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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski

Burmistrz Brzostku informuje
1. Zakończono przebudowę kilo-

metrowego odcinka drogi „na 
Granice” w Kamienicy Górnej. 
W wyniku prac odcinek 0+600-
1+495 uzyskał parametry tech-
niczne klasy D, tj. jezdnię 
o szerokości 3,5 m, dwie mijan-
ki o szerokości 5 m, nową pod-
budowę i pobocza. W ramach 
prac wykonano również kon-
serwację i odmulenie rowów, 
drenaże, zjazdy. Całkowita war-
tość prac wykonanych przez 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mo-
stowe S.A. z Dębicy to przeszło 
700 tys. zł.

2. Remont drogi powiatowej Wola 
Brzostecka – Smarżowa jest już 
na półmetku. Odcinek w km 
7+630-11+200 w m. Bączałka 
i Smarżowa ma już nową na-
wierzchnię bitumiczną. Wyko-
nanie całości prac, tj. odcinka 
4+640-6+230 przez Wolę Brzo-
stecką i Kamienicę Górną jest 
uzależnione przede wszystkim 
od warunków atmosferycz-
nych, jednak Wykonawca liczy 
na wykonanie przynajmniej 
pierwszej warstwy nawierzchni 
jeszcze w tym roku. Całkowity 
koszt prac realizowanych przez 
firmę EUROVIA POLSKA S.A. to 
niespełna 5 mln zł.

3. Dobiegają końca prace moderni-
zacyjne na drodze wewnętrznej 
koło dworu w Siedliskach-Bo-
gusz (tzw. drogi na Rakowskie-
go). Na kilometrowym odcinku 
uzupełniono podbudowę i wy-
konano jej stabilizację. Całko-
wity koszt prac wykonanych 
przez FHU Grzegorz Ligęzka ze 

Strzegocic to 258 tys. zł, z czego 
aż 65 tys. zł zostało pozyskane 
z dotacji ze środków na moder-
nizację dróg do gruntów wyłą-
czonych z produkcji rolnej.

4. Trwa budowa placu zabaw 
w Kleciach. Zadanie inwestycyj-
ne pn. „Budowa obiektów małej 
architektury na działce nr ewid. 
37/1 w miejscowości Klecie, po-
przez wykonanie elementów 
placu zabaw, ustawienia ławek 
oraz ogrodzenia placu” realizo-
wane jest przy udziale środków 
Unii Europejskiej – z Podkar-
packiego Programu Odnowy 
Wsi (12.000 zł), a jego całkowity 
koszt to 65 tys. zł. Prace wyko-
nuje firma „Konstruktor” Usługi 
Projektowo-Budowlane Paweł 
Machaj z Kamienicy Dolnej. 

5. Na początek grudnia zaplano-
wano zakończenie prac zwią-
zanych z zagospodarowaniem 
terenu przy Szkole Podstawowej 
w Nawsiu Brzosteckim. Do tej 
pory wykonano już większość 
prac ziemnych i brukarskich. 
W najbliższym czasie zamon-
towane zostaną ogrodzenia, 

urządzenia małej architektury 
na nowym placu zabaw: zestaw 
zabawowy ze zjeżdżalnią, huś-
tawki, bujaki oraz powstaną 
miejsca postojowe. Prace wyko-
nuje FT-U Jan Dziedzic z Buko-
wej, a ich całkowity koszt to 
265 tys. zł. 79 tys. zł pochodzi 
z dotacji pozyskanej przez Gmi-
nę Brzostek za pośrednictwem 
LGD Liwocz z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. 

6. Do końca października potrwa-
ją prace remontowe na Dro-
dze Krajowej nr 73. Na dwu-
kilometrowym odcinku od 
mostu w Kleciach do ul. Szkot-
nia w Brzostku położona zo-
stanie nowa nawierzchnia. 
O ewentualnych utrudnieniach 
będziemy informować poprzez 
stronę internetową Gminy.

7. „(…) Nie istnieją żadne prze-
szkody formalne, aby Rada Po-
wiatu mogła zająć się tematem 
wyrażenia zgody na przekaza-
nie w formie darowizny nieru-
chomości zabudowanej położo-
nej w Brzostku ozn. nr 795…”. 
Mowa tu oczywiście o budynku 
dawnej synagogi w Brzostku 
(późniejszego internatu). Po-
wyższy cytat to fragment odpo-
wiedzi Zarządu Powiatu Dębic-
kiego skierowanej do radnego 
Daniela Wójcika, opublikowa-
nej niedawno w internecie. 



Projekt rewitalizacji 
brzosteckiego rynku

Szanowni Państwo!
Po wielu latach dyskusji, sporów i różnych sugestii, 

wypracowany został projekt rewitalizacji rynku w Brzostku, 
który jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami mieszkań-
ców, wymogami projektowymi narzuconymi przez konser-
watora i możliwościami technicznymi wykonania inwestycji. 
Projekt uzyskał już pozwolenie na budowę i wszelkie inne 
dokumenty, które pozwalają na rozpoczęcie prac. Jak Pań-
stwo pamiętacie, odbyły się w tej sprawie zebrania, spotka-
nia z internautami, właścicielami nieruchomości przyległych, 
a także niekończące się dyskusje w sieci za każdym razem, 
kiedy temat ten powracał. Dziś prezentujemy wizualizację 
tego projektu (s. 23-26), która ma za zadanie maksymalnie 
dokładnie pokazać, jak rynek będzie wyglądał. Trzeba jed-
nak zwrócić uwagę na następujące elementy:
1. Wizualizacja w pewnych detalach może odbiegać od stanu, 

jaki powstanie po zakończeniu prac, ale dotyczy to jedynie 
szczegółów, a nie głównych założeń projektowych.

2. Wizualizacja nie zawiera możliwych rozwiązań w zakresie 
ukwiecania miasta poprzez kwietniki, kaskady kwiatowe, 
jak również rabaty kwiatowe czy esy-floresy. Nie jest też ob-
ligatoryjne urządzenie rynku w sposób przedstawiony na 
wizualizacji. Sama przestrzeń może być zagospodarowana 
inaczej, np. inna strefa wypoczynku.

3. Ostatnie zmiany w zaleceniach konserwatorskich w zakre-
sie wytycznych zwiększających dopuszczalną liczbę drzew 
liściastych mogą znaleźć zastosowanie także i u nas na eta-
pie wykonywanych prac. 

4. Wizualizacja nie obejmuje obecnego parkingu oraz uliczki 
i chodnika wokół rynku. Nie zostały też naniesione plano-
wane elementy infrastruktury, jak chociażby parkometry.

5. Rynek został tak zaprojektowany, że składa się z trzech 
płaszczyzn. Wynika to z faktu, że u nas jest on ukształto-
wany „pod górkę” i naszym zdaniem lepiej będzie wyglądał 
przełamany na trzy części, niż gdyby był jedną całością. 

6. Z rewitalizowanej części rynku znikną wszelkie okablo-
wania i słupy. Znajdzie się na nim skrzynka elektryczna 

oraz kanały technologiczne. Powstanie też odpowiednie 
odwodnienie.

Drodzy Mieszkańcy, liczymy, że taka wersja rewitalizacji 
miasta znajdzie Waszą akceptację. Naszym zdaniem, udało 
się w niej przeprowadzić wiele rozwiązań, które niedawno 
dopiero zostały przez konserwatora dopuszczone. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, że już od pewnego czasu do zieleni 
w rewitalizacji podchodzi się z większym zrozumieniem, niż 
jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Natomiast:

1. Rewitalizacje przestrzeni rynków w całej Polsce są niezwy-
kle trudne i kontrowersyjne, bowiem z jednej strony nie ma 
możliwości, by zadowolić wszystkich, a z drugiej – emo-
cjonalna więź z takimi miejscami powoduje wśród wielu 
mieszkańców opór przed jakimikolwiek zmianami.

2. Niektórzy samorządowcy w obawie przed emocjami z po-
wodów czysto pragmatycznych nie prowadzą rewitalizacji 
i jeśli mam być szczery, to też przez pewien czas również 
miałem podobne wątpliwości. Jednak wobec zmian, ja-
kie zaszły w mieście, oraz tych, jakie następują w związ-
ku z jego rozwojem, to rynek w tym stanie i takim kształcie 
w żaden sposób nie przystaje do współczesnych wymo-
gów. Miasto – jeśli myśli o dalszym rozwoju – musi zadbać 
o każdy element swojego wizerunku. 

3. Nic nie jest raz na zawsze. Wszystko się zmienia. Rynki 
miast zachodniej Europy też były w latach siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych brukowymi pustyniami. Zostały 
jednak przez lata tak zagospodarowane, że dziś wszyscy 
czujemy się na nich bardzo dobrze i nie słyszę, by ktoś je 
krytykował. Dajmy więc czas i naszej rewitalizacji, wspól-
nie przyglądajmy się, czym potem będziemy mogli ją 
ulepszyć.

4. Wreszcie na koniec jedna bardzo ważna informacja. W za-
sadzie bez dofinansowania nie będziemy w stanie prowa-
dzić żadnych większych prac. I to jest na dziś największym 
problemem, bo nie ma już ani środków, ani programów re-
witalizacyjnych w takich ilościach, jak to było jeszcze kilka 
lat temu. I tutaj jest największe wyzwanie.

Mam nadzieję, że projekt zyska Państwa akceptację oraz 
że znajdą się programy, które sfinansują nam sporą część tej 
inwestycji. 
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Burmistrz Wojciech Staniszewski

Jestem bardzo zadowolony, że 
dawna bożnica niebawem zosta-
nie przekazana Gminie Brzostek. 
Zakładam, że decyzja Rady Po-
wiatu Dębickiego to już jedynie 
formalność.

8. Niestety, kolejny przetarg na prze-
budowę dachu na Domu Ludo-
wym w Siedliskach-Bogusz musiał 
zostać unieważniony ze wzglę-
dów formalnych. Stare przysłowie 
mówi, że do trzech razy sztuka. 
Miejmy nadzieję, że wynik obec-
nie przygotowywanego, trzeciego 
przetargu będzie pozytywny i za-
kończy się podpisaniem umowy.

9. W związku z zakończoną rozbu-
dową sieci kanalizacji sanitarnej 
w Brzostku, Kleciach i Bukowej 

przypominam mieszkańcom tych 
miejscowości o obowiązku przy-
łączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej. Jest to obowiązek 
ustawowy, który nie ma charak-
teru uznaniowego. Apeluję o nie-
zwłoczne przystąpienie do wyko-
nania tego obowiązku w terminie 
do 30 listopada br. W sprawach 
związanych z podłączeniem na-
leży zgłaszać się do siedziby Za-
kładu Gospodarki Komunalnej 
w Brzostku, ul. Szkotnia 22 (tel. 14 
6830120).



30 września br. Rada Miejska 
w Brzostku obradowała na 
XXXVII sesji. Obradom prze-

wodniczył pan Marcin Sas, Przewodni-
czący Rady. Realizując przyjęty porządek 
obrad, Rada Miejska uchwaliła zmiany do 
uchwały budżetowej na 2021 rok. Zmiany 
w budżecie dotyczyły między innymi 
zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 
48.300 zł z przeznaczeniem na finanso-
wanie zajęć wspomagających uczniów 
w szkołach podstawowych. Planowane 
wydatki budżetu gminy zmniejszono 
o kwotę 581.312 zł. Powodem zmniejszenia 
wydatków było zawarcie aneksu do umowy 
na dofinansowanie zadania pod nazwą 
„Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. 

Gryglewskiego z ul. Okrągłą w Brzostku wraz 
z rozbudową ul. Gryglewskiego i ul. Okrągłej 
oraz rozbudową i przebudową infrastruktury 
technicznej przedmiotowych dróg” współ-
finansowanego w 60% z dotacji z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku 
z proporcjonalnym zmniejszeniem dofinan-
sowania po rozstrzygnięciu postępowania 
przetargowego na wykonanie tej inwesty-
cji i obniżeniu kosztów kwalifikowanych. 
Zwiększono wydatki budżetu gminy 
o kwotę 365.423 zł na inwestycjach związa-
nych z przebudową dróg gminnych. Kolejne 
zmiany dotyczyły przeniesień planowa-
nych wydatków w poszczególnych dzia-
łach klasyfikacji budżetowej w związku 
z realizacją zadań. Konsekwencją doko-
nanych zmian w budżecie oraz wcześniej-
szych zmian budżetu dokonanych na 
sesjach od czerwca br. było wprowadzenie 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Brzostek. W dalszej części obrad 
Rada Miejska podjęła uchwały porządku-
jące budżet gminy na 2021 rok, a dotyczące 

zmian upoważnienia Burmistrza Brzostku 
do zaciągnięcia zobowiązań finansowych 
na realizację zadań inwestycyjnych. Rada 
Miejska w Brzostku podjęła także uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Dębickiemu w wysokości 30.000 
zł z przeznaczeniem na dofinasowanie 
zakupu nowego samochodu dla Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Brzostku, służą-
cego do dowozu uczestników na terapię. 
Kolejną uchwałą Rada Miejska przyjęła 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Brzostek. W Programie Ochrony Środowi-
ska zawarte zostały wszelkie zagadnienia 
związane z ochroną środowiska na terenie 
Gminy, zgodnie z wytycznymi wynikają-
cymi z obowiązujących przepisów. Wdro-
żenie działań i przedsięwzięć związane 
z ochroną środowiska wpłynie na poprawę 
stanu środowiska w naszej Gminie.

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

Z prac 
Rady Miejskiej
Opracowała E.Sz.
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Albowiem każdy, kto 
prosi, otrzymuje…

Brzostecka bożnica od lat straszy swoim wyglą-
dem. Nawet na zdjęciu na jej tle niezbyt dobrze 
się wychodzi. Burmistrz Staniszewski też spać 

po nocach nie może, z krzykiem się zrywa – prze-
cież już w pierwszym programie wyborczym marzyło 
mu się przejęcie owego budynku! A ludzie są pamię-
tliwi… Więc nasz włodarz od lat z różnych stron pró-
buje ugryźć problem. Niejedne buty razem ze skarpe-
tami zdarł, chodząc od Annasza do Kajfasza. Siwego 
lanosa zajeździł na śmierć. Dzielnie go w tych dzia-
łaniach wspierali, a nieraz i przewyższali prawnicy 
i pracownicy gminy, aż im się odciski na palcach 
zrobiły od przeglądania papierów w archiwach i od 
pukania w różne drzwi. A wszystko zgodnie ze starą 
prawdą: „Kołaczcie, a otworzą wam”. I oto gwiazdka 
na niebie zaczyna mrugać – pojawił się starosta 
powiatu, który nie dość, że z dziada pradziada sły-
nął z chęci (o czym nazwisko Chęciek świadczy), to 
jeszcze wygląda jak młodszy brat burmistrza. Staro-
sta obiecał więc, że bożnicę odda i to za darmo, bo 
na przeszkodzie nic nie stoi. Żydzi z Brzostku byli, 
bożnica w Brzostku się usadowiła, więc niech Gmina 
Brzostek zajmie się ruiną - na swój koszt, oczywiście. 
Niezła historia się szykuje i oby z tego nie wyszedł 
polski kryminał, którym starosta ponoć bardzo 
się pasjonuje. Oj, i żeby się tylko na chęciach nie 
skończyło…

U. Kobak • rys. Anna Ochotnicka
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O kolei, której nie ma

Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej od wielu 
lat prowadzi działania związane z badaniem, doku-
mentowaniem historii gminy Brzostek. Do tej pory 

owoce tych prac przedstawiano społeczności lokalnej w for-
mie konferencji i licznych wydawnictw książkowych. Ogra-
niczenie kontaktów spowodowane epidemią, szersze korzy-
stanie z technik informatycznych oraz duża popularność 
środków masowego przekazu skłoniła nas do rozszerzenia 
naszej działalności o nową formę realizacji celów TMZB. Po 
raz kolejny w Internecie zostały udostępnione wykłady ks. 
prof. dr. hab. Bogdana Stanaszka ilustrowane zdjęciami i fil-
mami Pawła Batyckiego. 

Wykłady są trzy. Pierwszy z nich dotyczy historii kościo-
ła parafialnego w Brzostku, składa się z trzech oddzielnych 
części: 

A. „Perełka gotyckiej architektury i kościelne 
krypty”

B. „Budowa murowanego kościoła i jego dzieje”
C. „Józef ukończył 500 lat. Rzecz o brzosteckich 

dzwonach”
W wystąpieniu omówiono dzieje brzosteckich świątyń 

w okresie staropolskim, z uwzględnieniem nieznanych 
ciekawostek (krypty), ukazano skomplikowany proces 
budowy nowej świątyni na początku XIX w., jej wyposaże-
nie, poświęcono też trochę miejsca zniszczeniom kościoła 
w czasie I i II wojny światowej oraz omówiono jej odbudo-
wę. Odrębnie przedstawiono historię dzwonów w świątyni, 
w tym „Józefa” ufundowanego w 1521 r. W wykładzie znajdu-
ją się też informacje o świątyni w czasie rabacji galicyjskiej 
w 1846 r. 

Wykład drugi „Gdy Brzostek był większy od Dębicy…” 
(historia Brzostku do 1772 roku)

Omówiono najdawniejsze dzieje osadnictwa w okolicy, 
miejską lokację Brzostku (1367 r.) i Małego Brzostku (1394 r.), 

spory brzosteckich wójtów, 
samorząd miejski, rozwój rze-
miosła, handlu, sprawy zwią-
zane z religią i kulturą (szkoła), 
klęski żywiołowe i zniszcze-
nia miasta, spory z Opactwem 
benedyktynów w Tyńcu. Wska-
zano na ważne osoby związane 
z dziejami i miasta. Do przygo-
towania tych wykładów wyko-
rzystano wyniki najnowszych 
badań prowadzonych przez autora. 

Wykład trzeci „Kolej widmo…”. W nawiązaniu do obec-
nych starań o budowę linii kolejowej Jasło – Dębica (nr 166) 
przedstawiono historię analogicznych działań podjętych 
w XIX w. Zabiegi takie rozpoczął książę Eustachy Sangusz-

ko, właściciel kopalni węgla 
brunatnego w Grudnej Dol-
nej, a kontynuowały je Rady 
Powiatowe w Jaśle i Pilźnie. 
Budowie kolei przeszkodził 
wybuch I wojny światowej, 
a same przygotowania do reali-
zacji inwestycji były mocno 
zaawansowane. Wyekspono-
wano znaczenie linii kolejo-
wej dla Brzostku, w którym 
zbudowano nawet budynek 
stacji, na którą nie wjechał 
żaden pociąg… Zaprezentowa-
na została mapa z oznaczeniem 
linii i stacji kolejowej w Brzost-
ku, wykonana przed I wojną 
światową, przechowywana 

w Centralnym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. 
Do przygotowania wykładu wykorzystano najnowszą litera-
turę przedmiotu oraz prasę galicyjską z przełomu XIX/XX w.

Wykłady dostępne w Internecie (linki poniżej) to efekt 
projektu grantowego finansowanego z zasobów Starostwa 
Powiatowego w Dębicy.

O historii miasta do 1772 r. – Gdy Brzostek był większy od 
Dębicy: 

https://youtu.be/VpAG2SkGJMY

Historia Brzosteckiego kościoła – trzy części: 
Cz. 1. Perła gotyckiej architektury i kościelne krypty: 

https://youtu.be/N6U6n4QPK10
Cz. 2. Budowa murowanego kościoła i jego dzieje: 

https://youtu.be/mkJVc-UDNY8
Cz. 3. „Józef” ma już 500 lat. Rzecz o brzosteckich 

dzwonach: 
https://youtu.be/Jdn0-yixWok

Kolej widmo. Historia starań o budowę linii kolejowej 
Jasło – Dębica ze stacją w Brzostku: 

https://youtu.be/nwYINHnY-D8 

 U. Wojnarowska
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►

Zakończył się cykl 
zebrań mieszkańców

Zebranie mieszkańców Brzostku w drugą nie-
dzielę października zakończyło cykl zebrań w 19 
miejscowościach naszej gminy. Trwało to prawie 

3 tygodnie, ale po pandemii wiele spraw wymagało 
konsultacji, wyjaśnienia oraz wspólnej rozmowy na 
temat kolejnych wyzwań. 

Bardzo dziękuję wszystkim obecnym na tych spotka-
niach, także tym, których głosy krytyczne są materiałem 
do przemyśleń. Niektóre zebrania były faktycznie bardzo 
twórcze, merytoryczne, na nich mieszkańcy wykazywali 
się realną troską o wspólne sprawy. Zdarzały się też takie, 
w których uczestniczyło tylko 3 osoby i przybierały charak-
ter bardziej monologu burmistrza niż dyskusji o bieżącej 
sytuacji. Miały miejsce również takie spotkania, które nie-
zmiennie od lat cechuje ten sam przebieg i cały czas służą 
jako narzędzie do załatwiania swoich spraw prywatnych 
i biznesowych. Interes mieszkańców i interes gminy wyda-
je się być tam najmniej istotny. Podziwiam na swój sposób 
upór i konsekwencję osób, które uważają, że to tylko kwe-
stia czasu, kiedy ulegnę. To akurat jest bardzo przygnębia-
jące i smutne, bowiem najlepiej pokazuje, jak niebezpiecz-
na może powstać sytuacja, kiedy burmistrz nie mając dość 
zdecydowania i charakteru, podda się sile nacisku. Wtedy 
tworzą się „równi i równiejsi”, jedni mają płacić podatki od 
groszowych uposażeń, a inni uważają, że nie powinni pono-
sić żadnych wydatków podatkowych, bo tak chcą. Wyraźnie 
zaznaczyłem, że jeśli są powody i przesłanki do umorzeń, 
to takowe stosujemy, ale nie może nikt uważać, że one przy-
sługują mu w całości, z automatu i na zawsze. Tutaj sytuacja 
jest jasna. Przynajmniej tak długo, jak ja będę burmistrzem, 
każdy z nas ma takie same prawa i obowiązki względem 
gminy, nie wyłączając burmistrza. 

Na zebrania przychodzą różni ludzie. Wygadani i milczą-
cy, z pomysłami i bez pomysłów, żywiołowi i flegmatycy, 
kulturalni i, niestety, też tacy, którzy z dobrym wychowa-
niem i taktem mają ogromne kłopoty. Bywało, że niektórym 
mylił się dom ludowy z gabinetem terapeutycznym i wykrzy-
kiwali wyrazy powszechnie uznawane się za obelżywe lub 
próbowali traktować burmistrza jak pastucha albo w żaden 
sposób nie umieli pohamować swoich emocji. W związku 
z tym postanowiłem, że w przyszłości – mieszkańcom, któ-
rzy nie potrafią nad sobą panować, nie będę udzielał infor-
macji i nie będę prowadził z takimi osobami rozmów. Jest też 
absolutnie niedopuszczalne, by namawiać burmistrza do 
wykonywania inwestycji niezgodnie z prawem lub wymagać 
od niego finansowania zadań niezgodnie z ustawą o finan-
sach publicznych. Tłumaczenie, że 30 lat temu tak można 
było robić, jest mniej więcej tak samo poważne, jak w tym 
słynnym przypadku, kiedy kontroler z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej pyta wójta gminy, „dlaczego nie przestrzega 
ustawy o finansach publicznych”, a on odpowiada, że „jakoś 
się u niego nie przyjęła”. 

Głównym tematem zebrań w północnej części gminy były 
sprawy wodociągu i remontu odcinka drogi powiatowej 
Wola Brzostecka – Smarżowa. Co do samej drogi, to już Pań-
stwo wiecie, że prace ruszyły i od Kamienicy Górnej do 
Smarżowej jest już położona pierwsza warstwa asfaltu, 

natomiast zadanie budowy wodociągu zostało złożone do 
programu Polski Ład i czekamy na wyniki naboru. Podczas 
zebrania mieszkańców w Siedliskach-Bogusz odwiedził nas 
starosta Piotr Chęciek i powiadomił, że do tego samego pro-
gramu Starostwo Powiatowe zgłosiło remont drogi powiato-
wej Kamienica Dolna – Grudna Górna. Zadanie przewiduje 
remont nawierzchni w odcinku Siedliska-Bogusz – Grudna 
Górna oraz budowę chodników w Kamienicy Dolnej o długo-
ści 600 metrów w odcinku od zakończenia obecnego chod-

nika do zakrętu na Gorzejową, w Siedliskach-Bogusz 
z uwzględnieniem odcinka drogi do szkoły podstawowej, 
czyli od mostu do skrzyżowania, oraz odcinka do cmenta-
rza, w Smarżowej koło sklepu i stacji paliw, wreszcie w Grud-
nej Górnej koło kościoła. Co ważne - w związku z faktem, że 
możliwe jest dofinansowanie inwestycji w wysokości 95% - 
powiat deklaruje, że sam pokryje brakujące 5% kwoty z wła-
snych środków. Bardzo mocno trzymamy kciuki za tę inwe-
stycję, bo to by oznaczało, że z dróg powiatowych pozostaje 
do remontu w naszej gminie praktycznie tylko odcinek od 
DK 73 do Błażkowej i oczywiście chodniki, w tym ten bardzo 
pilny w Opacionce. Skoro o chodnikach mowa, to na zebra-
niach w Brzostku i w Nawsiu Brzosteckim dużo miejsca 

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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poświęcono ich budowie przez Nawsie i przy ul Słonecznej. 
Jest szansa na to, że będzie to robione, a jeśli tak, to gmina 

dołoży obiecane środki, co jeszcze raz tutaj komunikuję.
Najczęściej poruszaną sprawą były zakrzaczenia przy 

rowach oraz na nieruchomościach gminnych i prywatnych 
przylegających do naszych dróg. Przypominam, że na pry-
watnych działkach zobligowany do prac pielęgnacyjnych 
jest właściciel. Będziemy o tym stanowczo przypominać 
i będziemy monitorować na bieżąco sytuację. Podjęliśmy 

już kroki w kierunku zmiany tego stanu rzeczy i pierwsze 
prace, które będą kontynuowane, mamy już za sobą. Podob-
nie ma się sytuacja z wykoszeniami poboczy. Jesteśmy po 
rozmowach z prezesem Bieńkiem i do końca roku Zakład 
Gospodarki Komunalnej będzie nadrabiał zaległości, któ-
re powstały w trakcie tego roku. Natomiast poprzez zmia-
ny w zapisach umowy zastosujemy nowy system rozliczeń 
między Gminą Brzostek a ZGK, który nie dopuści, żeby się 
powtórzyła sytuacja z tego roku. 

Podczas zebrań informowałem też o wynikach kontroli, 
jaką przeprowadził w naszej gminie NIK w zakresie gospo-
darki ściekowej. Zalecenia zawarte w raporcie pokontrolnym 
zmuszają Gminę Brzostek i Zakład Gospodarki Komunalnej 
do tego, by przeprowadzić działania zmierzające do zwięk-
szenia liczby gospodarstw domowych posiadających umowę 

na wywóz nieczystości z ZGK, a sam zakład do kontroli 
w zakresie możliwości odprowadzania przez mieszkańców 
wód opadowych bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej. 
W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej kontrole przy pomocy specjalnego 
urządzenia wskazującego, na których posesjach mają miej-
sce takie praktyki. Proszę zatem osoby, które do tej pory nie 
były świadome, że jest to niezgodne z prawem, o to, by prze-
prowadziły niezbędne prace likwidujące taki stan rzeczy. 

Drodzy Państwo!
W ubiegłym roku w wyniku pandemii nie mogły się odbyć 

zebrania wiejskie. Skutki było widać czasami gołym okiem. 
Narosły bowiem mity i uogólnienia, które staraliśmy się tłu-
maczyć. Najczęstsze to zupełne niezrozumienie, że niektóre 
sprawy są poza gestią gminy. Zapomnieliśmy, że część dróg 
to powiatówki, a one podlegają pod powiat. Umknęło gdzieś 
zupełnie, że droga krajowa podlega pod Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad i tutaj każdą praktycznie pra-
cę może wykonać tylko ta instytucja. Na jednym z zebrań 
- gdzie obwiniano mnie już o wszystko - wprost powiedzia-
łem, że nie można mnie oskarżać o to, że np. z mojego powo-
du ksiądz nie komunikuje w kościele, bo trudno oczekiwać, 
że każdą sprawę i każdą rzecz załatwi gmina, tymczasem 
takie oczekiwanie wcale nie jest odosobnione. 

I na koniec ostatni problem. Bardzo wszystkich proszę, 
by zdać sobie sprawę z tego, że gmina to my wszyscy, że 
wszyscy musimy się o nią troszczyć i o nią dbać. Nie może-
my jej traktować jak przysłowiowej „krowy dojnej”, ale cały 
czas musimy się zastanawiać na tym, co można zrobić lepiej, 
co poprawić i jak upiększyć. I błagam, uważajmy na dema-
gogów, populistów i zwykłych cwaniaków, którzy mimo że 
wiedzą, że coś jest nieekonomiczne czy wręcz szkodliwe, 
to zamiast prostować błędne myślenie, schlebiają autorom 
takich pomysłów. Nie patrzą na nic, byle się tylko spodo-
bać… 
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Burmistrz Wojciech Staniszewski

Będziemy kwestować 
na cmentarzach!

Po rocznej przerwie znów będziemy mogli kwestować 
na cmentarzach parafialnych w Brzostku, Przeczycy 
oraz Siedliskach-Bogusz. Jak zawsze burmistrz wraz 

z radnymi gminnymi i powiatowymi, strażacy oraz nauczy-
ciele z młodzieżą szkolną kwestować będą na odnowę 
pamiątkowych nagrobków. W Brzostku będziemy zbierać 
datki na odnowę najstarszego na cmentarzu pomnika 
Józefa Trześniowskiego, szewca, który zmarł w 1866 roku. 

Z pozyskanych środków zostanie też zakończona renowa-
cja nagrobka Anieli Leszczyckiej, gdzie do odrestaurowa-
nia pozostało jeszcze zwieńczenie. W Przeczycy zbieramy 
środki na dokończenie odnowy nagrobka Józefa Jałowego. 
Gotowa jest już figura św. Józefa, którą odnowiono dzięki 
kweście z 2019 roku. Zostanie ona zaprezentowana podczas 
tegorocznej zbiórki. Natomiast w Siedliskach-Bogusz roz-
pocznie się kwesta na nagrobek Amalii z Ziemblic Boguszo-
wej i Drogosławy Truszkowskiej. Ten kompletnie zniszczony 
grobowiec - ze względu na spore koszty - zostanie odno-
wiony w dwóch etapach - część w 2022 roku, a reszta za rok 
z kolejnej kwesty. Już dziś z całego serca dziękuję za zgodę 
na prowadzenie zbiórki proboszczom w Brzostku, Przeczycy 
i Siedliskach-Bogusz, bowiem tylko tak możemy finansować 
odnawianie zabytkowych pomników nagrobnych. Jesteśmy 
za to szczególnie wdzięczni. Dodam jeszcze na koniec, że 
trwają prace nad renowacją drugiego cmentarza z okresu 

I wojny św iato-
wej przy wejściu na 
cmentarz w Brzostku. 
Poniżej na foto-
grafiach pomniki, 
które chcemy odno-
wić z kwesty oraz 
te nagrobki, które 
zostały już odno-
wione w poprzednich 
latach. 
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Nowe auto dla OSP 
w Siedliskach-Bogusz!

Chyba długo nie będzie w Siedliskach-Bogusz 
takiej fety, jaka towarzyszyła przybyciu do tam-
tejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 
18.320 4x4 BB. 

Pojazd z zabudową wykonaną przez firmę Profis Lima-
nowa przybył do Siedlisk 24 września 2021 roku w asyście 
innych samochodów pożarniczych, tłumnie witany nie tyl-
ko przez strażaków, ale i przez mieszkańców. Prezentacja 
odbyła się na centralnym placu. Każdy mógł przyglądnąć 
się wyposażeniu, zapoznać z możliwościami pojazdu, a nie-
którym pozwolono nawet usiąść w kabinie samochodu. Sko-
rzystali z takiej możliwości przewodniczący Rady Miejskiej 
Marcin Sas i burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski, któ-
rzy reprezentowali współfinansujący samochód samorząd 
Gminy Brzostek. Oblany szampanem i kilka godzin potem 
poświęcony samochód jest już na wyposażeniu jednostki 

i służyć będzie mieszkańcom całej gminy. 
Strażacy wyrażają wdzięczność wszystkim, którzy 

przyczynili się do tego zakupu. Podziękowania kiero-
wali nie tylko do samorządu gminnego, ale także do 
posłów na Sejm RP Krzysztofa Sobolewskiego i Jana 
Warzechy, którzy tak wiele zrobili dla pozyskania 
przez straż w Siedliskach-Bogusz tego samochodu. 
Podziękowania otrzymały również instytucje, któ-
re zapewniły brakujące środki finansowe. Strażacy 
z OSP Siedliska-Bogusz są też wdzięczni gospodyniom 
z Siedlisk i Gorzejowej, które zatroszczyły się wraz 
ze Środowiskowym Domem Samopomocy nie tylko 
o powitanie, ale i o to, by nikt w tym czasie nie poczuł 
głodu. O tym, jak wielkim wydarzeniem dla straży 
pożarnej jest zakup nowego samochodu, niech świad-
czy fakt, że prezes Zarządu Gminnego OSP w Brzostku 
Daniel Wójcik przybył do Siedlisk z 6-miesięczną cór-
ką i z wózkiem (pewno nie znalazł nikogo, kto by się 
zajął dzieckiem), a radny Mateusz Domaradzki prosto 
z pracy pędził do jednostki do Nawsia, byle tylko wraz 
z druhami pojechać na przywitanie. Zresztą podob-
no burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej już 
w Gorzejowej czekali na „okazję”, żeby przejechać się 
takim cackiem. Uroczyste przyjęcie strażacy zapowia-
dają w maju „na Floriana”. 
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Szczególne święto 
w Zawadce 
Brzosteckiej

Zarząd OSP Zawadka Brzostecka

OSP na sygnale Opracował na podstawie 
materiałów przesłanych 

przez jednostki OSP 
Daniel Wójcik

11 września 2021 roku odbyły się 
uroczystości 55-lecia istnienia 
naszej jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Zawadce Brzosteckiej 
oraz uroczyste nadanie Sztandaru. Licznie 
przybyli zaproszeni goście, parlamentarzy-
ści, samorządowcy, delegacje OSP z naszej 
gminy i zaprzyjaźnionych jednostek wraz 
z pocztami sztandarowymi. Całość uro-
czystości uświetniała Strażacka Orkiestra 
Dęta z Brzezin, a także zabytkowy chevro-
let z 1930 r. należący do OSP Kołaczyce.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele parafialnym w Brzostku, któ-
rą koncelebrowali Kapelan Wojewódzki 
Strażaków - ks. Paweł Samborski, Kape-
lan Powiatowy OSP - ks. Józef Jasiurkow-
ski oraz nasz proboszcz ks. Marek Mnich. 
Podczas mszy został poświęcony Sztan-
dar ufundowany przez Komitet Fundacji 
Sztandaru. 

Po ceremonii wszyscy udaliśmy się do 
naszej miejscowości. Na placu koło remi-
zy kontynuowaliśmy dalszą część uroczy-
stości. Wtedy zostały wbite pamiątkowe 
gwoździe, przekazano Sztandar oraz nada-
no medale i odznaczenia. 

Dodatkow ym w ydarzeniem było 
poświęcenie figury Świętego Floriana, któ-
rą ufundował dla nas ks. proboszcz Marek 
Mnich. 

Zarząd OSP Zawadka Brzostecka, druh-
ny i druhowie składają serdeczne podzię-
kowania wszystkim za przybycie, udział 
i wsparcie w tym jakże ważnym dla nas 
dniu.

Mieszkańcom Zawadki Brzosteckiej 
dziękujemy serdecznie za pomoc, zaanga-
żowanie i wszelkie okazane dobro. 

Znów niebezpiecznie na DK 73 w Bukowej
Do dwóch poważnych zdarzeń 

drogowych doszło we wrześniu br. 
na odcinku drogi krajowej nr 73 
w miejscowości Bukowa. 

Zderzenie i dachowanie
19 września o godz. 9:11 dyżurny 

Stanowiska Kierowania KP w Dębicy 
zadysponowało zastępy GBA z OSP 
w Brzostku i OSP w Nawsiu Brzostec-
kim do wypadku drogowego z udzia-
łem dwóch pojazdów osobowych. 
W wyniku zderzenia jeden z samo-
chodów dachował, a jedna osoba 
została poszkodowana. Na miejsce 
zdarzenia skierowano także zastępy 
GBA i SRT z JRG nr 2 PSP w Dębicy, 

pogotowie ratunkowe oraz policję. 
Działania zastępów ochrony przeciw-
pożarowej polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, wykonaniu 
dostępu do osoby poszkodowanej, 
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy i przekazaniu jej zespołowi 
ratownictwa medycznego.

Wyciek oleju napędowego
30 września ok. godziny 13:09, 

w ciągu tej samej drogi, w okolicach 
fotoradaru, doszło do kolizji z udzia-
łem ciągnika siodłowego z naczepą. 

Przy niekorzystnych warunkach 
pogodowych związanych z opada-
mi deszczu i śliskiej nawierzchni 
kierowca stracił panowanie nad 
pojazdem i uderzył w skarpę rowu 
drogowego. Nikt nie został poszko-
dowany, jednak w wyniku kolizji 
doszło do rozszczelnienia zbiorni-
ków paliwa i masywnego wycieku 
oleju napędowego. Ze względu na 
nieprecyzyjne informacje dotyczące 
miejsca zdarzenia, jakie podała oso-
ba zgłaszająca, zadysponowano siły 
i środki zarówno z terenu powiatu 
dębickiego, jak i jasielskiego (któ-
re następnie zostały skierowane 
do swoich strażnic). W działaniach 
udział brały 2 zastępy OSP w Brzost-
ku, 2 zastępy PSP z JRG nr 2 Dębica, 
4 zastępy PSP JRG Jasło, 1 zastęp OSP 
Kołaczyce, ciężki specjalny pojazd 
ratownictwa drogowego z JRG Kro-
sno, pogotowie ratunkowe, policja. 
Działania polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, opanowaniu 
wycieków paliwa, zneutralizowaniu 
rozlanego oleju napędowego, wydo-
byciu pojazdu i uprzątnięciu jezdni. 
Ruch na DK 73 był przez kilka godzin 
zablokowany.

OSP w Brzostku z nowym silnikiem 
do łodzi ratunkowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku 
otrzymała środki finansowe w łącz-
nej wysokości 10 000,00 zł z Narodo-

wego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach 
„Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018-2030 PROO 5”, na realizację zadania 
pod tytułem: „Pomoc awaryjna – uszkodzony silnik”

Zadanie obejmowało zakup fabrycznie nowego silnika zaburtowego do 
łodzi ratowniczej. Łączny koszt zadania to kwota 10 000,00 zł, która w całości 
została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności. 

Naczelnik OSP w Brzostku Rafał Godniak 

fot. Paweł Batycki
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55-lecie OSP w Zawadce Brzosteckiej

fot. Paweł Batycki

fot. Paweł Batycki

fot. Paweł Batycki

fot. Paweł Batycki fot. Paweł Batycki
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Informacje dla Mieszkańców Gminy Brzostek 
dotyczące ochrony środowiska

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spa-
lania paliw

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku na tere-
nie Gminy Brzostek jest zobowiązany złożyć deklarację do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budyn-
ków, które już istnieją, właściciel lub zarządca będzie miał 
12  miesięcy, dla nowo powstałych budynków termin ten 
będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła cie-
pła lub spalania paliw.
Mieszkańcy Gminy Brzostek mogą składać deklaracje:
1. W formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.

pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Deklarację 
można złożyć, nie wychodząc z domu. Zachęca się wszyst-
kich do korzystania z elektronicznego sposobu składania 
deklaracji.

2. W formie papierowej, mieszkańcy Gminy Brzostek - wy-
pełniony dokument (do pobrania na stronie: https://zone.
gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania) mogą wysłać listem 
albo złożyć osobiście w biurze nr 8 Urzędu Miejskiego 
w Brzostku.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 
jest zróżnicowana w zależności od czynnika mieszkalności:
Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
Informacje przekazane przez właścicieli domów w formie 
papierowej zostaną przez gminnych urzędników wpisane 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB, pro-
wadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budownictwa.
Zgłosić trzeba wszelkie źródła ciepła, wykorzystywane za-
równo do ogrzewania pomieszczeń, jak i również podgrze-
wania wody. To m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na 
paliwa stałe, czyli na węgiel, drewno itp. Ponadto pompy 
ciepła, instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe czy 
np. urządzenia wykorzystujące energię elektryczną. Zgłosić 
trzeba również kominek, nawet pomimo tego że wykorzy-
stujemy go tylko okazjonalnie.

Skorzystaj z programu „Czyste powietrze”
„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program do-
płat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów 
jednorodzinnych.
Celem Programu jest walka ze smogiem. Bliższe informacje 
w Urzędzie Miejskim w Brzostku biuro nr 8.

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
W związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej w miej-
scowości Brzostek, Bukowa i Klecie przypominamy Miesz-
kańcom o obowiązku przyłączenia własnej nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej. Przypominamy również o niedo-
zwolonym procederze odprowadzania deszczówki do 
sieci kanalizacyjnej. Jeśli nieruchomość, pomimo tech-
nicznych możliwości, nie zostanie przyłączona do istnie-
jącej kanalizacji, to Burmistrz Brzostku jest zobowiązany 

wydać decyzję administracyjną nakazującą właścicielowi 
wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlega egzekucji admi-
nistracyjnej. Dodatkowo właściciel podlega karze grzywny, 
a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Ko-
deksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zakaz spalania odpadów!!!
Przypominamy wszystkim mieszkańcom , iż obowią-
zuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach 
domowych. Spalając odpady, łamiemy prawo, szkodzi-
my środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie. Tok-
syczny wpływ substancji (powstających podczas spalania 
śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po 
kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy 
oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmo-
wych, a nawet chorób nowotworowych. 

Obowiązek składania i aktualizacji deklaracji na od-
pady komunalne

Przypominamy właścicielom nowych budynków o obowiąz-
ku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty, którą 
należy złożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia za-
mieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości. 
Przypominamy, że opłata za wywóz odpadów komunalnych 
obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy 
Brzostek (nawet bez zameldowania). Opłaty wnosi się w wy-
sokości wynikającej ze złożonej deklaracji (liczba osób za-
mieszkujących x stawka). 
W związku z powyższym przypomina się, że zgodnie z art. 
6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, w przypadku zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obo-
wiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. 
Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji: 
- zmiana ilości osób zamieszkujących (np. wyprowadzka, 
zgon, urodzenie się dziecka),
- sprzedaż nieruchomości,
- zmiana sposobu zbierania odpadów (obecność 
kompostownika),
- zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania 
nieruchomością.
W przypadku, gdy ktoś nie złoży deklaracji (lub w przy-
padku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawar-
tych w deklaracji), opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi może zostać naliczona w drodze decyzji, 
zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, według danych posiadanych przez Urząd Miej-
ski w Brzostku. 

Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
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Uchwała antysmogowa dla Podkarpacia

 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA 
DLA PODKARPACIA 

Kiedy muszę wymienić swój kocioł? 

 jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co 
najmniej klasy 3, to do 1 stycznia 2022 roku musisz go wymienić. Stary kocioł 
możesz zastąpić: ogrzewaniem gazowym, z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej opałowy lub 
kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu, 

 jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wymienić 
do 1 stycznia 2028 roku, 

 jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go używać 
bezterminowo 

 w przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 
roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania 
ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane 
dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej 
lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych 
wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu 
np. elektrofiltry 
 

KONTROLA 

– Kontrolę przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych mogą 
prowadzić:  pracownicy urzędu miasta lub gminy na podstawie pisemnego 
upoważnienia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, straż miejska 
i gminna, policja, inspekcja nadzoru budowlanego, wojewódzka 
inspekcja ochrony środowiska. 

– Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem 
do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest 
przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k. 

– Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia 
kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie 
grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być: 
instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie 
z badań lub inny dokument. 

– Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona 
dokumentami np. fakturą zakupu paliwa (węgla lub drewna) lub 
świadectwem jakości. W ramach obowiązujących przepisów klient 
powinien otrzymać pełną informację produktową o sprzedawanym 
towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie. Przy zakupie węgla 
zawsze żądaj od dostawcy przekazania świadectwa  jakości! 

 

Co to są wymagania 
ekoprojektu? 

Wymagania ekoprojektu zostały 
przyjęte jednolicie dla całej Unii 
Europejskiej i wprowadzają dla 
kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń 
minimalne normy emisji pyłu, 
tlenku węgla, organicznych 
zanieczyszczeń gazowych oraz 
tlenków azotu, a także normy 
efektywności energetycznej. 
Dzięki temu urządzenia grzewcze 
zmniejszają zużycie paliwa 
i powodują niewielką emisję 
zanieczyszczeń. 

Przy zakupie kotła, pieca lub 
kominka zawsze upewnij się 
u sprzedawcy lub producenta, 
czy urządzenie posiada certyfikat 
i spełnienia wymagania 
ekoprojektu w przypadku paliw 
stałych. Pamiętaj o wyborze kotła 
z automatycznym podawaniem 
paliwa bez możliwości stosowania 
rusztu awaryjnego (za wyjątkiem 
kotłów zgazowujących drewno). 

 
Co zmieniła uchwała 
antysmogowa? 
od 1 czerwca 2018 roku na 
Podkarpaciu nie wolno spalać mułów 
i flotów węglowych (paliw, gdzie 
drobnego węgla kamiennego lub 
brunatnego - ziarno 0-3 mm - jest 
więcej niż 15%) oraz drewna i biomasy 
o wilgotności powyżej 20% (drewno 
przed spaleniem powinno być 
sezonowane co najmniej 2 lata). 
 

 

Weź odpowiedzialność, za powietrze którym wszyscy oddychamy. Wymień kocioł! 
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77. rocznica 
wysiedlenia parafii 
Siedliska-Bogusz

„… przyszedł dzień 23.09.1944…” ks. Karol Kawula

„… Jeszcze tu wczoraj słyszałem trzask:
Salwa jak poklask wielkiej dłoni.
Był las… 
Pochłonął znowu las…”

K.K. Baczyński

Nadszedł kolejny rok, kolejna rocznica – rocz-
nica wysiedlenia ludności z terenu parafii 
Siedliska-Bogusz. 

23 września 1944 roku był ponury i dżdżysty. W kierun-
ku lasu na granicy Siedlisk-Bogusz, Smarżowej i Głobików-
ki, w jakim ukrywało się wielu ludzi, którzy nie posłuchali 
rozkazu okupanta, aby opuścić swe rodzinne domy, padły 
strzały – to żołnierze niemieccy w ten sposób chcieli ukarać 
nieposłusznych. W wyniku zmasowanego ostrzału zginęło 
46 osób.

Po raz dziewiąty Ci, którzy pielęgnują pamięć o tamtych 
dniach, którzy pragną pochylić głowy podczas modlitwy za 
tych, co zginęli, spotkali się na Mszy świętej polowej w miej-
scu pochówku ojca i dwójki jego dzieci. 

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą różańcową. Następ-
nie odbyła się msza święta, którą odprawił i homilię wygło-
sił ksiądz proboszcz Antoni Lelito - przypomniał obecnym 
o wydarzeniach sprzed 77 lat, a miejsce, w którym miała 
miejsce ta tragedia, przyrównał do leśnego sanktuarium.

Po zakończeniu mszy na mogile kwiaty złożyli przedsta-
wiciele samorządu gminnego – Marcin Sas, Jerzy Kmiecik 
i burmistrz Wojciech Staniszewski.

Niestety, w tym roku młodzież Szkoły Podstawowej w Sie-
dliskach-Bogusz nie wystąpiła w przygotowanym przez sie-
bie programie – siła wyższa. Ale na następny rok już będą.

Pragniemy podziękować za życzliwość i pomoc w reali-
zacji tego przedsięwzięcia wszystkim, którzy przyczynili się 
i pomogli kolejny raz zorganizować mszę polową.

Serdeczne „Bóg zapłać” kierujemy do księdza probosz-
cza Antoniego Lelity oraz organisty Andrzeja Kiecy (po raz 

pierwszy zagrały w tym miejscu organy). 
Szczególnie serdeczne podziękowania należą się naszym 

nieocenionym druhom siedliskiej Ochotniczej Straży Pożar-
nej, którzy pracowali z olbrzymim zaangażowaniem. Oprócz 
podziękowań kierujemy również w ich stronę gratulacje za 
otrzymanie nowego wozu bojowego – Chłopaki, ten wóz jak 
najbardziej Wam się należy!!! 

Pisząc te słowa, nie można zapomnieć o radnym Jerzym 
Kmieciku – to ON dopinguje i dba o to, abyśmy mogli modlić 
się za Tych, którzy polegli, za Tych, którzy zginęli, abyśmy 
mogli żyć.

Dziękujemy również wszystkim Wam, którzy przybyli-
ście na mszę świętą. Taka liczna obecność wskazuje na to, 
że należy kontynuować to, co niegdyś rozpoczął śp. ksiądz 
Karol Kawula. Świadczy to też o tym, że historia naszej 
Małej Ojczyzny nie jest nam obojętna.

Do zobaczenia za rok!
Wszystkim, którzy pragną więcej dowiedzieć się o wysie-

dleniu 1944 roku, proponuję lekturę artykułów w majowych 
i listopadowych „Wiadomościach Brzosteckich” z roku 2014.

RW • fot. Marek Synowiecki
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Zbliża się 50. rocznica rozpoczęcia budowy 
murowanego kościoła w Gwizdowie, która 
przypada 18 października. Ten złoty jubi-

leusz naszej parafii przeżywaliśmy już nieco 
wcześniej, świętując przez dwa dni: w sobotę, 17 
lipca, wieczorem z udziałem Arcybiskupa naszej 
archidiecezji - Adama Szala i księżmi roda-
kami z naszej parafii oraz w niedzielę, 18  lipca, 
na sumie z udziałem Arcybiskupa Seniora – 
Józefa Michalika. W sobotę abp A. Szal w homi-
lii powiedział, że mamy być dobrymi i kochać 
Pana Jezusa. W niedzielę wygłosił kazanie ks. 
proboszcz, w którym przypomniał historię naszej 
parafii, abyśmy byli wdzięczni Bogu i Jego Matce 
za wszystko, co się tutaj dokonało i polecali się 
w opiekę Matce Bożej Pocieszenia na każdy dzień.

Pięćdziesiąt lat minęło, a wydaje mi się, że tak 
niedawno tu przybyłem. Jednak, jakby nie patrzeć 
na ten czas, to jest już pół wieku za nami. Trzeba 
przyznać, że 50 lat to dużo, a równocześnie nie-
wiele, bo zaledwie jedna czterdziesta część dzie-
jów chrześcijaństwa. Mam nadzieję, że Chrystus 
i Jego Matka, którym starałem się wiernie służyć, 
łaskawie wejrzą na mnie w czasie Bożego żniwa.

Starsi dobrze pamiętają początki naszej para-
fii. Stanąłem tu 18 lipca 1971 r., na szczerym pia-
sku przed małą kaplicą. Można było się wówczas 
załamać. Tym bardziej, że w sercach niektórych 
parafian było zwątpienie zasiane przez złych 
ludzi, jak chwast w pszenicy. Zresztą wcale im się 
nie dziwię, że kiedy powiedziałem, iż w przyszło-
ści widzę tu kościół, odpowiedzieli mi nieufnie: 
Ksiądz raczy sobie z nas żartować! Za co wybudu-
jemy tu kościół? Za jajka, za borówki? 

Bo rzeczywiście nie było niczego – ani 

pieniędzy, ani materiałów budowlanych, ani zgo-
dy władz ówczesnych. Była jednak wola Boża, 
wyrażona przez ks. biskupa, aby tu zorganizo-
wać życie parafialne i wybudować kościół. A gdy 
rozpoczęliśmy już budowę murowanego kościo-
ła, rozszalała się burza piaskowa i trudno było 
oddychać - piasek mieliśmy wszędzie: w oczach, 
ustach, uszach i wydawało się, że to całe piekło 
przeciw nam powstało, wtedy wzywaliśmy na 
pomoc naszą ukochaną Matkę Pocieszenia, a Ona 
wstawiała się za nami u swego Syna i wszystko 
przetrzymaliśmy. Pokonaliśmy wszystkie trudno-
ści, niedostatki, kłopoty i prześladowania, bo Bóg 
był z nami. Bo Maryja, Matka Pocieszenia, osła-
niała nas płaszczem swej opieki.

Obficie też Pan siał na tej ziemi ziarno powoła-
nia do służby Bogu i bliźnim. Przed powstaniem 
parafii Bóg powołał z tej ziemi ośmiu kapłanów 
i po powstaniu parafii ośmiu. Mamy też z tej zie-
mi piękne powołania żeńskie. Przed powstaniem 
parafii dziesięć, a po powstaniu parafii poszły za 
głosem powołania cztery nasze parafianki.

Młodzi parafianie pewnie nie wiedzą, w jakich 
bólach rodziła się nasza wspólnota parafialna, 
że nie było kościoła, nie było nawet drogi przy-
zwoitej przez wieś, że to wszystko ich dziadkowie 
i rodzice (wtedy jeszcze jako dzieci), z takim tru-
dem i poświęceniem, budowali i tworzyli. Dziś, 
przyzwyczajeni do tego, że na miejscu jest pięk-
ny i wygodny kościół oraz stale jest do dyspozycji 
kapłan, nie zawsze to doceniają. Nie zdają sobie 
sprawy, za jaką cenę to wszystko powstało. Dla-
tego chciałbym na tę rocznicę przypomnieć garść 
niedawnej historii, dla jednych zapomnianej, 
a dla innych nieznanej.

Ks. Szymon
Nosal ►
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Właśnie 18 lipca przypadła pięćdziesiąta rocznica roz-
poczęcia życia parafialnego na tym terenie. Wtedy, 18 lip-
ca, także była niedziela. Odprawiłem wówczas pierwszą 
mszę św. w małej kapliczce w Gwizdowie i tak rozpocząłem 
organizowanie parafii zgodnie z wolą ówczesnego naszego 
biskupa, Ignacego Tokarczuka. Dwie miejscowości: Bieda-
czów i Gwizdów niegdyś były częściami trzech okolicznych 
parafii: Giedlarowa, Grodzisko Dolne i Żołynia. Mieszkań-
cy tych wiosek mieli od 5 do 9 km drogi do kościoła, dlate-
go już od 1956 r. bardzo intensywnie starali się o pozwole-
nie na budowę swojego kościoła. Niestety, starania te były 
bezskuteczne ze względu na nieprzejednaną wrogość do 
Kościoła ówczesnych władz. Dopiero 1 lipca 1971 r. bp Ignacy 

Tokarczuk utworzył w Gwizdowie placówkę 
duszpasterską, przyłączając do niej Bieda-
czów i część Giedlarowej Górnej. Duszpaster-
stwo w nowej placówce powierzył mnie, mło-
demu jeszcze wówczas kapłanowi – miałem 
9 lat kapłaństwa i 33 lat życia. Zamieszkałem 
w domu jednego gospodarza w Biedaczowie. 
Za kościół służyła mi wspomniana kapliczka 
w Gwizdowie, ufundowana przez Marię Krza-
nik w roku 1910, w której znajdował się obraz 
Matki Bożej Pocieszenia, z końca XIX wieku, 
bardzo czczony przez miejscowych ludzi. Ks. 
biskup, posyłając mnie tu, powiedział: niech 
ksiądz zorganizuje opiekę duszpasterską nad 
ludźmi przy tej kapliczce, a jak by się dało, to 
proszę zbudować im jakiś dach nad głową. 
Postanowiliśmy więc zaraz przystąpić do budo-
wy tego „dachu nad głową”.

Nie było to jednak takie łatwe. Zanim jeszcze 
przystąpiliśmy do budowy, ówczesne władze 
lokalne już zaczęły przeszkadzać. Milicja, funk-
cjonariusze SB i Straż Leśna, pięciokrotnie pró-
bowali skonfiskować ludziom budowlane drew-
no, by nie dopuścić do budowy. Dnia 3 sierpnia 
1971 r. przyjechali nawet ciężkimi samochoda-
mi, aby je zabrać, ale bohaterska postawa ludzi, 
szczególnie kobiet (niektóre kładły się pod koła, 
a inne zdejmowały już załadowane do wywózki 
drewno) sprawiła, że funkcjonariusze z niczym 
odjechali.

W nocy z 7 na 8 sierpnia 1971 r. wybudowa-
liśmy przy tej kapliczce drewnianą szopę. Dach 
został pokryty dachówką cementową, tylko 
ścian nie zdążyliśmy obić deskami – uczynili-
śmy to później, 10 września. Mężczyźni budo-
wali, a starsze kobiety i dzieci, modląc się na 
różańcu, otaczały plac, strzegąc go przed mili-
cją. Na wieść o tym, że w Gwizdowie, za jedną 
noc, powstał kościół, ludzie przybywali z dale-
ka, by zobaczyć, czegośmy dokonali. Stało się 
to jakby hasłem dla innych pobliskich miejsco-
wości do podobnej akcji.

Po trzech miesiącach, 18 października 
1971 r., rozpoczęliśmy budowę obecnego, muro-
wanego kościoła. Rezultat był taki, że 13 listo-
pada stanęły mury, a już początkiem grudnia 

tymczasowo pokryliśmy dach papą. 
W następnym roku, 10 kwietnia 1972 r. rozpoczęliśmy, 

a 22 kwietnia, czyli za 12 dni, zakończyliśmy budowę ple-
banii. Tym razem władze bezpieczeństwa jeszcze bardziej 
przeszkadzały i straszyły budujących, grożąc poważnymi 
konsekwencjami włącznie z rozbiórką. Dnia 18 kwietnia 
1972 r. założyliśmy cmentarz grzebalny - również bez zezwo-
lenia, bo ówczesne władze powiatowe w Leżajsku takowego 
nie dały, mimo wypełnienia przez nas postawionych nam 
warunków.

Za to wszystko zostaliśmy dotkliwie ukarani. Odby-
ły się rozprawy sądowe w Leżajsku, Rzeszowie i Warsza-
wie. Z polecenia biskupa, bronił nas wybitny adwokat ►



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

18 nr 10/2021

Inwazja 
młodych 
czytelników

Książka to najlepszy przyja-
ciel człowieka, a biblioteka 
to świątynia jego myśli. Tak 

twierdził Marcus Tullius Cicero, 
starożytny mówca, pisarz, polityk 
i filozof. Dodawał też, że do szczę-
ścia człowiekowi potrzeba ogrodu 
i biblioteki, a pokój bez książek jest 
jak ciało bez duszy.

Ktoś mógłby powiedzieć, że w ciągu 
2 tysięcy lat, jakie nas dzielą od Cyce-
rona, czasy się zmieniły i człowiek ma 
inne potrzeby. Czy na pewno? Denis 
Diderot zauważył, że ludzie przestają 
myśleć, gdy przestają czytać. Parafra-
zując tę myśl – kto nie czyta, nie ma 

świadomości, ile traci. Zadowalamy 
się gotową papką w postaci filmu (ale 
krótkiego i niewymagającego myśle-
nia), przemawia do nas kultura obraz-
kowa. Czytanie to zbyt duży wysiłek, 
bo trzeba sobie samemu wyobrazić, 
stworzyć świat, w którym rozgrywa 

się akcja. Trzeba się skupić, by zrozu-
mieć przekaz. Czytanie to nie tylko 
przymus wynikający z obowiązków 
szkolnych czy zawodowych. Czyta-
nie książek – jak zauważyła Wisława 
Szymborska – to najpiękniejsza zaba-
wa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. 

Urszula Kobak

►

z Warszawy, mecenas Witołd Lis-Olszewski, ale niewiele 
to dało, bo ówczesne sądy działały pod dyktando partii, 
której celem było zniszczenie w narodzie wiary i Kościo-
ła. Ostatecznie musieliśmy zapłacić łącznie 74  622 zł kar 
oraz 68 065 zł kosztów sądowych (każde posiedzenie sądu 
to 8 rozpraw, bo było ośmiu ludzi oskarżonych o budowę 
kościoła i ośmiu o budowę plebanii), czyli razem 142 687 zł 
ówczesnych, a więc na dzisiejsze czasy około 150 000 zło-
tych. Trzech parafian było także w areszcie, od 1 do 10 dni. 
Inną formą zemsty wobec nas było permanentne odmawia-
nie podłączenia do kościoła i plebanii elektryczności aż do 
30 października 1975 r. 

Dziś, z perspektywy czasu, trudno pojąć, 
skąd było tyle zapału i sił w ludziach. Przecież 
nie mieliśmy ani pieniędzy, ani wcześniej zgro-
madzonego materiału. Sprawiła to Opatrzność 
Boża i szczególna opieka naszej Matki Pociesze-
nia. Kiedy już znikąd nie było pomocy, a ludzie 
pieniędzy już nie mieli i próbowaliśmy je bez-
skutecznie gdzieś pożyczyć, wtedy przychodziła 
niespodziewana pomoc od ludzi postronnych. 
Szczególnie wielką pomoc finansową mieliśmy 
od Biskupa Ignacego Tokarczuka i na budowę 
kościoła i potem na rozprawy i kary sądowe. 
Jedną ręką otrzymywał datki od ludzi ofiarnych 
i przyjaznych Kościołowi, a drugą zaraz przekazywał na 
budujące się kościoły i biedne parafie. Wierzę, że to była 
interwencja Bożej Opatrzności.

Mamy więc za co dziękować Bogu. Dokonały się tu 
za przyczyną i wstawiennictwem naszej Matki Pociesze-
nia wielmożne sprawy Boże – magnalia Dei. Każdego 
roku, na jego zakończenie, pisałem w kronice parafialnej 

słowa: Omnia ad maiorem Dei gloriam et Beatissimae Virgi-
nis Mariae honorem. - „Wszystko na większą chwałę Bożą 
i cześć Najświętszej Dziewicy Maryi.”

Bogu niech będą dzięki i Tobie Maryjo, Pocieszycielko 
nasza, za to wszystko, co otrzymaliśmy w ciągu tych pięć-
dziesięciu lat i prosimy o dalszą, szczególną opiekę nad 
nami. 
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Literackie spotkania w bibliotece 
Zespołu Szkół CKR im. Jana Pawła II 
w Brzostku
Biblioteka szkolna

Czytając, poznajemy świat, rozwijamy 
się, przeżywamy przygody, które, być 
może, nigdy nam się nie przydarzą. 
Powiedz mi, jakie książki masz w domu, 
a powiem ci, kim jesteś – pisał Jarosław 
Iwaszkiewicz. Książki są rzeczywiście 
naszą wizytówką.

Zamiłowanie do czytania kształtu-
je się w dzieciństwie. Dużo zależy od 
rodziców, czy dziecko polubi tę czyn-
ność. Kupowanie książeczek, wspólne 
czytanie, wizyty w bibliotece przyzwy-
czajają malucha do kontaktu ze słowem 
drukowanym. To wszystko wpływa na 
to, że podczas edukacji szkolnej takim 
dzieciom jest dużo łatwiej, a koniecz-
ności przeczytania lektury nie odbie-
rają jako wyroku czy wręcz egzekucji. 
Nieraz zdarza się, że dopiero w szkole 
kilku- czy nastolatki odkrywają, że 

czytanie może być pasjonujące, kiedy 
natrafią na książkę, która ich porwie. 
Niestety, lista lektur zalecana przez 
ministra edukacji zawiera tylko kilka 
pozycji, które nie zniechęcą do czyta-
nia. Klasyka literatury jest piękna, ale 
zazwyczaj niezrozumiała dla ucznia 
szkoły podstawowej z racji archaicz-
nego, jak dla współczesnych, języka 
lub tematyki, która już nie przemawia 
do młodego pokolenia. Dlatego warto 
zachęcać dzieci i młodzież do samo-
dzielnych poszukiwań – najlepiej 
w bibliotece gminnej, niekojarzącej się 
z przymusem szkolnym.

W tym celu 30 września 2021 r. 
uczniowie klas VIIa, Va i Vb Szkoły 
Podstawowej w Brzostku udali się do 
Gminnej Biblioteki Publicznej, aby 
„zaszczepić się” czytelnictwem. Pani 

bibliotekarka zapoznała ich z boga-
tym księgozbiorem i możliwościami 
korzystania z niego, zaproponowała 
wypożyczenie literatury młodzieżowej, 
co niektórzy niezwłocznie uczynili. 
Natomiast ci, dla których sztuka czy-
tania jest szczególnie skomplikowana, 
skorzystali z innych form zachęty do 
czytelnictwa dostępnych w kąciku dla 
malucha. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się też prywatne książki czy-
telników, pozostawione po to, aby ktoś 
jeszcze do nich zajrzał. 

Szczególne podziękowania nale-
żą się Paniom Alinie Dobrowolskiej 
i Jadwidze Raś za wykazanie się nie-
zwykłą cierpliwością i opanowa-
niem w czasie tej „inwazji” młodych 
czytelników.

►

Wraz z początkiem roku szkol-
nego biblioteka rozpoczęła 
działania promujące czytelnic-

two, biorąc udział w ogólnopolskiej akcji 
„Narodowe Czytanie”. Lekturą tegorocznej, 
jubileuszowej odsłony była „Moralność 
pani Dulskiej” G. Zapolskiej. Uczniowie 
w czasie tradycyjnego czytania z podzia-
łem na role, wcielając się w postacie dra-
matu, przybliżyli styl życia polskiego 
mieszczaństwa przełomu XIX i XX wieku.
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Włączeni w szeregi 
uczniów

Rozpoczęcie nauki w szkole jest niewątpliwie dużym 
przeżyciem dla każdego dziecka oraz jego rodziców. 
Pierwszoklasiści poznają nowych kolegów, nauczy-

cieli, uczniowskie prawa i obowiązki, uczą się trudnej 
sztuki pisania i czytania. Każdy z nich stara się jak najle-
piej sprostać tym niełatwym zadaniom. Chce, w zupełnie 
nowym otoczeniu, znaleźć swoje miejsce. Sprzyja temu 
akt przyjęcia pierwszaków do szkolnej rodziny poprzez 
ślubowanie i pasowanie na pełnoprawnego ucznia. 
W Szkole Podstawowej w Brzostku uroczystość ta miała 
miejsce 14 października, w święto Komisji Edukacji Naro-
dowej – patrona szkoły.

Po wzorowo zaśpiewanym hymnie narodowym dzieci 
z klas pierwszych złożyły uroczyste ślubowanie na sztan-
dar szkoły, przyrzekając być dobrymi Polakami, sumien-
nie wykonywać wszystkie obowiązki, a swoim zachowa-
niem dawać powody do radości rodzicom i nauczycielom. 
Zwieńczeniem uroczystości był akt pasowania na ucznia 
szkoły. Dokonała tego Dyrektor Małgorzata Salacha 
dużym, zielonym ołówkiem, który „przeżył” już niejedną 
taką uroczystość.

Na pamiątkę tak ważnego wydarzenia Wicedyrektor 
Aleksandra Kobak-Hunia wręczyła dzieciom kolorowe 
dyplomy. Oczywiście przyszedł też czas na wspólne zdję-
cia, a w pięknie udekorowanych klasach czekał słodki 
poczęstunek i niespodzianka dla każdego już pełnopraw-
nego ucznia. „Pierwszak” – jak dumnie to brzmi!

Wychowawcy klas pierwszych

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku
Klasa I a – wych. Ewa Foryś
1. Baryłecka Zuzanna
2. Bilkowska Roksana
3. Błoński Kamil
4. Dachowska Wiktoria
5. Dobosz Hanna
6. Dziurdzik Paweł

7. Gabor Antoni
8. Gilarska Zuzanna
9. Jaworowski Kamil
10. Klucznik Adrian
11. Knapik Julia
12. Kolbusz Maja

13. Kula Kamil
14. Mroczek Lena
15. Myśliwiec Szymon
16. Podlasek Zuzanna 
17. Ryndak Maja
18. Siedlęczka Zuzanna

19. Sienkowski Kacper
20. Siwek Amelia
21. Szweda Dominik
22. Zięba Lena
23. Żurowski Hubert

►

Literacką jesień zainaugurowało „Gło-
śne Czytanie” strof jesiennych. W nowej 
aranżacji biblioteki, otuleni ciepłym ple-
dem, z kubkiem aromatycznej herbaty, 
słuchaliśmy z zachwytem interpretacji 
wierszy polskich autorów w wykonaniu 
uczniów. 

Literackie spotkania dostarczyły zebra-
nym niezapomnianych wrażeń. Wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że dobra książka to 
doskonały pomysł na miłe spędzanie dłu-
gich, jesiennych wieczorów. 

• fot. Wiesław Płaziak
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Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku
Klasa I b – wych. Grażyna Maziarz
1. Gleń Fabian
2. Głowa Maksymilian
3. Gonet Magdalena
4. Gonet Aleksandra
5. Kolbusz Oliwia

6. Kosowska Maja
7. Kula Filip
8. Łępa Aleksandra
9. Łukowicz Filip
10. Nawracaj Milena

11. Piątek Lena
12. Piątek Viviana
13. Pieniądz Anna
14. Podgórska Oliwia
15. Szarek Monika

16. Szarek Oskar
17. Szymkowicz Anita
18. Trojan Aurelia
19. Warzecha Jakub
20. Wójcik Ewa

Klasa I a

Klasa I b
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Jak to drzewiej 
bywało, czyli z wizytą 
w powstającej 
osadzie słowiańskiej

Piękna październikowa pogoda skłoniła uczniów 
Szkoły Podstawowej w Siedliskach- Bogusz, klas 
III, IV i VI oraz ich wychowawców, do odwiedzin 

tworzącej się słowiańskiej osady, zlokalizowanej sto-
sunkowo blisko szkoły – nad zalewem w Strzegocicach. 
Osada jest w trakcie budowy pierwszej małej Osady 
Słowiańskiej. Następnie budowany będzie wielki gród 
słowiański, który kiedy powstanie zgodnie z planami, 
będzie prawdopodobnie największym tego typu obiek-
tem na świecie.

Po przyjeździe, na miejscu uczestnicy zostali przy-
witani, a następnie oprowadzeni po osadzie przez oso-
by noszące dawne słowiańskie imiona oraz ubrane tak, 
jak dawniej ubierali się nasi przodkowie.

Uczniowie wysłuchali opowieści o życiu naszych 
przodków - Słowian. Dowiedzieli się, jak wyglądało 
życie codzienne i praca ludzi 1000 lat temu. Zaprezento-
wane zostało im uzbrojenie, jakim posługiwali się śre-
dniowieczni wojowie (można było też takie „ubranko” 
przymierzyć oraz pomachać toporem lub mieczem).

Ale uczniowie nie tylko słuchali i zwiedzali. Pra-
cowali przy wyrobie glinianych naczyń pod okiem 
doświadczonego garncarza. Uczyli się od podstaw tego 
rzemiosła. Następnie otrzymali glinę i z niej wykonali 
swój pierwszy w życiu garnuszek prostymi metodami, 
jakimi posługiwali się nasi słowiańscy przodkowie. 
Wykonane w ten sposób pamiątki mogli zabrać ze sobą 
do domu (niestety, nie wszystkie dojechały w jednym 
kawałku). 

Kolejną atrakcją było pieczenie podpłomyków. Pod-
czas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, co jedli 
Słowianie 1000 lat temu, jak zdobywali żywność i co 
dominowało w ich diecie. W ramach zajęć każdy wyko-
nał swój własny podpłomyk - musiał cia-
sto wyrobić, uformować, a następnie po 
upieczeniu – skonsumować z dodatkiem 
pysznych konfitur i miodu.

Jednak najwięcej radości i emo-
cji sprawiło strzelanie z łuku. Kolejka 
strzelających nie miała końca, a dziew-
częta w celności wcale nie ustępowały 
chłopcom.

Czas upłynął bardzo szybko, nawet 
się nie obejrzano, a już trzeba było koń-
czyć wizytę u gościnnych Słowian.

Warto odwiedzić osadę i przeżyć cie-
kawą lekcję historii, historii, którą moż-
na nie tylko usłyszeć, ale też dotknąć. 

RW
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XI Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia 
w Kamienicy Górnej

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się od 2011 
roku. Dzień ten ma na celu zachęcić wszystkich do 
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, 

którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mno-
żenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popi-
sać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przy-
padków mnożenia. W tym dniu ludzie z całego świata uświadamiają innym, 
iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym, udo-
wadniają, że można uczyć się jej z przyjemnością, a jej znajomość owocuje.

1 października uczniowie klasy III w Szkole Podstawowej im. Grzegorza 
Piramowicza w Kamienicy Górnej, pod czujnym okiem swojej wychowaw-
czyni, wzięli udział w obchodach tego święta. Podczas akcji przyświecało 

im hasło: „Młodsi spraw-
dzają czy starsi tablicz-
kę mnożenia znają”. 
Uczniowie stali się egza-
minatorami i zaopatrzeni 
w losy przepytywali star-
szych kolegów, nauczy-
cieli, pracowników szkoły 
oraz pana dyrektora. Taka 
zamiana ról okazała się 
bardziej stresująca dla… 
dorosłych. Dzieci nato-
miast były bardzo zmoty-
wowane pełnieniem waż-
nej funkcji egzaminatora 

Koordynator akcji Mariola Zielak

i sprawiło im to wiele radości. W Szkole 
Podstawowej w Kamienicy Górnej wszy-
scy z wyróżnieniem zdali egzamin ze 
znajomości tabliczki mnożenia i otrzy-
mali symboliczną legitymację „Eksperta 
Tabliczki Mnożenia”. Obchody XI Świato-
wego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły 
w uczniach wiele pozytywnych emocji, 
a w tej całej powadze związanej ze znajo-
mością tabliczki mnożenia towarzyszyło 
wszystkim sporo śmiechu i zabawy.

Edukacja matematyczna jest efektyw-
niejsza, gdy łączy się z zabawą. Szko-
ła w Kamienicy Górnej udowodniła, że 
nauka przez zabawę to przede wszystkim 
duża przyjemność i angażowanie emocji, 
które jest kluczem do sukcesu i sprawia, 
że uczniowie uczą się szybciej. Musimy 
pamiętać, że matematyka towarzyszy nam 
przez całe życie. Wszędzie otaczają nas 
liczby, musimy umieć sobie z nimi radzić, 
dlatego warto znać tabliczkę mnożenia. 
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Powiedz, 
jak zrozumieć 
świat…

„Nie żałować słów” to drugi sin-
giel zespołu damianKA zapowiadający 
debiutancką płytę. Piosenka w wersji 
akustycznej pojawiła się na kanale YouTube wiosną 
2020 r., jednak jej forma nieco różni się od tej, którą usły-
szeliśmy 27 września, a ostateczny kształt jest wynikiem 
współpracy z producentem Bartłomiejem Skibą, który 
wraz z Agatą Kudrą i Krzysztofem Tyburowskim dzieli 
rolę kompozytora. 

Piosenka opowiada o osobie zagubionej, przytłoczo-
nej codziennością, która nie do końca rozumie i akcep-
tuje mechanizmy świata – szuka w nim sensu. Można 
zaryzykować twierdzenie, że podmiot liryczny zwraca 
się bezpośrednio do ŻYCIA. Mimo niepewności losu żyje 
w nim nadzieja na lepsze jutro - pragnie odnaleźć upra-
gnione szczęście. Tekst napisał Krzysztof Tyburowski. 

Scenariusz do teledysku został opracowany przez 
Agatę Kudrę oraz Marcina Brudnego. Zobaczyć w nim 
można zmagania bohaterki, która będąc uosobieniem 
podmiotu lirycznego - szuka szczęścia. Okazuje się, że 
aby dotrzeć do upragnionego celu, nierzadko trzeba 
przejść przez pasmo niepowodzeń. Próby poradzenia 
sobie z danym problemem przedstawione są czasem 
w sposób zabawny i trochę przerysowany, co pozba-
wia teledysk przesadnego patosu i rozszerza wachlarz 
interpretacji. Ważny element stanowią tutaj drzwi, które 
niczym portal ujawniają się przed bohaterką, zachęcając 
do wkroczenia w coraz to nowsze sytuacje. Tylko od niej 
zależy, czy zdecyduje się iść dalej, czy zostanie w danym 

miejscu. Za zdjęcia oraz montaż teledysku odpowiedzial-
ne jest Aris Studio. 

Więcej na: 
FB: https://www.facebook.com/damianKAmusic 
YouTube: https://www.youtube.com/damianka

Redakcja
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„PRZESTRZEŃ” to hasło III edycji konkursu 
fotograficznego „W OBIEKTYWIE” zorganizo-
wanego przez Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku. Zgłoszenia do konkursu można 
było przesyłać przez cały sierpień i wrzesień. 

Finalnie nadesłano do nas w dwóch katego-
riach wiekowych: młodzież (13-17 lat) oraz doro-
śli (18+), w sumie 33 zdjęcia. Każda z prac według 
pomysłu Autora wyróżniała się inwencją twórczą 
i różnorodnością ujęcia tytułowej tematyki. Człon-
kowie komisji konkursowej, w składzie: Anna 
Rozwadowska, Stanisław Cholewiak oraz Szy-
mon Rogaczewski, mieli nie lada wyzwanie. 
Wspólnie poszukiwali nie tylko ładnych kadrów, 
ale przede wszystkim takich, które potrafiły uka-
zać przestrzeń. Zwracali uwagę na każdy szczegół, 
który ich zdaniem, dodatkowo podnosił atrak-
cyjność nadesłanych prac. Po pierwszej selekcji 
skupiono się na niekonwencjonalnym podejściu 
Autorów, na technice zrobienia zdjęcia, a przede 
wszystkim na przekazie płynącym ze zdjęcia. 
Ostatecznie zwycięzcami wg naszych foto-eksper-
tów zostali: Antoni Jurkiewicz (kategoria I) oraz 
Martyna Samborska (kategoria II). 

Przez tydzień trwało również dodatkowe gło-
sowanie internetowe w naszych mediach społecz-
nościowych, w których to Użytkownicy Facebooka 
poprzez kliknięcie „KCIUK W GÓRĘ” lub „SER-
DUCHO” pod wybranym zdjęciem oddawali głos. 
Zwycięzcami „Facebookowiczów” są: Zuzanna 
Szukała (kategoria I) oraz Martyna Samborska 
(kategoria II). 

Mamy nadzieję, że udział w konkursie przyspo-
rzył jego uczestnikom wiele satysfakcji i emocji. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, a lau-
reatom gratulujemy!

Miłośników fotografii oczywiście zapraszamy 
do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkur-
su fotograficznego „W OBIEKTYWIE” organizo-
wanego przez Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku!

Wszystkie prace, które wzięły udział w kon-
kursie są dostępne na stronie internetowej: https://
www.facebook.com/CKiCz.Brzostek 

Prace nagrodzone w konkursie:
Kategoria I (młodzież 13-17 lat):
I miejsce – Antoni Jurkiewicz „Drzewo we mgle”
II miejsce – Karolina Nowicka „Most 

w Gogołowie”
III miejsce – Vittoria Condito „Pole maków”

Kategoria II (dorośli 18+)
I miejsce – Martyna Samborska „Okno na 

wszechświat”
II miejsce – Anna Rydz „Tatrzański szlak”
III miejsce – Patrycja Górzan „Błękitna 

przestrzeń”
Wyróżnienie:
Wiktoria Bednarz „Zimowy pejzaż” 

WYNIKI GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO:
Kategoria I: Zuzanna Szukała „Ślad życia” – 

632 głosy
Kategoria II: Martyna Samborska „Autoportret 

z przestworzy” – 305 głosów 

Nina Wodzisz 
CKiCz Brzostek

I miejsce (Kat. I) Antoni Jurkiewicz

II miejsce (Kat. I) Karolina Nowicka
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III miejsce (Kat. I) Vittoria Condito
I miejsce w głosowaniu internetowym (Kat. II) Martyna Samborska

I miejsce w głosowaniu internetowym (Kat. I) Zuzanna 
Szukała

I miejsce (Kat. II) Martyna Samborska

II miejsce (Kat. II) Anna Rydz

III miejsce (Kat. II) Patrycja Górzan

Wyróżnienie (Kat. II) Wiktoria Bednarz
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Caroline Stoessinger – Wiek 
Mądrości
Lekcje życia ocalonej z Zagłady Alice Herz-Sommer

Do przeczytania 
tej książki o tak 
wielce obiecu-

jącym tytule zachęciła 
m n i e  c i e k a w o ś ć 

poznania biografii osoby, która dzięki swej pasji 
muzycznej, nie tylko że ocalała z Holokaustu, ale 
przeżyła aż 110 lat w pełnej aktywności życiowej. 
Wiek Mądrości to inspirująca opowieść mówiąca 
o sile charakteru, ogromnych pokładach optymi-
zmu i woli życia mimo licznych przeciwności.

Alice Herz-Sommer wychowała się w Pradze 
w zamożnej żydowskiej rodzinie, gdzie zdobyła 
solidne wykształcenie muzyczne. W jej rodzin-
nym domu bywali Franz Kafka, Zygmunt Freud 
i wielu innych sławnych intelektualistów. Kiedy 
wybuchła II wojna światowa i Czechosłowacja 
znalazła się pod okupacją hitlerowską, Alice była 
już mężatką i miała kilkuletniego synka. Jako że 
jej rodzina nie chciała uciekać do Palestyny, więc 
wkrótce ze względu na swe pochodzenie została 
deportowana do obozu koncentracyjnego w Tere-
zinie. Mąż Alice zaraz został rozdzielony od swej 
rodziny i wywieziony, najpierw do Auschwitz, 
potem do Dachau, gdzie zmarł na tyfus. Ona zaś 
wraz z synem, którego cudem udało się jej zatrzy-
mać przy sobie, zostali w Terezinie i przeżyli 
właśnie dzięki muzycznym koncertom prezento-
wanym wraz z innymi muzykami dla Niemców. 
Pianistka była nawet mocno tym zdziwiona, że 
naziści mimo swego okrucieństwa byli tak wrażli-
wi na piękno muzyki – nie mogła tego zrozumieć, 
gdyż dla niej muzyka była rajem i przesłaniem 
dobroci. Hitlerowcy często opowiadali Alice, że 
w swych rodzinnych domach słuchali muzyki, 
a teraz dzięki niej mogli w tych obozowych 
surowych warunkach też tego doświadczać, za 
co jej szczerze dziękowali, mimo że była Żydów-
ką. Istotnie był to fakt zadziwiający, gdyż Niem-
cy nie pozwalali muzykom nawet grać utworów 
sławnego Mendelsona, ponieważ był Żydem. 
Niesamowity talent muzyczny i pasja wielokrot-
nie ratowały bohaterkę z różnych opresji podczas 
pobytu w obozie koncentracyjnym. Wraz z inny-
mi muzykami dała tam 150 koncertów. Przeżyła 
obóz i po zakończeniu wojny wraz z synem wró-
ciła do Pragi. Wkrótce syn przekonał matkę, żeby 
wyjechali do Jerozolimy, gdyż w Pradze nie mie-
li już rodziny. Udali się tam i oboje podjęli pracę 
w konserwatorium muzycznym. Alice ponadto 
prywatnie nauczała gry na pianinie w swoim cia-
snym mieszkaniu, które cały czas było otwarte 

dla licznych przyjaciół i znajomych. Zaś kiedy 
syn muzyk - wiolonczelista ożenił się i zamieszkał 
w Londynie, Alice, by być blisko niego, również 
tam się przeprowadziła, gdzie zamieszkała do 
końca swych dni. W tym czasie musiała zmierzyć 
się z przedwczesną śmiercią syna. Jednak dzięki 
swemu życiowemu optymizmowi i mocnemu cha-
rakterowi przeżyła grubo ponad wiek, cały czas 
zachowując aktywność – sama dawała koncerty; 
wykształciła wielu sławnych muzyków; niemal 
całe życie się uczyła, ciągle ćwicząc na fortepia-
nie. Wielce imponującym jest fakt, że w wieku 104 
lat ukończyła Uniwersytet III Wieku, studiując 
filozofię i psychologię. 

Należy wspomnieć, że „Wiek mądrości” nie jest 
książką typowo biograficzną lecz zbiorem wspo-
mnień, rozmów z bohaterką oraz jej przyjaciółmi, 
licznych wywiadów i nagrań. Autorka, Caroline 
Stossinger, jest pianistką, wykładowczynią oraz 
założycielką i dyrektorem The Mozart Academy of 
New York oraz scenarzystką filmów dokumental-
nych TV. Kiedy osobiście spotkała się z bohater-
ką u schyłku jej żywota, wiele z nią rozmawiała. 
W ten sposób poznawała jej upodobania i „pomy-
sły na życie”. Fakt, że autorka jest z wykształcenia 
pianistką, spowodował, że rozdziały w jej opo-
wieści mają tytuły muzyczne (preludium, interlu-
dium). Myślę, że omawiana pozycja wydawnicza 
jest skarbnicą informacji na temat tej niezwykłej 
długowiecznej postaci. Twórczyni poprzez licz-
ne dokumenty (wywiady, rozmowy, wspomnie-
nia) przytacza nawet ulubione powiedzonka Ali-
ce np. „Wszędzie można odnaleźć dobro, tylko 
trzeba umieć szukać” i różne ciekawostki z jej 
prywatnego życia. Zaś dawne uczennice, boha-
terki, dziś sławne pianistki, wspominają ją jako 
osobę mającą ogromne poczucie humoru i empa-
tii, zawsze uśmiechniętą, niezwykle aktywną 
i pełną życiowego optymizmu, która mimo upły-
wu lat nigdy nie poddała się zgorzknieniu. Postać 
naprawdę godna naśladowania.

Kiedy czytamy tę książkę uświadamiamy 
sobie, że pasje i zamiłowania ubogacają nasze 
istnienie, czynią je znośniejszym w razie różnych 
przeciwności. Zaś pogoda ducha i liczne kontak-
ty międzyludzkie mają zapewne olbrzymi wpływ 
na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Kto wie, 
może w tym tkwi tajemnica długowieczności? 
W każdym razie lekcje tak długiego życia Alice 
Herz-Sommer na pewno tego dowodzą. I o tym 
warto przeczytać.
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Jodi Picoult „Księga 
dwóch dróg”

Dawn Edelstein zna się 
na śmierci jak mało kto. Jest 
doulą od umierania, która 
pomaga ludziom oswoić się 
z tym, co nieuniknione i upo-
rządkować długo odkładane 
sprawy. Przed laty postawiła 
swoje życie do góry noga-
mi: porzuciła pasję, karie-
rę i miłość, aby w obliczu 
rodzinnej tragedii rozpocząć 
wszystko od nowa. Ale przy-
chodzi dzień, kiedy znowu 
staje na rozdrożu i sama 
musi zmierzyć się własną 
śmiertelnością, podjąć decy-
zje, które mogą zaważyć 
na jej dalszych losach. Co 
ciekawe – w momencie gra-
nicznym Dawn nie myśli 
wcale o mężu, ale o dawnej 
miłości. Zszokowana własną 
postawą postanawia wrócić 
do Egiptu, by kontynuować 
przerwane badania nad 
Księgą Dwóch Dróg – naj-
starszym na świecie prze-
wodnikiem po zaświatach.

Czy całe nasze życie 
zależy od podejmowanych 
przez nas decyzji, czy też 
nieuchronnie rządzi nami 
przeznaczenie? Czy doko-
nując takich, a nie innych 
wyborów, jesteśmy w stanie 
wpłynąć na nasz los? A może 
jest on jednak zapisany 
w gwiazdach?

Artur Baniewicz 
„Wołyński Gambit 
(Śledztwo w czasach 
zbrodni)”

Kielecczyzna. Gru-
dzień 1942 roku. Lwow-
ski ekspolicjant Paweł 
Bujnicki szuka kobie-
ty, która zniknęła bez 
śladu. To Żydówka, 
Chaja Welcman. Oku-
panci dbają, by zminima-
lizować szanse na przeży-
cie takich jak ona. Ponure 
odkrycie, którego dokona 
Bujnicki, uświadomi mu, 
że w wojennej zawierusze 
nie można ufać nikomu.

Wołyń. Rok 1943. 
Paweł wraca w rodzin-
ne strony, gdzie Polacy 
przestają się czuć bez-
piecznie. On sam prze-
kona się o tym, jeszcze 
zanim wysiądzie z pocią-
gu. Na miejscu czeka go 
nietypowa propozycja 
niemieckiego oficera. 
Bujnicki niejedno prze-
żył i wiele widział. Tym 
razem jednak przyjdzie 
mu prowadzić potrójne 
dochodzenie. Będzie szu-
kał kobiety, dóbr zagra-
bionych przez Trzecią 
Rzeszę i mordercy jedne-
go z członków polskiej 
samoobrony. Wszystko to 
w piekle wołyńskiej rzezi.

Tara Lynn Masih „Tak 
naprawdę mam na 
imię Hanna”

Hanna Śliwka jest u progu 
czternastych urodzin, kiedy nie-
miecka armia przekracza granicę 
okupowanej przez Sowietów Ukra-
iny. Za nią wkracza Gestapo, mają-
ce jasno określony cel – „uwolnić 
od Żydów” sztetl, w którym miesz-
ka dziewczyna. Przed nastaniem 
niemieckiej okupacji Hanna wraz 
z młodszym rodzeństwem spę-
dzała czas na zgłębianiu sekretów 
rodzinnej wsi Kwasowa, podziwia-
niu rysunków przystojnego Leona 
Stadnicka i pomocy sąsiadom 
w farbowaniu ozdobnych pisanek. 
Teraz jednak, razem z Leonem 
i rodziną, muszą uciekać ze sztetla. 
Znajdują schronienie w mrocznych 
jaskiniach pod falującymi łąkami, 
gdzie podobno zamieszkują złe 
duchy. Podczas gdy na powierzch-
ni z rąk nazistów giną ludzie, oni 
walczą pod ziemią z chorobami 
i głodem. Kiedy ojciec Hanny zni-
ka, to właśnie na nią spada zada-
nie jego odnalezienia i odpowie-
dzialność za utrzymanie rodziny 
i przyjaciół przy życiu.

„Tak naprawdę mam na imię 
Hanna” to powieść, w której woj-
na widziana jest oczyma dziecka. 
Skierowana zarówno dla starsze-
go, jak i młodszego czytelnika, 
sławi podtrzymywanie rodzin-
nych więzi, piękno pomocnej dłoni 
i nieustępliwość ludzkiego ducha 
nawet w najtrudniejszych czasach.
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Humor zeszytów szkolnych, to popularna szpalta tygodnika 
„Przekrój”, szpalta z legendarnych jego czasów. Trafiało tam spo-
ro uczniowskich potknięć, wychwytywanych przez nauczycieli. 
Były to zdania z wypracowań domowych, sprawdzianów klaso-
wych, a nawet maturalnych egzaminów.
Przysposobienie do życia w rodzinie
- Samouk to taki, za którego lekcji nie odrabiają rodzice.
- Będąc w klasie drugiej szkoły podstawowej, starsza siostra wy-
chodzi za mąż.
- Wychodząc za mąż, była kobietą.
- Poznałem tatę przebranego za Mikołaja, bo się jąkał.
- Wujek miał takie szczęście w miłości, że został kawalerem.
- Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod wąsem.
- Najbardziej dokucza mi to, że mieszkamy na kupie.
- Na żniwa pojadę do wuja, by mu pomóc w rżnięciu.
- Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz, aby piorun strze-
lił w niego, a nie w dom.
- Moja babcia jest straszna nudystka.
- Zginął pies bokser z krótko przyciętym ogonem, do którego były 
mocno przywiązane dzieci i babcia.
- Staś był zdolny do wszystkiego, nawet do nauki.
- Pytanie zawisło mu na wargach i wisiało tam dłuższą chwilę.
- Mrówka podczas wycieczki w lecie ugryzła koleżankę.
- Na wystawie kwiatów najbardziej podobała mi się pani, która 
nas oprowadzała.
- Grzyby zamarynowaliśmy razem z ciocią.
- Po zebraniu makulatury sprzedaliśmy ja razem z panią.
- Rozstanie z wychowawczynią odbyło się uroczyście i było bar-
dzo przyjemne.
- O jego życiu dowiedziałam się z nekrologu.

Wiedza o społeczeństwie
- Żołnierze przyszli do wsi, żeby zjeść trochę grochówki i urato-
wać ją od powodzi.
- Praca lekarza jest trudna i niebezpieczna dla pacjenta.
- Najbardziej podoba mi się zawód sekretarki, bo z dyrektorem 
jest czysta robota.
- Praca praczki jest ciężka, bo brudy się trzymają.
- Nowoczesne sposoby gospodarowania, to robić jak najmniej.
- Polska wysyła za granicę: węgiel, artykuły spożywcze, samo-
chody i inne zabytki.
- Męty społeczne to fusy w szklance napoju uczciwej części 
społeczeństwa.
- Odpowiednikiem soch i radła jest dzisiejszy cep i sierp.
- Gdyby Kordian działał w kolektywie, nie zemdlałby pod drzwia-
mi cara.
- Gerwazy zabił majora w czynie społecznym.
- Jednym z zadań MO jest uczestniczenie w wypadkach.
- Bolało mnie serce i w ośrodku zdrowia miałem robione KGB.
- Strażacy śpią w kalesonach i mają tam dzwonki alarmowe.
- Przyjeżdżają jednostki straży pożarnej i potem po zgaszeniu 
straty są milionowe.
- Przed wojną chłop dzielił zapałkę na cztery i też mu wystarczała.
- Wieś była samowystarczalna, bo kobiety dostarczały mleka, 
mięsa i skór.
- Młodzi rolnicy dostarczaliby więcej płodów, ale brakuje im żon.
- Chłopi mają dobrze, bo zjadają swoje jajka.
- Choroby weneryczne to takie, które się leczy, chociaż ich nie ma.
- Dzisiaj w każdym domu jest telewizja, która zaopatruje ludność 
w duchowe potrzeby.
- Trzej królowie nazywali się Kacper, Melchior i Wańkowicz.

Wybrała
Maria Kawalec

Wybrała
Maria Kawalec

Śledzisz Facebooka? 
Nie, Nie Śledzę. To 
poczyTaj…mądre…

: )

- Szczerość to coś dla silnych ludzi. 
Słabi wybierają kłamstwa.
- Wrażliwość sprawia, że widzisz to, 
co niewidoczne, że rozumiesz to, co 
niejasne.
- Zawsze jestem szczęśliwy. Wiesz dla-
czego? Ponieważ od nikogo niczego 
nie oczekuję. Oczekiwania prędzej czy 
później sprawią ból.
- Będziesz stale cierpiał, jeśli będziesz 
reagował emocjonalnie na wszystko, 
co ludzie mówią. Prawdziwa siła za-
wiera się w obserwowaniu wszystkie-
go z boku, ze spokojem i logiką.
- Mądrość jest cechą nabytą, a nie 
wrodzoną. Nienawiści uczą Cię inni. 

Ale patrzeć na świat musisz nauczyć 
się sam.
- Jeżeli masz mieć byle jakie oparcie, 
zdecydowanie oprzyj się o ścianę.
- Gdybym miał to doświadczenie co 
dziś, nie popełniłbym tyle błędów. 
Gdybym wtedy nie popełnił tych błę-
dów, nie miałbym tego doświadcze-
nia, które mam dziś.
- W dzisiejszym świecie nie wolność 
jest problemem. Wolność już jest. Po-
zostało pytanie: Co zrobić z wolno-
ścią? ks. J. Tischner 
- Nie jest wolny człowiek, który nie 
potrafi przyznać się do winy. ks. J. 
Tischner

- Strasznie trudno będzie Panu Bogu 
zbawić człowieka, który nie jest wolny 
i nie jest rozumny. Ten człowiek wciąż 
jeszcze nie jest sobą. Więc co tu można 
zbawiać - skórę i kości. ks. J. Tischner
- Ani katolik, ani Polak, ani nikt inny 
nie mogą mieć w państwie większych 
praw, niż ma człowiek. ks. J. Tischner
- Próżność i duma to rzeczy całkiem 
różne, choć słowa te często są używa-
ne jednoznacznie. Można być dum-
nym, nie będąc przy tym próżnym. 
Duma związana jest z tym, co sami 
o sobie myślimy, próżność zaś tym, co 
chcielibyśmy, żeby inni o nas myśleli. 
J. Austin 

Śmiech To zdrowie! 
To Nie baNał. 
oN Naprawdę leczy.
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

październik 2021

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miejscowość? (str. 43) i zagadki przyrodniczej 
Co to za gatunek? (str. 43) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 26 listopada 2021 r. do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu 
nagród książkowych.
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POZIOMO:
1) Przyrząd wskazujący zmiany wilgotności powie-
trza. 6) Pilot automatyczny. 11) Georg Simon (1787-
1854), fizyk niem., podstawowe prawo przepływu 
prądu elektr. 12) Łaciński dopełniacz. 13) Miłośnik 
baletu. 14) Ogród zoologiczny. 15) Przebaczenie, uła-
skawienie, amnestia, odpuszczenie, odpust. 16) Do-
nato (ok.1444-1514), wybitny wł. architekt i malarz 
renesansowy. 17) Słoik na przetwory 19) Rodzaj 
zapięcia, napa 21) Kopytko sarenki. 25) Opiekun-
ka rzymska. 27) Taniec w takcie parzystym, pocho-
dzący z Anglii. 30) Dział w zakładach odzieżowych, 
w którym kroi się materiały. 32) Bakr (573-634), ojciec 
Aiszy, teść Mahometa. 33) Dowód pisemny dołączany 
do głównego dokumentu. 34) Bliskoznaczność, syno-
nimiczność. 35) Siała go baba. 36) Miasto nad Do-
brzynką 37) Wódz Achajów pod Troją.

PIONOWO:
1) Część Talmudu złożona z opowieści ludowych 
i legend. 2) Zakaźna choroba weneryczna; rzeżączka, tryper, 
wiewiór. 3) Żerdź do suszenia siana, używana gł. w okoli-
cach górskich; rogal. 4) Ciałko krwi (np. leukocyt, erytro-
cyt). 5) Część bielizny pościelowej, pokrycie na poduszkę; 
powłoczka. 6) Kombinacja 2 numerów na loterii. 7) Henryk, 
aktor polski. 8) Przepływa przez Waszyngton. 9) Płytka 
zatoka morska na wybrzeżu Morza Czarnego, odcięta mie-
rzeją. 10) Rower na dwie osoby, mający dwa siodełka i dwa 
urządzenia napędowe. 18) Czerwona rogatywka obszyta 
barankiem zwykle z piórkiem, noszona dawniej. 20) Jądrowa 
lub łańcuchowa. 22) Świąteczne drzewko. 23) Entuzjasta 
kina. 24) Wystająca cześć jakiegoś przedmiotu służąca do 
mocowania, do łączenia z innym. 26) Władca starożytnego 
Egiptu. 28) Grzywacz bądź turkawka. 29) Popularny sprzęt 
zimowy do jazdy po śniegu, zwłaszcza w terenie pagórkowa-
tym. 31) sztuczne ... - zapalane na sylwestra 32) Dojrzałość, 
rozkwit.
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CZyTelnICy PISZą

NAUKA TO POTĘGA

Uchwała podjęta przez Radę Miejską Brzostku o nada-
niu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brzostek 
Prof. Marii Nowakowskiej, pochodzącej z naszego mia-

steczka, jest dla naszej społeczności gminnej wielkim wyda-
rzeniem. Inicjatywa podjęcia tej uchwały RM zasługuje na 
wielkie uznanie dla naszej władzy lokalnej, że rozumie znacze-
nie nauki w rozwoju świata i ludzkości, narodzin nowej cywili-
zacji. To, że z naszego środowiska, z naszej społeczności wyło-
niła się postać, która posiada wybitne osiągnięcia naukowe 
i autorytet w świecie nauki, napawa nas wielką dumą.

Pani Profesor Maria Nowakowska jest osobą skromną 
i „niechętną do tak powszechnego dziś szumu wokół własnej 
osoby”, jak to zaznaczył Burmistrz p. W. Staniszewski w swojej 
mowie laudacyjnej. Pani Profesor powiedziała, że istotne jest 
stworzenie odpowiedniej atmosfery wokół nauki, o zrozumie-
nie, że „nauką nie cieszymy się tylko wtedy, gdy potrzebujemy 
jej rezultatów, że naukę popieramy co do zasady, cieszymy się 
z jej rozwoju, bo ona jest wartością, bo ona nie tylko rozwiązu-
je nasze bezpośrednie problemy, ona buduje naszą tożsamość, 
ona buduje relacje międzyludzkie, ona buduje nasz świat.”

Oto stworzenie w naszym społeczeństwie odpowiedniej 
atmosfery zrozumienia, czym jest nauka i co ona daje człowie-
kowi w urządzaniu świata, będzie trudnym procesem. Proces 
ten będzie wymagał zaniechania złych nawyków i zachowań, 
nabytych przez wieki w systemach ustrojów niewolniczych. 
Przede wszystkim podziałów społecznych na niewolników 
i panów, na chamów i szlachtę, na biednych i bogatych itd. 
Wyzbyć się kłamstwa, obłudy, nienawiści międzyludzkiej, 
wyzysku i oszustwa. Będzie wymagało zmiany w mentalności 
w postawie do spraw życiowych, jaką jest obojętność. Obecna 
rzeczywistość zmusza nas do aktywności, do dzielenia się nią 
z innymi i tym sposobem wzmacniać więzi międzyludzkie.

Pani Profesor powiedziała, że: „jest >> szczęściarą <<, bo 
miała dobry start”. Wychowała się w rodzinie, w której pano-
wała atmosfera zachęty i wsparcia dla rozwoju i wykształce-
nia. Pamiętam tę rodzinę – Zofię i Józefa Nowaków z „Przed-
mieścia”, gdy uczęszczałem do szkoły podstawowej w Brzostku 
w latach 1945-1948, w jednej klasie, z wymienioną przez panią 
Profesor, nauczycielką Teresą Reutt i moim kolegą Włodzimie-
rzem Staniszewskim, ojcem Burmistrza W. Staniszewskiego. 
Razem ukończyliśmy w roku szkolnym 1947/48 ósmą klasę 
szkoły podstawowej. (Taka istniała w Brzostku w tym roku 
szkolnym). Znałem wszystkie koleżanki i kolegów, z którymi 
uzgadniałem wszelkie nasze zamierzenia i przedsięwzięcia, 
pełniąc obowiązki przewodniczącego („wójta”) szkolnego. 
Uczyli nas nauczyciele przedwojenni: Kacper Świtkowski - kie-
rownik szkoły - jego żona Maria Świtkowska – wychowawczy-
ni klasy ósmej – pozostali nauczyciele: Władysława Twardu-
siowa, Anna Wawszczakowa, Maria Wawszczakówna, Helena 
Wnękowa, Stefan Traciłowski i ks. Ludwik Sieradzki – kate-
cheta. Warunki życiowe dzieci i młodzieży były ciężkie i trud-
ne, lecz pęd i zapał do zdobywania wiedzy był wielki.

Nauka wkroczyła pod strzechy. Odrabianie lekcji odbywało 

się wieczorami przy świetle lampy naftowej. Nie było prądu 
elektrycznego. Słuchało się radia kryształkowego. Kraj został 
wyniszczony wojną, gospodarstwa rodzinne trzeba było odbu-
dowywać ze zniszczeń. Młodzież i dzieci opuszczały domy 
rodzinne w poszukiwaniu szkół i zatrudnienia poza swoimi 
rodzinnymi miejscowościami. Tworzyła się nowa inteligencja 
wywodząca się z ludu. Nastąpił awans społeczny ludności 
wiejskiej i biedoty mieszkańców małych miasteczek, jakim 
był Brzostek. Bieda powojenna nie pozwalała wszystkim 
z mojego pokolenia uzyskać ten awans społeczny, w drodze 
wykształcenia.

Średniego wykształcenia nie zdobyłem. W 1949 r. 
skończyłem II klasę Liceum Rolniczego w Kleciach, które 
zostało rozwiązane w tym roku. W 1951 r. po odbyciu jedno-
rocznej zasadniczej służby wojskowej wstąpiłem do szkoły ofi-
cerskiej, bez matury. W drodze awansu wg powiedzenia: „Nie 
matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”.

Po 1956 r. rozpocząłem naukę, by ukończyć maturę, któ-
rą zdałem w 1959 r w liceum wieczorowym przy Liceum im. 
J. Sobieskiego w Krakowie. W 1967 roku ukończyłem studia 
wyższe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – 
Bemowo, mając 36 lat. Dzieci wspierałem w nauce i zostały 
wykształcone.

Nauka jest rzeczą ważną, która jest wartością, która stwa-
rza perspektywy rozwoju, ważna dla miasta i gminy. Dlatego 
sprawy oświaty powinny stanowić priorytet dla władz miasta 
i gminy Brzostek. 

PRZEDSTAWIAMY PRAWDĘ CAŁKOWITĄ

Postaram się odpowiedzieć na artykuł Pani Redaktor 
Zuzanny Rogali pt. „Dywagacje o Jakubie Szeli ciąg dal-
szy”, umieszczony we wrześniowym numerze „Wiado-

mości Brzosteckich”. W artykule tym Pani Rogala przedstawia 
obraz Jakuba Szeli jako okrutnika, mordercy, pijaka, rozpust-
nika… itd. Inwektyw cechujących tę postać można mnożyć bez 
końca. Artykuł jest pełen emocji i potępienia tej postaci. Dalej 
autorka artykułu pisze: „dzisiaj mamy święty obowiązek prze-
kazać młodemu pokoleniu prawdy o tym mordercy”.

Nasz wielki filozof ks. J. Tischner zdefiniował góralską 
prawdę, która brzmi: „prowda, tyż prowda i g…. prowda”. To 
jest cała prawda. Artykuł dotyczy jednego z dawnych miesz-
kańców Ziemi Brzosteckiej, urodzonego we wsi Smarżowa, któ-
ry zapisał się jako największy okrutnik i bezduszny morderca. 
Ale to jest jeden z fragmentów, który jest wyrwany z kontekstu 
całego wydarzenia historycznego, jakim była „Rabacja Gali-
cyjska” czy jak kto woli: „Rzeź Galicyjska” , która miała więk-
szy zasięg, bo obejmowała obszar dzisiejszego województwa 
małopolskiego i podkarpackiego (cyrkuły: tarnowski, gorlicki 
i jasielski). 

Znając historię ludzkości od człowieka „Homo sapiens” 
i pierwszych cywilizacji wiemy, że nastąpiły wielkie podziały 
społeczne pod względem terytorialnym, ekonomicznym, reli-
gijnym, kulturowym itp. Z Biblii (Pisma Świętego) znany jest 
mit o Noem i jego synach: Chama, Sema i Jafeta. Cham zoba-
czył śpiącego ojca – Noego - nagiego, nie okrył go, a dokładnie 
oglądnął. Pozostali synowie Sem i Jafet, gdy dowiedzieli się, 
że ojciec leży nagi, okryli go szatami, nie oglądając go nagie-
go. Ojciec, gdy dowiedział się, że syn Cham postąpił niegodzi-
wie, skazał go na karę i jego pokolenie, że będzie poddanym 

Bolesław Kowalski
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i służył pokoleniom Sema i Jafeta – jako Panom, którzy będą 
mieć nad nim władzę. Tak powstał podział społeczny wg opo-
wieści biblijnych. Rzeczywisty podział nastąpił w czasie wojen 
i podbojów, wędrówek ludów. Ludność podbita stawała się 
warstwą niewolniczą, służącą i pracującą u zwycięzców. Tak 
rozwój świata oparty został na podziale społecznym o charak-
terze niewolniczym.

A jak to wyglądało w naszym kraju – w Polszcze (bo tak 
nazywano w średniowieczu Polskę)? 

Przed powstaniem naszej państwowości ludzie zamieszku-
jący nasz kraj żyli jako wolni uprawiający ziemię (rolnictwo), 
hodowlą, łowiectwem, leśnictwem. Religii nie było, wierzenia 
oparte były w różne bóstwa rodowe, plemienne. Po upadku 
imperium rzymskiego powstawały w Europie państwa, któ-
re zależne były od państwa kościelnego – Watykan. Papież 
namaszczał władców państw, którzy byli prawowitymi wład-
cami. Polska, właściwie Mieszko I z rodu Piast, przyjęła chrzest 
w 966 r.

Okres średniowiecza to nieustanne wojny, które toczone 
były przez rycerstwo. Za zasługi w wojnie rycerze byli wyna-
gradzani, dostając na własność miasta, wsie i tzw. „ZIEMIĘ”. 
Czym wyższa zasługa, tym większy obszar – większa ziemia. 
W ten sposób zrodziła się klasa ziemian zwana szlachtą. 
Obszar całego kraju podzielony został na trzy rodzaje: ziemie 
królewskie, ziemie kościelne i ziemie szlacheckie. 
Chłopi uprawiający ziemię swoim zaprzęgiem (woła-
mi), narzędziami i swoją siłą fizyczną – PAŃSZCZY-
ZNĄ – stali się dzierżawcami tej ziemi u właściciela. 
Za dzierżawę trzeba było odrobić w folwarku – pań-
szczyzna. Powstała rolna produkcja towarowa – tzw. 
folwark. Każdy właściciel Ziemi, wioski posiadał 
swój folwark albo kilka folwarków. Szlachcic właści-
ciel ziemi-wioski był właścicielem chłopów (liczono, 
ile się posiada „DUSZ”). Chłop nie posiadał żadnych 
praw, pan mógł zrobić, co chciał, mógł go bić, sprze-
dać, a nawet zabić, nie ponosząc za to odpowiedzial-
ności. W tych okolicznościach rodziło się pośród 
chłopów niezadowolenie, praca pańszczyźniana była 
zła, rodził się bunt. Państwo rządzone przez szlachtę 
powoli się rozkładało, aż doszło do upadku i do 
rozbiorów przez ościenne mocarstwa: Rosję, Prusy 
i Austro-Węgry (Galicja). Powstania o przywrócenie 
niepodległości państwa polskiego kończyły się 
niepowodzeniami-upadkami, powodowane brakiem 
jedności narodowej.

Chłopi pańszczyźniani nie uważali się Polakami. 
Próba „powstania krakowskiego”, organizowanego 
przez Dembowskiego skończyła się klęską jeszcze 
przed jego rozpoczęciem, Władze austriackie znały 
dobrze, jakie są nastroje wśród chłopów galicyjskich, 
ich wrogi stosunek do swoich panów – szlachciców. 
W celu wyłapania buntowników-powstańców ogło-
szony został dla chłopów tzw. „zielony tydzień”. 
Za oddanie do władz cesarskich – cyrkułów pana – 
szlachcica, władze cesarskie płaciły w walucie. Tak 
rozpoczęły się łapanki. Opornych bito, czym się tylko 
dało. Chłopi nie posiadali broni. Bronią dla nich były 
widły, kosy, piły, pały. Chłopi nie posiadali list, kogo 
mają chwytać, bić, mordować. Bili, mordowali tych, 

od których doznawali krzywdy, czy to był urzędnik, ksiądz czy 
Żyd.

Cała akcja–walka toczyła się pod wpływem alkoholu. 
Propinacja – przymusowy wykup alkoholu produkowanego 
w gorzelniach folwarcznych - przyczyniła się do rozpicia chło-
pów na szeroką skalę. Działało propinacyjne perpetuum mobi-
le: im bardziej chłop rozpity, tym gorzej pracował, im gorzej 
pracował, tym trzeba go było mocniej bić, a im mocniej go bito, 
tym miał poważniejsze powody, by topić troski w wódce. Pro-
pinacja to nie „wypłacanie za pracę polową chłopstwu samo-
goną” - jak pisze pani Rogala – a przymusowe wykupywanie 
alkoholu od pana - właściciela gorzelni. Praca polowa nie była 
opłacana jako najemna, a była odrabiana za dzierżawną zie-
mię – pańszczyzną. Młode pokolenie potrzebuje prawdy, ale 
prawdy całkowitej, a nie wycinkowej dotyczącej jednej osoby, 
ale całości, co powodowało i kształtowało jego osobowość, 
jego postępowanie, wielkiego okrutnika i mordercę. Nie byłby 
Szela, to byłby kto inny i nie mniej bojowy.

Obecna młodzież, młode pokolenie, ma szeroki dostęp do 
wiedzy dzięki internetowi – Wikipedii, nie musimy im wciskać 
do głowy kitu, wzniecać nienawiści, naukę traktować poważ-
nie, bo jaką rolę ma ona spełniać, to nam powiedziała nasza 
rodaczka Honorowa Obywatel Miasta i Gminy Brzostek Pani 
Profesor dr hab. Maria Nowakowska.
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O tym, że kawa jest naprawdę w porządku, 

wiedział już w XVII w. papież Klemens 
VIII, który ogłosił, że kawa nie jest dzie-

łem szatana i można ją pić bez obaw. W obec-
nych czasach codziennie rano miliony osób 
rozpoczyną dzień od tego aromatycznego, czar-
nego napoju. Wielu z nas nie wyobraża sobie 
dnia bez filiżanki małej czarnej. Jednak wbrew 
pozorom to nie Polacy czy Włosi są najwięk-
szymi kawoszami. W tym rankingu wygrywają 
Skandynawowie, gdzie jeden mieszkaniec kon-
sumuje do kilkunastu kilogramów kawy rocz-
nie. Polska plasuje się dużo niżej, gdyż Polak 
spożywa ok. 4 kg na rok. Mimo że kawa jest 
jednym z najczęściej spożywanych płynów 
na świecie zaraz po wodzie, to niestety niepo-
strzegana jest jako coś zdrowego. Pora jednak 
odczarować krzywdzące opinie o kawie i obalić 
kilka mitów. Najczęstsze przekonania są takie, 
że kawa odwadnia i wypłukuje magnez. Wiele 
badań na temat wpływu kawy na zdrowie czło-
wieka nie uwzględniało trybu życia badanych. 
W pracach tych wykazano, że osoby pijące dużo 
kawy paliły dużo papierosów, a ich aktyw-
ność fizyczna była niewielka. Kawa to nie tylko 
kofeina. Zawiera ok. 900 różnych substancji 
w tym olejków eterycznych, witamin, polifenoli 
i antyoksydantów, które w ogromnej mierze 
pozytywnie oddziałują na funkcjono-
wanie naszego organizmu. Bada-
nia z ostatnich kilku lat dowodzą, 
że 2-4 filiżanki kawy dziennie 
(nie kubków i nie szklanek, 
w których łyżeczka aż stoi od 
nadmiaru fusów) zmniejsza 
ryzyko udaru, chorób nowotwo-
rowych jelita grubego, wątroby, 
choroby Alzheimera i Parkinsona. 
Dzięki zawartości antyoksydan-
tów i działaniu przeciwzapalnemu, zwiększa 
wrażliwość na insulinę, przez co oddala ryzyko 
cukrzycy typu II. Zaskakujący jest fakt, że kawa 
w umiarkowanych ilościach nie wypłukuje 
magnezu z organizmu i nie odwadnia, bowiem 
sama zawiera magnez. W filiżance małej czar-
nej mamy ok. 7-8 mg magnezu, jest to niewiele 
w porównaniu z dziennym zapotrzebowaniem 
tego pierwiastka, jednak ten fakt świadczy 
o tym, że kawa nie ma wpływu na niedobory 
magnezu w organizmie. Wiadomo jednak, że co 
za dużo, to nie zdrowo i ważny jest umiar. Kawa 
wypita w bardzo dużych ilościach na raz lub 
spożyta przez osoby, które piją ją sporadycznie, 
może działać moczopędnie, tym samym przy-
czyniać się do wydalania pewnej ilości skład-
ników, w tym magnezu, jednak są to naprawdę 
znikome ilości. Zaskakujący jest fakt, że w pew-
nych grupach etnicznych to właśnie kawa jest 
głównym źródłem magnezu. Dlaczego jedni 

czują mocne pobudzające efekty cały dzień, 
a inni mogą pić ją kilka razy dziennie bez wiel-
kich ekscesów? Odpowiedzialne są za to geny, 
a dokładnie enzymy, które wpływają na szyb-
kość rozkładnia kofeiny. Gdy masz „szybko dzia-
łające” enzymy, wówczas twój organizm szybko 
metabolizuje kofeinę i energetyczne skutki picia 
kawy nie są tak bardzo odczuwalne, jak w przy-
padku „wolnych” enzymów, które bardzo powoli 
rozkładają kofeinę, przez co jej wpływ na orga-
nizm jest mocniejszy i dłuższy. Mimo że kawa 
posiada szereg właściwości prozdrowotnych, 
pamiętajmy o umiarze i o tym, że nie każdemu 
służy, szczególnie tym, których organizm roz-
kłada bardzo wolno kofeinę, w tym przypadku 
kilka filiżanek dziennie może mieć nieprzyjemne 
zdrowotne konsekwencje. Jeśli masz problemy 
z zasypianiem, mała czarna wypita po południu 
nie będzie sprzyjać kolorowym snom. Efekty 
działania kawusi trwają ok. 8 godzin, a skutki 
wypitej około godziny 16.00 mogą trwać nawet 
do północy. Powinny ją ograniczyć m.in. kobiety 
w ciąży, osoby cierpiące na niestrawność, cho-
robę refluksową i nadciśnienie. Picie kawy do 
posiłku nie jest wskazane szczególnie u osób 
mających problemy z anemią czy wegetarian 
i wegan. Kawa, niestety, nie sprzyja wchłania-

niu żelaza, pierwiastka ważnego dla prawi-
dłowego funkcjonowania m.in. układu 

krwionośnego. Nie popijaj lekarstw 
i suplementów kawą. Kawu-
się najlepiej wypić godzinę 
przed lub jedną, dwie godziny 
po posiłku. Jaka jest najlep-
sza? Najlepsza to ta bez dodat-
ków, po prostu mała czarna 

bez cukru i śmietanki. Dodatki 
te nie usuwają jej pozytywnego 

działania, jednak sprawiają, że dłużej 
zalega w żołądku. Takie towarzystwo sprzyja 
nadprogramowym kilogramom. Jeśli lubisz 
kawę z mlekiem, wybierz to 1-2%, jeśli słodzisz, 
dodaj zamiast białego cukru łyżeczkę ksylitolu 
lub erytrytolu. Nie ma znaczenia, czy jest z eks-
presu, mielona czy rozpuszczalna. Obiegowe 
opinie głoszą, że kawa rozpuszczalna to sama 
chemia. Niekoniecznie, jeśli tylko nie pijemy tej 
z saszetek typu 3w1. Rozpuszczalna to też praw-
dziwa kawa, tylko pozyskana różnymi meto-
dami suszenia. Najlepsza z nich to liofilizowana, 
uzyskiwania przez najbardziej zaawansowaną 
technologicznie metodę. Można polemizować 
nad smakiem i aromatem tych rozpuszczalnych, 
ale to już kwestia gustu. Pamiętajmy, że najważ-
niejszy jest umiar, nawet najzdrowszy pokarm 
w nadmiarze może być szkodliwy i 5 kubków 
dziennie z 4 kopiatych łyżeczek kawy, zdrowot-
nych właściwości może już nie mieć. Na zdrowie 
– mała czarna.
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Koło Emerytów

To nazwa potoczna, właściwa to Sto-
warzyszenie Emerytów i Rencistów 
„Razem Raźniej” w Brzostku. Już od 

dłuższego czasu zamierzałam wstąpić do Koła 
Emerytów, bo też zainteresowania z biegiem lat 
zmieniają się i miło jest porozmawiać z rówieśni-
kami o podobnych problemach. Zapisałam się do 
Koła 1 lipca, kiedy to zbierane były propozycje 
interesującej działalności od członków. Spotka-
nia odbywają się co tydzień w budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Brzostku i muszę przy-
znać, że są ciekawe i różnorodne.

We wrześniu uczestniczyłam w spotkaniu 
na temat wartości soków z warzyw liściastych 
i korzeniowych, owoców jagodowych i innych, 
otrzymanych z zastosowaniem wyciskarki wol-
noobrotowej. Członkinie – a szczególnie zarząd 
koła – przyniosły piękne zielone jarzyny i zioła 
z własnych ogrodów oraz różnorodne warzywa 
korzeniowe i owoce. Wyciskarka sprawiła się 
znakomicie i na stołach pojawiły się dzbanki 
z zielonym, zdrowym i pachnącym sokiem – nie 
był to sok klarowny, ale smakował samym zdro-
wiem. A przy tym myśl, że dostarczamy organi-
zmowi takich wspaniałości, już podnosiła naszą 
zdrowotność.

Na początku października odbyła się w tym 
lokalu zabawa taneczna dla emerytów. Z począt-
ku sceptyczna byłam co do tej formy rozrywki – 
tańce dla ludzi w podeszłym wieku – nie wypada, 
starość trzeba przyjmować z godnością, patrzeć 
raczej na koniec niż na początek. Ale ponieważ 
ciekawa jestem wszelkich nowości, postanowi-
łam wziąć udział. Okazało się, że było warto. 
Kapela grała „pod nogę”, wszyscy z ochotą ruszy-
li w tany – przestały boleć kolana, nie skrzypiały 
stawy, znikły zawroty głowy, pojawił się uśmiech 
i błysk w oku. Czyli w sumie coś dla ciała i ducha 
zarazem, przyjemne z pożytecznym. Brak kondy-
cji pozwolił mi dotrwać do połowy biesiady, ale 
stwierdzam, że było warto.

Około połowy października spotkaliśmy się, 
aby zapoznać się z rodzajem ziół i ich zastoso-
waniem. Jak powiedziała prezes koła – „Zioła to 
apteka Pana Boga – regulują organizm”. Przecież 
święcimy na Matki Boskiej Zielnej zioła i kwiaty, 
aby pomagały nam utrzymać zdrowie przez cały 
rok – a potem garściami jemy tabletki, pastylki, 
granulaty, drażetki, krople, syropy itp. Nierzadko 
wychodzi tych specyfików kilkanaście na dobę, 
bo na każde schorzenie po kilka. A w ten sposób 
rujnujemy wątrobę, nerki, żołądek – bo wiadomo, 
że leki na jedno pomagają, a na drugie szkodzą. 
Jeśli jeszcze dołożymy suplementy diety, to kata-
strofa gotowa. Jak powiedziała prowadząca: „Po 
zażyciu antybiotyków organizm wygląda jak pole 
po zastosowaniu Randapu – kompletna pustka”. 
Oczywiście mówię tu o nadmiarze leków, bo sto-
sowanie niektórych jest bezwzględnie konieczne.

Ale wracając do naszego spotkania – prezeska 
przyniosła ponad dwadzieścia różnych ziół prze-

ważnie w postaci suszu, o właściwej barwie i cha-
rakterystycznym zapachu i poprosiła nas o rozpo-
znanie rodzajów oglądanych ziół, spotykanych 
przecież na co dzień w ogrodach, na łąkach czy 
nieużytkach. Okazało się, że rozpoznałam tylko 
dziesięć z nich, a z wiedzą o ich zastosowaniu był 
jeszcze większy kłopot. Prowadząca nazwała naj-
częstsze dolegliwości i wskazała odpowiednie 
zioła. Czy znacie takie zioła, jak: rumianek, 
nagietek, czarny bez, wiązówka błotna, nawłoć, 
aksamitka, jasnota purpurowa, krwawnik, 
jaskółcze ziele, wrotycz, miłorząb, bylica pospoli-
ta, szałwia lekarska, lukrecja, żywokost, pokrzy-
wa, mniszek lekarski, mięta, podagrycznik itp. 
Najbardziej zadziwił mnie korzeń żywokostu – 
wyglądał jak kłębowisko małych węży (dobry na 
choroby stawów).

Aby odpowiednio stosować zioła, trzeba 
mieć ogromną wiedzę na ich temat – ale idzie 
zima, Internet jest dostępny, więc można tę wie-
dzę poszerzyć chociaż o kilka ziół, by z wiosną 
pić napary najpierw z kwiatów podbiału, potem 
z pokrzywy, mniszka, podagrycznika i tak do 
jesieni.

Życzę wszystkim dużo zdrowia. 

G
ro

ch
 z 

ka
pu

st
ą

Janina Słupek

 Serdeczne podziękowania 
za udział w uroczystości 
pogrzeboweji ofiarowane 
intencje Mszy Świętych 
za śp. Mariusza Trojana 

składają
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BIO

NIE WRZUCAMY:

      ziemi i kamieni
      popiołu z węgla kamiennego
      impregnowanego drewna
      kości i odchodów zwierząt
      oleju jadalnego
      płyt wiórowych i pilśniowych

WRZUCAMY:

      odpady warzywne i owocowe
      gałęzie, trawę, liście i kwiaty
      resztki jedzenia (bez mięsa)
      trociny i korę drzew

Sfinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

METALE
i tworzywa sztuczne

NIE WRZUCAMY:

      opakowań po lekach
      zużytych baterii i akumulatorów
      opakowań po farbach, lakierach
      i olejach
      plastikowych zabawek
      części samochodowych
      zużytego sprzętu
      elektronicznego i AGD

WRZUCAMY:

      butelki plastikowe
      nakrętki, kapsle i zakrętki od
      słoików oraz butelek
      plastikowe opakowania,
      torebki, worki foliowe
      puszki po konserwach
      aluminiowe puszki po napojach
      kartony po mleku i sokach

Sfinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

PAPIER

NIE WRZUCAMY:

      odpadów higienicznych
      kartonów po mleku i napojach
      papieru lakierowanego
      i powlekanego folią
      zanieczyszczonego papieru
      papierowych worków po nawozach
      i materiałach budowlanych

WRZUCAMY:

      opakowania z papieru i tektury
      gazety, czasopisma i ulotki
      zeszyty, kartony
      papier biurowy

Sfinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

NIE WRZUCAMY:

      ceramiki, doniczek,
      porcelany
      szkła okularowego,
      żaroodpornego i hartowanego
      zniczy z zawartością wosku
      żarówek, świetlówek
      i reflektorów
      szklanych opakowań po lekach,
      rozpuszczalnikach
      i olejach silnikowych
      luster i szyb okiennych

WRZUCAMY:

      słoiki i butelki
      po żywności i napojach
      szklane opakowania
      po kosmetykach
      *zakrętki i kapsle wrzucamy do metali i tworzyw sztucznych

SZKŁO

Sfinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

NIE WRZUCAMY:

      przeterminowanych leków
      i chemikaliów
      zużytego sprzętu
      elektronicznego i AGD
      zużytych baterii i akumulatorów
      mebli i innych odpadów
      wielkogabarytowych
      odpadów budowlanych
      i rozbiórkowych
      zużytych opon

WRZUCAMY:

      to, czego nie można wrzucić
      do pozostałych pojemników
      i co nie jest odpadem
      niebezpiecznym

ZMIESZANE

Sfinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

!

Segregowanie śmieci, kompostownik
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Burmistrz Brzostku ogłasza  
rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bukowej –  

stanowiącej własność Gminy Brzostek
Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w trybie przetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 zabudowanej, położonej w Bukowej, stanowiącej 
własność Gminy Brzostek ogłaszam:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze rokowań następująca nieruchomość: 
działka oznaczona numerem ewidencyjnym 127 zabudowana budynkiem usługowym z zapleczem magazynowym oraz budynkiem 
gospodarczym, o powierzchni 0,17 ha (1700 m2), położona w Bukowej, objęta KW Nr RZ1D/00059593/8 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszka-
niowej i zagrodowej przy drodze krajowej nr 73 w odległości około 4 km od Brzostku. Teren uzbrojony w sieć elektryczną i gazową. 
Dobry dostęp do obiektów handlowo-usługowych. Dojazd z drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno - Jasło. 
Działka nr 127 o pow. 0,17 ha ( o użytkach Bi - 0,17 ha) położona w Bukowej nie jest objęta planem zagospodarowania Gminy 
Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego 
Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku ww działka to teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
Działka zabudowana jest budynkiem nieczynnej szkoły, który obecnie może być użytkowany jako obiekt usługowy. Obiekt jed-
nokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym o foremnym kształcie zabudowy. Budynek o powierzchni 
zabudowy 292,77 m2, kubaturze 1712,71 m3, powierzchni użytkowej 379,93 m2 piwnica o wysokości 2,20 m o pow. 21,03 m2, parter 
o wysokości 3,10 m - o pow. 231,84 m2, poddasze o wysokości 2,30 m - o pow. 127,06 m2.
Budynek w średnim stanie technicznym, ściany i posadzki silnie zawilgocone, popękane. Instalacje do remontu kapitalnego. Brak 
ogrzewania parteru. Fundamenty żelbetowe, ceglane, ściany z cegły ceramicznej i pustaka betonowego na zaprawie cementowo- 
wapiennej, na poddaszu z płyt gipsowo-kartonowych, strop nad piwnicą ceglany, nad parterem żelbetonowy, na poddaszu drewnia-
ny, dach z drewnianą konstrukcją pokryty blachą ocynkowaną, tynki wapienno-cementowe i płytki ceramiczne, posadzki pokryte 
wykładziną PCV, płytkami ceramicznymi, w poddaszu parkiet i panele podłogowe, stolarka drewniana, okna PCV, instalacja elek-
tryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, elewacja z tynku cementowo-wapiennego. 

Lp. Nr działki 
położenie Pow. Nr KW Przeznaczenie 

Opis nieruchomości
Cena wywoław-
cza nieruchomo-

ści brutto (zł)
Zaliczka (zł)

1.
127 

Bukowa
0,17 ha

(1700 m2)
RZ1D/ 

00059593/8

zabudowana budynkiem jednokon-
dygnacyjnym, częściowo podpiw-

niczonym z poddaszem użytkowym 
oraz budynkiem gospodarczym

180 134,00 18 100,00

ROKOWANIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU, UL.RYNEK 1; 39-230 BRZOSTEK W DNIU 
18 LISTOPADA 2021 ROKU O GODZ. 1030 W SALI KONFERENCYJNEJ. 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest: 
• wniesienie zaliczki w kwocie 18100,00 zł w formie pieniądza przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 

32 8589 0006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby 
w dniu 15 LISTOPADA 2021 r. zaliczka znajdowała się na rachunku bankowym urzędu. 

• złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach (załącznik nr 1) 
• oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Brzostek w związku z przeprowa-

dzeniem rokowań na sprzedaż nieruchomości ( załącznik nr 2) 

Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzostku, 
ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 127 położonej w Bukowej” najpóźniej na 3 dni przed 
wyznaczonym terminem rokowań, czyli do dnia 15 listopada 2021 r.

Uczestnik rokowań winien przed otwarciem rokowań przedłożyć komisji dowód tożsamości, jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do dzia-
łania na każdym etapie rokowań.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zaliczana jest na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym 
uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Jeżeli uczestnik, który wygrał rokowania uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia 
umowy - określonym przez organizatora rokowań w zawiadomieniu, wpłacona przez niego zaliczka nie podlega zwrotowi. 
Wygrywający rokowania pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe. O terminie zawarcia umowy notarialnej na-
bywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzaniem 
rokowań do Burmistrza Brzostku.
Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia granic na 
gruncie, koszty pokrywa kupujący. 
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na 
stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/
I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 położonej w Bukowej 
wyznaczony na dzień 25.03.2021r. na godz. 1030 zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak wpłaty wadium. 
II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 położonej w Bukowej 
wyznaczony na dzień 02.07.2021r. na godz. 1030 zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak wpłaty wadium. 

Brzostek, dnia 08.10.2021r.



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

42 nr 10/2021

Burmistrz Brzostku ogłasza  
rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzejowej – 

stanowiącej własność Gminy Brzostek
Działając na podstawie Uchwały Nr XI/126/2019 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości zabudowanej, położonej w Gorzejowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek – Burmistrz Brzostku ogłasza: z za-
sobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w formie rokowań działka oznaczona numerem 
ewidencyjnym 160/2 o pow. 0,2759 ha (2759 m2) położona w Gorzejowej, zabudowana budynkiem byłej szkoły, objęta Księgą 
Wieczystą Nr RZ1D/00059598/3, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna 
od obciążeń.
Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przy drodze powiatowej. Obiekty użyteczności 
w promieniu 200 m. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową i gazową. Teren płaski przylega do drogi powiatowej. 
Obiekt „starej szkoły”. Wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Użytki działki 160/2 o pow. 0,2759 ha: Bi-0,2555 ha, Bz-0,0204 
ha. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 
roku w/w działka to teren oznaczony symbolem 1U. Obszary zabudowy usług publicznych i komercyjnych z zabudową miesz-
kaniową, drobnej produkcji i wytwórczości. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, obiekty zaplecza socjalnego, technicznego 
i magazynowego. Dane techniczne budynku: Obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 283,29 m2, 
kubaturze 2000,96 m3, powierzchni użytkowej 437,44 m2, w tym piwnica o pow. 11,43 m2 i wysokości 1,90 m, parter o pow. 
218,36 m2 i wysokości 3,80 m, piętro o pow. 207,65 m2 i wysokości 2,66 m. Dane konstrukcyjno–materiałowe: Fundamenty 
żelbetowe, ceglane, ściany z pustaka żelbetonowego i cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, strop w piwniczce 
ceglany, nad parterem żelbetonowy a nad piętrem deski, dach z drewnianą konstrukcją, pokryty blachą ocynkowaną, posadzki 
pokryte parkietem, płytkami ceramicznymi, a w piwnicy brak, stolarka drewniana, instalacja elektryczna, gazowa, wodociągo-
wa, kanalizacyjna i centralne ogrzewanie, brak elewacji. Budynek w trakcie rozbudowy. Obiekt został wybudowany około 1920 
r., i w późniejszych latach rozbudowany. Inwestycja nie została zakończona i poziom piętra to stan surowy zamknięty. Stolarka 
w budynku do wymiany w 100%, przegrody zewnętrzne do ocieplenia. Instalacje w budynku, posadzki i tynki wyłącznie na po-
ziomie parteru. 

Lp. Nr działki 
położenie Pow. Nr KW Przeznaczenie w planie 

Opis nieruchomości
Cena wywoławcza 

nieruchomości 
brutto (zł)

Zaliczka (zł)

1. 160/2 
Gorzejowa

0,2759 ha 
(2759 m2) RZ1D/ 00059598/3

brak planu zabudowana bu-
dynkiem dwukondygnacyj-

nym, podpiwniczonym
321 638,00 32 200,00

ROKOWANIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU, UL. RYNEK 1; 39-230 BRZOSTEK 
W DNIU 18 LISTOPADA 2021 ROKU O GODZ. 1130 W SALI KONFERENCYJNEJ 
Warunkiem udziału w rokowaniach jest: 

• wniesienie zaliczki w kwocie 32 200,00 zł w formie pieniądza przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 
32 8589 0006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, 
aby w dniu 15 LISTOPADA 2021 r. zaliczka znajdowała się na rachunku bankowym urzędu. 

• złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach (załacznik nr 1) 
• oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Brzostek w związku z przepro-

wadzeniem rokowań na sprzedaż nieruchomości ( załącznik nr 2) 

Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. 
Rynek 1; 39-230 Brzostek z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 160/2 położonej w Gorzejowej” najpóźniej na 3 dni 
przed wyznaczonym terminem rokowań, czyli do dnia 15 listopada 2021 r.
Uczestnik rokowań winien przed otwarciem rokowań przedłożyć komisji dowód tożsamości, jeżeli uczestnik jest reprezentowa-
ny przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do 
działania na każdym etapie rokowań.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał, zaliczana jest na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozosta-
łym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Jeżeli uczestnik, który wygrał rokowania uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie za-
warcia umowy - określonym przez organizatora rokowań w zawiadomieniu, wpłacona przez niego zaliczka nie podlega zwrotowi. 
Wygrywający rokowania pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe. O terminie zawarcia umowy notarialnej 
nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadza-
niem rokowań do Burmistrza Brzostku.
Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia granic 
na gruncie, koszty pokrywa kupujący. 
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz 
na stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/
I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 160/2 położonej w Go-
rzejowej wyznaczony na dzień 25.03.2021r. na godz. 1100 zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak wpłaty wadium. 
II Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 160/2 położonej 
w Gorzejowej wyznaczony na dzień 02.07.2021 r. na godz. 1100 zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak wpłaty 
wadium. 

Brzostek, dnia 08.10.2021r.
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nr 10/2021 43Powieść „Ścierwo” to hiphopowy kryminał
 z osiedlowymi porachunkami i brudną miłością, 

rozgrywający się na tle beztroskiej atmosfery
 małego miasteczka na Podkarpaciu.

Debiutancka powieść przygodowa Jarka Sterkowicza do kupienia w:
- Księgarnia, Rynek 23 Brzostek

- Sklep Sztos, ul. Kościuszki 27 Jasło
- Wysyłkowo: www.scierwo.com

Fragment powieści pt. „Ścierwo”
rozdział 20 – KILLER ON THE ROAD

Majer czekał przyczajony w cieniu 
zniszczonego straganu na targowisku. 
W niedzielę między stoiskami hulał 
tylko wiatr wzniecający obłoki kurzo-
piasku. Co kilka minut ciszę przery-
wało brzęczenie zagubionego owada, 
który równie szybko, jak się pojawiał, 
uciekał na okoliczne pola. Pod wytar-
tymi mokasynami stygło kilka kiepów. 
Staszek pomyślał, że sprawa musi być 
poważniejsza niż ostatnie odkrycie, 
kto nabazgrał graffiti na szkole.
– Witam oczy i uszy Kołaczyc – zaczął.
Informator kolejny raz rozejrzał się 
przezornie, czy nikt ich nie obserwuje.
– Tym razem sprawa jest delikatna, 
dużo danych...
– Majer, kurwa, to nie działa jak na fil-
mach. Mów, co masz! 
Staszek wyczuł, że Majer znowu chce 
pieniądze za informację. Uznał, że 
wejdzie w jego grę, ale na swoich zasa-
dach. Wyciągnął paczkę papierosów 
i poczęstował. Odpalili. Majer z uzna-
niem popatrzył na markowe marlboro.
– Wczoraj była impreza – kontynu-
ował. – Gówniarze ze śmietanki towa-
rzyskiej, córka od doktorowej i…
– Majer, chłopie, do rzeczy. Wiem, kto 
tam był. Moi bratankowie.
– Ano właśnie. A dzieciak od Sobec-
kich tak wyjechał cienkim przed 

dwudziestą trzecią, że pół wioski obu-
dził. O szóstej jeszcze auta nie było, 
a o dziesiątej pojawiło się u niego 
dwóch takich spod ciemnej gwiazdy.
– Bliźniaki od Matusiaka. Tak, mamy 
ich na oku…
– No! – Majer aż podskoczył podeks-
cytowany. Ledwo utrzymał na dolnej 
wardze szluga przyklejonego na niko-
tynowej ślinie. – Na kartce są numery 
auta, nigdy ich tu nie widziałem. A ten 
młody Sobecki coś nawywijał, bo mor-
dę miał okrutnie pokiereszowaną.
To będzie gruba sprawa, czuję to.
– Majer, oj, Majer… Wy to lubicie 
robić z igły widły. My to już dawno 
monitorujemy.
– Marcin załatwił od tego z Tarnowa.
– Sławcia? Co dokładnie? – Staszek 
wyraźnie zaciekawiony zmienił ton 
i nastawienie.
Teraz Majer gestykulował papierosem, 
jakby był dyrygentem.
– Nie słyszałem dokładnie, bo tam 
przez te tuje to z dobrych pięć metra 
jest, ale że kuzyn coś załatwił i ma 
załatwić jeszcze.
– Nic więcej?
– A bo na filmach to tak jest, że ten gli-
na teraz się odwdzięcza...
Chytry uśmiech przebijał przez poma-
rańczowe zęby. Teraz papieros trzymał 
w eleganckim, dżentelmeńskim stylu, 
z filterkiem od wewnętrznej strony 
dłoni, między palcami wskazującym

a środkowym.
– Majer, kurwa, Gośkę dalej lejesz? 
Mam poprosić chłopaków o uzupeł-
nienie niebieskiej karty? – zagroził 
Staszek, jednocześnie wyjmując dwu-
dziestozłotowy banknot i wręczając go 
informatorowi.
– Szefie, ja? Raz się zdarzyło… – Wid-
mo spędzenia choćby jednej nocy 
w areszcie bez tatry mocnej okazało 
się najlepszą dyscypliną.
– Ten z Tarnowa, Sławek, mówił, że za 
trzydzieści to kupił. Jakiś towar. Coś 
śmierdzącego. I będzie tego dużo. To 
wszystko, szefie.
– Jakby coś, dzwoń! Nie gadaj z nikim!
– Słuchaj, patrz, milcz. – Podczas 
wymawiania tych słów Majer skiepo-
wał szluga, a następnie zasalutował.
Staszek wsiadł do auta. Znowu wyjął 
papierosa i zapalił. Wypuścił chmurę 
dymu przez okno. Zapiął pasy i odpalił 
auto. Spojrzał w tylne lusterko. Majer 
zniknął. Rozejrzał się po targowisku, 
ale facet przepadł jak kamień w wodę.
Skierował się w stronę domu Pawła 
Sobeckiego. To, co mówił Majer, było 
dopełnieniem układanki, którą były 
policjant projektował w głowie. Miał 
już wszystkie elementy. Podsumował, 
że pierwotny plan będzie wymagał 
głębokiej modyfikacji, ale to nawet 
dobrze się składało.
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39-230 Brzostek
ul. Szkotnia 23

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

Zagadki 
fotograficzne 
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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

UWAGA!
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nade-
słany, redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być 
sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie materiałów niezamawianych 
nie jest równoznaczne z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane 
w gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-
cania materiałów oraz do korekty w zakresie poprawności językowej. Ze 
względu na druk w kolorze materiały graficzne na szerokość strony A4 
powinny posiadać min. 3 mm margines i obowiązkowo 3 mm na spad ze 
wszystkich boków.

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ
Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Redaguje zespół: Urszula Kobak (red. nacz.), Paweł Batycki, Marta Król, 
Maria Kawalec, Magdalena Kawalec, Elżbieta Michalik, Zuzanna Rogala, 
Jacek Samborski (red. techn.), Ewa Szukała, Katarzyna Wojdyła (layout), Daniel Wój-
cik, Justyna Zegarowska
Skład zamknięto: 18 pażdziernika 2021 r.
Druk: Drukarnia PRINTGRAPH w Brzesku 
Nakład: 700 egz.
Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39–230 Brzostek; tel: 14 683 03 15 
E-mail: wiadomosci@brzostek.pl
Strona internetowa: www.wiadomoscibrzosteckie.pl
Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek 
Nr: 49 85890006 0080 0210 2062 0001
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CENNIK REKLAM I OGŁOSZEń
Od 2021 r. wszystkie numery „Wiadomości Brzosteckich” 
wydawane będą w kolorze.

Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 26 listopada 2021 r. 
na adres wiadomosci@brzostek.pl

!

RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Buławnik mieczolistny
Fotograficzna zagadka geograficzna: Jaworzno (Park Gródek, 
tzw. Polskie Malediwy)
Hasło krzyżówki: Wieczerza skromna daje spokojne w nocy 
spanie.
Nagrodę książkową wylosowali: Jadwiga Białas z Nawsia Brzo-
steckiego (krzyżówka), Marcin Pietrzycki z Brzostku (zagadka 
geograficzna), Anna Trychta z Nawsia Brzosteckiego (zagadka 
przyrodnicza).
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Osoby, które wylosowały nagrody książkowe za rozwią-
zanie zagadek i krzyżówki, proszone są o odbiór 
nagród w ciągu 30 dni od ukazania się informacji 
o nagrodzonych.



Wilcze Ranczo



Robisz zdjęcia? Pochwal się nimi. 
Prześlij je wraz z imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania 
na adres: wiadomosci@brzostek.pl. Przesłanie tych danych oznacza 
zgodę na ich publikację w „Wiadomościach Brzosteckich” w podpisie 
pod zdjęciem.Fotokącik

Janusz Podgórski z Kleci Dominika Zięba z Woli Brzosteckiej

Iwona Budynek ze Skierniewic

Joanna Płaziak z Brzostku

Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego

Andrzej Stasiowski z Januszkowic


