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Szanuj przeszłość, 
przyszłość oddaj Bogu 

Uczciwie pracuj 
na rodzinnym progu

Pismo Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej,
Rady Miejskiej oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
www.wiadomoscibrzosteckie.pl
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Szczegółowe informacje w referacie MKiOŚ 
w Urzędzie Miejskim w Brzostku

Otoczenie ma 
znaczenie!

Uwaga wszyscy 
Mieszkańcy!!! 

19 marca 2022 roku 
sprzątamy całą gminę!!!

Od dwóch lat zabie-
ramy się za skuteczne 
uporządkowanie całej 
gminy. W poprzednich 
latach dw uk rot nie 
takiej akcji przeszko-
dziła pandemia, cho-
ciaż niektórzy mimo 
wszystko działali. Tym 
jednak razem nieodwo-
łalnie takie sprzątanie 
przeprowadzimy. To 
będzie skoordynowana 
akcja, w której wezmą 
udział wszyscy. Uprząt-
niemy nie tylko własne 
posesje, ale też weźmie-
my się za te miejsca, od 
których teraz ze wsty-
dem odwracamy oczy. 
Hasło akcji: 
Otoczenie 
ma znaczenie!

Poprosiłem już soł-
tysów o koordynację 
prac porządkowych na 
terenie poszczególnych 
wiosek. Do pomocy 
w działaniach zgłosi-
li się już nasi straża-
cy. O wspólny udział 
w akcji poproszę też 
szkoły, a Zakład Gospo-
d a rk i  Komu na l nej 
dostosuje swoją pracę 
do naszych działań. 
Jestem przekonany, że 
zaangażujecie się także 
i Państwo we wspól-
ne działania. Zróbmy 
wszystko, żeby wkoło 
nas otoczenie było miłe 
i abyśmy się czuli w nim 
komfortowo. Gdyby 
pogoda zawiodła, to 
przeniesiemy akcję na 
kolejną sobotę.  

Burmistrz
Wojciech
Staniszewski
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►

Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski

Burmistrz Brzostku informuje

Masz ciekawe lub nietypowe hobby? Interesujesz się modą, kosmetologią, możesz poradzić, jak dbać o urodę? Rysu-
jesz karykatury lub coś równie oryginalnego? A może znasz jakieś pasjonujące historie o gminie bądź jej miesz-
kańcach? Podziel się z nami! Najlepsze teksty zostaną opublikowane w naszej lokalnej gazecie. Zapraszamy Was, 

drodzy Mieszkańcy, do współtworzenia „Wiadomości Brzosteckich”!
Redakcja

1. Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Sku-
rowej – Gmina Brzostek otrzymała ponad 1,7 mln 
zł dofinansowania na I etap rozbudowy drogi 
gminnej Przeczyca-Skurowa w km od 1+968 – 
2+682. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził 
ostateczne listy wniosków objętych dofinanso-
waniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Inwestycja, której wartość opiewa na przeszło 
3,5 mln zł, rozpocznie się w drugiej połowie 
roku, a zakończy w czerwcu 2023 r. Jej główny 
cel to dostosowanie drogi na odcinku 714 m (ok. 
200 m przed Domem Ludowym w Skurowej aż 
za skrzyżowanie z drogą „do promu”) do para-
metrów technicznych klasy D, tj. poszerzenie 
jezdni do 5 metrów, przebudowa skrzyżowań 
i zjazdów, wykonanie odwodnienia, odcinkowa 
budowa chodników (w okolicy domu ludowe-
go). Ponadto w ramach prac na całym odcinku 

powstanie oświetlenie LED (łącznie 20 lamp).

2. GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na 
opracowanie koncepcji programowej dla obwod-
nicy Brzostku i Kołaczyc. Więcej na temat inwe-
stycji na stronie 6.

3. Na ostatniej sesji Rada Miejska w Brzostku 
podjęła uchwałę o przeznaczeniu 29300 zł na 
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opracowanie dokumentacji projektowej dla pię-
ciu zadań:
•  Budowa placu zabaw w Siedliskach-Bogusz,
•  Budowa placu zabaw w Kamienicy Dolnej,
•  Budowa boiska rekreacyjnego do gry w piłkę 

plażową w Przeczycy,
•  Przygotowanie terenów rekreacyjnych na 

tzw. „Betlejówce” w Brzostku,

•  Budowa altany dla odwiedzających cmentarz 
wojenny w Zawadce Brzosteckiej.

Wszystkie powyższe zadania zostaną przedło-
żone do dofinansowania w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania 
„Liwocz”. W przypadku uzyskania dofinanso-
wania inwestycje te będą wykonywane w przy-
szłym roku.

4. Rozstrzygnięto przetarg na bieżące utrzymanie 
dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzch-
niach żwirowych i bitumicznych. Wykonawcą 
realizującym usługi związane z dostawą kru-
szyw będzie FTU Jan Dziedzic z Bukowej.
Niestety, z przyczyn formalnych przetarg na 
remonty częściowe masą mineralno-asfaltową 
musiał zostać unieważniony. W najbliższym 

czasie zostanie ogłoszony ponownie.
Niebawem poznamy oferty na bieżące utrzyma-
nie dróg i rowów przy drogach gminnych i we-
wnętrznych. Postępowanie cenowe zostało już 
ogłoszone, a jego rozstrzygnięcie przewidziane 
jest na koniec lutego br.

5. Znamy oferty cenowe wykonawców chętnych 
do wykonania przebudowy Domu Ludowego 
w Siedliskach-Bogusz. W kolejnym już – czwar-
tym postępowaniu przetargowym (poprzednie 
trzy nie przyniosły rozstrzygnięcia) wpłynęło 
5 ofert, z czego najkorzystniejsza opiewa na kwo-
tę 584 591 zł. Miejmy nadzieję, że tym razem doj-
dzie do podpisania umowy i prace w końcu będą 
mogły się rozpocząć. 

6. Zwracam się z prośbą zwłaszcza do użytkowni-
ków quadów, żeby w okresie wiosennym, kiedy 
drogi są mokre i łatwe do rozjeżdżania, używali 
pojazdów w sposób ostrożny, rozważnie korzy-
stając z dróg żwirowych i klińcowych. Każdy re-
mont zniszczonych dróg to nie tylko koszt finan-
sowy, lecz również długi czas oczekiwania na 
wykonanie prac naprawczych. Proszę o poważne 
potraktowanie tej prośby i poszanowanie dla na-
szej wspólnej własności. 

Z prac 
Rady Miejskiej
Opracowała E.Sz.

16 lutego 2022 br. Rada Miej-
ska w Brzostku obradowała 
na XLI sesji. Obradom prze-

wodniczył pan Marcin Sas, Przewodni-
czący Rady. Realizując przyjęty porzą-
dek obrad, Rada Miejska wprowadziła 
zmiany do uchwały budżetowej na 2022 
rok. Planowane dochody budżetu gminy 
zwiększono o kwotę 890.816 zł. Zwiększe-
nie dochodów nastąpiło z tytułu wpływu 
zwrotu podatku Vat naliczonego od fak-
tur zapłaconych w 2021 r. za budowę sieci 
wodociągowej w Bukowej i Kleciach oraz 

projektów na budowę sieci wodocią-
gowej w gminie w łącznej kwocie 
302.766 zł, a także refundacji w kwocie 
573.905  zł z tytułu rozliczenia części 
Projektu z RPO WP na lata 2014-2020 
pod nazwą „Budowa sieci wodocią-
gowej w miejscowości Bukowa oraz 
części miejscowości Klecie” oraz 
zwrotu podatku Vat naliczonego od 
faktur zapłaconych w 2021 r. za pro-
jekty na budowę kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Brzostek ul. Sło-
neczna i Południowa oraz przysiółek 
„Bukowa – Góry” w kwocie 14.145 zł. 
Planowane wydatki budżetu gminy 
zwiększono o kwotę 1.772.339  zł, 
w związku z wprowadzeniem do 
budżetu 2022 roku tak zwanych „wol-
nych środków” powstałych jako 
nadwyżka środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wyni-
kających z rozliczeń kredytów i poży-
czek z lat ubiegłych w kwocie 65.709 zł 
oraz „przychody z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bie-
żącym budżetu, wynikających z  roz-
liczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych w kwocie 815.814  zł, 
jak również w związku z wprowadze-
niem dodatkowych dochodów w kwo-
cie 890.816 zł. Zwiększenia dotyczyły 
między innymi wydatków majątko-
wych na drogach gminnych o kwotę 
502.320  zł, wydatków majątkowych 
w dziale gospodarka gruntami nieru-
chomościami o kwotę 99.300 zł z prze-
znaczeniem na finansowanie zadania 
„termomodernizacja domu ludowego 
w Gorzejowej” w kwocie 70.000 zł oraz 
opracowanie projektu na zadanie pod ►
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nazwą „Budowa i przebudowa ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej infrastruk-
tury związanej z turystyką, rekreacją 
lub kulturą na terenie Gminy Brzo-
stek” w kwocie 29.000 zł. Konsekwen-
cją wprowadzonych zmian w budżecie 
gminy na 2022 rok była zmiana przy-
jętych wartości w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Brzostek na 
lata 2022–2030. W dalszej części obrad 
Rada Miejska w Brzostku postano-
wiła odmówić uwzględnienia złożonej 
petycji wzywającej do podjęcia uchwał 
zakazujących stosowania maseczek 
ochronnych, stosowania kwarantann 
i izolacji medycznej oraz stosowania 
szczepionek mRNA, ponieważ żądanie 

objęte petycją wykracza poza zakres 
spraw określonych w ustawie o samo-
rządzie gminnym. Kolejna uchwała 
dotyczyła przekazania wniosku w spra-
wie wykonania nawierzchni bitumicz-
nej na drodze gminnej w Grudnej 
Dolnej do rozpatrzenia według wła-
ściwości przez Burmistrza Brzostku. 
Przyjęta zmiana do Statutu Miejsko
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Brzostku dotyczyła uzupełnia-
nia zadań z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii, natomiast jednostce orga-
nizacyjnej „Centrum Usług Wspól-
nych w Brzostku” powierzono zada-
nie w brzmieniu: „Centrum prowadzi 
ewidencje majątku, księgowość oraz 

rachunkowość ochotniczych straży 
pożarnych działających na terenie 
Gminy Brzostek”. Rada wyraziła zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości 
położonej w Grudnej Dolnej z przezna-
czeniem pod lokalizację infrastruktury 
rekreacyjnej.

W geście solidarności z Ukrainą 
Radni Rady Miejskiej w Brzostku jedno-
głośnie przyjęli Stanowisko w sprawie 
wyrażenia solidarności i wsparcia dla 
niepodległej Ukrainy oraz mieszkań-
ców i samorządów naszych gromad 
partnerskich w Baturynie i Pliszkach.

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

Stanowisko Rady 
Miejskiej w sprawie 
Ukrainy

Podczas sesji 16 lutego 2022 roku Rada Miejska 
w Brzostku przyjęła stanowisko, w którym wyraża 
wsparcie dla niepodległości i integralności Ukrainy 

wobec zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Radni 

wyrazili w niej niepokój o nasze gromady partnerskie 
w Baturynie i Pliszkach, które położone są w obszarze 
możliwych działań wojennych. Stanowisko to spotkało się 
z natychmiastową reakcją naszych partnerów. Podziękowa-
nia za wsparcie i pamięć otrzymaliśmy od głowy gromady 
Pliszki pani Mariny Virko oraz zastępcy głowy gromady 
Baturyn pana Aleksandra Kozłowskiego. Podziękowanie 
otrzymałem też od Volodymyra Boyko, dyrektora Centrum 
Podnoszenia Kwalifikacji w Czernihowie, który w słowach 
wdzięczności szczególnie zwrócił uwagę na fakt, że była to 
decyzja jednomyślna i ponad jakimikolwiek podziałami. 
Poniżej treść stanowiska:

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Projekt budowy 
wałów cofkowych

14 lutego 2022 r. w Centrum Kultury i Czytel-
nictwa odbyło się spotkanie robocze w spra-
wie budowy wałów cofkowych na potokach 

Gogołówka, Słony i Dębrna w związku z rozbudową 
drogi krajowej nr 73 wraz z obwodnicami. W spotkaniu 
wzięli udział m.in.: Joanna Sowa - Naczelnik Wydziału 
Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oddział Rzeszów, Andrzej Polakiewicz – 
Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Pol-
skie, Michał Bielak – kierownik Wydziału Koordynacji 
Ochrony przed Powodzią i Suszą w Regionalnym Zarzą-
dzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Tomasz Rajpold – 
Prezes Hydrobim Sp. z o.o. w Krakowie, Adam Kostrząb 
– Zastępca Burmistrza Brzostku.

Celem spotkania – podsumowuje Burmistrz Adam 
Kostrząb – było omówienie przebiegu sytuacyjnego oraz 
ustalenie wspólnego stanowiska w sprawie problemów, 
które pojawiły się przy pracach związanych z modelowa-
niem hydraulicznym wałów cofkowych projektowanych 
przez firmę HYDROBIM. Ustalenie założeń, w szczegól-
ności klasy wałów oraz trasy ich przebiegu jest kluczo-
we na tym etapie inwestycji. W pierwszej połowie marca 
GDDKiA przewiduje podpisanie umowy na wykonanie 
Koncepcji Programowej dla obwodnicy Brzostku i Koła-
czyc. Wykonawca KP - firma MPRB, zadeklarowała opra-
cowanie dokumentacji za kwotę 6.986.400 zł w terminie 
15 miesięcy. Opracowanie będzie obejmować pełne rozpo-
znanie geologiczne i monitoring osuwiskowy oraz dopre-
cyzuje przyjęte rozwiązania projektowe m.in. szczegóło-
we rozwiązania skrzyżowań, obiektów inżynierskich oraz 
sposób zabezpieczenia posadowienia nasypu drogowego. 
Ponadto KP uściśli zakres rzeczowy i finansowy inwesty-
cji dla jej realizacji w systemie Projektuj i Buduj. Przyszły 
wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany 
do opracowania projektu budowlanego i  zrealizowania 
obwodnicy.

Warto było przysłuchać się, z jakim profesjonalizmem 
uczestnicy spotkania podchodzili do sprawy. Żaden 
kamyczek, żaden najmniejszy ciek wodny czy ukształto-
wanie terenu nie umknęły ich uwadze. Specjaliści przyj-
rzeli się wszystkiemu z dociekliwością, przedyskutowali 
różne możliwości rozwiązania pojawiających się proble-
mów, co daje pewność, że po wybudowaniu obwodnicy 
wraz z wałami chroniącymi przed zalewaniem przez 
Wisłokę i lokalne potoki posesje położone w ich pobli-
żu nie będą podtapiane. Takie inwestycje pochłaniają 
mnóstwo czasu, ale warto zaczekać, aby mieszkańcy 
Brzostku, Kleci i Bukowej wreszcie odetchnęli od niezli-
czonych tirów pędzących drogą krajową nr 73. 

U. K.
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Król internetu

Jak jusz pewnie wicie, niedowno obcho-
dzilimy Dziej Języka Łojczystego. 
A tu sie wieś niesie, że nosz Bur-

misz Wojtek Staniszeski zostoł królem internetu, co 
sie nijak mo do kultywacji naszy gwary, z który sie 
wywodzi język łojczysty. Cza go sprawdzić, czy jesz-
cze umi godać gwarom, czy już jes taki światowy, że 
nie pamiento, skąd płochodzi.

No, Burmiszczu, podobnoście zostali królem internetu. 
Prowda to? Na czym to poligo to królowanie?

A to sie tak rozgodali w Łobserwatorze, ale prowdzi-
wie jo to dużo w internecie pisze. Jak jes co wożnego albo 
takiego, co ludzi, wiem, że interesuje, to pisze. To jes woż-
ne, żeby ludzie cały czos wiedziały, co sie w gminie dzieje. 
Płaco mi za to, to im wszysko pisze, co robie, a król to tako 
przesada w godaniu. 

To Burmisz mo tak czas tak sie wgapiać w tego Fejsbu-
ka? Co z tego mo? A co ludzie z tego majo?

Mom. Musze mieć, bo ludzie mogo sie zwiedzieć, co ►

Ćwiczą chłopaki, 
ćwiczą

Do Pekinu się nie załapali, ale 
zawzięcie ćwiczą. Jak nic chcą 
zawojować następną olimpiadę. 

Ta zajadłość w twarzach, ta wola walki! Naj-
lepszy dla nich – tor bobslejowy. Ekstremalny 
pęd i widowiskowe wywrotki! Byle do mety! 
Staniszewski twardo dzierży ster. Kostrząb 
z Sasem balansują. Tyłów pilnuje Wójcik. Kie-
runek obrany, prędkość wzrasta – 100 km/h, 
110, 120, 130, 140… Staniszewski coraz bardziej 
drapieżny. Diabliki w spojrzeniu Kostrząba. 
Sasowi aż twarz rozlewa się od tego pędu. 
A Wójcik jak to Wójcik. Kocha ryzyko. Jesz-
cze parę wiraży… I… Z górki na pazurki… Na 
łeb, na szyję! Jazda bez trzymanki. Po ban-
dzie! Z drogi, bo rozjadą! Czterech na jednym 
wózku. To jest na saniach. Na wózku się nie 
da po lodzie. Prawie jak czterech pancernych, 
ale bez psa. Pancerni to oni są… Jaki czas? 
Wygrają?

A tak w ogóle to gdzie jest ten tor? Na 
„Betlejówce”? 

U. Kobak

Urszula Kobak

• rys. Anna Ochotnicka
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jes w gminie, ale mogo tyż dużo spraw 
załatwić i nie cza przychodzić do gmi-
ny. Na co łazić, jak jo im napisze wszy-
sko. Jeszcze i pogodać czasami pod 
wpisami mojimi mogo. Piszo czy im sie 
to podobo, co robie, czy sie nie widzi. 
Ot, tako robota.

To jakżeście som, Burmiszczu, tacy 
internetowi, to aż strach oblatuje, że 
teroz wszysko bedzie wirtualne. Po-
klikocie se i bedzie jakosi nowo dro-
ga, ino że naprowde to ji nie bedzie?

No tak bedzie. Taki świat idzie. Ni 
ma co temu dawać kontry. No jesce tak 
nie jes, żeby od klikanio droga była zro-
biono, ale możno sie zwiedzieć, dzie 
rozdajo programy i dzie jes finansowa-
nie takich rzecy. Kłoscomb wtedy pisze 
wniosek i dostajemy piniondze. Smy-
śnie wtedy wyglondom, bom radosny, 
a jak sie łysy śmieje, to jak książyc se 
wyglondo.

A co pierw mocie zamiar robić? 
Na teroz to drogi, wodociągi 

i kanalizacje. Na to my dostali nojwię-
cy piniendzy z Polskiego Ładu, aż 15 
milionów i to z górkom. No to chcemy 
wodociągować gmine i to tam na pół-
nocy, bo tam jes nojgorzy. Łod Zowadki 
przez Gorzejowo, a potem Smorżowo 
i Głobikówke, a dali Grudne do Siedlisk 
bedzie taki pierściej i łod niego pójdzie 
kawołek na Bonczołke i Kamienice. 
Poza 20 milionów nom całe to wycho-
dzi, ale cza to robić, bo ludziom tego 
cza. Teroz z wodom licho, to cza temu 
zaradzić. Bedemy tysz chcieli z kana-
lizacjom troche porobić, no ale musze-
my łod budowy łoczyszczalni zaczonć. 
Bedziemy jo robic albo na końcu Prze-
czyce albo w Kamienicy, a puszczać jo 
chcemy łod Woli przez Nowsie, kawo-
łek Brzostku i na Zowadke, a do tego 
Skurowo, Przeczyce i Kamienice Dolno. 
Łoprócz tego drogi. Na teroz my sie już 
zwiedzieli, że bedzie droga bes Skuro-
wo, to dobrze, bo tam ciasno i ludziom 
cza. Bedzie jeszcze przy ty drodze świa-
tło takie lydowe, tak ze i na łodpust sie 
bedzie rychtyk jechało. Łopróc tego to 
końcemy do wakacji droge na stadion 
bes Kamieniec w Brzostku, bedzie ład-
no i funkcjonalno. I ludzie bedo mogli 
sie gimnastykować tam koło stadionu 
(nie ino same chłopy, ale i baby tysz), 
a te ludzie, co tam miszkajo, bedo mogli 
chodnikiem chodzic do samiuśkiego 

miasta. Cekomy teroz jesce na taki pro-
jekt, co go burmisz Kłoscomb napisoł 
na takie krótkie srojdki, coby tam dać 
asfalt i żeby ludziska nie garłowali. 
Momy takich kawołków a tak poza śter-
dziści kilometów. Pasowałoby to zro-
bić, bo czasami ludziska straśnie mnie 
masakrujo ło te drogi. Stare to jesce nie 
tak jak te młode ludzie, te młode naj-
gorse. Nawet żem im już godoł, że gmi-
na nie do rady wszyskiemu i ze to sie 
tak komu tylko zdaje jakie to proste, ale 
nie do rady tyle kilometrów łoblecieć 
asfaltem tak z miejsca. Ale łoni i tak łod 
razu w internet zdjencia i bedo telewi-
zje wołać. Stale ino godajo, że to „łobo-
wionzek gminy”. Ale jak im godom, ze 
każdy mo łobozionzek mieć łodstojnik 
scelny na gówna koło chołpy, to jusz 
tego nie pamientajo. Ale co zrobić, no 
takie som młode teroz. 

Ludzie choj co godajo, ale tyż goda-
jo, że ze Zowadki Brzostek chcecie 
zrobić…

Jo nie chce, ino godom, że łon się 
som zrobi. Teroz jak bedzie Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Pszescenne-
go, to jak ludzie chołpy postawio, to za 
niedugo nikto nie będzie wiedzioł, dzie 
sie końcy Brzostek, a zacyno Zowadka. 
Bedziecie widzieli. 

Ale o powiatowym gosciejcu, najdu-
gszym w Brzostku, toście zapomnie-
li. Ło Słoneczno mi chodzi. Chodnik 
mioł być i dali go ni ma. Tam jakiesi 
gorsze ludzie miszkajo czy co? Dopi-
ro jak kogosi rozmamro, to sie za to 
weźniecie?

Jo nie zapomnioł. Zapomnioł 
powiat. Jo godoł i godom: „Bedzie 
powiat robił to i gmina do piniondze”. 
Ino na łoba chodniki, i na Nowsiu i na 
Słonecny po takim samym kawołku! 
Już godołem staroście, co jak rozmamro 
kogo, to będzie dopiero lament. Ale łon 
mi godo, że na Nowsiu gorzy. Ale pono 
starosta łobiecoł Wójcicokowi, temu łod 
elektryka, co to do powiatu łon jeździ, 
że bedzie ten chodnik. No to jak łobie-
coł, to powinien być, ino ten starosta to 
łon jusz tak choj co łobiecywoł…

Wielko trudność Wom, Burmiszczu, 
sprawiało godanie gwarom? Według 
Wos gware cza zachowywać czy lepi 
jo wyplenić na ament? 

Nie, nie sprawia żadnego problemu. 

Zresztą w domu z mamą rozmawiamy 
gwarą. Co ciekawe, jak sięgam pamię-
cią, w domu rodzinnym zawsze mówi-
liśmy gwarą, ale poza nim już spora-
dycznie. No, chyba że rozmówca też 
mówił gwarą, to wtedy my również. 
Wspaniałym czasem gwary były sku-
py jabłek przez mojego tatę. Do dziś 
cytujemy sobie, niestety, nieżyjących 
już w większości plantatorów. Do dziś 
pamiętam, kiedy przez otwarte okno 
słyszałem utyskującego plantatora na 
zjadające mu każdego roku czereśnie 
szpaki. Akurat owego roku mróz spo-
wodował, że czereśni wcale nie było. 
Usatysfakcjonowany plantator tak to 
opowiadał mojemu tacie: „Godom ci, 
Włodku, przyleciały wczoraj szpoki. 
Jak chawok krzyceli, jak zawłodzili, 
a jo se mysle isacha s…synu, ni mom jo, 
ni mosz i ty!” Kiedy mieszkałem w Kra-
kowie, to miałem takie przywyczajenie, 
że jadąc do Brzostku, do Pilzna mówi-
łem poprawną polszczyzną, natomiast 
od skrętu w Pilźnie na Jasło przecho-
dziłem automatycznie na gwarę. Co 
ciekawe, gwarą w domu mówi też mój 
syn, mimo tego że się urodził i wycho-
wał w Krakowie. Opór natomiast stawia 
moja żona – polonistka, chociaż kiedyś 
jadąc przez Równie, na widok odno-
wionego domu Państwa Winiarskich, 
powiedziała: „Pacz, jak se Winiarskie 
chołpe wyrychtowały”, po czym zatka-
ła sobie ręką usta w przerażeniu... Gwa-
ry nie używa natomiast moja córka, ale 
ona mieszkała w Brzostku tylko kilka 
lat. Oczywiście jestem absolutnie za 
tym, żeby utrzymać naszą gwarę, to 
jest nasza przeszłość i część identyfika-
cji z naszym regionem. Rozmawiałem 
już z kierownikiem Centrum Kultury 
i Czytelnictwa, że pasowałoby ustalić 
i obchodzić Dzień Gwary Brzosteckiej. 
Gwara ma ogromną wartość. Ona zresz-
tą też jest w nas bardzo mocno zako-
dowana. Czasem w urzędzie na temat 
gwary wymieniamy uwagi z panią 
sekretarz Lucyną Pruchnik i przypomi-
namy sobie różne słówka z lat dzieciń-
stwa, których już nie ma w użyciu. Nie-
raz mimowolnie „polecimy” też gwarą, 
bo nic tak czasem nie oddaje rzeczywi-
stości naszej gminy, jak gwara. Sumin-
nie wom to godom! 

No i jak, poradziuł se Burmisz z tom 
gwarom czy se nie poradziuł? 
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Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miejskim w Brzostku informuje o punk-
cie konsultacyjno-informacyjnym programu „Czy-

ste powietrze”, który wspiera mieszkańców w zakresie 
udzielania informacji o zasadach programu oraz w pro-
cesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym 
rozliczeniu dotacji – wniosku o płatność. Punkt konsul-
tacyjno-informacyjny utworzony w ramach programu 
„Czyste powietrze” zlokalizowany jest w Referacie Mie-
nia Komunalnego i Ochrony Środowiska w Urzędzie 

Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek (par-
ter, biuro nr 8) i jest czynny od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8:00 do 10:00 (pomoc w sprawach zwią-
zanych z programem „Czyste powietrze” można uzyskać 
w godzinach pracy Urzędu, tj.: w pon.: od 8:00 do 16:00, 
natomiast od wt. do pt. od 7:30 do 15:30). Osoba, która 
chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta, może 
umówić się telefonicznie na spotkanie w dogodnym dla 
siebie czasie pod numerem telefonu: 14 6803 006 bądź 
pod adresem e-mail: powietrze@brzostek.pl. 

Referat Mienia Komunalnego i Ochrony 
Środowiska w Brzostku przypomina, iż 
do 30 czerwca 2022 roku należy złożyć 
deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł 

spalania paliw!!

Można to zrobić osobiście, składając w biurze 
nr 8 Urzędu Miejskiego w Brzostku uzupełnioną 
deklarację lub elektronicznie za pomocą profilu 
zaufanego, logując się na stronie www.zone.

gunb.gov.pl.

Apel do włAścicieli psów

Referat Mienia Komunalnego i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Brzostku zwraca się do właścicieli 

psów o dopilnowanie swoich czworono-
gów, ponieważ właściciele, którzy świado-
mie pozwalają swoim zwierzętom biegać 
samowolnie poza terenem posesji, mogą 
zostać ukarani mandatem zgodnie z art. 77 
§ 1 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykro-
czeń, który mówi: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakaza-
nych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, pod-
lega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych 
albo karze nagany”. 

Aby uniknąć opisanych powyżej sytuacji, zwracamy się 
z apelem o zachowanie ostrożności i zastosowanie się do 
poniższych rad:
1. W trakcie spaceru trzymajmy swojego pupila na smyczy. Je-

śli pies może być szczególnie niebezpieczny – właściciel ma 
obowiązek przestrzegania maksymalnych środków ostroż-
ności, tj. trzymania psa na smyczy i w kagańcu.

2. Nie wypuszczajmy psów z domu bez opieki, nie zwalniajmy 
ich ze smyczy w miejscach publicznych.

3. Nie pozwólmy, aby zwierzęta przebywały w miejscach 
zabaw dla dzieci.

4. Pamiętajmy o obowiązku szczepień swojego psa.
5. Zabezpieczmy odpowiednio ogrodzenie posesji, jak i kojec, 

w którym zwierzę się znajduje, tak aby nie mógło się przez 
nie przedostać.
W związku z licznymi zgłoszeniami i nasileniem się zja-

wiska błąkających się bez nadzoru psów na terenie Gmi-
ny Brzostek, stwarzających zagrożenie dla mieszkańców, 
a zwłaszcza dzieci oraz użytkowników dróg, przypominamy, 

że każdy właściciel jest odpowiedzialny za swojego psa, 
natomiast prawie w każdym przypadku tzw. „bezdomny 
pies” ma swojego właściciela, tylko jest przez niego nieod-
powiednio dopilnowany!

Apelujemy do mieszkańców o odpowiednie pilnowanie 
posiadanych zwierząt. Wszystkich właścicieli psów wzywa 
się do trzymania ich na swojej posesji w sposób uniemożli-
wiający jej opuszczenie przez psa. 

Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska - ogłoszenia
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Wspomnienie 
o Genowefie Piłat

14 lutego 2022 r. pożegnaliśmy zmarłą w wieku 
88 lat Genowefę Piłat z domu Tomaszek - 
wdowę po śp. Władysławie Piłacie - naczel-

niku gminy Brzostek. Wszyscy doskonale znaliśmy 
zmarłą nie tylko z racji bycia żoną zasłużonego dla 
naszej gminy włodarza czy aktywnej działalności 
w brzosteckim kole gospodyń, ale również z jej pracy 
w charakterze inspektora kontraktacji buraka cukro-
wego. Z tego ostatniego powodu często nazywana była 
w naszym środowisku „Słodką Panią”. Życie jej skry-
wało jednak pewną smutną historię, o której wiedziało 
niewielu, a którą - za zgodą rodziny - dziś się podzielę.

Urodziła się na 
Wołyniu, w miej-
scowości Zastawa 
koło Kisielina. Kie-
dy miała 10 lat, sta-
ła się świadkiem 
straszliwych wyda-
rzeń, które dziś 
nazywamy rzezią 
wołyńską. 10 lipca 
1943 roku rodzina 
została ostrzeżona 
przez sąsiada Ukra-
ińca, że następne-
go dnia planowa-
na jest masakra 
polskiej ludności 
w Kisielinie. Ojciec 
pa n i  G enowef y 

w ciągu godziny spakował niezbędne rzeczy i wraz z rodzi-
ną opuścił swój dom i gospodarstwo, którego nigdy więcej 
nikt z nich już nie zobaczył... Ostrzeżenie było prawdziwe, 
bowiem następnego dnia w słynną krwawą niedzielę 11 lip-
ca 1943 roku w Kisielinie zamordowano około 90 osób, które 
modliły się w tamtejszym kościele. Uratowało się kolejne bli-
sko 90, wśród nich dziadek Krzesimira Dębskiego, znanego 
polskiego kompozytora. W tym czasie rodzina śp. Genowefy 
ukrywała się w lasach, poruszając się w kierunku rzeki Bug. 
Kiedy ocalenie było blisko, podczas przeprawy przez rzekę 
ojciec musiał wskoczyć do wody, żeby ratować wóz. Zmok-
nięty przeziębił się, a w konsekwencji zachorował na zapale-
nie płuc i zmarł. Rodzina jednak ocalała. Przez pewien czas 
przebywali w okolicach Hrubieszowa, a potem niedaleko 
Zamościa. Po wojnie Genowefa, wtedy jeszcze Tomaszek, 
podjęła naukę w Technikum Kontraktacji Roślin Przemy-
słowych, a po ukończeniu szkoły otrzymała nakaz pracy 
w Brzostku. Tutaj poznała i poślubiła Władysława Piłata, 
późniejszego naczelnika gminy Brzostek. Wspólnie wycho-
wali trójkę dzieci – Wiesława, Jerzego oraz Barbarę.

Bardzo dziękuję panu Jerzemu Piłatowi za wizytę 

w naszym urzędzie i garść wspomnień. W archiwach znaj-
dują się dokumenty, które za zgodą rodziny publikujemy. 
Jest to świadectwo urodzenia datowane na 15 września 1939 
roku, które wydał proboszcz Kisielina ks. Witold Kowal-
ski, oraz prośba o wpisanie do księgi akt urodzeń wraz 
z zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. 


Wojciech Staniszewski
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Dzień Holocaustu

27 stycznia 2022 r. obchodzi-
liśmy Międzynarodowy 
Dzień Pamięci o Ofia-

rach Holokaustu. Dzięki Panu Toma-
szowi Milianowi, który nieco zawsty-
dził władze miejskie, nie przeszedł 
on w naszej gminie bez echa. Pan 
Tomasz, w geście pamięci o ofiarach, 
zapalił znicze pod lokalnymi tablicami 
upamiętniającymi to okrutne w dzie-
jach ludzkości wydarzenie oraz tych, 
którzy przez lata byli częścią historii 
naszego miasteczka. Jesteśmy nie-
zmiernie wdzięczni za każdy okazany 
przez mieszkańców przejaw aktyw-
ności, co więcej – musimy pamię-
tać o tamtych wydarzeniach tak, aby 
wyciągać z nich wnioski i żeby nigdy 
nie powtórzyły się w przyszłości. 

WS

Przerażające rachunki 
za gaz

Otrzymujemy powoli nowe rachunki za 
gaz. Niektóre zajmują wysokie lokaty 
w kategorii „przerażające”. Owszem, 

spora część objęta zostaje działaniami osłono-
wymi, niestety, jednak nie wszystkie, a poza 
tym mimo osłony rachunki i tak będą pokaźne. 
Zresztą w razie pogorszenia się sytuacji 
zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że osłona 
może w którymś momencie ulec zmniejsze-
niu lub likwidacji, a kwota faktur raczej nie. 
Obok kilka rachunków ze szkół, Urzędu Miej-
skiego i faktura łączona z hali i dawnego gim-
nazjum wystawiona na Szkołę Podstawową 
w Brzostku. Podczas ogłoszeń parafialnych ks. 
proboszcz poinformował, że otrzymał fakturę 
za ogrzewanie kościoła na kwotę ponad 18 tys. 
zł. Ostatni przetarg na zakup gazu organizo-
wany dla gmin zrzeszonych w Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki pokazał skok cen z 9 groszy 
za 1kWh do prawie 42 groszy za 1 kWh… Czy to 
nie idzie za ostro??... Kwoty po prostu zwalają 
z nóg… 

Obok zamieszczam najwyższe kwotowo, 
otrzymane do dnia 22.02.2022 r., faktury za 
gaz. 

Burmistrz Wojciech Staniszewski



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 2/202212

O Boguszach z Siedlisk-
Bogusz

Tekst publikowany za zgodą autora Karola Ozgi, który zajmuje 
się historią naszych okolic.

Jak powstał dwór w Siedliskach
Siedliska, jak sama nazwa wskazuje, powstały od zało-

żonych tu siedlisk ludzkich. Konkretnie chodzi o trzy dwory 
zbudowane na polanach powstałych po wyrębie rosnącej tu 
kiedyś puszczy. Dwory te zostały zbudowane przez trzech 
pochodzących z Rusi rycerzy: Piotra, Ostaszka i Chodka, 
synów Iwana, którzy otrzymali tu w 1353 roku „za zasługi 
położone na rzecz Polski w walkach na Rusi” nadania od 
Kazimierza Wielkiego.

Nieznany jest los tych rycerzy jako posiadaczy Siedlisk. 
Prawdopodobnie Piotr był ojcem Dymitra i Iwana, dzie-
dziców Kleci, którym Ludwik Węgierski w 1377 roku nadał 
zamek Goraj i Kraśnik. Mało też jest wiadomości o zmienia-
jących się dość często właścicielach 
Siedlisk.

Po dwustu latach nadal było trzy 
dwory i trzy folwarki: w Siedliskach 
Górnych, Siedliskach Dolnych i na 
Kopalinach. Należały one do Jana, 
Kaspra i Melchiora Oświęcimów. Wte-
dy też Siedliska zostały parafią. Wiąże 
się z tym legenda o wędrownym mni-
chu Grzegorzu, który zatrzymał się 
tu w swej wędrówce, by uczyć ludzi 
ewangelii i nieść pociechę chorym 
i umierającym. Został on zaakcepto-
wany przez miejscowe społeczeństwo 
i stał się nie tylko przewodnikiem 
duchownym, ale również powierni-
kiem i doradcą w wielu sprawach. 
Wieść o mnichu posiadającym świę-
cenia kapłańskie, który osiadł w Sie-
dliskach, dotarła do biskupa. Wkrótce 
powierzył mu założenie parafii i tak 
Grzegorz został pierwszym siedli-
skim proboszczem. W swojej duszpasterskiej działalności 
zajmował się nie tylko sprawami duszy, lecz również życiem 
doczesnym parafian. Widział, jak wiele zła niesie szerzą-
ce się pijaństwo. Toteż ostro tępił je w swoich kazaniach. 
Zaczęło to przynosić skutek i chłopi coraz rzadziej zaglą-
dali do miejscowej karczmy. Nie podobało się to prowadzą-
cemu karczmę Żydowi i doprowadziło to do zamordowania 
Grzegorza.

Dowodem potwierdzającym tę legendę jest kościół „Na 
górach” w Gorzejowej, miejscu pochówku Grzegorza i wpis 
w księdze wizytacji biskupiej w parafii Siedliskach-Bogusz. 
Więcej o tej historii można przeczytać w legendzie „Grzech 
bratni”, znajdującej się w zbiorze legend „W cieniu Palany 
Gery”.

W 1614 roku wybudowano drugi już drewniany kościół. 
Fundatorami jego była Zofia Kowalewska z Siedlisk Dolnych 
i Wojciech Oświęcim z Siedlisk Górnych. Świadczyły o tym 
inicjały fundatorów oraz dwa herby Radwan, którymi oboje 
się pieczętowali, wyrżnięte nad drzwiami kościoła.

Stojowscy pojawili się w Siedliskach w drugiej połowie 
XVII wieku, przejmując Siedliska Górne od Oświęcimów. 
W 1740 r. Jan Stojowski nabył Siedliska Dolne, które były 
wtedy własnością rodziny Rzuchowskich.

W 1760 r. Siedliska Górne należące do Trzecieskich, któ-
rzy przejęli je na początku XVIII wieku, znowu wróciły do 
Stojowskich w drodze wykupu przez Ignacego i Fabiana Sto-
jowskich, a po ich bezpotomnej śmierci objął je ich ojciec 
Jan. W 1763 r. po śmierci Jana Stojowskiego Siedliska Dolne 
i Górne objął w posiadanie jego najmłodszy syn Nikodem 
Jordan Stojowski.

Nikodem jako dwudziestoletni młodzieniec zamierzał 
wstąpić do stanu duchownego i jakiś czas był nawet w zako-
nie jezuitów. Zrzekł się nawet przyszłego spadku po ojcu na 
rzecz starszego brata Józefa. W 1761 roku, po trzech latach 
pobytu w zakonie postanowił jednak porzucić stan duchow-
ny, odwołał darowiznę i ożenił się z córką wojskiego sando-
mierskiego Morskiego. Żona ta jednak wkrótce zmarła, nie 

dając mu potomstwa.
Po wyborze Stanisława Augu-

sta Poniatowskiego na króla Polski 
otrzymał on od niego tytuł burgra-
biego krakowskiego i szybko powięk-
szając swój majątek, zaczął wyrastać 
ze średnio zamożnego szlachcica 
na potężnego możnowładcę. W 1766 
roku ożenił się powtórnie z Apolonią 
Olszewską wdową po kasztelanie 
zawichojskim Aleksandrze Rome-
rze. W 1768 roku kupił Smarżową, 
a w 1774 nabył od Józefa Mąkolskie-
go Kopaliny. W Siedliskach Dolnych 
zbudował murowany dwór o dwóch 
skrzydłach, wokół którego założył 
park, pobudował też nowe budyn-
ki gospodarcze oraz mieszkania dla 
służby.

Dalej powiększał swój majątek, 
nabywając w 1783 roku Rzędziano-
wice koło Mielca, a w 1785 kupił na 

licytacji klucz dąbrowski ze wspaniałą rezydencją magnac-
ką, w którą Lubomirscy przekształcili renesansowy dwór 
Ligęzów i tam przeniósł swą rezydencję. Kupił też Grudną 
Górną i Żarówkę.

Powiększyła mu się też rodzina. Żona urodziła mu dwie 
córki Apolonię, Eufrozynę i syna Dyzmę.

Kontynuując wystawne życie poprzedniego właściciela 
Stanisławowa Lubomirskiego syna wojewody sandomier-
skiego, które doprowadziło do olbrzymiego zadłużenia 
majątku i licytacji, urządzał bale i przyjęcia dla okolicznej 
szlachty. Na jednym z tych bali, jego córka, młoda, dopiero 
wkraczająca w dorosłe życie szesnastoletnia Apolonia Wero-
nika spotkała starszego o osiem lat przystojnego szlachci-
ca Stanisława Tadeusza Bogusza, z leżących tuż za Wisłą 

Karol Ozga
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Zięblic, który mimo młodego wieku był już szambelanem 
króla Stanisława. Oboje przypadli sobie do gustu i porażeni 
strzałą Kupidyna, zapłonęli wielką ku sobie miłością. Sto-
jowski jednak nie chciał słyszeć o małżeństwie, które dla 
niego i jego obecnego statusu byłoby mezaliansem.

Opowieść o Stanisławie i Apolonii
W 1782 roku Stanisław Bogusz przyjechał do Pilzna, żeby 

po ukończeniu Collegium Nobilium prowadzonego przez 
pijarów na Żoliborzu w Warszawie, szkoły posiadającej cha-
rakter uczelni wyższej, założonej przez Stanisława Konar-
skiego, odbyć praktykę przy Sądzie Grodzkim, gdzie jego 
starszy brat był adwokatem.

Jednym z pierwszych zadań, jakie mu zlecono, było 
dostarczenie jakichś dokumentów burgrabiemu krakow-
skiemu Nikodemowi Jordan Stojowskiemu, który niedaleko 
Pilzna miał swoją rezydencję w Siedliskach. Dzień był pięk-
ny majowy, toteż po dojechaniu na miejsce, widząc poprzez 
drzewa dwór wznoszący się na wzgórzu, postanowił rozpro-
stować nogi, zsiąść z konia i prowadząc go za uzdę, przejść 
się piękną, dającą cień aleją obsadzoną kasztanami, które 
właśnie kwitły. Dochodził już do szczytu wzgórza, na którym 
wznosił się dwór, słońce przeświecające przez liście świeciło 
mu prosto w twarz, przymknął więc nieco oczy. Nagle przez 
przymrużone powieki, na końcu alei, na tle błękitnego nie-
ba ujrzał anioła w błękitnej sukni z głową otoczoną złocistą 
aureolą. Tak mu się przynajmniej wydawało. Otworzył sze-
rzej oczy, zrobił jeszcze kilka kroków i zrozumiał, że postać, 
którą wziął za anioła, jest w rzeczywistości śliczną dorasta-
jącą dziewczynką, a aureolę utworzyły jej włosy rozświetlo-
ne od tyłu promieniami słońca. Urzekł go jej widok, a wkrót-
ce się dowiedział, że była to córka Stojowskiego Apolonia, 
którą nazywano Polą.

Minęło cztery lata. Dzię-
ki wykształceniu uzyskane-
mu w szkole, której celem było 
wykształcenie młodego pokole-
nia Polaków, mającego w przy-
szłości stanowić elitę społeczeń-
stwa o poczuciu obywatelskiej 
odpowiedzialności za losy kra-
ju, szkole, w której ograniczono 
łacinę i grekę na rzecz języka polskiego, a także języków 
nowożytnych, w której uczono historii, prawa polskiego 
i międzynarodowego, ekonomii oraz precyzyjnego sposobu 
wysławiania się i argumentowania, szybko awansował spo-
łecznie. Pomogła mu też w tym protekcja biskupa Naruszewi-
cza. Młody, zdolny, wykształcony Stanisław Bogusz, został 
sekretarzem przybocznym króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, a po jakimś czasie otrzymał tytuł szambelana.

W tym czasie burgrabia Stojowski stale powiększał swój 
majątek. W 1785 roku kupił na licytacji klucz dąbrowski ze 
wspaniałą rezydencją magnacką, „z dwupiętrowym pała-
cem w stylu włoskim zdobionym marmurami i wielką ilością 
posągów” i przeniósł tam swoją rezydencję.

W tym pałacu w 1786 roku w czasie karnawału odbył się 
wielki bal, na którym burgrabia licznie zebranym gościom 
zaprezentował po raz pierwszy swoją szesnastoletnią cór-
kę Apolonię Weronikę. W Stanisławie, który był wśród 

zaproszonych gości, kiedy ją ujrzał, odżyło wspomnienie 
świetlistej postaci, którą wziął kiedyś za anioła, a która 
pojawiała się czasem w jego snach. Dziewczyna również 
go poznała. Poczuli do siebie sympatię, która szybko prze-
kształciła się w wielkie gorące uczucie. Stanisław Bogusz 
zaczął często bywać w pałacu Stojowskich, a Pola z radością 
zawsze go witała. Po roku oświadczył się o rękę Poli.

Burgrabia jednak nie chciał słyszeć o małżeństwie, któ-
re dla niego i jego obecnego statusu byłoby mezaliansem. 
Nie pomogły szlochy i dąsy Poli, nie pomogło nawet wsta-
wiennictwo króla, który na prośbę Stanisława zwrócił się 
w tej sprawie do burgrabiego listownie. Wobec nieubłaganej 
postawy ojca dziewczyny, młodzi przysięgli sobie miłość 
i postanowili trwać w stanie bezżennym, dopóki los nie 
pozwoli im połączyć się ze sobą.

Burzliwe i intensywne życie Nikodema, które spowodo-
wało, że ze średnio zamożnego szlachcica wyrósł na potęż-
nego możnowładcę, prawdopodobnie było przyczyną jego 
przedwczesnej śmierci w 1793 roku, w wieku zaledwie 46 lat. 
Wtedy dopiero Apolonia i Stanisław mogli realnie myśleć 
o małżeństwie. Ślub trzeba było jednak odłożyć, bo Stani-
sław żywo przejęty ideami Sejmu Czteroletniego i Konstytu-
cji 3 maja, w której opracowywaniu uczestniczył, na wieść 
o wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej wyruszył, by w niej 
wziąć udział. Dopiero po upadku powstania Apolonia i Sta-
nisław zawarli związek małżeński. Ślub wzięli w kościele 
parafialnym w Siedliskach 22 stycznia 1795 r. i zamieszkali 
w Smarżowej.

Teraz Apolonia i Stanisław mogli już cieszyć się życiem 
rodzinnym. Rodzina ich ciągle się powiększała; w 1796 roku 
urodził się ich pierwszy syn Feliks, a potem kolejno co dwa 
lata Wiktoryn, Stanisław, Ludwika i Henryk. Gromadkę 

dopełnił w 1809 roku Nikodem.
W wyniku prowadzonego 

przez kilka lat postępowania 
spadkowego po burgrabim Niko-
demie Stojowskim w 1804 roku 
przejęli formalnie Siedliska wraz 
ze Smarżową oraz Rzędzianowi-
cami i Żarówką, a klucz dąbrow-
ski wraz z zamkiem przypadł 
synowi Nikodema, a bratu Apo-

lonii Dyzmie. Wtedy Boguszowie ostatecznie przeprowa-
dzili się do Siedlisk i od tej pory wieś nosi nazwę Siedliska 
Bogusz.

W domu Boguszów pielęgnowano tradycje patriotycz-
ne. Świadczy o tym fakt, że trzech ich synów brało udział 
w powstaniu listopadowym. Feliks dosłużył się stopnia kapi-
tana i został odznaczony krzyżem Virtuti Militari, a Henryk 
podporucznika. W powstaniu walczył również najmłodszy 
21-letni wtedy Nikodem.

Czas płynął, dobra Boguszów się powiększały, a dzieci 
dorastały i zaczęły wyfruwać z domu.

Więzi rodzinne jednak nie gasły i tradycją stały się zjaz-
dy rodzinne 9 lutego, w dniu imienin seniorki rodu Apolonii 
Bogusz ze Stojowskich, która to tradycja trwała aż do tra-
gicznych wydarzeń w 1846 roku. 

O tych tragicznych wydarzeniach i końcu rodu Boguszów 
w Siedliskach w następnym numerze WB. 
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NaSZe kOBiety

Uśmiechnięte, zatroskane, radosne, zadumane, figlarne i poważne, w kwiecie wieku 

i mające dopiero przed sobą kobiecość, starsze i młodsze, znajome bardziej i tylko 

z widzenia, córki, matki, babcie, sąsiadki – ale wszystkie są nasze, wszystkie są 

kochane!
Samych wspaniałych dni oraz zadowolenia z życia wszystkim Kobietom z okazji Ich Święta 

życzy Redakcja „Wiadomości Brzosteckich”.
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konkurs 
historyczny 
„Wspólne 
dziedzictwo” 

Już 2 marca w trzech gminach polskich oraz w czterech 
gromadach ukraińskich odbędą się eliminacje do kon-
kursu wiedzy historycznej „Wspólne Dziedzictwo”. 

Zostaną przeprowadzone w formie testu online o godzinie 
11.00 czasu kijowskiego i 10.00 czasu warszawskiego, jed-
nocześnie we wszystkich gminach i gromadach. Ich celem 
będzie wyłonienie po trzech najlepszych uczniów z każdej 
z gmin – w sumie sześć trzyosobowych zespołów.

Test składał się będzie z 50 pytań z następujących 
zagadnień: 
- Rolnictwo i rzemiosło, 
- Bitwy, 
- Postacie, 
- Oświata, 
- Sztuka i architektura, 
- Życie codzienne, stroje, relacje rodzinne, 
- Obrzędy i folklor, 

- Kościół i religia, 
- Urzędy i samorząd, 
- Wojsko i militaria.

Kolejne dwa miesiące to czas na intensywne przygoto-
wania do konkursu finałowego, który odbędzie się 6 maja 
w gminie Brzostek. Organizatorem i gospodarzem turnieju 
będzie Szkoła Podstawowa w  Siedliskach-Bogusz, a for-
ma konkursu będzie miała charakter gry, w której pojawią 
się  pytania z  wymienionych powyżej obszarów tematycz-
nych. Przygotują je - w konsultacji z nauczycielami histo-
rii - wykładowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Pań-
stwowego Uniwersytetu  im. Mikołaja Gogola w  Nieżynie 
(Ukraina).

Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody 
i upominki.

Głównym celem konkursu jest poznanie wspólnej histo-
rii, możliwość integracji oraz nawiązania nowych, cieka-
wych znajomości. Natomiast inspiracją do zorganizowania 
konkursu jest rocznica 400-lecia zwycięstwa wojsk polsko
-litewsko-kozackich nad Turcją pod Chocimiem, które było 
jednym z najwspanialszych zwycięstw w naszych wspól-
nych dziejach. Konkurs będzie dotyczył historii Rzeczpo-
spolitej Obojga Narodów od jej powstania w 1569 roku aż do 
upadku w roku 1795 roku.

W pierwszej połowie czerwca planowana jest rewizyta 
polskich uczniów w gromadach partnerskich na Ukrainie, 
o ile pozwoli na to sytuacja polityczna. 

zpl
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Czy znasz polskie 
przysłowia?

21 lutego obchodzony jest corocznie Międzyna-
rodowy Dzień Języka Ojczystego. Niestety, 
odkąd minęły czasy zaborów, kiedy to prze-

jawem patriotyzmu była w dużej mierze dbałość o język 
polski, w coraz mniejszym stopniu przywiązujemy 
wagę do czystości i poprawności naszego języka ojczy-
stego. Nagminnie zaśmiecamy go ukochanymi anglicy-
zmami typu „OK”, mimo że mamy mnóstwo polskich 
odpowiedników. Nasz zasób słów, którymi umiemy 
się posługiwać, coraz bardziej ubożeje. Przebogata, 
rodzima frazeologia powoli staje się niezrozumiała dla 
przeciętnego Polaka. 

Z tego względu zapraszamy naszych Czytelników do 
zabawy językowej. Sprawdźmy się, czy znamy polskie przy-
słowia. Odpowiedzi znajdują się na s. 34.

Która wersja przysłowia jest poprawna?
1.
A) Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
B) Jak Bóg Kubie, tak Kuba Bogu.
2. 
A) Kto późno wstaje, temu Pan Bóg daje.
B) Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
3. 
A) Na Adama pięknie, zima prędko jęknie.
B) Na Adama pięknie, zima prędko pęknie.
4.
A) Od świętej Anki zimne wieczory i ranki.
B) Od świętej Anki ciepłe wieczory i ranki.
5.
A) Święty Antoni od roboty broni.
B) Święty Antoni od zguby broni.
6. 
A) Gdzie diabeł nie może, tam księdza pośle.
b) Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.
7. 
A) Baba z wozu, koniom lżej.
B) Baba z wozu, chłopom lżej.
8.
A) Kiedy chłop żony nie bije, to w niej wątroba gnije.
B) Kiedy chłop żony nie bije, to sam dostaje kije.
9. 
A) Jak się baby całują, suszę powodują.
B) Jak się baby całują, deszcz powodują.
10.
A) Gdzie dwóch się bije, tam trzeci obrywa.
B) Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
11.
A) Biednemu zawsze piach w oczy.
B) Biednemu zawsze wiatr w oczy.
12.
A) Bogatemu to i diabeł dzieci kołysze.

B) Bogatemu to i diabeł dzieci umyje.
13.
A) Dla śpiącego to i nic trudnego.
B) Dla chcącego to i nic trudnego.
14.
A) Dobrymi chęciami piekło jest brukowane.
B) Dobrymi chęciami piekło jest malowane.
15.
A) Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera.
B) Kto daje i odbiera, temu piekło doskwiera.
16.
A) Jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim 

dogodził.
B) Jeszcze się taki nie urodził, który by wszędzie 

nasmrodził.
17.
A) Wszędzie dobrze, ale w szkole najlepiej.
B) Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
18.
A) Na pochyłe drzewo i żaby skaczą.
B) Na pochyłe drzewo i kozy skaczą.
19.
A) Nie kładź palca między drzwi.
B) Nie kładź nosa między drzwi.
20.
A) W każdym kątku po dzieciątku, a za piecem dwa.
B) W każdym kątku po dzieciątku, a za piecem trzy.
21.
A) I wilk się nie myje, a żyje.
B) I wilk się nie myje, a tyje.
22.
A) Jaki ojciec, taki dziadek.
B) Jaki ojciec, taki syn.
23.
A) Czego oko nie widzi, tego serce nie chce.
B) Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal.
24. 
A) Widziały gały, co brały.
B) Widziały gały, co miały.
25.
A) Każdy orze, choć nie może.
B) Każdy orze, jak może.
26. 
A) Święty Wacku z pierogami, zmiłuj się nad nami.
B) Święty Jacku z pierogami, zmiłuj się nad nami.
27.
A) Mądry wie, co mówi, głupi mówi, co wie.
B) Mądry mówi, co wie, głupi wie, co mówi.
28.
A) Kto miód pije, krótko żyje.
B) Kto miód pije, długo żyje.
29.
A) Za mundurem panny sznurem.
B) Za mundurem długi sznurem.
30.
A) Nie nos dla tabakiery, ale tabakiera dla nosa.
B) Nie nos dla chusteczki, ale chusteczka dla nosa. 

U. Kobak
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Justyna 
Zegarowska

CKiCz 
Brzostek

Nova Radist’ Stala

„Nowa radość nastała” - tymi słowami ukraińskiej kolę-
dy rozbrzmiało intro tegorocznego „Koncertu Kolęd”. Kiedy 
zapytałem po próbie generalnej jednego z członków ekipy 
T-Art Audio, jaki według niego będzie ten występ, to odpo-
wiedział: INNY i myślę, że to słowo klucz.

Uważam, że jest kilka elementów, które zbudowały kli-
mat tegorocznego koncertu. Po pierwsze PROSTOTA – poło-
żyłem nacisk na melodyjne, proste harmonicznie opraco-
wania kolęd (oczywiście wprowadziliśmy pewien smaczek 
w postaci instrumentalnego „Przybieżeli do Betlejem”, 
o duetach Bartka z Olą nie wspomnę, ale używając „termi-
nologii jazzowej” – standard); po drugie stworzenie bardziej 
akustycznych ARANŻACJI (większość koncertu przegrałem 
na gitarze elektroakustycznej, co było totalną nowością); po 
trzecie niektórzy członkowie zespołu TAKE FIVE (Paulina 
Zięba, Kamil Nowicki, Paweł Król) z różnych powodów nie 
mogli w tym roku wystąpić, co też było przyczyną doboru 
innej OBSADY wykonawczej; po czwarte większość utwo-
rów utrzymaliśmy w UMIARKOWANYM tempie, co w połą-
czeniu z wyważonym aranżem dawało słuchaczowi pewien 
oddech, pozwalający bardziej utożsamić się z daną kolędą, 
poczuć klimat świąt, bo przy wspólnym stole śpiewa się 
tradycyjnie, a nie w jazzowej czy rockowej interpretacji; po 
piąte AKORDEON, który pojawiał się już na kilku koncer-
tach, znów wrócił i to z przytupem, ponieważ „O gwiazdo 
betlejemska” w aranżacji Pawła Stasiowskiego (styl musette) 
pozwoliła wyrazić piękno tego instrumentu. 

Ja z całego serca dziękuję ekipie, która sprawiła, że jako 
„dyrektor artystyczny” tego wydarzenia poczułem się wspa-
niale: Agata Kudra, Justyna Wołowiec, Aleksandra Tocka, 
Paweł Stasiowski, Bartłomiej Tyburowski, Dominik Cieślak, 

Sebastian Jachym (TAKE FIVE) oraz firmie T-Art Audio: 
Artur Tyburowski, Mateusz Forystek, Mariusz Niemiec. 

Mogę zdradzić, że wszelkie głosy, które dotarły do nas, są 
głosami zadowolenia. My (wykonawcy) też czujemy się speł-
nieni artystycznie. Dziękujemy również wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji tego wydarzenia oraz publicz-
ności: tej obecnej ciałem, ale również tym, którzy duchowo 
wpierali nas podczas transmisji online. Do zobaczenia za 
rok! 

Krzysztof Tyburowski
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„Przejrzyj na oczy” 

Tegoroczny 30. Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbył się 30 stycz-

nia. Mimo niesprzyjającej aury, 
deszczu i silnego wiatru wolon-

tariusze z puszkami w ręku i mnó-
stwem kolorowych serduszek pojawili się także na uli-
cach Brzostku i Bukowej, by po raz kolejny kwestować 
na rzecz osób chorych. 30. Finał poświęcony był zbiórce 
pieniędzy dla zapewnienia standardów diagnostyki 

i leczenia wzroku dzieci. Tegoroczna zbiórka pomimo 
ekstremalnych warunków atmosferycznych osiągnęła 
kwotę 4.180,28 zł i 2 €. 

W ten deszczowy i zimny dzień nasi wolontariusze 
mogli skorzystać z gościnności restauracji Kardamon, 
która zaprosiła ich na gorącą herbatę i ciacho.

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom, bo to Oni są 
odpowiedzialni za ten sukces. Podziękowania kieruje-
my również do Wszystkich ludzi o wielkim sercu, którzy 
wsparli i od lat wspierają tę charytatywną zbiórkę. 

Justyna 
Zegarowska

CKiCz 
Brzostek
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ŚP
Opracował Daniel Wójcik

OSP na sygnale 
Na ratunek kotu

11 stycznia br. o godz. 14:41 dźwięk syre-
ny zaalarmował strażaków OSP w Brzost-
ku. Dyżurny SKKP w Dębicy zadyspono-
wał zastęp GBA brzosteckiej jednostki do 
zdarzenia w miejscowości Przeczyca. Choć 
tego typu akcje kojarzymy głównie z filmów 
familijnych i kreskówek, tym razem miejsco-
we zagrożenie w rzeczywistości dotyczyło 
pomocy kotu, któ-
ry utknął na wyso-
kim drzewie. Dzię-
ki wykorzystaniu 
drabiny i sprawno-
ści druha Wojcie-
cha sympatyczny 
futrzak już po kil-
ku minutach trafił 
cały i zdrowy pod 
opiekę szczęśliwej 
właścicielki.
Siła wiatru

Niestety, prognozy synoptyków i ostrze-
żenia instytucji rządowych mówiące o moż-
liwości występowania silnych podmuchów 
wiatru i innych niebezpiecznych zja-
wisk pogodowych coraz częściej znajdu-
ją odzwierciedlenie także w rzeczywisto-
ści naszej gminy. Właśnie silny wiatr był 

przyczyną naruszenia konstrukcji ściany 
szczytowej budynku mieszkalnego w Buko-
wej, co groziło jej zawaleniem. Doszło do tego 
18 stycznia br. O godzinie 8:16 na miejsce 
zdarzenia zadysponowano zastęp GBA z OSP 
w Brzostku oraz 3 zastępy (w tym podnośnik) 
Państwowej Straży Pożarnej z Dębicy. Dzia-
łania strażaków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, stabilizacji uszkodzonej 
ściany oraz jej rozbiórce i zabezpieczeniu 
budynku plandeką do czasu przeprowadze-
nia odpowiednich robót budowlanych.

Uszkodzone dachy
Również 30 stycznia silny wiatr był powo-

dem, dla którego jednostki OSP musiały 
podejmować interwencję. Jednym z poważ-
niejszych zdarzeń było to z godz. 13:23, kie-
dy to w miejscowości Gorzejowa doszło do 
uszkodzenia dachu na szkole podstawowej 
i całkowitego zerwania poszycia dachowe-
go z pobliskiego budynku gospodarczego. 
W usuwaniu zagrożenia i  zabezpieczeniu 
budynków brały udział dwa zastępy OSP Sie-
dliska-Bogusz oraz podnośnik SH 18 z OSP 

w Nawsiu Brzosteckim.

Wypadek w Gorzejowej
Niebezpiecznie w Gorzejowej było także 

13 lutego br., ale tym razem zagrożenie łączy-
ło się z wypadkiem drogowym, do jakiego 
doszło w ciągu drogi powiatowej przebiega-
jącej przez tę miejscowość. Kierujący pojaz-
dem osobowym, tracąc panowanie nad 
pojazdem, uderzył w słup telekomunikacyj-
ny, który uległ zniszczeniu. Na miejscu zda-
rzenia interweniowały 2 zastępy OSP Brzo-
stek, 1 zastęp OSP Siedliska-Bogusz, 1 zastęp 
PSP z JRG nr 2 w Dębicy, pogotowie ratunko-
we i policja. Działania strażaków polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłą-
czeniu akumulatora w pojeździe, udzieleniu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy 
i  przekazaniu go zespołowi ratownictwa 
medycznego. 



www.wiadomoscibrzosteckie.pl

nr 2/202220

Generacja 6.0

Rok 2022 zaczął się bardzo aktywnie dla seniorów gminy Brzostek. 
Ruszył projekt Generacja 6.0 dla osób w wieku 60 plus. Głównym jego 
celem jest aktywizacja osób starszych. Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w ramach projektu organizuje zajęcia rehabilitacyjne poprawiające kondycję 
fizyczną oraz zajęcia komputerowe umożliwiające nabycie nowych kompe-
tencji cyfrowych. Projekt będzie trwał do czerwca. W ramach jego realizacji 
zaplanowano także udział seniorów w koncercie zespołu ludowego. 

„Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IV”

Otylia Zegarowska CKiCz Brzostek
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Zimowe zmagania
Noc po raz kolejny przegrywa codzienną walkę z budzącym się 

dniem. Księżyc, a właściwie tylko jego połowa, coraz mniej wyraź-
nie rysuje się na jaśniejącym niebie. Silny mróz i skrzypiący pod 
nogami, zmrożony śnieg tylko potęgują wspaniały klimat wczesne-
go poranka. Chociaż przedstawiony obraz zimy może wydawać się 
nam – ludziom – posiadaczom ciepłych mieszkań, piękny i urokli-
wy, to jednak dla większości zwierząt jest czasem mobilizacji, a nie-
jednokrotnie codziennej walki o przetrwanie.

Swoje pierwsze kroki tego dnia kieruję w stronę leśnych młod-
ników. Nierzadko w ich okolicy przychodziło mi spotykać zwie-
rzynę wracającą do swoich dziennych ostoi. W wąskim przesmyku 
pomiędzy drzewami dostrzegam jedynie wędrującą spokojnie sar-
nę. Kompletna cisza otoczenia motywuje mnie do zmiany miejsca. 
Maszeruję dalej… Nieustannie się rozglądam, a widniejące na śnie-
gu duże ilości tropów sprawiają, że mogę w łatwy sposób, niczym 
z zapisanej księgi, odczytywać kolejne posunięcia zwierząt. Z jed-
nej strony, ścieżki utarte przez sarny, z drugiej zaś trop kicającego 
zająca i przechadzającego się nieopodal lisa…

Docieram do żerowiska jeleni. Soczyste liście porastających tę 
część lasu jeżyn, stanowią jeden z głównych elementów zimowej 
diety tych dużych ssaków. Zwierzęta wracają tutaj nawet za dnia. 
Warto zatem wykazać się odrobiną cierpliwości i poczekać w takim 
miejscu na rozwój wydarzeń. Bezwietrzna aura i wyzierające nie-
śmiało zza drzew pierwsze promienie słońca sprzyjają czatowaniu. 
Po kilkudziesięciu minutach, w pobliskich zaroślach daje się sły-
szeć dźwięk łamanych gałęzi. Wytężam zmysły… Wtem, niespeł-
na trzydzieści metrów ode mnie, defilują dwa młode byki jelenia 
szlachetnego. Widzę je zaledwie przez kilka sekund, po czym zni-
kają dyskretnie w jodłowym lesie, nie dając mi tym samym szansy 
na wykonanie chociażby jednego zdjęcia… Został po nich jedynie 
kolejny rozdział „białej księgi tropów”, który zapisały na nieskazi-
telnym jak do tej pory śniegu.

Nie tylko duże zwierzęta zmuszone są do ciągłego poszu-
kiwania pokarmu, pozwalającego przetrwać im srogie mrozy… 
Na jednej z leśnych polan spotykam gile. Stadko żerujące na 
obumarłych łodygach pokrzyw nie rzuca się w oczy, pomimo zda-
wałoby się mocno kontrastowego, czerwonego koloru samczych 
brzuchów. Samice zaś są mniej jaskrawe. Ich beżowe ubarwienie 
upodabnia je do otoczenia, przez co zostają przeze mnie zauważone 
dopiero po dłuższej chwili. Łuskanie niewielkich ziarenek jest 
procesem niezwykle czasochłonnym, toteż gile, jak również inne 
ptaki z rodziny łuszczaków, spędzają w ten sposób większą część 
dnia. Cierpliwie i skrupulatnie przeczesują kolejne łąki, polany, 
przydrożne rowy oraz zakrzaczenia w poszukiwaniu pożywienia 
gwarantującego im przeżycie.

Wracam do ciepłego schronienia i rozmyślam… Dzień powoli 
chyli się ku końcowi – kolejny dzień srogiej zimy… Zimy, która wery-
fikuje zdolności przetrwania zwierząt dużych i małych, ptaków 
i ssaków, roślinożerców i drapieżników. W każdym przypadku do 
wiosny przeżyją tylko te najsilniejsze spośród nich. Selekcja natu-
ralna – choć niejednokrotnie może wydawać się okrutna i bezlito-
sna – jest jedynym skutecznym mechanizmem kształtującym świat 
organizmów żywych. To dzięki niej, od tysięcy lat, tylko te najlepiej 
przystosowane osobniki w obrębie danego gatunku, mają szansę na 
przekazanie genów kolejnemu pokoleniu, czyniąc je zdrowym i sil-
nym, a co za tym idzie – zdolnym do przetrwania. M
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Szymon 
Rogaczewski 

pasjonat przyrody, 
fotograf
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Dziś słów kilka 
o nowym obejściu 
i ogrodzeniu wokół 
Szkoły Podstawowej 
im. T. Kościuszki 
w Nawsiu Brzosteckim

Pierwsze próby podjęte w celu polepszenia sytuacji 
komunikacyjnej wokół szkoły, związane z zapew-
nieniem bezpieczeństwa, szczególnie wzdłuż drogi 

powiatowej, podjęto w roku 2008, kiedy prowadzony był jej 
remont. W tym czasie też zaczęło pojawiać się coraz więcej 
samochodów parkujących wzdłuż drogi. Często w godzi-
nach porannych oraz około 13:00 parkowało kilka pojaz-
dów, a podczas zebrań wywiadowczych nawet kilkanaście, 
stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, szcze-
gólnie uczniów zdążających do szkoły i wychodzących po 
zajęciach. Ówczesna Dyrektor, Urszula Wojnarowska, roz-
poczęła starania o reorganizację otoczenia. W grudniu 
2021 r. zakończono prace ziemne przy stawianiu elementów 
placu zabaw, nieco wcześniej zamontowano nowe ogrodze-
nie wokół szkoły, wykonano dodatkowe miejsca parkingowe 
i tak nowe obejście placówki stało się faktem. 

Plac zabaw powstał w zakresie wsparcia dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, fundusze pozy-
skane od Lokalnej Grupy Działania Liwocz. Jednak najwię-
cej środków przekazano z budżetu Gminy Brzostek. 

Na wiosnę 2022 r. planuje się wykonanie nasadzeń – 
drobnych i symbolicznych tak, aby otoczenie stało się bar-
dziej zielone. Chętnie skorzystamy z pomysłów i propozycji 
lokalnej społeczności na zagospodarowanie przestrzeni. 

Relacja zdjęciowa jest dostępna pod adresem www.
spnawsiebrzosteckie.pl w zakładce zdjęcia.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili do powstania nowego otoczenia szkoły, w szcze-
gólności Burmistrzowi Wojciechowi Staniszewskiemu. 

Piotr Kawalec
Wrzesień 1969

Wrzesień 2021

Wrzesień 2021
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►

Wyjątkowy „Dzień 
Babci i Dziadka” 
w Szkole Podstawowej 
w Kamienicy Górnej

„Ludzie listy piszą nawet w małej wiosce, listy szare, 
białe, kolorowe” - to fragment utworu legendarnego zespo-
łu Skaldowie pt. „Medytacje wiejskiego listonosza”. Pięk-
ny. Ale dziś słowa mówiące o wartości listu i chęci do jego 
wysłania wydają się już nie mieć zbyt dużego znaczenia. 
Miały znaczenie dawniej - w dobie, kiedy nie było telefonów, 
internetu i innych form łatwo dostępnej komunikacji. Jed-
nak Szkoła w Kamienicy Górnej znalazła na to sposób, by 
podtrzymywać zanikającą tradycję wysyłania kartek i listów 
drogą pocztową. Świetną okazją do tego okazał się Dzień 
Babci i Dziadka, który obchodzimy 21 i 22 stycznia. Dzieci 
z klasy III postanowiły w wyjątkowy sposób wyrazić swo-
ją wdzięczność i podziękować swoim 
dziadkom za opiekę, wsparcie i miłość. 
A jak to zrobiły? Najlepiej jak potrafią. 
W ruch poszły kredki, pomponiki, bro-
kat, cekiny, piórka, kolorowe kartki, 
klej i nożyczki. Do tego szczypta chęci, 
dużo serca i rozbudzona kreatywność 
małych artystów nie znała granic. Tak 
powstały śliczne laurki z podzięko-
waniami, które dzieci zapakowały 

w kopertę, własnoręcznie zaadresowały i pod opieką pani 
Marioli wybrały się na wycieczkę do najbliższego oddzia-
łu pocztowego w Siedliskach-Bogusz, by kupić znaczki 
i wysłać swoim dziadkom listy. W ten sposób uczniowie zro-
bili wyjątkową niespodziankę w dniu ich święta, a dodat-
kowo podtrzymali zanikającą tradycję wysyłania kartek na 
poczcie. Pozostaje tylko wyobrazić sobie, jak babcia albo 
dziadek, otrzymując kopertę i nie wiedząc, co jest w środku, 
z zaciekawieniem do niej zaglądają. Z pewnością wywołało 
to uśmiech na ich twarzy i doznali uczucia, że ktoś o nich 
pamięta, że są ważni i o nich myślimy. Była to zapewne miła 
odmiana w ich codzienności. Bo przecież otwieranie listów 

Mariola Zielak

ma swój niepowtarzalny czar i magię, a własnoręcznie zro-
biona laurka jest miłą niespodzianką dla każdego. 

„Świat ma co najmniej tysiąc wiosek i miast, list w życiu 
człowiek pisze co najmniej raz” śpiewali Skaldowie. Dla 
każdego następnego pokolenia tradycyjny list będzie miał 
mniejszą wartość, bo niektórzy zwyczajnie w ogóle się z nim 
nie zetkną. Ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co też się 
wydarzy. Zatem może warto o liście pamiętać, zapoznawać 
i uczyć jego wysyłania coraz to młodszych, nucąc cichutko 
piosenkę o wiejskim listonoszu. Starajmy się częściej wysy-
łać listy do bliskich, by choć przez chwilę oderwać ich od 
codziennych problemów i spraw. 
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Ogólnopolski sukces 
Michała Nowaka

28 XII 2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego 
Konkursu Filmowego „Świat się kręci wokół 

wsi”, którego organizatorem był Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Konkurs miał na celu ukazanie wsi jako atrakcyj-
nego miejsca z nowymi perspektywami do życia, szczegól-
nie dla ludzi młodych.

Sekretarz stanu Norbert Kaczmarczyk podziękował lau-
reatom za nagrane filmy, które pokazują łączenie tradycji 
z nowoczesnością na polskiej wsi, odkłamują jej stereoty-
powy wizerunek i przedstawiają pracę rolnika jako zawód 
z przyszłością. Następnie wręczył laureatom nagrody 
i wyróżnienia finansowe. Zwycięzcą konkursu został Michał 
Nowak, uczeń kl. III technikum mechanizacji i agrotroniki, 
którego opiekunami byli nauczyciele: Teresa Młyniec i Grze-
gorz Grzesiakowski.

W nagranym przez siebie fil-
mie Michał prezentuje uroki pra-
cy w gospodarstwie rodziców oraz 
swoje plany związane z dalszą edu-
kacją i pracą w rolnictwie. Michało-
wi bardzo gratulujemy wyobraźni, 
spontaniczności i pomysłowości 
oraz życzymy dalszego rozwijania 
swoich pasji. 

Zwycięski film Michała oraz zgło-
szenia pozostałych uczestników 
konkursu można obejrzeć na kana-
le YouTube Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w zakładce Konkurs 
„Świat się kręci wokół wsi” oraz 
na www.zsbrzostek.pl w zakładce 
Aktualności. 

Teresa Młyniec
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„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, 
to potrafisz także tego dokonać.”

Walt Disney

CeNtRUM 
DzieDziCTWa SzKła 
KROSNO-KORCzyNa

Po raz kolejny członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich z Nawsia Brzosteckiego wzięły udział 
w wycieczce. W planie naszej podróży 

znalazło się tym razem Centrum Dziedzictwa Szkła 
w Krośnie.

Jest to jedyny obiekt w Polsce prezentujący proces 
wytwarzania szkła w nowoczesny i atrakcyjny sposób. Pod-
czas dwugodzinnej wędrówki wraz z przewodnikiem uczest-
nicy mieli możliwość poznać proces produkcji szkła w teorii 
i praktyce. W tym niezwykłym miejscu eksponaty można 
dotykać, obserwować, a nawet współtworzyć. Zwiedza-
nie muzeum rozpoczęto w miejscu, gdzie znajduje się piec, 
przy którym pracują hutnicy wykorzystujący liczące kilka 
tysięcy lat metody ręcznego formowania szkła. Uczestnicy 
mogli z bliska obejrzeć ten proces, a śmiałkowie próbowali 
samodzielnie wybić medal-pamiątkę ze szklanej surówki. 
Na odwagę w naszej grupie zdobyli się tylko nieliczni. Swoje 
prace zabrali ze sobą do domu. Będą im przypominały tam-
ten dzień. W kolejnym etapie zwiedzania mogliśmy poprze-
glądać się w lustrach. Zobaczyć nieco inaczej nasze sylwetki. 

Wszystkim podobało się zwierciadło, które sprawiało, że 
nasze sylwetki były idealne. W tej salce panowała radosna, 
gwarna, rodzinna atmosfera. Wszyscy żartobliwie komento-
wali swój wygląd. W dalszym planie wycieczki odwiedzili-
śmy pracownię obróbki i zdobienia szkła: grawerowania, 
malowania na szkle, produkcji witraży i szklanych figurek. 
Następnie wzięłyśmy udział w projekcji filmu prezentują-
cego historię powstania huty. Odwiedziliśmy również salę, 
w której wystawione były przedmioty pochodzące z różnych 
okresów działalności zakładu. Eksponaty zachwycały pięk-
nem i oryginalnością. Nasz pobyt w centrum dziedzictwa 
szkła zakończony został w sklepie, gdzie wycieczkowicze 
zakupili pamiątki wykonane przez mistrzów z huty. Gdy 
grupa była już gotowa, udaliśmy się do piwnic przedproż-
nych. Tutaj można było zobaczyć, na czym polega kunszt 
artystów szkła. Następnie na krośnieńskim rynku wykona-
liśmy pamiątkową fotografię. 

Wkrótce potem udaliśmy się do busa, aby wyruszyć do 
Fabryki Czekolady w Korczynie. Wnętrze budynku jest urzą-
dzone w stylu starej fabryki. Właściciel fabryki od najmłod-
szych lat wiedział, co chce robić w przyszłości, a jego słod-
kie marzenia się spełniły. Dziś jest światowej klasy twórcą 
czekolad ręcznie robionych, smakowitych trufli i pralin. 
Tutaj każdy wybrał dla siebie coś słodkiego, aby zregene-
rować siły. Ostatnim punktem naszej wycieczki był udział 
w seansie filmowym. Komedia, którą obejrzeliśmy, wprowa-
dziła nas w doskonały nastrój. 

W drodze powrotnej wspólnie śpiewaliśmy nasze ulubio-
ne piosenki. Zespołowy wyjazd daje możliwość naładowa-
nia akumulatorów do dalszego działania. Naszą wycieczkę 
należy zaliczyć do udanych. 

Elżbieta Domaradzka
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Katarzyna 
Podgórska 

mgr biologii, 
dietetyk
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Najbardziej znanym mózgiem współcze-
snego świata był i jest mózg Alberta Ein-
steina. Narząd tego słynnego naukowca 

został przebadany na wszystkie możliwe sposoby, 
bardzo wnikliwie. Jego geniusz fascynuje po dziś 
dzień. Jaka była dieta słynnego Einsteina? Tego nie 
wiem, ale z pewnością był leniuchem w pozytyw-
nym tego słowa znaczeniu. Albert uwielbiał spać, 
cenił sobie odpoczynek, wiedział, że dzięki temu 
jego wydajność będzie na najwyższym poziomie. 
Zatem kluczem do sprawnie działającego mózgu 
z pewnością jest odpoczynek i odpowiednio długi, 
minimum siedmiogodzinny sen. Jednak efektyw-
ność naszego umysłu zależy od wielu zamków 
i trzeba znaleźć do nich odpowiednie klucze. Mózg 
stanowi tylko 2 procent masy ciała, ale jak na tak 
niewielki organ zużywa aż 20 procent naszej dzien-
nej energii, co jest ogromnym wynikiem, biorąc 
pod uwagę fakt, że mózgi spokrewnionych z nami 
małp wykorzystują maksymalnie do 10 procent 
dziennego wydatku energetycznego. Przyjmując, 
że u przeciętnej kobiety zapotrzebowanie ener-
getyczne to ok. 2000 kilokalorii na dzień, to mózg 
zużywa z tego ok. 400 kilokalorii. Choć wydaje się 
to mało intuicyjne, mózg i dieta są ze sobą niero-
zerwalnie połączone. Ten cenny organ jest nie-
zwykle czuły na to, co spożywamy. Pojawiają się 
badania naukowe, wykazujące, że tzw. wysoko 
przetworzona dieta zachodnia, dieta prozapalna, 
z ogromną ilością cukru, skutecznie predysponuje 
do rozwinięcia chorób neurodegeneracyjnych, 
Alzheimera i depresji. Alzheimer zwany cukrzycą 
typu III posiada wiele wspólnych cech z obecnie 
hulającą cukrzycą typu II. Nieprawidłowy metabo-
lizm glukozy i insuliny w organizmie może sprzy-
jać pogorszeniu kondycji mózgu. Naukowcy zaczęli 
szukać przyczyn chorób w nieprawidłowo prowa-
dzonym sposobie żywienia. Dziś wiemy, że dbając 
o jakość diety i zdrowy styl życia, jesteśmy w sta-
nie wpłynąć na funkcjonowanie naszego mózgu, 
na poprawę koncentracji i procesów zapamięty-
wania. Stwierdzenie, że jesteśmy tym, co jemy, 
brzmi jak banał, ale fakty są niepodważalne. To, co 
przedostaje się do naszego żołądka, ma kolosalne 
znaczenie dla aktywności naszego mózgu, a tym 
samym ogromny wpływ na funkcjonowanie całego 
naszego organizmu. Składniki żywności stymulują 
działanie hormonów, neuroprzekaźników i enzy-
mów. Dla mózgu ważny jest tłuszcz. Nie bójmy się 
tłuszczu. Kilkadziesiąt lat temu zapanowała moda 
na diety mocno ograniczające ten składnik. Moda 
ta trwała dość długo. Do tej pory istnieją modele 
żywieniowe, które zdecydowanie unikają tłuszczu, 
niestety, często niesłusznie. O ile w pewnych przy-
padkach mocne ograniczenie tego składnika jest 
wskazane, o tyle w racjonalnym żywieniu zalecany 
jest przez światowe organizacje zdrowia czy nasz 
rodzimy dawny Instytut Żywienia i Żywności. Bez 
tłuszczu nasze neurony, czyli komórki nerwowe 

nie mogłyby funkcjonować. Nasz mózg w 60 pro-
centach składa się z tłuszczu. Pamiętajmy jednak, 
że tłuszcz tłuszczowi nie jest równy. Schabowy 
smażony na smalcu i zasmażana kapusta ma się 
nijak do ryby pieczonej z warzywami skropionymi 
oliwą z dodatkiem garści orzechów. Obydwa dania 
są smaczne, w jednym i drugim znajdziemy tłusz-
cze. Sztuką jest jednak rozróżnienie tych dobrych 
od tych złych. Skoro nasz mózg lubi tłuszcze, nie 
oznacza, że golonka jest dla nas idealna. Postawmy 
sprawę jasno. Nasz mózg potrzebuje tłuszczy, które 
nie zrobią mu krzywdy. Świetnym źródłem są orze-
chy. Sama struktura orzecha włoskiego przypo-
mina kształt mózgu, więc już wyglądem natura 
daje wskazówkę, co dla nas dobre. Oliwa z oliwek, 
olej rzepakowy, olej lniany jako źródła nienasy-
conych kwasów tłuszczowych to idealny doda-
tek do potraw. Jednak najlepsze są ryby, zasobne 
w powszechnie znane kwasy omega 3 (zwane DHA, 
EPA), które mają ogromny wpływ na funkcjonowa-
nie naszego układu nerwowego i co najważniej-
sze nie przyczyniają się do podnoszenia poziomu 
cholesterolu we krwi, a wręcz sprzyjają jego sta-
bilizacji. Białko to również bardzo ważny element 
diety. Białko składa się z aminokwasów, a jednym 
z ważniejszych dla mózgu to tryptofan, z którego 
powstaje serotonina, znana jako hormon szczę-
ścia, a z tego w skomplikowanych procesach meta-
bolicznych powstaje melatonina zwana hormo-
nem snu. Wszystko jest powiązane. Dobre białko 
to dostarczanie odpowiednich aminokwasów do 
organizmu, a to z kolei buduje nasze samopoczucie 
i wpływa na dobry sen. Efekt domina, wszystko jest 
powiązane. Istotnym związkiem, który powinien 
być dostarczany do naszego organizmu to lecy-
tyna, która wzmacniając przewodnictwo impulsów 
nerwowych w mózgu, wspomaga pamięć i koncen-
trację. Świetnym jej źródłem są jaja, pestki dyni, 
orzechy, ryby, banany, kakao. Rośliny strączkowe 
(jak fasola, ciecierzyca, soczewica), awokado, 
migdały, produkty mleczne, produkty mięsne 
(wskazane tzw. chude mięso) to dobre źródła ami-
nokwasu tyrozyny, która z kolei poprawia działanie 
przysadki mózgowej, wpływa też m.in. na działa-
nie tarczycy. Jeśli chcesz mieć sprawnie działający 
mózg, w Twojej diecie nie może zabraknąć antyok-
sydantów, czyli wymiataczy wolnych rodników, 
które sieją spustoszenie w organizmie. Źródłem 
antyoksydantów są m.in. polifenole - związki 
zawarte w dużych ilościach m.in. w czerwonych 
owocach i warzywach, tj. borówkach, malinach, 
porzeczkach, truskawkach, jabłkach, żurawinie, 
pomidorach, burakach, marchwi. Kosmicznie 
ważne są zielone warzywa (m.in. sałata, rukola, 
roszponka, brokuły), które obowiązkowo powinny 
być spożywane codziennie. Nie zapominaj rów-
nież o węglowodanach złożonych, czyli potocznie 
zwanych cukrami złożonymi. Nie ma to nic wspól-
nego ze snickersem czy toną cukierków, w których 
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Spotkanie Koła Rencistów 
i emerytów w Brzostku

Gdy w wigilię gwiazdka wstaje
Nowy Rok za cyfrę zmienia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Przy tej pięknej sposobności
I Ja życzę Wam radości.

Tradycyjnie od lat 12 stycznia 
2022 roku w Domu Ludowym 
w Gorzejowej odbyła się uro-

czystość opłatkowa dla emerytów 
i rencistów z całej gminy zorganizo-
wana przez Brzostecki Zarząd Koła. 
Przybyło ponad 50 osób. Tradycyj-
nie na spotkanie zaproszono lokal-
nych gości: ks. Kanonika Ryszarda 
Radonia z parafii Siedliska-Bogusz, 
zastępcę Burmistrza Gminy Brzo-
stek, Adama Kostrząba oraz Kierow-
nika Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Brzostku, Daniela Wójcika, a także 
przedstawicieli z sąsiednich współ-
pracujących ze sobą kół z Powiato-
wego Związku Emerytów i Rencistów 
w Dębicy - przewodniczącą Grażynę 
Ramut, wiceprzewodniczącego Alek-
sandra Szury oraz ze Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów w Pilźnie 
na czele z przewodniczącą Leoka-
dią Gorczycą. Wszyscy zaproszeni 
goście złożyli emerytom i rencistom 
życzenia.

Spotkanie rozpoczęła przewod-
nicząca brzosteckiego koła Jadwi-
ga Węgrzyn, która przywitała 

wszystkich zebranych oraz złożyła 
noworoczne życzenia zdrowia, wie-
le sił do dalszej pracy aktywności 
w 2022 roku. Potem odbyła się część 
oficjalna rozpoczęta przez ks. Kano-
nika Ryszarda, który odmówił zwy-
czajowe modlitwy i odczytał ewan-
gelię oraz poświęcił opłatki, po czym 
wszyscy, jak nakazuje obyczaj, poła-
mali się nimi, składając sobie życze-
nia, zaśpiewali kolędę oraz trzymając 
się za ręce, odśpiewali „Życzymy, 
życzymy …”. 

Rozpoczęło się biesiadowanie, nie 
zabrakło tradycyjnych potraw wigilij-
nych przygotowanych przez Zarząd 
Koła w Brzostku. Cieszyły nas pogod-
ne uśmiechy na twarzach uczestni-
ków spotkania. Uroczystości takie są 
korzystne dla młodszego i starszego 
pokolenia, sprzyjają zacieśnieniu 
więzi między nimi. Starsi seniorzy 
czują się zauważani, potrzebni, mają 
okazję do wspomnień swojej młodo-
ści, możliwość przekazywania swo-
jej wiedzy i doświadczeń, czują się 
dowartościowani. Wspólnie spędzo-
ny czas upłynął bardzo miło i szyb-
ko, wszyscy życzyliśmy sobie kolej-
nych takich spotkań. Zaś wszystkim 
emerytom i rencistom życzymy dużo 
zdrowia, wiele radości w życiu, 
samych szczęśliwych dni oraz Błogo-
sławieństwa Bożego. 

czysty biały cukier i syrop gluko-
zowo-fruktozowy wiedzie prym. 
Nasz mózg lubi węglowodany, ale 
te złożone, czyli pełnoziarniste pro-
dukty np. kasze gryczaną, jaglaną, 
ryż brązowy, makarony z mąk 
pełnoziarnistych. Nasz organizm 
potrzebuje witamin z grupy B, które 
w powyższych produktach się znaj-
dują. Niedobór tych związków może 
wzmagać dysfunkcję naszego zdro-
wia psychicznego. Osoby jedzące 
w nadmiarze produkty wysoce prze-
tworzone, pozbawione wartościo-
wych witamin i minerałów, mogą 
być narażone na stany depresyjne. 
Świetnym paliwem dla mózgu są 
kiszone warzywa czy produkty fer-
mentowane jak kefiry, jogurty natu-
ralne, będące źródłem prebiotyków 
- substancji odżywiających dobre 
bakterie w jelitach. A wiadomo, że 
stan naszych jelit wpływa na stan 
naszej świadomości, na kondycję 
naszego mózgu. Jelita i mózg są 
ściśle ze sobą powiązane. Jedzmy 
świadomie. Produkty, substraty 
energetyczne, które spożywamy, 
budują nasz organizm, bez nich 
komórki nie mogłyby się dzielić, 
a organy nie mogłyby prawidłowo 
funkcjonować. Jakość naprawdę 
ma znaczenie. Oczywiście dieta to 
nie wszystko. Styl życia, odpoczy-
nek, minimalizacja stresu, aktyw-
ność fizyczna mają ogromny wpływ 
na naszą głowę. Jeśli weźmiesz pod 
uwagę chociaż połowę zdrowych 
zasad odżywiania, to już sukces  
Jedzmy z głową. 
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 Madeleine Hesserus - W cieniu Czarnobyla 

- O miłości w zakaza-
nej strefie rozciągającej 
się wokół Czarnobyla

Kiedy pewnego razu 
w naszej brzosteckiej 
bibliotece natknęłam 
się na tę książkę, przy-
pomniałam sobie czasy 
młodości. Był kwiecień 
pamiętnego roku 1986, 

gdy nagle rozeszła się wiadomość, że niedaleko, bo na 
Ukrainie w Czarnobylu nastąpił wybuch w elektrow-
ni jądrowej. Było to wstrząsające wydarzenie, gdyż 
media straszyły nas koszmarnymi skutkami napro-
mieniowania. Wtedy wszyscy musieliśmy zgłosić się 
do ośrodka zdrowia, gdzie podano nam do wypicia 
słynny płyn Lugola, którego smak do dziś niezbyt 
dobrze się mi kojarzy. Wówczas zastanawiałam się: 
my się boimy, choć to nie u nas, a jakie skutki tego 
wybuchu mogą mieć mieszkańcy Czarnobyla? Pewnie 
dlatego teraz postanowiłam zapoznać się z tą lekturą. 
I muszę przyznać, że nie zawiodłam się w swych ocze-
kiwaniach. Autorka osobiście wraz z grupą ukraiń-
skich naukowców po ponad trzydziestu latach odwie-
dziła to tragiczne miejsce. Swe przeżycia z badawczej 
podróży w imponujący sposób uwidacznia na kartach 
powieści. Czarnobyl jest jednym z trzech głównych 
bohaterów jej książki – „cichy i zagadkowy byt napę-
dzany radioaktywnością i radziecką mistyką”.

Przyjrzyjmy się zatem jej treści. Główna bohater-
ka, Szwedka Katarina, przyjeżdża do międzynarodo-
wego instytutu badającego skutki wybuchu w Czarno-
bylu. Spotyka tu wielu naukowców, którzy badają tzw. 
„Strefę” zakazaną, w której „ucichły zegary i słychać 
jedynie brzęczenie liczników Geigera” służących do 
pomiaru napromieniowania. Katarina szybko adap-
tuje się w nowym miejscu i zaprzyjaźnia z niektórymi 
współpracownikami, ale z kilkoma trudno jest się jej 
dogadać. Najbardziej fascynuje ją naukowiec ukra-
ińskiego pochodzenia Grigorij, który jest w dziwnym 
związku z uchodzącą za tytana pracy Olgą. Po pew-
nym czasie między Katariną i Grigorijem nawiązuje 
się romans. Wspólnie wyjeżdżają do zakazanej strefy, 
by przeprowadzić badania. Katarina ma okazję zoba-
czyć wyludnione wsie i miasto Prypeć – dawniej tęt-
niące życiem mieszkańców (liczące 50000) będących 
w większości pracownikami elektrowni, zaś w tej 
chwili jest to „miasto widmo” - puste, bezludne, gdzie 
w rozwalających się kamienicach i blokach wyrastają 
drzewa, zaś na balkonach gnieżdżą się ptaki. Kiedy 
wchodzi do pustego przedszkola, z przerażeniem oglą-
da porzucone zabawki, a w rozwalającym się domu 
kultury zniszczone upływem czasu i wilgocią pamiąt-
kowe fotografie, książki i różne dokumenty. Jej prze-
życia z pobytu w tym miejscu są wstrząsające. Czyta-
jąc to, z początku myślałam, że jest to tylko wytwór 
wyobraźni autorki, jednak kiedy zaczerpnęłam 

informacji w Internecie, dowiedziałam się, że do dziś 
te miejsca są wyludnione, chociaż powoli Czarnobyl 
staje się już atrakcją turystyczną. Zadziwiające, że 
pomimo napromieniowania przyroda nie tylko żyje, 
ale też w sposób naturalny bujnie rozkwita. Bohaterka 
powieści z ogromnym zszokowaniem ogląda w zaka-
zanej strefie przepiękny ogród, który ktoś, mimo 
zakazu, pieczołowicie pielęgnuje, sadząc nie tylko 
kwiaty i zioła, ale również warzywa i krzewy owoco-
we (z wyjątkiem czarnej porzeczki, na którą podobno 
źle działa promieniowanie). I w tym miejscu, muszę 
zaznaczyć, że jak znowu sprawdziłam – wielu wysie-
dlonych mieszkańców tzw. „samosiejek”, pomimo 
zakazu, powróciło do swych domów, uprawiając zbo-
ża, warzywa i kwiaty, nie obawiając się promienio-
wania, które jest już jakoby coraz mniejsze. Według 
autorki strefa z jednej strony przeraża, a z drugiej 
fascynuje, gdyż przyroda w tym zniszczonym miejscu 
pokazuje swą siłę i przewagę nad człowiekiem. Nato-
miast rodząca się miłość dwojga bohaterów budzi ich 
„demony z przeszłości”, o czym sobie nawzajem opo-
wiadają. Katarina wspomina swoje wędrowne dzie-
ciństwo w czasie, którego musiała się przemieszczać 
w coraz to inne miejsca, a także wstrząsające przeży-
cie z wypadku samochodowego, z którego jako jedy-
na z rodziny ocalała. Natomiast Grigorij opowiada jej 
o swej pracy w Czarnobylu podczas ewakuacji lud-
ności po awarii reaktora, o swoich bolesnych wtedy 
doznaniach i zagrożeniu napromieniowaniem.

W rezultacie zakochani muszą się rozstać, gdyż 
na ich drodze stanie Olga i jej psychiczna choro-
ba, do której również przyczyniła się czarnobylska 
katastrofa. 

Sądzę, że wplatając do swej powieści wątek 
romansu, autorka, być może, chciała jakby zrówno-
ważyć wstrząsające opisy ponurych, przytłaczają-
cych krajobrazów Czarnobyla i w ten sposób dodać 
swej powieści niejakiej lekkości. Jednak to te rela-
cje z przerażających widoków, wzbudziły u mnie 
największą ciekawość. Trzeba dodać, że pisarka 
zamieściła w swym utworze, wyróżnioną specjalną 
czcionką – kursywą, notatkę, mówiącą o odczuciach 
mieszkańców okolic Czarnobyla w chwili wybu-
chu (czym otwiera powieść), zaś potem ich przeży-
cia po kilkudziesięciu latach, kiedy przesiedleńcy 
zaczynają wracać do swoich opuszczonych domów 
i gospodarstw (czym zamyka swą opowieść). Jest to 
chyba najbardziej poetyckie ujęcie problemu czarno-
bylskiej katastrofy. Nie będę tu snuć swych dywagacji 
na temat słuszności przesiedlenia ludności, czy też 
zasadności budowy takich elektrowni jądrowych, bo 
to nie jest moim zadaniem. Dla mnie istotny jest fakt, 
że w powieści przedstawiono wydarzenie, którym 
dotknięta została niemal cała Europa, a w tym i nasz 
kraj, w sposób literacki, a przez to przystępny dla 
przeciętnego czytelnika. Uważam, że warto tę książkę 
przeczytać. 
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Julia Fischer „Zakochany mózg 
i inne niezwykłe stany”

Czy batonik może uspokoić twoją 
złość?

Szybciej bijące serce, czerwienienie 
się, jąkanie, bezsenność oraz miękkie 
kolana. Co objawia się w taki sposób? 
I jaki ma z tym związek nasz ośrodek 
nagrody? Julia Fischer zaprasza w niesa-
mowitą podróż po świecie emocji!

Po nitce neuronów do kłębka mózgu 
i fascynujących procesów biochemicz-
nych zachodzących w całym naszym 
organizmie. Ta przepełniona emocjami 
książka pozwoli nam lepiej zrozumieć 
uczucia i dostrzec sygnały wysyłane 
przez nasze ciała.

- Co wywołuje poczucie szczęścia 
i dlaczego może prowokować je muzyka?

- Dlaczego miłość odczuwamy jak 
motyle w brzuchu?

- Czy można zapanować nad naszą 
złością albo syndromem FOMO?

- Skąd bierze się słodki smak 
zemsty?

- Dlaczego tak ważna jest dla nas 
oksytocyna?

Ta lektura spowoduje prawdziwy 
wyrzut endorfin! 

zagadki fotograficzne 
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fot. Piechur w Japonkach

Roksana Jędrzejewska-Wróbel „Stan splątania” 
(powieść młodzieżowa)

Ósma klasa - egzaminy, presja, rodzice i nauczyciele, 
którzy ciągle czegoś chcą.

Czy można zrobić sobie od tego wagary? Zrezygnować 
z wyścigu do najlepszego liceum?

I czy niechciany wolontariat z ludźmi, za którymi się 
nie przepada, może zmienić życie?

Maria to ideał. Piękna, zdolna, wysportowana. Tyl-
ko gdy zamyka się w łazience i wymiotuje, wolałaby, by 
nikt jej nie słyszał. Bo przecież ma kochających rodziców, 
wygodny dom i przed sobą tyle możliwości. A więc dalej, 
codzienna garść suplementów i zdrowe, choć paskudne 
smoothie czekają!

Lena. Zawsze ze słuchawkami na uszach. To jedyny 
sposób, żeby odciąć się od ludzi. Niespecjalnie ich lubi. No 
i mama… Czasami Lena myśli, że to raczej ona opiekuje się 
mamą niż odwrotnie.

Miłosz. W naciągniętym na głowę kapturze, z wielkim 
futerałem na wiolonczelę. Introwertyk. Nie lubi się wychy-
lać. Gdyby tylko bluza mogła działać jak peleryna niewid-
ka… Ale, jak mawia jego ojczym, ,,świat nie jest miejscem 
dla słabeuszy”, więc Miłosz wstaje i codziennie idzie do 
szkoły, choć chętnie nie wychodziłby z łóżka.

Mimo że chodzą do jednej klasy i mieszkają na tym 
samym osiedlu, właściwie się nie znają. Gdy pewnego 
dnia Maria, Lena i Miłosz trafiają w ramach wolontariatu 
do domu seniora, nie przypuszczają, że to doświadczenie 
zmieni nie tylko ich, ale także ich rodziny.

Szymon Nowak „Lekarz z Auschwitz”
Styczeń 1945 r. W Auschwitz-Birkenau 

pozostało 4800 więźniów, którzy nie nadawali 
się nawet do pędzenia na zachód w marszach 
śmierci. Komory gazowe wysadzano w powie-
trze, a wojska sowieckie wdarły się w głąb obro-
ny hitlerowskiej w takim tempie, że obozowi 
SS-mani nie zdążyli zabić garstki ocaleńców.

5 lutego Józef Bellert wraz z grupą ponad 
trzydziestu krakowskich lekarzy i pielęgniarek 
wyjeżdża do Oświęcimia. Przez osiem miesięcy 
prowadzi prawdopodobnie największy szpital 
polowy w Europie. Mimo braku kanalizacji, 
wody, jedzenia i leków niesie pomoc medyczną 
ocalonym więźniom. Jego pacjenci ważą śred-
nio 30 kg. Zapadają na dur brzuszny i gruźlicę, 
nękają ich biegunki głodowe, obrzęki i odleży-
ny. Boją się ludzi w kitlach i strzykawek, koja-
rzących się im z zastrzykami z fenolu, którymi 
niemieccy zwyrodnialcy uśmiercali chorych 
więźniów.

Trudno w to uwierzyć, ale z 4800 chorych 
przywrócił do życia i zdrowia 4400 pacjentów.

Józef Bellert – cichy bohater, konspirator, 
żołnierz Legionów i sanitariusz brygady Pił-
sudskiego, działacz niepodległościowy i spo-
łeczny, żołnierz września 1939 i powstaniec 
warszawski. Skromny lekarz z Pinczowa.
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Dziewięciu na dziesięciu mężczyzn przyznaje, że żona 
ma zawsze rację. Dziesiąty zaginął w niewyjaśnionych 
okolicznościach.

Boże, proszę Cię o mądrość, bym mogła zrozumieć swojego 
mężczyznę. O cierpliwość, bym mogła znieść jego humory. Nie 
proszę Cię o siłę.

Halinka! – woła od drzwi mąż. – To ja cię po wszystkich 
knajpach szukam, a ty siedzisz w domu!

Idzie Jasio pustym korytarzem w szkole i mówi pod nosem: 
- Gdzie sens? Gdzie logika? 
Zatrzymuje go dyrektor i pyta: 
- Jasiu, czemu wciąż powtarzasz: Gdzie sens? Gdzie logika? 
- No bo puściłem bąka w klasie, a pani kazała mi wyjść. Oni 

teraz siedzą w tym smrodzie.

Przychodzi baba z córką do lekarza. Córka jest młoda, ładna 
i zgrabna. Lekarz mówi do niej: - Proszę się rozebrać i położyć… 

- Ależ panie doktorze, to ja jestem chora – odzywa się baba. 
- W takim razie niech pani powie aaa…

Do lekarza przybywa matka z nastoletnią córką cierpiącą na 
częste bóle brzucha. 

- Pańska córka jest w 5 miesiącu ciąży – mówi lekarz. 
- Ależ to niemożliwe – krzyczy matka. - Prawda córciu?
- Tak prawda, nawet się z nikim nie całowałam. 
Lekarz odwrócił się w kierunku okna i uważnie czegoś 

wypatruje. 
- Co pan robi? – pyta matka. 
- Wypatruję gwiazdy. 
- Gwiazdy? – 
- Jakiej gwiazdy? 
- Betlejemskiej, bo to jest cud!

Idzie Jasiu do szkoły i zatrzymuje jadący samochód.
- Proszę niech pan podwiezie mnie do szkoły. 
- Chłopcze, ja jadę w innym kierunku. 
- Tym lepiej - odpowiada Jaś.

Wybrała
Maria Kawalec

Wybrała
Maria KawalecPoczytaj, mądre…

: )

Przebaczyć, to wypuścić więźnia na wolność i odkryć, 
że tym więźniem byłeś Ty. L.B.Smedes

Przed wkroczeniem na drogę zemsty, wykop dwa groby. 
Konfucjusz

Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy 
głos na koniec dnia, który mówi: Spróbuję jutro jeszcze raz. 
M.A. Radmacher

W chwili, w której niewolnik postanawia, że nie będzie 
dłużej niewolnikiem, jego kajdany opadają. Wolność i nie-
wola to stany umysłu. M. Gandhi

Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne. 
B. Hrabal

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Dosko-
nałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. 
Arystoteles

Istnieją dwa sposoby na łatwe prześliźnięcie się przez 
życie: Wierzyć we wszystko lub wątpić we wszystko. Oba 
chronią nas przed samodzielnym myśleniem. A. Korzybski

Życie nie polega na znalezieniu siebie. Życie polega na 
tworzeniu siebie. G.B. Shaw

Różnica pomiędzy niemożliwym a możliwym leży 
w determinacji człowieka. T. Lasorda

Masz wrogów? To znaczy, że w swoim życiu stanąłeś 
w obronie czegoś. W. Churchill

Ludzie Cię inspirują lub cisną w dół – wybieraj mądrze. 
H.F. Hansen 

Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie 
masz nic i Twoja postawa, gdy masz wszystko. C. Ancelotti

Nasze życie pokazuje rezultat naszych dominujących 
myśli. S. Kierkegaard

Humor to umiejętność 

dostrzegania zabawnycH stron 

życia, cHwilowy stan uosobienia 

człowieka, zazwyczaj Pozytywny

tyle lat minęło jak jeden dzień…
dziękujemy Pani marii kawalec za wiele lat pracy w redakcji „wiadomości brzostec-
kich” i życzymy zdrowia oraz mnóstwa czasu na rozwijanie starych i nowych pasji

Redakcja „Wiadomości Brzosteckich”
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI

luty 2022

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Co to za miastoC (str. 29) i zagadki przyrodni-
czej Co to za gromada? (str. 29) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 20 marca 
2022 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.

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

"

Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za miastoC   luty 2022

"

"

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za gromada?   luty 2022

POZIOMO:
1) Łobuzy, banda łobuzów, chuliganeria, hołota, hałastra, gran-
da, tałatajstwo, hałastra, męty, szumowiny, dzicz. 6) Kwota 
pieniężna, przedmiot, które ktoś przegrał. 11) Miasto nad M.
Czarnym (Bułgaria). 12) Bronisław, aktor - "07 zgłoś się" - por. 
Borewicz 13) Pies gończy. 14) Miejsce spawania, spoina; także 
sama czynność spawania. 17) Muzyka młodzieżowa 18) Sol-
ny lub pruski 20) Leśny ssak z szablami 22) Film z L. Minnel-
li 23) Ariada lub kastalia 25) Sharif, egipski aktor 29) Cienka 
warstwa metalu szlachetnego pokrywająca przedmiot meta-
lowy. 30) Dział sztuk plast. posługujący się linią. 32) Pieniek, 
klocek. 33) Kobieta. 35) Polarna na niebie 37) Wysoka tempe-
ratura, gorąco. 40) Potocznie: lekceważąco, z gniewem o nie-
dorosłym, niedojrzałym człowieku. 43) Tkanina z czystej wełny 
zgrzebnej o spilśnionej powierzchni. 45) Richard, aktor 46) Mar-
ka samochodu prod. szwedzkiej. 47) Robotnik wyrabiający 
beton. 51) Właściciel łoża tortur. 52) System wynagradza-
nia 53) Ze stolicą w Kijowie. 54) Przyzwyczajenie. 55) Odrzuce-
nie jakiejś propozycji. 56) Majątek wnoszony mężowi przez żonę; 
wiano. 57) Bożonarodzeniowa dekoracja.

PIONOWO:
1) Teren pracy rybaków. 2) Imię męskie - 11 VI 3) Płat 
mięsa w sosie. 4) Rubaszny śmiech. 5) Dróżka w par-
ku. 6) Szczyt w B. Żywieckim. 7) Zaczyn. 8) Spoż.: po-
trawa z goleni cielęcej. 9) Biuro dyplomaty. 10) Autobus, 
którym jedzie wycieczka. 15) Step południowoamerykań-
ski. 16) Tworzą usta. 17) Wypoczynek. 19) Rasa małych 
psów. 20) Francis, słynny korsarz angielski. 21) Wzór do 
naśladowania. 24) imię Delona, aktora 26) Egipskie miasto 
z piramidami. 27) imię Twaina - "Przygody Tomka Sawy-
era", "Książę i żebrak" 28) Chodzenie, przechadzanie się; 
przechadzka. 31) Miasto nad Brdą, na północ od Bydgosz-
czy. 33) Mały kosmyk włosów. 34) Imię karierowicza Dy-
zmy 36) Do rozwiązania, odgadnięcia. 38) Instrument z Ka-
lisza. 39) Odbicie światła, refleks, poświata. 41) Składnik 
gazu ziemnego. 42) Zrzucenie czegoś z samolotu, zrzucony 
ładunek. 44) Przejaw, oznaka, symptom. 48) Daszek z wy-
ciągiem. 49) Kwiat bądź śmietankowy cukierek. 50) Wielki 
żagiel na grotmaszcie.
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Kawalec Magdalena 

SiWy DyM JODłOWa zWyCięzCą 
W Vii ziMOWyM TuRNieJu W FuTSal

22 stycznia w Hali Sportowej im. Agaty Mróz
-Olszewskiej w Brzostku odbyła się kolejna 
edycja Zimowego Turnieju w Futsal. Orga-

nizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Brzostku. Podobnie jak w ubiegłym roku ze względu 
na obostrzenia impreza została rozegrana w ciągu jed-
nego dnia, a wzięło w niej udział 9 drużyn, które roz-
grywały swoje mecze w dwóch grupach. 

W grupie „A” rywalizowały drużyny: Tanie Odżywki 
Dębica, „Nie Oni”, Dream Team Strzyżów, KD Przeczyca. 
W grupie „B” natomiast rywalizowało pięć zespołów: LKS 
Brzostowianka Brzostek, Bez Nazwy, Siwy Dym Jodłowa, 
Hos-Pol, WKS Nawsie Brzosteckie. Po rozegraniu spotkań 
grupowych do półfinałów awansowały z grupy „A”: ”Nie 
Oni”, KD Przeczyca, zaś z grupy „B”: Hos-Pol, Siwy Dym 
Jodłowa. 

W meczach półfinałowych emocji nie brakowało. Poje-
dynki były bardzo zacięte, w obu meczach po regulami-
nowym czasie gry na tablicy widniał remis, co oznaczało 
konkurs rzutów karnych. W tym elemencie lepiej spisywa-
li się zawodnicy z KD Przeczyca oraz Siwy Dym Jodłowa. 
Po spotkaniach półfinałowych zostały rozegrane mecze 
o poszczególne miejsca. W pojedynku o siódme miejsce 

miały się spotkać zespoły, które w fazie grupowej zajęły 4. 
miejsca w poszczególnych grupach. Niestety, mecz się nie 
odbył, zespół Tanie Odżywki Dębica oddał mecz walkowe-
rem. W spotkaniu o 5. miejsce zmierzyły się Dream Team 
Strzyżów oraz LKS Brzostowianka Brzostek. Po zaciętym 
pojedynku lokalny klub musiał uznać wyższość rywala ze 
Strzyżowa. W meczu o trzecie miejsce pewnie wygrał zespół 
Hos-Pol, pokonując wysoko 7:1 drużynę „Nie Oni”. W fina-
le od początku drużyny (Siwy Dym Jodłowa, KD Przeczyca) 
nie odpuszczały, po kilku akcjach z obu stron zawodnikom 
z Siwego Dymu Jodłowa udało się wyjść na prowadzenie. 
Następnie w krótkim czasie podwyższyli wynik spotkania 
i już do końca kontrolowali przebieg meczu, czego konse-
kwencją była strzelona trzecia bramka, która przypieczęto-
wała zwycięstwo w finale i po ostatnim gwizdku sędziego 
mogli cieszyć się ze zwycięstwa w całym turnieju. 

Po zakończonym finale odbyła się dekoracja najlepszych 
drużyn. Nie zabrakło także wyróżnień indywidualnych - 
królem strzelców został Seweryn Kędziora (Hos- Pol), nato-
miast najlepszym bramkarzem wybrano Marcina Zawiślaka 
(Siwy Dym Jodłowa). Wszystkim uczestnikom oraz kibicom 
dziękujemy za przybycie, sportową rywalizację oraz wiele 
ciekawych i efektownych akcji. ►
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Szczegółowe wyniki:

Grupa „A”: 
Tanie Odżywki Dębica – „Nie Oni” 1:2
Dream Team Strzyżów – KD Przeczyca 1:2
Tanie Odżywki Dębica – KD Przeczyca 1:2
„Nie Oni” – Dream Team Strzyżów 4:1
Tanie Odżywki Dębica – Dream Team Strzyżów 0:3
KD Przeczyca – „Nie Oni” 0:1 

Grupa „B”:
Siwy Dym Jodłowa – Bez Nazwy 0:1
Siwy Dym Jodłowa – Hos-Pol 1:1
WKS Nawsie Brzosteckie – LKS Brzostowianka Brzostek 0:3
Bez Nazwy – Hos-Pol 1:5
WKS Nawsie Brzosteckie – Hos-Pol 1:4
LKS Brzostowianka Brzostek – Siwy Dym Jodłowa 1:3
WKS Nawsie Brzosteckie – Siwy Dym Jodłowa 2:4
LKS Brzostowianka Brzostek – Bez Nazwy 2:0

Półfinał I:
„Nie Oni” – Siwy Dym Jodłowa 0:0 k. 2:3
Półfinał II:
Hos-Pol – KD Przeczyca 2:2 k. 2:3

Mecz o 7. miejsce:
Tanie Odżywki Dębica – Bez Nazwy 0:3 wo.

Mecz o 5. miejsce:
Dream Team Strzyżów – LKS Brzostowianka Brzostek 2:0 

Mecz o 3. miejsce:
„Nie Oni” – Hos-Pol 1:7 

Finał: 
Siwy Dym Jodłowa – KD Przeczyca 3:0 

Klasyfikacja końcowa:
1. Siwy Dym Jodłowa
2. KD Przeczyca 
3. Hos – Pol
4. „Nie Oni”
5. „Nie Oni”
6. LKS Brzostowianka Brzostek
7. Bez Nazwy
8. Tanie Odżywki Dębica
9. WKS Nawsie Brzosteckie 
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Burmistrz Brzostku ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/335/2021 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 grudnia 2021 r., w sprawie 
sprzedaży działki budowlanej ozn. nr ewid. 297 i ozn.nr ewid, 298/1 położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy 
Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00042605/4 Burmistrz Brzostku ogłasza: 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej, położonej w Brzostku, 
obejmującej działki ozn. nr ewid. 297 o pow. 0,1686 ha i ozn. nr ewid. 298/1 o pow. 0,0532 ha, czyli o łącznej 
powierzchni 0,2218 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie KW Nr RZ1D/00042605/4, obciążonej 
służebnością przejazdu, przechodu i przegonu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 296/1. 

Nieruchomość znajduje się w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy drodze powiatowej o nawierzchni 
asfaltowej, w obrębie zabudowy mieszkaniowej i handlowo-usługowej przy drodze powiatowej. Teren uzbrojony w sieć 
elektryczną, gazową i wodociągową. W promieniu 1000 m znajdują się obiekty użyteczności publicznej i tereny rekreacyj-
ne. Dla obszaru objętego działkami ozn. nr ewid. 297 i 298/1 w Brzostku nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Brzostek, teren objęty jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją 
WKZ nr A-150 z dnia 11.03.1978r.

Dla działek ozn.nr ewid 297 i 298 została wydana przez Burmistrza Brzostku decyzja o warunkach zabudowy znak: 
IZP.6730.28.2021 z dnia 19.05.2021r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku han-
dlowo usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Lp. Nr
działki

Powierzchnia
(m2) Nr KW Opis

nieruchomości
Przeznaczenie 

w planie Położenie Cena wywoławcza 
netto (zł) Wadium (zł)

1
297

298/1
1686

532
2218

RZ1D 
/00042605/4 budowlana brak Brzostek 77 614,00 7 800,00 

Do ceny osiągniętej w licytacji doliczony zostanie 23% podatek VAT.

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 18 MARCA 2022 r. 
O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 7 800,00 zł (słow-
nie: siedem tysięcy osiemset złotych) w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku 
Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, 
aby w dniu 15 marca 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś 
pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia: odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu. 

Gmina Brzostek zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania 
umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu 
w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. 

Uwaga: Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wynie-
sienia granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związa-
ne z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi Nabywca. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania 
przetargu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7, na stronie internetowej www.bip.
brzostek.pl lub telefonicznie pod nr /014/ 68 03 005

Brzostek, dnia 09.02.2022r.

Czy znasz polskie przysłowia?
Odpowiedzi
1A, 2B, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A, 8A, 9B, 

10B, 11B, 12A, 13B, 14A, 15A, 16A, 
17B, 18B, 19A, 20A, 21A, 22B, 23B, 
24A, 25B, 26B, 27A, 28B, 29A, 30A.

(Wg: D. i W. Masłowscy „Księga przy-
słów polskich”, Wydawnictwo Antyk 
2000)
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Groch z kapustą

Teściowa i zięć

Ciekawe, dlaczego niemal wszystkie niewybredne 
dowcipy dotyczą teściowych, a prawie nigdy teściów? 
Powiecie, że to wina teściowych, bo teść „nie załazi 

za skórę” zięciowi, więc żyją zgodnie, nie wchodząc sobie 
w drogę. Mogą pooglądać razem mecz, popijając przy tym 
piwo, pójść na ryby, grzyby czy rower. Nie poruszają tema-
tów drażliwych dotyczących napraw, samochodu, spraw-
ności fizycznej, sytuacji finansowej rodziny, wychowania 
dzieci itp. Poruszają tylko tematy niebędące powodem rywa-
lizacji, neutralne, nie stwarzając pretekstu do pouczeń, 
nauczania, dawania dobrych rad i wskazówek. Właściwie 
to odnoszą się do siebie jak dobrzy sąsiedzi, nie poruszając 
spraw rodzinnych, drażliwych, kłopotliwych, nie rozwią-
zując żadnych narastających problemów. Na ogół lubią się 
i szanują, a przynajmniej tolerują.

Dobrze to czy źle? To zależy, czy widzą się od święta, 
czy mieszkają wspólnie lub w pobliżu. Bo jeśli od święta, to 
w porządku, poklepią się po plecach na powitanie, powie-
dzą sobie kilka przyjemnych słów, ponarzekają na dyspozy-
cję drużyn sportowych czy polityki krajowej lub zagranicz-
nej. Zgadzają się, że oni zrobiliby wszystko lepiej, taniej, 
sprawniej i mądrzej.

Jeśli mieszkają wspólnie lub w pobliżu, to nierozwiąza-
ne sprawy coraz mocniej doskwierają i bezpieczne rozmowy 
stają się drażliwe, a sytuacje z boiska, polityki czy ekono-
mii można porównać z nieudacznictwem, niezaradnością, 
bezczynnością drugiej strony. Szczególnie, że żona i córka 
widzą różne nierozwiązane sprawy rodzinne bardziej przej-
rzyście i jaskrawo, nie zachowując tych spostrzeżeń wyłącz-
nie dla siebie. Jeśli jeszcze córeczka to oczko w głowie tatu-
sia, a mąż według niej nie jest aniołem, w czym upewnia ją 
mamusia, to tatuś, mąż i teść musi zająć stanowisko i stanąć 
po którejś stronie. A mężczyzna nie lubi takiego ultimatum, 
wije się jak wąż i szuka trzeciego wyjścia.

Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja teściowej. 
Po pierwsze nie może zwracać uwagi córce, że w domu jest 
bałagan, obiady niesmaczne, popełnia błędy wychowawcze 
w stosunku do dzieci - bo z tyłu głowy ma świadomość, że 
to ona nie nauczyła w stosownym czasie córki dbania o dom 
i rodzinę. Więc wszystko robi za córkę - sprząta, gotuje, pie-
rze, odkurza, zajmuje się wnukami, myje okna, piecze cia-
sto, robi przetwory na zimę itd. Nie ma czasu dla siebie ani 
dla swojego męża, który stara się coraz częściej być gościem 
w domu. Chodzi w starych ciuchach, zaniedbana jakby 
zapomniała drogi do fryzjera czy kosmetyczki. Jest przemę-
czona, często zdenerwowana, ale mimo to wyręcza też wnu-
ki od domowych obowiązków - stara się wszędzie być nie-
odzowna i niezastąpiona. 

Czy rodzina docenia jej starania? Czy dziękują za posiłki 
i chwalą je? Za porządek w domu? Otóż często nie, traktują to 
jak powinność, jak gdyby sprawiali jej tym przyjemność, że 
pozwolili jej harować w domu.

A co na to zięć? Czy jest zadowolony, że dom prowadzi 

teściowa? Otóż nie - nie docenia starań teściowej, przeszka-
dza mu, że wszędzie jej pełno. Bardziej by mu smakowało 
przypalone jedzenie żony niż frykasy teściowej. Nie może 
zwrócić uwagi żonie ani zdyscyplinować dzieci, bo teściowa 
wszelkie potknięcia bierze do siebie i wszczyna awanturę. 
I zięć nie czuje się już w domu jako samiec alfa, który założył 
odrębną komórkę rodzinną, chce jej przewodniczyć, zarzą-
dzać i nie chce z nikim się nią dzielić.

Z jego punktu widzenia jak wyjść z tej sytuacji? - Pozbyć 
sie teściowej - jednak żona się sprzeciwia, bo jest jej z tym 
wygodnie, ma czas na fryzjera, kosmetyczkę, dzieci dopilno-
wane, w domu porządek. Zięciowi nawet przychodzi do gło-
wy, że może ona ma kogoś na boku, że wygląda tak pięknie? 
I idylla z czasem zamienia się w piekło.

A jak według mnie powinno być? Teściowa niech się zaj-
mie teściem - w końcu ślubowali być ze sobą aż do śmierci. 
Niech zadba o siebie - sprawi sobie nowy ciuch, odwiedzi 
fryzjerkę, podologa, zmieni sposób odżywiania na bardziej 
zdrowy, odnowi znajomości z dawnych lat. Teść niech się 
zajmie teściową - zaprosi żonę do restauracji, kina, kawiar-
ni, teatru, na tańce. Razem niech zapiszą się do Koła Eme-
rytów, na ćwiczenia gimnastyczne, niech chodzą „na kije”, 
razem uprawiają ogród, odwiedzają i zapraszają znajomych 
- niech po prostu zaczną żyć swoim życiem, a nie życiem 
innych. Znacznie trudniejsza jest sytuacja, kiedy jedno 
z małżonków umiera. Brakuje wtedy na co dzień tej bratniej 
duszy, obopólnej opieki i wzajemnej troski. Zostaje umocnie-
nie przyjaźni starych, zawiązanie nowych - wspólne wyjaz-
dy na wycieczki, basen, zajęcia w Kole Emerytów, wyjazd do 
kina, teatru czy do sanatorium. Zapytacie - a za co? Przecież 
jedna wypłata lub renta po mężu nie wystarcza na takie 
zbytki. I Tu rola Państwa - zamiast tracić w głupi sposób 
dochód narodowy, należy dołożyć część emerytury nieżyją-
cego współmałżonka do emerytury tego żyjącego. Przecież 
ten nieżyjący uzbierał już na jakąś swoją emeryturę, a nie 
brał jej wcale lub brał krótko, a miał prawo brać do końca 
swoich dni. 

A co z młodymi? Niech się zajmują sobą - zięć niech ma 
konkretne obowiązki domowe, niech nauczy się obsługi 
zmywarki, pralki, suszarki do ubrań, robotów kuchennych. 
Niech poczyta porady o wychowaniu dzieci, korzystania 
z przepisów kulinarnych i zastępuje żonę w każdej niezbęd-
nej sytuacji, niech spełnia to zaszczytne zadanie samca alfa 
w swojej rodzinie. Córka niech poczuwa się do odpowie-
dzialności za prowadzenie domu, rodzinę i dzieci oraz strze-
że ogniska domowego.

Powiecie: egoistka, nie chce pomóc młodym w ich 
zabieganym życiu. Pomóc trzeba wtedy, gdy ktoś o nią się 
zwróci. Tym „ktosiem” powinien być zięć - to on w porozu-
mieniu z żoną ma poprosić teściową o zajęcie się wnukami 
czy gospodarstwem domowym, aby potem nie narzekał, że 
„wszędzie jej pełno”. I ma uzgodnić z teściową, na jakich 
zasadach ma ta pomoc funkcjonować - czy na zasadzie 
„domownika”, czy „gościa”. Jest to zasadnicza różnica - 
jeśli domownika, to teściowa może zaglądać we wszystkie 
kątki, prać pościel i bieliznę osobistą, przekładać rzeczy 
w szafkach, porządkować strych czy kotłownię - bo takie 
czynności trzeba wykonać. A jeśli gościa, to określić, jakie 
sprawy zięć jej powierza, np. opieka nad dzieckiem - wtedy ►

Janina Słupek
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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

ma zajmować się wyłącznie opieką nad wnuczętami jako ich 
babcia. I nie wykonywać żadnych żmudnych i męczących 
prac domowych. Te wykonają młodzi wspólnie.

Na prośbę obojga młodych teść z teściową powinni zająć 
się wnukami czasami również w dni wolne od pracy, aby 
umożliwić młodym wspólne wyjście z domu - skorzystanie 
z placówek kulturalnych, restauracji, wypadu za miasto, 
spotkania ze znajomymi. Wspólne wyjścia są konieczne, 
one cementują związek i pozwalają 
choć na chwilę odpocząć od codzien-
ności. A zięć wreszcie doceni teściową 
i będzie jej wdzięczny.  1%
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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.
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Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie miesięcznika.
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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 20 marca 
2022 r. na adres wiadomosci@brzostek.pl

!

RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Padalec zwyczajny
Fotograficzna zagadka geograficzna: Schronisko PTTK 
Jaworzec
hasło krzyżówki: Wiosna to panna, lato matka, jesień wdo-
wa, zima macocha.
Nagrodę książkową wylosowali: Zofia Kumięga z Brzost-
ku (krzyżówka), Anna Dachowska ze Smarżowej (zagad-
ka przyrodnicza), Jakub Mółka z Nowego Sącza (zagadka 
geograficzna).
Osoby, które wylosowały nagrody książkowe za rozwiąza-
nie zagadek i krzyżówki, proszone są o odbiór nagród w cią-
gu 30 dni od ukazania się informacji o nagrodzonych.
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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

fot. Piotr Trychta z Nawsia Brzosteckiego fot. Katarzyna Zięba z Brzostku

fot. Beata Rusztowicz z Opacionki

fot. Szymon Rozwadowski z Brzostku

fot. Aleksandra Nowicka-Wójcik z Woli Brzosteckiej

fot. Adrian Wójcik z Brzostku


