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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



Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy, aby 
niewinny i czysty Baranek czuwał nad 
naszymi Czytelnikami, by mogli spędzić te 

cudowne chwile w radosnej, rodzinnej 
atmosferze, z dala od codziennych 

trosk i problemów. 
Alleluja!

Zespół redakcyjny 
„Wiadomości 

Brzosteckich”

Zmartwychwstanie Jezusa daje nam wielką 
nadzieję, siłę do przetrwania najtrudniejszych 
chwil. 

Dlatego też życzymy Państwu szczęśliwych 
i pełnych optymizmu świąt Wielkiejnocy 
spędzonych w gronie najbliższych

Burmistrz Brzostku Wojciech Staniszewski

Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Sas
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Burmistrz 
Wojciech 

Staniszewski
Burmistrz Brzostku informuje

•  W ramach umowy na konser-
wację oświetlenia zostały wy-
mienione na energooszczędne 
LED 22 sztuki lamp. 13 sztuk 
wymieniono w Siedliskach
-Bogusz, a 9 w Brzostku przy 
ul. Łukasiewicza. Dokładna 
lokalizacja na poniższych 
mapkach. Nowe oświetlenie 
znacznie wpłynie na popra-
wę bezpieczeństwa oraz nie-
co zmniejszy koszty zużytej 
energii.

•  Po przerwie spowodowanej warunkami atmosferyczny-
mi zostały wznowione prace przy drogach: Gorzejowa 
w kierunku kościoła i w Zawadce Brzosteckiej do cmen-
tarza. Przebudowywany odcinek o długości 225 m dro-
gi gminnej (106106R) w Gorzejowej będzie poszerzony 
do 3,5 m. Zostanie wykonane: odmulanie i konserwa-
cja rowów, wzmocnienie podbudowy drogi, nowa na-
wierzchnia bitumiczna oraz zostaną uzupełnione po-
bocza kruszywem. Koszt inwestycji to ok. 310 tys. zł. 

Natomiast remont drogi we-
wnętrznej w Zawadce Brzo-
steckiej polega na wzmocnie-
niu podbudowy istniejącej 
nawierzchni żwirowej oraz 
podbudowy placu postojowe-
go, jak również skorygowaniu 
przekrojów poprzecznych. 
Nawierzchnie drogi i placu 
postojowego wykonane zo-
staną z kruszywa łamanego, 

stabilizowanego mechanicznie. Koszt inwestycji wyniesie 
około 225 080 zł. 

•  Nowy, długo wyczekiwany łącznik ul. Gryglewskiego 
z ul. Okrągłą przybiera coraz bardziej realny kształt! W tej 
chwili prace skupione są przy przebudowie przepustu przy 
ul. Okrągłej. Wymieniane są kręgi przepustowe z fi 100 na 
fi 150. Wzdłuż drogi częściowo ułożone zostały krawężniki 
i obrzeża chodnikowe. Dojazd do stadionu możliwy jest 
drogą żwirową od strony ul. Gryglewskiego. Na chwilę 
obecną wszystko idzie zgodnie z planem, tak więc pod ko-
niec czerwca przewidywane jest zakończenie prac. Następ-
nym etapem będzie zagospodarowanie przyległego terenu 
tzw. „Betlejówki”.

•  17 marca br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Brzostku, 
podczas której podjęto decyzję o przeznaczeniu środków 
na rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku. 
Rozbudowa będzie prowadzona po stronie północno
-wschodniej i północnej przy istniejącym budynku. Czę-
ściowo przebudowany zostanie układ komunikacyjny 
i pomieszczeń oraz zadaszenie budynku natomiast funk-
cja pomieszczeń w istniejącej części się nie zmieni. Na 
rzecz korytarza z wyjściem ewakuacyjnym na zewnątrz 
budynku oraz pomieszczenia porządkowego jedno po-
mieszczenie biurowe przy sali narad ulegnie likwidacji. 
W nowej trzykondygnacyjnej części budynku zlokalizo-
wane zostaną:
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 ▸ Na parterze (od strony południowej) – archiwum urzędu 
z czytelnią, pomieszczenia biurowe, węzeł sanitarny oraz 
korytarz z klatką schodową. Ta cześć na tym poziomie 
zostanie skomunikowana z istniejącą częścią biurową 
urzędu, 
 ▸ Poziom I (z wejściem od ul. Żydowskiej) – sala konferen-
cyjna, pomieszczenie biurowe, węzeł sanitarny, pomiesz-
czenie gospodarcze oraz korytarz z klatką schodową,
 ▸ Poziom II (wejście od ul. Żydowskiej) – pomieszczenie 
techniczne z posadzką obniżoną w stosunku do poziomu 
terenu o 65 cm.

Inwestycja będzie realizowana z udziałem Funduszy 
Europejskich. Gmina Brzostek na ten cel pozyskała dofinan-
sowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. Całkowity koszt inwestycji 
będzie znany po przetargu, zgodnie z kosztorysem inwestor-
skim wynosi ok. 2,6 mln zł.

•  Nowa obwodnica Brzostku coraz bardziej realna! Jak in-
formuje GDDKiA O/Rzeszów 4 marca 2022 r. podpisana 
została umowa na wykonanie koncepcji programowej 
dla obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK 73. W ter-
minie 15 miesięcy firma MPRB opracuje dokumentację 
za kwotę 6 986 400 zł. Inwestycja realizowana jest w ra-
mach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 
2020-2030. Głównymi zadaniami wykonawcy będą: wy-
konanie KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym, jak 

również prowadzenie monitoringu osuwisk bądź terenów 
predysponowanych osuwiskowo. Koncepcja programowa 
doprecyzuje przyjęte wstępnie rozwiązania projektowe 
obwodnicy, w tym przedstawi wariantowe rozwiązania 
skrzyżowań, obiektów inżynierskich, a także sposobu za-
bezpieczenia posadowienia nasypu drogowego. Ponadto 
pozwoli ustalić ostateczne rozwiązania projektowe i tech-
nologie realizacji. Uściśli również zakres rzeczowy i finan-
sowy inwestycji, czyli określi założenia dla jej realizacji 
w systemie Projektuj i buduj. Dla przypomnienia, obwod-
nica będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspie-
szonego) o długości 13,4 km, zaś jej głównym celem jest 
wyprowadzenie ruchu z obu miejscowości, poprawa bez-
pieczeństwa mieszkańców oraz ograniczenie emisji spalin 
i hałasu.

•  Brzostecki rynek czeka 
mała kosmetyka. Zanim 
jeszcze ruszą prace rewi-
talizacyjne, odświeży-
my poprzez odpowiednie 
zabiegi pielęgnacyjne 
trawniki oraz zlikwiduje-
my ogrodzenie wokół ka-
pliczki. Rynek upiększą 
także i w tym roku kwia-
ty i esy-floresy. Będą też 
niespodzianki... ale o tym 
później.

•  Cały czas trwa zbiórka 
środków finansowych przeznaczona na pomoc dla naszych 
przyjaciół w Baturynie i Pliszkach. Na dzień 21.03.2022 r. 
zebrano 20 570,12 zł. Bardzo dziękuję wszystkim wpłacają-
cym za Waszą hojność oraz okazane wsparcie dla naszych 
partnerskich samorządów! Każda, najmniejsza nawet kwo-
ta ma ogromne znaczenie, dlatego proszę o dalsze, w miarę 
możliwości, wspieranie finansowe zbiórki.

Zbiórka środków 
opatrunkowych

8 marca 2022  r. we wszystkich szkołach na terenie 
naszej gminy przy współpracy z Urzędem Marszał-
kowskim w Rzeszowie została zorganizowana zbiórka 

materiałów i środków opatrunkowych w ramach pomocy 
dla rannych cywilów i żołnierzy armii ukraińskiej. 

Efekt zbiórki przerósł moje najśmielsze oczekiwania! 
Dziękuję rodzicom i dzieciom za zaangażowanie, dyrekto-
rom szkół i nauczycielom za koordynację zbiórki, a szkole 
w Siedliskach-Bogusz za segregację i przygotowanie paczek 
do transportu. W środę, 9 marca 2022 r. zebrane dary zostały 
przewiezione do budynku Urzędu Marszałkowskiego, skąd 
trafiły do służb ratowniczych na Ukrainie, gdzie zostały roz-
dysponowane do miejsc najbardziej dotkniętych wojną.

Burmistrz Wojciech Staniszewski
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Z prac 
Rady Miejskiej
Opracowała E.Sz.

17 marca 2022  r. Rada Miej-
ska w Brzostku obradowała 
na XLII sesji. Obradom 

przewodniczył pan Marcin Sas, Prze-
wodniczący Rady. Realizując przyjęty 
porządek obrad, Rada Miejska wpro-
wadziła zmiany do uchwały budżeto-
wej na 2022 rok. Planowane dochody 
budżetu gminy zwiększono o kwotę 
1.850.013  zł. Zwiększenie dochodów 
nastąpiło z tytułu: wpływu opłat za 
korzystanie operatorów i przewoź-
ników z przystanków komunikacyj-
nych w wysokości 10.000  zł, wpływu 
środków z WOŚiGW w Rzeszowie na 
finansowanie obsługi Programu „Czy-
ste powietrze” - 21.000  zł, wpływów 
z tytułu podatku od nieruchomości 
w łącznej kwocie 1.773.000  zł, zwięk-
szenia subwencji oświatowej w kwocie 
41.013  zł z tytułu wsparcia szkół 
w zakresie zorganizowania dodatko-
wych zajęć specjalistycznych z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej, darowizny z Ogólnopolskiej 
Fundacji na Rzecz Ochrony Zwie-
rząt „ZWIERZ” w wysokości 5.000  zł. 
Planowane wydatki budżetu gminy 

zwiększono o kwotę 1.850.013  zł, 
w tym między innymi na wydatki bie-
żące na drogach gminnych o kwotę 
250.400  zł, 10.000  zł z przeznacze-
niem na realizację zadań związanych 
z utrzymaniem przystanków komuni-
kacyjnych, 80.000 zł na pokrycie kosz-
tów w związku z podwyżką opłaty za 
gaz w domach ludowych, którym nie 
przysługuje obniżenie taryfy za gaz 
i kwotę 70.000 zł w związku z koniecz-
nością zabezpieczenia środków na 
opłacenie faktur za gaz zużywany do 
ogrzewania budynku urzędu miej-
skiego. Zwiększono również wydatki 
majątkowe o kwotę 1.350.000 zł z prze-
znaczeniem na finansowanie inwesty-
cji pod nazwą „Poprawa oraz rozwój 
usług i infrastruktury instytucji kul-
tury w Brzostku poprzez rozbudowę 
zabytkowego budynku Magistratu”. 
Zabezpieczenie środków w planie 
wydatków jest niezbędne przed podpi-
saniem umowy na dotację z RPOWP na 
dofinansowanie tej inwestycji. Podej-
mując kolejne uchwały, Rada Miej-
ska postanowiła o niewyodrębnieniu 
w budżecie gminy w roku 2023 środ-
ków stanowiących fundusz sołecki 
oraz uchwaliła stawki ekwiwalentu 
pieniężnego dla strażaków ratowni-
ków OSP za udział w działaniu ratow-
niczym, akcji ratowniczej, szkole-
niu lub ćwiczeniu. Strażak, ratownik 
OSP, który uczestniczył w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej otrzy-
muje ekwiwalent pieniężny w wysoko-
ści 21 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
udziału w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej oraz 9  zł za każdą 
rozpoczętą godzinę udziału w szko-
leniu lub ćwiczeniu organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę. Przyjęto również „Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Brzostek na 2022  r.” oraz „Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Brzostek na rok 
2022”. W dalszej części obrad podjęto 
uchwałę w sprawie wyznaczenia miej-
sca do prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domow-
ników oraz regulaminu określającego 
zasady prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowni-
ków. Rada Miejska wyraziła zgodę na 
sprzedaż nieruchomości położonych 
w Brzostku, Woli Brzosteckiej, Kamie-
nicy Dolnej oraz przyjęcie darowizny 
działek położonych w Zawadce Brzo-
steckiej z przeznaczeniem pod regula-
cję istniejącego stanu na gruncie oraz 
poprawę zagospodarowania drogi 
gminnej wewnętrznej. 

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

Na własNe ocZy

Kto nie był w ostatnimi czasie na dworcu kolejowym 
w Przemyślu, nie zrozumie do końca bezmiaru tej 
tragedii, jakiej doświadczają dzisiaj nasi sąsiedzi 

Ukraińcy. Kilka godzin spędzonych w roli wolontariusza na 
tamtejszym dworcu pozostanie ze mną do końca moich dni. 
Nie piszę tego dla podkreślania „próżnej sławy”, bo te parę 
godzin, które spędziliśmy, pomagając naszym kolegom, 
urzędnikom z Przemyśla, to żaden wyczyn. Piszę o tym, bo 
widok płaczących dzieci, zagubionych matek, chorych, sta-
rych ludzi uciekających przed bombardowaniami jest tak 
gigantycznym przeżyciem, że własne problemy stają się przy 
tym niemal pieszczotą. Wstyd je nawet nazwać kłopotami…

Starsza, 70-letnia pani z podobnymi jej czteroma kole-
żankami podchodzą do mnie i pytają: „Proszę powiedzieć, 
co my mamy zrobić”. „Czy ktoś na panie czeka?” - zapyta-
łem. „Nie. Na nas nikt nie czeka…” Łzy leją się z ich oczu 
przemieszane z przerażeniem i oczekiwaniem, że coś im 

podpowiem, doradzę… Na zawsze będę to pamiętał i wyrzu-
cał sobie, że zamiast zadzwonić po kogoś z Brzostku, żeby 
po nie przyjechał, wysłałem je do Katowic w przekonaniu, 
że tam im będzie łatwiej o miejsce w ośrodku dla uchodź-
ców. Te panie nie miały żadnych oczekiwań. Nie miały żad-
nych szans na pracę z racji wieku i nieznajomości języka. Nie 
miały też żadnych potrzeb za wyjątkiem łóżka, dachu nad 
głową, niewyszukanego jedzenia i dostępu do wody bieżą-
cej. No, może jeszcze chociaż troszkę ciepła z pieca... Strasz-
ne… Tak straszne jak matka przywieziona na wózku inwa-
lidzkim z dwojgiem dzieci, prosząca księdza, żeby zabrali je 
na noc do sióstr, bo ona nie jest w stanie ich obsłużyć. Inna 
pani ma pod opieką 11 dzieci, swoich i swojej siostry, która 
nie mogła wyjechać. Płacz, wzajemne wspieranie… Im się 
udało, zabrano je do Warszawy, chociaż trójka zmuszona 
była jechać innym autobusem i musieli się rozdzielić. Ludzie 
jednak różnie reagują na sytuację, w której się znaleźli. Nie-
którzy z zadziwiającą odpornością, chłodną głową i pełną 
mobilizacją w twarzy szybko analizowali, gdzie będzie im 
lepiej jechać, mieli w tej trudnej chwili pomysł na siebie 
i dzieci. Inni, obojętni, z twarzami przerażonymi widokiem 
tłumów na dworcu, śpiących na podłogach na strzępach 

Wojciech Staniszewski

►
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jakichś karimat czy materacy, wyglądali na całkowicie bez-
radnych… Dla nich nawet najdrobniejszy gest, uśmiech, 
dobre słowo były gigantycznym wsparciem… Jak łatwo 
w takiej chwili wpaść w ręce ludzi bezwzględnych, skłon-
nych do wykorzystania cudzych dramatów, kiedy w sytu-
acji bez wyjścia ktoś ryzykuje, ufając, że nie stanie mu się 
krzywda. Te dramaty dopiero czas pokaże…

Rano tego dnia byłem na przejściu granicznym w Medy-
ce. Tutaj w większości na każdą osobę przechodzącą gra-
nicę ktoś czeka. Mimo dramatu inny świat. Odbieram zna-
jome, które przyjechały z miasta Sumy oraz z Czernihowa. 
Po ponad tygodniu ucieczki ledwo je rozpoznaję. Opowieści 
o życiu wśród bombardowanych domów, o tygodniach spę-
dzonych w piwnicach, o nasłuchiwaniu, jak daleko spadają 
od nich pociski powodujące, że wszystko z brzucha podnosi 
się aż do gardła. Potem cisza i znowu strzał i znowu to samo. 
Wreszcie decyzja: próbuję uciec, tak się nie da przecież dalej 
żyć. Nie wiem, jak wygląda pożegnanie z najbliższymi, któ-
rzy często walcząc na froncie, tylko mogą zadzwonić na 
chwilę, ale nie próbuję sobie tego nawet wyobrazić. Tak jak 
nie umiem sobie wyobrazić sytuacji, kiedy po ukraińskiej 
stronie granicy moja znajoma całuje swoją 6-letnią córecz-
kę, która z babcią ucieka do Polski, mając w głowie myśl, 
że może już się nie zobaczą… Drugiego dnia pobytu u mnie 
dzwoni mąż jednej z nich, krótka rozmowa o tym, że w każ-
dej chwili może zginąć, ale i jego bezgraniczna radość, że się 
udało trafić w bezpieczne miejsce. Teraz martwi się już tylko 
o siebie…

Na dworcu w Przemyślu starsza tęga pani nalewa zupę. 
Rozmawiamy z nią przez chwilę z Marcinem Sasem. „Ja 
Ukraińców nie lubię, oni nas zresztą też” - opowiada donio-
słym głosem - „ale trzeba im pomagać, bo to, co przeżywają 
teraz, to się w głowie nie mieści”. W tym czasie podbiega do 
niej mały ukraiński chłopczyk, któremu pani daje kawa-
łek czekolady, głaszcząc go dobrotliwie po głowie. Krótka 

wymiana uśmiechów z Marcinem i wracamy do pracy z jesz-
cze większym przekonaniem, że to nasz obowiązek. Kilka 
dni potem czytam w Internecie sondaż, w którym ponad 
70% Rosjan popiera ewentualne uderzenie na Polskę po 
zakończeniu „operacji” w Ukrainie. Potwierdza to tylko jed-
ną rzecz – dziś Ukraińcy, bijąc się o swoją wolność i prawo 
do samostanowienia, biją się też za Polskę. I to musimy sobie 
wszyscy uzmysłowić. To, że dziś Putin poniósł takie straty 
na wojnie ukraińskiej, oznacza, że zanim się do nas wybie-
rze, musi wylizać rany. A to zajmie lata. Przyjmujmy zatem 
podziękowania od Ukraińców za wyświadczaną im pomoc 
z przeświadczeniem, że skoro tam w walce i pod bombami 
umierają ich mężowie, ojcowie czy bracia, to naszym obo-
wiązkiem jest zadbać dziś tutaj w Polsce o ich najbliższych. 
Oczywiście „są ludzie i ludziska”, ale jednostkowe przypad-
ki nie mogą nam przesłaniać ogólnego obrazu rzeczywisto-
ści. My też przecież nie byliśmy, nie jesteśmy i nie będziemy 
idealni.

„Nigdzie nie jadę” – zareagował mój kolega z Czerniho-
wa na propozycję, że ma tu w Brzostku miejsce. „To nasza 
ziemia, nikt mnie stąd nie wyrzuci i nie zmusi, bym wyje-
chał…” To emanacja tragicznej i niezłomnej woli Ukraińców, 
żeby stworzyć i utrwalić własną państwowość. Nic ich nie 
złamało i nie zachwiało w tej wierze i pragnieniu, które od 
zawsze prezentowały proeuropejskie ukraińskie elity. Nie 
złamała ich szlachecka Rzeczpospolita, która zbyt późno 
zaproponowała Ukrainie wspólnotę państwową na zasa-
dzie związku trzech narodów. Nie złamała carska Rosja, 
nie złamali bolszewicy nawet mimo straszliwego głodomo-
ru, który kosztował życie kilku milionów Ukraińców. Sto lat 
prawie czekali na kolejną sprzyjającą okazję, by w 1991 roku 
wskrzesić znów niezawisłą Ukrainę. Nie po to, żeby poddać 
się dziś Putinowi. Władymir Władymirowicz okropnie się 
tym razem pomylił…
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Szanowny Pan Burmistrz Wojciech Staniszewski, 
Szanowni Radni Rady Miejskiej w Brzostku, 
Bracia i Siostry!

W imieniu Komitetu Wykonawczego, radnych 
gminnych oraz pracowników rady Pliszki i ode mnie 
osobiście, przyjmijcie najszczersze słowa wdzięcz-
ności za podjęte stanowisko wyrażające solidarność 
i poparcie dla niepodległej Ukrainy oraz mieszkań-
ców i samorządu gminy Pliszki. Bardzo się cieszymy, 
że Polscy Przyjaciele z partnerskiej gminy Brzostek, 
w tych trudnych dla narodu ukraińskiego dniach, 
kiedy rosyjski okupant zabija cywilów i niszczy nasze 
miasta, wyrażają solidarność i poparcie dla niepod-
ległej Ukrainy. Jesteśmy wdzięczni naszym przyjacio-
łom z gminy Brzostek, którzy o nas pamiętają i nam 
pomagają. Polska jest naszym niezawodnym sąsia-
dem i partnerem, w pełni popiera powrót pokoju na 
Ukrainę oraz integrację Ukrainy z Unią Europejską 
i NATO.

Niski ukłon i szczere podziękowania dla Polski! 
To, co robicie, to po prostu kosmos!

Polska naprawdę wspiera nas w taki sposób, jaki 
nikt jeszcze nas nie wspierał. Nie zapomnimy o tym 
po zwycięstwie. 

POLACY, JESTEŚCIE NAJLEPSI!

Z głębokim szacunkiem i wdzięcznością
Marina VIRKO 
Głowa Gromady Pliszki”

Ве льм иша новний бу ргом іст р Войцех 
СТАНІШЕВСКІ, 

шановні депутати міської ради гміни Бжостек, 
дружні наші побратими! Від імені виконавчого 
комітету, депутатського корпусу, колективу 
ПЛИСКІВСЬКОЇ сільської ради і від мене особисто 
прийміть найщиріші слова вдячності за позицію 
щодо вираження солідарності та підтримки 
незалежної України, а також мешканців й 
органів місцевого самоврядування Плисківської 
громади. Нам дуже приємно, що польські друзі 
з партнерської гміни Бжостек, у ці тяжкі дні для 
нашого українського народу, коли російський 
окупант вбиває мирних жителів, знищує наші 
міста, то польські друзі виражають солідарність 
та підтримку незалежної України. Ми вдячні 
друзям з гміни Бжостек, які пам’ятають про нас, 
допомогають нам. Польща є нашим надійним 
сусідом і партнером, всіляко підтримує 
повернення миру в Україну та інтеграцію 
України до Європейського Союзу та НАТО. 

Низький уклін і щире дякую Польщі! Те, що ви 
робите - це просто космос!

Польща реально підтримує нас так, як ніхто 
і ніколи не підтримував. Не забудемо це після 
перемоги. ПОЛЯКИ НАЙКРАЩІ! 

З глибою шаною і вдячністю, Марина ВІРКО 
сільський голова Плисківської ТГ.

Podziękowania od Pani Mariny Virko, 
głowy gromady Pliszki

sołtysi wsi Głobikówka i smarżowa 
dziękują Mieszkańcom za życzliwość 
i złożoną składkę na pomoc Ukrainie.

Zebrano:
Głobikówka – 1200 zł
Smarżowa – 766 zł 

Sołtys Jerzy Kmiecik
Sołtys Adam Czyż
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otocZeNie Ma 
ZNacZeNie!

Sprzątamy naszą gminę

W s o b o t n i e  p r z e d p o ł u d n i e 
i popołudnie w wielu miejsco-
wościach naszej gminy mogli-

śmy zauważyć grupy mieszkańców wypo-
sażonych w rękawice ochronne i worki na 
śmieci. Czemu miało to służyć? Otóż przy-
czyną tego „zamieszania” była wiosenna 
akcja sprzątania gminy organizowana 
przez Urząd Miejski w Brzostku przy współ-
pracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej.

Zużyte opony, lodówki czy telewizory to tyl-
ko niektóre z wyrzuconych rzeczy wzbudzają-
ce zdziwienie i złość wśród uczestników sprzą-
tania. Jak można coś takiego robić, wiedząc, 
że takowe odpady są zbierane przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej co najmniej dwa razy 
do roku. Wystarczy je tylko wynieść przed wła-
sną posesję. To chyba nieco bliżej niż do lasu? 
Oburzała również ilość opakowań po jedzeniu 
oraz różnorakich napojach. Naprawdę tak 
ciężko donieść je do najbliższego kosza, bądź 
zabrać ze sobą do domu? Przecież tak czy owak 
płacimy za odbiór odpadów komunalnych, któ-
re dwukrotnie w ciągu miesiąca wystawiamy 
przed dom. Dlaczego pomimo wielu proekolo-
gicznych akcji nadal coś takiego ma miejsce? 

Razem z uczestnikami sprzątania apeluje-
my: zacznijmy wszyscy dbać o otoczenie, nie 
wyrzucajmy śmieci do lasu i rowów! Nasze 
otoczenie ma ogromne znaczenie! Chyba nie 
chcemy, by jedyną pamiątką po nas dla przy-
szłych pokoleń były sterty śmieci porzucone 
w miejscach, które powinny cieszyć oko swym 
naturalnym pięknem, a nie straszyć.

Takie akcje pokazują, jak wiele proeko-
logicznej edukacji jeszcze przed nami i choć 
chętnych do uporządkowania naszych miej-
scowości nie brakowało, to de facto w sprząta-
niu powinni w szczególności uczestniczyć ci, 
które nagminnie śmiecą.

Na koniec serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom: uczniom, nauczycielom, 
strażakom, samorządowcom, sołtysom, a tak-
że pozostałym mieszkańcom za udział oraz 
zaangażowanie. Mamy nadzieję, że zebra-
na w tym roku ilość śmieci da niektórym do 
myślenia, a chęć wyrzucenia czegokolwiek 
zostanie kilkakrotnie przemyślana. 

zpl
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oNi 
RZądZą

ELŻBIETA ŁUKASIK 
– SKARBNIK GMINY 
BRZOSTEK

Rozpoczynamy cykl 
prezentacji osób, 
które rządzą na 

terenie naszej gminy. 
Będziemy zwracać się do 
reprezentantów różnych 
instytucji, aby pokazać 
też bardziej ludzki wymiar 
rządzących.
Na początek – Elżbieta 
Łukasik, która od lat za-
rządza finansami, a wia-
domo, że choć pieniądze 
szczęścia nie dają, to bez 
nich nie da się żyć, a gmi-
na nie może funkcjono-
wać. 

Imię i nazwisko Elżbieta Łukasik
Miejsce sprawowania rządów Urząd Miejski w Brzostku
Czym Pani rządzi? Finanse gminy

Jak długo Pani zajmuje się 
rządzeniem?

01.11.1991 r. - 31.12.1995 r. kierownik GOPS w Brzostku
01.01.1996  r. - 31.12.1998  r. główny księgowy w GZOSiP 
w Brzostku
01.01.1999 r. do nadal - skarbnik gminy w Brzostku

Czy lubi Pani rządzić? Tak

Bardziej ludzki wymiar rządzącego

Zainteresowania 
niezwiązane z rządzeniem

Publicystyka
polityka
sport 

Ulubiona książka Przygodowa
Ulubiony film Dokumentalne
Ulubiony rodzaj muzyki Klasyczna
Ulubione zwierzę Kot
Ulubiona potrawa Pierogi z kapustą
Ulubiona dyscyplina sportu Siatkówka
Najlepszy, wg Pani, sposób 
spędzania wolnego czasu

Ruch na świeżym powietrzu lub film najlepiej oparty na 
faktach

Najbardziej zapamiętana 
podróż 

Wyjazd do Grecji i zwiedzanie masywów skalnych 
w środkowej Grecji zwanych Meteorami, na których po-
sadowiono klasztory. Niespotykane widoki skał zawie-
szonych w powietrzu. Podziw dla ludzi, którzy na tych 
skałach wznieśli budynki/klasztory jeszcze w XV wieku, 
które do dziś są zamieszkałe.

Osoba, która Pani/Panu naj-
bardziej imponuje Obecnie Prezydent Ukrainy

Co Panią/Pana najbardziej 
denerwuje? Obłudne postępowanie

Życiowe motto „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”

Pani Elżbieta Łukasik, 
nie wyraziła zgody na 
zamieszczenie Jej foto-
grafii, ale jak stwierdził 
redaktor techniczny 
– i tak każdy wie, jak 
wygląda, a przynajmniej 
powinien wiedzieć.

Masz ciekawe 
lub n iet y-
powe hobby? 

Interesujesz się modą, 
kosmetologią, możesz 
poradzić, jak dbać 
o urodę? Rysujesz kary-
katury lub coś równie 
oryginalnego? A może 
znasz jakieś pasjonu-
jące historie o gminie 
bądź jej mieszkańcach? 
Podziel się z nami! Naj-
lepsze teksty zostaną 
opublikowane w naszej 
lok a l nej  g a z e c ie . 
Zapraszamy Was, dro-
dzy Mieszkańcy, do 
współtworzenia „Wia-
domości Brzosteckich”!

Redakcja
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Zmiany w Programie „czyste Powietrze”
Program „Czyste powietrze” ma na celu poprawę jakości powie-

trza, poprzez dofinansowanie wymiany przestarzałych „kopciuchów” 
na nowe, ekologiczne źródła ciepła.

W ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czy-
ste Powietrze” istnieje możliwość pomocy w złożeniu wniosku do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w celu 
uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych 
źródeł ciepła takich jak: kotły na paliwo stałe – tzn.: drewno i węgiel 
na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach, tj. kocioł gazo-
wy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na 
paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła. Dota-
cja  przyznawana może być także na przeprowadzenie niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych budynku, tzn.: docieplenie przegród 
budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także mikroinsta-
lację fotowoltaiczną czy wentylację mechaniczną.

W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony 
do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się 
dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym 
budynku/lokalu mieszkalnym, tylko na zakup i montaż kotła konden-
sacyjnego gazowego, ogrzewania elektrycznego, kotła olejowego kon-
densacyjnego czy pomp ciepła.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli doku-
menty oceniane są na bieżąco przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Prognozowany termin 
trwania programu priorytetowego „Czyste powietrze” to okres od 2018 
roku do 2029 roku, natomiast terminem granicznym do podpisywania 
umów jest 2027-12-31. 

Gminny konsultant wspiera mieszkańców w zakresie udzielania 
informacji o zasadach programu oraz w procesie składania wnio-
sku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji – wniosku 
o płatność. Punkt konsultacyjno-informacyjny utworzony w ramach 
programu „Czyste powietrze” zlokalizowany jest w Referacie Mienia 
Komunalnego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzostku, 
ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek (parter, biuro nr 8) i jest czynny od ponie-
działku do piątku, w godzinach od 8:00 do 10:00 (pomoc w sprawach 
związanych z programem „Czyste powietrze” można uzyskać w godzi-
nach 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 dogod-
nym dla siebie czasie pod numerem telefonu: 14 6803 006 bądź pod 
adresem e-mail: powietrze@brzostek.pl.

W programie „Czyste Powietrze” istnieją dwa poziomy dofinan-
sowania dla dwóch grup Beneficjentów, takie jak: 

Poziom podstawowy przeznaczony dla beneficjentów o docho-
dzie rocznym: nieprzekraczającym kwoty 100 000  zł – w tym 
przypadku można otrzymać 30% dofinansowania.

Poziom podwyższony przeznaczony dla beneficjentów, których 

przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym nie przekracza:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Poziom najwyższy przeznaczony dla beneficjentów, których prze-
ciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domo-
wym nie przekracza:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny 
przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został prze-
ciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziestokrotności 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzają-
cego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Dochód Beneficjenta oblicza się na podstawie dokumentu: 
„żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego mie-
sięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospo-
darstwa domowego”, który należy wypełnić i złożyć w biurze 
nr 8 w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1; 39-230 Brzo-
stek - w punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „Czy-
ste powietrze”.

Program „Czyste powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, 
które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jeśli dla budynku 
lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta, 
należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności budynku 
mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający 
prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do skła-
danego wniosku.

Całkowita powierzchnia budynku – liczona jest po zewnętrznym 
obrysie ścian i wlicza się do niej powierzchnię wszystkich znajdują-
cych się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i pod-
ziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne 
schody, dobudówki, nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy 
wystające na zewnątrz poza ściany budynku.

Budynki/lokale mieszkalne, na budowę których wystąpiono o zgo-
dę na budowę lub zgłoszono ich budowę po 2013-12-31 nie mogą uzy-
skać dotacji na docieplenie przegród budowlanych, stolarki okiennej 
i drzwiowej.

Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Brzostku pomaga mieszkańcom 
w przygotowaniu dokumentów do rozliczenia dofinansowania, jed-
nakże to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Rzeszowie jest odpowiedzialny za wypłatę dotacji 
w ramach programu Czyste Powietrze. 

Materiały referatu 
MKOŚ
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Madejowe łoże

 I znowuż muszę pisać dyktando, a to dla mnie nie lada sztuka. 
Na domiar złego moje kulfony i esy-floresy w ogóle nie przypadają do 

gustu zszokowanej pseudohieroglifami komisji. Oby tylko jako tako napi-
sać. Na przekór wszystkiemu ktoś tym razem wymyśliłby coś nie nazbyt trudne-

go. Czyż nie można by wrócić do ponadczasowych tekstów, w których wiewiórka 
z orzechem znienacka czmychnęła do dziupli w spróchniałym miłorzębie? A tak – 

jakiś maniak polskiej pisowni po raz kolejny ni stąd, ni zowąd nawrzuca do dyktanda 
co niemiara wyrazów wybranych na łapu-capu. Widzimisię autora wpędzi mnie w obłęd 

i hipochondrię. Jego hop-siup, hopsasa, gadu-gadu, hocki-klocki i tere-fere kuku to kosz-
mar. Nie grzech tak dokuczać ortografią niewinnym Polakom, patriotom z Podkarpacia?! 
To niehumanitarne! Wskutek chwilowego niedożywienia naprędce dokonam na pół prze-
myślanego wyboru i nie jeden, ale piętnaście razy zgubię się w gąszczu polskiej przyrody – 
wśród szałwii, szelężnika, pszeńca, żywca, żurawca, świerząbka korzennego, chabra rudbekii  
i kurzyśladu. Pojawi się także nie najmniejsza gromadka dwuparców, stułbi  
i skąposzczetów. Na pewno nie obędzie się również bez pustułki, trzmieloja-
da, hełmiatki, warzęchy, dzierzby, pójdźki, piegży, białorzytki tudzież zorzyn-
ka rzeżuchowca, żagnicy i kiełża zdrojowego. Ohydztwo! Mój póługór umysło-
wy cierpi niewysłowione katusze, paraliżuje mnie przerażenie. Znużony marzę  
o kanapce z masmiksem i kiełkami soi. Półszeptem proszę o pomoc jasnoblond cud-
dziewczynę. Ta jednak najniegrzeczniej w świecie odmawia, bynajmniej się nie tłuma-
cząc. Nie tracę jednakże nadziei. Może daleko mi do hiperpoprawności, ale chyba 
nie napiszę wszystkiego na opak. Niespełna dwie trzecie tygodnia spędzone nad 

słownikiem ortograficznym przypuszczalnie nie pójdzie na marne. Byleby nie 
było haseł z geografii i fizyki, bo wtedy sobie nie poradzę. Zresztą pasowało-

by wygrać. Jeżeli zwyciężę, zagram na chybił trafił w Dużego Lotka, zgar-
nę całą pulę i pojadę do Tunezji wygrzewać się na plaży i zanurzać  

w cieplutkim morzu. A coś mi mówi, że zdobędę laur zwycięz-
cy… 

No to – do boju!

DYKTANDO. REAKTYWACJA
JUŻ WKRÓTCE

MIĘDZYGMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
BRZOSTEK 2022

CZAS AKCJI: 28 kwietnia 2022 r., godz. 9.00

MIEJSCE AKCJI: Szkoła Podstawowa w Brzostku

BOHATEROWIE: Uczniowie klas VII i VIII z terenu Gminy Brzostek 
i Gminy Kołaczyce

GOŚCINNIE WYSTĄPIĄ: Dorośli przedstawiciele różnych instytucji

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Brzostku

PATRONAT I SPONSORING: Burmistrz Brzostku

PATRONAT MEDIALNY: Wiadomości Brzosteckie, TV Brzostek, 
iTV Południe

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: spbrzostek.pl
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Madejowe łoże

 I znowuż muszę pisać dyktando, a to dla mnie nie lada sztuka. 
Na domiar złego moje kulfony i esy-floresy w ogóle nie przypadają do 

gustu zszokowanej pseudohieroglifami komisji. Oby tylko jako tako napi-
sać. Na przekór wszystkiemu ktoś tym razem wymyśliłby coś nie nazbyt trudne-

go. Czyż nie można by wrócić do ponadczasowych tekstów, w których wiewiórka 
z orzechem znienacka czmychnęła do dziupli w spróchniałym miłorzębie? A tak – 

jakiś maniak polskiej pisowni po raz kolejny ni stąd, ni zowąd nawrzuca do dyktanda 
co niemiara wyrazów wybranych na łapu-capu. Widzimisię autora wpędzi mnie w obłęd 

i hipochondrię. Jego hop-siup, hopsasa, gadu-gadu, hocki-klocki i tere-fere kuku to kosz-
mar. Nie grzech tak dokuczać ortografią niewinnym Polakom, patriotom z Podkarpacia?! 
To niehumanitarne! Wskutek chwilowego niedożywienia naprędce dokonam na pół prze-
myślanego wyboru i nie jeden, ale piętnaście razy zgubię się w gąszczu polskiej przyrody – 
wśród szałwii, szelężnika, pszeńca, żywca, żurawca, świerząbka korzennego, chabra rudbekii  
i kurzyśladu. Pojawi się także nie najmniejsza gromadka dwuparców, stułbi  
i skąposzczetów. Na pewno nie obędzie się również bez pustułki, trzmieloja-
da, hełmiatki, warzęchy, dzierzby, pójdźki, piegży, białorzytki tudzież zorzyn-
ka rzeżuchowca, żagnicy i kiełża zdrojowego. Ohydztwo! Mój póługór umysło-
wy cierpi niewysłowione katusze, paraliżuje mnie przerażenie. Znużony marzę  
o kanapce z masmiksem i kiełkami soi. Półszeptem proszę o pomoc jasnoblond cud-
dziewczynę. Ta jednak najniegrzeczniej w świecie odmawia, bynajmniej się nie tłuma-
cząc. Nie tracę jednakże nadziei. Może daleko mi do hiperpoprawności, ale chyba 
nie napiszę wszystkiego na opak. Niespełna dwie trzecie tygodnia spędzone nad 

słownikiem ortograficznym przypuszczalnie nie pójdzie na marne. Byleby nie 
było haseł z geografii i fizyki, bo wtedy sobie nie poradzę. Zresztą pasowało-

by wygrać. Jeżeli zwyciężę, zagram na chybił trafił w Dużego Lotka, zgar-
nę całą pulę i pojadę do Tunezji wygrzewać się na plaży i zanurzać  

w cieplutkim morzu. A coś mi mówi, że zdobędę laur zwycięz-
cy… 

No to – do boju!

DYKTANDO. REAKTYWACJA
JUŻ WKRÓTCE

MIĘDZYGMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
BRZOSTEK 2022

CZAS AKCJI: 28 kwietnia 2022 r., godz. 9.00

MIEJSCE AKCJI: Szkoła Podstawowa w Brzostku

BOHATEROWIE: Uczniowie klas VII i VIII z terenu Gminy Brzostek 
i Gminy Kołaczyce

GOŚCINNIE WYSTĄPIĄ: Dorośli przedstawiciele różnych instytucji

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Brzostku

PATRONAT I SPONSORING: Burmistrz Brzostku

PATRONAT MEDIALNY: Wiadomości Brzosteckie, TV Brzostek, 
iTV Południe

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: spbrzostek.pl
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tablica pamiątkowa 
ufundowana ignacemu 
łukasiewiczowi

W roku 2008 minęła 150-rocznica założenia 
pierwszej w Brzostku apteki, której zało-
życielem był twórca przemysłu naftowego 

Ignacy Łukasiewicz.
Jan Boży, Józef Ignacy Łukasiewicz urodził się 8 mar-

ca 1822 roku w Zadusznikach nad Wisłą (dziś powiat mie-
lecki, województwo podkarpackie). Ojciec Józef i matka 
Apolonia z Kniaziów 
Świętopełków utrzy-
mywali się z dzierża-
wy wsi - Zaduszniki. 
Łukasiew icz znany 
jest powszechnie jako 
wynalazca lampy naf-
towej. Nie jest to jed-
nak ani jedyny, ani 
nawet najważniejszy 
jego tytuł do sławy. Był 
przede wszystkim twór-
cą polskiego górnictwa 
i przemysłu naftowego. 
Jego osiągnięcia w tej 
dziedzinie były pionier-
skie w skali krajowej. 

Życie jego przypadało na okres zaborów. Kiedy miał 14 
lat, zła sytuacja finansowa rodziców zmusiła go do prze-
rwania nauki w gimnazjum. Zaczął wtedy pracować jako 
pomocnik aptekarski w aptece Edwarda Hubala w Rzeszo-
wie. Tutaj w Rzeszowie prowa-
dził przygotowania do powsta-
nia narodowego w Galicji. Za 
tę działalność został aresz-
towany i przebywał dwa lata 
w więzieniu u „Karmelitów” 
we Lwowie. Gdy w 1848 roku 
opuścił więzienie podjął pra-
cę w aptece Piotra Mikolascha 
we Lwowie. Następnie udał się 
do Krakowa, gdzie w 1850 roku 
rozpoczął jednoroczny kurs far-
maceutyczny na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Celem pogłębie-
nia studiów farmaceutycznych 
przeniósł się Łukasiewicz na Uniwersytet Wiedeński, tu 
też, na wydziale medyczno-chirurgicznym, uzyskał w 1852 
roku tytuł magistra farmacji. Zainteresował się ropą naf-
tową występującą obficie na Podkarpaciu. Wraz ze swym 
kolegą z apteki, Janem Zehem, badał jej własności i stwier-
dził, że można ją wykorzystać do celów oświetleniowych. 
W 1853 r. opracował lampę przystosowaną do tego nowego 

paliwa, którą pod jego 
kierunkiem skonstru-
ował blacharz Adam 
Bratkowski. Po raz 
pierwszy zastosowa-
no lampy Łukasiewi-
cza 31 lipca 1853 r. do 
oświetlenia lwowskie-
go szpitala powszech-
nego na Łyczakowie. 
Łukasiewicz prze-

niósł się bliżej terenów roponośnych, do Gorlic. W 1854 r. 
założył w Bóbrce koło Krosna (dziś Skansen Przemysłu 
Naftowego i Muzeum Ignacego Łukasiewicza), pierwszą 
na świecie kopalnię ropy naftowej. Jako pierwszy na świe-
cie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści jakie daje 

ropa naftowa. Poza naf-
tą otrzymywał z ropy 
również smary, oleje 
do maszyn, parafinę, 
asfalt. 

Ignacy Łukasie-
wicz był człowiekiem 
o wybitnych cechach 
charakteru. Bardzo 
sprawny organizator, 
wielki społecznik. Pro-
pagował zakładanie 
sadów, budowę dróg 
i mostów, szkół, szpita-
li itd. Finansował wie-
le inicjatyw z własnej 
kieszeni, walczył z bie-

dą i alkoholizmem w regionie, tworzył kasy zapomogowe 
i fundusze emerytalne. Stał na czele Krajowego Towarzy-
stwa Naftowego. Założył prowadzoną przez żonę Honoratę 
Szkołę Koronkarską dla dziewcząt w Chorkówce. Na kopal-

ni Bóbrka założył tzw. Kasę 
Bracką (odpowiednik dzisiej-
szego ZUS). Całe życie związany 
z Podkarpaciem, zrobił wiele 
dla tego regionu, uznawany za 
jednego z jego największych 
dobroczyńców. 

Ten wybitny człowiek, kiedy 
mieszkał w Jaśle, oprócz licz-
nych podejmowanych w regio-
nie działań, założył aptekę 
w Brzostku w 1858 roku. Był to 
budynek murowany, wnętrze 
ozdobione dwoma orłami, oraz 
malowidłami z zakresu aptekar-

stwa. Nazwał ją „Pod Opatrznością”, a rysunek oka figuro-
wał nad gankiem. Na pamiątkę swojej działalności rewo-
lucyjnej Łukasiewicz polecił wyryć ozdobnie na frontonie 
lady datę rewolucji „Rok 1848”. Aptekę prowadził zaledwie 
do września 1859 roku, odsprzedając ją przyjacielowi, tak-
że aptekarzowi Zieniewiczowi. 18 stycznia 1945 roku apte-
ka z niewyjaśnionych przyczyn spłonęła. Obecnie ulica 

Ignacy Łukasiewicz (1822 - 1882)

Tablica pamiątkowa na aptece „Vita”

Zbigniew Szeler, Apteka „Pod Opatrznością”, akwarela 2008
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dzień Bezpiecznego 
internetu w szkole 
w Kamienicy Górnej

Bezpieczeństwo w sieci staje się coraz większym 
wyzwaniem. Zdalne lekcje, zdalna praca, wirtu-
alne urzędy i sklepy – nasze życie przenosi się 

coraz bardziej do Internetu i tym ważniejsze stają się 
wydarzenia, takie jak Dzień Bezpiecznego Internetu. 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest 
z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początko-
wo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, 
ale już od lat DBI przekracza granice Europy, angażując 
państwa z całego świata i co roku przypada on na 8 lutego.

Już po raz drugi Szkoła Podstawowa im. Grzegorza 
Piramowicza w Kamienicy Górnej bierze aktywny udział 
w obchodach międzynarodowego DBI. W tym roku kla-
sa III zgłosiła inicjatywę, która składała się z kilku cieka-
wych wydarzeń. Uczniowie pod kierunkiem swojej wycho-
wawczyni dyskutowali o tym, czym jest Internet, poznali 
korzyści i zagrożenia wynikające z wykorzystania sieci, 
omawiali zasady netykiety i obejrzeli filmy i bajki, które 
posłużyły do utrwale-
nia zasad właściwego 
zachowania w sieci. 

Jednak najcie-
kawsz y m dzia ła-
niem były zajęcia, na 
których uczniowie 
samodzielnie projek-
towali i konstruowali 
swoje roboty według 
własnych pomysłów 
i materiałów przy-
niesionych z domu. 
Wykorz y sta l i  do 

tego kartony, tekturowe rolki, kolorowy papier, folię alu-
miniową, plastikowe nakrętki, farby, flamastry i płyty CD. 
Następnie zorganizowali na korytarzu szkolnym wysta-
wę robotów, które zachwyciły wszystkich oglądających. 
Uczniowie dodatkowo doświadczyli, ile radości i nieoczeki-
wanych efektów przynosi rzeczywista współpraca z grupą.

W działania związane z obchodami DBI włączyli się 
też inni uczniowie, którzy na zajęciach komputerowych 
z nauczycielem informatyki 
zgłębiali wiedzę bezpieczeń-
stwa w sieci, opierając się na 
filmach edukacyjnych „Przy-
gody Plika i Foldera w Sieci” 
i Sieciaki.pl – „Poznaj Bez-
pieczny Internet”.

Jesteśmy dobrej myśli, 
że dzięki takim działaniom 
podejmowanym przez naszą 
szkołę (DBI), uczniowie będą 
odpowiedzialnie i świado-
mie korzystać z Internetu, co 
pozwoli uniknąć czyhających 
niebezpieczeństw i ustrzec się 
wielu błędów.

Mariola Zielak

przy której się znajdowała nosi imię Ignacego Łukasiewi-
cza. Aptekarstwo w Brzostku od czasów założenia pierw-
szej apteki, po czasy dzisiejsze funkcjonuje bardzo dobrze. 
Od jakiegoś czasu w naszym miasteczku funkcjonuje kilka 
aptek. Na uwagę zasługuje Apteka „Vita” Państwa Krysty-
ny i Jana Godawskich. Swoją działalność aptekarską roz-
poczęli w grudniu 1991 roku. Jest to rodzinny interes, na 
dorobek, którego pracują oprócz Państwa Godawskich, cór-
ka Maria z mężem oraz córka Monika - wszyscy z wykształ-
ceniem farmaceutycznym. Oprócz apteki w Brzostku pro-
wadzą jeszcze aptekę w Kołaczycach i w Smarżowej pod 
jednym wspólnym szyldem „Vita”. Dając w ten sposób 
zatrudnienie dla dziewięciu osób, a przede wszystkim moż-
liwość zakupu leków i skorzystania z fachowej porady. 

Rodzina Godawskich w 150-rocznicę założenia pierwszej 
apteki w Brzostku, ufundowała Ignacemu Łukasiewiczowi, 

pamiątkową tablicę na froncie swojej apteki przy ulicy 
Szkolnej, by uczcić dokonania wielkiego Polaka oraz jego 
wkład w rozwój brzosteckiego aptekarstwa. Taka postawa, 
Pani Krystyny Godawskiej - członka Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Brzosteckiej jest godna pochwały i o takich oso-
bach warto mówić, tym bardziej pisać.

Opis apteki „Pod Opatrznością” zaczerpnięto za Janem 
Śmiechowskim (1982 r.)

Prezes TMZB
Krzysztof Kolbusz

Tekst po raz pierwszy ukazał się w marcu 2010 roku 
w 155 numerze „Wiadomości Brzosteckich". Obecnie 
przypominamy go z okazji dwusetnej rocznicy urodzin 
Ignacego Łukasiewicza. 
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BieG tRoPeM wilcZyM 
PaMięci ŻołNieRZy wyKlętych 
w sZKole Podstawowej 
w jaNUsZKowicach

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym 
– Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to 
święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podzie-

mia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 
1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Na pamiątkę tych wydarzeń od 
2013 roku w Polsce organizowany jest bieg „Tropem Wilczym – Bieg Żołnie-
rzy Wyklętych”. W tym roku Szkoła Podstawowa w Januszkowicach zakwali-
fikowała się do akcji ogólnopolskiej, gdzie mogli wziąć udział w X edycji tego 
biegu na symbolicznym dystansie, który wynosił 1963 metry (upamiętnie-
nie śmierci ostatniego Wyklętego – Józefa Franczaka, pseudonim „Lalek”). 
Trasę biegu wyznaczono na terenie przyszkolnym, gdzie uczniowie w samo 
południe zmierzyli się z dystansem. Wszyscy ochotnicy z dużym zaangażo-
waniem pokonywali trasę, bieg okazał się dobrą zabawą, a rywalizacja spor-
towa była jedynie dodatkiem. 

Zwycięzcą biegu został T. Lampara, na drugim miejscu zameldował się 
D. Foryś, a najniższym stopniu podium stanęła W. Łukowicz. Najlepsi otrzy-
mali pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Po uroczystym wręcze-
niu nagród uczestnicy biegu mogli obejrzeć wystawę „Żołnierze wyklęci. 
Podziemie niepodległościowe 1944 – 1963”. To ogólnopolskie przedsię-
wzięcie, w które zaangażowała się nasza szkoła, było świetną okazją do 
połączenia edukacji patriotycznej z działaniami wzmacniającymi poczu-
cie wspólnoty szkolnej przez aktywną i świadomą pamięć historyczną oraz 
popularyzację biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji.

Do zobaczenia za rok! 

Magdalena Kawalec

stoP wojNie!

1 marca uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Brzostku tłumnie 
wylegli na szkolne podwórko, 

aby zamanifestować solidarność 
z Ukrainą, która broni się przed 
rosyjskim agresorem.

Dzieci przygotowały mnóstwo 
plakatów antywojennych. Polskimi 
i ukraińskimi barwami narodowymi 
wyraziły swoje wsparcie dla kraju znaj-
dującego się w tak trudnej sytuacji.

„Ludzkość musi położyć kres woj-
nie, bo inaczej wojna położy kres 
ludzkości” to słowa Johna Fitzgeralda 
Kennedy’ego. Niech będą mottem dla 
wszystkich.  fot. Paweł Batycki
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Beata Rogaczewska

ZwolNieNi Z teoRii – 
RealiZacja PRojeKtU 
„wiedZoKsiąG” 
w NasZej GMiNie

Ogólny zarys przedsięwzięcia
Od 2013 roku organizowana jest praktyczna, 

ogólnopolska Olimpiada „Zwolnieni z Teorii”, zało-
żona przez Paulinę Bruszewską, Marcina Bruszewskiego 
i Rafała Flisa. W ramach akcji uczniowie sami organizują 
projekty społeczne. W realizacji projektu pomaga uczestni-
kom innowacyjna platforma edukacyjna, dzięki której wie-
dzą, jak działać i uczą się zarządzania projektem w profesjo-
nalny sposób. Organizatorzy wychodzą naprzeciw edukacji 
szkolnej, uzupełniając ją o przestrzeń do zdobywania prak-
tyki. Działają w oparciu o nowoczesną metodykę naucza-
nia, w ramach której robiąc prawdziwy projekt społeczny, 
rozwija się kompetencje proinnowacyjne potrzebne w pracy 
i prawdziwym życiu takie jak: empatia i poczucie spraw-
stwa, kreatywność, praca zespołowa, komunikacja czy roz-
wiązywanie problemów. 

Obecnie Zwolnieni z Teorii to: 76 374 użytkowników plat-
formy, 26 033  121 beneficjentów programów społecznych, 
2809 projektów społecznych. 

Projekt społeczny „Wiedzoksiąg”
Celem naszego 

projektu jest pro-
mowanie czyta-
nia książek wśród 
dzieci i młodzieży, 
a także osób doro-
słych. Duża część 
młodzieży w obec-
nych czasach nie 
zwraca uwagi na 

uzależnienia od „kolorowych ekranów”, dlatego ten problem 
staje się coraz bardziej poważny w naszym społeczeństwie. 
Obecnie obserwujemy nadmiar informacji, dlatego chcie-
libyśmy przekonać naszych odbiorców do dokładniejszego 
weryfikowania źródeł, z których czerpane są owe informa-
cje. Organizatorami projektu są: Beata Rogaczewska, Fau-
styna Kukla i Szymon Rogaczewski.

W ramach projektu 7 marca 2022 r. w Szkole Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki w Nawsiu Brzosteckim przepro-
wadzono spotkania z uczniami klas 4-8, podczas których 
przedstawiono wyżej wymienione cele. Została również 
przeprowadzona zbiórka książek na rzecz domu dziecka. 
W wydarzeniu uczestniczyło 47 osób. 

Składamy serdecznie podziękowania Dyrektorowi, 
nauczycielom i uczniom za możliwość przeprowadzenia 
projektu w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Nawsiu Brzosteckim. Dziękujemy wszystkim, którzy zło-
żyli książki dla domu dziecka.
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Agnieszka Płaziak

Międzyszkolny 
Konkurs Piosenki 
obcojęzycznej 2022

17 marca 2022 roku w Zespole Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. Jana Pawła II odbyła się VII 
edycja „Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Obco-

języcznej”. Tematem przewodnim była - wolność, termin jakże 
ostatnio aktualny. O wolności mówimy, czytamy, słuchamy, 
o wolność walczymy i za wolnością tęsknimy. Zjednoczeni 

z całą Europą pragniemy wolności od zmar-
twień, wojny, problemów, samotności 
i odrzucenia.

Konkurs odbył się pod patronatem Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Celem konkursu, jak co roku, jest budze-
nie i rozwijanie pasji muzycznych wśród 
młodzieży, promocja młodzieżowej twórczo-

ści oraz możliwość porównania umiejętności i zdolności arty-
stycznych z możliwościami innych uczniów.

Konkurs rozpoczął się od wystąpienia dyrektora ZSCKR 
Katarzyny Grygiel, która powitała uczestników, przybyłych 
gości oraz jury w składzie: Daniel Wójcik - Kierownik Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, Józef Parat - filolog 

Kurs kelnerski

Zespół Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego im. Jana Pawła II 
w Brzostku

W II półroczu bieżącego roku 
szkolnego chętni uczniowie 
z Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych poznawali 
tajniki profesjonalnej obsługi kelner-
skiej, mając na uwadze, że rzeczywi-
stość wymusza konieczność nieustają-
cego, systematycznego doskonalenia 
swoich umiejętności. Doświadczenie 
to nie jedyne kryterium, którym kie-
rują się pracodawcy podczas rekruta-
cji. Ponieważ rynek pracy nieustannie 
się zmienia, podnoszenie kwalifikacji 
jest niezbędne. Wiedząc, że współ-
czesny kelner to pracownik – eks-
pert doskonalący metody, techniki 
i umiejętności posługiwania się 
zarówno ciałem, jak i językiem, 
uczniowie poznawali standardy 
wymagań w zakresie jakości profe-
sjonalnej obsługi klienta, do których 
należą m.in.:
•  Sposób formułowania zdań, które 

trafiają do klienta (w jaki spo-
sób słowa oraz zdania zaspokoją 
pragnienia klienta to już kwestia 
treningu i świadomego użycia 
narzędzia mowy),

•  Sztuka profesjonalnej obsługi po-
legająca na zmianie czynników 
niekorzystnych na te, z których 
czerpać będziemy satysfakcję,

•  Oferowanie takiej jakości ob-
sługi, jakiej sami oczekujemy 

– warto robić wszystko, mając na 
uwadze potrzeby odbiorcy, czyli na-
szego konsumenta.
Uczestnicy kursu będą pamiętać, 

że aby być wzorowym kelnerem, trze-
ba lubić wybrany zawód oraz łączyć 
w sobie wszystkie najlepsze cechy, któ-
re składają się na osobowość kelnera, 
a to m.in.:
•  Uprzejmość – dobre maniery 

i uśmiech,
•  Poczucie odpowiedzialności – świa-

domość tego, co się robi i mówi,
•  Systematyczność – dla idealnego 

organizowania pracy,
•  Schludność i dokładność – świad-

cząca o poszanowaniu swojej pracy,
•  Lojalność – zarówno wobec kierow-

nictwa, jak i kolegów,
•  Inteligencja – stosowanie zdrowe-

go rozsądku zwłaszcza w trudnych 
sytuacjach,

•  Takt – jego poczucie przy mówieniu 
i robieniu właściwych rzeczy we 
właściwym czasie czy sytuacji.
Program kursu został zrealizowa-

ny, cele osiągnięto, a uczestnicy szko-
lenia będą pamiętać, że „dobry ser-
wis może uratować złe jedzenie, ale 
dobre jedzenie nigdy nie uratuje złe-
go serwisu”.

Teresa Radelczuk
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języka angielskiego oraz Klaudiusz Spicha - organista parafii 
Brzostek.

Po wystąpieniu pani dyrektor szkoły głos zabrali uczniowie 
klas maturalnych: Magdalena Bańdur oraz Dominik Smołucha, 
którzy poprowadzili konkurs. Sala w budynku warsztatów 
szkolnych udekorowana przez nauczycielkę Dorotę Machaj 
zamieniła się w salę koncertową, a atmosfera, jaka zapano-
wała wśród zgromadzonych, była na pewno niepowtarzalna. 
O stronę techniczną zadbał nauczyciel Józef Nawracaj, który 
przygotował sprzęt nagłaśniający i komputerowy konieczny 
do przeprowadzenia zaplanowanego przedsięwzięcia. Organi-
zatorem wydarzenia była nauczycielka Marta Oprządek oraz 
współorganizatorka - nauczycielka Agnieszka Płaziak.

W VII edycji „Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Obco-
języcznej” udział wzięło łącznie 23 uczestników z dziewięciu 
szkół. (Szkoła Podstawowa im. KEN w Brzostku, Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Pilźnie, Szko-
ła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach, 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych, Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Czuby w Słotowej, II Liceum Ogólnokształ-
cące im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, Zespół Szkół CKR 
im. Jana Pawła II w Brzostku, Zespół Szkół Ekonomicznych im. 
Janusza Korczaka w Dębicy).

Przesłuchania odbywały się w dwóch kategoriach: szkoły 
podstawowe oraz ponadpodstawowe. Wszyscy młodzi arty-
ści prezentowali wyrównany poziom zdolności muzycznych, 
dostarczając publiczności wiele emocji i niezapomnianych 
wrażeń.

Po prezentacji wszystkich utworów uczestnicy zmagań 
konkursowych zostali zaproszeni w czasie przerwy na słodki 
poczęstunek, przygotowany przez uczniów klas trzecich tech-
nikum żywienia i usług gastronomicznych zdobywających 
umiejętności zawodowe w naszej szkole pod opieką nauczy-
cielek: Teresy Radelczuk, Ewy Czyrni oraz Anny Kawalec. Jury 
natomiast udało się na obrady. Po przerwie ogłoszono wyniki 
VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobył 

duet ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Brzostku w składzie: Anna Szczepanik i Bartosz Lemek, za 
utwór „Riding free”. Drugie miejsce zajęli uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach: 
Natalia Łukasik, Weronika Pieniądz i Wiktoria Łukowicz, pre-
zentując również utwór „Riding free”. Także drugie miejsce 
ex aequo przypadło Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Brzostku – Oliwii Szynal i Oliwii Spichy za utwór 
„No freedom”. Trzecie miejsce w zmaganiach konkursowych 
zdobyła Kinga Dziedzic ze Szkoły Podstawowej im. Jana Czuby 
w Słotowej, która wykonała utwór „My road”.

Wyróżniona została Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jozefa 
Wybickiego we Frysztaku za piosenkę „Alone”, którą wykona-
li: Oliwia Pis, Anna Kostur i Małgorzata Golowska.

W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce 
zdobyła Anna Pytel, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy utworem „Loyal Brave 
True”. Drugie miejsce powędrowało do Wiktorii Madej, uczen-
nicy prezentującej utwór „Imagine” i swoją szkołę Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy. Trzecie miej-
sce zdobył duet Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze-
go im. Jana Pawła II w Brzostku w składzie: Natalia Jedziniak 
i Karolina Matyjasz, za utwór „Super Hero”.

Wyróżnione zostały również uczennice II Liceum Ogolno-
kształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, Katarzyna 
Kubicka oraz Olga Tyrańska za utwór „Tout L’ univers”.

Zwycięzcy konkursu w obydwu kategoriach zostali nagro-
dzeni, a pozostali uczestnicy wyróżnieni drobnymi upominka-
mi. Sponsorami wydarzenia byli Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Marek Przewoźnik - Firma „RUBICELLO”. Fundatorom 
serdecznie dziękujemy. Wydarzenie rejestrowała TV Brzostek.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom 
VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycz-
nej, podziwiamy nie tylko Wasze talenty, ale również odwagę. 
Opiekunom dziękujemy za przygotowanie młodzieży do wystę-
pów. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów muzycznych 
i zapraszamy na kolejne edycje naszego konkursu. 
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ZesPół sZKół ceNtRUM KsZtałceNia RolNicZeGo
im. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU OFERUJE KSZTAŁCENIE W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH: 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Technik architektury krajobrazu pod-
czas nauki zawodu poznaje techniki pro-
jektowania, oznaczenia graficzne, tworzy 
rzuty, przekroje, rysunki martwej natury 
i otaczającego krajobrazu oraz projekty 
ogrodów w programach graficznych. Po-
znaje rośliny ozdobne, ich nazewnictwo 
polskie i łacińskie. Podczas zajęć praktycz-
nych uczeń sadzi kwiaty, krzewy, drzewa, 
zakłada kwietniki, kosi trawę, obsługuje 
sprzęt ogrodniczy.
W trakcie nauki uczeń nabywa następu-
jące umiejętności: aranżacji przestrzeni 
i wnętrz (łączenie kamieni, wody i zieleni), 
aranżacji florystycznych - projektowania 
i wykonywania kompozycji kwiatowych, 
dekorowania wnętrz materiałem roślin-
nym, projektowania i wykonywania sys-
temów nawadniania (oczka wodne, ka-
skady, baseny ozdobne), produkcji roślin 
ozdobnych, projektowania, wykonywania 
i konserwacji ogrodów, budowy i urządza-
nia terenów zieleni zgodnie z przygotowa-
ną dokumentacją.
Kwalifikacje zawodowe
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pie-
lęgnacja roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych 
z budową oraz konserwacją obiektów ma-
łej architektury krajobrazu
Przedmioty zawodowe
•  Rośliny ozdobne
•  Podstawy projektowanie architektury 

krajobrazu
•  Urządzanie obiektów małej architektu-

ry krajobrazu
•  Urządzanie i konserwacja obiektów 

małej architektury krajobrazu
•  Ochrona i kształtowanie krajobrazu
•  Język obcy zawodowy
•  Działalność gospodarcza

•  Przepisy ruchu drogowego kat. T
•  Eksploatacja maszyn, urządzeń 

i pojazdów
Praktyka zawodowa odbywa się 
w pracowniach projektowych, urzędach, 
w których komórki zajmują się zielenią, 
w firmach zajmujących się projektowaniem 
zieleni, sklepach ogrodniczych, kwiaciar-
niach, szkółkach roślin ozdobnych.
Architekt krajobrazu może być zatrud-
niony w biurach, instytucjach, wydzia-
łach architektury i organizacjach spo-
łeczno-gospodarczych zajmujących się 
projektowaniem, zagospodarowaniem 
oraz konserwacją i pielęgnacją terenów 
zieleni; szkółkach roślin i lokalnych za-
kładach pielęgnacji zieleni, w ogrodni-
czych przedsiębiorstwach usługowych 
zajmujących się urządzaniem, projekto-
waniem i pielęgnowaniem terenów ziele-
ni; może też prowadzić własną działalność 
gospodarczą.
Po ukończeniu szkoły absolwent może 
kontynuować naukę na wydziałach archi-
tektury, architektury krajobrazu, ogrod-
nictwa i innych kierunkach zależnie od in-
dywidualnych zainteresowań. Absolwent 
ma uprawnienia do przejmowania gospo-
darstw rolnych oraz korzystania z fundu-
szy UE.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastrono-
micznych podczas nauki nabywa wie-
dzę z zakresu planowania i organiza-
cji żywienia, produkcji potraw i obsługi 
konsumenta.
Absolwent jest wyposażony w umiejętno-
ści i bogatą wiedzę towaroznawczą o pro-
duktach żywnościowych, zna ich wartość 
odżywczą, umie sporządzać i podawać 
potrawy, komponuje posiłki i racjonal-
nie układa jadłospisy, planuje i organizu-
je produkcję gastronomiczną, kultywuje 

narodowe i regionalne tradycje kulinarne 
oraz kształtuje wzorce zdrowego żywienia 
w społeczeństwie. Jest przygotowany do 
prowadzenia działalności gospodarczej.
Kwalifikacje zawodowe:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych
Przedmioty zawodowe:
•  Technologia gastronomiczna 
•  Zasady żywienia
•  Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa 

w gastronomii 
•  Działalność gospodarcza
•  Usługi gastronomiczne
•  Rachunkowość i finanse w gastronomii
•  Organizacja produkcji gastronomicznej
•  Język obcy zawodowy
Praktyka zawodowa odbywa się w pra-
cowniach gastronomicznych oraz w zakła-
dach gastronomii otwartej i zamkniętej na 
terenie całego kraju.
Miejscem pracy technika żywienia są 
zakłady żywienia zbiorowego (stołówki, 
bary, restauracje, pensjonaty, kawiar-
nie itp.), instytucje zajmujące się obrotem 
żywnością, służba zdrowia (szpitale, sa-
natoria, placówki sanitarno-epidemiolo-
giczne), organizacje ochrony konsumenta, 
instytucje zajmujące się upowszechnianiu 
wiedzy o żywieniu i żywności. Ponadto 
absolwenci mogą prowadzić własną dzia-
łalność gospodarczą w zakresie usług ga-
stronomicznych: cateringu, agroturystyki 
itp.
Zdobyte kwalifikacje zawodowe mogą być 
poszerzane poprzez kontynuację nauki 
na wyższych uczelniach, na kierunkach: 
żywienie człowieka, technologia żywno-
ści, dietetyka, towaroznawstwo żywności 
i pokrewnych.

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 
I AGROTRONIKI

Technik mechanizacji rolnictwa i agro-
troniki podczas nauki zawodu poznaje 
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zasady planowania eksploatacji i napraw 
pojazdów, środków transportowych, ma-
szyn i urządzeń rolniczych. W trakcie na-
uki uczeń nabywa umiejętności z zakre-
su regulacji, naprawy, diagnostyki i oceny 
stanu technicznego pojazdów, środków 
transportowych oraz maszyn i urządzeń. 
Posiada umiejętności doboru i konfigu-
racji systemów elektronicznych wspoma-
gających automatyzację prac. Absolwent 
uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa 
jazdy kat. B i kat. T, a także uprawnienia 
operatora kombajnu zbożowego oraz ma 
możliwość zdobycia uprawnień do obsługi 
wózków jezdniowych.
Kwalifikacje zawodowe
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, ma-
szyn, urządzeń i narzędzi stosowanych 
w rolnictwie 
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatro-
nicznych w rolnictwie
Przedmioty zawodowe
•  Podstawy rolnictwa
•  Pojazdy rolnicze
•  Maszyny rolnicze
•  Przepisy ruchu drogowego kat. B i T
•  Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
•  Mechatronika w rolnictwie
•  Rysunek techniczny
•  Podstawy konstrukcji maszyn
•  Podstawy elektrotechniki
•  Eksploatacja pojazdów i maszyn 

rolniczych
•  Działalność gospodarcza
•  Język obcy zawodowy
Praktyka zawodowa odbywa się w przed-
siębiorstwach zajmujących się produkcją, 
obrotem i serwisem ciągników, maszyn 
oraz środków transportowych dla rolnic-
twa. Dla chętnych organizowane są też 
praktyki zawodowe w firmach zajmują-
cych się produkcją rolną i ogrodniczą na 
terenie Unii Europejskiej.
Miejscem pracy technika mecha-
nizacji rolnictwa i agrotroniki są 
p r z e d s i ę b i o r s t w a  p r o w a d z ą c e 
działalność w zakresie obrotu sprzętem 
rolniczym, serwisem gwarancyjnym 
i pogwarancyjnym pojazdów i maszyn; 
przedsiębiorstwa zajmujące się pro-
dukcją rolną, dystrybucją oraz prze-
twórstwem. Absolwent szkoły może także 
samodzielnie prowadzić działalność go-
spodarczą w zakresie produkcji rolniczej, 
świadczenia usług mechanizacyjnych, 
naprawczych, serwisowania i dystrybucji 
części zamiennych do sprzętu rolniczego. 
Po ukończeniu szkoły absolwent może 
kontynuować naukę na wydziałach 

inżynierii produkcji z zakresu eksploatacji 
systemów mechatronicznych, agrotroniki, 
rolnictwa precyzyjnego i innych kierun-
kach zależnie od indywidualnych zainte-
resowań. Absolwent ma uprawnienia do 
przejmowania gospodarstw rolnych oraz 
korzystania z funduszy UE.

MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW 
I MASZYN ROLNICZYCH

Mechanik - operator pojazdów i ma-
szyn rolniczych podczas nauki zawodu 
poznaje zasady obsługi, regulacji, napra-
wy i eksploatacji pojazdów, środków trans-
portowych, maszyn i urządzeń rolniczych.
W trakcie nauki uczeń nabywa umie-
jętności z zakresu regulacji, naprawy, 
diagnostyki i oceny stanu technicznego 
pojazdów, środków transportowych oraz 
maszyn i urządzeń stosowanych w rolnic-
twie. Posiada umiejętności doboru, obsłu-
gi i agregatowania pojazdów i maszyn. 
W trakcie nauki uzyskuje uprawnienia 
w zakresie prawa jazdy kat. B i kat. T, 
a także operatora kombajnu zbożowego 
oraz ma możliwość zdobycia uprawnień 
do obsługi wózków jezdniowych.
Kwalifikacje zawodowe
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, ma-
szyn, urządzeń i narzędzi stosowanych 
w rolnictwie
Przedmioty zawodowe
Podstawy rolnictwa
•  Maszyny i urządzenia techniczne 

w rolnictwie 
•  Pojazdy rolnicze
•  Przepisy ruchu drogowego kat. B i T
•  Naprawa pojazdów i maszyn rolniczych
•  Maszyny rolnicze
•  Rysunek techniczny
•  Podstawy konstrukcji maszyn
•  Działalność gospodarcza
•  Podstawy elektrotechniki
•  Podstawy eksploatacji pojazdów i ma-

szyn rolniczych
•  Język obcy zawodowy
Miejscem pracy mechanika-operatora 
pojazdów i maszyn rolniczych są przed-
siębiorstwa technicznej obsługi wsi 

i rolnictwa, a także może samodzielnie 
podjąć i prowadzić działalność gospodar-
czą w zakresie świadczenia usług mecha-
nizacyjnych, naprawczych, serwisowania 
i dystrybucji części zamiennych do sprzętu 
rolniczego. 
Absolwent ma uprawnienia do przejmowa-
nia gospodarstw rolnych oraz korzystania 
z funduszy UE.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia 
mogą kontynuować naukę w branżowej 
szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły II 
stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu 
drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wy-
kształcenie średnie branżowe oraz dyplom 
technika i będzie mógł przystąpić do egza-
minu maturalnego. 

KUCHARZ

Kucharz to osoba zajmująca się zawodo-
wo sporządzaniem potraw i napojów, prze-
chowywaniem żywności, wykonywaniem 
czynności związanych z ekspedycją po-
traw i napojów. Stosuje różne metody kuli-
narne, diety, czerpiąc z tradycji kształtuje 
nowoczesne trendy żywienia. 
Absolwenci są przygotowani do prowadze-
nia własnej działalności gospodarczej. 
Kwalifikacje zawodowe
HGT.02.. Przygotowanie i wydawanie dań
Przedmioty zawodowe
•  Technologia gastronomiczna
•  Wyposażenie techniczne zakładów 

gastronomicznych
•  Zasady żywienia
Zajęcia praktyczne odbywają się w szkol-
nych pracowniach gastronomicznych.
Miejscem pracy kucharza są restauracje, 
bary, stołówki, jadłodajnie oraz własne 
firmy.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia 
mogą kontynuować naukę w branżowej 
szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły II 
stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu 
drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wy-
kształcenie średnie branżowe oraz dyplom 
technika i będzie mógł przystąpić do egza-
minu maturalnego. 
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CKiCz Brzostek Nina Wodzisz 

Za NaMi feRie 
PełNe atRaKcji!

Ferie zimowe to czas błogiego lenistwa, 
ale również czynnego wypoczynku.

O ten właśnie wypoczynek zadbało 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, 
przygotowując feryjny program. 

Jedną z propozycji feryjnych były twórcze 
warsztaty plastyczne „Kreatywne Dziecia-
ki”, na których uczestnicy tworzyli kolorową 
sól w słoikach oraz balonowe cuda. Zajęcia te 
sprawiły warsztatowiczom wiele radości oraz 
dobrej zabawy. 

O Młodych Czytelników podczas ferii 
zadbała Biblioteka Publiczna w Brzostku. 
Hasło tegorocznych spotkań bibliotecznych 
brzmiało „Biblioteka bez Tajemnic”. I z takim 
też przesłaniem dzieci uczestniczyły w zaję-
ciach zdobywając wiedzę poprzez zabawę 
oraz odkrywając tajniki pracy bibliotekarza.

W trakcie trwania ferii odbywały się rów-
nież bezpłatne projekcje bajkowe dla najmłod-
szych, które gromadziły na widowni rekordo-
wą dla CKiCz frekwencję. Na ekranie można 
było zobaczyć takie animacje jak: Luka, Raya 
i ostatni smok, Krudowie oraz Dom.

Podczas ferii odbyły się również otwarte 
zajęcia szachowe dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, poprowadzone przez doświadczonego 
i wielokrotnie nagradzanego szachistę - Bog-
dana Morkisza. Jeśli ktoś nie mógł się pojawić 
na otwartych zajęciach, to nic straconego! 
Istnieje możliwość utworzenie grup na zaję-
cia stałe. Więcej informacji w Domu Kultury 
w Brzostku.

Ostatnim punktem programu feryjnego był 
spektakl oraz warsztaty lalkowo-teatralne. Na 
brzosteckiej scenie zagościł O!Teatr w prze-
zabawnym i angażującym nie tylko młodą 
widownię do działania, spektaklu pt. „Król 
Maciuś”. Bezpośrednio po występie odbyły się 
warsztaty lalkowo-teatralne, gdzie najmłodsi 
z wielkim zainteresowaniem poznawali tajniki 
sztuki teatralnej. 

Ferie zimowe z Centrum Kultury i Czytel-
nictwa już się zakończyły, ale wspominać 
będziemy je do lata. Mamy nadzieję, że każ-
dy znalazł coś dla siebie i miło spędził z nami 
czas. Zapraszamy również do śledzenia nas na 
stronie internetowej https://www.facebook.
com/CKiCz.Brzostek/, gdzie można znaleźć 
relacje z wydarzeń oraz przyszłe propozycje 
kulturalne CKiCz. 
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CKiCz Brzostek Nina Wodzisz

weRNisaŻ MalaRsKi 
w doMU KUltURy

12 marca w Domu Kultury w Brzostku odbył się 
wernisaż z udziałem artystów otwierający 
wystawę poplenerową „Brzostek 2021”. 

Wystawa ukazuje prace artystów, którzy wzięli udział 
w letnim plenerze malarskim zorganizowanym w lipcu 2021 
roku. Twórcy zaproszeni przez Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Brzostku pracowali przy sztalugach, by uwiecznić 
urokliwe miejsca naszej gminy za pomocą różnych stylów 
i z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. Efektem tej 
wyjątkowej współpracy na polu artystycznym są prace, któ-
re już od wernisażu, czyli od 12 marca do 8 kwietnia można 
oglądać w Domu Kultury w Brzostku.

Przez kilkanaście dni artyści poznawali lub odkrywali na 
nowo ciekawe miejsca i tematy „zanurzone” w krajobrazie 
gminy, inspirując się, a potem planując i tworząc swoje dzie-
ła. Rolę komisarza pleneru pełnił pochodzący z Brzostku 
dr Wojciech Szybist - pracownik naukowy Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie. W plenerze udział wzięli: Zbigniew 
Cebula, Laura Gutowska, Marta Jamróg, Antonina Janus-
Szybist, Julia Miąso, Anna Panek, Karol Szafran, Grzegorz 
Wnęk, Magdalena Zwolak oraz Wojciech Szybist. 

W czasie wernisażu Kierownik Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Brzostku Daniel Wójcik oraz komisarz pleneru 
dr Wojciech Szybist podziękowali uczestnikom wydarzenia, 
których obrazy zostały zaprezentowane na wystawie. Głos 
zabrał również obecny podczas wydarzenia Burmistrz 
Brzostku Wojciech Staniszewski, który wyraził swój podziw 
dla artystów i ich prac.

Na pamiątkę wystawy i pleneru malarskiego wydany 
został katalog prezentujący prace powstałe w czasie plene-
ru i opisy sylwetek ich twórców. Po zakończonej wystawie 
część obrazów zostanie przekazana na własność Centrum 
Kultury i Czytelnictwa. Obrazy te trafią na licytację, z której 
dochód zostanie przekazany na pomoc dla Ukrainy.

Wszystkim uczestnikom pleneru dziękujemy za włożony 
trud, pracę i poświęcony czas, a także wspaniałą atmosfe-
rę i wiele inspirujących rozmów o sztuce. Artystom życzy-
my dużo wytrwałości na twórczej ścieżce, a wszystkich 
zainteresowanych odwiedzeniem wystawy zapraszamy do 
8 kwietnia do Domu Kultury w Brzostku, od poniedziałku 
do piątku w godzinach otwarcia. 
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o Boguszach z siedlisk-
Bogusz

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

Tragiczny koniec Boguszów

Czas płynął. W 1835 roku, kiedy to w domu rodzinnym 
pozostało już tylko dwóch synów, 73-letni już wtedy 
Stanisław Bogusz przeprowadził podział majątku. 

W wyniku podziału Siedliska przejął będący kawalerem 
Wiktoryn, który przejął też opiekę nad rodzicami razem 
z nim mieszkającymi. Najmłodszy Nikodem, który właśnie 
się ożenił z Józefą Jordan Stojowską, siostrą żony brata Stani-
sława, objął w posiadanie Smarżową. Stanisław, który ożenił 
się w 1829 roku z Marią Katarzyną Jordan-Stojowską, swoją 
bliską kuzynką, córką Dyzmy brata Apolonii, otrzymał Rzę-
dzianowice, w których osiadł po ślubie i nimi od tego czasu 
zarządzał. Ludwika oprócz 
wsi Szebnie, którą otrzy-
mała jako wiano, wycho-
dząc za mąż za Ludwika 
Gorayskiego z Moderówki, 
otrzymała jeszcze spłatę 
pieniężną. Spłatę pie-
niężną otrzymał również 
Feliks, który dwa lata wcze-
śniej ożenił się z Aleksandrą Werszowiec-Rey z Przecławia 
i osiadł w stanowiącym jej wiano Rzemieniu. Henryk był 
pierwszym, który opuścił rodzinne gniazdo, wyjeżdżając 
na studia do Krakowa. Tam na Uniwersytecie Jagiellońskim 
ukończył prawo, uzyskał tytuł doktora prawa i objął nawet 
stanowisko prokuratora trybunału Rzeczypospolitej Kra-
kowskiej. Po wybuchu powstania listopadowego wziął urlop 
i wyruszył, by wziąć w nim udział. Za udział w powstaniu 
jako „politycznie niepewny” został z tego stanowiska zdy-
misjonowany i wrócił do pracy na uniwersytecie. Podczas 
podziału majątku otrzymał Żarówkę, a w 1841 roku ożenił 
się w Krakowie z Franciszką Joanną Zofią Szeliską.

Siedliska w tym czasie były siedzibą dominium, czyli 
w całości należały do jednego właściciela. W czasie, kiedy 
zarządzał nim Stanisław Bogusz przesiąknięty ideami Sej-
mu Czteroletniego i Konstytucji 3 maja, dwór był miejscem, 
gdzie spieszył każdy szukający pomocy czy porady nieza-
leżnie od swojego statusu społecznego. Niezbyt podobało 
się to władzom austriackim i dwór w Siedliskach, jak prawie 
każdy polski dwór był pod nadzorem policyjnym starosty. 
Władze utrzymywały po wsiach konfidentów, którzy dono-
sili o tym, co się dzieje w dworach. Na terenie dominium rolę 
taką pełnił Jakub Szela cieśla-kołodziej ze Smarżowej, któ-
ry ciągle podjudzał i buntował chłopów, szukając zatargów 
z dworem. Został wybrany na deputata gminnego do spraw 
poddanych z dworem i zatwierdzony przez starostę tarnow-
skiego Breindela pomimo tego, że był oskarżony o zaka-
towanie swoich trzech pierwszych żon i parobka, którego 

podejrzewał o miłostki z czwartą żoną, jak również o zamor-
dowanie i obrabowanie Żyda Maślanki, gdy ten szedł na 
jarmark do Brzostku. Szela miał bowiem zasługi u władzy, 
szpiegował i donosił na dwory już w czasie powstania listo-
padowego. Ponieważ sam był niepiśmienny, donosy pisał 
mu pisarz z Brzostku Winiarski. Z tymi donosami chodził 
pieszo do starosty w Tarnowie lub nawet do namiestnika 
we Lwowie. Zachował się jeden z tych donosów z 1832 roku, 
w którym Szela skarży się na dominium Siedliska – Smarżo-
wa o przeciążanie chłopów pańszczyzną i karę, jaką nałożył 
na niego mandatariusz utrzymywany przez dwór i wykonu-
jący władzę sądową na terenie gminy. Kara polegała na tym, 
że ,,w dniu 28 listopada, gdy powrócił ze swojej podróży pie-
szej ze Lwowa, osadził go mandatariusz w areszcie i w sam 
dzień Nowego Roku, kazał go pędzić skutego na pośmiewi-
sko do kościoła na nabożeństwo, a wreszcie przetrzymaw-
szy go w areszcie bez powodu siedem tygodni, dał mu do 
zrozumienia, ażeby się więcej bez pozwolenia dworu nie 
wydalał”. Od tej pory Szela czuł szczególną urazę do dwo-
ru. Dopóki w majątku przebywał Feliks, były oficer Wojska 
Królestwa Polskiego, utrzymywał na jego terenie wojskowy 
rygor. Zmieniło się wiele po jego wyjeździe do Rzemienia. 

Nasiliły się zatargi chłopów 
z dworem. Chłopi zaczęli za 
namową Szeli odmawiać 
odrabiania pańszczyzny. 
Dominium stawało się bez-
bronne wobec postawy 
chłopów, którą władze tole-
rowały. Do tego nałożyły 
się choroby. Nikodem dostał 

porażenia nóg i kilka lat przed śmiercią nie wstawał z łóżka, 
a Wiktoryn przebył silny tyfus i był bardzo osłabiony.

W 1845 roku w Krakowie przygotowywano powstanie 
ogólnonarodowe, które miało objąć wszystkie trzy zabory. 
Niestety, prawie od początku władze austriackie o tym wie-
działy i obserwowały przygotowania. Wybuch powstania 
planowano na 20/21 lutego 1846 roku. Na początku lutego 
aresztowano przywódców powstania zarówno w Galicji, jak 
i w Prusach. Zapanował chaos. Starosta tarnowski Breinl 
wpadł na pomysł, żeby do stłumienia powstania wykorzy-
stać chłopów kierowanych przez Jakuba Szelę. Wezwał go 
wraz z innymi deputowanym z okolicznych gmin na nara-
dę 18 lutego i polecił im, żeby chłopi wyprzedzając wybuch 
powstania, wyłapali zbierających się powstańców. Pozwolił 
przy tym bezkarnie zabijać i rabować dwory, a za każde-
go złapanego lub zabitego powstańca wyznaczył nagrodę. 
Atak chłopów na lokalne oddziały powstańcze miał nastą-
pić nazajutrz, w przeddzień planowanego terminu wybu-
chu powstania. Tych spraw miała również dotyczyć narada 
sołtysów zorganizowana przez burmistrza Markla 18 lutego 
1846 roku. W tym czasie w Pilźnie pracował jako kanceli-
sta Józef Kapuściński, który był organizatorem oddziału 
powstańczego. Kiedy dowiedział się o planie wykorzystania 
chłopów przeciw „rebelii szlacheckiej”, wtargnął na naradę 
burmistrza z chłopami i zastrzelił go.

Wydarzenia te zbiegły się ze zjazdem rodzinnym Bogu-
szów w Siedliskach z okazji imienin Apolonii żony senio-
ra rodu, przypadającymi na 9 lutego. Oprócz rodziny ze 

Karol Ozga
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Siedlisk i Smarżowej w spotkaniu uczestniczyli: syn Feliks 
z Rzemienia wraz z dwoma synami i ich guwernerem Emi-
lem Pohoreckim pochodzącym z Gorzejowej, Maria żona 
syna Stanisława wraz ze swoim 14-letnim synem Włodzimie-
rzem i bratankiem seniora rodu Tytusem Boguszem z Luba-
sza. Podczas spotkania, chociaż nikt z rodziny nie należał 
do spisku, rozmawiano o przygotowaniach do powstania 
i jego następstwach. Feliks, mimo że był szwagrem i sąsia-
dem Franciszka Wiesiołowskiego, jednego z przywódców 
powstania, nauczony doświadczeniami z 1830 roku, był 
przeciwny powstaniu, uważał je za szaleństwo i przewidu-
jąc, czym może się skończyć, radził, 
by rodzina zgromadziła się u niego 
w obronnym zamku. Nikt jednak nie 
podzielał jego obaw. Zaraz po imieni-
nach sypnęło śniegiem, zawiało dro-
gi i ścisnęło mrozem. Goście oprócz 
Feliksa, którego pilne sprawy wzy-
wały do Rzemienia, postanowili prze-
czekać złą pogodę w Siedliskach.

17 lutego ustały wreszcie śnieży-
ce i Stanisław z Rzędzianowic zaczął 
szykować się do wyjazdu po żonę 
i syna do Siedlisk. 19 lutego wyjechał 
bryczką, a na drugim wozie wiózł 
zaopatrzenie dla rodziców i braci. 
Dojechał do Strzegocic i tam został 
zatrzymany przez chłopów. Ci, posą-
dzając, że może to być zaopatrzenie 
dla powstańców, odstawili go do 
Pilzna. Tu po zabójstwie burmistrza 
atmosfera była bardzo gorąca i na 
Stanisława napadli gromadzący się 
tu uzbrojeni chłopi z okolicznych wio-
sek, którym przewodził szewc Gor-
czyca. Stanisław wyrwał się im i uciekł do urzędu gminy, ale 
dopadli go na schodach, mocno pobili, wywlekli na ulicę 
i postanowili zawieźć do Tarnowa. Nazajutrz, mocno potur-
bowany zmarł podczas postoju w karczmie w Machowej.

Tymczasem w Siedliskach nic nie wiedzieli o tym, co się 
dzieje w okolicy. Wykorzystując sprzyjającą pogodę, Poho-
recki postanowił, wracać z synami Feliksa do Rzemienia. 
Wiktoryn, jadąc na saniach, odprowadzał ich do gościń-
ca w Kamienicy Dolnej. Dojeżdżając do Kamienicy, zostali 
zatrzymani przez patrolujących gościniec chłopów i odpro-
wadzeni do karczmy. Tam został pobity, a po przybyciu Sze-
li zabity. Wraz z nim zginął dzierżawca Gorzejowej Antoni 
Pieszczyński, a ciężko pobici i nieco później zamordowani 
Ignacy Zabierzowski właściciel Gorzejowej i Emil Pohorec-
ki guwerner dzieci Feliksa. Chłopi udali się następnie do 
Siedlisk, rabując po drodze dwory w Gorzejowej i mordując 
drugiego właściciela Gorzejowej Feliksa Gumińskiego oraz 
dzierżawcę Henryka Roskosznego.

W dworze w Siedliskach padły kolejne ofiary: 87-let-
ni Stanisław Bogusz, mandatariusz Adam Kalita, ekonom 
Jan Stradomski, pisarz gorzelniany Jan Stradomski. W kil-
ka godzin później zginęli próbujący się ukryć Tytus i Wło-
dzimierz Boguszowie oraz sprowadzony i zabity na pole-
cenie Szeli Józef Klein, Niemiec dzierżawiący folwark na 

Kopalinach.
Podczas gdy rzeź szalała w Siedliskach, Apolonia 

Bogusz, która przebywała w folwarku w Siedliskach Gór-
nych, wraz z proboszczem Jurczakiem schronili się do siedli-
skiego kościoła. Proboszcz wystawił Najświętszy Sakrament 
i zaintonował suplikacje. Chłopi, którzy rabując plebanię, 
wpadli do kościoła z cepami i kosami, poklękali i śpiewa-
li ,,Święty Boże”. Gdy proboszcz skończył i odchodził od 
ołtarza, zarzucili mu sznur na szyję i chcieli go z kościoła 
wyciągnąć i zabić. Apolonia zrzucała sznury i broniła księ-
dza. Uratowała mu życie, argumentując, że nie będzie miał 

kto odprawiać nabożeństw, bo innego 
księdza biskup nie przyśle. Szczegóły 
tego zajścia opisane są przez księdza 
Jurczaka w księdze memorabiliów, 
czyli rzeczy godnych zapamiętania 
pod datą 20 lutego 1846 roku.

Po obrabowaniu dworów w Siedli-
skach Dolnych i Górnych chłopi uda-
li się do Smarżowej, gdzie z ich rąk 
śmierć spotkała także Nikodema.

W ciągu kolejnych dni wioska 
była widownią kolejnych rabunków 
i niepokojów. Spośród mieszkającej tu 
szlachty ocalały tylko kobiety i dzie-
ci. Oszczędzono też ekonoma Krucz-
kiewicza, który został ujęty dopiero 
w drugim dniu zamieszek.

24 lutego ciała 19 ofiar Szeli obdar-
to do naga i pogrzebano w jednym 
dole, wykopanym specjalnie na ten 
cel za cmentarzem, posypując ich 
wapnem. Za tę czynność Szela wysta-
wił asygnatę do kasy dworskiej w celu 
wynagrodzenia chłopów za ich trud.

Nagrobki szlachty istniejące na cmentarzu zostały znisz-
czone z rozkazu Szeli, podobno miał to uzasadniać słowami 
„i w tym równość być musi”.

Dopiero w 1860 roku poszerzono cmentarz, obejmując 
nim zbiorową mogiłę pomordowanych, na której Ludwika 
Gorayska postawiła murowaną kaplicę grobową. Na fron-
tonie kaplicy umieszczono herby Stojowskich i Boguszów, 
a pod nimi tablicę z nazwiskami pomordowanych.

W ten sposób skończyła się historia Boguszów 
w Siedliskach.

Po Boguszach wioskę odziedziczył Stanisław Aleksander 
Gorajski syn Ludwiki. Na początku XX wieku objął ją Witold 
Lewicki, znany polityk, dziennikarz i publicysta. 
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facebook

(Czyli póki nie było Internetu, to tylko rodzina 
wiedziała, żeś głupi)

Podtytuł niniejszego artykułu na pierwszy rzut oka 
wydaje się dość mocno kontrowersyjny (zrobiłem to celo-
wo), jednak gdy zastanowimy się nad jego ukrytym sensem, 
to zauważymy, że dotyka coraz bardziej pogłębiającego się 
problemu.

„Piszę tak, jak mówię”
Analfabetyzm w social mediach zbiera tak ogromne żni-

wo, że czasem nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. 
Ludzie (!!!) czy Wy nie wiecie, że nie pisze się tak, jak się 
mówi?! Że pytanie kończymy pytajnikiem?! Że interpunkcja 
jest fundamentalna, bo to samo zdanie może mieć zupełnie 
inne znaczenie, jeśli przestawimy przecinek lub nie użyjemy 
go wcale?!

„Twoja stara piła leży w piwnicy”
„Twoja stara piła, leży w piwnicy”
Może ten przykład nie jest wysublimowany, jednak skła-

nia do refleksji… Staram się nie wchodzić w facebookowe 
dyskusje, ale zdarza mi się od czasu do czasu je czytać. 
Znajduję wtedy różne „perełki”. Nikt nie wymaga, żebyśmy 
śpiewnie pisali własne wypowiedzi, ale przynajmniej niech 
będą one zrozumiałe dla odbiorcy, bez cienia wątpliwości, 
czy aby na pewno wiem, co autor miał na myśli. Czasem 

mam wrażenie, że łatwiej zinterpretować jakiś wiersz niż 
wypowiedź „facebookowego wieszcza”.

„Wypowiadam się na tematy, o których nie mam zielo-
nego pojęcia”

To w sumie główny powód całego przedstawienia. Nie 
znam osoby, która byłaby idealna i posiadająca na tyle rozle-
głą wiedzę w każdym temacie, by móc swobodnie prowadzić 
polemikę niezależnie od problemu. Ja nie znam, ale Face-
book zna ich bardzo dużo. Komentarze wyrażające subiek-
tywne twierdzenia ubrane w piórka „obiektywnych” opi-
nii, podparte często fake newsami albo zmanipulowanymi 
danymi podanymi z prawej lub lewej strony, to chyba plaga. 
Stronniczość i usilne wyrażanie własnych poglądów poli-
tycznych, kulturalnych, obyczajowych, społecznych przy 
każdej okazji jest jak odruch wymiotny, gdy ktoś się budzi 
dnia następnego po udanej imprezie. Różnica jest jednak 
ogromna – bo imprezowicz wie, co jest przyczyną takiego 
stanu rzeczy, a uczestnik „dyskusji” (cudzysłów do sześcia-
nu) wręcz jest dumny ze swoich wymiocin.  

„Na lewo od prawicy, na prawo od lewicy”
Polityka to chyba ostatnia rzecz, jakiej bym się podjął, 

próbując uniknąć śmierci głodowej. Są jednak osoby upra-
wiające (wiem - tendencyjne słowo) ją bezkompromisowo, 
tacy, co wkładają w to całe swoje serce, ale głównie mamy do 
czynienia z interesantami, którzy wciągnięci przez machinę, 
nie mogą przestać, ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia 
(1Cris, O polityce, Brzostek 2022). Nie o tym jednak mowa. 
Social media również wykorzystywane są do celów poli-
tycznych – w sumie dobrze – m.in. po to zostały stworzone. 

osP na sygnale 

Początek roku 2022 na tere-
nie Gminy Brzostek obfituje 
w wiele interwencji jednostek 

ochrony przeciwpożarowej związa-
nych z groźnymi pożarami budynków. 
Mamy nadzieję, że to jedynie chwilowa 
tendencja i apelujemy o ostrożność 
i czujność. Tymczasem opisujemy kilka 
spośród tych zdarzeń.

Pożar domu w Siedliskach-Bogusz
Pierwszy groźny w skutkach pożar 

miał miejsce 19 lutego br. około godz. 
17:37. Doszło do niego w miejscowości 
Siedliska-Bogusz. W chwili dojazdu 
pierwszych jednostek straży pożarnej 
płomieniami objęta była już znaczna 
część budynku. Na szczęście nikt nie 
odniósł obrażeń, gdyż zamieszkująca 
go osoba zdołała się w porę ewaku-
ować z wnętrza. W gaszeniu pożaru 

udział brały zastępy z jednostek OSP 
z Siedlisk-Bogusz, Brzostku, Grudnej 
Dolnej, Grudnej Górnej, Zawadki Brzo-
steckiej i PSP z JRG 2 w Dębicy. Swoje 
czynności prowadzili także policjanci 
i pogotowie energetyczne.

Spłonął dom i budynek 
gospodarczy
3 marca w Januszkowicach sytuacja 

przedstawiała się jeszcze poważniej. 
O godz. 3:07 zastępy OSP z Brzostku, 
Januszkowic, Nawsia Brzosteckiego, 
Siedlisk-Bogusz i Grudnej Dolnej oraz 

dwa kolejne z PSP JRG 2 w Dębicy zosta-
ły zadysponowane do pożaru budynku 
mieszkalnego oraz sąsiadującego z nim 
budynku gospodarczego. Również 
w tym przypadku właściciel w porę 
opuścił swój dom. Z płonących zabu-
dowań strażacy wynieśli dwie butle 
gazowe, które rozgrzane mogły spo-
wodować wybuch. Dogaszanie poża-
ru trwało do świtu, który uwidocznił 
ogrom strat wywołanych pożarem. Oba 
budynki zostały uszkodzone w stopniu 
wykluczającym ich użytkowanie bez 
gruntownej odbudowy. ► s 36.

Opracował Daniel Wójcik
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Do psychologa, psychoterapeuty czy 
psychiatry?

Kiedy pójść do psychologa? Kim jest 
psycholog, a kim psychoterapeuta czy 
psychiatra?

Psycholog, psychiatra i psychotera-
peuta – często używamy tych określeń 
zamiennie, jednak w praktyce ozna-

czają one zupełnie coś innego. Psycholog 
jest to osoba, która ukończyła pięcioletnie 
studia magisterskie na kierunku psycholo-
gicznym. Może ona zajmować się wsparciem 
psychologicznym, prowadzić konsultacje 
psychologiczne, udzielać porad, natomiast 
nie posiada uprawnień do prowadzenia psy-
choterapii. Oprócz tego, psycholog może 
znaleźć zatrudnienie w marketingu, HR, 
podjąć pracę w szkole i wielu innych insty-
tucjach, gdzie oprócz zajmowania się sytu-
acjami kryzysowymi, może przykładowo 
opracowywać strategie działania albo pro-
wadzić szkolenia pracowników. 

Osoby chcące podjąć terapię, powinny 
zgłosić się nie do psychologa, lecz do psy-
choterapeuty, bo to on zajmuje się prowa-
dzeniem psychoterapii. Jest osobą, która 
także ukończyła pięcioletnie studia magi-
sterskie na kierunku psychologicznym, ale 
dodatkowo odbyła specjalistyczne, pody-
plomowe szkolenie, które w Polsce zazwy-
czaj trwa 4 lata i kończy się egzaminem. 

Z kolei psychiatra jest to lekarz, a więc 
osoba, która ukończyła studia lekarskie 
ze specjalizacją z psychiatrii. Zajmuje się 
diagnozowaniem i leczeniem chorób psy-
chicznych. Tylko psychiatra jest uprawnio-
ny do przepisania pacjentowi leków, dlate-
go też często osoba podejmująca leczenie 
psychologiczne u psychoterapeuty, w razie 
konieczności przekierowywana jest do 
psychiatry. 

Jak zatem wybrać specjalistę, do kogo 
się udać? Oczywiście wszystko zależy od 

problemu, z którym się borykamy. Jeśli jest 
to chwilowy kryzys, którego doświadczamy 
albo konkretny problem, z którym czujemy, 
że sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić, 
może warto skorzystać z pomocy psycho-
loga. Jeśli problem okaże się poważniejszy, 
możemy rozważyć opcję podjęcia terapii. 
Warto w celach praktycznych, wybierając 
specjalistę, udać się do osoby, która oprócz 
świadczenia usług psychologicznych, jest 
psychoterapeutą. W razie potrzeby, od razu 
zaproponuje nam odpowiednią terapię. Jeśli 
chodzi jednak o rodzaj terapii, to wybór jest 
ściśle uzależniony od naszych potrzeb. War-
to zgłębić temat i dowiedzieć się, jakie nurty 
terapii istnieją i na czym polegają. Zazwy-
czaj w doborze odpowiedniej terapii pomo-
że nam specjalista. Trzeba jednak wziąć 
poprawkę na to, że idąc do psychoterapeuty 
pracującym w jakimś konkretnym nurcie, 
możemy liczyć na dość tendencyjne postrze-
ganie przez niego „odpowiedniej” terapii. 

Psychoterapia nie jest praktyką skie-
rowaną wyłącznie do osób psychicznie 
chorych. Jakby nie patrzeć, każdemu z nas 
„coś” dolega, każdy z nas ma coś, z czym 
sobie nie do końca radzi. Zazwyczaj samo-
dzielnie bądź przy pomocy osób bliskich 
staramy się uporać z danym problemem. 
Nad terapią zaczynamy zastanawiać się 
dopiero wtedy, gdy wyczerpią się wszel-
kie możliwe środki pomocy. Często jednak 
nawet wtedy uważamy, że poradzimy sobie 
sami. Terapia nie jest jednak po to, aby przy-
pisać nam etykietkę „osoby z problemami”, 
ale po to, żeby ułatwić nam życie. Być może 
sami prędzej czy później poradzimy sobie 
z przedłużającym się smutkiem albo powra-
cającym uczuciem lęku, ale tutaj właśnie 
chodzi o to „później”. Największą przeszko-
dą wydaje się więc możliwość oceny ze stro-
ny innych ludzi, jednak na szczęście pejo-
ratywne postrzeganie faktu uczestniczenia 
w psychoterapii staje się coraz rzadsze. 
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Jednak spory, jakie nieraz wywołuje się na tych platfor-
mach, wołają o pomstę do nieba. Ludzie (!!!) jak nie potra-
ficie słuchać (czytać), merytorycznie się wypowiadać, 
argumentować, to po co podejmujecie jakąkolwiek pole-
mikę, która jest tylko przepychanką lub serią inwektywów 
padających z obu stron barykady? Jeśli ktoś nie widzi 
„innego” świata, to nie da się przekonać do „Twoich racji”, 
a najbardziej bolesne jest to, że właśnie tacy ludzie wypo-
wiadają się najczęściej i tworzą podziały, bo Ci, co mają 
jakieś oleum w głowie, zamilkną lub nie będą się wdawać 
w niepotrzebne dyskusje. Nie można wmówić ślepemu, że 
widzi, a głuchemu, że słyszy…

„Podsumowanie”
Generalnie życzę Wam i sobie, byśmy nie bali się uży-

wać własnego, spersonalizowanego sitka, które nie tylko 
pozwoli nam przesiewać informacje, ale pomoże (przy-
najmniej w jakimś stopniu) wypowiadać się w sposób 
prawidłowy i merytoryczny, byśmy nie stali się pożywką 
dla ludzi, którzy (mam takie wrażenie) obżerają się hej-
tem, nienawiścią, obrażaniem i zadawaniem cierpienia 
w imię różnych „wartości” (z reguły tych, które hołdują 
tzw. poprawności politycznej lub są totalnie odklejone od 
rzeczywistości). 
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Jesteśmy pokoleniem marnotrawców. W świe-

cie, w którym kilkaset milionów ludzi cierpi 
skrajne ubóstwo, rocznie marnuje się ponad 

miliard ton żywności, co stanowi aż jedną trzecią 
wyprodukowanego jedzenia. Ponad 15 procent lądu 
jest wykorzystywane do uprawy żywności, którą 
ostatecznie wyrzucamy. Polska, niestety, znajduje 
się w niechlubnej czołówce pod względem niego-
spodarności żywnościowej. W kraju rocznie wyrzu-
camy do kosza ok. 9 milionów ton żywności, z czego 
aż połowa wyrzucana jest w gospodarstwach 
domowych. Mniejsze straty notowane są na etapie 
produkcji, przetwórstwa i gastronomii, najmniej 
marnują sklepy. Niestety, my jako ostateczni konsu-
menci marnujemy na potęgę. Szacuje się, że co roku 
w naszych domach w koszu na śmieci ląduje jedze-
nie o łącznej wartości od 2 do 3 tysięcy złotych. Jest 
to niezła suma pieniędzy, biorąc pod uwagę fakt, że 
w Polsce ok. 2 miliony osób żyje w skrajnej biedzie. 
Przyjmując, że talerz pełnowartościowego posiłku 
waży ok. 500 gram, to na śmietniku moglibyśmy 
co roku znaleźć ponad 18 miliardów takich talerzy. 
Na szczęście istnieją organizacje, które starają się 
zapanować nad marnotrawieniem jedzenia. W Pol-
sce działa 31 Banków Żywności, które każdego dnia 
odbierają m.in. z supermarketów niesprzedaną 
żywność nadającą się jeszcze do spożycia i prze-
kazują do organizacji pomocowych. Dzięki takiej 
działalności co roku ponad 60 tysięcy ton jedzenia 
zostaje odratowana i przeznaczona do konsumpcji. 
Najczęściej wyrzucamy chleb, warzywa i owoce. 
Przyczyn marnowania żywności jest sporo. Przede 
wszystkim kupujemy na zapas, spontanicznie, nie 
patrząc na terminy przydatności. Chodzimy do 
sklepu bez listy zakupów, nie myśląc, co będziemy 
jeść w perspektywie kilku dni. Źle przechowujemy 
jedzenie. Nie potrafimy czytać etykiet, składu pro-
duktów i nie rozróżniamy pojęcia terminów przy-
datności do spożycia. Większość z nas nie wie, jak 
prawidłowo interpretować daty na opakowaniu. 
Terminem „najlepiej spożyć do…”, gdzie podana 
jest dokładna data, oznaczane są produkty łatwo 
psujące się np. nabiał i mięso. Po upływie wskaza-
nej daty nie należy ich jeść, gdyż mogą już stwarzać 
zagrożenie dla zdrowia. Określenie „najlepiej spo-
żyć przed…” lub „najlepiej spożyć przed końcem…” 
wskazuje datę minimalnej trwałości produktu. Pro-
ducent po tej dacie nie gwarantuje tej samej jako-
ści, walorów smakowych czy wizualnych co świeży 
produkt, jednak jego jedzenie nie będzie stwarzać 
zagrożenia dla zdrowia i może być skonsumo-
wany długo po dacie wskazanej na opakowaniu. 
Do takich produktów należą np. mąka, makarony, 
cukier, sól, kawa czy herbata. Ryż, mąka, maka-
ron, przyprawy, warzywa konserwowe, cukier 
możemy spożyć do roku po dacie na opakowaniu, 
mrożone warzywa i owoce do 6 miesięcy, strączki, 
płatki owsiane do 2 miesięcy, jajka, jogurt, masło, 
ser żółty do ok. 3 tygodni. Zanim zdecydujemy się 

wyrzucić jedzenie do kosza, zastanówmy się nad 
tym, czy faktycznie nadaje się jeszcze do spoży-
cia. Zapach, konsystencja, wygląd również ma 
znaczenie. Pamiętaj jednak, że lekko zwiędnięta 
marchewka ciągle nadaje się do jedzenia, ale lekko 
spleśniała połówka jabłka kwalifikuje cały owoc do 
wyrzucenia. Gdy pleśń pojawia się na niewielkim 
skrawku pożywienia, nie wystarczy odkroić tylko 
zainfekowaną część. Mimo iż tego nie widzimy 
gołym okiem, zarażony jest cały produkt. Błąd 
odcinania spleśniałej części popełniamy dość czę-
sto. Niestety, to nie jest oszczędzanie żywności, to 
jest oszczędzanie na naszym zdrowiu. Dlatego roz-
sądne zakupy to podstawa. Pamiętaj, by zachować 
jak najdłuższą świeżość warzyw i owoców, należy 
trzymać je oddzielnie. Szczególnie jabłka powinny 
być odosobnione, ponieważ ich obecność powo-
duje szybsze dojrzewanie innych warzyw i owoców. 
Ciekawostka - jabłka powstrzymują kiełkowanie 
ziemniaków i w tym przypadku takie towarzystwo 
jest wskazane. Chcesz utrzymać jędrność kup-
nej marchewki, rzodkiewki lub pietruszki dłużej 
niż 1 dzień, pokrój je na paski lub w całości trzy-
maj w słoiku w zimnej wodzie w lodówce. Wszelkie 
sałaty, wystarczy wypłukać w zimnej wodzie, osu-
szyć, przełożyć do pojemnika wyściełanego ręczni-
kiem papierowym, następnie okryć kolejnym lekko 
zwilżonym ręcznikiem papierowym i zamknąć 
pokrywką. Jeśli warzywa nie mają już sprężystości 
i lada chwila utracą swoją przydatność do spożycia, 
można podpiec je w piekarniku, potem zmiksować 
z przyprawami i mamy świetną pastę warzywną 
do kanapek. Wystarczy kreatywność, a jeśli jej nie 
masz, internet pęka w szwach od pomysłów na 
wykorzystanie reszty domowego jedzenia. Kasze, 
ryż, makarony, mąki, przetrzymujmy w szczelnie 
zamkniętych słoikach, by zapobiec pladze moli 
spożywczych, które nie gardzą takimi produktami 
i z wielką determinacją zasiedlają nasze półki, 
gdy tylko nadarzy się okazja. Ważne jest dokładne 
czyszczenie lodówki, przynajmniej raz w miesiącu. 
Brudna lodówka to ryzyko namnażania się bakterii 
i grzybów, co w konsekwencji doprowadza do szyb-
szego psucia się żywności, a w gorszym przypadku 
może zagrażać naszemu zdrowiu. Pandemia oraz 
ostatnie tragiczne wydarzenia u naszych sąsia-
dów z pewnością w pewnym stopniu przyczyniły 
się do większej oszczędności. Jednak szok i szturm 
na sklepy w celu zaopatrywania się w papier toale-
towy, mąkę, drożdże i makarony stanowiły w pew-
nym sensie strach i przeświadczenie, że zabraknie 
żywności i musimy gromadzić zapasy. 2 lata temu, 
gdy rozpoczynała się pandemia, w większości 
domów kipiało od tych produktów. Ile się zepsuło, 
a ile wykorzystaliśmy? Odpowiednio je przecho-
wywaliśmy? Na to pytanie musimy sobie odpo-
wiedzieć i wyciągnąć lekcje. Kupujmy z rozwagą, 
gotujmy w rozsądnych ilościach, a zaoszczędzimy 
swój czas, pieniądze i zdrowie. 
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Przedwiośnie 

Dzień rozpoczął się zwyczajnie – kolejny 
dzień dziejących się w przyrodzie prze-
mian. Jak co roku, wraz z nadejściem 

marca, rodzi się w mojej głowie nadzieja rychłego 
przebudzenia się świata pogrążonego w zimo-
wym letargu… Wszystkie znaki na ziemi i niebie 
wskazują, że przyroda niecierpliwie przygoto-
wuje się do wiosennej metamorfozy.

Wędrując leśną 
drogą, dociera m 
na skraj łąki. Zmo-
tywowany, ciepły-
mi jak na tę porę 
roku słonecznymi 
promieniami, zatrzy-
muję się, aby w mil-
czeniu nasłuchiwać 
odgłosów, które nie-
sie ze sobą delikat-
ny wiatr… Z oddali 
dobiegają do mnie 
pierwsze tegoroczne 
trele ptaków. Jed-
nym z nich okazuje 
się kos, który zająw-
szy czubek jednej 
z wyniosłych topoli, 
wykonuje teraz swoją 
popisową pieśń. Tak 
kos, jak i inne pta-
ki śpiewające, będą 
umilać teraz każdy 
poranek swym melo-
dyjnym głosem, aż do czasu odbycia przez nie 
okresu godowego. Wtedy ponownie, na jakiś czas 
zapanuje cisza, a skrzydlate istoty skupią się na 
wychowywaniu kolejnego pokolenia pierzastych 
śpiewaków. 

Po kilku minutach dołącza do śpiewającego 
kosa dzięcioł duży. Ten jednak, w inny sposób 
oznajmia swoją obecność. Donośne, rytmiczne 
odgłosy uderzania 
dziobu w suchy 
konar rozbrzmie-
wają w okolicznym 
lesie. To wczesno-
wiosenne, dźwię-
kowe oznaczanie 
terenu przez dzię-
cioły nazywane 
jest werblowa-
niem. Ptak infor-
muje w ten sposób 
konkurentów, że 
ci muszą szukać 
dla siebie miejsca 
w innym zakątku 
lasu…

Wyraźne poruszenie wśród przedstawicie-
li awifauny nie jest zjawiskiem odosobnionym, 
bowiem również świat roślin dotknięty został 
przez wiosenne zmiany. Wśród listowia pokrywa-
jącego dno lasu dostrzegam nierozwinięte jeszcze 
w pełni miodunki ćme. Te niepozorne rośliny, 
nie zważając na nocne przymrozki, jako jedne 
z pierwszych budzą się do życia po okresie zimy. 

Podobnie rosnący nieopodal wawrzynek wil-
czełyko, którego różowe kwiaty, pojawiające się 
jeszcze przed nałożeniem liści, już przyozdobiły 
okolicę w subtelny sposób.

Kolejne godziny poszukiwań wiosny są rów-
nie owocne… Podczas mojej wędrówki napo-
tykam otulone puszystymi baziami wierzby, 
leszczynowe krzewy przyozdobione zwisający-
mi kwiatostanami, rosnące nieopodal leśnego 

strumienia lepiężniki i nieśmiało rozwija-
jące się łany żywców gruczołowatych, któ-
re stopniowo wypełniają puste, jak dotąd, 
dno bukowego lasu.

Mimo iż na kumulację nadchodzącego 
festiwalu budzącej się do życia przyrody 
przyjdzie jeszcze trochę poczekać, już dziś 
wszystko to, co widzę, słyszę i czuję, napa-
wa mnie ogromną dawką optymizmu oraz 
nadziei… Kolejne zwierzęta oraz rośliny 
dołączają się stopniowo, aby niebawem, 
po raz kolejny urzekać ludzi zjawiskowym 
obrazem wiosny. Chociaż zdawać by się 
mogło, że scenariusz ten powtarza się rok 
rocznie, to jednak wciąż pozostaje nieod-
gadnioną tajemnicą biologicznego kalen-
darium natury. 

Kwitnący wawrzynek jest jed-
nym z pierwszych sympto-
mów nadchodzącej wiosny

Suchy konar służy dzięciołowi jako 
werbel

Żywiec gruczołowaty jest gatunkiem charakterystycznym 
dla południa Polski

Kwiaty miodunki ćmej przybierają różnorakie kolory
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 Lloyd C. Douglas „Szata”

Jakkolwiek ta pozycja 
wydawnicza należy już 
do klasyki (powstała 

w 1942  r.), to wciąż budzi 
spore zainteresowanie. 
A nawet jest porównywana 
do „Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza. Niektórzy 
krytycy uważają, że autor 

„Szaty” „wprost czerpał garściami” z arcydzieła 
Sienkiewicza. Czytałam oba utwory i uważam, że jest 
w nich wiele analogii, wszak są powieściami histo-
rycznymi dotyczącymi tego samego okresu - sta-
rożytnych czasów Chrystusa, opisującymi te same 
miejsca: Rzym i Jerozolimę oraz życie ludzi bogatych 
i biednych, uwydatniając przy tym okrucieństwo nie-
wolnictwa. Należy przyznać, że styl Sienkiewicza jest 
niepowtarzalny i Douglas pod względem artystycz-
nym absolutnie mu nie dorównuje. Niemniej jednak 
i jego powieść czyta się z zapartym tchem. Przede 
wszystkim jest w niej wiele opisów zarówno krajo-
brazów, jak i charakterystyka postaci, sposób zacho-
wania się ludzi żyjących w tamtych czasach. Cenne 
są też historyczne walory książki: możliwość pozna-
nia władców cesarstwa rzymskiego, jak i samych 
uczniów Jezusa, ich cechy charakteru i wygląd 
zewnętrzny oraz przypomnienie licznych cudów, 
które Jezus czynił podczas swej ziemskiej wędrówki.

Głównym bohaterem powieści jest Rzymianin 
Marcellus Lukan Gallio, który pewnego dnia wskutek 
swego porywczego charakteru za karę wraz ze swym 
greckim niewolnikiem Demetriuszem zostaje zesła-
ny do fortu w Minoi słynącego z moralnego zepsucia 
żołnierzy, w którym panuje powszechna dezorga-
nizacja oraz siedlisko zarazy. Przedsiębiorczy Mar-
cellus bez problemu poradzi sobie ze wszystkim, 
przejmując nawet przywództwo nad żołnierzami, 
więc może dlatego zostaje skierowany do Jerozoli-
my, by dopilnować porządku podczas obchodów 
żydowskiego święta Paschy. Tu los styka go z Jezu-
sem uznawanym za Mesjasza, którego „przyszło 
mu” ukrzyżować. Nie wiedział, za co Go osądzono, 
musiał jedynie wykonać rozkaz. Jednak postać Jezu-
sa musiała wywrzeć na nim spore wrażenie, skoro 
postanawia zagrać w kości o Jego szatę, którą wygry-
wa. Od chwili kiedy po raz pierwszy wkłada ją na sie-
bie, jego życie ulega przemianie. Najpierw postrada 
zmysły, ulegając jakieś dziwnej chorobie psychicz-
nej. I tylko dzięki swemu niewolnikowi Demetriuszo-
wi, który od początku uwierzył w nadprzyrodzoną 
moc Jezusa oraz Jego szaty, postanowił ją zachować, 
by w odpowiednim momencie podsunąć Marcelluso-
wi, kiedy ten był gotów popełnić samobójstwo. Od 
tej pory Rzymianin pragnie lepiej poznać Mesjasza, 
do którego śmierci się przyczynił. W tym celu udaje 
się z powrotem do Galilei i jako kupiec samodziałów 

chodzi ścieżkami Jezusa, poznaje ludzi, którzy się 
z nim stykali i doznawali cudownej mocy uzdrowie-
nia. Opowieści tych ludzi o życiu Jezusa i jego cudach 
znane nam z ewangelii (a były też mniej znane, jak 
ta o pięknej Miriam, która stając się kaleką, bardzo 
z tego powodu cierpiała, jednak spotkanie z Chrystu-
sem sprawiło, że odzyskała radość życia i piękny głos 
do śpiewania) przyczyniły się do tego, że Marcellus 
zaczął wierzyć. Jednak prawdziwym chrześcijani-
nem zostaje dopiero wtedy, kiedy jest mimowolnym 
świadkiem ukamienowania Szczepana bohatersko 
broniącego swej wiary. Od tej pory trybun – realista 
niepotrafiący wcześniej pojąć tajemnych mocy nad-
przyrodzonych, doznaje nawrócenia, stając się pro-
pagatorem religii chrześcijańskiej. Po powrocie do 
Rzymu, nie mogąc znaleźć zrozumienia u bliskich: 
rodziców i ukochanej Diany, postanawia wrócić do 
Jerozolimy. Po raz kolejny cudowna szata ratuje mu 
życie, kiedy w czasie podróży skacze w otchłań mor-
ską i bezpiecznie przypływa do lądu. Dzięki temu, 
że ma przy sobie tę cudowną szatę, udaje mu się 
szybko dostać pracę pisarza na plantacji melonów, 
gdzie wiedzie skromne życie wśród zwykłych ludzi. 
Następnie znowu wraca do Rzymu, gdzie spotka się 
z grupą chrześcijan ukrywających się w katakum-
bach, wśród których są również uczniowie Jezusa 
m.in. Szymon Piotr zwany Wielkim Rybakiem. Spo-
tka się też ze swoją ukochaną Dianą i rodzicami, któ-
rzy mu przebaczają i uznają jego wiarę w moc Jezusa. 
Wkrótce bierze ślub z Dianą. Szczęście ich jednak nie 
trwa długo, gdyż dowiedział się o nich okrutny wład-
ca Rzymu Kaligula, zawzięcie ścigający chrześcijan, 
a także Dianę, która przed nim uciekła. Obydwoje 
zostają skazani na śmierć. Autor kończy swą opo-
wieść w momencie, kiedy małżonkowie idą na sza-
fot ufni, że zdążają do „lepszego królestwa”, a szatę, 
która tak odmieniła ich życie, rzucają w ręce starego 
niewolnika Marcipora ze słowami: „Oddaj ją Wielkie-
mu Rybakowi”. Co ciekawe, pisarz wydał następną 
powieść, będącą kontynuacją „Szaty”, a nosi ona 
tytuł „Wielki Rybak”. 

Opowieść o cudownej Szacie Jezusa mocno mnie 
zaintrygowała, więc zaczerpnęłam informacji na 
jej temat. Otóż we Francji w Argenteuil w Bazylice 
Świętego Dionizego znajduje się ta cudowna relikwia 
– Tunika Jezusa, ta sama, którą nosił przed śmier-
cią. Zaś Ojciec Jean-Charles Leroy w swej książce pt. 
„Tunika Jezusa – cudowna relikwia chrześcijaństwa” 
wydanej już w bliższych nam czasach „przedstawia 
burzliwą historię cudownej szaty - jak przekazywa-
na była z rąk do rąk różnym władcom i duchownym, 
jak odcinano jej fragmenty, jak była wykradana, 
a następnie zwracana. Opowiada też o cudach, jakie 
stały się z udziałem Tuniki”. Uważam, że z tymi 
fascynującymi pozycjami wydawniczymi warto się 
zapoznać. 
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Waldemar Bawołek „Pomarli”
Waldemar Bawołek w swojej 

onirycznej prozie przedstawia 
historie bliskich, którzy ode-
szli – wujka Mordawskiego, 
który z zamiłowania opowia-
dał anegdoty z pracy w milicji 
i ukradkiem popijał z piersiów-
ki, babci, dewotki uprzykrza-
jącej życie synowej czy Mate-
usza, pogrążonego w smutku 
miłośnika muzyki klasycznej. 
Bohater Bawołka, spacerując 
po wiejskich drogach, rozlicza 
się ze wspomnieniami, marze-
niami i żalem. Rzeczywistość 
miesza się z senną fantazją, 
przeszłość z teraźniejszością, 
a realizm z fikcją. W tle polska 
wieś, w której każdy musi się 
zmierzyć ze swoimi lękami.

„Pomarli” to opowieść 
o tych, których już nie ma, 
o niewykorzystanych możliwo-
ściach i próbie pogodzenia się 
z tym.

Zagadki fotograficzne 
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Enrico Camanni „Kobieta z lawiny”
Tajemnicza historia opowiedziana z per-

spektywy przewodnika górskiego.
Jest czerwiec, kiedy w masywie Mont 

Blanc schodzi lawina. Zespół ratowników gór-
skich pod kierownictwem Nanniego Settem-
briniego rusza do akcji. Udaje im się odnaleźć 
tylko jedną osobę. Jednak z trudem odratowa-
na kobieta niczego nie pamięta. Nie wie, kim 
jest, co robiła, nie pamięta wypadku. Zaska-
kujące jest również to, że była obwiązana dłu-
gą liną, której drugi koniec pozostał luźny.

Kto idzie w wysokie góry bez asysty? 
A jeśli idzie sam, to po co wlecze za sobą kil-
kadziesiąt metrów luźnej liny? Nanni Settem-
brini rozpoczyna własne śledztwo. Za wszel-
ką cenę próbuje ustalić tożsamość kobiety 
oraz dowiedzieć się, jakie sekrety skrywa 
lodowiec.

,,Kobieta z lawiny” to nie tylko historia 
górskich zmagań w Alpach z malowniczą 
Doliną Aosty w tle. To przede wszystkim 
wzruszająca opowieść o uczuciach oraz 
o pamięci. O tym, kim jesteśmy dzięki zgro-
madzonym wspomnieniom, i kim się stajemy, 
gdy ich zabraknie.

Kelly Barnhill „Dziewczynka, 
która wypiła księżyc” (fantasy 
młodzieżowe)

Każdego roku mieszkańcy 
Protektoratu składają w ofierze 
niemowlę. Wierzą, że tylko w ten 
sposób ustrzegą się przed gnie-
wem zamieszkującej pobliski las 
złej czarownicy. Xan jest jednak 
dobrą wiedźmą. Ratuje porzucone 
dzieci przed pewną śmiercią, kar-
mi je światłem gwiazd i znajduje 
im nowe rodziny po drugiej stronie 
lasu.

Któregoś roku złożoną w ofierze 
dziewczynkę Xan przez pomyłkę 
karmi światłem księżyca, co napeł-
nia małą Lunę magią o niewyobra-
żalnej mocy. A magia w rękach 
dziecka bywa bardzo niebezpiecz-
na… Czy można jednak mierzyć się 
z mocą, która stanowi prawdziwe 
źródło nieszczęść mieszkańców 
Protektoratu? Czy nad owym Mia-
stem Smutków zaświeci jeszcze 
słońce? 

fot. T
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Zimowe popołudnie. Piękna dama wychodzi na spacer 
w futrze i spotyka na ulicy członków ekologicznej organi-
zacji Greenpeace.

- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z żywych norek?
- To nie norki, to poliestry.
- A czy pani wie, ile poliestrów musiało oddać życie, 

żeby pani miała futro?!

- Jasiu, przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?
- To trza było przeczytać?
- Tak, na dzisiaj.
- Kurna, a ja przepisałem...

Marian, przeglądając gazetę, natrafia na artykuł: „Pięć-
dziesiąt milionów euro za kontrakt piłkarski”. Po chwili 
odkłada gazetę i mówi do syna:

- Co tak ślęczysz nad tymi idiotycznymi zadaniami 
z matematyki?! Wziąłbyś lepiej piłkę i poszedł na boisko 
pograć z kolegami!

Rozmowa dwóch kumpli:
- Słyszałeś, że Mariana wczoraj dresiarze dwa razy 

pobili?

- Nie, a dlaczego?
- Pierwszy raz dostał, bo nie chciał oddać smartfona. 

Ale w końcu oddał.
- A drugi raz?
- Bo to był Alcatel.

Facet, wyjeżdżając na wczasy, zostawił swojemu bratu 
kota, żeby ten nim się opiekował.

Wczasowicz dzwoni po tygodniu z wakacji i pyta brata, 
jak tam kot.

- No stary... Niestety, przykro mi, ale kot zdechł.
- Ehhh, musiałeś tak walić prosto z mostu? Przez ciebie 

będę miał zepsutą resztę urlopu. Mogłeś mi powiedzieć, 
że kot siedzi na dachu i nie chce zejść. Później zadzwonił-
bym za dwa dni i Ty byś powiedział, że spadł z dachu i leży 
u weterynarza połamany, a kiedy zadzwoniłbym za kolej-
ne dwa dni, powiedziałbyś, że mimo największych wysił-
ków weterynarza mój kociak zdechł... No ale cóż, stało się, 
powiedz mi lepiej, co tam u mamy?

- No więc widzisz... Mama siedzi na dachu i nie chce 
zejść...

Wybrał 
Mateusz Łącki

Wybrał 
Mateusz ŁąckiPoczytaj, mądre…

: )

(…) Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się 
w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma 
i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno lub zbyt 
wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. 
Zawsze coś stoi na przeszkodzie. 
Marek Hłasko – Ósmy dzień tygodnia

W chwili, kiedy zastanawiasz się, czy kogoś kochasz, 
przestałeś go już kochać na zawsze. 
Carlos Ruiz Zafón – Cień wiatru

Możesz zaprojektować, stworzyć i zbudować najpiękniej-
sze miejsce na świecie. Ale spełnienie marzeń wymaga ludzi. 
Walt Disney

„Wolność nie polega na robieniu tego, co chcemy, ale na 
posiadaniu prawa do robienia tego, co powinniśmy”. 
Jan Paweł II

Ludzie są jak witraże. Błyszczą i lśnią, gdy słońce 
wychodzi, ale gdy zapada ciemność, ujawniają swoje pięk-
no tylko wtedy, gdy jest w środku światło. 
Elisabeth Kübler-Ross

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

Przyjaźń jest źródłem największych przyjemności, a bez 
przyjaciół nawet najprzyjemniejsze zajęcia stają się nudne.
Tomasz z Akwinu

Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. 
Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go.
Seneka

Humor to umiejętność 

dostrzegania zabawnycH stron 

życia, cHwilowy stan uosobienia 

człowieka, zazwyczaj Pozytywny
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ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI
marzec 2022

Rozwiązania: krzyżówki, zagadki geograficznej Gdzie to jest? (str. 33) i zagadki przyrodniczej 
Co to za gatunek? (str. 33) wraz z wypełnionymi kuponami należy dostarczyć do 20 kwietnia 
2022 r. do Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, ul. 20-go Czerwca 4. Autorzy poprawnych 
odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród książkowych.
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Imię i nazwisko, miejscowość

Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Gdzie to jest?   marzec 2022
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Imię i nazwisko, miejscowość Rozwiązanie zagadki Co to za gatunek?   marzec 2022

POZIOMO: 1) Niewielka centrala telefoniczna. 6) Kobieta bardzo 
atrakcyjna, silnie działająca na zmysły. 11) System radionawiga-
cji dalekiego zasięgu. 12) Zaprzeczenie, odrzucenie. 13) Tłum, 
zgraja, banda, dzika tłuszcza. 14) Mit. gr.: bogini niezgody, 
siostra Aresa. 17) Connery, odtwórca Bonda 18) Krewny po 
kądzieli 20) Wierzchnia ściana pudła instrumentu muzyczne-
go. 22) Jasnozłocista, przezroczysta odmiana bursztynu bał-
tyckiego. 23) Zdrobnienie od: kafel. 25) W Holandii, znana 
z wyrobu sera. 29) Hormon roślinny sprzyjający podziałowi ko-
mórek. 30) Niedźwiedź, żyje w lasach Ameryki Pn. 32) Samica ło-
sia; klępa. 33) Pudełeczko noszone przy pasie, popularne w daw-
nej Japonii. 35) Sumeryjska nazwa bogini Isztar. 37) Imię Senny, 
brazyl. kierowcy Formuły I. 40) Żartobliwie: uwodziciel kobiet, 
donżuan. 43) Gatunek herbaty. 45) imię żeńskie - 11 V 46) Kółko 
zębate. 47) Dyscyplina ekonomii (np. przemysłu, rolnictwa, han-
dlu). 51) Imię męskie - 15 IX 52) Ateński prawodawca, polityk 
i poeta, jeden z "siedmiu mędrców". 53) Ludożerca; także przeno-
śnie: człowiek okrutny, krwiożerczy. 54) imię Kurosawy, jap. re-
żysera. 55) Leopold (1898-1968), fizyk teoretyk; współpracownik 
A. Einsteina. 56) granit lub marmur 57) Przenośnie: poezja; poeci, 
środowisko poetów.

PIONOWO: 1) W USA: rodzaj szkoły wyższej, samodzielnej 
lub wchodz. w skład uniwersytetu. 2) Pospolity w Bałtyku wie-
loszczet, ryje chodniki w przybrzeżnym dnie. 3) Dawniej: nocny 
patrol wojskowy kontrolujący warty i posterunki. 4) Obosieczny 
nożyk chirurgiczny. 5) Druga era w dziejach Ziemi. 6) Odpro-
wadza nadmiar cieczy. 7) Młoda, nielotna dzika kaczka. 8) Niels 
(1885-1962), fizyk duń., opracował teorię budowy atomu; na-
groda Nobla 1922. 9) Imię męskie - 16 I 10) Wieńczy część 
wieżową świątyń indyjskich. 15) Próg w dnie szybkobieżnej ło-
dzi silnikowej. 16) Azjatycka odmiana walki wręcz. 17) miasto 
na Mazowszu 19) Urzędowa, stała opłata pobierana za pewne 
usługi. 20) Dawna srebrna moneta. 21) Japońska szermier-
ka. 24) Specjalista w zakresie fizyki. 26) Ptak czczony w staroż. 
Egipcie. 27) Pakula, amer. reżyser. 28) Korek, drewienko przymo-
cowane do żyłki wędki; pływak. 31) Steryd stosowany jako śro-
dek dopingowy. 33) Najdłuższa rzeka Birmy. 34) Część lędźwio-
wa tuszy wołowej. 36) Oznaczona wartość nominalna. 38) Bęben 
z naszego hymnu. 39) klub koszykarski z Włocławka 41) Model 
Seata. 42) Trunek z kumysu. 44) Lump. 48) Dawna jednostka 
natężenia oświetlenia równa 1/10.000 luksa. 49) Tkanina o mie-
niącym się deseniu. 50) Odmiana tapira lub starożytny pilaster.
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Końcówka sezonu grzewczego
Mimo że sezon grzewczy zbliża się ku końcowi, nie należy 

zapominać o właściwym zabezpieczeniu i utrzymaniu prze-
wodów kominowych. Kolejny już tej zimy pożar sadzy był 
przyczyną interwencji zastępów OSP Skurowa, OSP Brzostek 
i PSP z JRG nr 2 w Dębicy. Do zdarzenia doszło w miejsco-
wości Skurowa 6 marca o godz. 23:27. Działania strażaków 
polegały na ugaszeniu pożaru w przewodzie kominowym, 
sprawdzeniu budynku kamerą termowizyjną oraz czujni-
kiem wielogazowym.

Samochodu nie było wewnątrz
Kolejny pożar budynku miał miejsce w miejscowo-

ści Zawadka Brzostecka 10 marca br. o godz. 10:41. Tym 
razem SKKP PSP w Dębicy dysponowało zastępy ochro-
ny przeciwpożarowej do ugaszenia płonącego garażu/
warsztatu stanowiącego część budynku mieszkalnego. 
Na miejsce udały się po dwa zastępy z OSP Brzostek i PSP 
z JRG 2 w Dębicy oraz po jednym z OSP Nawsie Brzostec-
kie i OSP Siedliska-Bogusz. Strażacy szybko zlokalizowali 
i ugasili pożar, jednak wyposażenie garażu uległo prak-
tycznie całkowitemu zniszczeniu. Na szczęście wewnątrz 
nie znajdowały się żadne osoby ani pojazdy. Dalsze dzia-
łania polegały na oddymieniu pomieszczeń i sprawdze-
niu budynku kamerą termowizyjną w celu wykluczenia 
obecności zarzewi ognia. 

Niechlubna tradycja
Pogodne i suche przedwiośnie sprawiło, że „sezon” na 

pożary traw rozpoczął się w tym roku wyjątkowo wcześnie 
i zarazem intensywnie. Na nic zdają się kontynuowane od 
lat kampanie edukacyjne. Nie odstraszają też wysokie kary. 
Jednostki OSP na terenie całej gminy jak dotąd interwenio-
wały już kilkanaście razy, gasząc nieużytki, suche trawy, 
zarośla, a nawet tereny leśne. Apelujemy o opamiętanie. 
W sąsiedniej gminie Kołaczyce jeden z tegorocznych poża-
rów traw zakończył się śmiercią człowieka…
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czytelnicy piszą

ŚWIAT ZAMIENIANY W PIEKŁO

W artykule pt. „Co nas czeka w roku 2022” umiesz-
czonym w „Wiadomościach Brzosteckich” nr 11-12 
(listopad-grudzień 2021) str. 28 w cyklu „Czytel-

nicy piszą” opisałem w skrócie APOKALIPSĘ św. Jana, najbar-
dziej tajemniczą i ciekawą księgę „Nowego Testamentu”.
W artykule tym ująłem następujące zdanie „ZBLIŻAMY SIĘ DO MO-
MENTU WIELKIEJ KATASTROFY, KTÓRA NADEJDZIE NIEBAWEM ZA 
KILKANAŚCIE MIESIĘCY, GDY NASTĄPI ROK 2022”. Tę datę uzna-
łem za przełomowy moment w dziejach świata. Wynika ona z prze-
liczenia, jak zaleca św. Jan, magicznej liczby Bestii „666” Dzieląc 
ją przez liczbę „3”, otrzymujemy iloraz „222”. Rok 2022 zawiera wła-
śnie trzy „dwójki”. Znamienne jest, że dzień, w którym Putin uznał 
powstałe w 2014 r. w Donbasie tzw. „Republiki Ludowe” – Doniecką 
i Ługańską – za niepodległe, zapiszemy datą „22.02.2022 r.”, otrzy-
mujemy konfigurację odwróconych szeregów cyfr, czytając je od po-
czątku i od końca. Jak tu nie wierzyć w „magię cyfr”?
Ale przejdźmy od magii liczb do katastrofy, która obejmuje świat i za-
mienia go w piekło. Katastrofa, jaką przeżywamy obecnie, jest trze-
cią z kolei, jakimi były I i II wojna światowa, a wynikały one z po-
działu świata na wrogie sobie obozy pod względem ekonomicznym, 
kulturalnym, narodowościowym i militarnym. Czterdziestocztero-
letni (1945 – 1989) okres bez wojny militarnej, określany okresem 
„zimnowojennym” stanowił podział na dwa wrogie obozy: „Świat 
Zachodni” o ustroju kapitalistycznym pod przewodnictwem USA 
i „Świat Wschodni” o ustroju socjalistycznym (jak kto woli komuni-
stycznym) pod przewodnictwem ZSRR.
Między tymi obozami zawisła „Żelazna kurtyna”. Powstały dwa 
wrogie bloki militarne. Najpierw 4 IV 1949  r. w Waszyngtonie zo-
stał powołany przez 12 państw obozu zachodniego Pakt Północno-
atlantycki – NATO pod przewodnictwem USA. Sześć lat później 14 V 
1955 r. w Warszawie został zawarty „Układ Warszawski” przez ZSRR 
i państwa „Demokracji Ludowej”. Nastąpił wyścig zbrojeń obydwu 
układów, który trwał do 1989 roku. „Zachód” szybko doszedł do 
odbudowy zniszczeń wojennych i do rozwoju gospodarczego dzię-
ki „PLANOWI MARSCHALLA”. Amerykański przemysł zbrojeniowy 
rozwijał się w szybkim tempie. „Obóz Wschodni” stał się niewydolny 
pod względem ekonomicznym. Poziom życia społeczeństwa w kra-
jach tego obozu był wielokrotnie niższy niż w krajach zachodnich. Do 
tego dołożyła się totalitarna forma władzy partii komunistycznych we 
wszystkich krajach obozu wschodniego. W wyniku tego następowały 
wybuchy sprzeciwu społecznego po okresie stalinowskim: krok 1956 
– Węgry, czerwiec 1956 – Poznań w Polsce, a następnie „paździer-
nik” 1956 – powrót Gomółki, 1968 – Czechosłowacja, Grudzień 1970 
– Gdańsk, 1976 – Radom, aż 1980 r. powstanie związku SOLIDAR-
NOŚĆ. Po 1984 r. kiedy generalnym sekretarzem KPZR w ZSRR został 
Michaił Gorbaczow i wprowadził tzw. PIERESTROJKĘ, państwa „De-
mokracji Ludowej” poczuły się swobodniejsze. W Polsce doszło do 
porozumienia przy „OKRĄGŁYM STOLE” władzy ludowej z opozycją 
– związkiem SOLIDARNOŚĆ. Uwieńczeniem tego porozumienia były 
pierwsze wolne wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 roku. Polska 
odzyskała wolność i suwerenność. Za Polską poszły pozostałe kraje 
„Demokracji Ludowej”. Dalsze zmiany w ZSRR spowodowane piere-
strojką doprowadziły w początkach lat dziewięćdziesiątych XX w. do 

upadku i rozpadu ZSRR. Nastąpił nowy układ sił w Europie i Świecie, 
który wymagał uporządkowania stosunków międzynarodowych 
i międzypaństwowych pod względem prawnym itp. Był czas na 
stworzenie NOWEGO ŚWIATA – świata pokojowego, bez wojen, przy-
jaznego pod hasłem: „WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ I BRATERSTWO”, hasło 
głoszone w Wielkiej Rewolucji Francuskiej”, ale też głoszone przez 
Jezusa. Wielki wpływ na dokonane zmiany miał Papież – Polak Jan 
Paweł II. Niestety, zabrakło mu determinacji na doprowadzenie dzie-
ła do końca, a może stał się bezsilny, bo brakowało mu zaplecza. Nie 
zdecydowano się na zwołanie czegoś w rodzaju Wielkiej Konferen-
cji Międzynarodowej. Zweryfikowania tzw. Karty Praw Człowieka, 
zreformowania ONZ, zlikwidowania NATO, bo Układ Warszawski 
przestał istnieć. Dokonać rozbrojenia do niezbędnego (minimalnego) 
poziomu. W miejsce ideologii „Komunizmu” weszła ideologia „Neoli-
beralizmu”. Wolny rynek miał załatwić wszystko. W gruncie rzeczy 
przyczynił się do powstania nowej kasty ludzi „Oligarchii Finanso-
wej” w Apokalipsie nazwanej „BESTIĄ”. 
Po rozpadzie Związku Radzieckiego Europa nie została do końca 
uporządkowana. Kraje Demokracji Ludowej dołączone zostały do 
Unii Europejskiej. Przepustką wstąpienia do niej było wcześniejsze 
wstąpienie do NATO. Europa jednak się nie zjednoczyła. Poza Litwą, 
Łotwą i Estonią pozostałe republiki byłego ZSRR zostały pod egidą 
Rosji, pod władaniem człowieka o wielkich ambicjach, byłego funk-
cjonariusza wywiadu GRU w ZSRR, dobrze wyszkolonego, otoczone-
go oligarchami finansowymi.
Pozostałe republiki po ZSRR miały tworzyć Wspólnotę Niepodle-
głych Państw WNP. Trzonem WNP miały być Rosja, Białoruś i Ukra-
ina. Włodarzami tych państw zostali wybierani w wyborach po-
wszechnych prezydenci. Na czele Rosji i Białorusi zostali „wieczni” 
prezydenci: Putin w Rosji i Łukaszenka w Białorusi. W krajach tych 
nie było podziału jak w Ukrainie, w której podział istniał od XVII 
wieku (Pierejesław): na Ukrainę Wschodnią – prorosyjską i Ukrainę 
Zachodnią – dawna Galicja w zaborze austriackim, a w okresie mię-
dzywojennym Kresy Wschodnie II RP – przeciwstawną wobec Rosji. 
Różnice polityczne w tym podziale doprowadziły do wystąpień (dwa 
MAJDANY) w części Zachodniej. W roku 2014 po wyborze Januko-
wycza na prezydenta Ukrainy, zwolennika Rosji nastąpił pogłębio-
ny podział Ukrainy. Po ucieczce do Rosji Janukowycza w Donbasie 
powstały tzw. Republiki Ludowe Ługańska i Doniecka. Ukraina stała 
się miejscem zapalnym nowej wojny w Europie i świecie, który za-
mienia się w piekło.
Świat nie wyszedł z jednej katastrofy, jaką jest pandemia koronawi-
rusa SARS-CoV-2, a wszedł w nową katastrofę ludobójstwa i znisz-
czeń. Katastrofa ta jest konsekwencją wyścigu zbrojeń przez mocar-
stwa: USA, Chin i Rosji, która pretenduje do tej roli jako spadkobierca 
ZSRR. Kraje „Demokracji Ludowej” byłego Obozu Wschodniego we-
szły w skład Paktu NATO, stanowiąc tzw. „Flankę Wschodnią”, która 
stała się zawierzem przyszłej wojny. Zachód zabiega o poszerzenie tej 
flanki o Ukrainę, której Putin nie chce oddać za żadną cenę. Jak roz-
drażniony zły pies wścieka się, wywołując okrutną wojnę z Ukrainą, 
która wyrażała i wyraża swój akces do NATO i Unii Europejskiej. Ale 
to polityka elit sprawujących władzę w poszczególnych państwach 
Unii Europejskiej, NATO ze strony „Zachodu” i Rosji, Białorusi oraz 
Ukrainy na „Wschodzie”. Elit składających się z oligarchów finanso-
wych posiadających majątki w bankach. Walka z oligarchią rosyjską 
w postaci sankcji to po prostu zabieranie im „michy” z żarciem, a na 
wojnie giną zwykli, prości ludzie, a żywi skazani na tułaczkę jako 
uchodźcy. W ten sposób świat zamienia się w piekło, z którego musi-
my się wydostać.

Bolesław Kowalski
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feRie Z osiReM 
BRZosteK

„Ferie Zimowe na Sportowo z OSiR-em Brzostek” to już 
tradycja. Od kilku lat Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzost-
ku organizuje tę akcję dla dzieci i młodzieży z całej 
gminy Brzostek. Nieodłącznym punktem programu są 
turnieje, zajęcia oraz wyjazdy. Po ubiegłorocznej prze-
rwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną podczas 
tegorocznych ferii OSiR Brzostek postawił na aktywność 
i różnorodność. 

Zimowy wypoczynek rozpoczęliśmy od 6. edycji Zimowego 
Turnieju Piłki Siatkowej.

W sobotę 12 lutego do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn, 
które w wyniku losowania podzielone zostały na 2 grupy. 
Rozgrywki toczyły się systemem „każdy z każdym”, dwa sety 
od stanu 5:5. W przypadku remisu w setach mecz kończy się 
podziałem punktów. Do półfinałów awansowały po 2 najlep-

sze zespoły każdej z grup. W meczach półfinałowych nie było 
już miejsca na pomyłki, o czym zdaje się doskonale pamięta-
li zawodnicy. Walczyli do samego końca o każdą, nawet naj-
trudniejszą piłkę. Oczywistym było, że porażka eliminuje dru-
żynę z dalszych rozgrywek. Po niezwykle emocjonujących, 

Magdalena Kawalec

zaciętych i wyrównanych pojedynkach awans do finału uzy-
skały drużyny, które razem walczyły w fazie grupowej. Zarów-
no mecz o 3. miejsce, jak i finał zakończyły się Tie-breakiem. 
Ostatecznie na najniższym stopniu podium stanęła druży-
na Sir Safety Parkosz, natomiast zwycięzcami 6.  Zimowego 
Turnieju Piłki Siatkowej została drużyna Prestige Dębica. Po 
zakończeniu zmagań przyszedł czas na wręczenie nagród, 
którego dokonał kierownik OSiR Brzostek – Andrzej Piękoś. 
Drużyny, które zajęły pierwsze cztery miejsca, otrzyma-
ły dyplomy, a te, które znalazły się na podium, dodatkowo 
pamiątkowe medale. Na zwycięzców czekały także okaza-
łe statuetki. Poza nagrodami zespołowymi dokonano także 
wyboru najlepszego zawodnika turnieju. Zarówno organizato-
rzy, jak i sędziowie sobotniego turnieju jednogłośnie wskazali 
zawodnika zwycięzców Jakuba Kalitę (Prestige Dębica).

Po turnieju przyszedł czas na organizację wyjazdu na lodo-
wisko dla dzieci i młodzieży. Na łyżwy udaliśmy się w czwar-
tek 17 lutego do Krosna, gdzie przez godzinę można było 
szlifować umiejętność jazdy na łyżwach. Każdy jeździł, jak 
umiał, niektórzy częściej leżeli na lodzie, niż trzymali posta-
wę pionową, ale wiadomo, praktyka czyni mistrza. Niestety, 
czas płynął szybko i trzeba było kończyć doskonałą zabawę 
i udać się busem w drogę powrotną.

W drugim tygodniu ferii odbył się Feryjny Turniej Piłki Siat-
kowej – Dwójki. Zawody przeznaczone były dla uczniów szkół 
podstawowych w kategorii dziewcząt i chłopców. Do rywa-
lizacji zgłosiło się 4 pary chłopców i 7 par dziewcząt. Mecze 
rozgrywane były systemem „każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów, z tą różnicą, że chłopcy swoje mecze roz-
grywali do 25, natomiast dziewczęta do 15. Na trzech boiskach 
rozegranych zostało łącznie 27 spotkań, które przez blisko 4h 
dostarczały wielu emocji. W rozgrywkach dziewcząt do same-
go końca ważyły się losy miejsc na podium i dopiero ostatnia 
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kolejka decydowała o ich podziale. W tegorocznych rozgryw-
kach zwycięzcami zostały drużyny SP Gorzejowa I (W. Wójcik, 
G. Synowiecka) oraz „Kolejorz” (W. Kopeć, M. Zyguła). 

W ostatnich dniach ferii w hali królował tenis stołowy. 
W piątek 25 lutego odbył się Feryjny Turniej Tenisa Stołowe-
go dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brzostek. Turniej 
został rozegrany systemem „każdy z każdy”. Spotkania obfi-
towały w wiele ciekawych i pełnych emocji meczów, co było 
miłe dla oka. Sportowa rywalizacja oraz atmosfera towarzy-
szyły do ostatniego spotkania. Niejednokrotnie o wyniku 
meczu decydowały detale, czasem szczęście albo jego brak. 
Po zakończeniu zmagań przyszedł czas na wręczenie 
nagród, którego dokonał kierownik OSiR Brzostek – 
Andrzej Piękoś. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz medal. Na zwycięzcę czekała także 
statuetka oraz ufundowany przez LKS Brzostowianka 
Brzostek – sprzęt sportowy. Natomiast w niedzielę 
27 lutego nasza hala gościła najlepszych tenisistów oraz 
tenisistki z województwa podkarpackiego, którzy wal-
czyli o tytuł Mistrza i Mistrzyni województwa podkar-
packiego. Mistrzynią Województwa została Katarzyna 
Galus (Politechnika Rzeszów). Srebrny medal wywalczy-
ła Kinga Stefańska (KTS Tarnobrzeg), a brązowe medale 
zdobyły Klaudia Broda, Emilia Skuba (Politechnika Rze-
szów). Złoto wśród seniorów wywalczył Miłosz Sawczak 

(Politechnika Rzeszów), srebro – Maciej Domin (Politechnika 
Rzeszów), a na najniższym stopniu podium stanęli Patryk 
Dziuba (Politechnika Rzeszów), Jakub Chmielowski (KSTS 
Krosno).

Oprócz imprez sportowych i wyjazdu w hali sportowej 
obywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne, gdzie można było 
spróbować swoich sił w grach zespołowych, kometce czy teni-
sie stołowym. Także odbywały się zajęcia z siatkówki oraz dla 
cheerleaderek, które na zakończenie spotkań podczas ferii 
miały pokaz swoich umiejętności dla rodziców. Specjalnie na 
czas ferii wydłużyliśmy godziny otwarcia siłowni, co przeło-
żyło się na frekwencję. Podczas dwutygodniowego odpoczyn-
ku z siłowni korzystano 427 razy.

Tegoroczne ferie zimowe dobiegły końca. Ci, którzy chcieli 
aktywnie spędzić ten wolny czas, skorzystali z bogatej oferty 
przygotowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. 
Każdy mógł w niej znaleźć coś dla siebie, od doskonalenia 
umiejętności jazdy figurowej, aż po sportową rywalizację. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że oferta cieszyła się tak 
dużym zainteresowaniem. To budujące, że jest jeszcze mło-
dzież, która pamięta o aktywnym spędzaniu wolnego czasu. 
Wszystkim dziękujemy za wspólnie spędzone chwile i już dziś 
zapraszamy do udziału w kolejnych przygotowywanych przez 
nas przedsięwzięciach. Wszelkie informacje dotyczące imprez 
organizowanych przez OSiR Brzostek można śledzić na bieżą-
co na stronie internetowej www.osir.brzostek.pl. 
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Pilźnieńska 
liga Piłki 
siatkowej

Młodzieżowa drużyna OSiR 
Brzostek wzorem lat ubie-
głych i w tym roku wzięła 

udział w  Pilźnieńskiej Gminnej Ama-
torskiej Lidze Piłki Siatkowej. Do 
udziału w zmaganiach zgłosiło się 
łącznie 10 ekip, co oznaczało 9 meczy 
do rozegrania w fazie zasadniczej. 
Inauguracja ligi miała miejsce 19 listo-
pada 2021 r., w której OSiR Brzostek po 
bardzo zaciętym meczu uległ druży-
nie z Parkosza 3:2. Kolejne tygodnie to 
zmienne szczęście brzosteckiej ekipy 
– zwycięstwa przeplatały się z poraż-
kami, jednak zawsze pojedynki koń-
czyły się zdobyczami punktowymi. 
Po 5 rozegranych kolejkach nastą-
piła świąteczno-noworoczna przerwa, 
którą brzosteccy siatkarze spędzili na 

bardzo dobrym 4. miejscu. Rozgrywki 
powróciły 7 stycznia, jednak zdołano 
rozegrać tylko 2 kolejki, gdyż organi-
zatorzy podjęli decyzję o zawieszeniu 
rozgrywek ze względu na sytuację epi-
demiczną, co oznaczało kolejną prze-
rwę – tym razem 3-tygodniową. Wzno-
wienie rozgrywek nastąpiło 11 lutego 
2022  r., wtedy też rozegrane zostały 
ostatnie dwie kolejki fazy zasadni-
czej, w których drużyna OSiR Brzo-
stek raz odniosła zwycięstwo, a drugi 
raz musiała uznać wyższość przeciw-
nika. Tę część rozgrywek brzostecki 
zespół zakończył na 6. miejscu, notu-
jąc 4 zwycięstwa i 5 porażek, zdobywa-
jąc łącznie 14 pkt. Po fazie zasadniczej 
przyszedł czas na walkę o konkretne 
miejsca na zakończenie ligi, w tej dru-
żyna OSiR Brzostek trafiła najpierw na 
Team Jodłowa (porażka 3:0), a następ-
nie Volley Jodłowa (zwycięstwo 3:1). 
Wszystkie te wyniki pozwoliły na 
zajęcie ostatecznie 7. miejsca w całych 
rozgrywkach. 

Tegoroczne rozgrywki w Pilźnie 
stały na bardzo wysokim poziomie, 
o czym świadczą niewielkie różnice 

punktowe pomiędzy poszczególnymi 
zespołami, a walka o miejsce w „pierw-
szej czwórce” toczyła się do ostatniej 
kolejki. Ostatecznie znalazły się w niej 
drużyny: Prestige Okna, Parkosz, OSP 
Słotowa oraz Sokół Dobrków II. 

Zwycięzcami ligi została drużyna 
Prestige Okna, która w całej lidze nie 
przegrała żadnego spotkania, a stra-
ciła jedynie 3 pkt. W finałowym spo-
tkaniu pokonała drużynę OSP Słotowa 
3:0. Na 3. miejscu uplasowała się ekipa 
z Parkosza. Warto dodać, że z każdą 
z tych drużyn brzostecki zespół stoczył 
bardzo zacięte pojedynki, o których 
losach decydowały tie-breaki. 

Skład drużyny OSiR Brzostek: 
Dominik Sobczyk (k)
Kacper Szymański 
Norbert Bysiewicz
Jarosław Bogacz
Paweł Koczela 
Karol Siwek
Konrad Łukasik 
Miłosz Zyguła
Seweryn Lesiak
Miłosz Czajka 

Paulina Szymańska
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Janina Słupek

Groch 
z kapustą

Zęby w cenie samochodu

Nieraz widząc ludzi bezzęb-
nych, nawet tych w sile wieku, 
którym brakuje przednich 

jedynek, dwójek lub trójek, zastana-
wiałam się, dlaczego nie uzupełniają 
na bieżąco tych ubytków. Aż przy-
szedł czas, kiedy na własnej skórze 
doświadczyłam podobnego problemu.  
Pod koniec wakacji zaczęła pobolewać 
mi górna szóstka, już dwa razy plom-
bowana. Ponieważ nie miałam czasu 
leczyć jej kanałowo, stomatolog spró-
bował wyleczyć ją niejako „na próbę” 
i zdało to egzamin na trzy miesiące. 
Później udałam się do Ośrodka Zdro-
wia w Brzostku do stomatologii po 
poradę, co z tym fantem zrobić. Ząb 
został częściowo nawiercony i podano 
tam jakieś lekarstwo. Ale tuż przed 
Bożym Narodzeniem ząb dał o sobie 
znać na tyle, że zaczęłam szukać przez 
Internet specjalistycznego gabinetu 
stomatologicznego. I odpowiedni zna-
lazłam w Jaśle - bardzo nowoczesny, 
wysoko specjalistyczny, a co najważ-
niejsze, podjął się on coś z tym bólem 
zrobić niemal natychmiast. Ząb został 
rozplombowany, do kanałów zębo-
wych włożone jakieś lekarstwo (czy 
tzw. trutkę?), zrobiono zdjęcie pano-
ramiczne wszystkich zębów, zapła-
ciłam 600  zł i spokojnie spędziłam 
święta. Na następną wizytę zostałam 
zapisana na za trzy miesiące. Tym-
czasem w tym gabinecie higienistka 
dentystyczna wyczyściła mi kamień 
nazębny - muszę przyznać, że bar-
dzo dokładnie nawet wokół ósemek 
(zęby mądrości), zęby poddano flu-
oryzacji i jeszcze posmarowano jakąś 
pianą, razem 250  zł. Na drugi etap 
czyszczenia zostałam zapisana za 
3 dni i pomimo lekkiego oporu z mojej 
strony zostałam przekonana o nie-
odzowności drugiego etapu, kiedy to 
wyczyszczono kieszonki przyzębowe 
i wykonano piaskowanie (za 200  zł). 
Na moje pytanie, czy zawsze czysz-
czenie musi być tak dokładne i dro-
gie, usłyszałam, że jeśli będę się zgła-
szać co trzy miesiące, będzie to jeden 

etap. Otrzymałam dokładny instruk-
taż higieny jamy ustnej na modelu, 
komputerze, z pokazem szczoteczek, 
past i sposobu szczotkowania. Muszę 
przyznać, że była to nauka bardzo pro-
fesjonalna. Zostałam zapisana na kon-
sultację do chirurga szczękowego, aby 
ustalić dalsze postępowanie z lecze-
niem mojego uzębienia.

Zgłosiłam się w terminie, myśląc, 
że korona zębowa w leczonym zębie 
będzie nadbudowana, a ząb wyle-
czony. Przyznaję, że zęba bardzo nie 
chciałam usuwać, co zdrowy rozum 
nakazywał. Chirurg zlecił wykonanie 
tomografii komputerowej całego uzę-
bienia (300 zł, tomograf w gabinecie) 
i na tej podstawie ocenił, że zęba nie 
da się już wyleczyć. Wskazał dalszy 
sposób postępowania w moim przy-
padku, a mianowicie usunięcie jesz-
cze pięciu zębów (siódemki i ósemki 
- po 1000 zł każdy) i wstawienie co naj-
mniej 4 implantów, a najlepiej ośmiu. 
Albo po usunięciu tych zębów zrobić 
protezę tymczasową (góra 2500  zł 
i dół 2500 zł), a po trzech miesiącach 
zrobić protezę stałą (góra 3500  zł 
i dół 3500  zł) - proteza tymczasowa 
do wyrzucenia. Usłyszawszy taką 
poradę, omal nie uciekłam z gabine-
tu. A implanty? - zapytałam. Dowie-
działam się, że jeden implant to koszt 
ok. 3500  zł, jeśli nie będzie potrzeby 
uzupełniać i wzmacniać kości (jakoś 
tak to brzmiało), czyli cztery implanty 
to ok. 15000 zł z wizytami kontrolny-
mi. Po usłyszeniu tych informacji nie 
byłam w stanie podjąć żadnej decyzji. 
Zapłaciłam 400 zł za konsultację i opu-
ściłam gabinet z zębem nadającym się 
do usunięcia. Jednak nie mogłam go 
usunąć gdzieś indziej, bo ząb był osła-
biony i mógł się pokruszyć, a nikt nie 
lubi sprzątać po poprzedniku, więc 
zapisałam się w dotychczasowym 
gabinecie na usunięcie. Termin był 
wolny szybko i z duszą na ramieniu 
(bardzo się boję usuwania) udałam się 
na fotel. Muszę stwierdzić, że obsługa 
pacjenta jest tam fantastyczna - szyb-
ko, sprawnie, całkowicie bezboleśnie, 
nowocześnie i profesjonalnie. Trochę 
byłam zdziwiona, jak lekarz dentysta 
zapytał, czy nie mam nic przeciwko 
pobraniu krwi z żyły celem wypre-
parowaniu z niej komórek macierzy-
stych i osocza bogatopłytkowego, 
aby podać te preparaty do zębodołu 

celem lepszego gojenia i zapobiegnię-
cia zanikaniu kości przed uzupełnie-
niem uzębienia. Jeśli się nie zgadzam, 
można zastosować membranę stoma-
tologiczną. Zgodziłam się - niech się 
dzieje, co chce, byle już pozbyć się 
tego zęba. Po znieczuleniu ząb został 
usunięty szybko i sprawnie, preperaty 
z krwi podane do zębodołu, na któ-
rym założono cztery szwy, dostałam 
tabletki przeciwbólowe i receptę, zapi-
sano mnie na kontrolę w następnym 
dniu, zapłaciłam 1000  zł i mogłam 
udać sie do domu. Przed płaceniem 
próbowałam lekko oponować, że już 
zapłaciłam za ten sam ząb 500 zł, jed-
nak lekarz wyjaśnił, że wtedy udzie-
lono mi pierwszej pomocy w poskro-
mieniu bólu zęba, aby przetrwać 
święta. Następnego dnia chirurg 
sprawdził gojenie się zębodołu, stan 
szwów i zlecił zabieg laserowy przy-
śpieszający gojenie. Zapłaciłam 100 zł 
i zapisałam się na wyjęcie szwów za 
tydzień. W domu zaczęłam się szkolić 
u „doktora Google”, ile gdzieś indziej 
kosztują implanty i znów przeżyłam 
szok. Okazało się, że implanty to nie 
są gotowe nowe sztuczne zęby, tylko 
ich początek, a mianowicie kilkumi-
limetrowe tytanowe śruby w kształcie 
stożka, które po osadzeniu w kości 
szczęki zastępują utracony korzeń 
zęba. Do implantu jest mocowany 
specjalny łącznik, który będzie utrzy-
mywał nową koronę, most lub protezę 
całkowitą. Tak więc jeśli pisze w gabi-
necie, że implant kosztuje np. 3000, to 
w rzeczywistości końcowy koszt wsta-
wienia jednego zęba wynosi 6000 zł! 
W tym czasie pojechałam na pogrzeb 
i szwy usunęła mi synowa, biorąc 
w tym celu odpowiednie narzędzia.

No i co ja mam dalej robić 
z tym fantem? Jeśli miałabym zbędne 
50000 zł, to z pewnością chciałabym 
mieć implanty, ale niestety, pomimo 
licznych zalet, funkcjonalności, este-
tyki, wygody muszę szukać tańszego 
rozwiązania.

Cieszmy się, że są na u nas w Ośrod-
ku Zdrowia w Brzostku gabinety den-
tystyczne na NFZ. Dbajmy o zęby, bo 
to nasz skarb na całe życie, chodźmy 
regularnie do kontroli, do usuwania 
kamienia, nie żałujmy pieniędzy na 
dobrą pastę, szczoteczki, nici, płyny 
itp. 
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ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 07 marca 2022 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/278/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu działki rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/3 położonej w Januszkowicach, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do osób uprawnio-
nych do nabycia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461t.j.) następująca nieruchomość:

działka rolna oznaczona numerem ewidencyjnym 341/3 o pow. 12900m2 położona w Januszkowicach, objęta KW Nr RZ1D/00016074/1, pro-
wadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. 

Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 341/3 położona w Januszkowicach stanowi grunty nieużytkowane, porośnięte samosiejkami różnych drzew. W 
pobliżu nieruchomości znajduje się siedlisko i kompleks leśny. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Na 
działce sieć elektryczna. Placówki handlowo-usługowe, użyteczności publicznej w odległości ponad 1 km. Tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej i 
grunty użytkowane rolniczo.

Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek, działka położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem 1.R - to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem nowej zabudowy związanej z produkcją rolną i agroturystyczną w bezpo-
średnim sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy MN RM poza obszarami osuwiskowymi i powodziowymi.

Lp. Nr działki położenie Powierzchnia (ha) Wartość rynkowa prawa 
własności brutto (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji ( zł)

łączna wartości nierucho-
mości brutto (zł)

1. 341/3
Januszkowice

1,29
(12900m2) 52 630,- 450,- 53 080,-

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 341/3 położonej w Januszkowicach wystawionej do sprzedaży w drodze przetargu 
ograniczonego wynosi 53 080,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt złotych). 

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 07.03.2022r., do 28.03.2022 roku. 
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1899 

ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 
18.04.2022r.

Gmina sprzedaje ww nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, w razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa 
kupujący. Nabywca pokrywa również koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7, stronie internetowej www.bip.brzostek.lub telefonicznie pod nr 
/014/ 6803005 

Brzostek, dnia 07.03.2022 r.

ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 11 marca 2022 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1899 
z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetar-
gowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 zabudowanej położonej w Bukowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działka 
oznaczona numerem ewidencyjnym 127 zabudowana budynkiem usługowym z zapleczem magazynowym oraz budynkiem gospodarczym o 
powierzchni 0,17 ha położona w Bukowej, objęta KW Nr RZ1D/00059593/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność 
Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.

Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przy drodze krajowej nr 73 w odległości około 4 km od Brzostku. Teren uzbro-
jony w sieć elektryczną i gazową. Dobry dostęp do obiektów handlowo-usługowych. Dojazd z drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Jasło. Teren płaski 
położony na stoku poniżej drogi krajowej. Utrudniony wyjazd na drogę krajową. 

Działka nr 127 położona w Bukowej nie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku ww. działka to teren 
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.

Działka zabudowana jest budynkiem nieczynnej szkoły, który obecnie może być użytkowany jako obiekt usługowy. Obiekt jednokondy-
gnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym o foremnym kształcie zabudowy. Budynek o powierzchni zabudowy 292,77 m2 , 
kubaturze 1712,71 m3 , powierzchni użytkowej 379,93 m2 ,piwnica o wysokości 2,20 m o pow. 21,03 m2 , parter o wysokości 3,10 m o pow. 231,84 m2 , pod-
dasze o wysokości 2,30 m - o pow. 127,06 m2 .

Budynek w złym stanie technicznym, ściany i posadzki silnie zawilgocone, popękane. Instalacje do remontu kapitalnego. Brak ogrzewania parteru. 
Fundamenty żelbetowe, ceglane, ściany z cegły ceramicznej i pustaka betonowego na zaprawie cementowo-wapiennej, na poddaszu z płyt gipsowo-kar-
tonowych, strop nad piwnicą ceglany, nad parterem żelbetonowy, na poddaszu drewniany, dach z drewnianą konstrukcją pokryty blachą ocynkowaną, 
tynki wapienno-cementowe i płytki ceramiczne, posadzki pokryte wykładziną PCV, płytkami ceramicznymi, w poddaszu parkiet i panele podłogowe, 
stolarka drewniana, okna PCV, instalacja elektryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, elewacja z tynku cementowo-wapiennego. 

Budynek gospodarczy parterowy o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 48,96 m2 , powierzchni użytkowej 39,19 m2 i kubaturze 
146,88 m3 . Fundamenty żelbetowe, ściany z pustaka żużlobetonowego na zaprawie cementowo-wapiennej, stropodach żelbetowy pokryty papą na 
lepiku, posadzka gładź cementowa, instalacja elektryczna, elewacja z tynku cementowego. Budynek w średnim stanie technicznym, zużyty czasem 
prawidłowego użytkowania. 

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 127 położonej w Bukowej zabudowanej budynkiem nieczynnej szkoły, oraz bu-
dynkiem gospodarczym przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu wynosi 186 335,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta 
trzydzieści pięć złotych 00/100)

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni 11.03.2022 r. do 01.04.2022 r.
Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z 

późn.zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 
22.04.2022r.

Po upływie ww. terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Gmina sprzedaje ww. nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, w razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa 

kupujący. Nabywca pokrywa również koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 680 30 05 oraz na stronie interne-

towej http://bip.brzostek.pl
Brzostek, dnia 11.03.2022 r.
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ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 11 marca 2022 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym formie zamiany

Działając na postawie art. 15 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
2021.1899 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XL/353/2021 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 
nieruchomości, położonych w Siedliskach-Bogusz, celem regulacji istniejącego stanu na gruncie drogi wewnętrznej.

Burmistrz Brzostku ogłasza:
z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do zbycia w trybie bezprzetargowym w formie zamiany, nieruchomość 

rolna, położona w Siedliskach-Bogusz, ozn. nr ewid. 756/5 o pow. 0,1400 ha objęta KW Nr RZ1D/00095430/2, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna 
od obciążeń na poprawę działki rolnej w zamian za nieruchomość położoną w Siedliskach-Bogusz; tj. działki ozn. nr ewid. 771/5 o pow. 0,0051 ha, ozn. nr 
ewid. 771/7 o pow. 0,0384 ha i ozn. nr ewid. 771/8 o pow. 0,0139 ha, objęte KW Nr RZ1D/00101135/0, stanowiące własność osób fizycznych, przeznaczonych 
pod regulacji istniejącego stanu na gruncie drogi wewnętrznej (ozn. nr ewid. 757). Działki ozn. nr ewid. 756/5 oraz ozn. nr ewid. 771/5, 771/7 i 771/8 to grun-
ty rolne płożone w obrębie zabudowy zagrodowej i gruntów użytkowanych rolniczo. Teren uzbrojony w sieć gazową i elektryczną. Kształt nieforemny. 

Dla obszaru objętego działkami ozn. nr ewid. 775/6, 771/5,771/7 i 771/8 w Siedliskach-Bogusz nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Brzostek.

Lp. Nr działki położenie Powierzchnia 
(m2)

Wartość rynkowa prawa 
własności brutto (zł) 

Koszt sporządzenia 
dokumentacji (zł )

łączna wartość 
nieruchomości brutto (zł) 

1. 756/5
Siedliska-Bogusz

0,1400
1400 m2 11 847,00 1 900,00 13 747,00

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na 21 dni tj. od 11.03.2022r. do 01.04.2022 roku. 

Osobom, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1899 
ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 
22.04.2022r.

Nabywcy pokrywają koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7, stronie internetowej www.bip.brzostek.lub telefonicznie pod nr 

/014/ 6803005.
Brzostek, dnia 11.03.2022r.

ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 marca 2022 roku
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn.
zm.) oraz Uchwały Nr XI/126/2019 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej 
w Gorzejowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek - Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie przetargowym:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działka 
oznaczona numerem ewidencyjnym 160/2 o pow. 0,2759 ha (2759 m2) położona w Gorzejowej, zabudowana budynkiem byłej szkoły, objęta KW 
Nr RZ1D/00059598/3, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.

Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przy drodze powiatowej. Obiekty użyteczności w promieniu 200 m. 
Teren uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową i gazową. Teren płaski przylega do drogi powiatowej. Obiekt ,,starej szkoły”. Wpisany do gminnej 
ewidencji zabytków.

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku ww. działka to teren oznaczony symbolem 1U. 
obszary zabudowy usług publicznych i komercyjnych z zabudową mieszkaniową, drobnej produkcji i wytwórczości. Dopuszcza się zabudowę mieszka-
niową, obiekty zaplecza socjalnego, technicznego i magazynowego.

Dane techniczne budynku: Obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek o powierzchni zabudowy 283,29 m2, kubaturze 2000,96 m3, po-
wierzchni użytkowej 437,44 m2, w tym piwnica o pow. 11,43 m2 i wysokości 1,90 m, parter o pow. 218,36 m2 i wysokości 3,80 m, piętro o pow. 207,65 m2 i 
wysokości 2,66 m.

Dane konstrukcyjno-materiałowe:
Fundamenty żelbetowe, ceglane, ściany z pustaka żelbetonowego i cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, strop w piwniczce ceglany, 

nad parterem żelbetonowy, a nad piętrem deski, dach z drewnianą konstrukcją, pokryty blachą ocynkowaną, posadzki pokryte parkietem, płytkami ce-
ramicznymi, a w piwnicy brak, stolarka drewniana, instalacja elektryczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna i centralne ogrzewanie, brak elewacji.

Budynek w trakcie rozbudowy. Obiekt został wybudowany około 1920 r. i w późniejszych latach rozbudowany. Inwestycja nie została zakończona i 
poziom piętra to stan surowy zamknięty. Stolarka w budynku do wymiany w 100%, przegrody zewnętrzne do ocieplenia. Instalacje w budynku, posadzki 
i tynki wyłącznie na poziomie parteru. 

Lp. Nr działki 
położenie

Powierzchnia 
(ha)

Wartość rynkowa prawa 
własności brutto (zł)

Koszt sporządzenia 
dokumentacji ( zł)

Łączna wartość nieruchomości 
brutto (zł)

1. 160/2
Gorzejowa

0,2759
(2759m2) 347 256,00 850,00 348 106,00

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 160/2 położonej w Gorzejowej zabudowanej budynkiem nieczynnej szkoły, prze-
znaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego wynosi 348 106,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto 
sześć złotych 00/100)

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od 16.03.2022r. do 07.04.2022 r. Osobom, 
którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz.1899 z późn.zm.), 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do 29.04.2022 r.

Po upływie ww. terminów zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu zbycia prawa własności.
Gmina sprzedaje ww. nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, w razie wyniesienia granic na gruncie, koszty pokrywa 

kupujący. Nabywca pokrywa również koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 680 30 05 oraz na stronie interne-
towej http://bip.brzostek.pl/

Brzostek, dnia 16.03.2022 r.
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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

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.

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” 
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ
Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
Redaguje zespół: Urszula Kobak (red. nacz.), Paweł Batycki, Alina Dobrowolska, 
Magdalena Kawalec, Elżbieta Michalik, Zuzanna Rogala, Jacek Samborski (red. 
techn.), Ewa Szukała, Katarzyna Wojdyła (layout), Nina Wodzisz, Daniel Wójcik, 
Justyna Zegarowska
Skład zamknięto: 22 marca 2022 r.
Druk: Drukarnia PRINTGRAPH w Brzesku 
Nakład: 700 egz.
Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39–230 Brzostek; tel: 14 683 03 15 
E-mail: wiadomosci@brzostek.pl
Strona internetowa: www.wiadomoscibrzosteckie.pl
Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek 
Nr: 49 8589 0006 0080 0210 2062 0001

Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie miesięcznika.
Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce gazety.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki 
za zamieszczenie reklamy.
Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organizacyjnych gminy.

CENNIK REKLAM I OGŁOSZEń

Materiały do kolejnego numeru „Wiadomości
Brzosteckich” prosimy przesyłać do 20 kwietnia 
2022 r. na adres wiadomosci@brzostek.pl

!

RozwiązAniA zAgAdek i kRzyżówki 
z popRzedniego numeRu
Fotograficzna zagadka przyrodnicza: Owady (gromada)
Fotograficzna zagadka geograficzna: Rzeszów (Pomnik 
Ofiar Terroru)
Hasło krzyżówki: Kto światowe ma wesele, dozna potem 
smutku wiele.
Nagrodę książkową wylosowali: Józef Ogrodnik z Brzost-
ku (krzyżówka), Filip Pietrzycki z Brzostku (zagadka 
geograficzna), Jakub Mółka z Nowego Sącza (zagadka 
przyrodnicza).
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. Oliwia Zegarowska z Januszkowic

fot. Joanna Płaziak z Opacionki fot. Karol Furman z Brzostku

fot. Magdalena Gąsior z Grudnej Dolnej

fot. Zuzanna Szukała z Przeczycy

fot. Elżbieta Domaradzka z Nawsia Brzosteckiego

fot. Andrzej Stasiowski z Januszkowic


