na tym świecie, więc 

procesu przemijania nie da się oszukać przecież...
 ¾ Nie można cofnąć czasu, ale można wyciągnąć wnioski 
z przeszłości. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. 
Nawet to, co w danej chwili wydaje się złe, przykre, 
bolesne, z czasem nas uodparnia, czegoś uczy, wskazu-
je kolejne szlaki, którymi warto podążać. Każda droga 
dokądś prowadzi. Po prostu idź przed siebie po nowe. 
Doświadczaj, ale nie załamuj się niepowodzeniami. Traktuj 
je jako, lekcję, nauczkę lub znak. Szukaj dalej. Idź po swoje 
marzenia. Pokonuj przeszkody i bądź coraz silniejsza. Tylko 
wytrwałość daje szansę na realizację pragnień. Prawdziwą 
siłą jest wiara we własne możliwości. Nie wątp w siebie. 
Działaj. /A. Sobańska/

św. o najmniejszej frekwencji i zajmować ławki o najmniejszej 
obsadzie. Niestety, nagminne jest to, że pomimo wolnych 
całych ławek w pobliżu ołtarza osoby przychodzące póź-
no dosiadają się do już zajętych, tworząc niewskazany tłok. 
Najlepiej by było, aby naprzemiennie siedziało w ławce trzy 
(środek i skrajne miejsca) oraz w następnej 
dwie osoby (pomiędzy poprzednimi) Dystans 
powinien wynosić minimum 1,5m. W dniach 
powszednich jest to możliwe.

- Wszyscy zauważyliśmy, że z tzw. kropiel-
nic przy wejściu do kościoła już w marcu zni-
kła woda święcona, aby poprzez zamaczanie 
zakażonych rąk nie rozprzestrzeniać zarazy.

- Po powrocie z kościoła (oraz z każdego 
innego publicznego miejsca) należy dokładnie 
myć ręce wodą i mydłem przez około 30 
sekund, aby nie przynosić zarazków do domu.

Jak jest z przestrzeganiem powyższych 
zasad w naszym kościele? Widzimy, że różnie. 
Dlatego osoby starsze szczególnie narażone 

na ciężki przebieg zarażenia uczestniczą poprzez TV lub korzy-
stają z transmisji Mszy św. przez Internet z naszego kościoła. 

Niestosowanie się do zasad w dobie pandemii świadczy 
o pysze i cynizmie nie tylko osób świeckich.

Janina Słupek

Wybrała Maria Kawalec

Wybrała Maria Kawalec
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I. nazwa i siedziba Sprzedającego:  
Gmina Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek  
NIP : 872-222-31-91 REGON : 851661085  
II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Sali Konferencyjnej 
w dniu 25.02.2021 r. o godz.11:00, przez komisję powołaną Zarządze-
niem Nr 12/21 Burmistrza Brzostku z dnia 22.01.2021 r.  
III. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:  
Samochód pożarniczy można oglądać w siedzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bukowej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracow-
nikiem Urzędu Miejskiego w Brzostku (biuro nr 7, tel.14 6803005)  
IV. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:  
1) marka i typ – FS LUBLIN, model pojazdu: Żuk A15 C 
2) rodzaj pojazdu – samochód ciężarowy do 2.5t 
3) nr rejestracyjny: RDE C659 
4) nr identyfikacyjny (VIN) –317442,  
5) rok produkcji -1979 
6) charakter wykorzystania- do przewozu osób i sprzętu
7) okres eksploatacji pojazdu (1979/10/17-2021/01/18 ) – 495 m-cy 
8) zużycie ogumienia w pojeździe – 40% 
9) rodzaj nadwozia –furgon 4-drzwiowy 2+4 osobowy 
10) liczba osi/rodzaj napędu/ : 2 / tylny (4x2)  
11) kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru) – czerwony 1-warstwowy 
akrylowy  
12) liczba cylindrów/układ cylindrów -4/rzędowy 
13) pojemność/moc silnika – 2120 [cm3], 52 [kW] (71KM) 
14) jednostka napędowa- z zapłonem iskrowym (benzyna/CNG)  
15) wskazanie drogomierza – 31233 [km]  
16) liczba osi/rodzaj napędu – 2/tylny (4x2 )
17) data pierwszej rejestracji: 1979/10/17
18) data ważności badania technicznego- 2020/01/17 

Silnik pojazdu kompletny, częściowo eksploatacyjnie zużyty odpowied-
nio do osiągniętego czasu i warunków eksploatacyjnych z uwzględnie-
niem przeglądów i napraw wynikających z wymogów eksploatacyjnych. 
Akumulator zużyty. Zespoły podwozia częściowo zużyte z uwzględnie-
niem serwisowania. Kabina i nadwozie pojazdu kompletne. Poszycie 
i powłoka lakiernicza nie nosi śladów uszkodzeń i korozji. Pojazd wypo-
sażony jest w dodatkowe oświetlenie i konstrukcję do mocowania drabi-
ny na dachu pojazdu. Pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych.

V. Cena wywoławcza pojazdu :
– 4 900,00 zł netto (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych) + poda-
tek 23 % VaT 
 zgodnie z obowiązującymi przepisami i Zarządzeniem Burmistrza 
Brzostku z dnia 22.01.2021r 

VI. Wadium:
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wyso-
kości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 490,00 zł (słownie: czterysta 
dziewięćdziesiąt złotych) do dnia 22.02.2021 r. Wadium należy wpłacić 
na rachunek bankowy Gminy Brzostek BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 
0080 0210 2020 0006).
Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zaracho-
wane na poczet ceny.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, 
zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, na konto, 
z którego była wpłata.
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta 
zostanie przyjęta uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określo-
nym w niniejszym ogłoszeniu. 
VII. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym 
przetargu:  
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisem-
nej i musi zawierać:  
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta  
2) numer telefonu  
3) numer PESEL lub NIP oraz w przypadku firm numer REGON  
4) oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza ( czyli 4 900,00 
+23%VaT lub wyższą)  
5) oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze 
stanem technicznym pojazdu i że ponosi odpowiedzialność za skutki 

wynikające z rezygnacji z oględzin 
6) dowód wpłaty wadium w wysokości 490,00 zł  
7) podpisaną klauzulę i zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta 
jest wiążąca:  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 
25.02.2021 r. do godz. 10:00 Koperta musi być zaadresowana wg poniż-
szego wzoru:  
Gmina Brzostek  
ul. Rynek 1  
39-230 Brzostek  
z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu strażackiego 
marki żuk – nie otwierać przed 25.02.2021 r. godz.11:00”  
2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. od 
poniedziałku do piątku 
 w godz. 8:00-16:00 – w poniedziałki i w godz. 7:30-15:30 od wtorku do 
piątku lub przesłać pocztą.  
3. Okres związania ofertą – 7 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert.  
IX. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania 
 którejkolwiek z ofert.  
X. Informacje dodatkowe:  
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą 
cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.  
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od 
 daty przetargu na konto bankowe Gminy Brzostek.  
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po 
dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy sprzedaży. 

Brzostek, dnia 22.01.2021 r. 

Burmistrz Brzostku ogłasza
i PuBLiCzNY PrzEtarg PisEmNY na sprzedaż samochodu specjalnego marki Fs LuBLiN, model Żuk a15 C – 

stanowiącego własność gminy Brzostek
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nOWy CEnnIK REKLaM 
I OGłOSZEŃ

(OBOWIąZUJE OD NUMERU MARCOWEGO)

¾ Od roku 2021 r. wszystkie numery 
„Wiadomości Brzosteckich” wydawane 
będą w kolorze.

¾ Opłata za zamieszczenie reklamy lub 
ogłoszenia w jednym numerze:

 1 strona A4 160 zł
 ½ strony A4 90 zł
 ¼ strony A4 lub mniej 60 zł
¾ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie 

w drugiej połowie miesięcznika.
¾ Płatności należy dokonywać na numer 

konta podany w stopce gazety.
¾ Centrum Kultury i Czytelnictwa wydaje 

rachunki za zamieszczenie reklamy lub 
ogłoszenia.

¾ Nie pobieramy opłat za podziękowania 
pogrzebowe.

¾ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia 
z jednostek organizacyjnych gminy.
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WAŻNA INfORMAcJA
Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do 15 marca na adres: wiadomosci@brzostek.pl

HARMONOGRAM
odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzostek 01.01 - 30.06.2021 r.

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

7 styczeń, 4 luty, 4 marzec, 1, 15 kwiecień,  
6, 20 maj, 1, 17 czerwiec

Brzostek - ulice: Okrągła, Szkotnia, Przedmieście, 
Polna, Gryglewskiego, Furgalskiego, Ks. Jało-
wego, Winiarza, Woronieckiego, Ks. Niezgody, 
Królowej Jadwigi, Łukasiewicza, Mysłowskiego, 
Zielona, Żydowska

8 styczeń, 5 luty, 5 marzec, 2, 16 kwiecień,  
7, 21 maj, 4, 18 czerwiec

Nawsie Brzosteckie, 5 styczeń, 3 luty, 3 marzec, 7, 16 kwiecień, 
5, 21 maj, 2, 18 czerwiec

Wola Brzostecka 5 styczeń, 3 luty, 3 marzec, 7, 15 kwiecień, 
5, 20 maj, 2, 17 czerwiec

Zawadka Brzostecka, Kamienica Dolna 18 styczeń, 15 luty, 15 marzec, 19, 30 kwiecień,  
4, 17 maj, 7, 21 czerwiec

Klecie, Bukowa 19 styczeń, 16 luty, 16 marzec, 20, 29 kwiecień,  
18, 31 maj, 15, 30 czerwiec

Januszkowice, Opacionka 20 styczeń, 17 luty, 17 marzec, 9, 21 kwiecień,  
10, 19 maj, 16, 21 czerwiec

Przeczyca, Skurowa, 
(Klecie, Bukowa Zawodzie)

25 styczeń, 22 luty, 22 marzec, 14, 26 kwiecień,  
4, 24 maj, 14, 28 czerwiec

Gorzejowa, Siedliska-Bogusz 26 styczeń, 23 luty, 23 marzec, 13, 27 kwiecień,  
11, 25 maj, 8, 22 czerwiec

Smarżowa, Głobikówka 27 styczeń, 24 luty, 24 marzec, 12, 28 kwiecień,  
12, 26 maj, 9, 23 czerwiec

Grudna Górna, Grudna Dolna 28 styczeń, 25 luty, 25 marzec, 6, 22 kwiecień,  
13, 27 maj, 10, 24 czerwiec

Kamienica Górna, Bączałka 22 styczeń, 26 luty, 26 marzec, 8, 23 kwiecień, 
14, 28 maj, 11, 25 czerwiec
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„WIADOMOŚcI BRZOSTEcKIE” – SPIS TREŚcI ZA ROK 2020
Biografie

 – Wąsikowska M., Na Jakubowym szlaku /Piotr Damasiewicz muzyk/, .... 1 - 22, 23
 – Rogala Z., Tropem niezwykłych – OSP w Brzostku, ...............................2 - 26-29
 – Rogala Z., Tropem niezwykłych Z pamiętnika Stefana Tomaszewskiego, .............

4 - 21-23; 5/6 - 22-25
 – Rogala Z., Tropem niezwykłych, Duszpasterz ks. Szymon Nosal, ...........7 - 18-21
 – RW, Upamiętnienie kpt. Jana Zdziarskiego w 100. Rocznicę Śmierci w walkach 
pod Radzyminem, ................................................................................. 8 - 14, 15

 – Rodzina Bigosińskich, Stanisław Białas, ...................................................... 8 - 20
 – Rogala Z., Każde odejście na emeryturę jest wielkim wyzwaniem /Maria Kawa-
lec/, ....................................................................................................... 8 - 21, 22

 – Fornalski K. W., Buch M., Genealogia Aleksandra Konstantego Gryglewskiego 
artysty rodem z Brzostku,............................................................9/10 - 13-16, 25

 – Rogala Z., Tropem niezwykłych /Helena Ogrodnik/,...........................9/10 - 27-29
 – WS, Jeszcze o Gryglewskim, .................................................................. 11/12 - 7
 – Nosal Sz. Ks., Śp., Maria Nosal służyła Bogu jak prorokini Anna, ... 11/12 - 14, 15
 – Rogala Z., Tropem niezwykłych, Jan Fornal, ...................................11/12 - 29-32
 – Rogala Z., Tropem niezwykłych ks. Edward Kowalski,.....................11/12 - 32-35

ekologia
 – Kobak U., Trujesz bliźniego swego jak siebie samego, .......................... 4 - 10, 11
 – UK, W skrócie, ....................................................................................... 11/12 - 9
 – Wodzisz N., Polska przyroda w obiektywie, .....................................11/12 - 18-20

Historia
 – Stanaszek B., O rozszerzaniu granic Brzostku, .............................................. 2 - 3
 – Tyburowski W., Stulecie Bitwy Warszawskiej /1920-2020/, .................. 8 - 13, 14

kultura
 – Staniszewski W., Koncert młodzieży ze szkoły muzycznej z ukraińskiego Snow-
ska, ............................................................................................................... 1 - 7

 – JZ, 28. Finał WOŚP, ...................................................................................... 1 - 9
 – Zegarowska J., Szopka bożonarodzeniowa, ................................................ 1 - 10
 – Biblioteka na luzie, ...................................................................................... 1 - 27
 – Łukasik S., Życie na krawędzi czasu, ..................................................... 1 - 28, 29
 – Kobak U., Sprawdź się /czy dobrze znasz swój język ojczysty/, ..................... 2 - 7
 – Uczestnik, Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, ........................................ 2 - 8
 – Zegarowska U., Kolejny rekord WOŚP w Brzostku, ..................................... 2 - 12
 – Wodzisz N., Ach co to były za ferie, ............................................................. 2 - 18
 – Biblioteka Publiczna w Brzostku wznawia działalność, ............................. 5/6 - 11
 – Wiśniewska W., Dzień Wyszywanki, ......................................................... 5/6 - 12
 – Michalik E., Gałczyński poeta ponadczasowy, .......................................... 5/6 - 36
 – Kobak U., Dowód na istnienie /literatura sowizdrzalska/, ....................... 7 - 22, 23
 – Kawalec M., Powtórka z języka polskiego, ................................................... 7 - 26
 – Narodowe Czytanie 2020’, Balladyna Juliusza Słowackiego – zaproszenie, . 8 - 23
 – Konkurs fotograficzny, ................................................................................ 8 - 24
 – Zegarowska J., Wieńce dożynkowe, ....................................................... 9/10 - 12
 – Nowy sezon kulturalny tuż tuż, ............................................................... 9/10 - 13
 – Przedszkolaku odbierz wyprawkę czytelniczą, ........................................ 9/10 - 35
 – Narodowe Czytanie w Brzostku, ........................................................... 11/12 - 21
 – Przedszkolaku odbierz wyprawkę czytelniczą, ...................................... 11/12 - 22

od redakcji
 – Kobak U., Od redakcji, ................................................................................... 2 - 6
 – Kobak U., Koronawirus, ................................................................................ 4 - 3
 – Kobak U., Od redakcji, .............................................................................. 5/6 - 32
 – Kobak U, COVID-19, ..................................................................................... 8 - 3
 – Kobak U., Koronawirus nie daje za wygraną, .......................................... 9/10 - 25

Oświata
 – Wadas R., Projekt „Bakcyl” w naszych szkołach,......................................... 1 - 11
 – Wojnarowska U., Serce na dłoni, ................................................................ 1 - 11
 – Koło Wolontariatu, Pomagam chorym dzieciom, ........................................ 1 - 12
 – Furman-Michalak A., Przedszkolna „Baśń Zimowa”, ................................... 1 - 13
 – Rakoczy A., Bezpieczeństwo podczas ferii, ............................................ 1 - 13, 14
 – Skocz W., Uczniowie SP w Przeczycy na przedstawieniu teatralnym, .......... 1 - 14

 – Opiekunowie, Z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzostku, 1 - 15
 – Hiszer E., Oprządek J., Sukces uczniów SP w Brzostku w Powiatowym Przeglądzie 
Teatralnym, ................................................................................................. 1 - 16

 – Kobak U., Anielska misja w brzosteckiej szkole, .......................................... 2 - 10
 – Kobak U., Aldona i Mateusz specjalisci nauk przyrodniczych, ............... 2 - 14, 15
 – Rakoczy A., Kto czyta żyje wielokrotnie, ...................................................... 2 - 16
 – Lejkowska H., Dzień babci i dziadka w Przeczycy, ....................................... 2 - 16
 – Radelczuk T., Zimowe ferie w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, ................. 2 - 20
 – MSŁ MŚ, Michał Dudek laureatem ogólnopolskiego konkursu dla młodziezy, .....

2 - 21
 – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku /szkoła oferuje/, .................. 2 - 22, 23
 – Organizatorzy, Jubileusz 20-lecia „Gimdziupli” gazetki SP w Siedliskach-Bogusz, 

3 - 8, 9
 – Wojnarowska U., Nobel a gminna oświata, ................................................... 3 - 9
 – Nawracaj D., Święto babci i dziadka w brzosteckim przedszkolu, ................ 3 - 10
 – Barbarzak B., Przedszkolny bal karnawałowy, ....................................... 3 - 10, 11
 – Nowak B., Rakoczy A., Uczniowie z Przeczycy uczą się udzielać pierwszej pomo-
cy, ......................................................................................................... 3 - 11, 12

 – Skocz W., Sposób mówienia jest pierwszą legitymacją człowieka, ........ 3 - 12, 13
 – Nowak W., Konica K., Podaj dalej,......................................................... 3 - 13, 14
 – Machaj D., Bezpieczny młody kierowca w ujęciu plastycznym, .................... 3 - 14
 – MO, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 2020’ rozszczygnięty, 3 - 15
 – Wielka Trójka Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Nastolatków, ............ 3 - 17
 – Kobak U., Sprawdź się /znajomość języka ojczystego/, ............................... 3 - 25
 – ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku, ................................... 4 - 19, 20
 – Organizatorzy, Miedzynarodowy Konkurs Literacki dla Nastolatków,........ 5/6 - 13
 – Zdziarska K., Wyzwanie „Zostań w domu z książką”, ................................ 5/6 - 13
 – Drogi ósmoklasisto, ................................................................................. 5/6 - 13
 – Kobak U., Egzaminy z COVID-em w tle, ......................................................... 7 - 9
 – Kobak U., Koniec zdalnego nauczania?, ................................................ 7 - 10, 11
 – Kobak U., Czy wirus wyjechał na wakacje, ................................................... 7 - 11
 – Kobak U., Wielka przeprowadzka,................................................................ 7 - 12
 – Kobak U., Jedna z dwóch, ........................................................................... 7 - 12
 – Kobak U., Droga do jedności, .................................................................7 - 13-16
 – O wynikach egzaminów ósmoklasistów, ................................................... 8 - 8, 9
 – Betlej J., Młyniec T., Narodowe Czytanie w ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, ......

9/10 - 10
 – Kobak U., Zdalny nauczyciel, .......................................................... 11/12 - 15, 16
 – Nawracaj M., Zaginął wychowawca klasy szóstej /konkurs literacki/, 11/12 - 16, 17
 – Miałkowski J., Zaginął wychowawca klasy szóstej /konkurs literacki/, .. 11/12 - 17
 – Łukowicz M., Zaginął wychowawca klasy szóstej /konkurs literacki/, ..11/12 - 17, 

18
 – Grygiel N., Zaginął wychowawca klasy szóstej /konkurs literacki/, . 11/12 - 18, 19
 – Skocz W., Pasowanie na ucznia w SP w Przeczycy, ........................ 11/12 - 23,24
 – Rakoczy A., Bohaterom w SP w Przeczycy, .................................... 11/12 - 24, 25
 – Młyniec T., Kmiecik M., Sukces Piotra Grycha, .................................... 11/12 - 25

POdziękOwania
 – Opiekun SKW przy SP w Siedliskach-Bogusz dziękuje, ............................... 2 - 20
 – Rodzina śp. Jana Sarneckiego składa podziękowanie, ................................. 2 - 42
 – Podziękowanie dla kierownika Anny Klich i całego personelu Ośrodka Zdrowia 
w Brzostku, .............................................................................................. 5/6 - 10

PsycHologia
 – Kobak U., Na imię mu było Józef /Józef Nosal /, ........................................... 3 - 4
 – O kobietach i mężczyznach, ......................................................................... 3 - 28
 – Kobak U., Wiem że wiem wszystko, ......................................................... 9/10 - 9

Organizacje
 – EM, Wigilia w brzosteckim kole gospodyń, ........................................... 1 - 21, 22
 – Traciłowska K, Mali Boguszanie kultywują tradycje bożonarodzeniowe, 2 - 14, 15
 – KGW w Bukowej, Jasełka w Bukowej, ......................................................... 2 - 17
 – Rogala Z., Aktywny Brzostek uroczyście wita Nowy Rok, ...................... 2 - 24, 25
 – Szarek W., Opłatek w brzosteckim kole emerytów i rencistów, .................... 2 - 26

Dokończenie na str. 35
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 – Rogala Z., Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowej, .................................. 4 - 12, 13
 – Białas S., Białas M., Bigosińska Z., Słowa gwarowe w Dolinie Kamienicy, 5/6 - 14-21
 – Wójcik D., Strażacy pomagają powodzianom, ............................................... 7 - 7
 – EM, Walne Zebranie brzosteckich gospodyń, ............................................7, s, 16
 – EM, Klub zaprzyjaźnionych seniorek,..................................................... 7 - 16, 17
 – Kawalec P., Plac zabaw w Woli Brzosteckiej, ........................................... 8 - 9, 10
 – EM, X Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń w Zawadzie, .............................. 8 - 20, 21
 – EM, Z Jużyną do Dzwonowej, ...................................................................... 8 - 21
 – Staniszewski W., V Kwesta na Ratowanie Pamiątkowych Nagrobków na Cmenta-
rzach w Brzostku, Siedliskach i Przeczycy, ............................................... 9/10 - 8

 – Zięba B., Złote Gody w Gminie Brzostek, .............................................. 11/12 - 11
 – Krzywińska E., Zbieraj aby pomóc, ....................................................... 11/12 - 18
 – AJ, Doposażenie sali w remizie OSP Siedliska-Bogusz, ........................ 11/12 - 19

religia
 – Karmelita M., 11 lutego obchody Światowego Dnia Chorego w Januszkowicach, 3 - 16, 

25
 – Rogala Z., Zatrzymaj się post przyszedł, ...................................................... 3 - 28
 – Mnich M. Proboszcz Parafii w Brzostku, Oto są bowiem Święta Paschalne, 4 - 5, 6
 – Wójcik D., Nowinki technologiczne w brzosteckim kościele parafialnym, ... 5/6 - 8
 – Rogala Z., W 100 Rocznicę Urodzin Jana Pawła II, .............................5/6 - 26-28
 – Rogala Z., Tropem największego z największych Polaków Prymasa Tysiąclecia ks. 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, .......................................................5/6 - 29-31

 – Staniszewski W., Dwaj proboszczowie odeszli na emeryturę, ........................ 8 - 6
 – Lelito A. ksiądz, Imieniny Parafii w Siedliskach Bogusz, ......................... 9/10 - 12
 – Świętowanie w czasach zarazy /1 listopada/, ........................................ 11/12 - 10
 – Kobak U., Metropolita Lwowski w Brzostku, ........................................ 11/12 - 11

rOlnictwO
 – Powszechny Spis Rolny, ............................................................................ 8 - 6,7

sPort
 – Kobak U., Robert Kolbusz podbił świat, ........................................................ 1 - 6
 – Szymańska P., Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, ........................................ 1 - 26
 – Kawalec Magdalena, Mikołajkowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt, ...... 1 - 27
 – Bogdan Z., Kącik wędkarski, ....................................................................... 2 - 32
 – Kawalec Magdalena, Ministranci z brązowymi medalami,............................ 2 - 33
 – Kawalec M., Feryjne wyjazdy z OSIR-EM Brzostek, ............................... 2 - 33, 34
 – Kawalec Magdalena, V edycja Zimowego Turnieju w Futsal zakończona, .... 2 - 35
 – Kawalec Magdalena, V otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej zakończony, ... 2 - 36
 – Szymańska P., 4 edycja Zimowego Turnieju Piłki Siatkowej zakończona, 2 - 36, 37
 – Kawalec Magdalena, Mecz w Rzeszowie, siatkarskie emocje i historia pewnych butów, 2 - 38
 – Kolbusz R., Kolejny czarny pas w brzosteckim klubie karate, ...................... 3 - 33
 – Szymańska P., Amatorska liga piłki siatkowej, ..................................... 3 - 33, 34.
 – LKS Brzostowianka, Przedwczesne zakończenie sezonu przez tenisistów, 5/6 - 39
 – Szukała M., Brzostowianka wraca do gry, ................................................ 5/6 - 39
 – Kolbusz R., XI Turniej Karate Kyokushin w Ząbkach,................................... 7 - 26
 – OSiR Brzostek, IV Mistrzostwa Gminy Brzostek w Siatkówce Plażowej za nami, ..

8 - 26
 – Szymańska P., Amatorska Liga Tenisa Ziemnego Gminy Brzostek 2020’ zakończo-
na, ............................................................................................................... 8 - 27

 – Grafika zajęć fitnes w OSiR w Brzostku, ................................................. 9/10 - 31
 – Piękoś A., Zakończono I etap modernizacji stadionu w Brzostku zob. dział Zagad-

nienia Ogólne
 – Kawalec Magdalena, V Rajd Rowerowy za nami, .................................... 9/10 - 32
 – Szymańska P., X Mistrzostwa Par Deblowych Tenisa Ziemnego Gminy Brzostek 
2020 zakończone, .................................................................................. 9/10 - 33

 – Szymańska P., Kolejna edycja Grand Prix w Siatkówce Plażowej przeszła do histo-
rii, .................................................................................................... 9/10 - 33, 34

 – Staniszewski W., Wyniki Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego w powiecie 
dębickim, ............................................................................................... 11/12 - 6

 – Kolbusz R., Kolejny dobry start brzosteckich karateków, ...................... 11/12 - 37
 – Kolbusz R., II Puchar Beskidów Kyokushin CUP, ................................. 11/12 - 37
 – Szukała M., Brzostowianka wiceliderem jesieni, ................................... 11/12 - 38

wywiady
 – Kobak U., Zdaniem mieszkańców, ............................................................. 1 - 4, 6

 – Kobak U., Wojciech Staniszewski na Ukrainie, ...................................... 2 - 4, 5, 6
 – Kobak U., Pani Fuglowa zasłużona dla mieszkańców,............................ 3 - 5, 6, 7
 – Kobak U., Czy łatwo być współczesną kobietą, .............................................. 3 - 7
 – Kobak U., Urząd Miejski w czasach zarazy, ................................................. 5/6 - 4
 – Kobak U., Oświata w czasach zarazy, wywiad z Dyrektorem SP w Brzostku Panią 
Małgorzatą Salachą, ................................................................................. 5/6 - 10

 – Kobak U., Podatki a budżet gminy, wywiad z Skarbnikiem Urzędu Gminy Elżbietą 
Łukasik, .................................................................................................... 8 - 7, 8

 – Kobak U., Sondaż wśród uczniów szkoły podstawowej, ...................... 9/10 - 9,10

zagadnienia Ogólne
 – SW, Z prac Rady Miejskiej, ......1 - 4; 3 - 4; 4 - 4; 5/6 - 4; 7 - 4, 5; 8 - 5; 9/10 - 7; 

11/12 - 5
 – Staniszewski W., Umowa partnerska Brzostek – Pliszki, ............................... 1 - 6
 – Staniszewski W., Międzynarodowa konferencja samorządowa w ukraińskim Czer-
nihowie, ........................................................................................................ 1 - 8

 – Kobak U., Brzostecka szopka bożonarodzeniowa /humorystycznie/, ......... 1 - 8, 9
 – Zakład Gospodarki Komunalnej, Harmonogram, ......................................... 1 - 32
 – Stawiszewski W., Radnym się bywa, a człowiekiem się jest /śp. Jan Sarnecki/, ...

2 - 2
 – Wal P., 1% podatku Tomusiowi, ..........................................2 - 21; 3 – 35; 4 - 27
 – Wójcik D., Ogłoszenie Przewodniczacego Zarządu Miasta Brzostek, ............. 3 - 4
 – 1% podatku dla Damiana, ........................................................................... 4 - 30
 – Staniszewski W., Burmistrz Brzostku informuje, /inwestycje gminne w dobie 
koronawirusa/, .......................................................................................... 4 - 3, 4

 – Staniszewski W., Nowa rzeczywistość /rozwój sytuacji w gminie w okresie koro-
nawirusa/, ................................................................................................. 4 - 4, 5

 – Wójcik D., Płoną trawy… czyli o gaszeniu ludzkiej bezmyślności, ........... 4 - 9, 10
 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku ogłasza /zbiórka zużytego sprzętu 
AGD/, .......................................................................................................... 4 - 24

 – Zięba B., Wyjątkowy dzień w Głobikówce /100. Urodziny Marii Rachwał/, ... 4 - 11
 – Staniszewski W., Jak to będzie? Rok 2020 okiem Burmistrza, ............... 5/6 - 5, 6
 – Wzrost opłat za odpady komunalne, ....................................................... 5/6 - 6, 7
 – Wójcik D., 30 lat samorządu w Polsce, ....................................................... 5/6, 9
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Podoficer wrócił do wąwozu z żołnie-
rzem jednym z dwóch pozostających 

od początku na brzegu wąwozu. Żołnierz 
przyniósł pusty bęben po kablu i jakąś 
skrzynkę wiszącą na pasie jego ramienia. 
Żołnierzowi, który uderzył mnie kolbą 
w głowę podoficer przekazał moją ksią-
żeczkę do nabożeństwa i polecił by wraz 
z książeczką złożył porucznikowi (Ober-
leutnantowi) szczegółowy meldunek co 
widział podczas ujęcia szpiega i w jego 
kryjówkach. Przekazał mu dowództwo 
nad dwoma żołnierzami, z którymi będzie 
konwojował mnie z końmi na zaplecze 
frontu. Sam zostanie z jednym żołnie-
rzem, by dokończyć położenie kabla te-
lefonicznego do linii frontu. Wraz z odej-
ściem podoficera, żołnierz który otrzymał 
dowództwo zaczął formować konwój. 
Polecił tłumaczowi by założył mi na plecy 
ramę z pustym bębnem po kablu, a przez 
ramię przewiesił mi skrzynkę ebonitową 
z polowym aparatem telefonicznym. Żoł-
nierzowi który dołączył do nas, polecił 
by szedł przodem i prowadził konwój na 
trasę wiodącą z frontu na zaplecze. Przez 
tłumacza polecił mi odwiązać konie i pro-
wadzić je za żołnierzem idącym przodem, 
a on z tłumaczem zamykali konwój.

Konwój ruszył z wąwozu w kierunku 
strumyka. Tam na niskim brzegu skręcił 
w lewo i dalej w kierunku ścieżki, której 
fragment poznałem przypadkowo pod-
czas zbierania suszu na opał w leśnej 
kuchni. Prowadzący żołnierz początko-
wo trochę kluczył, ale wreszcie trafił na 
właściwą trasę. Konie były spokojne póki 
szliśmy lasem. Szły jak w zaprzęgu przede 
mną. Wychodząc z lasu na pograniczu 
Grudnej z Głobikową gniada zaczęła par-
skać, unosić głowę do góry i robić drobne 
kroczki przednimi nogami. Resztkami sił 
starałem się ją uspokoić. Na wypadek na-
głego bryknięcia koni poluzowałem kable 
owinięte wokół dłoni. Na samych kan-
tarach bez wędzideł nie byłem w stanie 
utrzymać koni aby szły spokojnym kro-
kiem, nawet wówczas kiedy byłem pełen 
sił w naszym gospodarstwie. Dochodząc 
do drogi łączącej Głobikową z Grudną 
Dolną także kasztanka zaczęła parskać 
i niespokojnie iść. Naraz obydwie jak na 
znak umówiony skoczyły do przodu, tuż 
obok żołnierza prowadzącego konwój. 
Porwały mnie biegnącego kawałek. Nie 
mogłem nadążyć za nimi i upadłem. Bę-
ben uderzył mnie w głowę, straciłem 
przytomność i zanim kable zsunęły mi się 

z ręki konie ciągnęły 
mnie na leżąco.

Uderzenia po twa-
rzy ocuciły mnie. Nie 
wiedziałem co się ze 
mną stało. Jeszcze 
w bezruchu leżałem 
na ziemi, jak usłysza-
łem pytanie. Żyjesz? 

Ze zdziwieniem odpowiedziałem. Tak, 
żyję ale wszystko mnie bardzo boli i nie 
mogę wstać. Tłumacz pomógł mi usiąść 
na trawie, a było to już z dala od drogi, 
co wskazywało odległość jaką ciągnęły 
mnie konie leżącego na brzuchu. Czułem 
jak cieknie mi coś z nosa. Nos wytarłem 
dłonią i zobaczyłem krew. Zapytałem. 
Gdzie konie? Uciekły. Odpowiedział tłu-
macz i zdjął mi z pleców nosidło z bęb-
nem do kabla, a z ramienia pas z dwoma 
kawałkami skrzynki ebonitowej z aparatu 
telefonicznego. Żołnierz, który prowadził 
konwój przyniósł skądś wody. Obmyj 
twarz. Powiedział tłumacz. Naczynie 
z wodą wziąłem w ręce i najpierw napi-
łem się, gasząc pragnienie. W pozostałej 
wodzie umyłem ręce i twarz, a woda za-
czerwieniła się od krwi. Tłumacz podał 
mi tampony bym włożył je do nosa dla 
zatamowania krwotoku. Zdezynfekował 
mi rany na twarzy i na ręce za którą ciąg-
nęły mnie konie i nałożył na nie plastry 
z bandażem. Dowodzący żołnierz kazał 
temu co przyniósł wodę by zebrał do pe-
leryny kawałki rozbitej o kamień skrzynki 
ebonitowej i aparatu telefonicznego oraz 
zabrał nosidło z bębnem do kabla.

W składzie trzech konwojujących 
żołnierzy mnie bez koni, ruszyliśmy na 
zachód w kierunku Głobikówki. Szedłem 
ledwie żywy popędzany przez dowo-
dzącego. Z przodu byłem na wpół nagi, 
bo odzież podarta już wcześniej uległa 
teraz całkowitemu zniszczeniu w wyniku 
ciągnięcia mnie przez konie na brzuchu. 
Tłumacz widząc, że słaniam się z wyczer-
pania wziął mnie pod rękę, pomagając mi 
iść. Nagle ożywiło mnie usłyszane z dale-
ka rżenie koni. Na pewno jest to gniada 
i kasztanka. Koni jeszcze nie widziałem 
ale poznałem odgłosy ich rżenia. Za chwi-
lę wraz z konwojującymi mnie żołnierzami 
zobaczyłem jak obydwie galopują przez 
pola okrążając nas z daleka. Dowodzą-
cy żołnierz polecił mi przez tłumacza 
bym przywoływał okrążające nas konie 
w kierunku południowo-wschodnim. Dla 
wykazania dobrej woli zacząłem wołać 
na nie najgłośniej jak mogłem, chociaż 
wiedziałem, że jest to bezskuteczne, po-
nieważ konie są rozbrykane i zbyt daleko 
by usłyszały moje nawoływania. Po chwili 
konie zniknęły w dolinie za wzniesie-
niem w rejonie zagrody gospodarstwa 
Stawarza i Kasprzyka. Pomyślałem. Pew-
nie radośnie brykają do naszej zagrody. 
Weszliśmy już na pola Głobikówki jak 

znowu usłyszałem rżenie koni za nami 
od strony wschodniej. Tłumacz ogląd-
nął się kilka razy i nagle krzyknął. Konie 
biegną za nami. Nawet bez rozkazu wszy-
scy się zatrzymali. Rzeczywiście za nami 
konie biegły truchcikiem. W pobliżu nas 
z truchtu przeszły w wolny krok, jedna 
obok drugiej, jak w zaprzęgu. Dochodząc 
do mnie zatrzymały się z podniesionymi 
wysoko głowami, jakby chciały powie-
dzieć. Jesteśmy! Nie opuściłyśmy ciebie. 
Na potwierdzenie wyciągnęły do mnie 
głowy i miękkimi chrapami delikatnie 
dotykały mnie po głowie i ramionach. 
Tym zachowaniem rozczuliły mnie do 
łez. W dowód wdzięczności ich głowy 
przytuliłem rękami do mojej.

Chwilka sielanki prysła jak bańka myd-
lana, gdy dowodzący żołnierz powiedział. 
Nie czas na czułości. Przez tłumacza po-
lecił, bym związał konie i prowadził je 
tak by drugi raz mi nie uciekły. Wtedy 
dopiero zauważyłem, że gniada nie ma 
kabla, ani kółeczka w kantarze pod bro-
dą. Zapewne gdzieś na twardym podło-
żu, może na kamieniu, w pędzie stanęła 
kopytem na kablu, metalowe kółeczko 
pękło na spawie i wyskoczyło wraz z kab-
lem. Kabel kasztanki był cały. Na nim 
przywiązałem gniadą do kasztanki przez 
jedno z dwu bocznych kółek kantara, do 
których zwykle zaczepia się wędzidło. 
Konie sprzęgnięte w parę prowadziłem 
na jednym kablu, idąc przodem przed 
nimi. Konwój szedł w podobnym szyku, 
jak przed ucieczką koni z tą różnicą, że ja 
szedłem przed a nie za końmi. Doszliśmy 
do drogi łączącej Głobikówkę z Głobi-
kową. Niedaleko przydrożnej kapliczki 
gniada zaczęła w miejscu szybko deptać 
przednimi nogami jakby znowu chciała 
pogalopować. Łagodne wyciszenie jej 
podniecenia i zupełny spokój kasztanki, 
która najwidoczniej nie miała już ochoty 
galopować, rozładowały zapał gniadej. 
Dalej konie szły za mną już zupełnie spo-
kojnym krokiem, nie zwracając uwagi 
na gwar pytań i odpowiedzi mijanych 
wojskowych. Kawałek za kapliczką skrę-
ciliśmy w lewo w pobliże zagrody Szcze-
panika. Dowodzący żołnierz zatrzymał 
konwój i polecił czekać na jego powrót 
z rozkazami od porucznika. Zapytałem 
tłumacza. Czy mogę usiąść? Robi mi 
się słabo i upadnę. Pozwolił mi usiąść. 
Jednocześnie zapytał czy jestem głod-
ny? Tak, jestem straszliwie głodny, ale 
bardziej chce mi się pić. Bardzo proszę 
o trochę wody. Siadając przewróciłem 
się na trawnik z zupełnego wyczerpania. 
Tłumacz sprawdził czy jestem przytomny 
i powiedział żołnierzowi by został przy 
mnie, a on szybko pójdzie po wodę dla 
mnie. Konie zaczęły skubać trawę. Nie 
próbowały uciekać mimo, że wypuściłem 
kabel z ręki. Po chwili wrócił tłumacz 
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z manierką wody i porcją wojskowych 
sucharów. Wodę wypiłem jednym tchem 
do dna. Ugaszone pragnienie orzeźwiło 
mnie zupełnie. Poczułem się lepiej, ale 
nadal bezmyślnie siedziałem na trawniku 
i zacząłem jeść suchary.

Dowodzący żołnierz wrócił szybkim 
krokiem. Zabrał mi z rąk suchary i polecił 
tłumaczowi by zaprowadził mnie do po-
rucznika w bunkrze. Tłumacz przekazał 
mi polecenie. Wstałem i zaczęliśmy iść, 
a konie za nami. Dowodzący rozkazał żoł-
nierzowi z konwoju zatrzymać konie i za-
prowadzić je do zagrody gospodarstwa 
znajdującej się opodal. Gniada okazywała 
wyraźną niechęć podporządkowania się, 
ale niezrozumiałe dla niej pokrzykiwanie 
i kij w ręce dowodzącego uspokoiły ją. 
Tak rozstałem się z moimi końmi.

W bunkrze tłumacz zameldował 
Oberleutantowi nasze przybycie a oficer 
od razu zaczął od pytań. Jak nazwisko 
i imię? Przez moment zawahałem się, 
co nie uszło uwagi oficera. Mów praw-
dę! Krzyknął i do ręki wziął szpicrutę. 
Wylękniony podałem moje prawdziwe 
nazwisko i imię. Z czyimi końmi ukrywałeś 
się w lesie? Zanim tłumacz powtórzył 
pytanie, postanowiłem mówić prawdę, 
by nie poplątać się w zeznaniach. Moją 
odpowiedź oficer przyjął uderzeniem 
mnie szpicrutą z dużą siłą. Kłamiesz! 
W lesie mówiłeś, że konie są wieśniaka 
u którego służyłeś. Mów prawdę! Znowu 
bardzo bolesne uderzenie. Instynktownie 
wyjaśniłem. W naszej okolicy służący i pa-
robek oznaczają to samo, tak jak słowa 
ojciec i gospodarz, syn i parobek w ro-
dzinie wieśniaka. Sprytne wyjaśnienie. 
Powtórzył tłumacz ocenę oficera. Czy 
słowa służący i szpieg też oznaczają to 
samo? Spytał oficer przez tłumacza. Nie 
rozumiem o co chodzi? Odpowiedziałem. 
Oficer ironicznie uśmiechnął się i powie-
dział. Zaraz ci wytłumaczę. Zaczął smagać 
mnie szpicrutą gdzie popadnie. Cofając 
się pod bolesnymi razami przewróciłem 
się i wtedy posypały się kopniaki. Stra-
ciłem przytomność. Usłyszałem plusk 
wody i klepanie mnie po twarzy. Odzy-
skałem przytomność, ale nie mogłem się 
ruszyć wszystko bolało mnie okropnie. 
W ustach czułem smak krwi. Tłumacz 
podniósł mnie z podłogi i oparł o ścianę 
bunkra. Oficer wyjął pistolet z kabury 
u pasa, przystawił mi jego lufę do skroni 
i powiedział. Jeśli powiesz prawdę po-
traktuje ciebie jako jeńca wojennego, 
w przeciwnym razie zastrzelę cię jak kun-
dla. Tłumacz powtórzył, a oficer cofnął 
się i kontynuował przesłuchanie. Część 
prawdy już znam, resztę ty mi uzupeł-
nisz. Wiem, że jesteś szpiegiem rosyjskim 
lub jak wolisz zwiadowcą. Konie miały 
stanowić kamuflaż wobec nas gdy cię 

wykryjemy w dobrze urządzonej i zama-
skowanej ziemiance. Polski modlitewnik 
miał być dowodem twojego wyznania 
i narodowości. Funkcja parobka u wieś-
niaka miała uzasadnić twoje nieświadome 
przebywanie na terenie przez nas ewaku-
owanym. Nie głupie maskowanie, ale głu-
pia wpadka. Zdradziłeś się znakowaniem 
dni w kalendarzu modlitewnika, by nie 
pomylić dni, w których miałeś urucha-
miać system łączności radiowej z twoją 
centralą. To wszystko już wiem. Teraz 
ty powiesz mi na czym polegał system 
szyfrowania nadawanych przez ciebie 
meldunków i gdzie ukryta jest radiostacja. 
Wypowiedzi oficera przekazywane mi 
przez tłumacza wprowadziły mnie w stan 
odrętwienia. Całkowicie przestałem my-
śleć. Krzyknięcie. Mów! Uruchomiło moją 
na wpół świadomą i zupełnie spokojną 
wypowiedź.

Jestem Stanisław Łukasik syn Jana 
i Stefanii z domu Andreasik. Urodziłem 
się dziewiątego czerwca tysiąc dzie-
więćset dwudziestego siódmego roku 
w sąsiedniej wsi Grudna Dolna i tam 
mieszkałem z rodzicami i rodzeństwem. 
Mam cztery siostry, dwie starsze Maria 
i Genowefa oraz dwie młodsze Cecy-
lia i Helena. Zagroda naszej rodziny jest 
w dolinie koło rzeki poniżej waszej linii 
frontu. Dom mieszkalny kryty jest blachą, 
stodoła czerwoną dachówką, a budynek 
inwentarski strzechą. W naszej wolno 
stojącej piwnicy mieści się teraz wasz 
węzeł łączności telefonicznej. Mówiła mi 
o tym moja starsza siostra Gienia, która 
ostatni raz przyniosła mi do lasu jedzenie. 
Dosyć! Powtórzył tłumacz. Nie chcesz 
mówić prawdy to za chwilę zginiesz. 
I znowu instynktownie powiedziałem 
drętwym głosem. Nie jestem szpiegiem 
i nie kłamię. To co powiedziałem można 
sprawdzić niedaleko stąd w sąsiedniej 
wsi, gdzie istnieje zagroda naszej rodziny.

Moje ostatnie wyjaśnienie przekazane 
przez tłumacza oficerowi zostało przy-
jęte milczeniem. Oficer groźnie patrzył 
na mnie, ale chyba i z politowaniem, 
jak na strzęp skrwawionego młodzień-
ca. Wreszcie wydał rozkaz tłumaczowi. 
Wyprowadź go i zastrzel. Przedtem niech 
wykopie dół dla siebie. Tłumacz wyprężył 
się na baczność i powiedział. Nie mogę 
wykonać tego rozkazu. Nigdy dotąd nie 
zastrzeliłem bezbronnego człowieka i nie 
zastrzelę. Oficer poderwał się. Spoliczko-
wał tłumacza i krzyknął. Oddam cię pod 
sąd polowy za niewykonanie rozkazu na 
froncie! Znowu wyrwał pistolet z kabury, 
a ja już głowę wcisnąłem w ramiona, że 
do mnie strzeli, ale nie. Wybiegł z bunkra 
i zawołał na kogoś. Zdążyłem powiedzieć 
tłumaczowi. Dziękuję. Tłumacz milcząco 
lekko skinął głową. Oficer wrócił już z pi-
stoletem w kaburze. Kazał wyjść tłuma-
czowi ze mną z bunkra i zaczekać na ze-
wnątrz. Wnet pojawił się młody żołnierz 
może trzy, cztery lata starszy ode mnie, 

ale znacznie młodszy od tłumacza i ofi-
cera. Zauważyłem u niego dużą szramę 
przez policzek i brak kawałka ucha po tej 
samej stronie. Nie pytając o nic tłumacza 
wszedł do bunkra i zameldował się ofi-
cerowi. Zrozumiałem jak oficer wydawał 
rozkaz rozstrzelania szpiega. Usłyszałem 
jeszcze. Tak jest! Żołnierz zaraz wyszedł 
z automatem przewieszonym przez ra-
mię i ze szpadlem w ręku. Zwrócił się do 
tłumacza aby kazał mi iść prosto do sadu 
i bym nie próbował ucieczki. Obolały 
i skrwawiony ruszyłem do sadu, a żoł-
nierz za mną. W sadzie usłyszałem. Halt! 
Zatrzymałem się. Żołnierz podszedł do 
mnie, zmierzył moją wysokość szpadlem 
i odmierzył ją na ziemi z dokładką. Obry-
sował szpadlem prostokąt. Zdjął z niego 
płaty darniny. Podał mi szpadel i kazał ko-
pać grób. Całkowicie bezmyślnie wziąłem 
szpadel i zacząłem kopać dołek. Żołnierz 
zapalił papierosa i z lubością przyglądał 
się jak ja się męczę. Ziemia w sadzie była 
twarda, a ja zbity i skopany ostatkiem sił, 
bosą stopą wciskałem szpadel w ziemię. 
Jedyna myśl jaka mnie nie opuszczała 
wiązała się z pragnieniem śmierci, która 
przerwie to nieludzkie pasmo udręki fi-
zycznej i psychicznej. W grobie kopanym 
dla siebie byłem już powyżej kolan. Nagle 
pojawił się oficer także w stopniu Ober-
leutnanta i zapytał żołnierza, który miał 
rozkaz dokonania na mnie egzekucji. „Za 
co jest skazany? Za szpiegowanie nas On 
jest rosyjskim szpiegiem.”

W tym momencie zapragnąłem żyć 
i krzyknąłem. Das ist Unwahrheit! (To 
jest nieprawda.) Aber was ist Wahrheit? 
(Ale co jest prawdą?) Zapytał oficer. Ła-
maną niemczyzną opowiedziałem. Jestem 
synem wieśniaka z sąsiedniej wsi, a nie 
szpiegiem. Mój ojciec wysłał mnie z na-
szymi końmi do lasu bym je ukrył przed 
wojskami zbliżającego się frontu, bo ruski 
zabierają konie z furmanami. Na począt-
ku sierpnia straciłem kontakt z rodziną. 
Dziś przypadkiem wasi żołnierze trafili na 
moją kryjówkę z końmi i przyprowadzili 
tutaj, a mój modlitewnik uznali za dowód 
szpiegostwa. To jest cała prawda. Skąd 
znasz język niemiecki? Zapytał oficer. 
Odpowiedziałem. Uczyłem się prywatnie 
u kierownika naszej szkoły. Pomagał mi 
też mój ojciec, który był żołnierzem armii 
austriackiej i brał udział w I wojnie świa-
towej. W czasie walk został ranny i jest 
inwalidą wojennym. Nie wiem co teraz 
dzieje się z ojcem i naszą rodziną. Proszę 
bardzo darujcie mi życie. Trudna sprawa. 
Odpowiedział porucznik, starszy wiekiem 
od tego, który rozkazał mnie zastrzelić. 
Pójdę porozmawiać o tobie z kolegą, a ty 
siedź tutaj i nie próbuj uciekać, bo na-
tychmiast zastrzelą cię nasze posterunki. 
Zwrócił się do żołnierza, który miał mnie 
zastrzelić i powiedział rozkazująco. Chodź 
ze mną do twojego dowódcy.

 cdn.

Dokończenie ze str. 36
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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

rozwiĄzania zaGadek i krzyŻówki z listoPadowo-GrudnioweGo numeru

Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Piwonia
Fotograficzna zagadka geograficzna: Iłża
Hasło krzyżówki: Ten dom zdobi, kto w nim mieszka.

nagrodę książkową wylosowali: Danuta Ogrodnik z Brzostku 
(krzyżówka), Małgorzata Pietrzycka z Brzostku (zagadka geo-
graficzna), Barbara Surdel z Brzostku (zagadka przyrodnicza).
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ZAGADKA GEOGRAfIcZNACo to za miasto? ZAGADKA PRZYRODNIcZACo to za gatunek?

W listopadowo-grudniowym numerze błędnie podpisaliśmy zdjęcie z grzy-
bem. Jego autorem jest oczywiście Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego. 

Przepraszamy za pomyłkę.

Fot. Stanisław Szukała z Brzostku

Fot. Tomasz Baran z Brzostku

Fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Fot. Oliwia Czaja

Fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej


